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ش مجازي
تمام احتماالت بازگشت به آموز 

بازگشایی نیمبند
مدارس دوام دارد؟

آخر هفته در گذرگاههای پاییزی پایتخت
شهرداري با گستردن برگهاي درختان ،جلوهاي از فصل پاييز را به نمايش گذاشته است

ویژهن
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16سالانتظار كشيدم
رضا فیاضی ،بازیگر:

افتخار میكنم كه مرا
با ژانر كودک بشناسند
همراه گزارشهایی درباره

ترسناکترین
مثلث تاریخ

درحاليكه دبير كميته علمي ستاد ملي مبارزه با كرونا ميگويد
كه بايد در بازگشايي مدارس تجديدنظر شود ،وزارت آموزش و پرورش عنوان ميكند
مجوزبرگزاريكالسهايحضوري فقط به مدارسايمن داده ميشود
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شانههایی
برای گریه كردن

عبور دالر از مرز حساس

آخرین دقایق زندگی
آرمان چطور گذشت؟

همهچیز درباره برمودا ،مخوفترین
نقطه كرهزمین از تخیل تا واقعیت

در مواجهه با افراد سوگوار ،چه بگوییم ؟

قيمت دالر آمريكا از مرز 29هزار تومان گذشت

عكس :همشهري /محمد عباسنژاد

روند صعودي قيمــت دالر كه از 10روز پيش آغاز شــده
ديروز هم ادامه يافت ،روز چهارشنبه قيمت هر دالر آمريكا
در آستانه آغاز مذاكرات هســتهاي از مرز حساس 29هزار
تومان عبور كرد.
ف خريد ارز دولتي جلوي صرافيهاي
ديروز درعين حال ص 
رسمي و دولتي سنگينتر شــد.همزمان قيمت ساير ارزها

نشانی دیگر
گذرگاههای پاییزی تهران
را در صفحه  3بخوانید
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فرشته زماني؛ دبير رويداد پاييز برگ

برگهاي پاييزي ميدان مشق
ايده رويداد «پاييز برگ» از جايي بهوجود آمد كه فضاي پاييزي را در ميدان مشق
ميديدم اما بهدليل قرار داشــتن برخي ســاختمانهاي دولتي امكان تردد دائم
شهروندان در اين محدوده وجود نداشت .حتي دانشجويان هنر هم كه در اين موقع
شروع به عكسگرفتن ميكردند ،نميتوانستند بهكار خود ادامه دهند و به آنها تذكر
ميدادند كه عكس نگيرند .از طرف ديگر ميبينيم كه در شــهرهايي مانند تهران
نميشود زيباييهاي فصلهاي زمستان و پاييز را درك كرد .مثال برگهاي پاييزي
به محض اينكه روي زمين ميافتند ،جمعآوري ميشود .انجمن دانشآموختگان
دانشگاه هنر براي اين كار پيشقدم شد و با همكاري شهرداري منطقه 12برگها را
در بخشي از ميدان مشق جمع كرديم و درهاي آن هم به روي مردم باز شد.
در ســالهاي  97 ،96و  98در ميــدان مشــق و در فاصله ميان دانشــگاه هنر و
ســردرباغ ملي اين كار ادامه پيــدا كــرد .هنرمنداني كه دعــوت كرديم هم در
طولروزهــاي جشــنواره حضــور داشــتند و آثاري مثــل چيدمان ،ســاخت
مجســمه و آثار تعاملــي را انجام دادند .در ســال ســوم ســازمان زيباســازي
حامي ايــن طرح بــود و نزديــك 20هنرمند هم حضور داشــتند .شــهروندان
هم از اجراي اين رویداد باخبر شــده بودند و اســتقبال خيلي خــوب بود .حتي
بعضي از مســئوالن وزارت خارجه كه در ســاختمان مجاور بودنــد هم به محل
پاييز برگ آمدند.
برگهاي خشــك اگر زير پا نروند براي مدت قابلتوجهي و شــايد تا يك هفته به
همان شكل باقي ميمانند اما موقعي كه لگد ميشوند ،ممكن است زودتر پوسيده
شوند و اگر باران هم بيايد اين روند را سريعتر ميكند .در 2سال اول طرح شهرداري
برگها را جمع ميكرد .در سال ســوم ما هم در اين بخش شركت كرديم و بعد از
پايان رويداد ،برگها را به پارك شهر برديم و در جايي انباشته كرديم تا تبديل به
كود گياهي شود .متأســفانه كرونا باعث شد كه در ســالهاي بعد اين طرح ادامه
پيدا نكند ولــي حاال باز هم گذرهاي پاييزي در نقاط مختلف شــهر ايجاد شــده
كه جاي خوشحالي دارد.

در جلسهاي ميان شهردار تهران و وزير راه و شهرسازي

سازوكارسرويسدهيبيناستانيمتروبررسيشد
شهردار تهران دیروز هم با وزیر راه و شهرسازی جلسهای داشت و هم
شهر
با مديرعامل شركت توانير .در جلسه نخست سازوكار سرويسدهي
بيناستاني متروی تهران بررسي شد و در جلسه دوم هم موضوعات
مربوط به کاهش مصرف انرژی و هوشمندسازی.
به گزارش همشــهری ،شــهردار تهران درباره خروجي جلســه خود با وزير راه و
شهرســازي توضيحاتي را ارائه كرد .عليرضا زاكاني در حاشيه ديدار و جلسه خود
با رستم قاســمي ،وزير راه و شهرســازي گفت« :در اين جلســه حملونقل ريلي
در اســتان تهران بهعنوان يك موضوع يكپارچه مدنظر قرار گرفت و قرار شــد با
همكاري شركت متروي تهران ،شــركت راهآهن جمهوري اسالمي و با پشتيباني
كه از سوي وزارت راه و استانداري انجام ميشــود بتوانيم شرايطي را ايجاد كنيم
تا موضوع حملونقل بيناســتاني حل شــود ».شــهردار تهران افزود« :تصميم
گرفته شــد طي 2هفته تحقيقــات الزم ناظر بــه تكميل متروي پرنــد ،متروي
تهران  -ورامين ،رفع موانع اوليه بــراي ادامه مترو تا پرديــس و ايجاد تمهيدات
الزم براي ارائه خدمت ريلي در هشــتگرد انجام شود .بهدنبال اين هستيم به لطف
الهي براي چگونگي اقتضاي ادامه خدمتدهي تا شــهريار از مسير غرب تهران نيز
تحقيقات الزم انجام شود».
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اثربخشي ۹۵درصدي«پاستوكووك»
در پيشگيري از كروناي شديد
کرونا

رئيس انستيتو پاستور ايران از اثربخشي 95درصدي پاستوكووك
در پيشــگيري از ابتال به كروناي شــديد خبر داد و گفت كه اين
واكســن تا 67درصد هم از ابتال به كروناي عالمتدار جلوگيري

ميكند.
عليرضا بيگلري ،اين توضيحات را به ايسنا داد و درباره آخرين نتايج ارزيابي فاز
سوم مطالعه باليني واكسن پاستوكووك ،گفت« :بسياري از واكسنهاي معتبر
كوويد ۱۹ -در دنيا حاصل همكاري  2يا چند كشور است .انستيتو پاستور ايران
هم باتوجه به سابقه 2دهه همكاري كه با كوبا داشته است ،واكسني را با انستيتو
فينالي كوبا توليد كرد كه كارآزمايي آن هم در كوبا و هم در ايران انجام شد».
براساس اعالم او ،نتايج كارآزمايي فاز ســوم واكسن در ايران كه از ارديبهشت
در 8كشور روي  ۲۴هزار نفر آغاز شــده بود ،در هفته جاري تحليل نهايي شد
و مطالعه به پايان رســيد .او ادامه داد «:نتايج تحليل و آناليــز نهايي مطالعه
واكسن پاستوكووك ،فراتر از پيشبينيها بود و نشان داد كه واكسن تقريبا در
نزديك به  ۱۰۰درصد افراد توانســته آنتيبادي خنثيكننده ويروس را توليد
كند كه خبر بســيار خوبي بود و در كمتر واكسني از دنيا ميتوان اين نتيجه را
مشاهده كرد».
بهگفته رئيس انستيتو پاســتور ايران ،در كنار همه اينها واكسن پاستوكووك
توانست در بيش از  ۹۵درصد موارد از بيماري شديد و بستريشدن پيشگيري
كند كه اين هم فراتر از پيشبينيها بود .واكســن ماننــد كمربند ايمني در
رانندگي كار ميكند .كمربند ايمني جلوي تصادف را نميگيرد ،اما اگر تصادف
رخ داد ،شدت ضايعه را كم ميكند.
او در ادامه گفت «:واكسن پاســتوكووك از مهر امسال در سبد واكسيناسيون
كشور قرار گرفته اســت .از آنجايي كه كارآزمايي ما از سن  ۱۸تا  ۸۰سال بوده
است ،اين واكسن در بزرگساالن و افراد باالي  ۱۸سال مصرف ميشود .در عين
حال در كارآزمايي ما نكته مهم اين بود كه يكسوم افرادي كه وارد كارآزمايي
شدند ،از بين داوطلباني انتخاب شدند كه يك بيماري زمينهاي اعم از ديابت،
فشار خون و ...داشــتند .بنابراين استفاده از اين واكســن در افرادي كه حتي
بيماري زمينهاي هم دارند ،در شرايطي بسيار مطمئن ،ميتواند مورد استفاده
قرار گيرد ».بهگفته بيگلري ،اين واكســن در كودكان هم مجوز استفاده را از
سن  2سال تا  ۱۸سال كسب كرده است .البته اين قسمت از كارآزمايي آن در
كشور كوبا انجام شد .كميته ملي واكسن ايران هم با توجه به مجوزي كه از سوي
سازمان غذا و داروي ايران صادر شده و مطالعه را پذيرفته است ،موافقت كرد
كه هر واكسيناسيوني عليه كرونا براي افراد زير  ۱۸سال ،از سن  ۱۲سال آغاز
شود و بهطور كلي فعال در كشور واكســن كرونا در كودكان ،به افراد  ۱۲تا ۱۸
سال تزريق ميشود .البته واكسن پاستوكووك مجوز براي تزريق به گروههاي
سني پايينتر را هم دارد.
او گفت «:در كودكان طبق مصوبه كميته فني واكســن 2 ،دوز از اين واكسن
تزريق ميشود و فعال با توجه به شــرايط به دوز يادآور در اين گروه سني نياز
نيســت .البته اگر واريانتهاي جديد بروز يابد ،ممكن اســت در كودكان هم
به دوز يادآور نياز باشــد ،اما فعال در كودكان به تزريق  2دوز اصلي واكســن
پاستوكووك اكتفا ميشــود .در بزرگســاالن عالوه بر  2دوز اصلي ،يك دوز
بوستر يا ســوم هم تزريق ميشــود .اين دوز ســوم را كه يادآور واكسنهاي
ديگر هم ميتواند باشــد ،به نام پاستوكووك پالس ميشناســيم ».او درباره
صادرات اين واكســن هم توضيحهايي داد .بهگفته او ،اين واكسن در 8استان
بهصورت بســيار شفاف تســت شــده و اعضاي هيأت علمي  8دانشگاه علوم
پزشــكي كشــور بر كارايي و عوارض واكســن نظارت كردند .بر اين اســاس
نخستين قدم ،انتشــار مقاله نتايج اســت و مهم اســت كه مقاله كارآزمايي
سوم منتشر شــود .قدم بعدي دريافت مجوزهاي ســازمان بهداشت جهاني
خواهد بود.

ازجمله درهم امارات هم افزايش يافت؛ بهطوريكه قيمت
درهم امارات كه مبناي محاسباتي قيمت دالر در كف بازار
ارز تهران اســت ركورد تازهاي را خلق كرد و از مرز 8هزار
تومان عبور كرد .اين رشد پرسرعت قيمت دالر در شرايطي
اتفاق افتاد كه قرار است 4روز ديگر مذاكرات هستهاي در
وين از سر گرفته شود .صفحه 4را بخوانید.

83درصد از ترياك توليدي در جهان طی
4سالگذشته ،محصول افغانستان بوده است

سرلشكر سالمي :تا پيروزي راه زيادي باقي نمانده است
اجتماعات بزرگ بسيجيان كشور كه به مناسبت هفته بسيج از ۲۹آبان
سیاست تا ۵آذر برگزار ميشــود ،همچنان ادامه دارد .روز گذشته نیز نمايش
اقتدار بسيجيان خراسان جنوبي با سخنراني فرمانده كل سپاه و تجمع
بزرگ ۵هزار نفري بسيجيان تهران بزرگ با ســخنراني جانشين فرمانده كل سپاه
برگزار شد .سردار سرلشــكر پاسدار حسين ســامي ،فرمانده كل سپاه خطاب به
بسيجيان گفت :به بركت شما امروز دشمن در حال زوال است و ديگر تمركز بر اين
ســرزمين ندارد؛ شــما دشــمن را در جبهههاي مختلف تعقيب ميكنيد ،هرگز
عقبنشيني را تمرين نكردهايد و همواره در حال پيشروي هستيد .به گزارش تسنيم،
سرلشكر سالمي با بيان اينكه تا پيروزي راه زيادي باقي نمانده است ،يادآور شد :براي
رسيدن به موفقيت بايد حول محور ولي فقيه بايستيم و تجربه ما و وعده سنت جاري
الهي اين است كه قوي باشيم تا به پيروزي برسيم؛ هر ملتي تسليم شد ،ذليل ميشود.
دشمن در حال زوال اســت .بسيج جبهه وسيع گشوده و دشــمن را در جبهههاي
مختلف دنبال ميكند .صحنههاي خطرناك تمامشده است .صحنههاي سخت وجود
دارد ولي خطرناك نيست؛ چراكه شما بسيجيان قوي شدهايد.
سرتيپ پاسدار علي فدوي ،جانشين فرمانده كل ســپاه پاسداران انقالب اسالمي
هم كه در تجمع بزرگ ۵هزار نفري بســيجيان تهران بزرگ تحت عنوان «نمايش
اقتدار حضور بسيج» سخن ميگفت ،اظهار كرد :دشمنان ضعيف و بزدل ما جرأت
نميكنند با جنگ سخت و نظامي با ما درگير شوند ،زيرا هماكنون ۳۴سال است كه
از پايان جنگ تحميلي ميگذرد ،ولي دشمن جرأت نكرده حتي يك تير هم به سمت
ما شليك كند و از اين به بعد هم جرأت نخواهند كرد.
به گزارش ايرنا ،جانشين فرمانده كل سپاه پاسداران گفت :مشكالتي كه كشور در
اقتصاد به آن گرفتار شده ،درشأن ملت نيست ،حتماً بايد در اين عرصه بسيج و قدرت
بيكران بسيجيان با تمام توان وارد شود.

فرمانده سپاه تهران بزرگ
در گفتوگو با همشهری خبر داد

مقابله با
آسیبهایاجتماعی
در قلب تهران
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غ انار تا زمين خشخاش
از با 

طي سال 2020حدود 224هزار هكتار زمين
در افغانستان زيركشت خشخاش رفته است

پرونده جنجالی قتل غزاله سحرگاه دیروز
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فرمانده سپاه تهران بزرگ در گفتوگو با همشهری خبر داد:

رهبری

مقابلهباآسیبهایاجتماعی
درقلبتهران

پیام تبریك رهبر معظمانقالب
به مناسبت هفته بسیج

هفته بسیج و سالروز تشکیل بسیج مســتضعفین به فرمان بنیانگذار انقالب در پنجم
دفاعی
آذرماه 1358بهانه گفتوگوی دیروز همشهری با فرمانده سپاه محمد رسولاهلل(ص) تهران
بزرگ در پایان همایش بسیجیان در مصلی تهران بود؛ گفتوگویی که در سپاه حضرت
ولیعصر تهران انجام شد و سردار سرتیپ حسن حسنزاده درباره مهمترین ماموریتهای سپاه و بسیج
در مسائل کرونا و معیشت پاسخگوی سواالت ما بود .بخش دوم این گفتوگو در آینده منتشر میشود.

مقابلــه و دفع تهدیدهــای امنیت،
ماموریت اصلی شماســت .از بین مشــكالت
كرونا ،تنگناهای معیشــتی و برخی تهدیدات و
خرابكاریهای خارجــی در داخل ،كدامیك در
اولویت اصلی ماموریتهای شماست؟

رهبر معظــم انقالب ســال1398گفتند كه منطق
تشكیل بسیج رفع تهدید و تبدیل تهدید به فرصت
بوده اســت .بعد هم 13آبان1358را مثال زدند كه
آمریكا تهدید كرد انقالب نوپا را از بین ببرد و در عمل
هم ناوهایش را آورد ،بعد امام(ره) تصمیم گرفت كه
بسیج را شكل دهد .بسیج كه شكل گرفت ،نهتنها آن
تهدید رفع شد ،بلكه فرصت تمامعیار و جامعی برای
انقالب اســامی بهوجود آمد .امامخمینی(ره) نیز
جملهای دارند كه همین موضوع را به شكل دیگری
تداعی میكند و آن شعار معروف ایشان است كه اگر در
كشوری نوای دلنشین تفكر بسیجی طنینانداز شد،
چشم طمع دشمنان و جهانخواران از آن دور میشود
و اال باید هر لحظه منتظر حادثه بود.
بر همین اساس نیز حوزه عمل بسیج را
گسترش دادید؟

بله .حضرت امام(ره) بســیج را محدود به مرز ،مكان
و جغرافیا نمیدانند .االن كــه این را میگوییم همه
میپذیرند ،ولی 20سال پیش نمیپذیرفتند .امروز
كه بسیجیان مدافع حرم به سوریه رفتهاند و در عراق
حضور پیدا كردهاند یا نهادهای فرهنگی و اجتماعی
دارند در اروپا شــكل میگیرند و در آفریقا و جاهای
دیگر بســیجی دارند ،دیگر آن صحبتهای حضرت
امام(ره) قابل پذیرش شــده است .امام(ره) فرمودند
باید بسیج جهان اسالم تشكیل شود و امروز تشكیل
شده اســت .امروز در عراق ،سوریه ،یمن و فلسطین
بسیجی و تفكر بســیجی داریم .االن تفكر بسیجی
عربستانسعودی ،بازیچه دســت آمریكاییها را در
یمن زمینگیر كرده است.
برای بحرانهای سالهای اخیر كشور
چه اقداماتی در كنترل تهدیدات امنیتی ناشی
از آنها داشتید؟

هزینهها از كجا تامین میشود؟

ما 40تــا 50درصد هزینههایش را در ســپاه تامین
میكنیــم ،بقیهاش را مــردم ،مســاجد و پایگاهها
میدهند .مــا هــزار و 600وام اشــتغالزایی برای
كارگاههای كوچك و متوســط داریــم .این وامها از
5میلیون تا20میلیون متفاوت هستند؛ خیلیهایشان
دارند فعالیت میكنند و درآمدی كســب كردهاند.
یكی از این كارهای جهادی بســیج بحث آزادسازی
زندانیان است .ما بالغ بر 400زندانی را با كمك مردم،
خیرین ،بسیج و پایگاههای بسیج آزاد كردهایم .جالب
اســت بدانید اولویت را هم روی كودكان و زنانی كه
زندانی هستند ،گذاشتهایم تا آسیبهای اجتماعی
نداشته باشیم.
در بحث كرونــا ماموریتهای زیادی
داشتید .شاخصترین آنها چه بود و چه سهمی در
كنترل بیماری داشتید؟

در بحث كرونا ابتدا ماسك در كشور نبود .بنیاد بركت
پول داد و ماسك خرید ولی اجازه ندادند ماسك وارد
كشور شود .بسیج و هیأتها پای كار آمدند و خیلی
از مســاجد و پایگاههای بســیج محل تولید ماسك
شــدند .ما كمتر از چند هفته مشكل ماسك را حل
كردیم .كمی كه زمان گذشــت كامال سیستمی از
وزیر وقت بهداشت درخواست كردیم كه روند صدور
مجوز را كوتاه كنند؛ كمتر از یك هفته مجوز گرفتیم
و در همین ســپاه تهران و ســپاه سیدالشهدا
خط تولید ماسك با دستگاههای تمام اتومات
را راه انداختیــم .تولید ،بســتهبندی و توزیع
رایگان ماسك ،گان ،شیلد و مواد ضدعفونی
را هیچ شبكهای نمیتواند انجام دهد .ما گروه
جهادی داریم كه هر 2هفته یكبار
به محرومترین نقاط كشــور
میروند و هر پنجشــنبه و
جمعهای كه آنجا حضور
پیدا میكنند بین 500تا
هزار بیمــار میبینند،
عینكهایشان را آماده
میكنند و تحویلشان
میدهنــد .در بحث
غربالگــری وزارت

مكث

مقابلــه بــا بحرانهــای طبیعــی مثــل ســیل
سال1398خوزستان ،گلستان ،لرستان و مازندران
كه یك بحران ملــی بود بهعلــت حاكمیت همین
تفكر است .فلسفه وجودی بسیج امنیتآفرینی هم
برای كشــور ،هم برای ملت و هم برای جهان اسالم
اســت .برخی تصور میكردند بسیج فقط برای زمان
جنگ است ،بعد كه جلوتر آمدیم و زلزله لوشان اتفاق
افتاد ،بسیجیها وارد میدان شــدند .بعد مشكالت
محرومیت و مباحث معیشتی پیش آمد ،یك بسیج
سازندگی ایجاد شــد تا مباحث محرومیتزدایی و
ایجاد اشتغال و كمكهای دیگر را دنبال كند .زمانی
بعدتر با بحرانهای طبیعی دیگری مثل سیل مواجه
شدیم؛ بسیج آمد و كارهای بزرگی انجام شد .در 2سال
اخیر هم بحث مقابله با كرونا پیش آمد و به شكلهای
مختلف برایش تجربه كســب كردیم .االن در عرصه
سازندگی ما بالغ بر 2هزار و 400گروه جهادی داریم.
خوب اســت مردم ما بدانند كــه گروههای جهادی
ما تخصصی هســتند؛ مثل گروه جهادی معماری،
عمران ،آبادانی و سالمت .گروه جهادی شهید همدانی
ما بهصورت تخصصی در مقوله دندانپزشكی فعالیت

میكند .گروه جهــادی داریم كــه از همین تهران
خودمان با پشتیبانی مردم به كرمان و مشهد میروند؛
یك هفته در حاشیه مشهد مستقر میشوند و چهار
پنج نیروی تخصصی خدمات ارائه میدهند .ما گروه
جهادی مشاوره داریم كه دارند كار میكنند .ما در یك
سال گذشته در تهران بزرگ 2هزار و 900جهیزیه به
جوانهایی كه برای ازدواج مشكالت داشتند ،تقدیم
كردیم.
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بهداشــت و درمان در تهران بزرگ حدودا 25درصد
اطالعات مردم را در سامانه ســیب داشتیم .این هم
طی چند سال انجام شده بود .بسیج در تهران سالن
زد و سیســتم و خطوط مختلف گذاشت و اطالعات
مردم را ثبت كردند و كمتر از 3ماه رقم ثبت اطالعات
در سامانه سیب به باالی 95درصد رسید .مسئوالن
بهداشــت و درمان به من گفتند ما اگر میخواستیم
همان روند را برویم شاید 5سال دیگر طول میكشید.
چه عملكردی در مواجهه با ســوانح
طبیعی همچون سیل  ،زلزله و بازسازیها داشتید؟

شیوه بسیج این است كه بیشــترین كار را با بهترین
كیفیــت و كمترین هزینه ارائه كنــد .ما در پلدختر
خانههایی ســاختیم كه همه اذعان كردند به لحاظ
كیفی و زیبایی نظیر نــدارد .خانههایی كه بچههای
تهران در خوزستان ساختند تا 8ریشتر مقاومت دارد.
گروه تخصصی معماری ما فقــط كارهای طراحی و
نقشهكشــی را انجام میدهد .رهبر معظم انقالب و
فرمانده كل ســپاه ما را موظف كردهاند كه در همه
دولتها به آنها كمك كنیم؛ در بحث اقتصادی ،در رفع
مشكالت و بهویژه بحرانها.
خدمات شــما معنای جبران نواقص و
ضعف كاركردهای نهادهای مسئول در امورات
مختلف مردم را دارد یا مكمل آنها محســوب
میشود؟

بعضی وقتها این كارهای ما ناكارآمدیها
و كمكاریها را جبــران میكند و
بعضی وقتهــا هم مثل ســیل و
زلزله بحران پیش میآید و ظرفیت
سیستم بهداشــت و درمان یا توان
امداد و نجات به اندازه كافی در كشور
نیست .در دنیا وقتی اتفاقی میافتد
از چند كشــور به كمك آنها
میروند ولی در چند ســال
اخیر مــا كمترین كمك
را درخواســت كردهایم
چون مــا توانی بــه نام
بسیج داریم كه خیلی
گسترده است .بعضی
وقتهــا ناكارآمدی
سیستمی و مدیریتی

قرارگاه شهید اسداللهی ما در وسط محله هرندی یك قرارگاه دائمی است كه تمام موضوعات را رصد
میكنیم .این قرارگاه فقط برای هرندی نیست ،بلكه برای همه محلههای آسیب دیده است ،اما مركزیتش
همانجاست .فرماندهان جنگ برای حل بحران در مركز بحران قرار میگرفتند .برای هرندی همه از بیرون
اقدام میكردند .ما هم وسط بحران قرارگاه زدیم و عملیاتهای جهادی متمركز طراحی كردیم .بالغ بر
30فعالیت را تعریف كردیم كه مرمت خانههای محرومان ،بازسازی خیابانها ،پاكسازی معابر ،درمان همه
بیماران بیبضاعت و بازسازی همه مدارس جزو آنهاست.

داریم كه بسیج آمادگی دارد ظرفیتهای خودش را
به میدان بیاورد.

خانوادههای دیگر داده میشد .مشكل دریافت دارو
و كپسولهای اكسیژن كه حل میشد آمار بستری
كاهش مییافت و كادر بیمارســتانی از خســتگی
درمیآمد.

طرح بســیج ملی مقابلــه با كرونا كــه عنوانش هم
طرح حاج قاسم سلیمانی بود در مشاركت با وزارت
بهداشت و درمان حرف بزرگی زد كه تیمهای آموزش
دیده ما آمار ابتال و تلفــات را پایین میآورند .نظرات
مخالف زیاد بود و اكثرا خارج از سیستم معتقد بودند
امكانپذیر نیست ،چراكه بحث كرونا تخصصی است.
بعد از 42ســال كه از عمر بســیج میگذرد یكی از
ویژگیهایش آموزشپذیر بودن است .بسیج میتواند
خودش را ســریع متناســب با نیاز دربیاورد .در این
مرحله تیمهای مراقبتی ،حمایتــی و نظارتی ایجاد
شــد .تیمهای حمایتی كال برای خود بســیج بود؛
قبوض خانوادهها داده میشد ،پول دارو تامین میشد
و كپسول اكســیژن به بیماران نیازمند داده میشد.
فرمانده كل سپاه در جلسهای دستور دادند عزیزان
روزمزدی را كه در میادین و بازار مشغولند شناسایی
كنیم و چون در كرونا بیكار شدهاند به آنها كمك كنیم.
از اینجا بود كه كمكهای مومنانه هدفمند شروع شد.
ما االن بالغ بر 100هزار آمار دقیق مشــمول در این
بخش داریم .پیكهای موتوری بهصورت سیستمی
در محل خودشــان پیامك دادند كه هفتهای یكبار
این سوپ را تهیه میكنیم؛ هركسی بیمار دارد ،كد
بفرستد تا برایش ارسال كنیم.

من بارها در دولت قبل در جلســات گفتم كه برای
واكسیناسیون آمادگی كامل داریم .طبیعی است كه
یك نگاه سیستمی كامال آكادمیك چنین پیشنهادی
را بر نمیتابد .دولت جدید كه مستقر شد واكسن آمد.
تا قبل از این میگفتند نمیشود واكسن وارد كرد كه
شد؛ میگفتند نمیشــود بخریم كه خریداری شد.
برای مردم سؤال شد كه چطور هفته پیش نمیشد
ولی االن شد؟ پس میشود .باید از مسیرش و با یك
نگاه انقالبی و بسیجی جلو برویم .مكانهای بهداشت
و درمان محدود بود .بســیج در محدودیت امكانات
وسط میدان میآید .ما اعالم كردیم كه بسیجیان را
آموزش میدهیم تا بهعنوان واكسیناتور و ثبتكننده
سیستم ،به كارگیری شوند .نزدیك 2هزار و 500نفر را
آموزش دادیم كه به بحث واكسیناسیون كمك كنند.
با آقای دكتر زالی همكاری خوبی داشتیم .ایشان واقعا
بسیجی است و كمك كرد .اینها در بیش از 20ناحیه
بســیج كه در همه مناطق شــهرداری قرار داشتند
آموزش دیدند .ما ظرف 2هفته ،این كار را كردیم .جا
نداشتیم كه سولههای ورزشی خودمان را در اختیار
گذاشتیم .آموزش و پرورش و شهرداری اماكنی داشت
كه از آنها كمك گرفتیم .یكــی از كارهای ابتكاری
ما راهاندازی مراكــز واكسیناســیون خودرویی در
تهران بود .برای این كار بوستان یاس و ورزشگاههای
شیرودی و تختی را گرفتیم.

عوارض معیشــتی ناشی از كرونا تنها
بخشی از فشــارهای اقتصادی تحمیل شده بر
مردم بودند .در این خصوص چــه برنامههایی
داشتید و دارید؟

صرف اقدامات درمانــی بخشهای
مختلف جوابگو نبــود و كرونا به پیك پنجم هم
رسید .در این فاصله زمانی چه اقداماتی داشتید؟

در پیك پنجم كار زیادی شد .آمار تلفات ما به روزی
 715نفر رســید كه خیلی باال بود .در جلسات ستاد
كرونا و استانداری 13مشكل در كشور و تهران احصا
شده بود كه هر كدامش مردم را اذیت میكرد؛ مثال
دارو كم و گران شــد ،تختهای بیمارســتانها پر
شده بود و كادر درمانی به ســتوه آمده بودند .من در
جلسهای گفتم یا باید برای این 13مشكل 13راهكار
و 13اعتبار تدارك ببینیم یا از راه دوم و طرح امتحان
پس داده مقابله با كرونای بسیج (حاج قاسم سلیمانی)
استفاده كنیم .چند الحاقیه این طرح داشت كه اگر
بتوانیم آمار مبتالیان را كم كنیم 13مشــكل با هم
حل میشود و این شد .ما سولهای را برای نخستین
بــار در منطقه18راهاندازی كردیم كــه بیماران در
طول24ساعت دارو دریافت کرده و در خانه استراحت
میكردند ،یعنی ما درمــان را محلهمحور كردیم .ما
در بسیج كپسولهای اكسیژن را به خانههای مردم
بردیم .در آخرین آمارها 3هزار كپســول تهیه شده
بود .این كپسولها یك هفته استفاده میشد و بعد به

حضرت آیتاهلل خامنهای در پیامی با تبریك هفته بسیج« ،همت
بلند ،خردمندی ،درستاندیشــی و توكل به خــدا» را ابزارهای
تجربهشده برای غلبه بر مشكالت كشور دانستند.
متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:
الرحیم
الرحمن ّ
بسماهلل ّ
هفته بســیج بر همگان مباركباد ،بهویژه بــر رویشهای تازه و
باطراوت بسیجی كه همچنان مانند نسل پیش از خود ،فرزندان
محبوبِ امام راحل عظیمالشأنند.
عزیزان
قدرشناس جایگاه خود باشید و بدانید كه با همت بلند ،و در پرتو
خردمندی و درستاندیشــی ،و با اعتماد و توكل به خداوند دانا و
توانا ،میتوانید در همه مســائل عمومی كشور و ملت ،اثربخش و
مشكلگشا باشید .این تجربه چند دهه ملت ایران است.
والسالم علیكم و رحمتاهلل
سیدعلی خامنهای
 ۳آذر ۱۴۰۰

نقلقول خبر

در جلســات تذكر نمیدادید كه چرا
واكسیناسیون به تأخیر افتاده است؟

آیتهللا جنتی
دبیر شورای نگهبان:
باید قدردان مردم باشیم و تا آنجا كه
میتوانیم مشكالت اقتصادی را كم كنیم،
نباید در این مملكت كسی پیدا شود كه شب
را گرسنه بخوابد .اگر روحیه بسیجی حاكم
باشد همه مشكالت حل میشود .مسئوالن
باید تمام تالش خود را برای حل مشكالت
اقتصادی و معیشتی بهكار گیرند.

