
 كاهش تورم 
در راه است

شهريكهنابينايانميخواهند

3چالش عمده نابينايان در پاندمی كرونا

حكمهفتتپه

  حدود 200هزار نابينا در كشور زندگي مي كنند كه از اين تعداد 18هزارنفر در تهران ساكن هستند
  نه تنها تهران بلكه هيچ يك از كالنشهرهاي كشور در راستاي عبور و مرور امن و ايمن 

معلوالن جسمي و حركتي و حتي نابينايان مناسب سازي  نشده اند

 اميد اسدبيگي به اتهام مشاركت در اخالل عمده در نظام ارزي كشور ،  به 20سال حبس
رد اموال و جزاي نقدي و انفصال از خدمات دولتي محكوم شد

برآوردهــاي بانك جهانــي  نشــان مي دهد  نــرخ تورم 
به ميــزان ناچيزي كاهــش خواهد يافت، اما محاســبات 
صنــدوق بين المللي پول حاكي از كاهش محســوس نرخ 
تورم در ايران اســت. اقتصاد ايران بيش از 4دهه است كه 

با تورم مزمن دســت به گريبان است . شيب رشد نرخ تورم 
از ســال97 تاكنون بيشتر شــده، اين روند صعودي سطح 
 معيشــت خانواده هاي ايراني را به شدت كاهش داده است. 

صفحه4 را بخوانيد.

پيش بيني  2نهاد جهاني از نرخ تورم در ايران در سال آينده ميالدي
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موضوع مناسب ســازي فضا  هاي 
شــهري يكي از تكاليفي است كه 
شــهرداري تهران طي سال هاي 
گذشــته تعيين كرده اســت. به 
همين دليل در معاونت معماري 
و شهرسازي ستادي براي اين كار 
مشخص شد تا در راســتاي قوانين و معيار هاي مصوب امكان 
استفاده از شهر را براي همه اقشــار  فراهم كند تا به صورت برابر 

از آن استفاده كنند.
ما براي اينكه شهر را به سمت بايســتگي ها ببريم، بايد در شهر 
يك فضاي »هم پيوند« ايجاد كنيم تا همــه امكانات مورد نياز 
در آن در دسترس باشد. اين شــبكه هم پيوند را در قالب »طرح 
 جامع مناسب سازي« سازماندهي كرديم و براي اين كار نزديك
40-30 اليه نقشه را بر هم منطبق كرديم تا مشخص شود كه 
اين شبكه بايد در چه قسمتي از شهر طراحي شود و در اين نقاط 
چه خدماتي ارائه مي شود. اگر كاري مي  كنيم و هزينه  اي براي 
بهتركردن شهر صرف مي كنيم تا استفاده از فضا همگاني تر شود، 

بايد ببينيم اولويت بندي كجا بايد اتفاق بيفتد تا از منابع بيشترين 
بهره برداري را بكنيم. خروجي طرح جامع مناسب سازي آماده 
ابالغ است و ما بايد كنترل هاي نهايي را با مديريت شهري انجام 
دهيم. در سال هاي آتي اين طرح در دستور كار حوزه هاي مختلف 

شهر از معاونت   ها تا مناطق قرار خواهد گرفت.
به موازات اين طرح، ما ساالنه اقداماتي را براي رفع مشكالت تردد 
كم توانان انجام مي  دهيم. در سال1400 هم اين اقدامات همچنان 
انجام مي شود و خيابان ها، بوستان ها، ايستگاه هاي مترو و ميادين 
تره بار براي عبور معلوالن و نابينايان مناسب سازي مي شوند. آمار 
و ارقام اين اقدامات نيز ثبت مي شود اما هنوز تا جايي كه بتوانيم 
بگوييم شهر تهران براي همه اقشــار مناسب سازي شده است، 
فاصله داريم. بايد هم در فضا هاي شهري و هم در ساختمان هاي 
عمومي و حتــي در امالك خصوصي اهتمام بيشــتري به اين 
موضوع شود. رســانه مي تواند در باالبردن حساسيت همگاني 
نسبت به اين موضوع تأثيرگذار باشــد. اين وظيفه اي است كه 
ما نسبت به همه اقشــار جامعه داريم. همه ما تكليف داريم كه 
امكانات مناسب را براي همه شــهروندان فراهم كنيم و اين كار 
نشان مي دهد كه به همه اقشار جامعه توجه مي كنيم. توجه كردن 
به اين معني است كه شرايط خاص يك نابينا را درك مي كنيم. 
اگر در همه جامعه اين حساســيت ايجاد شــود، حتما سرعت 
بهبود شرايط افزايش و اقدامات غيرهمسو كاهش پيدا مي كند. 

االن پيــش مي آيد كه در پياده رو ها مســير 
مخصوص حركت نابينــا را ايجاد مي  كنيم 

ولي به دليل تردد موتورسوار ناچار هســتيم كه يك سري موانع 
نصــب كنيم و مســير به ضد هدف خــودش تبديل مي شــود.

قضاوت مردم 
سرمایه هنرمند

 اقليتی كه 
پيروز شد

از»خونهمادربزرگه«
تا»هنگامهیاشار«

باپینگپنگ
زودتربزرگشدم

ادبیاتاززندگی
جدانیست

نام پژمان بازغی با سريال افرا دوباره 
بر سر زبان ها افتاده است

مروري بر مسير پر فراز و نشيب 
حيات جريان صدر؛ از دوران 

مبارزات عليه صدام تا دستيابي به 
پيروزي بزرگ در انتخابات عراق

پيروزي فراتر از انتظار جريان صدر در 
انتخابات پارلماني عراق، بازتاب هاي 
گسترده اي در سطح رسانه هاي عربي 
و بين المللي داشته اســت. اين گروه 
موفق شــد بدون ائتالف با هيچ يك از 
احزاب و گروه هاي سياسي حاضر در 
صحنه رقابت ها، به تنهايي دســت كم 
70كرســي پارلماني را به دست آورد.  

صفحه23 را بخوانيد

 همراه با هنگامه مفيد، يكی
از خاطره سازان روزگار كودكی ما

گفت وگو با مليكا كرمی كه با صعود 
به جمع 16پينگ پنگ باز برتر آسيا 

تاريخ ساز شد 

كلر ژوبرت، نويسنده فرانسوی 
كه برای كودكان و نوجوانان می نويسد

سالروز شــهادت امام حسن عسكري عليه الســالم تسليت باد

يادداشت

شبكه»همپيوند«راهي
براينابينايان

عبدالرضاگلپايگاني؛معاون معماري و شهرسازي شهرداري تهران
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فصل عبور از میدان تیر
هرسالهحدود5ميليونپرندهمهاجر،زيباييمسحوركنندهاي
بهتاالبهايشمالميدهنداماتراژديشكاربیرويه
هرباروهرروزدرحالتكراراست؛فقطدرسالگذشته
دستكميكميليونپرندهدرفريدونكنارصيدشدند
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هفته سالمت روان از هجدهم مهر 
با شعار »سالمت روان در جهان 
نابرابر« آغاز شــده و تا بيست و 
چهارم مهر، هر روز به جنبه اي از 
سالمت روان مي پردازد. براساس 
تعريف سازمان بهداشت جهاني، 
سالمت روان شامل سالمت فكر، انديشه، رفتار، هيجان، عاطفه 
و همچنين توجه به  خودكارآمدي كيفيت زندگي و مولفه هاي 

مهم ديگري مانند شادكامي است. 
اگر سالمت روان براســاس چنين تعريفي مدنظر قرار گيرد، 
تمام زندگي هم متأثــر از آن خواهد بود. اما هم اكنون نزديك 
2سال است با فشار رواني و بحران كرونا مواجهيم كه سالمت 
روان ما را كامال تحت الشــعاع خود قرار داده است. هم اكنون، 
ســالمت روان مردم بــر اثر كرونا و مشــكالت حواشــي آن 
به شدت در معرض آسيب قرار گرفته اســت. به همين دليل 
آگاه كردن مردم از تبعات چنين مشــكلي، موضوع بســيار 
مهمي اســت كه حتما بايد به آن توجه شــود تا براي حفظ 

ســالمت روان خود تمهيداتي را مدنظر قرار دهند. البته بايد 
به اين موضوع هم توجه كرد كه تمام افراد، توانايي اســتفاده 
از خدمات  روانشناسي و مشاوره را ندارند، يكي از داليل مهم 
آن هم باال بــودن هزينه هاي خدمات مشــاوره براي افرادي 
اســت كه تمكن مالي ندارند. اين افراد ممكن است به شدت 
در معرض آسيب هاي جدي روحيـ  رواني قرار داشته باشند 
اما نمي توانند به متخصصان ايــن حوزه مراجعه كنند. در اين 
وضعيت بحراني است كه دولت بايد بيمه هاي پايه و تكميلي را 
براي استفاده از خدمات مشاوره به ويژه براي اقشار كم درآمد 
درنظر بگيرد تا افراد با مراجعه به مراكز مشاوره، نرخ سالمت 
روان جامعه را باال ببرند و خسارت هاي مالي ناشي از بي توجهي 
به اين موضوع را كم كنند. مسئله مهم ديگر در موضوع سالمت 
روان، نگاه منفي مردم به بيماري هاي روان و كســاني اســت 
كه به روانپزشك و روانشــناس مراجعه مي كنند. اين موضوع 
از گذشــته در فرهنگ ما وجود داشته و ســبب شده تا مردم 
از مراجعه به اين متخصصان خــودداري كنند كه نتيجه آن 
وارد شدن آسيب به ســالمت روان جامعه است. هر چند كه 
هم اكنون اين موضوع تا حدودي تعديل شده، اما همچنان نياز 
به فرهنگسازي و آموزش دارد. مطبوعات، صدا و سيما و تمام 
ســازمان ها و مراكزي كه به نوعي مي توانند در اين خصوص 
مؤثر باشند، مي توانند در بحث آموزش كمك كنند، در غيراين 

صورت، با مراجعه نكردن بموقع افراد به 
متخصصان حوزه هاي سالمت روان هم از 

نظر اقتصادي و هم ســالمت، هزينه هاي زياد مالي و رواني به 
جامعه تحميل مي شود كه جبران آن، گاهي غيرممكن است.

تشكيلكميتهويژه
برايتوجهبهسالمتروان

نگاه
محمدحاتمي؛رئيس سازمان نظام روانشناسي و مشاوره

ادامهدر
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گفتوگوي
اميرعبداللهيانباوزیر

خارجهآذربایجان
در ميانه تنش هــاي اخير تهران 
و باكو، وزير خارجه كشــورمان 
با همتــاي خــود در جمهوري 
آذربايجان گفت وگو كرد. درست 
يك روز بعــد از اين گفت وگو نيز 
منابع خبری گزارش دادند كه باكو 
راننده های كاميون ايرانی را آزاد 
كرده است. در همين حال اما الهام 
علي اف رييس جمهوري آذربايجان 
در گفت وگو با رسانه اي ايتاليايي 
با تكرار دوبــاره ادعاهايي عليه 
كشورمان مدعي شد كه پس از روي 
كار آمدن دولت سيزدهم پيامي 
به رييس جمهور ايران فرستاده 
و نوشــته: »لطفًا به فعاليت های 
تجــاری غيرقانونی كــه تجار 
ايرانی در قره باغ انجام می دهند 
توجه كنيد.« با اين همه حسين 
اميرعبداللهيــان در گفت وگوي 
تلفني با همتــای خود تأكيد كرد 
كه 2كشــور بايد مانع سوءتفاهم 
در مناســبات في مابين شوند و 
شايسته اســت به سرعت روابط 
خود را در مســير درست و رو به 
رشد ادامه دهند. اميرعبداللهيان 
با تأكيد بر ضرورت احترام متقابل 
و اســتقالل، حاكميت و تماميت 
ارضي كشــورها، گفت: تهران و 
باكو داراي روابــط ديرينه اي با 
يكديگر هســتند و توقع تهران 
اين است كه مشكل تردد ترانزيتي 
كاميون ها مرتفع شود. وزير خارجه 
جمهوري آذربايجان نيز رابطه با 
جمهوري اسالمي ايران را دوستانه 
خواند و بر حل وفصل مشكالت از 
طريق گفت وگو   در فضايي آرام 
و صميمانه تأكيد كرد. او پيشنهاد 
كرد، مقام هاي گمرك 2كشور براي 
حل مشكالت ترانزيت كاالهاي 
ايراني گفت وگو كنند و بر پيگيري 
آزادي 2راننده كاميون ايراني نيز 
تأكيد كرد. وزراي خارجه 2كشور 
در اين گفت وگو از يكديگر براي 
سفر به تهران و باكو دعوت كردند.

ث
مك

 عكس ســامانه هاي پدافندي »مجيد« نيروي پدافنــد هوايي ارتش و 
»دزفول« نيروي هوافضاي سپاه در دومين روز از رزمايش پدافند خبر

هوايي با موفقيت موشك هاي كروز را منهدم كردند در اين رزمايش 
برای اولين بار از بمب های بالدار دورايستا نيز استفاده شده است. 

 معاون سياســت خارجي 
اتحاديه اروپا امروز به تهران ديپلماسی

مي  آيد. خبري كه بسياري 
معتقد ند نخســتين گام براي بازگشت 
ايران و ديگر طرف هــاي برجام به وين 
محســوب مي  شــود و احتمــاال در آن 
جمع بندي نهايي دولت درباره مذاكرات 
برجام به انريكه مورا اعالم  شود. مورا امروز 
با علي باقري كني، معاون سياسي وزارت 
خارجــه كه قــرار اســت در دور جديد 
مذاكرات وين هيأت ايراني را نمايندگي 

كند، ديدار و رايزني می كند. 
مورا تاكنون رياست 6 دور مذاكره براي 
احياي برجام در وين را بر عهده داشــته 
و به عنوان نماينــده اتحاديه اروپا نقش 
ميانجي بين تهران و واشنگتن را نيز ايفا 
كرده اســت. ديروز معاون وزير خارجه 
كشــورمان با تأييد اين سفر در حساب 
شــخصي اش در توييتر نوشــت كه در 
ديدار با مورا مسائل دوجانبه، منطقه اي 
و مذاكــره براي برداشــتن تحريم ها در 
دستور كار خواهد بود. ديدار علي باقري 
كني با مورا مي تواند حاكي از رياست او 
بر تيم مذاكره كننــده دولت در وين نيز 
باشــد. درحالي كه هنوز تركيب هيأت 
مذاكره كننده ايران اعالم نشــده و البته 
تاريخ مشــخصي نيز بــراي دور هفتم 

مذاكرات وين درنظر گرفته نشده است.
سفر معاون سياســت خارجي اتحاديه اروپا 
به تهران همزمان شده با استقبال بسياري از 
كشورها و مقامات بين المللي مرتبط با برجام، 

چنان كه در آستانه اين سفر رافائل گروسي، 
مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي اعالم 
كرد كــه آژانس ضامن اجــراي توافقات در 
تهران اســت. او گفته برجام توافق خاصي 

است كه نيازمند احيا ســت و آژانس در اين 
حوزه وظايفش را انجام خواهد داد. از سوي 
ديگر نيز همزمان با سفر مورا، سخنگوي كاخ 
ســفيد  بار ديگر موضع آمريكا درباره برجام 
را تكرار كرد و گفت كه مسير ديپلماتيك با 
ايران را ترجيح مي دهيم اما فرصت بازگشت 
به مذاكرات نامحدود نيســت. البته در اين 
ميان وزير خارجه رژيم صهيونيســتی نيز 
به آمريكا سفر كرده تا با مقامات اين كشور 
ديدار كنــد و طبق گزارش هــا ايران محور 

اصلي رايزني هاي اوست.

تمركز آمريكا براي بازگشت به برجام 
رژيم صهيونيســتي تاكنون تالش هاي 

زيادي بــراي مانع تراشــي در مســير 
مذاكرات وين نشــان داده و به شــكل 
آشــكار نيز مخالفت خود را بــا احياي 
توافق هســته اي اعالم كرده است. جن 
ساكي، ســخنگوي كاخ ســفيد نيز در 
اين زمينه گفت كه ما شــركايمان را در 
جريان اقداماتمان در جهت دست يافتن 
به مســيري ديپلماتيــك در مذاكرات 
مي گذاريم و بنابراين، مطمئنا، در اين باره 
با مقامات اسرائيلي گفت وگو شده است. 
به گزارش ايسنا، ساكي همچنين افزود: 
هدف ما پيش رفتن در مسير ديپلماتيك 
اســت. بحثي هم در اين نيســت كه ما 
به خاطر خــروج دولت قبلــي ]آمريكا[ 

از توافق هســته اي و از بين بردن امكان 
نمايان بــودن ظرفيت و توانــي كه آنها 
]ايران[ داشــتند، در وضعيت فعلي مان 
قرار داريم. او در همين راســتا ادامه داد: 
اما تمركز ما روي اين است كه ببينيم آيا 
مي توانيم به دور ديگري از مذاكرات وين 
بازگرديم يا نه. فراتر از اين حدس و گماني 
را مطرح نمي كنم. ساكي تأكيد كرد: ما 
باور داريم ديپلماسي هميشه انتخاب اول 

است و بايد اينطور باشد.
 اين  اظهارنظرها در حالي مطرح مي شود 
كه مقامات كشورمان بارها اعالم كردند 
كه ايران از ديپلماسي و گفت وگو استقبال 
مي كند اما آمريكا براي بازگشت به توافق 
هسته اي بايد همه تحريم هاي يكجانبه 
عليه ايــران را لغــو كنــد؛ موضعي كه 
آمريكايي ها تاكنون آن را نپذيرفته اند و 
اعالم كرده اند كــه آماده لغو تحريم های 

مغاير با برجام هستند.

استقبال قطر از احياي روابط تهران و رياض
با وجود مانع تراشــي برخي در مســير 
برجــام، حمايت هــاي بين المللــي از 
مذاكرات وين ادامــه دارد. وزير خارجه 
قطر در اين زمينه تأكيد كرد كه بازگشت 
به توافق هسته اي به سود ماست و براي 
تحقق اين امر حمايت هــاي مطلوب را 

تقديم مي كنيم. 
عبدالرحمن آل ثانــي همچنين گفت: 
شــاهد تحــركات مثبتي بيــن ايران و 
عربستان هســتيم و ما آنها را به اين امر 
تشويق مي كنيم. او گفت كه كشورهاي 
عضو شــوراي همكاري خليج ]فارس[ 
بايد به دور از هرگونــه دخالتي با ايران 
ارتباط داشته باشند. اين مواضع در حالي 
مطرح شده كه دور چهارم گفت وگوهاي 
تهران و ريــاض در عراق تأييد شــده و 
حتي خبرگــزاري فرانســه در خبري 
اعالم كرد كه 2كشــور براي بازگشايي 
كنســولگري هاي خود نيز توافق كردند 

كه به زودي اعالم خواهد شد.

 مسائل دوجانبه و منطقه اي و لغو تحريم ها، محور گفت وگوهاي انريكه مورا
 با مقامات ايران است

رایزنبرجامياروپادرتهران

چهره روز

سياست خارجی

سند همكاري تهران-پكن در پاستور 
 مسئوليت پيگيري توافق جامع 25ساله ايران و چين 

به دولت واگذار شد

توافق جامع همكاري هاي ايران و چين با كناره گيري علي الريجاني در 
اين پرونده وارد مرحله جديدي شد و حاال مسئوليت آن به محمد مخبر 
معاون اول رئيس جمهوري رسيده است. الريجاني در ماه هاي پس از 
انتخابات رياســت جمهوري1400 و ماجراي ردصالحيتش فعاليت 
سياسي چشــمگيري نداشته اســت؛ جز مواردي كه در نامه نگاري با 
شوراي نگهبان پيگير روشن شــدن چرايي عدم  احراز صالحيتش در 
انتخابات سيزدهمين دوره رياست جمهوري بود يا تصاويري كه از او در 

نشست هاي مجمع تشخيص مصلحت نظام منتشر مي شود. 
رهبر معظم انقالب خردادماه1399 با تشكيل مجلس يازدهم و پايان 
دوره رياست مجلس الريجاني، او را به مشاورت رهبري و عضويت در 
مجمع تشخيص مصلحت نظام منصوب كردند. انتصاب الريجاني به 
سمت مشــاورت آيت اهلل خامنه اي تأييد ايفاي نقش پررنگ تر رئيس 
سابق مجلس در پرونده برنامه همكاري هاي ايران و چين نيز محسوب 
مي شــد. حاال اما با كناررفتن او از پرونده توافق جامع 25ساله ايران و 
چين، زندگي سياسي الريجاني وارد مرحله جديدي خواهد شد. منصور 
حقيقت پور مشاور الريجاني با تأييد خبر كناره گيري الريجاني به سايت 
مدارا گفته: »الريجاني خواسته دســت دولت را باز بگذارد. او خواسته 
هر كس با رئيس جمهــوري نزديك تر و هماهنگ تر اســت اين كار را 
ادامه بدهد. هم اكنون هم بايد آقاي رئيسي تصميم بگيرد كه چه كسي 

جايگزين شود. در واقع الريجاني دست رئيسي را باز گذاشته است.«

الريجاني و توافق 25ساله با چين
رئيس سابق مجلس مســئوليت پرونده ايران و چين را از همان دوره 
رياســت مجلس به دســت گرفته بود. محمدجواد ظريف، وزير سابق 
امور خارجه طي برنامه اي در يكي از شبكه هاي اجتماعي درباره سابقه 
حضور الريجاني در پرونده توافق جامع ايران و چين گفته بود: »آقاي 
الريجاني در زمان رياستش در مجلس اين مسئوليت را داشت و پس از 
رفتن از خانه ملت اين سمت از آقاي الريجاني گرفته نشد. الريجاني در 
محل آموزشكده وزارت خارجه دفتري دارد كه كار هاي مربوط به اين 
موضوع را انجام مي دهد، همكاران ما هم به ايشان گزارش مي دهند.« 
ايران مهرماه1397 نخســتين پيش نويس برنامه همكاري راهبردي 
25ساله ايران و چين را به وزير امور خارجه چين پيشنهاد كرد و هفتم 
فروردين ماه1400 نسخه نهايي اين توافق در تهران به امضاي وزراي 
خارجه دوطرف رسيد. ظريف درباره تفويض مسئوليت مذاكرات اين 
توافق به الريجاني در كالب هاوس توضيــح داده بود: »آقاي الريجاني 
پيشنهاد من به دفتر رهبري بوده است، اين پيشنهاد هم به دليل برخي 
گره هايي بود كه در روابط خارجي وجود داشت و نياز بود در سطح باال 
صحبت كنيم. من از آقاي كشاورز زاده سفير ايران در چين خواهش كردم 
هنگام ارائه استوارنامه خود به آقاي »شي جين پينگ« رئيس جمهور 
چين بگويد كه ما مي خواهيم رئيس مجلس خود را به عنوان نماينده 
ويژه به چين بفرســتيم تا يك مالقات با رهبري چين برقرار شود و ما 
بتوانيم ادامه كار را پيگيري كنيم.« سفير ايران در چين 27آذر1397 
استوارنامه خود را در پكن تقديم رئيس جمهور چين كرده بود. اظهارات 
ظريف به اين معنا بــود كه الريجاني از همان نيمه هاي ســال1397 
مسئوليت مذاكرات توافق راهبردي ايران و چين را به عهده گرفته بود. 
پيگيري جدي تر قرارداد ميان ايران و چين به اسفند97 و سفر ظريف 
و الريجاني به پكن بازمي گردد. پيگيري اين توافقنامه با خروج دونالد 
ترامپ، رئيس جمهور آمريكا در ارديبهشت1397 از برجام بي ارتباط 
نبودو به زعم برخي تحليلگران پيام تقابل و اســتفاده از ظرفيت هاي 
جايگزين را به طرف مقابله مخابره مي كرد. روند تدوين اين ســند با 
سفر شي جينگ پينگ به تهران در سال1394 آغاز شده بود و 2كشور 
در آن سفر تصميم گرفته بودند نقشه راه بلندمدت 2كشور را طراحي 
كنند. وانگ اي، وزير امور خارجه چين شهريور امسال در تماس تلفني 
با حسين اميرعبداللهيان، وزير امور خارجه از آمادگي كشورش براي 
اجراي توافقات پيشين ازجمله سند مشاركت راهبردي 25ساله سخن 
گفته بود. به هرحال با روي كارآمدن دولت سيزدهم، الريجاني از تنها 
سمت اجرايي باقيمانده خود نيز اســتعفا داده تا پيگيري فرايندهاي 
مربوط به اين سند راهبردي 25ســاله به تيم دولت سيزدهم و محمد 
مخبر، معاون اول رئيس جمهور سپرده شود. حقيقت پور در روايت خود 
از 3سال حضور الريجاني در اين پرونده گفته است: »طرف چيني چون 
بعد از برجام )1394( لطمه جدي از عدم همكاري دولت روحاني خورده 
 بود، ديگر تمايل نداشت كه با دولت روحاني همكاري كند. بنابراين مقام 
معظم رهبري تدبير كردند تا اين كار انجام شود. ايشان آقاي الريجاني را 
مسئول كار گذاشتند. حاال دولت عوض شده و آقاي الريجاني به دولت 

گفته است اگر مي خواهيد اين كار را خودتان ادامه دهيد.«

منافع مشروع ايران در افغانستان چيست
رئيس شوراي راهبردي روابط خارجي شرح داد

رئيس شوراي راهبردي روابط خارجي كشور منافع مشروع ايران در 
افغانستان را تشريح كرد. سيدكمال خرازي تأكيد كرد كه سياست ايران 
به رفتار طالبان بستگي دارد و منافع مشروع ايران بايد در افغانستان 
تامين شود. اما اين منافع چيست؟ به گزارش ايسنا، خرازي در اين باره 
گفت: منافع طالبان و منافع پاكســتان به عنوان حامي اصلي طالبان، 
ايجاب مي كند رفتار طالبان در دوران حاكميت تغيير يابد تا صلح در 
داخل افغانستان و حســن همجواري آن با همسايگانش تحقق يابد. 
تنها در اين صورت است كه اوالً پاكستان از داشتن همسايه اي با ثبات 
همچون عمق استراتژيك خود، بهره مند خواهد شد و ثانياً كشورهاي 
همسايه ديگر نيز به توســعه و برقراري آرامش در افغانستان كمك 
خواهند كرد. خرازي ادامه داد: جمهوري اسالمي ايران قصد مداخله در 
امور داخلي افغانستان را ندارد، ولي طبعاً منافع مشروعي در آن كشور 
دارد كه بايد تامين گردد. اين منافع در زمينه امنيت مرزهاي دو كشور، 
جلوگيري از فعاليت گروه هاي تروريستي و نفوذ تروريست ها به خاك 
جمهوري اسالمي ايران، جلوگيري از انتقال مواد مخدر به كشورمان، 
رعايت حقوق شيعيان و ديگر اقوام افغان، حفظ و گسترش زبان فارسي 
به عنوان بخشي از ميراث مردم افغانستان، فراهم شدن زمينه بازگشت 
مهاجرين افغان مقيم ايران، تامين حقابه كشــورمان، توسعه تجارت 
و بازرگاني بين ايران و افغانســتان و مشــاركت در بازسازي و توسعه 
افغانستان است. رئيس شــوراي راهبردي روابط خارجي تأكيد كرد: 
سياست ما در افغانستان بستگي كامل به رفتار طالبان دارد و چنانچه 
مسير حركت در افغانستان به سمت يك حكومت فراگير، حفظ حقوق 
و امنيت همه اقوام، مقابله با تروريسم و اتخاذ سياست حسن همجواري 
باشد، جمهوري اسالمي ايران آمادگي همه گونه همكاري با دولت و 
ملت افغانستان را دارد و تمامي تجارب و ظرفيت هاي خود را در اختيار 

برادران و خواهران خود در افغانستان قرار خواهد داد.

گفتوگویمعاونانوزیرخارجهایرانوکرهجنوبی
معاونان وزير خارجه ايران و كره جنوبــي در گفت وگويي تلفني با يكديگر رايزني 
كردند.  اين خبر را معاون وزير خارجه كره جنوبي در توييتي اعالم كرد و نوشت: با 
علی باقری كنی، معاون وزير خارجه ايران رايزنی كرده و صادقانه درباره اهميت روابط 
دوجانبه ميان كشورهايمان صحبت كرديم. من و او برای حفظ روابط تاريخی  2كشور 
با يكديگر همكاری و تالش خواهيم كرد. اين ديپلمات ارشد كره ای افزود: سئول برای 

ازسرگيری مذاكرات درباره برجام كمك ديپلماتيك ارائه خواهد داد. 

ث
مك

سن استانداران زير 50 مي شود؟

تغييرات استانداران در دولت سيزدهم خيلي زود به ميانه راه خود نزديك 
مي شود. اين تغييرات اگرچه در ابتدا با شــيب كند آغاز شده بود، اما در نكته روز

جلسات يكشنبه ها و چهارشنبه هاي هيأت دولت به سرعت در حال انجام 
است. تاكنون استانداران 13استان از 31استان كشور از سوي احمد وحيدي، وزير كشور 
به هيأت وزيران معرفي شده اند و توانسته اند از هيأت دولت رأي اعتماد بگيرند. تهران، 
اصفهان، هرمزگان، لرستان، فارس، زنجان، سمنان، يزد، اردبيل، بوشهر، كهگيلويه و 
بويراحمد، سيستان و بلوچستان و خوزستان مديران ارشد استاني خود را شناخته اند.   
در آخرين تغييرات استانداران، روز چهارشنبه مراسم توديع و معارفه استانداران قبلي و 
جديد تهران در استانداري تهران برگزار شد. براساس گزارش خبرگزاري صداوسيما،  اين 
مراسم با حضور محمدحسن ابوترابي امام جمعه موقت تهران، عليرضا زاكاني شهردار 
تهران و برخي نمايندگان مجلس برگزار شد.  محسن منصوري، استاندار جديد كه روز 
يكشنبه هفته جاري رأي اعتماد هيأت دولت را دريافت كرده بود، با حضور وزير كشور 
به عنــوان جوان ترين اســتاندار دولت ســيزدهم معارفــه و جايگزين انوشــيروان 
محسني بندپي شد. منصوري 37ســال  دارد. انتصاب منصوري تأثير چشمگيري در 
كاهش ميانگين سني استانداران دولت سيزدهم داشته و ميانگين سني آنها را  كمتر   از 
50سال كرده است. ميانگين سني استانداران در دولت يازدهم 60سال بود و اكثريت 
استانداران در دولت دوازدهم نيز باالي 55سال داشتند كه بخشي از اين كاهش ناشي 

از تصويب قانون منع به كارگيري بازنشستگان در مجلس و اجراي آن در دولت بود.

 سخنگوي دستگاه قضا آخرين وضعيت پرونده هاي نيشكر هفت تپهحكم هفت تپه
علت فوت شاهين ناصري و آذري جهرمي را تشريح كرد

 سخنگوي قوه قضاييه در مورد آخرين وضعيت 
پرونده هفت تپه گفت:  در ايــن پرونده تعداد قضايی

زيادي از افراد به اتهام مشــاركت در اخالل در 
نظام ارزي محكوم شدند؛ ازجمله اين افراد اميد اسدبيگي فرزند 
احسان است كه اتهام وي هم مشاركت در اخالل عمده در نظام 
ارزي كشور از طريق قاچاق ارز و هم مباشرت به صورت مستقل 
در قاچاق عمده ارز است كه به 20سال حبس، رد اموال و جزاي 

نقدي و انفصال از خدمات دولتي محكوم شده است.  
ذبيح اهلل خداييان  ادامه داد: يكي ديگر از مرتكبين اين جرم، 
مهرداد رستمي فرزند ميرمحمد است كه وي نيز به 20سال 
حبس و رد مال و جزاي نقدي محكوم شده و حدود 2نفر از اين 
متهمان هر كدام به 15سال حبس، 3نفر هركدام به 10سال 
حبس و بيش از 17 نفر هركدام به 5سال حبس محكوم شدند. 
خداييان افزود: اتهام اسدبيگي مشاركت در قاچاق يك ميليارد 
و 396 ميليون يورو و مباشرت در قاچاق 2ميليون و 894 هزار 
يورو بوده اســت كه به اين موضوع رسيدگي شده و متهمان 

محكوميت قطعي پيدا كردند و حكمشان الزم االجراست.

حكم پرونده منافقين اعالم شد
حكم نهايي دادگاه منافقين ديروز اعالم و بنا به گفته سخنگوي 
دستگاه قضا، ســركرده گروهك منافقين به پرداخت حدود 
7660 ميليارد تومان غرامت به آسيب ديدگان از عمليات ها 

و رفتارهاي اين سازمان محكوم شد. 
اقدامــات منافقين چه اقدامات تروريســتي كــه در داخل 
شهر هاي ايران داشتند و بيش از 17هزار نفر از مردم بي گناه 
ما ازجمله مسئوالن وقت را به شهادت رساندند و تعداد زيادي 
مصدوم و مجروح شــدند و چه جنايات آنها در دوران جنگ 
تحميلي و پس از آن از يك بعد داراي جنبه كيفري است كه 
جنبه عمومي دارد و نياز به شكايت نيست و مدعي العموم در 
اين خصوص صالحيت تعقيب را دارد.  با همين مقدمه بود كه 
ذبيح اهلل خداييان، سخنگوي دســتگاه قضا ديروز در نشست 
خبري اش با خبرنگاران اعالم كرد: بعد ديگر اقدامات آنها جنبه 

حقوقي يا مدني موضوع است كه هر كسي از اقدامات گروهك 
منافقين دچار آسيب شده يا خســارت مادي و معنوي ديده 

مي تواند طرح دعوي و مطالبه جبران خسارت خود را بكند.

پرونده قضايي منافقين چگونه تشكيل شد؟
به هر روي از اواخر ســال گذشته روند بررســي اتهامات اين 
گروهك آغاز شد و سرانجام با اعالم آمادگي تعدادي از اعضاي 
سابق اين فرقه زمينه طرح دعوا فراهم شد و با ارائه دادخواست 
42نفر از اعضاي سابق اين گروهك، نخستين دادگاه رسيدگي 
به پرونده 17اســفند ماه سال گذشته در شــعبه 55 دادگاه 

حقوقي و عمومي بين الملل تهران برگزار شد. 
قاضي پورمريدي، رئيس دادگاه گروهك منافقين در نخستين 
جلسه دادگاه، خواندگان اين پرونده را مسعود رجوي، مريم 
رجوي، مهدي ابريشــمچي، ابوالقاســم رضايي، سيدمحمد 
ســيدمحدثي، مجيد حريري، محبوبه جمشــيدي، مهدي 
مرادي، مژگان پارسايي، محمدعلي توفيقي خانيكي، محمد 
حياتي، عباسعلي ســيفي پور، هادي روشــن روان، عليرضا 
جعفرزاده، محمدصادق سادات دربندي، مهوش سپهري، عذرا 
علوي طالقاني، مهدي علي قلي، محمدجواد غديري مدرسي، 
سارا صمصامي و گيتي گيوه چيان عنوان كرد و گفت: از طريق 
كشورهاي فرانسه و آلباني كه محل اقامت اعضاي اين گروهك 
است، ابالغ بعد از ارائه دادخواست انجام شد. نيابت را مستقيماً 
به وزارت دادگستري آلباني سپرديم تا ابالغ را انجام دهند كه 

از طريق وزارت خارجه براي آنها ارسال شده است. 
در نخستين جلســه دادگاه منافقين، توسلي، وكيل شكات 
پرونده به بيان دادخواســت در 2بخش كه بخش اول ماهيت 
گروهك به عنوان يك فرقه و مولفه هاي تشــكيل يك فرقه و 
آثار رفتار فرقه اي و بخش دوم رفتار شناسي اين گروهك بود، 
پرداخت. دومين جلســه دادگاه منافقين هم روز بعد، يعني 
18اسفند 99برگزار شــد كه در آن تعدادي از اعضاي سابق 
اين گروهك تروريستي، به عنوان خواهان پرونده ضمن اعالم 
شكايت خود توضيحاتي از شكنجه ها و رفتارهاي اين گروهك 
را بيان و ابراز اميدواري كردند كه نتيجه به محكوميت اين فرقه 
در اين دادگاه ختم نشود و در عرصه بين الملل به محكوميت 

فرقه رجوي كشيده شود. 
 به دنبال پيگيري هاي قضايي سرانجام 8 ماه بعد از نخستين 
جلسه دادگاهي، ديروز سخنگوي دستگاه قضا هم در نشست 
خبري خود تصريح كرد كــه دادگاه مراتب را از طريق وزارت 

امور خارجه به وزارت دادگستري كشورهايي كه اين گروهك 
در آنها فعاليت مي كنند  ابالغ كرده است.  

محكوميت سركرده منافقين به پرداخت غرامت
صدور حكم دادگاه مي تواند مقدمه ســاز ارجاع اين پرونده به 
دادگاه هاي بين المللي براي محكوميت اين فرقه تروريستی 
هم  باشــد؛ حكمي كه خداييان در مورد جزئيات آن تصريح 
كــرد: دادگاه حكم پرونده را صادر كرده اســت و ســركرده 
گروهك منافقين به پرداخت حدود 7660 ميليارد تومان در 
حق آسيب ديدگان و كساني كه خســارت مادي و معنوي به 
آنها وارد شده محكوم شده و حكم پرونده الزم االجراست. وي 
در ادامه عنوان كرد: افرادي كه از اين گروهك جدا شــده اند، 
اعالم كرده اند كه سال ها در اسارت اين گروهك بوده اند و آنها 
را به كار هاي اجباري وامي داشتند و اجازه خروج به آنها داده 
نمي شد كه در هر حال به طرق مختلف توانستند از آنها جدا 
شوند و خود را به ايران اسالمي برســانند. اعالم حكم دادگاه 
پرونده منافقين شــايد مهم ترين بخش از سخنان سخنگوي 
دستگاه قضا در نشست خبري ديروز بود، اما اعالم حكم قطعي 
پرونده هفت تپه و علت فوت شاهين ناصري زنداني كه اخيرا 
در زندان فوت شــد،  از موارد مهم ديگري بود كه خداييان به 

آنها اشاره كرد.

مهلت استجازه تمديد شد
سخنگوي قوه قضاييه همچنين در پاسخ به سؤالي در ارتباط 
با روند ادامه كار محاكم با توجه به پايان استجازه مقام معظم 
رهبري براي محاكم ويژه مبارزه با مفاســد اقتصادي، گفت: 
مهلت استجازه در شــهريور به پايان می رسيد كه با تقاضای 
رياســت قوه قضاييه از مقام معظم رهبری، معظم له موافقت 
كردندكه تا پايان تصويب قانون، اين اســتجازه اعتبار داشته 
باشد. خداييان در ادامه و در پاسخ به سؤالي درخصوص آخرين 
وضعيت شكايت تعدادي از شهروندان در اهواز و مدعي العموم 
از محمدجواد آذري جهرمــي، وزير وقــت ارتباطات گفت: 
درخصوص اين فرد، با شكايت جمعي از مردم و چند دستگاه 
اجرايي به اتهام نشر اكاذيب با قصد تشويش اذهان عمومي، 
استنكاف از دستور قضايي و استنكاف از اجراي اوامر حكومتي 
مقامات قانوني، پرونده اي در دادسراي فرهنگ و رسانه تشكيل 
شده است. او ادامه داد: اين فرد احضار و تفهيم اتهام شده و با 

قرار تامين كيفري آزاد شده است. 

مسموميتدارویي؛علتفوتشاهينناصري
خداييان در پاسخ به سؤالي در مورد علت فوت شاهين ناصري 
گفت: در جلسه قبل اعالم كردم كه نتيجه پزشكي قانوني اعالم 
نشده، اما اخيرا پزشكي قانوني نظر خود را اعالم كرده و علت 

مرگ وي را مسموميت دارويي دانسته است.
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گزارش 2

پل طبيعت به عضويت سازمان 
گردشگري جهاني درآمد

پل طبيعت جهاني تر از هر زمان ديگري رخ نشان مي دهد؛ خبري كه 
در هفتمين سالگرد افتتاح اين پل غيرمكانيزه تفريحي و گردشگري 
مطرح شد. مراســم ســالروز افتتاح پل طبيعت با حضور تعدادي از 
مديران شهري، مسئوالن دولتي، انجمن هاي فعال حوزه معماري و 
شهرسازي، سازندگان اين پل غيرخودرويي و سفراي چند كشور ديروز 
در مجموعه فرهنگي و گردشگري عباس آباد برگزار شد؛ مراسمي در 

طبقه پاييني پل.
به گزارش همشــهري، پل طبيعت توســط ســازندگان و معماران 
ايراني بنا و امروزه به عنوان چهارمين پل برتــر غيرمكانيزه جهان به 
طول 270متر معرفي شــده و تاكنون به دليل نوع ســازه و معماري 
آن، جايزه هــاي مختلفي را از آن خــود كرده اســت؛ به گونه اي كه 
جايزه هايي چون جايزه معماري برتر كشــور، خشت طاليي و برترين 
سازه فوالدي كشــور را در ســال هاي گذشته كســب كرده و البته 
عنــوان انتخاب اول مــردم  را به دســت آورده و در بيــن ۵ انتخاب 
 برتــر 300معمــار برجســته جهــان در مســابقه معمار شــهري

)A+ (architizer awards   در سال201۵ قرار گرفته است.
در ابتداي مراسم ديروز، محمدحسين حجازي، مديرعامل مجموعه 
فرهنگي و گردشگري عباس آباد تهران به ايام كرونا و فعاليت در فضاي 
مجازي اشاره كرد و گفت: »خوشــبختانه در ايام همه گيري ويروس 
كرونا در فضاي مجازي پل طبيعت را به گردشگران معرفي كرده ايم 
و رســانه ها مي توانند براي افزايش مراجعه كنندگان و گردشگران به 
مجموعه، پل طبيعت را به نوعي به چالش بكشــند. اين پل توانسته 
اتصالي بين فضاي سبز با محور زندگي و خانواده برقرار كند. االن نيز 
3برنامه اصلي براي سازه مطرح اســت. اولويت فعلي به مطالعه براي 
افزايش ايمني و امنيت پل طبيعت ارتباط پيدا مي كند و مبحث مهم 
ديگر درباره پايش زلزله شناسي است كه با همكارانم براي شناسايي 
مخاطرات، اقدامات خوبي انجام داده ايم و در نهايت مســئله آخر به 
بحث نورپردازي نوين سازه برمي گردد كه البته تاكنون نورپردازي هاي 
جالب و منحصر به فردي به اجرا درآمده اســت. نورپردازي، جذابيت 
خاصي  براي سازه هاي بزرگ همراه دارد و در اين خصوص با حضور 
مهندسان نخبه نورپردازي پل طبيعت با رنگ ها و شكل هاي مختلف 
اجرا شد. افتخارمان اين است كه اين 3موضوع پل طبيعت را به شرايط 
مطلوب گردشگري هدايت مي كند.« حجازي در ادامه به استفاده از 
امكانات فناورانه براي جذب توريست به اين قطب گردشگري اشاره 
كرد و گفت:  »طي 4سال اخير نمي توان گفت كه در جذب گردشگر و 
توريست موفق عمل شده، اما با توجه به تعامالتي كه با فعاالن حوزه 
گردشــگري و انجمن ها صورت گرفته، مي توان وضعيت را مطلوب 
تفســير كرد. در اين مســير از امكانات فناورانه هم بهره  برده ايم. پل 
طبيعت به اينترنت پرسرعت و رايگان و آبياري هوشمند مجهز شده 
است.« در پايان محمدحســين حجازي از تمبر يادبود پل طبيعت 
رونمايي كرد و گفت: »تمام اين اقدامات باعث شــده، پل طبيعت به 
عضويت سازمان جهاني گردشگري درآيد. اين سازمان حدود 18عضو 
از ايران دارد  كه جزيره كيش، مجموعه جزيره قشم، بانك گردشگري، 
مجموعه هاي توچال و... ازجمله اين اعضا هستند و در اين بين، اين 
افتخار براي شهرداري تهران است كه اين مجموعه از شهرداري تهران  
به عضويت سازمان جهاني گردشگري درآمده. اميدواريم در آينده اي 
نزديك با همكاري وزارت گردشگري، اين منطقه به وسعت ۵60هكتار 

به ثبت ملي برسد و ميزبان توريست هاي خارجي و داخلي باشيم.« 

توسعه گردشگري، هدف پل طبيعت است 
پرهام جانفشان، مديركل ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري  
استان تهران هم تهران را به عنوان پايتخت ام القراي جمهوري اسالمي 
معرفي و در ادامه به روند واكسيناســيون و كاهش كرونا اشاره كرد و 
درخصوص رونق تورهاي گردشگري گفت:  »باتوجه به كاهش بيماري 
كرونا، به زودي تورهاي گردشگري ما نسبت به يكي، دو سال قبل با 
شور و اشتياق بيشتری فعاليت  شان را آغاز خواهند كرد ودر اين ميان  
پل طبيعت يكی از مقاصد اصلی تورهاست؛ به همين منظور طي اين 
سال ها با مجموعه هاي مختلفي مانند ســازمان فرهنگي شهرداري 
تهران، مجموعه موزه ها، ســازمان ميراث فرهنگي، گردشــگري و 
حوزه هاي ســالمت تفاهم هاي خوبي صورت گرفته است.« مديركل 
ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان تهران در ادامه به 
گردشگري خانواده محور پل طبيعت اشاره كرد و گفت: »گردشگري 
خانواده محور در كنار گردشگري ســالمت و تاريخي اهميت فراوان 
دارد. امروزه در تمام دنيا بخش گردشــگري محتوامحور و تجربه گرا 
جزو گردشگري هاي جديد به حســاب می آيد و اين از اهداف مان در 

بخش گردشگري تهران به شمار مي رود.«

پل طبيعت نيازهاي فرهنگي گردشگران را تامين كند 
پل طبيعت به عنوان يكي از نمادهاي نوين در تهران در ســال1393 در 
منطقه خوش آب و هواي تپه هاي عباس آباد به عنوان قطب گردشــگري 
به بهره برداري گردشگران داخلي و خارجي رســيد و اين سازه مدرن، 
گردشگري و هويت تهران را تقويت كرده است. در مراسم ديروز، مهدي 
چمران، رئيس شوراي اسالمي شهر تهران با تأكيد بر بحث گردشگري 
و هويتي اين پل از سازگار نبودن برخي از فعاليت هاي اداري در اطراف 
مجموعه انتقاد كرد و گفت: »از ابتداي حضورم در شــورا كه به 20سال 
پيش برمي گردد، هميشــه به منطقــه عباس آباد تعصب داشــتم. اين 
مجموعه از ابتدا مورد توجه طراحان، مهندسان و معماران بود و اكنون 
صاحب طرح جامع شده اســت و هنوز براي تكميل شدن نياز به توجه 
دارد. درواقع نگاه گردشگري و توريستي اين مجموعه با ساختمان موزه 
دفاع مقدس، كتابخانه ملي و باغ كتاب تكميل تر شده است، اما همچنان 
خأل هاي توريســتي در آن به وفور ديده مي شــود. اين خأل ها به واسطه 
ساخت وســازهاي غيراداري مانند بناهای بزرگ بانك ســپه، تجارت و 
ساختمان هاي وزارتخانه است؛ درحالي كه به جاي اين ساختمان ها بايد 
هتل سازي  و محل اقامت براي توريست ها و گردشگران احداث مي شد. 
همچنان اميدواريم اين محوطه در آينده نزديك تبديل به مكاني براي 
توريست هاي داخل و خارج از كشور شود و مجموعه نيازهاي فرهنگي 

مراجعه كنندگان را تامين كند.«

خبر

 هم افزايي
  مديريت شهري و مجلس
براي حل مشكالت تهران

عليرضــا زاكاني برخــي تالش هاي 
شهرداري براي توســعه خطوط مترو و 
نوســازي اتوبوس ها و تاكسي ها را براي 

نمايندگان شرح داد

به گزارش همشهري،شــهردار تهران و 
چند تن از اعضاي شوراي شهر با حضور در 
مجلس شوراي اسالمي با اعضاي مجمع 
نمايندگان اســتان تهران ديدار و درباره 
هم افزايي شــهرداري، شورا و نمايندگان 
تهران براي حل مشــكالت شــهر تهران 

تبادل  نظر كردند.
در اين نشســت، عليرضا زاكانــی با ارائه 
گزارشي درباره مشــكالت، ظرفيت ها و 
برنامه هاي شهرداري و شــهر تهران در 
حوزه هــاي مختلف ازجملــه فرهنگي و 
اجتماعي، مالي، حمل ونقــل و ترافيك 
و چگونگي خدمتگزاري به شــهروندان 
به نمايندگان مجلس شــوراي اسالمي 

توضيحاتي ارائه داد.
زاكاني دربــاره ميزان اعتبار مــورد نياز 
شهرداري براي توســعه خطوط مترو و 
نوسازي ناوگان اتوبوسراني و تاكسيراني 
و همچنين مطالبات شهرداري و ضرورت 
هماهنگي با نهادهاي مختلف براي وصول 
مطالبــات شــهرداري به ارائــه گزارش 

پرداخت.
در اين جلسه، اعضاي مجمع نمايندگان 
استان تهران نيز درباره موضوعاتي ازجمله 
گنجاندن بندهاي حمايتي از شهرداري 
تهران در بودجه سال 1401 توضيح دادند 
و بر ضرورت حكمراني شفاف و عادالنه و 
مكان يابي آرامستان هاي جديد در نقاط 

مختلف تهران تأكيد كردند.
بررســي و تجديدنظــر دربــاره طــرح 
مجلس درمورد نحوه فعاليت كميسيون 
ماده100، توجه به شــوراياري ها و حل 
مشــكالت انتخابــات آنــان و ضرورت 
همــكاري ميــان مجلس و شــهرداري 
تهــران ديگــر موضوعاتــي بــود كــه 
توســط برخي از اعضاي شــوراي شهر 
 تهران خطاب بــه نماينــدگان مجلس

مطرح شد.

صبحگاه مشــترك يــگان حفاظت 
شهرداري تهران 

شــهردار تهران همچنين صبح ديروز به 
مناسبت هفته نيروي انتظامي در صبحگاه 
مشترك يگان حفاظت شهرداري تهران 
شــركت كرد. زاكاني در اين مراســم كه 
عنوان »مانور اقتدار« را داشت، از نيروهاي 
يگان حفاظت شــهرداري تهران حاضر 
در ميدان و از تجهيزات لجســتيك اين 
سازمان بازديد كرد. در اين مراسم، سردار 
عبدالكريم بيات، فرمانده يگان حفاظت 
شهرداري تهران نيز به صحبت پرداخت. 
شــهردار تهران همچنيــن در برنامه اي 
جداگانــه و در »اجــالس بين المللــي 
پلي براي شــهرها« كه از سوي سازمان 
 )UNIDO( توسعه صنعتي ملل متحد
 و به صــورت ويدئويــي برگــزار شــد، 

سخنراني كرد. 

عصاي ســفيد تنها راهنمايشان است. در 
معابر آن  را روي موزاييك هاي شــياردار شهرسازی

حركت مي دهند و مسيرشــان را هموار 
مي كنند و در برخي از مكان ها هم با اعتماد به حس المسه 
پيش مي روند. اما به گفته مديرعامل انجمن نابينايان ايران 
زندگي در شهري كه توسط شــهروندان سالم طراحي و 
ساخته شده است، جايي براي معلوالن نيست. اين جمله 
بيانگر آن اســت كه حق و حقوق معلوالن در كالنشهري 
چون تهران رعايت نمي شود و آنها همچنان با مشكالت 
متعدد ازجمله عدم عبور و مــرور امن و ايمن در پايتخت 
دست و پنجه نرم مي كنند. علي اكبر جمالي به همشهري 
گفت كه نخستين و اساسي ترين مطالبه معلوالن به ويژه 
نابينايان و كم بينايان، مناسب سازي  معابر است. او ادامه 
داد: »براساس آمار سازمان بهزيســتي حدود 200هزار 
نابينا و 600كم بينا در كشور وجود دارد كه از اين تعداد 
18هزار نفر در تهران هســتند. با توجه به اين آمار قطعا 
مناسب سازي  شهر براي آنها الزم و ضروري است اما نه تنها 
تهران بلكه هيچ يك از كالنشهرهاي كشور در راستاي عبور 
و مرور امــن و ايمن معلوالن جســمي و حركتي و حتي 
نابينايان مناسب ســازي  نشــده اند. البته نبايد اقدامات 
انجام شده را ناديده گرفت اما تا رسيدن به شرايط مطلوب 
فاصله هست و از اين رو مي بايست مديريت شهري موضوع 
مناسب سازي  معابر را با جديت پيگيري كند تا اين كار با 
سرعت بيشتري انجام شود.« به گفته او شهر برلين نمونه 

موفقي در حوزه مناسب ســازي  معابر بــراي نابينايان و 
معلوالن است كه فعاالن حوزه شهرسازي مي توانند از آن 
به عنوان الگوي مناســب بهره مند شــوند تا بخشــي از 
مشكالت نابينايان در تهران حل شود. جمالي در ادامه با 
بيان اينكه تجهيز برخي از عالئم و ابــزار ترافيكي مانند 
چراغ هاي راهنمايي به سيستم صوتي مطالبه اي است كه 
پس از سال ها پيگيري توسط مديريت شهري در برخي از 
تقاطع ها انجام شــده اســت، گفت: »مديريت شهري 
گام هــاي خوبي درخصوص هوشمند ســازي  تجهيزات 
ترافيكي برداشته اما با توجه به وسعت پايتخت و جمعيت 
18هــزار نفــري نابينايــان و كم بينايــان نياز اســت 
هوشمند سازي  در نقاط بيشتري انجام شود. البته كه اين 
كار محقق نخواهد شد مگر با همكاري مديريت شهري و 
اختصاص اعتبار و بودجه كافي كه اميدواريم شهردار تهران 
با رويكردي كه درتوزيــع عادالنه امكانات و ظرفيت هاي 
شهر دارد، به اين موضوع هم توجه ويژه تري داشته باشد.« 

استفاده رايگان از امكانات شهرداري 
مجموعه ورزشــي ويژه نابينايان در تهران وجود ندارد، 
از اين رو جمالي خواســتار حمايت مديريت شــهري در 
اين زمينه اســت. او گفت: »شــهرداري مجموعه هاي 
ورزشي زيادي در تهران دارد كه به بخش خصوصي واگذار 
شده است و شهروندان براي اســتفاده از آنها بايد هزينه 
بپردازند. بركسي پوشيده نيست كه اكثر نابينايان منبع 
درآمد  مشــخصي ندارند و  قادر به پرداخــت هزينه اين 
مجموعه ها نيستند. تقاضاي بنده به عنوان نماينده جامعه 
نابينايان اين است كه مديريت شهري در توافقات واگذاري 

مجموعه هاي ورزشي به بخش خصوصي تبصره و ماده اي 
مبني بر استفاده رايگان معلوالن و به طور خاص نابينايان 
ذكر كند. مطمئنا اين كار خدمت بزرگي به جامعه معلوالن 
كه همواره حقوق شان ناديده گرفته مي شود، خواهد بود.« 
نابينايان در حوزه بهداشت و درمان هم كمبودهايي دارند 
كه به گفته اين مقام مسئول شايد مستقيم به شهرداري 
مرتبط نباشد اما مديريت شــهري مي تواند با تمهيدات 
خاصي بستر استفاده نابينايان از مراكز درماني زيرمجموعه 
خود را فراهم كند. مديرعامل انجمن نابينايان كشور در 
پايان از شهردار تهران خواســت تا در آستانه روز جهاني 

عصاي سفيد با نمايندگان نابينايان ديدار كند.

تهران نياز به چراغ هاي گويا دارد
هوشمندسازي تهران براي رفاه شــهروندان امري الزم و 
ضروري است كه به گفته عضو كميسيون عمران مجلس 
با اين كار بخش زيادي از مشــكالت جامعه معلوالن هم 
 حل مي شــود. عليرضا پاك فطرت به همشهري گفت كه

گويا شــدن چراغ هاي راهنمايي و به طور كلي هوشمند 

كردن عاليم ترافيكي ســبب كاهش مخاطرات نابينايان 
مي شود و از اين رو شهرداري در انجام مسئوليت اجتماعي 
خود موفق عمل كرده اســت. او تأكيد كرد: »با هوشمند 
كردن چــراغ راهنمايي در چند تقاطــع و ميدان و معابر 
پرتردد نبايد سلب تكليف و وظيفه شود و مديريت شهري 
بايد همچنان اين كار را با جديت پيگيــري كند تا تمام 
تقاطع ها و معابر هوشمند شوند.« عضو كميسيون عمران 
مجلس همچنين گفت  كه معلوالن بخشي از همين جامعه 

و شهرند و نبايد حق و حقوق شان ناديده گرفته شود.

تقاطع هاي هوشمند براي روشندالن
بهره مندي از امكانات شهر مانند فضاهاي سبز و بوستان ها، 
مجموعه هاي فرهنگي و ورزشــي، وســايل حمل ونقل 
عمومي و حتي تردد سهل و آســان در معابر و گذر امن 
و ايمــن از تقاطع ها و... حقوق شــهروندي محســوب 
مي شوند؛ حقوقي كه معلوالن از آن محرومند و با توجه 
به اقداماتي كه مديريت شــهري در دوره هاي گذشــته 
 انجام داده ،هنــوز تهران براي اين افراد مناسب ســازي  

نشده است. 
مديريت شــهري در دوره جديد هــم برنامه هايي براي 
مناسب سازي  معابر دارد و به گفته شهردار تهران 12هزار 
كيلومتــر پياده رو بــراي تردد معلوالن مناسب ســازي  
مي شود. همچنين عليرضا زاكاني از احداث 8هزار كيلومتر 

پياده رو در معابري كه پياده رو ندارند خبر داده است. 
اقدامات مديريت شــهري به مناسب ســازي  پياده روها 
ختم نمي شود و هوشمند سازي  تقاطع ها براي گذر امن 
معلوالن به ويژه روشندالن كه يكي از اصلي ترين مطالبات 
آنهاست، در اولويت كارهاي معاونت حمل ونقل و ترافيك 
شهرداري تهران قرار گرفته است. كاري كه از سال گذشته 
شروع شده و به گفته مديرعامل شركت كنترل ترافيك 
تعداد 142دستگاه آالرم صوتي در تقاطع هوشمند شهر 
تهران نصب و راه اندازي شده است. كورش جدي ثاني به 

همشهري گفت كه اين كار در راستاي كاهش مخاطرات و 
افزايش ايمني عبور و مرور معلوالن به ويژه روشندالن انجام 
شده و ادامه خواهد داشت. او به نحوه شناسايي معابر هم 
اشاره و عنوان كرد: »در مرحله اول طرح هوشمند سازي  
با هماهنگي مسئوالن انجمن نابينايان تهران، 13تقاطع 
شناســايي و سيســتم هاي آالرم در آنها نصب شد. در 
حقيقت با اين كار سعي داشتيم نقاط ضعف و قوت طرح را 
شناسايي كنيم كه پس از رفع نواقص، مرحله دوم را شروع 
كرديم و ســال گذشــته 20تقاطع به سيستم هوشمند 

تجهيز شدند.« 
به گفته اين مقام مسئول، عالوه بر انجمن نابينايان، مناطق 
هم پاي كار آمــده  و تقاطع هاي مهم و پرتــردد را اعالم 
كرده اند كه درصورت تامين اعتبار، اين كار امســال هم 
پيگيري مي شــود. جدي ثاني تأكيد كرد: »براي تسهيل 
عبور و مرور معلوالن به ويژه نابينايان نياز است70دستگاه 
آالرم صوتي ديگر در تقاطع پرتردد شــهر تهران نصب و 
راه اندازي شــود كه تامين آنها نيازمند اختصاص اعتبار 
قابل توجهي است. بنابراين اگر مديريت شهري، بودجه 
كافي براي اين كار اختصاص دهد آمادگي داريم تقاطع ها 
و ميادين پرتردد و حتي معابر اصلي كه محل عبور و مرور 
نابينايان هستند را هوشمند كنيم.« به گفته مديرعامل 
شــركت كنترل ترافيك تهــران سيســتم هاي صوتي 
هوشمند توسط شركت هاي دانش بنيان طراحي شده اند 
و قابليت تغيير سيستم صوتي را دارند. او گفت: »در ابتدا 
هشدار اين سيستم با صداي بوق همراه بود كه سبب آزار 
شهروندان مي شد، از اين رو با تغيير صوت اكنون هشدار 
با صداي انسان گفته مي شود كه مورد استقبال هم قرار 
گرفته است. همچنين عالوه بر روشــندالن، افرادي كه 
توجه كافي نداشته يا كســاني كه درگير گوشي همراه 
هستند و ناگهان وارد تقاطع مي شوند، از سيستم صوت 
استفاده مي كنند و به همين دليل شهروندان از اين طرح 

ابراز رضايت داشتند.«

 

با افزايش واكسيناسيون عليه كرونا كه به 
كاهــش مــوارد مرگ وميــر انجاميد و گزارش

همينطور تأكيد مســئوالن بهداشتي بر 
تداوم واكسن زدن، شهرداري تهران هم امكانات خود را 

در اختيار اين كار قرار داد. 
به گزارش همشهري، در فاز دوم پويش »تهران دوباره 
جان مي گيــرد« از ظرفيت  اتوبوس ها، ايســتگاه هاي 
مترو، مســاجد و مراكز ثابت و ون براي واكسيناسيون 
اســتفاده خواهد شــد تا جمعيت زير پوشــش بيشتر 
شــود. بخشــي از اين جمعيت، كساني هســتند كه 
به صورت معمول واكســن دريافت نكرده اند. قرار است 
22 اتوبوس در 22 منطقه شــهرداري تهــران با عنوان 
»اتوبوس هاي زندگي« در ســاعت هاي مشخص، كار 
واكسيناســيون اقشــار كم برخوردار و نيازمند را انجام 
دهند. اين اتوبوس ها داراي تجهيزات پزشكي و ارتباطي 
و برچســب هاي مشخص در بدنه هســتند. سرپرست 
سازمان پيشــگيري و مديريت بحران شــهر تهران در 
اين باره مي گويــد: »دومين فاز واكسيناســيون افراد 
آسيب ديده اجتماعي از امروز )پنجشنبه( آغاز مي شود 
و به مدت 22 روز ادامه خواهد داشــت.« علي نصيري 

با بيــان اينكه در فاز نخســت پويش، واكسيناســيون 
12هزار نفر هدفگذاري شــده بود، اما امروز بيش از 20 
هزار نفر واكسينه شده اند، گفت: »براساس بررسي ها و 
توصيه شهردار تهران 6مركز از 28 مركزي كه در حال 
 فعاليت بود، تعطيل شد و تعداد اين مراكز به 22 مركز 
رسيد. درواقع هم اكنون 10 ون، 10مركز ثابت و 2مركز 

خودرويي واكسيناسيون در حال فعاليت هستند.«
سخنگوي ستاد مديريت بحران كروناي شهرداري تهران 
با بيان اينكه اقدام شهرداري تهران در واكسيناسيون با 
استفاده از ون ها بسيار موفقيت آميز بود، گفت: »بر اين 
اساس مقرر شــد در فاز دوم، عالوه بر اينكه اين ون ها 
دوز اول  يــا دوم واكسيناســيون افراد آســيب ديده را 
انجام مي دهند به ساير شــهروندان هم از طريق سامانه 
137 خدمت رســاني  كنند. درواقع امكان درخواســت 
واكسيناســيون كرونا در منــزل براي اقشــار خاص، 
توان يابان، ســالمندان، ايثارگران و...  . در مركز تماس 
)ميز خدمت( سرشــماره 137 با قابليت پشــتيباني 
24ساعته فراهم شده است. در ون ها كادر پرستاري هم 
براي بررسي اينكه آيا افراد متقاضي، واقعا نياز به خدمات 
در منزل دارند يا خير، حضور دارند.« جانشين شهردار 
تهران در ســتاد مديريت بحران كروناي شهرداري، از 
به كارگيري ظرفيت اتوبوسراني در اين پويش خبر داد 
و گفت: »قرار است 22 اتوبوس در 22منطقه شهرداري 

به عنوان اتوبوس هاي زندگي در ســاعت هاي مشخص، 
كار واكسيناسيون را  انجام دهند. اين اتوبوس ها داراي 
تجهيزات پزشــكي و ارتباطي و برچسب هاي مشخص 
در بدنه هســتند و تحت پويــش تهران دوبــاره جان 
مي گيرد، فعاليت خواهند كرد. در اين برنامه همچنين 
به ظرفيت ايســتگاه هاي متروي خدمت رسان در امر 
واكسيناسيون هم اضافه مي شــود و تعدادشان به 22 
ايستگاه مي رســد.« به گفته او، قرار است در فاز دوم، از 
ظرفيت 220مسجد پرجمعيت و شاخص در 22منطقه 
تهران براي واكسيناسيون استفاده شود و درواقع ون هاي 

واكسيناسيون هر روز در يك مسجد مستقر  شوند.

