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پای صحبتهای علیرضا خمسه
که با دست پر در جشنواره فیلم
کودک و نوجوان حضور داشت

1/1ميليوننفر از شهروندان تهراني بدون داشتن هيچ شغلي،
صاحب درآمد هستند
صفحه4

ي در اتاق فرمان
رئيس 

از سینما
بدم میآمد

رئيسجمهوري ديروز با ابالغ دستوراتي به وزير نفت 2 ،اقدام سرزده هم انجام داد؛
سركشي به يك پمپبنزين و بازديد از وزارت نفت
بررسي تبعات اختالل بنزيني پيش آمده در كشور دستور كار اصلي ديروز ســيد ابراهيم رئيسي در مقام رئيس قوه مجريه
بود .رئيسجمهوري در جلسه هيأت دولت با اشاره به حمله سايبري به سيستم جايگاههاي سوخت در كشور گفت :عدهاي
قصد دارند با ايجاد بينظمي و اخالل در زندگي مردم آنان را عصباني كنند .هدف از اين اقدام مختل كردن زندگي مردم بود تا
بتوانند به مقاصد مشخص خود برسند .به گزارش فارس ،رئيسي افزود :در اين حمله سايبري نهتنها مسئوالن دچار سردرگمي
نشده بلكه بالفاصله شــرايط را مديريت كردند و مردم نيز آگاهي خود را در مواجهه با اين مشكل نشان دادند و با هوشياري
اجازه ندادند كه كسي بتواند سوءاستفاده و فرصتطلبي كند .صفحه 2را بخوانيد.

نسخه ثبات افغانستان

احترا م شهردارتهران به نظر مردم

مذاكرات همسايگان افغانستان با پيامهايي
از دبيركل سازمان ملل و وزيران خارجه روسيه و چين
به ميزبانيتهران برگزار شد
2

احترامشهردارتهرانبهنظرمردم

زاکانی در اطالعیه ای از ملغیشدن حکم مشاور حوزه
هوشمندسازی شهری خبر داد

شهردار تهران در اطالعیه ای از ملغی شدن حکم حسین
شهر
حیــدری مشــاور و دســتیار ویــژه شــهردار در حوزه
هوشمندســازی ،فناوریهای نوین و نوآوری شهری خبر
داد .در متن اطالعیه علیرضا زاکانی خطاب به مردم تهران آمده است:
در برنامهای که به شورای اسالمی شهر تهران ارائه کردم ،هوشمندسازی
کامل مدیریت شهری آنچنان اهمیت داشت که این حوزه را از ابتدا شخصا
به عهده گرفتم .یکپارچهسازی و دسترسی به دادهها و اطالعات حساس
محرمانه نیازمند ایجاد تمرکز مسئولیت در فردی متخصص و کامال مورد
اعتماد و دارای فهم مشترک در کنار اینجانب بود .آنچنان که این مسئله
حتی از برخی مناصب حســاس و نظارتی سپرده شــده به نزدیکترین
بستگان مسئوالن طراز اول که در ادوار گذشته توصیه و تایید شده بود هم
برایم مهمتر و حیاتیتر بود .برای رسمیت بخشیدن و رعایت شفافیت ،حکم
رسمی صادر کردم و برای پرهیز از مضرات احتمالی به دفتر خود دستور
دادم هیچگونه اثر استخدامی ،مالی و حق امضا بر آن مترتب نباشد .اما این
انتصاب به دلیل نسبت فامیلی ،موجب شکلگیری ابهام و گالیه در برخی
دلسوزان انقالب و دلخوری مردم عزیزتر از جانم شد .مردمی که از ابتدای
انقالب همواره خود را در سنگر جانفشانی و فداکاری برای آنها دیدهام.
میخواهم برای مردم نوکری کنم و شــهر با رای و نظر مردم اداره شود .با
احترام به نظر این ولینعمتان انقالب ،حکم صادره برای آقای حیدری را
ملغی میکنم.

پاییز برفی در شمال

بارندگيهاي آبانماه بدون خسارت و همراه با بارش برف ،حال و هواي استانهاي شمالي
را پاييزي كرده و با ورود سامانه بارشي جديد از امروز در زاگرس مركزي شاهد بارندگي
و وزش باد خواهيم بود
13استان گيالن ،مازندران ،گلستان،
ايرانشهر آذربايجانشــرقي ،آذربايجانغربي،
اردبيــل ،خراسانشــمالي ،قزوين،
البرز ،تهران ،سمنان ،كردستان و زنجان همانطور
كه سازمان هواشناسي پيشبيني كرده بود از روز
سهشنبه4 ،آبان شــاهد بارش باران ،رعد و برق و
وزش بــاد بودنــد؛ شــرايطي كه روز گذشــته
(چهارشنبه 5آبان) هم عالوه بر استانهاي ساحلي
دريــاي خــزر در خراســان شــمالي ،شــمال
خراسانرضوي و ارتفاعات البرز در تهران و سمنان
استمرار داشــت و از روز گذشــته به حال و هواي
مطبوع پاييزي ختم شد.
يخبندان در گيالن

گيالن طبق هشــدارهاي هواشناسي از سهشنبه
برفي و باراني شد و دماي هوا در اين استان ۱۵درجه
كاهش داشــت .اين در حالي اســت كه گيالن در
روزهاي ابتدايي آبان نيز با بارندگيهاي شــديد

با احسان عبدیپوركه نوشتن را
به سینما ترجیح میدهد

درگير سيل شــد بهطوري كه بارندگيها خسارت
۵۰ميلياردي به زيرســاختها ازجملــه پلها و
راههاي روستايي زد و ۲كشــته داشت .بعد از اين
تجربه ،امير مرادي ،مديركل مديريت بحران گيالن
تأكيد كــرده بود كه رودخانههاي اســتان تحمل
بارندگيهاي شديد را ندارند و هشدارهاي نارنجي
در اين منطقه معموال در نهايت به هشــدار قرمز
منجر ميشوند.
تالش ،اسالم ،ماســال ،فومن ،لنگرود ،شلمان و...
مناطق بحراني گيالن بودند كه احتمال ميرفت با
ورود سامانه بارشي جديد خسارت زيادي ببينند،
اما بــا آمادهبــاش مديريت بحران ،بــه جز برف و
يخبندان در محورهاي كوهســتاني رضوانشــهر
مشكل خاصي از گيالن گزارش نشد.
برف پاييزي در 3شهرستان مازندران

سامانه جديد بارشي از اواخر دوشنبه3 ،آبان وارد
مازندران شد و مناطق مختلف استان را تحتتأثير

عليرضا زاکانی در اطالعیه ای از ملغیشدن حکم مشاور حوزه هوشمندسازی شهری
خبر داد

همين صفحه

قرار داد ،اما اوج فعاليت اين ســامانه روز سهشنبه
تا چهارشــنبه بود كه طي اين ۲۴ساعت ،عالوه بر
بارش باران ،وزش باد شــديد موقتي و وقوع رعد و
برق ،كاهش ۶درجهاي دماي هوا در مناطق ساحلي
و جلگهاي و كاهــش دما در ارتفاعــات و مناطق
كوهستاني را تا ۱۲درجه شــاهد بوديم .بارشها
در ارتفاعات بهصورت برف بود و بر همين اســاس
در 3ايستگاه بلده در شهرستان نور ،سياهبيشه در
چالوس و رينه در آمل گزارش شده است .البته اين،
نخستين برف پاييزي مازندران نيست و اين استان
در ارتفاعات باالي 2هزار متر خود طي هفته گذشته
سفيدپوش شده بود.
بيشــترين ميــزان بارندگــي در ايــن زمــان با
۸۳ميليمتر مربوط به رامسر بود و پس از آن بابلسر
با ۷۹ميليمتر ،نوشــهر ۷۰ميليمتر و دشــتناز
مياندرود با ۶۵ميليمتر بود.
علياصغــر احمــدي ،مديركل مديريــت بحران
مازنــدران در گفتوگــو با همشــهري بــا بيان
اينكه ايــن ســامانه بارشــي از روز گذشــته از
اســتان خارج شده و به سمت شــرق كشور يعني
گلســتان و خراسان شــمالي حركت كرده است،
ميگويــد :بارندگي در برخي ســاعتها بســيار
شــديد بود ،اما با توجــه به اليروبــي رودخانهها
فقــط شــاهد باالآمــدن آب بوديم و خســارتي
به استان وارد نشد.

ادبیات راوی
بيانگر اتفاقات
مهم است

گفتوگو با عالیه عطایی؛
نویسنده ایرانیافغانستانی

۵شهرستان گلستان سفيدپوش شد

سامانه بارشــي بعد از خروج از گيالن و مازندران
روز سهشــنبه و چهارشنبه با شــدت بيشتري در
گلســتان موجب بارش باران و در ارتفاعات بارش
برف شد .مديركل هواشناسي گلستان با بيان اينكه
بارش برف مناطق كوهســتاني گرگان ،كردكوي،
بندرگز ،راميان و عليآبادكتول را سفيدپوش كرده
است ،ميگويد :هفته گذشته نخستين برف را در
ارتفاعات باالي 3هزار متر داشــتيم ،اما دوشــنبه
بارش برف به مناطق با ارتفاع ۲هزار متر هم رسيد.
نوربخش داداشــي بيشــترين ميزان بارندگي را
۴۶ميليمتر مربوط به شهرســتان گميشان اعالم
ميكند و ميافزايد :هواي استان از شب گذشته با
كاهش ابر همراه بود و امروز و فردا ،بهطور تقريبي
پايدار و صاف خواهد بود.
مديــركل مديريت بحران گلســتان هــم با بيان
اينكه ســامانه بارشــي در اين اســتان با ســطح
هشــدار نارنجي همراه بود به همشهري ميگويد:
شــدت بارشها از سهشــنبه تا صبح چهارشنبه
بود و بعد از آن هوا نســبتا آرام شد و پيشبينيها
نشان ميدهد احتماال شــنبه 8آبان هم بارندگي
خواهيم داشت.
رسول حسام با بيان اينكه بارندگي اين سامانه از 2تا
46ميليمتر و ميانگين 20ميليمتر بود ،ميافزايد:
پيشبيني اين است كه تا پايان آبان بارش ديگري

ورود سامانه بارشی جدید از امروز

رئيس مركز ملي پيشبيني و مديريت بحران مخاطرات
وضع هوا در گفتوگو با همشهري با بيان اينكه طي2روز
گذشته در نوار شمالي كشور شاهد كاهش محسوس دما
بودهايم ،ميگويد :از بعدازظهر امروز ،پنجشنبه 6آبان با
ورود سامانه بارشي جديد در نواحي شمال غرب ،غرب
و ارتفاعات زاگرس مركزي افزايش ابر و بارش پراكنده
پيشبيني ميشــود كه طي روزهاي جمعه و شنبه
( ۷و  ۸آبان) شدت و گســتره سامانه بارشي افزايش
مييابد و عالوهبر نواحي ذكرشــده در بخشهايي از
جنوب غرب ،دامنههاي زاگرس مركزي ،ارتفاعات و
دامنههاي البرز مركزي و ســواحل غربي درياي خزر
بارش باران ،رعد و برق و گاهي وزش باد شــديد مورد
انتظار است .صادق ضياييان با اشاره به كاهش دما در
نوار شمالي ،آسمان تهران را هم براي امروز ،پنجشنبه،
ابري ،همراه با وزش باد با حداقل دماي  ۸و حداكثر دماي
۱۶درجه سانتيگراد پيشبيني ميكند.

نداشــته باشــيم و ميزان بارشها تا اواخرماه به
50ميليمتر برسد كه نسبت به بلندمدت 10درصد
كاهش خواهد داشت.
در قزوين ،البرز و ساير استانهاي باراني هم مشكل
خاصي گزارش نشــده اســت ،اما پيشبينيهاي
هواشناسي نشان ميدهد از عصر امروز بايد منتظر
بارشهاي جديد باشيم.
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مكث

گرهگشايي از بن بست وين در بروكسل
باقري كه براي ديدار با مقامهاي اتحاديه اروپا راهي بلژيك شده  ،ديروز مذاكرات فشرده و محرمانهاي
با هماهنگكننده كميسيون مشترك برجام داشت

مذاكراتي كه نگا ههاي
مذاکره بسياري متوجه آن بود،
پشــت درهاي بســته
برگزار شد .ماحصل مذاکرات اما خیلی
زود خبرســاز شــد و آن از سرگیری
مذاکرات احیای برجام-وین -تاکمتر از
یک ماه دیگر بود .هيأت ايران به رياست
معاون وزير خارجه كشورمان ديروز به
بروكسل مقر اتحاديه اروپا رسيد تا يك
روز شلوغ ديپلماتيكي را سپري كند.
علي باقريكني پيش از ديدار با انريكه
مــورا هماهنگكننــده كميســيون
مشترك برجام با دبيركل وزير خارجه
بلژيك ديدار و رايزنــي كرد .باقري در
توييتي نوشــت كه در ديدار با تئودورا
گنتزيس در كاخ اگمونت درباره انبوهي
از مســائل دوجانبه ،افغانستان و ساير
موضوعات بينالمللي گفتوگو شــده
است .اما ديدار اصلي هيأت كشورمان با
نمايندگان اتحاديه اروپا در مقر اين نهاد
حدود ظهر به وقت تهران آغاز شــد.
پيش از شروع نشست باقري در توضيح
كوتاهي به صداوسيما گفت كه در ادامه
ديدار و مذاكرات مفيدي كه در تهران با
آقاي مورا داشــتم ،در پي آن هستيم
زمينههــاي الزم و مناســب بــراي
شــكلگيري مذاكــرات جدي جهت
دستيابي به توافقي كه نتيجه عملي در
بر داشته باشد را ايجاد كنيم .او به اين
ترتيب بر گمانهزنيها درباره محورهاي
نشست بروكسل صحه گذاشت و پس از
نشست نيز خبر داد كه گفتوگوهاي
وين پيش از پايان ماه نوامبر (اواســط
آذر) آغاز میشود که تاريخ دقيق آن نيز
هفته آينده اعالم خواهد شد .هر چند
كه برخي احتمال حضور كشــورهاي

روســيه و چين را هم در اين نشست
مطرح كرده بودنــد اما مذاكرات طبق
اعالم قبلي به شــكلي دوجانبه ميان
هيأت ايران و اتحاديه اروپا برگزار شد .
آمادگــي ايران بــراي مذاكره با
3كشور اروپايي

همزمان با نشســت بروكســل يك
منبع آگاه به ايرنا گفت كــه ايران از
3كشــور اروپايي انگليــس ،آلمان و
فرانســه نيز براي ســفر به تهران و يا
پايتختهاي 3كشور دعوت كرده كه
تاكنون پاسخي از طرفهای اروپايي
داده نشده است .اين خبر پاسخي به
خبرنگار روزنامه والاستريت ژورنال
بود كــه در توييتي ادعا كــرد معاون
سياســي وزير خارجه ايران حاضر به
ديدار و گفتوگو با نمايندگان 3كشور
اروپايي حاضر در توافق هستهاي نشده
است .درحاليكه وزارت خارجه و حتي
رئيسجمهوري بارها اعالم كردند كه
ايران از مذاكــرات نتيجهمحور و لغو
تحريمهاي يكجانبه آمريكا عليه ايران
استقبال ميكند .پس از نشست ديروز
نيز نمايندگي ايران در اتحاديه اروپا در
حساب كاربري خود در توييتر نوشت:
گفتوگوهاي ايــران و اتحاديه اروپا
براي اجراي كامــل و عملي برجام از
سوي تمامي طرفها ،ازجمله برداشتن
تمام تحريمهاي غيرقانوني عليه ايران
صبح امروز (چهارشنبه) در بروكسل
آغاز شد .همچنين در بخش ديگري از
اين توييت آمد :ايران بر آمادگي خود
براي رايزني با تمامي طرفهاي قابل
اعتماد در جهت يافتن يك راهحل از
طريق مذاكره تأكيد كرد.

باقري با تئودورا گنتزیس ،دبیرکل وزیر خارجه بلژیک در کاخ اگمونت ديدار و صبحانه کاری داشت

چه خواهد شد؟

نشســت بروكســل بــا حمايــت
طرفهــاي برجــام همراه شــده
اســت .هر چند كه آمريكاييها آن
را غيرضروري دانســتند و تأكيد بر
آغاز دوبــاره مذاكرات ويــن دارند.
ديروز همچنين وزارت امورخارجه
بلژيك در پيامي توييتري نوشــت:
بروكسل همچنان بر اين باور است كه
برجام بهترين ابزار براي يك راهحل
مورد قبــول دوجانبه در جهت حل
موضوع هستهاي [ايران] است .ايران
و  4+1از فرورديــن تا خرداد1400
شــش دور مذاكره در وين پايتخت
اتريــش داشــتند كه همزمــان با
انتخابات رياســتجمهوري ايران
به تعويــق افتاد .ايــن مذاكرات به
توافقي منجر نشد و براساس اعالم

تيم مذاكرهكننده پيشــين  7محور
اختالفي ميان ايــران و آمريكا براي
احياي برجام وجــود دارد .در وهله
نخســت ايران خواهــان لغو همه
تحريمهاي اعمالشــده در دوران
ترامپ است كه بهگفته سيدعباس
عراقچــي ،معاون پيشــين وزارت
خارجه شامل 1500مورد ميشود.
آمريكاييهــا اما اعــام كردند كه
براي لغو تحريمهاي مغاير با برجام
آمادگــي دارند و تــاش ميكنند
تا همچنــان تحريمهــاي ديگر را
بهعنوان اهرم فشــار بر ايران حفظ
كنند .همچنين طــرف آمريكايي
با درخواســت ايران مبني بر دادن
تضمين بــراي عدمخــروج دوباره
از برجــام موافقــت نكرده اســت.
درحاليكه آنها با زير پا گذاشــتن

وزير امور خارجه در نشستتهران از طالبان خواست قلمروي افغانستان را تهديدي عليه همسايگان نسازد

ابراز نگراني گوترش از طالبان

آنتونيو گوترش ،دبيركل ســازمان ملــل در پيام
افتتاحيه اين نشســت از موارد نقض حقوق بشر
و حمالت در افغانســتان از زمان تســلط طالبان
بهشــدت ابراز نگراني كــرد .او از طريق يك پيام
تصويري از قبل ضبطشده ،در سخناني تصريح كرد
كه افغانستان با يك بحران فزاينده انساني مواجه
است كه نياز به اقدام فوري دارد.
منع تهديد عليه همسايگان

ايران با 6پيشــنهاد مشــخص درباره نگرانيهاي
موجــود از وضعيت افغانســتان به نشســت آمده

حمايت پاكستان

محمود قريشي ،وزير امور خارجه پاكستان كه به
تهران آمده بود ،با حمايت تلويحي از قدرتگرفتن

رئيسجمهور :عدهاي قصد دارند مردم را عصباني كنند
بررســي تبعات اختالل بنزيني پيش آمده در كشور دستور كار
اصلي ديروز ابراهيم رئيســي در مقام رئيس قــوه مجريه بود .در
همين راستا هم او محور اصلي سخنراني و اقدامات خود را به اين
مهم اختصاص داد .رئيسجمهوري ضمن بيان ســخناني درباره
ضرورت پيشبيني ،پيشگيري و تجهيز در مقابل حمالت سايبري
در جلسه هيأت دولت و ابالغ دستوراتي به وزير نفت 2 ،اقدام سرزده
هم انجام داد؛ سركشي از يك پمپ بنزين و بازديد از وزارت نفت.
رئيسجمهوري در جلسه هيأت دولت با اشاره به حمله سايبري
به سيستم جايگاههاي سوخت در كشور گفت :عدهاي قصد دارند
با ايجاد بينظمي و اخالل در زندگي مردم آنان را عصباني كنند.
هدف از اين اقدام مختل كردن زندگي مردم بود تا بتوانند به مقاصد
مشخص خود برسند .به گزارش فارس ،رئيسي افزود :در اين حمله
سايبري نهتنها مسئوالن دچار ســردرگمي نشده بلكه بالفاصله
شرايط را مديريت كردند و مردم نيز آگاهي خود را در مواجهه با
اين مشكل نشان دادند و با هوشياري اجازه ندادند كه كسي بتواند
سوءاستفاده و فرصتطلبي كند.
دستور رئيسي به وزارت نفت

رئيسجمهوري در ادامه گفت :متقابال وزارت نفت بايد نســبت به
جبران آثار اخالل ايجاد شده ،اقدام كند كه حقي از مردم ضايع نشود.
رئيسي تأكيد كرد :بايد در عرصه جنگ سايبري آمادگي جدي داشت
و دستگاههاي مربوطه با تقسيم كار مناسب ،اجازه ندهند دشمن در
اين عرصه اهداف شوم خود را پيگيري كرده و در روند زندگي مردم
مشكل ايجاد كند.
بازديد سرزده رئيسي از وزارت نفت

رئيسجمهوري پس از جلسه هيأت دولت بدون اطالع قبلي و بهصورت
كامال سرزده به جايگاه سوخت ميدان فردوسي رفت و در گفتوگو با
مردم و جايگاه داران ضمن تشكر از ارائه خدمات آنها به مردم پس از
اختالل ايجاد شده ،بهصورت ميداني و بيواسطه در جريان وضعيت
سوخت رساني بهخودروها قرار گرفت .بهگزارش ايسنا ،رئيسي پس
از شنيدن مشكالت و دغدغههاي جايگاه داران به وزارت نفت رفت
و ضمن بازديد از بخــش مانيتورينگ اين وزارتخانــه و گفتوگو با
وزير نفت و مســئوالن مربوطه از تالشهاي كاركنان اين وزارتخانه
پس از اختالل ايجاد شده در سامانه هوشمند سوخت كشور تشكر
كرد .رئيسجمهوري كه براي بررسي آخرين وضع عملياتي كردن
جايگاههاي عرضه سوخت در سراسر كشور و بررسي اختالل پيشآمده
در سامانه هوشمند سوخت در وزارت نفت حضور يافته بود ،با بيان
اينكه وزارت نفت براي حل مشكل پيش آمده كار بزرگي انجام داده
است ،عنوان كرد :در مسير ،وضع جايگاههاي عرضه را بررسي كردم كه
خوشبختانه شرايط مساعد بود و سوختگيري در جريان است.

سخنگوي قوه قضاییه آخرین وضعیت پرونده نازنین زاغري
و ماجراي هتک حرمت استاندار آذربایجان شرقی را تشریح و
ادعاي دسترسی به اطالعات خصوصی افراد را رد كرد
سرانجام شكايت از رئيس
قضایی دولــت دوازدهم ،ســفر
رئيس دســتگاه قضا به
استان خوزستان ،آخرين وضعيت پرونده
نازنين زاغري ،ورود دستگاه قضايي به
حواشي ايجاد شــده در جلسه معارفه
اســتاندار آذربايجان شــرقي و ادعاي
دسترســي كاركنان قضايي و اداري به
اطالعات خصوصي افراد در سامانههاي
قوه قضاييه از مهمترين مباحثي بود كه
ذبيحاهلل خدائيان ،ســخنگوي دستگاه
قضا ديروز به آنها پاسخ داد.

بود .حســين اميرعبداللهيان ،وزير امور خارجه در
سخنراني خود در اين نشســت ابراز اميدواري كرد
همسايگان به راهكارهاي عملي و همهجانبه براي
تخفيف آالم مردم و پيشگيري از تهديدات با منشأ
افغانســتان در منطقه دســت پيدا كنند .ضرورت
تشكيل دولتي فراگير و با حضور و مشاركت مؤثر و
پايدار همه گروههاي قومي و مذهبي افغانستان از
مسير گفتوگوهاي بيناالفغاني با پشتيباني و بدون
مداخله بازيگران خارجي موضع نخست ايران در اين
نشست بود .تاکید حسين اميرعبداللهيان در بند دوم
ســخنراني خود ،تامين امنيت و مبارزه با تروريسم
و رعايت حقوق گروههاي مختلــف بود .جمهوري
اسالمي ايران در قالب سومين پيشنهاد خود در اين
اجالس تأكيد داشت« :ضروري است طالبان ضمن
اتخاذ رويكردي دوستانه نسبت به همسايگان خود،
اقدامات الزم را بهمنظور اطمينانبخشيدن نسبت
به اينكه از قلمرو افغانســتان هيــچ تهديدي عليه
همسايگان وجود نخواهد داشــت ،به عمل آورد».
چهارمين پيشــنهاد ايران فعالكردن «برنامه اكو
براي حمايت از افغانستان» براي كمكهاي فوري
بشردوستانه شامل غذا ،دارو و واكسن كوويد19-بود.
پنجمين بنــد از اين درخواســتها همكاريهاي
امنيتي و اطالعاتي كشورهاي منطقه براي مبارزه
با جرایم ســازمانيافته و اقدامات تروريستي بود.
در رويكرد ششــم و پاياني ايران نسبت به مسائل
افغانستان نيز پيشنهاد شد از دبيركل سازمان ملل
درخواست شود درصورت نياز ميان طرفهاي افغان
براي رسيدن به توافق درخصوص ساختار سياسي
آينده اين كشور ميانجيگري كند.

تاريخ مذاكرات وين بهزودي تعيين
ميشود .اين خبري اســت كه وزير
خارجه كشــورمان عصر ديروز در
نشست خبري خود به آن پرداخت و
گفت كه تصميمگيري در اين زمينه
پس از ارزيابي مذاكرات ديروز آقای
باقری ،معاون سياســي وزارت امور
خارجه بــا آقاي مورا و مســئوالن
اتحاديه اروپا انجام ميشود .حسين
اميرعبداللهيان گفت :ما با آقاي مورا
و هماهنگكننــده اتحاديه اروپا در
مورد اين گفتوگو ميكنيم كه زماني
كه وارد مذاكره جديد با  4+1خواهيم
شد ،چگونه مذاكره كنيم و چگونه بر
مسائل تمركز كنيم كه اوال همه طرفها
بدون فوت وقت و در كوتاهترين زمان
ممكن به تعهدات كامل خودشان در
برجام برگردند ،ثانيا بررسی میکنیم
که برگشتن آنها به برجام آورده خيلي
مهمي براي ما در جمهوري اســامي
ايران خواهد داشــت یــا خیر؟ و در
نهایت چگونه همــه طرفهايي كه به
تعهداتشان دربرجام برميگردند نشان
خواهند داد كه تحريمهاي ذيل برجام
در مورد جمهوري اسالمي ايران بهطور
كامل برداشته خواهد شد .وزير خارجه
همچنين تأكيد كرد كه ما نميخواهيم
از نقطه بنبســت مذاكرات وين وارد
مذاكرات شويم اما در عين حال فرمتي
كه در مذاكرات وين شركت گرفته را
قبول داريم .وزير خارجه در ادامه نيز
تأكيد كرد كه به نتيجه رسيدن روند
مذاكرات بســتگي به جديت و اراده
طرف مقابــل و آمريكاييها براي لغو
تحريمها و بازگشت به برجام دارد .او
درباره ادعاي برخي رســانهها درباره
ردشدن درخواست سه كشور آلمان،
فرانســه و انگليس براي گفتوگو با
ايران نيز گفت :ما از هرگونه گفتوگوي
ديپلماتيك دوجانبه با آلمان ،انگليس
و فرانسه در بروكسل يا تهران استقبال
ميكنيم اما گفتوگو با ســه كشور
اروپايــي را در موضوع هســتهاي،
صرفا در چارچوب  4+1يعني در كنار
نمايندگان روسيه و چين كه طرفهاي
مذاكراتي ما هستند ،فرمتي معقول و
قابلقبول ميدانيم.

ي در اتاق فرمان
رئيس 

روحاني پرونده قضايي ندارد

نسخه ثبات افغانستان

دوميــن نشســت صلــح و ثبات
دیپلماسی افغانســتان روز چهارشنبه با طرح
پيشنها د 6مادهاي به نسبت مفصلتر
ايران در مقايسه با ديگر همسايگان
اين كشــور برگزار شــد .در يك تغييــر برنامه
درحاليكــه قرار بــود رئيسجمهور ســخنران
افتتاحيه اين مراسم باشد ،محمد مخبر ،معاون اول
او به نشست آمد .نشســت افغانستان در تهران با
پيام دبيركل ســازمان ملل آغاز شد .وزراي امور
خارجه ايران ،پاكستان ،تركمنستان ،ازبكستان و
تاجيكســتان بهصورت حضوري در اين نشست
شركت داشتند و پيام وزير امور خارجه چين نيز
بهصورت ضبطشده در مراســم پخش شد .وزير
خارجه روســيه هم كه به درخواست اين كشور و
موافقت ساير كشورها به نشست اضافه شده بود،
بهصورت آنالين در نشست سخنراني كرد .مواضع
وزراي خارجه شركتكننده در نشست تهران به
هم نزديك بود و بر موضوعات مشتركي همچون
تشــكيل حكومت فراگير در افغانستان ،برقراري
امنيت در اين كشور و رعايت حقوق مردم در اين
كشور تأكيد داشتند .حسين اميرعبداللهيان ،وزير
امور خارجه درباره تغيير برنامه صورتگرفته در
ابتداي اين نشســت ،گفــت« :در آخرين دقايق
بهدليل اولويت ديگري كه بنا به ضرورت براي آقاي
رئيسي پيش آمد ،بهرغم عالقهمندي و تمايلي كه
ايشان براي حضور در افتتاحيه اين مراسم داشتند،
اين مهم بر عهده جناب آقاي دكتر مخبر گذاشته
شــد ».محمد مخبر ،معــاون اول رئيسجمهور
سخنراني خود در اين نشست را به نقش آمريكا در
فروپاشي سياسي افغانســتان اختصاص داد و در
بخشــي از صحبتهايش گفت« :ســقوط دولت
پيشين در افغانستان در كمتر از 2هفته نشان داد
آمريكا در ايجاد ســاختارهاي دولتي با فرهنگ و
محيط اجتماعي افغانستان بيگانه بوده است».

قطعنامــه 2231ســازمان ملل در
دولــت دونالــد ترامــپ ،از توافق
هستهاي به شكلي يكطرفه خارج
و تعهدات خود را متوقــف كردند.
همچنين گفته ميشود كه واشنگتن
و طرفهاي اروپايــي خواهان گره
زدن مذاكــرات احيــاي برجام به
مســائل منطقهاي و برنامه موشكي
ايران هستند .مقامات كشورمان اما
همواره تأكيد كردند كه فقط حاضر
به گفتوگــو در چارچــوب برجام
هستند و اجازه دخالت به كشورهاي
ديگر در امور داخلــي را نميدهند.
در چنين شرايطي هنوز سرنوشت
توافق هســتهاي با ابهامهاي زيادي
روبهروســت و بايد ديــد كه پس از
بروكسل روند وين سرانجام به توافق
احياي برجام منجر ميشود يا نه.

ارزيابي مذاكرات بروکسل
از تهران

دولت

طالبان در افغانستان ،گفت :براساس رايزنيهايي
كه با طالبان انجام داديم ،متوجه هستيم كه آنها به
انتظارات و توقعات بينالمللي توجه دارند و بهدنبال
اين هستند كه يك تعامل سودمندي داشته باشند.
روسيه :موازيكاري نكنيم

وزير خارجه روسيه كه بهصورت ويدئوكنفرانسي در
نشست وزراي خارجه كشورهاي همسايه افغانستان
در تهران شــركت داشــت ،گفت :ما معتقديم بايد
منافع همه گروهها و قوميتها در افغانستان رعايت
شود و از ايجاد يك دولت كامال فراگير در افغانستان
حمايت ميكنيم .سرگئي الوروف ،با تاکید بر عدم
موازیکاری در برقراری ثبات در افغانستان تصريح
كرد :از همسايگان افغانســتان دعوت ميكنيم تا با
توجه به خروج ناتو و آمريكا از افغانستان ،كشور خود
را پايگاه آنها قرار ندهند.
پيشنهاد چين براي ميزباني سومين نشست

وانــگاي ،وزيــر خارجــه چين هم كــه بهصورت
ويدئوكنفرانــس در دومين نشســت وزراي خارجه
كشورهاي همسايه افغانســتان در تهران سخنراني
ميكرد ،گفت :تاكنون در اين اجالس در مسير خوبي
حركت كردهايم و اميدواريم كه همگي بتوانيم به تحقق
صلح و آرامش در افغانستان كمك كنيم .او با استقبال
از نشست ،افزود :معتقديم كه دومين نشست وزراي
خارجه كشورهاي همسايه افغانستان در زمان خوبي
برگزار شده اســت و اين باعث ميشود كه كانالهاي
ديپلماتي كه بين ما ايجاد شده در اين زمينه تقويت
شود .رشيد مردف ،وزير امور خارجه تركمنستان هم
با تأكيد بر لزوم جلوگيري از وقوع منازعات جديد در
افغانستان ،گفت :بايد تالش كنيم تمام قوميتها در
آينده افغانستان نمايندهاي داشته باشند و حقوق و
منافع همه مردم در اين كشور تامين شود.

روحاني پروندهاي ندارد

موضوع شــكايت نمايندگان از حسن
روحاني در هفتههای اخير بارها مطرح
شــده و بنا به گفتههــاي نمايندگان
مجلس 23شكايت از وي صورت گرفته
اســت ،اما روز گذشته ســخنگوي قوه
قضاييه تأكيد كرد كــه هنوز پروندهاي
در مورد رئيسجمهور ســابق تشكيل
نشده است .روحاهلل خدائيان افزود :در

مورد رئيسجمهور ســابق نيز با توجه
به روحانــي بودن ايشــان اگر چنانچه
گزارشي تهيه شود بايد به دادگاه ويژه
روحانيت بــرود و از آن مرجع ســؤال
شود و طبق بررســي كه ما داشتيم در
اين خصوص پروندهاي در دادســراي
عمومي و انقالب تهران تشكيل نشده؛
چرا كه رئيسجمهور ســابق روحاني
است و اگر اتهامي متوجه وي باشد بايد
در دادگاه ويژه روحانيت مطرح شــود.
به گزارش مركز رســانه قــوه قضاييه،
ســخنگوي قوه قضاييــه همچنين در
پاسخ به ســؤال ديگري در مورد دولت
دوازدهم ،مبني بر اينكه آيا قوه قضاييه
به موضوع تخلفات وزارت نفت و سازمان
حفاظت محيطزيست در ارائه گزارش
ناصحيح درخصوص بنزيــن توليدي
پتروشيمي كه پس از قرائت در صحن
علني مجلس به قوه قضاييه ارجاع شده
است ،ورود كرده است يا خير ،گفت :در
اين مورد هنوز پروندهاي تشكيل نشده
است .اما اگر چنانچه گزارش مجلس به

روی خط خبر
آگاهي قبلی از آســيبپذيري شركت
توزيع سوخت

ســازمان پدافند غيرعامل كشــور طي اطالعيهاي
اعالم كرد :اين ســازمان تاكنون 2رزمايش در حوزه
وزارت نفت و شركتهاي تابعه ازجمله شركت ملي
پااليش و پخــش فرآوردههاي نفتي انجــام داده و
نتايج آن ازجمله آســيبپذيريهاي عمده را جهت
برطرفسازي به مسئوالن ابالغ كرده است .به گزارش
روابطعمومي ســازمان پدافند غيرعامل كشور ،اين
ســازمان در واكنش به حمله ســايبري در سامانه
هوشمند توزيع سوخت ،طي اطالعيهاي اعالم كرد:
اساسا ايمني ،امنيت و دفاع در فضاي سايبري امري
نسبي است و به ميزان سايبريشدن زيرساختها و
داراييها ،امكان اختالل در كاركرد خدمات بهدليل
حوادث سايبري افزايش مييابد .ســازمان پدافند
غيرعامل كشــور با تذكر مجدد به همه دستگاهها و
زيرساختهايي كه در آنها رزمايش سايبري برگزار
شده است ،تصريح كرد :در صورت بروز هر نوع حادثه

دادسراي عمومي و انقالب ارسال شود
قطعا پيگيري الزم را انجام خواهيم داد.
ورود دستگاه قضايي به هتک حرمت
استاندار آذربایجان شرقی

سخنگوي قوه قضاييه در ادامه نشست
خبري خــود در مورد ورود دســتگاه
قضايي به حواشي ايجاد شده در جلسه
معارفه استاندار آذربايجان شرقي و هتك
حرمت وي گفت :در اين قضيه با وجود
اينكه استاندار اعالم گذشت كرده ،اما از
آنجايي كه جرم واقع شده در زمره جرائم
غيرقابل گذشت است ،اين شخص با قرار
تامين در بازداشت است و تحقيقات در
اين راستا ادامه دارد.
آخرین وضعیت پرونده نازنین زاغري

خدائيان در ادامــه درخصوص آخرين
وضعيت پرونده نازنيــن زاغري گفت:

خانم نازنين زاغري 2محكوميت داشت.
محكوميت قبلي كه محكوم به حبس
شــده بود و تحت مراقبت الكترونيكي
بهسر ميبرد به اتمام رسيده و محكوميت
بعدي هم كه يك ســال حبس است،
قطعي شــده؛ اما هنــوز پرونده جهت
اجراي حكم به اجراي احكام دادســرا
واصل نشده است.
رد يك ادعا

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سؤالي
مبني بر ادعاهاي مطرح شده درخصوص
دسترســي به اطالعات شخصي مردم
توسط كارمندان قوه قضاييه بيان كرد:
اين موضوع را بــه جد اعالم ميكنم كه
همكاران ما چه همكاران قضايي و چه
همكاران اداري ،به اطالعات خصوصي
افــراد در ســامانههاي قــوه قضاييه
دسترسي ندارند.

از محل آســيبپذيريهاي اعالم و ابالغشــده اين
سازمان ،موضوع اختالل در خدماترساني به مردم
و خدشه به اعتبار سايبري كشور را از طريق مراجع
قانوني پيگيري ميكند.

مردم و كســبوكارها از اينترنت ندارنــد و با طرح
موضوعاتي مثــلپهناي باند خارجــي آدرس غلط
مخابره ميكننــد .اينترنت را رها كنيــد و به امنيت
كشور برسيد.

اينترنت را رها كنيد و به امنيت كشــور
برسيد

تالش براي بازگرداندن ايرانيهاي گرفتار
در مرز بالروس

مجتبي توانگر ،نماينده تهران با بيــان اين مهم كه
اطالعات نگرانكنندهاي از وضعيتامنيت اطالعات
كشور به گوش ميرســد گفت :اينترنت را رها كنيد
و به امنيت كشور برســيد .او در حساب كاربرياش
در توييتر نوشت :اطالعات نگرانكنندهاي از وضعيت
امنيت اطالعات كشور به گوش ميرسد؛ شايع است
كه زيرســاخت انتقال دادههاي چند سامانه حياتي
كشــور رويماهوار ه يكي از رقبــاي منطقهاي قرار
ي
دارد .سهلانگاري ،غفلت يا نفوذ درحفاظت سايبر 
كشور بايد ريشهيابي و رفع شــود .توانگر تاكيد كرد
در شرايطي كه ســامانههاي حياتي كشور روي وب
يا اينترنت نيســتند برخي افراد با اغــراض نامعلوم
ي دسترسي و استفاده
دغدغهاي بهج ز محدودســاز 

سعيد خطيبزاده ،سخنگوي وزارت امور خارجه گفت:
موضوع حل مشــكل اتباع ايراني در مرز بالروس در
دستور كار وزارت امور خارجه است و ما تا بازگرداندن
اتباع گرفتار خود و حل مشكالت آنان از تالش دست
برنميداريــم .وي با بيان اينكــه وزارت امور خارجه
بهمحض مطلعشدن از موضوع ،ســفارت ايران را در
جريان گذاشت تا در يافتن اتباع ايراني تالش كنند،
ادامه داد :سفير ما تالش كرد و همكاران ما در مرز آنجا
مستقر شده و جلسه گذاشــتند و شب هم همانجا
ماندند .به گزارش ايرنا ،ســخنگوي وزارت خارجه با
ضدونقيض خواندن اخبار در مورد اتباع ايراني گرفتار
در مرز بالروس و ليتواني ،افزود :برخي از آنها در نقاطي
هستند كه پيدا كردنشان مشكل است.
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خبر
رئيس كميته برنامه و بودجه شوراي شهر تهران:

در حكمراني اسالمي مشاركت مردم
اهميت فراواني دارد
نايبرئيسكميسيون برنامه و بودجه شــوراي شهر تهران در حاشيه
افتتاحيه طرح رصــد در منطقه 14درخصــوص مدلهاي مختلف
بودجهريزي صحبت كرد .به گزارش همشــهري ،ميثم مظفر گفت:
«معموال در كشور ما بودجهريزي بهصورت  Top Downو از موضع باال
به پايين انجام ميشود ،به اين معنا كه جمع محدودي از كارشناسان و
نخبگان براي بودجه سازمانها و دستگاهها تصميمگيري ميكنند ،اما
ما اين بار بهدنبال بودجهريزي با مدل  bottom upيا مدل پايين به باال
هستيم .در اين مدل بهجاي اينكه مديران را با محدوديتهاي فكري
و شناختي محور برنامهريزي و بودجهريزي قرار دهيم ،از خواستهها،
ترجيحات و مطالبات مردم در نظام بودجهريزي استفاده ميكنيم.
در حقيقت مردم را در چرخه سياســتگذاري و تدوين برنامه و بودجه
بهصورت مســتقيم دخيل ميكنيم كه از آن بهعنــوان بودجهريزي
مشــاركتي ياد ميكنند ».او ادامه داد« :بودجهريزي مشــاركتي در
بسياري از كشورها بهويژه در شهرداريهاي كالنشهرهاي موفق دنيا،
بيش از يك دهه است كه مورد استفاده قرار ميگيرد ».عضو شوراي
شــهر تهران عنوان كرد« :در حكمراني اســامي مدنظر ما ،موضوع
مشاركت مردم و احساس مســئوليت و حركت جمعي ،خود بهاندازه
حصول نتيجه ،حائز اهميت بوده و رشد ،شكوفايي ،تعالي و پيشرفت
پايدار ،زماني حاصل ميشود كه شــهروندان در فرايند كار ،مشاركت
داشته و مسئوليت عهدهدار شوند ».او يادآور شد« :كميسيون برنامه
و بودجه اينبار از خيابان بهشــت ،در قالب طرح رصد به ميان مردم
آمده و تصميمگيريهاي خود درخصوص اولويتهاي بودجه1401
شــهرداري تهران را در ميان مردم و در دل مناطــق و محالت اتخاذ
ميكند .ضمن اينكه طي چند روز قبل از آن ،گروههاي مصاحبهگر و
كارشناسان ،بهدنبال كشف نظرات و خواستههاي مردم در آن مناطق
و محالت هستند و رصد اوليهاي صورت گرفته است .نهايتا با همفكري
و گفتوگوي ميان مردم و تصميمگيــران در اين كارگاههاي برنامه و
بودجهاي منطقهاي ،يك جمعبندي و مصوباتي حاصل ميشــود كه
مبناي عمل بودجه 1401قرار خواهد گرفت».

رونمايي از آمارنامه شهر
و شهرداري تهران
در مراسم رونمايي از آمارنامه شهر و شهرداري تهران ،بر اطالعات بهروز
و دقيق از شهر بهعنوان مرجع مهم اداره شهر از سوي مديران شهري
تأكيد شــد .به گزارش همشهري ،در اين مراســم ،لطفاهلل فروزنده،
معاون برنامهريزي ،توسعه سرمايه انســاني و امور شوراي شهرداري
تهران و محمد فرجود ،مديرعامل سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات
شهرداري تهران حضور داشتند .فروزنده در اين مراسم ،جمعآوري و
بهروزساني اطالعات و آمار مربوط به شــهر تهران را يكي از ملزومات
مديريت شهري عنوان كرد و گفت :مســير هوشمندسازي در تهران
بايد تسريع شود و در اين مسير مديران شهري نياز دارند تا براي اداره
بهتر شــهر اطالعات و آمار بهروز در اختيار داشته باشند .او بر اهميت
برنامهريزي تأكيد كرد و گفت :مكمل برنامهريزي آمار دقيق است .اگر
آمار دقيق وجود داشته باشد ،ميتوان برنامهريزي كرد.
درواقع ۹۵درصد از قدرت تصميمگيري يك مدير آمار است و 5درصد
به ضريب هوشي و مسائل ديگر برميگردد .محمدفرجود ،مديرعامل
سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري تهران هم در مراسم،
يكي از مباحث اصلي مطرح در حوزه فناوري را ،دادهمحوري عنوان كرد
كه بهگفته او ،سبب ميشود شهرداري ،شهروندان ،بخش خصوصي و
دولتي از آن نفع ببرند .ســازمان فناوري اطالعات و ارتباطات ،تهيه و
انتشار سالنامه آماري شهر و شــهرداري تهران را كه تصوير آماري از
وضعيت اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي و ...تهران است ،بر عهده دارد.
آمارنامههاي شهرداري برحسب تفكيك وظايف معاونتهاي مختلف
اين نهاد و حوزههاي كاري آنان بخشبندي شده است .از مجموع آن
 ۱۹سرفصل انتخاب و در آمارنامه شهر منتشر شده و بخشهايي مثل
شيالت ،كشاورزي و دامپروري كه در شــهر تهران معنادار نيست در
آمارنامه قيد نشده است.

با حكم شهردار تهران «امير شــهرابي» بهعنوان مديركل برنامه و
بودجه شهرداري تهران منصوب شد .به گزارش پايگاه خبري شهر،
شهرابي ،رياست اداره برنامه و بودجه و معاونت برنامهريزي و توسعه
شهري منطقه  ،۱۳معاونت توسعه منابع انســاني مناطق  ۱۳و ،۲۰
معاونت برنامهريزي اداره كل برنامهريــزي ،معاونت فني و عمراني و
معاونت بازرگاني شركت بادپا را در كارنامه خود دارد.
پيشتر روحاهلل شهيديپور ،مديركلي برنامه و بودجه شهرداري تهران
را برعهده داشت .زاكاني همچنين در حكمي مريم اردبيلي را بهعنوان
مشــاور امور بانوان شــهردار تهران انتخاب كرد .اردبيلي متولد سال
1353بوده و آيندهپژوه ،پزشك و كارشناس مســائل زنان و خانواده
است .شهردار تهران همچنین در حکمی حسام حبیب اهلل را به عنوان
مشاور و دستیار ویژه شــهردار تهران در حوزه راهبری کالن و ارتقای
توانمندی مدیریتی شهرداری تهران منصوب کرد.

عكس خبر
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كمك شهرداري به حل بحران سوخت

  احمد صادقي ،رئيس كميته شفافيت و شهر هوشمند شوراي شهر تهران:

    زهرا کریمی

خبرنگار

حمله ســايبري به سامانه
گزارش سوختگيــــــــري در
پمپبنزينها ،باعث شد تا
شهرداري تهران براي كنترل و مديريت
اين بحران در پايتخت پاي كار بيايد.
به همين منظور سهشــنبه شب ابتدا به
دستور عليرضا زاكاني ،شــهردار تهران
براي رفاه حال شهروندان و رفع اختالل
در ســامانه پمپبنزينهــا ،اســتفاده
از شــبكه مترو تا ســاعت  ۹صبح ديروز
رايگان شد و افزون بر آن ،سرويسدهي
اين نــوع حملونقل زيرزمينــي انبوهبر
تا ســاعت  ۱۲شب روز سهشــنبه ادامه
پيدا كرد .همچنين بالفاصلــه با رخداد
مشكالت الكترونيكي در چند حوزه ،ستاد
ويژه مديريت بحران پدافنــد غيرعامل
شــهرداري تهران با حضور علي نصيري،
سرپرســت ســازمان مديريــت بحران
شــهرداري و نمايندگان ســازمانهاي
عضو در ســتاد مديريت بحران و پدافند
غيرعامل شــهرداري با محوريت پدافند
سايبري تشكيل شد.
عالوه بــر اينهــا اقدامي ديگــر در چند
منطقه پرتردد شــهر تهران در دســتور
كار قرار گرفــت تا براســاس آن تمامي
ظرفيتهاي جايگاههاي ســيار سوخت،
براي خدمترساني به شهروندان ،راهي
خيابانها شوند .بهطور نمونه با هماهنگي
شــركت ملي پخش فرآورد ههاي نفتي
تعداد خودروهاي ســيار سوخت منطقه
2تهران از 32دســتگاه به 45دســتگاه
افزايش يافت تا با سوخترســاني بموقع
بخشي از نياز شــهروندان تهراني تأمين
شود.

از آن ســو ،نصيري نيز اعالم كرد كه در
جلسه ستاد ويژه مديريت بحران پدافند
غيرعامــل تصميم گرفته شــد تا تامين
سوخت ناوگان حملونقل عمومي ازجمله
تاكسيها و همچنين خودروهاي امدادي
همچون آتشنشاني ،بهشتزهرا(س) و
اورژانس با رعايت ايمني شــهروندان در
اولويت قرار گيرد .او همچنين خبر داد كه
سازمانهاي عضو در ستاد مديريت بحران
و پدافنــد غيرعامل شــهرداري تهران تا
اطالع ثانوي براي رصد مستمر اين حادثه
در آمادهباش كامل هستند.

كاهشمشكالتباجايگاههايكوچكمقياس

ســيدجعفر تشــكري هاشــمي ،رئيس
كميسيون عمران و حملونقل شوراي شهر
تهران معتقد است كه بايد براي مديريت
بحرانهاي مشابه كه احتماال در آينده رخ
ميدهد ،هرچه سريعتر دست بهكار شد .او
با بيان اينكه بحران مشكل سوخترساني
در جايگاههاي بنزين نشــان داد مديريت
واحد شهري ميتواند بسيار به كمك آيد تا
مشكالت زودتر رفع شود ،گفت« :در تمام
دنيا در چنين مواقعي شهرداريها با منابع
و اختياراتي كه دارند وارد عمل ميشوند.

البته كه اگر يكمديريــت يكپارچه براي
كارهاي شهري تحقق يابد ،قطعا احتمال
تعداد بحرانها هم كاهش پيدا ميكند».
اين عضو شــوراي شــهر در ادامه درباره
مشــكل ر خداده در جايــگاه بنزيــن
گفت«:يكي از كارهايي كه بايد انجام شود،
پيگيري مصوبه ايجاد و تسهيل جايگاههاي
كوچك سوخترســاني در شــهر تهران
است .شوراي ششــم اواخر مهرماه امسال
يك فوريت طرح اصالحيــه مصوبه الزام
شــهرداري تهران ،را به تصويب رساند كه
بهنظر ميرسد بايد زودتر به نتيجه برسد.

مديريت شهري براي كاهش آلودگي هواي تهران ،طرح ساماندهي پهنههاي صنعت پاك را در كميسيون ماده 5تصويب كرد

پاكشدن آسمان شهر با جايگزيني صنايع پاك

مديريت شــهري در رابطه با تمام موضوعات مربوط به شهر ،نقش حياتي دارد .چنانچه
موضوعات هم حاكميتي باشد ،مديريت شهري ميتواند بهعنوان بازوي ياريدهنده خألهاي
موجود را پر كند .چه بسا كه اقدام فوري و برنامهريزي شده مديريت شهري را در حمله
سايبري به پمپبنزينها شاهد بوديم .مهمترين معضلي كه روز سهشنبه در پي اين حمالت
متوجه شهر شد ،در حوزه حملونقل بود كه برخي از خودروها بهدليل نبود بنزين يا ازدحام
در پمپبنزينها  كنار خيابان متوقف شدند .اقدام اساسي كه در اينباره مديريت شهري به
دستور شهردار تهران انجام داد ،رايگان شدن حملونقل عمومي ازجمله مترو و ساير ناوگان
لونقل عمومي شهر بود كه توانست رفتوآمدها را تسهيل  كند و تا حدودي از التهاب
حم 
اين بحران بكاهد .درواقع مديريت شهري در زمان بحران خودش را موظف به خدمترساني
در بخشهاي مختلف به شهروندان دانست .شوراي شهر نيز در چنين مواقعي اعالم آمادگي
ميكند كه مصوبات الزم را در اختيار شهرداري قرار بدهد كه اگر به ارائه خدمات بيشتر به
شهروندان نياز است ،با سير قانوني اين همكاريها صورت گيرد .اين موارد ميتواند شامل
اصالح بودجه ،متمم بودجه يا مجوز الزم براي در اختيار دادن اختيارات نيز باشد .از طرف
ديگر ،شهرداري زيرساختهاي الزم را در حوزه فناوري و اطالعات براي جايگزيني خيلي از
خدمات در حوزه شهري در اختيار دارد كه بايد براي آينده برنامهريزي شود تا از اين امكانات
بهتر از پيش استفاده شود؛ زيرا اگر چنين وقايعي در شهر رخ دهد ميتوان با سيستمهاي
پشتيبان ،حمايتهاي الزم را انجام داده و به ادامه حيات شهر كمك كرد .بهنظر ميرسد
شهرداري تهران با داشتن مجموعه بزرگي همچون سازمان فاوا ميتواند جايگزين خيلي
از سيستمهاي در اختيار حوزه حاكميتي شود .بهعبارتي ديگر ميتواند زيرساختها را در
اختيار بگذارد و بهعنوان پشتيبان عمل كند .البته نبايد فراموش كنيم كه اين موارد نيازمند
حمايت دولت است تا زيرساختها توسعه يابد .نكته مهم ديگر آنكه ،ما احتياج به مديريت
واحد شهري داريم .اگر مديريت واحد شهري وجود داشت خيلي از ظرفيتها را با همافزايي
براي خدمت بهكار ميگرفتيم و زيرساختها كمتر دچار آسيب ميشدند يا اگر هم آسيبي
بود ،پشتيبانها ميتوانستند سريع جايگزين شوند.

مطالعات براي ساخت جايگاههاي سوخت
در مقياس كوچك از سال ۸۸شروع شده
اما بهدليل قيمت زمين در تهران اجراي اين
مسئله به تعويق افتاده است .اين جايگاهها
ميتوانند در زمان بحران از شــكلگيري
صفهاي طوالني جلوي پمپبنزينهاي
بزرگ ،جلوگيري كنند».
تشكري هاشمي افزود«:در طرح گذشته
پيشبيني شده بود كه شهرداري نسبت
به احداث جايگاههــا اقدام كند يا با كمك
بخش خصوصــي و در اختيار قــرار دادن
زمين مورد نياز در اين زمينه مشاركت كند.
بنابراين ما شاهد بوديم عمال در بحث تامين
و ايجاد جايگاههاي ســوخت كار خاصي
صورت نگرفت .در طرح شورا ،پيشنهاد شده
كه زمينهاي بالاســتفاده و فاقد كاربري
بهعنوان آورده شهرداري در اختيار بخش
خصوصي بدون انتقال مالكيت گذاشــته
شــود تا مشــكالتي كه در خصوص سند

سميه رفيعي ،رئيس فراكسيون محيطزيست مجلس :آلودگي هواي تهران معضل جديد تهران
نيست و بيش از 50سال اســت كه پايتختنشينان با آن دســت به گريبان هستند و مسئوالن
نهادهاي مختلف هر سال قول بهبود كيفيت هوا را ميدهند ،اما عملنكردن به قانون هواي پاك
امروز تهران را با چنين بحراني مواجه كرده است؛ از اينرو مجلس به موضوع آلودگي هوا و بحث
قانون هواي پاك ورود كرده و پيگير وظايف و تكاليف تعيين شده دستگاهها و اعمال ماده234است.
براساس اين ماده هرگاه حداقل 10نفر از نمايندگان يا هر كدام از كميسيونها ،عدمرعايت شئونات
و نقض يا استنكاف از اجراي قانون يا اجراي ناقص قانون را اعالم كنند ،موضوع بالفاصله از طريق
هيأترئيسه براي رسيدگي به كميسيون ذيربط ارجاع ميشود .كميسيون هم بهمدت 10روز بايد
به موضوع رسيدگي كند و به هيأترئيسه گزارش دهد .مسئله آلودگي هوا قابل حل است و نياز
به مديريت دارد كه اميدواريم دستگاههاي متولي با عمل به تكاليفشان گامي در راستاي كاهش
آلودگي پايتخت بردارند.

نظارت بر صنايع وجود ندارد

    زينب  زينالزاده

خبرنگار

طرح ساماندهي پهنههاي صنعت پاك
گزارش 2با فناوري بــاال در كميســيون ماده5
شهرداري تهران تصويب شد .مديران
شــهري با اين اقدام نشــان دادند كــه آلودگي هوا
دغدغهشان است و تالش براي پاكشدن آسمان شهر

برايشان اولويت دارد .براساس اعالم سازمان كنترل
كيفيت هواي شهر تهران عوامل مختلفي در آلودگي
هوا نقش دارند كه منابع متحرك ازجمله خودروها و
موتورســيكلتها با ســهم 60درصدي در اين ميان
ركورددار هستند و صنايع هم سهم 17درصدي دارند.
مديريت شهري سعي ميكند برابر قانون هواي پاك در
راستاي ســاماندهي وضعيت هر دو منبع آالينده به
وظايفش درست عمل كند .نوسازي ناوگان حملونقل

عمومي اقدامي است كه در راستاي كاهش آاليندههاي
متحرك بايد انجام شــود و تصويب طرح ساماندهي
پهنههاي صنعت پاك نشان داد كه مديريت شهري به
موضوع صنايع آالينده هم توجه دارد.
رئيس دبيرخانه كميســيون ماده 5شــهر تهران در
جريان تصويب اين طرح گفت« :جايگزيني تدريجي
صنايع كوچك و متوسط پاك با فناوري باال به جاي
صنايع آالينده در راهبردهاي سند اصلي طرح جامع

عمليات عمراني فاز نخست پروژه پايانه 50هكتاري آزادگان با
تامين منابع مالي تسريع ميشود.
بهگزارش همشهري ،پايانه آزادگان با هدف نگهداري ،تعمير و
توقف قطارهاي خط 3مترو احداث ميشود كه بهگفته سرپرست
مجري پروژه با بهرهبرداري از آن ســرفاصله حركت قطارها در
اين خط كاهش مييابد .آبان سال گذشته ساخت اين پروژه در
محدوده منطقه 18تهران ،كليد خورد و عليرضا كرد رستمي به
همشهري گفت كه از ابتدا مقرر شد تا 70درصد هزينه ساخت
پايانه آزادگان از طريق تهاتر امالك و ايجاد مجتمع ايستگاهي
تامين شــود .او ادامه داد« :عمليات اجرايي پروژه در وضعيت
قابلقبولي است و كارها در جبهههاي مختلف پيگيري ميشود
و با تامين بموقع منابع مالي كارها تســريع خواهد شد ».او در

تشريح وضعيت پروژه گفت« :براي دسترسي به سهراهي موجود
در جنوب خط ،۳انحراف ترافيك در بزرگراه سعيدي انجام شده
و عمليات خاكي بههمراه احداث سازه نگهبان(شمع و سرشمع)
طبق برنامه پيش ميرود .همچنين احداث يك تونل 40متري
زير خط راهآهن ويك تونل 30متري در كنار بزرگراه سعيدي و
سازه گالري در محدوده بزرگراه سعيدي و محور راهآهن هم در
حال انجام است».
سرپرســت مجري پروژه پايانه آزادگان در پايــان تأكيد كرد:
«باتوجه به اتصال خط 3مترو به خط حومهاي اسالمشــهر در
آينده ،ساخت و بهرهبرداري بموقع از پايانه آزادگان اهميت دارد
و به يكي از مهمترين اجزاي شــبكه حملونقل ريلي پايتخت
تبديل خواهد شد».

و تغيير كاربري وجــود دارد را هم بتوان
سادهتر حل و نسبت به ايجاد جايگاههاي
سوخترساني كوچكمقياس اقدام كرد.
با اين اقدام ،بخش خصوصي نيز ميتواند
با نصــب جايگاههاي پرتابــل نيازمندي
شهروندان را رفع كند».
بهگزارش همشهري در طرح پيشنهادي
شــورا ،افزايــش آلودگي هــوا ،ترافيك،
ترددهاي بيمورد و افزايش مصرف سوخت
و انرژي و در عين حــال نارضايتي مردم
از دسترســي به جايگاههاي ســوخت و
ايجــاد صفهاي طوالني هنــگام رخداد
بحران ،مهمترين داليل ذكر شــده است.
در اين ميان ،آمارها نشان ميدهد مناطق
يك9 ،7 ،4 ،3 ،2 ،و 21بيشترين كسري
جايگاههاي ســوخت را دارنــد .به همين
منظور جايگاههاي سيار سوخت طي چند
روز آينده بيشــتر در اين مناطق حضور
خواهند داشت.

اعمال ماده 234توسط مجلس

شــهر تهران مورد توجه قرار گرفته است كه پس از
بررسيها اين طرح تصويب شد ».بهگفته علي اشراقي
در طرح جامع و طرح تفصيلي شهر تهران ،محدوده
جنوب شرقي منطقه4به وسعت 190هكتار به پهنه
پاك اختصاص داده شده اســت .او گفت« :با تصويب
اين طرح صنايعي كه با 3رويكرد نوين (بستر فرايند،
ماشــين آالت و تجهيزات) از ميــزان فناوري بااليي
برخوردار هســتند و محصوالت آنها هم تجهيزات و
خدمات فناوري پاك اســت ميتواننــد در اين پهنه
فعال شوند ».بهگفته اشراقي صنايع الكترونيك ،توليد
مواد نو ،بيوفناوري ،صنايع مرتبط با فناوري اطالعات،
صنايع هوا فضا و ...ازجمله صنايع پاك با فناوري برتر
محسوب ميشوند.

تسريع احداث پروژه آزادگان با تأمين بموقع منابع مالي

شهرداران تهران و شــيراز با يكديگر ديدار كردند .عليرضا زاكاني
و سيداحسان اصنافي ،شهردار شــيراز در اين مالقات درباره برخي
مسائل مرتبط با مديريت شهري گفتوگو كردند .شهردار شيراز نيز
مانند شــهردار تهران هنگام اختالل در عملكرد جايگاههاي توزيع
سوخت ،استفاد از مترو را رايگان اعالم كرد.

يادآوري اهميت مديريت واحد شهري با رخداد بحران سوخت

پس از بحران در جايگاههاي سوخترساني ،شهرداري تهران براي بازگشت شرايط به روال عادي در چند جبهه
كاري به ميدان آمد؛ موضوعي كه ميتواند اهميت تحقق مديريت واحد شهري را نشان دهد
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نظارت دقيق روي فعاليت صنايع آالينده وجود ندارد.
رئيس كميسيون ســامت ،محيطزيست و خدمات
شهري با بيان اين جمله به همشهري گفت« :بخشي از
آلودگيها قطعا مربوط به صنايع است و برخي از اين
صنايع ،صنايع وابسته به مجموعههاي دولتي هستند
و نظارت كاملــي در اين زمينه وجود نــدارد؛ يكي از
ضعفهاي مهم در كاهش آلودگي هوا همين بخش
اســت كه بايد با تدابير خاص مديريت شود ».مهدي
پيرهادي تأكيد كرد« :غفلت از منابع آالينده و حتي

صنايع با نزديك شدن به فصول سرد سال ممكن است
پايتخت را دچار بحران آلودگي هوا كند».
ساماندهي نبايد منجر به توقف توليد شود

فعاليــت صنايع آالينــده عالوه بر تهديد ســامتي
شهروندان ســبب بروز مشــكالت زيستمحيطي
ميشوند و از اينرو بايد ســاماندهي شوند .در قانون
هواي پاك وظايف 21نهاد و دستگا ه متولي در راستاي
ســاماندهي اين صنايع تعيين شده است كه بهگفته
دادســتان عمومي و انقالب تهران ،اگر به اين وظايف
و تكاليف درست عمل ميشد ،امروز تهران با معضل
آلودگي هوا مواجه نبود .علــي القاصي دليل بحران
آلودگي هــواي تهران را نبــود هماهنگي كامل بين
دستگاهها دانســت و گفت« :هماهنگي و هم افزايي
دستگاههاي مســئول براي اجرايي كردن اين قانون
ضروري اســت تا بتوان به مطالبات عمومي پاســخ
داد ».او مشــخصا به آاليندگي صنايــع و واحدهاي
توليدي اشاره و درباره نحوه ساماندهي آنها تأكيد كرد:
«اقدامات پيشــگيرانه و مقابله با صنايع و واحدهاي
آالينده ممكن اســت منجر به تعطيلــي و توقف در
فعاليت آنها و امر توليد شــود؛ بنابراين بايد بهنحوي
برخورد شــود كه مقوله توليد دچار آســيب نشود و
اين كار مســتلزم بررســي و تحقيق است كه توسط
كارگروهي انجام خواهد شد».