محمدجواد ظریف
وزیر امور خارجه پیشین كشورمان:
برای آنها كه اول اسرائیل ورد زبانشان
است ،هزینه كردن از منافع آمریكا در خارج
از كشور كافی نیست .حاال آنها میخواهند
قانون اساسی آمریكا را لگدمال كرده و از
منافع آمریكا در داخل كشور نیز هزینه
كنند .آیا حد و حدودی برای این وجود ندارد؟

آیتهللا جوادی آملی
از مراجع عظام تقلید:
نباید انتظار داشت با چند برنامه طنز ،جامعه
شاداب و بانشاط شود ،باید بدانیم جامعه
گرسنه با برنامه طنز شاداب نمیشود ،گرچه
وجود این برنامهها مانعی ندارد لكن اگر
مشكالت اساسی مردم برطرف شود قطعا
امید و نشاط به جامعه باز خواهد گشت .این
مملكت به لطفالهی همهچیز دارد ،با وجود
این همه منابع و سرمایههای مادی و معنوی
فراوانی كه در این كشور وجود دارد ،مردم را
كمیته امدادی اداره كردن ننگ است!

در كنترل آسیبهای اجتماعی با توجه
به حضور شما در جلسات شورای تامین استان چه
نقشهایی برعهده دارید؟

در بحث آسیبهای اجتماعی مثل اعتیاد و در رأس
آن معتادان متجاهر ،مردم در محلههایی مثل هرندی،
شوش ،مظاهری و فرحزاد اذیت میشوند .سپاه تهران
در بیش از یك ســال گذشــته مركزی به نام مركز
درمان ،صیانت و اشتغال به نام شهید زیادیان ایجاد
كرده است .در فاز اول ،این مركز با ظرفیت 400نفر
راهاندازی شــد و ما فاز دوم را تكمیل كردیم كه هزار
و 200نفر به این ظرفیت اضافه شده است .این مركز
در ابتدای جاده امام رضا(ع) منطقه15قرار دارد .ما به
كسی كه در این مركز درمان میشود حرفه و كاری
آموزش میدهیم .همزمان خانــواده ،تحت حمایت
بســیج اســت كه البته از كمیته امداد و بهزیستی
نیز كمك گرفته میشــود .وقتی فرد میخواهد به
خانوادهاش برگردد ما همچنان با بسیج محل هماهنگ
میكنیم كه خانواده او تحت پوشش باشد .این بهعنوان
یكی از بهترین روشها پذیرفته شده است.

مولوی شیراحمد عما ر مهاجر
رئیس ارتباط خارجه طالبان :
قرار است هفته آینده یك هیأت از كشور
ایران برای بررسی و گفتوگو با مقامات
افغانستان درباره مسائل مختلف به
هرات سفر كند.

گروسی در گزارشی به اعضای شورایحكام ،دیدارهای خود را با مسئوالن ایرانی بینتیجه ارزیابی كرد

واکنش ایران به اظهارات گروسی

نخستین روز از نشست فصلی3روزه و البته
دیپلماسی مجازی شــورایحكام آژانس بینالمللی
انرژیاتمی دیروز درحالی برگزار شــد كه
ی و ابهامآفرینیهای آژانس
بهنظر میرســد فضاســاز 
پیرامون فعالیتهای صلحآمیز هستهای جمهوریاسالمی
همچنان ادامه دارد و گروسی در این نشست دیدارهای
اخیر با مسئوالن ایرانی را بینتیجه دانست ،اما اعالم كرد كه
به تالشها برای دستیابی به توافق مناسب ادامه میدهد.
اعضای شــورایحكام آژانس قرار اســت در جریان این
نشســت 3روزه با تمركز بر پرونده ایران ،درباره كمیته

ایران از آژانس چه میخواهد

همكاریهای فنی ،راستیآزمایی و نظارت بر فعالیتهای
هستهای جمهوریاســامی ایران به بحث و تبادلنظر
بپردازند؛ موضوعی كه براســاس اخبار منتشرشــده از
نخستین روز این نشست بهنظر نمیرسد دستاورد روشنی
بههمراه داشته باشد؛ چراكه شــواهد موجود از استمرار
ابهامآفرینیهای آژانــس درباره پرونــده فعالیتهای
هستهای كشورمان حكایت دارد .براساس آنچه در جریان
سفر اخیر رافائل گروسی ،مدیركل آژانس بینالمللی انرژی
اتمی روی داد ،بهنظر میرسید دوطرف در مسیر دستیابی
به توافقهای مؤثری برای رفع ابهامهای ایجاد شــده در

مكث

برگزاری نخستین روز از نشست فصلی شورایحكام آژانس بینالمللی انرژی اتمی در وین نشان داد مسئوالن
این نهاد همچنان تحتتأثیر سیاسیكاریهای طرفهای غربی و آمریكایی ،درصدد فضاسازی و ابهامآفرینی
پیرامون فعالیتهای هستهای ایران هستند و باوجود تأكید مســئوالن ایرانی بر اعتمادسازی و پرهیز از
سیاسیكاری ،مباحث فنی چندان محوریتی در بررسیهای آژانس ندارد .دراین میان اما جمهوریاسالمی
ایران چه انتظاراتی از این نهاد بینالمللی دارد .در ادامه به مهمترین مطالبات ایران از آژانس كه درجریان سفر
اخیر رافائل گروسی به تهران در صحبتهای مسئوالن كشورمان منعكس شد ،اشاره میكنیم:
تعامل سازنده با آژانس در چارچوب موافقتنام ه پادمان
تقویت اعتماد متقابل میان ایران و آژانس
اعمال رویكرد فنی ،حرفهای و بیطرفانه در طرح مباحث موجود میان ایران و آژانس
پرهیز آژانس از دخالت دادن رویكردهای سیاسی و دوری از تأثیرپذیری از سیاسیكاریهای دشمنان ایران
ابهامزدایی از فعالیتهای هستهای ایران ازسوی آژانس باتوجه به همكاریهای انجام شده
پایان دادن به طرح بحثهایی كه از گذشــته باقی مانده و به آنها پاسخهای الزم ارائه شد هاست و بستن
پرونده موضوعهای گذشته
كمك آژانس به ایران در راستای بهرهبرداری هرچه بیشتر از ابعاد گوناگون فناوری هستهای كه بر زندگی
مردم تأثیر بسزایی دارد؛ ازجمله توسعه تولید برق هستهای

فعالیتهای هستهای ایران گام برمیدارند ،اما همانگونه كه
پیشبینی میشــد ،آژانس همچنان به فضاسازی علیه
برنامه هستهای ادامه میدهد.
درحالیكه گروسی در جریان ســفر به تهران و دیدار با
وزیر امورخارجه كشورمان و رئیسسازمان انرژی اتمی
ایران ،ضمن تأكید بر رویكرد فنی ،حرفهای و بیطرفانه
آژانس ،سفر خود را نشانهای از اراده برای گفتوگو و درك
متقابل ،رفع مســائل و ارتقای همكاریها با جمهوری
اسالمی ایران عنوان كرد ه و از آمادگی آژانس برای حل و
فصل موضوعهای باقیمانده طی ماههای آتی در همكاری
نزدیك با جمهوری اسالمی ایران خبر داده بود ،اما گزارش
گروسی در نخستین روز از نشست شورایحكام آژانس
و همچنین ســخنان وی در كنفرانسخبــری پساز
نشست نشان میدهد آژانس همچنان قصد دارد با ادامه
ابهامآفرینیها درباره فعالیتهای هســتهای ایران ،خط
فشار بر جمهوریاسالمی در آستانه ازسرگیری مذاكرات
وین را دنبال و بهمثابه بخشــی از برنامه غرب علیه ایران
عملكند.
تناقضهای گروسی

تناقض در گفتههای گروسی زمانی بیشاز پیش بهچشم
میآید كه وی پساز بازگشــت از تهران ،با وجود اینكه
ت خبری خود را به زمان دیگری موكول كرد ،اما در
نشس 
گفتوگوی اختصاصی با شبكه «پرستیوی» دیدارهایش
در تهران را ســازنده عنوان كرده و گفته بود كه «روابط
آژانس و ایران دائمی است و روند مداومی دارد .درمجموع
سفر ب ه تهران بسیار سازنده بود .برخی مسائل مهمی وجود

مكث

ادامه ابهامآفرینیهای آژانس درباره ایران

نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی دیروز برگزار شد.

دارد كه باید در ســطح فنی دربارهشان صحبت كنیم و
مشغول آنها بودیم ».این موضوع درحالیاست كه بررسی
محتوای گزارش مقدماتی گروسی در نخستین روز نشست
ی اتمی نشان میدهد
شورایحكام آژانس بینالمللی انرژ 
قرار است در همچنان بر پاشنه سابق بچرخد و آژانس و
مدیركل آن ،قصدی برای شفافســازی و گرهگشایی از
پرونده فعالیتهای هستهای ایران ندارند .مدیركل آژانس
در گزارشی به نشست شورایحكام درباره سفرش به تهران،
مذاكرات انجام شده با مقامهای ایرانی را درباره موضوعهای
باقیمانده پادمانی بینتیجه ارزیابی كردهاست .گروسی در
این گزارش ضمن اشاره به دیدارهایش با وزیرامورخارجه
و رئیس سازمان انرژیاتمی ایران ،اعالم كرده« :با وجود
تالشهای من ،این مذاكرات و رایزنیهای گسترده برای
رسیدگی به مسائل پادمانی باقیمانده ایران كه در2گزارش
به تفصیل شرح داده شد ،بینتیجه بود».
مدیــركل آژانــس همچنیــن ادعــا كرد ه اســت كه

«عدمدسترســی به كارگاه كرج (مجتمع تســا) به این
معناست كه احیای نظارت و بازرسی بر همه تأسیسات
و مكانهای ایران در رابطه با برجام تكمیل نشدهاست»؛
موضوعی كــه گروســی آنرا برخــاف توافق صورت
گرفته میان آژانس و ایران در 21شهریورماه سالجاری
(۱۲سپتامبر  )۲۰۲۱ارزیابی و عنوان كردهاست كه «این
مسئله بهصورتجدی بر توانایی آژانس برای تداوم اطالع
از وضعیت این كارگاه تأثیر میگذارد؛ چیزی كه بهطور
گسترده در رابطه با بازگشت به برجام ضروری شناخته
شدهاست ».گروسی در بخش دیگری از این گزارش اعالم
كرد ه كه این گزارش «درباره راستیآزمایی و نظارت در
جمهوری اسالمی ایران در پرتو قطعنامه  ۲۲۳۱شورای
امنیت سازمان ملل متحد ،فعالیتهای مرتبط آژانس در
چندماه گذشته را پوشش میدهد و تا  ۲۳فوریه ۲۰۲۱
(5اسفندماه  ،)1399آژانس اجرای تعهدهای هستهای
ایران تحت برجام را راستیآزمایی و نظارت كردهاست» .

وزیر امور خارجه دیــروز با وانگ یی وزیر
خارجه چین تلفنی گفتوگــو کرد و در
این مذاکرات با تشــریح رایزنی های همه
جانبه جمهوری اسالمی ایران با  ۴+۱و سفر
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به
تهران ،تاکید کرد :توافق اصولی برای حل
مشکالت فنی با آژانس در این سفر حاصل
شده و پیگیر صدور بیانیه مشترک در اولین
فرصت ممکن هستیم.
حسین امیر عبداللهیان افزود :جمهوری
اسالمی ایران با اراده کامل وارد مذاکرات
وین برای حصول توافق خوب می شــود و
با توجه به خروج غیرقانونی آمریکا و عدم
پایبندی طرف اروپایی ،چنانچه آنها با اراده
الزم برای اجرای تعهداتشان وارد مذاکرات
بشوند ،امکان دسترســی سریع به توافق
وجود دارد.
توافق کلی با آژانس حاصل شده است
بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی
اتمی هم در واکنش به اظهارات گروســی
گفت :گفتوگوها در فضای سازنده مطرح
شد و دو طرف در ارتباط با چگونگی پیگیری
موضوعات مورد عالقه بــه توافقات کلی
رسیدند.
کمالوندی یادآور شد :با توجه به فشردگی
این سفر که در آستانه نشست شورای حکام
صورت گرفته بود و ضیــق وقت ،طرفین
ضمن توافق بر روی کلیات موضوعات مورد
نظر ،موافقت کردند که به رایزنیهای خود
برای تکمیل چارچــوب و جزییات تداوم
همکاریها همچنان ادامه دهند.

شهر
گزارش 2
آلودگي هواي پایتخت ،پاي ناظران اداره كل محيطزيست
استان تهران را به منابع تولید آاليندههای ثابت باز كرد

صنايع زير ذرهبين نظارت

پنجشنبه  4آذر 1400
شماره 8371

آخر هفته درگذرگاههای پاييزی پایتخت

به جز پارك ملت در برخــي از ديگر پاركهاي تهران هم گذر پاييزي بــه ابتكار منطقه يا مديريت
پارك اجرا شده است .يكي از اين نقاط بوستان الله است كه در شــمال آبنماي مركزي آن فرش
برگهاي پاييزي گسترده شده است .نشاني بعضي از گذرگاههاي پاييزي ديگر به اين شرح است:

شهرداري تهران با گستردن برگهاي درختان در بوستانها ،جلوهاي از فصل پاييز را
در نقاط مختلف شهر به نمايش گذاشته است

زينب زينالزاده

خبرنگار

اعمال قانون در برابر تخلف

طبق قانون ،ناظران اداره كل محيطزيست اســتان تهران ميتوانند
صنايع آالينده را پلمب كنند .عبادتي با تأييد اين موضوع گفت« :طبق
آنچه در قوانين پيشبينيشده ما وظيفه نظارتي داريم و كارشناسان در
چارچوب همين مسئوليت از صنايع بزرگ و كوچك و حتي نيروگاهها
بازديد ميكنند و درصورت مشاهده آاليندگي ابتدا اخطار ميدهند.
صنايع متخلف فرصت 24ساعته دارند تا نسبت به رفع آلودگي از طريق
نصب فيلتر جذب دوده و ساير تجهيزات كاهنده آلودگي ،اقدام كنند؛
در غيراين صورت با حكم مراجع قضايي پلمب ميشوند».
توسعه شهري به سمت صنايع

وجود صنايع در بافتهاي شهري همواره مورد انتقاد بوده و هست ،اما
معاون اداره كل محيطزيست استان تهران گفت« :برابر قانون فاصله
صنايع با بافت شهري بايد حداكثر 2ونيم كيلومتر باشد ،اما امروز شاهد
هستيم صنايعي چون شن و ماسه و سيمان در دل بافتهاي مسكوني
قرار گرفتهاند كه سبب نارضايتي مردم هم شده است .تأمل در تاريخچه
اين صنايع نشان ميدهد ابتدا كارخانهها وجود داشتند و سپس توسعه
شهري صورتگرفته است؛ ازاينرو تخلفي متوجه صنايع نيست و ما
هم در اداره كل محيطزيســت تالش ميكنيم با رصد و پايش ميزان
آاليندگي آنها ،تا حدودي مشكالت اين همجواري را كاهش دهيم».
پسماندسوزي ،پديدهاي آالينده

پسماندســوزي مشــكل و معضل جدي جنوب و جنوبغرب تهران
است كه زهره عبادتي به آن اشاره و عنوان كرد« :پسماندسوزي پديده
جديدي نيست ،اما در سالهاي اخير بهشدت افزايشيافته و بهدليل
اينكه در حواشي و حريم محدوده شهري انجام ميشود ،لذا براساس
قانون بخشداريها و شهرداري در ساماندهي و نظارت آنها نقش جدي
دارند كه متأسفانه شاهد اقدامات تأثيرگذار نيستيم؛ بنابراين در راستاي
طرح پايش صنايع به اين موضوع هم نگاه ويژهاي داشتهايم و در يكماه
گذشته 297مورد شناسايي و با آنها برخورد شده است».
لزوم اجراي طرح «كهاب» در جايگاههاي پمپبنزين

پايش يكماهه به روايت اعداد
2367صنايع
كوچكمقياس

244صنايع
بزرگمقياس

80شهرك
صنعتي

127مركز
معاينه فني

297واحد
پسماندسوزي

 196صنايع
شن و ماسه

محمد سرابي
خبرنگار

پاييز را با باران و خنكي هوا ميشناسند،
گزارش ولي مهمترين نشانه آن برگهاي زرد و
نارنجي و قهوهاي درختان است .تصوير
آشــنايي از درختانــي كه رنــگ عــوض كردهاند و
پيادهروهايي كه پر از برگهاي رنگارنگ هســتند .با
وجود انبوه ساختوساز و آلودگي هوا و آب ،همچنان در
شهرهاي ما ميتوان درختها را ديد كه به بقاي خود
ادامه ميدهند اما پيادهرويي كه با برگ فرش شــده
باشد ،كمتر پيدا ميشود .براي همين شهرداري تهران
تصميم گرفته قسمتي از برگهاي خشك پاييزي در
يك خيابان را جارو نكند و گذرگاهها و درنگهايي ايجاد
كند تا تردد شــهروندان از آنها با موسيقي خشخش
برگها زير پايشان ،همراه شود؛ به همينخاطر چند
روزي است كه ســمفوني برگهاي پاييز در نقاطي از
پايتخت در حال برگزاري است و اتفاقا چند شهر ديگر
كشــور هم از چنين طرحي الگو گرفتهاند .بنابراين تا
هنوز فصل زرد در شهر جاري است ،ميتوانيد لحظاتي

را در گذرگاههاي پاييز ســپري كنيد و با عكسهاي
جذاب ،تصاويري به يادگار به ثبت برسانيد.
البته در هفته جاري اســتقبال شــهروندان از معابر
مخصوص پيادهها كه با فرشــي از برگ پر شده قابل
توجه بوده تا جايي كــه برخي از مناطــق 22گانه و
مجموعههاي گردشگري شهرداري قصد دارند از فردا
دوباره گذرگاههاي پاييز را كه بهواســطه بارش باران،
كيفيت خود را از دست داده بودند ،احيا كنند .اين جلوه
زيباي شهر كه با عناويني مانند گذرگاههاي پاييزي،

چند نمونه از پيادهراههاي پاييزي كشور

معاون خدمات شهري شهرداري مشهد :براي بهرهمندي شــهروندان از زيباييهاي پاييز۷۲معبر پاييزي در
بوستانهاي منتخب مناطق 13گانه شهر ايجاد شده است.
معاون خدمات شهري شهردار اصفهان :برگهاي 2خيابان چهارباغ خواجو و پيادهراه چهارباغ عباسي جمعآوري
نميشود تا امكان استفاده شهروندان از زيباييهاي فصل خزان مهيا شود.
رئيس سازمان سيما ،منظر و فضاي سبز شهرداري كرج :شــهرداري كرج امسال برگهاي پاييزي را از سطح
پاركهاي پرتردد و بزرگ شهر جمعآوري نكرده و اين امر با استقبال شهروندان همراه شده است.
معاون سازمان مديريت پسماند شهرداري اروميه :با جمعنكردن برگهاي پاييزي در  4نقطه شهر؛ خيابان شهيد
بهشتي حدفاصل تقاطع استادان تا پل شهيد بهشتي ،خيابان معلم ،خيابان كشاورز و ۱۲متري رفاه خيابان وليعصر،
زمينه ثبت تصاوير ماندگار را براي شهروندان فراهم ميكنيم.

«تعداد پايگاههاي مديريت بحران پايتخت بايد1.5
مدیریت
بحران تا 2برابر شود تا تهران بتواند در سناريوهاي مختلف
آمادگــي مواجهه با بحران را داشــته باشــد»؛ اين
جملهاي بود كه وزير كشور هنگام بازديد ميداني از مخزن آبرساني
اضطراري و شير قطع اتوماتيك در شرايط بحران تهران اعالم كرد.
بهگفته احمد وحيدي ،بايد كمبودها در شرايط مختلف پيشبيني
و با رويكرد محلهمحور ،تجهيزات آماده شود؛ «حل مشكل بايد در
داخل محله انجام شــود .موضوع تابآوري نيز مهم است كه بايد
تجهيزات بيشتري را پيشبيني كنيم».
به گزارش همشــهري ،ديروز بعدازظهر وزير كشــور به همراهي
اسماعيل نجار ،رئيس ســازمان مديريت بحران كشور و تعدادی
ديگر از مديران شهري پايتخت از چند پروژه زيرساختي مربوط به
مديريت بحران بازديد كردند .پس از آن نيز به ســاختمان مرکزی
مدیریت بحران شــهر رفتند تا نخســتين جلسه ســتاد مديريت
بحران در دولت سيزدهم با حضور عليرضا زاكاني ،شهردار تهران و
مهدی چمران ،رئیسشــورای شــهر تهران برگزار شــود .در این
جلســه وضعيت تهران از نظر مخاطرات بررسي و تصميماتي براي
برنامهريزيهاي آينده گرفته شد.
بازديد ميداني ديروز از مخزن آبرســاني اضطراري و شــير قطع
اتوماتيك در شــرايط بحران بوستان دانشــجو آغاز شد .در ادامه
اين بازديد ،وزير كشــور و همراهان به پايگاه ويژه مديريت بحران
منطقه ۶مستقر در بوستان الله رفتند .در اين محل قرار شد در هر
ناحيه تهران يك پايگاه مديريت بحران ايجاد شود .همچنين درباره
وظايف خانه دوام و چگونگي عملكردشان هنگام زلزله توضيحاتي
از سوي مديران خانه دوام ارائه شد؛ خانههايي كه در آنها داوطلبان
از نظر موضوعات آتشنشــاني و بحران آمــوزش ميبينند .احمد
وحيدي ،وزير كشور در حاشيه اين بازديد گفت« :يكي از موضوعات
در تهران بحث آمادگيهاي الزم براي شــرايط اضطراري است كه
بايد رصد شود .بهويژه با توجه به شــرايطي كه تهران دارد و روي
گسل واقع شده است .برهمين اساس تصميم گرفتيم كه از بخشي
از اين آمادگيها بازديد و برنامههايي را كه براي توسعه الزم است،

اعمال قانونی صورت گرفته

توقف فعاليت 34واحد
دريافت اخطار زيستمحيطي 178واحد

پارك ملت

خيابان وليعصر ،باالتر از اسفنديار

پارك نياوران

خيابان پاسداران

پارك قيطريه

بلوار قيطريه

باغ فردوس

خيابان وليعصر  ،نرسيده به تجريش

بوستان شهيد نياكي

خيابان شريعتي ،پايينتر از سيدخندان

بوستان تمدن

خيابان رسالت ،خيابان كرمان

بوستان بعثت

خيابان بعثت

بوستان مجيديه

خيابان رسالت ،خيابان مجيديه

بوستان فداييان اسالم

خيابان خاوران ،نبش فرهنگسرا

بوستان شهر

خیابان بهشت

بوستان واليت

انتهاي بزرگراه نواب ،بعد از پل 9دي

بوستان المهدي

ضلع جنوب شرقي ميدان آزادي

بوستان پرواز

ميدان بهرود

بوستان قائم

بزرگراه آيتاهلل سعيدي ،خيابان معلم

بوستان جوانمردان

ضلع شرقي ميدان المپيك

بوستان الهام

فردوس غرب ،بلوار الهام

بوستان ساحل

بزرگراه آيتاهلل كاشاني ،شاهين جنوبي

بوستان كلبه صحرا

بزرگراه شهيد همت ،بلوار كوهسار

بوستان رازي

خيابان قزوين

ميشود .امســال پارك ملت ميزبان برگهاست ولي
در ديگر بوستانهاي بزرگ هم ميتوانيد فرش برگ
را ببينيد.
تعويض دائم برگها

عليمحمد مختاري ،مديرعامل سازمان بوستانها و
فضاي سبز شهرداري تهران درباره گذرگاههاي پاييزي
ميگويد« :شــهرداري از مدتي پيش اين كار را انجام
ميداد و محل آن معموال بوســتانهاي شهري است.
امسال يك نمونه از اين گذرگاهها در پارك ملت ايجاد
شدهو بخش ديگر از پارك هم به نورپردازي به شكل
داالن اختصاص پيدا كرده است ».اما برگهاي پاييزي
مدت زيادي روي زمين باقي نميمانند .اين برگها در
چرخه طبيعت بايد تجزيه و در اثر رطوبت به خاكبرگ
تبديل شوند .اين روزهايي كه بارندگيهاي پراكندهاي
در شــهر رخ ميدهد ،برگها هم مرطوب ميشوند و
در مدت كوتاهي روند فساد در آنها شروع خواهد شد.
مختاري در اينباره ميگويد« :وقتي در يك پارك
گذر پاييزي ايجاد ميشــود ،همزمــان بايد به فكر
تبديل برگها به خاكبرگ هم بود .به همين دليل

وزير كشور و جمعي از مديران شهري تهران و رئيس سازمان مديريت بحران
كشور از چند پروژه مديريت بحران پايتخت بازديد كردند

پايگاههاي مديريت بحران تهران 2برابر شوند

ارزيابي كنيم.
وحيدي ادامه داد« :در رابطه با ســازماندهي مردم در زمان بحران
و بحث داوطلبــان خانههاي دوام و پيشبيني تجهيزات و ســتاد
فرماندهي بازديد انجام شد .بايد بيشــتر در اين زمينه رصد كنيم

در دیدار شهردار پایتخت و مدیرعامل شرکت توانیر مطرح شد

 ۵۲۰هكتار زمين تهران محصور
در زیر دکلهای برق
شهردار تهران در ديدار با مديرعامل
مدیریت
شركت توانير گفت :در بحث خطرات
شهر
زلزله به سمت و ســويي ميرويم تا
بتوانيم گاز را از تهران حذف كنيم و شــهر بر مدار
برق اداره شود.
به گزارش پايگاه خبري شــهر ،عليرضا زاكاني در
نشســتي با محمدحســن متوليزاده ،گفت :بنده
در دو نوبت با وزير نيرو جلسه داشتم و درخصوص
نقص روشنايي شهر و ايجاد مطلوبيت در استفاده از

گذر برگريزان يا عناوين مشابه ناميده ميشود ،اكنون
در بسياری از شهرهاي ايران به اجرا درميآيد و منحصر
به يك شهر خاص نيست .اگر يك روز عصر كه هوا خيلي
سرد يا آلوده نيســت به اين گذرگاهها برويد ،جمعي
از شــهروندان را ميبينيد كه به تماشاي اين منظره
دلانگيز آمدهاند و در اين ميان شــادي و بازي بچهها
بيشتر از همه ديدني است .سال پيش انبوه برگهاي
پاييزي در ميدان مشق تهران توجه شهروندان را جلب
كرد و امسال اين رسم در نقاط بيشتري در شهر اجرا

نام پارک

آدرس

در برخي پاركهــا چالههايي به ايــن منظور حفر
ميشود تا توده برگهاي خيس را در آن دفن كنند» .
برگها تا وقتي خشك و تميز هستند ،براي قدمزدن
و بازيكردن بچهها مناسب بهنظر ميرسند و براي
حفظ استقبال شهروندان بايد آنها را دائما تعويض
كرد؛ وظيفهاي كه بهكار روزمره كارگران فضاي سبز
افزوده شده است.
بهگفته مديرعامل سازمان بوســتانها و فضاي سبز
شــهرداري تهران هر يك از مناطق 22گانه شهر هم
ميتوانند با توجه به موقعيت بوســتانهاي خود اين
طرح را اجــرا كنند .به همين دليل ممكن اســت در
هر يك از پاركهاي محله خود هم پيادهراههاي پر از
برگ را ببينيد.
اين روزها كه هر كســي بايد در شبكههاي اجتماعي
حسابي داشته باشــد و معموال افراد پيامهاي كوتاه
با تصوير درختان پاييــزي میگذارند ،كمبود فضاي
پاييزي مناسب در شــهرهاي ســيماني و آسفالتي
بيشــتر به چشــم ميآيد .هنوز يكماه براي تجربه
قــد مزدن روي فرشــي از بر گهــاي پاييــزي
باقيمانده است.

وحيدي در ادامه از ايســتگاه تقليل فشــار گاز در مجاورت پارك
الله بلوار كشــاورز غربي بازديد كرد كه با توضيحــات كاوه نامدار
زنگنه ،معاون فني شــركت ملي گاز درباره مقاومسازي تاسيسات
گازرساني در مقابل زلزله و سيستم قطع اضطراري گاز در شرايط
زلزله همراه بود.
سيدعلي لدنينژاد ،رئيس مركز مديريت بحران و پدافند غيرعامل و
 HSEآبفاي استان تهران نيز در اين بازديد توضيح داد« :اين شيرها
توسط شركتهاي دانشبنيان داخلي ســاخته شدند درحاليكه
پيش از اين از نمونههاي ژاپني با قيمت يك ميليارد و ۶۰۰ميليون
تومان استفاده میشــد اما قيمت شيرهاي ايراني حدود يكششم
شيرهاي خارجي است .از ويژگيهاي اين شــيرها اين است كه با
كمترين انرژي باز و بسته ميشــوند و در زمان زلزله افت فشار را
تشخيص میدهند و قطع ميشوند بنابراين آب ذخيره ميشود و
آب آلوده داخل مخزن نميشود.
علي نصيري ،سرپرست سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر
ن هم درباره شيرها و مخازن اضطراري آب ،گفت« :دليل نصب
تهرا 
چنين مخازن و شيرهايي اين است كه براي 3روز اول پس از رخداد
زلزله مهيب تا زمان رســيدن تيمهاي امدادي حداقل ميزان آبي
براي هر شهروند تامين شود؛ بنابراين بهازاي هر نفر براي زندهماندن
و شرب تا حدود 3ليتر آب درنظر گرفته شده است .به اين ترتيب،
براي ۱۱.۵ميليون نفــر ۳۷۴مخزن  ۱۰۰مترمكعب فوالدي يعني
در هر محله يك مخزن درنظر گرفته شده است .آب در اين مخازن
ايستايي ندارد و آب در چرخش و وصل به شبكه است .اين شيرها
قطعكن دارند و بــر اثر لرزشهاي مكانيكي قطع ميشــود .با اين
اقدامات اگر زلزلهاي رخ دهد مردم تهران تشنه نميمانند .تا االن
۲۹مورد از اين شيرها نصب شــد و براي  ۷۲شير جديد مناقصهها
انجام شد و تا ۶ماه آينده آماده ميشود۱۰۸ .شير نيز سال آينده و
مابقي در سال  ۱۴۰۲نصب ميشود».
اينطور كه نصيري اعالم كرد در گذشته شوراي شهر مصوب كرده
 ۱۰۰۰تومان از قبض آب شهروندان براي تامين مالي اين موضوع
برداشته شود.

عكس :همشهري /محمد عباسنژاد

طرح كهاب (كاهش ،هدايت ،انتقال و بازيافت بخار بنزين) براي اجرا
در جايگاههاي پمپبنزين پيشبينيشده است كه بهگفته معاون اداره
كل محيطزيست استان تهران در راســتاي اين طرح بايد تجهيزاتي
روي نازلها و زير مخازن نصب شود .زهره عبادتي با بيان اينكه قانون
پيشبيني كرده تا پايان امسال در تمام جايگاههاي كالنشهرها ازجمله
تهران بايد اين تجهيزات نصب شــوند ،تأكيد كرد« :بهدليل باال بودن
قيمت تجهيزات ،جايگاهداران تمايلي به اين كار نداشتند؛ ازاينرو آمارها
بسيار كم است ،اما اين مورد در قانون پيشبينيشده و الزم االجراست
و بههرحال طرح بايد اجرايي شود ».بهگفته اين مقام مسئول در قانون،
وزارت نفت و سازمان برنامهوبودجه مكلف هستند تسهيالتي با عنوان
حق اجراي طرح كهاب به جايگاهداران بدهند تا جبران هزينه شود ،ولي
تاكنون اقدام خاصي در اين بخش صورت نگرفته است.