   واكسيناسيون كودكان كار ۶ تا ۱۸سال

برخي گروه هاي اجتماعي و كســاني كه به سبب شغل 
خود يا فقر شــديد كمتر احتمال دارد به مراكز رسمي 
واكسيناسيون مراجعه كنند، همچنان در معرض خطر 
ابتال به كرونا قرار دارند. با افزايش خريد و واردات واكسن 
به ايران موضوع واكسن زدن به اين اشخاص نيز مطرح 
شده است؛ زيرا واكسيناسيون زماني مي تواند مؤثر باشد 

كه شامل همه شهروندان شود.
نصيري درباره بازه سني واكسيناسيون كودكان كار هم 
توضيح داد: »واكسيناسيون كودكان كار كه بازه سني 

6 تا 18سال را دربرمي گيرد، براساس دستورالعمل هاي 
وزارت بهداشت انجام مي شــود و همانند ساير كودكان 

واكسيناسيون آنان هم صورت مي گيرد.«
نصيري درباره شناسايي افراد آســيب ديده اجتماعي 
ماننــد كارتن خواب ها براي تزريــق دوز دوم هم گفت: 
»همه كارتن خواب هــا بي هويت نيســتند و حتي اگر 
كارت ملي ندارند، شناخته شده هستند. از طرف ديگر در 
پاتوق ها هم روش هاي شناسايي خاصي وجود دارد، اما 
در مجموع اين شناسايي ها با كمك سازمان رفاه، خدمات 

و مشاركت هاي اجتماعي انجام مي شود.«
جانشــين شــهردار تهران در ســتاد مديريت بحران 
كروناي شــهرداري با اشــاره به اجراي پويش جهادي 
واكسيناسيون شهرداري تهران و شعار اين پويش تحت 
عنوان »تهران دوباره جان مي گيرد«، تصريح كرد: بعد 
از اتمام واكسيناســيون، اين پويش با اجراي طرح هاي 
بهداشتي و حمايتي ويژه شهروندان ادامه خواهد يافت. 
علي نصيري همچنين در نخستين جلسه كميته ارشد 
روابط عمومي ستاد مديريت بحران كروناي شهرداري 
تهران تصريح كرد: »هدف از تشكيل اين ستاد تنها امر 
واكسيناسيون نيست، بلكه تا زمان ريشه كن شدن اين 
بيماري به كار خود ادامه مي دهد.« نصيري با بيان اينكه 
با اجراي اين پويش مردم حس خوبي نسبت به فراواني 
و در دسترس بودن واكسن پيدا كرده اند، افزود: »نقطه 
عطف اين پويش تزريق واكسن به گروه هاي آسيب پذير 
است و از آغاز پويش تا كنون بيش از 20 هزار نفر از افراد 
آسيب پذير شامل اتباع، كارگران فصلي، معتادان كمپ ها 
و پاتوق ها، كــودكان كار و خانواده آنان، كارتن خواب ها 
و حاشيه نشين ها شناسايي و توســط واحدهاي سيار 
واكســينه شــده اند و البته واكسيناســيون گروه هاي 

آسيب پذير ادامه خواهد داشت.«
او افزود: »در ادامه اين پويش براي رفاه حال شهروندان 
سالمند يا داراي معلوليت و جانبازاني كه نمي توانند از 
منزل خارج شوند، طرح واكسيناسيون منزل به منزل 
در مرحله اول در مناطق پايين شــهر، حاشيه نشين  و... 

اجرا خواهد شد.«
امروز فاز دوم پويش جهادي واكسيناسيون شهروندان 
تهرانــي در پايگاه هــاي ثابــت و ســيار شــهرداري 
با حضور شــهردار و اعضاي شوراي شــهر در سازمان 
پيشــگيري و مديريت بحران شــهر تهــران واقع در 
بزرگراه اشــرفي اصفهاني آغاز مي شود. ساعت فعاليت 
ايســتگاه هاي مترو براي تزريق واكســن از 8 صبح تا 
8شب و در 2شيفت كاري است. تزريق واكسن توسط 
اتوبوس ها در ميادين منتخب از ســاعت 9 صبح لغايت 
6 عصر انجام خواهــد گرفت و انجام واكسيناســيون 
 در 220مســجد منتخب از ســاعت ۵ عصر تا 8 شب 

خواهد بود.

 دومين مرحله از اجراي پويش 
»تهران دوباره جان مي گيرد« با هدف واكسيناسيون 

اقشار كم برخوردار از امروز آغاز مي شود
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نبض بازار

مركز پژوهش هاي مجلس در يك گزارش تحليلي 
اعالم كرد

چراغ سبز به آزادسازي نرخ ارز

 با ادامه روند فعلي و در نبود سياستگذاري صحيح پولي 
نوسان نرخ ارز، انتظارات تورمي را راهبري مي كند

مركز پژوهش  هاي مجلس با انتقاد از رفتار ارزي دولت ها و بانك 
مركزي در ســال هاي گذشته، نســبت به تبعات ادامه سياست 
سركوب نرخ ارز، هشــدار داده و تأكيد كرده اســت؛ در چنين 
شرايطي كنترل نوســان نرخ ارز، بيش از آنكه باعث حفظ ارزش 
پولي ملي و مهار تورم شود، به راهبرد انتظارات تورمي تبديل شده. 
از نظر بازوي تحقيقاتي مجلس، علت اين امر، نبود سياستگذاري 

صحيح پولي است.
به گزارش همشهري، انتشار اين گزارش همزمان با روي كارآمدن 
دولت ســيزدهم با تيم اقتصــادي- به گفتــه رئيس جمهوري- 
هماهنگ  نشان مي دهد؛ سياست ارزپاشي يا جلوگيري از كشف 
قيمت واقعي ارز در اقتصاد، ســرمايه گذاري ها را مختل، توليد را 
مخدوش و صادرات را تضعيف كرده، آن هم در شرايطي كه دولت و 
بانك مركزي به عنوان بازيگران و سياستگذاران اصلي ارزي تالش 
دارند كه نرخ ارز را به صورت تصنعــي پايين نگه دارند. دليل اين 
سياست نادرست به گفته كارشناسان مركز پژوهش هاي مجلس، 
حساســيت باالي افكار عمومي و توجه خاص سياستگذاران به 
نوسان نرخ ارز است كه باعث افت كيفيت افق ديد در سياست  هاي 

اقتصادي ايران شده است.

مهم ترين پيامدها
تازه ترين گزارش بــازوي تحقيقاتي مجلــس مي  گويد: همواره 
افزايش نرخ ارز به مثابه يك خبر بد براي عوامل اقتصادي )وقوع 
تورم در آينده اي نزديك( تفســير مي شود و كاهش آن يك خبر 
خوب. به همين دليل دولت هــا در مواجهه با بــازار ارز، راهبرد 
ممانعت از افزايش نرخ ارز را، به رغم رشــد قابل توجه نقدينگي و 

كاهش بهره وري، به طور ضمني دنبال كرده اند.
كارشناســان اين نهاد تحقيقاتي مي گوينــد: ازجمله مهم ترين 
پيامدهــاي منفــي جلوگيري از افزايــش نــرخ ارز در اقتصاد، 
ضعيف تر شدن توليد داخلي و وابستگي به واردات است. راهبرد 
ســركوب نرخ ارز توان رقابت و فــروش كاالهــاي ايراني را در 
بازارهاي جهاني كاهــش داده، صادرات را ضعيف كرده و موجب 
شده كاالهاي ســاخت داخل توان رقابت با كاالهاي خارجي را 
حتي در بازار داخلي هم نداشته باشــند. افزون بر اين، سياست 
ســركوب نرخ ارز باعث نااطميناني و بي ثباتــي در اقتصاد كالن 
ايران و ورود شــوك  هاي جدي به اقتصاد ناشي از تكانه هاي نرخ 

ارز شده و مي شود. 
مركز پژوهش هاي مجلس همچنين فاش كرده سياست سركوب 
نرخ ارز توان درآمدزايــي ارزي ايران را كاهش مي دهد و به جاي 
آن باعث افزايش هزينه هاي ارزي و بر باد دادن ذخاير ارزي شده 
و حتي قدرت چانه زني تيم ديپلماسي و اقتصادي را در تعامالت 

بين المللي تضعيف مي كند.

ارزپاشي نكنيد
نهاد تحقيقاتي وابســته به مجلس به صراحت درباره ارزپاشي و 
جلوگيري از افزايش نرخ ارز اســمي هشدار داده و مي گويد: اين 
اقدام، درحالي كه ديگر متغيرهاي بنيادين ازجمله رشد اقتصادي 
و رشد نقدينگي مسير متفاوتي را تجربه مي كند، باعث اختالل در 
اقتصاد ايران شده به گونه اي كه وقتي بانك مركزي ذخاير ارزي 
كافي براي مداخله دارد و نرخ ارز را سركوب مي كند، به تضعيف 
توليد داخلي و كاهش امكان رقابت آن با محصوالت خارجي در 
داخل كشور و همچنين از دست دادن بازارهاي صادراتي منجر 
مي شــود. اين گزارش هشــدار مي دهد: مداخله بانك مركزي و 
ســركوب نرخ ارز در نهايت موجب تضعيف صــادرات و ترغيب 
واردات و همچنين تزريق ارز به بــازار براي جلوگيري از افزايش 

نرخ  شده و حساب ذخيره ارزي را خالي مي كند.
به باور كارشناسان مركز پژوهش هاي مجلس، به دليل مديريت 
نادرست ذخاير ارزي و كاهش درآمد ارزي، امكان تزريق مداوم 
ارز به بــازار وجود ندارد كــه نتيجه آن جهــش ارزي و افزايش 
نااطميناني و بي ثباتي در اقتصاد كالن و البته شكســت راهبرد 

دولت خواهد بود. 
آنها به زبان گويــا و بدون لكنت اعالم كرده اند: در شــرايطي كه 
كشور از تورم باال و ســاير عوامل بنيادين مؤثر بر كاهش ارزش 
پول ملي رنج مي برد، موفقيت سياست سركوب ارزي همزمان با 
تضعيف بخش واقعي اقتصاد و كاهش صادرات و افزايش واردات 
كشور خواهد بود، از آنجا كه منابع ارزي محدود است و شوك هاي 
نفتي اين محدوديت را تشديد مي كند، به جاي افزايش تدريجي، 
جهش ارزي اتفاق افتاده و لطمه بيشــتري به ثبات اقتصاد كالن 

وارد مي شود.

تورم با دالر ارزان پايين نمي آيد
شاه بيت گزارش بازوي تحقيقاتي مجلس اما رد نظريه حفظ ارزش 
پول ملي با سركوب نرخ ارز است؛ اين گزارش نشان مي دهد: براي 
حفظ ارزش پول ملي بايد تورم را مهار كرد، درصورتي كه اين امر 
محقق نشده باشد، تثبيت نرخ ارز اسمي، بر بخش واقعي اقتصاد 

اثر منفي خواهد داشت.
مركز پژوهش  هاي مجلس مي گويد: مســير اصلي تقويت ارزش 
پول ملي، كنترل تورم و تقويت بهره وري و ايجاد رشد باال و پايدار 
اقتصادي است كه از قضا راهبرد تثبيت نرخ ارز اسمي خود يكي 

از موانع تحقق آن به شمار مي رود.

محاســبات آماري همشهري  گزارش
نشان مي دهد حداقل دستمزد 
كارگران فقط 37درصد هزينه 
معيشت واقعي يك خانوار كارگري را پوشش 
مي دهد يك خانوار 3.3نفــره كارگري براي 
گذران زندگي شــرافتمندانه، بايد در هر  ماه 
10ميليون و952هــزار تومــان هزينه كند 
درحالي كه دستمزد پايه اين خانوار با احتساب 
مزاياي كارگري 4.2ميليون تومان است، اين 
مبلغ فقط 37درصد هزينه معيشت را پوشش 

مي دهد.
به گزارش همشهري، به دنبال استمرار تورم باال 
در اقتصاد ايران و افزايش قيمت كاال و خدمات 
به خصوص اقالم خوراكي، هزينه معيشت نيز 
رشــد كرده و عرصه بر حقوق بگيران، به ويژه 
كارگران تنگ شده است. تازه ترين محاسبات 
گروه هاي كارگري براســاس تغييرات قيمت 
اقالم خوراكي در گزارش هاي مركز آمار ايران 
و ميادين ميوه و تره بار حاكي است 6 ماه پس از 
تعيين مزد و مزاياي كارگران براي سال1400، 
هزينه معيشت آنها حداقل 43درصد افزايش 
پيدا كرده درحالي كه دريافتي حقوق بگيران 

تغييري نداشته است.

تحوالت هزينه معيشت
در مذاكرات مــزد1400، هزينه معيشــت 
كارگــران در كميته مزد شــوراي عالي كار 
براســاس داده هاي اقتصادي ماه هاي پاياني 
ســال گذشــته معادل 6ميليون و895هزار 
تومان تعيين شد و درنهايت، شركاي اجتماعي 
بر مبناي همين محاســبات بــراي افزايش 

39درصدي مزد و مزاياي كارگري و رسيدن 
پايه حقوق كارگران بــه 2ميليون و655هزار 
تومان به توافق رسيدند. در اين شرايط مجموع 
مزد و مزاياي يك خانوار كارگري با بعد 3.3نفر 
)كه مــالك تعيين هزينه معيشــت نيز قرار 
مي گيرد( به 4ميليون و190هزار تومان رسيد 
كه فقــط 60.7درصد از هزينه معيشــت را 
پوشش مي داد. حاال در شرايطي كه كمتر از 
7 ماه از سال مي گذرد، با باال رفتن قيمت كاال ها 
و خدمات در اقتصاد ايران، هزينه معيشت نيز 
به شدت رشد كرده و به واسطه ثابت بودن مزد 
و مزايا، نسبت پوشش دهي هزينه هاي زندگي 
از طريق مزد كارگري به ارقام بســيار پاييني 
رســيده اســت. نكته ديگر اينكه طرف هاي 
كارگري به ماهيت سبد معيشت تعيين شده 
در كميته مزد شوراي عالي نيز نقدهاي جدي 
دارند و معتقدند براي تعييــن هزينه واقعي 
معيشــت بايد هزينه هاي مرتبط با فرآوري 
مواد غذايي و آماده سازي غذا نيز مدنظر قرار 
گيرد كه در اين صــورت بيش از 10درصد به 
رقم سبد معيشــت افزوده خواهد شد. فعال 
طبق اظهــارات رئيس كميته مزد شــوراي 
اسالمي كار، رقم ســبد معيشت موردتوافق 
شركاي اجتماعي با تحمل تورم 43درصدي به 
9ميليون و850هزار تومان رسيده كه حداقل 
دستمزد يك خانوار كارگري فقط 41درصد 
آن را پوشــش مي دهد. فرامــرز توفيقي در 
گفت وگو با همشهري تأكيد مي كند: اگر طبق 
نظر كارگران، هزينه همين سبد با احتساب 
هزينه هاي ناملموس فرآوري مواد غذايي باز 
محاسبه شود، رقم آن به 10ميليون و952هزار 

تومان مي رسد كه حداقل دستمزد يك خانوار 
3.3نفره كارگري فقط 37درصد آن را پوشش 
مي دهد و 63درصد هزينه زندگي اين خانوارها 
بايد از محــل صرفه جويي در اقــالم حياتي 

برطرف يا از جايي جز دستمزد تأمين شود.

سونامي شاغالن فقير
گزارشي كه چندي پيش مركز آمار و اطالعات 
راهبردي وزارت تعــاون، كار و رفاه اجتماعي 
براساس پايش داده هاي پايگاه اطالعات رفاه 
ايرانيان منتشر كرد حاكي از اين بود كه نرخ 
محروميــت در پاييز1399 بــه 31.4درصد 
رســيده كه باالترين رقم در 10سال گذشته 
محســوب مي شــود. طبق اين آمار، به طور 
ميانگين از جمعيت 85ميليون نفري ايران، 
26ميليون و700هــزار نفــر در دهك هاي 
مختلف دچار فقر هستند كه از منظر آمارهاي 
كارگري بخش قابل توجهي از آنها را خانوارهاي 
كارگري تشــكيل مي دهنــد. عضو كارگري 
شوراي عالي كار با اشــاره به اينكه متناسب 
نبودن دســتمزد و هزينه معيشــت بخش 
قابل توجهي از شــاغالن را درگير فقر كرده 
است، مي گويد: تعداد فقرا در دوره زماني 92 تا 
98 دو برابر شده و نرخ محروميت از 15درصد 
در سال92 به 30درصد رسيده است؛ چراكه 
هيچ توجهي به توانمندســازي جمعيت و پر 
كردن شكاف ميان مزد و معيشت نشده است. 
توفيقي در مورد معضل شاغالن فقير كه بارها 
نسبت به آن هشدار داده شده، مي گويد: وقتي 
دســتمزد كارگري 37 تــا 41درصد هزينه 
معيشت را پوشش مي دهد، بخشي از كارگران 

مجبورند با كارهاي ديگــري درآمد خود را 
افزايش دهند كه طبيعتا از كيفيت و بهره وري 
كار و زندگي آنها كاسته خواهد شد اما بخشي 
نيز دچار فقر مي شوند و به عنوان شاغالني كه 
نمي توانند با حقوق خود زندگي را بچرخانند 
بايد شرمنده خانواده باشند. او سونامي شاغالن 
فقير در شرايط ثبات مزد و جهش تورم را يكي 
از مشــكالت بزرگ بــازار كار و اقتصاد ايران 
مي داند كــه بي توجهي بــه آن، به معضالت 
بزرگ اقتصادي، اجتماعــي و حتي امنيتي 
دامن مي زند و بايد با راهكار اساسي نسبت به 

رفع آن اقدام كرد.

درهاي بسته شوراي  عالي كار
از سال97 كه جهش تورم، كارگران را در برابر 
هزينه معيشت خلع سالح كرد، تشكل هاي 
كارگري چندين بار خواستار برگزاري جلسه 
فوق العــاده شــوراي عالي كار و برنامه ريزي 
براي جبران هزينه تحميل شده به معيشت 
كارگــران شــده اند اما هيــچ گاه نتيجه اين 
جلســات به تحقق مطالبات كارگري منجر 
نشد. حاال اما، در شــرايطي كه تغيير دولت و 
تحول در ســكانداري وزارت كار نيز مزيد بر 
علت شده تا مطالبات كارگري شنيده نشود، 

نه تنها به درخواست كارگران براي برگزاري 
جلسه فوق العاده شــوراي عالي كار توجهي 
نمي شود بلكه جلســات عادي اين شورا در 
هر  ماه نيز برگزار نمي شــود. پيش ازاين علي 
خدايي، نماينده كارگران در شوراي عالي كار 
به همشهري گفته بود، تشكل هاي كارگري 
در انتظار اســتقرار حجت اهلل عبدالملكي در 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي هستند تا 
درخواست خود براي جبران هزينه معيشت 
را به دبيرخانه شوراي عالي كار ارسال كنند؛ 
حاال اما، در شــرايطي كه عبدالملكي در اين 
وزارتخانه مستقر شده و مديران زيردست خود 
را نيز به كار گرفته است، نمايندگان كارگري از 
ادامه بي اعتنايي  به مطالبات واقعي قشر كارگر 
گاليه مند هستند. توفيقي، نماينده كارگران 
در شــوراي عالي كار مي گويد: ما از وزير كار 
به عنوان رئيس شوراي عالي كار انتظار داريم 
جلسه سه جانبه شوراي عالي كار را طبق قانون 
برگزار كند و با فاصله گرفتن از گفتاردرماني، 
درد واقعي قشر كارگر را بشنود و اجازه دهد 
درمان مناسبي براي آن تجويز شود. به گزارش 
همشهري، حجت اهلل عبدالملكي، وزير تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي 2 روز پيش در مراســم 
تحويل 1400واحد مسكوني به خانواده هاي 

2نهاد بين المللي برآورد كردند نرخ تورم  كالن
درســال آينده ميالدي در ايران كاهش 
مي يابد. برآوردهاي بانك جهاني حاكي از 
آن است كه نرخ تورم به ميزان ناچيزي كاهش خواهد يافت، 
اما محاســبات صندوق بين المللي پول حاكي از كاهش 
محسوس نرخ تورم در ايران است. به گزارش همشهري، 
اقتصاد ايران بيش از 4دهه است كه با تورم مزمن دست به 
گريبان است . شيب رشد نرخ تورم از سال97 تاكنون بيشتر 
شده، اين روند صعودي سطح معيشت خانواده هاي ايراني 
را به شدت كاهش داده اســت. آنطور كه مركز آمار ايران 
مي گويد؛ نرخ تــورم ســاالنه در شــهريور1400 برای 
خانوارهــای ايراني با 0.6درصد افزايــش به 45.8درصد 
رسيده است. اقتصاددانان مي گويند؛ درصورت تداوم رشد 

نقدينگي و كسري بودجه دولت اين روند رو به رشد تورم 
همچنان ادامه خواهد يافت. در حال حاضر مركز آمار ايران 
بــرآوردي از نرخ تورم در آينــده ندارد، امــا مركز آمار و 
مطالعات راهبردي وزارت كار كه پيش تر پيش بيني كرده؛ 
تا پايان ســال جاري نرخ تورم به زيــر 30درصد كاهش 
مي يابد، چندي پيش از رشد نرخ تورم، بيش از برآوردهاي 
اوليه خبرداد. اكنون اين پرســش مطرح اســت كه اين 
برآوردها تا چه حد واقع بينانه است؟ اطالع از آينده نرخ تورم 
از اين جهت اهميت دارد كه مي تواند چشم انداز معيشت 

خانوارهاي ايراني را در ميان مدت روشن كند.

آينده نرخ تورم 
2 نهاد بين المللي، يعني بانك جهاني و صندوق بين المللي 

سفره كارگران در محاصره تورم
هزينه معيشت كارگري به مرز 11ميليون تومان رسيد

تره  بار

ظاهرا بعد از 4 دهه اشــتباه بنيادين در عرصه سياستگذاري 
اقتصادي به همت احســان خاندوزي، وزيــر جديد اقتصاد 
باالخره نقطه اميدي در سياســت هاي اقتصادي نمايان شده 
اســت. موضوعي كه البته بايد در آينده و در مقام عمل هم به 

ارزيابي آن نشست.
ديروز اعضاي جديد شوراي بورس 
انتخاب شــدند و به دنبال آن وزير 
اقتصاد با ترسيم چشم انداز فعاليت 
اين شــورا از اعضاي آن خواست با 
قيمت گــذاري دســتوري مقابله 

كنند. اين براي نخســتين بار در 4 دهه گذشته است كه يك 
وزير اقتصاد، مطابق با اصول علم اقتصاد، از يك نهاد سياستگذار 
مي خواهد مقابله با قيمت گذاري دستوري را سرلوحه كارش 
قرار دهد. در گذشته بســياري از وزيران اقتصادي، در لفظ با 

قيمت گذاري دستوري مخالفت  كرده اند اما كمتر اقدام عملي 
مهمي در اين باره انجام شده؛ حال بايد ديد اين بار دستور وزير 
اقتصاد مي تواند به يك اقدام عملي در اين حوزه منجر شود؟ 
البته موضوع مهم تر در اين باره، سرايت اين انديشه در اسناد 

باالدستي، مثال سند بودجه سال آينده است.
آنچه  ابالغيه وزير اقتصــاد را جدي تر جلوه گــر كرده، مفاد 
بخشــنامه بودجه 1401 اســت، چنان كه رئيس جمهوري 
در پيوست اين بخشنامه خطاب به ســازمان برنامه و بودجه 
نوشته است: برای ايجاد ثبات اقتصادی در سطح خرد و بازارها 
ضروری اســت مداخالت دولت در اقتصــاد و قيمت گذاری 

كاهش جدی يابــد. دســتور رئيس جمهور بــراي كاهش 
قيمت گذاری دستوری از چرخشي بزرگ در رويكرد اقتصادي 

دولت حكايت دارد.
به نظر مي رسد رويكرد رئيس جمهوري به كاهش مداخالت 
دولت در اقتصاد، احتماال تحت تاثيــر باورهاي وزير اقتصاد، 
تنظيم شده اســت، حال مي توان اميدوار بود اين موضوع به 
سياستي واحد در دولت تبديل شود. به زعم اقتصاددانان يكي 
از اصلي ترين موضوعات اقتصاد ايران كه بايد هر چه سريع تر 
حل شود، موضوع قيمت گذاري دستوري است كه ساختارهاي 

بازارها و اقتصاد ايران را با چالش مواجه كرده است. 

بار نرسيد، گوجه گران شد 
قيمت گوجــه فرنگي در هفتــه دوم مهرماه 
رو بــه افزايش گذاشــت و هركيلوگرم از اين 
صيفي پرمصرف كه تا يك ماه پيش5تا 6هزار 
تومان قيمت داشت يكباره به 10تا 12هزار تومان رسيد، اما 
قيمت در اين نقطه متوقف نشد و در كمتر از دو هفته گوجه 
فرنگي تا نزديك 20هزار تومــان هم باال رفت. عضو اتحاديه 
بارفروشان ميادين ميوه و تره بار تهران كمياب شدن و گراني 
گوجه در ميادين و ميوه فروشي ها را ناشي از تغيير فصل اعالم 
كرد و آن را امري و معمول و طبيعي دانست. اما پيگيري ها 
و مشــاهدات ميداني خبرنگاران همشــهري حاكي است: 
تعطيالت يك هفته اي و مشــكالت حمل و نقل محصوالت 
كشاورزي و باغي به تهران در اين ميان عامل مؤثرتري بوده 
است، زيرا عمده گوجه مصرفي تهران درحال حاضر از استان 
فارس تامين مي شــود. رئيس اتحاديه فروشندگان ميوه و 
سبزي تهران در گفت وگو با همشهري، نوسان قيمت گوجه 
را منحصر به تعطيالت هفته گذشته دانست و گفت: قيمت 
گوجه در تعطيالت هفته دوم مهرماه با توجه به نرسيدن بار و 
كمبود گوجه در ميادين رو به افزايش گذاشت، ولي مشاهدات 
و رصد نرخ ها در ميدان مركزي نشان مي دهد قيمت دوباره 
متعادل شده و به ثبات رسيده است. اسداهلل كارگر اضافه كرد: 
هم اكنون سقف قيمت گوجه در ميدان مركزي 7هزار تومان 
است كه با احتساب 35درصد سود خرده فروشي ها، ميانگين 
قيمت در مغازه هاي سطح شهر بسته به قيمت خريد به 9.5تا 
10هزار تومان مي رسد. به گفته او، مشكلي در زمينه تامين اين 
محصول وجود ندارد و بعيد است كه قيمت گوجه بعد از اين، 

نوساني داشته باشد.

قيمت منطقي موز 35هزار تومان است
 اما گوجه تنها محصولي نبود كه با روند رو به رشــد قيمت 
مواجه شد. در هفته هاي اخير موز هم آرام آرام گران شده و از 
محدوده 24تا 28هزار تومان به نزديك 40هزار تومان رسيده 

است. كارگر، گران شدن موز را از يك سو ناشي از كاهش تنوع 
ميوه و افزايش تقاضا براي اين ميوه و از ســوي ديگر متاثر از 
مشكالت واردات و گراني ارز دانست و گفت: تقاضا براي موز 
به طور معمول در تابستان خيلي زياد نيست اما با سرد شدن 
هوا و پايان فصل ميوه هاي تابستانه، تنوع در بازار ميوه كاهش 
پيدا مي كند و تقاضا براي موز باال مي رود. او درباره قيمت اين 
ميوه در ميادين و سطح شــهر گفت: با افزايش قيمت   موز، 
ميانگين قيمت در ميدان مركزي به 30تــا 31هزار تومان 
رسيد. به گفته رئيس اتحاديه فروشــندگان ميوه و سبزي 
تهران، واحدهاي صنفي موز را بدون سود يا با سود بسيار كمي 
عرضه مي كنند. اكنون قيمت اين ميوه در بيشتر ميوه فروشي 
هاي سطح شهر بين 30تا 33هزار تومان است، اما با توجه به 
نرخ اين ميوه در ميدان مركزي، قيمــت 35هزار توماني در 

خرده فروشي ها براي موز منطقي است.

پرتقال ارزان مي شود
ســيب و پرتقال نيز جزو محصوالتي هستند كه قيمتشان 
در ميوه فروشي هاي سطح شــهر در برخي موارد تا 30هزار 
تومان هم مي رسد. اين قيمت براي ســيب با وجود فراواني 

اين محصول در بازار، قيمت بااليي محسوب مي شود. كارگر 
درباره قيمت اين دو محصــول نيز توضيحاتي داد: در زمينه 
سيب امســال فراواني خوبي داريم و شاهد اين مدعا حضور 
فراوان وانت هايي است كه در سطح شهر اين محصول را حتي 
با قيمت 5هزار تومان به فروش مي رسانند. البته اين قيمت 
مالك ما نيست. اما ميانگين قيمت سيب درجه يكي كه در 
مغازه هاي ميوه فروشي عرضه مي شــود هم بسته به قيمت 
خريد از 9تا 16هزار تومان اســت و نبايد با قيمتي باالتر از 
اين عرضه شــود. اما قيمت پرتقال با توجه به اينكه هنوز به 
عرضه انبوه نرسيده و ميوه اي نوبرانه محسوب مي شود؛ هنوز 
باالست. با عرضه بيشتر اين ميوه ها تا هفته آينده، قيمت آن 
هم مثل آنچه درباره نارنگي اتفاق افتاد، كاهش خواهد يافت. 
به گفته كارگر، نارنگي در ميــدان مركزي به صورت عمده از 
13تا 14هزار تومان عرضه مي شــود كه در خرده فروشي ها 
حدود قيمت آن 17تا 19هزار تومــان خواهد بود. اين مقام 
صنفي از كاهش نرخ هندوانه نيز خبر داد كه در2 هفته اخير 
افزايش قيمت 1200توماني را تجربه كرده اســت. به گفته 
كارگر، قيمت هندوانه با توجه به خنك شدن هوا و افت تقاضا 

كاهش خواهد داشت.

چهره روز

نقطه اميد در رويكرد جديد

رئيس اتحاديه فروشندگان ميوه و سبزي تهران در گفت وگو با همشهري 
تعطيالت را دليل كمياب شدن و افزايش 4برابري قيمت گوجه اعالم كرد 

داراي 2معلول، ســهم هزينه هاي مسكن در 
سبد مصرفي خانوار را 30 تا 60درصد اعالم 

كرده بود.

كاهش 32/4درصدي قدرت خريد در 6ماه
براساس محاسبات رئيس كميته مزد شوراي 
اسالمي كار، با احتساب تورم و افت ارزش ريال 
در 6ماهه1400، قدرت خريد دستمزد ريالي 
كارگران در پايان شهريور 32.4درصد كمتر از 
قدرت خريد آن در اول فروردين امسال بوده 
است. به عبارت ديگر كارگري در اول فروردين 
امسال مثال 10ميليون تومان دريافتي داشته 
است، در آخر شهريور با احتساب ميزان رشد 
تورم و كاهش ارزش ريال، حدود 32.4درصد 
قدرت خريد كمتري دارد و مانند اين اســت 
كه دســتمزد 10ميليون توماني او در ابتداي 
ســال به 6ميليون و460هزار تومان در پايان 
شهريور كاهش يافته باشد. توفيقي با اشاره به 
اينكه وضعيت فعلي براي خانوارهاي كارگري 
غيرقابل تحمل اســت، مي گويد: نمايندگان 
كارگري دستور جلســه موردنظر خود براي 
جلسه شــوراي عالي را براساس مواد 7، 41 و 
141 قانون كار حول محور معيشــت خانوار، 
امنيت شغلي و تأمين مسكن كارگري آماده 
كرده اند؛ اما متأسفانه هيچ سيگنالي از وزير 
كار براي برگزاري جلسه شــوراي عالي كار و 
رسيدگي به مشكل معيشت كارگران دريافت 

نشده است.
او همچنين با انتقاد نسبت به جوسازي هايي 
كه در مورد تأثير افزايش دستمزد كارگران بر 
رشد تورم مي شود، مي افزايد: باعث وباني تورم 
افسارگسيخته، انبساط پولي و بي انضباطي 
مالي است كه مقصر آن دولت و دستگاه هايي 
هستند كه بدون ايجاد ارزش افزوده از بودجه 
عمومي ارتزاق مي كنند، نه دستمزد و حقوق 
كارگراني كه توليد ناخالص داخلي از بركت كار 

و فعاليت آنهاست.

كاهش تورم  در راه است
پول، به تازگي برآورد كرده اند روند تورم در ماه هاي آينده پيش بيني  2نهاد جهاني از نرخ تورم در ايران در سال آينده ميالدي

نزولي خواهد بود، البته برآوردهاي بانك جهاني تفاوت 
زيادي با بــرآورد صندوق بين المللي پــول دارد. آنطور 
كه صندوق بين المللي پــول پيش بيني كرده؛ نرخ تورم 
ايران در سال آينده ميالدي)دي1400 تا دي1401( با 
11.8درصد كاهش از 39.3 درصد به 27.5درصد خواهد 
رسيد. با اين حال بانك جهاني با وجود اينكه پيش بيني 
كرده نرخ تورم در ســال آينده ميالدي در ايران كاهش 

مي يابد اما اين كاهش را چندان قابل توجه نمي داند. 
به باور كارشناسان بانك جهاني سطح تورم در سال آينده 
ميالدي از 42.9درصد به 41.6درصد خواهد رسيد. بانك 
جهاني همچنين نرخ تورم ايران در سال2023 ميالدي 
را هــم 40.3درصد پيــش بيني كرده اســت. چنانچه 
برآوردهاي صندوق بين المللي پول محقق شود، مي توان 
گفت در سال آينده ميالدي سطح تورم در ايران با كاهش 
چشمگيري مواجه خواهد شد اما تحقق برآوردهاي بانك 
جهاني به معناي كاهش شديد سطح معيشت  و قدرت 

خريد خانوارهاست.

اين پيش بيني هــا در حالي مطرح مي شــود كه دولت 
سيزدهم در نظر دارد با سياست هاي انقباضي به مقابله 
با رشد تورم برود. بانك مركزي در تالش است از طريق 
سياست هاي پولي انقباضي و افزايش نرخ بهره  از نرخ تورم 
بكاهد. آنطور كه علي صالح آبادي، رئيس كل جديد بانك 
مركزي مي گويد مهار تورم يكي از مهم ترين اولويت هاي 

بانك مركزي در دولت جديد است. 

سطح توليد
پيش بيني هاي 2نهاد بين المللي و برآورد آنها از روند توليد 
در ايران چندان اميدوار كننده نيست چنان كه صندوق 
بين المللي پول اعالم كرده توليد ناخالص داخلي ايران 
در سال2022 ميالدي نيم درصد كاهش خواهد يافت 
و به 2درصد خواهد رســيد. اين ميزان توليد با توجه به 
پتانسيل هاي اقتصاد ايران چندان اميدوار كننده نيست. 
صندوق بين المللي پول همچنين برآورد كرده با توجه 
به كاهش سطح توليد، نرخ بيكاري نيز در ايران افزايش 
مي يابد و به 10.5درصد خواهد رسيد. بانك جهاني نيز با 

اندكي تفاوت پيش بيني كرده نرخ رشد اقتصادي ايران به 
2.1درصد خواهد رسيد. 

بانك جهاني بــا بيان اينكه اقتصاد ايران پس از 2ســال 
ركود متوالی در سال قبل به رشد مثبت دست پيدا كرد 
كماكان تحريم ها و كرونا را 2چالش اصلی خارجی اقتصاد 
ايران معرفی كرده و تنش ها در كشــورهای همسايه از 
جمله افغانستان و تغييرات آب و هوايی را به عنوان ديگر 
ريسك های اصلی برســر راه اقتصاد ايران دانسته است. 
مطابق محاســبات بانك جهاني ميــزان توليد ناخالص 
داخلي ايران 202ميلياردو800 ميليون دالر است ضمن 
اينكه حجم صادرات ايران به 17.6ميليارد دالر رسيده و 

واردات 16.6 ميليارد دالر است.

برآورد 2 نهاد بين المللي از روند تورم در ايران-درصد
201820192020202120222023نهاد

31.141.336.442.941.640.3بانك جهاني
صندوق 

بين المللي 
پول

--36.439.327.5-
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كنگره اش ایمن از 

كمنِد گزند...

اگر به دنبال یك اثر باستانی بكر 
و ارزشمند می گردید، حتما از دژ 

گلخندان بومهن دیدن كنید

07
ادبیات از زندگی 

جدا نیست

كلر ژوبرت، نویسنده فرانسوی 
كه برای كودكان و نوجوانان 

می نویسد

15
جالد خود

نباشیم

چرا احساس 
نارضایتی از خود را 

تجربه می كنیم؟

08
جغرافیای 

اشك ها و تاریخ

نگاهی به كشور 
جمهوری آذربایجان؛ به بهانه 

وقایع اخیر  در منطقه قفقاز

13
كلكسیون گیاهان 
دارویی اینجاست

ورود به موزه گیاهان دارویی 
كه نقطه شروع درمان 

بسیاری از بیماری هاست

همراه با هنگامه مفید، یكی از خاطره سازان بزرگ 
روزگار كودكی و نوجوانی نسل های ما

گفت وگو با ملیكا كرمی كه با صعود 
به جمع 16پینگ پنگ باز برتر آسیا 
تاریخ ساز شد 

از »خونه مادربزرگه«
تا »هنگامه یاشار«

با پینگ پنگ 
زودتر بزرگ شدم

11

12

شما به عنوان مبتدی تا جایی 
می توانید با راكت ارزان در پارك 
بازی كنید اما از یك جایی به بعد باید 
راكت حرفه ای داشته باشید و زیر نظر 
مربی تمرین كنید.گرانی سرسام آور 
ارز هم قیمت انواع راكت را به شدت 
باال برده و خرید یك راكت حرفه ای 
چند میلیون تومان آب می خورد

فكر می كنم همسرم مشوق من بود. او با 
فداكاری و با اینكه معروف و مشهور بود 
و مسئولیت های زیادی هم داشت، اما 
هیچ وقت نگذاشت از چیزی كه بودم و 

هستم، غافل شوم. من مدیون همسرم 
هستم. او بود كه در اوج شلوغی زندگی 
و نگهداری از 3 فرزند و مسئولیت های 

آموزش و پرورش و...، روح هنری را در من 
زنده نگه داشت

شاعری مجرد روی پل پاییز!
شرمنده و رنگ پریده تر 
از همیشه برگ ریزشده 
و سراسیمه به هركنج 
حقیری پناه می برد تا 
زیرپای مردمان تندخو 
و سرگشــته كمتر تن 
شكسته شود! نام نامی 
او پادشاه فصل ها و رنگ ها یعنی پاییز است. یادم 
نمی آید در همه عمِر رفته این سان پاییز محزون 
باشد! البد روزگار نه تنها با ما مردمان معصوم كه با 
او هم در ستیز، جفا و جنگ است!دریغ از نگاهی 
مهرورز و دستی گرم، دریغ از راهی برای رفتن و 
رســیدن! دردا در روزگار تلخ و عبوس راهی اگر 

هست بی قصد و مقصد است!
حق باشماســت وقتــی همه كارما، كشــمكش 
بی فرجام و یــا بدفرجام بــا انبوه چــه كنم ها و 
درماندگی هاست معلوم است احوالپرسی با تبسم 
ملیح با پاییز رنگ و رو رفته از بی آبی ها و كم آبی ها 
ممكن نیســت! شــاعری آشــنا می گوید وقتی 
برخی شكم ها گرســنه، گرانی بی شرم و بیكاری 
بی امان است و یك بسته تخم مرغ ٩تایی برچسب 
سی و یك هزارتومان خورده است و در واقع بهای 
یك شــانه تخم مرغ را تا٩٠هزارتومان ارتقا داده 
است! كدام شاعر بیكاری می تواند در وصف كوچه 
باغ های درختان رنگارنگ سرودی سر دهد آن هم 
در زمانه ای كه نام هیچ رهگذری حتی در شب های 

مهتابی نه فرهاد و نه شیرین است!
همین آقای شــاعر اعتراف می كند پس از ابتال و 
نجات از كرونا احساس عاشقی را به كلی از دست 
داده اســت و همچنان جایگاه خــود را در میان 
13میلیون جوان مجرد حفظ كرده است! چرا؟ آخر 
قربانت گردم وقتی ماه های متوالی دوری از هم را 
تحمل كرده و می كنیم در واقع به دوری از هم عادت 
كرده اید فراموش نكنید عشق ها، مهر و مودت ها در 

دیدارهای رو در رو هویت و هستی می گیرند!
راست این است وقتی عرصه حضور مؤثر و مولد بر 
آدمی تنگ می شود بردباری را باد با خود می برد 
و پــس از آن برنامه ریزی برای سامان بخشــی به 
گرفتاری ها تقریبا غیرممكن می شود و در نتیجه 
تمركز خود را از دست می دهیم پس در عدم تمركز 
آسیب پذیر می شویم به عبارت دیگر از صف زیست 
متعادل و متــوازن فردی و اجتماعــی به بیرون 
پرتاب می شــویم! بیماری های جسمی و روحی 
از نشانه های آشــكار پرت شدن از بستر اجتماعی 
سالم و سازنده است و حتی ممكن است به ناچار 
گام در بیراهه بزهكاری و هنجار شكنی اجتماعی و 
اخالقی بگذاریم! مثال از درخت باال برویم و دست 
در النه گنجشــك كنیم تخم او را بدزدیم، آب پز 
كنیم و با نان خشــكه ســاندویچ درست كنیم تا 
زوزه گرسنگی را خفه كنیم! یا به خاطر یك پرس 
دیزی خفت گیری كنیــم، تلفن همراه مریم را در 

خیابان فرشــته برباییم و ســرچهارراه حافظ به 
مراد بفروشیم!

افزایــش 3٠٠درصــدی اختــالس، افزایــش 
٩٩درصدی اختالس كنندگان و نیز فزونی ریالی 
اختالس تا 333برابر حاكی از خــروج ما از صف 
مردمان پایبند به قانون و اخالق است! من كالغی 
دیدم پنیر از دهان جوجــه اش درآورد و خودش 
خورد. من حتــی آفتابگردانی دیدم كه پشــت 
به آفتاب كرده بود و داشــت از ســایه  ماه دلبری 

می كرد!

سیبی 
در انتظار آمدن حوا

در زیر چتر ابر
خمیازه می كشد

نام تو را نوشتم بر سنگ قصه ای 
گلسنگ ها

فریاد می زدند: صبوری!

حاال و اكنون كه شــهر خالی از هیاهوی دلپذیر و 
شوق انگیز بچه های مدرسه است تازه فهمیده ام چرا 
این پاییز غمگین تر از همیشه است و چرا سرایداران 
مدارس ابتدایی، غروب ها در حیاط مدرسه به یاد 
بچه ها لی لی بازی می كنند! پس باید زین پس حالم 
را دســتكاری كنم بدان امید كه كمی عاقل شوم، 
امیدوارم عقل رعایت سن و سال مرا در عصر كرونا 
بكند و اندكی با من مدارا كند تا شاید از خبر خوانی 

و خبر شنیدن صرف نظر كنم.
تا تلخ خبرها و زخم خبرها حالم را مجنون نكند و 

من از غصه گریبان خودم را پاره نكنم!
كاش شــاعری كه غروب های سه شــنبه آخر  ماه 
روی پل ماشین رو، ســیگار به لب به عبور و مرور 
ماشین های زیرپایش زل می زند كه بپرد یا همچنان 
شعر بنویسد همین نزدیكی ها باشد تا از او بپرسم 
به وقت سرمای شــدید پاییز و یخبندان زندگی 
زلزله زدگان چه شعری بخوانم تا حالم بیش از این 

زخمی نشود!؟ 
فعال خودم شعری انتخاب كنم شاید فانوس خیال 
13میلیون جوان مجرد روشن شود تا برای تحقق 
آرزوهایشــان  رؤیابافی كنند! روزگار غریبی است 

خانم ها و آقایان سیب!

لحظه دیدار نزدیك است
بازمن دیوانه ام، مستم

باز می لرزد، دلم، دستم
باز گویی در جهان دیگری هستم

های! نخراشی به غفلت گونه ام را، تیغ!
های! نپریشی صفای زلفكم را، دست!

فریدون صدیقی

استادروزنامهنگاری

یادداشت 

  شعرها به ترتیب از 

اسماعیل رها و مهدی اخوان ثالث
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پای صحبت های پژمان بازغی بازیگر سینما و 
تلویزیون و مجری كه این روزها با سریال افرا نامش 
بیش از پیش بر سر زبان ها افتاده است

قضاوت مردم 
سرمایه هنرمند



گل خانه 6 كتاب گردی

اگر جزو عاشقان سینما هستید و 
سال هاست تمام اوقات فراغت تان 
به تماشــای فیلم هــای روز دنیا 
اختصــاص دارد، از مطالعه كتاب 
»شــناخت ســینما« پشــیمان 
نخواهید شد. این كتاب را »لوئیس 
جانتی« نوشته و با برگردان آن به 
فارســی به همت »ایرج كریمی«، 
به تازگی انتشــارات »بیدگل« آن 
را منتشر كرده است. در این كتاب 
نویسنده راز برقراری ارتباط سینما 
با مخاطب را برایتان فاش می كند و 
اطالعات ویژه ای از عناصر كلیدی 
و مهم این صنعــت در اختیارتان 
قرار می دهــد كه ایــن اطالعات 
كمك تان می كند تا درك بهتری 
از آثار ســینمایی داشــته باشید. 
تمركز اصلی این كتاب روی عناصر 
اصلی فیلمسازی مانند بازیگری، 
فیلمبــرداری،  صدابــرداری، 
حركت، میزانسن، انتخاب بازیگر، 
فیلمنامه نویســی و... است كه این 
اصطالحات تخصصی را با شیوه ای 
جذاب و قابل فهم و حتی گاهی با 

زبان طنز، توضیح می دهد.

شناخت سینما

»مصاحبه هــای كوتاه بــا مردان 
كریــه« نــام یكــی از تازه های 
ترجمه در نشــر ایران اســت كه 
همین یكی، دو ماه پیش توســط 
نشر »چشمه« منتشــر شد. این 
كتاب را كه مجموعه داستان های 
كوتــاه »دیوید فاســتر واالس« 
اســت، »معین فرخــی« ترجمه 
كرده. مترجم كتــاب درباره این 
اثر تازه می گوید: »داســتان های 
مصاحبه های كوتاه با مردان كریه 
بیشــتر در مورد مردانی است كه 
در خود و افــكار خود گیر كرده اند 
و دراقــع بخش زیــادی از كتاب 
واقعــا مصاحبه با مردانی اســت 
كه نویســنده آنها را كریه خطاب 
می كنــد!« در معرفــی این كتاب 
آمده: »مردان این داســتان ها نه 
فقط به نظر هیچ حسی ندارند، كه 
به نظر می آید هیچ حســی درباره 
هیچ حسی نداشــتن هم ندارند! 
خواندن این كتاب برای كسانی كه 
به دنبال درك ظریف تری از جهان 
و روابط انسان ها هستند، پیشنهاد 

خوبی است.«

مصاحبه با مردان كریه!

»برای نســلی كه از اوایل دهه50 
خورشــیدی به عرصه رسید و سر 
از الك خودش بیــرون آورد، این 
سه تن، سه تا از شاخص ترین قله ها 
بودند. تن ندادند به آن جریانی كه 
داشــت همه چی را به یك طرف 
می برد، تن ندادند به ســلیقه های 
مسلط و معمول و سوار هیچ موجی 
نشدند. هركدام راه خودش را رفت 
و كار خــودش را كــرد. این ادای 
دین شاگردی اســت به استادانی 
كه هرگــز به دنبال لشكركشــی 
نبودند و هیچ تالشــی هم در این 
راستا به خرج ندادند. هركدام برای 
خودش ســرداری بــود، هر چند 
بی سپاه و تنها«. این توضیح »جعفر 
مدرس صادقــی« درباره تازه ترین 
اثرش به خوبی معرف كتاب »سه 
استاد« است؛ كتابی درباره »ابراهیم 
گلستان«، »قاسم هاشمی نژاد« و 
»شمیم بهار« كه نشر »مركز« آن 

را منتشر كرده است.

درباره »سه استاد«

پنجشنبه
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پیش به سوی گلخندان

ثبت شده در آثار ملی

از ساسانیان تا صفویان

بازمانده های یك قلعه

موقعیت استراتژیك قلعه

برای رفتن بــه قلعه یا همــان دژ گلخندان بایــد ابتدا به 
روستایی به همین نام بروید؛ روستایی كه در جاده تهران- 
رودهن قرار دارد و اگر بخواهیم دقیق تر آدرس بدهیم باید 
بگوییم در 8كیلومتری جنوب جاده رودهن واقع شده است. 
نكته جالب توجه اینكه بــرای دیدن قلعه گلخندان نیاز به 

عبور از راه های پرپیچ و خم و صعب العبور نیست. چرا كه این 
دژ روی تپه ای واقع شده كه این تپه دقیقا در جاده آسفالته 
رودهن- تهران قرار دارد. به تالقــی دو رودخانه رودهن و 
بومهن كه رسیدید، با تابلوی بزرگی از معرفی دژ گلخندان 

مواجه می شوید كه نشان می دهد راه را درست آمده اید.

ردّپای دژ در متون قدیمی
تابلویی كه سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اســتان تهران در پایین تپه دژ گلخندان نصب كرده، 
اطالعات ارزشمندی را برای آشنایی با این دژ در اختیارتان قرار می دهد. روی این تابلو نوشته شده: »نخستین اشاره 
به دژ گلخندان در كتاب تاریخ »گیالن و دیلمستان« به قلم سیدظهیرالدین مرعشی مربوط به سده 9هجری قمری 
)حدود 600سال پیش( آمده است. براساس این كتاب ملك كاووس از حكام محلی دوره تیموری پس از نافرمانی در 
برابر حكومت مركزی به این دژ پناه برد.« در این كتاب آورده شده كه در ادامه 300مرد جنگی به سوی این دژ تاخته و 
آن را منهدم می كنند! همچنین در این تابلو به كتاب »حبیب السیر« هم اشاره شده است. در كتاب حبیب السیر نوشته 
غیاث الدین محمد خواندمیر چنین آمده است كه شاه اسماعیل صفوی برای سركوبی امیرحسین كیای چالوی به این 
محل آمد و پس از تسخیر دژ آن را تخریب نمود و ساكنانش را از دم تیغ گذراند. ظاهرا پس از این رویداد، دژ گلخندان 
هیچ گاه اهمیت پیشین خود را بازنیافت.« شاید برایتان جالب باشد بدانید در این كتاب به این قلعه »برج سپهر« گفته شده 
و نگارنده آن را محل توطن رستمداران دانسته است. ضمن اینكه در این كتاب این دعا درباره قلعه گلخندان نیز به چشم 
می خورد: »قلعه ای همچو قلعه الوند / كنگره اش ایمن از كمند گزند / ساحت او سپهر مینا فام / گلخندان، گلشن بهرام«.

تماشای آثار باســتانی و بناهای 
قدیمی، همیشــه یك پای ثابت 
گردشگری ها و حتی سفرهایمان به حساب می آید. درست 
است كه گاهی ســفر می كنیم تا از دل شلوغی های شهر، 
خودمان را به دامان طبیعت برسانیم، اما بی شك به هر شهری 
كه برویم به دنبال آثار تاریخی اش می گردیم. بماند كه بعضی 
اوقات صرفا به قصد دیدن آثار باستانی و بناهای تاریخی، 
شهر مقصد مسافرت مان را انتخاب می كنیم. واقعیت این 
است كه دیدن شكوه تمدن چند هزار ساله این سرزمین، 
همیشه برای ما جذاب بوده و هست. اما نكته ای كه معموال 
بسیاری از ما ساكنان پایتخت فراموش می كنیم، این است 
كه تهران خودمان با شــهرها و روستاهای كوچك و بزرگ 
اطرافش هم پر از این جاذبه های تاریخی است؛ جاذبه هایی 
كه بیشترمان حتی نام آنها را هم نشنیده ایم. نمونه اش دژ 
»گلخندان« بومهن كه اگر بدانید از دوران حكومت ساسانیان 
خودش را به امروز رســانده، تعجب خواهید كرد؛ تعجب 
می كنید از اینكه یك بنای باســتانی با این قدمت، درست 
در چند قدمی تان است و هیچ وقت از آن دیدن نكرده اید. 
اگر برای همین آخر هفته برنامه خاصی ندارید، حتما سری 
به روستای گلخندان زده و از قلعه باستانی اش دیدن كنید؛ 

قلعه ای كه سال 1379به ثبت ملی رسیده است.

نیلوفر  ذوالفقاری

اگر به دنبال یك اثر باستانی بكر و ارزشمند می گردید، حتما از دژ گلخندان بومهن دیدن كنید

كنگره اش ایمن از كمندِ گزند...
اما این همه اطالعاتی كه تابلوی معرفی دژ گلخندان 
به ما می دهد، نیســت. روی این تابلو توضیحاتی هم 
درباره كاوش های باستان شناسی در این قلعه ذكر شده 
كه دانستن شــان خالی از لطف نیست؛»پژوهش های 
باستان شناسی در دژ گلخندان از سال 1385آغاز شد. 
در نتیجه این پژوهش ها آثار و شواهدی از سكونت در 
این دژ از سده دوم هجری قمری تا اوایل دوره صفوی 
)ســده 10هجری قمری( به دســت آمده اســت. دژ 
گلخندان در سال 1379به شماره 2888در فهرست 

آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.«

با اینكه تابلوی معرفی دژ گلخندان اطالعات بسیار خوبی 
در اختیارمان قــرار می دهد، اما احتماال برای شــما هم 
سؤاالت مختلفی درباره این قلعه پیش آمده است. مثال 
اینكه دژ گلخندان دقیقا از چه زمانی ســاخته شــده؟ 
باستان شناسان معتقدند اســلوب بنای قلعه گلخندان 
یادآور معماری دوره ساسانی است و به احتمال بسیار زیاد 
این قلعه در زمان حكومت ساسانیان ساخته شده است. 
این دژ مستطیل شكل را حصاری از قلوه سنگ های درشت 
فرا گرفته و در چهار گوشه آن نیز برج توپر ساخته شده 
كه دلیلش، اســتحكام و دفاع بهتر از این دژ است. درباره 
جای قرار گرفتن قلعه هم باید بگوییــم كه این دژ روی 
تپه ای طبیعی با شیبی تند ســاخته شده كه در مجموع 
این حصارسازی ها و تعبیه برج روی پشته های طبیعی، 
باستان شناسان را به این باور رسانده كه این قلعه مربوط 
به اواخر دوره ساسانی و دوران پس از اسالم است. به همه 
اینها كشف شدن ســفال های متنوع از دوره ساسانی در 
كاوش های باستان شناسی قلعه را هم اضافه كنید تا دیگر 
مطمئن شوید قدمت این قلعه به روزگار حكومت ساسانیان 
برمی گردد. درباره مدت زمان اســتفاده از این قلعه هم 
همانطور كه روی تابلوی معرفی قلعه توضیح داده شده، 
باید گفت كه ظاهرا این دژ باستانی حتی تا دوره حكومت 
صفویه هم مورد استفاده قرار می گرفت؛ یعنی از قرن 2تا 
قرن 10، حدود 800سال از این قلعه پابرجا و استوار برای 

حفاظت از قلمرو ایران استفاده می شد.

از دوره صفویه به بعــد كه این قلعــه كارایی خودش را 
 از دســت داد و دیگر اســتفاده ای از آن صورت نگرفت، 
رفته رفته بر اثر باد و باران دچار فرســایش شد تا اینكه 
امروز از این دژ باستانی فقط سازه بیرونی اش باقی مانده 
است. این قلعه كه بنا به گفته باستان شناسان در روزگار 
دور از اتاق ها، تاالرها و آب انبارهایی تشكیل شده بود، این 
روزها فقط دارای یك پوسته بیرونی است؛ دیواره هایی كه 
ارتفاع تقریبی آنها به حدود 20متر می رسد و به تنهایی 

شكل ظاهری قلعه را حفظ كرده اند.

و درنهایت اینكه دژ گلخندان همانطور كه پیش از این هم گفته 
شد، روی تپه ای ایجاد شده كه در شرق و غرب تپه دو رود جریان 
دارد. این دو رود در جنوب تپه به هم می پیوندند و به این ترتیب 
تنها در بخش شمالی قلعه رودخانه ای جریان ندارد. این در حالی 
است كه شیب سمت غربی بسیار تند اســت و دسترسی از این 
جبهه به قلعه عمال امكانپذیر نیست. تونلی هم با شیب بسیار تند 
از قلعه به دره غربی می رود كه شیب تندش امكان باال آمدن از آن 
را به كسی نمی دهد. با تمام این تفاسیر به نظر می رسد سازندگان 
دژ گلخندان با انتخاب این تپه برای ساختن قلعه، هوش خودشان 
را در تاكتیك های جنگی زمان خود به نمایش گذاشــته اند. راه 
سخت دسترسی به این قلعه در كنار ایجاد حصار سنگی و ساخت 
4برج در 4طرف قلعه نشان می دهد كه گلخندان در روزگاران دور، 

چه قلعه بی نظیر و نفوذناپذیری بوده است.

گچ ساروج و سنگ
اگر درباره مصالح به كار رفته در این بنای باستانی هم كنجكاو 
باشید، باید بگوییم كه طبق كاوش های باستان شناسان و 
اهل فن، این دژ هم مانند بسیاری از بناهای دوره ساسانی، با 

گچ ساروج و سنگ ساخته شده است.

درباره وجه تسمیه محله مهرآباد چه می دانید؟

مهریه عصمت الدوله!
سال های سال اســت كه نام »مهرآباد« روی یكی از محله های قدیمی پایتخت قرار دارد. از آن مهم تر، تنها فرودگاه واقع شده در 
محدوده شهری تهران كه تمام پروازهای داخلی پایتخت از آنجا صورت می گیرد هم نامش مهرآباد است. به همین دلیل اگر بگوییم 
تمام ساكنان این كالنشهر چند میلیون نفری نه یك بار، كه بارها و بارها این نام را شنیده اند، بیراه نگفته ایم. اما واقعیت این است 
كه كمتر كسی از ما می داند دلیل نامگذاری این محله و بعدها فرودگاهش به نام مهرآباد چه بوده است. درحالی كه اگر پای صحبت 
ریش سفیدان این محله قدیمی بنشینید، برایتان از قول پدربزرگ ها و مادربزرگ هایشان نقل می كنند كه اراضی این محله مهریه 
»عصمت الدوله«، دختر عزیزكرده ناصرالدین شاه قاجار بوده و به همین دلیل نامش »مهرآباد« شده است. اگر می خواهید بیشتر 

درباره این نامگذاری بدانید، این گزارش كوتاه را از دست ندهید.

حسین آباد سابق
سال های سال پیش كه تهران پر از باغ و گندمزار بود و از بزرگراه های پر 
از خودرو و آپارتمان های سر به فلك كشیده خبری نبود، اراضی مهرآباد 
در جنوب غربی تهران را با نام »حسین آباد« می شناختند. این قریه در 
اصل جزو آبادی های حاجی میرزاآقاسی، صدراعظم محمدشاه قاجار 

بود. در تاریخ اینطور نقل شده كه حاج میرزاآقاسی قریه حسین آباد 
را به محمدشاه هبه كرد و چند وقت بعد این آبادی به دوستعلی خان 
معیرالممالك، خزانه دار و عیارزن مسكوكات دوره فتحعلی شاه رسید.

مهریه دختر ناصرالدین شاه
اما اینكه چرا نام قریه حسین آباد به مهرآباد تغییر كرد، داستان 

جالبی دارد كه در آن پای فاطمه خانم عصمت الدوله، دختر 
ناصرالدین شاه در میان است. ماجرا از این قرار است كه وقتی دختر 

عزیزكرده ناصرالدین شاه 10سال بیشتر نداشت، دوستعلی خان 
معیرالممالك او را برای پسر ده ساله اش دوست محمدخان از 

ناصرالدین شاه خواستگاری كرد و پاسخ سلطان صاحبقران هم 
مثبت بود. در تاریخ اینطور ثبت شده كه عصمت الدوله، نخستین 

زن ایرانی كه نواختن پیانو را آموخت، در 12سالگی به ازدواج 
دوست محمدخان درآمد و به همین مناسبت دوستعلی خان كل 
قریه حسین آباد را مهریه عروسش قرار داد. به این ترتیب نام این 

اراضی رفته رفته از حسین آباد به مهرآباد تغییر پیدا كرد.

عمارت 54ستونی عصمت الدوله
از زمانی كه اراضی حسین آباد به عنوان مهریه عصمت الدوله در اختیار 

او قرار گرفت، شاهزاده قجری در این باغ بزرگ برای خودش یك 
عمارت 54ستونی ساخت. ظاهرا عصمت الدوله از یك باغبان فرانسوی 

هم كمك گرفت تا درختكاری و گلكاری های باغ را به اوج خودش 
برساند. اینطور گفته می شود كه عصمت الدوله در این اراضی یك باغ 
پرندگان تمام عیار هم برای خودش دست و پا كرده بود. تا جایی كه 
ناصرالدین شاه قاجار در آخرین سفرش به فرنگ، 300جفت كبوتر، 
خروس، مرغ كاكلی، قناری و... را به باغ دخترش آورد و آنجا یك باغ 

پرندگان تمام عیار ساخت؛ باغی كه از آن با عنوان نخستین باغ وحش 
تهران هم یاد می شود! چرا كه گاهی شاهزاده ها و اشراف زاده ها برای 

بازدید از پرنده های این باغ، قدم به مهرآباد می گذاشتند!

جوانمرگ شدن مهری!
تا از بحث محله نظام آباد خارج نشده ایم، این نكته را هم اضافه 
كنیم كه درباره وجه تسمیه مهرآباد، روایت دیگری هم وجود 
دارد كه به نظر می رسد كمتر از روایت قبلی معتبر باشد. اما به هر 
حال این روایت هم سینه به سینه بین اهالی مهرآباد نقل شده 
و تا به امروز رسیده است. به همین دلیل بد نیست نگاهی هم به 
این روایت داشته باشیم. اینطور گفته می شود كه نظام السلطنه از 
درباریان دوره پهلوی اول با هدف ایجاد یك تفرجگاه خانوادگی، 
زمین های حاشیه غربی تهران امروز را خریداری كرد. بیش از هر 
عضو خانواده اش، این دخترش -مهری- بود كه عالقه بسیاری به 
این كار و زمین های خریداری شده داشت. اما مهری خیلی زود از 
دنیا رفت و به اصطالح جوانمرگ شد؛ به همین دلیل نظام السلطنه 
به یاد دخترش به آبادانی این اراضی پرداخت و درنهایت نامش 
را از حسین آباد به مهرآباد تغییر داد. اما همانطور كه پیش از این 
هم گفته شد، این روایت نسبت به روایت قبلی سندیتی ندارد 
و فقط یك داستان به حساب می آید كه از گذشته نقل شده و 
به امروز رسیده است. بنابراین می توان گفت به احتمال بسیار 
زیاد، وجه تسمیه مهرآباد همان قرار گرفتن آن به عنوان مهریه 
عصمت الدوله، دختر ناصرالدین شاه قاجار است.

نظام آباد هم جای مهرآباد را نگرفت
درباره اوضاع باغ مهرآباد پس از آنكه مهریه عصمت الدوله شد، دو روایت 
وجود دارد كه هر دوی آنها را با هم مرور می كنیم. روایت اول می گوید با از 
دنیا رفتن عصمت الدوله، این اراضی به پسرش نظام الدوله معیرالممالك 
رسید. در همان زمان برخی از مردم به این اراضی نام »نظام آباد« هم 
دادند؛ اما واقعیت این است كه این نام تقریبا هیچ وقت آنقدر بزرگ نشد 
كه نام مهرآباد را تحت الشعاع خود قرار دهد. با اینكه در یك بازه زمانی 
كوتاه برخی به این قریه نظام آباد هم می گفتند، اما در نهایت مهر دختر 
ناصرالدین شاه با همان نام مهرآباد باقی ماند و به امروز رسید. روایت دوم 
هم این است كه به دلیل خرج های بی رویه دوست محمدخان، مهرآباد 
به گرو رفت و از تملك خاندان معیرالممالك خارج شد. در این میان 
حتی خواهش های دوستعلی معیری، پسر دوست محمدخان از رضاشاه 
هم بی فایده بود و در نهایت این اراضی به مالكیت خانواده »نظام مافی« 
درآمد. مدتی بعد هم رضاشاه تصمیم گرفت برای ساخت فرودگاه، این 
اراضی را به دست شركت هواپیمایی آلمانی بسپارد. نتیجه هم كه كامال 
مشخص است؛ فرودگاه مهرآباد كه یكی از مهم ترین و پرترددترین مراكز 
پایتخت است، در این محله ایجاد شد.



رمانگردی7

یكی دیگر از رمان های پرفروش 
امســال، كتاب »آخرین رؤیای 
فروغ« است؛ رمانی كه »سیامك 
گلشــیری« آن را خلق كرده و 
در ســال1393 به همت نشــر 
»چشمه« منتشر شــده است. 
این رمــان كوتاه داســتان زنی 
میانســال به نام فروغ را روایت 
می كند كه در سفری به شمال، 
یكباره حافظه اش را از دســت 
داده و نمی توانــد افــراد دور و 
برش را بشناسد. به همین دلیل 
بچه هایش به شــمال آمده و در 
ویال جمع می شــوند تا متوجه 
شــوند چرا این اتفــاق رخ داده 
اســت. در این رمــان گفت وگو 
محور، مخاطب با صحبت هایی 
كه بچه هــای فــروغ می كنند، 
با زندگی هر كدام از آنها آشــنا 
می شــود و درنهایت با این پیام 
نویســنده مواجه می شــود كه 
نمی توان درباره افراد و اتفاقاتی 
كــه دور و بــرش رخ می دهد، 

قضاوتی انجام دهد.