طرح بررسي مشكل تاكسيرانان به صحن شورا ارائه شد
عضو كميسيون عمران و حملونقل شوراي شهر تهران از ارائه طرح
بررسي مشكالت تاكسيرانان به صحن شورا خبر داد.
بهگزارش همشهري ،تاكسيرانان سالهاست با مشكالت بيمه و نوسازي
ناوگان دست به گريبان هستند و ب ه گفته مديرعامل انجمن تاكسيرانان
شهري كشور طي سالهاي اخير مديران فقط قول دادند و هيچگونه
اقدامي در رفع اين مشكالت صورت نگرفته اما بهگفته عضو كميسيون
عمران و حملونقل شوراي شهر تهران ،پيگيري مطالبات تاكسيرانان
يكي از اولويتهاي كميسيون اســت .علياصغر قائمي به همشهري
گفت« :مشكالت تاكسيرانان بهويژه 2مورد مهم بيمه و نوسازي ناوگان،
طي جلساتي با حضور معاون حملونقل و ترافيك شهردار تهران بررسي
و در نتيجه طرحي تهيه و به صحن شورا ارائه شد .البته اين طرح براي
بررسي بار مالياي كه در پي دارد بهطور مشترك در كميسيون عمران،

حملونقل و برنامه و بودجه در حال بازنگري است و اميدواريم بهزودي
تعيينتكليف شود ».او به توافقات انجامشده با وزير تعاون ،كار و رفاه
اجتماعي هم اشاره و عنوان كرد« :در جلسهاي كه با حضور وزير تعاون،
كار و رفاه اجتماعي برگزار شــد ،حجت عبدالملكي قول مساعد داده
تا سهم 50درصدي تامين اجتماعي پرداخت شــود كه با اين توافق
قطعا مشــكل بيمه تكميلي و بيمه تامين اجتماعي تاكسيرانان هم
حل ميشود ».قائمي بهروز شدن اطالعات تاكسيرانان را هم ضروري
دانست و گفت« :سازمان تاكسيراني نرمافزار هوشمند داشت كه كارنامه
عملكرد تاكســيرانان در آن ثبت و ضبط و بهروزرساني ميشد اما در
سالهاي اخير بنا بهداليلي اين نرمافزار بهروز نشده و مشكالتي براي
تاكسيرانان ايجاد شده است .بنابراين پيگيري اين موضوع هم قطعا در
دستوركاركميسيون عمران و حملونقل شوراي شهر تهران قرار دارد».
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پديده بيكاران صاحب درآمد

نبض بازار

بررسيهاي آماري نشان ميدهد تمركز اقتصاد استان تهران از صنعت به خدمات تغيير كرده است

ورود دانهدرشتها به فهرست خانههاي خالي

وزارت راهوشهرسازي ،مشخصات 1.2ميليون خانه خالي را براي اخذ ماليات به
سازمان امور مالياتي ارسال كرده كه بخش قابلمالحظهاي از آن امالك اشخاص
حقوقي ،بهويژه بانكهاست

مسكن پس از چندبار بروز اختالف نظر بين وزارت راهوشهرســازي و سازمان امور
مالياتي ،بر سر فهرست خانههاي خالي ،حاال فهرست جديدي مشتمل بر
1.2ميليون واحد مسكوني خالي براي اين سازمان ارسال شده كه برخالف
فهرست قبلي ،بخش قابل توجهي از آن را امالك حقوقيها و بانكها تشكيل ميدهد.
بهگزارش همشهري ،در فهرســتي كه پيش از اين وزارت راهوشهرسازي به سازمان امور
مالياتي ارسال ميكرد ،فقط امالك حقيقي يعني خانههاي متعلق به مردم وجود داشت
اما طبق اظهارنظر متوليان امر ،در فهرست جديد بخش قابل توجهي از امالك حقوقيها و
بانكها نيز گنجانده شده كه از اين منظر ميتواند يك اتفاق جديد در مسير اجراي قانون
ماليات بر خانههاي خالي باشد؛ زيرا پيش از اين حتي براي ثبت امالك حقوقيها در سامانه
ملي امالك و اسكان نيز سختگيري نميشد اما حاال اين امالك براي صدور قبض مالياتي
معرفي شدهاند.
بانكها در منگنه

مهلت خوداظهاري در سامانه امالك تمديد ميشود؟

تهران؛ يك شهر خدماتي

آنطور كه گــزارش اتاق بازرگانــي تهران،
برگرفتــه از اطالعــات مركز آمار نشــان
ميدهد؛ 72درصد از توليدات استان تهران
ناشي از انجام فعاليتهاي خدماتي است و
سهم بخشهاي صنعت ،معدن و كشاورزي
نسبت به سالهاي گذشته بهطور محسوسي
كاهش يافته است .علت تغيير جهت اقتصاد
استان تهران به سمت ارائه خدمات اين است

روند توليد در استان تهران

در 8سال نخست دهه 90روند عمومي توليد ناخالص داخلي واقعي استان تهران با
روند كل كشور مشابه و از روند عمومي افزايشي برخوردار بود اما با تشديد تحريمها
در سال 1397و همراهشدن آن با همهگيري كرونا در 2سال اخير ،روند توليد در كشور
مختل شد و بر فعاليتهاي اقتصادي اســتان تهران نيز تأثير گذاشت و موجب شد
روند توليد در استان تهران در سال گذشته با نزول مواجه شود؛ بهطوري كه توليد
ناخالص داخلي واقعي استان تهران در سال قبل به 176هزار ميليارد تومان رسيد كه
تقريبا معادل مقدار توليد در سال 1396است .روند عمومي رشد واقعي توليد ناخالص
داخلي استان تهران در طول دهه ،1390مثبت بوده و ميانگين رشد ساالنه اين استان
در اين دهه 2.3درصد است .اين رقم از متوسط رشد ساالنه توليد ناخالص داخلي كل
كشور باالتر است .ضمن اينكه ماندگاري دوره ركود در استان در مقايسه با كل كشور،
كوتاهتر است .ارزش افزوده فعاليتهاي اقتصادي استان تهران از سال  1396تا ،1398
با سرعت بيشتري نسبت به متوسط ارزش افزوده فعاليتهاي اقتصادي كل كشور
رشد كرده اما در سال 1399رشد اقتصادي استان تهران منفي 0.03درصد بوده؛ در
حاليكه رشد اقتصادي كل كشور يكدرصد بوده است .مطابق آمارها انتظار ميرود
رشد اقتصادي استان تهران در سال آينده به 7.6درصد برسد.

همشهري از مشكالت اجراي طرح تخفيف 10درصدي
لبنيات گزارش ميدهد

تهران با پديده بيكاران صاحب درآمد مواجه است؛ طبق آمارهاي موجود 1.1ميليون نفر
از شهروندان تهراني بدون داشتن هيچ شغلي ،صاحب درآمد هستند.

كه تعداد ســاختمانهاي مناطق شهري
استان نسبت به ساير استانها بيشتر است و
به تبع آن سهم ارائه خدمات مربوط به امالك
و مستغالت هم نسبت به ساير شهرها باالتر
است .همچنين سهم ارائه خدمات در حوزه
خردهفروشــي و عمدهفروشــي با توجه به
حضور اصناف گوناگون در اين استان نسبت
به ساير استانها بيشتر است.
علت ديگر اين است كه تهران پايتخت ايران
است و در نتيجه تمركز ارائه خدمات بخش
عمومي در اين استان نسبت به ساير مناطق
باالتر است .اين مجموعه عوامل موجب شده
گروه خدمات ،با اختالف قابل توجهي نسبت
به ساير فعاليتها بيشترين ارزش افزوده را
در اســتان تهران ايجاد كند .در واقع بخش
عمده اشتغال در تهران شامل ارائه خدمات
در بخشهاي مختلف است .اما اين خدمات
شامل چه مواردي است و تهرانيها مشغول
ارائه چه خدماتي به كشور هستند.
تهرانيها مشغول چه كاري هستند

دادههاي مركز آمار نشــان ميدهد بخش
عمده خدماتي كه تهرانيها به جامعه ايران

همشهري از آخرين وضعيت جايگاههاي سوخت گزارش ميدهد

معماي صفهاي طوالني در پمپبنزينها

جايگاههاي ســوخت به ايســتگاه انتظاري
انرژی
طوالني تبديــل شــده و همچنــان وضع
پمپبنزينها به حال عادي برنگشــته است.
ديروز چهارشنبه ،رئيسجمهوري در دومين روز از اختالل
ايجاد شده در سامانه هوشــمند عرضه بنزين با كارتهاي
سوخت ،هم خودش در يكي از پمپبنزينهاي تهران حاضر
شــد و هم اينكه بدون اطالع وزير نفت ،به ساختمان وزارت
نفت رفت تا با او در اينباره صحبت كند.
جواد اوجي هم از مردم عذرخواهي كرده و قول داده تا ظرف
امروز و فردا اوضاع سامان كامل پيدا كند .اما گذشته از اينكه
در اتاق بحران چه ميگذرد و نتيجه بررســيها چه خواهد
شد ،بررســيهاي همشــهري از راز صفهاي طوالني در
جايگاههاي سوخت نشان ميدهد كه دستكم 4دليل اصلي
ناشي از نگراني برخي شــهروندان و البته ضعف و آشفتگي
اطالعرســاني وزارت نفت باعث شــده تا در مواقع مشابه،
وضعيت بحرانيتر شود.
مشاهدات ميداني خبرنگاران همشهري نشان ميدهد ،ديروز
هم پمپبنزينها با افزايش مراجعه شهرونداني مواجه بود كه
تصميم داشتند باك خودروي خود را پر كنند .در اين ميان
عرضه بنزين با نرخ دوم يا همان ليتري 3000تومان و توقف
سوختگيري با قيمت سهميهاي ،باعث شد تا اين سناريو نزد
برخي شكل بگيرد كه بنزين كمتري با نرخ آزاد بزنند و حتي
در جايگاههاي سوخت هم مدام از بنزين سهميهاي پرسوجو
كنند .افزون بر اين نهتنها سامانه كارت هوشمند سوخت از
دسترس خارج شده و همچنان در اكثر جايگاهها غيرفعال
است ،بلكه بر اثر اختالل ايجاد شــده از ظهر روز سهشنبه،
دريافت بنزين با كارت بانكي هم در هالهاي از ابهام قرار گرفته
و عمال بدون پول نقد يا پرداخت محدود با كارت بانكي امكان
سوختگيري در بسياري از پمپبنزينها وجود نداشت.
عامل ديگر ترافيك سنگين در جايگاههاي سوخت البته ناشي
از رفتار خود مالكان خودروها بود كه هم از يك سو بهدليل
عرضه با نرخ آزاد به ســوختگيري كامل اقدام نميكردند و
هم از سوي ديگر برخي براي اينكه بيشتر در صف نمانند ،با

ارائه ميكنند ،در حوزه اطالعات و ارتباطات،
فعاليتهاي مالي و بيمه ،امالك و مستغالت
و فعاليتهاي حرفهاي ،علمي و فني متمركز
است.
طبق آمارهــاي رســمي79 ،درصد از كل
ارزش افزوده در حوزه اطالعات و ارتباطات و
65درصد از ارزش افزوده فعاليتهاي مالي
و بيمه در استان تهران توليد ميشود .بعد از
آن 44درصد فعاليتهاي حرفهاي ،علمي و
فني را تهرانيها انجام ميدهند .استان تهران
همچنين بهدليل گســتردهتر بودن فضاي
شهري و تعداد زيان ساختمانهايش سهم
44درصدي از ارائه خدمات در بخش امالك
و مستغالت كشور دارد.
كمترين ســهم اســتان تهران مربوط به
استخراج معدن با سهم 0.7درصد و بخش
كشاورزي با سهم 4.4درصدي از كل ارزش
افزوده بخشهاي مرتبط در كشور است؛ با
اين حال پارسال نقش فعاليتهاي مربوط
به تامين برق و گاز استان تهران برجستهتر
شده و ســهم آن از كل ارزش افزوده كشور
9.4واحــد درصد در مقايســه بــا ابتداي
دهه 1390افزايش يافته است.

سهم فعاليتهاي اقتصادي استان تهران در ميزان توليد كل كشور
سهم از كل كشور
فعاليتهاي اقتصادي
79.4
اطالعات و ارتباطات
65
فعاليتهاي مالي و بيمه
44
فعاليتهاي حرفهاي ،علمي و فني
40.5
امالك و مستغالت
39.4
فعاليتهای خدماتي مربوط به تامين جا و غذا
34.5
فعاليتهاي اداري و خدمات پشتيباني
31
فعاليتهاي هنر ،سرگرمي ،تفريح و ساير خدمات
29.8
حملونقل و انبارداري و پست
27.6
عمدهفروشي و خردهفروشي
26
اداره امور عمومي ،خدمات شهري و تامين اجتماعي
22.6
فعاليتهاي مربوط به سالمت انسان و مددكاري اجتماعي
21
ساختمان
18.9
صنعت
18.5
آموزش
17.5
آبرساني ،مديريت پسماند ،فاضالب و فعاليتهاي تصفيه
16.8
تأمين برق ،گاز ،بخار و تهويه هوا
4.4
كشاورزي ،شكار ،جنگلداري و ماهيگيري
0.7
استخراج معدن

در دست گرفتن ظروف غيراستاندارد به پر كردن آنها اقدام
ميكردند .گذشته از آنكه اتفاق ظهر روز سهشنبه ،يك شوك
بزرگ به امنيت عرضه بنزين در ايران بود ،يك آزمون سخت
براي متوليان مديريت بحران در بدنه وزارت نفت بهشــمار
ميآمد ،اما راه اطالعرساني انتخاب شده بيش از آنكه به هدف
خود ،يعني جمعيت در صف انتظار پمپبنزينها ،ختم شود،
بيشتر بر ديده شــدن روي آنتن و حضور در برابر دوربينها
متمركز شده بود.

اوجي از مردم عذرخواهي كرد

مكث

مهلت قانوني ثبت مشخصات امالك در ســامانه ملي امالك و اسكان تا پايان مهرماه بود
كه از جمعه گذشته به اتمام رسيده؛ اما همچنان امكان خوداظهاري مالكان در اين سامانه
وجود دارد و اگر پيشنهاد وزارت راهوشهرســازي مقبول واقع شود ،اين فرصت بار ديگر تا
پايان سال تمديد خواهد شد .معاون مسكن و ساختمان وزير راهوشهرسازي ميگويد :مردم
براي جلوگيري از ضررهاي ناشي از ثبت نكردن اطالعات سكونتي هرچه سريعتر نسبت
بهخوداظهاري و ثبت مشخصات واحدهاي مســكوني و محل اقامت خود در سامانه ملي
امالك و اسكان كشور به آدرس  https://amlak.mrud.irاقدام كنند؛ زيرا طبق قانون هر
واحد مسكوني كه در سامانه ثبت نشود ،بهمنزله واحد خالي شناخته شده و مشمول پرداخت
ماليات و جريمه خواهد شد .محمود محمودزاده با اشاره به اتمام مهلت ثبتنام در سامانه
ملي امالك و اسكان ،ميافزايد :پيشنهاد وزارت راهوشهرسازي اين است كه همه خانوارها
فرصت داشته باشند تا پايان سال در سامانه ثبتنام كنند و اين پيشنهاد احتماال به دبيرخانه
سران قوا ارسال خواهد شد كه درصورت تصويب هفته آينده اعالم عمومي ميشود .او اعالم
ميكند :تعداد ثبتنامكنندگان در سامانه امالك و اسكان در مقايسه با ابتداي سال افزايش
چشمگيري پيدا كرده و وزارت راهوشهرسازي هماكنون بررسيهاي الزم را از تمامي افرادي
كه در سامانه ثبتنام كردهاند ،انجام ميدهد .بهگفته محمودزاده ،وزارت راهوشهرسازي در
هفته گذشته مشخصات بيش از يكميليونو۲۰۰هزار واحد حقيقي و حقوقي را در قالب
لوح فشرده به كارتابل سازمان امور مالياتي ارسال كرده است .بنا بر اظهارات معاون مسكن و
ساختمان وزارت راهوشهرسازي ،كل سيستمهاي حقوقي در قالب پكيج در سامانه بهعنوان
خانه خالي معرفي شدهاند بهگونهاي كه فهرست يكميليونو۳۰۰هزار واحد مسكوني كه
قبال به كارتابل سازمان امور مالياتي ارسال شد و شيوه ارسال مورد قبول آن سازمان واقع
نشد ،كامال به امالك حقيقي اختصاص داشت اما در فهرست جديد بخش قابلمالحظهاي از
واحدها مربوط به اشخاص حقوقي است كه بانكها هم جزو اين فهرست هستند.

تغيير چهره اقتصاد تهران

اســتان تهران كــه پيش از ايــن بهعنوان
صنعتيترين استان ايران شناخته ميشد،
حاال از نظر اقتصــادي تغيير ماهيت داده و
فعاليتهايش مانند اغلب شهرهاي بزرگ
جهان به سمت توليد خدمات تغيير جهت
داده است .مطابق آمارهاي موجود 80درصد

مكث

بيش از 7ماه از اجراي رسمي ماده  ۵۴مكرر قانون مالياتهاي مستقيم تحت عنوان قانون
ماليات بر خانههاي خالي ميگذرد و از ابتداي سالجاري ،واحدهايي كه بيش از 120روز
خالي بمانند يا بهدليل ثبت نشدن در سامانه ملي امالك و اسكان ،خالي محسوب شوند،
بايد ماليات بر خانه خالي بپردازند .پيش از اين در چند نوبت فهرســتي از خانههايي را كه
وزارت راهوشهرسازي و براساس اطالعات سامانه ملي امالك و اسكان شناسايي كرده بود به
سازمان امور مالياتي ارسال شد اما در نوبت اول سازمان امور مالياتي اين اطالعات را بدون اتكا
و غيرقابل استناد براي صدور قبض مالياتي دانست و در نوبتهاي بعد نيز به ماهيت فهرست
يا شيوه ارسال اطالعات خرده گرفت .حاال آنگونه كه محمود محمودزاده ،معاون مسكن و
ساختمان وزارت راهوشهرسازي ميگويد؛ فهرست جديدي از خانههاي خالي از مسير مورد
تقاضاي سازمان امور مالياتي ارسال شده و برخالف فهرست 1.3ميليون واحدي قبلي كه
تمام به خانههاي بخش حقيقي اقتصاد يعني مردم عادي اختصاص داشت ،در فهرست اخير
مشخصات 1.2ميليون واحد خانه خالي ارسال شده كه بخش قابلتوجهي از آن را خانههاي
متعلق به حقوقيها تشكيل ميدهد و امالك بانكها نيز در آن گنجانده شده است .البته در
فاز خود اظهاري در سامانه ملي امالك و اسكان ،محروميتهای زيادي براي مردم عادي
درنظر گرفته شده بود؛ اما حقوقيها و بهخصوص بانكها كه بيشترين خانههاي خالي را در
اختيار دارند ،در نقطه كور اعمال محدوديت قرار داشتند؛ اما از نظر قانون واحدهاي مسكوني
واقع در شهرهاي باالي صد هزار نفر جمعيت كه در سامانه ملي امالك و اسكان كشور ثبت
نشده باشد ،در حكم خانه خالي قرار ميگيرد و به همين واسطه حتي اگر حقوقيها و بانكها
مشخصات امالك مسكوني خود را اظهار نكنند ،امكان صدور قبض مالياتي براي آنها وجود
دارد .در شرايط فعلي نيز بهنظر ميرسد ،وزارت راهوشهرسازي بخشي از امالك شناسايي
شده حقوقي راكه در سامانه امالك به ثبت نرســيده بهعنوان خانه خالي به سازمان امور
مالياتي فرستاده تا توپ برخورد با دانهدرشتهاي بازار مسكن در زمين اين سازمان باشد.
حال بايد ديد سازمان امور مالياتي در مواجهه با اين دانهدرشتها چه ميكند و حقوقيها و
بانكها براي فرار از اين فهرست چه ترفندي رو ميكنند.

آمارهــا نشــان ميدهــد
كالن
11ميليون نفــر از جمعيت
تهران را افراد باالي 15سال
تشــكيل ميدهند كه ميتواننــد از نظر
اقتصادي فعال باشند.
از اين ميزان 4ميليون و 379هزار نفر شاغل
هستند ،يعني از كل جمعيت باالي 15سال
تهران 39.7درصد شاغل هستند و بقيه اين
افراد را محصالن ،افراد خانــهدار ،بيكاران
و افرادي كه شــغل ثابت ندارند ،اما درآمد
دارند تشكيل ميدهند .نكته حائز اهميت
اين است كه يكميليون و 145هزار نفر از
شهروندان تهران كه 10درصد از جمعيت
باالي 15ســال تهران را تشكيل ميدهند،
بدون اينكه شغلي داشته باشند براي خود
درآمد ايجاد ميكننــد .جمعيت اين افراد
نسبت به سالهاي قبل افزايش يافته است.
در سال 1399جمعيت چنين افرادي نسبت
به سال 98بيش از 84هزار نفر يعني رقمي
معادل 8درصد افزايش يافته اســت .بهنظر
ميرســد اين افراد درآمد خــود را از محل
واســطهگري در بازارهاي مختلف ازجمله
طال ،ارز ،سهام ،مســكن ،خودرو يا فعاليت
در ســاير بازارها و همچنيــن اموري نظير
كارچاقكني بهدست ميآورند.
طبق آمارهاي رســمي در ميان جمعيت
بزرگسال تهران 3ميليون و 874هزار نفر،
عمدتا زنان ،به شــغل خانهداري اشــتغال
دارند و يكميليون و 39هزار نفر هم مشغول
تحصيل هســتند؛ يعنــي 35.2درصد از
جميعت باالي 15سال تهران را عمدتا زنان
خانهدار و 9.5درصد را محصالن تشــكيل
ميدهند.

از بار ارائــه خدمات در حــوزه اطالعات و
ارتباطات و 65درصد خدمات مالي و بيمه
در كل كشور برعهده استان تهران است.
به گزارش همشــهري ،اســتان تهران در
طول دهههاي گذشــته ركن اقتصاد ايران
بوده و هنوز هم با 14ميليون نفر جمعيت،
مهمترين اســتان اقتصادي ايران محسوب
ميشود كه سهم زيادي در توليد و اشتغال بر
عهده دارد؛ با اين حال آمارهاي جديد نشان
ميدهد اقتصاد تهران در حال پوستاندازي
است و برخالف چند دهه گذشته كه عمدتا
بهعنوان يك استان صنعتي شناخته ميشد
مانند بســياري از شــهرهاي بزرگ جهان
ازجمله كشورهاي توســعهيافته ،به سمت
فعاليتهاي خدماتي پيش رفته است.
طبق آمارهــاي موجود ،توليــد ناخالص
داخلي اســتان تهران در دهه 90با رشــد
قابلمالحظهاي همراه بوده و تقريبا 8برابر
شــده و به 176هزار ميليارد تومان رسيده
است .هماكنون سهم استان تهران از توليد
ناخالص داخلي ايران 22.4درصد است .اين
آمارها نشان ميدهد اســتان تهران نقش
تعيينكنندهاي در اقتصاد ايــران دارد؛ با
اين حال بررسيهاي آماري نشان ميدهد
فضاي اقتصادي تهران در حال تغيير است و
اين احتمال وجود دارد كه اثر اين تغييرات در
سالهاي آينده به ساير استانها هم سرايت
كند .آنچه به تغيير ماهيت اقتصاد اســتان
تهران منجر شــده گذر به اقتصاد خدماتي
اســت كه در دنياي مدرن تأكيد زيادي بر
آن ميشود.

انگشت اتهام اصناف و صنايع لبني
بهسوي يكديگر

روز گذشته اما روز غافلگيري و عذرخواهي جواد
اوجي ،وزير نفت بود که در اتاق خود نشسته بود،
خبردار شد رئيسجمهور وارد وزارت نفت شده
تا شخصا در جريان روند كار قرار گيرد .وزير نفت
هم بابت اختالل پيشآمده در سامانه هوشمند
سوخت و غيرعملياتي شدن جايگاههاي عرضه
بنزين از مردم عذرخواهي كرد و گفت :تاكنون
۳هزار جايگاه عرضه سوخت در سراسر كشور
فعال شده است .اوجي تأكيد كرد :اين قول را به
مردم ميدهم كه با تمام تالش متخصصان ما در
اين سامانه ،مشكل بهسرعت حل شود و ديگر
شاهد چنين مشكالتي نباشيم.

انتظار از مردم ،عجله نكنيد

فاطمه كوهي ،سخنگوي شــركت ملي پخش فرآوردههاي
نفتي ايران در گفتوگو با همشــهري ميگويــد :با تالش
شبانهروزي تكنیســينها و كارشناســان و حضور آنها در
جايگاههاي ســوخت ،در 2800جايگاه امكان سوختگيري
بهصورت آنالين بــا نرخ دوم يــا همان آزاد ايجاد شــده و
پيشبيني ميشــود ظرف امروز و فردا همــه جايگاهها به
مدار بازگردند و امكان ســوختگيري با كارتهاي هوشمند
سوخت ايجاد شود .او با اعالم اينكه تا عصر ديروز 440جايگاه
سوخت در سطح كشور بهطور كامل به مدار عرضه بازگشته
و امكان سوختگيري با نرخ سهميهاي يا همان 1500تومان

بررسيهاي همشــهري از راز صفهاي
طوالني در جايگاههاي ســوخت نشان
ميدهد دســتكم 4دليل اصلي ناشي
از نگراني برخي شهروندان و البته ضعف
و آشــفتگي اطالعرســاني وزارت نفت
باعث شــده تا در مواقع مشابه ،وضعيت
بحرانيتر شود

وجود دارد ،ميافزايد :البته فعال از اعالم نشاني و اسامي اين
جايگاهها خوددداري كردهايم زيرا اعالم كردن اســامي اين
جايگاهها صف انتظار مردم را ،بهدليــل افزايش تقاضا براي
بنزين زدن با نرخ دولتي ،افزايش ميدهد .بهگفته او ،انتظار
داريم با احياي هرچه سريعتر جايگاهها ظرف 48ساعت آينده
وضع عادي شود.
اين مقام مسئول در پاسخ به اين پرسش كه راه كوتاهكردن
صفهاي بنزين چيست؟ ميافزايد :بخشی از اين صفها ناشي
از جو رواني ایجاد شده از شايعه افزايش قيمت بنزين است؛
درحاليكه اطمينان ميدهيم به هيچ عنوان قرار نيست قيمت
بنزين افزايش يابد و از سوي ديگر مردم مطمئن باشند كه
سهميه سوخت آنها در كارتشان محفوظ است .كوهي در عين
حال ميگويد :از مردم درخواست ميكنيم اگر بنزين كافي
در باك خودروهايشان دارند ،تا زمان عادي شدن شرايط به
جايگاههاي سوخت مراجعه نكنند و سوختگيري خود را به
2روز ديگر موكول كنند.
سخنگوي شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي اعالم ميكند:
عرضه بنزين خارج از صف و در قالب ظروف غيراستاندارد بايد
متوقف شود زيرا هم بيشتر باعث اختالل ميشود و هم ريسك
حوداث ناشي از آتشسوزي را تشديد ميكند؛ به همين دليل
به همه صاحبان جايگاههاي سوخت دســتور داده شده تا
جلوي عرضه خارج از روال و غيراستاندارد بنزين را بگيرند.

فرخنده رفائي
افزايــش مكرر قيمــت اقالم
خبرنگار
لبنــي در يكســال اخير و
كاهش شديد سرانه مصرف لبنيات سرانجام دولت را بر آن داشت تا
با اجراي طرحي ،دسترسي اقشار ضعيف را به لبنيات تسهيل كند.
با اعالم وزارت جهاد كشــاورزي براســاس توافق با توليدكنندگان،
مقرر شد  3قلم كاالي پرمصرف شامل شــير كيسهاي ،پنير يواف و
ماســت دبهاي 2.5كيلويي از 17مهرماه با تخفيف 10درصدي در
قيمت توليد روانه بازار شود .بعد از  2هفته ســرانجام سر وكله اين
اقالم در بعضي فروشگاههاي زنجيرهاي پيدا شــده ،اما روند اجراي
اين طرح با مشكالتي همراه شده اســت .توزيع نشدن اين اقالم در
بسياري از ســوپرماركتها و افزايش همزمان قيمت برخي ديگر از
اقالم لبني ،ازجمله مشكالت اجراي اين طرح است .بهگفته مالكان
سوپرماركتها ،قيمت شيركاكائوي يكي از برندها از نيمه مهرماه از
6هزار تومان به 7هزار تومان و قيمت شير پرچرب ميهن از همان زمان
از 12به 12.800تومان افزايش يافته است.
صنايع لبني :تخلفي در كار نيست

ســخنگوي اتحاديه صنايع لبني در گفتوگو با همشــهري ضمن
رد هرگونه تخلــف در زمينه توليــد اقالم تخفيفي دربــاره فرايند
قيمتگذاري اقالم لبني گفت3 :نوع كاال شامل شير پاستوريزه ساده،
ماست ساده و پنير يواف در اوزان و درصدهاي مختلف چربي10 ،قلم
كااليي را تشكيل ميدهند كه مشمول قيمتگذاري دولتي هستند و
در ميان اين كاالها 3قلم شامل شير نايلوني ،ماست دبهاي 2.5كيلويي
و پنير يواف ،با توافق انجام شــده ميان وزارت جهاد كشــاورزي و
شركتهاي توليدي از 17مهرماه شامل تخفيف 10درصدي شدهاند.
محمدرضا بنيطبا ادامه داد :مابقي محصوالت مثل شيرهاي استريل،
ماستهاي طعمدار ،پنير خامهاي ،بستني و ...مشمول قيمتگذاري
دولتي نيستند ،اما نرخگذاري اين كاال هم يله و رها نيست و مطابق
آييننامه قيمت گذاري محصوالت ساخت داخل انجام ميشود كه
براساس آن قيمت تمامشــده كاال بهعالوه 11تا 17درصد (بهطور
ميانگين 14درصد) ســود مبناي قيمت گذاري است .او با اشاره به
اينكه همه محصوالت غيرحمايتي بهدليل رقابتي بودن بازار با سود
زير 10درصد توليد ميشوند ،اضافه كرد :افزايش قيمت شيركاكائو
و محصوالت مشــابه تنها بهدليل هزينه تمامشده بوده و تخلفي در
اين زمينه صورت نگرفته اســت .او درباره تغيير قيمت شير پرچرب
ميهن از 12هزار تومان به 12.800نيز گفت :قيمت مصوب اين نوع
شير 12.800تومان است و در اين زمينه تخلف نشده است .بنيطبا
با بيان اينكه بهدليل رقابتي بودن بازار ،مجالي براي سوءاســتفاده
توليدكننده نيست ،افزود :همان زمان كه قيمت شير خام 6.400
اعالم شد ،شركت كاله همه محصوالت خود ،غير از ماست همزده را
بر مبناي شير 4.500توماني قيمتگذاري ميكرد و ساير شركتها
هم به همين دليل افزايش قيمت خارج از عرفي ندارند چون بازار را
از دست ميدهند.
چرا فقط فروشگاههاي زنجيرهاي؟

طرح تخفيف 10درصدي براي اقــام لبني پرمصرف در زمان اعالم
و ابالغ ،سروصداي زيادي در رســانهها برپا كرد و همزمان با تاريخ
اعالم شــده براي آن يعني 17مهرماه ،همه منتظر اجراي آن بودند،
اما مشاهدات ميداني خبرنگاران همشهري حاكي است 3هفته پس
از زمان اعالم شده ،هنوز در سوپرماركتها خبري از اقالم تخفيفي
نيســت و رد اين اقالم را تنها در فروشــگاههاي زنجيرهاي ميتوان
يافت .بيشتر فروشندگان ســوپرماركتها و خريداران در گفتوگو
با همشهري حتي از نوع كاالهاي تخفيف خورده هم ابراز بياطالعي
ي از اقالم مشمول تخفيف يعني شير نايلوني
كردهاند؛ درحاليكه يك 
تنها يك روز زمان مصرف دارد و براي بيشتر مصرفكنندگان مراجعه
هر روزه به فروشگاه زنجيرهاي براي خريد يك كيسه شير امكانپذير
نيست .شركت صنايع لبني در هفتههاي اخير توزيع اقالم تخفيفي در
فروشگاههاي زنجيرهاي و كمرنگ بودن حضور آنها در سوپرماركتها
را ناشــي از همكاري نكردن خردهفروشــيها بهدليل كاهش سود
دريافتي اعالم كرد.
ســخنگوي انجمن صنايع لبني گفت :اين اقالم در تمام كارخانهها
در حال توليد است اما مشكل اين است كه فروشگاههاي زنجيرهاي
از اين طرح استقبال كردهاند ،اما خردهفروشيها و اصناف همكاري
نكردهاند .او در توضيح دليل اين موضوع گفت :خردهفروشيها اعالم
ميكنند كه كم شدن 5درصد از سود ما بهدليل تخفيف 10درصدي
در قيمت ،براي ما بهصرفه نيست .كارخانهها و توزيعكنندهها اقالم
تخفيفي را همراه ديگــر كاالها به در مغازهها ارســال ميكنند ،اما
سوپرماركتها اين اقالم را نميپذيرند و عنوان ميكنند كه نميتوانيم
بهطور مثال پنير را از كارخانه 19هزار تومان بخريم و به مشــتري
20هزار تومان بفروشيم.
اين در حالي اســت كه رئيس اتحاديه ســوپرماركتهاي تهران در
گفتوگو با همشــهري بهشــدت اين گفته را تكذيب كرد .ســعيد
درخشاني گفت :لبنياتي كه براي ســوپرماركتها ارسال ميشود با
قيمتي كه روي آن حك شده به فروش ميرسد و اگر تخفيفي روي
قيمت آن اعمال شــده باشــد ،ما هم كاال را با همان تخفيف عرضه
ميكنيم .او اضافه كرد :مدارك و فاكتورهاي ما نشان ميدهد قيمت
شير نايلوني كه مشمول تخفيف است درحال حاضر با همان قيمتي به
سوپرماركتها ميرسد كه در شهريورماه عرضه ميشد و تخفيفي در
آن اعمال نشده است .درخشاني افزود :تخفيف بايد از سوي توليدكننده
لحاظ شود و ما فقط فروشندهايم ،از سود ما در هر صورت كم نميشود؛
پس این نميتواند بهانهاي براي نپذيرفتن محصول باشد.

فاكتور دستنويس براي اقالم تخفيفي

در روزهاي گذشته برخي از سوپرماركتها به همشهري اعالم كردهاند
شركتهاي توليدي اقالم مشمول تخفيف ازجمله پنير را از فاكتور
اصلي اقالم سفارشي حذف ميكنند و براي آن توسط راننده فاكتور
دستي صادر ميكنند تا مدركي براي تغيير نكردن قيمت كاال موجود
نباشــد .ســخنگوي صنايع لبني با رد اين تخلف ،چنين اظهاراتي
را غيرواقعي و توجيهي براي عرضه نكــردن كاال اعالم كرد و گفت:
نامه نماينده رسمي اصناف مبني بر اينكه سوپرماركتها اين طرح
را اجرا نميكنند ،موجود است و در مذاكرات نيز نمايندگان صنفي
كشور و تهران اعالم كردند كه چرا بايد از جيب اصناف تخفيف داده
شــود .بنابراين هرگونه اظهاراتی غير از اين ،مورد پذيرش نيست و
ناهماهنگي اصناف با اين طرح مسئلهاي نيست كه رفع آن بر عهده
صنايع لبني باشد.
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پای صحبتهای علیرضا خمسه که امسال
دست پر در جشنواره فیلمهای کودک و نوجوان
حضور داشت
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آسمان بيكار وگرانی مزمن!

شــرمي تلخ ،تنپوش هواي سرد
اين روزهاي ناجوانمرد اســت ،از
بس كه پاييز چون بهار بيكار است و
ي بازمانده است آنگونه
از بارانساز 
كه كارون ،زايندهرود ،ارس ،هامون
فریدونصدیقی
استاد روزنامهنگاری و اترك در نيم قــرن اخير چنين
خشكســاليای به خود نديدهاند!
راست اين است در عصر كرونا و شــركاي مهيب و مهلك او،
مشكل نبود كار اســت نه نوع كار كه يك وقت انجام آن عار
باشــد! تا همين 10ســال پيش كه گراني بيش از يكسوم
مردمان معصوم را زير خطفقر مطلق نبرده بود براي عدهاي
دغدغه اين بود مبادا انجام برخي كارها عار باشــد! اكنون كه
كندوكاو مخازن زباله ،كار پرشمار مردماني عزيز است!
يادم هست 4،5ســال پيش در رســتوراني حوالي ميدان
هفتتير متوجه گارسون جوان و بسيار آراستهاي شدم كه
دانشجوي رشته فلسفه بود .كنجكاوي من او را واداركرد تا
بگويد كه براي گذران زندگي دانشجويي بهجز گارسوني،
ظرفشويي هم ميكند .من شوخي را ُسس فضولي كردم و
گفتم :متأهل كه نيســتيد؟ خنديد و گفت :من خودم بچه
تكامل نيافتهام .بعد لطف كرد و دفتر يادداشتاش را داد كه
اگر حوصله كردم آن را ورق بزنم! من دفتر مشق رؤياهاي
او را زير نور خمار رستوران سطرخوان كردم؛«من خط تو را
گرفتم و آمدم ،ديوار تمام شد ،خط تمام شد .حاال بيخطم
و بهجز علفزار كه مرحمتي باران براي اسبان تيزپا ،برههاي
گمشده و بزغالههاي بيزنگوله اســت ،هيچ نيست .البته
بهجز درختي كه دور است كه البد شكوفه ،ميوه و بهار دارد
و ترديد ندارم درخت شــماييد كه چهارفصل ثمر هستيد.
من اما علفزاري كه اين امروز و فردا زير باران خورشيد زرد
ميشود و به آهستگي ميميرد».
در همان ايام از اين دانشجوي فلسفه تا دانشجوي كامپيوتر
نگهبان دم در يك كلينيك پزشــكان اطفال تا دانشجوي
ارشــد رشــته زبان و ادبيات عرب كه كتاب دستدوم در
پيادهروی روبهروي دانشگاه ســدمعبر كرده بود تا راننده
تاكسي خطي كه ميگفت نبض روانشناسي ارشد دانشگاه
شهيد بهشتي را گرفته است ،نشنيدم كه كار عار باشد .چرا؟
چون بيكاري براي نسلي كه غيرمنتظره است الهامبخش
كارهايي است كه ميگويد اگر درخت نيستيد ،نهال باشيد.
اگر بوته نيستيد ،سبزهزار باشيد يا گلكي در حاشيه جادهاي
كه ممكن است زود چيده شود .راننده خطي ميگفت :اين
پيكان پير امانتي پدر است به وقت كسالت او .يعني تقريبا
هفتهاي 2روز به جاي پدر خيابانها را زير پاي مسافران پهن
ميكنم تا بيكاري پا به فرار بگذارد .چرا؟ چون گفتهاند كسي
كه از گرسنگي بترسد از زندگي لذت نميبرد.
همراهم ميگويــد :در اين روزگار ،بيكار هم پركار اســت.
چون دائم فكر ميكند ،تصميم ميگيــرد ،راه ميرود در
جستوجوي كار ،حرص ميخورد و مينشيند و يقه روزگار
را ميگيرد كه چرا؟ و بعد در بحر اندوه فروميرود اما و البته
اغلب در آخرين لحظات خود را نجات ميدهد چون بر اين
باور است كسي كه به جلو نگاه نميكند عقب ميماند.
آن دانشجوي فلســفه كه مثل بالرينها غذا سرو ميكرد
ميگفت :بعضيها فكر ميكنند وقتــي ميميرند دنيا هم
ميميرد درحاليكه اينطور نيست .دنيا به راه خودش ادامه

ن عبدیپور ،فیلمساز بوشهری كه نوشتن را
با احسا 

یادداشت

ميدهد و من گفتم :يعني؟ او جــواب داد :بيكاري مردن
نيست .آغازي براي فكر كردن و كارآفريني است .من گفتم
حق با تو است .من بيكاري ميشناسم كه كارش پنددادن
به من اســت كه اين خود گرانبهاترين كارهاســت؛ مث ً
ال
ميگويد وفاداري خواهر عشق است .من در جواب ميگويم
شــايد برادرش باشــد و او جواب ميدهد عاشقي ماهيتي
زنانه دارد .من ميگويم بــاور نميكنم و او جواب ميدهد:
وقتي ملكه زنبورها نيش ندارد ،پس عشق زن است .شايد
حق با او باشد ،چون تاكنون نشنيدهام ليلي مجنون باشد.
فقط مجنون ،مجنون است! .من حاال ميفهمام كار آهسته
اتفاق ميافتد ،مثل محبت كه آهسته راه ميافتد.كسي در
دوردستها در دلم زمزمه ميكند خوش به حالت كه سيري
و خيالبافي يادت نرفته است! راســت اين است از بس كه
هرچيزي ميخوانم ،ميبينم يا ميشــنوم تلخ و زهر است
ديگر نميخواهم زياد از رنجها بنويسم كه هم حال خودم و
هم حال خوانندگان را افسردهتر از پيش كنم!
تو غنچهاي هستي بر شاخه گل
من بوتهاي يونجه بر جاده كوه
تا من زرد شده و پژمرده شوم
تو شكوفه ميكني و ميخندي
روزگار عجيبي است به ميمنت كرونا ،بيكاري حاد وگراني
مزمن ،هيچكاري عار نيست؛ حتي بيكاري .حتي زبانم الل
دزدي! يادم هست همين چند سال پيش كه روزگار اينقدر
پست و پلشت نشده بود وقتي از جواني كه خيلي تو قيافه
بود پرسيدم چكاره است ،گفت :سريدوزم .من گفتم :چه
ميدوزي؟ همراهش پوزخندي زد و گفت :همهچيز .جيب
را به كيف ،موبايل را به چك ،دخــل را به تراول .من گفتم:
نفهميدم! او يواشــكي در گوشم گفت :ســريالدزدم و در
مدلهاي مختلف ســرقت ميفرمايم .من گفتم :آها! از آن
لحاظ .او گفتِ :د آره ديگه مگه نشــنيدي كه گفتهاند گل
نيلوفر از گل و الي سر بيرون ميآورد .زندگي با نيلوفر خرج
دارد! پس سريدوزي عار نيست .بهتر از بيكاريه ،مگه نه !؟و
بعد هر دو لبخند فرمودند به مالحت اما اص ً
ال زيبا نبود ،چون
هيچ گناهكاري زيبا نيست .دانشجوي گارسون همان چند
سال پيش ميگفت ارقام بيكاري جوانان 7رقمي و موج در
موج است و من او را دلداري دادم و گفتم امواج پيوسته تغيير
ميكند ،مهم رودخانه اســت كه همچنان جاري اســت و
زندگي همچنان راه ميرود!
كاش روزي سالمت و آرامش فراهمآيد و روزگار بيمعرفت
مجال دهد تا ببينم آن رستوران هنوز هست و آن دانشجو
هنوز هســت يا نه؟ گرچه روزگار بيباران خبر از بيكاري
آسمان ميدهد اما بسي اميدوارم دستكم آسمان تا پيش
از زمستان كار پيدا كند ،حتي پارهوقت و باران را از ما دريغ
نكند .ما زمستاني سرشار از باران را انتظار ميكشيم.
زندگي زيباست
در شبهاي بهاري بيا
و طعم خوشبختي را بچش
در ساحل بگرد و دل بسپار
به دريايي كه ماسهاش عشق است
شعرها از شاعران ترك بهترتيب
اورهان سيفی و نسرين تپهباشلی

به سینما ترجیح میدهد

از سینما
بدم میآمد

06

«پل دختر» یكی از جاذبههای
گردشگری نزدیك به پایتخت
است كه روی رودخانه كرج ساخته شده

ديدار با یادگار
شاهعباس صفوی
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شما در تئاتر قبل از
اجرای اولتان ،از نقشی
كه باید اجرا كنید تأثیر
پذیرفتهاید .اما در سینما
اجزای كار پارهپاره است
و شما شمایل و ایده كلی
را نمیبینید .این اتفاق
باعث شد تا بیشتر از
سینمابدمبیاید

گفتوگو با عالیه عطایی؛

نویسنده ایرانیافغانستانی

ادبیات راوی
بيانگراتفاقات
مهم است
07
پدرم نخستین و آخرین معلم من
بود .آدمی تحصیلكرده و بسیار
كتابخوان بود .اعتقاد داشت
كه نویسنده یعنی دولتآبادی
و شاعر یعنی فردوسی .همین
باعث شد كه ما از این دو بسیار
بخوانیم .كتابهای سختی برای
خواندن به ما میداد

كوتاه درباره یكی از
تمدنهای بزرگ باستانی
آمریكای مركزی
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سفر به سرزمين
ماياها
سرآشپز این هفته پیشنهاد
۳دسر ساده و جذاب
برای شما دارد
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بازی با طعمها
و مزهها
گفتوگو با هانیه لك؛
دروازه بانی كه با تیم ملی هندبال
به جام جهانی راه پیدا كرد
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دیگر از هیچ
حريفینمیترسیم
همراه با چند قالكار قدیمی
كه شغل عجیب و
ناشناختهای دارند

13

دستبهخاكمیزنند
طالمیشود

عكس:حامدخورشيدی

كتاب «خمسه
به روايت خمسه»
رامنننوشتهام!

كتاب گردی

6
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از پل دختر تا پل سلیمانیه

برخوردها در زمانه برخورد

یكی از تازهترینهای نشــر ،كتاب
«برخوردهــا در زمانــه برخورد»
است؛ آن هم اثر چهكسی؟ ابراهیم
گلستان كه سالهاســت از او اثر
تــازهای نخواندهایم .این كتاب كه
درواقع خاطرات ابراهیم گلستان از
دوران ملی شدن صنعت نفت است،
بهتازگی توسط نشــربازتا بنگار
منتشر شده اســت .خالق «مد و
مه« ،آذرماه آخر پاییز»« ،خشت
و «آینه»« ،اسرار گنج دره جنی» و
«موج و مرجان و خارا» كه در دوران
ملی شــدن صنعت نفت كارمند
شركت نفت در آبادان بود ،درباره
این كتاب میگوید« :این كتاب از
با هم آوردن دو گزارش در میآید
كه من سا لها پیش نوشته بودم،
درباره آغاز پیشامد برجستهای كه
زمانی كوتاه پیشتر از آن نوشتنها
روی داده بود» .كتاب برخوردها در
زمانه برخورد 141صفحه است و با
قیمت پشت جلد 45هزار تومان به
فروش میرسد.

شرمنده نباش دختر

«شرمنده نباش دختر» نام كتابی
بسیار خواندنی است كه همانطور
كه روی جلد كتاب آمده ،برنامه
بدون شرمســاری برای رسیدن
به اهداف اســت .ایــن كتاب را
ریچل هالیس نوشــته اســت؛
نویسنده كتاب پرفروش دیگری
به نام «خودت باش دختر» .این
نویســنده آمریكایی كه در حوزه
مسائل زنان فعالیت میكند و در
آثارش بهدنبال ایجاد خودباوری
و رســتگاری در زنان است ،این
كتاب را برای خانمهایی نوشــته
كه جســتوجوگر هدف هستند
و به آنها كمك میكنــد تا رو به
جلو حركت كنند .شرمنده نباش
دختر كه جزو پرفروشترینهای
نیویورك تایمز در ســال 2019
است224 ،صفحه دارد و همانطور
كه گفته شد در حوزه خودسازی
زنان طبقهبندی میشود ،توسط
هدیه جامعی به فارســی ترجمه
شده و انتشارات كولهپشتی آن را
منتشر كرده است.

خودت را به فنا نده

اما بشــنوید از نامهای مختلف این پل تاریخــی .این پل كه
بیشتر با عنوان «پل رودخانه كرج» شناخته میشود ،چندین
و چند نام دارد .یكی از آنها «پل شاهعباسی» است كه در واقع
به زمان ساخت این پل در روزگار حكومت شاهعباس صفوی
اشاره دارد .دیگری «پل صفوی» است كه آن هم برگرفته از
زمان شكلگیری این پل است .عالوه بر اینها به پل رودخانه
كرج« ،پل سلیمانیه» هم گفته میشود؛ دلیلش هم این است
كه در آن روز و روزگار به این بخش از محدوده كرج امروزی،
سلیمانیه گفته میشــد .اما این پل بیش از هر نام دیگری به
پل دختر معروف است؛ نامی كه هنوز هیچكس بهطور دقیق
وجه تسمیه آن را نمیداند .شاید بتوان در اینباره به نوشتههای
حمداهلل مستوفی استناد كرد و گفت از آنجا كه این پل نامش
را از زبیده خاتون ،همســر هارونالرشید گرفته ،به پل دختر
معروف شده است.

فروریزی این سازه قدیمی

«پل دختر» یكی از جاذبههای گردشگری نزدیك به پایتخت است كه روی رودخانه كرج ساخته شده

ديدار با یادگار شاهعباس صفوی

درست است كه باستانشناسان از شكل و معماری
پل رودخانه كرج ،آن را بــه زمان حكومت صفویه
نسبت دادهاند ،اما گفته میشود این پل قدیمیتر
از این حرفهاســت و عمرش به روزگار حكومت
سلجوقیان برمیگردد .در واقع اینطور گفته میشود
كه این پل كه در گذشته ری و قزوین را به هم پیوند
میداد ،در زمان حكومت سلجوقیان ساخته شده و
در روزگار شاهعباس صفوی مرمت و به پل جدیدی
تبدیل شده اســت .به هر حال حتی اگر این پل در
زمان حكومت شا هعباس صفوی هم ساخته شده
باشد ،دســتكم بیش از 400ســال عمر دارد و به
همین دلیل یكی از آثار تاریخی كشورمان بهحساب
میآید؛ اثری كه سال 1379به ثبت ملی رسیده و با
دیدنش فقط یكیدو ساعت رانندگی فاصله است.
اگر میخواهید این پل تاریخی را كه بین محلیها
با نامهای پلدختر ،پل شاهعباسی و پل سلیمانیه
شهرت دارد ،از نزدیك ببینید ،با ما به ابتدای جاده
چالوس بیایید.

بقایای پل سلجوقی

آیا پل كرج ،پل خاتون است؟
در این میان حتی گفته میشود «پل خاتون» كه حمداهلل مستوفی تاریخنویس
قزوینی هم در كتابش به آن اشاره كرده ،همین پل كرج است .اگر نگاهی به
كتاب «نزهه القلوب» حمداهلل مستوفی بیندازید ،میبینید در آن به رودخانه
كرج و پلی روی آن اشاره شده كه بهنظر میرسد این پل ،همین پل دختر است.
نگارنده در این كتاب از رودخانه كرج و پلی با یــك طاق به نام پل خاتون یاد
میكند كه درواقع یادبود «زبیده خاتون» همسر محبوب هارونالرشید است.

پای دبیرستان «البرز» در میان است
ورود آمریكاییها
برای اینكه به وجه تسمیه چهارراه و پل كالج بپردازیم،
ابتدا باید داستان ورود آمریكاییها به ایران را بگوییم.
ماجرا از این قرار است كه در بیست و چهارمین
سال حكومت ناصرالدین شاه قاجار ،یعنی سال
1250هجری شمسی ،یك هیأت مذهبی آمریكایی
وابسته به كلیسای انجیلی به ریاست شخصی به نام
جیمز باست به ایران آمد .آنها كه در واقع مبلغان
مسیحی بودند در ساختمان «اتابك» واقع در خیابان
اللهزار مستقر شدند و كارشان را شروع كردند .اما خب
این هیأت آمریكایی ،دارای خانواده و فرزند بودند و
باید برای تحصیل فرزندانشان فكری میكردند .نتیجه
این شد كه دو سال بعد از ورودشان به ایران ،یعنی در
سال  ،1252در نزدیكی دروازه قزوین دبستانی برای
بچههایشان ساختند كه به مدرسه ابتدایی آمریكاییها
شهرت پیدا كرد؛ دبستانی كه میتوان آن را پایه ساخت
و تاسیس دبیرستان البرز دانست.

دبستان آمریكاییها تا 12سال بعد جایی
برای آموزش به فرزنــدان آمریكاییهای
مســتقر در ایران بود تا اینكه در ســال
1264باســت و همراهانش قطعه زمینی
در خیابان ســیتیر فعلی كــه آن زمان
قوامالسلطنه نام داشت خریداری كردند.
آنها میخواســتند در این زمین مدرسه
جدیــد و مجهزتری برای بچههایشــان
بسازند و در این راه شــخص ناصرالدین
شاه قاجار ،كلنگ بنای ساختمان مدرسه
جدید را به زمین زد2 .سال بعد كار ساخت
این مدرسه به پایان رسید؛ مدرسهای كه
6كالس داشــت و در آن با ریاست مستر
وارد50 ،دانشآموز آمریكایی مشــغول
تحصیل شدند11 .ســال بعد ،یعنی در
سال 1277مستر وارد به آمریكا برگشت
و به جای او ســاموئل مارتیــن جردن با
همســرش به ایران آمد و ریاست مدرسه
آمریكایی تهران را برعهده گرفت .او تا سال
1281هجری شمسی4 ،كالس دبیرستان
هم به مدرسهاش اضافه كرد تا این مدرسه
از هر لحاظ برای تحصیــل دانشآموزان
آمریكایی مناسب شود.

همهچیز درباره پل آجری

درباره پل رودخانه كرج اینطور گفته میشــود كه این پــل بر بقایای پلی
كهنتر منسوب به دوره ســلجوقی ایجاد شده اســت .یعنی اصل پلی كه
امروز میبینیم ،در روزگار حكومت سلجوقیان بنا شده و مسافران شهرری
با گذر از آن از عرض رودخانه عبور كرده و درنهایت خودشــان را به قزوین
میرســاندند .این پل در دوره صفوی و در زمان شاهعباس صفوی مرمت و
بازسازی شد و شكل سازه پلهای دوره صفوی را بهخود گرفت؛ به همین
دلیل باستانشناسان این پل را محصول حكومت صفویان دانسته و نامش
را پل شاهعباسی یا پل صفوی گذاشتهاند.

میدانید چرا چهارراه و پل فلزی مركز شهر به نام «كالج» معروف شده؟

ساخت مدرسه جدید
یكی دیگــر از كتابهــای حال
خــوب كن نشــر كوله پشــتی،
كتاب «خــودت را به فنــا نده»
اســت .كتابی با معرفــی كوتاه
كمتر فكر كن و دل به زندگی بده.
این كتاب را گری جان بیشــاب
نوشــته و حســین گازر آن را به
فارسی ترجمه كرده است .البته
یكبار هم انتشــارات یوشیتا آن
را با ترجمه فرشته ابراهیمیخواه
منتشر كرده است .در پشت جلد
این كتاب كه از پرفروشترینهای
نیویورك تایمز است ،آمده« :این
كتاب به كســانی اختصاص دارد
كه خودگوییهــای بیحاصل را
تجربه كردهانــد .جریان بیپایان
شــك و بهانه ،زندگی روزمره را
به گند میكشــد .ایــن كتاب،
سیلی دنیاست كه بیدارت كند تا
تواناییهایت را كشف كنی .خودت
را به فنا ندهی و به بهترین خودت
در زندگی تبدیل شوی» .نسخه
الكترونیكی این كتاب نیز موجود
است.

ردّ پا در تاریخ

حاال كه درباره نامهای پل دختر صحبت شــد ،بد
نیســت كمی هم درباره ویژگیهــای فنی این اثر
تاریخی صحبت كنیم .مثل اینكه درازی پل رودخانه
كرج نزدیك به 61متر و پهنــای آن بیش از 7متر
است .درباره جنس این پل هم باید بگوییم كه بدنه
اصلی پل با آجر ساخته شده ،اما جنس ستونهای
كناری پل از قلوهسنگ و مالت ساروج است.

نزدیكیهای میدان حافظ
اگر قصد دارید همین روزها ســری به پل آجری
400ساله كرج بزنید ،بد نیســت بدانید پل دختر
در ابتدای جاده چالوس و نزدیــك میدان حافظ
امروزی قرار دارد .در واقع بــرای بازدید از این پل
باید خودتان را به جاده چالوس برســانید و بعد از
گذر از سینما هجرت ،از نزدیك با یادگار شاهعباس
صفوی آشنا شوید.

اگر درباره سرنوشــت این پل كه قدیمیترین ســازه كرج
بهحساب میآید ،كنجكاو باشــید ،باید بگوییم كه این پل
از زمان سلجوقیان تا ســال 1330شمسی تنها راه رسیدن
مسافران ری به قزوین و برعكس بود .تا اینكه در سال 1330و
از آنجا كه این پل به مرور زمان و بر اثر عوامل طبیعی مانند
جاری شدن سیل و بارش باران دچار فرسودگی شدید شده
بود ،پل جدیدی در نزدیكی آن ســاخته شد كه به آن «پل
سنگی» یا «پل پهلوی دوم» گفته میشود .با ساخته شدن
این پل ،عمال تردد از روی پل دختر كه در معرض فرو ریختن
و نابودی بود ممنوع شد و پل ســنگی مسافران را از این سر
رودخانه كرج به آن سر رودخانه میرساند .روزها به همین
شكل ســپری میشد تا اینكه ســازمان میراث فرهنگی در
تاریخ  25اسفندماه سال 1379این پل را با شماره 3501در
فهرست آثار ملی ایران به ثبت رســاند .نتیجه همین ثبت
ملی هم این شد كه پل دختر در سال 1388مورد بازسازی
و بهســازی قرار گرفت .اما بهنظر میرسد این اقدامات برای
حفظ قدیمیترین ســازه كرج كافی نبود؛ چــرا كه این پل
فرسوده سرانجام در مقابل بارش باران دوام نیاورد و آذرماه
سال گذشته بخشی از آن فرو ریخت .حاال خبر خوش اینكه
گویا قرار است این ســازه قدیمی كه خودش را دستكم از
دوره صفویه یعنی از حدود 400سال پیش به امروز رسانده،
بازسازی شود و با برگشتن به روزهای اوجش ،به محلی برای
حضور گردشگران تبدیل شود.

با اینكه هیچ نامــی از «كالج» روی تابلوهای مركز شــهر وجود نــدارد ،اما همه ما
پایتختنشینان به تقاطع خیابان انقالب و خیابان حافظ ،چهارراه كالج میگوییم .حتی
پل فلزی ساخته شده در خیابان حافظ كه از روی خیابان انقالب میگذرد را هم به اعتبار
چهارراه كالج ،پل كالج مینامیم .درحالیكه بسیاری از ما از دلیل این نامگذاری بیاطالعیم
و نمیدانیم چرا این اسم غیررسمی اینقدر رایج است و به جزوی از هویت خیابان انقالب
تبدیل شده است .اگر تاكنون درباره وجه تسمیه چهارراه و پلكالج كنجكاوی نكردهاید،

عمر دراز پل دختر باعث شده تا در متون
تاریخی ّرد پای آن بهخوبی مشاهده شود.
بهعنوان مثال اوژن فالندن ،نویســنده و
نقاش فرانسوی قرن نوزدهم كه در زمان
محمدشاه قاجار به ایران سفر كرده ،در
سفرنامهاش نوشته است«:شش فرسخی
پیش راندیم به امامزاده رســیدیم كه در
طرف راست جاده قرار داشت .در نزدیكش
رودی جاری كه پیوسته سنگهای سفید
قبور را شستوشو میدهد .چون از قزوین
بیرون شدیم ،از پلی آجری كه روی رود
كرج زده شــده و آبش از البرز ســرازیر
میشود ،گذشــتیم ».این دقیقا همان
پلی اســت كه امروز هم میتوانیم آن را
روی رودخانه كرج ببینیم .اوژن فالندن از
این پل تاریخی نقاشی هم كشیده است.
البته كه چه در سفرنامه و چه در نقاشی
اوژن فالندن ،صحبت از امامزادهای است
كه امروزه در نزدیكی پل هیچ اثری از آن
دیده نمیشــود .اما با این حال میتوان
مطمئن بود پلی كه این نقاش و نویسنده
فرانسوی از آن صحبت میكند ،همین پل
دختر امروزی اســت .عالوه بر این نقاش
و نویســنده فرانســوی ،عبدالعلیخان
ادیبالملك نیز در سفرنامه «ادیبالملك
به عتبات» نامی از پلدختر به میان آورده
و نوشته اســت«:از قریه كن شمیران تا
سلیمانیه (كرج) چهار فرسخ بیشتر است
و همه آن دشت و صحرا به جهت گشت و
تماشا درنظر از یك پارچه زمرد سبزتر.
نیم فرسنگ به سلیمانیه مانده قریه كالك
است .دو ساعت به غروب مانده از رودخانه
كرج گذشــتیم .بنه از پل رفته بودند و
آب رودخانه زیــاد مینمودّ ».رد پای پل
رودخانه كرج را میشود در سفرنامه میرزا
حسین فراهانی هم مشــاهده كرد« :از
مهمانخانه شاهآباد به حصارك میرود و
چهار فرسخ است و دو فرسخ كه رفت به
پل كرج میرسد ،پل كرج پنج چشمه و
بنای آن از قدیم است .بانی معنی نیست».

احتماال برایتان جالب خواهد بود كه بدانید در این نامگذاری غیررسمی ،پای دبیرستان
«ماندگار البرز» در میان است؛ مدرسهای كه روزگاری به «كالج آمریكایی» شهرت داشت
و به همین دلیل امروز ما به این نقطه از شهر كالج میگوییم .اگر دلتان میخواهد بیشتر
درباره وجه تسمیه چهارراه و پل كالج بدانید ،با ما به سال 1250هجری شمسی بیایید؛ به
بیست و چهارمین سال سلطنت ناصرالدین شاه قاجار كه پای گروهی از مبلغان مسیحی
به ایران باز شد و زمینه ساخت دبیرستان البرز امروزی بهوجود آمد.

سرانجام ،كالج آمریكایی
همه اینها را گفتیم تا به سال 1292هجری شمسی برسیم؛ به زمانی
كه با تالشهای دكتر جردن آمریكایی ،دوره دوازده ساله دبستان و
دبیرستان مدرسه آمریكاییهای تهران كامل شده بود .وجود 12دوره
تحصیل در یك مدرسه ،آمریكاییها را به فكر خرید زمین و انتقال
دوره دبیرستان به مدرسه دیگری انداخت .به همین دلیل آنها اراضی
بیرون دروازه یوسفآباد كه 150ذرع مربع مساحت داشت و بهدست
خواهر میرزاحسنخان مستوفی و شوهرش جاللالدوله در بانك
شاهی به گرو گذاشته شده بود را خریداری كردند .سال 1301هجری
شمسی ،شخصی به نام رولستون هزینه ساخت این مدرسه جدید را
پرداخت كرد و نیكالی ماركوف ،معمار مشهور لهستانیاالصل روس،
ساختمانهای این مدرسه را با الهام از بناهای ایرانی و اسالمی ساخت.
حاال وقت آن رسیده بود كه كالسهای دبیرستان مدرسه آمریكاییها
از محل سابق خود به این مركز آموزشی جدید منتقل شود .اما
ماجرا به همینجا ختم نشد .در سال 1308عالوه بر اینكه در این
مدرسه دانشآموزان دبیرستانی به تحصیل میپرداختند ،دورههای
دانشگاهی هم به این مجموعه آموزشی اضافه شد و در واقع این مدرسه
به سطح كالج ارتقا پیدا كرد .با این تغییر و تحول نامش هم از مدرسه
آمریكایی ،به كالج آمریكایی تغییر یافت.

نامگذاری
حاال مشخص شد كه چرا به تقاطع خیابان انقالب و خیابان حافظ
امروزی ،كالج گفته میشود .چون در این محدوده مدرسه و كالج
آمریكاییها وجود داشت؛ مركزی كه البته امروز آن را با نام دبیرستان
البرز میشناسیم .اما آنچه مهم است این است كه چهارراه كالج و بعدها
پل كالج نامشان را از كالج آمریكایی برداشتهاند.

چرا البرز؟
حاال كه تا به اینجا پیش رفتهایم ،بد نیست نگاهی هم به سرنوشت دبیرستان البرز بیندازیم؛ اینكه چطور
كالج آمریكاییها به دبیرستان ماندگار البرز تبدیل شد .داستان از این قرار است كه سال 1319خورشیدی،
یعنی اواخر دوره رضاشاه ،دولت ایران این كالج را به مبلغ یك میلیون تومان از آمریكاییها خرید تا آن را
به محلی برای تحصیل ایرانیها تبدیل كند .با این اتفاق رفتهرفته معلمان خارجی ایران را ترك كرده
و ایرانیان مدیریت این كالج را بهعهده گرفتند .حاال وقت آن رسیده بود كه نام كالج آمریكاییها هم
تغییر كند .از آنجا كه از این مركز آموزشی میشد رشته كوههای البرز را مشاهده كرد ،یعنی در واقع
در پسزمینه این دبیرستان ،رشته كوه البرز وجود داشت ،تصمیم بر این شد كه نام آن مدرسه البرز
شود؛ مدرسهای كه همین امروز هم در چهارراه كالج استوار و پابرجاست و یكی از معتبرترین مراكز
آموزشی پایتخت بهحساب میآید .این دبیرستان كه بعد از دارالفنون بهعنوان یكی از نهادهای آموزشی
پرافتخار مطرح است تا به امروز دانشآموختگان مشهوری را بهخود دیده است .محمدعلی اسالمی
ندوشن(شاعر نامآشنا) ،حسین امانت(طراح برج آزادی تهران) ،عبداهلل انوار(مترجم و نسخهشناس)،
علی جوان(فیزیكدان و مخترع لیزر گازی) ،صادق چوبك(نویسنده) ،همایون خرم(موسیقیدان و
آهنگساز) ،منوچهر ستوده (ایرانشناس) ،جمشید مشایخی(بازیگر) ،داریوش فرهود(پدر علم ژنتیك
ایران) ،محمدعلی همایون كاتوزیان(اقتصاددان) ،حسین محجوبی(نقاش) ،افشین یداللهی(شاعر)،
عادل فردوسیپور(گزارشگر و كارشناس فوتبال) و ...ازجمله دانشآموختگان این مدرسه
منحصر بهفرد كشور هستند.