عكس :همشهري /محمد عباسنژاد

طرح پايش صنايع و نيروگاهها توسط اداره كل محيطزيست استان
تهران در راستاي كاهش آلودگي هوا بهطور مستمر با جديت اجرا و
پيگيري ميشــود؛ اقدامي كه بايد قبل از رسيدن به بحران كنوني و
قرار گرفتن تهران در ميان 10شهر آلوده جهان صورت ميگرفت ،اما
طرح پايش بهمثابه ضربالمثل «ماهي را هروقت از آب بگيري تازه
است» ميتواند كورســوي اميدي باشد براي تماشاي آسمان آبي در
پايتخت .منابع مختلفي در انتشار ذرات آالينده نقش ايفا ميكنند كه
نيروگاهها ،صنايع و پااليشگاهها با سهم 34درصدي در سكوهاي باال
قرار دارند و لذا طرح پايش آنها توسط مسئوالن اداره كل محيطزيست
استان تهران شروع شده است؛ طرحي كه بهگفته معاون اين اداره تا
پايان سال ادامه خواهد داشت و ناظران با جديت موضوع آاليندگي
صنايع و نيروگاهها را پيگيري و درصورت تخلف اعمال قانون ميكنند.
زهره عبادتي به همشــهري گفت كه در دورههاي گذشــته صنايع
بزرگ و كوچك و حتي نيروگاهها پايش شدهاند و اقدامات خوبي هم
صورتگرفته است ،اما امسال باتوجهبه وضعيت اضطرار طرح پايش
روزانه پيگيري و با موارد تخلف برابر قانون بهشدت برخورد ميشود.
او در ضرورت اجراي اين طرح گفت« :از ابتداي سال بارشهاي خوبي
نداشتيم و تغييرات اقليمي در كشور نمايان شده و پيشبينيها مبني
بر اين است كه در فصل زمستان هم بهدليل كمبود بارشها ،تغييرات
جوي ،كاهش دمــا و بروز پديده اينورژن با روزهاي آلوده بيشــتري
مواجه شويم؛ ازاينرو در راستاي پيشگيري و ايجاد شرايط متعادل،
طرح پايش در دستور كار قرار گرفت؛ هرچند باتوجهبه افزايش منابع
آالينده متحرك و ترافيك شــايد پايشها خيلي مؤثر نباشــند ،اما
بر حســب وظيفه عمل ميكنيم ».بهگفته او ،تمــام صنايع بزرگ و
كوچك ،پااليشگاهها ،نيروگاهها و كارخانجات ازجمله كارخانه سيمان
و حتي مراكز معاينه فني در اين طرح زيــر ذرهبين ناظران اداره كل
محيطزيست استان تهران قرار دارند.
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روشــنايي و كاهش مصرف آن صحبت كرديم .در
ايدههاي مطرح شده راندمان تبدل گاز به برق براي
شهر از بعد محيطزيســتي و آاليندگي ،مصرف و
ايمني مؤثر و مفيد خواهد بود .بر همين اساس بايد
در لكهگذاريهايي كه براي نوسازي بافت شهري
انجام ميدهيم ،اين ايده را پيــاده و امكاني فراهم
كنيم كه اين شــبكه در آنجا ارائــه خدمت كند،
البته اين مســئله در بلندمدت و بيش از  ۴ســال
تعريف ميشود.

كه آمادگي كامل درصورت بروز حادثه وجود داشته باشد .در بحث
پايگاههاي مديريت بحران نزديك ۱۰۰پايگاه در تهران وجود دارد
كه بايد  ۱.۵تا ۲برابر شــود و با توجه به ســناريوهاي مختلف بايد
آمادگيها را  2تا 3برابر افزايش دهيم».

زاكاني ادامــه داد :مــا ميتوانيم بــراي تعويض
روشنايي در پاركها و ســاختمانهاي شهرداري
پيشقدم شويم .همچنين تعويض  ۳۷۰هزار شعله
چراغي كه در شهر وجود دارد بايد طي 2تا 3سال
در كارهاي ميانمدت فشرده شود و حتي با سرعت
بيشتري اين كار را انجام و  3سال را به نصف كاهش
داد .شهردار تهران با اشاره به صرفهجويي در هزار
پله برقي ،عنوان كــرد ۵۲۰ :هكتــار زمينهايي
داريم كه زير دكلهاي فشــار قوي قرار دارد و اين
مســئله نيز بايد تعيين تكليف شــود تا ايمني باال
رود و مشكل حريم براي ساكنان حل شود .زاكاني
ادامه داد :بحث ديگر در زمينه هوشمندســازي و
ايجاد زمينه بهرهمندي از امكانات ســوختهاي
غيرفسيلي اســت .در اين زمينه نخستين قرارداد
را براي خريد  ۵۰اتوبوس برقي براي اســتفاده در
خيابان جمهوري بستيم .همچنين بايد درخصوص

وضعيت اتوبــوس در تهران بعــد از جبران مافات
فعلي و نوســازي و بازســازي اتوبوسها به سمت
اتوبوسهاي برقــي و خودروهــاي هيبريدي در
شهر برويم.
او اضافه كرد :در بحث موتورهاي برقي مذاكراتي با
شركتهاي سازنده انجام داديم و پيشنهاد داديم
كه اگر ايــن موتورها مجهز به يك اتاقك باشــند
ميتوانند جنبه ايمني باالتري داشــته و سرنشين
هم اضافه كنند و هم اينكه آلودگــي هوا از طرف
موتور ســيكلتها برطرف شــود ۳ .تا  ۴ميليون
موتورسيكلت در شــهر وجود دارد كه كارگروهي
تشــكيل داديم تا هم هويت موتــور با صاحبش
مشخص شود و هم با سيستم كنترل عبور ،تبديل
موتورهاي كاربراتوري به برقي را دنبال كنيم.
مديرعامل شــركت توانير نيز در اين ديدار گفت:
 ۴۰درصد از كل برق كشور در سيستم سرمايشي

اســتفاده ميشــود و بايــد اقداماتــي در جهت
صرفهجويي در اين بخــش انجام دهيم .همچنين
يكي ديگر از بحثها درباره روشــنايي اســت كه
اقدامات ما در اين حوزه باعث ميشــود هم شهر
زيبا شود و هم مصرف انرژي كاهش پيدا كند و اگر
شهرداري تهران وارد اين عرصه شود الگوي ساير
شهرها خواهد شد.
محمدحســن متوليزاده افزود :بحث شبكههاي
فرســوده در هســته مركزي شــهر تهران بسيار
مهم اســت و در بخــش زمين و امكانــات در اين
موضوع فرصتهاي خوبي داريم كه بايد همكاري
فيمابين انجام شــود .همچنين يكي از مهمترين
موارد آالينــده مربوط بــه مجموعههاي متحرك
ازجمله موتورسيكلت است كه بايد شرايط استفاده
از موتورهــاي برقي را فراهم كنيــم و اين فرصت
مناسبي است.
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معجزه بارندگیها تمام شد

گزارش کوتاه

با فروکش کردن بارشهای غافلگیرکننده پاییزی ،تعداد استانهایی که
نسبت به سال قبل شاهد کاهش بارندگی هستند ،از 10به 16رسید

عرضه مواداوليه صنايع شوينده از ديروز متوقف شد

شوك جدید به بازار شويندهها

رشــد محســوس بارندگي در هفتههاي گذشــته باعث شد ميانگين
آب
بارشهاي جوي ثبتشده در 2ماه نخست پاييز تا 100درصد بيش از
مدت مشابه ســال قبل افزايش پيدا كند و الاقل در آمارها شرايط آبي
مساعد شد؛ اما حاال ،با افول بارندگي ،بهبود معجزهآساي شرايط آبي در آمارها نيز در
حال محوشدن اســت .به گزارش همشهري ،براســاس آمارهاي وزارت نيرو ،ميزان
بارندگيهاي كشور كه تا دوهفته پيش نزديك به دوبرابر مدت مشابه سال قبل بود ،با
فروكشكردن بارشهاي غافلگيركننده در حال تعديل است و فع ً
ال ميزان اختالف آن
با سال قبل به 5درصد رسيده است.

رئيس انجمن صنايع شوينده ،بهداشتي و آرايشي در گفتوگو
با همشــهري :توليدكنندگان مواداوليه صنايع شوينده از
پذيرش نرخهاي ستاد تنظيم بازار خودداري كردند

عكس :همشهري /علیرضا طهماسبی

روايت آمارها از بارندگي

آمارهاي وزارت نيرو حاكي اســت در 2ماه نخست سال آبي  1400-1401ميانگين
ارتفاع ريزشهاي جوي كشــور به 24ميليمتر رســيده كه اين ميزان در مقايسه با
22.8ميليمتر بارش در سال قبل5 ،درصد افزايش نشان ميدهد؛ اما همچنان ميزان
بارشها در مقايسه با ميانگين 53ســاله (27.4ميليمتر) 12درصد كاهش دارد .در
اواسط آبان ،اختالف بارشهاي امسال و ســال قبل معادل 100درصد بود .حتي در
22آبان نيز كه ميانگين بارشها 21.8ميليمتر ثبت شــده بود ،ميزان بارش نسبت
بهمدت مشابه سال قبل 86درصد افزايش نشــان ميدهد و در مقايسه با ميانگين
بلندمدت فقط يكدرصد كاهش داشــت .بارشهاي غافلگيركننده پاييزي و توفان
حارهاي شــاهين در مهرماه ،از اصليترين عوامل اين بهبود آمــاري بودند و حاال با
عاديشدن شــرايط بارش ،بار ديگر چهره واقعي خشكســالي و كمباراني در حال
پررنگتر شدن است.
وضعيت بارشها به تفكيك استان

گزارش وزارت نيرو از وضعيت بارش در كشور نشان ميدهد بعد از ورود سامانههاي
بارشي و تداوم بارندگيها در هفته گذشته ،اســتانهاي گيالن با 392.2ميليمتر،
مازندران با 204ميليمتر و گلستان با 100.6ميليمتر بارندگي بهترتيب پربارشترين
استانهاي كشور بودهاند؛ اما اســتانهاي مركزي و جنوبي كشور وضعيت نامناسب
بارشي را نسبت بهمدت مشابه سال قبل تجربه كردهاند .در اين ميان استان خراسان
جنوبي با 2.77ميليمتر ،ســمنان با 3.3ميليمتر و هرمزگان نيــز با 3.9ميليمتر
بارندگي بهترتيب 3استان كمبارش كشــور از ابتداي سال آبي جاري تا آخر آبانماه
بودهاند .همچنين ميزان بارندگي در دو اســتان خوزستان و ايالم نسبت به متوسط
بلندمدت (۵3ساله) بهترتيب  81و 82درصد كاهش بارش را تجربه ميكنند .نكته
ديگر اينكه در گزارش قبلي ميزان بارشها در 22آبان ،بهجز 10استان كمبارش ،مابقي
استانها ،حداقل در مقايسه با سال آبي قبل بارندگيهاي مساعدتري را تجربه كرده
بودند؛ درحاليكه در پايان آبان ،يعني 8روز بعد ،از 31استان كشور16 ،استان داراي
كاهش بارش نسبت به سال گذشته هستند.

همشهري مسير نوسان تازه نرخ ارز را تحليل ميكند

عبور دالر از مرز حساس

قيمت دالر آمريكا از مرز 29هزار تومان گذشت
روند صعودي قيمت دالر كه
ارز
از 10روز پيش آغاز شــده
ديروز هم ادامــه يافت ،روز
چهارشنبه قيمت هر دالر آمريكا در آستانه
آغاز مذاكرات هســتهاي از مرز حساس
29هزار تومان عبور كــرد .ديروز درعين
ف خريــد ارز دولتــي جلوي
حــال صــ 
صرافيهاي رسمي و دولتي سنگينتر شد.
بهگزارش همشهري ،شيب صعودي قيمت
دالر كه از 26آبانماه آغاز شده ظرف 2روز
گذشته شتاب بيشتري گرفته؛ بهطوري
كه قيمت هر دالر آمريكا از مرز حســاس
29هزار تومان عبور كرد و تا ســاعت17
ديروز به 29هــزار و300تومان رســيد.
همزمان قيمت ساير ارزها ازجمله درهم
امارات هــم افزايش يافــت؛ بهطوريكه
قيمت درهم امارات كه مبناي محاسباتي
قيمت دالر در كف بازار ارز تهران اســت
ركورد تازهاي را خلق كرد و از مرز 8هزار
تومان عبور كرد .اين رشد پرسرعت قيمت
دالر در شرايطي اتفاق افتاد كه قرار است
4روز ديگر يعني هشتم آذرماه مذاكرات
هستهاي در وين از سر گرفته شود.

موضوعي كه دوباره موجب شــد پليس
در بازار مداخلــه و منتظران در صفهاي
خريد دالر را متفرق كند .بهنظر ميرسد
با توجه به آغاز شــمارش معكوس براي
شروع مذاكرات هستهاي در هفته آينده
معاملهگران در تالشــند طــي چند روز
باقيمانده تــا مذاكرات ،حداكثــر بهره را
ببرند؛ بهويژه آنكه ابهامهــاي زيادي در
مورد نتايج مذاكرات هستهاي وجود دارد
و حتي برخــي خبرگزاريهاي خارجي
نســبت به حصول توافــق در مذاكرات
هستهاي ابراز ترديد كردهاند .خبرگزاري
بلومبرگ روز سهشنبه اعالم كرد آمريكا
بايد خــود را براي شكســت در مذاكرات
آماده كند .اين اتفاقات يادآور رشد قيمت
در آبان ماه سال گذشته و قبل از برگزاري
انتخابات آمريكاســت كه به رشد قيمت
دالر تا محــدوده 32هزار تومــان منجر
شد .تحليلگران ميگويند روند مذاكرات
هستهاي ميتواند به ســرعت به نوسان

وضعيت مبهم سدها

آخرين آمارهايي كه شركت مديريت منابع آب كشور درباره وضعيت آبي سدها منتشر
كرده ،مربوط به 14آبان است كه از كاهش ۲۷درصدي ذخاير سدها نسبت به سال گذشته و
رسيدن به ميزان پرشدگي مخازن سدها به 35درصد حكايت داشت .پساز اين تاريخ ،عم ً
ال
شركت مديريت منابع آب ايران و ديگر مجموعه وزارت نيرو نهتنها آماري در مورد وضعيت
سدها منتشر نكردند ،بلكه انتشار برخط اطالعات مربوط به بارشهاي 6حوضه آبريز اصلي
كشور از طريق سايت دفتر مطالعات پايه منابع آب وابسته به شركت مديريت منابع آب
ايران نيز از 24آبان متوقف شد و دسترســي كاربران به اين آمار همچنان مسدود است.
اين سانسور آماري به حدي يكباره و پرقدرت انجام شد كه برخي در فضاي مجازي شايعه
حمله سايبري به سامانههاي وزارت نيرو را مطرح كردند .ديروز نيز خبرگزاري صداوسيما
به نقل از يك منبع آگاه نوشــت« :در دو هفته گذشته سامانههاي مربوط به جمعآوري و
ارزيابي ميزان ذخاير سدهاي ايران بهطور كامل قطع شده است .اگرچه مسئولين بخش
انفورماتيك شركت مديريت منابع آب خبر حمله سايبري را تأييد نميكنند ،اما شرايط
بهوجودآمده نشاندهنده قوت گرفتن حمله سايبري است ».در اين خبر آمده بود« :امروز
حتي دسترسي كاركنان شركت نيز به فضاي مجازي ازجمله نرمافزار واتساپ كه تا پيش
از اين كاركنان شركت براي انتقال اطالعات از آن استفاده ميكردند نيز از بين رفته است».
ساعتي بعد از اين خبر ،مديركل دفتر مديريت بحران و پدافند غيرعامل وزارت نيرو اعالم
كرد كه هرگونه خبري مبني به حمله سايبري به سدها تكذيب ميشود .سيداعتضاد مقيمي
درباره خبر حمله سايبري به اطالعات سدهاي كشور به ايلنا گفت :نه حملهاي شده و نه
مشكلي داريم .بهدليل برخي مسائل ،دسترسيهاي خارج از شبكه به اطالعات را محدود
كردهايم .او با تأكيد بر اينكه بهطور كلي هرگونه خبري مبني بر حمله سايبري به سدها
تكذيب ميشود ،اظهار كرد :خودمان كام ً
ال به اطالعات دسترسي داريم ،مشكلي از اين
بابت نيست و همهچيز كامال تحت كنترل است.

آينده قيمت ارز

از نظر تكنيكي چنانچــه قيمت هر دالر
آمريكا با همين ســرعت رشــد كند و از
مرز 30هزارتومان عبور كند سرعت رشد
قيمت دالر بيشتر خواهد شد .ضمن اينكه
نمودارها نشــان ميدهد قيمت دالر يك
كف تكنيكي پرقدرت در محدوده 27هزار
تومان ساخته است؛ يعني از اين پس ،اين
احتمال كه قيمت دالر به كمتر از 27هزار
تومان نزول كند ،بسيار كم است.
تحليلگران ميگويند حتي با فرض احياي
برجام اين امكان وجود ندارد كه قيمت دالر
با نزول مواجه شود زيرا هم ميزان عرضه
و تقاضا در بازار ارز متعادل نيســت و هم
چشمانداز چندان پايداري براي افت قابل
توجه تورم ديده نميشود.

ورود نیروی انتظامی به بازار ارز

مكث

اثر مذاكرات هسته اي

مشاهدات ميداني خبرنگاران همشهري
از صرافيهاي سطح شــهر تهران نشان
ميدهد از روز چهارشــنبه هر ساعت بر
حجم تقاضا براي خريد دالر افزوده شده
اســت .ديروز طول صفهاي خريد دالر
نسبت به  2روز گذشته افزايش يافته بود؛

قيمت دالر منجر شود .اكنون اين پرسش
مطرح اســت كه قيمت ارز تا كجا صعود
خواهد كرد؟

بهدنبال رشد پرســرعت قيمت دالر ظرف 2روز گذشته ،ديروز نيروي انتظامي
مطابق رويه سابق وارد بازار شــد و حتي مطابق گزارش خبرگزاري مهر برخي
معامله گران بازار ارز ديروز دســتگير شــدند .اين موضوع موجب شد اغلب
صرافيهاي ميدان فردوسي و چهار راه استانبول فعاليت خود را متوقف و تعطيل
كنند و يا پشت شيشه صرافي خود اطالعيه توقف خريد و فروش ارز را درج كنند.
اين موضوع خود جو بازار را ملتهبتر كرد و با كاهش عرضه ارز در بعدازظهر عمال
به رشد دوباره قيمت دالر منجر شد.

وحيد مسعودي ،كارشناس بازارهاي مالي
در اينبــاره ميگويد :چــه توافق حاصل
شود و چه نشود ،قيمت دالر در بازهزماني
2ساله روندي صعودي دارد و در درازمدت
به محدوده  40تا 42هــزار تومان خواهد
رســيد .بهگفته او اگر مذاكرات هستهاي
فرسايشــي باشــد ،قيمت دالر تا قبل از
تابستان  ،۱۴۰۱ميتواند به  ۳۲يا  ۳۳هزار
تومان نيز برسد.
پوريا پرور ،كارشناس اقتصادي هم معتقد
اســت :اگر بخواهيم از سمت عرضه ،بازار
ارز را تحليل كنيم ،وضع صادرات مساعد
است ،اما زماني كه طرف تقاضا را بررسي
ميكنيــم ،ميبينيــم حجــم نقدينگي
در حال افزايش اســت و كســري بودجه
همچنان وجود دارد.
بهگفته او اگر از سمت تقاضا نتوانيم بحث
انتظارات تورمي و هجوم ريال به بازار ارز
را كنترل كنيم طبيعتا چشمانداز افزايش
قيمت ارز تا پايان ســال را شاهد خواهيم
بود .علي اصغر ســميعي ،رئيس ســابق
كانون صرافان هم با بيان اينكه دليل اصلي
افزايش قيمتها ازجمله قيمت ارز ،در واقع
كاهش ارزش پول ملي است كه در اثر رشد
تورم و نرخ بهره اتفاق ميافتد ،ميگويد :تا
زماني كه نرخ تورم در ايران ،با كشورهاي
حوزه دالر ،تفاوت جــدي دارد ،چارهاي
نيست جز اينكه تفاضل  2نرخ تورم ،بر نرخ
ارز افزوده شود.
او ادامه داد :ممكن است ظرف چند روز يا
حتي چند ماه ،به ضرب تزريق ارز ،بيش
از تقاضا ،قيمتها ثابت نگه داشــته شود،
اما اين كار اوال براي هميشه عملي نيست،
ثانيا منطقي و درست هم نيست ،زيرا باعث
جمع شدن فنر قيمت شــده و انرژي آن
ذخيره ميشود .بهگفته او ،ثبات مصنوعي
قيمتها موجب ميشود فنر قيمت ارز با
اندك بهانهاي رها شود و قيمت دالر جهش
كند؛ همانطور كه در سال 97موجب شد
قيمت دالر تا 5برابر افزايش يابد.

همشهري 2سناريوي متفاوت دولت را بررسي ميكند

دولت بر سر دوراهي حمله به تورم

جنگ با تورم از كانال كنترل كسري بودجه يا تنظيم دستوري بازار؛ دولت كدام مسير را برميگزيند؟

تورم
گفتههاي دولتمردان نشان
ميدهد دولت هنوز بر سر راه
مهار تورم بــا چالش مواجه
اســت .درحاليكه وزير اقتصاد و رئيس
سازمان برنامه و بودجه در صددند تا جلوي
خلق پول از مسير ناترازي بودجه و بانكها
را بگيرند و با اهرمهاي اقتصادي نرخ تورم را
مهار كنند ،رئيسجمهوري و معاون اول او،
هرچند از سياست كلي تيم اقتصادي دولت
حمايت ميكنند ،امــا همچنان بر اعمال
سياستهاي تنظيم بازار و كنترل قيمتها
هم تأكيد دارند.
به گزارش همشــهري ،ســازمان برنامه
و بودجه اصرار دارد بودجه ســال آينده
ضدتورمي باشــد ،هزينههــاي جاري
دولت مديريت شــود و سند دخل و خرج
سال 1401بدون كسري بسته شود .وزارت
اقتصاد هم معتقد اســت ماموريت بانك
مركزي و سازمان برنامه و بودجه در سال بعد
برای مهار تورم از 2مسير ممكن خواهد بود
كه نتيجه آن توقف انتشار پول جديد است؛
يك مسير جلوگيري از استقراض مستقيم
و غيرمســتقيم دولت از بانك مركزي و
صندوق توسعه ملي و ديگري جلوگيري از

مهار تورم ،بدون تورم هدف

رشد ترازنامه بانكها و اتكاي آنها به منابع
پرقدرت بانك مركزي .مسعود ميركاظمي،
رئيس سازمان برنامه و بودجه ،وعده داده
تورم در سال  ۱۴۰۱مهارشود.
احسان خاندوزي ،وزير اقتصاد هم برنامه
دولت براي مهار تورم را بر مبناي تدابير
پولي و اعتباري و بودجهاي با محوريت
بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه
كشور اعالم كرده اســت .اين در حالي
است كه سرگروه هماهنگي تيم اقتصادي
دولت يعني محمد مخبر در ستاد تنظيم
بازار به كنترل قيمتها با نرخهاي مصوب
و فروش اينترنتي كاالهاي اساسي اميد
بسته است .همين تفاوت ديدگاه در تيم
اقتصادي دولت در نبرد با تورم باعث شد
سيدابراهيم رئيسي ،رئيسجمهوري،
ديروز بارديگر و بــراي چندمين بار بر
ضرورت تداوم همكاري و هماهنگي مؤثر
تيم اقتصادي دولت بهمنظور آرامش در
بازار و تثبيت قيمتها تأكيد كند.
بودجه در پاستور

اين تفــاوت ديدگاهها در حالــي نمايان
ميشود كه ديروز ،اعضاي كابينه به رياست

دولت در بودجه سال آينده 2هدف را دنبال ميكند؛ نخست رشد اقتصادي 8درصدي و ديگر كاهش نرخ تورم،
البته بدون اعالم نرخ تورم هدفگذاري شده؛ در اين صورت مشخص نيست سال آينده دولت تصميم دارد تورم
را تا چه محدودهاي كاهش دهد .نه مسعود ميركاظمي ،نه احسان خاندوزي و نه مقامهاي بانك مركزي تاكنون
درباره نرخ تورم هدفگذاري سال آينده اظهارنظر نكردهاند ،اما هر 3ضلع مثلث سياستگذاري در اقتصاد ايران
تأكيد دارند هدفشان مهار نرخ تورم است .پيش از اين رئيسجمهوري بارها تأكيد كرده پايه پولي ،خط قرمز
دولت است .بهنظر ميرسد بودجه سال آينده ايران بودجهاي انقباضي خواهد بود .اينكه آيا اليحه بودجه سال
بعد واقعا بدون كسري بسته خواهد شد؟ و آیا ميتواند جلوي پيشروي نرخ تورم را بگيرد؟ معمايي است كه يك
بخش از راز آن با انتشار جزئيات اليحه پيشنهادي دولت به مجلس نمايان خواهد شد .درحاليكه وزارت اقتصاد
و سازمان برنامه و بودجه در سياستي همسو تالش دارند ،جلوي انتشار پول تورمساز را بگيرند و نگذارند بيش
از اين تورم قد بكشد ،سند بودجه سال آينده انعكاس برايند سياستهاي كالن اقتصادي دولت خواهد بود.

رئيسجمهوري ،به بحــث درباره كليات
اليحه بودجه 1401پرداختند و مسئوالن
ســازمان برنامه و بودجه كلياتي از دخل و
خرج سال آينده را با اعضاي دولت مطرح
كردند ،هرچند جزئيات اين گزارش منتشر
نشده اما ميركاظمي رئيس سازمان برنامه با
اشاره به كاهش نرخ تورم در 2ماه گذشته،
اعالم كرده؛ بــا ادامه و تكميل همين روند
در سال آينده نرخ تورم مهار خواهد شد.
او وظيفه سازمان برنامه وبودجه را اصالح
ساختار بودجه دانست و گفت؛ اين سازمان
نقش اصلي را در تغييرات بر عهده دارد به
شرطي كه درگير مسائل حاشيهاي نشود
و بقيه سازمانها را نیز براي اين تغييرات
بسيجكند.
ماموريت صالحآبادي و ميركاظمي

احســان خاندوزي ،وزير اقتصاد هم
ديروز از برنامه دولت براي مهار تورم
خبر داد و گفــت :تدابير
پولــي و بودجهاي با
محوريــت بانك
مركزي و سازمان
برنامه و بودجه

2شركت بزرگ توليدكننده مواداوليه صنايع شوينده با خودداري
از پذيرش دســتور ســتاد تنظيم بازار مبني بــر كاهش قيمت
محصوالت ،از روز گذشــته عرضه مواداوليه اين صنايع را متوقف
كردند .رئيس انجمن صنايع شــوينده ،بهداشــتي و آرايشي در
گفتوگو با همشــهري با بيان اين مطلب گفت :قيمت مواداوليه
توليد محصوالت شوينده ،افزايش بيسابقهاي داشته و شركتهاي
توليدي بهرغم افزايش 20تا 25درصدي قيمت در خردادماه ،ظرف
3ماه گذشته بارها اعالم كردهاند كه عرضه محصوالت با قيمتهاي
مصوب بههيچ عنوان امكان پذير نيست .بختيار علمبيگي افزود:
درخواستهاي مكرر شركتهاي توليدي براي نظارت بر قيمت
مواداوليه به دخالت ستاد تنظيم بازار در اين موضوع منجر شد و
اين ستاد به توليدكنندگان مواداوليه دستور داد تا قيمتهاي خود
را كاهش دهند ،ولي اين شركتها از پذيرش اين دستور خودداري
كردند و  2شركت پتروشيمي كرمانشاه و صنايع شيميايي اصفهان
از روز گذشــته عرضه مواداوليه را متوقف كردهاند .او تأكيد كرد:
ادامه روند فعلي قيمتگذاري ،يا گراني بيشتر محصوالت شوينده و
بهداشتي را بهدنبال دارد يا به كاهش توليد و عرضه اين محصوالت
در بازار منجر خواهد شد .رئيس انجمن صنايع شوينده ،با اشاره به
كاهش 16درصدي مصرف محصوالت شوينده در 3ماه گذشته،
به دليل افزايش قيمتها تأكيد كرد :شركتهاي توليدي با توجه
به احتمال افت بيشــتر فروش ،به افزايش قيمت تمايلي ندارند،
اما ادامه توليد با هزينههاي كنوني نيز ممكن نيســت ،كما اينكه
افزايش 25درصدي قيمتهاي مصوب در خردادماه هم براي آنها
چارهساز نبوده است.

بهگفته رئيس انجمن صنايع شــوينده و بهداشتي ،شركتهاي
توليدي هنوز تغييري در قيمتها ندادهانــد اما با ادامه اين روند،
چارهاي جز افزايش قيمت يا كاهش عرضه شويندهها باقي نخواهد
ماند.
محصوالت شوينده و بهداشتي بعد از 3بار افزايش قيمت مصوب،
در سال  99امسال هم در خردادماه 25درصد گران شدند .افزايش
مصرف شويندهها در پي شيوع كرونا ،رشــد 3برابري توليد اين
محصوالت را در 2سال گذشته بهدنبال داشته ،اما افزايش شديد
قيمت مواد پتروشيمي ،قيمت را نيز هماهنگ با مصرف ،باال برده و
بهنظر ميرسد افزايش قيمت ديگري هم در راه باشد .فروشندگان
محصوالت بهداشتي و شوينده ،از افزايش قيمت اين محصوالت در
شهريورماه خبر ميدهند .محصوالت توليد مرداد و شهريور كه به
تازگي در بازار عرضه شدهاند ،در مقايسه با محصوالت مشابه قبلي
بين 9تا 26درصد افزايش قيمت داشتهاند.

درنظر گرفته شــده تا در ماههاي آينده
شاهد افزايش رشــد اقتصادي ،تسهيل
محيط كسبوكار ،ثباتبخشي به اقتصاد
و مهار تورم باشــيم .او با اشاره به بررسي
كليات نقشه پيشنهادي وزارت اقتصاد براي
افزايش توليد و مهار تورم در ستاد اقتصادي
دولت افزود :تدابير بودجهاي و بهكارگيري
ابزارهاي پولي ازجملــه كنترل ترازنامه
بانكها بهطور ماهانه ،كنترل نرخ بازار بين
بانكيوعملياتبازاربازازجملهاينبرنامهها
براي كنترل تورم خواهد بود .او برنامه ديگر
ضدتورمي دولت را كاهش ناترازي بودجه
شــامل كاهش فرارهاي مالياتي و كنترل
هزينههاي دولت و فــروش اموال اضافي
دولتي اعالم كــرد و گفت :دولت در تالش
است نوسان بازار ارز را مديريت كند.
زمين به جاي اضافه حقوق

محمدهادي سبحانيان ،معاون وزير اقتصاد
هم ديروز در يك نشســت خبري اعالم
كرد :زماني رشد اقتصادي محقق ميشود
كه بتوانيم تورم را كنتــرل و بیاعتمادی
در اقتصــاد را كاهش دهيم.
اميدواريــم برنامــه
پيشــنهادي وزارت

اقتصاد عملياتي شود .او با اشاره به جزئيات
نقشه راه پيشنهادي این وزارتخانه درباره
افزايش درآمدها و دستمزدها و تأثير آن بر
تورم و توجه به آن در برنامه وزارت اقتصاد،
گفت :يكي از مســائل افزايش دومينووار
دستمزدها و حقوق است و پيشنهاد ما اين
است كه اين موضوع كنترل شود و طرحهاي
جايگزين ارائه شود ،مثال به جاي افزايش
حقوق مازاد به اسم كاركنان دولت زمين به
افراد داده شود كه در اين خصوص سازمان
مديريت و برنامهريزي و ســازمان اداري
استخدامي در حال پيگيري هستند.
تغيير روش افزايش حقوقها

از ســوي ديگر محمد مخبر ،معــاون اول
رئيسجمهوري هم در جلســه ستاد تنظيم
بازار گفت :بايــد زنجيره تاميــن و توزيع
كاالهاي اساســي از مبدا كنترل و كاالها به
وفور با قيمت مصوب در مراكز رسمي توزيع
شود .او همچنين بر ضرورت برخورد با برخي
نابسامانيها در بازار كاالهاي اساسي تأكيد و
اعالم كرد :بايد ارائه كاالهاي اساسي مردم با
قيمت مصوب بهصورت اينترنتي ادامه يابد
و درصورت امكان ،فــروش و توزيع برخي
كاالهاي ديگر نيز به اين سامانه اضافه شود.
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مژده لواسانی؛ یك مجری است كه شعر
میگوید یا شاعری است كه اجرا میكند؟

تینا عیسائیان ،كاپیتان تیم ملی بسكتبال زنان از
نخستین اعزام به مسابقات بینالمللی میگوید
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صفحه 9

پای صحبتهای رضا فیاضی ،بازیگر ،نویسنده و كارگردانی
كه همیشه دغدغه كودكان و نوجوانان را داشته
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یادداشت

آن دو قطره حرمت دریا داشتند!