آخرین رؤیای فروغ

»همســر خامــوش« نــام اثری 
هریســون«  »ای. اس. ای  از 
اســت كه مــدت كوتاهــی بعد 
از انتشارش، در ســال 2013در 
فهرست پرفروش ترین كتاب های 
نیویورك تایمز قرار گرفت. آن هم 
درحالی كه نویسنده كتاب مدتی 
قبل از انتشــارش كتابش از دنیا 
رفته بود. این كتاب كه فروپاشی 
تدریجــی یك زندگی عاشــقانه 
را روایت می كند، داســتان زن و 
شوهری به نام »جودی« و »تاد« 
است كه 20ســال با هم زندگی 
كرده اند و زندگی خوبی داشته اند 
اما با آشنا شدن تاد با دختر جوانی 
به نــام »ناتاشــا«، همه  چیز در 
زندگی این زوج میانســال به هم 
می ریزد كه همین موضوع داستان 
كتاب همســر خاموش را شكل 
می دهد. این كتاب 350صفحه ای 
را »مریــم مفتاحــی« ترجمه و 
نشــر »آمــوت« آن را در ســال 

1398منتشر كرده است.

همسر خاموش

سرِخ سفید

داستان رمان »سرخ سفید« درباره 
یك جوان 33ساله است. او كه یك 
رزمی كار كاراته اســت، قرار است 
در یك روز با پشــت سر گذاشتن 
چندین مبارزه، كمربند مشــكی 
این رشته ورزشی را دریافت كند. 
عالوه بر شــخصیت اصلی، 2روح 
ســرگردان هم در داستان حضور 
دارند! روح شــاعری آزادی خواه و 
یك روح خبیث با صورتی خال دار. 
از میــان مبــارزات جــوان قصه، 
همزمان قصه های شخصیت های 
دیگر داستان در دل تاریخ روایت 
می شوند؛ قصه هایی كه درنهایت 
به مبارزات شخصیت اصلی داستان 
پیوند می خورد. این خالصه ای از 
سومین اثر »مهدی یزدانی خرم« 
است كه نشــر چشــمه آن را در 
اسفند ماه سال 1394منتشر كرد. 
خواندن این قصه پركشش و جذاب 
كــه در فهرســت پرفروش ترین 
كتاب های منتشــر شــده ایرانی 
در ســال جاری قرار دارد، به شدت 

توصیه می شود!

پنجشنبه

شماره 136
22  مهر 1400  كتابخانه

    از نظر شما سال های كرونا، رد پایی بر ادبیات 
و داستان خواهد گذاشت؟ اثر آن چه خواهد 

بود؟
قطعا چنین خواهد بود، چون ادبیات جدا از زندگی نیست. در 
ضمن به خاطر طوالنی شدن این دوران و آسیب های جدی ای 
كه ایجاد كرده و همچنان می كند، الزم است كه ادبیات كودك 
به آن بپردازد. یعنی هم به عنوان موضوع جدیدی وارد ادبیات 
كودك شده، هم تأثیری كه روی زندگی بچه ها گذاشته در 
ادبیات كودك منعكس خواهد شد. به دنبال آن، موضوعاتی 
مانند قدر دانستن از وجود عزیزان، اهمیت ابراز محبت، كنار 
آمدن با انزوا و تنهایی، مدیریت زمان، سالم تر زیستن و در امان 

نبودن از مرگ، در این ادبیات پررنگ تر خواهند بود.
    وقتی نوشتن نخســتین اثرتان را شروع 
كردید، چه تصوری از نویســندگی و آینده 
خودتان در این حرفه داشتید؟ این مسیر چقدر 

منطبق با تصورتان بود؟
با تردیدهای بسیار شروع كردم و با اینكه این شروع همراه با 
ذوق و شوق زیادی بود، هیچ نمی دانستم كه آیا راهی است 
كه بتوانم ادامه اش بدهم؟ به خصوص كه سال های اول در انزوا 
می نوشــتم و فقط از كتاب های اصول داستان نویسی كمك 
می گرفتم. اما بعد این توفیق را داشــتم كه از راهنمایی های 
بزرگانی مانند زنده یاد نادر ابراهیمی یا محمدرضا سرشــار 
بهره ببرم و كمی امیدوارانه تر ادامه بدهم. بسیار خدا را شكر 

می كنم كه همچنان دارم برای بچه ها می نویسم.
    اگر به گذشته برگردید، باز هم نویسندگی را 

انتخاب می كنید؟
بله و حتما نویسندگی برای كودكان. اما سعی می كردم خیلی 

زودتر شروع كنم.
    خودتان روزهــای كرونایــی را چگونه 
گذرانده اید؟ فعالیت حرفه ای شما چه تغییری 

كرد؟
همچنان مطالعه می كنم و می نویسم و تصویرگری می كنم. 
آنچه تغییر كرده، تعطیل شــدن بعضی جلسات و مجازی 
شدن بعضی های دیگر اســت. از یك طرف به خاطر حذف 
شدن موضوع تردد، صرفه جویی در وقت شده و از طرف دیگر، 
فعالیت های مجازی مربوط به نوشتن و نقد داستان و غیره 
بسیار وقتگیر شده اند. جنبه مثبتش این است كه توانستم 
در چند دوره آموزشی شــركت كنم كه اگر حضوری برگزار 

می شدند، امكان شركت نداشتم.
    قصه ای هست كه تا به حال به هر دلیل، موفق 

نشده اید آن را بنویسید؟
بله داستان های زیادی دارم كه شروع به نوشتنشان كرده ام 
اما موفق به كامل كردنشان نشــده ام. تعدادی موضوع هم 
هست كه خیلی دوست دارم در موردشان بنویسم ولی هنوز 

موفق نشدم.
    اگر نویسنده نمی شدید، دوست داشتید 

فعالیت در چه حرفه ای را تجربه كنید؟
دوست داشتم به بچه های محروم و آسیب دیده كمك كنم.

    این روزها مشــغول چه فعالیت ادبی ای 
هستید؟

چند داستان نیمه كاره در دســت دارم. تصویرگری یكی از 
داستان هایم را تازه شــروع كردم. در ضمن مشغول ترجمه 
چندتا از داســتان هایم به زبان فرانسه هستم، به درخواست 

ناشر، برای شیعیان كشورهای فرانسه زبان.

    به نظر شــما چطور می تــوان كودكان و 
نوجوانان نســل جدید را، با این همه تنوع 

سرگرمی، به كتاب عالقه مند كرد؟
در زمینه كتابخوانی، خیلی از بچه ها نیاز دارند یك بزرگ تر 
همراهی شــان كند، كتاب خوب در دست شــان بگذارد و 

یاریشان كند تا به مرور زمان بتوانند با كتاب مأنوس شوند و 
از مطالعه لذت ببرند. تا جایی كه می دانم، كسانی كه با عشق 
و صبوری و صرف وقت زیاد مشــغول ترویج كتابخوانی نزد 
كودكان و نوجوانان هستند، بسیار موفقند. برای این عزیزان 

آرزوی سالمتی و بركت وقت و توفیق روزافزون دارم.

كلر ژوبرت، نویسنده فرانسوی كه برای كودكان و نوجوانان 
می نویسد

ادبیات از زندگی 
جدا نیست

روزهای كودكی كلر ژوبرت با عشق به كتاب گذشت، عالقه ای كه بعدها در زندگی 
او پررنگ تر شد و راهش را به دنیای حرفه ای ادبیات كشاند. دنیای كودكی و كتاب، 
در بزرگسالی این نویسنده دوباره به یك نقطه رسید و نام كلر ژوبرت را به عنوان 
نویسنده ای كه برای كودكان و نوجوانان می نویسد، بر سر زبان ها انداخت. از روزهای 
كودكی نویسنده در پاریس تا حاال كه حدود 40سال از سكونتش در ایران می گذرد، 
این نویسنده و تصویرگر، مسیر حرفه ای طوالنی ای را طی كرده است. تحصیالت او 
لیسانس علوم تربیتی، فوق لیسانس ادبیات كودك و تحصیالت حوزوی )سطح دو( 
است. ژوبرت كار نویسندگی و تصویرگری را همزمان از سال 1375 آغاز كرد و به دو زبان فارسی و فرانسه 

می نویسد. با كلر ژوبرت درباره ادبیات و داستان در روزهای كرونایی گفت وگو كرده ایم.

نیلوفر  ذوالفقاری

از پاریس تا تهران با ادبیات
كلر ژوبرت در ســال 1340 در فرانسه به دنیا آمد، 
كودكی او و سه برادرش جز بازی های كودكانه، با 
عالقه به كتاب همراه بود. كلر كوچك عالقه خاصی 
به نقاشی كردن، درست كردن كاردستی و كتاب 
خواندن داشــت. هنوز هم تعدادی از كتاب های 
كودكی خود را نگه داشــته، كتاب هایی كه یادآور 
خاطرات شیرین او هســتند. اما شاید خودش هم 
تصور نمی كرد روزی زندگی در ایران را تجربه كند. 
بعد از اینكه در 19سالگی و به دنبال كنجكاوی هایش 
دربــاره دین، به اســالم گرویــد، ازدواج با یك 
دانشجوی ایرانی باعث شد بعد از مدتی ساكن ایران 
شود. عالقه اش به زبان فارسی، انگیزه ای قوی برای 
یادگیری این زبان بود. حدود 25سال پیش نوشتن 
را شروع كرد و به فارسی و فرانسوی می نوشت، اما 
آن روزها به فكر انتشــار كتاب نبود. عالقه اش به 
نقاشی باعث شد همزمان با داستان نویسی، به فكر 
تصویرگری داستان هایش بیفتد و این دو هنر را در 
كنار هم ادامه دهد. سؤال های كودكانه پسرانش، 
ایده بسیاری از داستان ها را در ذهن او پروراند. او 
كه عالقه ویژه ای به نوشتن برای كودكان و نوجوانان 
دارد، فرصت ارتباط با این مخاطبان را شیرین تر از 
هر جایزه ای می داند. او تالش می كند ارتباطش را با 
بچه ها حفظ كند و به پژوهش در ادبیات كودك و 
فلسفه با كودكان هم عالقه ویژه ای دارد. كتاب هایی 
از او به زبان فرانسوی در لبنان و فرانسه هم منتشر 
شده است. او معتقد است عالقه مند شدن به كتاب، 
می تواند یكی از مهم ترین و شیرین ترین اتفاقات 
برای هر كودك باشــد. دغدغه   كلر ژوبرت در آثار 
داستانی كودكانه اش، پاســخ به سؤاالت كودكان 
درباره خدا و دین است. او تالش می كند تا از طریق 
داستان های ساده و جذاب با دادن سرنخ هایی به 

كودكان به سؤاالتشان جواب دهد.

لینالونا     دفتر نشر فرهنگ اسالمی
»سر تكان دادم و دست انداختم دور گردنش. چقدر خوشحال بودم كه برگشته بود و دیگر اَخمو 
نبود. پرسیدم: »چی را می خواستی به من بگویی؟« با خوشحالی گفت: »پس نامه ام را پیدا كردی!« 
با چشم هایم آره گفتم و دوباره پرسیدم: »چی را می خواستی بگویی؟« كالهش را كمی جابه جا كرد 
و گفت: »خیلی فكر خوبی كردی كه خودت را پوشاندی.« گفتم: »فكر خدا است؛ نه فكر من، ولی...«

در جست و جوی خدا     كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان
در خالصه داستان این كتاب آمده: »موشكا سنجاب كوچك هر روز از باالی درخت می دید كه 
بی بی سكینه خدا را صدا می زند اما هیچ كس جوابش را نمی دهد. روزی موشكا تصمیم می گیرد 
برود خدا را پیدا كند و از او بخواهد جواب بی بی ســكینه را بدهد.« این كتاب برای كودكان 7تا 

12سال مناسب است.

لبخند خدا     نشر داستان
مجموعه چهار جلدی »قصه های ریزه میزه« با نویسندگی و تصویرگری كلر ژوبرت با عنوان های 
»كیسه شادی«، »لبخند گم شده«، »لبخند خدا« و »قطره های ریزریزو« منتشر شده است. در 
بخشی از كتاب »لبخند خدا« می خوانیم: »زوزون، حلزون كوچولو با شادی گفت: چه خوب كه 
بهار آمده! من بهار را خیلی دوست دارم؛ به خاطر باران خوبش. پروانه گفت: من به خاطر شكوفه های 
گیالس، بهار را خیلی دوست دارم. سنجاقك كمی فكر كرد و یك نفس گفت: من به خاطر رقص 

آفتاب روی رودخانه عاشق بهارم. زوزون با شادی گفت: چه قشنگ گفتی سنجاقك«.

كازوئو ایشی گورو
   ژاپن، 2017

ایشی گورو یكی از معروف ترین نویسندگان معاصر انگلستان است و بارها كاندیدا یا برنده 
جایزه های معتبر ادبی شده است. رمان های »بازمانده روز« و »هرگز رهایم مكن« او به فیلم 

تبدیل شده اند. هرچند 2رمان اول او در ژاپن اتفاق می افتد اما او می گوید با ادبیات ژاپن آشنایی 
چندانی ندارد. آكادمی نوبل این نویسنده را به عنوان فردی كه »در رمان هایی با بار عاطفی 

زیاد، پرتگاهی را زیر احساس غیرواقعی ما در رابطه با كنش هایی با دنیای خارج كشف كرده «، 
شایسته دریافت این جایزه ادبی در سال 2017 دانست. هرگز رهایم مكن، »وقتی یتیم بودیم«، 

»تسلی ناپذیر«، بازمانده روز و »منظر پریده رنگ تپه ها«، برخی از رمان های این نویسنده 
هستند كه به فارسی ترجمه و منتشر شده اند.

عبدالرزاق گورنه
  زنگبار، 2021

»درك بی چون و چرا و عمیق او از تأثیرات استعمار و سرنوشت پناهجویان در شكاف بین 
فرهنگ ها و قاره ها«، دلیلی است كه مسئوالن اهدای جایزه نوبل ادبیات، عبدالرزاق گورنه را 
برای آن شایسته دریافت این جایزه دانسته اند. این نویسنده كه در زنگبار یا تانزانیای امروزی 
متولد شده، سال ها در دانشگاه كنت به تدریس زبان انگلیسی پرداخته است. او داور چندین 
جایزه ادبی بوده و پژوهش ها و مقاالت متعددی درباره آفریقا دارد. بیشتر آثار او درباره زنگبار 
است و رمان هایش، قهرمانانی از شرق آفریقا دارند. »زندگی پس از مرگ«، »قلب شنی«، 
»آخرین هدیه« و »فرار از خدمت سربازی«، برخی از رمان هایی هستند كه با قلم او نوشته 
شده اند.

باب دیلن
   آمریكا، 2016

باب دیلن هنرمند شناخته شده و محبوب آمریكا، جز نویسندگی و شاعری، بیشتر برای 
خوانندگی و آهنگسازی به شهرت رسیده است. او كه در سبك موسیقی بومی آمریكا فعالیت 

می كرد، در دهه 1960میالدی به سبك راك روی آورد و اشعار عاشقانه راك روز را با اشعار 
ادبی و روشنفكرانه كالسیك درهم آمیخت. باب دیلن سال 2016 جایزه نوبل ادبیات را به خاطر 

آفرینش بیانی تازه در ترانه سرایی آمریكا دریافت كرد كه موجی از واكنش های مثبت و منفی 
را به همراه داشت.» راه های زمخت و زشت«، »آواز غمناك كالغ سیاه«، »دمیدن در باد« و 
»خاطرات باب دیلن«، بخشی از آثار ترجمه شده از این شاعر و خواننده در بازار كتاب ایران 

هستند.

لوییز گلوك
  آمریكا، 2020

از گلوك به عنوان یك شاعر زندگینامه ای یاد می شود. كار او به دلیل شدت عاطفی و اغلب با 
استفاده از اسطوره، تاریخ یا طبیعت برای مراقبه در تجارب شخصی و زندگی مدرن شناخته 
شده است. او نوبل ادبیات را در سال 2020 برای آنچه آكادمی این جایزه »زبان شاعرانه 
یگانه اش كه با زیبایی بی تكلف، موجودیت فردی را همگانی می كند« عنوان كرده، دریافت 
كرده است. جز این او جوایز معتبر دیگری ازجمله جایزه پولیتزر هم در كارنامه خود دارد و 
بورسیه های تحصیلی معتبری از بنیاد ملی هنر و بنیاد گوگنهایم گرفته است. از این شاعر، 
كتاب »الالیی درد« با ترجمه ابراهیم برزگر توسط انتشارات سرزمین اهورایی به فارسی منتشر 
شده است.

سوتالنا الكسیویچ
   روسیه، 2015

آكادمی نوبل در سال 2015 اعالم كرد الكسیویچ، نویسنده روس تبار »به خاطر نوشته های 
چندصدایی  و یادبود رنج ها و شجاعت ها در زمانه ما«، شایسته دریافت نوبل ادبیات شناخته 

شده است. این نویسنده كه اهل بالروس است، سال ها به خبرنگاری مشغول بوده و انتقادهای 
سیاسی، بخش پررنگی از كارنامه فعالیت های او هستند. آثار او تالش هایی برای ثبت تاریخ 

معاصر محسوب می شوند. »آخرین شاهدان«، »زمان دست دوم«، »پسرانی از جنس روی«، 
»جنگ چهره زنانه ندارد« و »صداهایی از چرنوبیل«، برخی از آثار این نویسنده هستند كه 

مترجمان ایرانی آنها را به فارسی برگردانده اند. منتقدان، آثار ادبی او را سرشار از بازتاب روحیه 
شهروندان روسیه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی می دانند.

پیتر هانتكه
   اتریش، 2019

این نویسنده اتریشی كه به زبان آلمانی می نویسد، به دلیل »فعالیتی مؤثر به همراه نبوغ 
زبانشناسی ای كه حد و ویژگی تجربه انسانی را كشف كرده «، برنده جایزه نوبل ادبیات در 
سال 2019 شده است. انتخاب هانتكه به عنوان برنده جایزه نوبل ادبیات انتقادهای زیادی 
را برانگیخت. او با آفرینش آثاری نو و نامتعارف و تغییر نشانه ها و روابط بین شخصیت ها 
در نمایشنامه هایی چون دشنام به تماشاگران و كاسپار، شیوه های بدیعی به كار گرفت و به 
تجربه گرایی دست زد. هانتكه در آثار بعدی خود از شیوه های نوآورانه درهم شكستن مرزهای 
زمان و بازگشت به اصل خویش و به كاربستن اشیا و رویدادهای عادی برای تصویر اسطوره های 
نهان در دل آنها بهره گرفته است.

پاتریك مودیانو
   فرانسه، 2014

مودیانو یكی از چهره های مهم ادبی فرانسه محسوب می شود. آثار او هم مورد توجه منتقدان 
قرار گرفته و هم با استقبال مخاطبان مواجه شده است. او نویسنده پركاری است كه برخی 

آثارش به فیلم هم تبدیل شده اند. جوایز معتبر ادبی در كارنامه او ثبت شده و البته در ایران نیز او 
نویسنده ای تقریبا شناخته شده است. آكادمی نوبل دلیل انتخاب این نویسنده را، »هنر حافظه 

با برانگیختن سرنوشت انسانی غیرقابل فهم و كشف زندگی در جهان از طریق شغل« عنوان 
كرده است. از مودیانو آثاری مانند »خاطرات خفته«، »برای اینكه در محله گم نشی«، »علف 

شبانه«، »افق« و »چمن شب ها« به فارسی ترجمه شده است.

اولگا توركاچوك
   لهستان، 2018

»داستان پردازی خیال انگیزی كه به همراه دایره المعارفی از شور و اشتیاق شدید، شكستن 
مرزها را به عنوان گونه ای از زندگی نشان می دهد«، علتی است كه آكادمی نوبل این نویسنده 
لهستانی را برای آن شایسته دریافت جایزه تشخیص داده است. او بعد از اینكه باخبر شد موفق 
به گرفتن نوبل ادبیات شده گفت: »ما در اروپای مركزی مشكالتی درباره دمكراسی داریم. ما 
در تالش هستیم تا راه خودمان را برای مدیریت كردن این مشكالت پیدا كنیم و فكر می كنم 
چنین جوایز ادبی به طریقی به ما نوعی خوش بینی می بخشد كه ما نیز چیزی برای گفتن به 
جهان داریم و هنوز فعالیم و این توانایی را داریم كه خودمان را ابراز كنیم و چیزی عمیق برای 
گفتن به تمام دنیا داریم«.

پاییز هر سال آكادمی نوبل برندگان خود را معرفی می كند

نویسندگانی كه نوبل گرفته اند
براساس وصیت نامه آلفرد نوبل، جایزه نوبل در ادبیات هر ســال باید به كسی اعطا شود كه »در حوزه ادبیات، برجســته ترین مجموعه آثار را در جهتی آرمانی یا ایده آل« خلق 
كرده باشد. ادبیات فرانسه با 16جایزه، بیشــترین سهم را در نوبل ادبیات داشته است. نخســتین جایزه ادبی نوبل در ســال 1901میالدی به یك نویسنده فرانسوی اهدا شد. 
 اهالی ادبیات در دنیا هر ســال حوالی  ماه اكتبر منتظر اعالم برنده این جایزه مهم هســتند. برخی از نویسندگانی را كه در ســال های اخیر موفق به دریافت این جایزه شده اند، 

معرفی كرده ایم.



سه دهه یا یك قرن؟

كشور كوهستان هافروپاشی های مختلف

تنوع گیاهی فوق العاده

نامگذاری شیطنت آمیز

به یاد آران و شروان

جمهوری آذربایجان كشــوری است كه 
عمر زیادی ندارد؛ شــاید چیزی نزدیك 
به ســه دهه. البته نخســتین رگه های 
تشكیل چنین حكومتی یك قرن پیش 
نمایان شد؛ كه به ســرانجام نرسید. ولی 
چیزی كه قطعی اســت، این اســت كه 
چنین كشوری عمر زیادی ندارد. یعنی 
شما حتی آن دو ســالی را كه آذربایجان 
در ابتدای قرن بیســتم تشكیل شد، هم 

حساب كنید )كه اساساً شكل كشور نداشت(، در نهایت عمرش به یك قرن شاید برسد. هرچند در تقسیم بندی های 
حرفه ای، همان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق و شكل گرفتن كشور آذربایجان از ویرانه های آن را نقطه شروع 
مستقل این كشور می دانند. همانطور كه اشاره شد، درباره گذشــته این كشور هنوز هم جر و بحث های شدیدی در 
جریان است. اما چیزی كه مسجل است، آن است كه كشــوری به این نام قباًل وجود نداشته و این منطقه، در اختیار 
ایران و روس ها و البته قدرت های دیگر بوده اســت. ضمن اینكه در زمان باســتان نیز بین ایــران و روم یا بیزانس 
دست به  دست می شده است. نام درست این كشور را در اصل آران و شــروان می دانند كه در فرهنگ باستانی با نام 
 آلبانیای قفقاز شناخته می شــد. تا اینكه دولتی به نام مساواتیان بر این كشور حاكم شــد و جمهوری آذربایجان را 

شكل داد.

ابتدا در ســال 1918 جمهوری خلق آذربایجان شكل 
گرفت، البته با حمایت عثمانی. آن روزها هنوز عثمانی 
برجا بود و جنگ جهانی اول، موجب فروپاشی آن نشده 
بود. جالب اینكه تشكیل این كشــور كاًل با فروپاشی ها 
همراه بوده است. یعنی جمهوری دمكراتیك آذربایجان 
در همان سال 1918، با فروپاشی امپراتوری روسیه تزاری 
اتفاق افتاد. ولی دو سال این ارتش سرخ روس ها بود كه 
به این منطقه حمله كرد تا آن را مجدداً زیر چتر خودش 
ببرد. استقالل بعدی این كشــور در سال 1991 هم كه 
نتیجه فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق بوده است. 
از همان ابتدا حزبی به نام حزب آذربایجان نوین قدرت 
مطلقه در این كشور را عهده دار بوده است. از زمامداران 
این كشــور هم كه حیدر و الهام علی اف را به یاد داریم. 
حیدر علی اف رابطه خوبی با ایران داشت و حتی به نوعی 
خودش و این كشور را وامدار همراهی ایران در برهه های 

مختلف می دانست. البته این ویژگی را، پسرش ندارد.

اجازه بدهید از این بحث های دنباله دار بگذریم. این توضیحات 
هم از این بابت مطرح شــد كه تحریف های زیادی توســط 
گروه های پان تــرك در این زمینه صورت گرفته اســت. اما 
امروز كشور آذربایجان، كشوری مستقل و بزرگ ترین كشور 
قفقاز محسوب می شود. دارای مرزهایی با روسیه، ارمنستان، 
گرجســتان و ایران اســت. البته از ناحیه منطقه خودگردان 
نخجوان هم مــرز خیلی كوچكی با تركیــه دارد. آذربایجان 
كشوری كوهستانی محسوب می شود؛ با سه رشته كوه قفقاز 
بزرگ در شمال و قفقاز كوچك در غرب و كوه های تالش در 
جنوب. این كوهستان ها نزدیك به 40درصد از مساحت این 
كشور را تشكیل می دهند. بیشترین مرز این كشور هم ابتدا با 
ارمنستان و سپس با ایران است؛ با اولی نزدیك به هزار كیلومتر 
و با دومی نزدیك به 765كیلومتر مرز دارد؛ كه اتفاقاً بیشترین 
مشكل و اختالف این كشــور هم با همین دو همسایه است. 
اخیراً هم كه از جنگ با ارمنستان برای بازپس گیری مناطق 

اشغالی چند دهه پیش فارغ شده است.

این كشور هم اكنون 59بخش، 11شهر و البته یك جمهوری 
خودمختار به نام نخجوان دارد. تنوع گیاهی این كشــور در 
نوع خودش مثال زدنی است؛ چرا كه كوهستان ها و بارندگی 
فراوانی دارد و همین امر باعث شده تا این تنوع گیاهی و حتی 
جانوری در آن پدیدار شود. این كشــور از طریق دریای خزر 
نیز با كشورهای آســیای میانه در ارتباط است. جالب اینكه 
آذربایجان در اوایل صفویه، مدتی كوتاه نیز در اشغال عثمانی ها 
بود؛ تا اینكه شاه عباس این منطقه را باز پس گرفت. تركیب 
جمعیتی و زبانی این منطقه هم بعــد از حكومت غزنویان و 
بعد از آن سلجوقیان بود كه به شــكل امروز درآمد. اما با این 
حال جالب اینكه دو تن از معروف ترین شاعران ایران در دوره 
ســلجوقیان در این منطقه ظهور كرده اند؛ نظامی گنجوی و 

خاقانی شروانی.

جالب اســت بدانید كه آذربایجان هم اكنــون یكی از 
شش سرزمین مستقل ترك نشین و از اعضای فعال شورای 
همكاری كشــورهای ترك زبان و ســازمان بین المللی 
فرهنگ تركی محسوب می شــود. اما جدا از اینكه زبان 
این كشور تركی محسوب می شود، تاریخ آن كاماًل با ایران 
مرتبط است. در واقع شیوع زبان تركی در برخی از مناطق 
جغرافیایی، بیشتر ناشی از حكومت تركان بوده است كه 
تا چند سده، یكه تاز امپراتوری های زمانه خود بوده اند. 
گفته می شود كه واژه آذربایجان از زمان هخامنشیان و 
اسكندر وجود داشته و به نوعی سرچشمه زرتشتی دارد. 
اما این نام در ابتدای جنگ جهانی اول توسط امپراتوری 
عثمانی برای منطقه آذربایجان فعلی كه توســط حزب 
مساوات تشكیل شده بود، انتخاب شد. این انتخاب هم 
نوعی انتخاب شــیطنت آمیز بود و ایران هم در آن دوره 
به شــدت به آن اعتراض كرد كه چرا منطقه آران به نام 

آذربایجان نامیده شده.

اما نام جمهوری آذربایجان برای ایرانیان با دو واقعه تلخ 
پیمان نامه های تركمنچای و گلستان هم همراه بوده كه 
منجر به جدایی سرزمین های شمال ارس از ایران شده 
است. در این عهدنامه ها نیز به سرزمین های شمالی نام 
آذربایجان داده نشده بود و این نام برای مرزهای ایران 
و سرزمین های پایینی مورد اســتفاده قرار گرفته بود. 
همانطور كه اشاره شــد نام مناطق شمال ارس، آران و 
شروان بود. اما جمهوری دمكراتیك آذربایجان كه توسط 
حزب مساواتیان تشكیل شد، تصمیم به این تغییر نام 
گرفت كه توسط گروه هایی در ایران، شیطنت عثمانی و 

روس ها تعبیر می شد.
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این روزها خبرهایی كه مرتبط 
با مرزهای شــمال غربی ایران 
است، پررنگ تر شده. از سوی 
دیگر، مانور نظامی ســه كشور 
تركیه، پاكستان و آذربایجان و 
بعد از آن مانور نظامی ایران در 
همین منطقه و باز هم مانور مشــتركی كه در آن سوی 
مرزها برگزار شده، اوضاع را بغرنج كرده. اظهارنظرهای 
مقامات دو كشور ایران و آذربایجان علیه همدیگر نیز 
به وخیم شدن اوضاع منجر شــده است. در این میانه، 
بحث های زیادی درباره كشور آذربایجان صورت گرفته؛ 
كشوری كه بعد از ایران، بیشترین نسبت جمعیت شیعه 
در جهان را دارد، ولی در اصل كشوری غیرمذهبی از نظر 
حكومت محسوب می شود. اما با وجود این تشابه دینی 
و تاریخی و زبانی بین دو كشور، اختالفات زیادی میان 
این دو اتفاق افتاده است. همین امر باعث شد تا درباره 

گذشته این كشور، بیشتر بدانیم.

مستندگردی

نیم نگاهی به همه كشورهایی كه از دل اتحاد جماهیر شوروی بیرون زدند

جمع جداشدگان
اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی تا چند دهه پیش، بزرگ ترین كشور دنیا از 
نظر  وسعت و یكی از دو ابرقدرت اول دنیا در كنار ایاالت متحده آمریكا بود. از نظر 
جمعیتی نیز جزو چند كشــور پرجمعیت اول دنیا محسوب می شد. البته هیچ گاه 
در حوزه اقتصاد حرفی برای گفتن نداشت، هرچند در حوزه فرهنگ و ورزش و...، 

توانستند چشمه هایی از خودشان نشان بدهند. این كشور از 1922شكل گرفت و 
نخستین رهبر آن نیز لنین و آخرین رهبرش گورباچف بود. وقتی كه اتحاد جماهیر 
شــوروی سوسیالیســتی در ابتدای دهه 90 میالدی از هم فرو پاشید، تبدیل به 

15كشور شد. با هم نیم نگاهی به این كشورها می اندازیم.

بی شــك خودروی پیكان در زمان 
تولیدش نقش به سزایی در زندگی 
همه ما ایرانی ها داشته، تا جایی كه 
برخی از مردم این خــودرو را مثل 
عضو خانواده شان دانسته و به همان 
اندازه آن را دوســت داشــتند! اگر 
پیكان برای شما هم همین حس ها 
را همراه داشته، حتما مستند »این 
پیكان« را ببینید؛ مستندی درباره 
خودرویــی كــه از ســال 1346تا 
1384به مــدت 38ســال در ایران 
تولید شده و به همین دلیل در رده 
ماشین های معدودی در جهان قرار 
دارد كه عمر تولیدشــان از 30سال 
بیشتر است! این مســتند كه این 
روزها از طریق ســایت »هاشــور« 
قابل مشاهده است، كاری از »شاهین 
آرمین« و »ســهراب دریابندری« 
است. ضمن اینكه بد نیست بدانید 
مســتند این پیكان در ســال هاي 
1394-1393تولیــد شــده و 

تماشایش 77دقیقه زمان نیاز دارد.

 این پیكان

موضوع مستند »خنده در تاریكی«، 
تغییر و تحول تاریخی تئاتر اصفهان 
از ســال 1267تا به امروز اســت؛ 
یعنی از روزگار ورود ارامنه تا همین 
حاال كه با حضور پایه گذاران تئاتر 
اصفهان ازجمله نصرت اهلل وحدت، 
رضــا ارحام صدر، پرویــز ممنون، 
علی رفیعی، كیومــرث پوراحمد، 
محمدعلــی میاندار، هوشــنگ 
حریرچیان، جهانبخش سلطانی، 
ژاله رجایی، ناصر كوشان و نیكید 
میرزاییانس ســاخته شده است. 
»پرویز پورحسینی« نیز گویندگی 
گفتار متن را بر عهده دارد. ساخت 
این مستند پژوهشی ـ تاریخی دقیق 
و جذاب كه اثر »مــژگان خالقی« 
است، قریب به 5سال طول كشید؛ 
یعنی فیلمبــرداری آن از ســال 
1392آغاز شد و تا سال 1397ادامه 
داشــت. پس از آن این مستند در 
گروه هنر و تجربه اكران شد و این 
روزها می توانید از طریق ســایت 

»هاشور« به تماشای آن بنشینید.

خنده در تاریكی

چقدر درباره تــاالب »هورالعظیم« 
اطالعــات داریــد؟ اگــر خیلــی 
درباره اش نمی دانید، مستند »ایران، 
جنوب غربــی« باعث می شــود با 
یكی از زیباترین و ســحرانگیزترین 
تاالب های جهان آشــنا شوید. این 
مســتند را »محمدرضا فرطوسی« 
كارگردانی كــرده و برایش چندین 
جایزه بین المللی ازجمله جایزه ویژه 
هیأت داوران هجدهمین جشنواره 
فیلم های محیط زیســت بارسلونا 
»فیكمــا« و جایزه ویژه جشــنواره 
»توراســتراوا« جمهــوری چك را 
به دســت آورده اســت. در معرفی 
این مســتند 52دقیقــه  ای كه در 
سال1389ســاخته شــده، آمده 
است: »بعد از كشــف و حفر میدان 
نفتی آزادگان و احداث سد كرخه، 
قســمت اعظم تــاالب هورالعظیم 
واقــع در جنوب غربی ایــران نابود 
شد. خشــك شــدن این تاالب كه 
تنها منبع اقتصادی مردم به شــمار 
می رفــت، باعث مهاجرت بیشــتر 
هورنشینان به شهرهای مجاور شد. 
این مســتند روایت زندگی خانواده 
»فرحان ســواری« آخرین ساكنان 

هورالعظیم است.« 

ایران، جنوب غربی

پنجشنبه
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روسیه با نام رسمی فدراسیون روسیه، مهم ترین و بزرگ ترین 
كشوری بود كه بعد از فروپاشی شوروی سابق به جا ماند. این 
كشور هنوز هم بزرگ ترین كشــور دنیا محسوب می شود 
و در دو قاره آسیا و اروپا واقع شــده. این كشور 17میلیون 
كیلومترمربع مساحت دارد كه البته بیشــتر آن را مناطق 
سیبری تشكیل می دهند. جالب اینكه بیشترجمعیت این 

كشور در منطقه اروپایی آن تجمیع یافته است. 

روسیه

گرجستان یكی از كشورهای قفقاز است و در كنار دریای سیاه 
و ارمنستان، آذربایجان و روسیه واقع شده است. این كشور را 
به دلیل مهاجرت ایرانیان برای اقامت و كار به یاد می آوریم. 
نزدیك 84درصد اقوام این كشور را گرجی ها تشكیل می دهند 
و باقی را ترك ها، ارمنی ها، روس ها و... شكل می دهند. در كل 
كشوری كوچك و كم جمعیت محسوب می شود و از آن دست 

كشورهایی است كه اروپایی- آسیایی محسوب می شود.

جمهوری مولداوی هم كشوری محصور در خشكی گرجستان
است كه در اروپای شرقی قرار گرفته است. این كشور 
با رومانــی و اوكراین مــرز مشــترك دارد. پایتخت این 
كشور كیشــیناو است و در همان ســال 1991از شوروی 
استقالل یافته است. این كشــور را دومین كشور فقیر در 
اروپا می شناســند كه خدمات، نزدیك به 60درصد تولید 
سرانه اش را تشكیل می دهد. در دوره ای یك سوم مردم این 

كشور برای پیدا كردن كار ناچار شدند كه مهاجرت كنند.

مولداوی

ارمنســتان هم این روزهــا به واســطه اختالفاتی كه با 
آذربایجان،تركیه و... دارد مورد توجه قرار گرفته است. 
ارمنستان از دوران باستان بین ایرانیان و رومیان محل 
مناقشه بوده است. پایتخت آن ایروان است و زبانش هم 
كه ارمنی. ارمنستان هم كشوری كوچك و كم جمعیت و 
كوهستانی است. جزو اولین هایی هم است كه مسیحیت 
را دین رســمی اش اعالم كــرده. حضــور ارمنی های 
ایرانی تبار باعث شــده تا بین دو كشور ارتباط فرهنگی 

خوبی برقرار باشد.

ارمنستان
این كشور هم كشوری نسبتا بزرگ محسوب می شود؛ البته 
یك چهارم ایران مســاحت دارد و جمعیتش هم نزدیك 
34میلیون نفر است. این كشور در آسیای میانه هم محصور 
در خشكی و قرار گرفته میان قزاقســتان، تاجیكستان، 
قرقیزستان، افغانستان و تركمنســتان است. این كشور 
پرجمعیت ترین در آسیای مركزی اســت و جالب اینكه 
چهارمین ذخایر طالی جهان را هم دارد و به همین دلیل 

وضع مردمش نسبت به سال های گذشته بهتر شده است.

ازبكستان

این كشور نیز از همسایگان شمال شــرقی ایران است و مرز 
زیادی هم با ما دارد. عشق آباد  پایتخت آن است و سه چهارم 
مردمش تركمن و باقی اش روس،ازبك و... هستند. نزدیك به 
یك چهارم ایران مساحت داشته و البته جمعیت آن نزدیك 
به 6میلیون نفر است. بیشتر مردم این كشور مسلمان هستند 
ولی حكومتی سكوالر دارد. تركمنستان منابع انرژی بسیار 
خوبی هم دارد، اما از مشكل فساد و عدم دمكراسی رنج می برد.

تركمنستان

اســتونی را زمانی بی دین ترین كشور دنیا می دانستند و 
غالبا بین 10كشور اول بی دین دنیا طبقه بندی می شود. 
جالب اینكــه یك چهارم مــردم این كشــور را روس ها 
تشكیل می دهند و جزو كشــورهای نسبتا مرفه اروپای 
شرقی محسوب می شود. این كشور در سال 1917اعالم 
خودمختاری كرد ولی 3 سال بعدتر توسط روس ها اشغال 
شد و تا ســال 1991در اشــغال روس ها باقی ماند. این 
كشور 9برابر اســتان البرز خودمان است و جمعیت آن 

1.2میلیون نفر است.

استونی

لتونی هم یكی از كشورهای كوچك و 
كم جمعیت اروپایی محسوب می شود. 
نام این كشــور در زبان فارسي از نام 
رایج آن به زبان فرانسه گرفته شده 
است و جزو كشورهای حوزه دریای 
بالتیك به شمار می رود. این كشور 
توسط روسیه،اســتونی، لیتوانی، 
بالروس و دریای بالتیك احاطه شده 
اســت. جمعیتش كمی از 2میلیون 
نفر بیشتر است و نزدیك به 65هزار 
كیلومترمربع مســاحت دارد. جالب 
اینكه یك چهارم مردم این كشور از نژاد 

روس هستند و باقی هم از نژاد لتونیایی.

لتونی

لیتوانی هم مانند دو كشور اســتونی و لتونی، از كشورهای 
حوزه بالتیك محسوب می شود كه از اتحاد جماهیر شوروی 
جدا شدند. 65هزار كیلومترمربع مساحت داشته و نزدیك 
3/5 میلیون نفر هم جمعیــت دارد. پایتخت آن ویلنیوس و 
واحد پولش لیتاس است. این كشور بعد از جنگ جهانی اول 
استقالل یافت، اما توسط روس ها اشغال شد. ولی در جریان 
پیشروی نازی ها توسط آلمان اشغال شد. وقتی نازی ها 
شكست خوردند مجددا توسط روس ها اشغال شده 

و در 1991هم كه استقالل جدیدی پیدا كرد.

لیتوانی

این كشور هم از آن دست كشورهایی است كه یك پنجم آن 
را نژاد روس تشكیل می دهد ولی با وجود این درگیری های 
اخیر آن با روس ها حســابی باعث خبرساز شدنش شده. 
یك سوم ایران مساحت دارد و نصف ایران هم جمعیت. این 
كشور اروپای شرقی، از شرق با روسیه، از شمال با بالروس، 
از غرب با لهستان، اسلوواكی و مجارستان و از جنوب غربی 

با رومانی و مولداوی مرزهای مشترك دارد.

اوكراین

این كشــور نیز یك هشــتم ایران مســاحت داشته و 
جمعیتش به 10میلیون نفر هم نمی رسد. این كشور با 
روسیه، اوكراین،لهستان، لیتوانی و لتونی مرز مشترك 
دارد و پایتختش مینسك است. در كل كشور مستقلی 
هم نبوده و همیشه بخشی از ســرزمین ها و كشورهای 
اطرافش محسوب می شــده. اما از سال 1991استقالل 

خــودش را بازیافــت. احتماال رئیس جمهــور آن را 
بیشتر از كشورش بشناسید؛ الكساندر لوكاشنكو. 

این كشور هم جزو كشورهایی بود كه از انفجار 
هسته ای نیروگاه چرنوبیل آسیب دید.

بالروس 

این كشــور آســیای مركزی نیز محصور 
در خشكی اســت و پایتخت آن بیشكك 
 محســوب می شــود. جمعیــت آن به 
6 میلیون نفر هم نمی رســد. بیشــتر 
مردمش مسلمان هســتند و 17درصد 
آنها را نیز مسیحیان معتقد به كلیسای 
ارتدوكس روسی تشكیل می دهند. این 
كشور در كنار قزاقستان، هنوز زبان روسی 
را به عنوان زبان رسمی شان می شناسند. 
این منطقه از قدیم محل ظهور و اقامت قوم 
معروف سكاها بوده است و از فرهنگ های 

ایرانی،مغولی و روسی اثر پذیرفته است.

قرقیزستان

این كشــور مســاحت زیادی دارد؛ یــك میلیون 
كیلومترمربع بیشتر از ایران. اما جمعیتش یك چهارم 

ایران هم نیست. قزاقستان را بیشتر با شهر نورسلطان یا 
همان آستانه می شناسیم؛ كه با مذاكرات هسته ای ایران 
گره خورده بود. این كشور را بزرگ ترین كشور محصور در 
خشكی دنیا می دانند؛ البته به دریای خزر وصل هستند 
كه در اصل دریاچه محسوب می شود. جالب اینكه شمال 
و شمال شرقی دریای خزر در اختیار قزاقستان است و تا 

اروپای شرقی هم گسترش یافته.

قزاقستان

در مطلب باال كه درباره این كشور مفصل خوانده اید. این 
كشــور هم بزرگ ترین كشــور در ناحیه قفقاز محسوب 
می شود. بعد از ایران، بیشترین نسبت جمعیت شیعه در 
دنیا را دارد، هرچند كه حكومتش سكوالر است. 40درصد 
خاك آن را كوهستان ها تشكیل می دهند و به همین دلیل 
از تنوع گیاهی و جانوری باالیی برخوردار است. این كشور 
با روسیه، ایران، ارمنستان، گرجستان و دریای خزر و البته 

از ناحیه نخجوان یك مرز كوچك هم با تركیه دارد.

آذربایجان

عیسی محمدی

نگاهی به كشور جمهوری آذربایجان؛ به بهانه وقایع اخیر  در منطقه قفقاز

جغرافیای اشك ها و تاریخ

جمهوری تاجیكستان كوچك ترین كشور آسیای میانه 
است، اما جالب اینكه همین كوچك ترین، از بزرگ ترین 
كشور قفقاز خیلی بزرگ تر است. تاجیكستان را ایرانی ها 
به واســطه اینكه زبان شــان فارســی اســت، به خوبی 
می شناسند. این كشــور دسترســی به دریا نداشته و با 
جمعیت نزدیك به 10میلیون نفرش، در خشكی و میان 
كشــورهای ازبكستان، قرقیزســتان، چین و افغانستان 
محصور است. تاجیكســتان در سال 1991مستقل ولی 

درگیر جنگ داخلی شد كه پنج سالی به طول انجامید.

تاجیكستان



انیمیشن گردی9تماشا خانه

»انتقام جویان توكیــو« همانطور 
كه از نامش مشــخص است، یك 
انیمه ژاپنی اســت؛ انیمیشنی در 
ژانر اكشــن و ماجراجویی كه داغ 
داغ همین امسال به صورت سریالی 
ساخته شده اســت. داستان این 
انیمه تلویزیونی مهیــج از جایی 
آغاز می شــود كــه »تاكمیچی« 
متوجه می شود تنها دوست او در 
دوران دبیرستان، توسط یك گروه 
خالفكار كشته شده است. بنابراین 
او با سفر در زمان، به 12سال قبل 
و به دوران مدرسه اش بازمی گردد 
تا او را نجات دهد. شــاید برایتان 
جالب باشــد بدانید این انیمیشن 
تازه كه كاری از »ماساتو تاماگاوا« 
و »كاتسویا آسانو« است، در سایت 
معتبر IMDB رتبه بســیار خوب 
8/5 را دارد و این امتیاز برای یك 
انیمیشــن، امتیاز بســیار خوبی 
اســت. هم اكنون فصل نخســت 
این انیمیشن در قالب 24قسمت 

20دقیقه ای منتشر شده است.

انتقام جویان توکیو

»یك فضانورد به اســم »گری« 
همراه دوســتش »مون كیك« 
برای كشــف راز جایی كه دنیا 
به پایان می رســد، ســفرهای 
بسیاری را پشت سر می گذارد. 
او در پی این است كه بداند ته دنیا 
كجاست و آیا اصال چنین جایی 
وجود دارد؟« این تمام آن چیزی 
است كه برای مشاهده انیمیشن 
ســریالی »ته دنیا« بــه آن نیاز 
دارید. این انیمیشن هالیوودی 
كه سال2018 ســاخته شده، 
یكی از بهتریــن و در عین حال 
گمنام ترین انیمیشن های مطرح 
دنیاســت كه توانسته در سایت 
IMDB به امتیاز 7/8دست پیدا 
كند. كارگردان های انیمیشــن 
ته دنیا، »اوالن راجرز« و »دیوید 
ســكز« هســتند و در تهیه آن 
افرادی ازجمله اوالن راجرز، فرد 
ارمیسن، تام كنی، دیوید تننت، 
تیكا ســومپتر، استیون ین، ران 
پرلمن، جــان دیماجیو، كیث 
دیوید، اندی ریكتر و ایگزیبیت 

به هنرمندی پرداخته اند.

ته دنیا

خانواده آدامز2

انیمیشــن »خانــواده آدامــز« را 
دیده اید؟ همان خانواده بزرگی كه 
در یك جشــن، با مجــری طماع و 
حیله گری مواجه می شوند كه مسیر 
زندگی شــان را تغییر می دهد؟ این 
كارتون سال2019ساخته شده بود 
و حاال بعد از 2سال، قسمت دوم آن 
نیز منتشر شده است. در این قسمت 
كه دنباله انیمیشــن خانواده آدامز 
2019اســت، این خانــواده یك بار 
دیگر درگیر ماجراهــای عجیب و 
غریب و خنده داری می شــوند كه 
بی شــك دیدنش می تواند حالتان 
را خــوش كند. خانــواده آدامز 2 را 
كه محصــول كشــورهای آمریكا و 
انگلیس است و برای تماشایش باید 
یك ســاعت و 26دقیقه زمان صرف 
كنید، »گــرگ تیرنــن« و »كنراد 
ورنــن« كارگردانــی كرده اند. این 
انیمیشن كمدی را می توانید با دوبله 
فارسی یا به صورت زیرنویس از طریق 

پلتفرم فیلیمو مشاهده كنید.

پنجشنبه
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پای صحبت های پژمان بازغی بازیگر سینما و تلویزیون و مجری كه 
این روزها با سریال افرا نامش بیش از پیش بر سر زبان ها افتاده است

قضاوت مردم 
سرمایه هنرمند

معرفی ۱۰ فیلمی كه درباره محیط زیست ساخته شده است

ادای احترام هنر به طبیعت
طبیعت از بزرگ ترین هدایایی است كه خداوند به موجودات زمینی اهدا كرده اما آنگونه كه شایسته آن است با آن 
رفتار نمی شود. فعاالن محیط زیست همواره دغدغه حفاظت از این گنجینه را دارند و حتی تا پای جان برای دفاع از 
این هدیه باطراوات و سرسبز الهی پیش می روند. به بهانه پخش سریال افرا با درون مایه حفاظت از محیط زیست 
می خواهیم شما را با چند فیلم خارجی آشنا كنیم كه شما را عاشق طبیعت می كنند. در شرایطی كه نمی توان به 
دل طبیعت سفر كرد، با تماشای یك فیلم زیبا درباره طبیعت می توان در خانه ماند و در عین حال از زیبایی های 
طبیعت لذت برد. در این فیلم ها صحنه ها و مناظر دلربای طبیعت، علم، موجودات جهان و ارتباط این موضوعات با 
انسان به تصویر كشید شده و اگر طالب تماشای این فیلم ها هستید می توانید از پلتفرم های نمایش آنالین همچون 

نماوا، فیلیمو و... آ نها را تماشا كنید.

فیلم »مرد گریزلی« ساخته ورنر هرتزوگ، مستندی 
درباره یك گارگــردان آماتور حیــات وحش به نام 
تیموتی تردول است كه بسیار به خرس های گریزلی 
عالقه مند بود. در مســتند این مــرد در یك منطقه 
محافظت شــده در آالســكا، در میــان گروهی از 
خرس های گریزلی وحشــی زندگی می كند. تردول 
طرفداری فداكار و پروپاقرص و محافظ محیط زیست 
بود و به طبیعت عشق می ورزید. البته كمی پرشر و 
شور هم بود. او فكر می كرد كه توانسته پل ارتباطی ای بین خرس ها و آدم ها ایجاد 
كند. اما پس از 1۳سال زندگی كردن در میان خرس های وحشی، یكی از خرس ها 
به او و دوستش حمله كرد و هردوی آنها را كشت. این واقعه در  ماه اكتبر اتفاق افتاد. 
زمانی كه خرس ها داشتند برای خواب زمستانی خود غذا و آذوقه جمع می كردند.

 مرد گریزلی
نگرانی از تخریب طبیعت موضوعی بود كه در سال1982 
گادفریی رجیو را ترغیب به ساخت فیلمی در این زمینه 
كرد. كویانیس كاتسی فیلمی است كه بدون هیچ روایتی، 
طبیعت و تمدن را دركنار هم به تصویر می كشد و تضاد این 
دو را با روشی بسیار عجیب و گاه مخوف، نشان می دهد. 
عنوان این فیلم كلمه ای هنــدی و به معنی زندگی بدون 
توازن است و بر این مسئله تأكید دارد كه تكنولوژی و دنیای 
مدرن، جنگی علیه طبیعت و ارزش ها و زیبایی های واالی 

آن به راه انداخته اند. فیلم كویانیس كاتسی حقیقتی ناگسستنی و جدایی ناپذیر را نمایش 
می دهد. آن هم این است كه طبیعت به منابعی محدود شده است و تكنولوژی از آن استفاده 

و تغذیه می كند. در نتیجه این فیلم تخریب طبیعت توسط انسان را محكوم می كند.

 كویانیس كاتسی

فیلم »ساحل«، داســتان یك آمریكایی با بازی لئوناردو 
دیكاپریو اســت. در این فیلم ریچارد یك نخبه 24ساله 
آمریكایی با عالقه به ســفر در جهان است. او به بانكوك 
تایلند بــرای آزادی و ماجراجویی می رســد. دافی، مرد 
پریشــان احوال و معتاد اســكاتلندی، نقشه جزیره ای 
رؤیایی را به او می دهد و سپس خودكشی می كند. ریچارد 
نیز به اتفاق یك پسر و دختر فرانسوی عازم پیدا كردن آن 
جزیره می شوند. جزیره  اسرارآمیزی كه در باور مردم یك 

بهشت ساكت و پر از آرامش است. این فیلم در شهر بانكوك و در سواحل سفید و جنگلی 
كو فی فی لی فیلمبرداری شده است. این فیلم زیبایی های بیكران جنوب شرقی آسیا و 

مراكز و سواحل این منطقه را به خوبی نمایش می دهد.

 ساحل

»نمك زمین« یك فیلم مســتند فرانســوی- برزیلی به 
كارگردانی ویم وندرس و ژولیانو ریبیرو سالگادو است كه 
در ســال2014 به نمایش درآمد. این مستند برنده جایزه 
ویژه هیأت داوران در بخش نوعی نگاه جشنواره فیلم كن 
2014 شد. همچنین در هشتادوهفتمین دوره جوایز اسكار 
نامزد دریافت جایزه بهترین مســتند بود. در سال2014 
برنده جایزه تماشاگران جشنواره فیلم سن سباستین شد 
و جایزه سزار را برای بهترین مستند نیز از چهلمین دوره 

جوایز سزار دریافت كرد. این مستند فوق العاده، هم زیبایی های سیاره زمین و هم شرارت 
انسان در رویارویی با طبیعت و اســتفاده از محصوالت آن را نمایش می دهد. این فیلم در 
نتیجه تالش های عكاس معروف سباستیائو سالگادو حاصل شده كه به مدت 40 سال در 
تمام چهار قاره زمین سفر كرده و اثر و ردپای وقایع تاریخی اخیر را بر طبیعت و محیط زمین 

بررسی كرده است.

 نمك زمین

»سمســارا« فیلم مســتند بدون گفتاری است كه در 
ســال2011 به كارگردانی ران فریك و تهیه كنندگی 
مارك مگیدسون ساخته  شد كه در فیلم باراكا نیز با هم 
همكاری كرده  بودند. این مســتند سفرنامه ای جهانی 
است كه داستان فیلم تماما توسط تصاویر و موسیقی 
بازگو می شود و تولید آن 5 سال طول كشیده است. ران 
فریك در این مستند به 25 كشور دنیا ازجمله كوه های 
هیمالیا، مناطق جنوب غربی قاره آمریكا، كلیساهای 
جامع اروپا و دیگر مكان ها سفر كرده و زیبایی های آنها را 

كشف می كند. كلمه سمسارا در زبان سانسكریت به معنی سرگردان و شگفت زده است. 
نام آن از واژه سمساره گرفته شده كه در آیین های هندو و بوداگرایی به چرخه زندگی 
و مرگ و انتقال روح از جسم مرده به جسمی تازه و تكرار زایش و مرگ گفته می شود.

 سمسارا

كسانی كه عاشــق طبیعتند 
عالوه بــر لــذت بــردن از 
ســریال های و فیلم هــای 
ســینمایی ساخته شــده با 
موضــوع طبیعت، همیشــه 
پیگیر مستندهای جدید در 
این حوزه اند. مستند »سیاره 
زمین«، مستندی تلویزیونی 

است كه هر قســمت از این سریال شــما را به دل كوه ها، 
دشت ها، جنگل ها، غارها و سرزمین های یخبندان می برد. 
در این مســتند، مخاطب وقایعی مانند توفان های شــن، 
مهاجرت های جانوران، حمله ملخ و دیگر وقایع طبیعت را 
تجربه می كند. برای تولید تنها یك دقیقه فیلمی كه برای 
مخاطب ارائه می شود، حدود 400 دقیقه فیلم و ویدئو ضبط 
شده است. این سریال 11 قســمت است و مجموعه دومی 
به نام سیاره زمین 2 هم دارد. مجموعه سوم این سریال به 

نام سیاره زمین ۳ قرار است حدود سال2027 اكران شود.

برخی چنان شیفته طبیعتند 
كــه بــا آن ارتبــاط گرفته و 
ادراكاتــی از آن دریافــت 
می كننــد. ایــن حقیقت را 
می توان در فیلم »ســواركار 
نیكــی  نهنــگ« ســاخته 
فیلمــی  كــرد.  كارودرك 
داســتانی محصول 2002 كه 
درباره ماجرای زندگی دختری از قبایل مائوری است. تمركز 
عمده این فیلم روی ارتباط ها و ادراكات این دختر با طبیعت 
پیرامون او و همچنین ارتباط او با نهنگ های شكار جنوبی 
است. این نهنگ ها بســیار برای این دختر مهمند و مفهوم 
نمادگرایی عمیقی برای او و قبیله اش دارند. شخصیت پای 
در این فیلم، با راهنمایی نهنگ ها به دریا جان آنها را نجات 
می دهد. با وجــود اینكه این نقش در ســنت آنها به مردان 
اختصاص دارد، پای نقش رهبری نهنگ ها را بر عهده می گیرد 

و نشان می دهد خرد و دانش طبیعت، همیشه غالب است.

 سواركار نهنگ سیاره زمین

طبیعت با تمام زیبایی  اش، برای كسی كه تجربه ندارد، 
گاه بی رحم و خطرناك هم هست. فیلم »وحشی« یا 
»طبیعت وحشی«، فیلمی داستانی براساس داستان 
واقعی شرل استرید است كه در فیلم، ریس ویترسپون 
به جای او ایفای نقش كرده است. شرل پس از مرگ 
مادرش و پس از اینكه از زندگی بی نظم خود خسته 
می شود، تصمیم می گیرد كل مسیر ساحل اقیانوس 
آرام را به تنهایی پیاده  روی كند. نكته جالب در رابطه 
با فیلم این است كه شرل استرید طبیعت را به عنوان راهی برای بهبود حال روحی 
خود می داند و خود را به دل طبیعت می زند كه مؤثر هم هست. این فیلم ساخته جان 

مارك ولی و محصول سال2014 است.

  طبیعت وحشی

لوراكس یك داستان كودكانه نوشته شده در سال1971 
اســت كه نگرانی های نویســنده را درباره آسیب هایی 
كه انســان به طبیعت وارد كرده، ابراز می كند. داستان 
لوراكس به نفع درختان و علیه شخصیت شیطانی وانسلر 
است. این داستان در سال 2012 به انیمیشن تبدیل شد. 
اكثر افراد كتاب اصلی را بیشــتر دوست دارند، اما فیلم 
لوراكس پیام داستان را بهتر به نمایش می گذارد. ازجمله 
افرادی كه در این انیمیشن صداپیشگی كرده اند می توان 
به زك افرون اشاره كرد كه به عنوان شخصیت 12ساله تد صحبت می كند. ابتدا طمع 
بر شخصیت لوراكس غلبه می كند و باعث از بین رفتن احترام او به طبیعت می شود اما 
نهایتا لوراكس به اشتباه خود پی  می برد. این فلیم نهمین انیمیشن پرفروش تاریخ است 

و نسخه بازسازی شده آن در سال2019 اكران شد.

 لوراكس

فیلم »به سوی طبیعت وحشی« ساخته  شان پن، فیلم 
دیگری است كه در آالسكا ساخته شده و داستان فردی 
را روایت می كند كه برای كشــف هــدف زندگی  اش، 
خود را به دل طبیعت می زند و زندگــی جدیدی را در 
دامان طبیعت آغاز می كند. این فیلــم در مورد جوانی 
از یك خانواده ثروتمند اســت كه جدیدا از دانشــكده 
فارغ التحصیل شده. او تمام اموال و دارایی هایش را واگذار 
كرده و سفر خود را آغاز می كند. داستان فیلم به سوی 
طبیعت وحشی، براساس كتابی با همین نام است كه توسط جان كراكائر نوشته شده 
است. جان كراكائر چندین كتاب ارزشمند دیگری هم درباره ماجراهای واقعی افراد 

در دل طبیعت نوشته است.

 به سوی طبیعت وحشی

    یكی از متفاوت ترین بازی هایتان را در نقش 
وحید در سریال افرا تماشا كردیم؛ چه شد كه 

این نقش را پذیرفتید؟
حدود 5سال بود كه به دلیل اجرای برنامه كودك شو، فرصت 
مناسبی برای ایفای نقش در عرصه های نمایشی نداشتم و 
مترصد این بودم كه اگر نقشی مناسبی به من پیشنهاد شود، 
حتما آن كار را انجام دهم. اكثر كارهایی كه در طول آن مدت 
انجام دادم كارهای كوتاهی بود كه در وقفه سه ماه ای كه در 
اجرای كودك شــو افتاد بازی كردم. ازجمله بازی در فیلم 
سینمایی »خورشید آن ماه« ساخته خانم ستاره اسكندری 
كه به نظرم فیلمنامه جذابی بود در یك اقلیم متفاوت در ایران 
عزیز در كنار مردم سیســتان و بلوچستان دوست داشتنی 
ساخته شــد. همچنین بازی در ســریال افرا ساخته آقای 
بهرنگ توفیقی كه هم قصه آن را خیلی دوست داشتم و هم 
دلم می خواست بازی در این سریال را تجربه كنم. پذیرفتم و 

از بازی در این سریال لذت بردم.
    تاجایی كه خبر داریم شــما این سریال 
را در اوج روزهــای كرونایی كه هنوز خبری 
هم از واكســن نبود، آن هم در سوز سرمای 
زمســتانی در دل مراتع و جنگل های شمال 
بازی كردید. از استرس و سختی های این كار 
برایمان بگویید. فكر كنم ماحصل كار به تمام 

سختی هایی كه كشیدید می ارزد؟
دراین روزهای كرونایی هموطنان بسیاری از كنار ما رفتند. 
حتی دوستان و همكاران ما هم متأسفانه درگیر بیماری شده 

و تعداد زیادی از آنها بر اثــر كرونا جان خود را از 
دست دادند. در این شــرایط بد روحی، جامعه 
ما نیاز به برنامه های ســرگرم كننده و جدید 
داشت و نمی شد دست از كار كشید. باید كار 
می كردیم و تولیدات جدید را چه در مدیوم 
تلویزیون و چه در پلتفرم های نمایش خانگی 
ارائــه می دادیم. ما هم مســتثنی از دیگر 
هنرمندان نبودیم، كار را با تمام سختی ها 
و اســترس هایی كه داشــت بــا رعایت 

پروتكل های بهداشتی شروع كردیم.
    افــرا بی آنكــه تصنعی یا 
شعارگونه عمل كند، توانسته 
در یك پكیج ده ها دغدغه های 
مهم مردم را به تصویر بكشــد. 

توجه بــه خرده فرهنگ بومی و 
مردم گیــالن، بحث حفاظت از 

محیط زیســت و مظلومیت 
محیط بانان، مسائل قتل 
و قصاص و گذشت و ده ها 
دغدغه دیگر به خوبی در 
سریال به نمایش درآمده. 
یك نكته درباره سریال 
برای ما جذاب است كه 
به خوبی نشان می دهد 
كه حتی آدم های خوب 

شروع بازیگری  اش از سال1373 با نقش آفرینی در فیلم های سینمایی ازجمله 
»اعتراف« آغاز شد اما كاراكتر جواد جان سریال »آژانس دوستی« او را محبوب 
بینندگان كرد. پژمان بازغی كارش را در سینما و تلویزیون ادامه داد تا اینكه ستاره 
فیلم »دوئل« شد و توانســت با هنرنمایی درنقش زینال، نامزد دریافت سیمرغ 
بهترین بازیگر نقش اول مرد در بیست و دومین دوره جشنواره فیلم فجر شود. او در 
همین دوران تحصیالت كالسیك بازیگری را هم دنبال می كرد و اینك در كارنامه 
كاری  اش تجربه بازی در ۶۸ فیلم سینمایی و 33 مجموعه تلویزیونی و ۴ سریال ویژه نمایش خانگی را ثبت 
كرده است. از فعالیت های هنری او در كنار بازیگری می توان به اجرای موفق او در یك برنامه تلویزیونی به 
نام »كودك شو« اشاره كرد كه برخالف بسیاری از اجراهای موقت و ناموفق بازیگران، تجربه خوبی برای او 
رقم زد. حاال بازغی در سریال »افرا«، بار دیگر توانمندی  اش را در اجرای نقش های چالشی به رخ كشیده 

است. به همین بهانه سراغ او رفته ایم و از احواالت این روزها و نقش متفاوتش در افرا جویا شده ایم.