پنجشنبه

كتاب خانه
گفتوگو با عالیه عطایی؛ نویسنده ایرانیافغانستانی

ادبیات راوی،بيانگر
اتفاقات مهم است
عالیه عطایی نویسندهای ایرانیافغانســتانی است كه دوران كودكی خود را
در منطقهای مرزی در خراســان جنوبی گذراند و بعدها مرز و ماجراهایش ،به
خطی پررنگ در داستانهایش تبدیل شد .او از كودكی به ادبیات عالقه داشت
و خودش میگوید هرگز معلمی مهمتر از پدرش در ادبیات نداشــته است كه
نیلوفرذوالفقاری همیشه او را به كتاب خواندن تشویق میكرد .آخرین اثر او یعنی «كورسرخی:
روایتی از جان و جنگ» ،از سوی مخاطبان و البته منتقدان با استقبال روبهرو
شــد و بســیار مورد توجه قرار گرفت .با عالیه عطایی از ادبیات در روزهای اینچنین و تصویری كه
داستانها از افغانستان برای دیگران ساختهاند ،گفتوگو كردهایم.
بهنظر شــما در روزگار سخت ،مثل زمان
جنگهــا ،همهگیری بیماریهــا ،قحطی و
نظیر آن ،ادبیات چه نقشی در زندگی ما ایفا
میكند؟
در چنین موقعیتهایی معموال ادبیات راوی میشــود؛ اما
راوی با فاصله .نمیشود همزمان در یك واقعه ،از آن نوشت.
مثال وقتی درباره دوران كرونا حرف میزنیم ،بهنظر من ما به
زمان نیاز داریم تا ابعاد ماجرا را بفهمیم و بعد از آن ،دربارهاش
بنویسیم .متأسفانه ادبیات در سطح خیلی عامهپسند ،همان
زمان شروع به پرداختن به مسئله روز میكند و این اشتباه
است .نیاز داریم كه از هر واقعهای زمان بگذرد تا ببینیم چه بر
سر آن اتفاق آمده است و بعد از آن میتوان دربارهاش نوشت.
اما بعضی طور دیگری فكر میكنند و همزمان درباره واقعه
مینویسند؛ مثال درباره آنچه این اواخر در افغانستان اتفاق
افتاد یا درباره همین دوران همهگیری بیماری.
خودتان وقتی زمانه ســخت میگیرد ،به
خواندن پناه میبرید یا نوشتن؟
وقتی همهچیز سخت میشــود ،هم خواندنم فلج میشود
و هم نوشتنم .گاهی بیشــتر از آنچه میخوانم ،مینویسم و
گاهی برعكس و برایم قاعدهای وجــود ندارد .اما اگر اوضاع
خیلی بد باشد ،خواندن بیشتر از نوشــتن میتواند كمكم
كند .نوشتن بهخودی خود به تمركز و فراغی نیاز دارد كه در
زمان سختیها برایم وجود ندارد و خیلی وقتها با خواندن
كتابها آرامش پیدا میكنم .گاهی راه كنترل اضطرابم این
است كه سراغ كتابهایی بروم كه ربطی به اوضاع جاری در
آن شرایط نداشته باشند.
شــما در مرز زندگی كرده و مفهوم آن را
لمس كردهاید .بهنظرتان آیا برای ادبیات مرزی
وجود دارد؟
من حتی با اطالق واژه ادبیات مهاجرت هم مشــكل دارم.

بخشــی از جغرافیای یك كشور ،مرز اســت و من ،هم در
آن زندگی كردهام و هم دربارهاش نوشــتهام .درباره آنچه
میشناختم و دیدم ،نوشتم .فكر میكنم با اینكه ما خیلی
دوســت داریم در ذهنمان ،مرزها را از میان برداریم اما آنها
نقش مهمی در سرنوشت و زندگی آدمها دارند و من
روی این موضوع تمركز كردهام .خطی كه برای
خیلی از ما وجود نــدارد ،به هر حال بهصورت
قانونی وجــود دارد و میتوانــد موضوعات
مختلفــی را بهوجود بیاورد .داســتانها و
ناداستانهایی درباره این موضوعات دارم
و مرز ،منطقهایاســت كه من نسبت به
آن شــیفتگی ندارم اما آن را بهخوبی
میشناسم.
بهنظر شــما ایرانیان
بهعنوان مردمان همزبان
و همســایه ،تصویری
واقعی از مردم افغانستان
را شناختهاند؟
بهنظــر من ایــن تصویــر ،كامل
نبوده و معموال به قشــر مشخص
و خاصی محدود شــده و بیشتر به
حاشیهنشــینان مهاجر پرداخته
شده است .آنچه در سینما دیدیم
چنین تصویــری بوده اســت .در
ادبیات بــا موضوع افغانســتان هم
كتابهای خالد حسینی بیشترین اقبال
را داشــته و آنهم مربوط به دورهای خاص
است .فكر میكنم بهترین و واقعیترین تصویر
از مردم افغانستان را ،محمدآصف سلطانزاده با
كتاب « در گریز گم میشویم» نشان داده است و

معرفی كتابهایی كه درباره كشور همسایه و همزبان نوشته شدهاند

روایتهایی از رنج مردم افغانستان
هزار خورشید تابان

خالد حسینی
رمان «هزار خورشید تابان» ،تاریخچهای از 30سال تاریخ افغانستان و داستانی بسیار تأثیرگذار درباره خانواده،
دوستی ،ایمان و رستگاری ناشی از عشق است .جنگ ،فقدان و سرنوشت ،زندگی دو شخصیت اصلی داستان با
نامهای مریم و لیال را ،با یك نسل فاصله سنی و عقایدی كامال متفاوت در مورد عشق و خانواده ،بههم گره میزند.
همزمان با تحمل خطرات فزاینده اطرافشان ،بین این دو رابطهای انسانی شكل میگیرد .خالد حسینی ،با تعلیق
و نیرویی تكاندهنده ،بهخوبی نشان میدهد كه چگونه عشق یك زن به خانوادهاش ،میتواند او را بهسوی ایثاری
قهرمانانه و شوكهكننده سوق دهد و اینكه درنهایت ،عشق یا حتی خاطره عشق ،كلید امید و جان بهدربردن از شرایط
سخت است.

زادگاه من زمین

سمیهسادات حسینی
«زادگاه من زمین» مجموعه 11داستان كوتاه از زندگی مردم افغان است؛ مردمی كه سالها نابسامانی و جنگهای
متعصبانه خانمانسوز آنها را به بیرون از مرزهای كشورشان راند و چنین شد كه نزدیكترین كشور همسایه ،ایران،
زادگاه و وطن اول و دوم نسلهایی از مردم افغان شد .افغانها در این وطن جدیدزاده شدند ،رشد كردند ،تشكیل
خانواده دادند و داستانهایی برای نوشتن و بازگوكردن ساختند؛ داستانهایی خوب و خواندنی .سمیهسادات
حسینی در سال 1371از پدر و مادری افغان در حومه تهران بهدنیا آمد .با ذوق و قریحه ،خیلی زود به سراغ نوشتن
رفت و با همه مشكالتی كه س ِر راهش بود ،قلمش را با نوشتن چند داستان كوتاه ،اشعار مختلف و داستان بلند «من
خواستم» آزمود.

از یاد رفتن

محمدحسین محمدی
«از یاد رفتن» داستان شخصیت سیدمیرك شاهآقا ،پیرمردی است كه از كل زندگی روزمره دلبستگی عمیقی به رادیوی خود
دارد كه باتری تمام كرده است .او كه همهچیز را زود فراموش میكند و برای بهیادآوردن چند لحظه قبلش باید فكر كند ،حاال
باید تا شهر برود و باتری بخرد .طرح كلی داستان همین به شهررفتن سیدمیرك شاهآقا است و برگشتنش و به یاد آوردن و
فراموش كردنش .رویه دیگر داستان خانواده ازهمپاشیده سیدمیرك شاهآقا است كه همگی به ایران فرار كردهاند جز دخترش كه
در زیرزمین خانه به زور سیدمیرك شاهآقا پنهان شده تا طالبان نبینندش و گاهی دزدكی از زیرزمین بیرون میرود .در قسمتی
از كتاب میخوانیم« :به یاد میآورد امروز دو روز میشود كه از دنیا بیخبر مانده است .دو روز است كه خبر ندارد در كابل چی
گپ شده یا از قندهار چی فرمانهایی صادر شده است .به یاد پنج سال پیش میافتد ،وقتی كه سمت شمال سقوط كرد و طالبان
مزار را گرفتند و او رادیویش را پت كرد كه مبادا آن را بگیرند و چند روز رادیو گوش كرده نتوانسته بود».

بادبادكباز

خالد حسینی
امیر ،پسر یك تاجر ثروتمند كابلی و از قبیله صاحب قدرت پشتونهاست .حسن ،خدمتكار و همراه همیشگی امیر،
از قبیله طرد شده و فقرزده هزارههاست .رابطه غیرمعمول این دو شخصیت ،با تصمیم امیر به ترك دوستش در خالل
تنشها و ناآرامیهای قومی ،مذهبی و سیاسی سالهای پایانی پادشاهی افغانستان ،از هم میپاشد و این دو از هم
بسیار دور میافتند .اما رابطه میان این دو شخصیت آنقدر قوی است كه امیر ،برای جبران اشتباهات گذشته در قبال
تنها دوست حقیقیاش ،مسیری بسیار طوالنی را بازمیگردد .رمان «بادبادك باز» ،داستان بهیادماندنی و تأثیرگذار
یك دوستی نامحتمل بین پسری ثروتمند و فرزند خدمتكار پدرش را بهشكلی استادانه روایت میكند .این اثر رمانی
غیرمعمول و قدرتمند است كه به یك اثر كالسیك منحصربهفرد و دوستداشتنی تبدیل شده است.

عتیق رحیمی با تسلطی كه بر زبان دارد و آثاری كه به فارسی
یا فرانسوی نوشته در این كار موفق بوده است .اما به هر حال
تصویری كه بیشتر هالیوود از افغانستان نشان داده یا در اثری
مانند «بادبادكباز» دیدهایم ،مربوط به دوره خاصی است.
در سینما كه بیشــتر از ادبیات دیده میشود ،پرداختن به
مهاجرت بیشتر به نشاندادن تصاویر حاشیهنشینی محدود
شده است .هرگز درباره زندگی نسل دوم و سوم مهاجران و
كودكانی كه هم ایرانی هستند و هم نیستند ،كاری ساخته
نشده است.
در اتفاقات تلخ اخیر افغانستان ،بیشتر از
همه به چه چیزی فكر كردید و چه موضوعی
در ذهنتان پررنگتر بود؟
من سیاستمدار نیســتم و نمیدانم كه چه چیزهایی قرار
است اتفاق بیفتد .اما خیلی ناراحتكننده است كه بخواهیم
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تلخیهای ســالها تجربهشــده را ،دوباره تكرار كنیم .اگر
قرار باشد دوباره به آن حلقه تكراری كشتار زنان و شیعیان
اتفاق ممكن رخ داده اســت .این
برگردیــم ،دردناكترین ِ
اتفاقات بسیار ناراحتكننده اســت .گاهی فكر میكنم در
افغانستان به آمریكاییها به چشم منجی نگاه شد ،درحالیكه
مشخص بود آنها هرگز حسننیتی نداشتند و در پایان دیدیم
كه با افغانستان چه كردند .شاید این موقعیت فقط باعث شد
مردم یك كشور بفهمند راه نجات در دست خودشان است،
نه در دست كسانی كه از آن ســر دنیا با نام برقراری صلح و
مبارزه با تروریسم به كشورشــان وارد میشوند .نمیدانم
چهچیزی درپیش اســت و من هم مثل همه ،چشــمم بر
اتفاقاتی كه افتاده ،مانده اما میدانم كه دنیا چشمش را روی
بسیاری از فجایع افغانستان در این دوره بست.
شما در ایران بزرگ شــدهاید اما همیشه
بهعنوان نویسندهای ایرانیافغانستانی معرفی
میشوید .این موضوع چه احساسی برای شما
دارد؟
شاید در كودكی و نوجوانی خجالت میكشیدم اما از وقتی
ازدواج كردم و بهویژه از وقتی بچهدار شدم دیگر آن خجالت
كودكی با من نبود .من بزرگ شــده ایران هستم ولی یك
نویسنده با دو پاسپورت به شمار میروم .هم متولد زاهدانم
و هم متولد هرات .در ایران بزرگ شدهام و نصف خانوادهام
در ایران و نیمی دیگر در افغانستان بودند كه البته دیگر این
دو نیمه در هیچكدام از این دو خاك هم نیســتند .من در
حاشیه نوار مرزی ایران و افغانستان زندگی كردم و بزرگ
شدم .این حس زیســت دوگانه برای من موقعیتی درست
كرده كه حس كنم نه ایرانیام و نه افغانســتانی .مردمان
هر دو سرزمین من را اهل سرزمین دیگری میپنداشتند
و هروقت كه میخواستند من را به هر دلیلی داوری كنند
با این نگاه با من برخورد میكردند .من زندگیام را روی
مرز ایران و افغانســتان پیدا كرده و حسش كردم و
باقی را ساختم.
نوشــتن را چطور آموختید و از كجا
شروع كردید؟
پدرم نخستین و آخرین معلم من بود .آدمی
تحصیلكرده و بسیار كتابخوان بود .اعتقاد
داشت كه نویســنده یعنی دولتآبادی و
شاعر یعنی فردوســی .همین باعث شد
كه ما از این دو بسیار بخوانیم .كتابهای
ســختی برای خواندن به ما مــیداد .در
۱۰ســالگی «كلیدر» میخوانیدم .پدر
اصرار داشــت كه بخوانیــم .در كنارش
شاهنامه و ســعدی هم بود .هرچه برای
فرهنگ در خراســان بزرگ تعریف شده
بود را پدر به ما مــیداد و میگفت كه در
خراسان كتابخواندن هنر نیست كاری
است كه همه باید انجام دهند! من دایهای
داشتم كه در مزار خواجه عبداهلل انصاری
معتكف میشد و همه اشــعار او را حفظ بود
و هروقت از او سؤالی میكردیم با اشعار و امثال
او پاسخمان را میداد .پدرم تا زنده بود نوشتههای
من را قبول نداشت ولی از 21سالگی بود كه نوشتن
را شروع كردم.

ادبیات دریچهای اســت به نادیدهها ،راهی برای اینكه خوانندهای در
یك روستای دورافتاده در ژاپن بتواند به شهری در آفریقا سفر كند و با
ماجراهای قهرمان داستان همسفر شود و از دریچه نگاه او ،با نادیدههایش
دیدار كند .نویسندگان زیادی در این سالها تالش كردهاند تاریخ پررنج و
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كافورپوش

موزیكگردی
از تهران با عشق

نشر چشمه 175صفحه

«كافورپوش» داستان
گمشده ،حس فقدان
او و جســتوجو برای
یافتنش اســت .مانی
خواهر دوقلویی داشته
كه گمــش كــرده و
نمیداند او كجاســت
و چه سرنوشتی یافته
و اصال چرا گم شــده!
جســتوجوی مانی برای یافتــن خواهرش او
را به منشــأ بســیاری از زخمها ،تشویشها و
ی حاصل از حجم رازهای
سرخوردگیهای زندگ 
پشــتپردهمانده زندگی خودش و خانوادهاش
میرساند و همین مســئله در كنار زبان و لحن،
همراه با عنصر خیــال عالیه عطایی ،پیشبرنده
روایــت در كافورپوش اســت .عطایــی كه با
داستانهای كوتاه و جســتارهایش نامی برای
خودش دستوپا كرده ،اینبار با نخستین رمانش
فضایی متفاوتتر را تجربه كرده كه با دورشدن
از وقایعنگاریهای گذشتهاش ،با خیال و خاطره
و اوهام ،به داستانی روانشناختی رسیده است.

كورسرخی

نشر چشمه 121صفحه

این كتاب شامل 9خط
داستانی مجزاست كه
بین سا لهای 1365
تا  1395اتفاق افتاده
و بهنوعی بــه زندگی
خود نویسنده مربوط
است .داســتا نها ،از
كودكی تا بزرگســالی
و زندگی كنونی عالیه عطایی را شامل میشوند.
نویســنده بر خاطرات خود و نقــد اجتماعی بر
موضوعاتی نظیــر هویت ،جنــگ ،مهاجرت و
مرزنشــینی در كنار معنا و مفهوم وطن تمركز
دارد .یكــی از جنبههای نگارش نویســنده در
كورسرخی این اســت كه او هرگز از اینكه خود
حقیقیاش باشد نترسیده و در دام خودسانسوری
گرفتار نشده است .در این اثر ،كمتر نتیجهگیری
داوری و اخالقی وجود دارد .شــاید دلیل اصلی
آن این باشــد كه راوی هیچ ادعای سیاسیای
ندارد و بهسادگی سعی میكند آنچه را بهعنوان
یك فرد آســیبدیده از جنگ میداند در كنار
«روایتهایی از جانو جنگ» ارائه دهد.

پرحادثه مردم افغانستان را برای خوانندگانی از سراسر دنیا تصویر كنند.
ادبیات داستانی راهی شد برای آنكه با مردم افغان همراه و همپا شویم و از
دردها و تالشهای آنها ،روایتهای خواندنی بشنویم .برخی از آثار ادبی را
كه روایت زندگی در افغانستان است ،برایتان فهرست كردهایم.

تویی كه سرزمینات اینجا نیست

محمدآصف سلطانزاده
فضای بیشتر داستانهای مجموعه «تویی كه سرزمینات اینجا نیست» شهرهای جنگزده افغانستان در جریان
جنگهای داخلی آن كشور است و روایت خونبار و وحشتناكی كه راوی از آن فضا ارائه میكند ،سند جامعهشناختی
مهمی است از وضعیت داخلی افغانستان طی این سالها .این چهارمین كتابی است كه از محمدآصف سلطانزاده،
داستاننویس افغان ،در ایران منتشر میشود .او سالها پیش از افغانستان به ایران مهاجرت كرد و بهكار در خیاطخانهها
پرداخت و پس از سالها زندگی در ایران ،در  1380نیز از ایران به دانمارك رفت .در بخشی از كتاب میخوانیم« :بازرس
گفت :آقا با این قانون وزارت كار چه میكنید؟كارفرما گفت :با كدام قانون؟
با همین كه در منع استخدام كارگرهای افغان است .بدانید كه خواهند آمد و طبق قانون شما را به جرم استخدام كارگرخارجی به زندان خواهند انداخت.

نقره ،دختر دریای كابل

در روزهایــی كه هنــوز خبری از
برگزاری كنســرتهای موسیقی
نیســت ،تنها اتفاقی كه نشــان از
پویایی موسیقی كشــورمان دارد،
انتشــار آلبومها و تكآهنگهای
مختلف است .یكی از این جدیدترین
تولیدات موسیقی كشورمان ،آلبوم
«از تهران با عشق» اثر علی زركف
اســت .این آلبوم پاپ كــه در آن
رگههایی از ســبكهای مختلف
موسیقی مثل َجز ،راك ،كالسیك
و رمانتیك نیز وجــود دارد ،دارای
7قطعه بیكالم به نامهای از تهران
با عشق ،رویای نیمهشب ،باغ پیانو،
نیمه تاریــك ماه ،بر فــراز امواج و
زمان دلتنگی اســت .جالب اینكه
آهنگسازی ،اجرای پیانو و نوازندگی
تمام ســازهای بهكار رفته در این
آلبوم بر عهده خــود علی زركف،
آهنگساز ،نوازنده ،تنظیمكننده و
خواننده است .زركف پیش از این
در سال  1389نیز آلبوم «آخرین
جمعــه بدون تــو» را روانــه بازار
موسیقی كرده بود.

نماهنگ نفس آه

در این یك سال و چندماه كه سخت
و پراسترس گذشته ،خیلیها عزیز
از دســت دادهاند و داغدار كسانی
هســتند كه ویــروس كرونا باعث
رفتنشــان شده اســت .نماهنگ
«نفس آه» كه بهتازگی منتشر شده،
با یاد جانباختــگان بیماری كرونا
و با هدف تقدیر از جانفشــانیهای
كادر درمان تولید شــده است .این
اثر با آهنگســازی و تنظیم شبیر
مهرآور ،شــعر محمد مهدی سیار
و خوانندگی مجتبــی امانی تولید
شــده و اثــر مشــترك مدیریت
فرهنگی هنری منطقه 2و مدیریت
موسیقی سازمان فرهنگی هنری
شــهرداری تهران است .تصاویری
از علی انصاریان ،مهرداد میناوند،
پرویز پورحسینی ،چنگیز جلیلوند
و دیگر جانباختگان كرونا به همراه
تصاویری از تــاش بیوقفه كادر
درمان برای كنتــرل این بیماری
بیرحم در نماهنگ تازه منتشرشده
نفس آه گنجانده شده است.

دلشوره خشایار اعتمادی

حمیرا قادری
حمیرا قادری یكی از داستاننویسان معاصر افغانستان است كه از پدر و مادری هراتی در كابل به دنیا آمده .او از
سال 1370به نوشتن داستان روی آورد .در بخشی از كتاب او میخوانیم« :مادرم «نقره» ،در گذشته سهروز تمام
درد كشیده بود ،اما او از این دردها ،چیزی در خاطر نداشت .تنها درد او درد نبود مردی به نام «ازمری» بود .او با
ازمری بدون مراسم رسمی خواستگاری و اطالع بزرگترها ازدواج كرده بود و من« ،اقلیما» دختر آن دو هستم .مادرم
بهخاطر این ازدواج ،كتك مفصلی در خانه پدریاش خورده و با تنی زخمی و خونمرده بازگشته بود .اما طی اتفاقاتی،
بین مادر و ازمری ،جدایی میافتد و حاال من باید بهسراغ او میرفتم و از گذشته و حال او آگاه میشدم».

آوازهای روسی

احمد مدقق
كتاب «آوازهای روسی» داستان زندگی یعقوب است .او برای تحصیل و ساختن آیندهاش از روستایشان به كابل
مهاجرت میكند .منتها در كابل با گروههای سیاسیای آشنا میشود كه مسیر زندگی او را تغییر میدهند .نویسنده
با استفاده از فعالیتهای سیاسی یعقوب مروری بر تاریخ معاصر افغانستان دارد و اطالعات مفیدی در اختیار مخاطب
قرار میدهد .در این بین ،یعقوب عاشق نیز میشود .ما همزمان با وجه تاریخی رمان با داستانی عاشقانه هم همراه
میشویم .نویسنده بهخوبی از پس هر دو جنبه كتاب برآمده و اثری تاریخی و عاشقانه را در زمان حال شكل داده
است .كتاب آوازهای روسی در سال 1397موفق شد عنوان كتاب تحسینشده در جشنواره ادبی جالل آلاحمد را از
آن خود كند.

سنگ صبور

عتیق رحیمی
داستان از این قرار است كه زنی افغان تصمیم دارد با شوهرش كه در بستر بیماری است و دچار مرگ مغزی شده
درددل كند و رازهایی را برایش فاش سازد .او گلهمند از شوهری كه هیچگاه او را درك نكرده و البته خسته از
زندگیاي كه محدودیتهای زیادی برای او داشته ،صحبتهایش را شروع میكند .قصه از دل حرفهای او برای
شوهری كه حتی نمیداند صدای او را میشنود یا نه ،شكل میگیرد .عتیق رحیمی ،نویسنده افغانستانی -فرانسوی،
این اثر را به زبان فرانسوی نوشت و در سال 2008موفق به دریافت جایزه كنگور فرانسه از جوایز معتبر ادبی جهان
شد.

حاال كــه بهدلیل شــیوع ویروس
كرونا ،بازار موســیقیمان كمی از
رونق افتاده ،بد نیست از این فرصت
استفاده كنیم و نگاهی به منحصر
بهفر دترین آلبو مهای موســیقی
كشــورمان بیندازیم .یكی از این
آلبومهای موسیقی منحصر بهفرد،
آلبوم «دلشوره» خشایار اعتمادی
اســت .این آلبوم كه نخســتین
آلبوم پاپ بعد از انقالب بهحساب
میآید ،در فهرست پرفروشترین
آلبومهای موســیقی كشــورمان
هم قرار دارد .این آلبوم كه ســال
 1375منتشر شد ،دارای 6قطعه
به نامهای همسفر ،بهونه ،دیباچه،
نوای غربــت ،منجی ،و دلشــوره
است .شــاید برایتان جالب باشد
بدانید شاعر تمام این قطعات فواد
حجازی است و مرحوم بابك بیات
آهنگسازی این آلبوم را انجام داده
است .اما بدون شــك اهمیت این
آلبوم بیش از هــر موضوع دیگری
به این دلیل است كه آلبوم دلشوره
نخستین آلبوم موسیقی پاپ بعد از
انقالب است.

مستندگردی
طلوع خورشید از قرقی

«خورشــید هــر روز از قرقی طلوع
میكند» مستندی كوتاه است كه
همین امســال توسط یحیی آزادی
كارگردانی شــده است .این مستند
روایتی از تاســیس یك مدرســه
خودگردان در منطقه قرقی شــهر
مشــهد برای بچههای افغان است
كه امكان ثبتنام در مدارس ایرانی
را ندارنــد .كارگردان این مســتند
31دقیقهای میگویــد« :ما حدود
3میلیون نفر مهاجر افغانستانی در
ایران داریم .تصویری كه رســانه از
این 3میلیون نفر به ما نشــان داده،
تصویری از یك قشر ضعیف با مشاغل
سطح پایین است .اما همه مهاجرین
چنین وضعیتی ندارند .تقریبا14هزار
دانشجوی افغانستانی در ایران درس
میخوانند .در این میان ما شــاعر،
نویسنده ،نخبه ،هنرمند ،فوتبالیست
و ورزشــكار المپیكی داریم كه آنها
را در رســانه نمیبینیم .دغدغه ما
نمایش تصویری متفاوت از مهاجرین
افغانســتانی بود؛ تصویری به اندازه
و دقیق».

استالونه :فرانك ،همینه

یكی از جدیدترین مســتندهای
محصول كشــور آمریــكا كه در
همین ســال  2021منتشر شده،
مستند «استالونه :فرانك ،همینه»
اســت؛ مســتندی كــه در آن به
زندگی حیرتانگیــز و حرفه یكی
از شناختهشــدهترین افراد فعال
در هالیوود به نام فرانك اســتالونه
برادر كوچكتر سیلوستر استالونه
میپردازد .این مستند كه در ژانر
بیوگرافی ســاخته شــده ،درباره
فرانك اســتالونه ،بازیگر ،خواننده
و نوازنده آمریكایی است كه از سال
 1976میالدی تا به امروز مشغول
فعالیت در سینمای هالیوود است.
این فیلم مســتند بــه كارگردانی
درك وین جانســون ساخته شده
و در آن چهرههــای سرشناســی
ازجمله سیلوستر استالونه ،آرنولد
شوارتزنگر ،بیلی دی ویلیامز ،بیلی
زین ،جو مانتگنا ،تالیا شایر ،جرالدو
ریورا و دنی آیلو حضور دارند .این
مستند 70دقیقهای را میتوانید از
طریق پلتفرم فیلیمو تماشا كنید.

شیوع ویروس كرونا
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فرضیههایی برای یك ابهام بزرگ

تمدنی شگفتانگیز
از تمدن مایاها در مكزیك ،گواتماال و ...آثــاری بهجا مانده كه هنوز هم برای خیلی
از پژوهشگران محل سؤال است .یكی از این اماكن تاریخی را باید «چیچنایتزا» در
مكزیك بدانیم .این منطقه ثبت جهانی یونسكو هم شده و معبد آلكاستیلوی آن،
معروفترین اثر بهجا مانده از این تمدن عجیب و مبهم است .این مجموعه تاریخی
البته دارای بخشهای مختلفی است كه عجیبترین و مهمترین بخش آن همین
قلعه یا معبد آلكاستیلو است؛ كه حتی در دورهای كه نظرسنجی شد هم از عجایب
دنیای جدید دانسته شد .جالب اینكه برخی از باستانشناسان معتقدند این منطقه
یك هزاره پیش از آن پایتخت یكی از شاهان مایا هم بوده.

معبدی برای آسمان
این معبد معروف متعلق به خدای آسمان مایاها بوده است .هر طرف آن پلههایی شما
را به باال میرساند كه در آنجا بنایی وجود دارد .شاید اگر از دور نگاه كنید و حواستان
نباشد ،شباهت كمی هم به اهرام مصر داشته باشد .در این منطقه تاریخی همچنین
حلقه چاههایی مشاهده شده و نیز قطعههای بزرگی از سنگ برای استفاده در شهر
بریده شده و بهقدری دقیق هستند كه وقتی كنار هم قرار داده شدهاند ،كام ً
ال به هم
چفت شدهاند .گفته میشود این هرم و معبد شامل چرخههای نجومی بوده كه مایاها
برای خودشان تفسیر كرده بودند.

اما مایاها كی وارد آمریكای التین شــدند؟ ظاهرا ً بیشترین گمانهها به قرن دهم پیش از میالد
بازمیگردد .تقویم مایاها حتی تا 3هزار سال پیش از میالد را هم نشان میدهد .آنها ابتدا در شمال
قاره آمریكا زندگی میكردند تا اینكه به سمت جنوب به راه افتادند .در واقع مایاها را ،یكجورهایی
میتوان اجداد راستین بومیان شمال آمریكا و ...هم دانست .دوره ابتدایی و پیشاكالسیك آنها از
هزار سال پیش از میالد تا 250میالدی را نشان میدهد .آنها در پایان این دوره توانستند شهرها و
شیوههای متمدنی برای زندگیشان ایجاد كنند .عصر طالیی مایاها به250تا900میالدی مربوط
میشود كه تمدن آنها به اوج رسید .شهرهای بزرگی چون كوپان ،چیچنایتزا ،تیكال ،تئوتیهواكان
و پالنكه در این دوره ایجاد شــدند .دوران انحطاط و ضعف مایا هم كه از 900تا قرن شانزدهم
میالدی را شامل میشود .فرار مایاها به كوهستان در این دوره اتفاق افتاد؛ كه فرضیههایی چون
شیوع بیماری ،حمله مهاجمان وحشی و باورهای مذهبی در این مورد مطرح شده است .وقتی كه
مایاها به كوهستانها فرار كردند ،اقوامی جای آنها را گرفتند؛ ازجمله اینكه تولتكها شهر بزرگ
چیچنایتزا را گرفتند .تولتكها در عصر ما بهواسطه آثار كاستاندا و تعالیم عرفانی دونخوآن نیز بار
دیگر در معرض توجه قرار گرفتند؛ كه در اصل اقوامی نیمهوحشی محسوب میشدند .بعدها مایاها
بازگشتند و توانستند دوباره حاكم سرزمینهای خودشان بشوند؛ اما نه دیگر به شیوه گذشته.

فرار به كوهستانها

عیسیمحمدی

مایاها جزو مردمانی بودند كه عادت داشتند شــهرهای باشكوه خودشان را در دل
جنگلهای بارانی بسازند .البد بهتر از ما میدانید كه آمریكای مركزی هم جنگلهای
اســتوایی فراوانی دارد و منطقهای بارانی است .آنها موفق شده بودند تمدنی بسیار
پیشرفته را قبل از اینكه پای كریســتف كلمب به این منطقه باز شود ،ایجاد كنند؛
تمدنی كه میتوان نشانههایش را در حوزههای هنر ،نجوم ،معماری و ...مشاهده كرد.
این تمدن سالهایی طوالنی برقرار بود و به سه دوره ابتدایی ،كالسیك یا عصر طالیی
و دوره افول تقسیم میشود .مایاها با هجوم اسپانیاییها از هم فرو پاشیدند ،هرچند
روند افول آنها سالها قبلتر آغاز شــده بود؛ در درگیریهایی كه با اقوام همسایه
داشتند .اما یكی از عجیبترین نكتههای مطرح درباره این اقوام آن است كه چطور
یكدفعه همه شهرها و زندگیشان را رها كردند و به كوهستانها رفتند؟ این معما
هنوز حل نشده اســت؛ چرا كه مكتوبات مربوط به آن روزگار از بین رفته است .آنها
سپس توسط آزتكها و بعد توسط اسپانیاییها از بین رفتند.

شاید بیشتر شــما تصور كنید كه وقتی اروپاییها به قاره آمریكا رسیدند ،سرزمینهای
انسانهایی ابتدایی و فاقد تمدن را فتح كردند .شاید به تعبیری ،حتی ساكنان اولیه و بومی این
قاره را وحشی هم بدانند .اما همه اینها تصوراتی باطل است .در واقع ،آنها قدم به سرزمینهایی
گذاشتند كه دارای تفكر ،تمدن و سبك زندگی مشخصی بودند و در واقع به سرزمینهای
متمدن حمله بردند .همین حاال آثاری از تمدنهای قبلی در این قاره بهجا مانده اســت كه
حیرتآور بهنظر میرسد؛ ازجمله آنها میتوانیم به آثار بهجا مانده از تمدن مایاها اشاره كنیم.

كوتاه درباره یكی از تمدنهای بزرگ باستانی آمریكای مركزی

سفر به سرزمين ماياها

نیمنگاهی به  10اثر بهجا مانده از تمدن مایاها در نقاط مختلف آمریكای مركزی

باستانشناسان سرگرم كارند
ال سیبال

بیشتر آثار بهجا مانده از مایاها در آمریكای مركزی قابل مشاهده است .بیشتر این آثار را در
كشورهایی چون گواتماال میتوانیم مشاهده كنیم .یكی از این آثار شهر باستانی
آل سیبال است؛ از بزرگترین شهرهایی كه مایاها در این منطقه ساخته بودند .این شهر
توسط جنگلهای انبوهی محاصره شده و به گالری مایاها هم معروف است .اما چرا گالری
مایاها؟ چون كتیبهها و آثار هنری زیادی از این اقوام قدیمی در آن بهجا مانده است .این
كتیبهها و آثار هنری ظرافت و جزئیات زیادی دارد و نشان میدهد كه این اقوام چقدر به
جزئیات اهمیت میدادند.

منطقه توپوكستی

منطقه توپوكستی از دیگر بناهای بهجا مانده از تمدن مایاهاست كه در گواتماال قرار دارد.
این اثر ،جزو آثار مهم این اقوام محسوب میشود كه در كنار یك دریاچه ساخته شده بود.
اما تا قبل از سال 1450این منطقه و جایی كه مایاها بر آن احاطه داشتند ،متروكه شد.
باستانشناسها در این منطقه كماكان سرگرم پژوهش هستند ،چرا كه هنوز موارد زیادی
برای تحقیق وجود دارد و به نوعی بهشت باستانشناسها محسوب میشود .جالب اینكه در
این كاوشها از معبدی هرمی شكل هم رونمایی شد كه مربوط به دوران اولیه مایاها بوده
است؛ معبدی كه از سه بخش تشكیل شده.

غار باالمكو

اگــر میخواهید هر چه بیشــتر
درباره ویروس كرونا بدانید ،فیلم
مستند «شــیوع :ویروسی كه دنیا
را تكان داد» را ببینید .در معرفی
این مســتند اجتماعی -پژوهشی
كه محصــول كشــور انگلیس در
سال  2021اســت ،آمده :در این
مستند نگاهی به شــیوع ویروس
كرونا در ســال  2020و فجایعی
كه این ویروس در سراســر دنیا به
بار آورد ،میاندازیم .این مســتند
70دقیقهای كاری از رابین بارنول
است كه در ســایت معتبر IMDB
امتیــاز  6/3را از آن خود كرده .در
این فیلم مســتند كه بهراحتی در
اینترنت قابل دسترســی است و
عالوه بر زیرنویس فارســی ،دوبله
فارسی آن هم وجود دارد ،كارولین
كتــز ،بازیگر اهــل بریتانیا كه در
ســریالهای ســربازرس بنكس،
دكتر مارتین ،مارپل آگاتا كریستی
و قتل در سابوربیا ایفای نقش كرده
هم حضور دارد.

عجایب مایاها
مایاها نیز مانند تمدنهای دیگر زندگی میكردند؛
یعنی سلسله مراتبی در زندگیهای اجتماعی خود
داشــتند و به نوعی طبقاتی محسوب میشدند.
جالــب اینكه مشــاغلی چون كاهنــی ،دبیری،
افســری ارتش ،مهندســی و بازرگانی در صدر
مشاغل بلندپایه اجتماعی قرار داشتند .آنها حتی
به ریاضیــات و نجوم و تقویمنویســی هم عالقه
زیادی داشتند .همین معبد معروف آلكاستیلو
كه از آنها بهجــا مانده 365پلــه دارد كه هنگام
غروب ،وقتی ســایههای آنها بــه زمین میافتد
شكل عجیبی ایجاد میكند؛ كه نشان از طراحی
فوقالعاده و دانش زیاد ریاضیات ماياها دارد .مایاها
تقویمهای مختلفی هم داشتهاند كه حتی گفته
شده در آنها پایان جهان هم مشخص شده است.

البته خود منطقه چیچنایتزا در شبه جزیره یوكاتان مكزیك ،بهخودی یكی از شگفتیهای
تمدن مایاها به شمار میرود .اما در سالهای اخیر باستانشناسها موفق شدند غاری در این
منطقه كشف كنند كه صدها شیء باستانی مربوط به این تمدن را در دل خودش نگهداشته
بود .باستانشناسها در حال اكتشاف زیر شهر باستانی چیچن ایتزا بودند و تصادفی به
این غار رسیدند كه 150شیء باستانی را در دل خودش داشت؛ كه حدس زده میشد برای
هزار سال دستنخورده باقیمانده بود .این اشیا در غاری به نام باالمكو معروف به غار خدای
جگوار كشف شده.

كتیبه غولپیكر هولمول

یكی از آثار شگفتانگیز دیگر بهجا مانده از اقوام مایاها ،مربوط به كتیبهای بزرگ است.
باستانشناسها در تونلی كه دزدان عتیقههای باستانی حفر كرده بودند ،این كتیبه را به ابعاد
8در  2متر كشف كردند؛ كه در هولمول گواتماال بود .این كتیبه ،نقش و نگارهایی از پیكرههای
انسانی با نمادها اساطیری دارد .این كتیبه در معبد معروف هولمول پیدا شده كه میگویند
ساخت آن به 590میالدی بازمیگردد .این كتیبه مشخص كرده است كه این معبد در اختیار
آجووساج بوده كه به نوعی آدم سلسله كانول ،یكی از سلسلههای مایاها محسوب میشد .مایاها
بخشی از نابودی خودشان را بهدلیل اختالف دو سلسله معروفشان رقم زدند.

منطقه زاكولو

زاكولو یك بنای مذهبی بوده كه البته مركز یكی از گروههای اصلی مایاها هم بوده است .در
دهه  40میالدی بازسازیهای زیادی در این منطقه صورت گرفته است .اما هنوز هم بقایای
بهجا مانده از این مجموعه ،نشان از عظمت مایاها دارد .زاكولو عالوه بر اینكه مكانی مذهبی
بود ،یك دژ مستحكم هم محسوب میشد .طوری كه تا آخرین نفس علیه اسپانیاییهای
اشغالگر مقاومت كرد و سرانجام در سال 1525كه توسط مهاجمان محاصره شد ،تسلیم
شد .در این مجموعه مایاها اهرام ،معابد ،كاخها و ساختمانهای مختلفشان را در اطراف
میادین اصلی بنا كرده بودند كه نشان از نوع معماریشان داشت.

آثار بهجامانده از مایاها فراوان اســت؛ برخی از آنها مورد توجه توریســتها
قرار گرفته و برخی دیگر نیز البته ناشــناختهتر باقیمانده است .جالب اینكه
برخی از این آثار نیز خیلی اتفاقی كشف شــدهاند .در برخی از مناطقی كه این
آثار كشف شدهاند ،هنوز ســایتهای باستانشناســی با جدیت سرگرم كار

سونا هم داشتند
جالب است بدانید كه آخرین شهر مایاها كه تسلیم اســپانیاییهای مهاجم شد،
یك شهر جزیرهای بهنام تایاسال بود .این منطقه در سال 1697تسلیم شد .آخرین
پادشاه مایاها هم در این شهر ،مورد مراجعه كشیشان قرار میگرفت تا او را موعظه
كنند .شهر معروف چیچن ایتزا كه كمی دربارهاش صحبت كردیم نیز در این منطقه
بوده .بد نیست بدانید كه مایاها چیزی شبیه به سونای امروزی هم داشتند كه به
حمامهای آرامبخش معروف بوده .این حمامها دیوارههای ســنگی و سرپوشیده
داشتند كه با دریچه یا سوراخی كوچك در بخش سقف به بیرون راه داشت .آبهایی
كه از صخرههای سنگین وارد اتاق میشد ،بخار ایجاد میكرد؛ شبیه همین سونای
امروزی .جالب اینكه مایاها درگیر بازیهــای توپی هم بودند كه هنوز هم یكی دو
مورد از آنها در بین چند میلیون نفری كه از این قوم بهجا مانده ،بازی میشود.

پزشكان جادوگر
مایاها در پزشــكی و روشهای درمانی هم نكات جالبی را ابداع كرده بودند .در كل
بین سرخپوستها ،جادوگری و مخصوصاً جادوگری از نو شمنیسم اهمیت زیادی
داشته است .بهخاطر همین در روشهای درمانی خود به اعتقادات معنوی هم پایبند
بودند .جالب اینكه طبیبانی كه به این منظور انتخاب میشدند ،سعی میكردند از
جادوگری برای شفا بخشیدن بیماران هم اســتفاده كرده و این فن را به خوبی یاد
بگیرند .مث ً
ال عادت داشتند كه زخمها را با موی انسان بخیه میزدند .جالب اینكه آنها
حتی از سولفید آهن برای پر كردن دندان استفاده میكردند و در درمان شكستگی
استخوان و جراحی دندان هم پیشرفتهای خوبی داشتند .مایاها درباره بچههای
خودشان هم ســختگیریهای خاصی داشتند .مث ً
ال دوســت داشتند فرزندانشان
پیشانی پهنی داشته باشــند .به همین دلیل تختههایی را روی پیشانی آنها فشار
میدادند .همچنین با توجه به اینكه چپ بودن چشمها در فرهنگ آنها نشانه زیبایی
بود ،سعی میكردند با نوزادانشــان كاری كنند كه در نهایت منجر به چپشدگی
چشمانشان شود .همچنین مایاها عادت به قربانی كردن هم داشتند؛ حتی قربانی
كردن انسان .البته در میان 7میلیون مایای بهجای مانده ،حاال این سنت تغییر كرده و
مرغ و حیوانات دیگر جای انسان را گرفتهاند .اینها نشان میدهد كه در گذشته حتی
اقوام متمدن نیز ،گاهی كارهای عجیب و غیرعقالنی میكردند كه باورش سخت و
گاه غیرممكن بهنظر میرسید.

هستند تا به یافتههای بیشتری برســند .جالب اینكه هنوز بخش زیادی از این
مجموعهها دستنخورده باقیمانده است تا باستانشناسها وقت و حوصله پیدا
كنند و سروقتشــان بروند .با اینكه این آثار زیادند ،اما 10مورد از آنها را با هم
مرور میكنیم.

شهر باستانی تولوم

شهر باستانی تولوم مكزیك هم از دیگر بناهای بهجا مانده از مایاها محسوب میشود .این
ویرانهها در 128كیلومتری شهر كانكون مكزیك قرار دارند كه بر فراز ارتفاع و صخرهای
12متری و مشرف به دریای كارائیب قرار دارند .جالب اینكه این منطقه از نخستین
سایتهای باستانشناسی مكزیك هم بهشمار میرود .جالب اینكه تولوم رنگهای متنوعی
داشت ،بهطوری كه از دریا ،بهراحتی قابل تشخیص بود .اقوام مایایی با اینكه عادت داشتند
شهرهای خودشان را در میان جنگلها بسازند ،اما این مورد از استثنائاتی است كه از این
رویه پیروی نمیكند و وسط جنگلها ساخته نشده.

شهر نكوم

از دیگر بناهای به یاد مانده مایاها باید به شهر نكوم در گواتماال اشاره كرد .هنوز هم گروههای
باستانشناسی با جدیت در حال كاوش در این منطقه هستند و بخشی از گردشگرانی كه
دوست دارند تالش گروههای باستانشناسی را ببینند به این منطقه میروند .بزرگترین
سایت تحقیقاتی مربوط به مایاها در این منطقه در حال فعالیت است .با اینكه هنوز
ساختمانهایی در این منطقه دستنخورده باقیمانده و كاوش نشده ،ولی كلی آثار ارزشمند
مانند هنرهای دستی از جنس سنگ یشمی و كاخهای مختلف و ...كشف شده است .این
منطقه تا قرن دهم میالدی در اوج شكوفایی و رفاه اقتصادی قرار داشته است.

منطقه المانایی

بخشی دیگر از آثار بهجا مانده از مایاها را باید در كشور بلیز جستوجو كنیم؛ كشوری در
غرب اقیانوس اطلس و جنوب مكزیك و نزدیك به هندوراس و گواتماال .ازجمله این موارد
میتوان به منطقه باشكوه المانایی اشاره كرد كه معابد جالبی دارد كه هنوز هم در حال
اكتشاف و كاوش باستانشناسی است .این منطقه زمانی از شهرهای بزرگ مایاها محسوب
میشد .در این منطقه معبدی به ارتفاع 33متر وجود داشته است .المانایی در زبان مایایی
بهمعنای تمساح غوطهور است و هنوز هم نام باستانیاش را حفظ كرده است.

رصدخانه نجومی قدیمی

از دیگر عجایب بهجا مانده از مایاها ،رصدخانه نجومی آنهاست .این رصدخانه در 20كیلومتری
تیكال و در بقایای واتكتون قرار دارد .این منطقه همچنین محل برگزاری مراسمهای مذهبی
بوده است .قدمت این منطقه را هزار سال میدانند و جالب اینكه در برخی معابد آن ،حتی
ماسكهای گچكاری شده هم به چشم میخورد .این ویرانهها در پارك ملی تیكال قرار دارند
و البته هنوز چندان مورد توجه توریستها قرار نگرفت ه و از ارزش تاریخی آنها چندان باخبر
نشدهاند .قدیمیترین بنای ثبت شده در واتكتون نزدیك به 889سال قدمت دارد كه با ادعای
قدمت هزار ساله این مجموعهها چندان در تضاد نیست.

شهر گمشده

ن منطقه زمانی پایتخت مایاها بوده است و عظمت زیادی داشته .البته چون در جنگلهای
ای 
شمالی گواتماال قرار گرفته است ،به شهر گمشده مایاها هم معروف شده است .ال میرادور در
روزگار اوج خودش تا 250هزار نفر هم جمعیت داشته است و به همین دلیل بزرگترین شهر
مایاها لقب گرفته است .اما بهدلیل اینكه در منطقهای صعبالعبور قرار دارد ،هنوز بهطور كامل
كاوش نشده است و احتماال بعد از كاوش كامل ،شگفتیهای دیگری از آن نیز رونمایی خواهد
شد .اما یكی از بزرگترین اهرام جهان را متعلق به این منطقه میدانند كه بناهای آن كشف شده
است .این شهر احتماال 2هزار سال پیش از میالد بنای اولیهاش بنیان نهاده شده است.

پنجشنبه

تماشا خانه

 6آبان 1400
شماره 138

پای صحبتهای علیرضا خمسه که امسال دست پر در جشنواره فیلمهای کودک و نوجوان حضور داشت

كتاب «خمسه به روايت خمسه»
رامنننوشتهام!
انگار لبخند را با چهرهاش پیوند زدهاند؛ حتی وقتی از مشــغلهها و تلخیها حرف
میزند آرام و متبسم است .همین لبخندهاســت که او را در یاد مردم نگهداشته و
خودش معتقد است این بزرگترین سرمایه زندگیاش است .علیرضا خمسه4 ،دهه
کارش خنداندن مردم بوده و هست؛ هنرمندی که لبخند را درمان دردها میداند
النازعباسیان
و از آن دسته کمدینهایی اســت که برای همه نسلها خاطرهساز بوده .این بازیگر
باسابقه تئاتر ،سینما و تلویزیون در سینمای کودک و نوجوان نیز پرکار بوده و امسال
در جشنواره فیلمهای این رده سنی با  2اثر جذاب حضور داشــت .او همچنین این روزها قرار است با
هنرنماییاش در سریال «نیسان آبی» خنده را مهمان دلهای مردم کند.

كودكی كه پادشاه خواهد شد

مناسب برای باالی  ۶سال
فیلم «كودكی كه پادشاه خواهد شد» به كارگردانی
جو كرنیش در ســال  ۲۰۱۹ســاخته شــده است.
این فیلم محصول كشــور آمریكا و در ژانر اكشــن و
ماجراجویی اســت .در این فیلم گروهی از كودكان
شجاع و ماجراجو عازم ســفری حماسی میشوند تا
تهدیدی قرون وسطایی را خنثی كنند .اما آنها طی
مسیر سفرشان با خطرات و مشكالت فراوانی مواجه
میشوند .داستان بیرون كشیدن شمشیر توسط شاهآرتور یك داستان مشهور است.
این فیلم همان داستان را در دنیای معاصر نشــان میدهد .الكس همیشه توسط
كودكان دیگر كتك میخورد و نمیتواند از خود دفاع كند .اما زمانی كه شمشــیر
اكسكالیبر را از زمین بیرون كشیده و متوجه میشود با مقابله با مورگانا باید جهان
را نجات دهد اعتماد بهنفسش احیا میشود.

عكس:حامدخورشيدی

اجازه دهید سوال نخست را با هنرنمایی این
روزهایتان در یک سریال طنز در شبکه نمایش
خانگی آغاز کنیم .این اولین تجربه همکاری شما
با این شبکه است؟ نیسان آبی را چطور دیديد؟
بازی در سریالی که گویا قرار است در بستر دهه۶۰
مخاطبانش را شاد کند.
چند سال پیش در مجموعه «عشق تعطیل نیست» برای نمایش
خانگی که آن ســالها بهصورت ســیدی بود ،به نویسندگی و
کارگردانی آقای بیژن بیرنگ بازی کردم .با وجود حضور عوامل
حرفهای و بازیگران مطرحی چون آقایان محمدرضا گلزار و شهرام
حقیقتدوست و خانمها مهرانه مهینترابی و بهنوش بختیاری،
بعد از ۶قسمت کار متوقف شد .کار بعدی من با چندین سال فاصله
زمانی منجر به حضور در سریال نیسان آبی شد .اردیبهشت امسال
در سریال نیسان آبی حاضر شدم که مجموعه طوالنیای بود و باید
 ۵و ۶ماه حضور میداشتم .اما به دلیل مشکالت خانوادگی و سفر
نتوانستم بیشاز ۲تا ۳ماه در خدمت گروه باشم .اواخر تیرماه گروه
را ترک کردم .گروه همچنان مشغول کار هستند ،یک مجموعه
کمدی است که امیدوارم مورد پسند تماشــاگران قرار بگیرد.
بخشی از این مجموعه خانگی در دهه  ۶۰میگذرد ،ولی بخشی
که من همکاری داشــتم ،در دهه حاضر میگذرد و باید ببینیم
که مورد پســند مخاطب قرار میگیرد یا خیر؟ منوچهر هادی،
کارگردان کاربلد ،گروه را دلگرم و همدل و همسو نگهداشته و برای
ن تیم کار میکردم .تجربه همکاری خوب
من اولینبار بود که با ای 
با عوامل این فیلم و تهیهکننده -آقای ظلیپور -به حدی خوشایند
بود که منتظر هستم یا در قسمت بعد نیسان آبی یا کار بعدی این
گروه حضور پیدا کنم.
به نظرتان در این روزهای سخت کرونایی که حال
مردم تعریف چندانی ندارد ،ساخت فیلمهای طنز تا چه
حد میتواند موثر و حال خوب کن باشد؟
در شرایطی که قرار بود همه در خانه بمانند یا دورکار باشند ،ما
مجبور بودیم برای شاد کردن دل مردم مقابل دوربین قرار بگیریم.

بهویژه اوایل شیوع کووید ۱۹ -و بعد در
همین موجهای یک تا ۵که ایجاد شد
کرونا بهشدت همکارانم را تهدید
کرده و همکاران و دوســتان
زیادی را از دست دادم؛ آقای
مهرآوران ،پرویز پورحسینی،
کریم اکبري مبارکه و علی
ســلیمانی تعدادی از این
عزیران بودند .اینها جایگزین
ندارند و هرکدام یگانه بودهاند
و هیچوقــت تکرار نمیشــوند.
تعدادشان زیاد است و من متأســفانه از یادآوری
حتی نام آنها متاثر میشوم .همه اینها برای اینکه
مردم سرزمینمان را شاد و سرگرم کنند ،مشغول
فعالیت مقابل دوربین بودند .در همین گروه نیسان
آبی تقریبا همه عوامل درگیر این بیماری منحوس
شدند .این سریال از دوره پرمشقت کووید ۱۹ -عبور
کرده و حاصل از خودگذشتگی گروه بزرگی است.
در عین حال هم نباید غافل شــد که مخاطب هم
همزمان با این بیماری درگیر است و چهبسا کسانی
را از دست دادهایم که میتوانستند مخاطبان کار
ما باشند .شوخی نبود روزی  ۶۰۰تا  ۷۰۰نفر از
دســت داده و خانوادههای زیادی داغدار شده
و میشــوند .در این شــرایط کار طنز ساختن
تنها کمــی از غم و آه آنها را میکاســت که کار
ارزشمندی میتواند باشد.
بله متاسفانه ریسک ابتال به کرونا برای
بازیگران بهمراتب بیشتر از سایر افراد
جامعه است .چون به هر حال مجبورند
در صحنه فیلمبرداری بدون ماسک و
با حضور دهها نفر از عوامل فیلم بازی

کنند .این طور نیست؟
چندینبار بیانیهای از سوی خانه سینما و ارگانهای دیگر داده
شد که تجمع افراد بیشاز چند نفر ممنوع است اما هر گروهی که
کار تلویزیونی یا سینمایی در اختیار دارد ،معموالً حدود 50نفر
عوامل تولید دارد که هنگام کار کردن و حتی غذا خوردن در کنار
هم هستند .همچنین بازیگران هنگام گریم بسیار تنگاتنگ با هم
در ارتباط بوده و خیلی خطرآفرین است .هنگام فیلمبرداری هم
که نباید ماسک بزنیم .واقعاً باید به همه این عزیزان خدا قوت و
خسته نباشید گفت .البته من خودم هم در همین ایام کرونا در
مجموعههای «زمینگرم» ساخته سعید نعمتاهلل« ،چوب خط»
ساخته حمید بهرامیان و نیسان آبی ساخته منوچهر هادی بازی
کردم ۲.فیلم سینمایی برای ژانر کودک بهنامهای «شهر گربهها»
ساخته سیدجواد هاشمی و «جعبه کوچک فلزی» ساخته محمد
بصیری را همزمان کار کردم که امسال در جشنواره نمایش داده
شد و آماده اکران است .البته فیلم «مالقات با جادوگر» (ساخته
بهرامیان) را هم آماده اکران دارم.
پیرو صحبت شما و اینکه در کارنامه کاریتان
فیلمهای ویژه کودک و نوجوان متعددی ثبت شده
است ،از توجه به این ژانر یا گونه نمایشی برایمان
بگویيد .این درحالی است که برخی از هنرمندان
پیشنهاد بازی در این زمینه را نمیپذیرند.
بله همیشــه یکی از دغدغههایم کار برای ژانر کودک و نوجوان
بوده که سال گذشته در این دو فیلم حاضر شدم و به زودی اکران
میشوند .آرزو میکنم که فضای کشور به گونهای شود که مردم با
فراغبال بتوانند سینما بروند .به دلیل عالقهمندی به این سینما،
همواره در تئاتر یا مخصوصاً فیلم و برنامه تلویزیونی کار کردهام.
هرسال تقریباً من یک مجموعه یا یک تک فیلم برای کودکان
و نوجوانان داشتهام .همیشه پیشــنهادهایی برای کار کودک
در زمینه تئاتر و تلویزیون و ســینمایی داشته و دارم .امیدوارم
در این سال و سالهای آتی پیشنهادهای بهتری داشته باشم و
اثر یا آثار بهتری به من پیشنهاد شود که بتوانم حرف دلم را آن
طوری که شایسته و بایستهاست بزنم و حاصلش کاری شود که
تا ابد سرافراز باشم.
خودتان در ایــن زمینه فعالیتــی را دنبال
میکنیــد؟ مثال کالس بازیگری یــا تئاتر برای
کودکان و نوجوانان برگزار میکنید؟
یکی از دغدغههای من آموزش تئاتر کــودک و نوجوان بود که
سالها پیش ،اولین آموزشــگاه تئاتر کودک و نوجوان را خودم
تأسیس کرده و اسم آن را «مکتب ســینما» گذاشته بودم .این
اولین آموزشگاه خاص کودکان و نوجوانان بود که بعدها به دلیل
گرفتاریهای حرفهای و بازی در فیلمهای مختلف نمیتوانستم
خودم حضور جدی و دائم سر کالس داشته باشم و نهایتا تعطیل

افتخارات خمسه

خمسه سیمرغ بلورین بهترین بازیگر مرد مکمل از بیست و هفتمین دوره جشنواره فیلم فجر برای بازی
در فیلم «بیست» را هم کسب کرده است .او همچنین کاندیدای بهترین بازیگر نقش دوم مرد در بخش
مسابقه سینمای ایران ،برای فیلم «دو نفر و نصفی» و بهترین بازیگر مرد از جشنواره بینالمللی فیلم
پیونگیانگ ،برای فیلم «آپارتمان شماره »13شده است .کاندیدای دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد از
دوازدهمین دوره جشنواره فیلم فجر برای بازی در فیلم سینمایی «چشم شیطان» هم در کارنامه کاری
خمسه دیده میشود .همچنین دریافت لوح تقدیر از وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در سال  ،۱۳۸۲لوح
تقدیر از هفتمین جشنواره تئاتر تجربه کوتاه در سال  ۱۳۸۳و تقدیر در بیست و چهارمین جشنواره
بینالمللی فیلمهای کودک و نوجوان در سال  ۱۳۸۹از دیگر افتخارات این هنرمند است.

معرفی  ۱۰فیلم منتخب از سینمای كودك و نوجوان دنیا

فیلمهای كودكپسند

بیراه نگفتهایم اگر بگویيم كه در عصر حاضر مسئولیت بخشــی از آموزش و پرورش كودكان و نوجوانان بر دوش
فیلمهاست .زیرا این روزها متأسفانه بچهها كمتر كتاب میخوانند و از طرفی هم كرونا اغلب آنها را خانهنشین كرده
است .در این شرایط انتخاب فیلم مناسب برای گروه ســنی این فرشتههای زمینی ،دغدغهای است كه اغلب پدر و
مادرها دارند .در هالیوود برای هر سنی داستان و فیلمی وجود دارد و خوشبختانه برای كودكان هم فیلمهایی خوبی
ساخته میشود و چه انیمیشن باشد یا الیواكشن یا انواع دیگر ،در هر صورت پیامهای كودكانه جالبی دارند .با ما همراه
باشید تا در ادامه  ۱۰فیلم مناسب برای كودكان و نوجوانان را معرفی كنیم .شما میتوانید متناسب با گروه سنی كودك
یا نوجوانتان یك یا چند گزینه از این فهرست را از پلتفرمهای نمایش آنالین فیلم همچون نماوا و فیلیمو تماشا كنید.

مناسب برای باالی  ۶سال
یكــی از بهترین پیشــنهادهای ما بــرای كودكان و
نوجوانانی كه عالقهمند به تماشای فیلمهای پلیسی
و معمایی هستند ،تماشــای فیلم «كلوپ كارآگاهان
جوان» اســت .در این فیلم جذاب گروهی از بچهها
میخواهند معمای قتلی را حل كنند و در این مسیر
اتفاقات جالبی برای آنها رخ میدهد .یكی از مزیتهای
تماشــای فیلمهای معمایی این اســت كه بیشك
شما بعد از تماشای آن ،نگاه دقیق و موشــكافانهای به اطراف خود خواهید داشت.
این فیلم در ژانر خانوادگی و كودك در ســال  ۱۹۹۶ســاخته شــده و محصول
كشور آمریكاست.

سریال خدمتكار

« »Maidبه معنــی خدمتكار ،نام
یك مینیســریال جدید است كه
همین امســال در آمریكا ساخته
شــده و تولید شــبكه نتفلیكس
اســت .این ســریال 10قسمتی
داستان مادری جوان به نام الكس
اســت كه تصمیم میگیرد رابطه
پرتنش و آزاردهنده با همســرش
را رها كند و برای تامین هزینههای
زندگی فرزندش و ساختن آیندهای
بهتر برای او ،خدمتكار شــود .این
مینیسری تكفصلی كه درواقع
مجموعــهای در ژانــر كمــدی-
خانوادگــی بهحســاب میآید،
امتیاز خوبی هم در سایت IMDB
دارد؛ رتبه  8/2كه رتبهای بســیار
خوب بهحســاب میآید .در این
سریال مارگارت كوالی هنرپیشه
و مدل آمریكایی نقــش اصلی را
ایفا میكند و در كنار او بازیگران
دیگــری مانند نیك رابینســون،
بیلی برك ،اندی مكداول و ...نیز
حضور دارند.

سریال ال بریا

پس از وقوع نشست زمین در مركز
شــهر لسآنجلــس ،اعضای یك
خانواده از یكدیگر جدا میشوند.
مادر و پسر به همراه چند رهگذر
دیگر بــه داخل حفــرهای عظیم
ســقوط میكنند و در تالش برای
پیدا كردن مســیر بازگشت خود
هســتند .از طرفی پــدر و دختر
خانواده كه از ســقوط نجات پیدا
كرده و روی ســطح زمیــن باقی
ماندهانــد ،بهدنبال راهــی برای
نجات خانواده خود هســتند .این
خالصــهای از ســریال «ال بریا»
است؛ ســریالی جدید كه همین
امسال در كشــور آمریكا ساخته
شده و ژانری ماجراجویی ،فانتزی،
رازآلود ،هیجانــی و تخیلی دارد.
در این ســریال تــك فصلی كه
3قسمت آن منتشــر شده ،ناتالی
زیا ،ایئویــن مك كیــن ،چیكی
اوكونكــوو و كارینــا لــوگ بازی
كردهاند .همچنین این مینیسری
جذاب به كارگردانی تور فرویدنتال
ساخته شده است.

شیطان در ژانر وحشت

زمین خاكی

پسر خوب

آرتمیس فاول

كلوپ كارآگاهان جوان

مناسب برای باالی  ۶سال
«مدرسه جاسوسی» ،فیلمی در ژانر كمدی -خانوادگی
و ماجراجویی ،به كارگردانی «مارك بلوتمن» است .این
فیلم داستان پسربچه دوازده سالهای بهنام «توماس»
را روایت میكنــد كه به گفتن داســتانهای خیالی
در مدرسه مشهور شده اســت .پس از مدتی دورادور
میشنود كه كسی قصد ربودن دختر رئیسجمهور را
دارد ،اما كسی حرفش را باور نمیكند و مجبور میشود
خودش برای نجات او دست بهكار شود .فیلم مدرسه جاسوسی در سال  ۲۰۰۸ساخته
شده و محصول كشــور آمریكا و در ژانر كمدی و خانوادگی است .اگر به فیلمهای
پلیسی و جاسوسی عالقه دارید حتما این فیلم را تماشا كنید.

مناسب برای باالی  ۶سال
در تخیالت كودكانه هر چیزی امكانپذیراست ،حتی
نامرئی شــدن یك نفر از اعضای خانــواده .حاال تصور
كنید در فیلم «مادر نامرئــی» چه اتفاقاتی رقم خواهد
خورد .این فیلم در ژانــر كمدی-خانوادگی و فانتزی،
به كارگردانی «فرد اولن ری» و محصول ســال ۱۹۹۶
ســینمای آمریكاســت .داســتان این فیلم دیدنی ،از
آنجایی آغاز میشود كه مادر خانواده ،به اشتباه معجون
نامرئیكننده شوهر مخترعش را مینوشد و پس از آن ،زندگی خانواده دچار هرج و مرج و
بینظمی خندهداری میشود! در این فیلم «دی واالس»« ،باری لیوینگستون»« ،جوزپه
اندروز»« ،فرد اوالن ری» و «كتی گارور» به هنرمندی پرداختهاند.

مناسب برای باالی  ۱۲سال
فیلم «آرتمیس فاول» به كارگردانــی «كنت برانا» در
سال  ۲۰۲۰ساخته شده است .این فیلم محصول كشور
آمریكا و در ژانر اكشــن و علمی تخیلی است .كودكان
تخیل قدرتمندی دارند و بنابراین ژانر فانتزی برایشان
جذاب است .یك فانتزی علمی تخیلی نوشته اوئن كالفر
در 8كتاب درباره پسری بهنام آرتمیس فاول كه متوجه
میشــود پریان وجود دارند .او یك كودك شرور است
و بادیگاردش «دومووی باتلر» در شــرارتهایش به او كمك میكند .خانواده مجرم
او دلیل شرارتهایش هســتند .زمانی كه پدرش دستگیر میشود آرتمیس تصمیم
میگیرد به كمك پریان او را نجات دهد.