آب كه خشك شد ،رودخانه
از اندوه ترك برداشــت و ما
همســایگان ازلــی و ابدی
پرخرو شتریــن رودخانه
فریدونصدیقی مركــزی ایــران چــون
استاد روزنامهنگاری بادیهنشــینان گمكــرده
مهتاب ،زندگی كردن یادمان رفت .آیا ما عاشــقان
بیوفایی بودیم؟ آیا چون عاشق بودیم از عقل غافل
بودیم؟ چون دوســتی بهتر از عاشقی است؛ از آن رو
كه دوستی همان عشــق همراه با عقل است .سوگند
میخوریم ما هم عاقل و هم عاشــق بودیم! پس چرا
زایندهرود ،ما را رها كــرد و ناپدید شــد؟ واقعا باور
كردنش دشوار است كه رودخانهای هزارساله ناگهان
عاشقان جاننثارش را جا بگذارد!
ناپدیدشــدن زاینــدهرود فقط خواب و خاموشــی
زمین ،خشــكباری مزارع ،برنــجزاران و گندمزاران
نیست! پریدن كاهو ،خیار ،گوجهفرنگی و پیاز از سر
سفره بیساالد نیســت! قهر خربزه عسلی و هندوانه
شیرین از دیس و بشقاب نیست! تشنگی و گرسنگی
مردمانی اســت كه به سختكوشی ،قناعت و صبوری
شهرهاند .همین دورهای نزدیك و همین تابستان كه
سیوسهپل برای چند هفتهای زیرپایش زایندهرود در
خروش و غوغا بود به دوستی اصفهانی كه پنجشنبه
و جمعهها برای روبوسی زایندهرود به یاد همیشههای
كودكی و جوانی به اصفهان میرفت ،گفتم شنیدهاید كه
گفتهاند تا باران نیامده ،كوزه را نباید خالی كرد؟ یعنی
حفر بیرویه و ویرانگر چاه برای تولید هندوانه و خربزه
و خیار و كاهو همان خالی كردن كــوزه و نتیجهاش
دقمرگی زمین و فرونشست مخرب آن است!
آن دوست جواب داد :شنیدهاید كه آبی كه ارباب ندارد
یتیم است؟ یعنی عدممدیریت كالن آبهای جاری
و منابع زیرزمینی آب همان گمشدن آب است! هر دو
ساكت شدیم و دو قلپ آب خوردیم!
راست این است در مدیریت آب ،باد و خاك ،كوتاهی
همه ما چون خورشــید تابان ،عیان اســت .دانش و
مسئولیت پیشــینیان درس نخوانده و بیمدرك اما
فهیم ،دردمند و دلســوز ما بادگیر ،قنات و شــهر بم
را ســاخت تا زندگی عزتمند ،ســازنده و میراثساز
بماند نه اینكه صدبرابر وزن یك هندوانه را آب هزینه
تولید آن كند و به پشیزی صادر شــود و خود با لب
تشنه منتظر آمدن یك تانكر آب برای برگرفتن دلو
حقیری آب باشد! واقعاً كاشــت و برداشت هندوانه،
خربزه و توتفرنگی در واویالی بیآبي در گوشهگوشه
مناطق درگیر بحران آب رفتاری دوستانه و عاشقانه
با آب اســت؟ تردید ندارم باغها ،جنگلها و پرندگان
و حتی كودكانی كه از دیدن چشــمه ،رود و آبشــار
محروم شــدهاند عمیقا گلهمند وضــع موجودند .ما
آب را گل نكردیم ،دشــت تا دشت كشــتیم تا كویر

و گردوغبار تولید كنیم .ما زندگــی در چهارفصل را
زمینگیر كردیم ،هنوز هــم نمیخواهیم باور كنیم با
آب مثل هوا باید دوســتانه و عاشقانه رفتار كرد ،این
را شاعر میگوید:
اگر الزم باشد زنانه فكر میكنم
و چون سوزنی در خیالت فرومیروم
به دكمههای لباست دست میكشم
و زندگی را بیدار میكنم
میبوسمت
آنقدر كه دهانم را با دهان تو اشتباه بگیرند

روزگار غریبی است ،چهكســی انتظار ظهور كرونا،
طغیان بیآبی و تحریم غیرمنتظره زندگی را داشت؟
كجا قابلباور بود بهای نیمبطر آب آشامیدنی 5هزار
تومان و قیمــت پراید به 174میلیون تومان برســد
درحالیكه تا همین دورهای نزدیك پراید 40میلیون
و حتی 4میلیون تومان بود!
راست این اســت اندوههای كوچك حرف میزنند و
اندوههای بزرگ خاموش هستند! كمآبی شاید اندوه
كوچكی باشــد اما بیآبی خاموشی زیست و زندگی
اســت! خطر بیآبی و نه كمآبی بســی جدی ،تلخ و
ترسناك است ،چون آثار عمیقا رنجآوری در پی دارد.
باور كنید همین دیشبها كه هوا بهخاطر هزار توی
آلودگی پیر شده بود ،ســرم را از پنجره بیرون بردم
كه نخ دلم را قالب دور كمــرماه كنم ،پایین بیاورم و
دستی به سرش بكشــم تا بیش از این داغدار ندیدن
شبهای روشن شهر زیر پوســت دود نباشد ،اما ماه
غایب بود و ناگهان دو قطره باران از پاره ابری گمشده
شیشــه عینكم را مكدر كرد .پنجره را بستم تا آن دو
قطره نازك مغموم را دســتمالچین كنم ،دلم نیامد
در حسرت شرشر بیوقفه باران آن را بچینم .عینكم
را گذاشتم روی میز و خیره شدم به آن دو كه بهگمانم
حرمت دریا داشتند وقتی زایندهرود از آن دوقطره هم
محروم است.
امیدواریم ابرهای بارور از دورها و نزدیك دوباره جویای
حال ما شــوند .قول میدهیم مسئولیتپذیر باشیم،
یعنی اول فكر كنیم بعد عمل كنیم و زینپس آبها
را خشك و زیر پای زمین را خالی نكنیم! ما خیلی به
لطف شما امیدواریم ،چون امیدواری همان پیروزی
خیلی احساسی و كمی عاقالنه است! همه شاعران هم
همین نظر را دارند!
به دور فكر میكنم
به شبنمی با پیراهن سفید
احساس میكنم
راه باریكی در دلم باز شده

هر دو شعر از غالمرضا بروسان

در مواجهه با افراد سوگوار ،چه بگوییم
و چه نگوییم؟

همهچیز درباره برمودا ،مخوفترین نقطه كرهزمین
از تخیل تا واقعیت

آشپز این هفته
 ۳دسر پاییزی معرفی میكند

برای بسیاری از ما مواجهه با افراد سوگوار کار سختی
06
اســت ،چرا که نمیدانیم باید از چــه جمالتی برای
گفتوگو با آنها اســتفاده کنیم و چطور همدلی خود
را نشان بدهیم .به همین دلیل معموالً به چند جمله تکراری آشنا
بسنده میکنیم .اما اگر قرار باشد زمان بیشتری را در کنار یک فرد
سوگوار سپری کنیم چه؟ چه باید بگوییم که همدردی خودمان را
نشان دهیم و باعث رنجش بیشتر او نشویم؟

كمتر كسی را میتوان سراغ داشت كه تاكنون خبری درباره
07
مثلث برمودا نشنیده باشد و برای چند دقیقه هم كه شده
پیرامون رازآلودترین نقطه جهان فكر نكرده باشد .برمودا،
نقطهای مخوف در اقیانوس اطلس و محل وقوع حوادث اسرارآمیزی است
كه هنوز دلیل كام ً
ال مشخصی برای آنها وجود ندارد .مثلث برمودا در بخش
جنوبشرقی آمریكا واقع شده و برای نخستین بار مرزهای آن توسط یك
نویسنده آمریكایی بهنام «وینست كرامر» تعریف شد.

این روزها پاییز با تمام زیباییهایــش دلربایی میكند؛ از
10
خنكای هوا گرفته تا برگریزان رنگی ،حس و حال خوشی
به آدمی میدهد .میوههای پاییزی هم كه جای خود دارند.
فقط كمی هنر و خالقیت میخواهد تا حس خوب این روزها را دلپذیرتر
كنیم .این كار را به هنری چون آشپزی باید سپرد .حدیث (كفایه) محمدی
یكی از آشپزهای خوشذوقی است كه بهراحتی از كنار میوههای پاییزی
نگذشته و با كمی خالقیت ،طعم خاص آنها را دلچسبتر كرده است.

شانههایی
برای گریه كردن

جاده جنگلی سیاهكل به دیلمان تصور شما از پاییز را
برای همیشه عوض خواهد كرد

سفر به
ملكوت رنگها

پاییز را پادشاه فصلها نامیدهاند و دلیل آن چیزی جز طبیعت هزا رویكرنگ آن نیست .در این
روزهای سرد پاییزی كه شاید تب و تاب سفر رفتن درحال فروكش كردن باشد ،برای بعضیها
فصل سفر تازه آغاز شده و در حال تدارك با روبنه هستند .این آدمها بهدنبال سفرهای متداول و
مرسوم نیستند ،بلكه ماجراجویی و همزیستی با طبیعت در فصلی كه رنگها پادشاهی میكنند
هدف این افراد است؛ خود را به جاده میسپارند و غرق میشوند در میان كوه و جنگل و دریا.

12

این مسیر جذاب كه از شهر سیاهكل شروع و تا منطقه اسپیلی و
دیلمان ادامه پیدا میكند 45كیلومتر مسافت دارد و همانند باقی
مسیرهای كوهستانی حداقل دوبرابر زمان عادی برای گذر از این
مسیر به زمان احتیاج دارید .به شهر دیلمان كه میرسید ،ارتفاعتان
از سطح دریا حدود 2هزار متر است ،پس درنظر داشته باشید كه
این جاده پرپیچوخم كامال ًشیبدار است و خودتان و وسیله نقلیه
همراهتان را آماده مقابله با سختیهای پیشرو كنید

ترسناكترین
مثلث تاریخ

به طعم خزان
به رنگ بهار

فیلمگردی
فيلم النه خرگوش

فيلــم درباره زوجي اســت كه
فرزندشــان را از دســت دادهاند.
طبيعي اســت كه ارتباط سهنفره
و خوشــبخت آنها دچــار تالطم
ميشــود .نيكول كيدمن و آرون
اكهارت ،ســعي ميكننــد كه در
اين فيلم غمگين ،بــا ايفاي نقش
فوقالعاده خود مراحل كنار آمدن
اين زوج با اين فقــدان بزرگ را به
تصوير بكشــند؛ فقداني كه البته
در جريان فيلم متوجه ميشــويم
چندان هم راحت نيست و چهبسا
يك عمر و يــك زندگي براي كنار
آمدن با آن نياز باشــد .در واقع در
النه خرگوش ،با تــاش يك زوج
براي كمك به هــم در كنار آمدن
با اين فقدان و ســوگ بــزرگ را
مشاهده ميكنيم.

ما يك باغ وحش خريديم

بنجاميــن كه با همســر و دو
فرزنــدش زندگــي ميكــرده،
همسرش را از دســت داده است.
همين فقــدان كافي اســت تا او
حســابي به هــم بريــزد و دچار
مشــكالت روحي و افسردگي و...
شود .اما مشــكالت روحي او ،تنها
مختص بنجامين نيســتند؛ بلكه
روي پسر و دختر كوچكش هم اثر
ميگذارد .هميــن انگيزه ،كفايت
ميكند تا او بهخاطــر فرزندانش
هم كه شده مشكالت روحياش را
كنار گذاشته و شروع جديدي در
زندگياش داشته باشد .همين امر
است كه باعث ميشود تا با فيلمي
شادتر نســبت به ديگر فيلمهايي
كه به موضوع كنار آمدن با سوگ
عزيزان ميپردازند ،روبهرو باشيم.
بنجاميــن با اينكه رنج بســياري
ميكشــد ،اما انگيــز هاي بزرگ
براي بروز نــدادن غمهايش دارد؛
انگيزهاي به نام فرزندانش .این فیلم
در حقیقت به کسانی که عزیزی از
دســت دادهاند ،تلنگری میزند تا
بهانهها و دالیــل محکمتری برای
عدم افســردگی و ادامه دادن به
زندگی پیدا کنند.

چه رؤياهايی كه میآيند

در زندگي اتفاقاتي هستند كه در
اختيار ما نيستند؛ اما قاعدتا و نحوه
واكنش به اين اتفاقات در اختيار ما
بوده و كام ً
ال در اين حوزه انتخاب
داريم .اما نحوه انتخابهاي ما در
واكنش نشــان دادن به اين وقايع
قطعــي را چه چيزي مشــخص
ميكند؟ معنايي كه براي ما دارند.
گاهي مرگ براي ما بهمعناي پايان
است؛ در اين صورت انتخابهايي
بهشــدت محدود داريم و افسرده
ميشويم .گاهي نيز مرگ تنها يك
آغاز يا انتقال است ،در اين صورت
نگرش و واكنش مبتني بر آن فرق
ميكند .در فیلــم «چه رؤياهايي
كه ميآيند» كه البتــه يك درام
فانتزي از آب درآمده اســت ،ما با
تالش سازندگان اين اثر در انتقال
نگاه دوم روبهرو هســتيم؛ تالشي
كه به ما ثابت ميكند مرگ ،پايان
كبوتر نيست .در واقع وقتی معنای
مرگ برای شما عوض میشود ،در
این صورت میتوانید مصیبتهای
وارده از بابت از دست دادن عزیزان
را راحتتر تــاب بیاورید و درک
کنید که همه این خألها ،حرکت از
یک زندگی به زندگی دیگر است.
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در مواجهه با افراد سوگوار ،چه بگوییم و چه نگوییم؟

شانههايی برای گريه كردن
نیلوفرذوالفقاری برای بسیاری از ما مواجهه با افراد سوگوار کار سختی است ،چرا که نمیدانیم باید از چه جمالتی برای گفتوگو با
آنها استفاده کنیم و چطور همدلی خود را نشــان بدهیم .به همین دلیل معموالً به چند جمله تکراری آشنا بسنده
میکنیم .اما اگر قرار باشد زمان بیشتری را در کنار یک فرد ســوگوار سپری کنیم چه؟ چه باید بگوییم
که همدردی خودمان را نشان دهیم و باعث رنجش بیشتر او نشــویم؟ این ،مهارتی است که همه ما باید بیاموزیم .از دست
دادن یکی از اعضای خانواده یا دوستان اتفاق غیرمعمولی نیســت و این روزها همه ما سعی میکنیم به نحوی با کسانی
که عزیزی را از دست دادهاند همدردی کنیم؛ به این امید که تحمل درد
و رنج برای آنها قابل تحملتر شود .ویدا ساعی ،روانشناس بالینی و
رواندرمانگر درباره اصول مواجهه با یک فرد سوگوار و جمالتی که
باید و نباید بگوییم ،توضیح میدهد .گاهی ما فکر میکنیم با گفتن
بعضی جمالت ظاهرا ً منطقی ،در حال دلداری دادن به فرد سوگوار
هســتیم یا میتوانیم حواس او را از اتفاقی که افتاده پرت کنیم .در
حالی که این جملهها نه تنها تأثیر مثبتی ندارند ،بلکه ممکن اســت
باعث خشم یا رنجش بیشتر فرد شوند .گفتن این جمالت به فرد
سوگوار ممنوع است.

جای او حاال خیلی بهتر است

شاید شما با گفتن این جمله ســعی کنید به کسی که عزیز خود
را از دست داده است ،جنبه مثبت شرایطی را که در آن قرار دارد
نشان دهید ،اما متأسفانه از نظر فرد سوگوار چنین عبارتهایی
میتوانند اینطور تلقی شــوند که شما فکر میکنید مرگ برای
فرد متوفی بهترین اتفاق بوده است .بهتر است به جای این عبارت
بگویید« :فقدان بزرگی است .بسیار متأسفم» .نیازی به جنبه مثبت
دادن به مرگ نیست .شما هرگز نمیتوانید مرگ را برای فرد عزادار چیز
خوبی جلوه دهید ،بنابراین سعی کنید به غمانگیز بودن این اتفاق اشاره
کنید .جای فرد درگذشته خالی اســت و گفتن چنین جمالتی اوضاع را
بهتر نخواهد کرد.

هر کاری داشته باشید من در خدمتم

گاهی سکوت بهتر است

گاهی وقتها گفتن هر حرفی بیتأثیر است ،واقعیت این
است که فرد سوگوار در حال تجربه کردن یکی از تلخترین
دورههای زندگی خود است و حالش با شنیدن حرفهای
مختلف خوب نمیشود .سوگواری آدابی دارد و برای هر فرد
به شکل متفاوتی طی میشود .اینکه از فرد سوگوار بخواهیم
گریه و بیتابی نکند یا احساساتی مانند غم و خشم را بروز
ندهد ،فقط باعث میشود مراحل سوگواری او ناقص بماند و
در آینده آسیبهای بیشتری اتفاق بیفتد .گاهی بهتر است
در مواجهه با فرد سوگوار ،بدون گفتن هر حرفی ،سکوت
کنیم و کنارش بنشینیم .اگر رابطه صمیمانهای با او داریم
دستش را بگیریم و اجازه دهیم اگر میخواهد در آغوش ما
گریه کند .ما آنجا هستیم چون فرد سوگوار نیاز به همدلی و
همدردی دارد نه نیاز به شنیدن حرفهای تکراری و بیاثر.

نیت شــما از گفتن این جمله مثبت اســت اما برخی افراد با وجود نیاز به
کمک ،هرگز نمیتوانند شما را در این زمینه درگیر و نیازشان به کمک را
بیان کنند .بهتر است بار درخواست کمک را به دوش فرد سوگوار نیندازید،
بلکه آن را خودتان بــه عهده بگیرید و به او بگویید که مایل هســتید چه
کاری برایش انجام دهید .به جای عبارت «هرکاری داشــته باشید من در
خدمتم» ،بگویید :آیا میتوانم در بعضی از کارها به شما کمک کنم؟ مث ً
ال
اگر میخواهید از خانه خارج شوید ،من میتوانم از بچهها برای چند ساعت
مراقبت کنم.

واقعا ًمتاسفم
البته که شما از سوگوار شــدن آن فرد و اتفاق تلخی که افتاده احساس
تأسف و ناراحتی دارید .هرچند ممکن است این جمله احساسات شما را
بهدرستی نشــان دهد ،اما این عبارت آنقدر در مراسم سوگواری تکرار
میشود که اساســاً معنای خود را از دست داده است .در واقع
نیازی به گفتن نیست که شما به خاطر این اتفاق ناراحت
هســتید .به جای این جمله بهتر اســت اص ً
ال چیزی
نگویید .گاهی اوقات کلمات نمیتوانند احســاس ما
را بیان کنند .اما اگر میخواهید چیزی بگویید ،برای
جلوگیری از به زبان آوردن این عبارت تکراری ،مث ً
ال
بگویید« :فقدان دردناکی است .من تمام مدت به
فکر شما هستم» .جمالت کلیشهای عمق احساس
ما را نشــان نمیدهند و آن احساس همدردی
واقعی را منتقل نمیکنند.

میدانم چه احساسی دارید
اگر شــما هم از دســت دادن عزیــزی را تجربه
کردهاید ،ممکن است فکر کنید که میتوانید در
احساس افراد سوگوار شریک شوید .شاید تصور
شما تا حدودی درست باشد اما برای فرد سوگوار
شنیدن اینکه احساســش منحصربهفرد نیست،
هرگز نمیتواند آرامشبخش باشد .بنابراین عبارت
«میدانم چه احساسی دارید» برای او بوی همدردی
نخواهد داشــت .بهتر اســت به جای این جمله به او
بگویید« :من  2سال پیش عزیزی را از دست دادم .اگر
میخواستید با کســی درباره غم و غصهتان صحبت
کنید ،من در کنار شما هستم».

من کنارت هستم

بعضی جملهها منفی به نظر نمیرسند اما در حقیقت تأثیری ندارند و تعارف
تلقی میشوند ،پس بهتر است به دنبال جایگزینی برایشان باشیم .گفتن این
جمله که من در کنارت هستم ،شاید آزاردهنده نباشد ،اما ممکن است از سوی
فرد سوگوار به عنوان یک احســاس پوچ تعبیر شود .اگر واقعاً میخواهید در
دسترس بودن خود را بیان کنید ،دقیق باشید .به عنوان مثال میتوانید بعد از
گذشت روزهای اول سوگ بگویید« :همین روزها تو را بیرون میبرم تا حال و
هوایت عوض شود» .از این طریق به او نشان میدهید که فقط حرف نمیزنید
و عم ً
ال در کنارش هستید .پای قولتان بمانید تا فرد سوگوار تصور نکند که فقط
چند جمله برای رفع تکلیف گفتهاید و بعد فراموشاش کردهاید.

حداقل دیگر درد نمیکشد
معموالً این نــوع تســلیت زمانی گفته میشــود که یــک بیماری
طوالنیمــدت ،فرد از دست رفته را تحت فشــار قرار داده باشد .با این
حال ،اینکه مرگ کسی را برای او اتفاق خوبی بدانیم ،حرف خوشایندی
نیست .پذیرفتن این موضوع برای کســی که هنوز در تالش است تا
بیماری و مرگ را به عنوان یک واقعیت بپذیرد ،کار آسانی نخواهد بود.
ما با یک فرد سوگوار مواجه هستیم که دچار رنج فقدان یک عزیز است،
او احتماالً تجربه دعا و آرزو برای بهبود بیمار را پشت سر گذاشته و حاال
احساسات متفاوتی را پشت سر میگذارد .شنیدن اینکه عزیز از دست
رفتهاش حاال از درد کشیدن راحت شده ،چیزی از بار اندوه و دلتنگی
کم نخواهد کرد پس از این جمالت استفاده نکنید.

این اتفاق باالخره برای همه میافتد
این عبارت معموالً هنگامی که فردی یکی از والدین خود یا فرد مسنی
را از دست میدهد زیاد شنیده میشود .درست است که همه ما مرگ و
از دست دادن عزیزانمان را به عنوان بخشی از زندگی تجربه میکنیم،
اما بیان این دیدگاه در آن لحظات ممکن است درد و رنج فرد سوگوار را
کمارزش جلوه دهد .بهجای این جمله بهتر است بگویید :حتماً خیلی
دلتنگشان هستید .طبیعی است که فرد سوگوار میداند از نظر منطقی
این اولین و آخرین مرگ نیست و او تنها فردی در دنیا نیست که سوگوار
شده یا میشود .اما از دست دادن عزیز برای هرکس رنج منحصربهفردی
ایجاد میکند که مقایسه آن با رنج دیگری ،از شدتش کم نخواهد کرد.

دقیقا ًچطور این اتفاق افتاد؟
هرچند طبیعت کنجکاو ما اقتضا میکند این سؤال را بکنیم تا جزئیات اتفاقی را که افتاده بدانیم ،اما واقعیت این است که
صحبت کردن درباره برخی از جزئیات واقعاً برای افراد سوگوار دردناک اســت .بنابراین بهتر است هیچ سؤالی در اینباره
نکنید .اگر آنها بتوانند درباره جزئیات صحبت کنند ،این جزئیات را با شما درمیان خواهند گذاشت .اگر بسیار کنجکاو هستید
میتوانید از افراد دیگری در این باره سؤال کنید ،اما پرســیدن اینکه اتفاق چگونه افتاده از فرد سوگوار ،او را به مرور دوباره
حرفهایی که ناراحتش میکند مجبور خواهد کرد.

راهنما
شخصیتشناسی زالتان ابراهیموویچ ،ستاره سوئدی فوتبال

فكر میكند بهترين جهان است
یک کودکی عجیب!
کام ً
ال تعجبآور است که زالتان هر چیزی را که الزم
داشــت میدزدید! او در گفتوگویی به خبرنگاران
گفت«:وقتی به چیزی برای خودمان احتیاج داشتیم،
تمام کاری که میکردیم این بود که برویم به خرید و
دزدی کنیم .من به خصوص رابطه خوبی با دوچرخه
داشــتم!» با وجود این واقعیت که زالتان محله
دوران کودکی خود را مکانی خطرناک توصیف
میکند ،بارها گفته که در آنجا بیشــتر از
گرانتریــن هتلهای جهان احســاس
راحتی میکند و احســاس میکند در
خانه است ،زالتان محله کودکیهایش
را بهشت مینامد .جالب است بدانید که
زالتان در مدرسه زورگویی میکرد و
حتی به دلیل ضرب و شتم یکی از هم
تیمیها از حضور در یک باشــگاه
محروم شد.

آژاکس ،یوونتوس ،اینترمیالن ،بارسلونا ،آثمیالن ،منچستریونایتد ،نام چند تیم باشگاهی معروف دیگر را
باید ردیف کنیم تا نشان دهد یک بازیکن فوتبال چه کارنامه پربار و تجربه بازی در چه تیمهای مهمی دارد؟
زالتان ابراهیموویچ ،ملیپوش اهل سوئد از پرافتخارترین و البته جنجالیترین چهرههای دنیای فوتبال است.
زالتان زندگی و شخصیت جالبی دارد که آشنایی با آن خالی از لطف نیست.

فوتبال در کوچه و خیابان
زالتان ابراهیموویچ از معدود ورزشــکارانی اســت که به صورت مســتقل
شروع به ورزش کرده و بدون داشــتن امکانات زیاد مانند زمینهای
ورزشی مناسب و با تمرین به جایگاه مورد نظرش دست پیدا
کرده اســت .از دیگر مزایای تمرین در کوچه و خیابان،
قدرت و بلندپروازی اســت که نصیب آدم میشود و
با اراده قوی و پشــتکار میتوان بــه دنبال کردن
رؤیاها پرداخت .شاید همین شــروع بازی در
خیابانها و تمرین کردن بدون چشمداشــت
به زمینهای ورزشی پر زرقوبرق باشگاههای
بزرگ باعث شــد تا زالتان متعلق به ورزش
فوتبال باشد نه یک جایگاه باشگاهی! زالتان
ابراهیموویچ در نسل خود تک و باورنکردنی
است؛ غرور و عزت نفس زیادی دارد و در کنار
نقش شخصیت قهرمانانهاش ،کمی گستاخ،
زرنگ و باهوش ،سرزنده ،شوخطبع ،بیریا و
روراست نیز هست .زالتان در قلمروی ساخته
خودش زندگی میکند و تفاوتهایش کام ً
ال
آشکار اســت .با این حال هیچ قهرمانیای
در لیگ قهرمانان و دستاوردهای زیادی در
عرصه بینالمللی با فعالیت در تیم ملی سوئد
نیز ندارد .اما این موضوعــات به دلیل نقاط
قوت دیگر اهمیت چندانی نــدارد .خودش
بارها اعتراف کرده کــه خود را موفق میداند و
این موضوعات برایش مهم نیست.

زندگینامه فانتزی
زندگینامه زالتان ابراهیموویچ کمی فانتزی است!
ایــن زندگینامه کــه در قالب یک کتاب توســط
خودش نوشــته شــده ،در سوئد منتشــر شده و
داستان مشــکالت زندگی یک مهاجر نسل دومی
با استعدادی باورنکردنی را روایت میکند .در زمان
انتشــار ،این کتاب به عنوان کتاب برتر سال سوئد
شناخته شــد و موفقیت شگفتانگیز آن باعث شد
فعلی به نــام زالتانرا با معنی «برتری داشــتن» یا
«تسلط داشتن» ساخته شود و مورد استفاده قرار
گیرد .ابراهیموویچ را میتوان ستارهای چند زبانه
دانست ،چرا که به زبانهای ایتالیایی ،اسپانیولی،
انگلیسی ،سوئدی و بوسنیایی تســلط کامل و به
زبانهای صربی و فرانسوی نیز تسلط نسبی دارد.
فیلمی مســتند با عنوان «تبدیل شدن به زالتان»
درباره زندگی او ساخته شده که نگاهی اجمالی به
گذشته آشفته او میاندازد .این مستند در چندین
جشنواره بینالمللی فیلم اکران شده است.

عصبانی مثل بقیه خانواده
در دوران حرفهای فوتبال ،زالتان به دلیل خشــونت در زمین تعداد
زیادی کارت دریافت کرده است .به نظر میرسد این میزان از خشونت،
ریشــه در کودکی و زندگی خانوادگی این بازیکن دارد .زالتان گفته
اســت« :ما خانوادگی زودعصبی میشــویم .در خانه ما از مکالمات
ســوئدی محترمانه مثل «عزیزم»« ،لطفاً» و «اگر ممکن است…»
خبری نبود .در خانه ما درها همیشه به هم کوبیده میشدند .مادرم
مدام گریه میکرد و همه عصبانی با هم حرف میزدند .پدرم هم یک
سرایدار بود که تنها تفریح مهمش ،گوش دادن آهنگهای فولکلور
یوگســاو بود .این کودکی من بود؛ مادری که تحت فشــار زندگی
همیشه گریه میکرد ،پدری که توی حباب خودش زندگی میکرد و
هیچ دوستی نداشت و سانال ،خواهرم ».زندگی در خانوادهای آشفته
و شلوغ و فضای زندگی شــخصی ،در شکلگیری شخصیت عصبی،
مغرور و یاغی زالتان تأثیر غیرقابل انکاری داشته است.

غرور به شیوه زالتان
هلند ،ایتالیا ،اســپانیا ،فرانســه و بعد انگلیس .مردی که در کتاب
بیوگرافیاش اعتراف میکند فرقی نمیکند کجای دنیا باشد و مشغول
چه کاری ،فقط کارها باید به شیوهای انجام شوند که لذتبخش باشند؛
شیوه زالتان ابراهیموویچ .زالتان تبدیل شده به نمادی برای ستایش
غرور ،مردی که از پاریس هم کوچ کرد ،چون غرورش اجازه نمیداد
پاریســیها همزمان با او ،برج ایفل را هم دوســت داشته باشند و به
پاریسیها گفته بود باید بین او و ایفل یکی را انتخاب کنند! اگر ایفل
ریشه در پاریس دارد و جدانشــدنی به نظر میرسد ،اما زالتان مانند
کوه یخی است که بدون وابستگی و ریشه دواندن ،دور دنیا میگردد و
خودش را محدود به مرزها نمیکند.

محبوب مالموییها
زالتان ابراهیموویچ ،هم یک شــخصیت قوی و افســانهای است که
عکس آن روی دیوار اتاق طرفدارانش قرار دارد و هم پناهندهای که
خانوادهاش مجبور به فرار از جنگ یوگســاوی سابق شدهاند! شاید
همین تناقض و فاصله بلندی که برای دسترسی به این جایگاه طی
کرده باعث شده که شخصیت او متفاوت شکل گیرد و به شخصیتی
ناپایدار و افسانهای تبدیل شود .او هم مانند بسیاری از بزرگان فوتبال از
فقر و نداری به جایگاه کنونی رسیده است .مردم سوئد احترام بسیاری
برای او قائل هستند .هر منطقه شهر مالمو ،زادگاه زالتان ،با خاطره و
داستانی از زالتان هویت پیدا میکند؛ خیابانی که زالتان دوچرخهاش
را از آنجا دزدید یا محلهای که با رفقایش دعوا راه میانداخت.