الناز عباسیان

نباشــد. اما فكر می كنم اتفاقا وقتش بــود ما یك پرداخت 
درست و جامعی نسبت به این اتفاقاتی كه برای این عزیزان 
محیط بان می افتد داشته باشیم. حاال این پرداخت در بستر 
دو خانواده اتفاقات افتــاد و موضوعاتی برای این خانواده ها 

پیش آمد و مخاطب را با خود همراه كرده است.
درباره بخش دوم سؤال تان هم باید عرض كنم اتفاقا به نظر 
من شخصیت وحید یك شخصیت محكم و استوار و اندكی 
لجباز و مثل همه انسان ها با خصوصیت مثبت و منفی است.
    در چند سال اخیر در سینما پركار بودید 
و نقش های ســختی هم در لوكیشــن های 
سخت بازی كردید )مثل »خورشید آن  ماه« 
در چابهار( خودتان این نقش های ســخت را 
می پسندید یا اغلب پیشــنهادها اینگونه 

بوده است؟
من به شكل حرفه  ای از ســال1۳7۳ در سینما و تلویزیون 
فعالیتم را شــروع كردم. در فیلم های زیادی بازی كردم و 
راضی هستم و فكر می كنم بعد از حدود ۳0سال بازی كردن 
در حوزه نمایش برای من جذابیت های انتخاب، شكل دیگری 
پیدا كرده است. یكی از دالیل اینكه این سختی را می پذیرم 
این اســت كه عالقه مندم با كســانی كار كنم كه آثارشان 
را دوســت دارم. بنابراین ســعی می كنم حتی با پذیرش 
سختی های كار، نقش كوچكی در آثارشان داشته باشم. به هر 
حال سختی برای هر شغلی وجود دارد و در حوزه بازیگری 
این سختی ها بیشتر است. بی راه نگفته  ایم اگر شغل بازیگری 

را جزء مشاغل سخت به حساب بیاوریم.
    بهترین نقشــی كه بازی كرده اید، كدام 
نقش است؟ هم از دیدگاه مردم و هم از 

نظر خودتان.
طبیعتا تمام نقش هایی كه بازی كرده ام و 
با كارگردان هایی كه كار كرده ام دوست 
داشتم و جزو انتخاب های من بوده است. 
از تمــام آنها لذت بــرده ام و نمی توانم 
تفكیك كرده و تمییــز بدهم كه كدام 
نقش ها را بیشتر می پسندم و دوست 
دارم. البته طبیعتا فیلم هایی بوده كه 
شاید عالقه مندی  ام به این نوع كارها 
بیشــتر بوده اما تمام آثاری كه بازی 
كرده ام جزء آثاری هستند كه از فیلتر 

مغزی من گذشته و انتخاب شده اند.
    شما تجربه آموزش بازیگری 
و حتی در كارگاه هایی در خارج 
از كشور هم داشتید. به نظر شما 
استعدادیابی از میان نسل جدید 
و ارائه آموزش های كالســیك و 
حرفه ای چقــدر می تواند به 
آینده هنرهای نمایشی ما 

كمك كند.
در بخــش آمــوزش یــا بهتر 
اســت بگویم انتقــال تجربه 
این سال ها، به شكل خیلی 
جدی تــری كار را دنبــال 
می كنــم و بــه امیــد خدا 
منتظــرم در دانشــگاهی 

مشغول به تدریس شوم. هر وقت این اتفاق افتاد حتما اعالم 
خواهم كرد كه در كدام دانشگاه مشغول خواهم بود. امیدوارم 
بتوانم انتقال تجربه مناسبی داشته باشم و به نظرم می رسد 
ما همچنــان نیازمند تعــدادی بازیگر جــوان برای حیات 
سینمای ایران در آینده هســتیم و به هر حال باعث افتخار 
بنده اســت كه این اتفاق بیفتد و بتوانم تجربیاتم را به نسل 

آینده منتقل كنم.
    البته این هم درنظر بگیریم كه در سال های 
اخیر اغلب سازنده های فیلم ها، به جای انتخاب 
بازیگر از كالس های بازیگری، ســراغ افراد 
مشهور اینستاگرامی می روند. این بی توجهی 
به كالس های بازیگری زنگ خطری برای هنر 

ما نیست؟
به هر حال آغوش هنر به هر دلیل، به حدی گشوده است كه 
هر كســی این توانایی را در عرصه های مختلف داشته باشد 

می تواند وارد عرصه سینما هم شود.
    شما مدتی اســت فعالیت خیرخواهانه ای 
به عنوان سفیر بنیاد خیر جمعی همیاران كه 
خیریه ای در راستای كمك به معلوالن است 
شروع كرده اید. كمی از این فعالیت های انسان 
دوستانه تان بگویید. اینكه از اعتبار هنری تان 
برای این كار خیر هزینــه می كنید و اثر در 

زندگی و آرامشی كه به شما می رسد.
وظیفه هر هنرمندی در قبال مردمی كه دوستش دارند این 
است كه بتواند قدمی بردارد و كاری را اگر از دستش ساخته 
اســت، انجام دهد و من فكر می كنم این ناچیزترین كاری 

است كه بنده حقیر می توانم انجام دهم.
    اجازه دهید كمی از این فضای كاری فاصله 
بگیریم و از زندگی شخصی خودتان بپرسیم. 
دوســت دارید دخترتان »نفس« بازیگری یا 
شغل هنری مادرش را ادامه بدهد یا برنامه های 

دیگری برای او دارید؟
بله نفس دخترم هم عالقه مند به بازیگری اســت و ســال 
گذشته در فیلم »كوچ ژاپنی ها« ساخته امیر حسین ثقفی 
بازی كرده و حاال تجربه جدیدی است و من برای او تصمیم 
نمی گیرم و اجازه می دهم اگر خودش دوست داشت و این 

رشته را انتخاب كرد راهنمایی  اش كنم.
    ســؤال پایانی اینكه بزرگ ترین سرمایه 
زندگی شما بعد از چند دهه بازیگری چیست؟

شاید این جمله كلیشه  ای باشد و فكر كنید كمی شعارزده است 
اما بزرگ ترین سرمایه یك هنرمند، مخاطبان او هستند و در 
حوزه ما بزرگ ترین سرمایه یك هنرپیشه، بینندگان او هستند 
كه بازی او را تماشا كرده و درباره او قضاوت می كنند؛ در تأیید 
كار او برایش دست می زنند، گاه انتقاد می كنند و هو می كشند 
و همه این ها بخشی از سرمایه یك هنرمند است. طبیعتا همه 
دوست دارند در بهترین شرایطی قرار بگیرند كه تشویق شوند، 
اما خب خطا در كار هنری وجــود دارد. خالصه اینكه وقتی 
مورد قضاوت خوب بینندگان قرار می گیریم این لطف و نظر 
مردم برای من بزرگ ترین سرمایه هنری و اعتبار است و از خدا 
می خواهم كمك كند تا این سرمایه را تا پایان عمرحفظ كنم. 
در انتها از مخاطبان مجموعه تلویزیونی افرا و همه كسانی كه 
در این ســال ها كارهای مرا پیگیری كرده اند تشكر می كنم و 

امیدوارم از دیدن این مجموعه لذت برده باشند.

هم به اقتضای زمانه دچار لغزش و اشتباه می شوند 
و ناخواسته اتفاقات تلخی برای خود و دیگران 
رقم می زنند. كمی دربــاره این موضوع برایمان 

صحبت كنید.
به رغم اینكه قصه افرا شــاید به ظاهر تلخ به نظر بیاید اما در 
واقع موضوع مهمی را مطرح می كند. موضوع ضابطان قضایی 
یا محیط بانان كه یكی از همین دسته های شغلی هستند كه 
كار بسیار سخت، خطرناك و در عین حال پراسترسی دارند. 
بی شك این عزیران حافظان محیط زیست و منابع طبیعی 
ایران هســتند. به هر حال اقتضا و شكل گیری قصه اینگونه 
طراحی شــده بود كه كمی درام گونه بود و شاید برخی فكر 
كنند كه در این روزها كه مردم حــال و روز خوبی ندارند و 
بسیاری داغدار عزیزان از دست رفته خود هستند، مناسب 

عكس:  حامد خورشيدی
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اگر تصورتان درباره ســریال های 
كــره ای صرفا بــه ســریال های 
پخش شــده چند ســال اخیر از 
تلویزیــون مثــل »جومونگ« و 
»یانگــوم« و... محدود می شــود، 
توصیــه می كنیم حتما ســریال 
»بــازی مركــب« را ببینیــد تا 
نظرتان درباره سریال های كره ای 
180درجه تغییر كند! برای معرفی 
این ســریال تازه همیــن بس كه 
بگوییم پلتفــرم »نتفلیكس« كه 
یكی از غول های تولیدكننده فیلم 
و سریال دنیاســت، این سریال را 
ساخته است. سریال بازی مركب 
كه فصــل اول آن با 9قســمت در 
همین ســال2021 منتشر شده و 
هم اكنون در آستانه تبدیل شدن 
به محبوب ترین سریال نتفلیكس 
اســت، دربــاره گروهــی از افراد 
ورشكســته و بدهكار است كه به 
طمع دریافت جایــزه 38میلیون 
دالری، در یك بازی مرگبار شركت 
می كننــد. قــرار اســت در پایان 
شــخصی كه زنده می ماند، جایزه 

را از آن خود كند.

بازی مركب

»بنیاد« نــام یك ســریال جدید 
هالیوودی است كه در ژانر علمی-
  تخیلی ســاخته شــده است. این 
سریال تولید شده در سال2021 
كه این روزها تماشای آن از طریق 
پلتفرم های ایرانی ازجمله فیلیمو، 
نماوا و... امكانپذیر اســت، توسط 
كمپانــی »اپل تی وی« ســاخته 
شــده و داســتانی آخرالزمانی را 
روایت می كند. قصه این ســریال 
از جایی آغاز می شود كه با سقوط 
كهكشــان، دكتر »هری سلدون« 
به همراه پیروان وفــادارش برای 
نجات بشــریت ســفری دشوار و 
مخاطره آمیز را شروع می كند. آنها 
در تالشند با محافظت از امپراتوری 
كهكشــانی و نجات آن از نابودی، 
آینده را تغییر دهند. در این سریال 
به كارگردانی الكــس گریوز، جرد 
هریس، لی پیــس، لو لوبــل، لیا 
هاروی، الئرا برن، كشــن بیلتون، 
ترنس مان و دانیل مك فرســن به 

ایفای نقش پرداخته اند.

سریال جدید »بنیاد«

»جســد زنی جوان كه به شــكل 
وحشــیانه ای به قتل رســیده، در 
یك پارك بــازی پیدا می شــود. 
یكی از دست هایش قطع و ناپدید 
شده است و درست باالی سرش، 
عروسكی كه از بلوط درست شده، 
پیدا می شود. یك كارآگاه جوان به 
نام »نایا تولین« بــه همراه همكار 
جدیــدش »مارك هــس« مأمور 
حل این پرونده عجیب شــده و با 
كمك تنها سرنخ این قتل كه همان 
عروسك بلوطی است، به دنبال قاتل 
می گردند.« این خالصه ســریال 
دانماركی »مرد بلوطی« اســت؛ 
سریالی جدید محصول سال2021 
كه توسط شبكه نتفلیكس ساخته 
شده و در ســایت IMDB به رتبه 
8/3رسیده است. این فیلم پلیسی- 
معمایی را »كسپر بارفود« و »میكل 
سروپ« كارگردانی كرده اند و در 
آن بازیگرانی چون »اسبن دانگارد 
اندرســن«، »دنــكا كرســیك«، 
»دیوید دنسیك« و »ایبن دورنر« 

به ایفای نقش پرداخته اند.

مرد بلوطی

پنجشنبه

شماره 136
22  مهر 1400 

سر آشپز این هفته پیشنهاد ۳غذای ساده 
و جذاب برای شما دارد

چند سالی است كه فینگرفودها بر سر 
زبان ها افتاده و در بسیاری از مجالس 
و مهمانی ها، این خوراكی های خوشــمزه، جمع و جور و البته 
زیبا، دلربایی می كنند. حتی اگر رژیم غذایی داشته یا میلی به 
غذا خوردن نداشته باشید، محال است از خوردن یك یا چند 
فینگرفود به راحتی بگذرید و بی شك هوس خواهید كرد این 
خوشمزه های كوچولو را تســت كنید. سرآشپز این هفته ما 
مهارت خاصی در تهیه فینگرفودها دارد و قرار است در ادامه 
۳نوع فینگرفود ساده را به ما آموزش دهد. »سماء اسماعیلی« 
گرچه در دانشگاه، رشته های حقوق و ادبیات فارسی را دنبال 
كرده و تجربه حضور به عنوان كارشناس ماركتینگ و مشاوره 
حقوقی دارد اما ترجیح داده دنیای طعم و مزه ها را هم تجربه 
كند. از این رو بیشتر وقتش را صرف تهیه فینگرفودها، دسر، 
شــكالت، حلوا و... كرده است. او با شــیوع ویروس كرونا و 
محدودیت های اجتماعی ناشی از آن، فعالیت اجتماعی  اش را 
در فضای مجازی گسترش داد. البته با شروع رسمی فعالیتش 
به عنوان یك بالگر، دوره های مختلف آموزشــی را گذراند تا 
مهارت و هنرش را با علم تضمین كند. اسماعیلی معتقد است 
شعف و آرامشی كه در تهیه این غذاهای خوشمزه دارد، هرگز 
در شغل های قبلی  اش تجربه نكرده بوده و به رغم سختی ها، 
نتیجه كارش دلنشین و به تعبیر خودش مهندسی و معماری 

غذاهاست.

سحر  غفوری 

جیپ تاچرسمبوسه

رول ژامبون

یكی از قدیمی و معروف ترین فینگرفودها همین سمبوســه های خوشــمزه 
خودمان است. شما می توانید مواد سمبوسه را داخل نان های رول كرده سرخ 

كنید و همچنین می توانید نان سمبوسه ها را مثلثی برش زده و سرخ كنید. 

فینگرفود یا غذای انگشتی، به غذاهای كوچكی گفته می شود كه شما بتوانید 
آنها را به صورت لقمه ای با انگشت، بدون نیاز به قاشق، چنگال و كارد میل 

كنید. نخستین فینگرفودی كه به شما آموزش می دهیم جیپ تاچر است.

انواع فینگرفود از نظر شكل و مواد تشكیل دهنده آنها متفاوتند. 
بعضی از فینگرفودها به گونه  ای  هستند كه برای سرو آنها از سیخ 
چوبی استفاده می شود تا تكه هایی از گوجه، خیارشور، كالباس، 
قارچ، مرغ سرخ شده، گوجه گیالســی یا تكه های از میوه های 
فصل روی مواد تزئین شود. برخی فینگرفودها هم با نان تست 
آماده می شــود. در ادامه می خواهیم شــما را با نوع دیگری از 

فینگرفود با نان تست آشنا كنیم.

برای درست كردن سمبوسه می توانید سیب زمینی ها را 
پوست كنده و نگینی خرد و بعد آب پز كنید. سیب زمینی ها 
را به همراه آب، نمك و كمی روغن بپزید. دلیل اینكه به آن 
نمك و روغن اضافه می شود این است كه در خالل پخت اگر سیب زمینی شكافت یا 
اینكه آب داخل آن نفوذ كرد، سیب زمینی مزه دار شده و مزه آب به خودش نگیرد. 
در فاصله  ای كه سیب زمینی ها آب پز می شوند، پیازها را خرد و سرخ كنید. در آخر 
تفت هم كمی زردچوبه به آن اضافه كنید تا خوش رنگ و طالیی شوند. اگر بخواهید 
به مواد سمبوسه گوشت چرخ كرده اضافه كنید باید بعد از تفت دادن پیازها، گوشت 
را اضافه كرده و تفت دهید. بعد از اینكه سیب زمینی ها پخت و سرد شد، آن را با 
گوشتكوب له می كنیم و مواد سمبوسه را كه شامل سیب زمینی، پیاز و همچنین 
سبزی های معطر ساطوری شده است به همراه كمی نمك، فلفل و زردچوبه با هم 
تركیب كنید و تفت دهید. وقتی مواد آماه شد باید نان های لواش را برش بزنیم. 
اگر می خواهید سمبوسه های بزرگ درست كنید باید نان ها را به صورت طولی و 
اگر سمبوسه های كوچك می خواهید باید آنها را به صورت عرضی برش بزنید. حاال 
برای پیچیدن سمبوســه، از مواد برمی داریم و یك سمت نان قرار می دهیم و به 

حالت مثلثی نان را می پیچانیم. این مثلت چند چرخ می خورد تا تمام اضالع آن 
بسته شود. فقط اگر لب های نان ها خشك بود كمی مرطوبش كنید تا نان موقع كار 
نشكند. بعد از پیچاندن سمبوسه ها، آنها را در روغنی كه حدودا نیم سانت از سطح 
ظرف را پر كرده سرخ می كنیم. فقط دقت كنید برای اینكه سمبوسه ها باز نشوند 

از سمتی كه پیچیده شده اند، داخل روغن قرار دهید.
نكاتی برای خوشمزه تر كردن سمبوسه

  برای خوشمزه تر كردن و تندتر كردن سمبوسه می توانید مقدار كمی فلفل 
سبز تند را به همراه بقیه مواد تفت دهید.

  شما می  توانید به جای نان لواش، خودتان خمیر آن را با مخلوط كردن مقداری 
آرد و آب تهیه كنید.

  استفاده از نان یوفكا یا فیلو باعث می شود كه سمبوسه ها روغن كمتری به خود 
بگیرند و سریع تر سرخ شوند.

  برای تهیه سمبوسه می توانید از سوسیس های خانگی هم استفاده كنید كه 
در این صورت باید فلفل را از دستور آن حذف كنید.

  ادویه های مخصوص سمبوسه را می توانید از عطاری ها تهیه كنید.
  سمبوسه ها را با سس قرمز لذیذ تر میل كنید.

طرز تهیه

  سیب زمینی:  ۳عدد
  پیاز: یك عدد

  نان لواش: به تناسب مواد
  روغن: به تناسب مواد

  زردچوبه: ۴/۱ قاشق چایخوری
  نمك، فلفل و پاپریكا: به میزان الزم

  روغن سرخ كردنی و جعفری خردشده )هركدام(: به مقدار الزم

مواد الزم

  روغن مایع: یك فنجان
  نمك: نوك قاشق چایخوری

  ژامبون گوشت  یا مرغ: ۳۰۰ گرم

  پنیر ورقه ای: یك بسته
  تخم مرغ: ۲ عدد

  آرد سوخاری: یك كاسه

مواد الزم

  نان تست: یك بسته      تخم مرغ: ۲عدد
  شیر: ۳ قاشق غذاخوری

  پودر سوخاری یا پانكو: به مقدار الزم
  روغن سرخ كردنی: به مقدار الزم

  خیارشور، ذرت، نمك و فلفل سیاه: به مقدار الزم

مواد الزم

مثل دستور قبلی، كناره های نان تست 
را جدا كرده و روی هــم می گذاریم و با 
وردنه به خوبی صاف می كنیم. ســپس 
3الیه نان را روی هم فشــار داده و یك الیه ژامبون و بعد پنیر 
پســتو روی آن قرار می دهیم. حاال نان را رول كرده و داخل 
نایلون گذاشته و اجازه می دهیم تا یك ساعت استراحت كند. 
بعد از یك ساعت رول ها را در مایه تخم مرغ هم زده با نمك و 
فلفل، آغشته كنید. بعد با آرد سوخاری آغشته كنید. مجددا 
یك ساعت در یخچال قرار دهید و بعد از طی این مدت، داخل 

روغن داغ سرخ كنید.

طرز تهیه

فینگرفودهای 
كوچك و محبوب

ابتدا گوشه های نان تســت را با چاقو از هر چهار 
طرف جدا كرده و 2عدد نان تست را روی هم قرار 
دهید و با وردنه كامال صاف كنید تا به هم بچسبند. 
ســپس با قالب گرد نان ها را قالب بزنید. حاال 2عدد تخم مرغ را با همزن 
دستی خوب هم بزنید تا از حالت لختگی خارج شود. شیر را هم به آن اضافه 
كنید. می توانید كمی فلفل سیاه هم اضافه كنید تا بوی تخم مرغ را بگیرد. 
نان های قالب زده را داخل مخلوط شــیر و تخم مرغ خیس كنید. بعد از 
اینكه نان ها را در مخلوط گفته شده خیس كردید، داخل پودر سوخاری یا 
پانكو بغلتانید. داخل ظرف گودی روغن سرخ كردنی بریزید و روی حرارت 
متوسط قرار دهید تا داغ شود. حاال نان را سرخ كنید. وقتی هر دو طرف 
سرخ شد كامال پف می كند و داخل آن توخالی می شود. بعد از سرخ شدن 
داخل صافی قرار  دهید تا روغن اضافه خارج شود. كمی كه از حرارت افتاد، 

از وسط برش بزنید و داخل آن را با انواع ساالد پر كنید.
پیشنهادهای دیگر برای پر كردن جیب تاچر

  ساالد الویه: سیب زمینی آب پز شده را با مرغ پخته و ریش ریش شده 
مخلوط كنید و به آن خیارشــور ریز خرد شــده، فلفل دلمه ای، ذرت یا 
نخودفرنگی، كالباس نگینی خرد شده، هویج ریز خرد شده بخار پز و سس 

مایونز، نمك، فلفل و... اضافه كنید.
  ساالد تن ماهی: ماكارونی پیچی ریز را داخل آب، با نمك و زردچوبه 
پخته و آبكش كنید. وقتی كامال خشك و خنك شد، تن ماهی روغن گرفته 
را به همراه خیارشور، ذرت، لوبیای قرمز پخته، شوید خرد شده فراوان و 

سس مایونز و چیلی به آن اضافه و با هم مخلوط كنید.
  مایه ماكارونی: یك عدد پیاز را نگینی خرد و ســرخ كنید. گوشت 
چرخ كرده را به آن اضافه كنید و تفت بدهید تا گوشت بپزد. سپس فلفل 
دلمه  ای، قارچ، ذرت، رب، نمك و ادویه های دلخواه مثل زردچوبه، فلفل 
سیاه، آویشن و...  را به آن اضافه كنید. )دقت كنید مایه ماكارونی زیاد روغن 

نداشته باشد زیرا روغن پس داده و نان را خراب می كند.(
نكته: سعی كنید برای تهیه جیب تاچر از نان تست تازه استفاده كنید تا 

در بخش وردنه كشیدن، نان ها راحت به هم بچسبند.

طرز تهیه

نگاهی به سبك غذایی كشورهای مختلف در روز جهانی غذا

خوشمزه ترین روز دنیا
تا چند روز دیگر به خوشمزه ترین روز تقویم یعنی روز جهانی غذا نزدیك می شویم. در این روز سازمان های بین المللی به منظور برقراری 
روابط در زمینه های كشاورزی و زمینه سازی برای جلوگیری از فقر، گرسنگی و نابودی محیط زیست در قالب »سازمان فائو« گردهم آمدند 
و تاسیس این سازمان در روز ۱۶ اكتبر )۲۴مهر ماه( سال ۱۹۴۵ به عنوان روز جهانی غذا به ثبت رسید. البته روز غذا بهانه ای است تا بیشتر 
به تاریخچه و اهمیت غذا در زندگی موجودات زنده پرداخته شود. با اینكه غذا پختن و خوردن در بین همه انسان ها یكسان است اما عادات 

غذایی در فرهنگ های مختلف و گوناگون متفاوت است. در ادامه با هم فرهنگ غذایی چند كشور را مرور می كنیم.

سبك غذاهای ایتالیایی
مگر می شود صحبت از غذاهای ایتالیایی كنیم و به یاد پیتزا و اسنك های خوشمزه این كشور نیفتیم. مردم ایتالیا 
عالوه بر استفاده از مواد اصلی باكیفیت از سلیقه استادانه ای در طبخ غذاهای خود استفاده می كنند. این تركیب 

استادانه در طبخ غذا باعث شهرت غذاهای ایتالیایی در سراسر جهان شده است. ازجمله غذاهای معروف ایتالیایی 
می توان به پیتزا مارگاریتا، اسنك های كوچك ونیزی، ریزوتو اسكامپی و لیمو اشاره كرد. از آنجا كه برنج در سبد 
غذایی مردم ایتالیا نقش بسیار مهمی دارد »ریزوتو« به یكی از محبوب ترین غذاهای ایتالیایی تبدیل شده كه با 

برنج و خامه طبخ می شود و انواع مختلفی مانند آال میالنز با زعفران و ال نِرو دی ِسپیا با ماهی مركب دارد.

سبك غذاهای ایرانی
به جرأت می توان گفت كه غذاهای ایرانی از خوش  عطر و بوترین غذاهای جهان است و بسیاری از غذاهای 
محلی كشور ما، شهرت جهانی دارند؛ زیرا آشپزی ایرانی تلفیقی از مواداولیه تازه و ادویه های خوش عطر و بو 
است. غذاهای ایرانی بر اساس نوع مصرف و روش پخت وپز تقسیم بندی می شود. از مهم ترین غذاهای ایرانی 
می توان به كباب، زرشك پلو با مرغ، قورمه سبزی و... اشاره كرد. جالب است بدانید همین كباب باعث شهرت 
غذای ایرانی در سراسر جهان شده است. انواع كباب بین ایرانی ها و گردشگران بسیار پرطرفدار است. این غذا 
با گوجه و فلفل كبابی، برنج زعفرانی، دوغ و سبزی تازه سرو می شود.

سبك غذاهای آفریقایی
غذاهای ادویه دار كشور آفریقا شهرت جهانی دارد و جالب است بدانید فرهنگ غذایی این سرزمین به فرهنگ 

رنگین كمانی شهرت دارد. در این كشور می توان طعم های جدید را چشید؛ چرا كه عالوه بر غذاهای بومی 
این منطقه می توان تركیبی از آنها با غذاهای هلندی، انگلیسی، اسالمی، ماالیی و هندی را نیز تجربه كرد. از 

غذاهای محبوب این كشور می توان به بوئرورس، چاكاالكا، آمنگوشو و... اشاره كرد. بوئرورس از غذاهای محبوب 
آفریقایی است كه با انواع مختلفی از گوشت ها تهیه می شود. برای تهیه این غذا كه نوعی سوسیس خانگی است 

انواع مختلفی از گوشت به صورت نیم پز و ادویه دار شده به سیخ كشیده  و روی آتش پخته می شود.

سبك غذاهای فرانسوی
اگر كسی تنها یك بار غذا و دسرهای فرانسوی را امتحان كرده باشد بی شك طعم آن را به خاطر سپرده 

است؛ زیرا مردم فرانسه نیز برای پخت غذا از مواداولیه تازه و سالم بهره می گیرند و در پخت آنها از دقت و 
ظرافت استفاده می كنند. ازجمله غذاهای معروف فرانسوی می توان به سوپ پیاز، كوك او ون، كسوله و بوف 
بورگونیون اشاره كرد. پایه اصلی سوپ پیاز، پیاز بوده و معموال با تكه هایی از نان برشته شده و پنیر آب شده 
سرو می شود. در این سوپ عالوه بر پیاز از گوشت نیز استفاده می شود كه در آخر برای غلیظ شدن آن كمی 

آرد نیز به آن اضافه می كنند.

سبك غذاهای ژاپنی
وقتی صحبت از غذاهای ژاپنی می شود ذهن ها به سمت سوشی می رود؛ غذایی كه عالوه بر مردم ژاپن در چند 
سال اخیر بین تمام مردم جهان محبوبیت خاصی پیدا كرده است. پایه اصلی این غذا را ماهی خام تشكیل 
می دهد كه در بین الیه ای برنج فشرده قرار گرفته و میان برگی از جلبك پیچیده می شود. البته خام خواری 
ژاپنی ها فقط به این غذا محدود نمی شود و همه می دانند كه ژاپنی ها عالقه خاصی به غذاهای سالم و تقریبا 
خام دارند و در پخت غذاهای خود بیشتر از نمك و سس سویا استفاده می كنند. از دیگر غذاهای معروف ژاپنی 
می توان به میسو و تاكو رایس اشاره كرد.

سبك غذاهای انگلیسی
فرهنگ غذایی انگلیسی ها بسیار پایبند به سنت بوده و دستورالعمل های بومی نقش مهمی در پخت و پز این 

سرزمین دارد. از غذاهای محبوب انگلیس می توان به كباب یكشنبه، خوراك مرغ كاری، فیله ماهی و...  اشاره كرد. 
البته عشق بریتانیایی ها به گوشت گاو و به ویژه برای ناهار در یكشنبه، هیچ چیز جدیدی نیست. جالب است بدانید 
كباب یكشنبه نوعی كباب است كه در سلطنت پادشاه هنری هفتم در سال1۴8۵ افتتاح شد و بیشتر در روزهای 

یكشنبه در رستوران ها سرو می شود. این غذا از گوشت كبابی مثل بوقلمون، گوساله، مرغ و بره و سیب زمینی 
كبابی تهیه می شود كه به همراه پودینگ یوركشر، سوسیس، سبزیجات و سس گریوی سرو می شود.

سبك غذاهای كره  ای
 فیلم های متعددی از آشپزی های خاص كره جنوبی ساخته و حتی چندین بار از تلویزیون ایران هم پخش 
شده است. پخت وپز در كره جنوبی براساس شیوه های سنتی انجام می شود و مردم كره روش های خاصی 
برای پخت غذاهای خود دارند. موادی كه آشپزهای كره ای در طبخ غذاهای خود استفاده می كنند، شامل 
برنج، انواع رشته ها، سبزیجات، انواع گوشت قرمز و توفو می شود. از غذاهای محبوب این كشور می توان به 
برنج بخار پز شده، سوپ، كیم چی، دوكبوكی و... اشاره كرد. دوكبوكی از غذاهای تند و رایج در كره است كه از 
كیك های استوانه ای برنج، كیك های ماهی مثلثی، سبزیجات و سس چیلی قرمز شیرین تشكیل شده است.

سبك غذاهای آمریكایی
آن سوی كره زمین هم برای خودش سبك غذایی خاصی دارد كه بسیار متنوع است. از آنجا كه افراد زیادی از 
نژادها و ملیت های مختلف در آمریكا زندگی می كنند، عادت های غذایی و آداب و رسوم متفاوت در این كشور 

نیز باعث طبخ غذاهای متنوعی شده است. از معروف ترین غذاهای آمریكا می توان به همبرگر، هات داگ، لوبیای 
پخته شده و... اشاره كرد. جالب است بدانید همبرگر كه از غذاهای محبوب در آمریكا و سراسر جهان است توسط 

آلمانی ها به این كشور آورده شده است. این غذا از گوشت چرخ شده به همراه ادویه تهیه و روی آتش یا باربیكیو 
سرخ می شود. همبرگر معموال به همراه سبزیجات، پیاز و سس های مخصوص در نانی گرد سرو می شود.

سبك غذاهای تركیه  ای
از حق نگذریم غذاهای كشور همسایه شمال غربی ما، تركیه هم تعریفی و خوشمزه است؛ زیرا مردم این 
خطه در طبخ غذاهای خود بیشتر از گوشت، ماهی، حبوبات، سبزیجات و روغن زیتون استفاده می كنند كه 
باعث شهرت غذاهای تركی در جهان شده است. از غذاهای محبوب مردم تركیه می توان به دونر كباب، پیده، 
منمن و... اشاره كرد. دونر كباب در كشور ما به كباب تركی نیز شهرت دارد. برای پخت این غذا حجم زیادی 
از گوشت یا مرغ را به صورت الیه الیه روی سیخی چرخان قرار می دهند و با چرخیدن كباب نزدیك آتش، 
گوشت كم كم كباب و پخته می شود.

سبك غذاهای مكزیكی
ناگفته می توان حدس زد كه مردم سرزمین مكزیك به غذاهای بومی و محلی خود بیش از هر كشوری پایبند هستند. 

از همین رو با توجه به سابقه تاریخی مكزیك، فرهنگ غذایی این كشور نیز از تنوع باالیی برخوردار است. مردم 
مكزیك برای پخت غذای خود از تركیب مواد بومی و طبیعی استفاده می كنند كه در نوع خود بی نظیر است. تاكو یكی 
از محبوب ترین و معروف ترین غذاهای مكزیكی است كه در سرتاسر جهان عالقه مندان خاص خود را دارد. برای پخت 
این غذا، گوشت را باریك تكه می كنند و آن را روی نان ذرت ترتیال قرار می دهند. این غذا همراه با پیاز، آناناس و برگ 

گشنیز سرو می شود. از دیگر غذاهای معروف این سرزمین می توان به نوپالیتو و تامالز اشاره كرد.

سبك غذاهای لبنانی
حیف است صحبت از غذاهایی كشورهای مختلف كنیم و به سبك غذایی كشور لبنان اشاره  ای نشود؛ كشوری كه به 
واسطه موقعیت خود و فرهنگ غنی ای كه دارد غذاهای سنتی خوش طعمی را در برنامه غذایی مردم خود جای داده 
است. مردم لبنان در پخت غذاها از غالت، سبزیجات و حبوبات بسیار زیاد استفاده می كنند و روش پخت شان بیشتر 
به غذاهای مدیترانه ای شباهت دارد. از غذاهای معروف لبنان می توان به باباغنوش، كیبی، فالفل و... اشاره كرد. 
باباغنوش معموال با نان پیتا و روغن زیتون سرو می شود و چون در تركیباتش از ارده استفاده شده طعمی مشابه 
حمص عرب ها دارد اما برای تهیه باباغنوش به جای نخود از بادمجان و برای تزئین از دانه های انار استفاده می شود.



همراه با هنگامه مفید، یكی از خاطره سازان بزرگ روزگار 
كودكی و نوجوانی نسل های ما

11مهمان خانه

كارش را از نوجوانی آغاز كرد؛ چرا كه سرنوشــت او چنین بود كه در خانواده هنری 
معروف »مفید« به دنیا بیاید؛ در خانواده ای كه پدرش- غالمحسین مفید- كارگردان، 
بازیگر و شاهنامه خوان شهیر بود و اعضایش را هنرمندان مشهوری چون بیژن، بهمن، اردوان و... مفید تشكیل 
می دادند. هنگامه مفید البته، در همه ژانرهای هنری تجربه دارد، ولی بیشتر خودش را نویسنده و كارگردان 
حوزه كودك می داند. كارنامه او طوالنی تر از آن است كه در یك مقدمه بگنجاند؛ اما برای كسانی كه شاید 
تصویر كم رنگ تری از او داشته باشند، ذكر این موارد یادآور خوبی باشد: ترانه سرا و اجرای ترانه های كودك 
معروفی چون »یه روزی آقا خرگوشه«، »خوشحال و شاد و خندانم« و »ماه آسمون«، صداپیشه مادربزرگ در 
»خونه مادربزرگه« و »ماجراهای تقی جان«، كارگردان انیمه ها و مجموعه هایی چون »امین و مینا«، »مزرعه 
بی بی خانم«، »دارا و سارا«، »قصه های شبانه« و... . همسر او، كامبیز صمیمی مفخم نیز از هنرمندان مطرح 
عرصه تئاتر و تئاتر عروسكی و... بوده و او در كارهایی چون »آقای مبادا« و »السون و ولسون« و »داداش و 
باباش« و »گنجشكك اشی مشی« با همسرش همكاری كرده. اما بدون شك مشهورترین نقش آفرینی او همان 

خونه مادربزرگه بوده كه صداپیشگی و شعر و اجرای ترانه اش را هم عهده دار بوده.

فیلم گردی

عیسی محمدی

برای كســانی كه فیلم ابرقهرمانی 
»ونوم« را دیده و از تماشــای آن 
لــذت برده اند، یــك خبر خوش 
داریم: »ونوم 2« به تازگی منتشر 
شده و ادامه همان فیلم سال 2018 
است. اگر فیلم سال2018را دیده 
باشید، حتما یادتان می آید كه ونوم 
به عنوان یك موجود خبیث قصد 
نابود كردن دنیا را داشت و به همین 
دلیل وارد بدن فردی به نام »ادی 
براك« با بازی »تام هاردی« شد اما 
در ادامه با دیدن انسان های خوب 
از تصمیمش منصرف شد و حتی 
علیه همنوع خــودش كه آن هم 
قصد نابودی دنیا را داشــت، قیام 
كرد. حاال در ونــوم 2، ادی براك 
ســعی دارد با مصاحبه با یك قاتل 
زنجیره ای كه میزبان یك هم زیست 
بیگانه مشــابه ونوم است، زندگی 
حرفه ای خود را در روزنامه نگاری 

احیا كند.

ونوم 2

در یكی،دو ســال گذشــته كه 
ویروس كرونا مرتبا باعث تعطیلی 
سینماها شد، تولیدات سینمایی 
ما هم به كمترین میزان خودش 
رســید اما در این میان هستند 
فیلم هایی كه اگر چه فرصت اكران 
پیدا نكردند یا خیلی زود از روی 
پرده ســینماها پایین آمدند اما 
می تــوان آنهــا را در پلتفرم های 
پخش فیلم و ســریال مشــاهده 
كــرد. یكی از ایــن فیلم ها، فیلم 
»گوركــن« اســت؛ فیلمــی به 
نویسندگی و كارگردانی »كاظم 
مالیی« كه ســال 1398منتشر 
شده و فضایی ملودرام و اجتماعی 
دارد. در این فیلم كه حول محور 
زندگــی زنی بــه نام »ســوده 
شــریف زادگان« با بازی »ویشكا 
آســایش« می گردد، بازیگرانی 
چون حســن معجونــی، مهراوه 
شــریفی نیا، مهدی حسینی نیا، 
رضا بهبودی، بهنوش بختیاری، 
ســیاوش چراغی پور، حمیدرضا 
محمــدی، گوهــر خیراندیش، 
محمــود نظرعلیــان و یــداهلل 

شادمانی نقش آفرینی كرده اند.

فیلم »گوركن«

مرد آزاد

تصــور كنید یك زندگی ســاده و 
عادی دارید، بعــد یكدفعه متوجه 
شوید كه یكی از شخصیت های یك 
بازی كامپیوتری هستید! همین قدر 
فانتزی و به همین اندازه عجیب و 
غریب. این سناریوی جذاب، ایده 
فیلم »مرد آزاد« است؛ مردی كه 
كارمند بانك است و یك روز متوجه 
می شود به عنوان شخصیتی فرعی 
در یك بــازی كامپیوتری زندگی 
می كند. حــاال او تصمیم گرفته تا 
به قهرمان داستان خودش تبدیل 
شــود و در دنیایی كــه هیچ حد 
و مرزی ندارد، بــه روش خودش 
نجات دهنــده دنیا شــود. در این 
فیلم اكشن، ماجراجویی و كمدی، 
»رایان رینولدز« نقــش اصلی را 
ایفا می كند و جــودی كامر، تایكا 
وایتیتــی، اوتكاراش امبــودكار، 
كامیل كاستك و لیزی هاووك نیز 
به ایفای نقش پرداخته اند. »شاون 
لوی« كارگردان ســری »شب در 

موزه« كارگردان این فیلم است.
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    چرا دوست ندارید از خودتان صحبت كنید؟ 
باالخره هر هنرمندی حرف ها و خاطرات زیادی 

برای گفتن یا تبیین كردن دارد...
گاهی فكر می كنم مگر چقــدر حرف هایی كه می خواهم بزنم 
اهمیت دارد؟ به نظرم هر گفت وگویی از این دست باید هدفی 
داشته باشد. وگرنه مصاحبه های مربوط به هنرم را قبول می كنم، 
ولی اینكه بخواهم خودم و ســوابقم را معرفی كنم، این كمی 
خسته كننده می شود و حرف هایی است كه در اینترنت موجود 

است و شاید برای خواننده های تان جذاب نباشد.
    من این سؤال را از هنرمندانی كه در حوزه های 
مختلف هنرآفرینی می كنند می پرسم: باالخره 
شــما را چه بخوانیم؟ ترانه ســرا، نویسنده، 

كارگردان، تهیه كننده یا...؟
بله، به فراخور كارهایی كه پیشــنهاد شــده من در حوزه های 
مختلف حضور داشته ام. اما در معرفی خودم همیشه می گویم 
هنگامه مفید، نویسنده و كارگردان؛ به خصوص در حوزه كودك.
    این تنوعی كه در هنرآفرینی خودتان دارید، 
خوب است یا بد؟ منظورم این است كه موجب 
نمی شود كه تمركز و تخصص در یك حوزه را از 
دست بدهید یا اینكه در نهایت موجب خالقیت 

بیشتر شما می شود؟
هر هنرمندی باید به دنیای اطرافش اشراف كامل داشته باشد 
و از هنرهای دیگر سردربیاورد. شاید نیاز نباشد من موزیسین 
حرفه ای باشم، ولی حتماً نیاز هست شنونده ای حرفه ای باشم 
تا بتوانم درك كنم چه موسیقی هایی برای كارم مناسب است. 

در حوزه های دیگر هم اینچنین است. جالب اینكه این فنونی 
كه بلــدم را حتی در ســال هایی كه مربی كودك بــودم و در 
كودكستان ها كار می كردم هم به كار برده ام تا هیچ وقت نه من از 

بچه ها خسته شوم، نه بچه ها از من.
    شما از دوازده، سیزده سالگی كارتان را شروع 
كرده اید. دلیلش هم رشــد و نمو در یك فضا و 
خانواده كاماًل هنری بوده. چطور توانسته اید این 
همه سال و با وجود اینكه سن تان بیشتر شده، 

برای كودكان و نوجوانان كار كنید؟
همانطور كه می دانید ما از خانــواده ای بودیم كه موج فرهنگی 
در آن جریان داشت. پدرم و خواهران و برادرانم همگی هنرمند 
بودند. مادرم نیز تالش زیادی در تربیت ما داشت و سال ها نیز 
مدیر دبستان بود. اما اینكه چطور بعدها موفق شدم این روحیه 
را حفظ كنم، باید بگویم به دلیل خوش شانسی من در ازدواج با 
كامبیز صمیمی مفخم بود. او نیز از خانواده ای فرهنگی برخاسته 
و دانشجوی تئاتر عروسكی بود و فوق العاده خالق. همسرم بود كه 
حتی در اوج گرفتاری های زندگی نیز نگذاشت تا فراموش كنم 
چه پیشینه فرهنگی ای دارم و در چه دنیایی بزرگ شده ام. او بود 
كه حتی در آثاری اجازه كار به من داد و بخش بزرگی از زندگی ام 

را مدیونش هستم.
    این حس كه بخشی از خاطرات خوب كودكی 
و نوجوانی امثال من را ساخته اید، چگونه حسی 

است؟
حقیقت امر خودم متوجه آن نیســتم و وقتی بقیه می گویند 
متوجه اش می شوم. خوشحالم كاری نكرده ام كه سابقه ذهنی 

بدی برای مخاطب به جا گذاشته باشد. فقط می توانم سپاسگزار 
این باشم كه خیلی ها یادشان هست كه من همراه با دوستانم چه 

كارهایی انجام داده ایم.
    محرك شما در این چند دهه فعالیت هنری 
در عرصه كودك و نوجوان چه بوده و چرا خسته 

نشده اید؟
فكر می كنم همسرم مشــوق من بود. او با فداكاری و با اینكه 
معروف و مشهور بود و مسئولیت های زیادی هم داشت، اما هیچ 
وقت نگذاشت از چیزی كه بودم و هستم، غافل شوم. من مدیون 
همسرم هســتم. او بود كه در اوج شلوغی زندگی و نگهداری از 
3 فرزند و مسئولیت های آموزش و پرورش و...، روح هنری را در 

من زنده نگه داشت.
    دلیل ماندگاری آثاری كه هنرمندان عزیزی 
چون شــما در حوزه كــودك و نوجوان خلق 
كرده اند، چیســت؟ یعنی همین االن هم این 
آثار را پخش كنید به راحتی با آنها ارتباط گرفته 

می شود...
شما لطف دارید. هنرمند مســئولیت خیلی بزرگی دارد و باید 
مراقب چیزی كه عرضه می كند، باشد؛ خاصه در حوزه كودك و 
نوجوان. دلیل این امر آن است كه ما با وسواس بیشتری تولید و 
خلق می كردیم و آدم های محكم تری پشت این كارها بودند كه 
سابقه و پیشینه زیادی داشتند. ما هم در كنار این شخصیت ها 
پخته و ساخته شدیم. ما هیچ اثری را سرسری نگرفتیم و با وجود 

همه مشكالت، مقاومت كردیم تا آثار ماندگاری خلق شود.
    شما مدتی هم به قول خودتان كودكستان یا 

به قول امروزی ها مهدكودك خصوصی داشتید. 
می خواهم بدانم كه كار برای كودكان برای شما 
یك تعهد همیشگی اســت، حتی اگر در حوزه 

هنر نباشد یا...؟
این برایم یك نعمت بود كه همیشه صورت های بشاش و روح های 
تازه و نفس های خوب را ببینم، به خاطر همین خیلی با وسواس 
این كار را می كردم. واقعاً لذت و فرصت بزرگی بود و حتی باعث 
شد تا در خلق آثارم نیز موفق تر عمل كنم. كار با كودكان واقعاً 
سخت است. آنها حتی متوجه تظاهر كردن و عدم صداقت شما 
در دوست داشتن شان نیز می شوند. كودكان حتی متوجه رفتار 
عادالنه ای كه با آنها دارید هم می شــوند. خوشحالم كه چنین 

فرصت و لذتی را تجربه كردم.
    شــیرین ترین خاطره ای كه از این ســه، 
چهار دهــه فعالیت هنری در حــوزه كودك و 
نوجوان داشته اید و همیشه كام تان را شیرین 

نگه می دارد، چیست؟
واقعاً خاطره شــخصی خاصی را نمی توانــم تعریف كنم. همه 
خاطرات ما با دوستان مان شكل گرفته، چرا كه نمایش و حتی 
نمایش های تك نفره یك هنر و كاری جمعی اســت. به خاطر 

همین خاطره خاصی نمی توانم تعریف كنم.
    به نظر خودتــان ماندگارترین كاراكتری كه 
خلق كرده اید، چه بوده؟ آیا این كاراكتر همان 

مادربزرگ خونه مادربزرگه نبوده؟
من كارهای زیادی كرده ام كه شاید چون از تلویزیون پخش 
نشــده یا كار مســتقلی نبوده و در دل كارهای دیگر بوده، 

چندان دیده نشــده. مثاًل در فیلم »گلنار« خرسی خانوم را 
صداپیشگی كردم یا صداها و آثار دیگری كه در مجموعه های 
مختلف بوده و مستقل نبوده. اما ســریال خونه مادربزرگه 
سریالی مستقل بود كه خیلی برایش زحمت كشیده شد. از 
ساخت عروســك های آن كه كار كامبیز صمیمی مفخم بود 
تا نویسندگی اش كه شادروان احمد بهبهانی انجام دادند تا 
كارگردانی اش كه با خانم مرضیه برومند بود. این اثر ماندگار 
شد چون شــخصیت هایی در آن حضور داشــتند كه وقتی 
دست روی كار كودك می خواستند بگذارند، هدفشان خلق 
یك محصول فرهنگی ماندگار بــود. اما بگذارید حقیقتی را 
با شــما در میان بگذارم: به نظرم ماندگارترین كاراكتری كه 
خلق كرده ام از سال 59تا به امروز، »هنگامه یاشار« بوده. من 
كاری دارم با عنوان ترانه های كوچك برای بیداری كه شامل 
ترانه های كودكی می شود كه سروده ام و خوانده ام. این كار در 
سال 59با دو مجموعه نمایشی دیداری دیگر به اسم »چهل 
طوطی« و با كارگردانی و نظارت برادرم بیژن مفید عرضه شد. 
شخصیت های بزرگی چون فهیمه درستكار، بهمن مفید و... در 
این مجموعه حضور داشتند. ترانه و موسیقی آن با سرپرستی 
و نظارت یوسف شهاب تولید شد. برادرم پیشنهاد داد كه چون 
پسرم یاشار تازه به دنیا آمده بود، اسم »هنگامه یاشار« را برای 
كاست ها انتخاب كنم. هیچ تبلیغی برای این كاراكتر نشد، اما 
هنوز هم این ترانه ها با همین عنوان پخش می شود و خیلی ها 
با آن خاطره دارند. ولی چون خونه مادربزرگه خیلی پخش 
شد و سی دی اش هم بیرون آمد و برای نخستین بار صدای 

پیرزن را در آن می گفتم، بیشتر در یادها مانده.

از »خونه مادربزرگه« 
تا »هنگامه یاشار«

یادی از فرشته طائرپور و كامبوزیا پرتوی
حقیقت امر من از برگزاری جشــنواره فیلم كودك و نوجوان امسال خبر نداشتم. اما مطمئنم 
كه جای چند نفر در این رویداد هنری خالی است. جای كامبوزیا پرتوی واقعاً خالی است؛ كه 
نویسنده فیلمنامه گلنار هم هســت كه من در آن صدای خرســی خانوم را داشتم و همسرم 
نیز طراح صحنه و لباس آن بود. خانم فرشــته طائرپــور نازنین هم در ایــن كار تهیه كننده 
بود. خانم طائرپور، تهیه كننده ای جوان و البته بســیار مدیر و مدبر بودند. من با آقای پرتوی 
هم دانشــگاهی و همكالســی هم بودم و در كل كارشان را با كار كودك شــروع كردند. جای 
این دو بزرگوار امســال و هر ســال دیگری خالی خواهد بود؛ كســانی كه هیچ گاه مخاطب 
كودك و نوجوان را رهــا نكردند؛ حتی وقتی كه بــرای مخاطب بزرگســال كار می كردند. با 
خانم طائرپور ســابقه كارگردانــی و ایفای نقش در چنــد اثر را هم داشــتم و مطمئنم جای 
خالی شــان به ســختی پر خواهد شــد. در كارهای گلنار، »پاتال«، »دختر كدو«، »یكی بود 
یكی نبود« و... كه خانم طائرپور تهیه كننده شــان بود، افتخار همكاری داشــتم. امیدوارم كه 
 روح همه این عزیزان شــاد باشــد و حقیقتاً افرادی هستند كه به ســختی جای خالی آنها پر 

خواهد شد.

»خونه مادربزرگه« چطور شكل گرفت؟
هنوز هم كه هنوز اســت، اگر »خونه مادربزرگه« را پخش كنند، حتی كودكان نسل امروز هم 
پای تماشای آن خواهند نشست؛ سریالی خوب و باصفا و بی ریا. ســریالی كودكانه كه در یك 
كلبه روستایی می گذشت؛ كلبه ای با دیوارهای سفید و ستون و در و پنجره چوبی كه دور خانه را 
نرده های چوبی گرفته بودند و روی ایوان هم یكی، دو تخته فرش انداخته بودند. رئیس این خانه، 
مادربزرگی شمالی اي بود كه هنوز هم جزو معروف ترین كاراكترهای عروسكی دنیای كودكان 
است. سریال جمعه ها از شبكه دوم سیما و ساعت یازده صبح پخش می شد. مادربزرگ و مخمل و 
آقا حنایی و گل باقالی و جوجه هایی به اسم نوك سیاه و نوك طال و نبات و... شخصیت های اصلی 
این سریال را می ساختند. در ابتدا قرار بود این سریال از روی داستان »مهمان ناخوانده« یا همان 
»من كه جیك و جیك می كنم برات بذارم برم« ساخته شود. اما مرضیه برومند كه فكر می كردم 
این قصه خیلی تكراری است، از روی شخصیت پیرزنی واقعی در دهی نزدیك بندر انزلی، به اسم 
ننه حلیمه، توانست این سریال را بسازد. بعدها هم كه با كامبیز صمیمی مفخم به خانه ننه حلیمه 
رفتند و عكاسی كردند تا بتوانند عروسكش را بســازند. جالب اینكه خود ننه حلیمه تا مدت ها 

عروسكش را به دیوار خانه اش زده بود و به همه می گفت كه این شخصیت منم!

مسئولیت ما در برابر كودكان
حقیقت این است كه ما نمی توانیم سابقه ای كه با آن بزرگ شده ایم را به فراموشی بسپاریم. ما با 
سابقه كودك و نوجوان بزرگ شده ایم و در كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان پا گرفته ایم 
و هیچ وقت نمی توانیم به دلیل این پیشینه، به مخاطب كودك و نوجوان فكر نكنیم. من سال ها 
برای تئاتر بزرگساالن نیز كار كرده ام و حتی موسیقی و تصنیف هم ساخته ام. حتی در فیلم ها 
و تئاترهای بزرگسال هم ایفای نقش كرده ام كه آخرین آنها »آب پریا«ی خانم مرضیه برومند 
بوده. در بیشتر كارهایی كه خانم برومند هم حضور داشته اند به من لطف داشته و اعتماد كرده اند 
و تصنیف و حتی اجرای ترانه ها را به من سپرده اند. به همین دلیل هیچ گاه نمی توانم نسبت به 
كودكان و نوجوانان بی تفاوت باشم. وظیفه ما این است كه این قشر را قبل از اینكه به واقعیت های 
زندگی برسند، در برابر آن بیمه شــان كنیم؛ از طریق آثاری كه عرضه می كنیم و به واسطه این 
آثار هوشیاری شان را بیدار كنیم. باید از طریق همین آثار به این كودكان یاد بدهیم كه صاحب 
عواطفی بزرگ بشوند و به موجوداتی كه در كنارشان زندگی می كنند و به طبیعت و گیاهان و 
محیط زیست احترام بگذارند. البته امروزه علم و دانش اهمیت زیادی یافته و حتماً باید به بچه ها 

منتقل شود؛ اما بچه ها به روزهای خوب و سرگرمی هم نیاز دارند، به بازی و  با هم بودن.

صمیمی مفخم؛ هنرمندی كه زود رفت
حاال كه در این صفحه از كامبیز صمیمی مفخم نقل هایی هم به میان آمده است، بد نیست با این چهره 
دوست داشتنی دنیای كودكان و نوجوانان و نمایش عروسكی هم بیشتر آشنا شویم؛ اویی كه هنگامه 
مفید اشاره می كند زندگی هنری اش را مدیونش بوده. صمیمی مفخم در اردیبهشت 1331به دنیا آمد. 
از دانش آموختگان نمایش عروسكی دانشكده هنرهای دراماتیك بود. از شخصیت های مطرح و اثرگذار 
تئاتر و تئاتر عروسكی كشورمان هم محسوب می شود. مرحوم صمیمی مفخم در دهه 50وارد كانون 
پرورش فكری كودكان و نوجوانان شد و از هنرمندان این كانون در عصر طالیی آن بود. در آثار زیادی 
به عنوان بازیگر، طراح صحنه و لباس، طراح و سازنده عروسك، صداپیشه و كارگردان حضور داشته است. 
»داستان خرس كوچك« و »چشم در برابر چشم« از نخستین نمایش های او در كانون پرورش فكری 
بودند. او در كنار نمایش های درخشانی كه داشــته، با آثاری چون گلنار، پاتال و »آرزوهای كوچك«، 
»شهر موش ها«، »الو الو من جوجوام« و »دزد عروسك ها« هم برای نسل های بعدی شناخته می شود. 
این طراح عروسك و صحنه و عروسك ساز و كارگردان تئاتر عروسكی، البته خیلي زود از میان ما رفت و 
در قطعه هنرمندان بهشت زهرا آرام گرفت؛ هرچند كه در همین مدت كوتاه نیز آنقدر خاطره خوب از 

خودش برای كودكان و نوجوانان به جا گذاشته كه به این زودی ها از یادها نمی رود.

تئاتری كه با كانون شروع شد
من وقتی كه یك نوجوان 12ساله بودم، عضو كتابخانه های كانون پرورش فكری شدم. تئاتر هم 
چیزی بود كه مدام در خانه ما از آن صحبت می شد. آن موقع برادرم اردوان یك گروه تئاتر نوجوان 
داشت. ما به نوعی شاگردش بودیم. وقتی بیژن، برادرم بزرگترم »ماه و پلنگ« را نوشت، من هم 
نقش كوچكی گرفتم. من نقش كبوتر را داشــتم. نقش كوتاهی بود ولی در كل نمایش حضور 
داشتم. در كانون كه خواستیم تئاتر را شروع كنیم، اردوان خیلی برایمان زحمت كشید. می دانید 
كه، او شاگرد دان الفون بود و همچنین شــاگرد بیژن و پدرم. آن موقع دان الفون می خواست 
دومین گروه حرفه ای خودش را بسازد. نخســتین گروه او را هنرمندانی چون برومند، سوسن 
فرخ نیا، رضا بابك، بهرام شــاه محمدلو، اردوان و علیرضا هدایی تشكیل می دادند. ما هم شدیم 
گروه دوم. جالب اینكه ما قرار بود كارهای گروه اول را جمع و جور كنیم؛ مثل نظافت صحنه و 
تمیز كردن میز گریم و انجام دادن دســتوراتی كه برای مان داشتند. من پنج سالی هم شاگرد 
الفون بودم كه درس های زیادی از او در تئاتر و هنر آموختم. او با برادرم بیژن دوستی داشت. بیژن 
با اصرار بود كه برای كودكان هم نمایشنامه نوشت. این نمایشنامه ها جزو نمایشنامه های خیلی 

خوب این حوزه و تئاتر كودك و نوجوان محسوب می شود.

مردی كه چراغ شاهنامه را روشن نگه داشت
 وقتــی از خانواده مفیــد در عرصه نمایــش و هنر ایرانی صحبــت می كنیــم، نمی توانیم از 
غالمحسین مفید، پدر این خانواده صحبت نكنیم. او را از قدیمی ترین نقاالن و شاهنامه خوانان 
ایرانی دانسته اند كه در عرصه كارگردانی و بازیگری تئاتر و مخصوصاً تئاترهای حماسی اثری 
ماندگار از خودش به جا گذاشــته. جالب اینكه او درگیر هنر خوشنویســی هم بوده و معلمی 
هم می كرده است. عالقه او به شاهنامه و ســنت های قدیمی ایرانی، باعث شد تا این رویه در 
خانواده و فرزندان او هم تداوم داشته باشد. در سال 1317بود كه به هنرستان هنرپیشگی رفت 
و در آنجا تعلیم دید. غالمحسین مفید از كسانی بود كه توانست هنر نقالی و قهوه خانه خوانی و 
شاهنامه خوانی را به متن تئاتر مدرن آن روزها نیز بكشاند و هنوز خیلی از قدما ایفای نقش او 
برای رستم را، با آن صدای خاص و زنگ دارش به خوبی به یاد دارند. عالقه این هنرمند شهیر 
به شاهنامه و ایران تنها در ظاهر نبود؛ او حتی نام تمامی فرزندانش را نیز از اسامی شاهنامه ای 
انتخاب كرد؛ مردی كه به گفته برخی از نوجوانان هنرستان هنرپیشگی، الگو و غایت آنها بود. 
همسر او، قدسیه فریور نیز به شغل تدریس و معلمی سرگرم بود و از پیشگامان آموزش و پرورش 

در ایران محسوب می شود.



زور خانه 12 پادكست گردی

اگر دوست دارید تاریخچه همه  چیز 
را بدانید، پادكســت »چیزكست« 
را از دســت ندهید. این پادكست با 
معرفی كوتاه »روایت ســاده تاریخ 
چیزها«، كاری از »ارشــیا عطاری« 
اســت. او درباره پادكستش اینطور 
توضیح می دهد: »چیزكســت یك 
پادكست تاریخیه كه ما توش درباره 
تاریخ چیزها حــرف می زنیم؛ یعنی 
تاریخ هر چیزی كه بشــر اســتفاده 
كرده و روی زندگی تأثیر گذاشــته. 
مثل كچاپ، تیشرت، كوكائین و... . 
هدف ما توی چیزكست اینه كه جواب 
كنجكاویامون درباره تاریخ اشیا رو به 
زبون ســاده با كلی آدم كــه مثل ما 
ســؤال دارن، در میون بذاریم.« این 
پادكست كه حاال به اپیزود 23رسیده، 
تا به امروز تاریخچه اینترنت، فرش، 
دینامیت، پاستا، ســاح شیمیایی، 
خودكار، چای، قهوه، عصای سفید، 
آهنگ با چاو، كوكائین، تیشــرت، 
كاشینكف، كچاپ و... را مورد بررسی 

قرار داده است.

چیزكست

عاشــقان موســیقی یك پادكست 
بســیار جذاب برای شــنیدن دارند 
كه نامش »رادیو سرگذشت« است. 
این پادكســت كه »روایــت تاریخ 
سرگذشت موســیقی ایران« است، 
22اپیزود دارد كه در هر كدام از این 
قسمت ها راجع به تاریخچه موسیقی 
ایران یا یك شخصیت اثرگذار دنیای 
موسیقی صحبت شده است. »میرزا 
عبداهلل«، »آقــا علی اكبر فراهانی«، 
»میــرزا غامرضــای شــیرازی«، 
»روح اهلل خالقــی« و... ازجمله این 
شــخصیت ها هســتند كه در این 
پادكســت یادی از آنها شده است. 
همچنین در رادیو سرگذشت عاوه 
بر اینكــه از سرگذشــت آلبوم های 
موسیقی خاص مانند »تبسم بهار« 
اثر مشترك اســتاد بهاری و حمید 
متبسم مطلع می شویم، با تاریخچه 
موسیقی ایران از دوره ایران باستان، 
موسیقی ایران پس از اسام، موسیقی 
در دربار مغوالن و ایلخانان، موسیقی 
دوره های صفویه و زندیه، موسیقی 

دوره قاجار و... آشنا خواهیم شد.

رادیو سرگذشت

»بوم« نام یك پادكســت فلســفی 
اســت كه هــدف آن آشــنا كردن 
مخاطبان با تاریخ فلسفه است. این 
پادكست نســبتا قدیمی كه عمری 
3ســاله دارد، تاكنون 38قســمت 
منتشــر كرده كه آخرین اپیزود آن 
با نام »هگل« بــه معرفی »گئورگ 
ویلهلم فردریش هگل« فیلســوف 
نامــدار آلمانی پرداخته اســت. اگر 
فلســفه جــزو عاقه مندی هایتان 
است، بد نیســت حتما سری به این 
پادكست بزنید. در »بوم« می توانید 
با دیگر بزرگان دنیای فلسفه ازجمله 
»سقراط«، »افاطون«، »آگوستین 
قدیس«، »پارمندیس«، »فردریش 
فون شــلینگ«، »ایمانوئل كانت«، 
»ژان ژاك روسو«، »فرانسوا ولتر«، 
»جــورج باركلی«، »رنــه دكارت« 
و... و همچنین آرا و اندیشه هایشان 
بیشتر آشنا شوید. نقش فیثاغورس 
در تاریخ فلسفه، آشــنایی با مفهوم 
واژه لوگوس، چگونگی ورود فلسفه 
به آتن، بررسی جریان سوفسطاییان 
و... ازجملــه مبحث های جذاب این 

پادكست فلسفی است.

پادكست فلسفی »بوم«

پنجشنبه

شماره 136
22  مهر 1400 

گفت وگو با ملیكا كرمی كه با صعود به جمع 16پینگ پنگ باز 
برتر آسیا تاریخ ساز شد 

با پینگ پنگ 
زودتر بزرگ شدم

وقتی مجید احتشــام زاده در 43ســالگی راهــی بازی های 
المپیك2000 سیدنی شــد خیلی ها بر این باور بودند كه اتفاقی 
تاریخی در پینگ پنگ ایران رخ داده است. آن موقع زنان پینگ پنگ ایران در سكوت 

خبری محض فعالیت می كردند و مجال حضور در مسابقات برون مرزی را هم نداشتند 
اما حاال اوضاع به كلی متفاوت است. عالوه بر اینكه در بخش مردان صاحب مدال 

آسیایی می شویم و به راحتی سهمیه حضور در المپیك را می گیریم، در بخش 
بانوان هم شانه به شانه حریفان قدرتمند آسیا حركت می كنیم و ملیكا كرمی را 
داریم كه به عنوان نخستین بانوی ایرانی به جمع 16پینگ پنگ باز آسیا راه پیدا 

كرده است. موفقیت او نمادین ترین اتفاق ممكن در پینگ پنگ ایران است.

    خیلی هــا معتقدند بــا راهیابی به جمع 
16بازیكن برتر آسیا تاریخ ساز شده اید. اصال 
چرا كسب چنین مقامی در پینگ پنگ ایران 

یك موفقیت بزرگ قلمداد می شود؟
پینگ پنگ یك ورزش راكتی است و در این ورزش كشورهای 
آسیایی، به خصوص كشورهای شرق آسیا در دنیا حرف اول را 
می زنند. حتی در مسابقات پینگ پنگ المپیك هم سه تیم از 
آسیا به جمع چهار تیم برتر راه پیدا می كنند و می شود گفت 
همه قهرمانان جهان در آسیا جمع شده اند. برای همین كسب 
مدال در مسابقات آسیایی برنامه ریزی بلندمدت می خواهد 
و كسی هم از پینگ پنگ بازهای ایرانی چنین انتظاری ندارد. 
به هر حال باید قبول كنیم كه كیفیت كار ما در مقایســه با 

حریفانی كه از شرق آسیا می آیند خیلی پایین تر است.
    می توانیم بگوییم كه مســابقات آسیایی 
پینگ پنگ همسنگ مســابقات جهانی و 

بازی های المپیك است؟
بله چون كشور چین همیشه در پینگ پنگ جهان حرف اول را 
می زند و در مسابقات تیمی و انفرادی بیشتر سكوها را در اختیار 
دارد. ژاپن، كره جنوبی و چین تایپه هم حرف های زیادی برای 
گفتن دارند و در كنار برخی ورزشكاران اروپایی برای كسب 
عنوان قهرمانی رقابت می كنند. برای همین وقتی در بخش 
بانوان یك پینگ پنگ باز ایرانی به جمع 16نفر اول آسیا راه پیدا 
می كند می گویند تاریخ ساز شــده است. در پینگ پنگ زنان 
برای نخستین بار است كه چنین موفقیتی را تجربه می كنیم.