شــد .ولی آخرینبار یادم اســت که یک کارگاه آموزشی برای
کودکان و نوجوانان داشتم و همواره یکی از دغدغههایم آموزش
تئاتر و بازیگری به کودکان و نوجوانان بوده است.
اجازه دهید به ادامه سوالهای نخست و بحث
ســریالهای نمایش خانگی برگردیم .بهتازگی
محدودیتهایی برای نمایش خانگی اعمال شده
که جنبههای مثبت و منفی آن را میتوان تحلیل
کرد .شما نظری در این زمینه دارید؟
خیلی اطالعات راجعبه شبکه خانگی ،مدیریت و سیستم نظارتی
بر آن ندارم .فقط یک چیزی میدانم؛ اینکه سیســتم و شــیوه
نمایش خانگی باعث شده اســت ،مخاطبان ریخته و گریخته
از تلویزیون بهجای جذب شــبکههای خارجی به سوی شبکه
خانگی ایران بیایند .این شبکههای خارجی طبعا اهداف سیاسی،
اجتماعی و فرهنگی متفاوتی دارند .بهتر است که مخاطب ایرانی
چه در داخل و چه در خارج کشور از محصوالت وطن و تولیدات
داخل کشور اســتفاده کند .اگر بنا بر این باشد که سیستمهای
نظارتی صداوسیما یا ارگانهای نظارتی و فرهنگی و حتی سیاسی
دیگری دخالت کنند نشانگر این است که این هدف مورد تایید
آنها نیست که تماشاگر ایرانی محصولی ایرانی ببیند .چهبسا آنها
ناخواسته آب به آسیاب دشمن میریزند که مردم از سریالهای
خارجی استفاده کنند .من جزو کسانی هستم که فکر میکنم تا
آخر عمرم باید برای هموطنان خودم چه در داخل و چه در خارج از
کشور کار کنم .چون مدتی در خارج از کشور نظارهگر این بودم که
هموطنان ما با اینکه خارج از کشور زندگی میکنند ولی همچنان
مشتاق هستند که ببینند ما چه چیزی برای آنها تولید میکنیم
و با ذائقه آنها همخوانتر است .امیدوارم این دستگاههای نظارتی
به قول قدیمیها از خر شیطان پایین بیایند و این دریچه جدید را
که مخاطب پیدا کرده است ،گل نگیرند.
نوبت به کتاب جدیدتان میرسد .چندی پیش
کتاب «خمسه به روایت خمسه» چاپ و منتشر
شد .کمی درباره این کتاب برایمان بگوید و چه شد
که به فکر نوشتن این کتاب افتادید؟
این کتاب را در اصل من ننوشتهام؛ نویسنده آن آقای امید نجوان
است؛ کسی که سالها نقد فیلم مینویسد و ایشان را خانم توکا
ملکی ،مدیر انتشارات خط و طرح معرفی کردند .یعنی این کتابی
نیســت که من به قصد چاپ آن را نوشته باشم بلکه گزیدهای از
فیلمنامهها ،نمایشنامهها و شعرهایی که سروده یا ترجمه کرده
بودم و مطالبی که در جراید مختلف از من چاپشده بود است.
تمام اینها در قالب یک جلد کتاب با عنوان خمسه به روایت خمسه
به مخاطب ارائه شد .البته کتاب دیگری هم با عنوان «ماموریت
آقای شادی» به کوشش علی رستگار توسط نشر افراز آماده چاپ
است که گفتوگوی طوالنی نویسنده با من است.
سخن آخر؟
سخن اول و آخر من این است که مسئوالن به داد فرهنگ رسیده و
مسائل فرهنگی را در اولویت قرار دهند .هر جامعهای که اولویتش
فرهنگ باشد ،آن جامعه پیشرفت میکند .جامعهای که اولویتش
سیاست باشد تا ابد درگیر دیپلماســیهای ریز و درشت شده و
تمام انرژی و سرمایهاش را از دست میدهد .فکر میکنم که این
هشدار و تذکر برادرانه برای خیلیها ارزشی نداشته باشد و خیلی
از مسئوالن میگویند که آنها نفسشان از جای گرم درمیآید .ولی
واقعاً هیچ ملتی به آینده وصل نمیشود مگر با یک فرهنگ غنی.
جامعه ایرانی این انرژی و پتانسیل را دارد که با رویکردی کام ً
ال
فرهنگی به آیندهای کام ً
ال درخشان برسد.

مدرسه جاسوسی

مادر نامرئی

مناسب برای باالی  ۱۲سال
اگر عالقهمند به حیوانات و بهویژه سگها هستید ،پیشنهاد
میكنیم فیلم سینمایی «پسر خوب» را تماشا كنید .این
فیلم در ژانــر كمدی -خانوادگــی و درام ،به كارگردانی
«جان هافمن» ساخته و محصول سال  ۲۰۰۳سینمای
آمریكاست .پسر خوب با حضور در جشنوارههای داخلی و
بینالمللی متعدد ،موفق شد نامزد دریافت  ۳جایزه شود.
بازیگرانی چون «مالی شــنون»« ،لیام ایكن» و «كوین
نیلن» در این فیلم به هنرنمایی پرداختهاند .داستان این فیلم مهیج ،از آنجایی آغاز میشود
كه یك سگ خلبان بین كهكشانی ،از ستاره سیریوس به زمین میآید تا درباره شایعات
مربوط به عدمموفقیت سگها در كنترل اوضاع سیاره تحقیق كند.
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سریالگردی

پیتر بل

مناسب برای باالی  ۶سال
حتمــا شــما هــم در میان
دوستان و آشنایانتان حضور
یك بچه بازیگــوش را تجربه
كرده و گاهی هم از دســت او
كالفه شدهاید .فیلم «پیتر بل»
هم ماجرای پســر پرانرژی و
بازیگوشــی را روایت میكند
كه شــیطنتهای او گاهی اوقات باعــث عصبانیت اهالی
محل میشــود .او در مدرسه در كالســی حضور دارد كه
خواهرش «مارتا» معلم آن اســت ،اما در آنجــا نیز گاه با
شــیطنتهایش كالس را بههم میریزد و دردســرهایی
برای خود و اطرافیانش بهوجــود میآورد .فیلم پیتر بل در
سال  ۲۰۰۲ساخته شده و محصول كشــور هلند و در ژانر
خانوادگی و كودك است.

بچههای سارق
مناسب برای باالی  ۱۲سال
فیلــم «بچههای ســارق» به
كارگردانی «بارت فرویندلیش»
در ســال  ۲۰۰۴ســاخته شده
است .این فیلم محصول كشور
آمریــكا و در ژانــر كمــدی و
خانوادگی اســت .در این فیلم
«كریستن استوارت»« ،كوربین
بلو»« ،مكس تیریوت»« ،جنیفر بیلز» و «ســام روباردس» به
هنرمندی پرداختهاند .ماجرای فیلم بچههای سارق از این قرار
است كه یك دختر جوان به همراه دو دوستش به بانكی بزرگ
دستبرد میزنند تا پول مورد نیاز برای درمان پدر بیمارش را
بهدســت بیاورند اما به این ســادگیها كه گفتیم هم نیست
و حوادثی پیشروی آنها رخ میدهد تا شــما را تا پایان فیلم
همراه كند.

مناسب برای باالی  ۶سال
اگر خود یا فرزندتان طرفدار بازیهای تیمی هستید
تماشــای فیلم «زمیــن خاكی» را از دســت ندهید.
این فیلم در ژانر كمدی-خانوادگــی ،كودك و درام،
به كارگردانی «دیوید میكی ایوانز» ســاخته شــده و
محصول سال  ۱۹۹۳ســینمای آمریكاست .این فیلم
با حضور در جشــنوارههای متعدد فیلم ،موفق شــد
برنده یك جایزه بینالمللی شــود .داستان این فیلم
در تابستان سال  ۱۹۶۲روی میدهد؛ زمانی كه پســربچهای كه بهتازگی به محله
جدیدی آمده ،تحت حمایت یك اعجوبه بیسبال جوان و تیم جنجالی او قرار میگیرد
كه ماجراهای زیادی را در پی خواهد داشت .دور از ذهن نیست كه بعد تماشای زمین
خاكی ،هوس یك مسابقه محلی و دوستانه بهسرتان بزند.

مال تو مال من مال ما

مناسب برای باالی  ۱۲سال
یك دریاســاالر و یك طراح كیفهای دســتی عاشق
یكدیگر شــده و ازدواج میكنند امــا ماجرا به همین
سادگی نیســت زیرا آنها از ازدواج اولشان فرزندانی
دارند و حاال قرار اســت زندگی به همراه  ۱۸فرزند را
كنار یكدیگر تجربه كنند .این موضوع در نگاه اول بسیار
ناراحتكننده بهنظر میآید امــا در ادامه ماجراهای
جالبی برای این خانواده پرجمعیــت رخ میدهد كه
تماشای آن خالی از لطف نیســت .این فیلم به كارگردانی «راجا گاسنل» در سال
 ۲۰۰۵ساخته شده و محصول كشــور آمریكا و در ژانر خانوادگی و كمدی است .در
این فیلم «دنیس كواید»« ،رنه روسو» و «جری اوكانل» به هنرمندی پرداختهاند.

چقــدر بــه تماشــای فیلمها و
ســریالهای ژانر وحشــت عالقه
دارید؟ اگر جوابتان زیاد اســت،
حتما سریال «شیطان» را ببینید.
در این سریال یك زن روانشناس
بالینی به نام دكتر كریستن بوچارد
كه نقــش آن را كاتیا هربس بازی
میكند ،ســعی میكند راجع به
نیروی موجودات ماوراءالطبیعی
اطالعاتی كســب كند كه در این
راه از یك كشیش كمك میگیرد.
ناگفته پیداست كه طی تحقیقات
ایــن دو نفر قــرار اســت با چه
رویدادهای ترســناك و عجیب و
غریبی مواجه شــویم .این سریال
به كارگردانی پیتر ســالت ،جان
دال ،روبرت كینگ و جیم مككی
در سال  2019ســاخته شده و در
آن عالوه بر كاتیا هربس كه نقش
اصلی را دارد ،مایك كولتر ،آصف
مندوی و بروكلین شــاك نیز به
هنرمنــدی پرداختهاند .هر كدام
از قســمتهای این سریال حدود
40دقیقه است.

رمانگردی
تبصره 22

«در قلب داســتان تبصــره ،22
شخصیتی به نام یوســاریان قرار
دارد .او كه در ارتش ،توپچی است،
قهرمانی زیرك است كه برای نجات
جانش از خطرات بیپایان جنگ،
به هوشــمندانهترین شكل ممكن
از خالقیت خود استفاده میكند.
اما مشكل او ســرهنگی است كه
مدام تعــداد ماموریتهای مورد
نیاز بــرای تكمیــل دوره خدمت
سربازان را افزایش میدهد»؛ این
معرفی كوتاهــی از رمان «تبصره
 »22است؛ رمانی كه داستان آن در
جریان جنگ جهانی دوم میگذرد
و جزو فهرســت برترین رمانهای
انگلیسی گاردین است .این رمان
500صفحهای را جوزف هلر نوشته
و نشر چشــمه آن را منتشر كرده
است .در این شــاهكار ضدجنگ
كه در ســال  1961منتشر شده،
به تبصره  22نیروی هوایی آمریكا
پرداخته میشــود كــه میگوید
بــرای معافیــت از رزم ،ابتدا باید
عدمسالمت روانی فرد احراز شود.

دختری از بروكلین

«دختری از بروكلین» پرفروشترین
رمان فرانسه در تابستان سال 2016
است كه براســاس زندگی ناتاشا
كامپوش نوشته شده است .گیوم
موسو نویسنده كتاب در این رمان،
داستان جذاب و خواندنی یك معما
را روایت میكند كه رابطه یك زوج
عاشق به نام آنا و رافائل را تنها چند
روز پیــش از ازدواجشــان بر هم
میزند .كتاب دختری از بروكلین
با این جمله شــروع میشود« :سه
هفتــه پیــش از ازدواج یك زوج
عاشــق ،صحنهای دراماتیك و رو
به دریا؛ آنا از رافائل میپرسد :اگر
متوجه شوی كه من یك جنایتكار
هستم ،آیا باز هم مرا دوست خواهی
داشت؟!» جمله تكاندهندهای كه
رافائل نمیداند چه پاسخی بدهد!
این داستان پركشــش و جذاب را
آریا نوری به فارسی ترجمه و نشر
البرز آن را منتشر كرده است.

رمان 1984

جــورج اورول را بیشــتر با كتاب
«قلعه حیوانات»ش میشناسیم.
اما او رمان بســیار مشهور دیگری
هم بــه نــام « »1984دارد .این
كتاب كه در ســال  1949منتشر
شده و برنده جایزه گاردین است،
كتابی پادآرمانشــهری بهحساب
میآیــد .نویســنده در این كتاب
آیندهای را برای جامعه به تصویر
میكشــد كــه در آن گناهكاران
بهراحتــی اعــدام میشــوند و
آزاد یهــای فــردی و حریــم
خصوصی افراد بهشــدت توسط
قوانین حكومتی پایمال میشوند؛
بهنحوی كه حتی صفحات نمایش
در خانهها از شهروندان جاسوسی
میكنند و شــهروندان مجبورند
همیشــه با لبخند به این صفحات
نمایش نگاه كنند تا كوچكترین
شــك و تصــور نادرســتی كــه
نشــا ندهنده هرگونه نارضایتی
آنهــا باشــد ،بــرای نمایندگان
حكمرانان پشت صفحات نمایش
ایجاد نشود .این كتاب را نشرهای
نیلوفر و مجید (به سخن) منتشر
كردهاند.
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سرآشپز این هفته پیشنهاد
۳دسر ساده و جذاب برای شما دارد

بازی باطعمها
و مزهها
آشپزی كنار فرزندان تجربه شیرینی
سحر  غفوری
اســت كه نهتنها موجب ایجاد مهر و
ن میشود بلكه راهی سرگرمكننده
محبت بین والدین و فرزندا 
برای یاد دادن اندازههــا ،مزههای جدید و طرز تهیه غذاها به
فرزندان اســت .این كار به كودكانتان نظم و مهارت ریاضی
را آموزش میدهد و اینكه چطور زمان ساخت دستورالعمل
غذاهای جدید ،منطقی و هماهنگ فكر كنند .همچنین راهی
مهیج برای گذراندن اوقاتفراغــت و امتحان خوراكهای
خوشمزه جدید است« .زینب شــریفی» هم ازجمله مادران
هنرمند در زمینه آشپزی است كه همراه پسرش كار آشپزی را
دنبال میكند .این بانوی ۳۸ساله گرچه تحصیالتش مترجمی
زبان فرانسه است و ســالها بهعنوان كارمند در یك شركت
خصوصی مشــغول بهكار بوده اما عالقه زیادی به پخت كیك
تولد و دكور كیك داشــته و به همین دلیل در سال ۱۳۹۶با
گذراندن دوره حرفهای كیكهای فوندانــت ،فعالیت خود
را به همراه یكی از دوســتانش شــروع كردهاست .بهدلیل
شیوع ویروس كرونا و محدودیتهای
اجتماعی ناشی از آن ،صفحه مجازی
 royalsweet2020را راهاندازی
كرد و عمده فعالیتش در فضای
مجازی شكل گرفت .خودش
میگوید« :لطف خدا و همراهی
دوســتان بوده كه توانستم
در مراسم شادی دیگران،
سهم كوچكی داشته باشم.
آنچــه در این ســالها با
وجود داشتن بچه كوچك،
باعث شد بتوانم بهكار خود
ادامه دهم ،كار تیمی من و
همكارم و فرزندانمان بود
كه در كنار هم توانستیم
با موفقیــت تا به امروز
پیش برویم» .با ما همراه
باشــید تا با 3دستور
خوشمزه این آشپز كه
دلخواه كــودكان هم
هست آشنا شوید.

هرآنچه درباره آرد نمیدانستید

دسرهای گندمی

ترافل شكالتی

كرپ كیك شكالتی
برای كســانی كه امكان تهیه كیك در فر را ندارند یك پیشــنهاد خوشمزه و
هوسانگیز داریم :یك كیك شكالتی با الیههای نازك كرپ و شكالت صبحانه
البهالی الیههای آن .كرپ كیك شكالتی یك دسر خوشطعم است كه از چند
الیه كرپ و خامه یا شكالت صبحانه درست شده است.

نه فقط بچهها كه حتی گاهی ما بزرگترها هم دلمان برای خوردن
توپهای شكالتی كوچك غنج میرود و هوس میكنیم خودمان
را به این ترافلهای شكالتی دعوت كرده و از خوردنش لذت ببریم.
درست كردن ترافل شكالتی كار سختی نیســت و میتوان از آنها
بهعنوان دسر ،حتی برای مهمانیها استفاده كرد .اگر دوست دارید
این شكالتهای توپی را در خانه تهیه كنید با ما همراه باشید.

مواد الزم
تخممرغ۲ :عدد
آرد۷۵ :گرم
شكر۴۰ :گرم

مواد الزم

شیر۲۵۰ :گرم
كره ذوبشده۲۰ :گرم
نمك :یكگرم

2عدد تخممرغ را با همزن دســتی خوب مخلوط كرده و
طرز تهیه
سپس شكر را اضافه كرده و مجدد مخلوط میكنیم .شیر
گرم را كمكم به این مواد اضافه كرده و هممیزنیم .مخلوط
آرد و نمك را در مواد الك كرده و خوب مخلوط میكنیم .حاال مواد را از صافی
رد كرده و روی ظرف را سلفون میكشیم و یك ساعت در یخچال قرار میدهیم.
بعد از یكساعت كف ماهیتابه را كمی چرب كرده و روغن اضافه را با دستمال
پاك میكنیم كه فقط كمی چرب باشد .مواد را با مالقه در تابه میریزیم و سرخ
میكنیم و مثل كیك الیهبهالیه آن را خامهكشــی میكنیم .برای 2رنگشدن
كیكتان میتوانید 2سری مواد ساده و شــكالتی درست كنید .برای شكالتی

كردن از مقدار آرد یك قاشق كم كنید و به همان مقدار پودركاكائو اضافه كنید.
نكته اول :ماهیتابه را اندازه كیكتان انتخاب كنید كه احتیاجی به برش دادن
پنكیكها نباشد .با قطر ماهیتابه ۱۵سانتی با این مقدار مواد ،شما تقریبا ۱۲عدد
پنكیك خواهید داشت .ناگفته نماند چون الیههای كرپ كیك سرخ میشوند،
بافت آن سفتتر از كیك اسفنجی است.

نكته دوم :كرپ به 2شكل شیرین یا شــور تولید میشود .شكل شیرین آن
معموالً برای صبحانه به همراه شكالت صبحانه ،مربا و عسل سرو میشود و شكل
شور آن به همراه پنیر ،ژامبون ،سبزیجات و مواد دیگر در وعدههای ناهار و شام
پرطرفدار است.

كاسه آبنباتی
حتما شما هم روی كیكها تزئینهای خاص دیدهاید .یكی از تزئینهای
جالب كاســه آبنباتی اســت كه خیلی راحت میتوانید برای جذابتر
شدن كیكهایتان اســتفاده كنید .این كاسههای قشنگ و خوشرنگ
قابلخــوردن هســتند و میتوانید آنها را با بســتنی ،شــكالت ،قند،
بیسكوئیت ،میوه یا هر خوراكیای كه دوست دارید پر كنید.

مواد الزم
شكر۷۵ :گرم
آب۳۰ :گرم
گلوكز شفاف۱۵ :گرم
رنگ ژلهای دلخواه :به مقدار الزم

دماسنج مایعات
بادكنك هلیومــی2 :عدد (اگر
تركید بالفاصله جایگزین كنید)

برای درســت كردن كاســه آبنباتی به بادكنك
طرز تهیه
هلیومی احتیاج داریم .بادكنك را با آب پر كنید
تا به اندازه یك پرتقال بزرگ شــود .باید كامال از
آب پر شود و هوای اضافی داخل آن نباشد .بادكنك را بهصورت سر و ته
روی یك لیوان قرار دهید .این بادكنكها درواقع پایه كار شما هستند.
همه مواد را داخل یك ماهیتابه كوچك یا یك شیرداغ كن بریزید و روی
حرارت متوسط قرار دهید .مواد باید آنقدر روی حرارت بماند تا به دمای
۱۴۵درجه سانتیگراد برســد .برای همین باید از دماسنج مخصوص
مایعات استفاده كنید .اگر دماســنج ندارید ،بعد از یكربع كه مواد به
جوش آمد ،به اندازه نوك قاشق از مواد را در یك بشقاب بریزید و بكشید.
باید سریع مثل نبات سفت و جامد شود .وقتی به دمای  ۱۴۵درجه رسید،
رنگ خوراكی ژلهای دلخواه را اضافه كنید .چون این ماده بســیار داغ و
سوزان است ،در این مرحله مواظب باشید كه روی دستانتان نپاشد .مواد
را به آرامی با یك قاشق روی بادكنك بریزید تا از اطراف بادكنك شره
كند .بعد از نیم ساعت كه كاسه آبنباتی كامال خنك شد ،با یك سوزن
آب داخل بادكنك را آرام آرام خالی كنید و كاسه را از بادكنك با احتیاط
جدا كنید .دقت كنید كه كاسه آبنباتی باید از رطوبت و گرما به دور باشد
و لحظه آخر آن را روی كیكتان قرار دهید.
نكته :بادكنكها باید هلیومی باشــند زیرا جنس بادكنك هلیومی از

كاچــی ،دســری ایرانی و بســیار
پرخاصیت است كه بر پایه ماده اولیه
آرد پخته میشود .این دسر اصیل و
سنتی سرشــار از مواد مغذی بوده و
برای افراد در ســنین متفاوت ،فواید
زیــادی دارد .كاچی همچنین عالوه
بر ارزش غذایی بســیار خوب خود،
خواص دارویی بیشــماری نیز دارد.
كاهش میزان كمخونی ،تقویت قوای
جنســی و همچنین تقویت سیستم
بدن انســان از مهمترین خواص این
دسر به شمار میرود .گفتنی است كه
طبیعت این دسر گرم بوده و بیشترین
دلیل آن ،اســتفاده از آرد و نیز مغزهای متعددی است كه در پخت آن بهكار برده میشود .الزم
است بدانید كه از تركیب گردو ،بادام ،پسته ،فندق ،آرد ،نبات ،روغن حیوانی ،آب ،گالب و زعفران
در پخت و آمادهسازی این دسر استفاده میشود .همچنین الزم به ذكر است كه عمده استفاده
از این دسر ایرانی ،برای زنان باردار و بانوان شیرده بوده تا قوای جسمانی آنان را تقویت كرده و
سالمتشان را تضمین کند .این دسر همچنین در نیمهدوم سال ،طرفداران و خواهان زیادی دارد
و بهواسطه طبع گرم خود ،در این مواقع از سال بسیار دلچسب و لذیذ خواهد بود.

چهارتخمه
چهارتخمه بهترین داروی گیاهی درمان
گرفتگی صدا ،رفع سرفه ،نرمی سینه و
بیماریهای سیستم تنفسی است كه
پیامدهای مثبت معجزهآسایی را در پی
دارد .چهارتخمه همچنین موجب رفع
بوی بد دهان میشود .این ماده نیز ،ورم
لثه و عفونتهای لثه را درمان كرده و از
سالمت دهان و دندان محافظت میكند.
بهعنوان مژده باید گفت كه چهارتخمه
بهعلت دارابودن موسیالژ فراوان از فیبر
گیاهی فوقالعاده باالیی برخوردار است
و مصرف آن به كاهش اشتها و احساس
سیری زودرس و جلوگیری از پرخوری
كمك میكند .این تركیب منحصربهفرد همچنین موجب رفع لكهای پوستی ،رفع كك و مك ،درمان
اگزما و جوش و نیز رفع حساسیتهای پوستی میشود و درخشش را به سطح پوستتان برمیگرداند.
ی این تركیب قوی ،آردگندم ،روغن حیوانی ،چهارتخمه ،فلفل ،آب و
مهمترین مواد برای آمادهســاز 
زردچوبه بوده و سالمت شما را در برابر بسیاری از خطرات احتمالی ،ضمانت میكند.

شكالتهای پرخاصیت تختهای را خوب خرد
طرز تهیه
كنید .برای این كار میتوانید از چاقو اســتفاده
كنید تا راحتتر باشید .سپس آنها را درون یك
كاسه متوسط بریزید .از سوی دیگر خامه را بین ۳۰ثانیه تا یكدقیقه
درون مایكروفر قرار دهید تا گرم شــود اما مواظب باشید كه نجوشد.
همچنین میتوانید خامه را درون كاسهای بریزید و آن را روی بخار آب
در حال جوش قراردهیــد( .روش بنماری) حاال خامه را روی تكههای
شكالت بریزید و به آن فرصت دهید تا شــكالتها را آب كند .خامه و
شكالت را با هم ،همبزنید تا یك تركیب صاف و یكدست به دست آید.
یادتان باشد كه نسبت خامه و شكالت در این رسپی  ۲به  ۱است .برای
داشتن ترافلهای بهتر این نسبت را رعایت كنید .در مرحله بعد مخلوط
خامه و شــكالت (گاناش) را روی كیكهای خرد شده و بیسكوئیتها
بریزید و خوب مخلوط كنید تا كامال خمیری شكل شود سپس با دست
گلولههای كوچك به اندازه یك گردو ،از مواد خمیری بردارید و با دست
گرد كنید .بالفاصلــه این گردیها را در مواد خشــكی كه برای تزئین
كنار گذاشــته بودید بغلتانید .اگر میخواهید تزئین ترافلها با روكش
شكالت باشــد ،بعد از گرد كردن ،نیمســاعت در یخچال قرار دهید و
سپس در شــكالت آب شــده بغلتانید و مجددا ترافلها را در یخچال
بگذارید و نیمساعت قبل از سرو آنها را خارج كنید .ترافل جزو دسرهای
خوشمزه اســت و میتوانید تا مدت ۲هفته آنها را در یخچال و 6ماه در
فریزر نگهداری كنید.
نكته :برای تهیه این ترافلها از شــكالتهای تختهای با كیفیت و
تلخی  ۶۰تا  ۷۰درصد استفاده كنید .همچنین برای تزئین میتوانید
از اسپرینكلهای رنگی موجود در بازار یا هر مواد خشك مناسب
استفاده كنید.

التكس درست شده و با بادكنك معمولی فرق دارد .بادكنك معمولی
طاقت شیرهداغ را نخواهد داشت و آب میشود.

آرد گندم ،از دانه گندم تهیه شده و نسبت به ســایر آردهای دیگر كاربرد فراوانتری دارد .این
ماده غذایی از دیرباز جایگاه موردتوجهی در ســفره ایرانیان داشته و غیرقابلحذف است .برای
مختصرگویی الزم است بدانید این طالی ســفید ،به بهبود كمخونی كمك و كمبود مواد معدنی
بدن را تامین میكند ،همچنین از سرطان پســتان جلوگیری كرده و سنگ كیسه صفرا را از بین
میبرد .خوب است بانوان شیرده یا باردار بدانند كه مشــكالت دوران بارداری و شیردهی را تا

كاچی

شكالت تختهای۴۰۰ :گرم
خامه۲۰۰ :گرم
كیك اسفنجی خردشده :به مقدار الزم
بیسكوئیت :به مقدار الزم

حد ممكن كاهش میدهد و حتی به درمان نازایــی كمك میكند .این ماده همچنین برای تنظیم
كلسترول بدن مناسب بوده و تقویتكنندهای طبیعی بهحســاب میآید .از آنجا كه آرد ،بافتی
تقویتی دارد برای افزایش درخشــش و شادابی پوست مناســب بوده و جوانی را به شما هدیه
خواهد داد .حاال در ادامه چندین دستور ناب ارائه خواهد شــد ،تا از خواص بیشتری از این ماده
بهره ببرید.

نان
قبــل از برنــج ،نــان مهمتریــن و
اصلیترین مــاده غذایــی ایرانیان
بوده كه سرشــار از منابــع مغذی
اســت .نان ،انــواع و اقســام زیادی
دارد و در هــر كجــا ،با شــیوهها و
رو شهایی مختص به همان ناحیه،
پخته و آماده میشود .نانها ،اساسا
بر پایه آرد پخته میشــوند و طول
زمان آمادهســازی كوتاهــی دارند.
تخممــرغ ،آرد ،ســبوس ،مغزهای
گیاهــی و آب ،از مهمتریــن اجزای
تشــكیلدهنده نان هستند .نان هم
یك منبع غنی فیبر محسوب میشود
كه بر بهبود عملكــرد رودهها و تنظیم قند خون مفید اســت .نان بهطور متوســط ۵۰درصد
نشاســته را در خود جای داده برای همین حاوی گلوســیدهایی اســت كه انــرژی بدن را
تامین میكنند .نان كامل حــاوی فیبرهای حالل و هم فیبرهای غیرحالل اســت .فیبرهای
حالل جذب گلوســیدها و چربیها را كاهش میدهــد و فیبرهای غیرحــال باعث راحتی
دفع میشــود .به همین علت هــم نانهای ســبوسدار بهترین گزینه بــرای مصرف روزانه
افراد خواهند بود.

رنگینك
اگر شیرازی باشــید یا با شیرازیها
مراوده داشته باشید درخواهیدیافت
كه رنگینــك ،پایه ثابــت مجالس
و سفرههایشان اســت .رنگینك در
ماه مبــارك رمضان ،اعیاد و ســایر
مناســبات و حتی روزهــای عادی
پخته میشــود و فواید بسیار زیادی
دارد .این دسر اصیل ،انرژی موردنیاز
بدن را تامین كرده و بهخصوص برای
ورزشــكاران پركاربرد است؛ چرا كه
انــرژی موردنیاز فعالیتهایشــان
را تامیــن میكنــد .رنگینــك
همچنین با داشــتن طبعــی گرم،
مناســب افرادی با طبع ســرد بوده و آنان را متعادل خواهد كرد .این دســر برای نیمهســرد
سال مناســب بوده و در هوای ســرد اوقات دلنشــینی را برایتان خواهد ســاخت .خرما ،آرد،
هل ،دارچین ،روغن و انواع مغزهای گیاهی ،از اساســیترین مواد تشــكیلدهنده این دســر
بینظیر هستند.

شیرینی نخودچی
از آنجا كه آرد نخودچی دارای خواص
سفیدكننده طبیعی اســت ،میتواند
به روشــنتر و ســفیدتر شدن پوست
صــورت و گــردن كمك كنــد .آرد
نخودچی همچنیــن بهدلیل خواص
ضدالتهابــی طبیعیای كــه دارد به
پیشــگیری و درمان شــوره مو كمك
میكند .همچنین حاوی مقادیر باالی
آنتیاكسیدانها و پلیفنولهاست كه
به كاهش رادیكالهای آزاد بدن كمك
كرده و خطر ابتال به بیماریهای مزمن
را كاهش میدهد .جهت اطالع افرادی
با وزن باال ،این آرد پرفایده كالری كمی
دارد ،حاوی مقادیر باالی فیبر و پروتئین است و اســتفاده از آن به جای آرد گندم میتواند با كاهش
كالری مصرفی روزانه به الغری و كاهش وزن كمك كند .مقادیر باالی فیبر موجود در آرد نخودچی به
افزایش باكتریهای سالم روده شما كمك كرده و خطر ابتال به بیماریهای مختلف ازجمله بیماریهای
قلبی ،دیابت نوع ۲و سرطان روده بزرگ را كاهش میدهد .آرد نخودچی همچنین ،بیشترین میزان
پروتئین گیاهی را در مقابل آرد سفید و آرد گندم دارد و برای استفاده ورزشكاران مناسب است .برای
پخت شیرینی نخودچی نیز از آرد نخودچی ،روغن ،شكر ،زعفران و پودر هل استفاده میشود.

حلوا
حلوا سرشــار از اســیدهای چرب
غیراشــباعی نظیر امــگا ،۳امگا ۶و
امــگا ۹بــوده و از ایــنرو در تامین
اسیدهای چرب موردنیاز بدن مؤثر
است .استفاده روزانه از حلوا در رژیم
غذایی ،برای درمان و برطرف كردن
بیحســی ،كرختی ،فلج ،یبوست و
كاهش فشــار خون باال مفید است.
همچنین حلوا ،بــرای رفع كمخونی
مفید بــوده و برطرفكننده كمبود
آهن خون بوده و لذا مصرف آن برای
زنان و دختران مفید اســت .گفتنی
است كه مصرف حلوا برای كودكان
باعث افزایش قدرت یادگیری ،حافظه و عملكرد ذهنی آنها میشــود .مصرف این ماده غذایی
مقوی و انرژیزا ،بهویژه در مناطق سردســیر بهعنوان یك منبع غذایی اصلی قابلتوجه بوده و
همواره به آن توجه شده است .برای پخت حلوا نیز از آرد ،روغن ،زعفران ،گالب و پودر هل و شكر
بهره گرفته میشود.
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ن عبدیپور ،فیلمساز بوشهری كه نوشتن را به سینما
با احسا 
ترجیح میدهد

پادكستگردی
پادكست خرمكست

ازسینمابدممیآمد
عیسیمحمدی در دنیایی كه همه میخواهند بازیگر و كارگردان و مرتبط با ســینما باشند،
تصور كنید فردی وجود دارد كه همه رؤیایش این است كه یك گوشه بنشیند
و بنویسد و حتی اسمش هم پای نوشتههایش نباشد .آن هم چهكسی؛ كسی كه كلی فیلم و سریال
ساخته و اجرای تلویزیونی داشته و كلی پادكست هم تولید كرده كه حسابی دیده شده .شاید همین
ویژگیها باشد كه احسان عبدیپور ،فیلمساز بوشهری سینمای ایران را خاص كرده است .او را باید
فیلمساز ،نویسنده ،مجری و سناریست دانســت .او را با فیلمهای «پاپ»« ،تنهای تنهای تنها» و
«تیكآف» و سریال «آرماندو» و به یاد بیاورید .كمی هم با اجراهایی كه در برنامه معروف «كتابباز»
داشته و البته با نوشتهها و پادكستهایی كه اجرا كرده .فیلم «میجر» با كارگردانی و نویسندگی او
و البته تهیهكنندگی و بازیگری حمید فرخنژاد نیز در نوبت اكران اســت .با هم به دنیای عجیب این
فیلمساز سفر میكنیم.

اجازه بدهید از یك سؤال تكراری تكراری
تكراری شروع كنم :از كی رؤیای سینما در شما
شكل گرفت؟
سینما را كه نمیتوانم بگویم ،ولی میتوانم بگویم شعله رؤیای
نمایش در چه لحظهای در من زده شــد .سوم دبستان بودم.
برای گرفتن جایزهای دعوت شده بودم .بچه درسخوانی بودم.
دهه فجر بود و جایزههای زیــادی میدادند .بچههای كالس
چهارم و پنجم دبستان داشتند نمایشــی خیلی دمدستی با
امكاناتی كامال دمدســتی اجرا میكردند؛ از اینها كه با پنبه
ریش میگذاشتند و با كش میبستند و ....وقتی این نمایش را
دیدم ،سلولهای ذهن من شروع به ریزش كرد؛ درست مانند
آهنربایی كه سلولهای مغز مرا مثل برادههای آهن به سمت
خودش كشیده باشد ،من مسحور این نمایش شدم.
با اینكه نمایشی سطحی هم بود؟
موضوعش جدی بود؛ دربــاره اختالف طبقاتــی و دردهای
ایدئولوژیك و ....ولی اجرایی به دمدســتیترین شكل داشت.
البته آن موقع همان اجرا هم برایم نهایت یك اجرا بود و اثرش
را گذاشت .در زنگهای استراحت طوری به این بچههایی كه
نمایش اجرا كرده بودند نگاه میكردم كــه تا به حال به هیچ
سوپراستاری اینگونه با حسرت ننگریستهام.
و این آرزو در شما شكل گرفت؟
آرزو كه نه ،تمام سلولهای تنم به سمتش رفت .برایم اتفاقی
بزرگ محسوب میشــد كه انســان میتواند دیگری باشد،
میتواند كاری دیگر بكند.
و این دغدغه نمایش ،كی تبدیل به دغدغه
سینما شد؟
خیلی اتفاقــی .مثل بیشــتر بچههای تئاتــری ،عالقهای به
فضای سینما نداشــتم و آن را اتفاقی ســطحی میدانستم.
در رنگفروشــی كار میكردم كه دوســتی به نام حســین
مشــكآبادیان ســراغم آمد .آن موقع در تئاتر فجر ،از طرف

دانشكده هنرهای زیبا اجرایی داشــتیم و كسی كارم را دیده
بود .میخواست كه در فیلمی نقشآفرینی كنم .گفتم نسبتی
با ســینما ندارم .در نهایت خیلی اتفاقی در ایــن فیلم كوتاه
بازی كردم.
و درك كردید كه سینما هم میتواند برایتان
جدی و مهم باشد؟
اتفاقا این فیلم كوتاه باعث شد كه بیشتر از سینما بدم بیاید،
چون نمیتوانستم رجزدنها و كلكهای سینمایی را فهم كنم.
دیدید كه اصالت ندارد؟
بله .باعث نمیشد تا درگیری عاطفی و رفتاری با نقشی كه دارم
پیدا كنم .درحالیكه تئاتر فرق میكرد.
زنده بود...
نه .شــما در تئاتر قبل از اجرای اولتان ،از نقشی كه باید اجرا
كنید تأثیر پذیرفتهاید .اما در سینما اجزای كار پارهپاره است
و شما شمایل و ایده كلی را نمیبینید .این اتفاق باعث شد تا
بیشتر از سینما بدم بیاید.
االن كه داریم صحبت میكنیم ،عالقه شما به
سینما مثل همان نفرت روز اول است؟
نه ،چون عنصر تدویــن را درك نكرده بودم .ســینما اصولي
اساسي دارد كه يكي از آنها تدوين است؛ تدوین بود كه قصه
سینما را برایم عوض كرد.
برگردیم به وقتی كه خواســتید نخستین
فیلمتان را بســازید .اینكه باید كلی چیز را
مدیریت میكردید و اینكه قرار بود یك فیلم
سینمایی بسازید ،شما را نترساند؟
نه .چون درگیر با یك جنــون مركب با هیجان و البته تركیب
یافته با یــك ناآگاهی مثبت بودم .من داشــتم از جنگلی رد
میشدم كه كسی به من نگفته بود اینجا ببری دارد كه تو را
خواهد خورد20 .درصد احتمال داشت كه این ببر مرا بخورد،
80درصد احتمال داشت به سالمت عبور كنم .اگر از همان اول

نیمنگاهی به كارگردانانی كه از جنوب كشورمان به سینما آمدند

جنوبیهای سینمای ایران

به من میگفتند كه احتمال خوردهشدن توسط این ببر زیاد
خواهد بود ،قطعا قصه فرق میكرد .این ناآگاهی مثبت اولیه
خیلی برایم خوب بود .خیلی از سینماگرها میگفتند مثال با
فالنی چطور كار كردی .گفتم چه اشكالی دارد؟ گفتند فالنی
اصال ایران نیست و دسترسی به او سخت است و ....نگو همان
زمانی كه میخواستم فیلم بسازم ،طرف ایران بوده و رفتهایم
به قهوهخانه و دیزی خوردهایم و همهچیز درست شده است.
میبینی كار چطور پیش رفته؟
این همان نكتهای است كه میگویند گاهی
تخصــص و دانایی بیش از حــد ،باعث مرگ
خالقیت میشود ،نه؟
بله ،همین است.
آن روزها ،فكر میكردیــد روزی به اینجا
برسید كه این همه فیلم و ســریال بسازید و
اجرای تلویزیونی داشــته باشید و پادكست
تولید كنید و...؟
واقعا نه .نــه به این مدل ،كــه حتی به مدلــی دیگر هم فكر
نمیكردم .من به همان سه هفتهای كه پیش رو داشتم و باید
زندگی میكردم فكر میكردم .به شمایل كلی فكر نمیكردم.
همین االن كه با شما درگیر گفتوگو هستم ،تمام ذهنم درگیر
این است كه چطور باید به پاكستان بروم.
خیر باشد؛ مستند میخواهید بسازید؟
نه ،همینطوری میخواهم بروم.
سینما یك مدیوم ترساننده است .آن اوایل
كه خواستید فیلمتان را بسازید ،سینما شما را
نترساند؟ بزرگی این كار و....
من از كوچكترین دری كه امكانش وجود داشت ،وارد سینما
شــدم؛ ســاخت یك فیلم تلویزیونی در صداوسیمای مركز
بوشــهر .من حتی نگفتم دروازهای بزرگ برایم بگشــایید .از
یك در كوچك ،حتی میتوانم بگویم از یك شــكاف كوچك

وارد شدم .آن روزها جشــنواره فیلم فجر بخش ویدئویی هم
داشت؛ اثر من تقدیر شد و جایزه گرفت و همین امر باعث شد
تا مسیر هموار شود.
اگر این فیلم تقدیر نمیشد ،چه میشد؟
نمیتوانم بگویم فرقی نمیكرد ،اما این را هم نمیتوانم بگویم
كه چه میشد .من دوسه تا فیلم هم ساختهام كه جشنواره فجر
قبول نمیكند .اما در من لجاجتی برای ادامه دادن هســت.
تقدیر از آن فیلم اول البته بیتأثیر نبود ،ولی طوری هم نبود كه
بگویم اگر انجام نمیشد ،بازدارندگی كامل داشت.
عنصر شانس پس كامال مهم بوده؟
به ســاخت یك تلهفیلم در مركز صداوسیمای بوشهر دیگر
نمیشود گفت عنصر شــانس .این ،حداقل اتفاقی است كه
برای هر كسی میتواند بیفتد .انگار در یك اتوبان كلی ماشین
ریز و درشت باشد و من گفته باشم كه به یك دوچرخه هم
قانعم.
این با روحیه قانع جنوبی شما نسبتی دارد؟
الزاما اینطور نیست ،ولی در كل من انسانی سازگارم .اگر یك
میلیون برای خرج یك ماهم به من بدهید یا 35میلیون ،سر
ماه چیزی كه ته جیب من باقــی خواهد ماند چند صد تومان
خواهد بود.
شما برای مشــاوره دادن به جوانها هم به
كالسها و وركش اپها میروید؟
همین االن وركشاپی برای بچههای دهساله دارم.
جوانترها نمیگویند دورهای كه شما شروع
كردی با االن فرق میكند و این حرفها به درد
ما نمیخورد؟
من چیزی را به كسی اجبار نمیكنم...
منظورم مشاوره است...
اگر احســاس مســئولیتی برای گفتن حرفی داشته باشی،
چیزی برای تــو بازدارنده نخواهد بــود .در این صورت حتی

وقتی كه از جنوبیها صحبــت میكنیم ،غالبا و بهصورت پیشفــرض ،یاد ویژگیهایی
دوستداشتنی از مردمان این دیار میافتیم؛ مانند قناعت ،خونگرمی ،شادبودن و . ...نیز
جنوبیها را اهالی خوزستان و بوشهر و هرمزگان میدانیم .از اهالی دوستداشتنی جنوب،

ناصر تقوایی

یكی از شاخصترین كارگردانان ایرانی را باید ناصر تقوایی بدانیم كه متولد تیرماه سال1320است و از دهه 40سابقه
سینماگری دارد .او متولد شهر آبادان است .اساسا در دهههای  20،30و  40آبادان و خوزستان ،به واسطه حضور
آمریكاییها ،انگلیسیها و ...تبدیل به محلی برای رشد بخشی از نیروهای فرهنگی ایران شده بودند كه چهرههای بزرگی
از این میان ظهور و بروز پیدا كردند .تقوایی در كنار سینماگران شاخصی چون بیضایی ،كیمیایی ،مهرجویی و ...از
پیشگامان موج نوی سینمای ایران بوده است .او سریال ماندگار «داییجان ناپلئون» را هم برای تلویزیون ساخته و
فیلم «ناخدا خورشید» او درنظرسنجیهای زیادی بهترین فیلم تاریخ سینما شناخته شده.

سیروس مقدم

او نیز متولد آبادان است و از بزرگان سریالسازی تلویزیون ایران محسوب میشود .مقدم ،پسرخاله ناصر تقوایی هم
هست و همین امر در ورود او به صنعت نمایش اثرگذار بوده .البته بعدها از سینما دل كنده و بیشتر درگیر تلویزیون شد.
از این كارگردان ،مجموعههای دنبالهدار «پایتخت» بهشدت مشهور است و یك دههای میشود كه مهمان نوروزی
تلویزیون ایران است .در مجموع 27سریال ساخته كه خودش یك ركورد محسوب میشود« .بهسوی افتخار»« ،روزهای
زندگی»« ،پلیس جوان»« ،اغما»« ،نرگس»« ،روز حسرت»« ،میكائیل»« ،مدینه» و ...از ماندگارترین سریالهای او
محسوب میشود .چند تا فیلم هم ساخته كه البته زیاد نتوانست در این حوزه خودی نشان بدهد.

كیانوش عیاری

از دیگران نامآوران فیلمسازی ایران كه متولد اهواز است ،باید به كیانوش عیاری اشاره كنیم .او فعالیت سینماییاش
را با ساخت فیلمهای كوتاه در سینمای آزاد اهواز شروع كرد و بعدها به جایی رسید كه آثار ماندگاری چون «روزگار
قریب»« ،آبادانیها»« ،شبح كژدم»« ،بودن یا نبودن»« ،خانه پدری» و «كاناپه» دارد .سریالهای او نیز «خانه به خانه»،
«هزاران چشم»« ،روزگار قریب» و«87متر» است كه البته این آخری با اینكه حتی اعالم شده باید پخش شود ،هنوز در
كنداكتور تلویزیون است و پخش نشده .عیاری در آثار خود سعی میكند بسیار واقعگرا باشد و همین ،باعث شده تا
آثار منحصربهفردی داشته باشد .خانه پدری او حواشی زیادی برای این كارگردان ایجاد كرد.

امیر نادری

این فیلمساز ایرانی نیز در سال 1324در آبادان به دنیا آمده است .او البته حاال در ایران نیست ،ولی هنوز از اثرگذارترین
و مهمترین فیلمسازان ایرانی محسوب میشود .فیلم «دونده» او ،خیلیها را عاشق سینما و فیلمسازی كرد .او فیلمسازی
را بهصورت خودآموخته یاد گرفت و ابتدا هم با عنوان عكاس در فیلمها حضور پیدا كرد تا اینكه در سال«1350خداحافظ
رفیق» را ساخت اما با فیلمهای دونده و «آب ،باد ،خاك» بود كه موردتوجه جشنوارههای بینالمللی قرار گرفت .جالب
اینكه او برای یكی از فیلمهای خود نامزد شیر طالیی جشنواره فیلم ونیز هم شد و البته برای دو فیلم دیگرش جایزه
بالن طالیی جشنواره نانت را هم گرفت .فیلم «تنگسیر» او نیز از آثار مهماش محسوب میشود.

روحهللا حجازی

از دیگر كارگردانهای نسبتا جوان خوزستانی باید به روحاهلل حجازی اشاره كنیم .او در آبادان به دنیا آمده و از
سال1386شروع بهكار سینما كرده است .او كارش را با ساخت فیلمهای كوتاه شروع كرده و در نهایت توانست
آثاری چون «نوبت لیلی»« ،روشن»« ،اتاق تاریك»« ،هیهات»« ،مرگ ماهی»« ،سبز به رنگ زمرد»« ،زندگی
مشترك آقای محمودی و بانو»« ،ستاره»« ،سایه»« ،سپیده»« ،زندگی خصوصی آقا و خانم میم» و «در میان
ابرها» را بسازد .بخشی از این آثار البته تلهفیلم محسوب میشوند .او نامزد جایزه بزرگ جشنواره مونترال برای
زندگی خصوصی آقا و خانم میم هم شده است.

روزنامهدیواری مدرسه هم كم نیست؛ چون دیده میشوی و
این باعث میشود تا تریبونها بعدی در اختیارت قرار بگیرد.
آخرین كاری كه یك آدم كامال مسئول میكند غر زدن است.
چطور؟
اصال شما چرا میخواهی یك اثر بسازی؟ چون غرهایی وجود
دارد كه میخواهی برای بیان آنها اثری بیافرینی .تو میخواهی
این خیابان آسفالت بشــود .قصد میكنی كه سخنرانی كنی
تا موجی ایجاد شود و اینجا آســفالت شود .اما میگویی باید
استیجی مرمری باشد كه بروم و سخنرانی كنم .تو اگر دغدغه
داشــته باشــی ،میروی روی تپهای خاكی و سخنرانیات را
میكنی .قصه ما این است.
سینما ،تئاتر ،اجرا ،نویسندگی ،گویندگی
پادكست؛ با كدام بیشتر ارتباط میگیرید؟
نوشــتن؛ جایی كه خودم باشــم و خودم .نمیخواهم نقش
آدمهای درویشمســلك را بازی كنم كه فارغ از جهانم .اما
دوست دارم بنویسم و حتی اســمم پای نوشتههایم نباشد؛
جایی كه فقط خــودم و خودم حرف اول و آخــر را بزنم .این
برایم از تئاتر و سینما هم خوشتر اســت .هر جا كه یك نفر
برای اجرایی كردن ایدهام اضافه شــود ،درســت مثل دست
بهدست كردن یك قالب یخ میماند كه باعث میشود تا كمی
كوچكتر شود.
آینده را برای خودتان چطور میبینید؟
ایدهای برایش ندارم .به آن فكر نمیكنم .صبح كه بیدار میشوم
به زندگی كردن فكر میكنــم .االن دارم به این فكر میكنم
چطور ارزانتر به پاكســتان روم .دیگر عنوانهایی كه گفتید
مثل سینما و تئاتر و ،...االن برایم مهم نیست.
یعنی حتی به اینكه جایزه اسكار یا كن هم
بگیرید فكر نمیكنید؟
نه ،قطعا نه .نگاه من این است كه همین امروزی كه در آن قرار
دارم ،یك جشن كوچك كامل باشد؛ همین.

تا حاال ســینماگران زیادی ظهور كردهاند كه در عرصه كارگردانــی ،بازیگری و ...خوش
درخشیدهاند .حاال كه با احسان عبدیپور ،كارگردان بوشهری به گفتوگو نشستهایم ،بد
نیست به این بهانه یادی هم از دیگر فیلمسازان و سینماگران شاخص جنوبی كشورمان كنیم.

سیفهللا داد

مرحوم سیفاهلل داد در خرمشهر به دنیا آمد و در سال 1388نیز درگذشت .او عالوه بر سینماگری ،در حوزه
نمایش و سینما كارهای اجرایی هم كرده است و مدتی نیز معاون امور سینمایی وزارت ارشاد بوده است.
تحسینشدهترین فیلم او «بازمانده» است كه با فاصله زیاد ،بهترین فیلم ساخته شده درباره فلسطین اشغالی است.
او همچنین فیلمهای «كانیمانگا» و «زیر باران» را هم ساخته است كه كانیمانگا نیز در حوزه فیلمهای جنگی
ایرانی ،در زمانه خودش یك اتفاق مهم محسوب میشد و هنوز هم خیلی از سینماروهای ایرانی ،خاطرات آن را
به خوبی به یاد دارند.

سیدحسن بنیهاشمی

البته هرمزگان ،بیشتر از اینكه فیلمساز مطرح داشته باشد ،شاعر و نویسنده و موزیسین مطرح دارد .سیدحسن
بنیهاشمی البته از معدود فیلمسازان این دیار است كه در عرصه سینمای آزاد شناخته شده است .او به تهران آمد
و در مدرسه عالی سینما و تلویزیون ایران و رشته كارگردانی درس خواند .او خاطراتی كه از جنوب داشت را بنمایه
آثار خودش قرار داد و آثاری از او چون «گردش در یك روز خوش آفتابی» و «نهنگ» و «پنجشنبه بازار میناب» او
در جشنوارههایی چون فیلمهای كودكان تامسره فنالند و اتحادیه تلویزیونهای آسیا و اقیانوسیه و فیلمهای
مردمشناسی برلین به نمایش درآمد و تقدیر شد.

تاریخ فلســفه غرب به زبان ســاده.
احتماال همین معرفــی كوتاه برای
عاشقان فلسفه كافی است تا پادكست
«خرمكســت» را دنبــال كننــد؛
پادكســتی كه بهتازگــی آن را مونا
مومنزاده و آیدین اخوان راهاندازی
كردهاند و با پخــش منظم اپیزودها،
امروز بــه فصل دوم رســیدهاند .در
فصل نخست این پادكست 10اپیزود
وجود دارد كــه به مكتــب ملطی،
فیثاغورس ،هراكلیتوس ،زنوفانس،
پارمنیدس ،زنون النایی ،امپدوكلس،
آناكساگوراس ،اتمیســتها و مرور
پیشاســقراطیها میپردازد .این در
حالی اســت كه نخســتین قسمت
از فصل دوم پادكســت خرمكست،
یعنی یازدهمین اپیزود این پادكست،
نامش سوفسطاییها است .سازندگان
خرمكســت در این قســمت سراغ
سوفیستها ،معلمان بزرگ سفسطه
رفتهاند .اگر میخواهید بیشتر درباره
این پادكست بدانید ،توصیه میكنیم
اپیزود صفر آن با نام خرمكست چیه،
چرا فلسفه؟ را گوش بدهید.

رادیو صدای زمین

صدای ما را از كهكشــان راه شیری
میشــنوید؛ اینجــا كــره زمیــن
اســت .جایی كه قلبمــان میزند.
پادكســتهای رادیو صدای زمین،
تاملی اســت در دنیــای فرهنگ،
موسیقی و ادبیات برای شنیدن آنچه
قلبمان نجوا میكنــد و تجربههای
مشتركی كه هر روز در سفر زندگی،
از ســر میگذرانیم .ایــن توضیح
شاهین شرافتی و اسماعیل باستانی
درباره پادكستشــان رادیو صدای
زمین است؛ پادكســتی كه حدود
2ســال و نیم پیش كارش را شروع
كرد و ماه گذشــته بــه اپیزود صد
و هفتاد و نهم رســید .جدیدترین
قســمت رادیــو صــدای زمین كه
100قســمت آخرش با عنوان كلی
قصهتراپی منتشــر میشود ،واحد
دلواپســی نام دارد .در توضیح این
قســمت آمده :چقدر خوب بود اگر
ادارهای بــرای احواالت مــا آدمها
وجود داشت كه وقتی حالمان خوب
نیست و كسی حواسش به ما نیست،
سراغمان را بگیرد :واحد دلواپسی!

پادكست آلبوم

داریوش فرهنگ

داریوش فرهنگ را بیشتر با بازیهایی به یاد میآوریم و شاید تصور كنیم كه یك بازیگر قدرتمند است؛ سینماگری كه در
آبادان به دنیا آمده و حاال برای خودش وزنهای محسوب میشود .او اما عالوه بر تجربه بازیگری ،یك كارگردان و سناریست
هم محسوب میشود .او بعدها راهی كرمان و تهران شد و كارگردانی تئاتر خواند .فرهنگ همچنین نویسنده مجموعه
ماندگار «افسانه سلطان و شعبان» بود كه سناریوی این اثر را با مهدی هاشمی نوشت« .خنده در باران»« ،یك گزارش
واقعی»« ،راه شب»« ،طلسمشدگان»« ،رز زرد»« ،تولدی دیگر»« ،دو فیلم با یك بلیت» و ...از فیلمها و سریالهایی بوده
كه كارگردانی كرده .او همچنین نویسنده آثار ماندگاری چون «اتوبوس»« ،كفشهای میرزانوروز» و ...هم بوده.

احسان عبدیپور

عبدیپور از كارگردانان جوانی است كه در بوشهر به دنیا آمد و البته كارش را در تهران دنبال كرد .او آثار خوبی
را به سینمای ایران تقدیم كرده است؛ كه البته او را بیشتر با «تنهای تنهای تنها» به یاد میآوریم كه باعث پرش
این فیلمساز و اثبات او بهعنوان یك كارگردان آیندهدار شد .جالب اینكه كارش را با ساخت یك تلهفیلم در مركز
صداوسیمای بوشهر شروع كرد و همین فیلم ،باعث شد تا مسیر ورودش به سینما را پیدا كند .او فیلم«میجر» را هم
در نوبت اكران دارد و تجربههایی هم در دنیای اجرا داشته و البته عاشق نوشتن است.

ایرج صغیری

از دیگر كارگردانهای بوشهری باید به ایرج صغیری اشاره كنیم؛ كارگردانی كه البته بیشتر در حوزه تئاتر فعال
بوده و دستی هم در نوشتن داشت .این نویسنده و كارگردان در سال 1325در بوشهر به دنیا آمد و جالب اینكه تجربه
بازی در نقش ابوذر در تئاتری با همكاری داریوش ارجمند و نظارت دكتر علی شریعتی را هم داشته است .او عالوه
بر نمایشنامههایی كه نوشته است ،فیلمی به نام «سفر غریب» را هم ساخته است كه در دهه 60تولید شد .او خالق
نمایشهایی چون «قلندرخونه»« ،محپلنگ» و «سرباز» هم هست.

اگر ازجمله عاشقان موسیقی هستید،
هیچ گزینه شــنیداریای بهتری از
پادكســت آلبوم پیدا نمیكنید .در
معرفی این پادكســت كه امروز به
اپیزود بیست و چهارم رسیده ،آمده:
هر آلبوم موسیقی قصهای دارد .پشت
هر آلبــوم ماجرایی پنهان شــده و
هنرمندش برای ساخت آن شرایط
خاص و دالیل ویژهای داشته است.
هر آلبوم موســیقی روح و منطق و
حس و حــال و هوا و پیــام و پیغام
مختص به خود را دارد .پادكســت
آلبــوم در هر قســمت بــا معرفی
یك آرتیســت یا گروه موســیقی و
توضیح روند شــكلگیری فعالیت
و شهرتشــان ،به ذكر نكات آشكار
و پنهان انتشــار یكــی از آلبومهای
مطر حشــان و تكتك آهنگهای
آن میپــردازد .جدیدترین اپیزود
این پادكســت «زنی كه تنها ماند»
نــام دارد؛ داســتان زندگی جنیس
جاپلیــن و انتشــار دومین ســولو
آلبومش ،مروارید ،كه ســهماه بعد
از مرگش منتشر شد.

فیلمگردی
اكران فیلم پوست

در روزهایی كه وضعیت كشــور
رفتهرفته به ســمت شرایط عادی
در حركت است و مراكز فرهنگی
و تفریحی باز شــدهاند ،یك فیلم
جدید هــم در ســینماها اكران
شــده كه نامش «پوست» است؛
نخســتین فیلم بلند و سینمایی
بهمن ارك و بهرام ارك كه ســال
 1397ساخته شده و در جشنواره
فیلم فجر ســال 1398با استقبال
تماشاگران و منتقدان روبهرو شد.
فیلم برادران ارك ،فیلمی ترسناك
به زبان تركی است كه داستان آن
از افســانههای محلی آذربایجان
الهام گرفته شــده و درباره عشق،
جادو و خرافهپرســتی است .این
فیلم كه قصه یك مادر و پســر را
روایــت میكند ،برنده ســیمرغ
بلورین بهترین فیلم هنر و تجربه
و همچنین بهترین موسیقی متن
سی و هشــتمین دوره جشنواره
فیلم فجر شــده و به همین دلیل
تماشایش خالی از لطف نیست.

هنری پیر

«هنری پیر» داســتان كشاورزی
آرام به نام هنری و پسرش وایات
اســت كه در نزدیكی خانهشــان
غریبــهای زخمــی را همــراه با
كیسهای پر از پول پیدا میكنند.
غریبــه ادعا میكند یــك كالنتر
است و توسط سه سارق بانك تحت
تعقیب قرار گرفتــه و افرادی نیز
ادعا میكنند مرد قانون هســتند
و بهدنبــال فرد ســارق آمدهاند.
حاال این كشاورز آرام باید تصمیم
بگیرد به چهكســی اعتماد كند و
متوجه شود كدامیك از این افراد
حقیقت را میگوینــد .این فیلم
اكشن و وسترن یكی از جدیدترین
ســاختههای هالیوود بهحســاب
میآید كه همین امســال منتشر
شده است .پوتســی پونسیرولی،
كارگردان این فیلم است كه برای
ساخت این وسترن جدید از افرادی
مثل بلیك نلســون ،اسكات هیز،
گیوین لوییس ،تریــس آدكینز،
اســتیفن درف ،برد كارتر و كنت
شلتون بازی گرفته است.

هالووین میكشد

«هالووین میكشد» نام فیلمی در
ژانر وحشــت و هیجانانگیز است
كه در همین سال  2021در آمریكا
ساخته شده .این فیلم كه در ادامه
ســری فیلمهای هالووین است،
اینطور شــروع میشود كه مایكل
مایرز قاتــل بالفطــره از چنگال
لوری اســترود فرار میكند تا به
نمایش وحشتش ادامه بدهد .اما
لوری به همراه افــراد نجات یافته
در هدونفیلد تصمیــم گرفتهاند
با تشــكیل گروهی خودسرانه به
جســتوجوی این قاتــل روانی
برونــد و یكبار برای همیشــه به
این كابوس پایان بدهند .این فیلم
سراسر هیجان با چاشنی ترس و
وحشــت ،كاری از دیوید گوردون
گریــن اســت و در آن بازیگرانی
چون جیمی لی كرتیس ،جودی
گریر ،اندی ماتیچاك ،جیمز جود
كورتنی و نیك كسل به ایفای نقش
پرداختهاند .امتیاز ایــن فیلم در
سایت  IMDB، 6است.
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گفتوگو با هانیه لك؛ دروازه بانی كه با تیم ملی هندبال
به جام جهانی راه پیدا كرد

دیگرازهیچ حريفی
نمیترسیم
قرار بود فوتبالیست شود اما با پیشنهاد مربی ،هندبال را انتخاب كرد و چند سال بعد رؤیای حضورش
در جام جهانی به واقعیت بدل شــد .هانیه لك ،دروازهبان تیم ملی هندبال ،یكی از پایههای صعود
تاریخی دختران هندبال ایران به جمع چهار تیم برتر آسیا و راهیابی آنها به جام جهانی بود؛ اتفاق
مهمی كه در هیاهوی صعود تیم ملی فوتبال زنان به مرحله نهایی جام ملتهای آســیا گم شــد و
رسانهها آنطور كه باید به آن توجه نكردند .دروازهبان تیم ملی هندبال اما معتقد است این صعود
تاریخی با گذشــت زمان تأثیر خودش را روی ورزش زنان در ایران خواهد گذاشت و مسیر را برای
همه زنان ورزشــكار ایران كه گاهی پشت ســد بلند تبعیض و كمتوجهی ماندهاند باز خواهد كرد.
هانیه لك میگوید دختران هندبال ایران بعد از لمس موفقیت بزرگ در مســابقات قهرمانی آسیا
و صعود به جام جهانی ،از هیچ حریفی نمیترســند و این برای ورزش زنان یك دســتاورد بزرگ و
قابلاعتناست.
مدتها بود كه از هندبال زنان خبر مهمی
به گوش نمیرسید اما صعود تیم ملی هندبال
زنان به جام جهانی همه را غافلگیر كرد.
حدود یكماه قبل بود كه در شــرایط خاصی وارد مسابقات
آسیایی و انتخابی جام جهانی شــدیم .به هر حال بهخاطر
شرایط كرونا همهچیز كمی غیرعادی بود اما هیچ مسئلهای
نمیتوانست عزم ما برای صعود به جام جهانی 2021اسپانیا
ی در هندبال را تحتتأثیر قرار دهد .این اراده در
و تاریخساز 
همه بازیكنان تیم ملی وجود داشت كه بهترین نتیجه تاریخ
هندبال زنان را بگیریم و نتیجهای كه رقم خورد بیشتر شبیه
یك معجزه بود .بچههای تیم ملی نشــان دادند كه هندبال
زنان در ایران پیشــرفت كرده و اگر بیشتر حمایت شود در
آسیا مدال میگیرد.
البته در همین مسابقات هم میتوانستید
روی ســكو بروید چون بازی ردهبندی را با
اختالف كمی به قزاقستان باختید.
ما در شرایطی كامال غیرعادی وارد مسابقات شدیم و بازی
به بازی كارمان ســختتر شــد .بعد از بازی سوم ما ،همه
مربیان تیم ملی به كرونا مبتال شدند و از بازی سوم به بعد
بدون مربی بازی كردیم .فقط فیزیوتراپ و سرپرست روی
نیمكت نشسته بودند و تا مســابقه ردهبندی با قزاقستان
بدون مربی بازی كردیم .البته مربیان تیم ملی همه بازیها
را بهطور زنده از داخل هتل تماشا میكردند و نكات فنی را
به ما میگفتند اما وجود مربــی روی نیمكت چیز دیگری
اســت .در هر صورت با غیــرت و تعصب ایرانــی به جمع

چهار تیم برتر آســیا راه پیدا كردیم .بــازی ردهبندی هم
تا لحظات آخر با اختالف  2گل دنبال میشــد و حســرت
باخت نزدیك به قزاقستان و كسب مدال در آسیا به دل ما
هندبالیها ماند.
شرایط دختران هندبالیســت ایران در
دورههای قبل چطور بــود؟ معموال تیم ملی
هندبال زنان تا چه مرحلهای باال میآمد؟
در دورههای قبل با اختالف خیلــی زیاد به تیمهای مطرح
آسیا مثل ژاپن ،كرهجنوبی و قزاقستان میباختیم .ما همیشه
با اختالف  20یا 30گل به ژاپن میباختیم و نمیتوانستیم
به آنها گل بزنیم اما اینبار بــا اختالف  3گل به آنها باختیم.
تا دقایق پایانی بازی با قزاقســتان هم یــك یا دو گل عقب
بودیم اما در نهایت به جام جهانی صعود كردیم و تاریخساز
شــدیم .دختران هندبال ایران نشــان دادند كه بهمعنای
واقعی پیشرفت كردهاند و فقط به حمایت بیشتر نیاز دارند.
طبق تقویم فدراســیون جهانی از 12آذر امسال مسابقات
جهانی هندبال شروع میشود و ما هنوز منتظر برنامهریزی
فدراسیون هندبال برای حضور آبرومندانه تیم ملی هندبال
زنان در این مسابقات هستیم.
این جهش و پیشــرفت ناگهانی چگونه
حاصل شد؟ مســلما موفقیت در مسابقات
آســیایی و صعود به جام جهانی یك برنامه
بلندمدت میخواهد.
یكی از دالیلش این است كه لیگ هندبال زنان تقویت شده
و االن اینطور نیســت كه یك تیم قبل از شروع مسابقات

لیگ ،خودش را قهرمان بداند و حریف نداشته باشد .نتیجه
برگزاری چنین رقابت فشــردهای این اســت كه االن در
هندبال زنان  4لژیونر داریم كــه دارند در لیگ تركیه بازی
میكنند .من هم ابتــدای فصل از لیگ تركیه پیشــنهاد
داشــتم اما ترجیح دادم در ایران بمانــم و منتظر اتفاقات
آینده باشم.
پخش زنده مسابقات هندبال زنان هم در
نتایجی كه رقم خورد تأثیر داشــت؟ به هر
حال این اتفاقی اســت كه برای نخستین بار
رخ میدهد.
پخش زنده خیلی تأثیر مثبتی داشت .پخش زنده مسابقات
هندبال زنان از لیگ خودمان شروع شد و سال قبل مسابقات
فینال و ردهبنــدی لیگ هندبــال زنان از طریــق آپارات
فدراسیون هندبال پخش زنده شد كه بازخورد خیلی خوبی
داشت .هندبالیستهای مرد ما بعد از تماشای این بازیها
میگفتند به ظرفیت هندبال زنان در ایران پی بردهایم .خدا
را شکر این تجربه در مسابقات آسیایی هم تكرار شد و باید
آن را به فال نیك گرفت .ما میخواســتیم توانایی دختران
هندبالیســت ایران را به همه نشــان بدهیم و پخش زنده
بازیهای ما این امكان را فراهم كرد .این اتفاق زودتر از این
هم میتوانست بیفتد چون ورزش زنان تا دیده نشود مورد
حمایت اسپانسرها قرار نمیگیرد.
در گفتوگوهای قبلی به این نكته اشــاره
كردید كه موفقیت تیم ملــی هندبال زنان،
آینده زنان ورزشكار ایران را تغییر خواهد داد.