 5اصل برای
داشتن عزتنفس

زندگی آگاهانه
یعنی به واقعیت احترام بگذارید ،بدون
طفره رفتن و انکار .هنگام انجام هر کاری
از آن آگاه باشید .ســعی کنید بفهمید
چه چیزهایی عالیق ،ارزشها و اهداف
شــما را تحت تأثیر قرار میدهد .هم از
دنیای بیرونی و هم از دنیای درونی خود
آگاه باشید.
پذیرش خویشتن
یعنی قبــول ایــن واقعیت کــه افکار،
احساسات و اعمالتان متعلق به شماست،
مهربانانــه و محترمانه رفتــار کردن با
خودتان ،حتی وقتی برخی احساسات یا
تصمیمهایتان را تحسین نمیکنید یا از
آنها لذت نمیبریــد و نیز پرهیز از ماندن
در ارتباطی طردکننده یا خصومتآمیز.
مسئولیت پذیری
یعنی درک کنید شــما در انتخابها و
اعمالتان مختاریــد و باید منبع نهایی
احساس رضایتتان باشید .هیچ کس جز
خودتان به شما خدمت نمیکند ،کسی
قرار نیست بیاید زندگیتان را برای شما
سروسامان دهد ،شما را خوشحال کند
یا به شما عزت نفس بدهد.
ابراز وجود
یعنی به خواستهها و نیازهایتان احترام
بگذارید و شکلهای مناسب ابراز آنها را
در واقعیت جستوجو کنید .با خودتان
در برخورد با دیگران با احترام و مناسب
رفتار کنید .از کســی که هستید راضی
باشــید ،به دیگــران اجــازه دهید این
واقعیت را ببیننــد و از باورها و ارزشها
و احساساتتان حمایت کنید.
زندگی هدفمند
یعنی برای تعیین اهدافتان ،مســئولیت
بپذیرید ،اعمالــی را انجــام دهید که به
شما اجازه میدهد آنها را به دست آورید.
خودتان را در مسیر موفقیت نگهدارید و در
جهت تکمیل اهداف خود حرکت کنید.
زندگی همراه با راستی و درستی
یعنی از اصولی رفتاری پیروی کنید که
شما را در اقدامهایتان وفادار نگهدارد؛
ایجاد ســازگاری و تجانــس بین آنچه
میدانید ،آنچه میگویید و آنچه انجام
میدهید ،به قولهایتان پایبند باشید،
به تعهــدات خود احتــرام بگذارید و به
گفتههای خود عمل کنید.

پنجشنبه

سفارت خانه
همهچیز درباره برمودا ،مخوفترین نقطه كرهزمین؛ از تخیل تا واقعیت
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متهم ردیف اول
اولین فرضیه این است كه در مثلث برمودا گازهایی مثل متان
بهطور ناگهانی فوران میشود و این موضوع تراكم آب را كاهش
میدهد .محققان بعد از مطالعات فراوان به غلظت زیادی از گاز
متان در كف اقیانوس اطلس پی بردند .دانشمندان میگویند
بعد از ورود كشــتی به مثلث برمودا ،گاز متان فوران كرده و
باعث غرق و در واقع دفن شدن كشــتی در اعماق اقیانوس
میشود .تالش دانشمندان در قسمتی از مستند تلویزیونی
 Historyبه تصویر كشیده شده است .در این مستند ،كاوشگر
كشتیهای غرق شده و هواپیماهای ســقوط كرده در مورد
خطرات حباب متان هشــدار میدهــد و میگوید«:برخی
محققان مدعی شــدهاند كه وقتی رســوبات فوران میكند،
حبابهای عظیمی از آب خارج میشــود و كشتیها را غرق
میكند .در یكی از بررسیها حفرههای عظیمی شبیه دهانه
پیدا كردیم كه بزرگترین آنها  ۶۰۰متر بود .اگر حبابی زیر
یك كشتی منفجر شود ،كشتی بهسادگی توسط آب بلعیده
و غرق خواهد شد ».سایر محققان هم درباره ارتباط تركیدن
حبابهای گاز متان با ناپدید شدن كشتیها در مثلث برمودا
هشدار دادهاند و جالب اینكه گفته میشود كشتیهای مدرن
در برابر اینگونه تالطمها در سطح اقیانوس مقاومت میكنند.

متهم ردیف دوم

كمتر كسی را میتوان ســراغ داشت كه
تاكنون خبری درباره مثلث برمودا نشنیده
باشد و برای چند دقیقه هم كه شده پیرامون
رازآلودترین نقطه جهان فكر نكرده باشد.
برمودا ،نقطهای مخوف در اقیانوس اطلس
و محل وقوع حوادث اسرارآمیزی است كه
هنوز دلیل كام ً
ال مشخصی برای آنها وجود
ندارد .مثلث برمودا در بخش جنوبشرقی
آمریكا واقع شــده و برای نخســتین بار
مرزهای آن توسط یك نویسنده آمریكایی
بهنام «وینســت كرامر» تعریف شد .گفته
میشود در یك قرن اخیر بیش از  ۵۰كشتی
و  ۲۰هواپیما در این نقطــه از جهان ناپدید
شد ه اســت و هیچ اثری از آنها باقی نمانده
اما آیا همه خبرها و تصوراتی كه درباره این
منطقه شكل گرفته حقیقت دارد یا برگرفته
از تخیالت عدهای اســت كه دالیل علمی
و مســتدلی برای ادعا و تصوراتشان ارائه
نمیدهند؟ تاكنون دهها فیلم سینمایی در
مورد این منطقه ساخته شده كه تعدادی از
آنها مبتنی بر واقعیت است و تعدادی دیگر
حاصل تخیل افرادی كه به این نقطه ترسناك
سفر نكردهاند و همین تضادها ،كشف رازهای
اسرارآمیزترین نقطه جهان را سخت میكند.

بلعیدن كشتی و هواپیما
ناپدید شدن هواپیمای استارتایگر در سال 1948نخستین حادثهای بود كه در مثلث برمودا رخ داد و نگاهها را به
سمتایننقطهازجهانچرخاند.استارتایگركهیكیازبزرگترینهواپیماهایچهارموتورهبود،با26مسافروخدمه
و در نزدیكی برمودا كام ً
ال ناپدید شد و هیچ اثری از آن باقینماند .ماجرا زمانی ترسناك شد كه چند دقیقه قبل از
ناپدید شدن این هواپیما ،خلبان پیامی با این مضمون كه هوا خوب است و هیچ مانعی برای ادامه پرواز وجود ندارد به
برج مراقبت مخابره كرده بود .در ماهها و سالهای بعد تعداد دیگری از این هواپیماها به سرنوشت استارتایگر دچار
شدند ،اما هیچ توجیه علمی در مورد بروز این حادثه پیدا نشد .كشتیهایی كه گاهی از مسیر برمودا عبور كردهاند
هم از خطر ناپدید شدن ناگهانی در امان نبودهاند و از كشتی «فارو» كه سال2018با33خدمه در برمودا ناپدید شد
میتوان بهعنوان آخرین نمونه نام برد .همان موقع یك هواپیمای دیگر با6مسافر در حوالی مثلث برمودا ناپدید شد
و همین حوادث باعث شد تا تحقیقات در مورد رازهای مخوف مثلث برمودا از سر گرفته شود.

فرضیههای خیالی

وجود مه الكتریكی در مثلث برمودا یكی دیگر از فرضیههای
علمی است كه طی چند ســال اخیر مطرح شده و تحقیقات
در مورد صحت و ســقم این فرضیه هنــوز ادامه دارد .برخی
دانشــمندان معتقدند وجود مه الكتریكی در محدوده مثلث
برمودا ،از دالیلی است كه باعث ناپدید شدن ناگهانی هواپیما و
كشتی در این منطقه میشود و هر جسمی با این مه الكتریكی
برخورد كند ناپدید خواهد شد .وجود امواج سركش در مثلث
برمودا هم فرضیه دیگری اســت كه میگویــد طوفانهای
محدوده برمودا از چند جهــت رخ میدهد و باعث واژگونی و
ناپدید شدن كشتیها میشود .به این پدیده« ،گره دریایی»
میگویند كه 3طوفان بزرگ در 3جهت به هم میرسند و این
موضوع باعــث بهوجود آمدن امــواج فراطبیعی در اقیانوس
اطلس میشود .البته در مورد گره دریایی هیچ توجیهی برای
غرق شدن هواپیماها وجود ندارد.

كریستف كلمب ،كاشف معروف ایتالیایی نخستین كسی بود كه فرضیه از كار افتادن قطبنمای كشتیها
در نزدیكی مثلث برمودا را مطرح كرد .در اســنادی كه از این دریانورد ایتالیایی بهجا مانده اشاره شده كه
قطبنما در نزدیكی این مثلث جهتهای عجیبی را نشــان میدهد و در مواردی حتی بهوجود یك توپ
آتشین در آسمان برمودا اشاره شده است .اینكه ادعایی از این دست بر پایه حقیقت مطرح شده یا برگرفته
از تخیالت كریستف كلمب بوده مشخص نیست ،اما برخی دانشمندان بر این باورند كه قطبنماها با نزدیك
شدن به مثلث برمودا از كار میافتند .روی دیگر سكه هم خیالپردازیها و طرح ادعاهای نامتعارفی مثل
وجود موجودات فضایی در مثلث برموداست .از دیگر فرضیههای عجیب این است كه قارهای گمشده به نام
«آتالنتیس» در اعماق مثلث برمودا وجود دارد و برمودا دروازهای برای ورود به این قاره ناشناخته است.رؤیای
سفر در زمان از هیجانانگیزترین تخیالتی است كه در مورد مثلث برمودا وجود دارد و خیلیها دلیل ناپدید
شدن كشتیها و هواپیماها را با آن مرتبط میدانند ،اما تردیدی وجود ندارد كه فرضیههایی از این دست به
تخیل نزدیكتر است تا واقعیت و مبنای علمی برای آنها وجود ندارد.

آشنایی با ترسناك
ترین گردشگری به قصد ترس
نقاط جهان

خیلیها براساس باوری كه ریشه در خرافهپرســتی دارد معتقدند كه در مكانهای مرموز
و خالی از سكنه ،ردی از شبح باقی مانده اما بســیاری از گردشگران مجذوب همین ترس
و وحشت نهفته در چنین مكانهای ناشــناختهای میشوند .بیشــتر این مكانها پر از
هیجان و وحشت بوده ،پیشــینه خوفناكی دارند و خرافهپرستها میگویند توسط ارواح

اسلواكی  /قلعه كنتس

این قلعه ترسناك یكی از لوكیشنهای فیلمبرداری در فیلم معروف «سمفونی وحشت» بوده است .در مورد
این قلعه روایتهای زیادی وجود دارد .گفته میشود تاریخ ترسناك این قلعه به گذشتههای دور برمیگردد؛
زمانی كه ملكه خونخواری به نام «كنتس الیزابت باتوری» آنجا زندگی میكرد و قتلهای زنجیرهای
بیشماری توسط او صورت گرفت .الیزابت باتوری به واسطه قتلهای زنجیرهای كه مرتكب شد بهعنوان یكی
از مخوفترین شخصیتهای تاریخی اسلواكی خودش را معرفی كرد و قلعه كنتس یادگار یكی از تاریكترین
دورههای تاریخی این كشور است كه هنوز هم یادآوری وحشت و توریسم وحشت است.

ژاپن /جنگل آئوكیگاهارا

در افسانهها و ادبیات ژاپن این جنگل بهعنوان آرامگاه ارواح معرفی شده و شاید به همین دلیل در سالهای
اخیر به پاتوق افرادی بدل شده كه قصد خودكشی دارند .خودكشی در ژاپن آمار بسیار باالیی دارد و این
جنگل یكی از پرطرفدارترین مكانها برای ژاپنیهایی است كه بنا به هر دلیلی میخواهند به زندگیشان
پایان بدهند .هر سال گردشگران بسیاری از این جنگل ترسناك بازدید میكنند و كشور ژاپن از محل عبور
و مرور گردشگران خارجی به این محل صاحب درآمد هنگفتی میشود .این جنگل به انواع تابلوهای راهنما
مجهز شده اما از ترسناك بودن آن كم نمیكند.

تركمنستان /دروازه جهنم

شاید جالب باشد كه بدانید یكی از ترسناكترین نقاط جهان در نزدیكی مرزهای ایران واقع شده است.
دروازه جهنم نام گودال عظیم و شعلهوری است و عوام این گودال را دریچهای بهسوی دنیایی دیگر میدانند.
دروازه جهنم مملو از گازهای سمی و زیانآور است و آتشی كه از درون آن زبانه كشیده حاصل نشت گاز است
كه بهطور عمد شعلهور شده است .دروازه جهنم تركمنستان یكی از مكانهای اسرارآمیز جهان است كه پس
از 40سال خاموش نشده و هر سال هزاران گردشگر خارجی را جذب میكند .با گذشت این سالهای طوالنی
منشأ این گودال عظیم نامعلوم است.

ایتالیا /كلیسای مومیاییها

تصورش را بكنید كه قرار است بهجایی بروید كه اجساد مومیایی شده 2هزار انسان را یكجا ببینید .كلیسای
مومیایی چنین تصویر ترسناكی را پیش روی گردشگران قرار میدهد و به همین دلیل یكی از مخوفترین
مكانهای ترسناك جهان لقب گرفته است .صد سال است كه اجساد مومیایی شده بیش از 2هزار انسان
در راهروهای این صومعه سیسیلی قرار داده شده و نكته عجیب اینكه در این سالهای طوالنی ساختار
ترسناكش حفظ شده است .مومیایی كردن خاص مقامات مذهبی راهبان بوده ،اما با گذشت زمان اجساد
اشرافزادگان و خانوادههای افراد ثروتمند هم در این صومعه دفن شده است.

ژاپن /شهر عروسكها

داستان شكلگیری شهر عروسكها در كشور ژاپن را فقط در كتابهای داستان میتوان سراغ گرفت .ماجرا از
این قرار است كه ساكنان یكی از روستاها به شهرهای دیگر مهاجرت میكنند و تنها 35نفر باقی میمانند .یك
هنرمند محلی به نام «آیانو سوكیمی» كه بانویی 66ساله بود ،تصمیم گرفت عروسكهای دست سازش با چهره را
جایگزین اهالی روستا كند .این هنرمند عروسكها را در مكانهای مختلف و خانههایی كه ساكنانش مرده بودند یا
روستا را ترك كرده بودند آویزان كرد و شهر عروسكی آرام آرام شكل گرفت .هماكنون بیش از 400عروسك ساكن
روستای ناگارو شدهاند و این روستا را به یك جاذبه گردشگری خاص برای مسافران ماجراجو بدل كردهاند.
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راز ناپدید شدن

بعد از ناپدید شدن هواپیما یا كشتی در اطراف مثلث برمودا هیچ اثری از
آنها باقی نمیماند و همین موضوع مثلث برمودا را به یكی از مخوفترین
نقاط دنیا بدل كرده است .در چنین مواقعی این پرسش مطرح میشود
كه چرا بعد از غرق شدن كشتی و هواپیما هیچ اثری از آنها در اقیانوس
اطلس باقینمیماند و این یكی از رازهایی اســت كه تاكنون پاســخ
صددرصد دقیقی برای آن یافت نشده اســت .برخی دانشمندان برای
پاسخ دادن به این سؤال سراغ حدس و گمانهای علمی رفتهاند .مث ً
ال
برخی از آنها معتقدند مثلث برمودا در مسیر جریان تند آب گرم اقیانوس
«گلف استریم» قرار گرفته است .این جریان از خلیج مكزیك به سمت
ایســلند و بخشهایی از غرب اروپا میرسد و طبق گمانهزنی برخی از
دانشمندان ،آثار بهجا مانده از قربانیهای مثلث برمودا از طریق گلف
استریم در آبهای اقیانوس اطلس پراكنده میشود.

ماجرای ابرهای شش ضلعی
برمودا مثلثی به وســعت یك میلیون و 300هزار كیلومتــر در فلوریدا و بخشهایی
از پورتوریكو واقع شده و طی 100سال گذشته دســتكم هزار انسان را به كام مرگ
فرستاده است .بهرغم انبوه خبرها و مطالبی كه در 100سال اخیر درباره مثلث برمودا
مطرح شده بهنظر میرسد بسیاری از ناپدید شدنها در این نقطه شبیه حوادثی است كه
در دیگر مناطق جهان رخ میدهد و شواهد قابل اتكایی مبنی بر تأثیر غیرعادی برمودا بر
سرنوشت وسایل نقلیه كه از این محدوده عبور میكنند وجود ندارد .دانشمندان دانشگاه
كلرادو نظریه جدیدی را در مورد مثلث رازآلود برمودا مطرح كردهاند و بهنظر میرسد
تا حد زیادی به واقعیت نزدیك است .آنها به ابرهای شش ضلعی اشاره میكنند كه در
باالی این منطقه شكل گرفتهاند ،بمبهای بادی با ســرعت 273كیلومتر در ساعت
و امواجی با ارتفاع بیش از 14متر تولید میكنند .ایــن بمبهای بادی قدرتمند ،كار
هواپیماها و كشتیهایی را كه از برمودا عبور میكنند یكسره خواهند كرد.

حقایق خواندنی
در مورد عجایب مثلث برمودا بهعنوان اسرارآمیزترین نقطه جهان نقل قولهای فراوانی
وجود دارد كه صحت و ســقم آنها محل بحث و جدل علمی دانشمندان بوده است و
خواندن برخی از آنها خالی از لطف نیست .مث ً
ال برخی از خلبانها ادعا میكنند بعد از
نزدیك شدن به برمودا زمان را از دست میدهند .عدهای هم میگویند مثلث برمودا را
در هیچ نقشهای نمیتوان یافت .حتی صحبت از پیدا شدن خواهرخوانده مثلث برمودا
در اقیانوس آرام هم به میان آمده اســت .عدهای میگویند در 100كیلومتری ساحل
توكیو منطقهای وجود دارد كه اتفاقات مشابه با مثلث برمودا در آن رخ میدهد .این عده
میگویند در سال 1950میالدی وسیله نقلیهای كه 700سرباز را حمل میكرد در این
منطقه ناپدید شد و در ادامه دهها كشتی و هواپیما در آن غرق شدهاند .لورنس دیوید كخ،
پژوهشگر سرشناس دانشگاه آریزونا و نویسنده كتاب «راز مثلث برمودا» در یك اظهارنظر
رسمی مدعی شــد كه بخش قابل اعتنای مطالبی كه درباره مثلث برمودا نوشته شده
اغراقآمیز و متناقض است و حاصلی جز افزودن بر وحشت مردم نداشته است .اظهارات
این دانشمند بیش از همه فرضیههای غیرعلمی به واقعیت نزدیك بهنظر میرسد و هنوز
برای این پرسش كه چگونه هواپیماها و كشتیهای دیگر كه تعدادشان هم كم نیست به
سالمت از مثلث برمودا عبور كردهاند و به مقصد رسیدهاند ،پاسخی پیدا نشده است .برخی
كارشناسان هم معتقدند اتفاقات پیرامون برمودا میتواند ریشه در اشتباهات انسانی
داشته باشد ،چرا كه هر روز تعدادی زیادی انسان از محدوده مثلث برمودا عبور میكنند و
اتفاقی برای آنها رخ نمیدهد .افسانه مثلث برمودا همواره موضوعی جنجالی برای شهرت
نویسندگان بوده و اینگونه است كه معمای برمودا همچنان الینحل باقیمانده است.

تسخیر شدهاند .این جاذبههای ترسناك مثل دخمه مردگان در پاریس یا دروازه جهنم در
تركمنستان ،ناپایداری طبیعت و موج تغییرات در گذر زمان را نشان میدهند و این روزها
به مقصد بسیاری از گردشگران ماجراجو مبدل شدهاند .این گزارش 10جاذبه گردشگری
ترسناك كه در گوشه و كنار دنیا واقع شدهاند را معرفی میكند.

مكزیك /جزیره عروسكها

در این جزیره هم عروسكها به شكل نمادینی آویزان شدهاند اما با شهر عروسكی كه به مرور و به واسطه
ذوق یك هنرمند شكل گرفته تفاوتهای اساسی دارد .جزیره عروسكها بهعنوان یكی از وحشتناكترین
جاذبههای گردشگری جهان شناخته میشود .جزیرهای با عروسكهای ترسناك كه از شاخههای درخت
آویزان شدهاند تا خاطره دختربچهای كه صدها سال قبل به شكل دردناكی در دریاچه نزدیك جزیره غرق شد
زنده بماند .چهره رنگ پریده و نامتعارف این عروسكها با گذشت زمان به یك جاذبه گردشگری ترسناك و
محبوب برای مسافران ماجراجو بدل شده و آنها را برای تماشای این عروسكها به این منطقه میكشاند.

فرانسه /دخمه مردگان

شاید اغراق نباشد كه دخمه مردگان در پاریس را ترسناكترین جاذبه گردشگری دنیا معرفی كنیم.
«كاتاكومب» نام گورستان قدیمی و معروف شهر پاریس است كه در روزگار قدیم برای كاهش قبرستانها در
سطح شهر ساخته شد .ساختار این گورستان با همه گورستانهایی كه تاكنون دیدهاید متفاوت است و گفته
میشود استخوانهای بیش از 6میلیون نفر زیر حفرههای كانالی كه زیر این قبرستان واقع شده دفن شده
است .بسیاری از استخوانهای باقیمانده در سراسر دخمه مردگان دیده میشوند و مسافرانی كه عالقه به
تماشای یك دنیای دیگر در طبقه زیرین پاریس را دارند ،از آن بازدید میكنند.

كتاب گردی
فرانكشتاين

يكــي از رايجتريــن ژانرهايي كه
در آنها داســتانهاي زيادي توليد
ميشود ،ژانر علمي تخيلي است.
اين ژانر نيــز به نوبهخــودش به
آثار كالســيك و بعد از آن تبديل
ميشــود .يكــي از نخســتين
كتابهايي كه به اين حوزه مرتبط
ميشود ،كتاب فرانكشتاين است؛
كتابــي كــه نويســنده آن مري
شــلي بود .اين كتــاب در ابتداي
قرننوزدهم ميالدي نوشته شد و
برخي آن را ابتــداي ادبيات علمي
تخيلي ميدانند .كتــاب ،درباره
دانشــمند جواني است كه اعضاي
بــدن مــردگان را كنار هــم قرار
داده و يك موجود وحشــتناك و
عجيب خلق ميكند .اين هيوالي
دستســاز ،رد بخيه بر صورت و
اندامش دارد و شــروع ميكند به
شرارت و نابودگري .جالب اينكه نام
اين هيوال هم از نام خالقش ،يعني
همان دانشمند جوان گرفته شد.

سفر به مركز زمين

احتماال همــه كســاني كه در
ميانســالي يا بيشــتر از آن قرار
دارند ،كارتونهايي با اين موضوع
را به ياد دارند؛ دانشــمندي كه
همراه با بــرادرزاده نوجوان خود
راهي يــك ســفر ماجراجويانه
ميشــود .اين اثــر را ژول ورن
نگاشــته و از مهمتريــن و
نخستين كتابهاي ژانر ادبيات
علمــي تخيلــي اســت .كتاب
در زماني تأليف شــد كه بحث
دانشمندان درباره زمين و عناصر
تشكيلدهنده آن بهشدت جريان
داشــت .تا پيش از آن خيليها
تصور ميكردند كه داخل زمين
تهي است؛ اما دانشــمندان در
حال اثبــات آن بودند كه چنين
چيزي صحت نــدارد .در روزگار
ما اين كتاب را مناسب نوجوانها
ميدانستند ،هرچند كه بيشتر
ايــن بزرگترهــا بودنــد كه با
عالقهاي شديد و كنجكاوي آن
را دنبال ميكردند تا ببينند واقعا
داخل زمين چه خبر است.

ماشين زمان

ایسلند /هكال

این منطقه هم به واسطه وقوع بیش از  20آتشفشان در محدوده آن بهعنوان یكی از ترسناكترین و بهعبارتی
بهعنوان دومین نقطه ترسناك جهان لقب گرفته است .هكال ،منطقهای آتشفشانی در كوههای جنوبی
ایسلند است و به آن «دروازهای به جهنم» هم گفته میشود .آنطور كه در روایتهای تاریخی آمده از سال
 ۸۷۴بعد از میالد مسیح(ع) تاكنون بیش از ۲۰فوران آتشفشانی جدی در این منطقه رخ داده است .در سال
 ۱۳۴۱میالدی یك كتاب دستنویس ایسلندی ،دسته عظیمی از پرندهها را توصیف میكرد كه باالی دهانه
آتشفشان پرواز میكردند و از آن موقع این باور بهوجود آمد كه این پرندهها ارواح افراد نفرین شده هستند.

فیلیپین /تابوتهای آویزان

بیشتر مكانهای ترسناكی كه هر سال مورد توجه گردشگران قرار میگیرد براساس باورهای قدیمی و خرافهها
شكل گرفتهاند و تابوتهای آویزان در منطقه ایگوروت فیلیپین هم از این قاعده پیروی میكند .مردم این
منطقه بر این باورند كه با آویزان كردن قبر مردگان ،آنها به بهشت و روح اجدادشان نزدیكتر خواهند بود و
در همه این سالها بر این باور عجیب و نامتعارف پافشاری كردهاند .مردم این منطقه تابوت مردهها را از تپهها
آویزان میكنند و همین سنت چند صد ساله ،محل زندگی آنها را به شهر تابوتها بدل كرده است .این هم مورد
عجیبی است كه هر سال هزاران گردشگر خارجی برای تماشای انواع تابوتها به این منطقه میروند.

ایتالیا  /غار زیبیل

مقصد آخر ،كه شاید قدیمیترین منطقه اسرارآمیز جهان باشد ،مكانی شیطانی است كه به امپراتوری روم
باستان نسبت داده شده و گفته میشود تاریخچه آن به 2هزار سال قبل برمیگردد .یكی از نویسندگان
ایتالیایی ،این غار بزرگ را با صدها ورودی توصیف كرده كه هر كدام آنها پنجرهای به دنیایی دیگر بهشمار
میرود .ویرژیل نویسندهای است كه قرن یكم قبل از میالد مسیح(ع) درباره غار زیبیل نوشته :دروازههای
جهنم صبح و شب باز است .این غار در شهر ناپل واقع شده و این امكان برای گردشگران وجود دارد كه
صداهای اسرارآمیزی كه گفته میشود شبانهروز در آن شنیده میشود را بشنوند.

اين ايده كه ما ســوار ماشــين
زمان شده و به گذشته يا آينده
ســفر كنيم از ديرباز در ادبيات
علمي،تخيلي جهان نقش مهمي
داشــته اســت؛ حتي به عرصه
سينما و سريالها و انيميشنها
هم كشيده شــده است .اچ.جي
ولز ،يكي از نخستين كتابهاي
مربوط به سفر در زمان را نگاشته؛
« ماشــين زمان» .نويسنده كه
خود يك دانشــمند بــوده ،به
راحتي توانسته با تسلطي كه بر
ادبيات و توصيف دارد ،خواننده را
با خود همراه كرده و او را به آينده
ببرد .در اين كتاب ،شــخصيت
اصلي بــر وســيلهاي مكانيكي
سوار شده و به آينده ميرود .در
آيندهاي كه او حضوريافته ،نوع
بشر به 2بخش اشراف و كارگران
زيرزميني تقسيم ميشوند .اما
اين آينده مربوط به چه ســالي
است؟ كسي نميداند .شخصيت
اصلي سرانجام قانع ميشود كه
بايد به زمان خودش برگردد.
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آخرين داستان

نامش با بسیاری از آثار كودك و نوجوان گره خورده است .از «هادی و هدی»
گرفته تا «زیزیگولو» و «دنیای شیرین» و دهها كار تلویزیونی دیگر ،آثاری
است كه رضا فیاضی با عشق و عالقه برای این گروه سنی نقشآفرینی كرده
است .او حتی حاال كه پا به سن گذاشته هم از برنامهسازی و كار برای كودكان
النازعباسیان
و نوجوانان خسته نشده و با جدیت كارش را دنبال میكند .البته نامهریهای
برخی مسئوالن موجب شده تا كمتر كار تصویری تولید كند و این روزها
بیشتر تمركزش در نوشتن كتاب و جریانسازی نمایش خالق برای كودكان و نوجوانان است .این
چهره چندی پیش در جشن امضای آخرین كتابش ،به كرونا مبتال شد و در بیمارستان بستری بود.
بعد از بهبودی نسبی ،سراغش رفتیم و ضمن احوالپرسی از این هنرمند 68ساله ،برگ دیگری از
كارنامه كاری او را ورق زدیم؛ موضوعی كه دغدغه همیشگی این بازیگر ،مجری ،صداپیشه ،نویسنده
و كارگردان بوده اما كمتر به آن پرداخته شده است .در ادامه بخشهایی از این گپ و گفت ما با این
خالق كتابهای شعر و رمان برای كودكان و نوجوانان را میخوانید.

هنرمندان ايراني در حوزه ســاخت
انيميشــن پيشــرفتهاي خوبي
داشتهاند و با اينكه تا يكي ،دو دهه
قبل صنعت ســاخت انيميشن در
ايــران چنگي به دل نمــيزد ،ولي
امروزه خيلي از انيميشنهاي ايراني
صاحب جايــزه و تقديرهاي جهاني
هم ميشــوند .به همين دليل است
كه هميشه ميتوان پيشنهادهايي از
انيميشنهاي ايراني هم مطرح كرد
كه ميتواند براي نوجوانان حسابي
مهيج و سرگرمكننده باشد .يكي از
اين انيميشــنها كه توسط اشكان
رهگذر ساخته شده ،آخرين داستان
اســت .جالب اينكه اين فيلم برنده
نخستين ســيمرغ بلورين بهترين
انيميشن ســينماي ايران از سي و
هفتمين دوره جشنواره فيلم فجر هم
شد .اين انيميشن ،برداشتي آزاد از
داستان ضحاك در شاهنامه است كه
توسط سازندگان آن تبديل به اين اثر
سينمايي شده است .جالب اينكه اين
انيميشن حتي از طرف ايران براي
رقابت اسكار هم معرفي شد.

پای صحبتهای رضا فیاضی ،بازیگر ،نویسنده و كارگردانی
كه همیشه دغدغه كودكان و نوجوانان را داشته

رستم و سهراب

بنيامين

عكس:محمدصادقخضرایی

از ديگر انيميشن باكيفيت ايراني
ميتوان به رســتم و سهراب اشاره
كرد كه توســط كيانــوش دالوند
ســاخته شــده اســت .انيميشن
درباره همــان داســتان معروف
رســتم و سهراب اســت؛ كه همه
ما ايرانيها با آن آشــنا هستيم و
دست آخر سهراب ،توسط پدرش
رستم ،كشته ميشــود .اما در اين
انيميشن ،پايانبندي داستان تغيير
پيدا كرده و مشاهده ميكنيم كه
چنين اتفاق تلخي نميافتد .جالب
اينكه حق كپيرايت اين انيميشن
توســط روسهــا و اماراتيها هم
خريداري شــده كه نشان ميدهد
از چه كيفيتي برخوردار بوده است.
به همين دليل بود كه همراه با اكران
داخلي آن ،اكران بينالمللي آن را
هم شاهد بوديم كه اتفاقي مهم براي
صنعت انيميشــن ايران محسوب
ميشود .براي نوجواناني كه حال و
حوصله مطالعه شاهنامه را ندارند،
تماشاي اين فيلم ميتواند گزينهاي
خوب براي آشنايي با فرهنگ ايراني
باشد.