    پس این عنوان به آســانی به دست نیامده 
است؟

قبل از شروع مسابقات اصا فكر 
نمی كردم یك مسابقه را هم ببرم 

اما همه  چیز دست به دســت هم داد 
تا در سه مســابقه برنده از زمین خارج 
شــوم. رنكینگ رقیبی كــه در جدول 
32نفــره داشــتم حــدود 600 بود، 

درحالی كه رنكینــگ جهانی من 1107 
اســت. راســتش را بخواهید همان موقع 
نمی دانســتم ورود یــك دختــر ایرانی به 
جمــع 16بازیكن برتر آســیا یعنی چه، اما 
وقتی خوشــحالی بقیه بازیكنان و مربیان 
تیم ملی را دیدم متوجه شدم اتفاق بزرگی 
رقم خورده است. یك موقع در بخش زنان 
اصا نمی توانستیم با رقبای آسیایی رقابت 
كنیم اما االن اینگونه نیســت. در بخش 
بانوان بعد از 49ســال جزو 10تیم برتر 
آسیا در بخش زنان شــدیم و این اتفاق 

بزرگی است.
    یك دختر ایرانی برای 
اینكــه در پینگ پنگ به 
چنین سطحی برسد چند 

سال باید تمرین كند؟
من حدود 10ســال بی وقفه تمرین 
كردم. وقتی 10ســالم بــود، مادرم 
در توانیــر كار می كرد و مــرا هم در 

مدرسه ای كه حوالی ونك بود ثبت نام 

را به من یاد داد. بعد هم گفت در پینگ پنگ استعداد داری 
و می توانی برای تمرین به این ســالن بیایی. از همان زمان 
تمرین را شروع كردم اما پینگ پنگ برایم یك ورزش مفرح 
بود و اصا راهیابی به تیم ملی و حضور در مسابقات فكرم را 

مشغول نمی كرد.
    قبل از پینگ پنگ ورزش دیگری را امتحان 

كرده بودید؟
در نوجوانی معموال اوقات فراغتم را با ورزش می گذراندم. 
همیشه پای ثابت ثبت نام در كاس های اسكیت و 
شنا بودم و فكر می كنم اگر پینگ پنگ نبود 
ورزش های دیگری را هم امتحان می كردم.

    پینگ پنــگ یــك ورزش كامال 
تفریحی است و بیشتر پینگ پنگ 
بازها بعد از آشنایی با آن سراغ 
ورزش دیگری نمی روند.
پینگ پنگ برای شما 
چه جذابیتی داشت كه 
ورزش دیگری را امتحان 

نكردید؟
پینگ پنــگ چیزهــای زیادی 
به ورزشــكار یــاد می دهد. یكی 
از ویژگی هــای پینگ پنگ بازها 
این اســت كه به انجام كارهای 
بزرگ فكر می كننــد و از این نظر 
با بقیه فرق دارند. یادم است وقتی 
دانش آموز بودم بیشتر همكاسی ها 
به انجام تكالیف و مشق نوشتن فكر 
می كردنــد اما مــن روی كنكور و 
موفقیت در دانشگاه تمركز می كردم. 
كنكور یكی از سخت ترین آزمون های 
زندگی است اما من هر سال در مسابقات 
انتخابی تیم ملی شرایطی شبیه به امتحان 

كرد. سالن رازی هم چسبیده به مدرســه ما بود و از همان 
موقع مخصوص پینگ پنگ بود. یكی از همكاســی هایم 
مرتب به ســالن رازی می رفت و تمریــن می كرد. یك روز 
به طور كاما اتفاقی به ســالن رفتم تا تمرین همكاسی ام 
را تماشــا كنم اما یك راكت برداشــتم و به صورت 
دستگرمی پینگ پنگ بازی كردم. همان 
موقع مربی جلو آمد و شیوه صحیح 

بك هند و فورهند زدن 

شما به عنوان مبتدی تا جایی می توانید با 
راكت ارزان در پارك بازی كنید اما از یك 
جایی به بعد باید راكت حرفه ای داشته 
باشید و زیر نظر مربی تمرین كنید.گرانی 
سرسام آور ارز هم قیمت انواع راكت 
را به شدت باال برده و خرید یك راكت 
حرفه ای چند میلیون تومان آب می خورد. 
در این ورزش خیلی مهم است كه چه نوع 
راكتی داشته باشید و جنس اسفنج راكت 
به پیشرفت شما كمك می كند. االن هر 
الیه راكت حدود 2میلیون تومان است كه 
دو ماه بیشتر دوام نمی آورد

كنكور را تجربه می كنم. ممكن است روز مسابقات انتخابی به 
قول معروف روز من نباشــد و تمام زحمات یكساله ام از بین 
برود. به همین خاطر هر مسابقه انتخابی برای من مثل كنكور 
اســت. در پینگ پنگ یاد گرفته ام كه بعد از هر باخت برای 
بردن مسابقات بعدی تمرین كنم و فكر می كنم اینها درس 
زندگی است كه این ورزش به ما یاد می دهد. می توانم بگویم 
با پینگ پنگ زودتر بزرگ شدم و این كامل ترین تعریفی است 

كه می توانم از این ورزش داشته باشم.
    برای یك دختر ایرانی این امكان وجود دارد 

كه از جمع 16نفر برتر آسیا هم باالتر برود؟ 
100درصد یك روز ایــن اتفاق رخ می دهــد چون همین 
جایگاهی كــه االن داریم تا چند ســال قبل یــك رؤیای 
دســت نیافتنی بود. ما در بخش زنان به پینگ پنگ بازهای 
آسیایی میانه هم می باختیم و اصا توان رقابت با ورزشكاران 
قزاقستان و ازبكستان و تاجیكستان را نداشتیم. گاهی اوقات 
در بخش جوانان و نوجوانان نمی توانســتیم سهمیه حضور 
در مسابقات آسیایی را بگیریم اما حاال با پینگ پنگ بازهای 
هند و سنگاپور كه در مقایسه با كشــورهای آسیای میانه، 
ســطح باالتری دارند نه تنها خوب بازی می كنیم بلكه آنها 
را می بریم. این پیشــرفت پله به پله خیلــی امیدواركننده 
اســت و با یك برنامه ریزی بلندمدت می شود به كشورهای 
صاحب پینگ پنگ رسید. البته رسیدن به چنین جایگاهی، 
امكانات سخت افزاری می خواهد و باید با كشورهای صاحب 

پینگ پنگ اردوهای مشترك داشته باشیم.
همین كه این همه بازیكن را از همه شــهرهای ایران جمع 
كردند و بــرای آنها اردوهــای درازمدت برگزار شــد برای 
پینگ پنگ زنان در ایران یك نقطه شــروع است. امكاناتی 
كه می خواهیم تا حد زیادی فراهم است. مثا قبل از اعزام 
به همین مسابقات آســیایی بســیاری از حریفان برای ما 
شبیه سازی  شدند و در كنار لوازم و تجهیزات حرفه ای، مربی 

بدنساز و روانشناس هم داشتیم.
    اینكه پینگ پنگ ورزش نســبتا ارزانی 
محسوب می شود نكته مثبتی است و كشف 

استعدادها را راحت تر می كند.
االن دیگر پینگ پنگ ورزش ارزانی نیســت. شما به عنوان 
مبتدی تا جایی می توانید با راكت ارزان در پارك بازی كنید 
اما از یك جایی به بعد باید راكت حرفه ای داشــته باشید و 
زیر نظر مربی تمرین كنید.گرانی سرسام آور ارز هم قیمت 
انواع راكت را به شــدت باال برده و خرید یك راكت حرفه ای 
چند میلیون تومان آب می خورد. در این ورزش خیلی مهم 
است كه چه نوع راكتی داشته باشید و جنس اسفنج راكت 
به پیشرفت شــما كمك می كند. االن هر الیه راكت حدود 
2میلیون تومان است كه دو ماه بیشتر دوام نمی آورد. یعنی 
هر دو ماه یك بار باید 4میلیون تومــان فقط برای الیه روی 

راكت هزینه كنیم.
    جز پینگ پنگ، معموال مشغول چه كارهای 

دیگری می شوید؟
پینگ پنگ آن قدر ورزش مفرحی است كه هنگام تمرین اصا 
به كارهای دیگری فكر نمی كنید.كمتر ورزشی را می توان 
سراغ داشت كه از چنین ویژگی منحصربه فردی برخوردار 
باشد و به همه دختران ایرانی توصیه می كنم شانس شان را 
در این ورزش امتحان كنند تا زندگی شــاداب تری داشته 

باشند.

مهرداد  رسولی
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راكت 
عوض نكنید

یك پینگ پنگ باز حرفه ای از همان ابتدا باید 
راكتی كه بهترین عملكرد را با آن دارد انتخاب 

كند و تا مدت طوالنی آن را عوض نكند چون جنس 
اسفنج راكت ها متفاوت است و ممكن است با هر 

راكت عملكرد متفاوتی داشته باشد. مربیان 
می گویند تغییر مكرر راكت به دلیل تفاوت 

در عملكرد، مانع پیشرفت ورزشكار 
می شود.

چند توصیه برای یادگیری ورزش پینگ پنگ

تمرین سرعت و قدرت 
تنیس روی میز یا پینگ پنگ ورزش مفرحی اســت كه از اواخــر قرن نوزدهم در 
انگلستان طرفداران زیادی پیدا كرد و یك پیشینه تاریخی دارد. این بازی به تكنیك، 
عمل و عكس العمل فوری، قدرت و سرعت، هماهنگی و انعطاف پذیری باال و چابكی نیاز 
دارد و به واسطه سهل الوصول بودن هر روز به طرفداران آن اضافه می شود. برای اینكه 
پینگ پنگ را به صورت مبتدی شروع كنید الزم نیست پروسه پیچیده ای را پشت سر 
بگذارید. كافی است یك راكت و توپ پینگ پنگ را در دست بگیرید و به نزدیك ترین 

پارك یا باشگاه محل زندگی تان بروید. این راهنمای جمع و جور 
هم به شما كمك می كند كه الفبا و تكنیك های این ورزش  

مفرح را یاد بگیرید.

مربی 
ویدئویی 

اگر بنا به هر دلیلی نمی توانید با مربی اختصاصی 
كار كنید، بهترین انتخاب بعدی، كاركردن با مربی 
TableTennisUniversity. آناین خواهد بود. سایت
com یكی از بهترین هاست. این سایت توسط مربی 
تیم Tao Li رهبری می شود كه یكی از بازیكنان تیم 
ملی چین است. این دوره ها كه شامل 52ویدئوی 

آموزشی است، هر آنچه را باید بدانید تا به یك 
پینگ پنگ باز بدل شوید به شما می آموزد.

بازی آنالین
در دوره شــیوع كرونا، مجال چندانی 
برای انجــام بازی هــای محیطی مثل 
تنیس روی میز وجود نــدارد. به همین 
دلیل ســازندگان بازی هــای آنالین 
برای حفظ ســالمتی عالقه مندان این 
ورزش و برای رقــم زدن لحظات مفرح 
و نشــاط آور، بازی آنالین پینگ پنگ را 
 تولید و به بازار عرضه كردند. بازی آنالین

Table Tennis Touch كــه توســط 
كمپانی »یاكوتو« ســاخته شده ازجمله 
بازی های آنالین تنیس روی میز اســت 
كه برای دقایقی شــما را از دغدغه های 
محیط پیرامون تان دور  می كند. با نصب 
اپلیكیشــن Table Tennis Touch هم 
می توانیــد با موبایــل و به طور آفالین 
پینگ پنگ بازی كنید و امتیاز بگیرید. 
این اپلیكیشــن برای سیســتم عامل 

اندروید طراحی شده است.

انتخاب 
مربی 

برای یادگیری تكنیك ها قبل از هر چیز باید زیرنظر 
یك مربی تمرین كنید. برای انتخاب مربی هم كافی است 
به هیأت پینگ پنگ شهر محل زندگی تان مراجعه كنید تا 

نخستین قدم را درست و اصولی برداشته باشید. هیأت های 
استان ها لوازم ابتدایی این ورزش مثل راكت و توپ را به طور 
رایگان در اختیار شما قرار خواهند داد. بنابراین می توانید 
پینگ پنگ را بدون پرداخت هیچ گونه هزینه ای شروع 

كنید. تنها پرداختی شما مبلغ نسبتا ناچیزی است 
كه بابت شهریه باید بپردازید.

خرید 
لوازم 

هیأت های استانی می توانند امكانات اولیه را به طور 
رایگان در اختیار شما قرار بدهند اما اگر می خواهید بعد از 

مدتی با لوازم و تجهیزات اختصاصی و به طور مستقل تمرین كنید 
باید راكت، توپ و میز پینگ پنگ بخرید. كیفیت میز پینگ پنگ از 
اهمیت زیادی برخوردار است. برای خرید میز پینگ پنگ باكیفیت 
می توانید از راهنمایی شركت هایی كه در زمینه  ساخت میز فعالیت 

می كنند كمك بگیرید. انواع راكت هم در فروشگاه های فروش 
لوازم ورزشی خیابان منیریه عرضه می شود. قیمت یك راكت 

معمولی برای مبتدی ها بین 20هزار تومان تا 200هزار 
تومان برآورد می شود و برای خرید راكت های 

حرفه ای باید 10 برابر این مبلغ را 
بپردازید.

تماشای آنالین مسابقات
بعد از پشت سر گذاشتن آموزش های اولیه می توانید 
با دوســتان و اعضای خانواده به طور انفرادی یا دوبل 
پینگ پنگ بازی كنید. اگر با دوستان و خانواده بازی 
می كنید از بازی خود فیلم بگیرید و آن را مرور كنید تا 
به نقاط ضعف و قوت بازی تان پی ببرید. جمع شدن با 
دوستان و تجربه  یك بازی هیجان انگیز از مزیت های 
بازی پینگ پنگ است. یكی دیگر از راه های یادگیری 
تكنیك های مختلف، تماشای مسابقات بین المللی 
است. با تماشای آناین مسابقات تنیس روی میز كه 
با یك سرچ اینترنتی میسر می شود، به سبك بازی، 
ضربه، دریافت، سرویس، موقعیت و حركات بازیكنان 
حرفه ای توجه كرده و آنها را در برابر حریفان تمرینی، 

اجرا كنید.

حریف تمرینی پیدا كنید
پیداكردن یك حریف تمرینی با اهداف مشترك، به 
پیشرفت در این ورزش كمك می كند. برای انتخاب 
حریف تمرینی بهتر است ســراغ بازیكنان مبتدی 
بروید. انتخاب حریف تمرینی كه چند ســطح باالتر 
بازی می كند به پیشــرفت شــما كمك نمی كند و 
مدام تحت تأثیر حریــف تمرینی قرار می گیرید. بعد 
از انتخاب حریف تمرینی مناســب، بایــد از برنامه 
تمرینی منظم پیروی كنید. مربیان پینگ پنگ توصیه 
می كنند كه در طول تمرین با حریف تمرینی، هر از 
گاهی با حریفان دیگری كه ســبك متفاوتی دارند، 
بازی كنید. همه این توصیه ها باید در بستری كه مربی 
فراهم می كند به كار گرفته شود تا هنگام تاش برای 

پیشرفت، ضعف های تكنیكی شما را برطرف كند.

فورهند و بك هند 
نخستین تكنیك هایی كه باید در ورزش پینگ پنگ یاد 
بگیرید بك هند و فور هند است كه جزو تكنیك های پایه 
محسوب می شوند. بعد از یادگیری این تكنیك ها باید 
روی واكنش سریع كار كنید؛ چراكه بهترین بازیكنان 
تنیس روی میز واكنش ســریع دارنــد. بازیكنان كه 
رفلكس های ســریع دارند به راحتی بر كسانی كه روی 
این تكنیك مهارت ندارند، غلبه خواهند كرد. تمرینات 
فیزیكی كه به بهبود هماهنگی دســت و چشم كمك 
می كند برای ارتقای این مهارت مفید است. در مرحله 
بعد هم باید یاد بگیرید كه چگونه با قدرت به توپ ضربه 
بزنید. برای این كار كافی اســت تمــام اعضای بدن را 

حركت بدهید و فقط به استفاده از بازو ها اكتفا نكنید.

تكنیك رقص پا
رقص پا یك مهارت مهم در تنیس روی میز 
است. بدون تبحر در این توانایی غیرممكن 
اســت به یك بازیكن حرفه ای بدل شوید. 
دانستن زمان مناســب برای تغییر رقص 
پا می تواند به شــما كمك كند تا بازی تان 
را به طور قابل توجهی بهبود ببخشــید. در 
ورزش تنیس روی میز، سرعت، حرف اول 
را می زند و به همین دلیل پیش بینی مسیر 

حركت توپ حین مسابقه دشوار است. 



تبدیل دانش به ثروت 

گیاه شناسی مردمی 

كاشت و برداشت گیاهی برای ترك اعتیاد 

امان از خام فروشی

یك گیاه شناس ماهر در دوردست ترین نقاط كشور هم گیاهانی كشف می كند كه در همه این سال ها كسی به خواص 
درمانی شان پی نبرده است. طبیعت گردی و رفت وآمد در مناطق دور و نزدیك و بعضا صعب العبور برای پیدا كردن گیاهان 
كمیاب، شغل اصلی آنهاست و موزه گیاهان دارویی را می توان نتیجه سفرهای گاه و بی گاه گیاه شناس ها دانست. مجید 
قربانی نهوجی، عضو هیأت علمی و قدیمی ترین گیاه شناس پژوهشكده گیاهان دارویی است كه سال های زیادی از عمرش 
را صرف كشف و شناسایی گونه های گیاهی كرده و هنوز در حال كشف گونه های جدید است. او گونه های گیاهی را كه 
خواص درمانی دارند به حیوانات وحشی و سركشی تشبیه می كند كه برای اهلی شدن ابتدا باید قرنطینه شوند؛ »گیاه 
دارویی تا تبدیل شدن به داروی گیاهی یك پروسه نسبتا پیچیده را طی می كند. گیاهی كه در طبیعت رشد كرده، مثل یك 
اسب وحشی است كه سال ها در طبیعت سرگردان بوده. یك گیاه شناس در قدم اول گیاه را شناسایی می كند و مرحله بعد 

اهلی سازی  گیاه یعنی كشت نمونه گیاه در بستر آزمایشگاهی است. «

كشــف گونه های گیاهی و تولید داروهای گیاهی ریشــه در فرهنگ و تمدن ایرانیان دارد و بســیاری از 
گیاه شــناس ها بر این باورند كه باید مثل بناهای تاریخی از این میراث كهن مراقبت كرد. برخی دیگر هم 
ابو علی سینا را نخستین گیاه شناس تاریخ می دانند و معتقدند كه این دانشمند ایرانی با كشف خواص درمانی 
گیاهان و تجویز داروهای گیاهی، آن را به عنوان یك میراث برای نســل های بعدی به یادگار گذاشته است. 
گیاه شناس پژوهشكده گیاهان دارویی جهاد دانشــگاهی می گوید كه گیاه شناس های این مركز با گذشت 
قرن ها راه ابوعلی سینا را ادامه می دهند؛ »ما هنوز هم در حال كشف گونه های ناشناخته گیاهی هستیم. مثال 
مدتی قبل در یكی از مناطق كشور با گیاهی به نام »تلخه بیان« كه قشر سنتی برای ترك اعتیاد از آن استفاده 
می كردند، مواجه شدیم. همین اطالعات جرقه ای شد برای پژوهش درباره خواص این گیاه شگفت انگیز و در 
نهایت موفق به تولید دارویی به نام دتوكسین شدیم كه برای ترك اعتیاد تجویز می شود. گیاه  تلخه بیان در همه 
مناطق كشور یافت می شود و شباهت زیادی با علف هرز دارد. به همین دلیل در برخی مناطق برای از بین بردن 

این گیاه هزینه می كردند. كشور ما به واسطه تنوع اقلیمی در زمینه گیاهان دارویی ظرفیت عظیمی دارد.«

طبق آخرین برآوردها بین 8تا 12هزار گونه گیاهی در كشور وجود دارد و از این تعداد 2500گونه فقط در 
مناطق مختلف ایران یافت می شود كه حدود 2هزار گونه آن خواص درمانی دارند. شاید به همین دلیل است كه 
گیاه شناس های قدیمی ارزش هر گیاه ناشناخته ای كه منجر به كشف یك داروی جدید می شود را با ارزش یك 
چاه نفت مقایسه كرده و برای كشف آنها از خطرهای بسیاری عبور می كنند. گیاه شناس پژوهشكده گیاهان 
دارویی، خام فروشی را آفت بزرگی می داند كه روند كشف گیاه و تولید دارو را مختل می كند؛ »صادر كردن 
گیاه به صورت خام مثل فروش نفت خام كار سنجیده ای نیست و كمترین ارزش افزوده را برای ما دارد. افراد 
سودجو بسیاری از گیاهان به خصوص گیاهانی كه به طور خود رو در طبیعت رشد می كند را به صورت خام 
صادر می كنند و همان گیاه بعد از اینكه در كشور دیگری تبدیل به فراورده شد با چند برابر قیمت به ما فروخته 
می شود. متأسفانه افراد محلی هم نمی دانند چقدر از این گونه های گیاهی برداشت كنند تا به طور كامل آسیب 

نبینند. توصیه ما به مردم این است كه برای جمع آوری گیاه در طبیعت حد و مرز قائل شوند.«

ورود به موزه گیاهان دارویی كه نقطه شروع درمان 
بسیاری از بیماری هاست

كلكسیون گیاهان 
دارویی اینجاست

موزیك گردی13تلگراف خانه

انبوه گیاهانی كه خیلی ها از خواص شگفت انگیز آنها بی خبرند، مثل 
گنجینه ای گرانبها داخل انبوه كمدهای چوبی و الی زر ورق نگهداری 
شده اند و مثل آثار باســتانی در معرض دید عموم قرار دارند. اینجا موزه گیاهان دارویی در 
پژوهشكده گیاهان دارویی جهاد دانشــگاهی و جایی برای كشف انواع گیاهان ناشناخته با 
خواص درمانی است كه با آزمون و خطاهای بسیار و تالش گیاه شناس ها سر و شكل گرفته اند. 
گیاه شــناس ها مثل دانشــمندانی كه برای كشــف فرمول های جدید مدام در آزمایشگاه 
به سرمی برند، گونه های جدید گیاهی را در طبیعت جمع می كنند تا خواص درمانی آنها را كشف 
كنند. سال هاست كه داروهای بسیاری با استفاده از خواص برخی گیاهان، روانه بازار می شوند 

اما كمتر كسی می داند كه اینجا نقطه شروع تولید بسیاری از این داروهاست. 

بهنام سلطانی

نزدیك به 20 ماه از شیوع ویروس كرونا 
در كشورمان می گذرد و در این مدت 
كادر درمان با تمام وجود خودشان را 
وقف مردم و بازگرداندن سالمت به تن 
بیماران كرده  اند. به همین دلیل هم 
هر زمان با هر وسیله ای از این مدافعان 
سالمت قدردانی می شــود، به مذاق 
مردم هم خوش می آیــد. نمونه اش 
نماهنگ »سایه روشن« كه با نگاهی 
متفاوت به تالش پرستاران و نیروهای 
درمان در روزهای كرونایی پرداخته 
و خیلی زود مورد استقبال مخاطبان 
موســیقی قرار گرفــت. این آهنگ 
بی كالم با آهنگســازی و تك  نوازی 
كنترباس »مهدی كالنتری« ساخته 
 شــده و كارگــردان نماهنــگ نیز 
»پرویز كاظم لو« است. كالنتری درباره 
انگیزه ســاخت نماهنگ سایه روشن 
می گوید: »هدف از ساخت این نماهنگ، 
تقدیر از این فرشتگان زمینی است و 
درواقع سپاسگزاری بی پایان اهالی هنر 

از خط مقدم این روزهایمان است«.

نماهنگ سایه روشن

»پرسش« نام یكی از جدیدترین 
تولیدات موســیقایی كشور است 
كه همین چند روز پیش به همت 
»محمدرضا تفضلی« آهنگســاز 
و مــدرس علــوم آهنگســازی 
منتشر شــد. تفضلی كه پیش از 
این بــا آلبوم هــای »واگویه ها« و 
»ســونات  ها« در عرصه موسیقی 
كشورمان شناخته شــده بود، به 
تازگی آلبوم پرســش را روانه بازار 
موسیقی كرده اســت. این آلبوم 
كه دارای 8قطعه اســت و از سوی 
مؤسسه فرهنگی هنری »ماهور« 
منتشــر شــده، شــامل چند اثر 
مجلســی و ســلو از محمدرضــا 
تفضلی در بازه زمانی ســال های 
1382تا 1394است. گفته می شود 
هر كدام از این آثار نمایانگر بخشی 
از گرایش های آهنگســازی مولف 
آنها به شمار می رود. در این آلبوم 
نوازندگی ازجمله پانیذ فریوسفی، 
ســتاره بهشــتی، مهرداد غالمی، 
مریــم مهربــان، امیــن غفاری، 
امین عطایی، دانیــال جورابچی، 
محمدحســین غریبــی و گلنار 

شعاری به هنرمندی پرداخته اند.

آلبوم پرسش

نخستین آلبوم استاد 

مــاه مهــر،  مــاه زنده یاد اســتاد 
»محمدرضا شجریان« است؛ اول 
مهر سالروز تولد و 17مهر نخستین 
سالروز درگذشت خسرو آواز ایران 
اســت. به همین دلیل بد نیســت 
در این مــاه نگاهی بــه آلبوم های 
منتشر شده استاد شجریان بیندازیم 
كه حاصل نیم قــرن فعالیتش در 
عرصه موسیقی اصیل ایرانی است 
اما شاید یكی از بهترین گزینه های 
ما برای گوش ســپردن به صدای 
دلنشین اســتاد بی بدیل موسیقی 
سنتی، آلبوم »رباعیات خیام« باشد؛ 
نخســتین آلبوم موسیقی زنده یاد 
شــجریان كه در ابتــدای دهه50 
منتشر شــد. این آلبوم كه تشكیل 
شــده از دكلمه »احمد شاملو« و 
آواز »محمدرضا شجریان« است، 
همانطور كه از نامش پیداست، به 
آثار خیام پرداختــه؛ به این ترتیب 
كه احمد شاملو 30رباعی از خیام را 
دكلمه كرده و محمدرضا شجریان 

5رباعی را با آواز می خواند.

پنجشنبه
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معرفی كتاب هایی با موضوع داروهای گیاهی 

معجزه عسل و زعفران
تجویز دمنوش های گیاهی برای درمان بیماران مبتال به كرونا نشان داد كه داروهای گیاهی گاهی بیش از داروهای شیمیایی در بهبود وضعیت جسمانی بسیاری از بیماران اثر دارد و استفاده از 
عصاره گیاهانی كه خواص دارویی دارند تا چه حد شفابخش است. با پیشرفت روزافزون علم پزشكی و دارویی، آنچنان كه باید به خواص معجزه آسای برخی گیاهان اهمیت داده نمی شود و بیشتر 
بیماران، نتایج زودرس و آنی را جست وجو می كنند. برای آشنایی با انواع گیاهان و خواص دارویی آنها كتاب های بسیاری هم منتشر شده كه هر كدام حكم پنجره ای رو به دنیای طب اسالمی و 

گیاهی را دارند. به عنوان نمونه چند نسخه از پرفروش ترین كتاب هایی را كه تاكنون در این زمینه منتشر شده اند به شما معرفی كرده ایم.

عسل درمانی
   نویسنده: اكرم منصوری     ناشر: یاقوت سپاهان

عسل یكی از هدیه های ارزنده و پرانرژی طبیعت است كه در قرآن  كریم از آن به عنوان ماده شفابخش یاد می كنند. در 
كتاب انجیل مسیحیان هم از عسل به عنوان مظهر فراوانی و نعمت یاد كرده اند و در یونان باستان عسل را یكی از هدایای 
گرانبهای طبیعت می دانستند و از آن به عنوان خوراك بهشتی نام می بردند. در این كتاب به صورت مختصر درباره 
فراورده های زنبورعسل و نمونه های مختلف عسل و همچنین تشخیص عسل طبیعی از نمونه های تقلبی توضیح داده 
شده و اطالعاتی درباره طریقه درمان برخی بیماری ها با این ماده شفابخش را پیش روی مخاطب قرار داده است.

دمنوش های گیاهی
   نویسنده: س. صداقت     ناشر: سیصد و شصت درجه

همه افرادی كه به درمان با داروهای گیاهی اعتقاد دارند از عرقیجات گیاهی به عنوان منبع مهمی برای درمان بسیاری 
از بیماری ها نام می برند و به همین دلیل كتاب های بسیاری با این موضوع تالیف شده است. »دمنوش های گیاهی« 

یكی دیگر از كتاب هایی است كه شما را با خاصیت انواع و اقسام چای  و دمنوش های گیاهی آشنا می كند و دستور تهیه 
چندین نوع دمنوش مقوی را كه به تقویت سیستم ایمنی بدن كمك می كند، در اختیارتان قرار می دهد. با مطالعه این 

كتاب یاد می گیرید كه چگونه دمنوش ها را جانشین شربت ها و سایر نوشیدنی های شیرین و پرقند كنید و از ابتال به 
بیماری قند و فشار خون در امان بمانید.

گیاه درمانی
   نویسنده: رودولف فریتز ویس، فولكر فینتلمن     ناشر: سخن گستر

كتاب »گیاه درمانی« هم اثری كاربردی است كه عالوه بر معرفی علم گیاه شناسی، استفاده از داروهای گیاهی برای 
پیشگیری و درمان برخی بیماری ها و داشتن زندگی سالم را به شما ارائه می دهد. جداسازی و تعیین خواص شیمیایی 
اجزای گیاه یكی از موضوعات بسیار مهم در علم گیاه شناسی است و كتاب گیاه درمانی شما را با بخشی از این موارد آشنا 
می كند. این كتاب می تواند به شما در درمان برخی بیماری ها كمك كند و مقدمه ای برای مطالعه  كتاب های تخصصی تر 
باشد. نویسنده های كتاب از هرگونه گزافه گویی خودداری كرده اند و هر اطالعاتی كه درباره ساختار گیاهان دارویی 
گردآوری كرده اند را به طور خالصه در این كتاب جای داده اند.

تولید و صادرات گیاهان دارویی 
   نویسنده: فواد فاتحی     ناشر: دیباگران

گزارش ها حاكی از آن است كه میزان تولید و مصرف گیاهان دارویی در جهان از 14میلیارد دالر در سال2002 به 
124میلیارد دالر در سال2017 رسیده است و طبق پیش بینی سازمان بهداشت جهانی در سال2050 به 5000میلیارد 
دالر خواهد رسید كه گردش مالی قابل مالحظه ای است. زیست بوم ایران خاستگاه 8000گونه گیاه دارویی بومی است 

اما از یك  صدم چنین ظرفیت عظیمی استفاده نمی شود. این كتاب نخستین قدم برای آشنایی با روش های علمی تولید و 
صادرات گیاهان دارویی و مطابق با سرفصل های سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور است.

 پرورش گیاهان دارویی و معطر
   نویسنده: ساسان جعفرنیا، سارا خسروشاهی     ناشر: سخن گستر

كتاب »پرورش گیاهان دارویی و معطر« به آموزش تكثیر و پرورش گیاهان دارویی و درختان و درختچه های دارویی و 
معطر می پردازد و در این زمینه اطالعاتی جامع در اختیار شما قرار می دهد. این كتاب كاماًل كاربردی است و با تصاویر 
گویایی كه دارد، شما را در همه مراحل رشد و پرورش گیاهان دارویی همراهی می كند. اگر به پرورش گیاهان دارویی 
عالقه دارید و می خواهید به طور جدی تر وارد دنیای گیاهان دارویی شوید، پیشنهاد ما به شما مطالعه كتاب پرورش 
گیاهان دارویی و معطر است. این كتاب، اثری كم حجم و مهم است و مطالعه آن برای آشنایی با پرورش گیاهان دارویی 
می تواند نقطه شروع خوبی باشد.

درمان بیماری ها با داروهای معجزه  گر گیاهی
   نویسنده: محمد صادقی سیار     ناشر: سفیر قلم

استادان طب اسالمی بر این باورند كه ریشه بیشتر بیماری ها، در سرد مزاجی یا مزاج بلغمی است و شناخت مزاج، 
نخستین قدم برای درمان بیمارانی است كه به استفاده از داروهای گیاهی اعتقاد دارند. این كتاب برای مزاج شناسی 

یك مرجع مناسب و قابل اعتماد است و نویسنده، جامع ترین و مفیدترین اطالعات در زمینه داروهای گیاهی، شناسایی 
مزاج ها، اصول صحیح تغذیه، سردی و گرمی خوراكی ها و ویتامین ها و امالح معدنی مورد نیاز بدن را پیش روی مخاطب 
قرار داده است. در این كتاب به خواص درمانی، مضرات، عوارض جانبی، مقدار مصرف سردی و گرمی، ویتامین ها و امالح 

معدنی موجود در میوه ها و گیاهان دارویی اشاره شده است.

آپوكاروتنوئیدهای زعفران
   نویسنده: شعیب احمد بابا، ناشیمان اشرف    ناشر: انتشارات مرندیز

این كتاب شما را با مسیرهای بیوسنتز اصلی ترین تركیبات دارویی زعفران و آنزیم های موجود در آن آشنا كرده و سپس به شرح 
خواص دارویی این گیاه ارزشمند می پردازد. محبوبیت زعفران بین مردم جهان به خاطر تركیباتی مثل رنگ، عطر و طعم این گیاه 
است و به همین دلیل آن را به گرانبهاترین ادویه جهان بدل كرده. این تركیبات كه در گروه آپوكاروتنوئیدها جای گرفته اند، خواص 
دارویی منحصر به فردی مثل ضد سرطانی، ضد التهابی و محافظت از قلب دارد. نویسنده روایت می كند كه استفاده از زعفران برای 
دستیابی به اهداف درمانی به دوران روم و یونان باستان برمی گردد و در آن دوران از این گیاه گرانقیمت و كمیاب برای درمان 
مشكالت گوارشی سرفه، كولیك، بی خوابی، اختالل زنانه و بیماری قلبی و به عنوان داروی مسكن و آرام بخش استفاده می كردند.

خواص گیاهان دارویی و عرقیات شفابخش
   نویسنده: داریوش صالحی     ناشر: یاقوت سپاهان

این كتاب به بسیاری از پرسش ها پاسخ می دهد. مثال در گذشته سرطان ها و تومورها را چگونه بدون عمل جراحی درمان 
می كردند؟ یا مصریان باستان چگونه پوست خود را جوان و زیبا نگه می داشتند؟ آن موقع كه خبری از پروتئین ها و 

مكمل های شیمیایی نبود، چگونه قهرمانان و پهلوانان بزرگی چون پوریای ولی در عرصه ورزش ظهور كردند؟ نویسنده 
تالش می كند خواص معجزه آسای داروهای گیاهی را برای مخاطب تشریح كند و برای این كار گریزی می زند به دوران 
ایران باستان كه برای درمان بیماری های صعب العالج به انواع گیاهانی كه در طبیعت می رویید پناه می بردند. این كتاب 

را برای كسانی كه به مصرف عرقیجات گیاهی اعتقاد دارند توصیه می كنیم.

كاربرد گیاهان دارویی در ورزش
   نویسنده: مسعود حسین زاده     ناشر: صبح امروز

كتاب »كاربرد گیاهان دارویی در ورزش«، خواننده را با كاربردها و خواص درمانی گیاهان دارویی در زمینه  ورزش آشنا می كند. 
با استفاده از این كتاب می توانید به اطالعاتی جامع و كافی برای ورود به دنیای گیاه درمانی دست یابید. بیشتر ورزشكاران عالقه 
زیادی به افزایش آمادگی جسمانی دارند اما همه آنها می دانند كه استفاده بی رویه از مكمل ها و داروهای شیمیایی و هورمونی 
چه عواقب مخربی دارد. كتاب كاربرد گیاهان دارویی در ورزش، برخی گیاهان دارویی كه از آنها برای تقویت قوای جسمانی 
استفاده می شود و برای ورزشكاران همه رشته های ورزشی مناسب است را معرفی می كند. بی جهت نیست كه این كتاب 
همواره مورد اقبال ورزشكاران، مربیان و عالقه مندان به فعالیت های ورزشی قرار گرفته و جزو پرفروش ها به شمار می رود.

درمان سنتی براساس طب اصیل ایرانی- اسالمی
   نویسنده: سیدهادی فاطمی     ناشر: سوره مهر

این كتاب روایت می كند كه چگونه از اصول طب اصیل اسالمی می توان برای درمان بیماری های مختلف استفاده كرد و 
روش های درمانی ساده و كاربردی را به مخاطب آموزش می دهد. نویسنده بر این باور است كه راهكارهای درمانی طب 

سنتی به  اندازه  شیوه های درمانی جدید تأثیرگذار است و گاهی درمان برخی از بیماری ها تنها با توسل به اصول طب 
سنتی ممكن می شود. كتاب »درمان سنتی براساس طب اصیل ایرانی- اسالمی« در 2بخش »طب سنتی« و »طب 

اسالمی« تدوین  شده است. بخش دوم كتاب شامل احادیثی در مورد جسم و سالمتی نقل شده و نویسنده این حدیث ها 
را نشانه ای از اصالت و هویت روش های درمانی گیاهی می داند.
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اینجا تنها موزه گیاه شناســی كشــور اســت و در 
خاورمیانه هــم نمونه دیگــری وجود نــدارد. آنها 
مثل كارگران معدن گاهی از ال بــه الی خاك، طال 
اســتخراج می كنند اما اینگونه نیست كه هر كسی 
بتواند به راحتی وارد این حرفه شــود. گیاه شناس ها 
معموال در رشته زیست شناســی تحصیل كرده اند و 
با تحصیالت آكادمیك وارد این شغل می شوند. عضو 
هیأت علمی پژوهشــكده گیاهان دارویی می گوید: 
»بعد از جمع آوری و شناسایی گیاه توسط گیاه شناس 
و پشت سر گذاشــتن مرحله اهلی ســازی ، تركیبات 
شیمیایی و اثرات دارویی آن مورد تجزیه و تحلیل قرار 
می گیرد و هر گیاهی  كه این فرایند را به درستی طی 

كند، در مراكز تخصصی به دارو تبدیل خواهد شد«. 
گیاه شناس ها به تنهایی قهرمان داستان تبدیل گیاه 
به دارو نیســتند و نقش افراد محلی مناطق مختلف 
كشور به خصوص عشایر و اهالی روستاهای دورافتاده 
را نمی توان در این فرایند نادیده گرفت. اطالعاتی كه 
آنها درباره برخی گیاهان ناشــناخته دارند، سینه به 
سینه گشته و به نسل امروز رسیده و هنر گیاه شناس 
تبدیل این منابع شفاهی به منابع مكتوب و استفاده 
از این طالعات برای كشــف گونه های ناشــناخته 
گیاهی است. در حرفه گیاه شناســی به این فرایند 
»گیاه شناسی مردمی« می گویند؛ یعنی كشف گیاه با 

كمك بومی های هر منطقه.

كمین گرازها 
گشت و گذار در طبیعت و تجربه كردن اقلیم مناطق 
مختلف كشــور، بخش لذتبخش كار گیاه شناس ها 
به شــمار می رود اما مواجهه با جانوران وحشــی و 
سمی روی دیگر سكه است. مناطقی كه گیاهانی با 
خواص دارویی دارند محل زیست حیوانات خطرناكی 
مثل خرس و گراز هســتند و گیاه شــناس ها مدام 
در تیررس ایــن حیوانات قرار دارنــد. مار گزیدگی 
هم دیگر به بخش جدانشــدنی كار آنها بدل شــده 
و این شرایط گیاه شناســی را به یك حرفه پر خطر 
تبدیل كرده اســت. مجید قربانی نهوجی، احترام 
به طبیعت و حفظ جــان حین كشــف گونه های 
ناشناخته گیاهی را دوماموریت اصلی هر گیاه شناس 
می داند؛ »گیاه شناس با این پیش فرض وارد طبیعت 
می شود كه هرگز به تهدیدی برای جانوران و گیاهان 
بدل نشــود و از جان خودش هــم محافظت كند. 
گیاه شــناس های ما بارها با حیواناتی مثل خرس و 
گراز مواجه شده و گاهی هم با مارگزیدگی دست و 
پنجه نرم كرده اند. این خطرات تقریبا در همه مناطق 
كشور وجود دارد اما گیاه شناس به رسالت خودش 
یعنی كشف گونه های ناشناخته گیاهی پایبند است. 
اطالعاتی كه در مورد این گونه های گیاهی به دست 
می آید، نزد سالمندان محلی است و اگر جمع آوری 

نشود به نسل بعد منتقل نخواهد شد«. 

یكی از ماموریت های گیاه شــناس ها 
جلوگیری از انقراض گونه های گیاهی 
اســت و این موزه با چنیــن هدفی از 
سال1377 فعالیتش را شروع كرده. آنها 
با سفر به 31 استان كشور، تاكنون بیش 
از 3هزار گونه گیاهی را كشف كرده اند 
و نمونه این گیاهــان در موزه گیاهان 
دارویی نگهداری می شود. هر گیاه در 
پوشه های مخصوص نگهداری می شود 
و شناسنامه هر گیاه شامل نام محلی 
گیاه، محل كشت، تاریخ جمع آوری و 
نام فرد جمع كننده یا همان گیاه شناس 
روی پوشه حك شده است. این تنها رد 
پایی است كه گیاه شناس ها در كشف 
گونه های ناشناخته گیاهی از خودشان 
به جا می گذارند. عضــو هیأت علمی 
پژوهشكده گیاهان دارویی می گوید: 
»بخش دیگری از پژوهشكده به كشت 
150گونه گیاهی پرمصرف اختصاص 
دارد و این بخش  كلكسیون گیاهان زنده 
دارویی است. این مزرعه برای كسانی كه 
می خواهند در زمینه داروهای گیاهی 
تحقیق و پژوهشــی انجام بدهند یك 

مرجع مناسب است.



14 خانهگردی

برای یك دورهمی خانوادگی، بازی 
»معبــد ال دورادو« گزینه بســیار 
خوبی اســت. این بازی استراتژیك 
و ماجراجویانــه كه بــرای 2تا 4نفر 
طراحی شده، در سال 2017در جمع 
3بازی برتر سال )جایزه اشپیل( قرار 
گرفت و به همین دلیل با چشم بسته 
می توان این بــازی را به جمع های 
خانوادگی راه داد! داســتان بازی از 
این قرار اســت كه در عمیق ترین و 
ترســناك ترین بخش جنگل های 
متراكــم آمریكای جنوبی معبد طال 
قــرار دارد. بازیكنان بــازی در واقع 
گروهی از ماجراجویان جسور هستند 
كه باید به جســت وجوی این معبد 
طالی پنهان بپردازند و با مســدود 
كردن راه حریفان، خودشــان را به 
ال دورادو برســانند. درنهایــت هر 
بازیكنی كه بتواند تیم اكتشافی اش 
را از مناطق مختلف بــازی ازجمله 
جنگل، دهكده و رودخانه گذر داده و 
به معبد ا ل دورادو برساند، برنده است.

معبدالدورادو

»مانوئل اول، پادشــاه كشــور 
پرتغال بعــد از بازدیــد از كاخ 
»الحمراء« در جنوب اســپانیا، 
شیفته كاشی كاری های این كاخ 
شد و دستور داد دیوارهای كاخ 
خودش در پرتغال را هم با همان 
كاشی ها زینت بدهند. بردگیم 
»آزول« شــما را در نقــش یك 
هنرمند كاشی كار برای آراستن 
دیوارهای كاخ پادشاهی اوورا به 
پرتغال می برد«! این تعریف بازی 
فكری و استراتژیك آزول است؛ 
بازی ای كه در هــر دور از بازی، 
یكی از بازیكنان موفق می شود 
یك ردیف افقی از 5كاشی به هم 
پیوسته را در دیوار خود تشكیل 
دهد و امتیاز این مرحله را از آن 
خود كند. در پایان بازی بازیكنی 
كه بیشترین امتیاز را دارد، برنده 
خواهد شد. بازی آزول برای 2تا 
4بازیكن طراحی شده و هر دور 
بازی آن حــدود 30تا 60دقیقه 

زمان می برد.

بازی»آزول«

پنجشنبه
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همشهری؛ناشراختصاصیخاطراتانیومورریكونهآهنگسازشهیر

 همكاری  با دیگران
تجربیات و تحكیم جایگاه شغلی

بولونینی و مونتالدو 

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

یازدهم 

تاكنون در 10قســمت، خاطرات انیو مورریكونه آهنگســاز بزرگ 
ســینما را مرور كرده ایم. در هفته های پیش همكاری مورریكونه با 
سرجو لئونه، پیر پائلو پازولینی، جیلو پونته كوروو و ماركو بلوكیو را مطالعه كرده اید. این هفته در ادامه انتشار 
اختصاصی گفت وگوی الســاندرو درروزا با مورریكونه از كتاب » در پی آن نغمه؛ موسیقی من، زندگی من« در 

روزنامه همشهری، همكاری های مورریكونه با 2كارگردان ایتالیایی دیگر مرور می شود.

مترجم:مهدیفتوحی--حامدصرافیزاده

خاطرهخانه

    در نیمــه دوم ســال های دهه 
60 شــما فقط با جوانان نوجو كار 
نكرده اید. در سال1۹6۷ با بولونینی 
مالقــات كردیــد و همینطور با 
مونتالدو و از پیش مشــخص بود 
كه احتماالً 2كارگردانی خواهند 
بود كه با آنها بیشترین همكاری 
را خواهیدداشت )به ترتیب در 1۵ 

و 12فیلم(.
درواقع از بین بولونینی، نگرین، مونتالدو 
و تورناتوره نمی دانم با كدامیك بیشتر كار 
كرده ام. گمان می كنم در این طبقه بندی 
باید سالچه را هم اضافه كنم. وقتی بولونینی 
در سال67 برای فیلم »آرابال « با بازی ویرنا 
لیزی با من تماس گرفت پیشــاپیش یك 
كارگــردان حرفه ای بود. او بــا نیم نگاهی 
به نئورئالیســم كارش را آغاز كرده بود و 
به عنوان فیلمنامه نویس بــا پازولینی كار 
كرده بود. او بازیگری چون آلبرتو سوردی را 
كارگردانی كرده بود. كاركردن با او برای من 
افتخاری بود و بالفاصله هم با هم دوستان 
خوبی شدیم. ارتباط شغلی ما بر پایه اعتماد 
و صداقت بود و وقتی كارها بر وفق مراد بود 
دائم در حال ستایش و تمجید هم بودیم 
و وقتی درمی یافتیم كه اشــتباه كرده ایم 
شــكل انتقادآمیزی به خود می گرفت. او 
خیلــی فرهیخته بود و كارگــردان اپرای 
قابل اعتنایی هم بود. یك بار همراه با لوچانو 
پاواروتی رفتم به تماشای اپرای توسكا از 
ساخته های او. آن اجرا مرا بسیار برانگیخت. 

یادت هست كی با هم متلو را كار كردیم؟
]جولیانــو مونتالــدو )متولــد 1۹30( 
كارگردان برجســته ایتالیایی كه در چند 
فیلم نیز به ایفای نقش پرداخته اســت. از 
مهم ترین ساخته های او می شود به فیلم  
»ساكو و وانتزتی « و مجموعه تلویزیونی 

»ماركوپولو« اشاره كرد.[
    احتماالً سال ۷0.

بله. در آن فیلم شــخصیت اصلی ماسیمو 
رانیه ری بود و من هی از خودم می پرسیدم 
او چند سالش است؟ حتی 20سالش هم 
نبود. برای متلو، من 15نسخه نوشتم، ولی 
مائورو آخر بدون اینكه به من چیزی بگوید 
آنها را با تكرار به 30تا رساند یا شاید 40تا 
و گذاشت شــان در نقاطی كه با هم توافق 
كرده بودیم. این را وقتــی فهمیدم كه با 
هم رفتیم به سینما ساوویا برای تماشای 
اكران اول فیلم به همــراه همه بازیگران. 
كسی چه می داند شاید او اینگونه دوست 
داشت. فیلم از موســیقی اشباع شده بود 
درحالی كه من ســكوت را بیشتر ترجیح 
می دادم. در پایان فیلم، هنگام پایین آمدن 
از پله های جفتی ای كه به صورت متقارن در 
2گوشه تاالر ساوویا قرار داشتند، من از یك 
سو و مائورو از سوی دیگر نگاه مان از دور به 
هم گره خورد. به او اشاره كردم كه بگویم: 
چه كرده ای؟ او شــانه باال انداخت. انگار 
می خواهد بگوید: ای... دیگر... ولی جوری 
به من فهماند كه متوجه شده اغراق كرده. 
واقعاً هم زیاد بود. مــن یك ترانه هم برای 
ماسیمو ساختم )من و تو( كه باید به معنای 

فیلم بیافزاید اما در آن حجم انبوه موسیقی 
كاماًل گم شــد. من خیلی از این بابت رنج 
كشیدم ولی از آن لحظه ما یكدیگر را بهتر 

از پیش درك كردیم.
 ]ماســیمو رانیه ری )متولد 1۹51 با نام 
جیوانی كالونه( خواننده موســیقی پاپ و 

بازیگر سینما و تئاتر از اهالی ناپل[ 
    از لحن گفته هایتان می شــود 
حس كرد كه خیلی او را تحسین 
می كنید. از چه  چیــز او در مقام 

كارگردان خوشتان می آمد؟
از لحاظ ظرفیت زیباشناختی؛ یعنی كار 
خالــص او روی تصاویر بــرای من پس از 
ویسكونتی قرار داشت. فكر می كنم اگر به 
آنچه شایسته اش بود نرسید به خاطر این 
بود كه زیر سایه ویسكونتی قرار گرفته بود؛ 
مثاًل فیلم داستان واقعی »مادام كاملیا« بر 
پایه رمان الكساندر دومای پسر كه وردی 
هم »تراویاتا« را بر پایه آن ســاخته، یك 
فیلم شــگفت انگیز بود. هیــچ كاری از او 
نیســت كه در من خاطرات واضحی از او 
را كه درآمیخته با حســرت و مالل است 

زنده نكند.
    به عنوان كارگردان خودش را 

چگونه به شما می نمایاند؟
بولونینی مرا آزاد می گذاشت و می توانستم 
به صورت خودجوش عمل كنم. به خانه ام 
می آمد و پیشنهادهای تماتیك مرا با پیانو 
می شــنید و وقتی آنها را برمی گزید دیگر 
همه جوره به من و تصمیمات آتی ام اعتماد 
می كرد؛ از ســازآرایی گرفته تا همه آنچه 
انتخاب تم ها در پی داشــت. بــا مونتالدو 
هم همینطــور كار كــرده ام. او نفر دومی 
بود كه من بــا او در آرامش كار می كردم و 
همیشه اعتمادبر انگیز بود و به من گوش 
می كرد. هر دو به مســئولیت من درباره 
آنچه پیشــنهاد می كردم می افزودند. این 
از بی توجهی آنها نســبت به موسیقی یا 
من نبود بلكه از روی اعتماد و احترام بود. 
آخرین فیلمی كه بــا بولونینی كار كردم 
»ویالی روز جمعه« بود در ســال1۹۹1. 
مائورو در میدان اسپانیا زندگی می كرد و در 
آپارتمان او بود كه برای آخرین بار دیدمش. 
یك بیماری وحشتناك او را ویلچرنشین 
كرده بود و به سوی فلج تدریجی سوقش 
می داد. هنوز هم وقتی از آنجاها می گذرم 
یاد او می افتم. او پیش از آغاز كارش با من، 
با مانینو، پیچونی، ترووایولی و روستیكلی 
كار كرده بــود و مدام آهنگســاز عوض 
می كرد. ولی وقتی ما با هم مالقات كردیم 
دیگر همكاری مان همیشگی شد. ولی یك 
روز یك اتفاق جالب رخ داد. گمان می كنم 
اتفاقی جایی به روســتیكلی برخورده بود 
و او از وی پرســیده بود: دیگــر با من كار 
نمی كنی؟ بولونینی هم پاســخ داده بود: 
فیلم بعدی را با هم كار می كنیم. اینگونه 
بود كه وقفه ای در همــكاری ما افتاد. او با 
صفا و سادگی به من گفت: باید یك فیلم 
با روستیكلی كار كنم و من گفتم: اختیار 
داری مائورو! این حرف ها چیست، كار كن!

 )1۹21-2005( مانینــو  ]فرانكــو 
آهنگســاز، نوازنده پیانو، كارگردان اپرا، 
نمایشــنامه نویس و رمان نویس ایتالیایی 
است كه ساخت موسیقی بیش از 30فیلم 
را نیز در كارنامه دارد. او با كارگردان هایی 
همچون لوكینــو ویســكونتی و جوزپه 

پاترونی گریفی كار كرده است.
پیرو پیچونی )2004-1۹21( ســازنده 
موســیقی بیش از 300فیلم است كه در 
میان آنها همكاری هایش با فرانچسكو رزی 

و آلبرتو سوردی چشمگیر است.[
    و مونتالدو؟ 

 به نظرم پونته كوروو بود كه درباره من با 
او حرف زد. می دانی كه در آن فضا همه به 
نوعی همدیگر را می شناختند. ارتباطات 
و برخوردهایــی كه در آن ســال ها با هم 
داشــتیم یك خوش اقبالی بود برای هر 
یك از ما. تا سال1۹67 من در مونته ورده 
زندگی می كردم و عماًل همه كارگردان ها 
و اشخاصی كه در ســینما كار می كردند 
هم آنجــا بودند. حتــی بی آنكه خودمان 
بخواهیم به هم برمی خوردیم. آنچه دقیق 

به خاطر می آورم این است كه نخستین بار 
مونتالدو مرا برای فیلــم »به هر قیمتی« 
)1۹76( فراخواند. داســتان استادی بود 
كه در مدت 30ســال بــرای تدریس به 
برزیل سفر می كرد ولی درواقع با این نیت 
كه یك ســرقت الماس را تدارك ببیند. 
تهیه كننــدگان پاپی و كولومبــو بودند؛ 
همان تهیه كنندگان »یك مشــت دالر« 
و بعدها فیلم های »مصون ها« )1۹6۹(، 
»خدا با ماســت« )1۹70(، »ســاكو« و 
»وانتزتــی« )1۹71( و »جوردانو برونو« 
)1۹73(. مــا در فیلم های زیــادی با هم 
همكاری كردیم. به ویژه بــرای اتفاقاتی 
كه سر این فیلم آخر افتاد هنوز هم وقتی 
او را می بینم دســتش می انــدازم. ما در 
اتاق ضبط بودیم. یك آن از من خواست 
كه قطعــه ای را بگذارم تــا دوباره گوش 
كند و گفــت: انیو دوبــاره آن قطعه ای را 
كه در آن اركســتر ساخته شــده بگذار 
گوش كنم. به او گفتم: در كدام اركســتر 
ساخته شده؟ من موسیقی آتونال نوشته 
بودم كه بتواند ابعاد انتزاعی فلسفه را در 
تقابل با زبانی اســلوب مند توصیف كند 
كه شبه قرون وســطایی و زمینــی بود تا 
در اجرای آن بشــود روح تاریخی قطعه 
را عرضه كــرد. مونتالدو كار را دوســت 
داشت ولی اركســتری در كار نبود و كار 
در كل چیز دیگری بود. سال های ســال 
برای انتخاب قطعاتی كه به او پیشــنهاد 
می كردم و با پیانو ساخته شده بودند به من 
اعتماد داشت. به من نگاه می كرد و تالش 
می كرد دریابد كدام به نظر من خوشایندتر 
اســت؛ یك اعتماد كامل. رؤیای بزرگ او 
رسیدن به كارگردانی ساكو وانتزتی بود. 
فیلم های اولیه اش بــه این كار می آمدند. 
این را مدت ها بعد خــودش برایم تعریف 

كرد.

بدهم تا فیلــم را بهتر كنــم. ولی اگر با 
كارگردان نقطه اشتراكی نداشتم و اگر 
در درونم كششی نسبت به آن نوع فیلم 
حس نمی كــردم كار را نمی پذیرفتم؛ 
چون نمی دانستم باید آن را چطور انجام 
دهم. شاید این رفتار من بتواند دست كم 
تا انــدازه ای آزادی ای را توضیح بدهد 
كه من همیشــه در پی اش بوده و به آن 
عمل كرده ام؛ همان آزادی ای كه گاهی 
مرا بــه پروژه هایی كه مخاطــب عام را 
شوكه می كردند نزدیك می كرد. گاهی 
یاد پازولینی می افتم كه هنگام تدوین 
فیلم »سالو« به تدوینگرش گفته بود تا 
بخش هایی از فیلم را به من نشان ندهد یا 
اپیزودی را با آدریان لین به یاد می آورم 
وقتی داشتیم در سال1۹۹7 »لولیتا« را 
كارمی كردیم. او هم مثل پازولینی برخی 
صحنه های ثقیل فیلم را به من نشــان 
نداد. گاهی از خودم می پرســم آنها چه 
تصوری از من در ذهن داشتند؟ شاید من 
به این اشخاص تصویر یك آدم اخالق گرا 

را منتقل می كردم؛ نمی دانم.

ورتمولروبرتولوچی
    بگذارید از سینمای موسوم به 
مؤلف سخن بگوییم. برای شما در 
چنین مواردی چه چیزی تغییر 
می كند؟ اصــاًل می پذیرید كه 

چیزی تغییر می كند؟
ســینمای مؤلف امكانات بیانی فراوان 
و آزادی بیشتری نســبت به سینمای 
تجاری به آدم می دهــد. در فیلم های 
هنری معموالً آهنگساز آنچه را بخواهد 
می تواند بنویســد بی آنكــه توجهی به 
كسی داشــته باشــد مگر به خودش و 
كارگردان و اجبار گیشــه را هم ندارد؛ 
چون این كارهــا دلیل بــودن خود را 
در پیام هایــی كه منتقــل می كنند و 
كندو كاوهایشان می یابند. آهنگسازی 
كه مشغول فیلم تجربی و هنری می شود 
مثل این اســت كه بتواند روی بهترین 
دارایی هایــش ســرمایه گذاری كند و 
بدون اجبار و پشــیمانی آنچه كه دارد 
عرضه كند. دلیل شخصی همكاری در 
برخی از فیلم ها این بوده تا دســت به 
تجربه اندوزی بزنم و عناصر موسیقایی 
مورد عالقه ام را بــا بازخوانی دوباره به 

جریان سینما هدایت كنم.
    نخستین  فیلم مؤلف شما چه 

بود؟
»خزندگان« از لینا ورتمولر. ولی این یك 
همكاری ناســازگارانه بود. لینا ورتمولر 
عادتی داشــت كه گمــان می كنم این 
عادت را از زمانی كه كمدی های تئاتری 
گارینه ای و جوانینــی را با گورنی كرامر 
كار می كرد با خود آورده بود. شاید كرامر 

حرف گوش كن تر از من بود و وقتی لینا 
به او می گفت این نت را برایم عوض كن 
او لینا را راضی می كــرد ولی من نه. در 
همان فیلم مرا واداشت تا ترانه  »فانوس را 
بگردان« از اتزیو كارباّل)پدر فلورا همسر 
مارچلو ماسترویانی( را اقتباس كنم. او 
می خواســت از آن یك والس بسازم. به 
او گفتم از آن ترانه همانگونه كه هست 
در فیلم استفاده كن ولی باالخره تسلیم 
شــدم. چنین تحمیل هایــی را در آغاز 
كارم تحمل می كردم چنان كه مرسوم 
اســت، ولی هرچه جلو می رفتم بیشتر 
از ایده های خودم دفاع می كردم. وقتی 
لینا من را برای »میمــی فلزكار به رگ 
غیرتش برخورده است/ اغوای میمی« 
)1۹72( با بازی جــان كارلو جانینیو و 
ماری آنجال مالتــو فراخواند نپذیرفتم. 
البته با هم دوست ماندیم ولی با او تا فیلم 
»حوری عوام« )1۹66( همكاری نكردم. 
فیلم زیبایی بود كه متأسفانه در گیشه 

شكست خورد. ولی او دیگر توصیه ای به 
من نمی كرد. شاید فهمیده بود كه آزادتر 
گذاشتن من برای هر دوی ما بهتر است.

 ]خزندگان با نام مارمولك ها برای پخش 
در كشورهای انگلیسی زبان عرضه شد. 
لینا ورتمولر كارگــردان ایتالیایی  زاده 
سوئد بود. او نخســتین كارگردان زنی 
است كه به خاطر فیلم »هفت دلربا / زیبا« 
)1۹75( نامزد دریافت اســكار بهترین 

كارگردانی شده بود.
پیتــرو گارینــه ای  )2006-1۹1۹( و 
 )1۹16-1۹77( ســاندروجوانینی 
نمایشنامه نویســان موفقی بودند كه در 
كارنامه  كاری شــان مجموعه وسیعی از 
كمدی های موزیكال فوق العاده مشهوری 
به چشــم می خورد. ســاخت موسیقی 
بیشتر این آثار را گورنی كرامر )فرانچسكو 
گورنی 1۹55-1۹13( بر عهده داشت. 
گورنــی كرامر یكــی از آهنگســازان و 
ترانه نویسان پركار ، رهبر گروه موسیقی و 
اركستر، تنظیم كننده و نوازنده چند ساز 
متنوع بود. ورتمولر در ابتدای كارش در 
عرصه هنر های نمایشی به مدت 7سال به 
دستیاری پروژه های گارینه ای و جوانینی 
مشغول بود. »فانوس را بگردان« )1۹36( 
باله ای است اثر كارابال كه نخستین بار در 
 Teatro dell’Opera( »خانه اپرای رم«
di Roma( بــه روی صحنــه رفت. ایزو 
كارابال )1۹64-1۸۹1( آهنگسازی بود 
كه بیشــتر در عرصه اپرا، جنگ نمایش 
)Revue( و سینما فعالیت داشت. دختر 
او، فلــورا )1۹۹۹-1۹26(، بازیگر تئاتر 
و سینما بود. جان كارلو جانینی )متولد 
1۹42( و ماری آنجــال مالتو )2013-

1۹41( 2تن از بازیگران مهم سینمای 
ایتالیــا بودند. جانینی در ســال 1۹77 
به خاطر ایفای نقش در فیلم هفت دلربا/
زیبا نامزد دریافت اسكار بهترین بازیگر 

مرد شده بود.[
در ســال 1۹64 یــك ســال پــس از 
»خزندگان«، فیلم»پیــش از انقالب« 

برتولوچی به نمایش درآمد.
پیــش از انقالب یك فیلــم ویژه تر بود؛ 

خیلی اصیل.
    شــما با برتولوچی در ۵فیلم 

كار كردید؟
بله. خیلی متأسفم كه »آخرین امپراتور« 
را با او كار نكردم. به نظرم برتولوچی یكی 
از بهترین كارگردانان تاریخ ایتالیاست. 
پــس از فیلم »پیش از انقــالب«، فیلم 
»شریك«را در ســال 1۹6۸ ساخت و 
بعد »نووه چنتو یا قرن بیســتم« را در 
ســال 1۹76 كارگردانی كرد كه به نظر 
من شاهكار اوســت. آن آخرها هم با او 
در 2فیلم كار كردم كه به نظرم آنها هم 
خیلی خاص بودند؛ »مــاه«)1۹7۹( و 
»تراژدی یــك آدم مضحك«)1۹۸1( 
با بازی اوگو تونیاتــزی. برناردو 
یك شــیوه خیلی ذهنی 
داشــت در توضیــح نوع 
موسیقی ای كه می خواست. 
اغلب كار به همجــواری با 
رنگ ها می كشــید؛ یعنی به 
حس آمیزی. او تالش می كرد 
طعــم موســیقی ای را كه در 

ذهن داشت توصیف كند.
    نخستین همكاری های 
شــما با برتولوچی در اوج 
دانشجویی  فضای جنبش 
1۹6۸ اتفــاق می افتند. آیا 
آن اعتراضــات به همكاری 
میان آهنگساز و كارگردان 
هم كشــید؟ آیا از شــما 
می خواســتند كه به شیوه 

متفاوتی كار كنید؟
نمی دانم از روی حیا بود یا چیز دیگر 
ولی نه پازولینی و نه برتولوچی كه هر 
دو از منظر سیاسی در آن سال های 
پرخروش خیلی متعهد بودند، هرگز 
این مسائل را به من تحمیل نكردند. 
آشكارا میان ســینمای آنها و سینمای 
تجــاری تفاوت هایی بــود و به نظر من 
طبیعی بود اگر با آنها سویه های موسیقایی 
كم وبیش پرتنشی را پی بگیرم. ولی من 
همیشه سعی كرده ام با كارگردان ها وارد 
گفت و گو بشــوم؛ گفت و گو و بده بستانی 
ورای مسائل زیبایی شــناختی و مسائل 
اجتماعی. اگرچه كاماًل درست است كه 
بگوییم سینمای آنها دگرگونی های بزرگی 
را از لحاظ تكنیك عرضــه می كرد ولی 
شــیوه همكاری ما با هم برخالف آنچه 
می اندیشند بیشتر سنتی بود؛ می خواهم 
بگویم بی شك محترمانه تر از شیوه ای كه 
با الیو پتری در ســال 1۹6۸پی گرفتیم. 
در فیلم »كنج دنجــی از ییالق/ مكانی 
خلوت در بیرون شــهر« مــا خودمان را 
واقعاً در یــك آزمون تجربــی رها كرده 
بودیم. این نخســتین باری بود كه من با 
گروه بداهه نوازی نوئووا كونسونانتزا كار 

می كردم.