معرفی برترین فیلمهای ورزشی

سینما در ميان گود
ت اما فیلمهایی از این
در سینمای دنیا ،ژانر ورزش ،طرفداران زیادی دارد و فیلمهای سینمایی بســیاری در این ژانر ساخته شده اس 
دست بهندرت در سینمای ایران ساخته میشود .البته تعدادی از كارگردانهای ایرانی در برهههای مختلف دل به دریا زده و فیلمهایی
با موضوع ورزشی ساختهاند كه دست بر قضا برخی از آنها مورد اقبال عموم هم قرار گرفتهاند .فیلمهایی مثل «سونامی» كه در شبكه
خانگی توزیع شد یا فیلم «آفساید» كه جایزه خرس نقرهای جشنواره برلین را هم تصاحب كرد و مورد توجه منتقدان خارجی قرار گرفت.
فیلمهای ورزشیای كه در سینمای ایران ساخته شده را میتوان به دو گروه تقسیم كرد؛ گروه اول فیلمهایی كه موضوع مشترك همه آنها
زندگینامه ورزشكاران اسطورهای است و گروه دوم به فیلمهایی تعلق دارد كه یك درام ورزشی بهحساب میآیند و مخاطب را با برخی
مسائل اجتماعی مواجه میكنند .این گزارش بهترین فیلمهایی را كه با موضوع ورزش در سینمای ایران ساخته شده ،معرفی میكند.
خط پایان سال ساخت 1364 :كارگردان :محمدعلی طالبی
«خط پایان» قدیمیترین و نخستین فیلم مهم ورزشی سینمای ایران است .محمدعلی
طالبی تجربه ساخت فیلمهای متفاوتی را دارد و اتفاقا ساخت فیلم ورزشی هم در كارنامه
هنری این كارگردان به چشم میخورد .خط پایان ،داستان دوچرخه سواری را روایت
میكند كه كارگر یك كارگاه تولیدی دوچرخه است و بهواسطه كار در كارگاه ،عضو یك
باشگاه دوچرخهسواری هم شده است .رئیس كارگاه كه عالقه و توانایی شاگردش را
میبیند ،سفارش میكند در یكی از مسابقات شركت كند .این ،نقطه شروع همه اتفاقاتی
است كه این فیلم را به یك درام تمامعیار بدل میكند تا به یكی از برترین فیلمهای ورزشی
تاریخ سینمای ایران بدل شود .فیلم «بایسیكلران» هم با موضوع دوچرخهسواری ساخته
شد اما بیشتر كسانی كه خط پایان را دیدهاند بر این باورند كه محمدعلی طالبی یكی از
متفاوتترین فیلمهای ورزشی تاریخ سینمای ایران را ساخته است.
دیوار سال ساخت 1386 :كارگردان :محمدعلی طالبی
این فیلم ،بخشی از زندگی برخی دختران ایرانی را روایت میكند .سوژه اصلی ،دختر
20سالهای به نام ستاره است كه پس از مرگ پدرش كه با موتورسواری روی دیوار مرگ
گذران زندگی میكرده ،زندگی سخت و فقیرانهای را با مادر و برادرش تجربه میكند .برادر او
حرفه پدرش را ادامه میدهد اما نمایش او روی دیوار مرگ تماشاگر زیادی ندارد و به همین
دلیل شریك پدرش تصمیم به بستن و تعطیلی دیوار مرگ میگیرد .ستاره با اصرار زیاد و
پس از تمرینات موتورسواری این راه را ادامه میدهد و كارش با استقبال فراوان تماشاگران
و رسانهها روبهرو میشود .این ماجراها بستر اصلی دومین فیلم ورزشی محمدعلی طالبی را
تشكیل میدهد و كارگردان یكبار دیگر تبحرش را در گرهزدن سینما با مسائل اجتماعی
نشان میدهد .این دومین تجربه طالبی بعد از خط پایان بود و دست بر قضا مورد اقبال
تماشاگران هم قرار گرفت.

عرق سرد

سال ساخت 1396 :كارگردان :سهیل بیرقی

داستان فیلم درباره یكی از بازیكنان محبوب تیم ملی فوتسال بانوان است كه در آخرین
مسابقات ملی عنوان خانم گل رقابتها را از آن خود كرده است .اعضای تیم ملی در حال
آمادهسازی خود برای مسابقات جهانیاند و چند روز قبل از سفر به مسابقات ،مشخص
میشود همسر این بازیكن او را ممنوعالخروج كرده است .ممنوعالخروجشدن بازیكن تیم
ملی فوتسال بانوان به نقطه شروع ماجراها و مشكالتی بدل میشود كه او و دوستانش در
طول فیلم با آن دست و پنجه نرم میكنند .هنگام ساخت این فیلم شایعاتی مبنی بر اینكه
این فیلم برگرفته از زندگی حرفهای نیلوفر اردالن ،كاپیتان سابق تیم ملی فوتسال ایران
است ،مطرح و بعد از اكران فیلم ،گمانهزنیها به واقعیت بدل شد« .عرق سرد» با وجود
برخی ضعفها در جشنواره فیلم فجر مورد توجه قرار گرفت و چندین سیمرغ را از آن خود
كرد.

حاال كه یكماه از صعود تیم ملی هندبال زنان
به جام جهانی گذشــته است این تغییرات را
احساس كردهاید؟
یكی از تغییــرات مثبتی كــه رخ داد همیــن پخش زنده
مسابقات ما بود .ورزش زنان در ایران هیچوقت مورد حمایت
اسپانسرها نبوده چون دیده نمیشــود .من  2سال در یك
تیم مشــهدی بازی كردم و قهرمان لیگ هندبال شدم اما
همان تیم منحل شــد .ما به حمایت حامیان مالی قویتر
و به تیمهای ریشــهدار نیاز داریم تا پیشرفت كنیم و پخش
زنده مســابقات این امكان را فراهم میكند .همه دختران
هندبالیست ایران درآمدشان از هندبال است و امیدوارم آن
روزی برسد كه این بازیكنها مجبور نباشند در كنار ورزش
كار كنند تا مخارج زندگیشان تامین شود.
االن وضعیت قرارداد دختران هندبالیست
چطور است؟
وضعیت قراردادها خوب نیســت و حتی بعــد از صعود به
جام جهانی هم تغییری حاصل نشــده .نمیخواهم ارزش
كار فوتبالیســتها كه به مرحله نهایی جام ملتهای آسیا
صعود كردند را نادیده بگیرم اما كاری كه ما كردیم موفقیت
بزرگتری است و هندبال كار بزرگی كرده است .االن قرارداد
فوتبالیها به حدود یكمیلیارد تومان رسیده اما بیشترین
مبلغی كه ســال قبل در لیگ هندبال زنان پرداخت شــد
50میلیون تومان بود .این مبالغ بــرای بازیكنان غیربومی
كه از شــهرهای دیگر میآیند بســیار ناچیز است و هزینه
رفتوآمدشان هم نمیشود.

اگر فوتبال زنان وضــع بهتری دارد چرا از
ابتدا سراغ فوتبال نرفتید؟
به هر حال ورزشكارها عالیق متفاوتی دارند .البته به فوتبال
هم عالقه زیادی داشتم و در این ورزش هم بیاستعداد نبودم.
فوتسال هم بازی میكردم اما مربیام در هندبال اجازه نداد
فوتبال را ادامه دهم و توصیه كرد هندبال را بهعنوان ورزش
اصلی انتخاب كنم .اگر زمان به عقب برگردد قطعا فوتبال را
انتخاب میكنم.
كمتــر از دو ماه دیگر مســابقات جهانی
هندبال شروع میشود .چقدر برای حضور در
این مسابقات آمادگی دارید؟
ما با تیمهای نروژ ،رومانی و قزاقســتان همگروه شدهایم و
كارمان خیلی سخت است؛ بهخصوص برای بازی با نروژ كه
جزو قدرتهای هندبال زنان اســت .اما این هم یك تجربه
دیگر است .در مسابقات جهانی به دنیا نشان خواهیم داد كه
دختران ایرانی با حجاب بازی میكنند و چیزی از بقیه تیمها
كم ندارد .این یك واقعیت اســت كه در این مسابقات باید
تالش كنیم كمتر گل بخوریم .یكی از مشكالت ما این است
كه بدون بازی تداركاتی وارد مسابقات بینالمللی میشویم.
اگر قبل از مسابقات آســیایی چند بازی تداركاتی داشتیم
بهطور حتم ژاپن را میبردیم و با مدال به ایران برمیگشتیم.
در همین بازی با ژاپن از اسم این کشور ترسیده بودیم اما در
نیمه دوم ترسمان ریخت و خودمان را پیدا كردیم .تجربه
مسابقات آسیایی میگوید نباید از هیچ حریفی بترسیم و
قطعا با چنین ذهنیتی به مسابقات جهانی میرویم.

صفر تا سكو سال ساخت 1396 :كارگردان :سحر مصیبی
این فیلم زندگی شهربانو ،سهیال و الهه منصوریان ،سه خواهری را كه در مسابقات جهانی
ووشو قهرمان شدند و به اوج شهرت رسیدند روایت میكند .خواهران منصوریان وقتی برای
نخستین بار در برنامه ماهعسل حضور پیدا كردند و زندگی پرفرازونشیبشان را روایت كردند
مورد توجه كارگردانها قرار گرفتند و زندگی آنها به دستمایهای برای ساخت فیلم «صفر
تا سكو» بدل شد .این فیلم بخشی از زندگی شخصی و حرفهای خواهران منصوریان را در
دل مسابقات ووشو به تصویر میكشد .آنها با تالش و پشتكار بسیار از شهر كوچك سمیرم
به قلههای مسابقات جهانی رسیدند و برای بسیاری از ورزشكارانی كه از دل فقر برخاستند
الگو شدند.این فیلم در اكران عمومی با استقبال مواجه شد و در نمایش خانگی فروش
قابلتوجهی داشت .مهتاب كرامتی ،بازیگر شناختهشده سینمای ایران هم تهیهكنندگی
این فیلم را برعهده داشت.

غالمرضا تختی

سال ساخت 1397 :كارگردان :بهرام توكلی

این فیلم همانطور كه از نامش پیداست ،زندگی شخصی و ورزشی كشتیگیر پرآوازه ایرانی
را روایت میكند و به واكاوی دالیل خودكشی او میپردازد .داستان فیلم از جایی شروع
میشود كه تختی با قرائت وصیتنامهای كه خودش آن را نوشته ،دست بهخودكشی میزند
و فیلم با یك فالش بك ،بخشهایی از كودكی تا جوانی و میانسالی قهرمان پرآوازه كشتی
ایران را پیش روی مخاطب قرار میدهد .خیلیها تصور میكردند شاید این فیلم هم مثل
معدود فیلمهایی كه درباره زندگی تختی ساخته شده خوب از آب درنیاید اما توكلی كه در
كنار كارگردانی ،فیلمنامهنویس قهاری است ،توانست زندگینامه تختی را در قالب یك درام
دلنشین روایت كند و تصویر شفافتری از قهرمان اسطورهای ورزش ایران به مخاطب نشان
بدهد.

سونامی

سال ساخت 1397 :كارگردان :میالد صدرعاملی

نخستین فیلم بلند میالد صدرعاملی یك درام ورزشی تمامعیار است .موضوع فیلم از این
قرار است كه سه تكواندوكار تیم ملی در دانمارك پناهنده میشوند و به ایران برنمیگردند.
این فرصتی است كه یكی از مربیان قدیمی و كهنهكار تیم ملی ،بعد از سالها برگردد و كار
نیمهتمامش را بهپایان برساند .او باید بین بهداد كه قهرمان جهان است و یكی از شاگردان
قدیمیاش یك نفر را انتخاب كند .این رویارویی سرآغاز اتفاقات متفاوتی است كه در طول
فیلم رخ میدهد .این فیلم برای نخستین بار در سیوهفتمین جشنواره فجر به نمایش
درآمد« .سونامی» نخستین فیلم بلند میالد صدرعاملی است و بهرام رادان و مهرداد
صدیقیان در این فیلم نقش دو قهرمان تكواندو را بازی میكنند .منتقدان ،بازی فرشته
حسینی و مهرداد صدیقیان را در این فیلم مورد تحسین قرار دادند.

الله

سال ساخت 1399 :كارگردان :اسداهلل نیكنژاد

این فیلم درباره زندگی الله صدیق ،قهرمان اتومبیلرانی ایران است و چالشها و مشكالتی را
كه این راننده حرفهای با آن مواجه بوده به تصویر میكشد« .الله» شاید یكی از جنجالیترین
و پرحاشیهترین فیلمهای تاریخ سینمای ایران است .ساخت آن بیش از یك دهه به طول
انجامید .زندگی نخستین زن اتومبیلران ایران هم با حواشی پررنگی همراه بود و شاید به
همین دلیل ساخت این فیلم بارها متوقف و چندبار دستخوش تغییر شد .الله صدیق در
سال  1386بهخاطر تقلب در مسابقات سرعت كشور به یك سال محرومیت از حضور در
همه مسابقات محكوم شد و این فیلم هم فرازوفرودهای زندگی ورزشی او را روایت میكند.
گفته میشود فیلمنامه فیلم الله ابتدا توسط یك فیلمنامهنویس آمریكایی نوشته شده بود
اما فیلمنامه نهایی را تیم نویسندگان ایرانی نوشته است .برای ایفای نقش اول فیلم هم
گزینههای زیادی مطرح شد اما قرعه به نام سارا امیری افتاد.
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خانهگردی

همراه با چند قالكار قدیمی كه شغل عجیب و ناشناختهای دارند

دست به خاك میزنند
طالمیشود

بازی پیكاسو

شعبدهبازی

از خاكشویی تا قالكاری
خودشان را قالكار معرفی میكنند .قالكار كسی است كه
با استفاده از فرمولهای پیچیده و شگردهای سنتی ،طال
را از دل خاك جدا میكند و كارش استخراج طال از خاك
است .كاری كه قالكارها میكنند مثل پیدا كردن سوزن در
انبار كاه است .در روزگار قدیم به آنها «خاكشور» میگفتند
چون كارشان شستن خاك كف كارگاههای طالسازی و
جدا كردن طال از آن بود .برای این كار ،بعد از شستوشوی
خاك كف كارگاههای طالسازی ،آن را میسوزاندند و بعد
از تبدیل شدن به خاكستر در آب میریختند تا گرد طال
كف ظروف مخصوص بنشیند و بهراحتی از آب جدا شود .با
این روش سنتی باز هم مقدار زیادی طال از بین میرفت اما
با گذشت زمان خاكشورها با این كار وداع كردند و قالكارها
جای آنها را گرفتند .قالكارها با استفاده از كورههای صنعتی
طال را از خاك جدا میكنند و شــیوه كارشان بهگونهای
است كه یك سوت طال هم از بین نمیرود .آنها بهمعنای
واقعی مو را از ماست میكشند.

گنج در چاه فاضالب

«قال قضیه را كندن» در فرهنگ عمومی مردم یعنی تهكار را درآوردن
و قالكارها با جدا كــردن طال از خاك كف كارگاههای طالســازی
بهمعنای واقعــی قال قضیه را میكنند .در حرفــه قالكاری هم قال
به بتههای نسوزی میگویند كه در برابر حرارت باالی 1000درجه
سانتیگراد مقاوم هســتند و از آنها برای اكســیده كردن سرب و
خاك اســتفاده میكنند .رضا صوفی ،یكی از قالكارهای قدیمی كه
سالهاست در یكی از شــهركهای صنعتی اطراف تهران قالكاری
میكند معتقد است برای استخراج طال از خاك فقط  3روش وجود
دارد؛«قالكارها با 3شــیوه متفاوت طال را از خاك كف كارگاههای
طالســازی جدا میكنند .مرســومترین روش این است كه خاك
كارگاههای زرگری را بر اثر حرارت به خاكستر بدل میكنند و برای
اینكه فرایند جداسازی طال از خاك آسانتر شــود ،آن را با زغال و
مواد شیمیایی مثل بوراكس ،كربناتسدیم و شوره آغشته میكنند
تا بعد از اضافه شــدن سرب اكسیده شــده وارد كورههای صنعتی
شود .مخلوط خاك ،پودر طال ،مواد شیمیایی و سرب اكسیده شده
در دمای 1800درجه حرارت داده میشــود و به مواد مذابی كه از
داخل آتشفشــان فوران میكند بدل میشود .ســربی كه با خاك
حاوی پودر طال مخلوط شــده در حرارت 1800درجه سانتیگراد
طال را بهخودش جذب میكند .حاال باید ســربهای حاوی طال را
داخل قالهای استوانهای ریخت تا داخل یك كوره دیگر قرار بگیرد
و اینجاست كه باید طال را از سرب جدا كرد .برای این كار هم قالكار،
قرص نقره را داخل قال میاندازد تا ســرب به شكل اكسیدی از قال
خارج شود و آنچه میماند طال و نقره است .مرحله آخر كار قالكارها
این است كه مخلوط طال و نقره را داخل اسیدنیتریك میاندازند چون
اسیدنیتریك نقره را بهطور كامل در خودش حل میكند و در پایان
كار ،این طالست كه باقیمیماند؛ این روال كار قالكار است كه بیشتر
به شعبدهبازی میماند».

معرفی فیلمهایی با موضوع گنج

عكس:عليرضاطهماسبی

در برهوت جاده تهران -قم و البهالی انبــوه كارخانههای صنعتی ،عدهای در تب
استخراج طال بهسر میبرند .باورش سخت است كه كمی آنطرفتر از حاشیه تهران
عدهای با فرمولهای عجیب و غریب ،طال استخراج میكنند و بازار بزرگ طال به
قول معروف روی كاكل آنها میچرخد .آنها نه دستگاه گنجیاب دارند و نه جایی را
مهردادرسولی
حفاری میكنند .مثل شعبدهبازها از بیارزشترین چیزهایی كه تصورش را بكنید
گرانبهاترین فلز دنیا را كشف میكنند و مثل شخصیتهای اصلی فیلم «جویندگان
طال» رنج زیادی را متحمل میشوند تا در نهایت به گنج برسند؛ گنجی كه آنها ذرهذره از البهالی انبوه خاك
بیرون میكشند همان شمشهای طالست كه در نهایت به بازار بزرگ طال برمیگردد تا چرخه تولید زیورآالت
با این فلز گرانبها متوقف نشود .آنها یكی از عجیبترین و در عین حال ناشناختهترین شغلهای دنیا را دارند.

شغل قالكارها شباهت زیادی به كیمیاگری دارد چون در فرایند كارشان چیزی هدر
نمیرود و دور ریخته نمیشود .عالوه بر طال كه دوباره به چرخه تولید برمیگردد،
سرب و نقره هم كه برای جداسازی این فلز گرانبها از خاك مورد استفاده قرار گرفته
بود احیا میشود و دوباره مورد استفاده قرار میگیرد .رضا صوفی میگوید«:قالكارها
ی طال از خاك معدن دارند اما برای خاك هر
یك فرمول دیگر هم برای جداســاز 
معدنی وقت نمیگذارند چون خاك معدن در مقایســه با خاك كف كارگاههای
زرگری طالی بسیار كمتری دارد .اگر در 10كیلو خاك كارگاه زرگری نیم كیلو
طال پیدا شود از هر تن خاك معدن 20گرم طال هم یافت نمیشود .قالكارها برای
ی طال از خاك و سنگ معادنی كه احتماال با طالی بیشتری آغشته باشد به
جداساز 
همان روش كورهای متوسل میشوند و در غیراین صورت از روشهای دیگری مثل
مخلوط كردن خاك با مواد شیمیایی و اسیدی استفاده میكنند» .شاید باورش
ســخت باشــد اما قالكارها از چاه فاضالب كارگاههای زرگری هم طال استخراج
میكنند .بهرام ،یكی دیگر از قالكارهای قدیمی میگوید «:در این موارد صاحب
كارگاه با قالكار تماس میگیرد و میگوید بعد از 10یا 20ســال میخواهد چاه
فاضالب كارگاهش را تخلیه كند .قالكار با خودش مقنی میبرد و بعد از تخلیه ،مواد
داخل چاه با دستگاه مخصوص شستوشو داده میشود تا شن و سنگ از فضوالت
جدا شود .بعد هم شن و سنگ جدا شده داخل كوره میرود تا در حرارت بین 700تا
800سوزانده شود.بعد از تبدیل شدن محتویات چاه فاضالب به خاكستر ،همان
روش كورهای برای جداسازی طال از آن بهكار گرفته میشود .میزان طالیی كه از
چاه فاضالب استخراج میشود متفاوت است .مثال از چاه فاضالب ساختمانی كه
دو كارگاه طالسازی دارد 100تا 200گرم طال درمیآید اما چاه فاضالب یك پاساژ
در بازار بزرگ تهران كه دهها كارگاه طالســازی دارد و 20سال هم تخلیه نشده،
بیش از 20یا 30كیلو طال استخراج میشود .این همان پودر طالست كه حین كار،
توشوی دستها به داخل چاه سرازیر
روی لباس طالسازها مینشیند یا موقع شس 
میشود».كافی است هر موادی را كه احتمال میدهید با طال مخلوط شده باشد
به قالكارها بسپارید .آنها در كمترین زمان ممكن طالی خالص را به شما تحویل
میدهند ،فقط كافی است یك قالكار مورد اعتماد پیدا كنید.

پیدا كردن گنج از روزگار قدیم یكی از آرزوهای بشر برای ثروتمندشدن بودهاست .به همین دلیل
خیلیها رنج جستوجوی گنج در مسیرهای صعبالعبور را به جان خریدهاند و خیلیها جانشان را
در این راه از دست دادهاند .زندگی و عاقبت این افراد به دستمایهای برای ساخت فیلمهای مهیج بدل

در جستوجوی ثروت

خوب ،بد ،زشت

كارگردان :سرجیو لئونه

اتفاقات این فیلم در بحبوحه جنگهای داخلی آمریكا ،وقتی صحبت از گنجینههای كم شده به میان
آمد رخ میدهد .داستان فیلم به ماجراجویی و تقابل یك هفتتیركش حرفهای ،یك ضارب بیرحم و یك
جنایتكار خردهپا كه برای كشف طال در هنگامه جنگ داخلی آمریكا دوئل میكنند مربوط میشود .این
فیلم یكی از نسخههای كامل ژانر وسترن اسپاگتی است؛ یك فیلم نسبتا طوالنی كه به جرأت میتوان گفت
یك صحنه هدر رفته در آن وجود ندارد و تماشاگر نمیتواند عاقبت 3شخصیت اصلی را پیشبینی كند.
«خوب،بد،زشت» را میتوان یكی از آثار كالسیك سینمای هالیوود با موضوع گنج و طال دانست و همه عشق
فیلمها دستكم یكبار آن را تماشا كردهاند.

ایندیانا جونز

كارگردان :استیون اسپیلبرگ

این فیلم حاصل همكاری استیون اسپیلبرگ و جورج لوكاس بهعنوان فیلمنامهنویس است و نقش اصلی را هم
هریسون فورد بازی میكند .با این تركیب رؤیایی باید هم انتظار داشته باشیم كه حاصل كار ،یكی از بهترین فیلمهای
بوتاب یافتن
تاریخ سینمای جهان باشد .فیلم «ایندیانا جونز» ،داستان زندگی یك ماجراجوی بیپرواست كه در ت 
دستنیافتنیترین گنجهای دنیا به سر میبرد .ایندیانا جونز به لحاظ تجاری هم یكی از موفقترین فیلمهای تاریخ
هالیوود به شمار میرود و جوایز زیادی را هم بهخود اختصاص داد .ایندیانا جونز در سال 2003از سوی بنیاد فیلم
آمریكا بهعنوان دومین شخصیت برتر سینمایی همه دوران اعالم شد .فیلمهای ایندیانا جونز همیشه یك بخش
جداییناپذیر دارد و آن هم عشق شخصیت اصلی فیلم به ماجراجویی و كشف گنجهای دستنیافتنی است.

سارقان زمان

كارگردان:تری گیلیام

داستان این فیلم كامال تخیلی است و به همینخاطر نباید تعجب كرد كه یك سیاهچاله در كمد لباس پسر
جوانی كشف شود .گروهی از آدم كوتولهها از طریق این سیاهچاله به عصر دیگری میروند تا به گنج برسند.
فیلم «سارقان زمان» ممكن است یك شاهكار نباشد اما بدونتردید پیروزی خیال بر واقعیت است و داستان
آن باید مثل یك گنج پنهان از طرف تماشاگر كشف شود .این فیلم را میتوان در ژانر علمی -تخیلی قرارداد
كه كارگردان آن را به كمدی هم آمیخته تا ماجراهای دسترسی پسر جوان و آدم كوتولهها به گنج تلطیف
شود .سارقان زمان نخستین «سهگانه تخیلی » تری گیلیام است كه شامل برزیل و ماجراهای بارن مایچوزن
هم میشود.

عشق ورزی به سنگ

كارگردان :رابرت زمیكس

این فیلم هم یك سرگرمی قابلتحمل است و باید با چنین ذهنیتی آن را تماشا كنید« .عشقورزي به سنگ»
را میتوان یك كمدی عاشقانه دانست كه مملو از صحنههای اكشن است .در این فیلم ،كاتلین ترنر نقش
رماننویس عاشقپیشهای را ایفا میكند که نقشه گنجی را از طریق پست دریافت میكند و برای كشف
گنج وارد ماجراجویی های خطرناك و در عین حال خندهآوری میشود .یكی از ویژگیهای این فیلم بازی
درخشان مایكل داگالس در كنار كاتلین ترنر است و دنی دیویتو هم مهارتش در ایفای نقشهای كمدی را به
خوبی نشان داده است .هزینه این فیلم چیزی حدود 10میلیون دالر بود و در گیشه بیش از 86میلیون دالر
فروخت كه یك موفقیت تجاری برای سازندگان آن بهحساب میآید.

احمقها

كارگردان :ریچارد دانر

فیلمنامه این فیلم را استیون اسپیلبرگ نوشته و طبیعی است كه باید جزو فیلمهای موفق تاریخ هالیوود باشد.
ماجرای این فیلم درباره چند جوان ساكن محله «گون داكز» است كه میخواهند خانهشان را از اجراییه سند
رهنی نجات بدهند و در این راه یك نقشه گنج پیدا میكنند .نقشه گنج ،آنها را به اعماق زمین میكشاند و سفر
پرماجرای شخصیتهای اصلی فیلم از همین جا شروع میشود .جوانان ساكن گون داكز خودشان را گونیز یا
گونیها معرفی میكنند كه بهمعنای اهالی گون است اما بعد از اكران این فیلم از واژه گونی برای توصیف حماقت
آدمهای عجیب و غریب استفاده شد و در زبان انگلیسی جا افتاد .این فیلم در ایران با نام « احمقها» شناخته
میشود .این فیلم یك سرگرمی ناب است و میتوانید كنار بچهها و پدربزرگها و مادربزرگها آن را تماشا كنید.

اعتماد و دیگر هیچ
قالكارها با كمك دستگاههای غولپیكر و شیوههای منحصر بهفرد از خاك ،طال استخراج میكنند اما سرمایه اصلی آنها
اعتماد صاحبان كارگاههای طالسازی است .درست اســت كه كار پر مشقت آنها از هر كسی برنمیآید و بابت این كار
دستمزد خوبی هم میگیرند اما اگر اعتماد صاحبان كارگاههای طالسازی نباشد كارشان رونق چندانی نخواهد داشت.
قالكارها از حجم قابل اعتنای طالیی كه از خاك استخراج میكنند هیچ سهمی ندارند و باید به دستمزدی كه از قبل
مشخص شده اكتفا كنند .بهرام ،پاكدستی را الزمه كار قالكاری میداند؛«شاید بیش از 95درصد كسانی كه به قالكارها
مراجعه میكنند نمیدانند طالی داخل خاكشان چند گرم است .برخی طالســازها كه از ورودی و خروجی طال از
كارگاهشان خبر دارند با خیال راحت به اینجا میآیند و میدانند خاكشان بهطور تقریبی چقدر طال میدهد اما بیشتر
مراجعه كنندهها نمیدانند طالی داخل خاكشان چند گرم است؛ اینجاست كه باید به یك قالكار مورد اعتماد مراجعه
كرد .كار ما بهگونهای نیست كه مشتری با تبلیغات بیاید .طالسازهایی كه جواب خوبی از همكاری با قالكار گرفته باشند
او را به همكاران دیگرش معرفی میكنند و زنجیره مشتری قالكارهای مورد اعتماد شكل میگیرد .یعنی قالكاری كه
بتواند طالی بیشتر و با كیفیتتری استخراج كند بیشتر مورد اعتماد قرار میگیرد».

عیارسنجی

قالكارها مدام پای كورههای غولپیكر میایستند و
با مواد مذاب سر و كار دارند؛ بهخصوص در مرحلهای
كه خاك با ســرب اكسیدشــده مخلوط میشود
و دود ناشــی از آن فضای كارگاه را پر میكند .به
همینخاطر مدام باید زیرنظر پزشــك باشــند و
برای كنترل سرب خونشــان داروهای مخصوص
مصرف كنند .نقطه روشــن كارشان هم این است
كه شغل قالكاری در ردیف مشاغل سخت و زیانآور
دستهبندی شده و همین بند قانونی باعث شده تا
نسل قالكارها در تهران منقرض نشود .ابراهیم كه
17سال قالكاری كرده و تنها 3سال تا بازنشستگی
فاصله دارد ،دلخوش بودن به محصولی را كه قالكارها

تولید میكنند ،یكی دیگر از عواملی میداند كه آنها
را به ماندن در این كار سخت و پر مخاطره ترغیب
كرده است؛«همه ســختیها در نهایت به بیرون
كشیدن شمش طال از دل خاك و فاضالب منجر
میشــود و انصافا به ســختیاش میارزد .طالیی
كه ما از خاك اســتخراج میكنیم بهصورت پودر
به صاحبان كارگاههــا داده میشــود و آنها پودر
طال را به بازار تهران و نــزد «ریگیرها» میبرند تا
عیارسنجی شود .كار ریگیر این است كه طال را بعد
از عیارسنجی ذوب میكند تا به شمش طال تبدیل
شود .بعد هم روی طال انگ میزنند كه نشاندهنده
همان عیار طالست».

شده و فیلمهای بسیاری با موضوع پیدا كردن گنج ساخته شده كه برخی از آنها جزو پربینندهترینها
بودهاند .در دنیای فیلم و سینما ،جســتوجو و یافتن گنج نوعی معامله بوده كه در نهایت به مرگ
شخصیت اصلی یا ثروتمندشدن آن منجر شده و راه سوم دیگری وجود نداشته است.

مومیایی

كارگردان :استیون سامرز

مصر باستان ،سرزمینی پررمزو راز است و بهعنوان سرزمین اسرار و مومیاییها شناخته میشود .چنین
سرزمینی از روزگار قدیمی جای مناسبی برای جستوجو و كشف گنج بوده چون برخیها معتقدند
ارتباطهایی بین مومیاییها و گنجینههای گرانقیمت وجود دارد .نخستین سری مومیاییها در
دهه30میالدی منتشر شد و تا اویال دهه 50ادامه داشت .این آثار معموال در ژانر ترسناك تولید میشد اما در
دهه90میالدی استیون سامرز این ایده را مطرح كرد كه از داستان مومیایی یك ماجرای فانتزی بسازد و در
نهایت آن را به یك فیلم اكشن با عناصر ترسناك بدل كند .فیلم «مومیایی» شباهت فراوانی به ایندیانا جونز و
شیوه اسپیلبرگ دارد و به موفقیت بزرگی هم در گیشه دستپیداكرد.

سه پادشاه

كارگردان :دیوید او.راسل

«سه پادشاه» هم افسانه مدرنی است كه ظاهرا یك پیام ضدجنگ دارد و اتفاقات آن حول حمله آمریكا به
عراق در سال1991رخ میدهد .داستان فیلم درباره 3سرباز آمریكایی است كه در عراق طالهایی كه در كویت
گمشده را جستوجو میكنند .آنها در یك ماموریت سخت نقشهای را كشف میكنند كه در نهایت به پناهگاه
مخفی صدام منتهی میشود .آنها با هزار امید و آرزو و برای یافتن شمشهای طال ماموریت را شروع میكنند
اما در مسیر سختی قرارمیگیرند .عنوان فیلم هم به پادشاهان باستانی اشاره دارد كه مدام در جستوجوی
طال بودند اما كشف گنج با هزینههای گزافی همراه میشد كه پادشاه معموال آمادگی پرداخت آن را ندارد.

دزدان دریای كارائیب

كارگردان :جان ترتل تاب

اگر به فیلمهای اكشن عالقه دارید تماشای این فیلم را به شما پیشنهاد میكنیم .در این فیلم ،شكارچی گنج
برای یافتن گنج باید سلسله اتفاقات را مثل قطعات پازل كنار هم بگذارد تا سرنخها را كشف كند .در این فیلم
نیكالس كیج كه نقش تاریخ نویس معروفی به نام بنجامین گیتس را بازی میكند به اتفاقشان بین كه در
نقش یان هو ظاهر شده ،نقشه رسیدن به گنجی را جستوجو میكنند كه سالها قبل به آمریكا منتقل و
در مكانی نامعلوم دفن شده است« .فیلم گنجینه ملی» داستان كشف این گنج را روایت میكند و خیلیها
معتقدند شباهت زیادی با فیلم ایندیانا جونز دارد .البته عدهای هم معتقدند گنجینه ملی بیش از ایندیانا جونز
به فیلم «الرا كرافت» شباهت دارد.

ماجراهای تنتن

عجایب هفتگانه :دوئل

در توضیح بــازی «عجایب هفتگانه:
دوئــل» آمده اســت :هــر بازیكن،
رهبــری تمدنی را بر عهــده گرفته
و ســاختمانهایی را بنــا كــرده و
شــگفتیهایی را خلق خواهد كرد.
ساختمانها و شگفتیهایی كه یك
بازیكن را میســازد ،روی هم رفته،
شهر نامیده میشــود .به این ترتیب
هر كارت این بازی نماد یك ساختمان
اســت و بازیكنان باید با بهدســت
آوردن سكه ،تقویت ارتش و افزایش
اكتشافات علمی ،شــهر خودشان را
گسترش دهند .این بازی دو نفره یكی
از بهترین و پرفروشترین بازیهای
استراتژیك دنیاســت كه هر دست
آن حدود 30دقیقه زمــان میبرد.
درنهایت اینكه یــك صفحه بازی،
15كارت خدایان ،یك كارت دروازه،
5كارت معبد بزرگ2 ،كارت شگفتی،
10توكن اســاطیر3 ،توكن نذر ،یك
توكن مار3 ،توكن پیشــرفت و یك
نشان مینروا ،اجزای این بازی هستند.

چهلتكه

كارگردان :گور وربینسكی

«دزدان دریای كارائیب» را میتوان یكی از موفقترین فیلمهای تاریخ سینما دانست .یكی از دالیل موفقیت
این فیلم هم بازی درخشان جانی دپ در نقش جك اسپارو است؛ یك دزددریایی عجیب و غریب كه خالق
سكانسهای بهیادماندنی است و ماجرای فیلم حول اتفاقاتی پیرامون او رخ میدهد .جانی دپ در دوران
حرفهایاش نقشهای به یادماندنی بسیاری را ایفا كرده اما بدون تردید شخصیت جك اسپارو كه او در
این فیلم بازی كرد هرگز از ذهن سینمادوستان پاك نخواهد شد .مضمون اصلی این فیلم هم جستوجوی
شخصیتهای اصلی برای یافتن گنج است .آنها و همه دزدان دریایی كه در دریای كارائیب فعالیت میكنند
در جستوجوی گنج هستند تا به فرد ثروتمندی بدل شوند اما ماجرا به همین سادگی نیست.

گنجینه ملی

بــرای دورهمیهــای خانوادگی
و دوســتانه ،بازی كارتی پیكاسو
تفریحی خیلی خوب بهحســاب
میآید .در این بازی شما بهعنوان
بازیكنــان بــازی در نقــش یك
هنرمند ،بــه طبیعتی بكر ســفر
میكنید تــا با كشــیدن بهترین
تابلو نقاشی به شهرت برسید .برای
رســیدن به این هدف و درنتیجه
برنده شــدن در بازی ،باید بعضی
از تابلوها را بفروشید و برخی دیگر
را برای خودتان نگه دارید .در این
میان تابلوهایی وجــود دارند كه
ارزش بســیاری دارند .نكته جالب
توجه دربــاره بازی پیكاســو این
است كه این بازی را حتی میتوان
تكنفره هــم انجــام داد! یك تا
4بازیكن ،تعداد بازیكن مورد نیاز
برای انجام بازی پیكاسو است .در
این بازی 60كارت منظره30 ،كارت
درآمــد32 ،كارت برنامه7 ،كارت
هدف روزانه10 ،كارت حالتهای
بازی و 4مهره آرتیست وجود دارد.

كارگردان :استیون اسپیلبرگ

در فیلمهایی كه اسپیلبرگ برای بزرگساالن ساخته هم رگههایی از خیالپردازی و باورهای شخصی دیده
میشود و این كارگردان در ساخت فیلمهایی با این سبك و سیاق مهارت خارق العادهای دارد؛ بنابراین
اقتباس او از مجموعه كتابهای مصور«ماجراهای تنتن» برای كارگردان تحسینشدهای مثل اسپیلبرگ
یك امر طبیعی است .در این فیلم ،تنتن به همراه سگش در بازار قدیمی شهر بروكسل ،ماكت یك كشتی
قدیمی را كه به قرن هفدهم تعلق دارد میخرد .این كشتی به كشتیرانی تعلق داشته كه موردحمله دزدان
دریایی قرارمیگیرد و كشتی او با انبوه طال و جواهرات قیمتی غرق میشود .ماجرای این فیلم از همین جا
شروع میشود.

«چهلتكــه» نــام یــك بازی
خانوادگــی دو نفــره اســت كه
بازیكنــان بایــد روی صفحهای
كه مقابل خــود دارند ،تكهدوزی
كنند! چطور؟ عــرض میكنیم.
تكههای پــازل ماننــد پارچهها
دور صفحه بازی بهطور تصادفی
چیده میشوند و بازیكنان باید با
پرداخت هزینه پارچهها كه روی
تكههای پازل بهصــورت دكمه
درج شــده ،تكههــا را خریداری
كنند و در صفحــه مقابل خود به
تكههای دیگر وصل كنند .بازی
زمانی به پایان میرسد كه مهره
یكی از بازیكنان بــه مركز بازی
در صفحه اصلی برسد .درنهایت
هــم بازیكنــی برنده اســت كه
بزرگتریــن و زیباترین تكهها را
وصلهدوزی كرده باشــد و جای
خالــی كمتــری در صفحهاش
داشته باشد .همچنین دكمههای
بیشتری برایش باقی مانده باشد.
مدت زمان انجام این بازی 15تا
30دقیقه اســت و این بازی یكی
از ارزانقیمتتریــن بازیهــای
موجود در بازار است.

14

بازیگردی

پنجشنبه

خاطرهخانه

 6آبان 1400
شماره 138

ق
سيسمت
زدهم

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

میلیون لردز

Lords: Kingdom Conquest

است .در این بازی همانطور كه
احتمــاال از نامش هــم متوجه
شدهاید ،شــما یك قلمرو دارید
كه باید با افزایش قدرت دفاعی
و برنامهریزی ،به سایر قلمروها
حمله كنید و درنهایت قلمروی
خودتــان را گســترش دهید.
شبیهســازی ســه فصل سال،
گرافیــك زیبا بــرای یك بازی
موبایلی و تفاوت اســتراتژی در
هر یك از فصلهای سال ازجمله
خصوصیات بازی «میلیون لردز»
اســت كه كاربرانــش را راضی
نگهداشــته اســت .نكته جالب
توجه درباره این بــازی رایگان
بودن آن اســت .هــر چند مثل
بیشــتر بازیهــای اندرویدی
امكان خریدهای درون برنامهای
وجود دارد .هــر چند در معرفی
این بازی آورده شده كه مناسب
برای نوجوانان است ،اما طراحی
خوب آن باعث شده تا این بازی
برای همه گروههای سنی جذاب
باشد.

میوههای خشمگین

در معرفی بازی Juicy Realm
آمــده :میوههای خشــمگین
كنترل دنیا را بهدست گرفتهاند
و به دشــمنان اصلــی جهان
تبدیل شــدهاند .ماجرای این
بازی جــذاب موبایلــی از این
قرار اســت كه بهدنبال جهش
ناگهانــی گیاهان ،انســانها
مجبور میشوند كه به نبرد این
گیاهان و میوههای خشمگین و
بیرحم بروند .برای این منظور
بایــد ســاحهای قدرتمندی
بســازند تا از پــس از گیاهان
جهش یافته بــر بیایند .به این
ترتیب شما باید در جریان بازی
بهمرور به دالیل جهش ناگهانی
میوهها پی ببرید و از ابزارهای
جدید برای مقابله با آنها استفاده
كنید .در ماجراجویی خود باید
مناطق ناشناخته را كشف كرده
و با آزادســازی شخصیتهای
مختلــف ،از تواناییهای ویژه
هر كدام بــرای پیروزی در این
نبرد عجیب و غریب اســتفاده
كنید .این بازی یكی از بهترین
بازیهای اندروید سال 2021
است.

از مجموعه عكسهاي پشت صحنه فيلمهاي وسترن سرجولئونه

یكــی از بهتریــن بازیهــای
استراتژی موبایلی ،بازی Million

همشهری؛ ناشر اختصاصی خاطرات انیو مورریكونه ،آهنگساز شهیر

سرت رو بيار جلو رفيق

سرت رو بدزد احمق

عالوهبر مقوله اسطوره موراويا
كــه پيشتر دربــارهاش گفتم
و افســانهاي كه در طول زمان
گســترش يافته و دور سينماي
لئونه تنيده شــده بود ،آلبوم
موسيقي فيلم «روزي روزگاري
در غرب«» را «  »RCAمنتشــر
كرد و 10ميليون نسخه از آن در
سراســر دنيا به فروش رسيد...
از اينكــه بگذريم ،صــداي ادا
دلاورســو اگرچه در موسيقي
روزي روزگاري در غرب هدف و
نيتي داشت اما در فيلم سرت رو
بدزد احمق با همراهي فالشبكي
از ايرلنــد متجليكننده يك
آرمانشهر روبهزوال است؛ نماد
ازدسترفتن دنيايي گمشده. ...
صداي ا ّدا را براســاس تغييــر فيالبداهه
تمپو آهنگ از سيســتم دونتي به سهنتي
وارد كردم و ملــودياي را با آواز ميخواند
كه مدام پردهگردانــي ميكند ،تغيير گام
ميدهد و با هربار تكــرار در هر تغيير گام،
از اول خود را پرتاب ميكند تا احســاس
دويدن تشديدشــونده بيپايانــي را القا
كند .موسيقي در سراســر فلشبكهاي
مفصل جواني«جانشان مالوري» (جيمز
كابرن) در ايرلند جايگزيــن گفتوگوها
شده اســت .به شــكل كليتر ،موسيقي
بهعنوان نيمهكاراكتر به فيلم وارد و از آن
خارج ميشود .درواقع بهنظر ميرسد كه
شخصيتها در لحظاتي از طريق موسيقي با
هم ارتباط برقرار ميكنند و حتي موسيقي
را ميشنوند .براي مثال در اواخر فيلم ،آنجا
كه قرار اســت خوآن اعدام شود ،او صداي
سوت جان را كه از جايي نامعلوم ميشنود
و او آن را دروني ميكند و متوجه ميشود
كه اين اليفموتيف (آهنــگ مكرر) او را از
مرگ نجات خواهد داد.
يك ايده فيلم-موزيكال ديگر
اين پيشــرفت ديگري در همكاري من و
ســرجو بود .اين دومين فيلم درباره پايان
غربوحشي بود ،يا دستكم در ميان آثار
لئونه ايــن دومين فيلمي بــود كه چنين

مضموني داشت.
تمهاي اصلياي كه براي اين فيلم نوشتم
عبارتند از عشــق ،ســرتو بــدزد احمق،
رژهطــراران ،بدرود مكزيك و ميز ســبز،
كه بهويــژه از اين آخري خيلي خوشــم
ميآيد .مثل فيلمهاي قبلي ،گاه گزينههاي
نامآوايــي ،الهامبخش من بــود كه از نظر
موســيقايي يادآور صداهاي واقعي است.
و نه فقط همين ،كه در قطعه اصلي سرتو
بدزد احمــق ،صداي زير مردانــه را بهكار
بردم كه كلمه«شان،شان ،شان» را تكرار
ميكرد و از تلفظ نام جانشــان برگرفته
شده بود .پيچيدگي اين شخصيت در تضاد
با يك صداي «اوها»ي بادگلومانند خشن
و زننده ،مربوط به شــخصيت منفي ديگر
بهنام خوآن و با بازي راد استايگر و به قصد
ابراز خشــكي زننده اين شخصيت است.
اول قرار بود ايالي واالك اين نقش را بازي
كند اما استايگر در همان زمان براي فيلم
«در گرماي شب» (نورمن جيسون )۱۹۶۷
برنده اسكار شــده بود و تهيهكنندهها او
را ترجيــح دادند .خوآن و جــان از همان
اول هم نميتوانســتند رابطهاي جز يك
رابطه مهر و كين داشــته باشــند و حين
تبديلشــدن به دوســتهاي عالي ،مدام
با هم كلنجــار ميرفتند.من بــراي ابراز
روحيات بچگانــه و بيادبانه خوآن جز آن
«اوها» كه ذكرش آمد ،سراغ صداهايي با
طبعي عاميانه ،گروتسك و بينزاكت رفتم.
يكبار ديگر رفتم بهسراغ يك فاگوت كمي
ازنفسافتاده در سطح بمتر براي برخوردها
و كثافتكاريهاي هارمونيك در تقابل با
ملودي بسيار ساده كنترپوئنشده مطنطن
بانجو و فلوت ركوردر و اوكارينا .همه اينها
در قطعه رژهي طراران به تالقي رســيد.
اين قطعه را به روشهاي مختلفي تنظيم
كرده بودم .ايده اين قطعه بهصورت مارش
پيشنهاد ســرجو بود كه در آن زمان با او
نهايت همدلي را داشتم .اركستر هم همه
ســازهاي ارگانيك را متقاعد ميكرد كه
چيزي مضحــك و هجوآلود (بورلســك)
را درون قطعــه نگه دارند تا از سرنوشــت
غريب شخصيتي خبر دهد كه قرار بود نماد
انقالب شود.
فيلم با نقشبستن حروف بزرگ
[انگليسي] سفيدي بر صفحاتي
سياه شروع ميشــود« :انقالب
يك ضيافت شــبانه اجتماعي،
رويداد ادبي ،يك نقاشي و طرح يا
چيزي تجملي و خوش آبورنگ
نيست؛ انقالب را نميتوان با وقار
و احترام به انجام رساند .انقالب
امري خشــونتبار اســت.»...
بعد با نخســتين تصاوير مواجه
ميشــويم :نمايي از مورچههاي

مترجم:مهدیفتوحی--حامدصرافیزاده در سيزدهمين قسمت از اين پاورقي كه بهطور اختصاصي از كتاب «در پي
آن نغمه؛ زندگي من ،موسيقي من» حاصل گفتوگوي الساندرو ِد روزا
با انيو مورريكونه منتشر ميشود ،به سرفصل مهمي از كارنامه انيو مورريكونه ميرسيم« .سرت رو بدزد احمق» ()1971
كه در ايران با عنوان «سرت رو بدزد رفيق» بهنمايش در ميآيد ،پنجمين و آخرين فيلم از مجموعه وسترنهايي است
ن آثار در دهههاي  60و 70ميالدي
كه سرجو لئونه آن را كارگرداني كرده و مورريكونه براي آنها موسيقي ساخته است .اي 
ن آثاري تجاري و بدون درنظرگرفتن ظرفيت چشمگير زيباييشناسي آنها در ابعاد روايي ،بصري و صوتي
اغلب بهعنوا 
دور از چشم منتقدان ماند .در ايران هم مانند باقي كشــورها ،مطبوعات سينمايي آن سالها اين فيلمها را با چوب
تجاري راندند و نمايش اين فيلمها در صفحه نقد و نظر مجالت اغلب با سكوت برگزار شد .نيمقرن بعد از ساختهشدن
اين فيلمها و درحاليكه اغلب سازندگان اصلي اين فيلمها درگذشتهاند ،آثار وسترن سرجو لئونه كه در فيلمهاي
وسترن اسپاگتي (فيلمهاي وسترني كه در ايتاليا ساخته ميشدند) بهعنوان فيلمهاي با ارزش سينمايي مورد توجه
ن آثار ،صاحب
محافل سينمايي دانشگاهي مورد توجه قرار دارند ،لئونه و مورريكونه بهعنوان دو عامل اصلي تشخص اي 
منزلتي كمنظير در تاريخ سينما شدهاند و چه در بحثهاي سينه فيلمي(طرفداران سينما) و چه رويكردهاي آكادميك
و حتي انتخابهاي مطبوعاتي بهعنوان خالقان اين شاهكارها مورد توجهند .در پايان فصلي كه همه وسترنهاي لئونه
با موسيقي مورريكونه به پايان ميرسد ،مروري داريم تصويري براساس عكسهايي كه بهتازگي از پشتصحنه اين
فيلمها منتشر شده است .همچنين مجموعهاي از آگهي نمايش اين 5فيلم در روزنامههاي ايران پيوست اين صفحه
كردهايم .باشد كه اين مجموعه براي خوانندگان دائمي اين صفحه لذت دوچنداني را خلق كند.

پشت صحنه فيلم سرت رو بدزد احمق!

در حال حركــت روي تنه يك
درخت ،پاهاي چرك يك مرد و
شنيدهشدن اصواتي الكترونيكي
از دســتگاه ســينكت شبيه
شيشكي؛ اين مرد «خوآن» است.
اين فيلم بهمراتب از آثار پيشــين [لئونه]
اثري سياســيتر بود و اين مسئله تنها به
آن نقلقول «مائو تسهتونگ» عنوانبندي
مربوط نميشــد .در همان ابتدا شما بعد
از صداي انفجار بمبي در دوردســت ،چند
لحظه از يك رژه را ميشنويد كه ناگهان با

صداهايي خارجي و انعكاس صداي سوتي
كه ميبايست در گوش مخاطب از فاصلهاي
دور طنينانداز شــود ،همراه ميشود كه
همه اينها به پخش قطعه «ابداعاتي براي
جان» در همان عنوانبندي ابتدايي فيلم
ميرسد.
راهپيمايــي طــراران داراي ســاختاري
متشــكل از اليههاي موازي خطي بود كه
بهنســبت منشــي كه من در كارم داشتم
سنتيتر بود؛ اما قطعه ابداعاتي براي جان
براســاس اين اصل بود كه بر كانون تكيه
كنم ،مــن حين ضبط تركهــاي صوتي
متعدد ،بــه اين اصل رســيدم .من ضمن
توجه بــه هارموني و كنترپــوان هر ترك
صوتي را هربار بهنحوي متفاوت و در عين
حال ،بهنحوي كه داراي ويژگيهاي صوتي
معنادار باشــد با تركهاي ديگر همزمان

ميكس كــردم ،به اين ترتيــب اين قطعه
داراي توانايي بالقوه تغيير گام شــد .اين
اليهپردازيهــا بهدليل غنــا و پيچيدگي
كاراكتر جانشــان مالــوري الزامي بود؛
يك بمبگــذار ايرلندي كه ســوار بر يك
موتورســيكلت عجيبوغريب به مكزيك
آمده تا آغازگر يك انقالب باشد.
ظاهرا ً قرار نبوده كه لئونه فيلم
را كارگرداني كند...
ابتدا لئونه قرار بود فقــط تهيهكننده فيلم
باشد نه كارگردان .او فيلمنامه را با همراهي
سرجو دوناتي و لوچانو وينچنتزوني نوشت
و كارگرداني را به پيتــر باگدانوويچ محول
كرد اما انگاري آنها سر هر موردي اختالف
نظر داشتند .اينطور ميگويند كه جانكارلو
سانتي انتخاب بعدي براي كارگرداني بوده
اســت .ولي بازيگران تهديد كردند كه اگر

لئونه خودش فيلم را كارگرداني نكند در
فيلم بازي نخواهند كرد .تهيهكنندگان
آمريكايي كه عهــدهدار بخش عمدهاي
از ســرمايهگذاري فيلــم بودنــد نيز
ميخواستند هرطور شده لئونه فيلم را
كارگرداني كند .حضــور او [براي همه]
اطمينانبخش بود .سرجو سرانجام در
آخرين لحظه مجبور به قبول كارگرداني
فيلم شــد چراكه ديگر همه [بهصورت
جدي] درگير ســاخت آن شده بودند و
ساخت فيلم جلو رفته بود .اينبار برعكس
همكاريهاي قبليمان ،موسيقي متن
را پيــش از فيلمبرداري ننوشــتم و در
مرحله پس از توليد تغييرات زيادي در
آن دادم .سرت را بدزد احمق ،زندگي را
براي همه ما سخت كرد .به خاطرهمين
شتاب ،مجبور شــدم پيشنهاد ساخت
موســيقي«پرتقال كوكي» (اســتنلي
كوبريك) را رد كنم.
[جانكارلــو ســانتي (متولــد )۱۹۳۹
كارگردان و فيلمنامهنويســي است كه
با ســرجو لئونه در «خوب ،بد ،زشت»
و روزي روزگاري در غــرب همــكاري
كرده بود].
پس راست است كه كوبريك
با شما تماس گرفته بود...
بلــه او از موســيقي مــن بــراي
فيلم«بازجويي از يك شــهروند دور از
سوءظن» (۱۹۷۰اليو پتري) خوشش
آمده بود .بــاورت ميشــه؟ كوبريك

خودش تلفني بــراي تبريك و صحبت
دربــاره فيلمش با من تمــاس گرفت.
گفتوگوي ما شــروع شــد ،نخستين
موضوع بحث ما مكان ضبط موســيقي
بود .كوبريك ســفر هوايي را دوســت
نداشــت و ميخواســت همهچيز در
لندن انجام شــود ،درحاليكه ترجيح
من ،بهدليل درگيريهــاي فراوان ،به
ماندن در رم بود .ساخت موسيقي سرت
رو بدزد احمق را شــروع كرده بودم و
درنهايت با تأســف فراوان پيشــنهاد
كوبريــك را رد كردم .والتــر كارلوس،
سازنده موســيقي متن پرتقال كوكي،
براي اين فيلم كار درجه يكي انجام داده
است :بازسازي و بازنوازي موسيقيهاي
كالسيك با سينتيسايزر نبوغآميز بود.
از اينكه هرگز با چنين كارگردان بزرگي
همكاري نكردم افسوس خوردم.
[والتــر كارلوس در ســال  ۱۹۷۲پس
از تغيير جنســيت با عمل جراحي ،نام
وندي كارلوس را براي خود برگزيد].
شما موسيقي پرتقال كوكي
را چطور ميساختيد؟
احتمــاال آن را بــه ســبك و ســياق
موســيقي«طبقه كارگــر به بهشــت
پتري) ميساختم.

ميرود» ( ۱۹۷۱اليو
معتقــدم ايــن شــيفتگي افراطي در
بهتصويركشيدن خشــونتِ فيلمهاي
اليو پتــري بود كــه نظــر كوبريك را
برميانگيخت.
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حاال دیگر كمتر كسی را پیدا میكنیم
كه دســتكم در یكی از شبكههای
اجتماعــی عضو نباشــد .فعالیت
خودمان و بقیه در این شــبكهها
به بخش مهمــی از زندگی همه ما
تبدیل شده و البته كه این فعالیتها
بــر جنبههای مختلــف زندگی ما
تأثیر میگــذارد .یكی از مهمترین
تغییراتی كه شبكههای اجتماعی
میتوانند ایجاد كنند ،تأثیرگذاری بر
وضعیت روان كاربران است .هرچند
نمیتوان گفت شبكههای اجتماعی
فقط تأثیرات منفی بههمراه دارند
اما از آنجا كه ممكن است استفاده
ناسالم از آنها به روان ما آسیب بزند،
الزم اســت برخی نكات را درباره
این شــبكهها بدانیم .ویدا ساعی،
روانشناس بالینی درباره این موضوع
توضیح میدهد.

شبكههای اجتماعی چه تأثیری بر سالمت روان ما میگذارند؟

افزایش استرس
تأثیر شبكههای اجتماعی بر روان افراد ،برای محققان
علوم رفتاری و روانشناســان اهمیت داشــته است.
دانشگاهی در هلند مطالعه جالبی درباره این موضوع
انجام داده است .هدف محققان از انجام این پژوهش
این بود كه متوجه شوند كه آیا شبكههای اجتماعی،
همانطور كه همه به آن اعتقــاد دارند به افراد كمك
میكنند تا هنگام اســترس یا در زمان فراغت ،ذهن
خود را پاك و آرام كنند؟ برخــی از نتایج جالب این
تحقیق نشان دادند كه شبكههای اجتماعی كسالت
و بیحوصلگی را از بین نمیبرند بلكه باعث میشوند
افراد احســاس كســالت و بیحوصلگی و استرس
بیشتری كنند .براســاس این پژوهش ،شما فقط در
مواقع اســتراحت یا زمانی كه كمی وقت آزاد دارید
از تلفنهمراه استفاده نمیكنید .درواقع ،استفاده از
تلفن همراه نوعی اوقات فراغت نیست بلكه بیشتر یك
شیوه زندگی است .عالوه بر این ،شما حتی در غیرقابل
توضیحترین شــرایط از موبایل اســتفاده میكنید.
بنابراین ،تمایز لحظات استراحت از لحظات كار دشوار
میشود .ما از تلفنهمراه خود استفاده مداوم و ناسالم
میكنیم .ما شــبكههای اجتماعی را بدون توجه به
شرایط ،بررســی میكنیم .این میتواند باعث شود
ما در طول كار ،بیشتر استرس داشته باشیم و حتی
زمانی كه باید در حال استراحت باشیم ،دچار استرس
بیشاز حد شویم .احســاس فوریت ،نیاز به بررسی
مداوم تلفنهمراه خود.

الیكها  روانكاربران را شاد نمیكنند
بیحوصلهتر از قبل
شبكههای اجتماعی نهتنها كســالت و بیحوصلگی را از بین
ی را هم به مخاطــره میاندازند.
نمیبرند بلكه ســامت روان 
بسیاری از ما وقتی حوصلهمان سر میرود یا احساس خستگی
و كســالت میكنیم ،ســر در موبایل و گوشــی تلفن همراه
ميكنيم ،به شبكههای اجتماعی سرك میكشیم تا به خیال
خود ،حالمان خوب شود و ذهنمان آرام بگیرد .اما این راهحل
رفع بیحوصلگی نیست .اگر میخواهید كسالت و بیحوصلگی
را از بین ببرید و ذهن خود را آرام كنید ،به شما توصیه میشود
یك مداد و كاغذ بردارید تا اینكه به تلفن همراه و شبكههای
اجتماعی مراجعه كنید .شــبكههای اجتماعی كســالت و
بیحوصلگی را از بیــن نمیبرند .در حقیقــت ،اغلب اوقات
كانالها و صفحات پر از افرادی است كه بر سر یكدیگر فریاد
میزنند .برخی از نوشتهها در ذهن شــما حك شده و باعث
استرس شما میشوند .چنین اتفاقهای مشابهی در شبكههای
اجتماعی مختلف میافتد .شما برای دقایقی بهقصد سرگرمی
وارد میشــوید ،درحالیكه اغلب احســاس میكنید بیشتر
آزردهخاطر شدهاید تا آرام.

اعتیاد به شبكههای اجتماعی

اعتیاد بــه شــبكههای اجتماعی یكــی دیگر از
تأثیرات حضور كنترلنشــده در این شبكههاست.
این احساس كه شــما مجبورید مدام موبایل خود را
چك كنید ،تصادفی نیســت .درواقع ،این واقعیت
كه شبكههای اجتماعی كسالت و بیحوصلگی شما
را برطــرف نمیكنند ،به هدفی خــاص برمیگردد.
این واقعیتی اســت كه هــر برنامه و اپلیكیشــن
بهدنبال چیز بسیار خاصي اســت؛ اینكه شما مرتب
از آنها اســتفاده كنید .همه این سیستمعاملها از
تكنیكهای بســیار پیچیدهای استفاده میكنند تا
شــما را به آنها متصل نگهدارند« .احساس فوریت»،
این ایده كه اگر نگاهی به تلفن همــراه خود نكنید
چیزی را از دســت میدهید ،یك اتفاق مكرر است.
بنابراین وقتی بهخودتــان میآیید كه حضور در این
شبكهها به جای ایجاد احســاس آرامش ،تبدیل به
اعتیاد میشود.

راه سرگرمی پیدا كنید

براساس مطالعات ،جوانان بهطور فزایندهای نسبت به
احساس كسالت و بیحوصلگی ،بیتحمل شدهاند .در
حقیقت ،بسیاری از جوانان وقتی صفحه نمایشگری
جلویشان نیست ،اضطراب زیادی را تجربه میكنند.
اما گشــتوگذار كوتاهمدت در موبایــل باعث بهبود
روحیه آنها نمیشــود .دوره نوجوانی بهخودی خود
پر از چالشهای رشــد و فشــارهای اجتماعی است.
درگیرشــدن در شــبكههای اجتماعــی میتوانــد
ریسك افســردگی و اضطراب را در نوجوانان افزایش
دهد .مواجهه با تصاویــر اغراقشــده و زیباییهای
دســتنیافتنی ،نرخ اختالالت خــوردن ،خودانگاره
ضعیف و اختالل بدریختانگاری را در این گروه
جمعیتی افزایش میدهــد .به همین دلیل
هم الزم است والدین مسئولیت بیشتری را
در قبال رفتارهای فرزند خود در شبكههای
اجتماعی قبول كرده و آنها را از تأثیر شبكههای
اجتماعی بر ســامت روان آگاه كنند .بهعنوان
یك والد بــر فعالیت فرزندتان در شــبكههای
اجتماعی نظارت داشته باشــید و آن را به زمان
خاصــی در روز محدود كنیــد .میتوانید یك
روز در هفته را روز بدون شــبكههای اجتماعی
اعالم كنید .به فرزندتــان قضاوت صحیح را در
مورد زندگی و تصاویر دیگران در شبكههای
اجتماعی آموزش دهید .به او تأكید كنید
كه اكثر افراد تصویر اغراقشدهای را از خود به
نمایش میگذارند .فعالیتهای بدنی و تفریحی
غیرمجازی را تشویق كنید .به فرزندتان نحوه برخورد
با مزاحمان مجازی و محتــوای مجاز و غیرمجاز برای
انتشار را آموزش دهید.