افتخارمیكنم كه مرا
با ژانركودك بشناسند
نگاهی به ماندگارترین فیلمها و سریالهای كودك و نوجوان كه با شخصيتهایشان بزرگ شديم

خاطرهسازان كودكیهای ما

قصههای مجید

حتی شنیدن اسم «قصههای مجید» ما را به حال و هوای روزهای گذشته و شیطنتهای شیرین
پسرك اصفهانی میبرد؛ چه رسد كه بخواهیم دوباره به تماشای این فیلم بنشینیم .این فیلم یكی
از ماندگارترین برنامههای ژانر كودك و نوجوان به كارگردانی كیومرث پوراحمد است كه روایتی
از داستان زندگی پسركی نوجوان دارد كه همراه مادربزرگش زندگی میكند .مهدی باقربیگی در
نقش مجید و پرویندخت ایرانیان در نقش بیبی دو كاراكتر معروف این مجموعه تلویزیونیاند كه
ما همیشه آنها را با این نقشهایشان در ذهن تداعی میكنیم .این فیلم از محبوبترین برنامههای
كودك و نوجوان در اواخر دهه  ۶۰و اوایل دهه  ۷۰است.

قصههای تابهتا

هیچكس نفهمید كه چطور یك عروسك به نام «زیزی گولو» با شكل و شمایل غیرعادی توانست
ل كودكان و البته بزرگترها شود .مجموعه تلویزیونی «قصههای تابهتا» یكی از برنامههای
محبوب د 
نوستالوژیك دهه  ۷۰است كه مرضیه برومند آن را ساخت تا با روایتهای جذاب حتی بزرگترها را
هم پای تلویزیون بنشاند .از زمان تماشای همین فیلم بود كه ناخواسته ذهن ما امیرحسین صدیق
را با نقش آقای پدر و لیلی رشیدی را با نقش مادرخانمی شناخت .همچنین رضا فیاضی ،مریم
سعادت و مانی نوری هم بهترتیب در نقشهای جمال آقا جمالی ،اعظم خانم و امیرآقا جمالی برای ما
خاطرهساز شدند.

دنیای شیرین

از ديگر انيميشنهايي كه ميتوانيد
از وياوديهاي ايرانــي هم تهيه
و تماشــا كنيد ،بنيامين اســت؛
كه 3ســال پيش توســط محسن
عنايتي ســاخته شــد .انيميشن
درباره داســتان بنيامين در دوره
فراعنه مصر اســت كه براي نجات
مادرش از دست سربازان فرعون،
بايد خطرهاي زيــادي را به جان
بخــرد .ايــن انيميشــن بهترين
انيميشــن ســينمايي كشــور در
سيو دومينجشــنواره بينالمللي
فيلم كودك و نوجوان اصفهان شــد
و جايزههاي ديگري هم در ســطح
بينالمللي دريافت كرد .اين انيميشن
اكران موفقي هم داشته و 5ميليارد
تومان توانست فروش كند .اين فيلم
در كنار فضا و داســتان فانتزياش،
البته رويكردي تاريخــي هم دارد.
چنگيز جليلوند ،ناصر طهماســب،
اكبر مناني ،ســعيد مظفري و مريم
شــيرزاد ازجمله صداپيشگان اين
انيميشن تماشايي ايراني بودهاند.

از مجموعههای دوستداشتنی كودك و نوجوان در دهه  ۷۰میتوان به سریال «دنیای شیرین»
اشاره كرد .مجموعهای كه بهروز بقایی ساخت و رضا عطاران ،رضا فیاضی ،سهیال عزیزی ،زهرا
جواهری ،علیرضا رئیسی ،اشكان اشتیاق و سپهر آزادی در آن نقشآفرینی كردند .این فیلم دنیای
شیرین زندگی دو خانواده را به قلم دختر خانواده یعنی شیرین (با بازی زهرا جواهری) روایت میكرد
و بیننده را با اتفاقات جذاب خود همراه میساخت .تماشای این سریال نوستالوژیك هنوز هم برای
كودكان دیروز و بزرگساالن امروزی پر از خاطرات روزهای خوش كودكی است .چرا كه آن روزها
بیشترین لحظههای این نسل با تماشای برنامههای تلویزیونی سپری میشد.

مجید دلبندم

بسیاری مجید صالحی ،این بازیگر و كارگردان نام آشناي سینمای ایران را هنوز هم با كاراكتر معروف
«مجید دلبندم» میشناسند .این شخصیت عروسكی نخستین بار با مجموعه طنز «سیب خنده»
ساخته رضا عطاران به بینندگان معرفی و تكهكالمهای او تبدیل به صحبتهای روزانه اغلب مردم شد.
البته این مجموعه آیتمهای طنز دیگری هم داشت .در ادامه همین برنامه سریال مجید دلبندم مجدد
به كارگردانی عطاران ساخته و مورد استقبال قرار گرفت .عروسك مجید با گویندگی مجید صالحی
عروسك این مجموعه بود كه در كنار بازیگرانی چون حمید لوالیی ،رضا عطاران ،سیدجواد رضویان،
زیبا بروفه ،یوسف تیموری ،بهراد خرازی و سپهر آزادی ،محبوبترین برنامه تلویزیونی را شكل دادند.

سمندون

از مجموعههای بحثبرانگیز در ژانر كودك و نوجوان میتوان به مجموعه تلویزیونی «سمندون»
به نویسندگی و كارگردانی ناصر هاشمی در دهه  ۷۰اشاره كرد .داستان فیلم در مورد یك بچه غول
دو هزار ساله به نام سمندون بود كه زیر زمین خانهای قدیمی زندگی میكند .در این مجموعه ناصر
هاشمی ،رشید اصالنی ،داریوش اسدزاده و حمیده خیرآبادی ایفای نقش كردند .این سریال زیبا
سریعاً پرطرفدار شد اما با انتقاداتی از سوی منتقدان هم روبهرو شد چرا كه مخاطب اصلی فیلم
نوجوانان بودند ولی ژانر فیلم مناسب كودك و نوجوانان نبود .در این سریال بیشتر صحنههای ژانر
وحشت را به مخاطب القا میكرد كه این موضوع موجب شد تا ادامه سریال ساخته نشود.

خدا را شكر حالتان كه بهتر است؟
خدا را شكر كمی بهترم .متأسفانه برای جشن امضای كتابم در
كیش در جمعی حاضر شدم و بعد از مراسم متوجه شدم كه
مبتال به این بیماری شدهام .درس عبرتی شد برای من كه كرونا
را جدیتر بگیرم و حتی با زدن 2دوز واكسن آسترازنكا ،باز هم
پروتكلهای بهداشتی را رعایت كنم.
انشاءاهلل همیشــه سالمت باشید .جشن
امضای چه كتابی؟
یك كتاب 4جلدی از مجموعه «تیارا و نقاشیهایش» برای
كودكان نوشتم كه توسط نشر یوتاب منتشر شده« .ابرك جان
كجایی؟»« ،بچه فیل زورگو»« ،چی میخوری بقبقووو...؟»
و «شــیر اخمویی كه بچهها را دوست داشــت» عناوین این
كتابهاست كه توسط الهه سهرابی تصویرگری شدند .این
كتاب بهگونهای اســت كه در آن تیارا نقاشــی میكشد و با
نقاشــیهایش حرف میزند .در جواب تیارا ،نقاشــیهایش
به او عكسالعمل نشــان داده و جان گرفته و اتفاقات جالبی
میافتد .جالب اینكه گاهی هم به نحوه نقاشی كشیدن تیارا
اعتراض میكنند.
این معرفی كتاب مقدمهای شد تا ما را بیشتر
با آثارتان آشنا كنید .اگر اشتباه نكرده باشم
سال گذشته در همین ایام كرونا ،شما كتاب
صوتی هممنتشر كردید؟
بله؛ رمان «داستان تتو» سال گذشته از سوی انتشارات نودا
منتشر شد كه من این رمان را با خوانش خودم توسط مؤسسه
موج كتاب صوتی كردم تا عالقهمنــدان به كتاب كه فرصت
مطالعه ندارند ،این رمان را در هر جایی و مكانی گوش كنند.
كتابهای دیگرم را هم بهصورت صوتی خواندهام كه بهزودی
منتشر میشوند .دوست دارم پیام و حرف این رمان به گوش
افراد زیادی برسد .چرا كه این رمان داستان تلخ زندگی یك
دختر نوجوان را روایت میكند كــه مخاطبش نهتنها گروه
كودك و نوجوان بلكه بزرگســاالن است .قهرمان این كتاب،
ریحانه 14ساله است كه نابغه ریاضی است و به اقتضای سنش
دوست دارد پروانهای روی دستانش تتو كند اما اتفاقات عجیبی
رخ میدهد كه نگاهی روانشناختی به مسائل این گروه سنی
دارد .نكته دیگر درباره كتابم این است كه زبان كتاب متفاوت
است و من با مخاطب دوســتانه گپ میزنم ،از آنها مشورت
گرفته و مشــورت میدهم .با همین زبان به قصه ورود كرده
و موقعیتها را توضیح میدهــم .در كل من معتقدم قصه و

تئاتر نوجوان ،پلی برای برقراری ارتباط با دنیای آنهاست كه
با بهرهگیری از عنصر خیالپردازی در آن میتوان در او ایجاد
انگیزه و تفكر كــرد .اتفاقاً در این زمینــه هم بهتازگی كتابی
چاپ كردهام.
چه خوب! از ایــن كتاب جدید هم برایمان
بگویید...
كتاب «گامبهگام بهســوی تئاتر خالق» كار جدیدم اســت
كه از مجموعه 6جلدی «نمایش خالق» بهتازگی از ســوی
انتشارات جهاددانشگاهی منتشر شده5 .جلد دیگر این كتاب
نوشته دوستان خوبم داوود كیانیان ،منوچهر اكبرلو ،حسین
فداییحسین ،اكرم ابوالمعالی و فائزه فیض است .این كتاب
مجموعهای كاربردی و عملی است كه میتواند بهعنوان یك
راهنما و راهگشا برای مربیان مورد استفاده قرار بگیرد .مدرسان
و مربیان تئاتر كودك و نوجوان میتوانند با كمك این كتاب،
یك نمایش خالق را به اجرا دربیاورند .از سال 1355به بعد ،دو
دوره مربی تئاتر بودم و تجربههای خوبی با بچهها كسب كردم.
تجربیات این سالهای پربار را در این كتاب گنجاندهام.
چه چیزی شما را به این دنیای شیرین كودك
و نوجوان كشــاند و تا به امروز كه در آستانه
70سالگیهستیدثابتقدمنگهداشته؟
من همیشه دغدغه كار كودك و نوجوان را داشتهام و فعالیتم
را فقط محدود بازیگری نكردهام .نوشــتن و كارگردانی برای
این گروه سنی از مشغلههای همیشگی من است .با عشق و
عالقه برای آنها كار كرده و از هر فرصتی استفاده میكنم تا در
كنار آنها باشم .وقتی میبینم این فرشتههای پاك ،از دیدن
و خواندن آثارم خوشحال میشوند ،حال خوبی به من دست
میدهد .هنوز هم بازتابهای شــیرین از سوی بچهها بعد از
پخش زیزیگولو و مجموعههای دیگر در شــهرهای دور و
نزدیك در خاطرم مانده و دلگرمام میكند .از اینكه برای این
عزیزان وقت صرف میكنم ،حس خوبی دارم و افتخار میكنم
كه مرا با این ژانر بشناسند.
بهنظر میرســد تولید فیلم و محتواهای
فرهنگی برای این قشر از جامعه مغفول واقع
شــده .چرا برای كودك و بزرگسال كارهای
متفاوت و جــذاب تولید میشــود اما برای
نوجوانان كهدر گروهسنیحساستریهستند
محصوالت چندانی تولید نمیشود؟
من معتقدم كه كار باید به كارشناس و كاربلد این حوزه سپرده

شود .بســیاری از افراد با تجربه در این حوزه به قول معروف
استخوان خرد كردهاند اما هر گاه طرح یا ایده دادند به در بسته
خوردهاند .من خودم دهها طرح برای این گروه سنی ارائه دادهام
اما استقبال نشده و دالیلش هم مشــخص است .بهتر است
زیاد وارد این حوزه نشویم كه تكرار مكررات میشود .اما من
همیشه گفتهام و باز هم میگویم كه كار نوجوان باید دارای
بار آموزشی باشد .تمام تیم سازنده كار این گروه سنی باید با
مسائل كودك و ذهن او آشنا باشند تا بتوانند كاری دلخواه و
مرتبط و آموزنده برای آنها بسازند .خاطرم هست من در سال
1361مجموعهای به نام «زاغچه كنجكاو» ساختم كه حتی
شــعر آن مجموعه مضمون و بار آموزشی داشت .همچنین
در سال 1398در مجموعه «امروز و فردا» نهتنها بهعنوان پدر
خانواده بازی كردم بلكه شاعر تیتراژ و یكی از نویسندگان هم
بودم و تالش میكردیم مفهوم زندگی كردن و استقالل را به
بچهها بهدرســتی منتقل كنیم .در این مجموعه برای اینكه
بهخوبی با مخاطب نوجوان ارتباط بگیریم از بازیگران نوجوان
این فیلم سؤال میكردم كه شما در چنین ماجرایی ،شخصاً
چه پیشنهادها و تقاضاهایی از پدر دارید و همانها را اجرایی
میكردیم« .دنیای شیرین» هم به همین شكل بود و من برای
بخشهایی از آن عالوه بر بازی ،نویسندگی هم كرده بودم.
نزدیكی شــما به فضای كتاب شــما را از
بازیگری دور كرده .خودتان كم كار شدهاید یا
پیشنهادهاموردقبولشمانیست؟
در ســالهای اخیر نمایش بینالمللی «من ترامپ نیستم!»
و فیلمهای سینمایی «و با تشــكر از خانواده رجبی»« ،كار
كثیف»« ،نرگس مست» و سریالهای «دریا نزدیك است»،
«ایراندخت» و «معمای شاه» را بازی كردم .سریال «دادزن»
و «اسپینجر» را هم برای شبكه نمایش خانگی و سریال «جزر
و مد» را هم برای شــبكه یك خوزستان بازی كردم كه هنوز
منتشرنشده.
هماكنون مشغول چه كاری هستید؟
سریال «خانه پرتغالیها» را در دست انجام دارم كه بهخاطر
كرونا تصویربرداری آن دوسالی به تاخیر افتاده بود و به امید خدا
بعد از بهبودی كامل از كرونا برای بازی در این سریال حاضر
میشوم .البته ناگفته نماند چند ســالی است كه از آلودگی،
ترافیك و همهمه تهران گریخته و به جزیره كیش آمدهام .در
اینجا كالسهای هنری و كارگاههای مختلف برگزار میكنم.
گروههای هنریای هستند كه با آنها كار تئاتر كودك و نوجوان
را دنبال میكنم .یك كتابفروشی ویژه كودك و نوجوان هم
راهاندازی كــردهام .قبل از همهگیری كرونا ،در یك ســالن
كوچك ،تئاتر عروسكی راه انداخته بودیم و استقبال خوبی
از این كار شــده بود .حتی برای اجرا با مراكز مختلف ازجمله
مهدكودكها قرارداد بسته و كار بهخوبی دنبال میشد اما با
آمدن كرونا همه برنامه تئاتر عروســكی تعطیل شد .من هم
به تهران رفتم .بهتازگی برای از سرگیری فعالیتهای ادبی و
نمایشی این گروه سنی به كیش بازگشتهام و به امید خدا كمی
بعد از بهبودی كامل و پایان دوره نقاهت ،كار را دنبال میكنم.
با این عالقهای كه بــه كودكان دارید ،پس
باید نوههایتان خیلی خوشبخت باشند كه
پدربزرگی مثل شما دارند؟
3نوه دوستداشتنی دارم كه هر كدام شیرینی خاص خودشان
را دارند .در واقع بیشتر این منم كه با آنها حس و حال خوب و
بیآالیش دنیای كودكی را تجربه میكنم.

تا چند سال پیش كه خبری از تبلت ،تلفن همراه و بازیهای رایانهای نبود ،مهمترین سرگرمی كودكان و نوجوانان ،تماشای برنامههای تلویزیونی بود كه مهیجترین اتفاقات را برای آنها
رقم میزد .در آن دوره فیلم و سریالهای ژانر كودك ،طرفداران زیادی داشت و حتی بزرگساالن را به سالنهای سینما كشانده یا پای تلویزیون مینشاند .برخی از این فیلمها هنوز هم
با گذشت زمان زیباییها و جذابیتهای خود را دارند و برای بزرگساالن كه همان كودكان دیروز بودند ،حكم نوستالوژی دارند ،تا جایی كه بازیگران این فیلمها را هنوز هم با نقشی كه
آن سالها در فیلمهای كودك دیدهاند به یاد میآورند .با ما همراه باشید تا چند فیلم سینمایی و سریال محبوب كودك و نوجوان ایرانی را همراه با كاراكترهای محبوبشان مرور كنیم.

دنیای شیرین دریا

مگر میشود صحبت از سریال «دنیای شیرین دریا» كرد و یادی از مرحومه پوپك گلدره نشود؟ دختر
بااستعدادی كه برای نخستین بار با این سریال و لهجه زیبای شمالیاش در دلها محبوب شد .این
سریال از مجموعههای ماندگار دهه  ۷۰است كه بهروز بقایی ساخت و قرار بود در فصلهای بعدی
ل را با همین تم در شهرهای دیگر كشور بسازد كه به دالیلی هیچگاه ساخته نشد .داستان این
سریا 
سریال از این قرار بود كه دختری به نام شیرین همراه مادر و خواهر و برادرهایش در كنار خانواده
داییاش در شمال كشور زندگی میكردند و هر روز با اتفاقات جدیدی روبهرو بودند.

دانی و من

حمید گودرزی را با «دانی و من» بیشتر از همیشه به یاد میآوریم .بازیگری كه با بازی در
این مجموعه تلویزیونی در دهه  ۷۰به شهرت رسید .این سریال ویژه كودك و نوجوان را علی
عبدالعلیزاده ساخت و بهدلیل استقبال خوب بینندگان ،فصل بعدی آن هم در سالهای بعد ساخته
شد .داستان فیلم از این قرار است كه یك دایناسور (دانی) از دل یك نقاشی بیرون آمده و ماجراهایی
را خلق میكند .حضور عروسكی با این قد و قامت در كنار آدمها ،جذابیت خاصی به مجموعه دانی و
من بخشیده بود كه حتی بزرگترها را هم ترغیب به تماشا میكرد .پرستو گلستانی و ابراهیمآبادی از
دیگر بازیگران این مجموعه بودند.

كاله قرمزی و پسرخاله

در صدر فیلمهای كودك و نوجوان ایرانی ،بیشك این «كاله قرمزی و پسرخاله» است كه جایگاه
نخست را دارد .اثری كه نخسستین بار سال  ۱۳۷۳به كارگردانی ایرج طهماسب ساخته شد .از
هنرمندان این مجموعه میتوان به فاطمه معتمدآریا و به همراه صداپیشگی حمید جبلی اشاره كرد.
این فیلم یكی از پرفروشترین فیلمهای تاریخ سینمای ایران است كه بهدلیل استقبال گسترده
مخاطبان ،در سالهای بعد به قالبهای مختلف با داستانهای جذاب و متفاوت پخش شد .در نهایت
در سال  ۱۳۸۸با اضافه شدن چندین شخصیت عروسکی به تلویزیون بازگشت .با پخش این مجموعه،
عالوه بر عروسكهای دوست داشتنی ،ایرج طهماسب در نقش آقای مجری محبوب دلها شد.

بچههای آسمان

مجید مجیدی در سال  ۱۳۷۵یكی از اثرگذارترین فیلمهای سینمایی برای گروه كودك و نوجوان را
ساخت كه حتی بزرگترها را هم شیفته خود كرد .این كارگردان برای ساخت این فیلم نامزد دریافت
جایزه اسكار شد و جزء 5نامزد نهایی دریافت جایزه بهترین فیلم خارجی زبان اسكار سال ۱۹۹۸
بود .این فیلم در جشنوارههای خارجی جوایز بسیاری را كسب كرده و از سوی بزرگان سینما نیز
موردتقدیر و ستایش قرار گرفته است .بازیگرانی چون رضا ناجی ،میرفرخ هاشمیان و بهاره صدیقی
در این فیلم هنرنمایی كردند .فیلم روایتگر زندگی خواهر و برادری است كه شرایط مالی خوبی
ندارند و قرار است علی با شركت در یك مسابقه ورزشی برنده كفشی برای خواهرش شود.

گلنار

اجازه دهید كمی عقبتر برگردیم و سری به فیلمهای ماندگار كودك و نوجوان در دهه  ۶۰بزنیم.
بیشك در فهرست فیلمهای این دهه «گلنار» صدرنشین است .كامبوزیا پرتوی در اواخر جنگ
تحمیلی این فیلم را با حال و هوای مردم درگیر جنگ ساخت و غزل شاكری را بهعنوان بازیگر نقش
اول این فیلم با نام گلنار به بینندگان معرفی كرد .گلنار برای پیدا كردن دستمالی كه یادگار مادرش
بود به جنگل میرود و ماجراهایی برایش پیش میآید .این فیلم با موضوعی جدید و سبكی موزیكال
و وجود عروسكهای دستساز ،تبدیل به یكی از محبوبترین فیلمهای كودك و نوجوان شد و نشان
داد تماشای فیلمهای شاد ،نیاز مردم و كودكان در آن سالهاست.

پنجشنبه

مهمان خانه
مژده لواسانی ،یك مجری است كه شعر میگوید یا شاعری
است كه اجرا میكند؟

زندگیها را سخت كرده است .همین كه آدمها از دیدار همدیگر
و سفر محروم شدهاند ،باعث شــده حال عمومی مردم بد باشد،
مشكالت اقتصادی هم به جای خود .درباره مشكالت زیاد حرف
زده میشود و البته كه كار خوب و الزمی هم هست .اما اینكه ما
هم در آن یك ساعت جمعه شب دوباره از ناكامیها حرف بزنیم،
دردی از مردم دوا نمیشــود .هرچند كه مــن بهعنوان مجری
اگر یك كنایه سیاسی روی آنتن بزنم ،حتما محبوب و قهرمان
میشوم و برایم دست و جیغ و هورا میزنند ،اما برای مردم اتفاق
تازهای نمیافتد .ما دنبال این هستیم كه هفته را بدرقه كنیم و با
حالی خوب ،به استقبال هفته جدید برویم.
انتخاب محتوای پیشــنهادی میتواند لبه
تیغ باشــد .خیلیها میتوانند كتــاب یا فیلم

گاهیحرفزدنازناكامیها

دردی را دوا نمیكند
كتاب چه بخوانیــم؟ فیلم چه ببینیم؟ هر طرف ســر بچرخانیم پر اســت از
پیشنهادهای مختلف ،از نشریات و صفحههای شخصی افراد در فضای مجازی
گرفته تا برنامههــای رادیویی و تلویزیونی متنوع كه بســتههای فرهنگی به
شهروندان پیشــنهاد میدهند .اما مژده لواسانی كه پیش از این هم برنامههای
نیلوفر  ذوالفقاری
تلویزیونی محبوبی ساخته و اجرا كرده ،معتقد است «بسته پیشنهادی» ،برنامه
جدیدش ،با تمركز بر حال خوب شهروندان ،پیشــنهادهای متفاوتی روی میز
میگذارد .با لواسانی از تجربهاش در ارائه محتوای فرهنگی به شهروندان گفتوگو كردهایم .از او تا به
حال 2مجموعه شعر با نامهای «خون انار گردن پاییز است» و «به چهل سالگیات رسیدهام» منتشر
شده است .لواسانی از تالشهایش برای بیرون آمدن نقش شاعری از زیر چتر نقش مجریگری میگوید.
برنامههای زیادی وجود دارند برای پیشنهاد
محتوای فرهنگی به شــهروندان ،ســاختن
فهرســتهایی مثل «100كتاب كه باید قبل از
مرگ خواند» و امثال آن هم بسیار رایج است .شما
چه كردید برای اینكه این روند تكراری به شكل
متفاوتی از پیشنهاد دادن تبدیل شود؟
ذات پیشنهاد هیچوقت تكراری نمیشــود .به همین دلیل هم
سالهاســت در جهان این اتفاق در حال تكرار است .مثال همان
«100رمان كــه باید قبل از مرگ بخوانیم» چیزی نیســت كه
فقط ما آن را پیشنهاد داده باشیم .موضوع پیشنهاد فیلم ،كتاب
و محتوای فرهنگی تكراری نمیشود ،چون خود پیشنهادها تازه
به تازه اتفاق میافتند .یكبار من با جهانبینی و ســطح سواد
و معلومات خودم پیشــنهادهایی را مطرح میكنم ،یكبار هم
مثال شخصیتی مثل پروفسور ســمیعی با دانش و تجربه و آنچه
خودش در زیستن تجربه كرده است .جنس پیشنهادها متنوع
است .یك بسته پیشــنهادی از محتوای فرهنگی را خود برنامه
به بینندگان ارائه میكند .بقیه پیشنهادها را هم مهمانان برنامه
مطرح میكنند .یك شب رضا یزدانی ،هفته بعد گالب آدینه و یك
هفته احسان عبدیپور پیشنهادهایی را مطرح میکنند و طبیعی
است كه این تنوع از شخصیتها ،تفاوت خوبی در پیشنهادها ایجاد
میكند .بنابراین پیشنهادها تكراری نخواهد بود .اما در فرم برنامه
تالشهایی كردهایم برای اینكه برنامه تازگی داشته باشد.
پس تفاوتها را در جای دیگری ایجاد كردید؟
فرم متفاوت اســت .در طراحی برنامه سعی كردهایم تمركزمان
صرفا برپیشنهاد دادن نباشد ،بلكه پیشــنهادهایی داریم برای
حال بهتر .حتما هر كدام از ما میتوانیم یك موســیقی غمگین
درخشان به دیگران پیشــنهاد دهیم اما انتخاب ما چیز دیگری

بود .ما در پیشــنهادها از خودمان پرســیدیم :چه چیزی حال
آدمها را بهتر میكند؟ چه چیزی باعث میشود كه وقتی فالن
كتاب را خواندیم ،احســاس رضایت كنیم و بهنظرمان روز
بهتری را پشت سر گذاشته باشــیم؟ به همین دلیل هم
در كنار پیشنهادها ،مروری هم بر اخبار حالخوبكن
و چهرههای این حوزه داریــم .از آن 2زن ماهیگیر در
جزیره هنگام گرفته تا سرباز راهوری كه به كودكان
كار درس میدهد یا جنابخان و فاضل نظری،
همه چهرهها را از بین كسانی انتخاب كردهایم
كه خودشــان حال خوبی دارند و با كارشان
حال دیگران را خوب كردهاند .حتما دیدن
عكس سرباز راهوری كه به یك كودك
كار دیكته میگوید ،حال همه ما را هم
بهتر میكند.
چرا اینقــدر روی حال
خــوب تأكیــد دارید؟
بهنظرتان مردم این روزها
به حال خــوب احتیاج
بیشتری دارند؟
حتما همینطور است .ما 2سال
كرونایی را پشت سر گذاشتهایم.
اگر حتی ماجرای معیشــت و
اتفاقات تلخ این روزگار را كنار
بگذاریــم ،در خانوادههایی كه
هیچكدام از مشــكالت مالی
دیگران را ندارند ،باز هم كرونا
تأثیر منفی خود را گذاشــته و

كتابهای ایرانیای كه در حافظه جهانی ثبت شدهاند
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شاهكار و مشهور معرفی كنند ،اما فقط آنها كه
اصطالحا خوره این موضوعات هستند میتوانند
پیشنهادهای كمترشناختهشده ارائه دهند .برای
این موضوع چه فكری كردهاید؟
بسته پیشنهادی خودمان كه توسط تیم كارشناسی در حوزههای
مختلف آماده میشود .اما برای پیشنهادهایی كه چهرهها ارائه
میدهند ،بهعنوان افرادی كه در حوزه خودشان مرجع هستند،
دستشان را كامال باز گذاشــتهایم .البته نكته ما این است كه
كتاب و فیلم پیشنهادی ،باید مناسب خانواده و مهمتر از همه،
قابل دسترس باشد .مثال اگر فیلم و سریال خارجی پیشنهاد داده
میشود ،مردم باید در شبكه نمایش خانگی این پیشنهادها را پیدا
كنند .ســاختن حال بهتر برای مردم هم ،شرط ما برای انتخاب
پیشنهادهاست.
حال بهتر را چه تعریف كردهاید؟
این نكته جالبی اســت اتفاقا .بهروز شــعیبی بهعنوان یكی از
چهرههای پیشــنهاددهنده برنامه ،گفت كه قصــد دارد فیلم
«پوست» را معرفی كند .برایم جالب بود كه فیلمی از ژانر وحشت
را انتخاب كرده است .توضیح او این بود كه در سینما ،اگر فیلمی
درخشان با وجوه درست و استاندارد ببینیم ،با رضایت خاطر
آن را به پایان میبریم .به این ترتیب الزم نیست حتما فیلم
كمدی ببینیم تا حالمان بهتر شود .این نگاه درستی است
و لذت تماشای یك اثر فكرشده ،حالمان را بهتر میكند.
البته كه چهرههای پیشنهاددهنده هم خیلی
مهم هستند .محبوبیت آنها میتواند مردم را
كنجكاو كند برای شنیدن پیشنهادها...
دقیقا همینطور اســت .انتخــاب چهرهها با
حساسیت انجام شــد .مثال فاضل نظری را
بهعنوان شــاعر برگزیده دعــوت كردیم.
شعر همیشه حال ایرانیان را خوب كرده
اســت و به این فكر كردیم كه در این
حوزه ،كدام چهره االن برای مردم
محبوبتر اســت و نسل جوان
شعرهایش را زمزمه میكنند؟
یا مثال جنابخان كه انتخاب
نهایی از میان اسمهای متعدد
چهرههای حالخوبكن بود.
چهرههای محبــوب زیادند،
اما ممكن است كسی آنها را
دوست داشته باشد و دیگری

یونسكو 27اكتبر برابر با 5آبان را بهعنوان روز جهانی میراث دیداری شنیداری،
برای افزایش آگاهی عمومی نسبت به حفاظت از این میراث ،حمایت از مؤسسات
نگهدارنده این میراث و ترویج دسترسی بیشتر به آنها گرامی میدارد .در حافظه
جهانی ،فیلمهای مســتندی مانند «جان مرجان»« ،پل آزادی»« ،یاد و یادگار و
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نه .اما جنابخان ،بهعنوان شخصیتی كه محمد بحرانی به آن فراتر
از یك عروسك ،جان داده است ،مورد پسند همه و جذاب است.
دیدن جنابخان بهعنوان چهرهای كه در یك گفتوگو شركت
كرده ،برای بینندگان جذابیت دارد.
برای خودتان هم مطالعه منظم در این حوزهها
ضروری است تا بتوانید پیشنهادهای دقیق ارائه
دهید ،درست است؟
من محال است اسم كتابی را ببرم و آن را نخوانده باشم یا فیلمی را
معرفی كنم كه آن را ندیده و نقدهایش را نخوانده باشم یا با كسی
گفتوگو كنم و دربارهاش اطالعاتی كسب نكرده باشم .این كار
مجری را سخت میكند ،چون باید مطالعه منظم و فراوان و بررسی
دقیق در حوزههای مختلف داشته باشد.
درباره كتاب و مطالعه حرف زدید .دومین كتاب
شما ،در مقایسه با وضعیت نشــر و استقبال از
كتابها ،با موفقیت عجیب و غریبی مواجه شد.
بهنظرتان چقدر از این موفقیت به شهرتتان تعلق
دارد و چقدر از آن بهخودتان؟
واقعیت این است كه من هر كاری بكنم ،حتی اگر بزرگترین شاعر
جهان شوم ،باز هم شعرم زیر سایه اجرا و شهرت آن قرار میگیرد.
این موضوعی است كه نمیتوانم آن را كتمان كنم .تا 10یا 20سال
دیگر هم ،هر كتابی كه منتشر كنم تحتتأثیر این شهرت است.
این اتفاق ناگزیر است ،مثال شخصیتی مثل اندیشه فوالدوند ،چه
سبك او را دوست داشته باشیم چه نه ،پیش و بیش از بازیگریاش،
شاعر است .اما همیشه شعرهایش زیر سایه سلبریتی بودنش قرار
میگیرد .من هم این سالها جنگیدم كه كارم مستقل از شهرتم
دیده شود اما در نهایت به این نتیجه رسیدم كه به هر حال مردم مرا
با اجراهایم بهخاطر میآورند .اما اگر قرار باشد مژده لواسانی شاعر
همیشه زیر چتر مژده لواسانی مجری باقی بماند ،شعرش هویتی
نخواهد داشت و من تالش میكنم این اتفاق نیفتد.
چه كردید تا كتابتان مستقل از شهرت اجرا،
اثری قابل دفاع باشد؟
من سالهاست به شعر تعلق خاطر دارم .در12سالگی شعر نوشتم
و برای روزنامه فرستادم ،شعری كه منتشر شد و مورد تقدیر هم
قرار گرفت .میخواهم بگویم شعر گفتن از نوجوانی در من شكل
گرفته و ســابقه داشته است .همیشــه تالش كردهام شعرهایم
قابلدفاع باشد .اگر كسی هر دو مجموعه شعر مرا خوانده باشد و
بدون بغض و قضاوت قبلی نظر دهد ،میبیند كه من در این فاصله
تالش كردهام یاد بگیرم و بهتر شعر بگویم .در نهایت من هنوز هم
به تالش برای بهتر یاد گرفتن شعر ادامه میدهم ،در كارگاههای
نقد شعر گروس عبدالملكیان شــركت میكنم و هفته به هفته
سعی میكنم شعرم پویاتر شــود .اثر من باید خودش از خودش
دفاع كند .اگر كتاب من خوانده نشــده نقد شود و كسی بدون
اینكه حتی یكبار آن را بخواند ،بگوید این هم كتابی است مثل
بقیه كتابهایی كه سلبریتیها چاپ میكنند ،كاری از دست من
برنمیآید .اما در نهایت فكر میكنم اسم و شهرت شاعر و نویسنده،
میتواند كتاب را تا چاپ دوم هم جلو ببرد ،نه خیلی بیشتر .كتاب
من تا چاپ هشــتم پیش رفته و بهنظر میرسد به ذائقه افرادی
خوش نشسته است.
سال آینده منتظر كتاب جدیدتان باشیم؟
مجموعه شعر «به چهل سالگیات رســیدهام» در آذرماه سال
99منتشر شــد .هر كتابی از من منتشر شــود حتما در پاییز
خواهد آمد و امیدوارم پاییز 1401بتوانم مجموعه شــعر بعدی
را منتشر كنم.