    موسیقی ســاكو و وانتزتی 
خیلی موفق بود.

بله. با موسیقی آن فیلم من سومین نشان 
نقره ای را هم برنده شــدم و به واسطه 
حضور جون بائز كه در اوج دوره كاری اش 
بود در تمام جهان مورد توجه قرار گرفت.
    از همكاری با او چه خاطره ای 

دارید؟ 
همین كه موســیقی 2ترانه را نوشــتم 
نت ها را در پاكتی گذاشتم و شخصاً بردم 
به ســن تروپه كه در آن زمان او در آنجا 
زندگی می كرد. با ســیتروئن خودم به 
آنجا رفته بودم و وقتی به خانه او رسیدم 
دیدم با پسرش در استخر است. مواجهه 
زیبایی بود. ما همدیگر را در فراگوستو 
در استودیویی در رم دیدیم. متأسفانه 
او اركستری در اختیار نداشت. مجبور 
شدم كار را براساس بخش ریتیمك اجرا 
كنم؛ یك پیانو، یك گیتار و یك درامز. 
به عالوه او باید با عجله به آمریكا می رفت 
و به همین خاطر ما با عجله كار كردیم؛ 
یك ضبط فــوری و فوتی بــود. گمان 
می كنم اگر خوب گــوش كنید متوجه 
برخی بی دقتی ها می شوید. او درخشان 
آواز خواند ولی من مجبور شدم با دقت 
كار را میكس كنم تا بتوانم به یكپارچگی 
درستی دست یابم. هویت او و اركستری 
كه در پی هم ضبط شده بودند باید خوب 
با هم درمی آمیختند، ولی حس مان در 
اوج نبود. به عالوه من به تجربه آموخته ام 
كه عجله هرگــز كمكــی نمی كند اما 
به رغم همه اینها، قطعات هنوز هم بسیار 
مشــهورند. من در كنسرت هایم گاهی 
قطعه  قصیده ساكو و وانتزتی را با صدای 

دولسه پونتس اجرا می كنم.
قطعه »Here’s to you « به ســرودی 
بــرای آزادی بدل شــده و در ادامه در 
جاهای مختلفی مثل فیلم، مســتند و 
حتی بازی های ویدئویی مورد استفاده 
قرار گرفتــه. خودم هم توقع نداشــتم. 
گمان می كردم قطعــه دیگری، یعنی 
قصیده ساكو و وانتزتی توفیق بیشتری 
بیابد. برای هزارمین بار نشان دادم كه 
در پیش بینی توفیق هر یك از قطعاتم 
چندان ماهر نیستم. ولی ایستادم و روی 

نتیجه آن تعمق كردم.
    و نتیجه چه بود؟

گمان می كنم كه علــت توفیق این كار 
تكرار ملودیك آن است.

 Here’s to you یك سرود 
اســت كه دائماً خود را 
تكرار می كنــد. مثل 
همان هایــی كــه در 
یك دســته تظاهرات 

می خوانند؛ وقتی 

كه صدای تظاهركنندگان به تدریج در 
طول راهپیمایی در هم ادغام می شــود. 
من به صدای بائــز در طول قطعه، گروه 
كری افزودم كه با آن یكپارچه شود. انگار 
اعتراض یك نفــر اندك اندك با صدای 
مردم بعد می یابد؛ مجموعــه ای كاماًل 
منسجم در راستای یك مطالبه و در قالب 

فرارفتن از فردیت یك نفر.
    مضمون فیلم برای خودتان هم 

قانع كننده بود؟
علیــه  بــود  بازخواســت  نوعــی 

انعطاف ناپذیری هــا، بی عدالتی ها و 
پیشــداوری ها؛ درونمایه هایی كه 
همواره بــه آنها می اندیشــم. من 
خیلی هم بــه  خــودم می بالم كه 
موسیقی های خودم و وجه خالقه ام 
را به فیلم هایی اینچنینی داده ام. 
این چیزی است كه احساس زنده 
بودن و ماندن در زمان حال را به 

من می دهد.
    داشــتم به آزادی ای كه 
شــما با آن به شخصیت ها 
و درونمایه هــای گوناگون 
نزدیــك شــده اید فكر 
می كردم كــه حتی گاهی 
مخالف هم بوده اند. ولی 
شــما همیشــه هویت 
خودتان را حفظ كرده اید. 
آهنگسازان نسل پیش از 
شما، به ویژه آنانی كه از 
نئورئالیزم می آمدند، به 
اندازه شما همیشه موفق 
به درك مجادالت سینما 
نشــدند. در ایتالیای 

سال های60 برای برخی فیلم هایی 
موسیقی نوشته اید كه به مخاطب 
عام می پرداختنــد و برخی دیگر 
او را سر شــوق می آوردند و بعضی 
آنها را شوكه و وادار به اندیشیدن 

می كردند. 
من به این معنا هرگز مشكلی نداشته ام. 
كوشــش كردم پیــش از هر چیــز راه 
آزادی درونــی خــودم را پی بگیــرم و 
در مقام آهنگســاز حداكثــر توان خود 
را در هر شــرایطی بــه كار بگیرم. حتی 
اگر مربوط می شــد به فیلمی كه كمتر 
توفیق می یافت. بنابراین پیشنهاد تقریباً 
هر كارگردانــی را كه نــزد من می آمد 
شتابزده می پذیرفتم. این البته به معنای 
آن نیســت كه من انتخاب های خودم 
را نداشــتم، برعكس. 
گاهی سهمی در 
تولید می گرفتم 
با ایــن تفكر كه 
دســت یاری به فیلم 

بولونینی مونتالدو



»من به اندازه كافی خوب نیستم!«؛ این جمله ای است كه اگر فردی مبتال به احساس 
نارضایتی از خود باشد، مدام آن را در ذهنش تكرار می كند و با افتادن در یك دور باطل، 
این احساس نارضایتی بیشتر و بیشتر می شود. مهم نیست كه این فرد از نظر بقیه موفق، كارآمد، زیبا یا دارای 
ویژگی های مثبت دیگر اســت، او از خودش رضایت ندارد و این احساس نه تنها او را از رفتن رو به جلو منع 
می كند بلكه به یك چالش ذهنی آزاردهنده تبدیل می شود. اگر شما هم جزو افرادی هستید كه از خودتان در 
جنبه های مختلف زندگی رضایت ندارید و این احساس آزارتان می دهد، این گزارش را بخوانید تا ویدا ساعی، 

روانشناس بالینی و روان درمانگر برایتان توضیح دهد این حس چرا ایجاد می شود و باید با آن چه كنیم؟

دوری از چراهای منفی
از اصول رفتاری ای پیروی كنید كه شما را در كارهای تان وفادار نگه دارد؛ اصولی 
كه بین آنچه می دانید، آنچه می گویید و آنچه انجام می دهید، سازگاری و تجانس 
ایجاد كنند. اگر به اصول خود پایبند بودید، دیگر از پرســیدن چراهای منفی از 
خودتان خودداری كنید. چرا این ازدواج را كردم؟ چرا درسم را رها كردم؟چرا این 
شغل را انتخاب كردم؟چرا پولم را از دست دادم؟ نفرت و خشم و به كارهای گذشته 
اندیشیدن در شما بیماری ایجاد می كند.خودتان را برای گذشته و انتخاب هایی 

كه كردید، سرزنش نكنید. همه این چراها 
سؤاالت منفی دیگری برای تان می آورد و سودی ندارد. شما 
در آن لحظه فكر كردید كه بهترین كار ممكن را انجام دادید. مدام این را بگویید 
گذشته تمام شده و تأثیری بر من ندارد. اگر خود را دوست بدارید، ببخشید و با 
خود در آشتی باشید، تأثیرات مثبت نیز در دیگران می گذارید و می توانید آنها را 

هم دوست بدارید و  اتفاقات و رویدادهای خوشایند را به زندگی تان دعوت كنید.

گاهی احساس گناه طبیعی است
 احساس گناه یك احســاس عادی و سالم اســت كه می تواند به 
نارضایتی از خود منجر شــود. تجربه آن زمانی كه به كسی صدمه 
زده اید یا اشتباه كرده اید نشانه این است كه وجدان دارید. اما گاهی 
اوقات، ممكن است احساس گناه غیرضروری داشته باشید. انرژی 

خود را برای مبارزه با احســاس گناه هدر ندهید زیرا نادیده 
گرفتن آن یا سركوب آن، كاری از پیش نمی برد. در عوض، به 

احساس های خود توجه كرده و آنها را تأیید كنید. برای 
آنها نام بگذارید. تأیید احساس های شما باعث آزاد 

شدن قدرت مغز می شود. همیشه احساس 
گناه و به دنبــال آن نارضایتی از عملكرد 
خود، غیرضروری نیست.اگر اشتباه كردید، 
اشتباه خود را بپذیرید. بدون هیچ بهانه ای 

برای رفتار خود متأسف باشید و مسئولیت 
كامل آن را بپذیرید، اما اگر به كســی صدمه 

نزدید، عذرخواهی مجاز نیست.

داستان را عوض كنیدچرا نارضایتی؟

پذیرش خویشتن

توقعات بی جا و مقایسه ناسالم

دالیل مختلفی می تواند باعث ایجاد احســاس نارضایتی از خود در فرد شــود. از 
شكست  ها و ناكامی  های حال حاضر در زندگی شما گرفته تا رنج بردن از یك بیماری 
روحی یا جسمی طوالنی  مدت، همگی می توانند ازجمله دالیل داشتن این احساس 
باشند. گاهی این احساسات ممكن است ناشی از شرایط بسیار پرچالشی باشد كه 
شما در زندگی خود دارید. برای مثال شرایطی مانند اینكه شما یك شغل بیش از 
حد طاقت فرسا، مسئولیت  های سنگین خانوادگی ، فشارهای مالی و شرایط متعدد 
دیگری داشته باشید كه منجر شوند احساس كنید كه نمی توانید پا به پای شرایط 
زندگی خود پیش بروید. ممكن است شــما روابط تیره و پرتنشی با خانواده خود 
داشته باشید یا در دوست یابی خود مشكالتی داشــته باشید. معموالً داشتن این 
احساس كه »مشكل دارید یا به اندازه  كافی خوب نیستید« نشان دهنده این است 
كه در برقراری روابط اجتماعی   كه در زندگی خود می خواهید، دچار مشكل هستید. 
اگر كمبود عزت نفس داشته باشید یا ارزش كمی برای خود قائل باشید، این كمبود 
در تمام زمینه های زندگی شما نفوذ خواهد كرد و به شما احساسی می  دهد كه انگار 

ظرفیت رسیدن به خیلی چیزها یا انجام بسیاری از كارها را ندارید.

داشتن توقعات بی جا باعث می شود خودمان و زندگی مان را با دیگران مقایسه كنیم تا 
جایی كه با كمال گرایی همراه می شویم و هرچیزی را به هر صورتی كه شده در حد كمال 

و عالی می خواهیم. در هر جایگاه و موقعیتی هم كه باشیم به باالتر از آن فكر می كنیم و وقتی 
به همان نقطه مطلوب قبلی می رسیم، به خودمان می گوییم كه این جایگاه هم چیزی نیست و 

احساس می كنیم كه برایمان ارزشی ندارد و باز هم به باالتر از آن فكر می كنیم. همین موضوع باعث 
می شود كه نه تنها از مسیر رسیدن به ایده آل و اهداف مان لذت نبریم، بلكه نارضایتی هم در درون مان 

ریشه می كند. گسترش ارتباطات باعث شده ما دائم در حال تماشای زندگی دیگران باشیم و 
درگیر مقایسه های ناسالم شویم. مقایسه ناسالم سطح توقعات ما از خودمان را باالتر می برد و 
به این جمالت می رسد كه »دیدی فالنی به كجا رسید؟ امكان ندارد من برسم.« یا »چرا من 

مثل فالنی خوشبخت نیستم؟«. موقع این مقایســه های ناسالم یادمان نیست كه ما اطالعات 
كامل و كافی درباره زندگی دیگــران نداریم و البته تفاوت های ذاتی و شــرایط و امكانات متفاوت افراد را 

درنظر نمی گیریم.

بازی گردی15مكتب خانه

نیلوفر  ذوالفقاری

سال گذشــته بود كه استودیو 
 ،»Dead Toast« بازی ســازی
 بــازی دو بعــدی اكشــنی 
 »My Friend Pedro« به نــام
)دوست من پدرو(، منتشر كرد 
كه عاشــقان بازی می توانستند 
این بــازی را هــم روی رایانه و 
هــم روی كنســول های بازی 
اجرا كننــد. حــاال خبر خوش 
اینكه امسال نسخه موبایلی این 
بازی هم منتشــر شده و همین 
دسترســی راحت باعث افزایش 
تعداد مخاطبان این بازی شده 
است. در این بازی شما به عنوان 
كاربر، در كنار شخصیتی به نام 
»پدرو« كــه درواقــع یك موز 
اســت، باید هدایت فردی را كه 
ماســك به صورت دارد و عاشق 
حركات نمایشــی است به عهده 
بگیرید. شما قرار است به این مرد 
ماسك دار كمك كنید تا انتقام 
مرگ پدر و مادرش را از آدم های 
شرور بگیرد. البته به كمك پدرو 

كه یك دوست وفادار است.

پدرو، دوست من

»زندگی عجیب اســت« نام یك 
بازی ماجراجویی بســیار جذاب 
موبایلی است كه با خط داستانی 
درخشــانی كــه دارد، این روزها 
طرفداران بســیاری در دنیا پیدا 
كرده اســت. كاراكتر اصلی این 
بــازی دختری به نــام »مكس« 
است كه قادر به بازگرداندن زمان 
اســت! او می تواند با نگه داشتن 
زمــان و برگشــت به گذشــته، 
تغییراتی ایجــاد كند تا درنهایت 
دوســت خودش را نجات بدهد. 
البته هر بار كه او با نگه داشــتن 
زمان، به دنبــال ایجاد یك تغییر 
است، باید با تبعات آن هم مواجه 
شــود و درنهایت تصمیم بگیرد 
كه چــه كاری را انجام داده و چه 
كاری را انجام ندهد. جالب اینكه 
شــما به عنوان مغز متفكر مكس 
هر تصمیمی كــه بگیرید، پایانی 
متفاوت را تجربــه خواهید كرد و 
همین موضــوع نقطه قوت بازی 

به حساب می آید.

زندگی عجیب است!

دنیای لونی تونز

یكی از بهترین بازی های اندروید، 
 Looney Tunes World بــازی
of Mayhem اســت؛ بازی ای كه 
در آن تمــام كاراكترهای كارتونی 
ازجمله باگزبانی، توییتی، رودرانر، 
سیلوســتر، كایــوت و... دور هم 
جمع شــده اند تا لــذت یك بازی 
خوب موبایلی را به ما بچشــانند. 
در بازی »دنیای لونی تونز« شــما 
می توانید تیم خودتــان را از بین 
شــخصیت های دوست داشــتنی 
روزهای كودكــی بســازید و در 
مقابل دشــمنان ایستادگی كنید. 
هر كدام از ایــن كاراكترها دارای 
یك قابلیت و قدرت ویژه هســتند 
كه باعث می شود با آنها بتوانید از 
پس حریف بربیاییــد. با رد كردن 
هــر مرحلــه و جمــع آوری پول 
پیروزی در رقابت های قبل، تعداد 
بیشــتری از كاراكترهــای دنیای 
لونی تونــز را مالقات خواهید كرد 
و به این ترتیــب می توانید از بین 
كاراكترهای بیشــتری، تیم تان را 

جمع كنید.
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 قاطعیت 
بدون پرخاش

چند روش برای جلوگیری از بروز دعوا 
و درگیری و قاطعیت بدون پرخاشگری 

وجود دارد:

   هنگام مواجهه با مشكل، بهتر است عالوه بر 
منظر خود، مسئله را از دید طرف مقابل هم 
ببینید و تحلیل كنید. بــه این فكر كنید كه 

مشكل را چطور می توانید حل كنید.
   اگر قصــد دارید حرفی بزنیــد كه ممكن 
اســت باعث آزردگی خاطر یا ناراحتی شود، 
عكس العمــل طــرف مقابــل را پیش بینی 
كنید. مسئله را سرسری نبینید، فقط درك 
كنید كه همه متفاوت هســتند و آنچه شما 

می گویید نیز تأثیر متفاوتی دارد.
   به جــای حدس و گمان، بــا ذكر حقایق و 
شواهد مشــخص از عقاید و نظر خود دفاع 
كنید. این نه تنها منطقی ترین كار است بلكه 

به شما اعتبار می دهد.
   وقتی مســئله ای پیش می آید، بیان آنچه 
احســاس می كنید بســیار بهتر از حدس 
زدن احساس و قصد و انگیزه دیگران است. 
حــرف زدن از اینكه یــك موقعیت خاص 
چه احساسی در شــما ایجاد می كند امكان 
می دهد با طرف مقابل خــود ارتباط بهتری 

برقرار كنید.
   با دیگران مؤدب باشید و بدانید كه دیدگاه 
آنها می تواند به اســتحكام نظر شما كمك 
كند. گوش دادن به نظر برخی افراد می تواند 
آموزنده باشد، بنابراین، نیازی نیست نظر آنها 
را به چالش بكشید یا تالش كنید كه نظر خود 

را ثابت كنید.
   ابراز وجود و قاطعیت این نیست كه خود را 
به دیگران تحمیل كنید. خالصه آنكه شــما 
باید عزت نفس خود را باال ببرید تا بتوانید ابراز 
وجود كنید و قاطعیت داشــته باشید، بدون 
اینكه به دیگران بی احترامی یا پرخاشگری 

كنید.

علی دایی در سال 1348در اردبیل و در محله خیرال 
متولد شد. او از كودكی باهوش بود و در دبیرستان جزو 

شاگردان نمونه محسوب می شد اما عالقه به ورزش بخش 
جدانشدنی زندگی او بود. در سال 1367در كنكور شركت 
كرد و در رشته متالورژی دانشگاه صنعتی شریف پذیرفته 

شد اما عشق به ورزش باعث شد درس خواندن اولویت 
اول او نباشد. هرچند كه هرگز درس خواندن را رها نكرد 
و بعدها هم تحصیالت خود را در مقطع كارشناسی ارشد 

تربیت بدنی دانشگاه آزاد ادامه داد.

دایی در همه این سال ها تالش كرده به عنوان الگو، رفتار اجتماعی قابل قبولی بروز دهد و چهره ای مردمی در ذهن طرفدارانش پیدا كرده 
است. او درباره این موضوع گفته:»من هیچ وقت خودم را الگو نمی دانم، چون یك الگو باید شرایط بسیار زیاد و مثبتی داشته باشد، با 

این حال همیشه این را از خدا خواسته ام كه در جامعه دو جوان به تاسی از من درست زندگی كنند. این اغراق نیست، اما باور كنید یكی 
از بزرگ ترین آرزوهایم بوده و هست. معتقدم كسانی كه معروف شده و به عبارتی در جامعه شاخص می شوند، دیگر متعلق به خودشان 

نیستند و باید رفتار اجتماعی شان طوری باشد كه هیچ موقع الگوی بدی برای جوانان نشوند. در نتیجه این افراد همیشه باید خودشان را 
كنترل كنند. شاید من نوعی هم خیلی جاها دوست داشته باشم، بروم و خیلی كارها انجام بدهم، اما این شاخص بودن و جلوی دید مردم 

بودن باعث شده از خواسته های شخصی خود بگذرم.«

آنها كه با دایی كار كرده اند حتما از عصبانی شدن های او 
خاطرات زیادی دارند. دایی با اینكه شخصیتی محكم و 
صبور دارد، به زود عصبانی شدن هم معروف است. ویژگی 
كه تالش كرده آن را تا حد زیادی به تعادل برساند. او 
درباره این ویژگی گفته:» این یكی از نقاط ضعفم بود كه 
بعد از تصادف، خیلی روی آن كار كردم. شاید قبال زود 
عصبانی می شدم، اما االن خیلی خودم را كنترل می كنم. 
با وجود این باور كنید زودجوش آوردن من هیچ وقت 
بی دلیل نبوده است. به هر حال برای سالم زندگی كردن، 
صادق بودن و دروغ نگفتن، یك جاهایی باید تاوان هم 
بدهیم. متأسفانه خیلی مواقع من تاوان چنین مواردی 
را داده ام. به نظر من كسانی كه صادق و درستكار باشند، 
همیشه می مانند و كسانی كه مردم را فریب می دهند و 
دروغ می گویند، مطمئنا روزی دست شان رو می شود. این 
مسئله بارها برای من به اثبات رسیده است. یعنی هر وقت 
حق با شما باشد و دنبال حق باشید، باالخره روزی همه 
حق را به شما خواهند داد.«

رّدپای دایی در بیشتر اتفاقات مهم سال های اخیر دیده 
می شود، هرجا به كمك جمعی برای حل یك مشكل، 
امدادرسانی به آسیب دیدگان حوادث طبیعی یا نجات 
جان نیازمندی احتیاج بوده، دایی از اعتبار خود برای این 
دغدغه های اجتماعی هزینه كرده است. او معتقد است: 
»اگر كسی اقدامی در جهت رضایت خداوند و بنابر وظیفه 
اجتماعی خود انجام می دهد، در درجه اول نباید كسی 
به آن پی ببرد تا جنبه ریا به خود نگیرد و طرف مقابل 
هم دچار خود كم بینی نشود. معتقدم خداوند امثال ما را 
سبب قرار داده است تا گره ای از مشكالت مردم باز كنیم، 
اما من هم تنها یك نفر هستم و به تنهایی كاری از دستم 
برنمی آید. شاید باور نكنید روزانه ده ها مراجعه كننده دارم 
و به سهم خودم تا جایی كه امكان داشته باشد، مشكالت 
آنها را حل می كنم، اما  مگر یك نفر چقدر توان دارد؟ باور 
كنید اگر مجموع نامه های ماهانه و خواسته های مردم 
گرفتاری كه از من طلب كمك كرده اند را جمع بزنم، 
حتی اگر همه زندگی و سرمایه خودم و حتی ماشین زیر 
پایم را بفروشم، باز پاسخگوی این همه مشكالت مردم 
نیست. به خاطر همین یكی از دغدغه های ذهنی من 
همواره مشكالت اقتصادی مردم خوب و مهربان كشورم 
است؛ مشكالتی كه از مبالغ ناچیز تا هزینه درمان سنگین 
را دربرمی گیرد، برای همین از خدا می خواهم كه این 
مشكالت حل شده و ما شاهد گرفتاری مردم خوبمان 
نباشیم، هرچند به سهم خودم و تا حد توان از دستگیری 
مردم گرفتار دریغ نمی كنم.«

راهنما

اگر از شما بخواهند نام پرافتخارترین ورزشكاران ایرانی را فهرست كنید، حتما نام علی دایی 
همان اوایل فهرست تان جاخوش خواهد كرد؛ فوتبالیستی كه بهترین گلزن تاریخ فوتبال 
ایران است و سال های طوالنی، آقای گل جهان بوده، افتخارات حرفه ای متعددی به دست 
آورده اما تنها این موفقیت ها نیست كه او را به چهره ای محبوب تبدیل كرده است. شخصیت 
ویژه و رفتار منحصربه فرد او باعث شــده محبوبیت او بین مردم چند برابر شود و او با لقب 

شهریار فوتبال ایران شناخته شود.

شخصیت شناسی علی دایی، آقای گل ايران و فوتبالیست افتخارآفرین

شهریار فوتبال ایران
دوران حرفه ای

الگوی اجتماعی موفق

دغدغه مندی یك قهرمان

عصبانیت و صداقت همزمان

موفقیت در تجارت
علی دایی عالوه بــر فوتبال، در تجارت نیــز موفق بوده  امــا ورزش با فاصله 
از دیگــر فعالیت هــا، همیشــه عالقه منــدی اول این پیشكســوت فوتبال 
بوده اســت. دایی، فوتبــال را از اســتقالل اردبیل و شــهرداری اردبیل آغاز 
كرد. او پــس از قبولــی در دانشــگاه صنعتی شــریف و اقامــت در تهران، 
به تیم تاكســیرانی تهران، ســپس به بانك تجــارت پیوســت و در این تیم 
بود كه مورد توجه بیشــتری قرار گرفت و برای نخســتین بار بــه تیم ملی 
 دعوت شــد. دایی پــس از آن به تیم پرســپولیس تهران پیوســت و پس از
2 فصل حضور در این تیم به السد قطر رفت. چند سال بعد هم راهی بوندس لیگا 
شد. او در آخرین سال های بازی همواره بازیكن اصلی ایران و كاپیتان تیم ملی 

بود. او ركورد بیشترین بازی ملی و بیشترین گل زده تاریخ تیم ملی را دارد.

نباشیم
جالد خود

چرا احساس نارضایتی از خود را تجربه می كنیم؟

اینكه به هر ماجرایی از چه زاویه ای نگاه كنیم و داستان آن را چطور برای خودمان تعریف كنیم، می تواند نقش 
مهمی در داشتن یا نداشتن احساس رضایت از خودمان داشته باشد. اگر این داستان را به خود بگویید كه »من 
آدم بدی هستم كه به والدینم كمك نكرده ام«، احساس بدی خواهید داشت.اما اگر به خود یادآوری كنید:»من 
همه تالشم را برای كمك به آنها كرده ام«، ممكن است كمی احساس بهتری داشته باشید.خودگویی شما تفاوت 
زیادی در احساس شما ایجاد می كند.اینكه احساس خودتان را نامگذاری كنید یا برعكس اینكه خود را به خاطر 
احساس نارضایتی ناشی از اشتباه تان، تنبیه كنید، احساس متفاوتی در شما ایجاد می كند. مدام با خودتان 
تكرار كنید كه تصمیم و عملكردتان، بهترین و ممكن ترین انتخاب شما در آن شرایط بوده و كوتاهی نكرده اید.

مهارت پذیرش خویشتن به شما كمك می كند 
دســت از ســرزنش خودتان برداریــد و كمتر 
احساس نارضایتی از خود را تجربه كنید. پذیرش 
خویشــتن یعنی قبول این واقعیت كه 
افكار، احساسات و اعمال تان متعلق به 
شماست. مهربانانه و محترمانه رفتار 
كردن با خودتان، حتی وقتی برخی 
احساسات یا تصمیم های تان را تحسین 
نمی كنید یا از آنها لذت نمی برید و 
پرهیز از مانــدن در ارتباطات 
طردكننده یا خصومت آمیز، 
نشانه های داشــتن مهارت 
پذیرش خویشــتن هستند. 
تالش كنید مســئولیت پذیر 
باشــید یعنی درك كنید شما در 
انتخاب ها و اعمال تــان مختارید و 
باید منبع نهایی احساس رضایت تان 
باشید. هیچ كس جز خودتان به شما 
خدمت نمی كند، كسی قرار نیست 
بیاید زندگی شــما را برای تان سر و 
سامان دهد، شما را خوشحال كند یا 
به شما عزت نفس بدهد. با خودتان در 
برخورد با دیگران با احترام و مناسب 
رفتار كنید. از كســی كه هســتید 
راضی باشید و به دیگران اجازه دهید 

این واقعیت را ببینند.

طرح:  بهرام غروی
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  در کشــور ما پاییز بیش از آنکه فصل 
بهره بــردن از زیبایی هــای پرندگان گزارش

مهاجر باشــد فصل قتل عام پرندگان 
مهاجر است. ایران به عنوان یکي از توقفگاه هاي اصلي 
پرندگان هر ساله میزبان جمعیت میلیوني مهاجران 
است. براساس آمارها هر ساله حدود 5میلیون پرنده از 
غازها و قوها گرفته تا انواع اردك ها تاالب هاي شمالي 
کشور را به عنوان استراحتگاه انتخاب مي کنند. این 
جمعیت دست کم شامل 80گونه پرنده است. اما در 
کنار زیبایي مسحور کننده اي که این مهمانان مهاجر 
به چهره مرداب ها، تاالب ها و آب بندان ها مي بخشند، 
تراژدي شــکار بی رویه هربار و هرروز در حال تکرار 
اســت.  مازندران به عنوان قتلگاه اصلي این پرندگان 
شناخته شده و سال هاست فراتر از بحث استاني و ملي، 
این کشتار بزرگ به یك موضوع جهاني تبدیل شده تا 
آنجا که کشــور ما را به عنوان ســیاه چاله پرندگان 
مي شناســند. با آغار فصل مهاجرت پرندگان سؤال 
اصلي این است که آیا امنیت زیست این مهاجران در 
ســال جاري فراهم آمــده!؟ کارشناســان و فعاالن 
محیط زیســت در گفت وگو با همشــهري از آخرین 
وضعیت صید و شکار پرندگان و همچنین روش هایي 

که مي توان امنیت آنها را فراهم کرد، مي گویند.

تجارت، عامل اصلي شكار
حر منصوري، فعال محیط زیســت در مورد شــکار 
پرندگان دیدگاه متفاوتي نســبت به قبل دارد. او با 
توجه به تجربیاتي که به وسیله مشاهدات و اقدامات 
عملي در رابطه با شکار پرندگان در مناطق میانکاله و 
فریدونکنار کسب کرده، معتقد است شکار پرندگان 
به صورت بومي نه در ایران، نه در هیچ کشور دیگري 
به عنوان عامل اصلي کشــتار و از بین رفتن جمعیت 
آنها تلقي نمي شــود. او مي گوید: »عاملي که امروز 
به عنوان دلیل اصلي کشــتار پرندگان شناخته شده 
و به صورت علمي و تجربي به اثبات رســیده، تجارت 
است، نه شــکار. تجارت و ایجاد بازارهاي داغ خرید 
و فروش پرندگان، حجم کشــتار و قتل عام را چند 
برابر مي کند. شــکار بومي که با صدور مجوزها انجام 
مي شــود، تهدیدي جدي براي حیات وحش تلقي 

نمي شود.«
 به گفته منصوري، کشورهاي پیشرفته، حقوق بومي ها 
را براي بهره برداري به رســمیت مي شناسند، چراکه 
این نوع سیاستگذاري ها برخالف تصور مخالفان شکار 
در چارچوب، نتایج مثبتي به همراه داشته است: »در 
کشور ما هرگاه ســختگیري ها براي ممانعت از شکار 
بیشتر بوده و مجوزهاي شــکار صادرنشده، قتل عام 
بیشتري صورت گرفته اســت  چراکه در حالت عادي 
به اشــخاص دفترچه هایي داده مي شــود به همراه 
300فشنگ. آنها مجاز هستند تنها در برخي از مناطق 
براي شــکار اقدام کنند. در این حالت شخص چون 
منافعي در قانونمند بودن مي بیند و مي داند اگر قوانین 
را زیر پا بگذارد، ممنوعیت گریبانگیر او مي شــود، در 
نتیجه در راســتاي قانون عمل مي کند و وارد مناطق 
شکار ممنوع نمي شــود. اما درصورتي که مجوزهاي 
شکار لغو و شکار ممنوع شود، خودبه خود تمام افرادي 
کــه در چارچوب قانون شــکار مي کردنــد چون در 
قانونمندبودن خود نفعي نمي بینند)وقتي دیگر فرقي 
نمي کند کجا شکار کنند؛ شــکار در شالیزار)مجاز( و 
تاالب)غیرمجاز( هر دو ممنوع باشــد.( مطمئنا وارد 
مناطق شکارممنوع خواهند شد، چون جرم یکسان 

است.«

تأمين امنيت زيســت پرندگان با توانمند سازي  
بوميان

 این فعــال محیط زیســت با بیــان اینکــه از نظر 
جامعه شناســي از بین رفتن حس تعلق افراد نسبت 
به مناطقي که در آن زندگي مي کنند بسیار خطرناك 
است و براي محیط زیســت و حیات وحش به شدت 
مهلك، اینطور تحلیل مي کنــد: »هنگامي که خانم 
ابتکار ریاست سازمان محیط زیست کشور را به عهده 
داشت، بنده یکي از اعضاي سه نفره اي بودم که باعث 
شــدیم شــکار به کلي ممنوع شــود. اما نتیجه این 
شکار ممنوع، تنها مرزشــکني گسترده شکارچیان 
بود. در تاالب ها کــه قبل تر مناطق شــکار ممنوع 
محسوب مي شد، شاهد حضور جمعیت گسترده اي 
از شــکارچیان بودیم و قتل عام بي سابقه اي صورت 
گرفت. مثال ســاده اي دراین باره مطرح مي کنم که 
موضوع قابل درك باشــد. وقتي به شــخصي مجوز 
برداشت 5کیلوگرم برنج در سال داده مي شود، مسلما 
این را حق خود مي داند و تنها به آن اکتفا مي کند چون 

مي داند اگر طمع کند و بیشتر بخواهد برداشت کند، 
همان مجوز 5کیلوگرم را نیز از دست خواهد داد. اما در 
شرایطي که براي فرد هیچ حقي درنظر گرفته نشود و 
او بخواهد غیرقانوني برداشت کند بدون شك به جاي 
5کیلوگرم چند کیسه برنج برمي دارد. این مثال ساده 
درست مانند اتفاقي است که با ممنوعیت کامل شکار 
در چند سال گذشته در میانکاله و فریدونکنار شاهد 
بودیم. شکارچیان عنان از کف دادند و وارد تاالب ها 
شدند و بزرگ ترین و وحشتناك ترین قتل عام پرندگان 
را رقم زدند.«  او ادامه مي دهد: »عدم احساس تعلق 
به محل زندگي و همچنین عدم بهره برداري از منابع 
آن عالوه بر شــکار بي رویه، آســیب ها و خســارات 
بزرگ تر و جبران ناپذیر دیگري براي محیط زیســت 
به همراه دارد. افرادي که در شــمال کشــور زندگي 
مي کنند، غالبا کشاورز بوده و از ابتداي پاییز تا انتهاي 
سال بیکار هســتند و منبع درآمدي ندارند. طبیعي 
است که در این شــرایط بخواهند از روش هاي دیگر 
کســب درآمد کنند. یکي از  مهم تریــن روش های 
کسب درآمد براي آنها شــکار پرندگان مهاجر است. 
از این رو اگر قرار است امنیت زیست پرندگان فراهم 
شود، باید ابتدا جامعه بومي توانمند شود. در غیر این 
صورت با برخورد قهري و قطع ید بومیان از منابع، تنها 
عدم احساس تعلق ایجاد مي شود که عالوه بر قتل عام 
حیات وحش، به آتش کشــیدن جنگل ها و مراتع و 
بسیاري از ناهنجاري های دیگر در حوزه محیط زیست 

ختم مي شود.«

بازار فريدونكنار قتلگاه اصلي پرندگان
محمدعلــي یکتا نیــك به عنــوان یکــي از فعاالن 
محیط زیســت نیــز در گفت وگــو با همشــهري، 
تبدیل شــدن ایران به عنوان ســیاه چاله پرندگان  را 
یك واقعیت مي داند تا یك اتهام. او مي گوید: »ایران 
سیاه چاله پرندگان مهاجراســت. نیمه دوم هر سال 
هر فردي با هر دیدگاهي وارد مناطق شمالي کشور 
 شود، سرتاســر دام هاي هوایي مي بیند و از غروب تا 
طلوع خورشــید تنها صداي شلیك گلوله مي شنود؛ 
انگار در میانه میدان جنگ تمام عیار محاصره شــده 
باشد. به خصوص معضل بازار فریدونکنار که تبدیل 
به سرشکستگي ملي و آبروریزي بین المللي شده که 
به واسطه آن کشور  ما را به عنوان بزرگ ترین قتلگاه 
پرندگان مي شناسند.«  او ادامه مي دهد: »بازار پرنده 

فریدونکنار، بازاري نیست که تنها پرندگان فریدونکنار 
و سرخرود را عرضه کند. این بازار کل استان مازندران 
را تبدیل به شکارگاهي بزرگ کرده؛ شکارگاهي که 
روش هاي صید آن گزینشي نیست و همه پرندگان را 
شکار مي کند. اکنون استان گیالن و استان گلستان 
نیز به واســطه رونق بازار فریدونکنار، درگیر شــکار 
گسترده پرندگان شده اند.«  به گفته یکتا نیك، در تمام 
این مدت تمام مسئوالن استاني فقط شعار داده اند و 
وقت کشي کرده اند: »آنها ســال ها در تالش هستند 
که روش هاي صید فعلي را به عنوان روش هاي شکار 
سنتي جلوه دهند تا به این صورت مجوز شکار را براي 
شــکار بي رویه صادر کنند. روش هایي که االن براي 
صید و کشــتار جمعیت بزرگ پرندگان در میانکاله 
و فریدونکنار اســتفاده مي شود، به هیچ عنوان بومي 

نیست و نهایتا 15سال قدمت دارند.«

 فقر بهانه اي است براي شكار
این فعال محیط زیست با بیان اینکه مسئوالن استاني، 
براي سرپوش گذاشــتن روي قتل عــام پرندگان در 
شمال کشــور، این موضوع را به معیشت مردم گره 
مي زننــد، مي گوید:  »دریاچه زریوار در شهرســتان 
مریوان تنها نقطه امن براي پرندگان است که مي توان 
در سکوت و آرامش به تماشاي آن نشست. نه صداي 
شلیك گلوله اي دراین منطقه به گوش مي رسد و نه 
از تورهاي هوایي خبري است. این در حالي است که 
مریوان جزو مناطق محروم کشورمان است و خیلي ها 
در این خطه از راه کولبري معیشت مي کنند. اما با این 
حال حیات پرندگان در آرامش کامل اســت. چطور 
در این منطقه نهضت شکســتن تفنگ ها و رساندن 
آمار شــکار به مرز صفر شــکل گرفته اما در مناطق 

شمالي که توریســتي ترین منطقه کشــور است و 
معروف ترین برنج کشــور را دارد که البته به واسطه 
وجود همین پرنده هاســت و مي توان گفت مردم آن 
از یك رفاه نسبي بهره مند هســتند، شکار پرندگان 
تمامي ندارد!؟ به عقیده من تنها عامل حرص و طمع 
است. االن در بازار مکاره فریدونکنار غاز 200گرمي 
80هزار تومان قیمت دارد  و برخي پرندگان کوچك 
تا 400هزار تومان خرید و فروش مي شــود، این چه 
بازار مستمندي است که 200گرم پرنده تا 400هزار 
تومان خرید و فروش مي شــود!؟ فقر در افکار و ذهن 
این آدم هاست که تصور مي کنند اگر پرندگان را شکار 
نکنند، فقیر هســتند و با این تصور آبروي مازندران 
را در ایران برده اند و آبروي ایــران را در کل جهان.«  
یکتانیك به آمار هاي هولناك شکار پرندگان مهاجر 
در شمال کشور اشــاره مي کند و مي گوید: »در سال 
گذشته دســت کم یك میلیون پرنده در فریدونکنار 
صید شد و به گفته سازمان محیط زیست 50هزار پرنده 
تنها در خود میانکاله قتل عام شدند که بدون شك به 
عقیده من این آمار دست کم ســه برابر کمتر از آمار 
واقعي اســت.«  او تامین امنیت پرنــدگان مهاجر را 
تنها با انجام 2 راهکار میســر مي بیند: »به جز روش 
سنتي دوما)روش سنتي صید که با حقه زدن به پرنده 
انجام مي شود( هیچ روش دیگري براي صید پرندگان 
پذیرفته نیست. این روش صید سنتي پایدار است و به 
جمعیت پرندگان آسیب نمي رساند. این روش قانوني 
است و تنها کســاني مي توانند از این روش استفاده 
کنند که مجوز شــکار دارند. عالوه بر این، با کنترل 
بازار و ممانعــت از ایجاد بازار هاي مــکاره اي مانند 
فریدونکنار مي توان امنیت زیستي پرندگان مهاجر 

را تامین کرد.«

  دوران کرونا با همه گرفتاري ها و 
آسيب 
محدودیت هایي که بــراي مردم اجتماعی

درســت کرد اما بــراي گروهي از 
شهروندان به ویژه نابینایان مشکالت جدي تري 
رقم زد. یکي از ابتدایي ترین این مشکالت، مسئله 
تردد آنها در سطح معابر است چراکه افراد نابینا در 
جریان تردد در سطح شهر گاهي مجبور مي شوند 
سطوح را لمس کنند یا دست خود را به دیگران 
دهند؛ بنابراین این خطر که انتقال بیماري کرونا از 
طریق سطوح به عنوان عامل تهدیدکننده براي 
همه مردم  اســت، با احتمال بیشــتري براي 
روشندالن مطرح مي شود. اما این شاید ساده ترین 

مسئله روشندالن در این پاندمي باشد.

اختالل در ادامه تحصيل
اما مشکالت آموزشي 

چالش
اول

یکي از مســائل عمده 
بــراي دانش آموزان و 
دانشــجویان نابینا در 
دوران کرونا محسوب 
مي شــود چون جریان آموزش آنها در آموزش 
غیرحضوري با چالشي عمده مواجه شده است. 
سهیل معیني، مدیرعامل انجمن باور و شبکه 
تشــکل هاي نابینایان و کم بینایان کشور در 
این باره به همشهري مي گوید: »هم اکنون بیش 

از 8هزار دانش آموز و بیش از 3هزار دانشجوي 
نابینا در کشــور داریم. تا زمانــي که آموزش 
حضوري دایــر نشــود، این دانش آمــوزان و 
دانشجویان نابینا در جدال با مشکالت آموزش 
مجازي قرار خواهند داشت. آموزش وپرورش در 
ابتدا اصرار داشــت که تنها پلتفرم مجاز براي 
آموزش دانش آموزان، شبکه شاد است و آموزش 
در پلتفرم دیگري را نمي پذیرفتند ولي پس از 
چند ماه باالخره آموزش وپرورش استثنایي دید 
که واقعا دانش آموزان نابینا امکان اســتفاده از 
شبکه شاد را ندارند. تا اینکه از پلتفرم هاي دیگر 
مانند واتساپ   براي آموزش نابینایان استفاده 
مي کنند. به همین صورت، دانشجویان نابینا هم 
دست به گریبان مشکالت آموزش مجازي در 

دوران کرونا هستند.«
یك مسئول استاني سازمان بهزیستي هم مهر 
تأییدي بر موضوع اختالل در آموزش نابینایان 
مي زند. علیرضا وارثي، مدیرکل بهزیستي استان 
قزوین اذعان مي کند: »توانخواهان با معلولیت 
بینایي بیشترین نیازمندي را به هوشمندسازي 
در زمینه تحصیل دارند که در ایران با توجه به 
فراهم نبودن کامل زیرســاخت هاي فناوري، 
مشکالتي براي نابینایان جهت ادامه تحصیل 
به وجود آمده اســت. در برخي از روســتاهاي 
اســتان یا شهرســتان ها آنتن دهي شــبکه 

اینترنت و موبایل بســیار ضعیف بــوده و در 
کنار آن بــا توجه به شــرایط اقتصادي، خرید 
گوشي هاي هوشــمند گران قیمت براي اکثر 
خانواده ها دشــوار اســت. هنوز نرم افزاري که 
بتواند در زمینه تحصیلي به افراد نابینا کمك 
کند در کشــور وجود ندارد یا قیمت آن بسیار 
گران اســت که این مهم مشــکالت آموزشي 

نابینایان را افزایش داده است.«
مشکالت معلمان و اســتادان نابینا براي ارائه 
خدمات آموزشي به دانش آموزان و دانشجویان، 
روي دیگر سکه چالش هاي آموزشي روشندالن 

در دوران پاندمي کرونا محسوب مي شود.
 مدیرعامل انجمن باور و شــبکه تشکل هاي 
نابینایــان و کم بینایــان کشــور در این باره 
خاطرنشــان مي کنــد: »اســتادان نابینا در 
دانشــگاه ها و معلمان و کادر آموزشي نابینا و 
کم بینا که در آموزش وپرورش مشــغول به کار 
بودند با انتقــال آموزش به فضــاي مجازي و 
آمــوزش از راه دور در عمــل دچار مشــکل 
شــدند. چون همانطور که اســتفاده از بستر 
پیش بیني شده براي آموزش یعني نرم افزار شاد 
براي دانش آموزان نابینا ممکن نبود، این امکان 
براي معلمان نابینا هم مناسب ســازي نشده 
بود. چنین وضعیتي درباره اســتادان نابینا در 

دانشگاه هم صادق است.« 

 بيكار شدن بيشتر نســبت به ديگر 
گروه هاي جامعه 

عالوه بر ایجاد چالش هاي 
چالش
دوم

عدیده در زمینه آموزش 
نابینایان در دوران کرونا، 
وضعیت شغلي آنها نیز 
بیش از سایر گروه هاي 
جامعه با مخاطره مواجه شده است. مدیرعامل 
انجمن باور و شــبکه تشــکل هاي نابینایان و 
کم بینایــان کشــور در این باره به همشــهري 
مي گوید: »یك سري از شرکت هاي خصوصي که 
نابینایان در آنها مشغول به کار بودند متأسفانه به  
دلیل شرایط اقتصادي ناشــي از کرونا دست به 
تعدیل زدند. همچنین برخي از نابینایان اصال 
امکان بهره مندي از دورکاري را نداشــتند و به 
همین دلیل بیشتر از دیگر افراد در معرض آسیب 
و آلودگي قرار گرفتند. به عنوان مثال، روشندالني 
که به عنوان اپراتور تلفن و نظایر آن مشغول به کار 
هستند چطور مي توانند دورکاري کنند؟ بنابراین 
این دســته از افراد اگر مي خواستند به کار خود 

ادامه دهند، اصال امکان دورکاري نداشتند.«

رواج افسردگي بيش از ديگر گروه هاي جامعه 
تعطیلي مراکز فرهنگي و 

چالش
سوم

ورزشــي در پیك هاي 
مختلف کرونــا از دیگر 
مســائلي بود که همه 
جامعه را کالفه کرده و 
همان تفریح هاي حداقلي را نیز از مردم گرفت. اما 
همه مــردم به هــر صورتــي که بــود اگرچه 
نمي توانستند به مراکز فرهنگي و ورزشي بروند اما 
به نحو ممکن دیگري زمینه هاي تفریح در فضاهاي 
کم خطر را براي خود ایجاد مي کردند. این در حالي 
اســت که وقتي فضاهاي فرهنگي و ورزشــي 
مناسب سازي شده براي نابینایان تعطیل شد، آنها 
دیگر کمتر گزینه اي براي جایگزیني با این امکانات 
تعطیل شده داشتند. به طوري که سهیل معیني، 
مدیرعامل انجمن باور و شبکه تشکل هاي نابینایان 
و کم بینایان کشــور در این باره به همشــهري 
مي گوید: »وقتي مراکز فرهنگي و ورزشي خاص 
نابینایان تعطیل شد، آنها مفر دیگري براي اینکه 
مشارکت اجتماعي کنند و نشــاط رواني در آنها 
حفظ شود، نداشتند. بنابراین به نظر مي رسد که 
نابینایان در دوران کرونا بیش از دیگر افراد جامعه 
در معرض آســیب هایي مانند افســردگي قرار 
گرفتند.« اشکان آذرماسوله، عضو انجمن نابینایان 
نیز در همین زمینه می گویــد: »در دوران کرونا 
۷0درصد از فعالیت هاي ورزشي نابینایان تعطیل 
شد و به همین خاطر، دوري از آمادگي بدني الزم و 
فضاي ورزشــي مي تواند ورزشــکاران نابینا را 

به سمت بحران روحي هدایت کند.«

فصل عبور از میدان تیر

3چالش عمده نابينايان در پاندمي كرونا

محمدصادقخسرويعليا
خبرنگار

خبر

  تصميمي براي مصرف مازوت در نيروگاه هاي تهران 
گرفته نشده است

در پي انتشار اخباري مبني بر ارســال حداکثري سوخت مایع به 
نیروگاه ها با اولویت منطقه شمال شرق، استفاده حداکثري از نفت کوره 
در نیروگاه ها و مدیریت تأمین گاز، نگراني ها بابت استفاده از مازوت 
در نیروگاه ها طي زمستان افزایش یافته است. معاون نظارت و پایش 
حفاظت محیط زیست استان تهران مي گوید: تاکنون هیچ مکاتبه اي 
با ما نشده یا تصمیمي دال بر احتمال مصرف مازوت در نیروگاه هاي 
استان تهران طي زمســتان گرفته نشده اســت. زهره عبادتي در 
گفت وگو با ایســنا ضمن اشــاره به اینکه هیچ  یك از نیروگاه هاي 
استان تهران به جز نیروگاه بعثت قابلیت مصرف سوخت مازوت را 
ندارند، گفت: هم اکنون مخازن مازوت این نیروگاه توسط اداره  کل 
محیط زیست استان تهران  پلمپ است و تاکنون هیچ مکاتبه اي  با ما 
نشده یا تصمیمي دال بر احتمال مصرف مازوت در این نیروگاه طي 

زمستان گرفته نشده است.

  تشديد اقدامات پيشگيرانه براي جلوگيري از ابتالي 
حيات وحش تهران به طاعون نشخواركنندگان

رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش محیط زیســت استان 
تهران گفت: کنترل و  پایش حیات وحش استان تهران درخصوص 
مشــاهده عالئم بیماري به صورت مســتمر و منطقه اي توســط 
محیط بانان و تیم کارشناسي همچنان در حال انجام است و تاکنون 
هیچ مورد مشکوك یا ابتال به طاعون نشخوارکنندگان کوچك جثه در 
استان تهران مشاهده و گزارش نشده است. به گزارش ایسنا، محمد 
کرمي، گفت: اقدامات پیشــگیرانه در این خصوص به ویژه نظافت و 
ضدعفوني تمامي آبشــخورهاي حیات وحش به وسیله آهك پاشي 
و اســتفاده از مواد مخصوص ضدعفوني، جلوگیري از ورود دام هاي 
غیرمجاز و واکسینه نشــده به مناطق و زیستگاه هاي حیات وحش 
همچنین افزایش کنترل و گشت هاي محیط بانان در مناطق تحت 

مدیریت تشدید شده است.

  درخواست هزاران نفر براي ساماندهي دفع پسماند گيالن
هزاران نفر نسبت به شیوه غیراصولي دفع پسماند در گیالن اعتراض 
کردند و با راه اندازي کارزاري خواستار ساماندهي این مسئله از سوي 
مســئوالن شــدند. به گزارش مهر، گروهي از مردم با توجه به دفع 
غیرقانوني و غیراصولي زباله ها در جنگل هاي شمال ایران با راه اندازي 
کارزاري از مسئوالن خواســته اند فکري به حال این موضوع کنند. 
تاکنون بیش از 5هزارو300نفر آن را امضا کرده اند که در بخشي از 
آن آمده اســت: ما امضاکنندگان این کارزار، خواستاریم با توجه به 
اصل50قانون اساسي در رابطه با مدیریت پسماند، با بازدید میداني 
از جایگاه هاي زباله در سراسر استان گیالن و رصد مستمر عملکرد 
مســئوالن و تعیین تکلیف قطعي مکان هاي دفع زباله، دســتور 
ساماندهي اصولي پسماندها و ایجاد جایگاه هاي استاندارد با تأیید و 
نظارت دادگستري انجام شده و برخورد قاطع با ترك فعل مسئوالن و 

متولیان مرتبط با مدیریت پسماند صورت گیرد.

بررسياستفادهمجازازاينترنتماهوارهاي

در آخرین جلسه شــوراي عالي فضاي 
فضای 
مجازي کــه با حضــور رئیس جمهور مجازی

برگزار شــد، پس از تبادل نظر اعضاي 
شــورا، بخش سیاســت ها و الزامات قانوني شــدن 

منظومه ماهواره اي درکشور به تأیید رسید.
 ازجمله این موارد، استفاده مجاز اینگونه منظومه هاي 
ماهواره اي در داخل کشــور بود و مقرر شــد وزارت 
ارتباطات دربــاره نحوه فعالیت و ارائــه مجوز به آن 

تصمیم گیري کند.
همچنین سیدابراهیم رئیســي، رئیس جمهور، در 
این جلسه بر تالش و همت مضاعف همه دستگاه ها 
به منظور ســاماندهي فضاي مجازي بــراي جبران 
عقب ماندگي ها در این حوزه و دســتیابي به اهداف 
 اصلي تشــکیل شــوراي عالي فضاي مجازي تأکید 

کرد.
او با اشاره به ضرورت ایجاد تحول در ماموریت هاي 
این شــورا گفت: با اســتفاده از دیدگاه هاي اعضاي 
حقیقي و عقبه کارشناســي اعضاي حقوقي شورا، 
مي توان گام هاي مؤثري براي جبران عقب ماندگي ها 

در خود شورا و مدیریت فضاي مجازي برداشت.
عالوه براین، رئیس جمهور تکمیل و راه اندازي شبکه 
ملي اطالعات را یك ضرورت دانست و به مرکز ملي 
فضاي مجازي و وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، 
دستور داد راهبري تکمیل شبکه ملي اطالعات را با 

جدیت پیگیري کنند.
رئیسي با اشاره به مزایاي دولت الکترونیك و هوشمند 
هم گفت: تشکیل دولت هوشــمند براي رفاه مردم 

و تســهیل انجام امور آنها ضروري اســت، لذا همه 
دستگاه ها بدون بخشي نگري باید با یکدیگر همکاري 

کنند تا کارهاي مردم با آسودگي انجام شود.
او با تأکید بر توجه همه دستگاه ها و وزارتخانه ها به 
اقتصاد دیجیتال گفت: فعال شدن اقتصاد دیجیتال 
در افزایش اشتغال، تولید ثروت و ایجاد ارزش افزوده 
مؤثر اســت و در این زمینه اگرچه وزارت ارتباطات 
محور است، اما همه دستگاه ها باید براي رونق اقتصاد 

دیجیتال فعال شوند.
رئیس جمهور همچنین ایجاد ســکوهاي راهبردي 
براي ارائه خدمات در حوزه هاي آموزش،  بهداشت، 

کشاورزي، مالي و تجاري را ضروري دانست.
رئیسي در ادامه با تأکید بر اهمیت توجه به مدیریت 
هوشمند و هدفمند حوزه سرگرمي و اوقات فراغت در 
فضاي دیجیتال گفت:  فعال شدن این حوزه با توجه به 
شیوع کرونا و در خانه ماندن اجباري بخشي از مردم 

اهمیت زیادي دارد.
رئیس جمهــور همچنین بــه لزوم سالم ســازي و 
ایمن ســازي فضاي مجازي اشــاره کرد و گفت: در 
شرایطي که دشمنان به فضاي شخصي و اطالعاتي 
مردم و کشور هجمه مي آورند، غفلت در این زمینه از 

هیچ دستگاهي پذیرفتني نیست.
در آخرین جلســه شــوراي عالي فضــاي مجازي، 
همچنین درباره الحاقیه ســند ستاد رسانه، مصوب 
سال13۹۷ شــورا براي افزایش تعامل برخط رسانه 
و تقویــت تعامالت دســتگاه ها و رســانه ها بحث و 

تصمیم گیري شد. 

فعاالنمحيطزيست:ساالنهبيشازيكميليونپرندهمهاجردرايرانقتلعامميشود،درحالیکه
همچناناقدامقابلتوجهيبرايجلوگيريازشکاروتجارتآنصورتنگرفتهاست
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مسئلهسامانچراجاميمانيم؟
چرا قدوس در تيم ملي بازي نمي كند؟2بازي، 2صحنه مشابه و ترسناك

كره جنوبي در حالي بعد از سال ها موفق شد در 
يك بازي رسمي دروازه تيم ملي ايران را باز كند 
كه خط دفاع ما به شكلي عجيب روي فرار سون 
هيونگ مين جا ماند و كاري كــرد كه مهاجم 
زهردار كره 30متر با عليرضا بيرانوند تك به تك 
شود. اين شبيه همان شرايطي بود كه در مسابقه 
قبلي برابر امارات براي علي مبخوت پيش آمد 
و در كشاكش حمالت ايران، فوروارد حريف از 
ميانه هاي ميدان با گلر ما تك به تك شــد. آنجا 
البته خوش اقبال بوديم كه VAR اشتباه داور را 
تصحيح كرد و آفسايد ميلي متري بازيكن امارات 
را گرفت، اما اين بار با اشتباه صادق محرمي ديگر 
خبري از آفسايد هم نبود و سون زهرش را ريخت. 
البته كه ما بازي را نباختيم و حتي مي توانستيم 
برنده آن باشيم، اما اينكه در 2مسابقه مدافعان 
ما اينطور جا بمانند، واقعا جــاي توجيه ندارد. 
باالخره اينجا نقطه آخر دنيا نيست. حتما داخل 
آسيا با تيم هاي قدرتمند ديگري مواجه خواهيم 
شــد و اصال اگر به جام جهاني برســيم كه بايد 
با بهترين هاي دنيا بازي كنيــم. بنابراين الزم 
اســت دراگان اســكوچيچ اين ضعف بزرگ را 
برطرف كند. مخصوصا وقتي با دو هافبك دفاعي 
بازي مي كنيم، دليلي ندارد 2بازي پياپي چنين 
فرصت هاي سخاوتمندانه و عجيبي به تيم هاي 

حريف بدهيم.

يكي از پرتكرارترين اسم هايي كه بعد از بازي ايران و كره جنوبي شنيديم، 
سامان قدوس بود؛ بازيكني كه به ميدان نرفت، اما نامش بيشتر از بسياري از 
نفرات اصلي در محافل فوتبالي شنيده شد. قدوس كه با مرارت زياد از ليگ 
انگلستان به اردوي تيم ملي ملحق شد، نه در دوبي و نه در تهران شانس يك 
دقيقه بازي براي تيم ملي را هم پيدا نكرد. او به قدري از اين شرايط غمگين 
شده بود كه بعد از بازي يك استوري با شكلك هاي تعجب و خنده منتشر 
كرد. او البته خيلي زود استوري اش را برداشت، اما به هر حال اعتراضش را به 
اين شكل نشان داد. تمام ماحصل اين سفر دور و دراز براي قدوس، خستگي 
اين بازيكن و كاهش شانس حضورش در مسابقات برنتفورد بود. غيراز خود 
سامان خيلي هاي ديگر هم اين سؤال را دارند كه چرا او براي تيم ملي بازي 
نمي كند. اين پرسشي است كه فقط دراگان اسكوچيچ مي تواند به آن جواب 

بدهد، اما شــايد بشــود در اين مورد حدس هايي زد. حقيقت آن است كه 
اسكوچيچ براي سيستم پايه تيمش روي استفاده از چينش 2-4-4خطي 
به جمع بندي نهايي رسيده اســت. در اين سيستم دو هافبك دفاعي بازي 
مي كنند كه ســعيد عزت اللهي و احمد نوراللهي هستند. غيراز اين دو نفر، 
ميالد سرلك و احسان حاج صفي هم شانس حضور در اين پست را دارند. دو 
هافبك هجومي هم قاعدتا بايد توانايي بازي در كناره ها را داشته باشند. فعال 
در اين منطقه از عليرضا جهانبخش و علي قلي زاده استفاده مي شود. امثال 
وحيد اميري، ترابي، قائدي و... هم مي توانند گزينه هاي بعدي باشند. قدوس 
بازيكن لب خط نيست، بنابراين اگر اسكوچيچ در همين سيستم بخواهد از 
او استفاده كند، بايد اين بازيكن را به جاي يكي از دو هافبك دفاعي اش به 
ميدان بفرستد كه گويا تمايلي به انجام اين ريسك ندارد. البته در نيمه دوم 
بازي با كره جنوبي كه از رقيب عقب بوديم و نياز به حمله داشتيم، مي شد 
سامان را به جاي نوراللهي يا عزت اللهي به ميدان فرستاد، اما دراگان حتي 
در اين شرايط هم به تنها بازيكن ايراني شاغل در پنج ليگ برتر اروپا اعتماد 
نكرد. تصميم او در اين مورد، كمي عجيب بود و چه بسا اگر قدوس دقايقي 

بازي مي كرد، مي توانست مفيد باشد.

مزاياي يك مساوي
چرا نبايد از نتيجه بازي ايران و كره جنوبي ناراحت باشيم

رقبايايرانوكره؛شاخهايشكسته
سواي ايران و كره كه اين هفته با هم مساوي كردند، بين 4تيم ديگر گروهA كوچك ترين 

اثري از يك تيم مدعي براي صعود ديده نمي شود

نكته بازي

آماربازي

پول عياشي جور شد

طلبت را بگير

با خودت ببر به خانه!

بعضي خبرهاي خوب هســتند كه 
پشت ظاهر مثبت شان، حرص آدم 
را در مي آورند. از اين دست اخبار، 
مي توان به گزارش هاي مربوط به 
پرداخت طلــب بازيكنان و مربيان 
خارجي باشگاه ها اشــاره كرد. اگرچه 
پرداخت اين مطالبات باعث مي شود خطر مجازات و محروميت 
از تيم هاي ما دور شود، اما وقتي به ياد مي آوري كه بعضي از اين 
خارجي ها هيچ گلي به سر فوتبال ايران نزدند، به شدت احساس 
زيان مي كني. االن تراكتوري ها پول آنتوني استوكس را داده اند 
و پنجره اين باشگاه در آستانه باز شدن است، اما رفتاري كه اين 
بازيكن با باشگاه تبريزي داشت، طوري بود كه آدم از رسيدن 
اين پول به او عصباني مي شود. باز استوكس براي تراكتور گل 
زد، در پرسپوليس كه هيچ كاري نكرد و از صدقه سر مديران 

باشگاه خرج عياشي هايش را درآورد.

در آستانه بازي پرسپوليس و الهالل، 
يك جملــه خيلي زيــاد به گوش 
مي خورد؛ اينكه مي گويند: »آسيا 
يك جام به پرســپوليس بدهكار 
است.« اين حرف را خيلي ها مي زنند 
كه آخرين آنها هم علي شجاعي، بازيكن 
اين تيم اســت. با درنظر گرفتن سابقه، ريشــه و محبوبيت 
پرسپوليس و نيز چندين دوره صعود به نيمه نهايي و اخيرا هم 
دو فينال آسيايي، ادعاي مورد نظر چندان بيراه به نظر نمي رسد. 
با اين حال وقتي بدهكار حاضر نيست بدهي اش را با زبان خوش 
بدهد، اين طلبكار است كه بايد طلبش را وصول كند. برويد و با 
چنگ و دندان طلب تان را از آسيا بگيريد. شايد اين صعودهاي 
پياپي به مراحل باال ديگر تكرار نشود. اين بار با بيشترين تمركز 
وارد بازي هاي آخر شويد و محض احتياط، دست و بال مهدي 

شيري را هم ببنديد!

به نظر مي رســد احمد موسوي، بعد 
از يك فصل حضور در اســتقالل، 
از اين تيم جدا خواهد شــد. او از 
سوي فرهاد مجيدي در فهرست 
مازاد قرار گرفته و اخيرا در تمرينات 
شركت نمي كند. نكته جالب اينجاست 
كه چندي پيش خبر رسيد موسوي در تماس با خسرو حيدري 
و جواد زرينچــه از آنها اجازه گرفته تا در شــروع فصل جديد 
پيراهن شــماره 2اســتقالل را به تن كند، اما حــاال پيش از 
نخستين مسابقه فصل از جمع آبي پوشــان جدا خواهد شد! 
اين اتفاق در حالي رخ مي دهد كه او در طول دوران حضورش 
در اين تيم چيز خاصي هم نشــان نداد و خاطره جذابي خلق 
نكرد. به موسوي توصيه مي كنيم دست كم يك پيراهن شماره 
2اســتقالل را به نام خودش ســفارش بدهد و در خانه از آن 

استفاده كند!

متريكا

با تســاوي ايران مقابل كره جنوبي، حاال 

عربستان تنها تيمي است كه در مقدماتي 12
جام جهاني در قاره آســيا هر 4بازي اش را 
برده و صددرصد امتيازات را به دست آورده 
است. تا قبل از بازي هاي اين هفته 3تيم ايران، عربستان و استراليا با كسب 
9امتياز از 3بازي صاحب صددرصد امتياز بودند، اما در نخستين بازي روز 
چهارم استراليا مغلوب ژاپن شد و ساعتي بعد ايران هم در زمين خودش 
مقابل كره جنوبي 1-1متوقف شد. اما بعد از توقف اين دو تيم، عربستان 
در يك بازي پرگل توانســت چين را 3-2شكســت دهد و چهارمين 
پيروزي اش را طي 4بازي به دســت بياورد. عربستان حاال با 12امتياز و 
تفاضل گل 5+ هم در گروهB صدرنشــين اســت و هم در جمع تمامي 

12تيم.

بازي هاي گــروه ايــران در چهارمين روز 

رقابت ها پرگل از آب درآمد و به اندازه تمام 11
 A3هفتــه قبلــي گل داشــت. در گروه
مسابقات مقدماتي جام جهاني كه ايران با 
5تيم ديگر رقابت مي كند، طي 3هفتــه ابتدايي فقط 11گل در 9بازي 
ردوبدل شد؛ 11گلي كه 5تاي آن سهم ايران بود و 6گل هم توسط 5تيم 
ديگر به ثمر رســيد، اما سه شــنبه در چهارمين هفته رقابت ها 11گل 
ردوبدل شد تا اين 3مسابقه به اندازه 9مســابقه قبلي گل داشته باشد. 
پرگل ترين بازي را سوريه و لبنان برگزار كردند كه مصاف شان 5گل داشت 
و با برتري 3-2لبنان تمام شــد. تا قبــل از اين مســابقه به جز ايران و 
كره جنوبي هيچ تيم ديگري در اين گروه برنده نشده بود تا اينكه لبنان 

نخستين برد را به دست آورد و به رتبه سوم جدول صعود كرد.