مسابقه مقایسه

اگر شبكههای اجتماعی را برای رفع كسالت و بیحوصلگی
انتخاب میكنید ،بــرای كاهش تأثیرات منفــی آنها بر
ســامت روان ،راههای بهتری پیدا كنید .البته مهمترین
چیز این اســت كه یاد بگیرید كســالت و بیحوصلگی را
تحملكنید .كاری كه باید انجام دهید این است كه منابع
دیگری را پیدا كنید كه با آنها ســرگرم شوید و استفاده
از شــبكههای اجتماعی را بگذارید برای امور ضروری یا
انجام كارهایتان .اگر این موارد را بهخوبی انتخاب كنید،
میتوانند هم غنیكننــده و هم مفید باشــند .خواندن،
گوشدادن به موســیقی یا تمرین برخی از فعالیتهای
هنری ،همه منابعي استثنایی برای ذهن و سالمت روان
شما هستند .آنها احساسات را هماهنگ میكنند ،استرس
را تنظیم میكننــد و خالقیت را افزایــش میدهند .اگر
تالش كنید ،بــهزودی متوجه میشــوید كه جهانهای
شــگفتانگیزی فراتــر از صفحهنمایــش تلفنهمراه و
سروصدای بیوقفه شبكههای اجتماعی وجود دارد كه تا
امروز از آنها غافل بودهاید.

اتفاقــی كه احتمــال افتــادن آن بــرای كاربران
شــبكههای اجتماعــی زیاد اســت ،افتــادن در
مســابقه مقایســه زندگی خودشــان با دیگران
اســت .عامل مقایســه از مهمترین مواردی است
كه احســاس انزوای اجتماعی را ایجاد میكند .با
نگاهكردن به جدیدترین پســتهای دوســتان و
آشــنایانمان ،ناخودآگاه خودمان را با آنها مقایسه
و دربــاره كیفیت زندگی خود قضــاوت میكنیم.
در شــبكههای اجتماعی چه خودمــان را باالتر از
بقیه تصور كنیم و چــه پایینتر ،مقایســهكردن
باعث میشــود كه احســاس بدی در افراد ایجاد
شود .نكته جالب اینجاســت كه در زندگی واقعی،
تنهــا درصورتیكــه زندگــی دیگــران را بهتر از
خودمان بدانیم ،احســاس بدی را تجربه میكنیم.
تحقیقات نشــان میدهد كه در جهان شبكههای
اجتماعی ،هر نوع مقایسهكردن با عالئم افسردگی
در ارتباط است.

راهنما

چرا كودكان
لجباز میشوند؟
كودكان هم مانند بزرگترها دچار خشم
و ابراز آن یعنی پرخاشگری میشوند كه
معموال با افزایش سنشان و با توجه به
شرایط موجود یاد میگیرند كه خشم
خود را كنترل كنند .البته كنترل خشم
به 3عامل وراثت ،محیط تربیتی و هوش
كودك بستگی دارد.
كــودكان در دورههــای مختلــف ســنی
چالشهایی را تجربه میكنند .برای مثال از
یك تا سه سالگی مرحله لجبازی كودك است
و اگر كسی بازی آنها را قطع كند ،ممكن است
اشیا را به ســمت آن فرد پرتاب كنند و یا در
شش سالگی لگدزدن یا كتك كاری را ممكن
است انجام دهند.
خشــم ،نشــاندهنده تعــارض كــودك
بین شــخصیت در حال رشــد خــودش با
شخصیت و نگرشهای پدر و مادرش است.
منشا پرخاشــگری كودكان ،خشم درونی
آنهاست؛ یعنی تا زمانی كه كودك در درون
خود احســاس خشــم و عصبانیــت نكند،
پرخاشــگری نیز نخواهد كرد .از علل خشم
كودكان میتوان به وراثت و ژنتیك ،مشكالت
جسمانی مانند كمكاری یا پركاری بعضی از
غدد ،كمخونی ،مشكالت بینایی ،اعتیاد پدر
یا مادر ،دوری طوالنی مدت پــدر و مادر از
فرزند و ناكامی در رسیدن به هدف مطلوب
كودك اشــاره كرد .بســیاری از كودكان از
تلویزیون و رسانهها و پدر و مادر یا دوستان
خود عصبانیت ،پرخاشگری و ابراز آن را یاد
میگیرند ،بهطوری كه كــودك این ویژگی
را در خود نــدارد اما آن را یــاد میگیرد .در
خانوادههایی كه مدام درگیری و جدال وجود
دارد و پدر و مادر رابطــه خوبی با هم ندارند
یا طالق گرفتهاند ،خشــم و پرخاشگری در
كودك بیشتر دیده میشود.

تاجر
از همان كودكی

ایالن ماسك در سال 1971در شهر پرتوریای
آفریقای جنوبی به دنیا آمد .مادرش یك مدل
كانادایی و پدرش مهندس الكترومكانیك اهل آفریقای
جنوبی است .پس از اینكه پدر و مادر ماسك در سال
1980از یكدیگر جدا شدند ،ایالن نوجوان به همراه خواهر و
برادر كوچكتر خود به زندگی همراه با پدرشان ادامه دادند.
در 10سالگی متوجه شد كه به كامپیوتر و برنامهنویسی عالقه
دارد .او سپس بهصورت خودآموز به یادگیری برنامهنویسی
روی آورد و در سن12سالگی نخستین بازی ویدئویی خود
را كه با زبان بیسیك نوشته شده بود ،به قیمت 500دالر
فروخت .عالوه بر عالقه فراوان به تكنولوژی و برنامهنویسی،
ماسك از همان كودكی یك تاجر بالقوه نیز بود .او با
ایدههای تجاری جذاب خود ،چندین بار برادر ،خواهر
و پسرعموهایش را به كارهایی مانند «فروش
تخممرغ عید پاك» در محلهشان راضی كرده
بود و از این راه به نوعی از آنها برای
كسب درآمد استفاده میكرد.

آشنایی با ایالن ماسك ،یكی از 10شخصیت تأثیرگذار جهان

نفر اول
دنیای فناوری و كارآفرینی

ایالن ماسك كه ریاست شــركتهای بزرگی مثل اسپیس ایكس و تسال را برعهده دارد ،از
مشهورترین كارآفرینان این روزهای دنیای فناوری اســت .آنچه او را از دیگر افراد فعال
در زمینههای مشابه متمایز میكند ،شــخصیت كاریزماتیكش و عالقه عجیب رسانهها و
دوستداران دنیای تكنولوژی به اوست .آشــنایی با ویژگیهای رفتاری و زندگینام ه ایالن
ماسك میتواند درسهای بسیاری برای كارآفرینان جوانی داشته باشد كه قصد دارند در
زمینه تكنولوژی دست به نوآوری بزنند .ایالن ماسك ،دومین كارآفرین (اولین نفر جیمز
اچ كالرك بود) در «سیلیكون ولی» بود كه موفق شــد  3شركت (پی پل ،اسپیس ایكس و
تسال موتورز) را با ارزشی بیش از یكمیلیارد دالر ایجاد كند .ایالن ماسك بهعنوان یكی از
10شخصیت تأثیرگذار جهان انتخاب شده است.

درس و
كارآفرینی همزمان

ماسك جوان پس از اتمام تحصیل در دبیرستان ،در سال،1989
درست قبل از تولد 18سالگی ،برای اینكه بتواند از خدمت سربازی در ارتش
آفریقای جنوبی فرار كند ،پس از اینكه توانست از طریق مادرش شهروندی كانادا
را بهدست بیاورد ،به این كشور مهاجرت كرد .در سن 19سالگی ماسك برای تحصیل
در مقطع پذیرفته شد .او پس از گذشت 2سال از تحصیل خود ،به دانشگاه پنسیلوانیا در
آمریكا منتقل شد و موفق به اخذ همزمان دو مدرك كارشناسی فیزیك و كارشناسی
اقتصاد در سن 24سالگی شد .بعدها او تصمیم گرفت از ادام ه تحصیل انصراف
بدهد تا بتواند با تمركز بیشتری ایدههای كارآفرینان ه خود در زمینههای
اینترنت ،انرژیهای تجدیدپذیر و فناوریهای فضایی را
دنبال كند.

آغاز موفقیتها

در سال 1995ماسك و برادرش كیمبال ،با ســرمایه 28هزار دالری پدرشان
شركت نرمافزاری و اینترنتی  Zip2را تأســیس كردند .شركت تازه تأسیس
آنها راهنمای اینترنتی را در اختیار صنعت چاپ روزنامه قرار میداد .شركت
نوپا به سرعت به موفقیت رســید و آنها توانستند با روزنامههای بزرگی چون
نیویورك تایمز و شیكاگو تریبیون همكاری كنند .ایالن ماسك قبل از رسیدن
به سن30سالگی میلیونر شد و برای پروژههای بعدی خود پول كافی بهدست
آورد .در سال 2001ماسك به همراه 2تن از دوستان خود به مسكو رفت تا برای
پروژههای فضایی خود تعدادی موشك قارهپیمای دستدوم از روسیه بخرد.
بهگفت ه دوست ماسك ،روسها كه به او به چشم یك تازهكار نگاه میكردند،
مرتبا او را مسخره میكردند .در نتیجه ماسك و دوستانش مجبور شدند
دست خالی به آمریكا بازگردند.

سرسخت در راه اهداف

ماسك میگوید زمانی كه در دانشگاه مشغول به
تحصیل بود ،همواره دوست داشت در فعالیتهایی
شــركت كند كه در نهایت منجر بــه تغییردادن
دنیا بشــوند .پس از اینكه او بــه لطف پروژههای
اولیهاش مانند  Zip2و  PayPalبه ثروت فراوانی
رسید و میلیونر شــد ،درحالیكه میتوانست از
دنیای كســبوكار به كل كنار بكشد یا بهدنبال
كســبوكارهایی با درآمد بیشتر و ریسك كمتر
برود ،تصمیم گرفت عالیق خــود را دنبال كند.
ماشــینهای الكتریكی ،پنلهای خورشیدی و
مأموریتهــای فضایی ،كســبوكارهایی بدون
دردسر و ســودآور نیســتند .اوضاع برای تسال و
اسپیس ایكس همواره به خوبی امروز نبوده است
و بهگفته خود ماسك ،شركتهایش چندین بار تا
مرز ورشكستگی پیش رفتهاند و او تمامی سرمایه
خود را از دســت داده اســت .امروز ماسك با در
اختیار داشتن 11/5میلیارد دالر ثروت شخصی،
هشتاد و سومین فرد ثروتمند زمین است و فوربز
او را در رتبه بیســت و یكــم قدرتمندترین افراد
جهان قرار داده است.

پرسر و صدا در
شبكههای اجتماعی

ماسك ،فعالیتی جدی در شبك ه اجتماعی توییتر
دارد و عموما اخبار شركتها ،ایدههای جدید
و انتقاداتش را از طریق این كانال منتشر میكند.
توییتهای او در سال ۲۰۱۸بیش از همیشه جنجالی شد
و اخبار ضدو نقیض او در مورد خصوصیسازی تسال ،سرانجام
دردسرساز شد تا اینكه كمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریكا
او را در تاریخ 30سپتامبر این سال به كنارهگیری از هیأت مدیره
این شركت محكوم كرد .تسال تا 3سال از این سمت كنار گذاشته
شده و محكوم به پرداخت جریم ه 20میلیون دالری نیز هست .البته
او هنوز میتواند بهعنوان مدیرعامل در تسال فعالیت كند .ماسك
در اظهارنظری گفته است :من به چیزهایی عالقه دارم كه دنیا
را تغییر میدهند و بر آینده تأثیر میگذارند؛ تكنولوژیهای
شگفتانگیزی كه وقتی آنها را میبینید با خود میگویید
«چطور چنین چیزی اتفاق افتاده؟ اصال چطور
چنین چیزی ممكن است؟»

انیمیشنگردی
عمارت تسخیر شده

«شــب هالوویــن فرا رســیده و
گونزو میخواهــد در یك چالش
ترسناك شــركت كند .او باید یك
شــب را در عمارتی خالی از سكنه
و همچنین تســخیر شده سپری
كند»؛ این خالصهای از انیمیشن
جذاب «عمارت تســخیر شــده»
ماپتهاست؛ انیمیشــنی جدید
كه داغ داغ در همین سال 2021
در آمریكا ساخته شــده و ژانر آن
كمدی ،فانتزی و خانوادگی است.
این انیمیشن را كه محصول كمپانی
دیزنی بهحساب میآید ،كرك آر
تاچر كارگردانی كرده اســت و در
آن افرادی مانند ویل آرنت ،تراجی
پی ،هنســون ،دارن كریس ،ایوت
نیكول براون ،دیو گوئلز ،بیل بارتا،
اریك جیكوبســون و پیتــر لینز
به هنرمنــدی پرداختهاند .برای
 IMDBبازها هم این نكته را بگوییم
كه امتیــاز این انیمیشــن تازه در
معتبرترین سایت امتیازدهی فیلم،
سریال و انیمیشن دنیا 6/8 ،است.

سگهای نگهبان

این هم یك انیمیشــن تازه دیگر
در دنیای انیمیشنها« :سگهای
نگهبان» .این انیمیشن كه در ژانر
ماجراجویی -كمدی ساخته شده،
محصول سال  2021كشورهای
كانادا و آمریكاســت .داستان آن
نیز حول ماجراجویی هیجانانگیز
رایدر و ســگهای نگهبــان در
ادونچر ســیتی میگــردد .آنها
باید در برابر شــهردار هومدینگر
بایســتند تا او نتواند این شهر را
به نابودی ،آشــوب و هرج و مرج
بكشاند .این انیمیشن یك ساعت
و 25دقیقهای را اندرو هیكسون و
كال برانكر كارگردانی كردهاند و
در تهیه آن افرادی همچون تایلر
پری ،ران پاردو ،ویل بریســبین،
كینگزلی مارشال ،كیگان هدلی و
ایان آرمیتیج نقش داشتهاند .این
انیمیشــن جذاب و هیجانانگیز
را میتوانید با زیرنویس فارســی
یــا بهصــورت دوبلــه از طریق
پلتفرمهای نمایش خانگی ازجمله
فیلیمو تماشا كنید.

قطار بینهایت

اگــر حوصلــه دنبــال كــردن
انیمیشنهای ســریالی را دارید،
تماشــای انیمیشــن «قطــار
بینهایــت» را از دســت ندهید.
این انیمه ســریالی درباره دختر
كوچكی به نام تولیپ اســت كه
خــودش را روی قطــار پررمز و
رازی روی ریلهــای بینهایــت
میبیند .هر كــدام از این ریلها
به جهان منحصر بهفردی راه دارد
كه تولیپ میتواند به آنها ســفر
كند و سفرهای پرماجرایی برای
خودش بســازد .اما او ماموریت
دیگری دارد و آن هم پیدا كردن
راه رســیدن به خانه است .از بین
همه مســیرهای بینهایت ،تنها
یك راه هست كه به خانه آنها ختم
میشود و تولیپ باید از دوستان
خودش كمك بگیرد و راه خانهاش
را پیدا كند .ساخت قطار بینهایت
به كارگردانــی مادلین كوئریپل
از ســال  2019شــروع شده و
هماكنون فصل دوم آن نیز منتشر
شده است.
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آغاز رصد آنالين منابع طبيعي كشور

روايت داستانهاي نهان اصفهان

با بهرهبرداري از مركز پايش و هشدار مخاطرات منابع طبيعي امكان نظارت لحظهاي جنگلها ،مراتع و آبخوانها در برابر خطرات پيش رو فراهم شد
سيد محمد فخار

خبرنگار

مركز پايش و هشــدار مخاطرات منابع
محیط
زیست طبيعي كشــور روز گذشــته با حضور
مسئوالن و اهالي رسانه به بهرهبرداري
رســيد83 .درصد مســاحت ايران را منابع طبيعي
تشكيل ميدهد اما هر سال دامنه مخاطرات آن گستره
فزونتري مييابــد .نياز به رصد آناليــن جنگلها،
آبخوانها ،مراتع ،دشــتها ،آب و هوا و مسيلها در
شرايطي احساس ميشــد كه خطرات بسياري طي
ســالهاي اخير اين منابع ارزشمند زيستي كشور را
تهديد كرده است.
مركز پايش و هشدار مخاطرات منابع طبيعي كشور كه
ديروز افتتاح شد ،امكان پيشبيني و رصد لحظهاي آب
و هوا ،حريقها ،قاچاق چوب ،رودخانهها و فرسايش
منابع طبيعي كشــور را از طريــق ماهوارهها فراهم
ميكند و گامي بزرگ بــراي رصد آنالين عرصههاي
طبيعي كشور است .هدف از رونمايي و راهاندازي اين
مركز ،پايش مخاطرات منابع طبيعي از قبيل سيل،
زمين لغزش ،رانش زمين ،پايش آب و هوا و گردوغبار
و همچنين شدت بخشيدن به امر حفاظت در منابع
طبيعي كشور است.
ايجاد سامانههايي مانند ســامانه جامع پاسخگويي
به اســتعالمات ،ســامانه جامع حدنگاري و اراضي و
بهويژه سامانه معادن و اتوماســيون ملي كه در حال
راهاندازي اســت از مهمترين ســامانههايي هستند
كه با هدف تســهيل در خدمترساني به اربابرجوع
از سوي ســازمان طراحي شده اســت .البته به بلوغ
رسيدن اين طرحها نيازمند منابع قدرتمندي است
كه بتواند از دادههاي ما در برابر خطرات متعدد نظير
حمالت ســايبري محافظت كنــد .هماكنون حدود
30دوربين در گلوگاههــاي جنگلي كه محل رخداد
حريق و قاچاق چوب اســت نصب و راهاندازي شده
و اين سامانه بهوســيله دوربينها در تمامي استانها
و بلوكبنديهــاي بحراني راهانــدازي و به مرور در
حال نصب شدن اســت .همچنين اين مركز با نصب
جيپياس روي خودروهاي گشــت و مراقبت تحت
رصد قرار گرفته و در مواقع لزوم بهويژه آتشســوزي
در جنگلها و مراتع ،خودروها را بهسوي محل رخداد
حريق هدايت ميكند.

رضا بياني ،قائممقــام معاون امور جنگل ســازمان
جنگلها در گفتوگوي اختصاصي با همشهري درباره
اين مركز گفت :نياز به چنين مركزي براي رصد منابع
طبيعي كشور در شرايطي است كه ما ديتابيسهاي
متعددي داريم اما بايد اين منابع در جايي جمعآوري
شــود تا بتوان روي آن تحليل و تصميمگيري شود.
سازمان جنگلها بر اساس وظيفه ذاتي خود در حفظ
و نگهداشت عرصههاي طبيعي كشور ،اطالعاتي كه از
گذشته داشته و اطالعاتي كه هر روز و ساعت بهدست
ميآورد را جمعآوري و در اين مركز بارگذاري كرده تا
تحليل اطالعاتي نسبت به تغييرات اقليمي ،انساني و
زيستي را به لحظه ارائه كند و بتوانيم تصميم دقيقي
در موارد مختلف نگهداري و مخاطرات داشته باشيم.
بهگفته بياني ،بهترين دســتاورد اين مركز آنالين در
عرصههاي جنگلي شكل ميگيرد .سازمان جنگلها
از سال 1338براي تهيه نقشــههاي جنگل اقدامات
خاصي انجــام داد و پايگاه اطالعاتي بســيار زيادي
توليد كرده كه با تصاوير ماهوارهاي به روز همراه شده
است تا نياز مديريت منابع طبيعي را رفع كند .يكي از
مهمترين نيازهايي كه مركز پايش و هشدار مخاطرات
منابع طبيعي كشور به آن پاســخ ميدهد ،مدیريت
عرصههاي جنگلي است .طي سالهاي اخير مجامع
مختلف اعداد متنوعي از مساحت جنگلهاي كشور
منتشر و اعالم كردهاند كه بهدليل آتش ،قاچاق چوب
و ويالســازي عرصههاي جنگلي بسيار كمتر از عدد
اعالمي نهادهاي رسمي شده است.
قائممقام معــاون امور جنگل ســازمان جنگلها در
اينباره به همشهري ميگويد :اطالعات به روز مركز
تازه افتتاح شده بر مبناي نقشــه با دقت 10متر ،به
دقت نشان ميدهد كه مســاحت جنگلهاي كشور
14ميليون هكتار اســت و مســاحت آن بــه اضافه
بيشــهزارها به 17ميليون هكتار ميرســد .تحليل
نقشههاي سالهاي مختلف و تطبيق آن با اطالعات
لحظهاي ماهوارهها ما را به چنين عددي رسانده و بر
مبناي چنين وسعتي ميتوان تصميمات نگهداري و
حفاظتي را تعريف و اجرا كرد.
ابعاد فرسايش خاك كشور

ديروز در مراســم آغاز بهكار مركز پايش و هشــدار
مخاطرات منابع طبيعي ،رئيس ســازمان جنگلها
پديده فرســايش خــاك در كشــور را مســئلهاي

جدي توصيف كرد و افزود :ســاالنه بــه اندازه يك
ســد اميركبير ،رسوبات داخل ســد ميآيد .مسعود
منصور با اشــاره به تغييرات زيادي كه منابع طبيعي
كشــور متحمل ميشــود ،تغيير اقليــم را يكي از
منابــع تهديد زيربنايــي براي كشــور معرفي كرد.
وي افزود :حريق و آفــات و بيماريها نيز مخاطرات
ناشي از تغيير اقليم اســت كه تحتتأثير اين پديده
تشديد ميشود .بهگفته رئيس ســازمان جنگلها،
كشور در بحران جدي فرســايش بادي و خاكي قرار
دارد و با كمال تأسف بيش از ۱۵.۴تن در هكتار و در
سال فرسايش بادي داريم .وي افزود :اين خاك غني
كه حفاظت از آن مورد تأكيد مقام معظم رهبري بود
و ايشــان فرمودند كه خاك از آب هم مهمتر است،
ساالنه از دسترس خارج ميشــود و گاهي بهصورت
سيالب زمينه تخريب اراضي و زيرساختها را فراهم
ميكند و مخازن ســدها را پر ميكند .منصور گفت:
ســاالنه به اندازه سد اميركبير ،رســوبات داخل سد
ميآيدو وقتي ميگوييم آبخيــزداري ميتواند ۹تن
در هكتار را از فرسايش مهار كند ،منظور آن است كه
اين اقدام باعث جلوگيري از فرسايش ميشود .وي با
اشاره به این مراسم ،بيان كرد :مركز پايش ما كه در
حال تكميلشدن است با هدف حفاظت از آب ،خاك
و پوشش گياهي راهاندازي شــد .به كمك اين مركز
جلوگيري از جرايم امكانپذير ميشــود و اين مركز

اقدامات فني كه در عرصههاي طبيعي انجام ميدهيم
را پوشش خواهد داد.
افزايش نظارتهاي آنالين

طي 2سال اخير امكانات نظارت آنالين منابع طبيعي
كشور افزايش يافته اســت .پس از پايش جنگلهاي
شــمال كشــور با پهپادها و تصويربرداريهايي كه
پاييز 99از سطوح جنگلهاي هيركاني صورت گرفت،
در مبادي ترددي نيز دوربينهاي نامحسوسي براي
كنترل قاچاق چــوب نصب شــد .همچنين تصاوير
ماهوارهاي براي رصد آتشهاي افتاده به جان درختان
و مراتع بهكار گرفته شد .تجهيز 8استان زاگرسي به
سامانه بيســيم ديجيتال نيز امكان ديگری بود كه
حضور جنگلبانان و خودروهــاي آنان را قابل رهيابي
و نظارت ميكرد .گام ديگر انتشــار نقشه پيشبيني
حريق جنگلي در اســتانهاي زاگرســي بود كه تا
70درصد بر حريقهاي صورت گرفته تطبيق داشت
و توانســت دقت اقدامات حفاظتي را در بلوطزارها
افزايش دهد .ايــن اطالعــات و ديتابيسها همه در
مركز پايش و هشدار مخاطرات منابع طبيعي كشور
جمعآوري شده است .همچنين امكان هشدار سيل،
ريزگرد ،فرونشست ،حريق احتمالي و قاچاق چوب در
منابع طبيعي كشور فراهم شده تا نظارت بر عرصههاي
طبيعي ايران به روزتر از گذشته شود.

200ويدئوي يكدقيقهاي ،داستانهاي ناگفته اصفهان را روايت ميكنند

نفيسه حاجاتي

خبرنگار

«اصنهان؛ داستانهاي ناگفته اصفهان»

گردشگری اســم پروژهاي اســت كه طي 10ماه
گذشــته برايــش  200ويدئــوي
يكدقيقهاي ســاخته شده و قرار اســت نيمه پنهان
پايتخت سابق ايران را به اصفهانيها ،ايرانيها و حتي
گردشگران خارجي نشان دهد« .لوژ ويژه شاه روي پل
تاريخي»« ،روش ساخت گرانترين نخ دنيا»« ،خالق
دختر لر در اصفهــان»« ،گنبدي كــه ميچرخد»،
«چراغاني قبل از اديسون»« ،مسجد فرنگي با ناقوس!»،
«خانه پولدارترين تاجر ايران» و «رد پاي فرانســوي
ســعدي در اصفهــان» ازجملــه برخــي از عناوين
داســتانهاي ويدئويي ايــن پروژه هســتند .مجيد
عرفانيان ،جهانگرد فيلمســازي كه طي سفرهايي به
اصفهان 200 ،ويدئوي يك دقيقهاي را به دعوت يك
شركت توسعه گردشگري وابســته به اتاق بازرگاني
اصفهان ساخت ،در گفتوگو با همشهري تصريح كرد:
«هر كدام از ايــن ويدئوها در يك دقيقــه به معرفي
روايتها و داستانهاي شفاهي اصفهان ،وجوه پنهان
بناهــا و محلهها ،بناهــاي تاريخي مهمــي كه براي
گردشگران بازديد عموم ندارند ،هنرها و صنايعدستي،
ميراث ناملموس ،اديان و غذاها ميپردازند .رويكرد ما
در ســاخت ويدئوها ،سادهســازي موضوع ،خالصه و
قصهگويي بوده اســت .اكثر ويدئوها به زبان فارســي
هســتند ،اما 10ويدئو نيــز به زبانهاي انگليســي،
فرانسوي ،اسپانيايي ،ايتاليايي ،چيني ،كاتاالن ،مااليي،
عربي ،روسي و آلماني ساخته شدهاند كه متناسب با
فرهنــگ و اشــتراكات اصفهــان بــا شــهرهاي
خواهرخواندهاش هســتند ».به روايت عرفانيان كه
سابقه 2دهه فعاليت در حوزه گردشگري را دارد ،اين
ويدئوها نتيجه ســالها تالش و فعاليــت اهالي اتاق
بازرگاني جهت خلق هويت جديدي براي شهر اصفهان
با استاندارد بينالمللي بودهاند .او ادامه داد« :اصفهان در
اين زمينه شهري پيشرو اســت .فعاليت مقصدسازي
چيزياست كه در ايران كمتر اتفاق افتاده است .بعد از
ســاخت 100ويدئوي اول متوجه مسائلي شديم كه
ســعي كرديــم در 100ويدئوي دوم اصــاح كنيم؛
مثــ ً
ا اســم هويتــي كــه طراحيشــده بــود
 Esfahan an untold storyبــود كه خارج از ايران
بهسادگي قابلتعريف است ،ولي در ايران باعث شده
بود كه بهدرســتي از اين اسم استفاده نشود در نتيجه

براي ايجاد انســجام از نام اصنهان استفاده كرديم كه
همان داســتانهاي نهان اصفهان است .اختالفي هم
وجود داشت كه از حرف  Eيا  Iبراي اصفهان استفاده
ميكردند و درنتيجه تحقيق ،نام Isfahanرا انتخاب
كرديم ».علياصغر شالبافيان ،معاون گردشگري وزارت
ميراث فرهنگي ،در آيين رونمايــي از  200ويدئوي
داستانهاي ناگفته اصفهان كه در اتاق بازرگاني اين
شهر و با حضور همه مقامات بلندپايه استاني ،برگزار
شد ،گفت« :بهنظر من بارزترين جلوه اين ويدئوها توجه
به گردشــگري موضوعي بود و اين يكي از مهمترين
توصيههاي برنامهريزان صنعت گردشــگري اســت.
گردشــگري در اصفهان بيش از يك صنعت و مانند
هوايي براي تنفس است .اگر سري به اكسپوي دوبي
بزنيد ميبينيد كه صنايع مختلــف نميتوانند بدون
گردشگري ادامه فعاليت بدهند؛ بنابراين رويكردي كه
اتاق بازرگانــي اصفهــان در پيش گرفتــه ،منفعت
بلندمدت شهر را در پي دارد ».علي قاسمزاده ،شهردار
اصفهان هم با بيان ايــن موضوع كه قصه كاركردهاي
متفاوتي دارد و حتــي در بحثهاي روانپزشــكي،
قصهدرمانــي يك باب جديد اســت ،تصريــح كرد:
«گردشگري كه وارد اصفهان ميشود ،حدود 8ساعت
زمان آزاد دارد كه ما هيچ برنام ه خاصي برايش نداريم.
بايد قصه را جدي بگيريم و بهعنــوان يك قالب براي
حفظ و انتقال فرهنگ از آن استفاده كنيم .اين قصهها
ميتوانند بناهاي تاريخي اصفهان را از حالت ايستا به
ســايتهاي فرهنگي پويا تبديل كنند ».ســيدرضا
مرتضوي ،استاندار اصفهان هم در آيين رونمايي با اشاره
به اينكه داستانها و روايتها در همه دنيا براي توسعه
گردشگري از اهميت ويژهاي برخوردارند و در بسياري
از نقاط دنيا حتي داســتانهايي براي جذب بيشــتر
گردشگران ساخته ميشــود ،گفت« :ما گمشدههاي
زيادي در تاريخ داريم كه بهدليل نپرداختن به آنها به
فراموشي سپرد ه شدهاند .كاري كه در اين پروژه انجام
شده ،ثبت داستانها و هويت اصفهان است».

سند خودرو در انتظار تعيينتكليف مجلس
اختالفنظرها دربــاره اينكه برگ ســبز خودرو

گزارش بهعنوان سند مالكيت خودرو قابل استناد است يا
اينكه صرفا ســند تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي
بهعنوان سند رسمي خودرو شناخته ميشود ،پس از اظهارنظر
تازه رئيس ديوان عدالت اداري مبني بر اينكه «درباره برگ سبز
خودرو منتظر تعيينتكليف مجلس هستيم» ابعاد تازهاي بهخود
گرفته اســت؛ چراكه اگر در همين 2ماه قبــل و پس از ابالغيه
حجتاالسالم والمسلمين محمدجعفرمنتظري ،دادستان كل
كشــور مبني بر اينكه برگ سبز خودرو براســاس رأي هيأت
عمومي ديوان عدالت اداري همان «سند مالكيت» است ،تصور
ميشد كه ديگر مراجعه اشــخاص به دفتر اسناد رسمي براي
تنظيم يك سند ديگر الزامي نيست و برگ سبز خودرو برابر سند
است ،اما گويا حاال بايد منتظر اعالمنظر مجلس شوراي اسالمي
باشــيم كه آيا عدمنياز به تنظيم ســند رســمي خــودرو در

دفترخانهها كه مورد استقبال پليس راهور هم قرار دارد ،يك امر
نهايي است يا خير.
شــهريورماه كه جزئيات ابالغيه منتظری ،دادستان كل كشور
درباره برگ سبز خودرو منتشر شــد ،اين ابالغيه مورد واكنش
برخي نمايندگان مجلس هم قرار گرفت؛ بهطوريكه حســن
شــجاعي ،رئيس كميســيون اصل 90طیمطلبي در صفحه
شخصي خود در توييتر نوشــت« :مردم در نقلوانتقال خودرو
ي شــدهاند و بخشنامه اخير دادستان كل
دچار مشكالت فراوان 
درخصوصسند خودرو پاسخگوي همه اين مشكالت نيست.
كارشناسان كميسيون اصل ۹۰تاكنون دهها مورد از مشكالت و
كالهبرداريهاي اين حوزه را احصا و ايراد فرايندها را مشخص
كردهاند .پيگير اصالح اين فرايندها خواهم بود».
حكمتعلي مظفري ،رئيس ديوان عدالت اداري درباره رأي مورد
اشاره در ابالغيه دادستان كل كشــور ،گفته است« :رأي ديوان

ابالغیه دادستان چه بود؟

مكث

دادستان كل كشور در ابالغيه خود به دادستانهاي عمومي و انقالب سراسر كشور ،بندهاي  2و
 3بخشنامه سازمان ثبت اسناد و امالك كشور را  -كه پيش از اين در محاكم قضايي به آن استناد
ميشده -براساس رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري باطل و استنكاف از رأي ديوان عدالت
اداري در اين زمينه را موجب مجازات قانوني دانسته و تأكيد كرده بود كه براساس دادنامه ديوان،
برگ سبز خودرو بهعنوان سند مالكيت خودرو كافي است و ضرورتي به مراجعه به دفاتر اسناد
نيست؛ مگر اينكه متعاملين خواهان ثبت آن در دفاتر مذكور باشند.

درصدد اين نبوده است كه بگويد برگ سبز ميتواند جايگزين
اسناد ديگر بشود و اينكه ميشود يا نه بحثي ديگر است ».رئيس
ديوان عدالت اداري كه اين سخنان را روز چهارشنبه 5آبانماه در
حاشيه مراسم رونمايي از سامانه ثبت دادخواستهاي تجديدنظر
ديوان عدالت اداري مطرح كرده ،از بازشدن پاي مجلس شوراي
اسالمي بر حل مناقشه در ارتباط با سند رسمي خودرو خبر داده
و گفته است« :دادستان كل كشور استفساريهاي از مجلس انجام
دادند و منتظريم مجلس تعيين تكليف كند».
حكمتعلي مظفري در ارتباط با اصل ماجراي رأي ديوان عدالت
اداري درباره سند خودرو گفته است« :رأي هيأت عمومي ديوان
درصدد اين نبود كه بگويد نيازي به مراجعه به دفاتر ثبت اسناد
رسمي وجود دارد يا نه .بلكه سازمان ثبت اسناد يك بخشنامهاي
را در جهت پيشگيري از برخي موضوعات صادر كرده بود كه از آن
بخشنامه شكايت و در هيأت عمومي مطرح شد و هيأت عمومي
بعضي از بندهاي آن بخشنامه را ابطال كرد .يكي از بندها مربوط
به اين موضوع بود كه سازمان ثبت مطرح كرده بود كه اگر كسي
برگ سبز مربوط به راهنمايي و رانندگي به نامش باشد و ماشين
خود را فروخته باشد و چند دســت چرخيده باشد ،اگر بخواهد
دوباره وكالتي بدهد ،الزمهاش اين اســت كه برگردد و ســند
رسمي به نام نفر اول در دفاتر سند رسمي تنظيم شود و نفرات
بعدي به همين منوال ،تا برسد به كسي كه االن ميخواهد به آن
وكالت بدهد .ما گفتيم اين كار ضرورتي ندارد زيرا سند سبز در
قانون سند رسمي است .از اين رأي برداشتهاي متعددي شد
كه در نهايت به بخشنامه دادســتان كل كشور منتهي شد ولي

8شرط دستگاه قضا براي صدور قرارهاي ممنوعالخروجي

مراجع قضايي مكلف شدند دستور ممنوعيت خروج از كشور را به افراد و دادستاني كل كشور اعالم كنند
2هفته پــس از دســتور قاضيالقضات بــراي ضابطهمندكردن
قضایی ممنوعالخروجيهــا ،ديروز معاون اول او با صدور بخشــنامهاي
8مادهاي مراجع قضايي را مكلف به اطالعرساني و ابالغ ممنوعيت
خروج افراد از كشور كرد.
محمد مصدق ،معاون اول قوه قضاييه در بخشنامهاي به مراجع قضايي سراسر
كشور تأكيد كرد كه دستورات و قرارهاي ممنوعيت خروج از كشور را متناسب
با جرم و ادله اتهام صادر و ضمن اطالع و ابالغ به افراد از طريق سامانه ثنا و ساير
طرق مقتضي ،فورا و بهصورت برخط به دادستاني كل كشور اعالم كنند.
19مهرماه بود كه غالمحسين محسنياژهاي ،رئيس دستگاه قضا از صدور آن
در آينده نزديك خبر داد و از دادستان كل كشور و سازمان بازرسي هم خواست
كه بر روند ممنوعالخروجيها و رعايت ضوابط آن نظارت جدي داشته باشند.
حاال 2هفته پس از اين ماموريت ،بخشــنامهاي ويژه اين مهم صادره شــده و
براساس آن بناست اعتبار قرار و دستور ممنوعيت خروج از كشور حداكثر 6ماه
قرار گيرد و درصورت عدمتمديد آن از سوي مرجع صادركننده بايد خودبهخود
از طريق سامانه رفع اثر شود.
فراز مهم اين بخشنامه اين اســت كه كليه مراجع قضايي و شبهقضايي مكلف

شدهاند مراتب ممنوعيت خروج افراد را صرفا به دادستاني كل اعالم و از اعالم
مستقيم به ساير مراجع و ضابطان خودداري كنند و دادستان كل كشور مأمور
نظارت و گزارش موارد تخلف از قانون شده است.
اين بخشنامه در راســتاي ســند تحول قضايي در 8ماده تهيه و تنظيم شده
است .در ماده يك آن آمده است ،قرار نظارت قضايي ممنوعيت خروج از كشور
با درنظر گرفتن نوع اتهام و ادله توجه اتهام ،با رعايت دقيق مواد  ۲۴۸ ،۲۴۷و
 ۲۵۰قانون آيين دادرسي كيفري ،با ذكر زمان حداكثر 6ماه صادر و بالفاصله به
متهم ابالغ شود و درصورت اعتراض فورا ً پرونده جهت رسيدگي به اعتراض ،به
مرجع صالح ارسال شود.
در ماده 2بخشنامه تأكيد شده است در مواردي كه قبل از احضار متهم ،دستور
ممنوعيت خروج از كشور صادر شود ،در اجراي ماده  ۱۸۸قانون آيين دادرسي
كيفري ،اين دستور مقيد به زمان 6ماه باشد و درصورت حضور متهم در مرجع
قضايي يا صدور قرار موقوفي ،ترك يا منع تعقيب از دستور صادره فورا ً رفع اثر
شود .در اين موارد ،چنانچه پس از حضور متهم ،ادامه ممنوعيت خروج ،ضرورت
داشته باشد ،حسب مورد مطابق مقررات ،قرار نظارت قضايي ممنوعيت خروج
صادر و ابالغ شود .در هرحال ،دستور ممنوعيت خروج قبل از احضار ،از طريق

ديوان درصدد اين نبوده اســت كه بگويد برگ ســبز ميتواند
جايگزين اسناد ديگر بشــود و اينكه ميشود يا نه ،بحثي ديگر
است و دادستان كل كشور استفساريهاي از مجلس انجام دادند و
منتظريم مجلس تعيين تكليف كند ».رئيس ديوان عدالت اداري
درخصوص ضمانت اجرايي احكام ديوان نيز ميگويد« :احكام
براساس قانون اساسي و قانون تشكيالت ديوان وقتي قطعي شود

سامانه ثنا يا ساير طرق مقتضي به اطالع متهم برسد؛ مگر اينكه اطالعرساني
موجب بيم فرار يا تباني وي يا امحاي آثار و ادله جرم شــود كه در اين صورت
مراتب در صورتمجلس قيد شود.
ماده سوم اين بخشــنامه ميافزايد كه نظر به اينكه مطابق مواد  ۱۸۸و ۲۴۸
قانون آيين دادرسي كيفري ،اعتبار دستور يا قرار ممنوعيت خروج با گذشت
مدت6ماه از تاريخ صدور و عدمتمديد آن منتفي ميشود ،دادستاني كل كشور
و مرجع قضايي مربوطه در اجراي تبصره ماده  ۲۹۲قانون آيين دادرسي كيفري،
با استفاده از ســامانه ســمپ بهگونهاي اعمال نظارت كنند تا با سپريشدن
مدت مذكور و عدمتمديد آن ،از ممنوعيت خروج افراد از كشــور خودبهخود
رفع اثر شود.
براساس ماده 4اين بخشنامه دادستانها و رؤساي حوزههاي قضايي مكلفند بر
حسن اجراي ماده  ۱۶قانون گذرنامه مصوب  ۱۳۵۱با اصالحات بعدي در رابطه
ممنوعالخروج كردن افراد ،اعمال نظارت كنند؛ بهنحوي كه حقوق و آزاديهاي
مشــروع افراد تضمين و از اعمال محدوديتهاي غيرضــروري و غيرقانوني
جلوگيري شود و عالوه بر اعالم دقيق شروع و خاتمه ممنوعيت خروج افراد به
دادستاني كل كشور ،مراتب از طريق سامانه ثنا يا ساير طرق مقتضي به آنان
نيز اعالم شود.
در ماده  5اين بخشنامه تأكيد شــده است كه احكام محكوميت قطعي صادره
از دادگاه مبني بر ممنوعيت خروج افراد از كشور يا محروميت آنان از دريافت
گذرنامه ،با ذكر شروع و خاتمه دقيق زمان ممنوعيت يا محروميت ،توسط قاضي
مجري حكم از طريق سامانه سمپ به دادستاني كل كشور اعالم شود.

الزماالتباع اســت و اگر مقامي از اجراي احكام ديوان استنكاف
كند ،از خدمات دولتي منفصل ميشود و ضمانت اجراي احكام
ديوان انفصال از خدمات دولتي است و ما عليه اين افراد به مراجع
قضايي اعالم جرم ميكنيم و قطعا كارشان تخلف اداري است .از
طرف ديگر به دستگاههاي اجرايي كمك ميكنيم كه مشكالت
مالي آنها حل شود و بتوانند قانون را اجرا كنند».

براســاس ماده 6آن ،در اجراي ماده  ۲۹۲قانون آيين دادرســي كيفري كليه
موارد تصميم ،قرار يا احكام محكوميت مبني بر ممنوعيت خروج از كشــور،
موضوع اين بخشــنامه كه از سوي مراجع قضايي يا شــبهقضايي يا تعزيرات
حكومتي صادر ميشــود ،فورا ً و بهصورت برخط با ذكر تاريخ شروع و خاتمه
ممنوعيت و مدت اعتبار آن به دادستاني كل كشور ارســال تا از آن طريق به
مراجع ذيصالح ابالغ شود و بالفاصله پس از سپري شدن مدت ممنوعيت از آن
رفع اثر شود.
مراجع مذكور از مكاتبه مستقيم با اداره گذرنامه ،ضابطان و ساير نهادها درمورد
ممنوعالخروج كردن افراد اكيدا ً خودداري نمايند .همچنين مركز آمار و فناوري
اطالعات براساس ماده 7اين بخشنامه مكلف شدهاند كه با همكاري دادستاني
كل كشور و ساير مراجع مربوطه ،ظرف6ماه نسبت به توسعه سامانههاي موجود
يا ايجاد سامانههاي الكترونيك مناسب بهمنظور ابالغ و اطالعرساني فوري و
برخط دســتورات ،قرارها و احكام ممنوعيت خروج از كشور و رفع اثر از آنها و
نيز اعالم اين موارد به مراجع مربوطه اقدام كنند؛ بهطوريكه همه افرادي كه
توسط مراجع ذيصالح ممنوعالخروج ميشوند ،بتوانند به فوريت و بهصورت
برخط از ممنوعيت خروج خود از كشــور يا رفع اثر از آن ،مطلع شوند .در ماده
8اين بخشنامه نيز نظارت بر حسن اجراي اين بخشنامه برعهده دادستان كل
كشورگذاشته شده است و درصورت احراز تخلف مراتب را به مراجع ذيصالح
اعالم ميكند.
دادستان كل كشور هر 6ماه يكبار گزارش نحوه اجراي بخشنامه را به رئيس
قوه قضاييه ارسال ميكند.

با اين ركوردها سير نميشوم

توپ طال لو رفت؟

گفتوگو با سينا غالمپور ،شناگري كه به ركورد ورودي مسابقات جهاني رسيده اما هدفهاي خيلي بزرگتري در سر دارد
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روز گذشته ليستي رسانهاي شد كه براساس آن لواندوفسكي
باالتر از مسي و بنزما ،صاحب جايزه بهترين بازيكن سال شده است
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نخواست يا نتوانست؟

18

دياباته بعد از جدايي از استقالل احيا شده و در  4بازي  6گل براي الغرافه زده است

يك خارجي بزرگ در استقالل

ژستده پس از جيلويد ساموئل ،دومين بازيكن استونوياليي آبيها خواهد بود

رضاوند :ستاره مهم نيست ،تيم بودن مهم است

گفتوگو با هافبك تهاجمي استقالل كه حاال هافبك دفاعي شده و ميگويد در پست خودش بازي وراتي را خيلي دوست دارد
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 3امتیاز بدون شادی
پرسپوليس

2

1

نساجی

پرسپوليسبا2گلعبدی6امتيازیشدامامهدیبهخاطرهمشهریهايشخوشحالینکردوهوادارانهمبهخاطرنمايشکمفروغتيمشانمرددشدند
هفته دوم لیگ برتر دیشب با انجام دو بازی به پایان رسید و پرسپولیس
با برتری مقابل نساجی به جمع تیمهای ۶امتیازی اضافه شد .در آخرین
روز از هفته دوم ،در اراک و تهران دو تیم میزبان توانستند میهمانان
خود را با شکســت بدرقه کنند .به این ترتیب پرســپولیس به جمع
صدرنشین ها اضافه شد و فوالد خوزستان هم با شکست عجیب  3بر
صفر در اراک در کمال ناباوری بعد از دو هفته بدون امتیاز ماند! تیمی که
در دو فصل گذشته با جواد نکونام سهمیه آسیا گرفته بود ،حاال بعد از دو
هفته با عبداهلل ویسی بدون امتیاز و با 6گل خورده قعرنشین لیگ است.
سالها بود کسی فوالد را در آن منطقه از جدول ندیده بود.

نمایش پرسپولیس قهرمانانه نبود
پرسپولیس که در هفته اول فوالد را در اهواز برده بود در هفته دوم از
نساجی ۳امتیازی میزبانی کرد .ساکت الهامی سرمربی نساجی پیش
از مســابقه تاکید کرده بود این یک بازی کامال فیزیکی خواهد بود
و در همان نیمه اول مشخص شــد منظور او چه بوده است .بازیکنان
نساجی دستور داشــتند در هر نقطه از زمین بازیکنان صاحب توپ
پرسپولیس را با خطا متوقف کنند و همین تاکتیک باعث شد شاهد
یکی از پرخطاترین بازیهای لیگ باشیم .در مسابقهای که پرکارترین
چهرهاش داور بازی بود ،پرســپولیس نتوانست موقعیتهای زیادی

روی دروازه میهمانش خلق کند اما از همین تکموقعیتها در نیمه
اول به ۲گل رسید که یکی از آنها با اشــتباه داوری مردود شد .نیمه
دوم با گلزنی تیم میهمان آغاز شد و نساجی نشان داد در خط حمله
هم میتواند حرفهایی برای گفتن داشــته باشد .گل کریم اسالمی،
هم این بازیکن را در هفته دوم ۲گله کرد و هم سرخپوشــان را برای
برگرداندن نتیجه به تقال انداخت .پرســپولیس با ۲تعویض و آوردن
آقایی و نعمتی دقایقی بعد به گل رسید که زننده این گل باز هم مهدی
عبدی بود .بازی با همین گلها و با نتیجه  ۱-۲به پایان رسید اما نمایش
پرسپولیسیها چندان امیدوارکننده نبود و هواداران این تیم را برای

روزهای سخت آینده تا حدودی نگران کرد .تیم یحیی برای رقابت با
سپاهان و استقالل و ادامه روند قهرمانیهایش نیاز به صالبت بیشتری
بهخصوص در خط دفاعی -دارد .بهترین خط دفاعی فصل گذشته،در فصل جدید هنوز موفق به کلینشیت نشده و در هر بازی یک گل
دریافت میکند .تیم یحیی دیشب با تفاضل گل کمتر نسبت به سپاهان
و گلگهر در رتبه سوم جدول قرار گرفت اما در صورت ادامه این روند
در هفتههای آینده به مشکل خواهد خورد .سرخپوشان هفته آینده
باید در اراک به مصاف آلومینیوم بروند که دیشب با 3گل پیروز شد و
هفته بعد هم میزبان گلگهر خواهند بود.
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برنامه بازيها

نكته بازي
باالخره چه كار كنيم؟

يحيــي گلمحمدي در نشســت
خبري پيش از بازي پرسپوليس
و نساجي از وضعيت مليپوشانش
در بازي با الهالل گاليه كرد و گفت:
«بازيكنان ما كه از تيم ملي برگشتند
خيلي آماده نبودند .يكي از آنها خسته
بود و  2نفر ديگر هم شرايط بازي نداشتند ».االن منظور ايشان
اين است كه وحيد اميري بهعلت حضور در  2بازي برابر امارات و
كرهجنوبي خسته بود و ميالد سرلك و مهدي ترابي هم بهخاطر
بازي نكردن در همين 2مسابقه شرايط مطلوب نداشتند .به اين
ترتيب آخرش هم ما نفهميديم اسكوچيچ بايد چه كار كند؛
اگر بازيكنان را بازي بدهد خسته ميشوند و اگر بازي ندهد در
فرم مناسب نميمانند .حاال بگذريم كه سامان قدوس بعد از
نيمكتنشيني در تيم ملي ،مقابل چلسي درخشيد! خالصه هر
چه يحيي خان بگويد.
يكي شهر خودرو ،يكي پديده

 7سال بعد از آنكه علي دايي و حميد
درخشان بهطور همزمان بهعنوان
سرمربي پرسپوليس در تمرينات
اين تيم حاضر شدند ،حماسهاي
مشابه در مشــهد رقم خورد و رضا
مهاجري و اكبر ميثاقيان در يك روز
بهعنوان سرمربي در تمرينات پديده حضور يافتند .بعضيها
الكي از اين شرايط انتقاد ميكنند و آن را نشانه حرفهاي نبودن
فوتبال ايران ميدانند ،درحاليكه چنين مسايلي «نمك» كار
است و خيلي هم خوش ميگذرد .از آن گذشته ،تيم مشهدي
چون  2اسم دارد حقش است  2ســرمربي هم داشته باشد.
اصال اينطوري بهتر است؛ مهاجري سرمربي پديده ميشود و
ميثاقيان سرمربي شهرخودرو .فقط اميدواريم تيمي كه 2اسم
و  2كادر فني دارد ،شنبه آينده برابر نفت مسجدسليمان در
زمين حاضر شود ،وگرنه به 2دسته پايينتر سقوط خواهد كرد.

ليگ برتر -هفته سوم
شنبه 8آبان
پدیده-نفت مسجدسلیمان

نخواست يا نتوانست؟

آماربازي

متريكا

لوسيانو پريرا در نخستين هفته از فصل
جديد ليگ برتر تعداد گلهاي زدهاش
در لباس فوالد را به 50گل رساند .پريرا
از سال2012با لباس همين تيم فوالد
به فوتبال ايران معرفي شده اما طي 9سالي كه در ليگ برتر ايران
حضور دارد در تيمهــاي ديگري جز فوالد هم بازي كرده اســت.
لوسيانو پريرا ،ملقب به شيمبا  2فصل در ســپاهان ،يك فصل در
گســترش فوالد تبريز و يك فصل هم در نفت آبادان بازي كرده و
امسال هم ششمين فصل حضورش در فوالد خوزستان را آغاز كرده
است .ليگ بيستويكم ،دهمين فصل حضور او در فوتبال ايران است
و اين مهاجم را به يكي از باثباتتريــن بازيكنان خارجي در تاريخ
ليگ برتر بدل كرده است.

50

توزيع گلهاي پريرا در لباس فوالد نشان
ميدهد از 50گلي كه او براي اين تيم
زده48 ،گل از داخل محوطه جريمه و
2گل هم از پشت محوطه جريمه به
ثمر رسيده است .همچنين شــيمبا 25گل با پاي راست،
16گل با پاي چپ و 9گل هم با ضربه سر براي فوالد زده كه
آمار قابل توجهي است .نخستين حضور شيمبا در فوالد و در
ليگ ايران ،ســال 1391-92در دوازدهمين دوره ليگ برتر اتفاق
افتاد .او در همان نخستين فصل 12گل براي فوالد زد و گلزن قابلي
نشان داد .فصل بعد هم شيمبا طي 23بازي 9گل براي فوالد زد و با
21گل زده در  2دوره ليگ برتر از اين تيم رفت .پريرا بعد از 4سال
به فوالد برگشت و در 3فصل گذشته هم 28گل براي اين تيم زد.

48

لوسيانو پريرا در ليگ هجدهم با 16گل
بهعنوان آقاي گلي ليگ برتر رســيد و
اين اتفاق در نخستين فصل بازگشت او
به فــوالد رخ داد .در فاصلــه رفتن و
برگشتن شــيمبا به فوالد ،او طي 2فصل بازي در سپاهان 16گل
براي اين تيم در ليگ برتر زد ،فصل بعد 10گل براي گسترش فوالد
به ثمر رساند و ليگ هفدهم را هم با 11گل زده در لباس صنعتنفت
به پايان رساند .به اين ترتيب پريرا با مجموع 87گل زده ،بهترين
گلزن خارجي در تاريخ ليگ برتر ايران اســت و در مجموع گلزنان
ايراني و خارجي هم رتبه چهارم را دارد .عنايتي ،برهاني و رجبزاده
تنها بازيكناني هستند كه بيشتر از او گل زدهاند و در بين خارجيها
هم ادينيو با 82گل زده پشت سر پريرا قرار دارد.
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صنعت نفت-فجر سپاسی
سپاهان-هوادار

18:00

دوشنبه 10آبان

دياباته بعد از جدايي از استقالل احيا شده و در  4بازي  6گل براي الغرافه زده است

بهروز رسايلي| فصل گذشته وقتي هواداران استقالل عملكرد كابوسوار
شيخ دياباته در اين تيم را ميديدند ،اغلبشــان به اين فكر ميكردند
كه مهاجم ماليايي به پايان دوران فوتبالش رســيده است .به هر حال
او 33ساله بود و اين ســن كمي در فوتبال نيست .افت كيفي در چنين
شرايطي محتمل است و به همين دليل هم وقتي دياباته از استقالل جدا
شد ،كمتر كســي از اين بابت ابراز ناراحتي كرد .اين اواخر كار به جايي
رسيده بود كه شيخ با وجود قرار گرفتن در شرايط بازي هم از سوي فرهاد
مجيدي مورد اســتفاده قرار نميگرفت .مجيدي حتي مهاجمي مثل
آرمان رمضاني را به اين بازيكن ترجيح ميداد و جالب اينكه هواداران هم
از اين انتخاب راضي بودند .انگار همه پذيرفته بودند قصه شيخ تمام است
و نبايد روي او حساب كرد .دياباته رفت و براي فصل جديد به الغرافه قطر
پيوست؛ تيمي كه آندرا استراماچوني سرمربي پيشين استقالل و خود
شيخ را روي نيمكتش دارد .حاال اما اين بازيكن به سرعت به فرم ايدهآل
و رؤيايي خودش برگشته؛ جايي كه او در  4بازي  6گل به ثمر رسانده و در
مصاف با الخور و وينفرد شفر هم براي تيمش هتتريك كرد .در دياباتهاي
كه ما در قطر ميبينيم ،مطلقا نشــاني از افول نيســت .او چپ و راست

ميدرخشد و پنجه ببرش را به رخ ميكشد .خب پس سؤال اينجاست كه
مشكل اين بازيكن در فصل دوم حضورش در استقالل چه بود؟
ذوقي كه كور شد

شيخ دياباته فصل اول حضورش در استقالل شوق و ذوق زيادي داشت و
توانست عنوان آقاي گلي مسابقات ليگ نوزدهم را هم بهدست بياورد .با
اين حال او در فصل دوم از چنين انگيزهاي برخوردار نبود كه اين مسئله
ميتواند داليل مختلفي داشته باشــد .بهعنوان مثال سازمان ليگ در
مورد اهداي كفش طال به شيخ اهمال و بدقولي كرد كه اين موضوع در
فوتبال حرفهاي غيرقابل هضم است .از سوي ديگر تغيير كادرفني را هم
نبايد ناديده گرفت .دياباته كارش را در استقالل با استراماچوني شروع
كرد و زيرنظر همين مربي هم جا افتاد ،اما فصل دوم براي او با محمود
فكري اســتارت خورد؛ مردي كه نهتنها با استرا فاصله فني محسوس
داشت ،بلكه از همان ابتدا با شخص دياباته به مشكل خورد .عامل ديگر
هم به بدحسابي و سوءمديريت باشــگاه مربوط ميشد .مديران وقت
استقالل در پرداخت مطالبات دياباته كوتاهيهاي زيادي داشتند و حتي

آلومینیوم-پرسپولیس

به دفعات شايعه فسخ قرارداد اين بازيكن به همين دليل منتشر شد .او
بعدها در مصاحبهاش با برنامه «فوتبال برتر» هم به اين مســئله اشاره
تلويحي كرد و گفت اگر روزي مديريت صحيح بهكار گرفته شود ،بدش
نميآيد به فوتبال ايران برگردد .مجموعه اين داليل باعث شد دياباته
طي دومين فصل حضورش در اســتقالل هرگز نشــاني از آن فوروارد
تيزچنگ و بيرحم نداشته باشــد .حاال اما او احيا شده و گلهايش را
براي الغرافه ميزند.
با يامگا از اين كارها نكنيد

گذشتهها گذشته و در موردش كار خاصي نميشود كرد ،اما كاش مديران
استقالل از اين ماجرا عبرت بگيرند و رفتارشان را اصالح كنند .دوست
داشته باشيم يا نه ،بازيكن خارجي فقط بهخاطر پول به ايران ميآيد .در
نتيجه بدحسابي و بدقولي باعث ناراحتي و نااميدي اين بازيكنان ميشود.
شما كه اول تا آخر بايد پول اينها را بدهيد؛ خب درست و سر موقع اين كار
را بكنيد تا الاقل سطح كارايي آنها پايين نيايد .مثال با همين كوين يامگا
خوشعهد باشيد تا انگيزه و اشتياق روز اول را تا آخر حفظ كند.

16:00

فوالد-مس رفسنجان
گل گهر-نساجی

18:00

ليگ برتر -هفته چهارم
جمعه 14آبان
هوادار-پدیده
تراکتور-پیکان
فجر سپاسی-استقالل

16:00

ذوب آهن-سپاهان

18:00

سالم آقاي انصاريفرد!

چقدر اين سكوت آقاي محمدحسن
انصاريفرد زيبا و تحسينبرانگيز
اســت .ميليونها پرسپوليســي
ماهها التهاب اين را داشــتند كه
پول گابريل كالدرون چطوري قرار
است جور شود و مبادا تيم با محروميت
از جذب بازيكن يا كسر امتياز مواجه شود .حتي بعد هم كه پول
فراهم شد ،اين دغدغه وجود داشــت كه سرمربي آرژانتيني
شماره حساب بدهد و از بانك و كشوري اين كار را بكند كه طرف
ايراني بتواند به آن پول بريزد .همه اينها در حالي بود كه مسبب و
پديد آورنده كل شرايط موجود ،خيلي زيبا سكوت كرده و الم تا
كام حرف نميزند .محمدحسن انصاريفرد ،مديرعامل پيشين
پرسپوليس كه به راحتي ميتوانست اين پرونده را جمع و جور
كند ،با كاري شــبيه به عزل يك مربي موفق اين همه دردسر
درست كرد و در افق محو شد .مرسي استاد.

استقالل-تراکتور

شنبه 15آبان

يك خارجي بزرگ در استقالل

مس رفسنجان-آلومینیوم

ژستده پس از جيلويد ساموئل ،دومين بازيكن استونوياليي آبيها خواهد بود
با وجود اينكه رسانه اسپرت قطر مدعي شده تاباتاي 40ساله مورد
توجه باشگاه استقالل قرار گرفته و آبيها براي تقويت خط هافبك
خود بهدنبال جذب او هســتند ،باشگاه اســتقالل با يك خارجي
معروف ديگر به نام رودي ژستده به توافق دست يافت .درخشش
يامگا در بازي با ذوبآهن و دبل او در اين بازي خارج از خانه باعث
شده هواداران استقالل از شنيدن خبر اين خريد خارجي خوشحال
باشند .ژستده ديروز در تستهاي پزشــكي استقالل قبول شد و
براي عقد قرارداد به باشگاه رفت .گفته ميشود رقم 600هزار يورو
قرار است به اين بازيكن پرداخت شود كه 100هزار يورو از ارزش
او در سايت ترانسفرماركت باالتر اســت و به ريالي مبلغي حدود
16/5ميليارد تومان ميشود .استقالل در سالهاي اخير در خريد
بازيكنان خارجي خوششانس بوده است .برخي مهاجمان گمنام
يا فراموششده نظير تيام و شيخ دياباته در اين تيم درخشيدند و
مشتريهاي ثروتمندي در امارات و قطر براي خودشان دستوپا
كردند .مربيان هم همينطور؛ اســتراماچوني و شــفر نمونههايي
هستند كه بعد از حضور در اســتقالل مورد توجه تيمهاي عربي
و قطري قرار گرفتند .همين يامگا كه در بــازي اولش 2گل براي
استقالل زد ،در 5سال آخر فوتبالش تنها توانسته بود همين تعداد
گل براي تيمهاي مختلف به ثمر برســاند .او در مجموع بازيهاي
دوران فوتبالش در تيمهايي مثل ســيهنا ،آرتزو ،كارپي ،پسكارا،
سالروا ،آالوس و ويله ،روي هم رفته 9گل به ثمر رسانده بود!

بعد از تمام اين صحبتها بد نيســت ســراغ كارنامه خريد جديد
آبيها برويم .رودي فيليپه ميشــل كاميل ژســتده با قدي حدود
1/93سانتيمتر اميد را در دل هواداران پرورش داد .او سابقه بازي
در اســتونويال را دارد و همين براي استقالليها يادآور خاطراتي
خوش است .آخرين بازيكن استونويال كه براي آبيها بازي كرد،
بازيكني بااخالق به نام ســاموئل بود كه مرحــوم كيفيت بااليي
از فوتبال را در ليگ ايران به نمايش گذاشــت .ژستده در 2فصل
حضورش در اســتونويال تا ســال50 ،2015بازي انجــام داده و
9گل به ثمر رسانده اســت .او در تيمهاي مطرح ديگري مثل متز،
كان ،كارديفســيتي ،بلكبرن و ميدلزبورو هم سابقه بازي دارد .او
بهترين دوره فوتبالش را از سال 2014تا  2015در بلكبرن پشت
سر گذاشته و در 60بازي توانســته 32گل به ثمر برساند .او فصل
قبل براي تيم استراليايي ملبورن ويكتوري به ميدان رفت و 5گل
در 18بازي به ثمر رســاند .فيليپه پس از آن راهي پاناتينايكوس
شد و در 3بازي روي هم رفته 73دقيقه بازي كرد و يكگل به ثمر
رساند .اين بازيكن مســلمان ،متولد بنين است و مليت فرانسوي
دارد .ژستده يكبار با كارديف در ليگ سطح دوم فوتبال انگليس
موسوم به چمپيونشيپ قهرمان شــده و درماه آوريل سال2014
جايــزه بازيكنماه همين ليــگ را از آن خود كرده اســت .بهنظر
ميرســد بازيكني با اين كارنامه بتواند در ليگ برتر فوتبال ايران
هم بدرخشد.

ستاره مهم نيست
تيم بودن مهم است
گفتوگو با رضاوند ،هافبك تهاجمي استقالل
كه حاال هافبك دفاعي شده و ميگويد در
پست خودش بازي وراتي را خيلي دوست دارد
اميرحســين اعظمي| اســتقالل ليگ امســال را با 2برد
اميدواركننده شروع كرد ،درســت برعكس سالهاي
گذشته كه هميشه آبيپوشــان در شروع ليگ چالش
نتيجهگيري داشتند و تا حدودي از كورس قهرماني عقب
ميافتادند .مسئله مهم ديگر ،آرامشي است كه در اين تيم
وجود دارد و بعد از تغييرات مديريتي كمترين حاشيهاي
در استقالل ديده شده است .حاال اين تيم بعد از گرفتن
6امتياز ،خودش را آماده بــازي با تراكتور ميكند و
پيروزي در اين بازي ميتواند آبيها را در موقعيتي
ايدهآل قرار دهــد .آرش رضاوند ،هافبك دفاعي
استقالل هم شرايط اين تيم را مناسب توصيف كرده
و اميدوار است آنها اين روند خوب را ادامه دهند .رضاوند
درخصوص وضعيت استقالل ،شانس قهرماني اين تيم در
ليگ برتر و مسائل مختلف ديگر به سؤاالت همشهري ورزشي
پاسخ ميدهد.