كودكان سرزمین ایران» و مجموعه عكسهای تاریخی و مجموعه سرودهها و آثار
موسیقایی انقالب اسالمی در فهرست ملی برنامه حافظه جهانی یونسكو به ثبت
رسیدهاند .همچنین كتابهایی نیز بهعنوان نشانههای ایران در حافظه جهانی ثبت
شدهاند كه برخی از آنها را مرور میكنیم.

شاهنامه بایسنقری

در اواخر قرن هفتــم هجری قمری
و در زمــان غازانخــان ایلخانــی،
خواجــه رشــیدالدین فضــلاهلل
همدانی به وزارت رســید .وی برای
سازماندهی ،تمركز و تداوم تحقیقات
و فعالیتهای فرهنگی و علمی ،یك
مجموعه بزرگ علمی ،آموزشــی و
پژوهشی به نام ربعرشیدی تأسیس
كــرد .این بنیــاد عظیــم بهصورت
شهركی علمی در حومه شهر تبریز
ساخته شــد كه شــامل كتابخانه،
مدرسه ،بیمارســتان ،مدارس عالی،
پرورشــگاه ،كارگاههای صنعتی و...
بود .خواجه برای تأمین پشتوانه مالی
و برای اداره این مؤسســات بزرگ،
داراییهــای زیــادی را وقــف ربع
رشیدی كرد و برای سازماندهی اداره
ربــع و موقوفــات آن ،وقفنامههایی
تنظیم كرد و بر اصالت این نسخه علما ،دانشمندان و دیوانیان زیادی ازجمله عالمهحلی گواهی
دادهاند .وقفنامه ربعرشیدی ،به خط خواجه رشیدالدین فضلاهلل همدانی است و فقط یك نسخه از
آن در تمام جهان وجود دارد كه در سال 1348از بازماندگان توسط انجمن آثار ملی ایران خریداری
و به كتابخانه تبریز اهدا شد .ربعرشــیدی پس از قتل خواجه ویران شد اما این وقفنامه تاكنون
حفظ و نگهداری شده و گواه آن تشكیالت بزرگ علمی اســت ،این اثر در سال 1386در حافظه
جهانی یونسكو به ثبت رسید.

ایرانیــان در حــــــوزه نجــوم و
ستارهشناســی و علوم مربوط به آن
سابقهای طوالنی داشتهاند و كارهای
بزرگــی در ایــن زمینــه كردهاند.
التفهیم ،نخستین كتاب فارسی است
كه در مورد ستارهشناسی و هندسه و
حساب نوشته شده است .ابوریحان
بیرونی در كتاب التفهیم تالش كرده
مقدمات علوم ریاضــی و نجوم را به
زبانی ســاده نســبت به اثر دیگرش
كتاب قانون مســعودی ،بیان كند و
مخاطبان او نیز نوجوانانی هستند كه
با این علوم آشنایی چندانی ندارند.
كتاب التفهیم از 530پرسش و پاسخ
تشكیل شده و 4بخش دارد :هندسه،
حساب (شمار) ،نجوم (صورت عالم)
و احكام نجوم (تنجیم) .قدیمیترین
نســخه خطی متن عربــی التفهیم
(كتابت  )573در كتابخانه چستر بیتی در ایرلند نگهداری میشــود ،اما برخی نسخهشناسان
نسخه مورخ 658متعلق به كتابخانه كاما در بمبئی را قدیمیترین دستنویس متن فارسی معرفی
كردهاند اما نسخهای خطی مورخ  538از این متن فارسی در كتابخانه مجلس شورای اسالمی در
تهران موجود است.این اثر در سال 1390در حافظه جهانی یونسكو به ثبت رسیده است انتشارات
سفیر اردهال ،نسخه عكسی از نسخه خطی كتابخانه مجلس را با مقدمه فرید قاسملو ،در مجموعه
تاریخ علم ،فرهنگ و تمدن دوره اسالمی ،به چاپ رسانده است.

دیگر صغیــر و كبیر ایــن مملكت
میدانند كه شــاهنامه فردوســی
بزرگ ،از نمادهای ایرانیت و فرهنگی
ایرانــی و تاریخ كهن این ســرزمین
اســت .به همین دلیل هم بوده كه
بعد از شــكلگیری آن ،هر كسی كه
میخواســته به نوعی ادای دینی به
فردوسی و شــاهنامه و ایران داشته
باشد ،ســعی میكرده بخشی از آن
را به طرزی بنویســد و بــه یادگار
بگذارد .شاهنامه بایسنقری ،نسخه
نفیس ،كهــن و نگارگری شــده از
شاهنامه فردوسی است كه در سال
833قمری (809خورشــیدی) به
سفارش شــاهزاده بایســنقرمیرزا
(فرزند شاهرخ و نوه تیمور گوركانی)
تهیه شده اســت .این نسخه بهخاطر
كتابآرایی و نگارگریهای قابلتوجهی
كه دارد ،از ارزش فراوانی برخوردار اســت .این اثر 22نگارگری به ســبك هرات دارد كه از مهمترین
نگارگریهای شاهنامه بهحساب میآیند .مهمترین امتیاز شاهنامه بایسنقری ،كامل و دستنخورده
بودن آن در مقایسه با شاهنامههای مشهوری همچون شاهنامه شاهطهماسبی است .تنها نسخه این
شاهنامه در كتابخانه كاخ موزه گلستان نگهداری میشــود و در سال 1386در برنامه حافظه جهانی
یونسكو ثبت شده است .انتشارات بهزاد نسخهای نفیس از شاهنامه بایسنقری را با جلد گالینگور و كاغذ
گالسه ،در قطع رحلی منتشر كرده است.

پنج گنج نظامی گنجوی

ذخیره خوارزمشاهی

كلیات سعدی

كانون هنری بایسنقر در هرات بهنام
دارالصنایــع كتا بســازی معروف
بــود و كتابهــای پدیدآمــده در
دوره بایسنقری شــامل نفیسترین
مینیاتورهــا و اســتادانهترین
خوشنویســیها هســتند كــه بــه
زیبایــی تمام صحافــی و جلدآرایی
شــدهاند .یكی دیگر از آثار مهم این
كارگاه هنری ،خمســه یــا پنج گنج
نظامی اســت ،این كتاب 11نگاره و
706صفحه دارد و در سال 914توسط
ابیسعید قاضی نیشــابوری كتابت
شده است .این اثر در سال 1390در
حافظه جهانی یونسكو ،به ثبت رسیده
و با وجود این نسخههای متفاوتی از
آن در كتابخانه مركزی و مركز اسناد
دانشگاه تهران ،كتابخانه و موزه ملی
ملك ،كتابخانه شهید مطهری ،موزه
ملی ایران و كاخ گلستان ،لوح ثبت جهانی آن به موزه ملك تقدیم شده است.

ذخیره خوارزمشــاهی مهمترین كتاب
پزشــكی تا دوره جدید به زبان فارسی
اســت كه یك دوره كامل دایرهالمعارف
پزشــكی اســت و همه موضوعات مهم
پزشــكی را در برمیگیــرد .زینالدین
اسماعیل بن جورجانی ،پزشك صاحبنام
دربار خوارزمشاهی ،در این كتاب درباره
كلیات پزشكی ،تشــریح ،فیزیولوژی،
علل بیماریها ،انواع درمانها ،بهداشت،
دستور تغذیه ،جراحیها ،بیماریهای
پوستی ،داروشناســی و گیاهان دارویی
نوشته اســت ،بهگونهای كه این كتاب
قرنها مأخذی معتبر در آموزش پزشكی
بوده و نگارش این اثر به زبان فارسی ،در
دورهای از تاریخ ایران كه عربی زبان علمی
بوده است ،برای استفاده عموم مردم از آن
اهمیت زیادی دارد .این مجموعه در سال
1392در فهرست حافظه جهانی یونسكو
به ثبت رسید.این كتاب در مجموعهای  6جلدی توسط انتشارات سفیر اردهال منتشر شده است.

در ســال  ،1394نســخهای از كلیات
ســعدی كــه در كتابخانه ملــی ایران
نگهداری میشــود ،در حافظه جهانی
یونسكو ثبت شــد .این نسخه در شیراز
و 80ســال بعد از درگذشــت سعدی
كتابــت شــده و جــزو گنجینههای
كتابخانــه ملی بهحســاب میآید .این
نسخه از كلیات سعدی شامل بوستان،
گلســتان و غزلیات و دارای كتیبههای
مزدوج مذهب با نقوش اســلیمی و گل
و برگ ختایی به زر محــرر ،الجورد و
شنگرف است .نسخه دیگری از این اثر
در كتابخانه آســتان قدس رضوی نیز
موجود است اما نســخه كتابخانه ملی
بهنظر مصححان كاملتر بوده و به كمیته
حافظه جهانی معرفی شــده است .این
نسخه از كلیات سعدی به چاپ نرسیده
اما برای مطالعه آثار این شــاعر ،كلیات
سعدی به تصحیح محمدعلی فروغی را انتشارات دوستان منتشر كرده است.

پادكستخوانی
معجون

بعضــی وقتهــا رفتــن ســراغ
كتابهــای تخصصــی و خواندن
آنهــا ســخت بهنظر میرســد،
مخصوصاً برای آنها كــه عادت به
خواندن اینطور كتابهــا ندارند.
برای ایندسته افراد ،گوش كردن به
پادكستی كه كتابهای تخصصی
در آن خوانده میشود یك انتخاب
عالی است .شما هم دوست دارید
تاریخ را از البهالی كتابها بشنوید؟
پس احتماالً پادكست معجون یك
انتخاب خوب برای شماست .مسعود
فهیمی و نوید حقوقی ســازندگان
این پادكست هســتند .منبع هر
اپیزود یك یا بعضــی وقتها چند
كتاب است و البته هر قسمت شما
را به خواندن این كتابها هم دعوت
میكند .تاریخی كه درباره آن حرف
میزنیم الزاماً یك رویداد یا اتفاق
تاریخی خاص نیســت ،گاهی هم
انتخاب سازندگان پادكست ،حرف
زدن از كتابی مانند «توهم رشد»
نوشــته دیوید پیلینگ اقتصاددان
است كه تغییرات اقتصاد را در طول
تاریخ بررسی میكند.

فردوسیخوانی

از اسمش هم مشخص است كه قرار
است چه بشــنویم :فردوسیخوانی.
امیر خادم در این پادكست شاهنامه
فردوسی میخواند .شاید با خودتان
بگوییــد این روزها دیگر چهكســی
حوصله شــاهنامه خوانــدن دارد یا
داســتانهای تكراری شــاهنامه را
دیگر همه شــنیدهاند ،اما پادكست
فردوسیخوانی میتواند نگاه شما را
به شــاهنامه عوض كند .ویژگی این
پادكست این است كه خوانش سازنده
ربطی به خوانش خشك یا حماسی
شاهنامهپژوهان ندارد ،به همین دلیل
انتخاب مناسبی برای كسانی است كه
بهنظرشان متن شاهنامه سخت است و
آن را نمیفهمند .سازنده موقع خواندن
طوری روی جملهها تأكید میگذارد
كه معنای هر بیت را كامل بفهمیم و با
توضیحات تكمیلی مختصر و ضروری
فهم ما را از داستان راحتتر میكند.
روایــت روان قصههــا ،ویژگی دیگر
فردوسیخوانی است.

چیروك

اولین قصههایی كه مــا را به دنیای
داســتانها عالقهمنــد كردهانــد،
قصههای عامیانهای بودهاند كه نسل
به نسل منتقل شــدهاند و در گوش
ما خوانده میشــدند؛ قصههایی كه
بنا به ســلیقه و حافظه راویان تغییر
میكنند ،چون بالذات قــرار نبوده
مكتوب شوند .پادكست چیروك این
میراث پرقصه و گرانقدر ما فارسی
زبانان را كنار هــم جمع كرده و ما را
به دنیای رنگارنگ قصهها فارســی
وصل كرده است .چیروك قصههای
جذابــی تعریــف میكند تــا به ما
یادآوری كند خیلی از مسائل امروز
ما صدها ســال قدمت دارند .روزبه
اســتیفایی راوی چیروك است و در
هر قســمت از منابع مختلف روایتی
از قصهای شــفاهی درست میكند
و برایمان تعریف میكنــد .توانایی
قصهگویی راوی در كنار توضیحاتی
كه از پژوهشگران قصههای عامیانه
گرد هم میآورد ،پادكست را تبدیل
به مجموعهای كرده كه شنیدنش هر
عشق قصهای را غرق لذت میكند.

خانهگردی
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بازی نقشه گنج بچهها

آشپز این هفته
 ۳دسر پاییزی معرفی میكند

ســرگرم كردن بچهها در خانه
و البته سرگرم شــدن با آنها در
خانه ،برای خــودش یك مهارت
و فن محســوب میشود .اینطور
نیســت كه صرفا بخواهید وقت
بچهها را پر كنید؛ باید این سرگرم
كردنها هدفمند هم باشد .گاهی
با یك خالقیت ساده ،میتوانید
بازیهای قبلــی را تبدیل به یك
بازی و فرایند جــــذاب جدید
كنیــد .مثال میتوانید اشــیایی
را در بخشهــای مختلف خانه
پنهان كنید .ســپس روی كاغذ،
نقشــه گنجی را بكشــید و مثال
ســرنخهایی از این گنجها بهجا
بگذارید .حاال این اشیا میتوانند
یــك اســباببازی ،خوراكــی
خوشــمزه ،كتــاب یا هــر چیز
ارزشــمند دیگری باشند .بچهها
از طریق این نقشه گنج ،باید بروند
و این اشیا را پیدا كنند .هرقدر که
شگفتانه آنها بیشــتر باشد بازی
خوشایندتر خواهد بود.

این روزها پاییز بــا تمام زیباییهایش
سحر  غفوری
دلربایی میكند؛ از خنكای هوا گرفته تا
برگریزان رنگی ،حس و حال خوشی به آدمی میدهد .میوههای
پاییزی هم كه جای خــود دارند .فقط كمــی هنر و خالقیت
میخواهد تا حس خوب این روزها را دلپذیرتر كنیم .این كار را
به هنری چون آشپزی باید سپرد .حدیث (كفایه) محمدی یكی
از آشپزهای خوشذوقی اســت كه بهراحتی از كنار میوههای
پاییزی نگذشته و با كمی خالقیت ،طعم خاص آنها را دلچسبتر
كرده است .این بانوی  ۳۳ســاله گرچه تحصیالتش در زمینه
عالقه به آشپزی او را به دنیای خلق طعمها

تربیت بدنی است اما
كشانده است .خودش میگوید«:وقتی پسرم به دنیا آمد ،دوست
داشتم غذاهای مقوی و متنوع برای او درست كنم .همین موضوع
شروعی برای من شد تا فعالیتم را در زمینه آشپزی بهصورت
جدیتر دنبال كنم .بعد از چندین سال كسب مهارت و تجربه،
دوست داشتم آموختههایم را در اختیار دیگران قرار بدهم .در
فضای مجازی صفحه  @ ashpazi_ba_kefayehرا راهاندازی و
بهعنوان بالگر آشپزی فعال هســتم ».با ما همراه باشید تا بانو
كفایه ما را با  ۳دسر خوشمزه به دنیای مزههای پاییزی ببرد.

به طعم خزان
به رنگ بهار

دمنوش به
در این روزهای سرد ،نوشیدن یك چای یا دمنوش
گرم ،جان تازهای به آدم میبخشــد و چنان به دل
میچسبد كه دوســت داریم در طعمهای مختلف
این دمنوشها را میل كنیم .گرچه مدتی است بازار
دمنوشها داغ شده و حتی افراد نوشیدن دمنوش را
به هم توصیه میكنند اما هر دمنوشی ،دمنوش «به»
نمیشود؛ یك چای خوشطعم و خوشرنگ بدون
مواد افزودنی و البته پر از خاصیت .این جوشانده به
حدی عطر و بوی دلنشین دارد كه در تهیه كمپوت،
مربا و مارماالد هم از آن استفاده میشود و ازجمله
خاصیتهای آن خوش بو كردن فضای اتاق و حتی
بوی دهان است .از نوشیدن این چای طبیعی غافل
نشوید كه خاصیت درمانی برای دیابت ،قلب و عروق
و دستگاه گوارش دارد.

مواد الزم
میوه «به» :به تعداد الزم

ترشك انار

ابتــدا میوههــای «به» را بــه خوبی
طرز تهیه بشویید .بهگونهای كه هیچگونه پرزی
نداشته باشند .سپس آنها را نصف كرده
و هستههای آنها را خارج كنید .حاال
«به»ها را با رنده درشت ،ریز كنید .نوبت این رسیده كه این
مواد رنده شده را روی یك سینی فلزی یا روحی ریخته و اجازه
دهید كه خشك شوند .برای خشك كردن این مواد میتوانید
سینی را كنار بخاری یا شــوفاژ قرار دهید .اگر دستگاه میوه
خشككن دارید كه چه بهتر؛ سرعت كار كمی باال میرود .به
هر حال با هر یك از این وسیلهها كه در دسترس بود ،مواد را
خشك كرده و بعد داخل ماهیتابه ریخته و با حرارت بسیار كم
بهمدت  ۳دقیقه هم بزنید .مراقب باشید تا میوههای خشك
شده نسوزند .بعد ،از روی حرارت برداشــته و داخل قوطی
ریخته و در جای خنك نگــهداری كنید .هــر زمان هوس
نوشــیدن یك دمنوش خانگی و خوش طعم و رنگ كردید،
كافی است  ۲قاشــق غذاخوری از این چای به را مثل چای
معمولی دم كرده و میل كنید.

از جمله تنقالت خوشمزه و ملس پاییزی ،ترشك انار است كه
در اغلب شهرهای ایران تهیه میشود .این ترشك از تنقالت
سالم و مقوی برای بدن اســت كه خواص درمانی هم دارد.
ترشك انار در كنار ترشك هفتمیوه ،آلبالو ،زردآلو و تمشك
جزو ترشكهای محبوب بازار است .اگر با این توضیحاتی كه
دادیم آب دهان شما هم راه افتاده و دلتان هوس خوردنش را
كرده دست بهكار شده و خودتان در خانه این خوشمزه ترش
و ملس را تهیه كنید.

نكته :جالب اینجاســت كه دمنوش «به» برخالف غالب
چایهای بازاری ،برای نوشیدن نیاز به قند و شیرینكننده
ندارد ،زیرا خود شیرینی طبیعی دارد .حاال كه در این فصل،
این میوه بهوفور پیدا میشود ،شما میتوانید برای یك سال
این چای خوشمزه را تهیه كنید.

میوه خشك
همه ما برای حفظ سالمتی ویتامین انواع ویتامینها و مواد معدنی مورد نیاز باید روزانه
 ۲تا  ۳عدد میوه بخوریم .اما اغلب بهخاطر دغدغههــای مختلف این خوراكی مهم را
فراموش میكنیم .اما حاال فصل خوبی اســت كه میوههای خوش طعم را برای مدت
طوالنیتر ،خشــك و ترد كنیم .كار چندان سختی هم نیست و فقط به كمی حوصله
و دقت نیاز دارد .قبل از آموزش نحوه خشك كردن میوهها بد نیست بار دیگر خواص
میوههای خشــك را با هم مرور كنیم تا اگر كســی تا به امروز از خاصیت فراوان این
خوراكی ترد بیخبر بود ،آشنا شود .مواد مغذی موجود در این میوهها تفاوت چندانی
با میوه تازه ندارد .همچنین خشــك كردن میوهها آنها را از كپك زدن ،تغییر رنگ یا
بو دادن و خرابی ،حفظ میكند .همچنین بهعنوان اسنك یا میانوعده برای فرزندان
دلبندتان جذابیتهای بســیاری دارد .عالوه بر اینها شما میتوانید خوشمزهترین و
زیباترین دمنوشها را با آنها بسازید .حتی اگر دستگاه مخصوص میوه خشك كردن
هم ندارید ما به شما روشهای ساده برای تهیه آن را آموزش میدهیم.

بازی موبایلی قهرمان ما

ابتدا انارها را كه ترجیحا بهتر است ترش
طرز تهیه
و ملس باشــند داخل یك كاسه دان
كنید .پرههای سفید انار را حتما باید
جدا كنید .سپس دانههای انار را همراه یك قاشق غذاخوری
سركه سفید داخل میكسر ریخته و میكس كنید .دقت كنید
كه فقط یك دقیقه میكس كنید تا فقط آب انارها دربیاید ،اما
هستهها شكسته نشوند .حاال انارهای میكس شده را داخل
قابلمه ریخته و روی شعله مالیم قرار دهید .در این مرحله یك
شاخه نبات زعفرانی اضافه كرده و مجدد هم بزنید .بهدلیل
اینكه طبع انار ترش سرد است با استفاده از نبات طبع ترشك
متعادل میشــود .پس از گذشــت  ۱۰دقیقه یك قاشــق
غذاخوری رب انار را به آن اضافه كنید .حتما و حتما از رب انار
ترش استفاده كنید كه طعم ترشك انار شما را بینظیر خواهد
كرد .سه تا چهار دقیقه روی حرارت كم قرار دهید تا براق شده
و بعد شــعله را خاموش كنید .بعد از اینكه خنك شد داخل
قوطی ریخته و در یخچال نگهداری كنید.

مواد الزم
انار دان شده ۳ :عدد
نبات :یك شاخه
سركه سفید :یك قاشق غذاخوری
رب انار :یك قاشق غذاخوری

مواد الزم

میوههای فصل :به دلخواه و تعداد مورد نیاز

اگر دوست دارید كه موبایل به
دســت ،درگیر یك بازی ایرانی
خاص هم بشوید ،به این منظور
میتوانیــد به بــازی قهرمان ما
فكر كنید .این بازی در دورهای،
بهترین بازی ایرانی زمان خودش
هم شــده بود .بازی به این شكل
است كه در یك شــهر ،اتفاقات
عجیبی میافتــد .جكی که یك
كارگر ساده اســت و لولهبازكنی
میكنــد ،درگیــر ایــن وقایع
میشــود و باید فكری برای این
مشكالت بكند .قصه اینجاست كه
موجودات زندهای كه داخل این
شهر هســتند ،موجودات پلیدی
شــدهاند و دســت بــه كارهای
عجیبی میزنند و حسابی دردسر
ایجاد میكننــد .او حاال باید این
مشــكالت را رفع كنــد .گاهی
وقتها هم نیازمند این است كه
مبارزاتی را هم با این افراد داشته
باشد.بازی مراحل مختلفی دارد
و شما در نقش جکی ،باید در هر
مرحله بتوانیــد بر این موجودات
پلید غلبه کنید.

بازی دزدان تخممرغ

این بازی موبایلی چشــمنواز
هم البتــه موضوع و داســتان
جالبی دارد .قصــه 4مارمولك
است كه به روستایی دورافتاده
میروند .این 4مارمولك در حال
سفر كردن با هم هستند .دست
بر قضا یكی از این مارمولكها به
غاری میرود و توسط هیوالیی
كه در این غــار زندگی میكند،
اسیر میشود و دیگر نمیتواند
فرار كنــد3 .مارمولــك دیگر
نمیتوانند نجاتش بدهند ،ولی
با هیوال به توافق میرســند كه
برایش روزانــه چند تا تخممرغ
بیاورند تا دوستشان را نخورد.
آنها بــه همین دلیل ســروقت
مر غهــای روســتا میروند تا
مرغهایشــان را بدزدنــد .این
كش و قوسهــا و گیر افتادنها
و ،...باعث میشود تا شما حسابی
در این بازی ســرگرم شــده و
لحظههای خوشی را با یك بازی
ایرانی بگذرانید.

برای تهیه این خوراكی خوشمزه
طرز تهیه و مغذی ،هر میوهای كه دوست
دارید را انتخــاب كنید اما دقت
داشته باشید كه میوهها رسیده باشند .آنها را با آب سرد
بشویید .قسمتهای لكهدار و خرابشان را جدا كنید .اگر
میوه هســته یا دانه دارد ،آن را بیرون بیاورید .میوهها را
بهصورت هماندازه برش بزنید تا در مدت زمان یكسانی
خشك شــوند .برخی میوهها مانند هلو ،شلیل و سیب
درصورتی كه پوستشــان گرفته شــود ،بهتر خشك

میشوند .البته ناگفته نماند برای پرتقال حتما باید شهد
درســت كنید .یعنی از قبل آب و شــكر را روی حرارت
بگذارید تا غلیظ شود .وقتی كمی خنك شد ،پرتقالها را
داخل شهد بزنید .بعد روی صافی و زیر بخاری بگذارید.
یك ساعت كه گذشت حتما پرتقالها را زیر و رو كنید.
همچنین برای موز هم وقتی روی بخاری گذاشتید زود به
زود زیر و رو كنید .یا اگر میخواهید در فضای باز و بیرون
از اتاق خشك شوند ،داخل صافی بگذارید .صافی به این
دلیل استفاده میشود كه از زیر هم میوهها هوا كشیده و

در بخش گردشــگری غذایــی این هفته
میخواهیم ســری به جنوب كشور بزنیم.
شــهر تاالبی بندر خمیر یكی از شهرهای
زیبای استان هرمزگان است كه از شمال به
كوه و از جنوب بــه دریا و تاالب بینالمللی
خورخوران ،از شرق به شهر پُل (پُهل) و از
غرب به دهســتان دژگان منتهی میشود.
بندر خمیر با داشتن جاذبهای حیرتانگیز
این امكان را به گردشــگران داده است تا با
تنوع غذایی این خطه آشــنا شوند .محال
است مهمان جنوبیها شوید و در سفرهشان
از ماهیهای خوشمزه بینصیب بمانید .اما
نكته جالب اینجاست كه جنوبیها ماهیها
را در طعم و مدلهای مختلف طبخ و تهیه
میكنند .در ادامه چند غــذای بومی بندر
خمیر را مرور میكنیم.
كلمبا كه به حلیم ماهی هم معروف است از
غذاهای محلی این شهر محسوب میشود.
برای تهیــه آن به دو پیمانــه گندمپرك،
نصفپیمانه ســبزی خردشده(گشــنیز و
شــوید) ،چند حبه ســیر و مقداری فلفل
تند ،یك پیمانه گوشت ماهی2 ،عدد پیاز
و آب و نمك و زردچوبــه به اندازه نیاز الزم
داریم .برای پخت باید گندمپرك را داخل
آبجوش ریخت تا نرم شود .در ظرفی ماهی
را طعمدار كرده و ســپس داخل آبجوش
دیگری ریخته تا پخته و استخوانهای آن
كامل جدا شود .در مرحله بعد در ماهیتابه،
پیاز ،سیر و سبزی را در روغن به همراه ادویه
تفت میدهیم .سپس گوشــت ماهی را به
همراه فلفل تند به مواد داخل ماهیتابه اضافه
میکنیم .در نهایت تمامی مواد را به گندمی
كه نرمشده اضافه كرده و بعد كمی حرارت،
تمام مواد را ترکیب كنید.
همچنین «ماهی ســور» یكی از مواداولیه
بســیار كاربردی و مهم و غذاهای سنتی و

قدیمی بندر خمیر است كه جایگاه خاصی
در آشپزخانه دارد و تنوع غذایی زیادی دارد
و بهصورتهــای مختلف پخته میشــود.
برای پخت این غذا در ابتدا ماهی ســور را
كامال از نمك شســته و با آب میجوشانند
تا نمك آن گرفته شــود .سپس ماهی سور
جوشــیده شــده را میتوان به هر روشی
طبخ كرد.
یكی دیگــر از غذاهای دریایــی این خطه
«مفلك» اســت كه آن را میتوان با ماهی
سوری یا ماهی تازه درست كرد ،اما عمدتا
با ماهی ســوری درســت میشــود .این
آمادهسازی آن ماهی ســوری آبپز شده
و تیغ آن را میكشــند و سپس با پیاز خرد
شده و سیر ســبزی ماهی میپزند .سپس
ادویه ،فلفل ،نمك ،لیمو عمانی و رب گوجه
را اضافه كرده و كمی با هم سرخ میكنند.
بعدتر آب جــوش را به آنهــا اضافه كرده و
بلغورهای گندم خیس خورده شــده را به
آن اضافه میكنند .در آخر نیــز با كفگیر
مواد را هم میزنند تا ظاهــری برنج مانند
بهخود بگیرد.

«ماهی سور» یكی از
مواداولیه بسیار كاربردی
و مهم و غذاهای سنتی و
قدیمی بندر خمیر است كه
جایگاه خاصی در آشپزخانه
دارد و تنوع غذایی زیادی
دارد و بهصورتهای مختلف
پخته میشود

نكته :تهیه میوه خشك اساسا به صرفهتر از تنقالت دیگر
است ،اما برای كاهش هزینهها حتی میتوانید از میوههای
درجه ۲و با قیمت مناسبتر هم استفاده كنید.

دانستنیها

توریسم غذایی

سفرههای جنوب و طعم خوش ماهیها

زودتر خشك شوند .اگر روی شوفاژ خشك میكنید حتما
روی شوفاژ كاغذ فویل بگذارید .زمان آماده شدن سیب و
كیوی  ۲تا  ۳ساعت است .اگر بیشتر از این مدت بگذارید
میوهها خیلی خشك میشوند .همچنین شما میتوانید
با روشهای دیگر مثل خشــك كردن میــوه در فر یا با
دستگاه میوه خشك كن این كار را انجام دهید.