خط دفاعي ايران با وجود اينكه در مقابل 

كره جنوبي براي نخستين بار تسليم شد، اما 55
همچنان با يك گل خــورده بهترين خط 
دفاعي رقابت ها در هر دو گروه است. ايران 
در 3بازي قبلي كلين شيت كرده بود )با احتساب 3بازي از مرحله قبلي، 
ايران 6كلين شيت متوالي داشت( اما در مقابل كره جنوبي باالخره دروازه 
بيرانوند باز شد و حاال ايران در مقابل 6گل زده اش يك گل خورده هم دارد. 
كره جنوبي هم با 2گل خورده دومين خط دفاعي برتــر را دارد و 4تيم 
عربستان، استراليا، ژاپن و لبنان همگي 3گل خورده دارند. ضعيف ترين 
خط دفاعي هم متعلق به ويتنام است كه 10گل خورده دارد. بهترين خط 
حمله را صدرنشين هاي گروهB يعني عربستان و استراليا دارند و تيم هاي 
گروه ايران گل هــاي كمتري زده اند. در مجموع مســابقات هم 55گل 

ردوبدل شده است.

برنامه  بازي ها

تساوي با كره جنوبي، فاصله 7امتيازي ايران با تيم سوم گروهش را به 
5امتياز كاهش داد. اما همين تيم ســوم گروه، حريف بعدي ماست و 
پيروزي بر آنها مي تواند راه را براي صعود زودهنگام ايران باز هم هموارتر 
كند. بعد از 3برد متوالي، تساوي مقابل تيم دوم گروه نتيجه بدي براي 
تيم ايران محسوب نمي شود. اگرچه تيم اسكوچيچ مي توانست با برتري 
مقابل اين رقيب، همانند عربستان در گروه مقابل 12امتيازي شود اما 
همين كه تيم نااميد و شكست خورده چند  ماه قبل حاال به جايي رسيده 
كه بعد از 10برد به سختي يك مساوي را مي پذيرد، تحول خوبي براي 
ملي پوشان ماســت. ايران و كره جنوبي حاال با 10 و 8 امتياز تيم هاي 
اول و دوم گروه هســتند و لبنان هم با كسب نخستين پيروزي اش به 

رتبه سوم رســيد. در بازي هاي 20آبان كه بازي هاي پاياني دور رفت 
خواهند بود، ايران به زمين لبنان مي  رود و كره جنوبي از امارات ميزباني 
مي كند. 5روز بعد هم نخستين بازي هاي دور برگشت انجام خواهد شد؛ 
يعني ايران و كره جنوبي به زمين سوريه و عراق مي روند كه هم سوريه 
از ميزباني محروم است و هم عراق! احتمال اينكه ايران در پايان همان 
دور صعودش را قطعي كرده باشد، كم نيست. هرچند اگر اين اتفاق در 
بازي هاي آبان ماه هم رخ ندهد، در 2بازي بهمن ماه قطعا رخ مي دهد و به 
سال بعد نمي كشد. پيش از آغاز بازي ها به نظر مي رسيد تيم هاي عراق 
و امارات رقباي سختي براي ايران و كره جنوبي باشند اما نتايج ضعيف 
اين دو تيم كه هنوز هيچ بردي كسب نكرده اند، ايران و كره جنوبي را 

بدون دغدغه خاصي در باالي جدول نشانده است. در مجموع صعود از 
گروه ايران خيلي آسان تر از صعود از گروه مقابل است كه حداقل 3تيم 
همسطح براي حضور در باالي جدول رقابت مي كنند و عمان هم به 
حريفي چغر براي آنها بدل شده است. اگر اوضاع به همين شكل پيش 
برود، در بازي پلي آف ميان تيم هاي ســوم، تيم سوم گروه ايران هيچ 

شانسي براي پيروزي نخواهد داشت.
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پرسپولیس ايران - الهالل عربستان

ليگ قهرمانان- یک چهارم نهایی

2۰ آبان ۱4۰۰ 

2۵ آبان ۱4۰۰ 

۷ بهمن ۱4۰۰

۱2 بهمن ۱4۰۰ 

4 فروردین ۱4۰۱ 

۹ فروردین ۱4۰۱

لبنان - ايران

سوريه - ايران

ايران - عراق

ايران - امارات

کره جنوبی - ايران

ايران - لبنان

مقدماتي جام جهاني - مرحله نهایي

ما مي توانستيم كره جنوبي را ببریم، اگر نيمه اول 
را هم مثل نيمه دوم بــازي مي كردیم یا حداقل 
در همان وقت دوم، یكــي از دو توپي كه به تير 
خورد وارد دروازه مي شد. تيم ملي كشورمان اگر 
این مسابقه را با پيروزي پشت سر مي گذاشت، 
به شدت به حضور در جام جهاني نزدیک مي شد. 
با این حال حتي همين مساوي هم بد نيست و بنا 

به دالیل زیادي نباید از آن ناخشنود باشيم.

1    تيــم ملــي ايــران بــا ايــن نتيجــه ركورد 
شكست ناپذيري اش برابر كره جنوبي را حفظ كرد. 
بديهي است كه كره اي ها خيلي بيشــتر از ما براي 
پيروزي در اين مســابقه عطش و اشتياق داشتند؛ 
چون هم مي خواستند به صدر جدول صعود كنند و 
هم انتقام اين همه سال ناكامي برابر ايران را بگيرند. 
همين انگيزه مضاعف هم باعث شــد آنها مخصوصا 

در نيمه اول فوتبالي هجومي، جنگنــده و مالكانه 
ارائه بدهند. با اين حال كره به هدفش نرسيد تا برابر 
سومين ســرمربي پياپي ايران هم از كسب 3 امتياز 
عاجز بماند. به عالوه اين نتيجه ايران را هم در صدر 
جدول نگه داشت. عراق و سوريه، دو رقيبي كه از آنها 
بيمناك بوديم برنده بازي هاي خود نشدند و لبنان 
به نخســتين تيم اين گروه غيراز ايران و كره تبديل 
شد كه طعم پيروزي را مي چشد. حاال ما 10امتيازي 
هستيم و لبنان 5امتيازي؛ بنابراين اگر ماه آينده در 
آخرين بازي مرحله رفت موفق به شكســت لبنان 
شويم، حداقل فاصله مان با تيم سوم جدول به 7امتياز 
خواهد رســيد كه اين اندوخته اي بسيار قابل توجه 

پيش از ورود به دور برگشت خواهد بود.
2   ركورد صددرصد پيروزي تيــم ملي با دراگان 
اسكوچيچ بسيار شيرين و قابل توجه بود، اما همين 
دستاورد فشار رواني زيادي را به تيم و سرمربي اش 
وارد مي كرد. استرس حفظ ركورد، ممكن است روي 
كارايي هر تيمي تأثير بگذارد. حاال تيم ملي ايران با 
هزينه اي نه چندان ســنگين، از دست اين استرس 

خالص شده است و مي تواند راحت تر بازي خودش را 
انجام بدهد. داستان شبيه دروازه باني است كه ركورد 
كلين شيت هاي پياپي را در اختيار دارد و در هر بازي 
نگران اســت كه اين ركورد متوقف شود. روزي كه 
نخستين گل وارد دروازه او شود، بار بزرگي هم از روي 
شانه اش برداشته خواهد شد. حاال تيم ملي سبكبارتر 
شــده و اميدواريم در آينده نمايش هاي بهتري هم 

داشته باشد.
3   تيم ايران براي نخســتين بار در اين مسابقه از 
حريفش عقب افتاد و در اين شرايط بسيار مهم بود 
كه واكنش ملي پوشان را ببينيم. ما اداره بازي بعد از 
پيروزي را در تمام مســابقات قبلي ديده بوديم، اما 
بازگشت به مسابقه يك داســتان ديگر است و بايد 
خوشحال باشــيم كه تيم ملي در مجموع عملكرد 
خوبي داشت. تيم ايران در نيمه دوم چيزي بين 20تا 
25دقيقه فوتبال بسيار خوب برابر كره ارائه داد و اين 
قدرت سنتي آسيا را به شدت تحت فشار گذاشت. نوع 
نمايش ايران تا لحظه به گل رسيدن طوري بود كه 
بعد از بازي مورد تمجيد سرمربي و كاپيتان كره هم 

قرار گرفت. اين يك تجربه خوب براي اتفاقات مشابه 
بود؛ فقط حيف كه بعد از رســيدن بــه گل، باز هم 

ناخودآگاه عقب نشستيم.
4   شايد شنيده باشيد، شايد هم نه؛ اما به هر حال 
عده اي در محافل فوتبالي نتايج خوب تيم ملي را به 
مسائل ماورالطبيعه و رمل و اسطرالب و جادوگري 
ربط مي دهند. حتي پيش از بازي با كره هم سؤالي 
در اين مورد از رئيس فدراسيون فوتبال  پرسيده شد 
كه او جواب نداد. مــا از هيچ چيز خبر نداريم و هيچ 
مســئله و ارتباطي را تأييد يا تكذيب نمي كنيم، اما 
در زمين فوتبال اين حرف ها معنايي ندارد و عميقا 
معتقديم تنهــا تالش و تخصص و تدبير اســت كه 
نتيجه مي دهد. با اين همه، حداقل حســن دو توپ 
ايران كه به تير خورد و پنالتي گم شده تيم كشورمان 
از نظر گروهي از كارشناسان داوري، اين بود كه معلوم 
شد تيم اسكوچيچ آنقدرها هم خوش شانس نيست 
و همه اتفاقات به ســودش رخ نمي دهد! پاهاي تان 
را روي زمين بگذاريد و به دنيا نگاه طبيعي داشــته 

باشيد لطفا!

بهروز رسایلي
خبرنگار

A جدول مقدماتی آسیا-مرحله سوم- گروه
امتیازبازی تیم رتبه

410 ايران 1 

48 کره جنوبی 2 

45 لبنان 3 
43 امارات 4 
43 عراق 5 
41 سوريه 6 
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سه شنبه 2۷ مهر ۱4۰۰

چهارشنبه 2۸ مهر

یكشنبه 2 آبان ۱4۰۰

نا مشخص

نا مشخص

دوشنبه ۳ آبان

پديده - آلومینیوم 

نساجی - فجر سپاسی

پیكان - نفت مسجدسلیمان 

گل گهر - تراکتور

استقالل - هوادار

صنعت نفت - ذوب آهن

فوالد خوزستان -  پرسپولیس

نفت مسجدسلیمان - سپاهان

مس رفسنجان - پديده

آلومینیوم - فوالد

هوادار - پیكان

ذوب آهن - استقالل

فجرشهید سپاسی - گل گهر

تراکتور- صنعت نفت

پرسپولیس - نساجی

سپاهان - مس رفسنجان
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ليگ برتر - هفته اول

ليگ برتر- هفته دوم
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استقالل1400؛ موتور ايتاليايي روي بدنه فرانسوي
استقاللدرآستانهجذب2بازيكنفرانسوياست؛گويااينفرانسويهابانظردستيارايتالياييمجيديانتخابشدهاند

مي دانيم از خواندن ركوردزني هاي كريســتيانو رونالدو خسته 
شــده ايد اما انگار خودش از ثبــت ركوردهاي جديد خســته 
نمي شــود. او كه مدتي اســت از ركورد پله به عنــوان بهترين 
گلزن تاريخ و ركورد علــي دايي در تعداد گل هــاي ملي عبور 
كرده، دست بردار نيست. رونالدو در برد 5بر صفر پرتغال مقابل 
لوكزامبورگ در مســابقات انتخابي جام جهانــي2022، براي 
دهمين بار با پيراهن تيم ملي پرتغال هت تريك كرد. پيش از اين 
او در كنار اسون رايدل از سوئد و علي مبخوت از امارات مشتركا 
بازيكنان داراي بيشترين هت تريك در رده ملي بودند. حاال تعداد 
هت تريك هاي او به عدد 58 رســيده؛ 10بار با پرتغال، 3 بار در 
يوونتوس، يك بار با پيراهن منچستريونايتد و 44بار هم در دوران 

حضور در رئال مادريد.
ايرلند )2013(، ســوئد )2013(، ارمنســتان )2015(، آندورا 
)2016(، جزايــر فارو )2017(، اســپانيا )2018(، ســوئيس 
)2019(، ليتوانــي )2019(، ليتوانــي )2019( و لوكزامبورگ 
)2021(، تيم هايي هستند كه 10 هت تريك بهترين گلزن تاريخ 
فوتبال با پيراهن تيم ملي پرتغال مقابل آنها به ثبت رسيده است.
 كاپيتان پرتغال در 49 بازي آخر ملــي اش روي 61 گل تأثير 
مستقيم داشته؛ 49بازي، 54 گل و 7 پاس گل. رونالدو در 8بازي 
آخر ملي اش 12گل زده و يك پــاس گل داده كه آماري رؤيايي 
براي يك بازيكن 36 ساله به حساب مي آيد. او در اين 12 بازي فقط 
به بلژيك در يورو گل نــزده و 6ضربه اش داخل چارچوب دروازه 

كورتوا راهي به دروازه پيدا نكرده است!
 ركورد بيشترين هت تريك در قرن 21 هم متعلق به خود اوست 
با 58هت تريك. مسي با 55، سوارس با 29، لواندوفسكي با 27 و 
ماريو گومز با 18هت تريك در رده هاي بعدي قرار دارند كه غير از 

ماريو گومز، بقيه هنوز فوتبال شان تمام نشده است.
 رونالدو هم اكنــون در 16 بازي قبلي خــود در مقدماتي جام 
جهاني 24 گل به ثمر رسانده. رونالدو با 3 گلي كه به لوكزامبورگ 
زد، تعداد گل هايش در رقابت هاي انتخابي ادوار جام جهاني را هم 
به ركورد علي دايي رساند و در 36گل با اسطوره فوتبال ايران برابر 
شد. او حاال 3 گل ديگر تا رسيدن به 39گل زده توسط كارلوس 
روييس از گواتماال و قرار گرفتن در رده نخست بهترين گلزن هاي 
تاريخ در اين رقابت ها فاصله دارد. مسي در اين رده بندي با 27گل 

زده و يك گل كمتر از كريم باقري در رده پنجم ايستاده است.
 درباره لقب پنالدو به اين ســتاره هم بايد گفت با وجود 2 گل 
پريشب كه از روي نقطه پنالتي به ثمر رساند، تعداد پنالتي هاي 
گل شــده اش در رده ملي نســبت به تعداد گل هاي ملي اش كه 
115گل اســت، ناچيز و حدود 14درصد مجموع گل هاســت. 
رونالدو در 182 بازي، 115 گل زده كه از اين تعداد 16 گل از روي 

نقطه پنالتي به ثمر رسيده؛ يعني عددي در حدود 14 درصد. در 
مقابل بدنيست بدانيد مسي در 155 بازي، 80 گل به ثمر رسانده 
كه از اين تعــداد 18 گل از روي نقطه پنالتي زده شــده؛ يعني 

عددي در حدود 23 درصد!
 لوكزامبورگ حريف محبوب رونالدو ست. شايد اگر او هيچ وقت 
مقابل اين تيم بازي نمي كرد، االن ركورد گل هاي ملي همچنان 
در اختيــار علــي دايــي بــود. كريســتيانو 9گل وارد دروازه 
لوكزامبورگ كرده. او در 10بازي مقابل لوكزامبورگ 9گل و يك 
پاس گل داشته. در رده بعدي كشورهايي با بيشترين گل خورده 
از اين بازيكن، تيم هايي مثل ليتواني و ســوئد با 7گل خورده و 
 آندورا و مجارســتان با 6گل خــورده قرار دارند. ارمنســتان و 
لتوني )5گل(، جزاير فارو، استوني و هلند )4گل( ديگر حريفان 

محبوب رونالدو در عرصه بازي هاي ملي بوده اند.
 رونالدو هم اكنون در 10 بازي اين فصل 10 گل به ثمر رسانده. 
حاال كريســتيانو و مسي هردو در ســال2021، 38 گل زده اند. 
كريس در تيم ملي هر 128 دقيقه يك گل و مسي هر 161 دقيقه 

يك گل به ثمر رسانده اند.
 مقايسه درســتي نيســت اما تعداد گل هاي ملي رونالدو از 
مجموع گل هاي مارادونا و مســي براي آرژانتين بيشــتر است؛ 
رونالدو 115 گل و مارادونا و مسي روي هم رفته 114 گل! رونالدو 
در بازي هاي رســمي 93 گل زده و اين در حالي است كه مسي، 
نيمار و مارادونا در بازي هاي رسمي روي هم رفته 84 گل زده اند.
 حاال بهتر است يك  مقايســه ديگر هم بين گل هاي رونالدو و 
علي دايي داشته باشيم. رونالدو ركورد گلزني اش بعد از 30 سالگي 
را به 63 گل رســانده و اين در حالي اســت كه علي دايي بعد از 

30 سالگي، 62 گل به ثمر رسانده بود.
 مجله اكيپ ليست نهايي 5نامزد اصلي توپ طال را اعالم كرده؛ 
شــامل بنزما، لواندوفســكي، مســي، رونالدو و جورجينيو و از 
همين رو پيش بيني مي شــود 3 نفر اصلي هم از همين ليســت 
باشند. در اين شرايط بد نيســت نگاهي به عملكرد رونالدو در 
سال 2021 داشته باشــيم؛ بهترين گلزن يورو، بهترين گلزن 
سري آ، بهترين مهاجم سري آ، كســب سوپر جام ايتاليا، فتح 

جام حذفي ايتاليا، تأثير مستقيم روي 42 گل در 48 بازي، 35 گل 
و 7پاس گل.

 2بازي آخر پرتغــال در مرحله گروهي يكي دوم 
آبان با ايرلند و ديگري 23آبان با صربستان است كه 
تكليف صدرنشــيني و صعود را در گروه مشخص 

مي كند. از هر گروه تيم اول مستقيم راهي جام جهاني 
مي شود و هم اكنون پرتغال با يك بازي و يك امتياز كمتر نسبت 

به صربستان 17امتيازي در جايگاه دوم گروه قرار دارد.

جهان

ويروس جهش  يافته فيفا

روزهاي خوب دانمارك

درحالي كه روزهاي سخت سولسشائر 
در منچســتريونايتد آغاز شــده، 
سرمربي نروژي اين تيم 2مدافع 
اصلي و گران قيمــت خود را براي 
6بازي دشوار آينده در اختيار ندارد. 
مگواير كــه از قبل مصدوم بــود و در 
بازي هاي يونايتد و تيم ملي انگليس حضور نداشت 
و واران هم در فينال ليگ ملت ها دچار آسيب ديدگي ساق پا شد 
و با تأييد باشگاه انگليسي چند هفته از فوتبال دور خواهد بود. 
من يو در بازي خارج خانه ساعت 17:30شنبه آينده در زمين 
لستر، بازي وسط هفته با آتاالنتا، مسابقه هفته آينده ليگ برتر 
با ليورپول، بازي در ورزشگاه تاتنهام و سپس آتاالنتا و همچنين 
ديدار خانگي مقابل منچسترسيتي بايد بدون دفاع وسط بازي 
كند. تنها انتخاب هاي موجود ليندلوف و اريك بايي هستند كه 
حداقل بايي مدافع پراشتباهي است. منچستر تازه ترين قرباني 
ويروس فيفاست. معموال بازي هاي فيفادي مصدومان زيادي 
روي دست باشگاه ها مي گذارد. بارسلونا هم از فيفادي اين دفعه 
دچار زيان شد. با اينكه بارسايي ها خوشحال بودند كه مي توانند 
در ال كالسيكوي دوم آبان از صددرصد ظرفيت ورزشگاه نوكمپ 
براي پذيرايي از هواداران استفاده كنند، خبر مصدوميت آرائوخو 
در ديدار اروگوئه با آرژانتين هواداران را شــوكه كرد. در ميان 
مدافعان پابه سن گذاشته يا ضعيفي مثل پيكه، اومتيتي، لنگله 

و...، آرائوخو بهترين مدافع بارسا در ماه هاي اخير بوده است.

يك خبر بد براي تيم هاي حاضر در 
جام جهاني زمستان آينده در قطر؛ 
به دليل برگزاري اين رقابت ها در 
وسط فصل، ليگ هاي باشگاهي، 
تيم هاي ملي حاضر در اين مسابقات 
تنها يك هفته پيش از آغاز جام جهاني 
مجاز به استفاده از بازيكنان اروپايي خود خواهند بود. يعني در 
تعطيالت نيم فصل كه بازيكنان بايد استراحت و ريكاوري كنند، 
يك  ماه فشرده جام جهاني در پيش است و بازيكنان شاغل در 
اروپا هم نمي توانند در اردوهاي پيش از مسابقات حضور يابند. 
فعال غير از قطر ميزبان، تيم ملي آلمان به عنوان نخستين تيم 
صعودكننده و دانمارك كه دومين سهميه اروپا را گرفته، 3تيم 
قطعي حاضر در جام جهاني قطر خواهند بود. دانماركي ها پس 
از شوك ناشي از ايست قلبي اريكســن در جريان رقابت هاي 
يوروي تابستان، دچار تحول شدند و غير از ارائه عملكردي عالي 
در يورو، توانستند نام خود را به عنوان دومين تيم صعودكننده 
به جام جهاني ثبت كنند. پيروزي يــك بر صفر مقابل اتريش، 
هشتمين پيروزي پياپي دانمارك در رقابت هاي مقدماتي جام 
جهاني بود. آنها حتي يك گل هم در اين 8بازي دريافت نكردند؛ 
27 گل زده و 8 كلين شيت. پس از 30ســال اولين بار است كه 
دانمارك موفق مي شود 2بار پياپي جواز حضور در جام جهاني 

را كسب كند.

 اتفاق تكراري
 ركوردهاي جديد كريس

رونالدوبازهمكليركوردبهنامخودشثبتكرد
چرااواززدنركوردهايتازهخستهنميشود؟

پرواز پرسپوليس كنسل شد
تيم پرســپوليس براي برگزاري بازي با الهالل 
قرار بود ظهر ديروز با پــروازي اختصاصي راهي 
عربستان شــود اما اين پرواز به شكل غم انگيزي 
كنسل شد و سرخپوشان بعد از معطلي 5ساعته 
در فــرودگاه به هتــل برگشــتند! اعضای تيم 
پرسپوليس از ساعت 10صبح ديروز )چهارشنبه( 
در فــرودگاه مهرآبــاد حاضر شــدند و قرار بود 
ســاعت11 با پرواز چارتر و اختصاصی به رياض 
بروند اما ناهماهنگي هاي پيش آمده باعث شــد 
اين پرواز انجام نشود و كاروان سرخپوشان شرايط 
سختي را تجربه كنند. گويا ناهماهنگی از سوی 
مسئوالن عربستان بوده كه اجازه فرود هواپيمای 
پرسپوليسي ها را در فرودگاه رياض ندادند و اين 

پرواز با وجود معطلي هاي فراوان انجام نشد. در 
حالي كه پرسپوليســي ها در فــرودگاه مهرآباد 
معطل بودند، يحيي گل محمدي با انتشــار يك 
استوري در صفحه شــخصي اش اعتراض تندي 
به اين اتفاق داشــت. اما بعد از اين استوري هم 
اتفاقي رخ نــداد و در حالي كه تصور مي شــد با 
ورود مقامات وزارت ورزش به داستان، مشكالت 
پرسپوليس حل شود اين اتفاق نيفتاد. سرانجام 
پس از 5ســاعت تاخير، اعضای تيم پرسپوليس 
اطمينان پيدا كردند كه قرار نيست راهی رياض 
شــوند و فرودگاه را ترك كردند! نكته مهم اين 
است كه قرمزپوشان بعد از رسيدن به رياض بايد 
يك روز هم در قرنطينه بمانند و با توجه به اينكه 

فقط 2روز بــه بازي آنها باقي مانــده، اين تيم با 
شرايط سختي براي برنامه ريزي تمرين ، ريكاوري 
و... روبه رو شده است. سرمربي پرسپوليس ديروز 
بعد از ترك فرودگاه استوري ديگري منتشر كرد 
و بعد از انتقاد از شرايط در پايان نوشت: »خداي 
پرسپوليس بزرگ است!« باشگاه پرسپوليس هم 
در واكنش به اين اتفاق بيانيه اي منتشر كرد و از 
كارشكنی هايي كه به زعم مسئوالن پرسپوليس 
از ســوی فرودگاه رياض بوده انتقاد كرد. بعد از 
اينكه پرسپوليســي ها فرودگاه مهرآباد را ترك 
كردند اعالم شــد كاروان اين باشگاه ساعت22 
چهارشــنبه و يا ســاعت10 صبح پنجشنبه به 

سمت عربستان پرواز خواهد كرد. 

فرهاد مجيدي براي تقويت استقالل درصدد اضافه كردن 3بازيكن 
خارجي به تيمش اســت و روز گذشته اكثر ســايت  هاي خبري از 
2خريد احتمالي آبي ها رونمايي كردند. يكــي از اهداف مجيدي 
تقويت استقالل در پست دفاع راست اســت، بر اين اساس كوين 
يامگا، مدافع راست 25ساله اي است كه مدنظر مجيدي قرار دارد. او 
هم اكنون در تيم وايله بولد دانمارك توپ مي زند و همبازي سعيد 
عزت اللهي است.  يامگا متولد فرانسه است اما اصليتي كامروني دارد 
و در فصل جديد ليگ دانمارك در 11بازي به ميدان رفته و 2پاس 
گل هم داده است. او كارش را از تيم جوانان كيه وو ايتاليا آغاز كرد و 

سپس به تيم هاي سيه نا، آرزو، كارپي و پسكارا در ايتاليا قرض داده 
شد. يامگا در ادامه راهي كشورش و تيم البريچونه فرانسه شد و پس 
از بازگشت به كيوو، فوتبال پرتغال و تيم آوس را براي ادامه فعاليتش 
انتخاب كرد. او سرانجام در سال2020 به وايله بولد كالب پيوست. 
سايت ترانســفر ماركت ارزش اين بازيكن فرانســوي- كامروني را 
350هزار دالر تخمين زده و حاال بايد ديد استقاللي ها با چه مبلغي 

با او به توافق مي رسند.

مهاجم32سالهدراستقالل؟
مجيدي با از دســت دادن مهدي قائدي و قرار دادن نام دياباته در 
ليســت مازاد، حاال درصدد تقويت خط حمله تيمش است. رودي 
فيليپه گشتات، مهاجم 32ساله و فرانسوي كه سال ها در ليگ برتر 
جزيره توپ زده، مدنظر فرهاد مجيدي است و قرار است ظرف يكي 
دو روز آينده به ايران بيايد و بعد از حضور در تســت هاي پزشكي 
كارش را شروع كند. اين مهاجم 193سانتي متري سابقه بازي در 
تيم هاي بلكبرن راورز، استون ويال، ميدلزبرو و پاناتينايكوس را دارد 
و فصل گذشته نيز در ليگ اســتراليا توپ زده است. گشتات فصل 
پيش در 14مسابقه اي كه براي تيمش به ميدان رفته، 5گل به ثمر 

رسانده و 2پاس گل داده است.
 او در 5فصل گذشته 57مسابقه براي تيم هاي خود انجام داده كه 
22بار موفق به گلزني شده است. گفته مي شود اين دو بازيكن با نظر 
گابريل پين به استقالل اضافه مي شوند. البته آبي ها در پست هافبك 
تهاجمي يا وينگر هم قرار است يك بازيكن به تيمشان اضافه كنند 

ولي هنوز نام اين بازيكن رسانه اي نشده است.

خادمپورجداميشود؟
گفته مي شود ســينا خادم پور، مدافع- هافبك جوان استقاللي ها 
كه سال هاي زيادي است در اين تيم حضور دارد، بعد از اضافه شدن 
روزبه چشمي به جمع شاگردان مجيدي و احتمال نرسيدن بازي 
به او، تصميم به جدايي گرفته است. اين بازيكن كه گفته مي شود 
پيشــنهادي از نفت مسجدســليمان دريافت كرده، در صحبت با 
فرهاد مجيدي خواهان جدايي شده و قصد دارد فوتبالش را در تيم 
ديگري دنبال كند. خادم پور فعال در تمرينات استقالل حضور دارد 
اما خودش خواهان جدايي است و منتظر مانده تا مسئوالن باشگاه و 

فرهاد مجيدي درباره اش تصميم بگيرند.
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افقي:
 1- روزنامـــــــه اي كــه 
سيدضياءالدين طباطبايي 

منتشر مي كرد- خشمگين
2- مخزن گلوله- ماه چهارم 

ميالدي- گلي زيبا
3- نام پدر ابراهيم نبي)ع(- 
نامي دخترانه- آنچه به عنوان 
برآورده شــدن حاجــات به 

تنگدستان مي بخشند
4- پاندول- گلي زينتي- به 

رو خوابيده
5- قورباغــه- بيخ- نيمگرم- 

حرف انتخاب
6- رشته كوهي در مركز اروپا- 

بلندمرتبه- جنگ و پيكار
7- الزم و ضروري- دورويي- 

ظرف جوهر و مركب
8- كارگــردان فيلم محبوب 

»رستگاري در شاوشنگ«
9- پديدارشــدن- ســفيد- 

جويدني است
10- زيارت كننــدگان- مرغ 
ســليمان- قوم زردپوســت 

جنوب شرق آسيا
11- بنماي... كه باغ و گلستانم 
آرزوست- جســت وجوگر- 

قدرت- من و شما
12- روشــنايي- مقــام و 

منزلت- مادينه
13- روز جمعــه- مغازه دار- 

چاالك
14- كانون- دو سال پيش- از 

مركبات
15- حامي و پشتيبان- رماني 

نوشته اسماعيل فصيح
  

عمودي:
1- مجموعه تشــك و لحاف 
و بالش- كتابــي از حمداهلل 

مستوفي
2- از نماز هاي يوميه- بي تاب 

و ناراحت- اتومبيل
3- ثروتمنــد- فاتح- پســر 

مازندراني
4- آن قسمت از بدنه كشتي كه 
در آب قرار مي گيرد- مالطي از 

خاكستر و آهك- پيش
5- واحد اندازه گيري نيرو- در 

كبد توليد مي شود
6- چاره ساز- از آتش افروزان- 

خالي نيست
7- جنبــش و حركت- اهل 

سرزمين گل ها- رقيق
8- طاليي- فيض رســاندن- 

حافظه اصلي كامپيوتر
9- فالني- دوســتي خالص- 

پرنده نوك دراز
10- گردنبند اســارت- نام 
مســتعار زنده يــاد كيومرث 
صابري فومني- يگاني نظامي 

براي حمل ونقل نيرو ها

11- دلداده شيرين- سردار ايراني در 
زمان خسرو پرويز

12- بســيار زياد- رفوزه- مجموعه 
داستاني نوشته منيرو رواني پور

13- دستگاه شــكل دهي فلزات- 
نوعي فراورده قندي ســرخ كردني- 

ستاره پروين
14- نام ها- تمام كردن- رشد

15- اختــالف رنــگ دو منطقــه 
تاريك و روشــن همجوار- جانوري 

گوشتخوار شبيه گربه

سناكرفربنافيل
رازنيمدناتاناج
يقنفسويمرلوا
والاعفادغرفم

گسانرددايدزا
ربويازيركيلج
نبركهبنساراوگ
يراكنادوانهدر

كاتسرلانيدنهس
ايرومانتماگو
نادكاننمشدمز

لدورهسيكخامص
ايگنيغابصوبا

ريشمرچدمحماكات
يخنمهداباجتحا 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 | 4045
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

965872341
732154986
814963572
493627158
687315294
521489763
249738615
376541829
158296437

متوسط

  9 4      
 2   8    9
 5 7     1  
1    9    5
   6  4    
3    7    6
 8     5 7  
9    1   2  
     6 4   423981576

896735412
157426389
981263745
732514698
564897123
318642957
679158234
245379861

ساده

متوسط

839461257
421587369
657239814
162398745
798654132
345172986
286943571
974815623
513726498

سخت

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

ساده

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

در جريان رقابت هاي جهاني كشتي آزاد و فرنگي كه به ميزباني كشور نروژ در شهر اسلو برگزار 
شد، عليرضا دبير، رئيس فدراسيون كشتي ايران و بروس بومگارتنر، رئيس فدراسيون كشتي 
آمريكا با يكديگر مالقات كردند. دبير و بومگارتنر در اين ديدار به توافق رســيدند تا رقابت 
دوستانه اي بين كشتي گيران آزادكار ايران و آمريكا به ميزباني آمريكا در شهر داالس ايالت 
تگزاس برگزار شود. اين مي تواند يك مصاف بســيار جالب و ديدني ميان ستاره هاي كشتي 

2كشور باشد كه در نروژ هم كشتي هاي سخت و نزديكي با هم داشتند.
رقابت  كشــتي گيران آزادكار ايران و آمريكا به صورت تيم به تيم در حالي برگزار خواهد شد 
كه ابتدا قرار بود اين رقابت اسفندماه در آمريكا برگزار شود اما با توافق نهايي، تاريخ برگزاري 
اين مســابقه به بهمن ماه تغيير كرد. در سايت فدراسيون كشــتي آمريكا خبر مسابقه بين 
كشتي گيران ايران و آمريكا اينطور اعالم شده است: »ايران يكي از قدرت هاي سنتي كشتي 
آزاد است كه داراي قهرمانان متعدد جهاني و المپيكي است. رقابت دوستانه بين ايران و آمريكا 
به چند دهه قبل برمي گردد و آخرين باري كه تيم ايران در آمريكا حضور داشت، سال2016 و 
در مسابقات جام جهاني لس آنجلس بود.« آمريكا طي ساليان گذشته پيشرفت چشمگيري در 
كشتي آزاد داشته  به طوري كه آنها در المپيك توكيو موفق به كسب 5مدال )2طال، يك نقره و 
2برنز( شدند. در مسابقات جهاني 2021 هم كه هفته گذشته به پايان رسيد، آمريكايي ها يك 

پله باالتر از آزادكاران ايران قرار گرفتند و بعد از روسيه دوم شدند.
ريچ بندر، مدير اجرايي كشــتي آمريكا هم درباره رقابت  تيم هاي ايران و آمريكا گفته است: 
»كشتي فراتر از سياست است و هيچ چيز بهتر از اين رقابت دوستانه بين كشتي ايران و آمريكا 
نيست. اين دو كشور بهترين كشورهاي كشتي آزاد جهان هستند و ما خوشحاليم كه تيم آمريكا 

فرصتي پيدا كرده تا با يكي از قوي ترين تيم هاي كشتي جهان مبارزه كند.«

   قهرمان المپيك: زارع را بياوريد!
اما اتفاق جالبي كه در حاشيه اين خبر رخ داد، اعالم آمادگي ستاره سنگين وزن آمريكا و 
قهرمان المپيك براي رويارويي با اميرحسين زارع بود. گيبل استيوسون، قهرمان آمريكايي 
وزن 125كيلوگرم در عين جواني، قهرمان المپيك توكيو شد اما درحالي كه گمان مي رفت 
تا ســال ها در اين وزن براي آمريكا مدال بياورد، از اين رشته خداحافظي كرد تا به سراغ 
كشتي كج و MMA برود. اما بعد از قهرماني زارع در نروژ و شادي جالب او، استيوسون 
چندين بار با كامنت  ها و پست هايي در فضاي مجازي براي زارع كري خواند و خودش را 
 Flowrestling همچنان پادشاه سنگين وزن جهان ناميد. روز گذشته هم وب سايت
خبر داد استيوسون براي ديدار دوستانه ايران و آمريكا به كشتي حرفه اي بازخواهد گشت. 
بالفاصله بعد از اعالم تاريخ كشتي ايران و آمريكا از سوي پيج اينستاگرامي اين وب سايت، 
استيوسون شــخصا كامنتي پاي اين پست گذاشت و نوشــت: »به ايران بگوييد زارع را 
بفرستد، دارم آماده مي شوم!« رويارويي زارع- استيوســون در كنار كشتي  هاي تيلور-

يزداني، قاسم پور-جي دن كاكس و حتي گليج-اسنايدر مي تواند اين مصاف دوستانه را به 
اوج هيجان برساند. از جردن باروز هم غافل نشويم كه اگر در اين ميدان حاضر شود، بايد 

شاهد چهاردهمين رويارويي او با كشتي گيران ايراني باشيم. 

دوئل ايران-آمريكا
 در تگزاس

محسن محمودصفری| محمدرضا گرايي در فاصله 2 ماه، طالي المپيك و 
جهان را كسب كرد و نشان داد حاال حاالها مي توان روي او حساب كرد. در 
تيم كشتي ايران او را مرد يخي صدا مي كنند و اتحاديه جهاني به او لقب 
ققنوس داده است. ستاره شيرازي كشتي فرنگي در 2مسابقه تا ثانيه هاي 
پاياني بازنده بود ولي دست از تالش برنداشت تا با پيروزي از تشك بيرون 
بيايد. او اين روزها ستاره كشتي فرنگي است كه هم مدال طال مي گيرد و 
هم مردم از كشتي هاي زيبايش لذت مي برند. گرايي كه 2 روز قبل در ميان 
استقبال باشكوه همشهريانش وارد شيراز شــد، در گفت وگو با روزنامه 

همشهري از اتفاقات خوب 2  ماه اخير گفته است.

   اينطور شروع كنيم كه چرا در مسابقات جهاني اين قدر همه را 
جان به لب مي كردي تا حريفانت را ببري؟!

مسابقات جهاني با فاصله 2 ماه از بازي هاي المپيك برگزار شد. بايد بعد از المپيك 
شرايط خودم را از لحاظ آمادگي بدني، شرايط وزني و روحي حفظ مي كردم كه خدا 
را شكر كارم با مدال طالي جهان به خوبي تمام شد. مسابقات جهاني بود و همه با 
قدرت به اين مسابقات آمده بودند. انگيزه ديگرشان هم اين بود كه قهرمان المپيك 
را شكست دهند و من براي دفاع از مدال طالي المپيكم تالش مي كردم. فكر مي كنم 

همين مسائل سبب شده بود تا حساسيت كشتي هايم باال برود.
   در مقابل حريف ژاپني تا يك دقيقه به پايان كشتي را باخته 

بودي! از آن كمرگيري بگو كه نتيجه كشتي را عوض كرد.
كشتي گير ژاپني عنوان دار آسيا بود. از همان ثانيه هاي اول متوجه شدم كه روي تمام 
حركاتم كار كرده و بايد منتظر يك فرصت خوب باشــم تا گيرش بيندازم و كشتي 
را تمام كنم. اين اتفاق تا يك دقيقه به پايان كشــتي طول كشيد. سر و گردنم را در 
اختيارش قرار دادم و با يك كمرگيري در همان لحظه اتفاقي كه مي خواستم را رقم 

زدم و كار تمام شد.
   در كشتي با آذربايجان دوباره همان گرايي هميشگي شدي و 

در همان 3دقيقه اول كار را تمام كردي.

خاك براي كشتي گيران فرنگي يك فرصت اســت. من هم با كنده فرنگي هايي كه 
زدم كار را در همان خاك تمام كردم و نگذاشتم كار در سرپا ادامه پيدا كند. شنيدم 
مردم خيلي آن كشتي را دوست داشتند. خوشحالم كه زيبايي هاي كشتي فرنگي 

را نشان دادم.
    انگار بعد از اين كشتي بين تماشاگران ايراني و آذربايجاني 

درگيري هم به وجود آمده بود. درست است؟
من هم شنيدم. ولي چون بعد از كشتي بايد خودم را براي مبارزه بعدي آماده مي كردم 

دقيقا از جزئيات خبر ندارم. حتما آذربايجاني ها از اتفاقي كه افتاد ناراحت بوده اند.
   در كشتي با گرجستان هم يك برگشت فوق العاده داشتي. آنجا 

ديگر كار به ثانيه آخر كشيد و همه فكر مي كردند كار تمام شده!
خيلي كشتي حساسي بود. دقيقا در المپيك هم قبل از فينال با هم كشتي گرفته 
بوديم كه در آنجا من 6بر يك كشــتي را بردم اما در نروژ 6بــر يك عقب افتادم. در 

11ثانيه آخر بود كه 4امتياز گرفتم و در يك ثانيه به پايان كشتي را برنده شدم.
   در فيلم هايي كه از سالن گرم آمده بود عليرضا دبير خطاب به 

تو مي گفت ريش و موهايم از دستت سفيد شد!
آقاي دبير در اين مدت خيلي براي ما زحمت كشيدند و هميشه دغدغه رفاه بچه ها 
را داشتند. در 2 كشتي اي كه عقب افتادم استرس كشيدند و خدا را شكر مي كنم كه 
توانستم برنده كشتي ها باشم. آقاي دبير مدام مي گفت از دست تو موها و ريش هايم 
سفيد شد )با خنده( آقاي حميد سوريان هم مي گفت عادت كردي همه را حرص 

بدهي بعد كشتي را ببري.
   حميد سوريان هم روي سكوها خيلي استرس داشت و بهت 

مي گفت مرد يخي! اين لقب از كجا آمد؟
آقاحميد قهرمان بزرگي است و دغدغه پيروزي همه بچه ها را داشت. خيلي اتفاق 
خوبي است كه 2 تا از بزرگان كشتي )آقاي دبير و آقاي سوريان( را در كنارمان داريم. 
آنها براي ما قوت قلب هستند. لقب »مرد يخي« را نخستين بار آقاي بنا به من داد. 
فكر مي كنم براي اينكه استرسي در چهره ام نيست و هميشه صورتم يك فرم است 

اين لقب را روي من گذاشت.

   چطور اين قدر روي خودت مسلط هستي؟ خونسردي ات 
صداي همه را درآورده است!

اينطور نيست كه استرس نداشته باشم ولي سعي مي كنم استرسم را كنترل كنم. 
البته مي دانم اگر تمركز كنم و آرام باشم نتيجه بهتري مي گيرم. براي همين سعي 

مي كنم تا آخر روي خودم مسلط باشم.
   حتي در كشتي با كشتي گير گرجســتاني هم نگراني در 

چهره ات نبود. آن موقع به چه چيزي فكر مي كردي؟
فقط به بردن فكر مي كردم.

   اتحاديه جهاني هم لقب ققنوس را به تو داد. خودت اين لقب 
را دوست داري؟

زيباست ولي لقب فايده اي ندارد. خدا را شكر مي كنم كه مردم از مدالم خوشحال 
شدند. اگر لقب بدهند ولي مردم از شما راضي نباشند اصال فايده ندارد. اين لقب 
ققنوس را هم براي اين دادند كه در كشــتي با ژاپن و گرجستان عقب افتادم و 

دوباره به كشتي برگشتم.
   برنامه ات براي آينده چيست؟

بعد از مســابقات المپيك بالفاصله به اردو رفتيم تا براي مسابقات جهاني آماده 
شويم. وقت نشد كمي استراحت كنيم. فعال برنامه ام اين است كه كمي استراحت 

كنم.
   در مورد محمدعلي هم صحبت مي كني كه سومين مدال 

برنز جهانش را كسب كرد؟
بعد از اينكه محمدعلي با بدشانسي مدال المپيك را از دست داد، گرفتن مدال در 
جهاني اتفاق خوبي بود. اميدوارم اين مدال هايي كه گرفته به مدال 2024پاريس 

ختم شود چون آن مدال ارزش بااليي دارد.
    از استقبال مردم شيراز هم بگو.

مردم شيراز مثل هميشه سنگ تمام گذاشــتند و از همه آنها ممنونم. هميشه 
دعا هاي آنها بدرقه راهمان بوده و خوشحالم اگر لحظه اي با مدال هاي ما لبخند 

روي لبشان مي آيد. 

محمدرضا گرايي از رازهاي قهرماني اش در جهان و المپيك مي گويد؛ از خونسردي عجيبش كه همه را جان به لب كرد تا كام بك هاي هيجان انگيزي 
كه باعث شد اتحاديه جهاني لقب »ققنوس« را به او بدهد

 بنا به من مي گويد »مرد يخي«

كشتي گيران ايران و آمريكا بهمن ماه مسابقه اي دوستانه برگزار مي كنند كه 
مصاف هيجان انگيزي ميان ستاره هاي 2كشور خواهد بود؛

 حتي گيبل استيوسون هم وسوسه شده تا براي اين مسابقه از كشتي كج 
به كشتي آزاد برگردد
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  مسئوالن، نجابت مردم ايران را قدر بدانند
با وضعيت فعلي، نجابت مردم ايران واقعا ســتودني اســت و جا دارد 
مسئوالن با تصميمات سريع و برنامه ريزي جدي، مشكالت اقتصادي 
و نابساماني معيشت مردم را ســامان دهند و اجازه ندهند اين وضع 

اقتصادي ادامه يابد.
سيدي از اهواز

   انجمن صنفي رانندگان سبك بار چه شد؟
حدود يك ســال قبل همه رانندگان وانت نيســتان و وانــت را وادار 
به ثبت نام براي عضويــت در انجمن صنفي ای تحــت نام »انجمن 
صنفي رانندگان سبك بار« كردند. آن زمان براي اين ثبت نام بايد به 
كانكس هايي كه در جوار يك ايستگاه پليس راه راهنمايي و رانندگي 
مستقر بود مراجعه مي كردند و هر نفر رقمي بيش از 100هزار تومان 
مي پرداخت. آن زمان مي گفتند اگر ثبت نام نكنيد كارت هوشــمند 
برايتان صادر نمي شود و بار به شما تحويل نخواهد شد. اكنون مدت ها 
گذشته و هيچ خبري نه از كارت هوشمند است،  نه از انجمن صنفي و 
نه از برگرداندن پول هايي كه از رانندگان گرفتند. مسئولي پاسخ دهد 

كه انجمن صنفي ما چه شد؟
قرباني از تهران

  ريختن زباله در زمين های خالی
زمين های خالی در شهرک حكيميه تهرانپارس تبديل به محل تخليه 
زباله و نخاله های ساختمانی شده اســت. با توجه به اينكه شهرداری 
چندين بار مراجعه و بابت اين كار به ساكنان اطراف تذكر داده اما باز 
هم برخی مردم رعايت نمی كنند و محل زندگی خود را با اين حركت 
بدمنظر و غيربهداشتی می كنند. بهتر است برای اين حركت بعضی از 

مردم جريمه گذاشته شود بلكه مؤثر واقع شود.
ميربهبهانی از تهران

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

پاسخ مسئوالن

  حفر تونل براي
  سرقت بنزين از لوله هاي

 پااليشگاه تهران 
5سارق با حفر تونلی توانســتند به لوله هاي 
انتقال بنزين پااليشگاه نفت تهران دست يافته 
و مقدار زيادي بنزين ســرقت كنند، اما بعد از 
مدتي با گزارش هاي مردمي توســط پليس 

دستگير شدند.
به گزارش همشهري، مأموران پليس در منطقه 
كهريزک واقع در جنوب تهران از مدتي قبل 
به اطالعاتي دست يافتند كه از سرقت بنزين 
در حجم گســترده اي حكايت داشت. شواهد 
نشــان مي داد؛ چند نفر با اجاره چند انبار در 
مجاورت پااليشگاه تهران و در نزديكي محل 
عبور لوله هاي انتقال فرآورده هاي نفتي اقدام به 
سرقت مي كنند. هرچند هنوز ابعاد اين سرقت 
براي پليس ناشناخته بود اما با ادامه بررسي ها، 
جزئيات بيشــتري از فعاليت اين باند سرقت 
به  دست آمد و ســرانجام درحالي كه مأموران 
توانسته بودند محل سرقت فرآورده هاي نفتي 
را كشف كنند، با اخذ مجوز قضايي، وارد آنجا 

شدند و 5نفر از سارقان را دستگير كردند.
با ورود پليس به اين انبار، معلوم شد سارقان از 
مدتي قبل آنجا را به عنوان انبار اجاره كرده اند 
اما در ادامــه با حفر تونل بــه لوله هاي انتقال 
بنزين دست يافته و با سوراخ كردن اين لوله ها، 
نقشه ســرقت بنزين در حجم گسترده اي را 
عملي كرده اند. آنطور كه شواهد نشان مي داد، 
سارقان با وجود خطرات اين كار، در اين مدت 
توانسته بودند با استفاده از اين شگرد، حجم 

قابل توجهي بنزين سرقت كنند.
در همين حال ناصر پيرسرايي، رئيس دادگاه 
بخــش كهريــزک از توابع شهرســتان ري، 
جزئيات بيشــتري از اين پرونده را بازگو كرد 
و گفت: 5 نفر به جرم سرقت از لوله هاي انتقال 
بنزين پااليشگاه تهران طي چند روز گذشته، 
در اين بخش دستگير شدند. او در ادامه گفت: 
اين افــراد با اجاره انبارهــاي نزديك خطوط 
انتقال بنزين و گازوئيل به حفر تونل و سرقت 
از لوله هاي انتقال اقدام مي كردند. سارقان پس 
از حفر تونل و رسيدن به لوله هاي انتقال، اقدام 
به سوراخ كردن و سرقت از آنها مي كردند كه با 
استناد به گزارش هاي مردمي و رصد اطالعاتي 

توسط نيروهاي انتظامي بازداشت شدند.
به گفته پيرسرايي، تحقيقات براي روشن شدن 
ابعاد مختلف اين ســرقت و شناســايي ساير 

عوامل دخيل در آن، ادامه دارد.

زن 58ســاله در اقدامــي هولنــاک با چاقــو به جان 
برادرزاده اش افتاد و در نهايــت او را آتش زد و جانش را داخلي

گرفت.
به گزارش همشهري،  شــامگاه نوزدهم مهرماه، ساكنان ساختماني 
مسكوني در غرب تهران صداي فريادهايي را از داخل يكي از واحدهاي 
ساختمان شنيدند. لحظاتي بعد دختري جوان از آنجا بيرون دويد و با 
فرياد از همسايه ها كمك خواســت. وقتي همسايه ها خود را به داخل 
آپارتمان رســاندند، دختري را ديدند كه آتــش گرفته و با كمك هم 

توانستند آتش را خاموش كنند.
همزمان با اين اتفاق ماجرا به پليس گزارش شــد و طولي نكشيد كه 
مأموران كالنتري در محل حضور يافتند. آنها به محض ورود به آپارتمان 
مورد نظر با صحنه اي هولناک روبه رو شدند. دختري حدودا 36ساله 
از ناحيه شــكم چاقو خورده و موهايش كامال ســوخته بود. او توسط 
اورژانس به بيمارستان منتقل  و عامل اين حادثه هولناک كه عمه وي 

بود، دستگير شد.

گزارش قتل 
دقايقي از اين ماجرا گذشته بود كه از بيمارستان خبر رسيد دختر جوان 
به دليل شدت خونريزي و همچنين سوختگي جانش را از دست داده 
است. ماجرا به قاضي محمد وهابي، بازپرس جنايي تهران گزارش شد و 

عمه جنايتكار با دستور قاضي براي انجام تحقيقات به اداره دهم پليس 
آگاهي تهران انتقال يافت.

زن 58ساله وقتي مقابل افسر پليس قرار گرفت به قتل برادرزاده اش 
اقرار كرد و گفت كه شب حادثه به شدت عصباني شده و ناخواسته جان 
برادرزاده اش را گرفته است. وي گفت: من از رفتار شيوا)مقتول( خوشم 
نمي آمد و دختر 32ســاله ام نيز تحت تأثير او قــرار گرفته و رفتارش 

تغيير كرده بود.
شيوا و دخترم آنقدر صميمي شده بودند كه مدام با هم بودند. بارها به 
دخترم تذكر داده بودم كه رفت وآمدش را با شيوا كمتر كند اما فايده اي 
نداشت و او گوشش به حرف ها و نصحيت هاي من بدهكار نبود. وي ادامه 
داد: شب حادثه شــيوا به خانه من آمد. مي خواستند با دخترم بيرون 
بروند. اما اجازه ندادم و به دخترم گفتم حق نداري از خانه بيرون بروي. 
طوري صحبت كردم تا شيوا از خانه مان برود. اما ناگهان دخترم مقابل 
من ايستاد و با لحن تندي از من خواست كه در كارهاي او دخالت نكنم.

من همه اينها را از چشم شيوا مي ديدم و آنقدر عصباني شده بودم كه 
چاقويي از آشپزخانه برداشتم و ضربه اي به شكم او زدم. او كه زخمي 
شده بود به من بي احترامي كرد و من كه به شدت خشمگين بودم اين بار 
مايع اشتعال زايي كه در خانه داشتيم را به روي سر و موهاي او ريختم 
و فندک زدم كه آتش گرفت. وي گفت: مــن واقعا قصد گرفتن جان 
برادرزاده ام را نداشتم و در يك لحظه در اوج عصبانيت تصميم گرفتم او 

را بترسانم اما او ناگهان شعله ور شد و حاال به شدت پشيمانم.
عمه بي رحم پس از اقرار به قتل برادرزاده اش، با دستور بازپرس جنايي 
تهران بازداشت شد و براي انجام تحقيقات بيشتر در اختيار مأموران 

اداره دهم پليس آگاهي تهران قرار گرفت.

ورود تريلي به سوهان فروشي آتش به پا كرد

سفر بي بازگشت شاخ اينستاگرام
قطع انگشت به خاطر بدهي پزشكي قانوني اعالم كرد كه دختر اينفلوئنسر آمريكايي بر اثر خفگي به قتل رسيده است

مرد كينه جو وقتي متوجه شــد 
همسرش درخواست طالق داده و جنايی

ديگر حاضر نيســت با او زندگي 
كند، به تصــور اينكــه برادرزنــش مقصر اين 
ماجراست او را با شليك گلوله به قتل رساند و به 

تركيه گريخت.
به گزارش همشــهري، مدتي قبل زني جوان به 
شعبه چهارم دادســراي جنايي تهران رفت تا از 
شوهر ســابقش كه يك قاتل فراري بود به اتهام 
تهديد به قتل و انتشــار تصاويــر خصوصي اش 
 شــكايت كند. وي گفت: شوهرسابقم، چند ماه 
قبل جان بــرادرم را گرفت و از كشــور گريخت 
اما همچنان دســت بردار نيست و تهديدهايش 

تمامي ندارد.
زن جوان ادامه داد: من و شوهرم به دليل مسائل 
مختلف مدام با يكديگر درگير بوديم. اختالفات 
ما ادامه داشت تا اينكه به دادگاه خانواده رفتم و 
درخواست طالق دادم. شوهرم اما مخالف طالق 

و جدايي بــود. با اين حال نمي توانســت اخالق 
و رفتار بدش را تغيير دهــد. او مردي كينه جو و 
بداخالق بــود و از وقتي فهميد كه درخواســت 
طــالق داده ام، مدام تهديدم مي كــرد. او گمان 
مي كرد كه برادرم در تصميــم من براي جدايي 
نقش دارد و مي گفت پاي برادرت در ميان است و 
من تحت تأثير حرف هاي او هستم.درصورتي كه 
تصورات او اشــتباه بود و اصال برادرم نقشي در 

تصميم من نداشت.
زن جوان ادامه داد: من و شــوهرم ســال ها بود 
كه اختالف داشتيم و ديگر نمي توانستم كنار او 
زندگي كنم تا اينكه يــك روز او به مقابل خانه 
برادرم در يكي از شــهرهاي غرب استان تهران 
رفت و با اسلحه اي كه داشت به كمين او نشست. 
وقتي برادرم از خانه اش خارج شد، او اسلحه را به 
سمتش نشانه گرفت و با شليك گلوله برادرم را به 
قتل رساند. پس از آن نيز از كشور گريخت و آنطور 
كه پليس و دستگاه قضايي به ما گفته اند 3ساعت 

پس از قتل به تركيه فرار كرد.
اگرچه نام شوهرم در ليست افراد تحت تعقيب 
اينترپل قرار گرفتــه اما او همچنان دســت از 
كينه توزي برنداشــته و براي انتقام از من دست 
به هركاري مي زند. هر چند من از او طالق غيابي 
گرفته ام، اما وي بــراي انتقام جويي عكس هاي 
شخصي و خانوادگي مرا در فضاي مجازي پخش 
كرده تا با آبروي من بازي كند. او حتي مرا تهديد 
به قتل كرده و مي گويد به زودي يك آدمكش اجير 
مي كند تا جان مرا هم بگيرد. به خاطر تهديدهاي 
او به شدت دچار وحشت و هراس شده ام و حتي از 
سايه خودم هم مي ترسم. از اينكه تنها به خيابان 
بروم وحشت دارم و مي ترســم هر لحظه قاتلي 
از طرف همسرسابقم سد راهم شــود و جانم را 
بگيرد. به همين دليل تصميم به شكايت گرفتم و 
درخواست من اين است كه هرچه زودتر اين قاتل 

خطرناک دستگير شود.
با اين شــكايت، پرونده اي در دادسراي جنايي 

تهران تشكيل شــد و قاضي حبيب اهلل صادقي 
دســتور تحقيقات در اين بــاره را صــادر كرد. 
بررســي ها حكايت از اين دارد كه شوهر سابق 
شاكي يك روز قبل از اينكه دست به جنايت بزند 
بليت تركيه تهيه كرده و پس از گرفتن كارت پرواز 
از فرودگاه خارج شده به سراغ برادرزنش رفته و او 

را به قتل رسانده است.
اين يعني وي با برنامه ريزي قبلي سناريوي قتل 
برادرزنش را طراحي كرده بود تا لو نرود اما خبر 
نداشت كه تصاويردوربين هاي مداربسته اطراف 

محل جنايت، تصوير او را ثبت كرده اند.
متهم به قتل 3ســاعت بعد از جنايت دوباره به 
فرودگاه رفته و با مدارک جعلي بليت تركيه تهيه 

كرده و از كشور خارج شده بود.
در ادامه تحقيقات و رصد فضاي مجازي مشخص 
شد كه انتشــار تصاوير شــاكي در شبكه هاي 
اجتماعي از كشور تركيه صورت گرفته و او از آنجا 
اقدام به تهديد همسر سابقش كرده است. در اين 
شرايط پرونده جنايت مسلحانه نيز براي رسيدگي 
بيشتر به دادسراي جنايي تهران فرستاده شد و 
قاضي دستور بازداشت و استرداد متهم از كشور 
تركيه به ايران را صادر كرده تا كابوس هاي شاكي 

پايان يابد.

قاتل آشنا پس از جنايت مسلحانه به تركيه فرار كرد

مصوبه اي براي افزايش شارژ دستگاه هاي داخل مترو ابالغ نشده است
روابط عمومي شركت قطارهاي شهري تهران و حومه پيرو چاپ پيام 
مردمي با عنوان »ارقام دســتگاه هاي شارژ داخل مترو افزايش يابد« 
در ستون با مردم روز 16تيرماه پاسخ داده است: احتراما ضمن تشكر 
از مسافر گرامي، به اطالع مي رساند قيمت گذاري مبلغ بليت و سقف 
شــارژ كارت بليت اعتباري مترو، طبق مصوبه شوراي اسالمي شهر 
تهران و ابالغ شــهرداري تهران انجام مي شود. گفتني است تاكنون 
مصوبه جديدي مبني بر افزايش مبلغ شارژ در سال 1400به شركت 

بهره برداري متروي تهران و حومه ابالغ نشده است.

 تشكيل كميته ويژه 
براي  توجه به سالمت روان

نبايد فرامــوش كرد كه تمام مــردم در معرض  ادامه از 
آسيب ها و پيامدهاي منفي كرونا قرار دارند و هر صفحه اول

كدام به نوعي از آن متاثر شده اند.  قرنطينه و به حداقل رسيدن روابط و 
تعامالت اجتماعي به ويژه براي كودكان و سالمندان ازجمله موضوعاتي 
هستند كه بايد به طور جداگانه مورد توجه قرار گيرند. به همين دليل 
بايد حتما پروتكل هايي در حوزه سالمت روان تدوين شود و جامعه تحت 
آموزش جدي قرار گيرد. هم اكنون ميزان آسيب هاي اجتماعي و رواني 
افزايش قابل مالحظه اي پيدا كرده است. اگر به اين موضوع بي توجهي 
شــود، در كنار هزينه، بازگشــت مردم به زندگي عادي هم سخت تر 
مي شود. پيشنهاد ما اين اســت كه در ستاد ملي كرونا كميته ويژه اي 
تشكيل شود و بسترهاي الزم براي فرهنگسازي  هاي الزم و آگاه كردن 
مردم درخصوص توجه به سالمت روان فراهم شود، در غيراين صورت، 
به زودي با سونامي اختالالت و مشكالت روان و آسيب هاي اجتماعيـ  
رواني مواجه خواهيم شد. بنابراين سياستگذاران و تصميم گيرندگان 
بودجه هاي الزم را اختصاص دهند تا اقدامات عملي انجام شود و بيمه 

خدمات مربوط به سالمت روان در اولويت قرار گيرد.

شبكه »هم پيوند« راهي براي نابينايان
اگر شناخت عمومي و همكاري همگاني بر اين  ادامه از 

راستا قرار گيرد، زودتر به فضاي مطلوب شهري صفحه اول
مي رسيم. مي توانيم از همين امكاناتي كه براي توسعه شهر استفاده 
مي كنيم بهره بيشتري ببريم. چشم انداز ما از شهر ايده آل اين است كه 
همه مردم از زندگي در شــهر لذت ببرند و معني عدالت در شهر هم 
همين است. در مناسب سازي  بيشتر بر جنبه هاي كمي تأكيد مي شود 
مثال به مساحت پياده رويي كه ساخته شده است. به جز اين بايد به حال 
و هواي شهر هم توجه كرد. در گذشته هر قسمت از شهر نشانه هاي 
خود را داشت و در بازار حال و هواي راسته  عطاري ها با بقيه راسته ها 
فرق مي كرد. شايد ما كه از نعمت ديدن برخوردار هستيم كمتر به اين 
نكات توجه كنيم. اگر فضاي شــهر را به شكلي دربياوريم كه مثال در 
خيابان وليعصر با كاشتن بوته هاي »رز سفيد« عطر خاصي به مشام 
برسد، اين در كيفيت زندگي همه و مخصوصا نابينايان تأثير مي گذارد. 
اگر برگ هاي درختان و فضاي سبز يك بوستان  هنگام وزش باد صداي 

متفاوتي ايجاد كند، اين تأثير بيشتر مي شود.
در سال 1400 اقداماتي كه توســط معاون فني عمراني و مناطق اجرا 
شده و مي شــود، در بخش »خيابان« شــبكه هم پيوند تعريف شده 
است. براي 1401 و سال هاي بعد هم مشــخص مي شود كه اگر قرار 
است بوستاني مناسب سازي شود، چه نقاطي اولويت خواهند داشت. با 
نهاد ها و سازمان ها و ارگان ها مكاتبه كرده ايم تا اين اولويت ها به آنان هم 
منتقل شود. براي اينكه به چشم انداز مورد نظر برسيم، راهي طوالني تر 
از 5سال داريم اما تا اين مدت مي توان تأثير »طرح جامع مناسب سازي« 
را در شهر ديد زيرا اين طرح يك پيشنهاد نيست بلكه يك الزام است كه 
مصوبه شوراي شهر را دارد و با توجه به اينكه در ستاد همه معاونت هاي 

مرتبط و مناطق حضور دارند و طرح را تأييد كرده اند، الزم االجر است.
ما آرزو داريم كه مناسب سازي تبديل به يك خواست همگاني شود. 
معلوالن نسبت به ما حقي دارند كه بايد آن حق را ادا كنيم. براي اين 
كار بايد همه مردم حتي كسي كه پياده رو  جلو خانه خود را مي سازد، 
توجه كند كه تنها 2سانتي متر اختالف ارتفاع در مسير حركت كالسكه 
بچه و صندلي چرخدار اختالل ايجاد مي كند و ممكن است براي نابينا 

حادثه به وجود بياورد.

طلبكار انتقام جو با چاقو به بدهكار حمله و انگشت شست 
او را قطع كرد.

به گزارش همشهري، چند روز قبل گزارش يك درگيري 
خونين به پليس تهران اعالم شد و مأموران راهي محل 
درگيري شدند. به گفته شاهدان سرنشينان يك دستگاه 
پژو 206كه 2 پسر جوان بودند به سمت پسري هجوم 
برده و او را به شدت زخمي كرده بودند. پسر زخمي كه 
انگشت شست او قطع شده بود به بيمارستان انتقال يافته 
بود و در اين شرايط مادر وي راهي كالنتري شد تا به طرح 
شكايت از ضاربان بپردازد. او گفت: پسرم در حال عبور 
از خيابان بود تا به خانه برگردد اما ناگهان 2 نفر كه سوار 
بر پژو بودند به سمت وي حمله ور شدند. آنها بيني پسرم 
را شكستند و با چاقو انگشتش را قطع كردند. به همين 
دليل از ضاربان شكايت دارم و درخواستم اين است كه 

مجازات شوند.
با مطرح شدن اين شــكايت، پرونده پيش روي قاضي 
مصطفي واحدي، بازپــرس جنايي تهران قرار گرفت. با 
دســتور وي، گروهي از مأموران تحقيقات خود را آغاز 
كردند و طولي نكشيد كه صاحب خودروي پژو شناسايي 
و دســتگير شــد. او در بازجويي ها جزئيات بيشتري از 
درگيري خونين شــرح داد و گفت: من نقشي در ضرب 
و شتم شاكي ندارم و دوستم به سمت او هجوم برد. وي 
ادامه داد: ماجرا از اين قرار بود كه شب حادثه به همراه 
دوستم به نام وحيد از مهماني برمي گشتيم كه در خيابان 
به صورت اتفاقي شــاكي را ديديم. شــاكي از دوستان 
وحيد بود و من هم او را دورادور مي شــناختم. وحيد به 
محض اينكه شــاكي را ديد از من خواست توقف كنم. 