شروع خوبي در ليگ امسال داشتيد و بهنظر ميرسد همهچيز خوب
پيش ميرود؟

بله ،ما 6امتياز از 2بازي گرفتيم و مهم اين است كه اين روند را ادامه دهيم.

فكر ميكني استقالل بعد از چند سال قهرمان ليگ برتر شود؟

ما از حاال به قهرماني فكر نميكنيم و راه زيادي تا پايان ليگ در پيش داريم .ما بازي به بازي
جلو ميرويم و مهم اين است كه خوب امتياز بگيريم.
برخي معتقدند كه اســتقالل از لحاظ در اختيار داشتن بازيكنان ستاره و
تأثيرگذار،نسبتبهپرسپوليسوسپاهاندرسطحپايينتريقراردارد.نظرشماچيست؟

من نميدانم چه كساني چنين نظري دارند ولي بهنظر من داشتن ستاره تضميني براي
قهرمانشدن نيست .شك نكنيد كه در فوتبال براي رسيدن به قهرماني ،تيمبودن مهمتر
است .در سالهاي گذشته هم بودند تيمهايي كه ســتاره يا بازيكن مطرح نداشتند ولي
قهرمان شدند ،حاال استقالل كه جاي خود دارد .ميتوان در اين مورد به استقالل خوزستان
يا سايپا اشاره كرد ،همينطور فوالد خوزستان.
بهنظر ميرسد بعد از آمدن آجورلو شرايط استقالل بهتر شده؟

بله ،خوشبختانه باشگاه و تيم به سازماندهي مناسبي رسيده و اميدواريم اين روند خوب
ادامه داشته باشد.
در مورد بازي بعدي با تراكتور چه صحبتي داري؟

اين بازي هم سخت است و تراكتور بعد از برد در بازي قبلي روحيه بااليي دارد .با اين حال،
ما ميزبان هستيم و به چيزي جز برد فكر نميكنيم.
فكر ميكني از بين استقالل ،پرسپوليس و سپاهان شانس كدام تيم براي
قهرماني بيشتر است؟

از حاال نميتوان چيزي را پيشبيني كرد و راهي طوالني پيش روي همه تيمهاست .جدا از
اين 3تيم ،گلگهر هم تيم خوبي است.

نساجی-صنعت نفت

16:00

پرسپولیس-گل گهر
نفت مسجدسلیمان-فوالد

18:00

مقدماتيجامجهاني-مرحلهنهايي
پنجشنبه 20آبان1400
لبنان  -ایران

15:30

ﺳﻪشنبه 25آبان 1400
سوریه  -ایران

19:30
اســتقالل مدتي پيش در ليگ قهرمانان برابر الهالل شكست خورد و
پرسپوليس هم مقابل اين تيم ناكام بود .فكر ميكني تا چه زماني اين روند ناكامي
براي تيمهاي ايراني ادامه دارد؟

شما ميبينيد كه همه تيمها در دور حذفي خودشان را تقويت ميكنند .همين الهالل،
پريرا و مارگا را به خدمت گرفت ولي ما بعد از اتمام فصل تعــداد زيادي از بازيكنان را از
دست داديم .آنها براي پريرا 500ميليارد تومان هزينه كردند ولي هزينه يكسال استقالل
100ميليارد است .فوتبال ما از لحاظ مالي و امكانات نسبت به كشورهاي عربي و شرق
آسيا عقبتر است.
امسال شماره 7را انتخاب كردي .دليلش چه بود؟

من اين شماره را دوست دارم و ميدانم كه بر تن بازيكنان بزرگي بوده است .اميدوارم با اين
شماره بهترين عملكرد ممكن را داشته باشم.
پُست اصلي تو هافبك تهاجمي است .آيا از بازي در پُست هافبك دفاعي
راضي هستي؟

همانطور كه گفتيد پست اصليام هافبك تهاجمي است و زمان استراماچوني هم در اين
پست بازي ميكردم ولي در زمان مربيگري محمود فكري در پست هافبك دفاعي بازي
كردم و بعد از آمدن آقا فرهاد هم در اين پست بازي ميكنم .براي من مهم اين است كه
خواستههاي كادر فني را در زمين پياده كنم.
در خط هافبك بازي كدام فوتباليست را ميپسندي؟

در اين پست كه بازي ميكنم بازي وراتي را خيلي دوست دارم.

يامگا در نخستين بازي درخشيد و حاال ژستده هم قرار است به استقالل
ت استقالل دوبرابر شد.
اضافه شود .بهنظر ميرسد در فاز تهاجمي قدر 

خدا را شكر كه يامگا شروع خوبي داشت و اميدوارم اين روند را ادامه دهد .اميدوارم مهاجم
جديد هم به استقالل كمك كند .امسال تمام هدف ما اين است كه فصل متفاوتي را براي
استقالل رقم بزنيم.

19
پنجشنبه  6آبان  1400شماره 8347

23023602

عكس| سعید زارعیان|

فوتبال ایران
پس چهكسي پول خرج ميكند؟
باور كنيد هزينهكردن عيب و عار نيست

طارمي ـ رحمتي؛ قياسي كه درست نيست
آيا ستاره بوشهري نبايد به اردوي بعدي تيم ملي دعوت شود؟

كنايه مهدي طارمي به دراگان اسكوچيچ بازتابهاي بســيار زيادي در فضاي فوتبالي
كشورمان داشت و اين موضوع همچنان ادامه دارد .موافقان و مخالفان كماكان مشغول
بحث هستند و هر كسي از زاويه ديد خودش به موضوع ميپردازد .با اين حال ديدگاهي
كه در اين چند روز زياد تكرار شده ،مربوط ميشود به اينكه سرمربي تيم ملي اگر قصد
دارد اقتدارش را ثابت كند و گوشي را دست بقيه بازيكنان بدهد ،در اردوي
پيش رو براي برگزاري  2بازي با لبنان و سوريه نبايد طارمي را دعوت كند.
حاميان اين تئوري ميگويند تيم ملي آنقدر مهاجم خوب دارد كه
جاي خالي طارمي حس نشود .به عالوه آنها داستان اخير را با

حكايت كشمكش مهدي رحمتي و كارلوس كيروش مقايسه ميكنند و نتيجه ميگيرند
همانطور كه مربي پرتغالي با عدمدعوت از گلر ســابق استقالل گربه را دم حجله كشت،
اسكوچيچ هم بايد نشان بدهد در تيم ملي كت تن كيست.
در اين ميان با احترام بهنظرات مختلف ،بهنظر ميرسد دستكم مقايسه توييت طارمي با
رفتار رحمتي چندان دقيق نيست .فراموش نكنيم كاري كه مهاجم ايراني پورتو كرده ،صرفا
يك اظهارنظر طعنهآميز برخالف تفكر سرمربي تيم ملي بوده است .طبيعتا اگر او اين كار
را نميكرد و حداقل گاليهاش را به شخص سرمربي تيم ملي انتقال ميداد خيلي بهتر بود.
طارمي اما انتخاب ديگري انجام داد و جنجال به پا شده است .درنهايت همه داستان فقط

گل متفاوت طارمي!

مهاجم ايراني پورتو باز هم گل زد اما
تيمش باخت

مهدي طارمي كه اين هفته در ليگ برتر پرتغال مقابل
توندال هتتريك كرده بود ،در يكي از رقابتهاي باشگاهي
فوتبال در پرتغال كه نه جام حذفي اســت و نه ليگ هم
موفق به گلزني شد اما گلش بيفايده بود .در هفته دوم
مرحله گروهي ليگ كاپ يا همان جام اتحاديه پرتغال،
پورتو ميهمان سانتاكالرا بود .در اين بازي محمد محبي
بهطور كامل براي تيم ميزبان بازي كــرد اما طارمي از

توپ طال لو رفت؟

روزگذشتهليستيرسانهايشدكهبراساسآنلواندوفسكي
باالترازمسيوبنزما،صاحبجايزهبهترينبازيكنسالشدهاست
در سالهاي اخير با افشاي بسياري از اطالعات محرمانه در حوزههاي سياست ،اقتصاد و حتي
ورزش ،پنهان كردن اخبار و اطالعات بهكار سختي تبديل شده است .پيش از اعالم ليست
نهايي نامزدهاي توپ طالي سال2021كه توسط مجله فرانس فوتبال اهدا ميشود ،برخي
كاربران شبكههاي مجازي نامزدهاي اين جايزه را لو داده بودند .فرانس فوتبال بالفاصله مجبور
شد ليست رسمي نامزدها را اعالم كند .حاال عكسي از يك فهرست تازه منتشر شده كه نشان
ميدهد لواندوفسكي باالتر از مســي و بنزما توپ طال را برده است .تا ظهر ديروز واكنشي به
اين عكس و صحت آن گزارش نشده بود .جالب اينجاست كه با وجود ركوردزنيهاي پياپي
كريستيانو رونالدو در سال2021و رسيدن بهعنوان بهترين گلزن تاريخ و بهترين گلزن
ملي تاريخ فوتبال ،اين ســتاره پرتغالي در رده نهم جاي گرفته است .جالب اينكه در
فهرست منتشر شده امتياز مهاجم بايرنمونيخ و لهستان هم مقابل نام و باشگاه او
درج شده كه امتياز 627را نشان ميدهد .براساس اطالعات منتشر شده ،كريم بنزما
كه بخشي از رسانهها از او براي دريافت توپ طال حمايت ميكردند ،با 526امتياز باالتر
از محمد صالح از ليورپول در رده سوم حضور دارد .جورجينيو ،هافبك ايتاليايي چلسي
كه سال ميالدي را با فتح ليگ قهرمانان اروپا و يورو جشن گرفته ،پايينتر از صالح كه

اولهنميدانستتيم10نفرهاست!

كونتهآمادهاستجايمربیموردعالقهفرگوسنرابگيرد

الكس فرگوســن بهعنوان حامي اصلي اولهگونار سولسشائر براي ادامه
مربيگري در منچســتريونايتد ،در تمرينات اين تيم واقع در ورزشــگاه
تمريني كارينگتون حضور يافت .با اينحال بهنظر ميرســد سرمربي
نروژي اعتماد بازيكنان را از دســت داده و نميتواند رختكن را كنترل
كند .او پس از باخت به لستر از بازيكنان نظرخواهي كرده بود كه مشكل
چيست اما كســي او را جدي نگرفت و يكي دو بازيكن از ناديده گرفتن
تالش ديگران در تمرينــات و بازي دادن به برخي بازيكنان پراشــتباه
گاليه كرده بودند .گفته ميشود بازيكنان تيم از اينكه در تمرينات روي
پرسينگ كار نكردهاند اما در بازي با ليورپول كه 5برصفر باختند از آنها
خواسته شده بود پرس كنند ،شاكي هستند .آنها اعتقاد دارند اگر قرار به
پرس بوده ،بايد در تمرينات روي آن كار ميشده .برخي منابع هم سعي
دارند سولسشائر را مربي بيدانشي جلوه بدهند .روي صحنه پيش از ورود

كاواني به زمين ،وقتي اوله داشت با اين مهاجم اروگوئهاي حرف ميزد،
اتفاقات خندهداري افتاد .همان لحظه پوگبا اخراج و تيم 10نفره شده بود
اما اوله به كاواني توضيح ميداد كه چگونه در كنار رونالدو در پست مهاجم
و سيســتم 4-4-2بازي كند .پس از اين بود كه كاواني اينگونه واكنش
نشــان داد« :تو حالت خوبه؟ چهجوري با 10نفر4-4-2 ،بازي كنيم؟»
اوله حرفهاي كاواني را كه به اســپانيايي بود ،متوجه نشــد اما مهاجم
اروگوئهاي با دست عالمت كارت نشان دادن داور را شبيهسازي كرد كه باز
هم سولسشائر نفهميد تا اينكه دستيارش ،اريك رمزي را فراميخواند تا
فوحديثها فعال
حرفهاي كاواني را برايش ترجمه كند .با تمام اين حر 
آنتونيو كونته خودش را آماده ميكند تا پس از 3بازي سخت ديگر مقابل
تاتنهام ،آتاالنتا و منچسترســيتي كه به اوله فرصت داده شده جاي اين
مربي را روي نيمكت منيونايتد بگيرد و پيش از فيفادي كارش را شروع
كند ،البته اگر سولسشائر تا آن موقع به كمك ستارههاي تيمش و رونالدو
از اين مهلكه جان سالم به در نبرده باشد .دقيقا اتفاقي كه براي آرتتا روي
نيمكت آرسنال افتاد و اين سرمربي اسپانيايي توانست خودش را از فشار
مخرب ابتداي فصل موقتا خالص كند.

يك اظهارنظر است .اين خيلي فرق ميكند با كاري كه مهدي رحمتي در زمستان سال
91انجام داد .رحمتي كه آن روزها گلر فيكس و بيجانشين تيم ملي بود ،در بدترين شرايط
ممكن ،جايي كه ما بايد قطر ،لبنان و كرهجنوبي را ميبرديم تا به جامجهاني 2014برزيل
برسيم از تيم ملي كنار كشيد و دست كادرفني را در پوست گردو گذاشت .اين رفتار رحمتي
هرگز قابل بخشش نبود و كيروش هم شايد در درستترين رفتارش طي همه سالهاي
حضور در ايران ،براي هميشه روي نام او خط قرمز كشيد .در اينكه اسكوچيچ بايد طارمي
را متوجه رفتار غيرحرفهاياش بكند ترديدي نيست ،اما واقعا وزن توييت او با خداحافظي
رحمتي يكسان نيست كه قرار باشد در موردشان تصميمات مشابه گرفته شود.

دقيقه 65به ميــدان رفت و در باخــت  3بريك تيمش
زننده تكگل پورتو در دقيقه 83بود .طارمي بعد از بازي
اعتراف كرد كه تيمش نتيجه بدي گرفته اما قول جبران
داد .اما با توجه به اينكه از گروههاي 3تيمي اين رقابتها،
تنها يك تيم به مرحله بعدي صعود ميكند ،سانتاكالرا
با اين پيروزي 4امتيازي شد تا پورتو شانسي براي صعود
به دور بعد رقابتها نداشته باشد .پورتو با طارمي در ديگر
ديدارش در اين جام به مصاف ريوآوه ،تيم سابق طارمي
ميرود.
مهدي طارمي در سال 2021روي 51گل ازجمله 33گل
و 18پاسگل نقش داشته .مقايسه كنيد با آمار نيمار كه
اتفاقا جزو نامزدهاي توپ طال هم هست .ستاره برزيلي
تنها 9گل و 6پاسگل در اين يك ســال به نام خودش

ثبت كرده است .طارمي با خلق 10موقعيت گل با اينكه
خودش يك مهاجم است و نياز به ديگران دارد تا برايش
خلق موقعيت كنند ،جزو 5بازيكن برتر در مرحله گروهي
ليگ قهرمانان محسوب ميشود .او در مجموع 3ديدار
رفت مرحله گروهي ليگ قهرمانان با 33كيلومتر دوندگي
باالترين ميزان دوندگي را بين همه بازيكنان بهخودش
اختصاص داده .مهاجم ايراني پورتو از حيث مجموع تعداد
گل و پاس گل در 60بازي ابتدايي بــراي اين تيم ،تنها
رادامل فالكائو را باالتر از خود ميبيند .ستاره كلمبيايي
در اين تعداد مسابقه براي پورتو آمار 46گل و 10پاسگل
را به جاي گذاشته بود .پورتو شنبه با بواويشتا بازي دارد
و چهارشنبه در سنسيرو و در گروه مرگ ليگ قهرمانان
اروپا به مصاف ميالن ميرود.

هيچ جامي نبرده و باالتر از كيليان امباپه ،انگولو كانته ،ارلينگ هالند ،كريستيانو رونالدو و
كوين ديبروين ،رتبه پنجم جدول را بهخود اختصاص داده است .در ردههاي بعدي هم نام
بازيكناني مثل دوناروما ،مودريچ ،كيهليني ،هري كين ،برونو فرناندز ،روبن دياز،
روملو لوكاكو ،پدري ،نيمار و رياض محرز ديده ميشود .نكته ديگري را هم كه
بايد درنظر داشت اين است كه اخبار تأييد نشدهاي حكايت از اين دارد كه
فرانس فوتبال ميخواهد توپ طالي عقب افتاده سال2020را هم كه
بهدليل كرونا به كسي تعلق نگرفت و مراسم آن تعطيل شد ،همزمان
با توپ طالي ســال2021اهدا كند .با اين توضيح ميتوان نتيجه
گرفت ليست منتشر شده مربوط به سال2020باشد ،اما
اگر چنين چيزي صحت داشت ،كريم
بنزما نبايد در رده ســوم يا رونالدو
در رتبه نهم جاي ميگرفتند .بنزما
سال2020بهاندازه 2021خوب نبود
و رونالدو هم سال پيش جزو مدعيان
توپ طال بهحساب ميآمد .همه اينها در
حالي است كه نشريه معتبر اكيپ فرانسه
مسي را بهعنوان شانس اصلي توپ طالي
امسال معرفي كرده بود .به اين نكته هم بايد
اشاره داشت كه برنده توپ طال دقيقا يكماه و
يكروز ديگر مشخص خواهد شد.

ميالن ميتازد و نميبازد

نتايج اين فصل ميالن در 67سال اخير
بيسابقه بوده است

ميالن در روزي كه حقش نبود پيروز شــود و تعدادي
از بازيكنانش را در اختيار نداشــت ،باز هم در سريآ
به پيروزي رســيد .ميالنيها با تكگل ژيرو موفق به
شكست تورينو شــدند و حاال از 10بازي ابتداي فصل
خود در ليگ 9برد و يك تساوي دارند .ميالنيها فقط
مقابل يوونتوس نتوانستهاند به برتري دست يابند .اين
نتايج در 67سال اخير سابقه نداشته است .آخرين بار
كه چنين اتفاقي براي آنها رخ داد ،فصل 1954-55بود.
ميالن حتي با 3تفنگدار هلندي خــود در دوران اوج
دهه1990و مربيــان بزرگي مثل كاپلــو ،آنچلوتي و
ديگران هم نتوانســته بود به چنين نتايجي در ابتداي

جالل حسيني در تازهترين
مصاحبهاش همان حرفي
را زده كه امير قلعهنويي
هميشــه در ســپاهان
ميزد« :پرســپوليس
جزو  4تيم پرهزينه ليگ
برتر هم نيست ».بند هخدا
امير هــم طــي دوران حضورش در
اصفهان ،مدام همين ادعاي عجيب را در مورد سپاهان
تكرار ميكرد .البد االن هــم كه او در گلگهر حضور
دارد ،اين تيم سيرجاني جزو  4تيم پرهزينه ليگ برتر
به شــمار نميآيد! البته قلعهنويي هنوز در اين مورد
چيزي نگفته ،اما ســاير مسئوالن گلگهر بارها روي
معقول بودن هزينههاي اين باشگاه تأكيد كردهاند.
از استقالل و سپاهان هم بپرســيد همين چيزها را
خواهند گفت .سپاهان كه تقريبا مدعي است جذب
شهريار مغانلو برايشان مفت درآمده و مسعود ريگي
را هم «به قيمت» از آبيها گرفتهاند .تكليف تراكتور
هم كه روشن است .باشگاه تبريزي امسال خريدهاي
بســيار كمي انجام داد تا بتواند بــار بدهيهايش را
سبك كند.
موج انكارها در ايــن مورد در شــرايطي ادامه دارد
كه هيچ كجاي دنيا باشــگاهها از هزينه كردن براي
جذب بازيكن خجالت نميكشند .به هر حال فوتبال
حرفهاي خرج دارد و مردم هم آنقدر درك دارند كه
اين موضوع را بفهمند .با اين حال ريشههاي دولتي يا
شبه دولتي اغلب تيمها و وضعيت بد اقتصادي باعث
شده باشگاههاي ايراني مدام وانمود كنند هزينههاي
بسيار زيادي دارند.
خالصه خوشحال ميشويم اگر يك روز با  4باشگاهي
كه بيشــترين هزينــه را در ليگ برتر ايــران انجام
ميدهند آشنا شويم .فعال كه هر 16تيم ادعا ميكنند
بين آن 4باشگاه نيستند!

ضايعه بزرگ براي پرسپوليس

حاال با غم نيامدن داريوش شجاعيان چه كنند؟

هافبك هميشــه مصدوم
اســتقالل كه به تازگي
در ليست مازاد اين تيم
قرار گرفته ،براي اينكه
حســن نيــت خودش
را به هــواداران نشــان
بدهد اعالم كــرده هرگز به
پرسپوليس نخواهد پيوســت! داريوش شجاعيان در
حالي اين حرف را زده كه دســتكم وضعيت كنوني
او حتي براي تيمهاي عادي ليگ هم جذاب نيســت،
چه برسد به پرسپوليس كه به هر حال قهرمان  5دوره
اخير ليگ برتر بوده است .نكته ديگر اينكه كافي است
موضع داريوش در اين مورد را با جوابي كه شيخ دياباته
به سؤال مشابه داد مقايسه كنيد .مهاجم ماليايي سابق
استقالل گفته دليلي وجود ندارد كه بعدها پيشنهاد
احتمالي از پرسپوليس را بررسي نكند ،چرا كه اعتقاد
دارد فوتبال حرفهاي اســت و نبايد چنين مرزهايي
براي بازيكنان وجود داشته باشد.
خب البته اگر شجاعيان كيفيت شيخ را داشت ،شايد
او هم محتاطانهتر به اين ســؤال جواب ميداد! در هر
صورت خوب اســت بازيكنان گرامي تعصبشان به
تيم را در دوران حضور در همان باشگاه نشان بدهند.
اگر شــجاعيان در پيراهن استقالل بازيهاي بهتري
ارائه ميداد ،حتما هواداران خوشــحالتر ميشدند.
مصدوميت براي هر بازيكني پيش ميآيد ،اما داريوش
حتي در دوره ســامتش هم كار خاصي نكرد و صرفا
با انجام مصاحبههاي عجيب در اعتراض به شــرايط
مالي و حتي غذايي(!) استقالل ،سوژه دست رقبا داد.
حاال هم شايد خيلي فرقي نكند كه او به پرسپوليس
برود يا نه.

فصل دســت يابد .در بازي مقابل تورينو ،اوليويه ژيرو
هم به دومين بازيكن ميالن از سال 1994-95تبديل
شد كه در هر يك از 3بازي اول خانگي خود در سريآ
موفق به گلزني ميشود .پيش از اين ،ماريو بالوتلي اين
كار را در سال 2013انجام داده بود .ساندرو تونالي هم
پس از بازي برابر تورينو به ركورد 50بازي براي ميالن
رسيد .تاتاروشانو هم كه در غياب  2دروازهبان مصدوم
تيم در تركيب قرار ميگيرد ،نخســتين كلينشــيت
خود در ســريآ را با پيراهن ميالن انجام داد .حاال در
101بار مربيگري اســتفانو پيولي در ميالن ،اين تيم
صاحب 59برد شده است .ركورد 58برد او در 100بازي
ابتدايي هماندازه بردهــاي آلگري در ميالن بود .بازي
بعدي روسونري يكشنبهشب در زمين آاسرم برگزار
ميشود .مورينيو در اين بازي بهدليل اخراج در تساوي
مقابل ناپولي غايب است تا كمي از جذابيتهاي بازي
كم شود.
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محسن محمود صفري

زير يك خم

خبرنگار

حال خراب كشتي تهران

در سالهاي نهچندان دور ،كشتي تهران يكي از قدرتهاي كشتي
كشور محسوب ميشد ولي حاال وضعيت پايتخت از شرايط بحران
همگذشتهوصدايبسياريازقهرمانانپيشينتهراندرآمدهاست.
اكبر فالح قهرمان جهان و مربي تهران در باشگاه كارگران ميگويد:
«كشتي تهران رها شده و ديگر از بين رفته است .باعث و باني آن
هم كساني هستند كه در اين سالها هيچ نظارتي بر عملكرد هيأت
كشتينداشتند،درحاليكهوقتيديدنداوضاعروبهوخامتميرود
بايد ابتدا تذكرات جدي ميدادند و درصورت ادامه اين وضعيت،
رئيس هيأت را اخراج ميكردند .رئيس هيأت كشتي تهران بايد ۵
يا ۶سال پيش اخراج ميشد ».عبداهلل عزيزي حدودا 8سال است
رياست كشتي تهران را برعهده دارد .در مسابقات جهاني نروژ كه
يكماه پيش برگزار شــد ،تهران فقط يكنماينده در كشتي آزاد
داشت كه او هم دستش به مدال نرسيد .در كشتي فرنگي هم پژمان
پشتام نماينده تهران بود كه به مدال برنز دست يافت .پشتام در
برنامهتلويزيونيانتقاداتتنديرانسبتبههيأتتهرانمطرحكرد.
كشتيگيران سرخورده نشوند

با اين ركوردها سیر نميشوم

تجليلهاي متعدد از كشتيگيران مدالآور در مسابقات جهاني
نروژ توسط ارگانهاي مختلف سبب شده تا ورزش اول كشور
به روزهاي خوب خودش نزديك شــود .وزارت ورزش ،وزارت
راه ،قوه قضاييه ،بنياد مســتضعفان و شهرداري تهران ازجمله
ارگانها و نهادهايي بودند كه در هفتههاي اخير از مدالآوران
نروژ تجليل كردند .كشــتي آزاد در جهاني نــروژ 3مدال طال،
3نقره و يك برنز كسب كرد و كشتي فرنگي هم با 4مدال طال
و 2برنز تاريخساز شد .در بين اين تجليلها اي كاش كسي هم
به فكر كشتيگيراني باشــد كه موفق به كسب مدال نشدهاند.
چراكه بسياري از آنها هنوز اول راه هســتند و ميانگين سني
7كشتيگيري كه مدال نگرفتهاند زير 25سال است.

گفتوگو با سينا غالمپور ،شناگري كه به ركورد ورودي مسابقات جهاني رسيده اما هدفهاي خيلي بزرگتري در سر دارد

ليلي خرسند| سينا غالمپور براي رفتن به ابوظبي روزها را ميشمرد .او دقيق ميداند
كه يكماه و 17روز ديگر تا شروع مسابقات قهرماني جهان فرصت دارد .اين شناگر
ايراني هفته گذشته در جامجهاني مسافت كوتاه قطر ،در  50و 100متر آزاد شنا كرد
و به ركورد ورودي مسابقات جهاني رسيد تا يكقدم به آرزوهاي بزرگش نزديكتر
شود .سينا ميخواهد شورورزي دوم نيشابور باشد .يعقوبعلي شورورزي در بازيهاي
ي گرفت و بعد از آن ديگر ورزشكاري از اين شهر به المپيك نرفت.
المپيك1960رم كشت 
سينا ميخواست در المپيك توكيو باشد و با رايان الكتي بزرگ عكس يادگاري بگيرد
اما نه او به توكيو رسيد و نه رايان! او درخصوص شرايط اين روزها و برنامههاي آيندهاش
به سؤاالت همشهري ورزشي پاسخ داده است.

بازگشت آقاي ترسناك

ميگل دياز كانل ،رئيسجمهور كوبــا از ميخاين لوپز ملقب به
«آقاي ترسناك» بهخاطر نتايجش در المپيك ۲۰۲۰توكيو و
كسب جايزه بهترين ورزشكار  ANOKتجليل كرد .لوپز دارنده
4مدال طالي المپيك است و حاال قصد دارد براي بار پنجم در
المپيك شركت كند .لوپز كوبايي تا به حال در مسابقات المپيك
شكست نخورده و بارها كشــتي را رها كرده و بعد از بازگشت
دوباره روي سكوي نخست ايستاده است .لوپز در مراسمي رسما
اعالم كرد كه هرگز از كشتي خداحافظي نكرده است و فقط دارد
استراحت ميكند تا در المپيك2024حاضر شود.
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متوسط

ساده

گفتيد امكانات كمي داريد ولي مشهد بايد امكانات خوبي داشته باشد.

من نيشابوريام و بيشتر آنجا تمرين ميكردم .براي مسابقات انتخابي المپيك به مشهد آمدم.
درباره عكس پروفايل واتساپتان هم صحبت ميكنيد؟ چرا عكس رايان
الكتي را گذاشتيد؟

رايان شناگر آمريكايي و به سايه مايكل فلپس معروف است .او دوست داشت المپيك توكيو
آخرين مسابقهاش باشــد و بعد از آن از ورزش حرفهاي خداحافظي كند .توانايياش خيلي
باال بود اما به داليلي نتوانست به ركورد ورودي المپيك برسد .عكسي كه گذاشتم از نشست
خبرياش است .در مصاحبهاش نتوانست جلوي گريهاش را بگيرد ،جلوي همه اشك ريخت
و دنياي شنا را تحتتأثير قرار داد .من دوست داشتم به المپيك بروم و با رايان الكتي عكس
بگيرم .وقتي ديدم او هم نتوانست برود گفتم حتما حكمتي دارد.
شما هم با او گريه كرديد؟

با اين حركتي كه زد كل دنيا با او بغض كرد .من خيلي دوست داشتم به المپيك بروم ،نه فقط
براي خودم .ميخواستم زحمتهايي را كه مربيانم كشيده بودند ،جبران و آنها را خوشحال
كنم .ميخواستم دومين ورزشكار تاريخ باشــم كه از نيشابور به المپيك ميرود .شورورزي
كشتيگيري بود كه از شهر ما به المپيك رفته بود.
آيندهاي كه در ورزش براي خودتان ميبينيد ،كجاست؟

از زماني كه شنا را شروع كردم ،دوست داشتم اين ورزش را بيشتر به جامعه معرفي كنم .با
كارهايي كه ميكنم ،دارد اين اتفاق ميافتد .ليگ جهاني شنا يكسال است كه راهاندازي شده
است و من ركورد ورودي اين مسابقات را هم بهدست آوردهام .عالي ميشود اگر بتوانم در اين
مسابقات شركت كنم .تجربياتم بيشتر ميشود و ميتوانم به پيشرفت شنا كمك كنم.
نميخواهيد در المپيك به نتيجهاي برسيد كه قبال هيچ شناگر ايرانياي
به آن نرسيده است؟

هر وقت به المپيك رفتم ،درباره المپيك حرف ميزنم.
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 -5اصال خجالتي نيســت-
بيبند و بار -سيلي
 -6خربزه نارس -از زبانهاي
زنده دنيا -بيآغاز
 -7نام مادر امامجواد(ع) -از
ماشــينآالت كشــاورزي-
شهرســتاني در آذربايجان
شرقي
 -8برجسته -ژانري سينمايي
 -9گهواره -غيرقابل تجزيه-
هرج و مرج

 -10اكنون -كج -ايســتادگي در
برابر دشمن
 -11نيمســاعت! -دقيــــــق و
نكتهسنج -سوغات ساوه
 -12تارمي -بزرگوار -كاشتن نهال
 -13زير عبا ميپوشــند -كفر...
از كفــت بيرون كند -درشــت و
بدقواره
 -14سوداگر -تركيب اصلي زهر مار
 -15جنگ مسلمانان و كفار پس از
فتح مكه -بلندقامت -دانه خوراكي
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آرزوي هر ورزشكاري رفتن به المپيك است اما دوست ندارم با وايلدكارت بروم .وقتي شناگري
ركورد مسابقات قهرماني جهان را بهدســت ميآورد ،ركورد ورودي المپيك برايش دور از
دسترس نيست .هدف بلندمدت من رسيدن به المپيك پاريس است .برنامهريزي كوتاهمدت
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من از 10سالگي شنا را شروع كردهام .تا 16ســالگي عضو هيچ تيمي در سطح ملي نبودم.
در 16سالگي در ليگ برتر پديده شنا شدم و از آنجا اســتعدادم كشف شد و از همان موقع
تا االن پاي ثابت تيمملي بودهام .من از شهرستاني آمدهام كه بايد با ورزشكاران تاپي رقابت
ميكردم .امكانات كمي داريم ولي ميخواستم اول خودم را به ايران و بعد به دنيا ثابت كنم.
ل بااليي دارم .وقتي 19سالم بود
من و فدراسيون خيلي زود به اين نتيجه رسيديم كه پتانسي 
بورسيه فدراسيون جهاني شدم و در تايلند تمرين ميكردم .چيزهاي جديدي ياد گرفتم .بعد
از آن هم مربيانم آقايان مشتاق و سعادتي خيلي كمك كردند .من تازه به اول راه رسيدهام و
در وجود من خواستن زياد است .هر كسي هر چيزي را بخواهد ميتواند به آن برسد ،فقط بايد

درباره المپيك بعدي هم صحبت نميكنيد؟ اين جهانيشــدن ميتواند
استارت خوبي براي بازيهاي پاريس باشد.
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مهمترين چيزي كه در وجود شماست استعداد است يا تالش و انگيزه؟

قبل از مسابقات المپيك مسائلي پيش آمد كه هيچوقت دوست نداشتم دربارهشان صحبت
كنم.
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درست است .شنا هر روز در حال بهروزرساني است .هر شناگري تكنيك خاص خودش را دارد
و موقعي كه تمرين ميكند ،ميداند در آينده چه چيزي ميتواند بهدست بياورد .وقتي در
مسابقات ،شناگران سطح يك دنيا را ميبينيم و كنار من شناگري كه در المپيك طال گرفته
شنا ميكند ،خيلي چيزها ياد ميگيرم .همان انگيزهاي كه از بودن كنار آنها ميگيرم ،كمكم
ميكند تا پيشرفت كنم.

اعداد  1تا  9را طوري در خانههاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها ،ستونها و مربعهاي كوچك  3در  3يكبار
ديده شود .پاسخها در ادامه آمده است.

ساده

3

راضي نشدن به اين ركوردها نشــان ميدهد انگيزه بااليي براي كارهاي
بزرگ داريد.

شما نتوانستيد به المپيك برويد اما در فاصله خيلي كم به ركوردهاي ورودي
مسابقات جهاني رسيديد .در اين مدت چه اتفاقي افتاد كه يكدفعه پيشرفت كرديد؟

مجمع انتخاباتي رياست فدراسيون ورزشهاي زورخانهاي كه 19خرداد
با انتخاب مهرعلي بارانچشمه با كسب 22رأي در مقابل 19رأي مجتبي
جوهري ،بهعنوان رئيس برگزار شــد ،حاال رسميت ندارد .با اين اتفاق
جوهري و يكي ديگر از نامزدها خواســتار رسيدگي ديوان به تخلفات
صورتگرفته در اين مجمع شدند و پس از 3ماه ،شعبه 46ديوان عدالت
اداري حكم نهايي بدوي خود را مبني بر ابطال انتخابات فدراســيون
ورزشهاي زورخانهاي اعالم كرد .با اين حال ديوان مهلتي 21روزه به
وزارت ورزش بهعنوان مجري انتخابات داد تا به رأي صادر شده اعتراض
كند .با وجود اين شعبه 26تجديدنظر ديوان عدالت اداري بهدليل آنچه
«اعتراض در خارج از مهلت قانوني خوانده شــده» تجديدنظرخواهي
وزارت ورزش را رد كرد تا بهنوعي انتخابات باطل شود.

6

در شنا غافلگيري خيلي معنايي ندارد .از همان 2سال پيش كه كرونا آمد ،استارت تمرينات
را براي المپيك توكيو زديم ولي مسائلي پيش آمد كه من نتوانستم در انتخابي المپيك شنا
كنم .مشكالت كرونا هم بود .ما حتي تا لحظه آخر نميدانستيم به مسابقات انتخابي المپيك
اعزام ميشويم يا نه .از طرف ديگر نميدانستيم واكسني كه زدهايم در اروپا معتبر است يا نه .با
توجه به اين مسائل در مسابقات انتخابي المپيك نتوانستيم عملكرد خوبي داشته باشيم .ولي
خيلي سريع خودمان را جمعوجو كرديم و با توجه به پتانسيلهاي بااليي كه بچهها دارند،
براي مسابقات قطر آماده شديم .من در قطر ركورد زدم ولي قطعا با اين ركوردها سير نميشوم.
اتفاقات خيلي بهتري در راه است.

فرصت زيادي تا مســابقات قهرماني جهان نداريد .ميتوانيد آنجا خوب

شناكنيد؟

بارانچشمه رفتني شد؟

8

انتظار اين را داشتيد كه در قطر به ركورد وروي جهاني برسيد؟

مسابقات يكماه و17روز ديگر شروع ميشود .با همفكري مربيان شايد در مادههاي ديگري هم
ي اصلي براي
بتوانم مسابقه بدهم .بعد از انتخابي المپيك ،برنامههاي ما تغيير كرد و برنامهريز 
مسابقات مسافت كوتاه قطر بود .تالش من و مربيان اين بود كه بتوانم ركوردهاي ملي را بزنم
و بعد از آن به ورودي مسابقات قهرماني جهان برسم .در مسابقات زنجان كه انتخابي مسابقات
قطر بود ،تكنيكهايم را تغيير دادم و بعد از آن ركوردهايم كاهش پيدا كرد .در مسابقات قطر
هم توانستم چيزهايي را كه مربيان از من خواسته بودند ،تا حدودي پياده كنم ولي نه بهطور
كامل .اميدوارم كه در مسابقات قهرماني جهان خيلي بهتر شنا كنم.

خبر آخر

جدولاعداد | 4056

ما هم براي همين مسابقات قهرماني جهان ابوظبي ،مسابقات داخل سالن آسيا و بازيهاي
آسيايي است .اول بايد خودم را در آسيا ثابت كنم و بعد به المپيك فكر كنم.

100درصد بخواهد .من براي رسيدن به خواستههايم ،خيلي تمرين ميكنم .هفتهاي9جلسه
تمرين شنا و 3جلسه بدنسازي دارم.
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با مردم
شماره تلفن ارتباطي با خوانندگان02123023337...........................
ارسال پيام كوتاه خوانندگان02123023916 ......................................

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

وسايلي كه سوخت و خسارتي كه هنوز پرداخت نشده است

وزارت نيرو بهرغم همه اخباري كه از پرداخت خسارتهاي قطع برق
به مردم اعالم شد تا به امروز يكريال خسارت به مردم نپرداخته است و
اين سخني است كه روابطعمومي يكي از سازمانهاي برق به ما گفت.
وي عنوان كرد كه وزارت نيرو تاكنون موفق بــه عقد قرارداد باهيچ
شركت بيمهگذاري براي پرداخت خسارات ناشي از قطعيهاي برق
نشده است .سؤال اين است كه چرا مسئوالن قبل از اطمينان از انعقاد
چنين قراردادي خبرهايشان را در بوق و كرنا كردند.
نيري از يزد

تأخير در حركت اتوبوسهاي ونك به رسالت

اتوبوسهاي ميدان ونك به رسالت براي حركت بسيار تعلل ميكنند
درحاليكه در اين شــرايط حاد كرونايي اتوبوس در بخش نشسته و
ايستاده مملو از جمعيت است و نميتوان بهدرستي نفس كشيد .كار به
جايي ميرسد كه ديگر جاي ايستاده سوارشدن هم نيست ولي اتوبوس
حركت نميكند و منتظر تايم تعيين شده است كه اين موضوع روي
روان مسافران خسته و نيز شيوع بيماري كرونا تاثیر منفی دارد.
ساداتي از فرجام تهران

واموديعهمسكنبااینشرايط،درديازمستأجرهادوانميكند

بانكها براي پرداخت وام وديعه مســكن شــرايطي ميگذارند كه
اصال بهكار مســتأجرها نميآيد .برخی بانكها 30هزار تومان براي
اعتبارسنجي میگيرند و اگر امتياز شما بعد از اعتبارسنجي كمتر از
600بشود مشمول وام نميشويد .يعني فردي مانند من كه 10سال
است از بانك حقوق ميگيرد امتياز  200میآورد .ميگويند بايد مالك
باشي ،كارمند رسمي باشي ،گردش مالي باال داشته باشي تا امتيازت
باالي 600بشــود .بعد اگر از اين مراحل بگذريد دو ضامن رســمي
غيربازنشسته ميخواهند .سؤال اين اســت كه اگر امثال من چنين
وضعي داشتند چرا بهدنبال وام وديعه مسكن ميرفتند؟ بهتر است با
وعده و خبرهاي دروغين مستأجران را اذيت نكنند.
واقفي از تهران

طرح ترافيك به ساعت قبل از كرونا بازگردد

با الزام كارمندان به حضور كامــل در محل كار ،طبيعتا ترافيك چند
برابر شده است اين در حالي است كه طرح ترافيك همچنان متناسب
با ايام كروناست و ضروري است مسئوالن طرح را به ايام قبل از كرونا به
 6:30صبح بازگردانند تا هر كسي نتواند با خودروي شخصي از خانه
خارج شود و اين وضعيت اسفبار ترافيكي رقم بخورد.
سعادتفر از جمهوري

مسكن كارگران شركت واحد چه شد؟

درحاليكه سقف تحويل مســكن به كارگران شركت واحد در پروژه
مسكن سپيدار 2و3تعاوني مسكن اداره مركزي شركت واحد 8سال
قبل بود و كارگــران در زمان خودش بايد با متــري 650هزار تومان
صاحب مسكن ميشدند ،خبري از تحويل مسكنها نشد و هماكنون
مدتي است مســكنهاي آماده ،تحويل غير ميشــود .از مسئوالن
قوهقضاييه تقاضا داريم متخلفان را شناسايي كند.
كارگران قديمي شركت واحد

ترهبار پارك فدك گرانفروشي ميكند ،بيهيچ نظارتي

ترهبار واقع در جوار پارك فدك در نارمك عالوه بر اينكه ميوههاي خوب
ندارد ،گرانفروشي هم ميكند و در پاسخ به اعتراض هم ميگويد همين
است كه هست .هيچ ميوهاي در اين ميدان برچسب قيمت ندارد و باز
در اعتراض ميگويد نصب قيمت وظيفه ما نيست .آيا حق نيست كه
نظارتي بر فعاليت اين ميدان شود و مثل اغلب ميادين بهدرستي عمل
كند و در راستاي رضايت مشتريان گام بردارد؟
همايونفر از نارمك

قيمتهاي باورنكردني در آزمايشگاههاي دزفول

اغلب آزمايشــگاههاي تشــخيص طبي دزفول قيمتهاي بااليي از
مراجعين ميگيرند كه بعضا باور كردني نيســت و معموال بيشتر از
تعرفههاي اعالم شده است .از مسئوالن ذيربط تقاضاي رسيدگي به
اين وضعيت را داريم.
اصالني از دزفول

پرسشهاي مردم براي طرح جهش مسكن پاسخ داده شود

از مسئوالن تقاضا داريم به پرســشهاي مكرار در مورد طرح جهش
مسكن پاســخگو باشــند تا مردم بتوانند در مورد ثبتنام در سامانه
مسكن تصميمگيري و اقدام كنند.
منصوري از تهران

42سرعتگير در جاده 35كيلومتري اصفهان به نجفآباد

مســير  35كيلومتري اصفهان به نجفآباد ،از خيابان آتشگاه ،حدود
۴۲سرعتگير ناجور و دستانداز شــديد دارد كه هر ازگاهي به آنها
اضافه هم ميشود .اين سرعتگيرها فقط باعث خرابشدن قطعات
خودروها و شكستن كمك فنرها و بههم خوردن تعادل و اتصاالت در
اين دوران گراني تعمير و لــوازم يدكي خودروها و ناراحتي رانندگان
و سرنشينان اتومبيلها ميشوند و واقعا هيچ فايده ديگري ندارند.
محمود بليغيان از اصفهان

سهميه بنزين وانتبارها باز هم كاهش يافت

هردو سهماه  ۱۰تا  ۲۰ليتر از سهميه بنزين وانتبارها كاهش مييابد
كه اين وضع ادامه كار را براي رانندگان وانتبار مشكل ميكند .واقعا
مسئوالن فكر نميكنند ما با روزي  ۳ليتر بنزين چگونه مخارج زن و
بچه خود را با وانت تأمين كنيم؟
علي فراز

پاسخ مسئوالن
براي نظافت ميدان ترهبار زيبادشت تذكر داده شد

روابطعمومي شهرداري منطقه 22پيرو انتشار پيام مردمي با عنوان
«جلوي ميدان ترهبار زيبادشت بسيار آلوده است» روز 4شهريورماه در
ستون با مردم روزنامه همشهري پاسخ داده است :شهرداري ناحيه يك
منطقه 22نسبت به نظافت محل مذكور اقدام کرده و اخطار الزم را به
مسئولين ميدان ترهبار مذكور جهت پيشگيري از آلودگي در بيرون و
داخل ميدان داده شده است.

حوادث

پنجشنبه  6آبان  1400شماره 8347

حواسپرتي گروگانگير ،گروگان را نجات داد

خواستگار سمج ،دختر مورد عالقهاش را گروگان گرفت
و در اتاقي زنداني كرد اما فراموش كرد موبايلش را از او
بگيرد و همين باعث نجات گروگان شد.
به گزارش همشهري ،ظهر29مهرماه زني وحشتزده
با پليس تماس گرفت و گفت كه پسري به نام سجاد،
دخترش را گروگان گرفته است .وي توضيح داد :دخترم
چند وقت قبل با پسري آشنا شد و قرار بود با هم ازدواج
كنند .اما بعد از مدتي ارتباطشــان قطع شد و دخترم
به او جواب منفي داد .امــروز صبح دخترم براي ديدن
دوستش از خانه بيرون رفته بود كه دقايقي قبل پيامكي
برايم فرستاد و گفت كه سجاد او را گروگان گرفته و در
اتاقي حبس كرده است .دخترم حتي لوكيشن برايم
فرستاد و درخواست كرد كه هرچه زودتر پليس را خبر

كنم و نجاتش بدهم.

رهايي گروگان

ماموران پليس با در اختيار داشتن لوكيشن راهي محل
زندگي پسرجوان شده و با دستور قضايي قدم به خانه
او گذاشته و گروگان را كه با دست و پاي بسته در اتاقي
زنداني شــده بود نجات دادند .گروگانگير كه پسري
25ساله بود نيز با حضور پليس غافلگير و دستگير شد.
پس از اين ماجــرا مأموران ابتدا بــه تحقيق از دختر
جوان پرداختنــد .او گفت :حدود يك ســال قبل در
فضاي مجازي با ســجاد آشنا شــدم .اوايل با يكديگر
چت ميكرديم تا اينكه با هم قرار مالقات گذاشــتيم.
بعد از چندماه سجاد از من خواستگاري كرد اما هرچه

اعتراف گروگانگير

از ارتباطمان ميگذشت ،به عجيب بودن رفتارهاي او
پي ميبردم .او از لحاظ روحي مشكل داشت .بهشدت
عصبي و پرخاشگر بود و در بعضي مواقع دچار بدبيني
و سوء ظن ميشد .به جايي رسيده بودم كه ارتباط با
او برايم آزاردهنده شده بود .حتي از يك مشاور كمك
خواستم .مشاور ميگفت با چنين مردي نميشود زير
يك ســقف زندگي كرد .همين موجب شد به سجاد
جواب منفي بدهم و ارتباطم را با او قطع كنم .اما سجاد
دستبردار نبود .مدام زنگ ميزد يا پيامك ميفرستاد.
وي ادامه داد :روزحادثه به من زنگ زد .به بهانه اينكه
ميخواهد براي آخرين بار با مــن صحبت كند مرا به
خانهاش كشاند .اما با تهديد دست و پايم را بست و مرا
در اتاقي زنداني كرد .او با اين ترفند ميخواست از من

انتقام بگيرد و مرا راضي كند تا به او جواب مثبت بدهم.
او فراموش كرد موبايلم را از من بگيرد و درحاليكه براي
رفتن به دستشويي از اتاق خارج شــده بود فورا براي
مادرم پيامك فرســتادم تا براي نجاتم از آن وضعيت،
پليس خبر كند .وي ادامــه داد :در مدتي كه گروگان
ســجاد بودم ،تهديدم ميكرد كه اگر با او ازدواج نكنم
جانم را ميگيرد.

شناساييقربانيقاتلسريالي
45سال پس از جنايت
آزمايــش دياناي هويت يكي از
خارجي قربانيان قاتل مخوف آمريكايي را
45سال پس از جنايت فاش كرد.
مرد جنايتــكار كه به دلقك قاتــل معروف بود،
33پســر نوجوان و جوان را به قتل رســانده اما
هويت برخي از قربانيان هرگز شناسايي نشده بود.
به گزارش همشهري ،جان وين گيسي ،يكي از
مخوفترين جنايتكاران سريالي آمريكا بود كه
در دهه70ميالدي شهر شــيكاگو را به وحشت
انداخت .در آن سالها عده زيادي از پسران جوان
و نوجوان در اين شهر ناپديد شدند و بهرغم اعالم
گزارش ناپديد شــدن آنها به پليس و تحقيقات
ماموران ،ردي از اين افراد بهدست نيامد.
ناپديد شدن مرموز پسران خبر از حضور يك قاتل
سريالي در شهر ميداد اما هيچكس تصورش را
هم نميكرد كه اين قاتل سريالي فردي باشد كه
مردم شهر او را بهعنوان يكي از فعاالن اقتصادي و
خيران ميشناختند.
جان گيســي يك فعال اقتصادي محترم بود كه
در سياســت محلي نيز دست داشــت و تالش
ميكرد به همه ،مخصوصا پســران جوان كمك
كند .او پســران بيكار را اســتخدام ميكرد و
حتي با پوشيدن لباس دلقك ،به سرگرم كردن
كودكان بيمار در بيمارستانها نيز ميپرداخت
اما پشتپرده اين چهره آرام و مورد اعتماد شهر،
مردي جنايتكار بود كه پســران نوجوان و جوان
را به خانهاش ميكشاند ،به آنها تجاوز ميكرد و
سپس اين افراد را به قتل ميرساند و اجسادشان
را در زيرزمين خانهاش دفن ميكرد.
نخستين دستگيري

گيســي كه يك تاجر موفق بود ،در سال1972
به اتهــام تالش بــراي تجاوز به يك پســربچه
دســتگير شــد .ماجرا از اين قرار بود كه در آن
زمان پسربچهاي نزد مأموران پليس رفت و با ارائه
مشخصات گيسي به مأموران گفت كه اين مرد

شيكاگو در شوك

ســال ،1978زماني بود كه راز اين قاتل سريالي
پس از ســالها جنایت فاش شــد .در آن زمان،
مأموران پليس شــيكاگو كــه در جريان ناپديد
شدن پسري ديگر در اين شهر قرار گرفته بودند،
در بررسيهاي خود متوجه شدند كه پسر گمشده
آخرينبار در نزديكي خانه جان گيسي مشاهده
شده است .آنها راهي خانه اين مرد شدند و از او
درباره پسربچه گمشده پرسيدند اما وي مدعي
شد كه او را نديده اســت .مأموران اما زماني كه
سرگرم پرسوجو از قاتل سريالي بودند ،متوجه
بوي تعفن شدند كه از خانه او به مشام ميرسيد.
به اين ترتيب جان گيسي دستگير شد و مأموران
موفق شدند مجوز بازرسي از منزل او را دريافت
كنند .آنها در جريان بازرسي اين خانه ،وارد اتاقكي
زير زمين شدند .جايي كه ظاهرا منشا انتشار بوي
تعفن بود .با اين حال چيزي در آنجا پيدا نشد و
آنها احتمال دادند كه شــايد بوي تعفن ناشي از
فاضالب است .تيم جستوجو در نهايت با ضبط
برخي وسايل كه در خانه اين مرد بود به مقر پليس
برگشت اما هنگام بررســي وسايل ضبطشده از
خانه متهم ،حلقه فيلمي كشــف شد كه در آن
تصاويري از يكي از پســربچههاي گمشــده در
سالهاي گذشته ضبط شده بود.

مرگ دلخراش ۳کارگر
در فوالد ابهر

الکساندر -مقتول

دلقک -قاتل

با كشف اين مدرك ،شكي باقي نمانده بود كه جان
گيسي همان قاتل سريالي است و مأموران تصميم
گرفتند براي بار دوم راهي خانهاش شده و آنجا را
بازرسي كنند اما پيش از آن ،قاتل سريالي لب به
اعتراف گشود و گفت كه تاكنون 33پسر جوان
و نوجوان را به قتل رســانده و اجســاد آنها را در
زيرزمين خانهاش دفن كرده است.
خبر اعتراف قاتل سريالي به قتل 33نفر ،شيكاگو
را در شوك فرو برد .مأموران راهي خانه او شدند
و با حفاري آنجا اجساد قربانيان را پيدا كردند .اما
برخي از اجساد چنان از بين رفته بودند كه قابل
شناسايي نبودند.
پايان 45سال جستوجو

جان گيســي به اتهام قتل 33نفر در 13مارس
سال 1980به مرگ محكوم شد و پس از تحمل
14سال حبس در سال 1994با تزريق دارو اعدام
شــد .با اين حال هنوز هويت 5نفــر از قربانيان
او معلوم نبــود .در اين شــرايط تحقيقات براي
شناســايي هويت اين افراد ادامه داشت تا اينكه
دوشنبه گذشــته ،مقامات پليس شــيكاگو از
شناســايي هويت يكي ديگر از قربانيان دلقك
قاتل پس از 45سال خبر دادند.
به گزارش گاردين ،فرانســيس وين الكساندر،
اهل كاروليناي شمالي ،كسي است كه 45سال
پيش توسط اين قاتل مخوف كشــته شد .او در

ســال 1975به همراه همسرش به شيكاگو نقل
مكان كردند اما تنها چندماه بعد از هم جدا شدند
و هر چند همسر الكساندر اين شهر را ترك كرد،
اما وي در آنجا ماند .الكســاندر پــس از جدايي
از همســرش ،تنها زندگي ميكــرد و تلفني با
خانوادهاش در كارولينا در تماس بود اما آخرين
تماس او در ســال 1976بود و پس از آن ديگر
خبري از وي نشد.
در اين مدت خانوادهاش تصور ميكردند كه او به
شهر ديگري مهاجرت كرده و ماجرا را به پليس
نيز گزارش كردند تا اينكه با گذشــت سالها از
اين ماجرا و پيشرفت تكنولوژي ،شرايط آزمايش
دياناي فراهم شد و مدتي قبل مأموران پليس
با اين احتمال كه شايد مرد گمشده در 45سال
پيش يكي از قربانيان قاتل ســريالي باشــد ،به
بررســي نمونههاي بهجامانده از قربانيان و مرد
گمشده پرداختند.
آنها در نهايت دوشــنبه گذشــته اعالم كردند
كه بررسيها نشــان ميدهد الكساندر نيز يكي
از قربانيان دلقك قاتل اســت كه جســدش در
زيرزميــن خانه او پيدا شــده بود .با مشــخص
شــدن اين حقيقت ،خانواده الكساندر با تشكر
از پليس گفتند كه در همه اين ســالها در يك
برزخ بيرحمانه زندگي ميكردند و حاال از اينكه
سرنوشت گمشدهشان برايشان مشخص شده ،به
آرامش رسيدهاند.

ء
سرقتكاميونوبازيدرنقشمأموربرايخاليكردنحسابراننده

مردي پس از بيهوش كردن راننده كاميون و سرقت اموال
داخلي او ،خود را مأمور معرفي كرد تا بتواند حساب طعمهاش را
خالي كند .به گزارش همشهري ،چند روز قبل رانندهاي
كه از بزرگراه تهران -كرج عبور ميكرد چشمش به پيكر نيمهجان مردي
افتاد كه كنار بزرگراه افتاده بود .او اورژانس را خبر كرد و طولي نكشيد
كه مرد بيهوش به بيمارستان انتقال يافت .پزشكان متوجه شدند كه او
بهدليل مسموميت دارويي بيهوش شده است و وي را تحت درمان قرار
دادند تا اينكه مرد ميانسال به هوش آمد و اسرار يك سرقت را فاش كرد.
آبميوه مسموم

مرد ميانسال به مأموران گفت :من راننده كاميون هستم و براي تخليه
بار به خياباني در مركز تهران رفته بودم كه مردي به سراغم آمد .او گفت
قصد جابهجايي مقداري اثاث و وسايل خانه از يكي از شهرهاي شمالي

كشور را دارد .بر سر قيمت به توافق رســيديم و قرار شد با يكديگر به
سمت شمال كشــور حركت كنيم .در بين راه او مدعي شد كه تشنه
اســت و خواســت مقابل مغازهاي توقف كنم تا آبميوه بخرد .من هم
توقف كردم و او از ماشين پياده شد و دقايقي بعد با  2آبميوه برگشت.
يكي از آنها را به من داد اما پس از خوردن آن دچار سرگيجه شدم .به
حدي كه توان رانندگي نداشتم .ناچار شدم كنار بزرگراه توقف كنم و
مرد مسافر از من خواست تا از ماشين پياده شوم و هوا بخورم .بعد از آن
تصاوير مبهمي بهخاطر دارم و ناگهان از هوش رفتم و وقتي چشمانم
را باز كردم در بيمارســتان بودم .وي ادامه داد :مرد ناشناس با آبميوه
مسموم مرا بيهوش و كاميونم را به همراه مدارك و كارتهاي عابربانكم
سرقت كرده بود.
در ادامه تحقيقات معلوم شد كه سارق كاميون دقايقي پس از سرقت
به خانواده مالباخته زنگ زده و خودش را مأمور معرفي كرده و با گفتن

سرقت با شربت مسموم

ســارق ســابقهدار با تعارف كردن شــربت
نذري مسموم به شــهروندان آنها را بيهوش
و اموالشان را سرقت ميكرد.
به گزارش همشــهري ،چندي قبل مأموران
پليس آگاهي قم ،به اطالعاتي دست يافتند
كه نشــان ميداد ،مردي بــا بيهوش كردن
زائران حــرم حضرت معصومــه(س) از آنها
سرقت ميكند.
يكي از شــاكيان در اينباره گفت :از زيارت
برگشته بودم كه مردي جلويم را گرفت و به
من شربت نذري تعارف كرد .او اصرار زيادي
داشت كه هرطور شــده بايد شربت بردارم و
من هم وقتي اصرار او را ديدم ،يك شــربت
برداشــتم و نوشــيدم اما همان موقع دچار
سرگيجه و سردرد و در نهايت بيهوش شدم.
نميدانم چقدر گذشــت ،اما وقتي به هوش

آمدم فهميدم پول ها و گوشي موبايلم سرقت
شــده اســت .به جز اين مرد چند نفر ديگر،
ازجمله چند زن نيز در شكايتهاي مشابهي،
نشانيهاي اين مرد را به پليس دادند و زمان
زيادي از آغاز تجسسهاي پليس نگذشته بود
كه مأموران توانستند هويت متهم را شناسايي
كنند .او مردي 40ســاله و سابقه دار بود كه
پيش از اين نيز چندین مرتبــه به اتهامات
مختلف دستگير و زنداني شده بود .سرهنگ
ميكائيل قهرمانپور ،رئيس پليس آگاهي قم
گفت :متهم در عمليات پليس دستگير شد و
در بازجوييهاي اوليه به سرقت مقاديري طال
و مبالغي پول از 6زن و مرد اعتراف كرد .وي
افزود :شواهد نشان ميدهد که متهم در اين
مدت به برخي از استانهاي جنوبي و شرقي
كشور نيز سفر كرده و به همين دليل بازپرس

مشخصات مالباخته ،اعتماد آنها را جلب كرده است .پس از آن مدعي
شده كه مالباخته حالش بد شده و در بيمارستان است و براي درمان نياز
به پول دارد .او با اين ترفند رمز كارتهاي مالباخته را از همسرش گرفته
و تمام موجودي حسابهايش را خالي كرده است.
با اين اطالعات به دستور قاضي رحيم دشتبان ،بازپرس جنايي تهران،
گروهي از مأموران براي دستگيري سارق وارد عمل شدند تا اينكه چند
روز بعد يكي از بستگان مالباخته بهصورت اتفاقي ،كاميون او را كه در
اطراف تهران رها شده بود ،پيدا كرد .بررسيها نشان ميدهد كه وسايل
داخل كاميون سرقت شده و از كارت سوخت او نيز در يكي از جايگاههاي
سوخت استفاده شده اســت .به اين ترتيب فردي كه از كارت سوخت
مالباخته استفاده كرده بود دستگير شد اما مدعي است كه سارق نيست
و كارت ســوخت را چند روز قبل از فردي خريده است .با اين حال او
بازداشت شده و تحقيقات براي بازداشت سارق اصلي ادامه دارد.

مرگ اسرار آميز دختري
كه به بيماران نيازمند ،زندگي بخشيد

تصوير متهم با مجوز قضايي
منتشر ميشود

شعبه  ۵دادســراي قم ،مجوز انتشار تصوير
بدون پوشش متهم را صادر كرد .از افرادي كه
از متهم شكايتي دارند ،دعوت ميشود براي
طرح شــكايت به پليس آگاهي محل اقامت
خود مراجعه كنند.

پســر جوان در بازجوييها بــه گروگانگيري و تهديد
دخترموردعالقهاش اقرار كرد .او گفت :من و ياســمن
قرار ازدواج گذاشــته بوديم .اما چند وقت قبل متوجه
شدم كه او با پسر ديگري آشنا شــده و قصد دارد با او
ازدواج كند .وقتي اين را شنيدم خيلي عصباني شدم.
ياســمن ديگر جواب زنگ و پيامهايم را نميداد .من
نتوانســتم اين رفتارش را تحمل كنم و نقشــه انتقام
كشيدم .وي ادامه داد :روز حادثه او را به خانهام كشاندم
و در اتاقي زندانياش كردم.با تهديد قصد داشتم او را
راضي به ازدواج كنم .اما اصال حواسم نبود كه موبايلش
را از او بگيرم .متهم پس از اقرار به تهديد و گروگانگيري،
با دســتور قاضي محمدرضا صاحب جمعي ،بازپرس
شعبه ششم دادســراي جنايي تهران بازداشت شد و
براي انجام تحقيقات بيشتر در اختيار مأموران پليس
آگاهي تهران قرار گرفت.

كوتاه از حادثه

دلقكقات
ل33،پسرنوجوانو
جو
انرابهقتلرساندهبود

وي را در ايستگاه گريهوند در مركز شيكاگو سوار
خودروي خود كرده و به خانهاش برده و در آنجا
تالش كرده كه به وي تجاوز كند .با اين شكايت،
قاتل سريالي دستگير شد اما پسربچه هرگز براي
شهادت در دادگاه حضور نيافت و به اين ترتيب
متهم آزاد شــد .او پس از آن بهعنوان پيمانكار
ساختماني به كارش ادامه داد و با برنده شدن در
مناقصات مختلف ،از پســرهاي جوان و نوجوان
براي انجام كارهايش استفاده ميكرد كه بعدها
معلوم شد 5نفر از كساني كه توسط او استخدام
شده بودند ،مدتي بعد توسط وي به قتل رسيدند.
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تحقيقات تيم جنايي درباره مرگ اســرارآميز دختر نوجوانی كه پس از مرگ
مغزي ،اعضاي بدنش به بيماران نيازمند اهدا شد ،آغاز شده است.
به گزارش همشهري ،بامداد ديروز به قاضي محمدتقي شعباني ،بازپرس جنايي
تهران خبر رسيد كه دختري 17ساله به طرز مشكوكي جانش را از دست داده
است .او از روز 27مهرماه در بيمارســتان بستري بود ،اما در نهايت دچار مرگ
مغزي شده و خانوادهاش اعضاي بدن او را به بيماران نيازمند اهدا كرده بودند.
با دستور قاضي ،تحقيق از خانواده وي شــروع شد .پدر و مادر او ميگفتند كه
روز حادثه درحاليكه فرزندان شان در خانه بودند ،براي خريد به اطراف تهران
رفتند اما وقتي به خانه بازگشتند ،جسد حلقآويز شده دختر 17سالهشان را در
زيرزمين پيدا كرده بودند.
پس از آن نيز او را به بيمارســتان منتقل كردند ،اما در نهايت وي دچار مرگ
مغزي شد و آنها اعضاي بدنش را به بيماران نيازمند اهدا كردند .در شرايطي كه
خانواده دختر 17ساله مدعي بودند دخترشان اقدام بهخودكشي كرده است ،در
ادامه بررسيها مشخص شد كه دختر نوجوان روحيه خوبي داشته و با توجه به
مشكوك بودن ماجرا ،دستور تحقيقات بيشتر صادر شده تا مشخص شود كه
علت مرگ دختر 17ساله خودكشي بوده يا قتل.

سقوط يكي از كارگران فوالد ابهر به مخزن گاز
باعث شد  6همكار ديگرش يكي پس از ديگري
براي نجات جان او وارد مخزن شــوند ،اما اين
حادثه ،پايان تلخي داشــت و در نهايت  3نفر
از كارگران جان خود را از دست دادند و  4نفر
ديگر دچار مسموميت شدند.
به گزارش همشــهري ،اين حادثــه عصر روز
سهشنبه در شرکت فوالد ناب آرش ابهر اتفاق
افتاد .ماجرا از اين قرار بود كه يكي از كارگران
براي پاكسازي مخزن گاز نيتروژن وارد آن شده
بود ،اما ناگهان درون مخزن مخروطي شكل آن
سقوط كرد .درست در همين لحظات  2كارگر
ديگر با ديدن حادثهاي كه براي همكارشــان
اتفاق افتاد وارد عمل شــدند و تالش كردند
او را نجات دهند اما هر دو نفرشــان در مخزن
گرفتار شدند .هر لحظه اوضاع وخيمتر ميشد
و جان  3كارگر در خطر بود .در اين شــرايط
ساير كارگران نيز متوجه اتفاقي كه در مخزن
نيتروژن افتاده بود شــدند و تــاش كردند
جان همكاران شــان را نجات دهند 4 .كارگر
ديگر نيز وارد مخزن شــدند ،امــا گاز موجود
در مخزن باعث مسموميت آنها شد و دقايقي
بعد در نهايت اين حادثه با جان باختن  3نفر از
كارگران و مسموميت  4نفر ديگر پايان يافت.
محمدرضــا انصــاری ،سرپرســت اداره کل
تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان زنجان درباره
اين حادثه گفت :همکاران اداره کار شهرستان
ابهر به محض اطالع از حادثه در محل حاضر
شــدند تا در جریان چگونگی این رخداد قرار
گیرند و چگونگی وقوع حادثه از سوی عوامل
ذیربــط در این اداره کل در دســت تحقیق و
بررسی است.
در همين حال جواد مرادی ،مســوؤل روابط
عمومی اورژانس اســتان زنجان گفت :ساعت
 15:57روز سهشنبه وقوع حادثه مسمومیت
و خفگی با گاز نیتــروژن به مرکز فوریتهای
پزشکی  ۱۱۵زنجان اعالم شــد و امدادگران
عازم محل شــدند .او ادامــه داد3 :نفر در اين
حادثه جان باختند و مصدومان به بیمارستان
الغدیر ابهر انتقال يافتند.

آتشسوزي در قطا ر
يزد-تهرانبهخير گذشت

قطار يزد -تهــران در محــدوده نايين دچار
آتشسوزي شد ،اما در اين حادثه به هيچيك از
مسافران آسيبي نرسيد.
به گزارش همشــهري ،ســاعت 9:30دقيقه
ديروز ،قطار مســافربري كه از يزد به مقصد
تهران به راه افتاده بود ،در محدوده نايين دچار
آتشسوزي شد .بهدنبال اين حادثه مسافران از
قطار تخليه شدند و به هيچكدام از آنها آسيبی
نرســيد .داوود ســلمان زاده ،رئيس سازمان
آتشنشــاني نايين درباره ايــن حادثه گفت:
در اين حادثه يكي از واگنهــاي قطار ،دچار
آتشسوزي شد ،ولي خوشبختانه تلفات جاني
در پی نداشت و تنها يكي از مسافران بهصورت
جزئي دچار مصدوميت شد.
همچنين منصــور شيشــهفروش ،مديركل
مديريت بحــران اســتانداري اصفهان نيز در
اينبــاره گفت :بهدنبــال وقوع ايــن حادثه،
آتشسوزي توسط نيروهاي آتشنشاني مهار
شــد .وي ادامه داد :قطــار جايگزين ديگري
از يزد ،بــراي انتقال اين مســافران به تهران،
به منطقه اعزام شــد كه اين قطار هم پس از
طي مســافتي حــدود  ۱۰۰كيلومتر با نقص
فني مواجه شد و در نهايت قطاري از ايستگاه
بادرود ،مسافران را به تهران منتقل كرد.

22

پنجشنبه  6آبان  1400شماره 8347

ادبوهنر

23023632

استقبالشيرازيها از«قهرمان»

كه تماشاگران با خيال آســوده به تماشاي
فيلم بيايند .مواد ضدعفوني و دســتكش هم
درصورت نياز در مجموعه موجود اســت».
بهگفته خادمي ،در روز نمايش افتتاحيه فيلم
«قهرمان» تماشاگراني كه به تماشاي آخرين
اثر اصغر فرهادي آمــده بودند ،بهرغم وجود
كرونا ،شور و هيجان زيادي داشتند .احتماال اگر
كرونا نبود ،فيلم فرهادي ،خصوصا با حواشياي
كه در زمان نمايش آن در جشنواره كن پيش
آمد ،ميتوانست تماشــاگران بيشتري هم
داشته باشد.

گزارشي از اكران افتتاحيه آخرين فيلم اصغر فرهادي در شيراز
اول پروتكل ،بعد فيلم

ندا زندي

روزنامهنگار

پرديس سينمايي «هنر شهر آفتاب» شيراز روز
سهشنبه ،يك روز زودتر از ساير سينماهاي
ايران« ،قهرمان» اصغر فرهادي را اكران كرد.
قهرمان كه در جشــنواره كــن  ۲۰۲۱موفق
شد بهطور مشترك با فيلم «كوپه شماره »۶
جايزه بزرگ هيأت داوران را بهدســت آورد،
در شيراز فيلمبرداري شده و آغاز اكران آن از
شهر شعر و ادب بيدليل نبوده است .پرديس
سينمايي «هنر شهر آفتاب» با 8سالن و مجهز
به پروژكتورهاي پيشرفته و صداي باكيفيت
انتخاب مناسبي براي آغاز نمايش «قهرمان»
بوده است .در گزارش پيشرو به ميزان استقبال
مردم از روز اول اكران «قهرمان» در شــيراز
پرداختيم و با ايمان خادمي ،مدير توسعه بازار
پرديس سينمايي هنر شهر آفتاب گفتوگو
كرديم.

با توجه بــه اينكه كرونا هنــوز دارد قرباني
ميگيرد ،نخستين ســؤال منطقي درباره
استقبال سينماروهاي شيرازي از «قهرمان»
بايد اين باشــد كه پروتكلهاي بهداشتي
در «هنر شــهر آفتاب» شيراز چطور رعايت
ميشــود؟ خادمي در اينبــاره ميگويد:
«براساس پروتكل ،تنها نصف ظرفيت سالن
بليتفروشــي داريم .همچنين ،مجموعه ما
البي بســيار بزرگي با بيش از 8متر ارتفاع
دارد و فضاي بسياروسیعي هست كه گردش
هوا دارد و به فضاي باز متصل است .عالوه بر
اين ،درهاي خروجي مجموعه هم باز است و
تماشاگران ميتوانند از فضاي بيرون استفاده
كنند و بروند و برگردند .در داخل خود سالنها
هم دريچههاي ورود و خــروج هوا متفاوت
هســتند كه در نتيجه هميشه هواي تازه در
سالنها هست و سقفهاي سالنها هم بيش
از 6متر ارتفاع دارند .همه اينها باعث ميشود

فرش قرمز براي شيرازيها

روز سهشــنبه بيش از 2هــزار و 200نفر در
26سانس در هنر شهر آفتاب به تماشاي فيلم
«قهرمان» نشستند .در روز اول نمايش فيلم
در شيراز5 ،ســالن پرديس هنر شهر آفتاب
بهطور كامل و يك سالن هم در چند سانس به
نمايش فيلم فرهادي اختصاص داده شده بود.
فيلمهاي ديگري كه در اين سينما بايد با فيلم
فرهادي رقابت كننــد «ديناميت»« ،درخت
گردو»« ،پوســت» و «تكتيرانداز» هستند
و مطمئنا كار ســختي براي جلب تماشاگر در
حضور فيلم فرهادي خواهند داشت .همچنين،
يك سانس اكران فيلم در اين پرديس سينمايي

امروز روز
جهاني انيميشن است

کارگردان کودکوفرشته؛  دبيرچهلمينجشنوارهفيلمفجر
رئيس ســازمان ســينمايي ،مســعود
نقــاشزاده را بهعنــوان دبير چهلمين
جشنواره فيلم فجر انتخاب كرد.
بهگزارش همشهري ،در فهرست 39دوره
گذشته جشنواره فيلم فجر ،اسامي برخي
از مديران سينمايي به چشم ميخورد
كه دبيري جشــنواره را عهدهدار بودند.
جشنوارهاي كه تا 5سال پيش به شكل
بينالمللی برگزار می شد ،در تصميمي
قرار شد که به صورت ملي و بينالمللي
برگزار شود.
سيد محمد بهشتي ،عزتاهلل ضرغامي،
ســيفاهللداد ،محمدمهدي عسگرپور،
عليرضا رضاداد ،مجيد شاهحســيني،
مهــدي مسعودشــاهي ،محمدرضــا
عباســيان ،محمد حيــدري ،ابراهيم
داروغهزاده و در نهايت سيدمحمدمهدي

طباطبايي ازجملــه مديراني بودند كه
سكان اداره جشــنواره فیلم فجر را در
طول اين ســالها بهدســت گرفتند.
بيشــترين دبيري جشــنواره را محمد
بهشتي برعهده داشت و برخي از دبيران
نيز  2يا 3دوره مديريتي جشــنواره را
برعهــده داشــتند .ســيامين دوره از
جشــنواره نيز به دبيري محمد خزاعي
برگزار شــد ،حاال خزاعي به رياســت
سازمان سينمايي رسیده و طي حكمي،
مســعود نقاشزاده را بهعنــوان دبير
چهلمين جشنواره انتخاب كرده است.
البته در2روز گذشــته ،رئيس سازمان
سينمايي تصميم گرفت تا این جشنواره
مانند دورههاي پيشــين ،بخش ملي و
بينالمللي را همزمان با هم داشته باشد.
بايد ديد برگزاري جشنواره فيل م فجر به

شكل بينالمللی از سال بعد اتفاق خواهد
افتاد؟ جشنواره بينالمللي كه نيمه اول
آن در چند سال گذشته برگزار ميشد و
در آخرين دوره برگزارياش عنوان شده
كه فجر جهاني در ثبت جشــنوارههاي
بينالملل دنيا قرار گرفته است.
در بخشي از حكم نقاشزاده آمده است:
«انتظار ميرود چهلمين دوره جشنواره
فيلم فجر ،فرصتي مغتنم براي آغاز فصلي
جديد در مسير تكوين و بازسازي انقالبي
زيرساختهاي سينماي كشور باشد».
مســعود نقاشزاده ،كارگردان ،استاد
دانشگاه و از مديران فرهنگي و سينمايي
كشور اســت .وي داراي درجه دكتراي
مطالعات هنر ،كارشناسي ارشد سينما
و كارشناســي كارگرداني فيلم است و
سابقه مديريت بهعنوان معاون فرهنگي

به عوامل شيرازي فيلم اختصاص داشته و حتي
آنها بعد از نمايش فيلم روي فرش قرمز حاضر
شده بودند .خادمي تعطيلي 20ماهه سينما را
ضربهاي به مجموعهاي ميداند كه پتانسيلهاي
زيادي براي نمايش فيلم دارد و ميگويد« :در
اين مدت ،مخاطبان ما امكان استفاده از سينما
را نداشتند و سرگرميهاي ديگري را تجربه
كردند .از لحاظ اقتصادي ،كرونا ضربه بزرگي
براي مجموعهاي با چنين زيرساختي بود .از
نظر نيروي انساني هم تعدادي از همكاران ما
به ناچار از مجموعه جدا شدند كه اتفاق خوبي
نبود و كســاني هم كه باقي ماندند با سختي
گذران كردند ».خادمي معتقد اســت مشكل
سينما در اين ايام مســئلهاي نبود كه راهحل
نداشته باشد و نشــود براي آن كاري كرد« :با
تزريق منابع بسيار خرد ميشد مشكل سينما
را حل كرد و در زمينه نشــاط اجتماعي كه
شعار آن زياد مطرح ميشود ،كاري انجام داد.
در اين ايام ميشد با ســينما فرصتي را براي
بهبود ســامت روح و روان مردم مهيا كرد
كه متأســفانه اين اتفاق نيفتاد ».بايد ديد آيا
اكران فيلم فرهادي كه در سراسر كشور آغاز
شد ،چرخهاي زنگزده ســينما را به حركت
درخواهد آورد و بعد از نزديك به 2سال اتفاقي
را در سينماي راكد ايران رقم ميزند.

رؤياهاييكهدربيداري
تماشاكرديم

بنياد ســينمايي فارابي ،مديركل امور
برنامهها و مشاور عالي مركز سيما فيلم،
معاون آموزش و پژوهش خانه سينما و
معاون تأمين و توليد مؤسسه رسانههاي
تصويري را داشته اســت .نقاشزاده در
دهه  80کارگردانی «کودکوفرشته» را
در کارنامه سینمایی خود دارد.

بيستوهشتم اكتبر (6آبان) روز انيميشن نامگذاري شده
آرش نهاوندي
است .در چنين روزي در سال 1982شارل اميل رينو در
مترجم
سالن موزه گريون در پاريس براي نخستينبار اولین انيميشن را نمايش داد؛ از همين
رو در سال 2002انجمن بينالمللي فيلمهاي انيميشــن روز 28اكتبر را روز جهاني
انيميشن ناميد .در سالهاي اخير در 50كشــور دنيا بيش از 100رويداد بهمنظور
گراميداشت اين روز برپا شده است .به دعوت انجمن بينالمللي فيلمهاي انيميشن
در تعداد زيادي از كشــورهاي دنيا در چنين روزي فيلمهاي كارتوني نمايش داده و
كارگاههاي آموزشي با موضوع انيميشن برپا ميشود .همچنين نمايشگاههايي در زمينه
كارهاي انجام شده در عرصه انيميشن برپا ميشود .انيميشن از سال 1928با ابداع
شخصيتهاي كارتوني ميكيماوس و مينيماوس در آمريكا وارد دوران جديدي شد.
محبوبترين شخصيتهاي كارتوني آن دوران كه امروزه نيز محبوبيت خود را در ميان
كودكان و مخاطبان كارتوني حفظ كردهاند ،گوفي ،دافي داك ،باگز باني ،پاپاي ،تام و
جري ،سوپرمن و پلنگ صورتي بودند كه در دوره طاليي انيميشن در آمريكا در فاصله
دهههاي1930تا اواسط1960پديد آمدند .امروزه اما انيميشنهاي ساخته شده توسط
كامپيوتر اهميت و محبوبيت بيشتري پيدا كردهاند .بهدليل گسترش محدوده سني
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مينيونها– 2015

فروش جهاني :بيش از 1.6ميليارد دالر
كارگردان :يون فورو
نويسنده :جف ناتانسون
توليدكننده :والتديزني پيكچرز
هنوز بر سر اينكه نسخه بازســازي شده شيرشاه
انيميشن يا اليواكشن است ،در محافل هنري بحث
و جدلهايي وجود دارد .با اين حال از آن جايي كه
اين اثر سينمايي يك كارتون كامپيوتري است ،در
بسياري از فهرستها يك انيميشن درنظر گرفته
شده است.
فروش جهاني :بيش از 1.4ميليارد دالر
كارگردانان :كريس باك و جنيفر لي
نويسنده :جنيفر لي
پخشكننده :استوديوهاي ديزني
اگرچه اين انيميشن نتوانست در رشته بهترين فيلم
كارتوني جايزه اســكار را از آن خود كند ،اما از نسخه
اصلي فروزن بيشتر فروش كرد.
فروش جهاني :بيش از 1.3
كارگردانان :كريس باك و جنيفر لي
اقتباس از داســتان ملكه برفي اثر كريستين هانس
اندرسن
توليد :استوديوهاي ديزني
ايــن محصــول پرجاذبــه ديزنــي در ســال
2013پرفروشترين فيلم باكسآفيس شد و در قالب
«وي او دي» و ويدئوي خانگي فروش بســيار كرد و
مردم از آن استقبال بيسابقهاي نشان دادند.
فروش جهاني :بيش از 1.2ميليارد دالر
كارگردان و نويسنده :براد برد
توليد :استوديوهاي انيميشن پيكسار
اين نسخه از انيميشــن ابرقهرماني شگفتانگیزان
14سال پس از نســخه اصلي به بازار آمد و توانست
ركورد نسخه اوليه در باكسآفيس را پشت سر بگذارد.
فروش جهاني :بيش از 1.1ميليارد دالر
كارگردانان :پير كافين و كايل بالدا
نويسنده :بريان لينچ
توليد :ايلومينشن اينترتينمنت ،پخش :يونيورسال
پيكچرز
شخصيتهاي كوچك زردرنگي كه به نام مينيونها
شناخته ميشوند ،توانستند در نخستين سال ظهور
تنهايشــان بر پرده ســينما محبوبيت زيادي ميان
طرفداران انيميشن براي خود كسب كنند.

مخاطبان انيميشن ،كارتونهاي امروزي با رقمهاي بسيار باال و نجومي فروش ميروند.
براساس آمارها ســال 2008يكي از بهترين ســالها براي توليد و فروش فيلمهاي
انيميشن بود .در اين سال بازار انيميشن آمريكا 64.8ميليارد دالر ارزشگذاري شده
بود .از 2004تا 2013نيز فيلمهاي انيميشن ،ساالنه 52درصد درآمد ناشي از فروش
فيلمها در گيشــه را بهخود اختصاص داده بودند .انيميشن همچنين در سالهاي
2020نيز يك هنر و صنعت پرطرفدار و پرمخاطب و پرفروش محسوب ميشد .در اين
مطلب نگاهي داشتهايم به 10فيلم پرفروش تاريخ انيميشن.
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داستان اسباببازي 3

فروش جهاني :بيش از يكميليارد دالر
كارگردان :جاش كولي
فيلمنامه :اندرو استانتون و استفاني فولسوم
توليد :پيكسار
پخش :والتديزني پيكچرز
با گذشــت نزديك به 2دهه از ســاخت نســخه
اصلي كارتون داستان اســباببازي ،وودي و باز،
شــخصيتهاي اصلي اين كارتون به همراه ساير
اعضاي گروهشان با آخرين و پرفروشترين سري
انيميشن داستان اسباببازي بازگشتند.
فروش جهاني :بيش از يكميليارد دالر
كارگردان :لي آنكريچ
فيلمنامهنويس :مايكل آرندت
توليد :استوديوهاي پيكسار داستان اسباببازي
3را براي والتديزني پيكچرز ساخت.
سومين انيميشن از ســري انيميشنهاي داستان
اسباببازي ساخته پيكسار از نخستين نسخه اين
كارتون بيشتر فروش كرد و نام خود را در فهرست
پرفروشترين كارتونهاي تاريخ ثبت كرد.
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یافتن دوري – 2016

فروش جهاني :بيش از يكميليارد دالر
كارگردانان :پير كافين و كايل بالدا
نويسنده :سينكو پل و كن دائوريو
توليد :ايلومينشن
پخش :يونيورسال پيكچرز
سومين فيلم از سري انيميشــنهاي نفرتانگيز با
معرفي برادر مو زرد «گورو» ،توانست بيشترين فروش
را در ميان سري فيلمهاي نفرتانگيز از آن خود كند.
فروش جهاني :كمي بيش از يكميليارد دالر
كارگردان :آندرو استانتون
فيلمنامه :آندرو استانتون و ويكتوريا استروز
توليد :استوديوهاي انيميشن پيكسار
اين فيلم دنباله فيلم «یافتن نمو» است كه توانست
نســبت به فيلــم اول محبوبيت بيشــتري ميان
مخاطبان كسب كند.
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زوتوپيا – 2016

فروش جهاني :كمي بيش از يكميليارد دالر
كارگردانان :بايرون هوارد ،ريچ مور و جارد بوش
نويسندگان :بايرون هوارد ،ريچ مور و جارد بوش
پخشكننده :استوديوهاي ديزني
اين فيلم كارتوني با به تصوير كشيدن زوج خرگوش
پليــس و روباه خبرچيــن ،تحســين منتقدان و
مخاطبان را در سال 2016برانگيخت.

23023640

نگاه
آشفتهبازار سياسي در آمريكا
برت استفنز

ستوننويس نيويوركتايمز

جان كربي ،ســخنگوي پنتاگون روز
دوشنبه اعتراف كرد كه حمله پهپادي
هفته گذشــته بــه پايــگاه نظاميان
آمريكايي در سوريه ،يك حمله «پيچيده و هماهنگ» بوده است.
دستكم 5پهپاد در اين حمله مورد استفاده قرار گرفته است كه به
ادعاي كربي ،همه ساخت ايران بودهاند .همان روز نيويوركتايمز
گزارش داد كه رد پــاي يك نهاد اطالعاتي روســي در حمالت
سايبري به شبكه كامپيوترهاي هزاران نهاد ،شركت و انديشكده
آمريكايي ديده شده اســت .منبع نيويوركتايمز ،گزارشهاي
متخصصان امنيتي مايكروســافت بوده اســت .ايــن گزارشها
چندماه بعد از مذاكره جو بايدن و والديمير پوتين بر سر رويارويي
سايبري آمريكا و روسيه منتشر ميشــود؛ مذاكراتي كه طي آن
بايدن شخصا به پوتين در مورد از سرگيري حمالت سايبري عليه
آمريكا هشدار داد .همان زمان ،بايدن از در دوستي با روسيه درآمد
و گفت كه زمان «تنشزدايي» است .اما به نظر ميرسد همتاي
روس او چنين اعتقادي ندارد؛ چراكه حمالت سايبري عليه آمريكا
از سمت روسيه ادامه پيدا كرده است.
چند روز قبل دنيا شاهد پرواز جنگندههاي چيني بر فراز آسمان
تايوان بود .بعد از مدتها بار ديگر احتمال حمله نظامي چين براي
اشغال تايوان مطرح شد .بايدن در واكنش به اين موضوع اعالم كرد
كه در صورت وقوع چنين حملهاي ،آمريكا از تايوان در مقابل چين
دفاع خواهد كرد .ساعاتي بعد اما كاخ سفيد سخنان رئيسجمهور
آمريكا را اصالح كرد و گفت كه منظور بايدن ارائه كمك نظامي
به تايوان است تا خود در برابر چين از منافعش دفاع كند .بنابراين
در صورت حمله چين به تايوان ،آمريكا قرار نيست در اين ماجرا
دخالت نظامي كند.

پنجشنبه  6آبان  1400شماره 8347

حمله به آمريكا؛ برنامه بعدي داعش خراسان

كيوسك

طبق اعالم پنتاگون ،گروه داعش در افغانستان قصد حمله به آمريكا را دارد و احتماالً تا  6ماه ديگر ،توانايي اين كار را پيدا خواهد كرد
آمريــكا ،با وجــود ترك
گزارش  1افغانستان ،همچنان هدف
گروههاي مخالف خود در
اين كشور است و اين بار ،داعش شاخه
خراســان بــراي حملــه بــه آمريكا
برنامهريزي ميكند.
به گزارش گاردين ،يك عضو ارشد وزارت
دفــاع آمريكا به كنگره گفته اســت كه
جامعه اطالعاتي آمريــكا به اين نتيجه
رسيده كه داعش در افغانستان در عرض
6ماه قادر خواهد بود بــه آمريكا حمله
كند و چنين نيتي هم دارد.
كالين كال ،معاون سياســتگذاريهاي
دفاعي پنتاگون گفته اســت« :جامعه
اطالعاتــي هماكنون اينطــور ارزيابي
ميكند كــه كه هم داعش خراســان و
هم القاعده تمايل دارند تا عليه آمريكا،
عمليات انجام دهند؛ با اين حال هماكنون
هيج كدام از آنها قابليــت انجام چنين
كاري را ندارند ،اما احتماال شاهد خواهيم
بود كه داعش خراســان بين  6تا 12ماه
قادر خواهد بود كــه چنين كاري انجام
دهد».
اين صحبتها آخرين نشــانهها از اين
واقعيت است كه افغانســتان همچنان
ميتواند نگرانيهاي جدي امنيتي براي
آمريكا داشته باشــد؛ حتي بعد از آنكه
اين كشــور به جنگ  2دهه اي خود در
افغانستان پايان داده است.
طالبان كه برنده جنگ شــده اســت،
دشمن داعش خراسان است و در مدتي
كه حكومت را در اين كشــور بهدســت
گرفتــه ،بارهــا از حمــات انتحاري و
بمبگذاريهاي داعش خراسان ضربه
خورده است .هدف عمده اين حمالت،
اقليت شيعه در افغانستان بوده و در يك
مورد ،داعش يكي از نيروهاي طالبان را
در جاللآباد در مرز پاكستان سر بریده
است.
كال در جلسه شهادت در مقابل كميته
نيروهاي مســلح ســنا گفته است كه
مشخص نيست آيا طالبان بعد از خروج
آمريــكا ،توانايي مهار داعش را داشــته
باشد يا نه .كال گفته است« :ارزيابي ما
اين اســت كه طالبان و داعش خراسان
دشمنان خوني هم هســتند؛ بنابراين
طالبان بسيار انگيزه دارد تا سراغ داعش
خراســان برود ،اما توانايي آنها براي اين
كار بايد مشخص شود».
اميرخان متقي ،سرپرست وزارت خارجه
دولت طالبان ،گفته است كه به تهديدي
كه مبارزان داعش در افغانســتان ايجاد
ميكننــد رســيدگي خواهد شــد .او
همچنين گفته اســت كه افغانستان به
پايگاهي براي حمله به ديگر كشــورها

تبديل نخواهد شد.
كال گفته است كه با وجود عالقه شديدتر
داعش خراســان براي حمله به آمريكا،
تهديد القاعده ،بســيار پيچيدهتر است
چون اين گروه با طالبان روابط نزديكي
دارد .همين روابط باعث شــد تا ارتش
آمريكا در ســال 2001در پي حمالت
 11سپتامبر توسط القاعده در نيويورك
و واشــنگتن به افغانســتان حمله كند.
القاعده در آن موقــع،از رهبران طالبان
حمايت كرد .كال گفته است كه القاعده
احتماال يك تا  2سال زمان نياز دارد تا در
خارج از افغانستان عليه آمريكا دست به
حمله بزند.
جو بايدن كه ارتش آمريكا به دســتور

او بعــد از  2دهه حضور در افغانســتان
اين كشــور را ترك كرد،گفته است كه
واشنگتن همچنان نسبت به تهديداتي
كه از داخل خاك افغانستان عليه آمريكا
مطرح است هوشيار خواهد بود .او گفته
است كه آمريكا با انجام عمليات تجسسي
و گردآوري اطالعات ،تهديدهايي را كه
ممكن اســت از گروههايي مثل القاعده
و داعــش عليــه آمريكا مطرح باشــد،
شناســايي خواهد كرد .كال گفته است
كه هــدف پنتاگون اين اســت كه اين
گروهها را درگير كنــد و اجازه ندهد به
توانايي حمله به آمريكا برسند؛ «بايد در
به همزدن تمركز آنها هوشيار باشيم ».با
اين حال ،مقامات آمريكايي در جمعهاي

خصوصي گفتهاند كه شناسايي و از بين
بردن گروههايي مانند القاعده و داعش،
بدون داشــتن نيرو در افغانستان بسيار
سخت است .دولت آمريكا براي برخورد
با اين گروهها ،به پهپادهايي وابسته است
كه از كشــورهاي جنوب خليجفارس به
پرواز د ر ميآيند.
كال گفته اســت كــه آمريــكا هنوز با
كشورهاي همسايه افغانستان براي اعزام
نيرو براي مقابله با تهديدات تروريستي
در افغانستان به توافق نرسيده است.
شكست سياسي ناتو

درحاليكه مقامات آمريكايي در خفا از
سرانجام ناخوش حضور نظامي آمريكا در

اولين تصوير از پسر مالعمر

مكث

به عبارت ديگر ،رئيسجمهور آمريكا هيچ پاسخي براي مهمترين
چالشهاي موجود در سياست خارجي آمريكا ندارد .غير از اين
به نظر ميرســد كه در دولت آمريكا ،اساسا هيچ سناريويي براي
واكنش به اين چالشها در نظر گرفته نشــده است .بدون شك،
جايگاه آمريكا در تعامل با دوستان و تقابل با دشمنان ،فروپاشيده
است .ريشه افول جايگاه آمريكا در سياست جهاني به سالها قبل
بازميگردد و اين وضعيت محصول عملكرد دولت كنوني يا دولت
قبل از آن نيست .اما بايدن با وعده بازگرداندن عقالنيت و درايت
به سياست خارجي آمريكا وارد انتخابات شد و به قدرت رسيد .آيا
كسي ميتواند بگويد كه سياستهاي آمريكا در عرصه بينالملل
چنين ويژگيهايي را دارد؟
مشكل فقط مربوط به ايران و روســيه و تايوان نيست .تيم جو
بايدن در حالي دولت را به دست گرفتند كه همه تصور ميكردند
بهزودي شرايط عوض ميشــود .تصور همه اين بود كه با رفتن
دونالد ترامپ و آمدن جو بايدن ،روابط آمريكا با متحدانش بهتر
خواهد شد و واشنگتن در برابر دشمنانش مسير ديپلماسي را در
پيش خواهد گرفت .بسياري انتظار داشتند كه رفتار دولت بايدن
با مهاجــران غيرقانوني كه از مرزهاي جنوبي به ســمت آمريكا
سرازير شدهاند ،انسانيتر باشــد؛ مديريت كرونا تقويت شود و
از آثار اقتصادي آن بر زندگي مردم كاســته شود .تصور اين بود
كه وضعيت اقتصادي آمريكا بهبود پيدا كند .بســياري هم فكر
ميكردند كه آمريكا قرار است يك خروج آبرومند از افغانستان
داشته باشد .همه اين انتظارات به باد رفتهاند .هيچ نشانهاي هم
وجود ندارد كه دليلي بر آن باشد كه دولت در اين زمينهها برنامه
مشخصي دارد.
افغانستان؛ بايدن وعده داده بود كه ويتنام و فاجعه خروج آمريكا
از اين كشور ديگر تكرار نخواهد شــد اما همه جهان شاهد بودند
كه هزاران نفر از مردم افغانستان روزها و شبها گرد فرودگاه كابل
جمع شد ه بودند تا راه فراري از كشورشان پيدا كنند .در نهايت هم
برخي به هواپيما آويزان شدند و جان خود را از دست دادند .بايدن
گفته كه هيچيك از متحدان آمريكا در مورد خروج از افغانستان كه
به سقوط دولت مركزي اين كشور منجر شد ،اعتراضي نداشتهاند.
البته دستكم صداي اروپاييها در اين رابطه بلند است!
وضعيت مرز؛ 7ماه قبل ،يعني زماني كه موج حركت مهاجران
غيرقانوني به ســمت مرزهاي آمريكا به راه افتاده بود ،جو بايدن
گفت كه اين وضعيت موقتي است و بهزودي كنترل خواهد شد
اما 7ماه بعد كماكان موج حركت مهاجران به سمت آمريكا ،بدتر
از قبل ادامه دارد.
اقتصاد؛ 4ماه قبل بايدن اعالم كرد كه افزايش قيمت كاالها در
آمريكا موقتي است و بهزودي اين وضعيت كنترل ميشود4 .ماه
از آن زمان گذشته و هيچ قيمتي كنترل نشده است.
حتي طرح پيمان امنيتي 3جانبه آمريكا-انگليس-اســتراليا كه
قرار بود يك دستاورد مهم در سياست خارجي آمريكا باشد را بايد
ازدسترفته دانست.
دفعه بعد كه در يك بحران بينالمللي به كمك متحدان اروپايي
خود نياز داريم ،دستكم روي فرانسويها نبايد حساب كنيم.
همه اين اشتباهات ميتوانست رخ ندهد .متاسفانه مسئول همه
اين اشتباهات هم شخص رئيسجمهور است .رابرت گيتس ،وزير
دفاع پيشين آمريكا ســالها قبل گفته بود كه جو بايدن هميشه
سمت اشتباه تاريخ ايستاده اســت .آمريكا بهشدت نياز دارد كه
شاهد موفقيت دولت بايدن باشد .شكست دولت بايدن به معناي
بازگشت چهرههاي پوپوليست به صحنه سياسي آمريكا خواهد
بود .تغييرات سياسي در عرصه بينالملل نيازمند رويكرد تازه در
سياست خارجي آمريكاست .جو بايدن به يك تيم جديد در حوزه
امنيت ملي و سياست خارجي نياز دارد.
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شكلگيري بحران انرژي در چين خبر
گزارش  2جديدي نيســت .اين كشور به داليل
مختلفي ازجمله شيوع ويروس كرونا
دستكم از تابستان امسال با كمبود گاز و برق مواجه
است .اما وضعيت بحراني انرژي در چين از يك ماه
گذشته وارد مرحلهاي جديد و البته بيسابقه شده؛
بهگونهاي كــه در نتيجه آن نهتنها بــرق منازل و
كارخانهها ،بلكه حتي بسياري از معابر و گذرگاههاي
عمومــي نيز بهطــور متناوب قطع ميشــود .اين
وضعيت بهخصوص در مناطق شمالشــرقي چين
زندگي و حيات اقتصادي روزمره را دچار مشكالت
اساسي كرده است .براي مثال ،بسياري از كارخانهها
ك ماه گذشته ناچار
و واحدهاي توليدي چين طي ي 
به كاهش چشمگير ساعات كار خود و تنظيم جدول
برنامههاي جديد كاركنان ،متناسب با انرژي موجود
در كشور شدهاند.
به گزارش خبرگزاري فرانســه150 ،هزار شركت و
كارخانه در شهر گواندونگ كه يكي از مراكز صنعتي
مهم چين به شــمار ميآيد بهدليل كمبود شديد
انرژي متحمل خســارتهاي گســتردهاي شده و
توليدات خود را كاهش دادهاند .تمام اينها در حالي
است كه چين بهتازگي تالش براي عبور از پيامدهاي
اقتصادي كرونا و بازگشت به شاخص رشد پيش از
سال 2020را آغاز كرده بود.
ريشه بحران سوخت كه بسياري از كشورهاي دنيا
ازجمله چيــن را گرفتار كرده ،بــه  2عامل كمبود
عرضه و افزايش قيمتهــا برميگردد .ركود بزرگ
ســال 2020پس از شــيوع كرونا ،ميزان توليدات
جهاني و در نتيجه تقاضا براي خريد حاملهاي انرژي
را به طرز چشــمگيري كاهش داده بود .اما فرايند
پرسرعت واكسيناســيون باعث شد اقتصاد جهاني
و به تبع آن ،تقاضا براي مصــرف انرژي (مخصوصا
در كشــورهاي صنعتي) خيلي زودتر از آنچه تصور
ميشد به شــرايط پيشــين بازگردد .اين در حالي
است كه ازسرگيري صادرات انرژي مطابق نيازهاي
سال 2019زمانبر است و زيرساختهاي آن (بهويژه
در حوزه حملونقل دريايي) هنوز مهيا نيست .به اين
ترتيب نهتنها انرژي ارائهشــده در بازارها با تقاضاي
كشــورهاي صنعتي همخواني نــدارد ،بلكه قيمت
آن نيز با شيب قابلتوجهي رو به رشد است .روشن
است كه در چنين شرايطي ،كشورهاي صادركننده

محمد يعقوب ،وزير دفاع جديد افغانستان و پسر مال عمر رهبر سابق طالبان ،براي نخستين بار در انظار
عمومي حاضر شد و از سرمايهگذاران داخلي خواست در بخش بهداشت و درمان كشور سرمايهگذاري
كنند .به گزارش فرانس  ،24مال عمر ،رهبر سابق طالبان به ندرت در مجامع عمومي ظاهر ميشد و انتشار
عكسهاي او ممنوع بود .خبر مرگ او هم  2سال بعد از مرگش در سال 2013منتشر شد .پسر او ،مدتها
رهبر شاخه نظامي طالبان بود و در دولت اين گروه ،بهعنوان وزير دفاع منصوب شد .او در يك سخنراني در
بيمارستان نظامي سردار محمد داوودخان در كابل گفته است« :بايد اينجا سرمايهگذاري كنيم ،برادران بايد بيمارستان و كلينيك
بسازند و دكترها هم در آنجا كار كنند ».فرماندهان طالبان در طول 2دهه مبارزه با آمريكا ،زندگي مخفي و اسرارآميزي داشتند ،اما از
زمان به قدرت رسيدن در افغانستان ،به واسطه انتصاب در پستهاي رده باالي دولتي ،دوباره در انظار عمومي ظاهر ميشوند .يعقوب
با وجود ارتباط خوني با رهبر اول طالبان ،در دولت جديد پايينتر از همرزمان پدرش بهعنوان يكي از وزرا منصوب شده و پستهاي
كليدي كابينه ازجمله نخستوزيری و جانشيني او ،بهترتيب به محمدحسن آخوند و عبدالغني برادر سپرده شده است.

افغانستان ميگويند ،وزير دفاع انگليس
صراحتا گفته است كه حضور نيروهاي
نظامي غربي در افغانستان و خروج آنها،
نه يك شكســت نظامي كه يك ناكامي
كامل سياســي بوده اســت .به گزارش
گاردين ،بــن واالس ،وزير دفاع انگليس
كه در مقابــل كميته دفاعــي پارلمان
صحبت ميكرد ،گفته است نيروهاي ناتو
همچنان ميتوانستند در افغانستان باقي
بمانند ،اما «قرارداد فاسد» دونالد ترامپ،
رئيسجمهور پيشــين آمريكا با طالبان
باعث شد تا اين گروه بازگشت فاتحانهاي
به كابل داشته باشد.
او گفته اســت« :من فكــر نميكنم كه
ما شكست خورده باشــيم .ناتو آنجا بود
تا كارزاري سياســي را فعال كند و فكر
ميكنم در اين مورد شكســت خورد .ما
آنجا نيروي نظامي داشــتيم تا محيط
امني پديد بياوريم كه آن اهداف سياسي
محقق شوند».
طالبان ،همزمــان با خــروج نيروهاي
آمريكايي و غربي ،در واليات دوردست
افغانســتان به فتوحات مهمي دســت
پيدا ميكرد و هرچه به انتهاي آگوست،
ضرباالجل خودســاخته آمريكا براي
خروج نزديك ميشديم ،فتوحات آنها هم
مهمتر و چشمگيرتر ميشد .آنها وقتي
كه نيروهاي آمريكایي همچنان در حال
تخليه بودند وارد كابل شدند و در خروج
اين نيروها با آمريكا همكاري كردند.
از آن زمان ،بحث درباره شكســت ناتو و
آمريكا در افغانستان بســيار داغ است،
اما بيشترين هزينه را ،مردم افغانستان
ميدهند .آنها نهتنها آزاديهاي پيشین
را از دســت ميدهند كه حــاال بايد با
گرسنگي مرگبار هم دست و پنجه نرم
كنند.

حمايت رهبر مسيحيان ماروني
از مصونيت سمير جعجع

روزنامــه االخبار گزارش نخســت خود را به
مواضع اخير بشــاره الراعي ،رهبر مسيحيان
ماروني اختصاص داده است .او در سخنان خود
از دستگاه قضايي لبنان خواست به مصونيت
شخصيتهاي سياســي احترام گذاشته و با
اصرار بر بازجويي از آنان نظم سياسي كشور
را آشفته نكند .اين درخواست پس از احضار
سمير جعجع توسط دادســتاني لبنان براي
رسيدگي به پرونده كشــتار تظاهركنندگان
شيعه در مقابل كاخ دادگستري صورت گرفته
است .االخبار مواضع بشارهالراعي را نشانهاي
مبني بر حمايت وي از رهبر حزب قوات لبنان
به شمار آورده است.

شمارش معكوس تا فاجعه

سازمان ملل در گزارشي درباره وضعيت
بحراني در افغانستان هشدار داده و گفته
است كه اين كشور با يكي از بزرگترين
بحرانهاي غذا مواجه اســت و نيمي از
مردم آن با كمبود غذا مواجه هستند.
براســاس ايــن گــزارش ،نزديــك به
32ميليــون افغــان به خاطــر جنگ،
خشكسالي و فروپاشــي اقتصادي ،در
زمستان پيش رو با گرسنگي حاد دست
و پنجه نرم خواهند كرد.
در گزارش برنامه جهاني غذا آمده است:
«افغانســتان ،اگر بدترين بحران جهان
نباشد ،يكي از بدترين بحرانهاي انساني
دنياست .اين زمستان ،ميليونها افغان
مجبور خواهند شــد بيــن مهاجرت و
گرسنگي يكي را انتخاب كنند».

روزنامه نيويورك تايمز [آمريكا]

فايزر براي كودكان 5تا 11سال

سازمان غذا و داروي آمريكا ( )FDAمجوز
الزم براي تزريق واكسن كرونا به كودكان 5تا
11سال را صادر كرد .اين شركت داروسازي
هفته گذشته اعالم كرد كه تزريق دوزهاي
خفيف واكسن كرونا به كودكان  5تا ۱۱ساله
بيش از ۹۰درصد مؤثر بوده اســت .شركت
داروسازي ُمدرنا نيز اعالم كرده كه تزريق
واكسن كروناي اين شركت به كودكان همين
گروه سني بيخطر بوده و در آزمايشهاي
باليني در مراحل پاياني مشــاهده شــده
كه اين گيرنــدگان آنتيبادي بااليي توليد
كردهاند.

ریشه بحران ســوخت که بسیاری
از کشــورهای دنیا از جمله چین را
گرفتار کرده به  2عامل کمبود عرضه
و افزایش قیمتها بر میگردد .فرایند
پر سرعت واکسیناسیون باعث شده
اقتصاد جهانی و به تبــع آن ،تقاضا
برای مصرف انــرژی خیلی زودتر از
آنچه تصور میشــد به شرایط قبل
باز گردد

پسلرزههاي جهاني
بحران انرژي در چين

پيشبيني ميشود شرايط بحراني انرژي در چين
منجر به كمبود كاالهاي اساسي و افزايش تورم در
سطح جهان شود
انرژي به سودهاي كالن و پيشبينينشدهاي دست
مييابند؛ كشورهايي همچون روسيه ،قطر ،عربستان
سعودي ،عراق ،الجزایر و ...كه قرار است بخش مهمي
از كسري بودجه امسال خود را با سودهاي ناشي از
فروش گرانقيمت انرژي جبران كنند .در مقابل اما
كشــورهاي صنعتي و مصرفكننده انرژي ،بايد با
مشكالت متعددي براي تامين سوخت و هزينههاي
باالي آن دست و پنجه نرم كنند .با توجه به جايگاه
بينظير چين در ســطح توليــدات صنعتي جهان،
بدونشك اين كشور بزرگترين بازنده مرحله كنوني
به شمار ميرود .بسياري پيشبيني ميكردند چين
با تكيه به زيرســاختهاي قدرتمند خود در حوزه
نيروگاههاي برقابي ،دستكم بخشــي از نيازهاي
مصرفي خود را بدون خريد انــرژي از خارج تامين
كند؛ اما شرايط زيســتمحيطي هم در اين مرحله
با چين همراه نبود و خشكســالي نسبي در مناطق
جنوب غربي ،باعث ناكارآمدي نيروگاههاي برقابي
اين كشور شد.

روزنامه االخبار [لبنان]

اولين قربانيان بحران انرژي

اما تنها بازنده اين صحنه چين نيست؛ نقش محوري
چين در اقتصــاد جهاني باعث ميشــود هرگونه
تحولي در اين كشور ،بر كل اقتصاد جهان از شرق
آسيا گرفته تا شــمال قاره آمريكا تأثير بگذارد .بر
اين اســاس ميتوان انتظار داشــت بحران انرژي
در چين و كاهش حجم توليدات اين كشــور ،آثار
مخربي بر زنجيــره تاميــن كاال و خدمات جهاني
داشــته باشــد؛ زنجيرهاي كه اميد ميرفت با آغاز
سال ميالدي 2022تا حد قابلتوجهي بهبود يابد.
خبرگزاري فرانســه در اينباره مينويسد :بحران
انرژي در چين ،موج تورم بزرگي را بهسوي بازارهاي
جهاني و مشخصا كاالهاي صنعتي هدايت ميكند.
بهرغم تالشها و دخالتهاي گسترده دولت چين
براي جلوگيري از تعطيلي يــا كاهش توليد مراكز
صنعتي ،اميدي براي مهار كامل بحران انرژي در اين
كشور ظرف آيندهاي نزديك وجود ندارد و بنابراين
بايد براي موج تورمي جديد آماده شد.

بلومبرگ پيشبيني كرده بازارهاي آهن ،آلومينيوم
و سيمان ،نخستين قربانيان تورم بزرگي باشند كه
در اثر بحران انــرژي چين ايجاد خواهد شــد .اين
وضعيت مستقيما آثار بســيار منفي بر اقتصادهاي
كرهجنوبي ،تايوان ،اســتراليا و آلمان ميگذارد .در
نتيجه اين فراينــد ميتوان انتظار داشــت اقتصاد
مجموعه اتحاديه اروپا ،آســياي ميانه ،خاورميانه و
آمريكا شــاهد چندين موج تورمي در سال ميالدي
پيشرو باشند .عالوه بر بازارهاي اصلي و مادر نظير
آهن ،بدونشــك بحران انرژي در چين پيامدهاي
منفي براي ديگر حوزههــاي اقتصادي نيز بهدنبال
خواهد داشت .كانون پژوهشهاي انرژي آكسفورد
در انگليس با انتشار گزارشي در اين زمينه پيشبيني
كرده بازارهاي كاغذ ،محصوالت غذايي ،پوشــاك،
اسباببازي و حتي برخي مواد بهكار رفته در توليد
گوشيهاي همراه نيز بهتدريج از شرق آسيا تا سراسر
جهان شاهد چندين موج تورمي هستند .اين موسسه
همچنين پيشبيني كرده روند كاهش عرضه صنايع

و محصوالت از سوي چين در برخي حوزهها ممكن
است تا بيش از 15درصد افزايش يابد .پس از چين،
كشــورهاي هند ،برزيل و آلمان بزرگترين مراکز
توليد صنعتي به شــمار ميروند كــه در اثر بحران
انرژي ناچار به كاهش سهم خود در بازارهاي جهاني
بوده و به اين ترتيب ،نقش بيشتري بر شكلگيري
تورم بينالمللي خواهند داشت .تمام اينها در حالي
است كه نشــانههايي از تمايل روسيه براي استفاده
از صادرات انرژي گاز به اروپــا بهعنوان ابزاري براي
فشارهاي سياسي ديده ميشود .خبرگزاري فرانسه
در اينباره مينويسد :سياستهاي روسيه در كنار
بحران طبيعي شــكلگرفته در بازارهــاي انرژي
ميتواند ضربهاي جبرانناپذير به اقتصاد غرب وارد
كند .جهانيسازي براساس ايجاد پيوندهاي عميق
ميان اقتصادهاي جهان در سراسر نقاط كره زمين،
طي دهههاي گذشــته امكانات بينظيري را براي
رشد و توســعه در اختيار تمام كشــورها قرار داده
است .اما حاال بهنظر ميرسد نوبت تجربه ابعاد منفي
جهانيسازي فرا رســيده؛ ابعادي كه نشان ميدهد
چگونه اختاللي محدود در يكي از كشورهاي صنعتي
ميتواند نظم حاكم بر فرايند عرضه و تقاضاي جهاني
را به كلي تغيير داده و تورمي فراگير بهوجود آورد.
با توجه به اينكه بيش از 60درصــد مصرف انرژي
چين با تكيه به سوختهاي فسيلي تامين ميشود،
نميتوان در آينده نزديك بــه پايان بحران و توقف
موج تورم جهاني اميد داشت.
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بامتروقلبشهرازتپشنايستاد

از پنجره هواپيما كه به شــهر نگاه كنيم
سامان رضايي
شبكهاي از جادهها و خيابانها و كوچهها
را ميبينيم كه درست مانند سرخرگ و ســياهرگها و مويرگهايي
هستند كه چنانچه در اطراف قلب شهر باشند يك نارسايي ضعيف مثال
ی ريز در آن شود.
تصادفي زنجيرهاي در بزرگراه ميتواند موجب سكتها 
حادثه حمله سايبري به جايگاههاي ســوخت در روند گردش خون
شــريانهاي حياتي شهر ميتوانســت اختاللي عميق ايجاد كند كه
ناگهان خبر رسيد ساعات كار متروي شهر و برخي خطوط اتوبوسراني
افزايش يافته اســت .پس از آن بود كــه بخش زيادي از مســافران
درونشهري با قطارهاي زيرزميني مترو جابهجا شدند و توانستند به
مقصد خود برسند .حركت و تصميمي كه بهموقع بود و بار نقل و انتقال
شــهري را به دوش ريلها انداخت و نشــان داد تصميمهاي صحيح
مديريت شهري ميتواند حتي برخي كاستيها را هم پوشش دهد.
موضوع ديگري كه پس از اختــال پيش آمــده در كار جايگاههاي

سوخت جلب توجه ميكرد سمت و سوي انگشت اتهام برخي به سمت
رانندههاي تاكسيهاي اينترنتي بود .رانندههايي كه اين روزها از هر
قشر و با هر شغل ديگري چند ساعتي را به جابهجايي مسافر در شهر
اختصاص ميدهند تا كمكهزينهاي براي گذران زندگيشان باشد .اگر
تا به حال سواره از پياده خبر نداشت در مورد رانندههاي تاكسيهاي
اينترنتي اين پيادهها هستند كه از ســوارههاي اين سوپرپلتفرمهاي
جابهجايي مسافر خبر ندارند .رانندههاي يادشده در واقع از زندگي و
وقتشان مايه ميگذارند و هرگاه به تعميركار مراجعه ميكنند متوجه
ميشوند كه در واقع با استهالك خودرو ،تكه تكه لوازم يدكي مركب
آهنيشــان را چوب حراج زده ،به نوعي فروختهانــد و كرايه دريافت
كردهاند .صاحبان سوپرپلتفرمهاي يادشده هم طي سالهاي گذشته
مطابق برخي الگوريتمها كه براســاس عرضه و تقاضــا و چند متغير
ديگر كرايه را بهصورت خودكار تعيين ميكنند نقش مســتقيمي در
افزايش كرايههاي چند روز اخير نداشــتند .در تاكسيهاي اينترنتي

سازمان آگهيها و نيازمنديها:

خيابانقائممقام فراهاني ،ميدان شــعاع ،خيابان شــهيد خدري
شماره - 29طبقه اول تلفن88861819 - 84321700 :

كشو رهاي پيشرفته
هم سامانههايي مانند
اوبــر و غيــره بدون
دخالت مستقيم و لحظهاي
صاحب پلتفــرم ،با لحاظ كــردن متغيرهايي ماننــد افزايش تقاضا،
ترافيك ،آب و هوا ،كاهش رانندههــاي فعال و غيره ،نرمافزار قيمت را
افزايش يا كاهش ميدهد .در اين مــورد خاص تنها نكتهاي كه بيش
از هر چيز جلب توجه ميكند ميزان كميســيوني است كه صاحبان
ســوپرپلتفرمها از رانندهها دريافت ميكنند .درصدي كه با هر متر و
مالكي آن را ميسنجيم متوجه علل تعيين آن نميشويم و شايد نياز به
توضيحات كارشناسانهاي دارد كه مسافرها و رانندهها را توجيه كند .چرا
كه مسافرها در جاي خود از كرايههاي ارزانقيمت و فوق بهصرفه اين
سامانهها استفاده كردهاند و هر از چند گاهي افزايش كرايهها بهدليل
افزايش تقاضا و غيره ضربه آنچناني به آنها نزده و نخواهد زد.

27.7
درصد

گزارشهای رسمی كه مركز
آمار ایران منتشر كرده،
حاكی از كاهش 27/7درصدی
تعداد دانشجویان در فاصله
سالهای  ۱۳۹۰تا  ۱۳۹۹است.

3.1

میلیون

بر این اساس تعداد مجموع
دانشجویان از 4میلیون و
 ۴۰۴هزار و  ۶۱۴نفر در سال
تحصیلی  ۱۳۹۰-۹۱به 3میلیون
و  ۱۸۲هزار و  ۹۸۹نفر در سال
تحصیلی  ۱۳۹۸-۹۹كاهش
یافته است.

4.8

اول آخر

میلیون

طی دوره مورد بررسی
بیشترین تعداد دانشجویان
در سال تحصیلی ۱۳۹۳-۹۴
با 4میلیون و  ۸۰۲هزار و ۷۲۱
نفر ثبت شده و كمترین تعداد
مربوط به سال تحصیلی
گذشته است.

مسابقات تنیس
رده سنی  10تا
 18سال کشور
در مشهد عکس
:حدیث فقیری

25

درصد

تعداد دانشجویان مرد
طی این سالها با كاهش
۲۵درصدی همراه بوده و
تعداد دانشجویان زن نیز
كاهش ۲۹درصدی داشته
است.

بوك مارك
دميان

انجامشبده/بازديد

ميبينم تو بيش از آنچه بتواني بيان كني ،ميانديشي .اگر
چنين است ،خودت نيز ميداني كه همه انديشيدههايت
را به تمام و كمال نزيستهاي و اين خوب نيست .تنها آن
انديشهاي ارزش دارد كه زندگياش كنيم .تو آموختهاي
كه تنها دنياي مشــروعت فقــط نيمي از دنياســت و
كوشيدهاي اين نيمهدوم را نفي كني ،اما نخواهي توانست!
هركس ديگري نيز كه تنها يكبار آغاز به انديشيدن كرده
باشد ،نخواهد توانست.

ديالوگ
يك تكه نان
كمال تبريزي
پيرمرد :دلت گرفته ،آره؟ دل همه ميگيره ،دل داشــته
باشــي ميگيره ديگه ...يا رفيق من الرفيق له...اي رفيق
كسي كه...
سرباز :رفيقي نداره...
پيرمرد :توئم قشــنگيا ،از خودي ...خــب حاال ميخواي
يهراهي بهت ياد بدم دلت وا بشه؟ تو هم چشماتو ببندِ ...د
ببند ديگه ...خب ،چي ميبيني؟
سرباز :هيچكس.
پيرمرد :هيچكس ...خب هيچكس قشنگه ديگه .هيچكس
همه كسه ،همه كس هيچكسه .حالت خوب شد؟

سقوط لير

گرينويچ

پگاسوس ،همچنان ميتازد

هرمان هسه

عباس گودرزي

حافظ

آخر مصور

نبودن
نمايشگاه انفرادي طراحي
تا سهشنبه  ۱۱آبان ۱۴۰۰
گالــري طراحــان آزاد :تهــران ،خيابــان
وليعصر(عج) ،خيابان فتحيشقاقي ،ميدان
سلماس ،پالك ۵
انتروپسين
نمايشگاه انفرادي نقاشي
تا چهارشنبه  ۱۲آبان ۱۴۰۰
گالري ســيحون :تهران ،خيابان وزرا ،كوچه
چهارم ،شماره ۱۱
يادداشتهاي روزانه
نمايشگاه انفرادي نقاشي
تا سهشنبه  ۱۱آبان ۱۴۰۰
گالري اعتماد  :۱تهران ،ميدان هفتتير،
مفتــح جنوبــي ،بنبســت شــيرودي،
پال ك۲۵
چوب خط
نمايشگاه انفرادي حجم
تا سهشنبه  ۱۱آبان ۱۴۰۰
نگارخانه نگر :تهران ،زير پل كريمخان ،بعد
از تقاطع ايرانشــهر ،پالك  ،154زنگ دوم،
طبقه اول
نضج
نمايشگاه انفرادي نقاشي ،كالژ
تا جمعه  ۵آذر ۱۴۰۰
گالري هفت ثمر :تهــران ،خيابان مطهري،
خيابان كوه نور ،كوچه پنجم ،شماره 8

زير درختان قلبي
نمايشگاه انفرادي نقاشي
تا دوشنبه  ۱۷آبان ۱۴۰۰
گالري سو :تهران ،خيابان ويال ،خيابان سميه،
خيابان پورموسي ،شماره ۳۰
افسانههاي ايراني در تصويرگريهاي
قباد شيوا
نمايشگاه انفرادي تصويرگري
تا سهشنبه  ۱۱آبان ۱۴۰۰
گالري ثالث :تهــران ،خيابان كريمخان زند،
بين ايرانشهر و ماهشهر ،شماره١٤٨
سنگ كاغذ قيچي
نمايشگاه گروهي حجم
تا چهارشنبه  ۱۲آبان ۱۴۰۰
گالري نگاه :تهران ،خيابان مطهري ،خيابان
جم (فجر) ،خيابان غفاري ،شماره 64
ديگران
نمايشگاه انفرادي عكس
تا جمعه  ۷آبان ۱۴۰۰
گالــري مؤسســه هــوم :تهــران ،خيابان
وليعصر(عــج) ،باالتر از پــارك وي ،خيابان
فياضي(فرشته) ،مجتمع سام سنتر طبقه 1
نخستين رويداد منظرهنگاري شهر
تهران
نمايشگاه گروهي منظرهنگاري
تا يكشنبه  ۲۱آذر ۱۴۰۰
گالري متفرقه :تهران ،خيابان اللهزار ،انتهاي
بنبست اتحاديه ،پالك۱۲

درحاليكه بسياري از كارشناسهاي
دنياي سايبر از توقف بدافزار پگاسوس
ســخن ميگفتند اين بار خبرنگاران
نيويوركتايمز هــدف اين حملههاي
ســايبري قــرار گرفتند .بــه گزارش
ديليميــل ،بنهابــارد ،خبرنــگار
نيويوركتايمز در حالي مورد حمله اين
بدافزار قرار گرفت كه در حال نوشتن
گزارشــي تحقيقي از عملكرد محمدبنســلمان بود .اين بدافزار برخالف
ساير بدافزارها كه ويژه سرقت پول برنامهريزي ميشوند صرفا براي اهداف
جاسوسي بهكار ميرود .موردي كه باعث ميشود قربانيان آن بسيار هدفمند
انتخاب شــوند .در اين مورد خاص خبرنگاري كه درباره بنسلمان تحقيق
ميكرده ،مورد توجه كاربرهاي فضاي مجازي قرار گرفته است.

يك نابينا در تيم فوتبالآمريكايي

پســر نابينايي در آمريكا توانست با
تالشهاي بسيار وارد يكي ا ز تيمهاي
رســمي فوتبالآمريكايي شهر خود
شود .جيسونبريسي كه از7سالگي
بينايي چشمهايش را از دست داده در
15سالگي توانست يكي از پستهاي
دفاعي تيم فوتبال آمريكايي شهرش
را بهدست آورد .به گزارش سيانان،
تماشگران بازيها به او مرد آهني ميگويند چراكه هيچگاه از برخورد با
بازيكنهاي تيم حريف هراسي ندارد.
مادر جيسون درباره عالقه او به بازي ميگويد :همتيميهاي او باعث شدند
جيسون متوجه تواناييهايش شود و خودش سرانجام توانست به ورزش
مورد عالقهاش بپردازد.

ممنوعيت فيلمهاي ضدچيني

شــوراي قانونگــذاري هنگكنگ
قانوني را تصويب كــرد كه به دولت
اجازه ميدهد فيلمهايي را كه ناقض
امنيــت ملي چين ميدانــد ممنوع
كند .قانون جديد به دولت اجازه لغو
پروانه چنين فيلمهايي را ميدهد .اين
قانون در حالي تصويب شد كه پيشتر
نمايندگان مخالف دولت در اعتراض
به بركناري چند نماينده ،دستهجمعي استعفا كردند .فقط نمايندگان
موافق دولت در نهاد قانونگذاري هنگكنگ حضور دارند .اين متمم براي
كســاني كه فيلمهاي ممنوع را نمايش دهند تا سه سال زندان و معادل
۱۳۰هزار دالر آمريكا جريمه تعيين كرده است .بهگفته دولت هنگكنگ،
اين قانون براي جلوگيري از فيلمهايي اســت كــه اقداماتي را «تقويت،
حمايت ،شكوهمندسازي ،تشويق و تحريك» ميكنند كه «ممكن است
امنيت ملي را به خطر بيندازند».

مقاومت براي نجات
آنقدري زمان نگذشــته كه كسي فاجعه ساختمان
فاطمه عباسي
پالســكو را در تهران فراموش كرده باشد .خيليها
جزئيات آن آتشســوزي گســترده و جان باختن كلي آدم را به روشــني به ياد
ميآورند .آتشنشاناني كه براي نجات مردم در آتش ماندند و جانشان را فدا كردند
يك تلنگر بود به شــهر و شهروندان .ســاختمانهاي زيادي شبيه به ساختمان
پالسكو در تهران و بسياري از كالنشهرها وجود دارد كه از كمترين ميزان ايمني
برخوردارند .مجتمعها يا ساختمانهاي اداري كه بدون درنظر گرفتن امنيتهاي
الزم ساخته شدهاند و حاال با كوچکترين اتفاق يا خاكستر خواهند شد و يا روي سر
افراد آوار ميشوند .احمد بختياري ،مديرعامل سازمان مر دمنهاد خانه نجات ايران،
معتقد است ،غالبا زماني افراد به ايمني در ساختمانهاي اداري و خصوصي توجه
ميكنند كه شرايط به حالت بحراني رسيده باشد .جالب اينجاست با وجودی که
از سوي شهرداري يا آتشنشاني اعالم ميشود كه يك ساختمان ناايمن است ،اما
مردم تالشي براي ايجاد امنيت نميكنند .بهعنوان مثال آتشنشاني پس از بازديد
از ساختمانها و تشــخيص ناايمني ،گزارشــي به مراجع قانوني ارجاع و تذكر
ي منوط
ميدهد كه يك پاساژ ناايمن و خطرناك بايد ايمن شود ،اما اين ايمنساز 
به همكاري صاحبان ساختمان و واحدهاي تجاري و افرادي است كه در آن مجتمع
يا ساختمان كار و زندگي ميكنند .مديرعامل سازمان مردمنهاد خانه نجات ايران
ميگويد كه «بازوي اجرايي قوه قضاييه پليس اســت و اگر قرار باشد به موضوع
ناايمني يك مركز تجمعي ورود شود ،بايد از اين طريق انجام شود .بهعبارت ديگر
سازمانهاي بسياري بايد پاي كار بيايند تا با مالكان يك ساختمان ناايمن برخورد
و به وضعيت آنجا رسيدگي شود».
آمارها نشان ميدهند كه امســال ايران كمتر لرزيده و خوشبختانه آدمها كمتر
دچار خسران و ضرر زلزله شدهاند و بهتر اســت تا دير نشده سازمانهاي متولي
ي را جدي بگيرند و امنيت
و مردم همانند شــهرداري پاي كار بيايند و ايمنساز 
ساختمانهاي فرسوده را كه با كوچكترين جرقه ميسوزند يا با كمترين تكانهاي
به تلي از آوار بدل ميشوند ،فراهم كنند .خوشبختانه ساختمانهاي جديد چون
بايد از شهرداري پايانكار بگيرند و پايانكار آنها منوط به رعايت ايمنسازيهاي
مختلف است خيلي با مشكل مواجه نيستند ،اما ساختمانها و مجتمعهاي قديمي
بايد مورد توجه بيشتر قرار گيرند.

زندگي پديا

چمدان خالي از آرامش آبان

ميگويند اعتدال پاييزي با آغازماه مهر مقارن
مريم ساحلي
است اما به گمانم زمان حلول اعتدال به دل
و جان آدمها ،آبان است .آبان كه ميرســد ،آدمها با كوتاهي روزها و بلندي
شــبها در نيمهدوم ســال كنار آمدهاند و درختان دل از لباس سبزشــان
كندهاند .البته همه اعتدال آبان به اينها نيســت؛ خوب اگر نگاه كنيم ،حتي
براي آنها كه هزار ســال پيش دانشآموز بودند ،مهر با زنگ آغاز ميشــود.
زنگ ممتد و گوشخراشــي كه دواندوان راهرو و حياط مدرسه را پشتسر
ن طرفتر ميدود .كســي نيست كه نداند ،مهر
ميگذارد و تا هفت كوچه آ 
وسط دلواپسيهايي از راه ميرسد كه كوچك و بزرگ نميشناسد .دلهرهاي
مبهم كه از آخرين روزهاي شهريور آغاز ميشود و تا شب اول مهر قد ميكشد.
چهكسي از ياد برده شبهايي كه زود پناه به رختخواب ميبرديم .خواب از
چشمها گريزان بود اما پلكها را ميفشرديم و به كالسبندي و معلمي فكر
فردا روز گشــادهرو يا جدي ،كنار تخته سياه يا سفيد قرار بود
ميكرديم كه 
بايستد .هزار حكايت از زيبايي پاييز و مهرباني مهر هم اگر شنيده شود ،مهر
هميشه بوي دلتنگي داشته است؛ اندوهي غريب كه گره خورده به نوبت عصر
دبستان؛ عصرهايي كه كند ميگذشــتند و قارقار كالغها در حياط مدرسه
ميپيچيد .مهر خوب يا بد ساليان بسيار است كه سرانجام به پايان ميرسد و
آبان آغاز ميشود .آبان،ماه پذيرفتن است و بازگشت آرامش .آبان،ماه شيرين
دوســتيهاي تازه و خوگرفتن به اخالق معل م و ناظم و مدير است .قصه مهر
و آبان تا همين 2س��ال پيش همين بوده اما حاال در حضور ناميمون كرونا،
زنگهاي مدارس حيران ماندهاند .سال پيش كه درس و مشق دانشآموزان
پاي گوشي و تبلت و لپتاپ گذشت .امسال هم مهر وســط آمار تيره و تار
مرگومير ،آرام و سر به زير آمد و آموزش گرهخورد به اينترنت .حاال اما سخن
از نواختن زنگ مدارس متوسطه از نيمهدوم آبان و آغاز آذر است .بدينترتيب
آبان امسال لبريز از حرف و حديث مدرسه است .برخي از ضرورت برگزاري
حضوري كالسها حرف ميزنند و بعضــي از عواقبش .اين روزها دلنگراني
براي سالمت و سواد فرزندان و ترس از پيك ششم كرونا كه در راه است ،چنگ
كند كه در چمدان
انداخته به دل مادرها .در اين ميان آبان به آرامشي فكر مي 
زرد و نارنجياش ندارد.