بعد از ماشينم پياده شــد و به سمت شاكي رفت. وحيد 
مي گفت كه چنــد وقت قبل به شــاكي تعدادي ضبط 
خودرو داده تا برايش بفروشــد اما او پولش را پرداخت 
نكرده و حتي حاضر نشده كه اجناســي كه گرفته بود 
را پس بدهد. او با ديدن شاكي به سمتش رفت و پس از 
لحظاتي درگيري ميان آنها شكل گرفت و وحيد به سمت 
شاكي حمله ور شــد و او را زخمي كرد. گرچه من سعي 
كردم با ميانجيگري به دعواي آنها خاتمه بدهم اما تالشم 
موفقيت آميز نبود. پس از آنكه ديدم شاكي زخمي شده 
است از ترسم فرار كردم. بعد از تحقيق از جوان پژو سوار، 
بازپرس جنايي براي وي قرار قانوني صادر كرد و ضارب 
نيز كه هويت وي مشخص شده تحت تعقيب پليس قرار 
گرفت. اين در حالي اســت كه به گفته پزشكان انگشت 

قطع شده شاكي قابل پيوند نيست.

گابي پتيتو، دختر 22ســاله آمريكايي كه تصاوير ســفرهاي او در شبكه هاي 
اجتماعي باعث شــده بود ميليون ها نفر او را دنبال كنند به قتل رسيده است و 
اف بي آي در تعقيب همسفر اوست كه مدت هاســت ناپديد شده و كسي از وي 

خبر ندارد.
به گزارش همشــهري به نقل از گاردين، آخرين باري كه خانواده گابي پتيتو او 
را ديدند، زمستان سال گذشته و زماني بود كه او خود را آماده مي كرد تا همراه 
نامزدش به نام الندري از شهرشان در حوالي نيويورک راهي يك سفر جاده اي 
شوند. گابي عالقه زيادي به سفرهاي جاده اي داشت و انتشار تصاوير سفرهايش 
در شبكه هاي اجتماعي او را به چنان شهرتي رساند كه باعث شده بود ميليون ها 
نفر او را در شبكه هاي اجتماعي دنبال كنند. سفر گابي و الندري با يك خودروي 
ون سفيد كه همه لوازم مورد نيازشان در آن بود آغاز شد و اين آخرين باري بود 
كه پدر و مادر دختر جوان، او را زنده مي ديدند. گابي مثل هميشه از مكان هاي 

ديدني تصاوير مختلفي در شبكه هاي اجتماعي منتشر مي كرد تا اينكه در اوايل ماه 
سپتامبر، همسفر او به نام الندري به تنهايي و سوار بر همان ون سفيدي كه راهي 
سفر شده بودند به خانه اش برگشت و وقتي خانواده اش درباره نامزدش پرسيدند، 
سكوت كرد و چيزي نگفت. او چند روز بعد از اين ماجرا، زماني كه براي پياده روي 
از خانه خارج شده بود ناپديد شــد و خانواده اش ديگر او را نديدند. چند روز بعد 
از اين ماجرا و در اواسط سپتامبر بود كه خانواده گابي وقتي ديدند دخترشان به 
تماس هايشان جواب نمي دهد و در شبكه هاي اجتماعي نيز فعال نيست، نگران 
وي شده و راهي اداره پليس شدند. آنها خبر از ناپديد شدن مرموز دخترشان دادند 
و وقتي مأموران به تحقيق درباره گابي پرداختند و فهميدند كه همسفرش چند 
روز قبل به تنهايي به خانه برگشته و بعد به طرز مرموزي ناپديد شده، حدس زدند 

كه اتفاق شومي براي دختر جوان رخ داده است.
از همان زمان جســت وجو براي يافتن گابي و همســفرش آغاز شــد تا اينكه 
20سپتامبر جسد گابي در نزديكي اردوگاهي در ايالت وايومينگ پيدا شد. پيدا 
شدن جسد دختر جوان، جنجال بزرگي در رسانه ها و شبكه هاي اجتماعي آمريكا 
به وجود آورد. خيلي ها پيگير ماجرا بودند و مي خواستند از آنچه بر سر اين دختر 
آمده بود مطلع شوند. با اين حال جسد گابي در حالي پيدا شده بود كه بيشتر از 
3هفته از مرگش مي گذشت و معلوم نبود كه چه اتفاقي براي او رخ داده است. در 
اين شرايط، همسفر او به نام الندري كه وي نيز ناپديد شده بود تحت تعقيب قرار 
گرفت اما هيچ ردي از وي وجود نداشت. در ادامه جسد گابي به پزشكي قانوني 
انتقال يافت تا دليل مرگ وي مشخص شود و در نهايت سه شنبه گذشته بود كه 
متخصصان اعالم كردند كه اين دختر بر اثر خفگي به قتل رسيده و احتماال اين 

خفگي ناشي از فشار دست روي دهان و گلوي او بوده است. 
با مشخص شدن علت مرگ شاخ اينستاگرامي آمريكا، تحقيقات اف بي آي براي 
دستگيري همسفر او ادامه دارد تا مشخص شــود كه در زمان مرگ گابي، چه 

اتفاقي رقم خورده است.

وقتي ترمز تريلي بريد راننده نتوانســت آن را كنترل كند و با 
سرعت زيادي وارد سوهان فروشي شد و حادثه تلخي را رقم زد.

به گزارش همشــهري، اين حادثه، 6دقيقه بامــداد ديروز در 
يكي از سوهان فروشي هاي كنار جاده اراک به قم اتفاق افتاد. 
فروشــندگان اين مغــازه و مغازه هاي مجاور مشــغول انجام 
كارهاي شان بودند كه متوجه شدند يك تريلي از دور نزديك 
مي شود. به نظر مي رســيد راننده كنترلي بر خودرواش ندارد 
اما هيچ كس باورش نمي شــد ترمز آن بريده اســت. تريلي به 
مسير خود ادامه داد و درحالي كه به نزديكي سوهان فروشي ها 
رسيده بود مغازه داران و مشترياني كه آنجا بودند مطمئن شدند  
مشكلي وجود دارد و هركس در جايي پناه گرفت. لحظاتي بعد 
تريلي  كه كنترل آن  از دست راننده اش خارج شده بود پس از 
برخورد با وسايل جلوي مغازه وارد سوهان فروشي شد. شدت اين 
حادثه به حدي بود كه به محض ورود تريلي به سوهان فروشي، 

آنجا دچار آتش سوزي و بخشي از سقف و ديوارهاي مغازه نيز آوار 
شد. در شرايطي كه راننده تريلي و همراهش در ميان شعله هاي 
آتش گرفتار شده بودند گروه هاي امداد و نجات خود را به محل 

حادثه رساندند.
جليل گودرزي، معاون فني و عمليــات اورژانس 115 قم در 
اين باره گفت: با اعالم حادثه بالفاصله 3دستگاه آمبوالنس به 
محل حادثه اعزام شد. در اين حادثه كه در جاده اراک به قم رخ 
داد، سوهان فروشي دچار حريق شد و 2خودروي پيكان و ساينا 

هم كه مقابل سوهان فروشي پارک بودند زير آوار رفتند.
وي ادامه داد: در اين حادثه راننده تريلي 42ســاله و سرنشين 
33ساله آن دچار سوختگي شدند كه با اقدامات درماني الزم با 
2دستگاه آمبوالنس به بيمارستان منتقل شدند. خوشبختانه 
در اين حادثه مسافران و كاركنان سوهان فروشي از محل حادثه 

خارج شده بودند و به هيچ كدام از آنها آسيبي نرسيد.

تهديدهاي قاتل فراري از تركيه

عمه بي رحم برادرزاده اش را به آتش كشيد
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با حضور رئيس جديد ســازمان، 
اين روزها بيشتر خبرها با انتخاب گزارش

مديران جديد رســانه ملي گره 
خورده؛ با اين حال توليد ســريال ها همچنان 
ادامه دارد و شــبكه هاي مختلف سريال هاي 
جديد را براساس برنامه هاي اعالم شده قبلي 
روي آنتن مي برند. در ميان سريال ها هنوز از 
سرنوشــت »87متر« كيانوش عياري خبري 
نيست؛ سريالي كه قرار بود پيش تر پخش شود، 
اما سريال »افرا« جايگزينش در شبكه يك شد 
و بايد ديد با پايان اين سريال مديران اين شبكه 
چه تصميمي براي تازه ترين ســاخته عياري 

خواهند گرفت.

خبريازسريالعيارينيست
قرار بود »87متر« مرداد ماه روي آنتن برود، اما 
مديران شبكه تصميم ديگري گرفتند و به گفته 
عياري بنا شد اين ســريال بعد از پايان اربعين 
پخش شود كه اين موضوع نيز گويا منتفي شده 
است. شــبكه يك با پايان »افرا« و همزماني با 
هفته پليس، يك مجموعه مناسبتي با نام »راز 
يك پرونده« را روي آنتن برده؛ سريالي هفت 
قسمتي كه بعد از خبر 22پخش مي شود. البته 

»افرا« در قسمت هاي پاياني حاشيه دار شد.

پايانحاشيهدار»افرا«
مهدي سلطاني، يكي از بازيگران اصلي سريال 
با اشاره به حذف صحنه هايي از سريال »افرا« 
كه باعث شد راز سيروس و اعظم )2شخصيت 
سريال( همچنان سر به مهر باقي بماند، تصريح 
كرد: ظاهرا پخش تلويزيون به دليل اينكه مبادا  
شــأن »ســيروس« به عنوان يك پدر بيش از 
اين خدشه دار شــود، مصلحت ديد اين بخش 

را حذف كند.
اين بازيگر همزمــان با پايان پخش ســريال 
»افرا«، درباره قسمتي از داستان اين مجموعه 
كه با پرســش ها و ابهامــات مخاطبان روبه رو 
شده بود، توضيحاتي را ارائه داد و قصه سريال 
را در صفحه شــخصي اش براي بينندگان به 

صورت كامل و بدون حذف توضيح داد!
شبكه اول، سريال »خوشــنام« به كارگرداني 
عليرضا نجف زاده را دارد. اين ســريال طنز با 
بازي متفاوت هومن حاجي عبداللهي در حال 

توليد است.

سرجوخهبهزوديميآيد
شبكه3 كه »گاندو 2« را روي آنتن داشت، قرار 
است »ســرجوخه« را  پخش كند. در آخرين 
روزهاي تصويربرداري »ســرجوخه« از تيزر 
تازه اين ســريال به تهيه كنندگــي ابوالفضل 
صفري و كارگرداني احمــد معظمي رونمايي 
 شــده و چند تن از بازيگران پيشكســوت آن

معرفي شدند.
اين ســريال كه چهارمين همكاري مشترك 
صفري و معظمي اســت، در 30 قسمت آماده 
خواهد شــد و اين روزها مراحل فنــي را نيز 
پشت ســر مي گذارد. درام امنيتي- اجتماعي 
»ســرجوخه« از توليدات مركز ســيمافيلم 

به زودي از شبكه3 سيما پخش مي شود.

بينشانوتوليد90قسمتي»پالك13«
به نظرمی آيد شبكه3 روزهاي پركار سريال سازي  
را مي گذراند. اين شــبكه »بي نشان« را هم در 
دست توليد دارد و به تازگي چند بازيگر جديد 

به اين ســريال اضافه شده اســت؛ مجموعه اي 
30قســمتي كه راما قويــدل آن را كارگرداني 
مي كند. ســريال »پالك13« به تهيه كنندگي 
ســعيد ثنائــي و كارگردانــي آرش معيريان 
تازه ترين سريال شبكه3 سيماست كه قرار است 
به زودي جلوي دوربين برود. اين شبكه كه پيش 
از اين نيز سابقه پخش ســريال هاي ۹0شبي 
مانند »شــب هاي برره«، »زير آســمان شهر« 
و... را دارد، قرار اســت اين بار سريال ۹0شبي 
»پالك13« را با مضمون طنز خانوادگي توليد 

و روانه آنتن كند.

همكاريتوفيقيونعمتاهللبرايرمضان
برخــي از كارگردانان هم توليد ســريال هاي 
جديد خود را كليد زده اند. پخش سريال »افرا« 
بهرنگ توفيقي كه به تازگي پايان يافته است، 
به تازگــي مجموعه »نخل و غــروب« را براي 
پخش در ماه مبارك رمضان كليد زده اســت؛ 
سريالي كه قصه اش را سعيد نعمت اهلل نوشته 
و پريوش نظريــه، مهدي ســلطاني، كامران 
تفتي، عليرضا آرا و ارسالن قاسمي بازيگرانش 

هستند.
از ديگر ســريال هايي كه اين روزها توليدشان 
از نيمه گذشته، »مستوران« مسعود آب پرور 
است؛ ســريالي كه برگرفته از قصه هاي كهن 

ايراني بوده و در 26قسمت ساخته مي شود.

شبكه 3 روزهاي پركاری  را در سريال سازي  مي گذراند

سريال هاي تازه در پاييز 1400
فهيمهپناهآذر

روزنامه نگار

جشنواره

رقابتايرانيبرايجايزهآسياپاسيفيك
سينماي ايران در چهاردهمين دوره جوايز آسيا پاسيفيك، در 

7رشته نامزد دريافت جايزه است

فيلم هاي »قهرمان« ســاخته اصغر فرهادي و »ماشين منو بران« به 
كارگرداني ريوسوكه هاماگوچي از بيشترين شانس براي دريافت جايزه 

آسيا پاسيفيك در بخش بهترين فيلم برخوردارند.
به گــزارش ورايتي، فيلم قهرمــان اصغر فرهــادي در بخش بهترين 
كارگرداني و بهترين فيلمنامه هم نامزد دريافت جايزه است. عالوه بر 
فيلم قهرمان فيلم »شــيطان وجود ندارد« اثر محمد رسول اف نيز در 
بخش بهترين فيلم نامزد دريافت جايزه شــده است. در چهاردهمين 
دوره از جشنواره جايزه سينماي آسيا پاسيفيك فيلم هاي »قهرمان« و 
»شيطان وجود ندارد« در بخش بهترين فيلم، با فيلم هاي »ماشين منو 
بران« ساخته ريوسوكه هاماگوچي از ژاپن، »شب هيچ ندانستن« ساخته 
پايال كاپاديا از هند و »مداد« ساخته ناتاليا نازارووا از روسيه، براي كسب 

برترين جايزه سينماي آسيا پاسيفيك رقابت خواهند كرد.
در اين دوره از جايزه آسيا پاسيفيك، ســينماگران ايراني در مجموع 
با 7نامزدي در كنار ژاپن داراي بيشترين تعداد نامزدي در بخش هاي 

مختلف براي دريافت اين جايزه معتبر جهاني شده اند.
در بخش كودك و جوان، فيلم سينمايي »وقت جيغ انار« ساخته گراناز 
موسوي و محصول افغانستان، استراليا، ايران، هلند، نامزد دريافت جايزه 
شده است. در بخش بهترين فيلمنامه نيز نسيم احمدپور و شهرام مكري 
نامزد دريافت جايزه بهترين فيلمنامه بــراي فيلم »جنايت بي دقت« 
شده اند. امير جديدي نيز براي نقش آفريني در فيلم »قهرمان« در رشته 

بهترين بازيگر مرد نامزد دريافت جايزه شده است.
در مجموع 38 فيلم از 2٥ كشــور نامزد دريافت جايزه سينماي آسيا 
پاسيفيك در بخش هاي مختلف شده اند. اين آثار سينمايي در رشته هاي 
بهترين فيلم، بهترين كارگردان، بهترين فيلمنامه، بهترين فيلم كودك و 
جوان، بهترين فيلم مستند، بهترين فيلم انيميشن، بهترين فيلمبرداري 
و بهترين بازيگر زن و مرد رقابت خواهند داشــت. چهاردهمين دوره 
جايزه سينماي آسيا پاسيفيك در روز پنجشنبه 11 نوامبر)20 آبان( در 
گلدكوست استراليا برگزار خواهد شد. برندگان جوايز آسيا  پاسيفيك، 
طبق روال معمول توسط هيأت داوران منتخب اين جايزه اعالم خواهند 
شــد. هنوز اســامي هيأت داوران چهاردهمين دوره از جشنواره آسيا 

پاسيفيك مشخص نشده است.

چند روزي اســت عكس هايي از ســالن بي صندلي 
ســينما عصر جديد در فضاي مجازي دست به دست 
مي شود و با آه و حســرت از تخريب قريب الوقوع اين 
ســينما خبر مي دهد. اسفند سال گذشــته بود كه 
عبداهلل عليخاني، يكي از 2مالك سينما عصر جديد، 
به طور رسمي خبر تعطيلي اين سينما را اعالم كرد. 
در آن هنگام، خاطره بازان مرثيه خوان براي از دست 
رفتن ميراث فرهنگي تهران و تعطيلي مراكز فرهنگي 
قديمي اين شهر پير فرياد وااسفا سر دادند و بعد چند 
روز هم اين موضوع فراموش شد و شواليه هاي فضاي 
مجازي رفتند به دنبال موضوعات جذاب تر و به روزتر. 
كســاني كه از تعطيلي ســينما عصر جديد حسرت 
مي خوردند احتماال در ســال هاي اخير به داخل اين 
سينما پا نگذاشته بودند و كيفيت بد صدا و تصوير يا 
كهنگي و فرسودگي صندلي ها و محيط داخلي آن را 
به چشم نديده بودند؛ چه اگر تجربه سخت و عذاب آور 
تماشاي فيلم در سالن هاي مستهلك 2و 3اين سينما 
را داشتند، تعطيلي آن را نشــانه احترام به تماشاگر 
قلمداد مي كردند. حاال هم كه تصوير سالن بي صندلي 
اين سينما منتشرشده باز كســاني بيرق حمايت از 
ميراث فرهنگي شهر را برافراشته اند و با تحريك حس 
نوستالژي دنبال كنندگانشان خود را دلسوز تهران و 

مكان هاي خاطره سازش نشان مي دهند.
حاال عبداهلل عليخاني، تهيه كننده و مدير سينما عصر 
جديد، به مهر گفته: »ما سينما را تخريب نكرده ايم. 
اينكه چند صندلي سينما را عوض كرده ايم به معناي 
تخريب اســت؟ صندلي ها براي ٥0ســال پيش بود 
ما مي خواســتيم صندلي ها را عوض كنيم؛ به همين 
دليل صندلي هاي قديمي را جمع آوري كرديم، ولي 
به ناگاه كرونــا پيش آمد؛ به هميــن ترتيب ما صبر 
كرديم تا ببينيم وضعيت چگونه مي شود.« عليخاني 

صحبت هايش را اينطور ادامه داده است: »ما بالتكليف 
هستيم؛ مثل كسي كه در كماست؛ دكتر نه مي گويد 
زنده است و نه درگذشته اســت. با اين وضعيت تورم 
و فروش كم ســينماها بايد ببينيم مي توانيم كاري 
كنيم يا نه. 2سال پيش وقتي نخستين بار خبر ورود 
كرونا به ايران رســانه اي شــد، همه گفتند چند روز 
ديگر به وضعيت عــادي برمي گرديم و ســالن ها باز 
مي شود، اما اين وضعيت 2ســال ادامه دار شد. ما بايد 
ببينيم مي شود مخارج كمرشــكن و هزينه تعويض 
صندلي ها را مديريت كنيم يا نه. نمي دانم آن عكس ها 
را چه كسي منتشــر كرده، اما حتماً وضعيت روحي 
و رواني مناسبي نداشــته كه اين چنين عكس ها را با 
عنوان تخريب منتشر كرده است. ما كار خالف شرعي 
نكرده ايم، آيا براي تعويض صندلي ها بايد از كســي 
اجازه مي گرفتيم؟« در گوشــه و كنار اين شــهر كم 
نيستند سالن هاي قديمي سينما كه سال هاست بسته 
شده اند و كسي به يادشان نيست، اما كسي در فضاي 
مجازي براي رسيدگي به وضع و حال آنها سينه چاك 
نمي كند؛ چون احتماال نام اين سينماهاي فراموش شده 
نمي تواند به اندازه نام سينمايي همچون سينما عصر 
جديد كه تا همين قبل از كرونا فعال بود، خبرساز شود 
و اليك و كامنت برايشان به ارمغان بياورد. چرا كسي 
دلش به حال »ســينما بلوار« نمي سوزد كه به سالن 
همايش هاي دانشگاه علوم پزشكي تهران تبديل شده و 
پيش از آن هم سال ها فيلم هاي اكران تمام و تئاترهاي 
روحوضي نشان مي داد؟ وسط كشيدن هرباره تاريخچه 
باشكوه سينما عصر جديد و يادآوري پخش فيلم هاي 
تاركوفسكي در اين سينما باعث نمي شود كه كيفيت 
نازل اين سينما افزايش پيدا كند. كتمان كردني نيست 
كه عصر جديد به بازسازي اساسي نياز دارد تا تماشاگر 
رغبت كند واردش شــود؛ تا بتواند بــا پرديس هاي 
سينمايي بزرگ و مجهز رقابت كند، وگرنه باز بودن 
آنـ  با اين ميزان فرسودگي و كهنگيـ  با تعطيلي و 

تخريبش فرقي ندارد.

آهعصرجديد
مالك سينما عصر جديد:   سينما تخريب نشده است

ياوريگانه
روزنامه نگار
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كيوسك

پيروزي فراتر از انتظار جريان 
صدر در انتخابات پارلماني گزارش

عراق، بازتاب هاي گسترده اي 
در ســطح رســانه هاي عربي و بين المللي 
داشــته اســت. اين گروه موفق شد بدون 
ائتالف بــا هيچ يك از احــزاب و گروه هاي 
سياسي حاضر در صحنه رقابت ها، به تنهايي 
دست كم 70كرســي پارلماني را به دست 
آورد. درمقابل، مهم تريــن رقباي جريان 
صدر با فاصله اي قابل توجــه از اين گروه، 
40كرسي )دولت قانون( و 20كرسي )فتح( 

را از آن خود كردند.
همچنين جريانات پرنفوذي مانند ائتالف 
نيروهاي دولت ملي )وابسته به عمار حكيم 
و حيدر العبادي( در شكســتي بي سابقه 
تنها 3كرسي پارلماني را به دست آورده اند؛ 
درحالي كه ســهم اين ائتالف در انتخابات 
ســال2018 بيش از 50كرسي اعالم شده 
بود. از ســوي ديگر جريان نوظهور امتداد 
)مهم ترين ليست مورد حمايت معترضان 
عراقي كه از سال2019 به خيابان آمدند( 
نيز براي نخستين بار موفق شده با 12كرسي 
در پارلمان عراق حضور داشته باشد. اگرچه 
فرايند اعالم نتايج آرا با برخي حواشي، نظير 
شكايت هاي قانوني تعدادي از ائتالف هاي 
سياسي همراه بوده اســت، اما به طور كلي 
نمي توان در پيروزي چشمگير جريان صدر 

ترديدي وارد كرد.
بسياري اين پيروزي را آغاز مرحله اي جديد، 
نه تنها براي شيعيان عراق بلكه براي تمام 
ساختار سياسي اين كشور به شمار مي آورند. 
در مقابل، گروهي ديگر با تأكيد بر پيشينه 
جنجالي جريان صــدر معتقدند اين گروه 
قادر به تأثيرگذاري وي ژه بر تحوالت سياسي 
نبوده و بايد از بزرگ نمايي درباره نقش آن 
پرهيز كرد. علت بخش مهمي از تفسيرهاي 
متفاوت و گاه متناقــض درباره صدري ها، 
شــناخت محدود افكار عمومي و رسانه ها 
درباره اين جريان سياسي-مذهبي شيعي 
است؛ جرياني كه اگرچه طي 2دهه گذشته 
نسبت به ساير احزاب شيعه عراق در جايگاه 
اقليت بوده اما به نظر مي رسد سهم مهمي 
از تحوالت پيش روي اين كشــور خواهد 
داشت. ريشه اين جريان به كجا برمي گردد؟ 
چه نقشي در تاريخ معاصر عراق داشته؟ و 
از همه مهم تر، براي دســتيابي به چنين 
پيروزي سياسي مهمي از چه مسيري عبور 

كرده است؟ 

 قيــام خونين عليه صــدام و همراهي
با اقشار محروم

نقطــه آغــاز جريــان صــدر در قامــت 
كنشــگري سياســي-اجتماعي به دهه 
1990 ميــالدي برمي گــردد؛ دوراني كه 
شــخصيت هاي بارز اين خاندان با تكيه بر 

ميراث علمي و مبارزاتي آيت اهلل باقر صدر، 
به يكــي از كانون هاي مبارزات شــيعيان 
عليه ديكتاتوري حزب بعث تبديل شدند. 
آيت اهلل صدر به عنوان يكي از مراجع نوظهور 
و پيشرو در عصر خود، شهر نجف را پايگاه 
حقيقي مرجعيت شــيعه در سطح جهان 
مي دانســت و بر همين اساس نقشي مهم 
در شكل گيري هويت سياسي شيعيان ايفا 
كرد. اعدام او در ســال1980، تقابل ميان 
مقلدان و حاميانش با نظــام صدام را وارد 
مرحله اي جديد كــرد؛ مرحله اي كه بيش 
از هر چيز رنگ و بوي تشكيالت زيرزميني 
و البته به تدريج مبارزات مسلحانه داشت. 
شهرك انقالب در شرق بغداد كه اكنون با 
نام شهرك صدر شناخته مي شود و حدود 
3ميليون نفــر جمعيــت دارد، مركز ثقل 
مبارزات سازمان يافته و درازمدت صدري ها 
عليه صدام بوده اســت. جالب آنكه اكنون 
و با گذشــت 4دهه از آن دوران، همچنان 
نشانه هاي فعاليت تشكيالتي و منسجم در 

ميان صدري ها به خوبي نمايان است.
رهبري مبارزات جريان صدر در آن مقطع 
تاريخي با پســرعموي آيت اهلل باقر صدر، 
»محمد صدر« از روحانيان برجسته حوزه 
نجف بود. او سال1999 به همراه 2 فرزند 
پسر خود، توســط نيروهاي نظام بعث به 

شــهادت رســيد و ميراث سياسي اش در 
اختيــار تنهــا فرزنــد باقيمانــده، يعني 
مقتدي صدر قرار گرفت. پس از اين حادثه و 
سركوب هاي گسترده بعد از آن، بخش قابل 
توجهي از بدنه مبارزاتــي و حتي مذهبي 
صدري ها براي ادامه راه خود ناچار به ترك 

عراق شدند.
جريان صدر يكي از مهم ترين خاندان هاي 
سياسي-مذهبي در عراق به شمار مي آيد 
اما همــواره اصرار داشــته در كنار فقرا و 
بخش هاي حاشيه اي جامعه حضور داشته 
باشد. محل زندگي شخصيت هاي برجسته 
اين جريان در نجف و حاشيه بغداد، نمادي 
از اين رويكرد تاريخي به حســاب مي آيد. 
البته همراهــي صدري ها با فقــرا صرفا 
نمادين نيســت و نتايج عملي مهمي نيز 
طي دهه هاي گذشــته به دنبال داشــته 
اســت؛ از تأسيس شــبكه بزرگ خيريه 
براي رســيدگي به نيازمندان تا پيگيري 
مطالبات بخش هاي محروم جامعه، آن هم 
در حالي كه ساير احزاب سياسي مشغول 
رقابت هاي جناحي و اقتصادي با يكديگر 
بوده اند. بر همين اســاس، پايــگاه رأي 
جريان صدر )از جمله در آخرين انتخابات 
پارلماني( به اســتثنای برخي جريانات 
نوظهور معترض، عمدتا مربوط به اقشار 

محروم جامعه عراق بوده است.

بازگشت با رويكرد متفاوت
با سقوط نظام صدام بســياري از جريانات 
شيعي معارض، ازجمله صدري ها به تدريج 
براي مشــاركت در نظام سياسي جديد به 
كشور خود بازگشتند. در اين ميان اما رهبر 
جوان جريان صدر، بيش از آنكه مشــغول 
نقش آفريني در معادالت سياســي شود، 
تمركز خود را بر حمايت از اقشار آسيب پذير 
و البته تشكيل گروهي شبه نظامي با هدف 
تامين امنيت شــيعيان معطوف كرد. نام 
اين گروه كه مشــخصا بــراي رويارويي با 
اشــغالگران آمريكايي و همچنين تهديد 
روزافزون جريانات تروريســتي وابسته به 
القاعده تشــكيل شــد، »جيش المهدي« 
بود. البته طي تمام اين ســال ها، در فرايند 
سياسي عراق )انتخابات پارلماني، تشكيل 
دولت و...( نيز به عنوان بخشي از ائتالف هاي 
شيعه مشاركت داشــت؛ هرچند با دامنه 

تأثيرگذاري محدود.
بســياري معتقدند خودداري صدري ها از 
ورود تمام قد و مستقل به معادالت سياسي 
پس از ســقوط صدام، ريشــه در موقعيت 
ضعيف آنها نسبت به ديگر جريانات سياسي 
شيعه همچون حزب الدعوه و يا مجلس اعال 

مروري بر مسير پر فراز و نشيب حيات جريان صدر؛ از دوران مبارزات عليه صدام تا دستيابي به پيروزي بزرگ 
در انتخابات پارلماني عراق

جريان صدر؛ اقليتي كه پيروز شد

هنوز يك ماه از پايان مجادالت سياســي 
و توافــق احــزاب لبنان بر ســر انتخاب 
نخســت وزير جديد نگذشــته كه بحراني 
جديد، فضاي داخلي اين كشــور را گرفتار 
كرده است. اين بحران بر اثر پافشاري قاضي 
پرونده انفجار بنــدر بيروت، براي بازجويي 
از برخي شــخصيت هاي نزديك به ائتالف 
8مارس آغاز شده است. اين در حالي است 
كه شخصيت هاي نزديك به ائتالف 14مارس 
تاكنون از ســوي قاضي اين پرونده، مورد 
بازجويي قرار نگرفته اند. سيدحسن نصراهلل، 
دبيركل حزب اهلل در آخرين سخنراني خود 
به تندي از رويكرد سياســي قاضي پرونده 
انفجار بندر بيروت انتقاد كرده است. به گفته 
او، بازماندگان و خسارت ديدگان، بزرگ ترين 
قربانيان رويكرد سياسي اين قاضي هستند.

روزنامه وال استريت ژورنال ]آمريكا[

روزنامه العربي الجديد ]قطر[

 آتش سوزي هاي تازه
در كاليفرنيا

بحران در پرونده انفجار بيروت

بار ديگر آتش  به جــان جنگل هاي جنوب 
كاليفرنيا در غرب آمريــكا افتاده و وزش 
بادهاي شــديد، شــرايط را وخيم تر كرده 
است. به نوشــته وال اســتريت ژورنال، 
200آتش نشان در حال اطفاي حريق هستند، 
اما آتش مهارنشــدني به نظر مي رسد. تا به 
اينجا دســت كم 3300هتكار از جنگل ها و 
مراتع منطقه طعمه حريق شــده اســت. 
پيش بيني مي شود، سرعت گسترش آتش با 
ادامه وزش باد، افزايش پيدا كند. آتش سوزي 
از روز دوشــنبه آغاز و باعث مسدود شدن 
تعدادي از جاده هاي اصلي شده است. طبق 
اعالم دولت آمريكا، طي10 ماه گذشته، بيش 
از 80هزار هكتار از جنگل ها و مراتع ايالت 
كاليفرنيا در آتش سوزي هاي بي سابقه اين 

منطقه از بين رفته است.

جهان نما

اوج گيري غيرمنتظره »ترامپ فرانسه«
 اريك زمور سياستمدار فرانسوي با ادبيات نژادپرستانه، ضدمهاجرت

و اسالم ستيز تالش مي كند گفتمان حزب راست افراطي را دوباره احيا كند

در دوران اوج دونالــد ترامپ، يكي از همفكران او در فرانســه،  اريك 
زمور را »ترامپ فرانسه« خوانده بود. اين سياستمدار راست افراطي 
كه مخالفتش با مهاجران زبانزد اســت، اخيرا هم در كتاب پرفروشي 
كه نوشــته، خود را با همين عنوان معرفي كرده است. تا چند هفته ، 
تصور اينكه اين چهره جنجالي، خود را تا حد ترامپ باال ببرد و شانس 
رئيس جمهور شدن در فرانسه باشد، دور از واقعيت و خام خياالنه بود 
اما نظرسنجي هاي اخير، احزاب قديمي فرانسه را غافلگير كرده است. 
زمور كه بيشــتر به عنوان چهره اي تلويزيوني شناخته مي شود، نظم 
قديمي در راست افراطي را به چالش كشيده و مي خواهد از ماري لوپن، 
رهبر راست افراطي در فرانسه، تصوير سياستمداري نرم خو ارائه دهد 
و به اين شكل، او را دور زده و نامزد اول راست هاي افراطي در انتخابات 

بعدي فرانسه باشد.
به گزارش اكونوميســت او شــانس زيادي هم براي ايــن كار دارد؛ 
در نخستين نظرســنجي درباره نامزدهاي رياســت جمهوري براي 
انتخابات بهار آينده، زمور باالتر از خانم لوپن و بعد از امانوئل مكرون 
رئيس جمهور فرانســه قرار گرفت. از بعد از اين نظرسنجي، زمور از 
مجري برنامه هاي تلويزيوني عجيب و غريب، به ســوژه آنها تبديل 
شده است؛ يعني درست جايي كه اين ناسيوناليست افراطي دوست 

دارد باشد.
امانوئــل مكرون كــه به دنبال انتخــاب مجدد اســت، همچنان در 
نظرسنجي ها پيشتاز است و بر اســاس آنها در دور دوم برنده قطعي 
انتخابات خواهد شد. اما اگر همين نظرسنجي ها مالك قرار داده شود 
مي توان گفت كه زمور، اگر در نهايت قبول كند كه در انتخابات شركت 
كند، مي تواند بسياري از جاه طلبي ها را در راست و چپ ناكام بگذارد.

زمور 63ساله در يك ربع قرن اخير تحليلگر و كارشناسي جنجالي در 
تلويزيون و خارج از آن بوده اســت. او در يك كتاب، فروپاشي تمدن 
فرانسوي را پيش بيني كرده و از آن به عنوان »ماليخولياي فرانسوي« و 
»خودكشي فرانسوي« ياد كرده است. او اخيرا به خاطر موضع گيري ها 
و صحبت هاي تحريك آميزش در شبكه سي نيوز كه خيلي ها آن را با 
فاكس نيوز مقايسه مي كنند خبرساز شده است. اخيرا پوسترهايي كه 
روي آنها نوشته شده »رئيس جمهور زمور« در خيابان ها و تيرهاي برق 
چسبانده شده است.  ماه گذشته او به خاطر يك قانون در فرانسه كه 
مجريان را ملزم مي كند به چهره هاي سياسي، وقت مساوي بدهند از 
يك برنامه شبانه كنار گذاشته شــد. قانونگذاران رسانه اي هم به اين 
نتيجه رسيده اند كه او همين حاال از روزنامه نگاران سياسي تر است و به 
همين خاطر حضورش در شبكه ها هم بايد به عنوان يك چهره سياسي 

شمرده شود و نه روزنامه نگار.
درحالي كه ماري لوپن اخيرا تالش زيادي كرده است تا چهره حزب 
راست افراطي خود را از نژادپرســتي و ديگر ايده هاي خيلي افراطي 
پاك و از ريشــه هاي آن دورش كند، زمور به دنبال راديكاليزه كردن 
مفهوم راست افراطي است و برخي باورهاي بسيار تند خود را كانون 
رويكرد سياسي اش قرار داده است. او ضد فمينيسم و ضد جنبش هاي 
بيداري است و عالقه اي به ميانه روي و تدبير ندارد. زمور كه اصالتا از 
يهودي هاي الجزاير است، معتقد است فرانسه در دوران اشغال نازي از 
يهوديان محافظت كرده است. او در اظهارنظرهايي تند همچنين گفته 
است اسالم با فرانسه سازگار نيست. ژان ماري لوپن، بنيانگذار حزبي 
كه حاال ماري لوپن دخترش رهبر آن اســت، از زمور حمايت كرده و 
گفته اســت اين چهره جنجالي چيزهايي مي گويد كه به جز خودش 

هيچ كس جرأت ابراز آنها را ندارد.
محبوبيت زمور احتماال مقطعي باشــد اما فعال ســتاره اي در حال 
اوج گيري اســت. به گزارش الجزيره، كتاب او كه حدود يك ماه پيش 
با نام »فرانســه حرف آخرش را نزده است« منتشر شد، خيلي سريع 
پرفروش ترين كتاب در فرانسه شد و در 2هفته 130هزار نسخه از آن 
به فروش رفت. ايده هاي بسيار افراطي او، مقامات و مسئوالن را در هر 

دو طيف سياسي فرانسه به شدت نگران كرده است.
براي نمونه، او معتقد است كه شــهروندان فرانسوي كه نام كوچك 
آنها غيرفرانسوي است بايد نامشان را تغيير دهند. يكي از اسم هايی 
كه او با آن مخالف است و در فرانســه طرفداران زيادي دارد،  محمد 
اســت. او طرفدار تئوري جايگزيني اســت كه پيش تر در آمريكا از 
سوي راســت هاي افراطي براي زدودن نشانه هاي فرهنگي مهاجران 
به آمريكا اســتفاده شده اســت. هر دو نگاه در دو ســوي اقيانوس، 
حساسيت زيادي به نام هاي غيرغربي دارند. زمور همچنين از سوي 
چند زن به سوءرفتار جنسي متهم شده و بارها به خاطر اظهارنظرهاي 
نژادپرستانه، اسالم ستيزانه و جنسيتي دادگاهي و البته معموال تبرئه 
شده است. اورلين موندو، استاد علوم سياسي كه درباره نژادپرستي و 
راست افراطي تحقيق كرده، درباره زمور به الجزيره گفته است: »زمور 
انتظار ندارد كه رئيس جمهور شود، چيزي كه او مي خواهد اين است 
كه به نوعي گفتمان راســت افراطي را جلو ببرد... او مي خواهد برنده 

نبرد ايده ها باشد.«
در اين راه ، او احتماال به صورت ناخواسته به مكرون كمك خواهد كرد، 
چون آراي راست افراطي را می شــكند و جريان اصلي راست را با اين 

كار تضعيف خواهد كرد.
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داشــته اســت. در واقــع صدري ها طي 
سال هاي 2003 تا دست كم 2014 اقليتي 
بودند كه با آگاهي از وزن سياســي اندك 
خود، به جاي ورود به درگيري هاي بزرگ 
سياســي توان خود را صرف تقويت پايگاه 
اجتماعي جريان صدر كردند. اين رويكرد 
عالوه بر ســرمايه گذاري درازمدت در يك 
ســبد رأي محدود اما كامال سازمان يافته 
و منسجم، باعث شد صدري ها تا حد قابل 
توجهي از آفات رقابت هــاي حزبي نظير 
بدنامي هاي سياســي و پرونده هاي فساد 
اقتصادي در امان باشند؛ آفاتي كه تقريبا 
تمامي رقبــاي جريان صــدر در عراق را 
به سختي گرفتار كرده است. به اين ترتيب، 
جريان صدر با گذشــت نزديك به 2دهه 
از آغاز فعاليت هاي سياســي خود در عصر 
پساصدام، از اقليتي فاقد تأثيرگذاري هاي 
ويژه سياســي به بزرگ تريــن حزب در 

پارلمان تبديل شد.

مقتدي صدر و حشد شعبي
مقتــدي صدر، رهبــر جريان صــدر، در 
مورد بسياري از مسائل سياسي در عراق، 
مواضعی تند و پرحاشــيه داشته است، اما 
يكي از آنها مواضع صدر نســبت به حشد 
شعبي است. بسياري از رسانه هاي عمدتا 
غيرعراقــي گمان مي كننــد جريان صدر 
مخالف وجود حشد شــعبي است و براي 
انحالل آن تالش مي كند. علت شكل گيري 
اين تصور، مواضع جنجالــي صدر درباره 
»ضرورت انحصار ســالح نــزد دولت« و 
»انحالل گروه هاي مسلح خارج از نظارت 
دولت« اســت. اما در واقعيــت هيچ كدام 
از اين مواضع ارتباطي با حشــد شــعبي 
ندارد؛ چراكه حشد از سال2016 در سايه 
برنامه هاي روســاي وقت دولــت )حيدر 
العبادي و عادل عبدالمهــدي( به تدريج 
به عنوان يكي از دســتگاه هاي نظامي زير 
نظر نخست وزيري به رســميت شناخته 
شده و هر سال براي آن رديف بودجه رسمي 
تعريف مي شود. اين گروه هم اكنون در كنار 
ساير نيروهاي مسلح عراق )ارتش، سازمان 
مبارزه با تروريسم و پليس( زير نظر دولت 
مشغول به فعاليت هايي همچون نبرد عليه 
داعش است. حال اين سؤال مطرح مي شود 
كه با توجه به وضعيت قانوني حشد شعبي، 
مقتدي صدر عليه كدام جريان يا گروه هاي 
شــبه نظامي موضع گيري مي كند؟ پاسخ 
روشن است؛ بخشــي از گروه هاي جريان 
مقاومت كه در نبرد عليه تروريسم داعش 
طي سال هاي گذشته نقش مهمي داشتند 
اما هنوز به طور رسمي، زير نظر دولت قرار 
نگرفته اند؛ گروه هايي نظيــر گردان هاي 
حزب اهلل عراق كه با مواضع بســيار منفي 
خود نسبت به نيروهاي آمريكايي شناخته 
مي شــوند. در عين حال بايد توجه داشت 
جريان صدر، خود صاحب يكي از گروه هاي 
شــبه نظامي خارج از نظارت دولت با نام 
»يگان هاي صلح« است كه شاخه باقيمانده 
از جيش المهدي به شمار مي رود و زير نظر 
رهبري اين جريــان در مناطق مختلفي 
ازجملــه ســامرا حضــور دارد. بنابراين 
شعارهايي همچون انحصار سالح نزد دولت 
و يا انحالل گروه هاي شــبه نظامي خارج 
از ارتش، شاخه نظامي جريان صدر را نيز 

شامل مي شود.

   گزينه هاي جريان صدر براي نخست وزيري
صدري ها از سال هاي قبل، 3شــخصيت محوري را به عنوان گزينه هاي اصلي و مطلوب خود براي رياست بر دولت مطرح كرده اند: جعفر صدر 
)پسرعموي مقتدي صدر و سفير فعلي عراق در لندن(، حسن كعبي )نايب رئيس سابق پارلمان و عضو شاخه سياسي جريان صدر( و نصار الربيعي 
)رئيس هيأت سياسي در جريان صدر(. اما در ميدان عمل، بدون شك مهم ترين گزينه صدري ها براي نخست وزيري، مصطفي الكاظمي است؛ 
شخصيتي كه طي يك سال گذشته توانسته با سياست اعمال موازنه داخلي و خارجي، موفقيت هاي نسبي را در يكي از بحراني ترين مقاطع تاريخ 
معاصر عراق به دست آورد. جريان صدر اگرچه با كسب دست كم 70كرسي )بر اساس آخرين نتايج بازشماري ها( پيروزي چشمگيري در انتخابات 
به دست آورده، اما همچنان تا به دست آوردن حدنصاب الزم براي تشكيل فراكسيون اكثريت )160كرسي( راه درازي پيش روي خود دارد. بر اين 
اساس صدري ها براي تعيين نخست وزير مورد نظر خود به ائتالف با ساير احزاب و گروه هاي شيعي، اهل سنت و كرد نياز دارند. در مقابل گزينه هاي 
مورد حمايت جريان صدر براي نخست وزيري، شخصيت هايي نظير نوري مالكي و يا فالح الفياض از سوي رقبا مطرح شده اند؛ شخصيت هايي كه با 

توجه به نتايج انتخابات از شانس كمتري براي رقابت با گزينه هاي صدر برخوردار هستند.
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بسياري از هنرمندان و نويسنده هاي جهان  چه به مباحث سياسي  آشنايي داشته باشند سامان رضایی
چه نه به قول معروف آبشان با رژيم صهيونيستي در يك جوي نمي رود. براي 
نمونه راجرواترز، ترانه سرا و خواننده مشهور گروه پينك فلويد سال هاست از 
هنرمندان مي خواهد كه كنسرتي در سرزمين هاي اشغالي برگزار نكنند. حاال 
سالي روني، نويسنده ايرلندي صاحب چندين عنوان كتاب پرفروش هم در 
دفاع از مردم فلسطين به انتشــاراتي در سرزمين هاي اشــغالي و زيرنظر 
صهيونيست ها، براي خريد حق چاپ كتابش نه گفته است. او طي بيانيه اي 

تمايل خــود بــراي حمايــت از جنبــش بايكوت، 
عدم سرمايه گذاري و تحريم رژيم صهيونيستي را ابراز 
كرد، جنبشي كه به گفته روني در تالش است به حمايت 
بين المللي از ســركوب فلســطينيان به دســت رژيم 
صهيونيســتي پايان داده و آن را براي پيــروي از قانون 
بين الملل تحت فشار بگذارد. در بيانيه روني آمده است: 

اوايل سال جاري ميالدي گروه ديده بان حقوق بشر در گزارشي عنوان كرد 
سياست ها و عملكرد اسرائيل در قبال فلسطينيان مصداق ارتكاب جنايات 
آپارتايد است. اين گزارش با انتشار گزارشي مشابه از طرف يك سازمان حقوق 
بشري ديگر در فلسطين اشغالي همزمان شد كه آنچه تاكنون گروه هاي حقوق 
بشري فلســطين مي گفتند را تأييد مي كرد؛ اينكه سيستم سلطه نژادي و 
سياست جداســازي و تبعيضي كه عليه فلسطينيان اجرا مي شود، مصداق 
مفهوم آپارتايد تحت قانون بين المللي است. در بخش ديگري از اين بيانيه آمده 
است: البته كه بسياري از دولت هاي ديگر به جز رژيم  اشغالگر قدس باني 
نقض فاحش حقوق بشــر هســتند. اين مســئله در جريان كارزار 
ضدآپارتايد در آفريقاي جنوبي هم صدق مي كرد. در اين 
مورد خاص مــن به درخواســت هاي جامعه مدني 
فلسطين ازجمله همه اتحاديه هاي صنفي فلسطيني 
و اتحاديه هاي نويسندگان اين كشور پاسخ مي دهم. 
وي در ادامه نوشت؛ اگرچه شايد تصميم او به مذاق 

همه خوش نيايد اما از نظر او همكاري با شركتي كه حساب خود را از آپارتايد 
جدا نكرده و از حقوق مردم فلســطين دفاع نمي كند، كار درســتي نيست. 
بنابراين حق ترجمه عبري رمان جديدم هنوز قابل واگذاري است و اگر بتوانم 
راهي پيدا كنم كه اين حقوق را در قالب دستورالعمل هاي جنبش بايكوت، 
عدم سرمايه گذاري و تحريم اسرائيل بفروشم خوشحال مي شوم اين كار را 
بكنم. در اينجا بار ديگر همبســتگي خود را با مردم فلســطين در جريان 
تالششان براي رسيدن به آزادي، عدالت و برابري اعالم مي كنم. روني 30ساله 
 ماه مه امسال)ارديبهشت - خرداد1400( نيز »نامه  عليه آپارتايد« را امضا كرد، 
نامه اي كه خواستار توقف فوري و بدون شرط خشونت هاي رژيم صهيونيستي 
عليه فلسطينيان شده بود. اين نامه همچنين از دولت هاي جهان خواسته بود 
همه روابط تجاري، اقتصادي و فرهنگي خود را با صهيونيسم قطع كنند. رمان 
»دنيــاي زيبــا كجايي« ســومين رمان ســالي روني اســت كــه در ماه 
سپتامبر)شهريور1400( منتشر شد و در 5روز اول انتشار با فروش بيش از 

40هزار نسخه به صدر فهرست كتاب هاي پرفروش انگليس تكيه زد.

دنيايزيبايبايكوتصهيونيستها

چه كساني كه مستأجرند و هر سال نگرانند كه قرار فاطمه عباسي همه ما، چه آنهايي كه سال هاست صاحبخانه اند، 
است اجاره خانه شــان چه ميزان افزايش پيدا كند و چه كساني كه تازه زندگي 
مشتركشان را آغاز كرده اند و به دنبال خانه مي گردند، خوب مي دانيم كه وضعيت 
مسكن در اين روزها حسابي عجيب و غريب شده و قيمت ها با هيچ منطق رياضي 
و حســاب و كتابي همخواني ندارد. سال هاســت كه انواع و اقسام طرح ها براي 
خانه دار شدن مردم در كشور اجرا مي شود اما باز هم كافي نيست. نمونه اش مسكن 
مهر است كه البته تعداد زيادي را خانه دار كرد اما اين طرح كه هر سال وعده اتمام 
پروژه هاي نيمه كاره اش توسط مسئوالن داده مي شود، هنوز هم به پايان نرسيده 
و در بعضي از شهرها، خانه هاي مسكن مهر هنوز كليد نخورده، فرسوده شده اند. 
آن تعدادي هم كه ساخته شــده برخی همچنان دچار كمبود امكانات هستند. 
وام هاي مسكن هم كه خودتان بهتر مي دانيد تنها براي خريد چند متر زمين قد 
مي دهد و خيلي كار راه انداز نيست. چند روز پيش وزير راه و شهرسازي هم وعده 
جديدی داد كه »به بي مسكن ها زمين مجاني مي دهيم«؛ وعده اي كه تحقق اش 
بســيار دشــوار مي نمايد و بايد ديد اين وعده چه زماني عملي مي شود. يكي از 
تازه ترين طرح ها در زمينه ســاخت مســكن هم اعالم شــد كه »وزارت راه و 
شهرسازي، در حال مذاكره با چيني ها براي انبوه سازي  مسكن است«. آنطور كه 
اقبال شاكري، عضو شوراي عالي مسكن گفته، چشم بادامي ها قرار است فناوري 
ساخت مسكن را به كشورمان منتقل كنند و عالوه بر اينكه از توان شركت هاي 
داخلي اســتفاده مي شــود، چيني ها هم كمك كنند تا مسكن هاي جديد براي 
كساني كه خانه ندارند زودتر ساخته شــود. همه ما كه اين روزها از قيمت هاي 
نجومي خانه به ستوه آمده ايم اما اميدواريم كه اين طرح ها هرچه زودتر به نتيجه 
برسند و مسئوالن با يكپارچه كردن طرح هاي مختلف در زمينه مسكن، نتيجه اي 

دلخواه براي بحران زدگان مسكن رقم بزنند.

انبوه، چيني

مامان زهره و خلق یك حال خوب 
وكيــل  كــه  دوســتي 
دادگستري است مي گفت: 
»اگر مادر نداشته باشي ولي پدر داشته باشي مي شي يه 

وكيل موفق بي احساس!«. 
از منظري راســت مي گفت چون جنس محبت پدر چه 
پولدار، چه بي پولش متفاوت از مادر است و اين مادر است 
كه بذر احساس را در ذهن و وجود هركسي مي كارد. اين 
دوست وكيل روايت ديگري هم داشت كه به توصيف خود 
مي افزود و آن اين بود كه »اگر پدر نداشته باشي ولي مادر 

داشته باشي هر چي بشي حداقل مهربون مي شي«.
چندي قبل كه ســازمان بهزيستي كشــور اعالم كرد از 
ابتداي شــيوع كرونا تا كنون دســت كم 51هزار كودك، 
پدر يا مادر خود را به ســبب ابتال به كوويد-19 از دست 
داده اند. بنابراين ما عالوه بر خأل هاي مختلف حاال با خأل 
پدر يا مادر براي اين دسته از كودكان هم مواجهيم. حال 
ببينيد چه بسيار كودكاني داريم كه با خأل عاطفي نداشتن 
پدر يا مادر يا هر دو در رنجند. اگر به قاعده توصيفي دوست 
وكيل مان ارزيابي كنيم كودكاني كه نه پدر دارند و نه مادر 
چه سرنوشتي خواهند داشت چون نه مهرباني را تجربه 
مي كنند و نه انضباط و ديسيپليني هست كه در مسيري به 
يك موقعيت اجتماعي برسند. خوب مي دانيم كه هيچ چيز 
جاي خالي پدر و مادر را پر نمي كند؛ آن هم در كودكي. در 
چنين شرايطي پرسش اين اســت كه چگونه مي توان از 
به وجود آمدن شهرونداني كه مهربان نيستند و موقعيت 
اجتماعي مناسبي هم به دســت نياورده اند، جلوگيري يا 

دست كم اين چرخه را كند كرد؟
وقتي جامعه با پديده اي چون »اكبــر خرمدين« مواجه 
مي شود كه مرتكب قتل دو فرزند و داماد خود با آن كيفيتي 
كه مي دانيد شده اســت چقدر آسيب مي بيند؟ آيا كسي 
مي تواند اين آســيب را محاســبه كند و بگويد مثاًل يك 
ميلياردتومان آسيب ديده اســت. وقتي اعتماد عمومي 
مخدوش مي شود با ميليارد ميلياردتومان هم نمي توان 
آن را جبران كــرد. در ماجراي اكبــر خرمدين هنوز به 
درستي مسئله توليد چنين فردي كه سال ها به عنوان 

يك عضو شريف جامعه شناخته مي شده، 
پرداخته نشده است؛ آن هم فردي كه به 

ادعاي خودش در سال هاي دفاع مقدس در 
جبهه هاي دفاع از كشور انجام وظيفه مي كرده 

اســت. اگر اين كاوش در زندگي و دوره كودكي 
اكبرخرمدين فراي محاكمه و رسيدگي جنايي و 
قضايي صورت گيرد و به اطالع مردم برسد براي 
همگان روشن مي شود كه به هر قيمتي كه شده 

بايد بتوانند »يك حال خوب« در كودكي براي هر 
عضوي از جامعه فراهم شــود. توليد يك حال خوب 

لزوماً به حضور پدر و مادر وابســته نيست. فلسفه زندگي 
برپايه بسياري از فقدان ها شكل گرفته است و هيچ چيزي 
كامل نيســت. بنابراين هرقدر بتوانيم بــراي كودكاني 
كه هيچ كس را ندارند يك حال خوبــی را ايجاد كنيم از 
تكثير اكبرخرمدين ها جلوگيري مي كنيم. اگر آن روز كه 
اكبرخرمدين كودكي خود را در قبرستان و غسالخانه به آب 
فروختن مي گذراند، »مامان زهره«اي به دادش مي رسيد 
و او را زير بال و پر خود مي گرفت شايد سرنوشت ديگري 
مي يافت. مامان زهره و كساني كه مثل او هستند براي ايجاد 
يك حال خوب فقط نقش مادر را بازي نمي كنند. آنها بايد 
تيمي را به كار بگيرند كه آن تيم دست به دست هم بدهد 
و اين حال خوب را ايجاد كند؛ از يك غذاي خوب و مادرپز 
گرفته تا طعم خريد لباس شب عيد و وقت مدرسه رفتن. از 
يك بغل كردن ساده تا نشستن پاي درددل و غصه هاي او. 
تشكيل چنين تيمي نيازمند صرف هزينه هاي قابل تأمل 
و جذب نيروي انساني ماهر و حرفه اي است. در  اين ميان 
اگر اعضاي اين تيم خود كاركرد درستي  نداشته باشند، باز 
هم همان چرخه معيوب ادامه مي يابد. جلوگيري از حركت 
يك چرخه معيوب فقط به دست يك نفر و به تنهايي ممكن 
نيست. براي همين همه ما ولو اندك بايد بتوانيم حركت و 
فعاليت  مامان زهره ها را تقويت و پشتيباني كنيم. در اين 
كلمات مي خواهم تجربه هايي از چگونگي ايجاد حال خوب 
براي كودكاني كه هيچ كس را ندارند، بگويم؛ اينكه دست كم 
وقتي كودكي كه هيچ كس را ندارد ولي مي تواند به خوبي 
آموزش ببيند و رشد كند و در نهايت با كسب علم و دانش 
به فردي مؤثر در جامعه تبديل شود، چگونه حال بهتري 
دارد و اجازه نمي دهد حال بد استمرار يابد. ماجراي مامان 
زهره، ماجراي يك شخص نيست، توصيف فرهنگي است 

كه از تجربه هاي مختلفي به دست آمده است.

يك فنجان مهر 
همراه شو 

سميه جاهدعطائيان
خيلي از ما در مورد آداب كمك يا برخورد 
با افراد نابينا اطالعاتــي نداريم، مقصر هم 
نيســتيم. اطالع رساني بســيار كم است. 
فرهنگســازي  محدود اســت. صحبت از 
نابينايان فقط به يك روز ختم شده است آن 
هم به روز جهاني عصاي سفيد كه خيلي ها 
به اشتباه از آن به عنوان روز جهاني نابينايان 
ياد مي كنند و تمام ماهيت اصل اين روز را 
براي اطالع رساني و آگاهي بخشي زير سؤال 
مي برند. چند توصيــه و اصول وجود دارد 
كه سالي يك بار در مورد آن اطالع رساني 
مي شود و جامعه معلوالن به ويژه نابينايان 
اميدوار هستند كه حتي يك نفر هم مطلع 
و آگاه شــود، كافي بوده و همين يك نفر 
مي تواند براي آگاهي بخشي افراد ديگری 
مؤثر باشد. خيلي وقت ها كلمه »روشندل« 
را شنيده ايم اما الزم است بدانيم كه به كار 
بردن اين واژه اشــتباهي بيش نيســت و 
شهروندان با آسيب بينايي را نبايد »كور« 
يا »روشندل« خطاب كرد. واژه »نابينا« يا 
»كم بينا« كلمه اي است كه هيچ تعارف و 
تحقيري به همراه ندارد. وقتي يك نابيناي 
عصا به دســت را مي بينيم بايد بدانيم كه 
اين عصا نشــانه فرد نابينا و نماد استقالل 
اوست. اگر احساس كرديم كه او به كمك 
احتياج دارد، حتما از او ســؤال بپرسيم و 
درصورت عدم نياز اصرار نكنيم. براي كمك 
هرگز عصاي افراد نابينــا را نگيريم. حتما 
بازوي خود را در اختيار شخص قرار دهيم 

و يك قدم جلوتر از او حركت كنيم و 
درصورت نزديك شدن به موانع حتما 
شــرايط را توضيح دهيم و حواسمان 
باشــد كه هنگام همياري از او سؤال 
خصوصي نپرسيم. اين قبيل سؤاالت 
شــخصي و خصوصي آنها را ناراحت 
خواهد كرد. زمان صحبت با نابينايان 
لزومي به تغيير صدا، لحــن يا بلند 
صحبت كردن نيست. يادمان نرود كه 
اگر فرد نابينا را مي شناسيم، حتما نام 
او را به زبان بياوريم تا متوجه شود تا 

روي سخن مان با اوست.
ما هر روز از وســايل نقليه عمومي 
مثل اتوبوس هــاي بي آرتي يا مترو 

اســتفاده مي كنيم بدون اينكــه از حقوق 
معلوالن به خصوص نابينايان مطلع باشيم 
و بدانيم كه صندلي هاي درنظر گرفته شده 
براي آنها چقدر مهم و كاربردي هستند. در 
اتوبوس يا مترو درصورتي كه از صندلي هاي 
نشانه گذاري شــده براي معلوالن استفاده 
مي كنيم هنگام سوار شدن آنها صندلي را 
در اختيارشــان قرار دهيم و مهم تر از همه 
نه تنها در وسايل نقليه عمومي، بلكه در همه 
جا با ديدن فرد معلول، به آنها خيره نشويم. 
شــهرداري در ســال هاي اخير اقداماتي 
براي مناسب سازي  فضاهاي شهري براي 
معلوالن انجام داده كه اگــر چه جاي كار 
فراوانی داشته و نياز به فرهنگسازي  دارد اما 
سهم ما اين است كه مثال از پارك خودرو در 
جاي پارك مخصوص معلوالن خودداري 
كنيم يا بدانيم، درصورتي كه نابينا در كنار 
خيابان عصايش را به صورت افقي نگه داشته 
به اين معنا اســت كه قصد عبور از خيابان 
را دارد و رانندگان موظف هستند كه حق 
تقدم را به فرد نابينا بدهنــد و حقوق او را 

ضايع نكنند.
شايد اين نكات بسيار پيش پاافتاده و ساده 
باشد اما به نابينايان كمك زيادي مي كند 
تا بــا محدوديت هاي كمتــري در فضاي 
عمومي حاضر شــوند و اضطراب و نگراني 
كمتري داشته باشــند. روز جهاني عصاي 
سفيد هم تمام مي شــود و آنچه از نتيجه 
فرهنگســازي  ها باقي مي ماند مي تواند به 
نابينايان حس همدلي و همراهي بيشتري 

بدهد. نابينايان را همراهي كنيم.

گرينويچآداِب زيست
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عدد خبر

میلیون
درحالی كه معاون وزیر 

راه و شهرسازی از معرفی 
1/3میلیون واحد مسكونی 

خالی به سازمان امور 
مالیاتی خبر می دهد، 
معاون سازمان امور 

مالیاتی می گوید كه هیچ 
اطالعاتی در این زمینه 
به سازمان ارسال نشده 
و تا زمانی كه اطالعات 
خانه های خالی از طریق 
سامانه امالك و اسكان 

دریافت نشود، امكان اخذ 
مالیات هم وجود ندارد.

روز
طبق قانون، اگر واحد 

مسكونی ای در شهرهای 
باالی 1۰۰هزار نفر بیش 
از 1۲۰روز خالی از سكنه 
باشد، مشمول مالیات 
می شود و به ازای هر  ماه 
بیش از زمان مذكور، 

ماهانه مشمول مالیاتی 
بر مبنای مالیات بر درآمد 

اجاره به شرح ضرایب 
سال اول معادل 6برابر 

مالیات متعلقه، سال دوم 
معادل 1۲برابر مالیات 
متعلقه و سال سوم به 

بعد معادل 1۸برابر مالیات 
متعلقه خواهد شد.
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عدد خبر
حافظ

آب چشمم كه بر او منت خاك در توست

زير صد منت او خاك دري نيست كه نيست

جريمه هزار پوندي سر و صدا
مردي در انگلســتان بــه حكم قاضي 
دادگاه بايــد 100هزار پوند بابت ســر 
و صــداي آژيــر دزدگيــر منزلش به 
همســايه اش بپردازد. جــان وودوارد 
45ساله، ساكن آكسفوردشاير در سال 
2019ميالدي، پــس از اينكه خانه اش 
مورد سرقت قرار گرفت، از سايت آمازون 
چند دزدگيــر خريــد و روي درهاي 
خانه اش نصب كرد. پس از اينكه همسايه 
او بابت ســر و صداي اين دزدگير ها به 

دادگاه شكايت كرد، قاضي حكم به پرداخت جريمه و غرامت 100هزار پوندي به اين همسايه 
شاكي داد. اين دزدگير ها توسط يك اپليكيشن به گوشي تلفن همراه كاربر متصل است و توسط 
او كنترل مي شوند. همسايه شاكي مدعي است؛ صاحب دزدگير و دوربين هاي هوشمند، مدام 

خانه را چك كرده و صداي زنگ ها را به صدا در مي آورده است.

هر روز آسپرين نخوريد
نتيجه جديدترين تحقيقات دانشمندان 
و محققان علوم پزشكي نشان مي دهد؛ 
بيشتر بزرگساالن نبايد براي پيشگيري 
از حمله هاي قلبي آسپرين بخورند. به 
گزارش ان بي ســي، محققان مؤسسه 
تســك فورس آمريكا، اين ممنوعيت 
بيشتر براي افراد باالي 60سال است كه 
در ريسك حمالت قلبي قرار دارند و تا 
به حال پزشكان براي آنها مصرف روزانه 
آسپرين را تجويز مي كرده اند. نتايج اين 

تحقيق نشان مي دهد كه شمار افرادي كه بايد تحت اين نوع درمان قرار بگيرند از واجدين شرايط 
واقعي، بسيار باالتر است. براي نمونه دكتر ارين مايكوس متخصص قلب مي گويد:  چنانچه بيماران 
به درستي مورد غربالگري قرار نگيرند و جزو بيماراني نباشند كه آسپرين روزانه براي آنها مفيد 

است، اين دارو مي تواند ريسك حمالت قلبي و عوارض جانبي آن را افزايش دهد.

عينك آفتابي فول فريم
شــركتي در ژاپن عينك هــاي آفتابي 
مي سازد كه تمام صورت را مي پوشاند. 
پس از اينكه پزشكان اين كشور در مورد 
حساسيت پوســت زرد پوستان نسبت 
به اشعه يو وي هشــدار دادند، شركت 
ZGHYBD از موقعيت استفاده كرده 
و عينك هاي ياد  شــده را به بازار عرضه 
كرده اســت. به گزارش آديتي سنترال، 
شيوع كرونا هم باعث شد تا آمار فروش 
اين نوع عينك ها، افزايش چشمگيري 

داشته باشد. اين عينك ها معادل 18دالر آمريكا قيمت دارند.

جمعهروزجهانيعصايسپيداست
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