سس پستو  یك سس رژیمی
در بخش دانستنیهای غذایی میخواهیم
شــما را با یك ســس كاربردی و متفاوت
آشنا كنیم .سس از چاشنیهای خوشمزه
است كه ســر ســفره غذا ،دلربایی كرده و
همه هــوس میكنند غذا یا ساالدشــان
را با آن میل كننــد .اما متأســفانه اغلب
ســسهای موجود در بازار بــا رژیمهای
ســامتی میانه خوبی نداشــته و دارای
مواد افزودنیاند .اما ســس پســتو با همه
ســسهایی كه تا امروز خوردهاید متفاوت
است .این ســس نهتنها طعم جذابی دارد،
بلكه برای ســامتی بدن و زیبایی پوست
و مو هم مؤثر اســت .پیشــینه این سس
ایتالیایی به شــهر جنوا در منطقه لیگوریا
برمیگــردد .البته دو نظریــه مهم درباره
تاریخچه پیدایش این ســس وجود دارد.
نظریه نخســت این اســت كه سس پستو
را به روم باســتان ارتباط میدهند .به این
صورت كه رومیان باستان خوراكی شبیه
پستو داشــتند كه از تركیب سیر ،نمك،
برگ گیاهان ،روغن زیتون و سركه ساخته
میشــد .درنظریه دوم معتقدند این سس
در زمان قرون وســطی در آشپزی لیگوریا
بهوجود آمــده و در رژیم غذایی آنان نقش
بسزایی داشــت .جالب اســت بدانید كه
ریحان نخســتین بار در دستور یك آشپز
ایتالیایی در ســال  ۱۸۶۳به پستو اضافه
شد .همچنین وقتی ریحان در فصلهایی
كمیاب میشــود ،به جای آن از جعفری
یا مرزنجوش استفاده میكنند .این سس
از تركیب مواد طبیعی چون سیر و ریحان
تازه و روغن زیتون درست میشود .وجود
سیر در این ســس خاصیت آنتیاكسیدان
و ضدالتهاب و ضدباكتریایی به این ســس
میدهد و برای درمــان آكنه و جوش مؤثر

اســت .ریحان هم عالوه بــر خوش طعم و
رنگ كردن ســس ،خواص درمانی دارد و
با خواص ضدالتهابی خود باعث پاكسازی
پوســت و بهبود چین و چروكها میشود.
از روغن زیتون هم كه هــر چه بگوییم كم
گفتهایم .آنتیاكســیدان موجود در روغن
زیتون برای پوســت و مو و دستگاه گوارش
مفید است .حاال كه با خواص این سس پر از
خاصیت آشنا شدید بهتر است دست بهكار
شــده و همین امروز این ســس را در خانه
تهیه كنید ۳ .فنجان ریحــان تازه ۴ ،حبه
ســیر خرد شــده ،یك و نیم فنجان گردو،
 ۴/۱فنجــان پنیر پارمســان ،یك فنجان
روغن زیتون و نمك و فلفــل به مقدار الزم
مواد مورد نیاز این سس اســت .طرز تهیه
هم بسیار ساده اســت؛ همه این مواد(جزء
روغن) را داخل یك غذاســاز با هم مخلوط
كرده و دست آخر روغن زیتون را به آرامی
به آن اضافه كنید تا یك سس خوشرنگ و
مفید بهدســت بیاورید .این سس را تا ۳ماه
میتوان در فریزر نگهــداری كرده و با انواع
غذاها ازجمله پاستا میل كنید.

وجود سیر در این سس
خاصیت آنتیاكسیدان و
ضدالتهاب و ضدباكتریایی
به این سس میدهد و برای
درمان آكنه و جوش مؤثر
است .ریحان هم عالوه بر
خوش طعم و رنگ كردن
سس ،خواص درمانی دارد

رژیم خاص

معجزه رژیم كتوژنیك
این روزهــا همه جا صحبــت از رژیم و كم
كردن وزن است .تناســب اندام و كاهش
وزن نهتنها با اعتماد به نفس و زیبایی افراد
تأثیر مســتقیم دارد ،بلكــه مهمتر از همه
سالمتی و پیشــگیری از امراض مختلف را
بهدنبال دارد .یكــی از رژیمهای جالب كه
این روزهــا طرفداران زیــادی پیدا كرده،
رژیم «كتوژنیك» یا كتو اســت كه در آن
كربوهیدراتها كم شــده امــا پرچرب و
پرپروتئین است.
برای درك بهتر این رژیم یك مثال میزنیم.
فرض كنید یك خودروی دوگانهســوز كه
قابلیت كار كردن بــا گاز و بنزیــن دارد،
هنگامی كه بــا گاز كار میكرده ،خاموش
شود .در این حالت باید سراغ سوخت بنزین
برود كه البته بهتر هــم كار میكند .بدن
ما هم همین حالت را دارد؛ با دو ســوخت
كربوهیدراتهــا و چربیهــا كار میكند.
وقتی كربوهیدراتش تمام شــود ســراغ
ســوخت دیگر میرود .در این حالت كتون
جایگزین میشــود .كتون حــاوی چربی
است كه در نبود قند در بدن تولید میشود
تا بهعنوان ســوخت برای تأمین انرژی در
بدن اســتفاده شــود .پس با مصرف بسیار
كــم كربوهیدراتهــا ،درحالیكه مصرف
چربی باالســت ،میتوان الغر شد .تعجب
میكنید؟! بله ،این رژیم با چربی باالست،
اما نوعی از چربی كه با روغنهای سالم مثل
روغن زیتون ،نارگیل و ...به بدن میرسد.
این رژیم عالوه بر كاهش چربیهای شكم
میتواند برای بیمــاری مزمن چون دیابت
نوع  ۲و اختالل شــناختی مؤثر باشد .اگر
شما هم مشتاق شدید تا این رژیم را دنبال
كنید ابتدا باید مصرف كربوهیدرات كمتر از
 ۵۰گرم در روز شده و در عوض چربیهای
سالم را جایگزین كربوهیدرات حذف شده

كنید .البته این رژیم مضراتی هم دارد كه
بسته به تناسب وضعیت جســمانی افراد
متفاوت است .پیشنهاد ما این است كه قبل
از هر اقدامی برای گرفتن رژیم ابتدا با یك
كارشناس تغذیه یا پزشك مشورت كنید.
در ادامــه نمونــهای از یك رژیم
كتوژنیك را از مجله ســامتی دكتر
كرمانی برایتان آوردهایم:
صبحانه :املت ســبزیجات :تخممرغ ۳+
قاشق غذاخوری گوجه فرنگی خرد شده ۱+
قاشــق غذاخوری پیاز خرد شده  ۲+قاشق
غذاخوری اسفناج خرد شده  +كره.
ناهار :مرغ  +كــره  ۷۷ +گرم زیتون  +پنیر
 +روغن زیتون ۲ +قاشــق غذاخوری سس
پســتو (مخلوط از نصف لیوان ریحان خرد
شده ،یك قاشــق غذاخوری روغن زیتون،
۳۷گرم پنیر پارمزان ،یك حبه سیر و ۲عدد
گردو).
شام :ماهی سالمون ،هر چه چربتر باشد
بهتر است.
سس مایونز ۶۷+گرم اسفناج  +روغن زیتون
 +نصف لیموترش.

اگر شما هم مشتاق شدید تا
رژیم كتوژنیك را دنبال كنید
ابتدا باید مصرف كربوهیدرات
كمتر از  ۵۰گرم در روز شده و
در عوض چربیهای سالم را
جایگزین كربوهیدرات حذف
شده كنید .البته این رژیم
مضراتی هم دارد

پنجشنبه
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تینا عیسائیان ،كاپیتان تیم ملی بسكتبال زنان
از نخستین اعزام به مسابقات بینالمللی میگوید

16سال
انتظار كشیدم

قرار بود برای تیم ملی والیبال زنان به میدان برود اما یك اتفاق ناگهانی او را به
سمت بسكتبال سوق داد و مسیر زندگی ورزشیاش را به كلی تغییر داد .تینا
عیسائیان حاال یكی از باتجربهترین بازیكنان بسكتبال بانوان در ایران به شمار
میرود و بیش از هر بازیكن دیگری برای تیم ملی به میدان رفته اســت .او در
حمیدرضارسولی آستانه 40سالگی یكی از ستارههای تیم ملی بسكتبال زنان ایران در مسابقات
كاپ آسیا بود كه چند روز قبل در امان برگزار شد .تیم ملی بسكتبال زنان به
پشتوانه حضور چنین بازیكن باتجربهای و تلفیقی از بازیكنان جوان و باتجربه
تنها یكقدم تا نیمهنهایی كاپ آسیا و تاریخسازی در ورزش ایران فاصله داشت اما بهخاطر مصدومیت
ناگهانی2بازیكن اصلی از جمله تینا عیسائیان ،این فرصت طالیی از دست رفت .او یكی از بازیكنانی است
كه بهرغم باخت نابهنگام مقابل اندونزی موردتوجه رسانههای خارجی قرار گرفت و بهعنوان بازیكنی كه
در آستانه 40سالگی تا این حد برای تیم ملی كشورش تأثیرگذار است ،زیر ذرهبین رفت .تصویر ذهنی ما
از یك بسكتبالیست40ساله باید بازیكن نیمكتنشینی باشد كه گاهی جایگزین بازیكنان جوان میشود
اما عملكرد تینا عیسائیان هیچ شباهتی به این كلیشههای ندارد .كاپیتان ارمنی تیم ملی بسكتبال زنان
برای توصیف فرا زونشیبهای زندگی ورزشیاش از این جمله كلیشهای كه میگوید «سن فقط یك عدد
است» بهرهمیگیرد و زندگی ورزشی این بازیكن به كلیشههایی از این دست چه شباهت غریبی دارد.

تیم ملی بســكتبال زنان بهرغم درخشش
بازیكنان باتجربه نتوانست به جمع 4تیم پایانی
كاپ آسيا راه پیدا كند اما عملكرد شما بهعنوان
باتجربهتریــن بانوی بسكتبالیســت ایرانی
موردتمجید رســانههای خارجی قرار گرفت.
چند سال اســت كه بهطور حرفهای بسكتبال

بازی میكنید؟
من تا سال  2003که 23سالم بود برای تیم والیبال آرارات بازی
میكردم .همان موقع به تیم ملی والیبال هم دعوت شــدم اما
تیم والیبال آرارات تهران بهطور ناگهانی منحل شد و من هم
بسكتبال را با همان تیم آرارات شــروع كردم .وقتی به آرارات
پیوستم این تیم در دسته دوم بازی میكرد ،اما همان سال اول

آشنایی با مسنترین ستارههای ورزش ایران

پیرمردها با مشتهای گرهكرده
امیر
حسینی

سیدجالل
حسینی

قهرمان دسته دوم شدیم و سال بعد با قهرمانی در دسته اول به
سوپرلیگ راه پیدا كردیم .صعود به سوپرلیگ هم سكوی پرتاب
من به تیم ملی بود .با تیم بسكتبال آرارات 10سال قهرمان و
2بار نایبقهرمان ایران شــدم و روزهای خوبی را در این تیم
پشت سر گذاشتم.
چقدر طول كشید تا همان جایگاهی كه در
والیبال داشتید را در بسكتبال پیدا كنید؟
یك سال بعد از این ماجراها به تیم ملی بسكتبال زنان دعوت
شدم .خب بهعنوان یك والیبالیســت فیزیك بدنی مناسبی
داشتم كه در بسكتبال خیلی به كمكم آمد .در سال 2004بود
كه برای نخستین بار به تیم ملی بزرگساالن دعوت شدم و از آن
موقع تاكنون برای تیم ملی بازی میكنم.
در آســتانه 40ســالگی هنــوز یكــی از
تأثیرگذارترین بازیكنان تیم ملی بســكتبال
زنان به شمار میروید و در مسابقات كاپ آسیا
هم بهعنوان یكــی از امتیازآورترین بازیكنان
شناخته شدهاید .البته سن و سال شما به سوژه
برخی رسانه بدل شدهاست.
همینطور است .برخی ســایتهای خبری اعداد و ارقامی در
مورد سن و ســال مطرح كردهاند كه اص ً
ال صحیح نیست .آنها
از من بهعنوان بازیكن 49ســاله تیم ملی بســكتبال زنان نام
بردهاند! درحالیكه همه میدانند بازیكنی با این سن و سال در
تیم باشگاهی هم نمیتواند دوام بیاورد و بازی كند چه برسد به
تیم ملی .سن واقعی من حدود 40سال است و افتخار میكنم
كه با این سن و سال هنوز برای تیم ملی كشورم بازی میكنم

درست است كه سن ورزش قهرمانی در كشورهای توسعهیافته به 15یا 16سال و در
برخی موارد استثنایی به پایینتر از این حد هم رسیده اما كم نیستند ورزشكارانی
كه در 40سالگی درخشیدهاند و حتی روی ســكوی نخست المپیك ایستادهاند.
دنیای ورزش از این دست ورزشكاران كمنداشته و نمونههایی در كشور خودمان
یافت میشود؛ مثل جواد فروغی ،تیرانداز ملیپوشی كه دور از هیاهو به المپیك

جواد
فروغی

ركورددار تاریخی

ستون

40ساله

بدون لرزش دست

اهالی والیبال هر ســال در انتظار شنیدن خبر
خداحافظی امیر حســینی با دنیای توپ و تور
بهسرمیبرند اما خبر پیوستن او به تیم دیگری
روی خروجی سایتهای خبری قرار میگیرد.
پاســور ســابق تیم ملی در والیبال ایران یك
استثناست و ركوردی كه به جا گذاشته به این
زودی شكسته نخواهد شــد .وقتی در دیماه
سال 1398و در 44ســالگی با تیم شهرداری
ورامین در لیگ والیبــال ایران به میدان رفت،
همه از ثبت ركورد مســنترین بازیكن تاریخ
والیبال ایران صحبت میكردند اما امیر حسینی
بدون اعتنا به ركوردها به مسیر خودش ادامه
داد و امسال در 46ســالگی برای تیم پیكان به
میدان میرود .این بازیكن  ۱۸۳سانتیمتری
شاید در ظاهر قد و قامت مناسبی برای والیبال
نداشته باشد اما در تیم ملی و در رده باشگاهی
به همه افتخارات ممكن رســیده است .او در
آخرین اظهارنظر رســمیاش گفتــه هنوز از
والیبال لذت میبرد و فع ً
ال قصد خداحافظی با
دنیای توپ و تور و ورود به دنیای مربیگری را
ندارد .ركورد مسنترین والیبالیست ایران در
اختیار رضا نایینی بود كه تا ۴۴سالگی والیبال
بازی كرد.

در دنیای فوتبال از كازو یوشــی میورا ،ســتاره
ســالهای نه چندان دور فوتبــال ژاپن كه در
54ســالگی هنوز فوتبال بازی میكند بهعنوان
مسنترین فوتبالیســت جهان نام میبرند .اگر
بخواهیم بــه نمونه وطنی یك فوتبالیســت پا
به سن گذاشته اشــاره كنیم باید از سیدجالل
حسینی نام ببریم كه در آستانه 40سالگی برای
پرسپولیس یك بازیكن مفید و تأثیرگذار است
و در هفتههای واپسین لیگ برتر سال قبل هم
2گل حساس به ثمر رســاند تا نقش پررنگی در
قهرمانی تیمش ایفا كنــد .هماكنون 6بازیكن
باالی 35ســال در لیگ برتر فوتبال ایران بازی
میكنند ،اما سیدجالل حســینی سرآمد همه
آنهاست و در آستانه 40ســالگی ،عجیبترین
دوران زندگی ورزشیاش را سپری میكند .نكته
جالب در مورد ســتاره خط دفاعی پرسپولیس
این است كه او از برخی مربیان لیگ برتری هم
مسنتر است و بسیاری از همدورههای او در تیم
ملی اكنون روی نیمكــت مربیگری تیم ملی یا
تیمهای باشگاهی نشستهاند .این بازیكن در این
سن و سال دغدغههای یحیی گلمحمدی را در
خط دفاع برطرف كرده و نقش یك لیدر مقتدر را
به خوبی ایفا میكند.

تا قبل از شروع بازیهای المپیك توكیو كمتر
كســی با نام و چهره جواد فروغی آشــنا بود و
اهالی ورزش روی قهرمانــی او در این بازیها
شــرطبندی نمیكردند .باید هم به این گروه
حق داد؛ چرا كه با هیچ متر و معیاری نمیشد
برای یك تیرانداز 42ســاله شانس قهرمانی در
بزرگترین میدان ورزشــی را قائل شد .جواد
فروغی اما عالوه بر ثبــت ركورد جدیدی برای
المپیك و كســب مدال طالی تپانچه ۱۰متر
بادی ،عنوان مســنترین ورزشكار ایرانی را كه
توانســته در بازیهای المپیك مــدال بگیرد
تصاحب كرد .قبــل از او مرحوم محمود نامجو
در المپیك  ۱۹۵۶ملبورن و در ۳۸ســالگی به
مدال برنز رسیده بود و این عنوان را در اختیار
داشــت .این پایان ماجراجوییهای مسنترین
ورزشــكار ایران در تاریخ بازیهــای المپیك
نیست و جواد فروغی كه بعد از المپیك توكیو
با ثبت ركوردهای تازه قهرمان مسابقات جهانی
تیراندازی شــد ،شانس نخســت قهرمانی در
المپیك 2024پاریس هم به شمار میرود .خدا
را چه دیدید؛ شاید او بتواند در 45سالگی دومین
مدال طالی المپیك را صیــد كند و در ورزش
ایران جاودانه شود.

در والیبال

و بازیكن تأثیرگذاری محسوب میشــوم .نمیدانم نیت آنها
از مطرح كردن این شبهات چیســت اما بهعنوان یك بازیكن
باتجربه یاد گرفتهام كه به حواشــی توجه نكنم و راه خودم را
بروم.
شــاید رعایت همین اصول باشد كه شما را
در مسیر درســتی قرار داده .نام شما بهعنوان
كاپیتان تیم ملی بســكتبال زنــان كه برای
نخستین بار به یك مسابقه بینالمللی اعزام شد
در تاریخ ورزش ایران ثبت خواهد شد .چند سال
برای این اعزام انتظار كشیدید؟
من از وقتی والیبال بازی میكردم یكی از آرزوهایم این بود
كه برای تیم ملی ایران بازی كنم .وقتی بسكتبال را هم شروع
كردم این اشتیاق در وجودم بود اما تیم ملی بسكتبال زنان
به مسابقات برونمرزی اعزام نمیشد .بسكتبال زنان ایران
47سال انتظار كشــید و امسال برای نخســتین بار به یك
مسابقه بینالمللی اعزام شد .بعد از انقالب فدراسیون جهانی
بسكتبال نمیپذیرفت كه ما با حجاب اسالمی در مسابقات
بینالمللی بازی كنیم .برای همین تیم ملی بسكتبال ایران
همه این سالها را در حسرت بازی در مسابقات بینالمللی
به سر میبرد تا اینكه مسابقات كشورهای اسالمی در ایران
برگزار شد .مســئوالن فدراســیون جهانی بسكتبال وقتی
مسابقات كشورهای اسالمی را تماشــا كردند و دیدند تیم
ملی بســكتبال ایران با چه كیفیت باالیی مقام قهرمانی را
كسب كرد ،مجوز حضور بازیكنان باحجاب ایران در مسابقات
بینالمللی را صادر كردند .بعد از این ماجرا چندبار برای انجام
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بازی تداركاتی به خارج از كشور اعزام شدیم تا اینكه موعد
برگزاری مسابقات كاپ آسیا رسید.
حضور در مســابقات كاپ آسیا ،نخستین
اعزام رسمی تیم ملی بســكتبال زنان به یك
مسابقه بینالمللی بود .قابلپیشبینی هم بود
كه این تیم به واسطه سالها دوری از مسابقات
بینالمللی در كاپ آسیا به توفیقی دست پیدا
نكند .البته باید از نفس حضور در این مسابقات
راضی باشید.
همینطور است .شــخصاً 16سال برای نخســتین حضور در
مسابقات برون مرزی انتظار كشــیدم .بارها اعالم كردند قرار
است به یك مســابقه برونمرزی اعزام شــویم اما دست آخر
خبر میآمد كه بهدلیل مخالفت فدراسیون جهانی با حجاب
اسالمی بازیكنان ایرانی لغو شده است .حتی چندبار چمدانها
را بستیم و خودمان را برای نخستین اعزام آماده كردیم اما در
نهایت نپذیرفتند و اعزام نشدیم تا اینكه باالخره چند روز قبل
به مسابقات كاپ آسیا اعزام شدیم.
تا آستانه نخستین برد در نخستین مسابقه
برونمرزی هم پیش رفتید اما باز هم نشد.
همینطور است .ما در آستانه كسب نخستین برد مقابل اندونزی
قرار داشتیم و امتیازها نزدیك بود .ما تا دقایق پایانی با امتیاز
58بر 56عقب بودیم و 10دقیقه زمان تا پایان مسابقه باقیمانده
بود كه من و خانم اســماعیلزاده كه یكــی از بازیكناناصلی
تیمملی است مصدوم شــدیم و در نهایت مســابقه را واگذار
كردیم .اگر این مصدومیتهای بدموقع نبود به فینال مسابقات
راه پیدا میكردیم.
بسكتبال ورزشی است كه بیشتر به آمادگی
جسمانی نیاز دارد .شما باید قوای جسمانی خوب
داشته باشید تا بازی در  4كوارتر سنگین را پشت
سر بگذارید .در آستانه 40سالگی چطور آمادگی
جسمانیتان را حفظ میكنید؟
فكر میكنم این قضیه ریشــه موروثی دارد ،چون از خانوادهای
آمــدهام كــه ورزش جزء جدانشــدنی زندگیشــان اســت.
صمد نیكخواهبهرامی و مهدی كامرانی در 39سالگی به تیم ملی
بسكتبال مردان دعوت شدهاند .تمرینات من با بسكتبالیستهای
جوان تفاوت چندانی ندارد و اتفاقاً بــا بازیكنان جوان تیم ملی
رابطه خوبی دارم .تصورم این اســت كه آنها وقتی میبینند یك
بازیكن خوب پاس میدهد ،خوب ریباند میكند و خوب هم گل
میزند راحتتر بازی میكنند.
قب ً
ال گفتهاید كه ســن فقط یك عدد است.
چقدر به این جمله باور قلبی دارید؟
فكر میكنم بازیكن حرفهای تا وقتی میتواند خوب بازی كند
باید ادامه بدهد .این باور من است .من 16سال است كه برای
تیم ملی بازی كردهام و به این تیم تعصب خاصی دارم .حاال اگر
كسی احساس میكند برای تیم ملی از من مفیدتر است بیاید
و جای مرا بگیرد.
فكر میكنید تا چه زمانی میتوانید بهعنوان
بازیكن و كاپیتان ،جایگاهتــان را در تیم ملی
حفظ كنید؟
فكر میكنم دین خودم را به تیم ملی ادا كردهام و دیر یا زود باید
از بازیهای ملی كنارهگیری كنم .شــاید وقتش رسیده باشد
كه انرژیام را برای تیم باشــگاهیام بگذارم و روی بازی برای
شیمیدر تمركز كنم.

توكیو رفت و با ثبت ركوردهای حیرتانگیز مدال طــای این بازیها را به گردن
آویخت .زندگی ورزشكارانی مثل او هیچ شباهتی به كلیشهها ندارد و این فرضیه را
ثابت میكند كه آمادگی جسمانی در ورزش حرف اول و آخر را میزند .این گزارش
نمونههای وطنی ورزشكارانی را كه در مرز بازنشستگی در ورزش ایران میدرخشند
معرفی میكند.

صمد
نیكخواه
بهرامی

اسدهللا
عظیمی

یادگار نسل طالیی
بسكتبال

ایستاده

اردوی تیم ملی بســكتبال ایران برای حضور در
جامجهانی  2023با یك غایب بزرگ شروع شد و
این بازیكن كسی نیست جز صمد نیكخواهبهرامی
كه در 39ســالگی یكــی از آمادهترین بازیكنان
بســكتبال ایــران اســت .او به نســل طالیی
بسكتبالیســتهایی كه بیش از یكدهه قبل در
بسكتبال ایران قد علم كردند ،تعلق دارد .آن موقع
صمــد نیكخواهبهرامی در كنــار بازیكنانی مثل
حامد حدادی ،مهدی كامرانی ،حامد آفاق ،جابر
روزبهانی و ...یكی از ستارههای نوظهور بسكتبال
ایران بود ،اما حاال به مرز بازنشســتگی رسیده و
گمانهزنیهایی درباره احتمال وداع ناگهانی این
بازیكن با بسكتبال هم به گوش میرسد .چه بسا
حضور در جامجهانــی  2023آخرین مقصد این
بازیكن در بسكتبال باشد و به اتفاق حامد حدادی
و مهدی كامرانــی كه بیــش از یكدهه در تیم
ملی همبازی بودند وداع باشــكوهی با بسكتبال
داشته باشند .دست بر قضا مهدی كامرانی هم در
39سالگی یكبار دیگر از طرف مصطفی هاشمی،
به اردوی تیم ملی بســكتبال دعوت شــده و به
دوست دیرینهاش پیوسته است؛  2بازیكنی كه
یك موقعی از آنها بهعنوان دوقلوهای بسكتبال
ایران یاد میكردند.

قهرمانی اسداهلل عظیمی 57ساله در مسابقات
بینالمللی دوومیدانی معلوالن  ۲۰۱۶خبری بود
كه به تیتر هیچ رسانهای بدل نشد اما بدون تردید
او صاحب یكــی از منحصربهفردترین ركوردها
در تاریخ ورزش ایران اســت .این ورزشكار بعد
از قهرمانی در این مســابقات راهــی بازیهای
پارالمپیك 2016ریودوژانیرو شد و با كسب مدال
برنز این مسابقات عنوان مســنترین ورزشكار
معلول ایرانی را كه در ایــن بازیها مدال گرفته
یدك كشید .اسداهلل عظیمی پرتابگر میانهای تیم
ملی دوومیدانی معلوالن است كه در 57سالگی
با پرتاب وزنه بهطول 8متر و 14سانتیمتر مدال
برنز پارالمپیــك را به گردن آویخــت و نامش
را در تاریــخ ورزش ایران جاودانــه كرد .تاریخ
فراموش نخواهد كرد كه یك ورزشــكار معلول
ایرانی در 57سالگی قهرمان مسابقات انتخابی
پارالمپیك شــد و چندماه بعد مــدال برنز این
بازیها را به گردن آویخــت .این عنوان قب ً
ال در
اختیار محمدرضــا میرزایی ،عضو ســابق تیم
ملی دوومیدانی جانبــازان و معلوالن بود كه در
43ســالگی پرچمدار كاروان ایران در بازیهای
پارالمپیك 2008پكن شد؛ ركوردی كه پایدار
نماند و به شرحی كه گفته شد ،جابهجا شد.

با طال

مستندگردی
مستند ورزشی سنا

این مستند ورزشــی درباره یكی
از اســطورههای فرمول یك است؛
بهنام آیرتون ســنا .مســتند هم
به شكل مســتندهای رایجی كه
چند تا مصاحبه و یك نریشــن و
چند تا تصویر یا فیلــم را كنار هم
میگذارند نیســت .مستندی كه
آصف كاپادیا ســاخته اســت ،با
مستندهایی آرشیوی و تصاویری
واقعی شــكل گرفته اســت .البته
این مســتند ،درباره حادثهای تلخ
هم صحبــت میكنــد؛ حادثهای
كه منجــر به مرگ این اســطوره
هــم شــد .او در جریان مســابقه
جایزه بزرگ ســنمارینو در سال
1994جانش را از دســت داد .این
مستند خوشساخت ،از سازندهای
است كه مســتندهای او مشهور
اســت .پس اگر به دنیــای ورزش
و فرمول یك و فــراز و فرودهایش
عالقهمندید ،میتوانید این مستند
را تماشا كنید.

وقتی پادشاه بودیم

لئون گســت برای ســاخت این
مستند تماشایی كه اسكار بهترین
فيلم را هم گرفته20 ،ســال زمان
صرف كرده اســت .این مســتند،
دربــاره معروفتریــن قهرمانان
بوكــس ســنگینوزن تاریخ این
رشته است؛ در روزگاری كه آن را
روزگار اوج این ورزش میدانستند.
مســتند درباره مســابقه معروف
«غرش در جنگل» اســت كه در
سال 1974بین محمدعلی كلی و
جورج فورمن در جمهوری كنگوی
فعلی برگزار شــد .هنوز خیلی از
میانساالن آن مســابقه معروف را
یادشان هست .این فیلم مستند،
تصاویری واقعــی و مصاحبههایی
دســت اول با چهرههــای درجه
یــك ورزشــی روزگار خــودش
داشته است20 .ســال وقتی كه
برای ساخت این مســتند صرف
شد ،ارزشاش را برای سازندهاش
داشــت؛ چرا كه اسكار گرفت .اگر
دلتان بــرای محمدعلــی كلی و
فورمن و ...تنگ شده ،این مستند
را از دست ندهید.

مستند تپش آهن

یكی از خاصترین قهرمانان ورزشی
كه حتی خودش هم اعتراف كرده
اگر فیلم زندگیاش را بسازند كسی
باور نخواهد كرد ،آرنولد شوارتزنگر
است .این قهرمان بدنسازی ،بازیگر
و سیاســتمدار ،در نوع خودش از
اســطورههای قدرت اراده در دوره
خودش هم بــود .حــاال در فیلم
مســتند «تپشآهن» كه جورج
باتلر و رابرت فیوری ســاختهاند،
به ششــمین قهرمانی مسترالمپیا
و همچنیــن دیگــر قهرمانیهای
او پرداخته شــده اســت .در این
مســتند همچنین از لو فرینگو و
فرانكو كولومبو كه از دیگر قهرمانان
شاخص تاریخ زيبايياندام بودهاند
هم یادشده است .جالب اینكه این
مستند از نظر تجاری هم موفق بوده
و فروش خوبی را تجربه كرده است
و البته باعث شد تا آرنولد بهنوعی
به عالم ســینما هم معرفی شده و
پیشزمینهای برای حضورش در
سینما فراه م آید.

بستهپیشنهادی
پادكست

شيراز؛ شهر شعر و شكوفه
زيباييها و ديدنيهاي شــهر
شيراز بر كسي پوشيده نيست
و روزي نيست در اين شهر كه
مسافران از گوشه و كنار كشور
و جهان براي ديــدن آن صف
نكشيده باشند .شيراز در تمام
فصل سال ديدني است اما اگر
فرصت يــا موقعيت ســفر به
اين شــهر تماشــايي را نداريد
پيشنهاد ميكنيم به 2قسمت
پادكســتي كه درباره اين شهر
در راديو جولون منتشــر شده
اســت گوش كنيد .در اين دو
پادكست گشتي در گوشه و كنار
شهر زدهاند و تمام آن را روايت
ميكننــد .ديدنيهايــي مثل
مجموعه وكيــل ،آرامگاههاي
حافظ و سعدي ،با غهاي نارنج
و همصحبتي با مردم شــهر و
آشنايي با راه و رسم آنها بهطور
كامل در اين دو قسمت روايت
شده است.
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جاده جنگلی سياهكل به ديلمان تصور شما از پاييز را برای هميشه عوض خواهد كرد

سفر به ملكوت رنگها

پاييز را پادشاه فصلها ناميدهاند و دليل آن چيزي جز طبيعت هزارويكرنگ آن نيست .در اين
روزهاي سرد پاييزي كه شايد تب و تاب سفر رفتن درحال فروكش كردن باشد ،براي بعضيها فصل
سفر تازه آغاز شده و در حال تدارك با روبنه هستند .اين آدمها بهدنبال سفرهاي متداول و مرسوم
نيستند ،بلكه ماجراجويي و همزيستي با طبيعت در فصلي كه رنگها پادشاهي ميكنند هدف
اين افراد است؛ خود را به جاده ميسپارند و غرق ميشوند در ميان كوه و جنگل و دريا .جادههاي
مجتبیيارزمان
جنگلي نخستين مقصد دوستداران فصل پاييز است؛ چراكه طيف گسترده رنگ و صداي باد در
ميان رقص برگهاي سرگردان ،چشم هر جنبندهاي را مبهوت ميكند و ميتوان ساعتها اين
صحنهها را به نظاره نشست و پلك هم نزد .در اين گزارش سري به جاده زيبا و جنگلي سياهكل به ديلمان در استان گيالن
زدهايم كه در فصل پاييز زيبايي آن غيرقابلوصف است.

رفتوآمدی كه دائمی شد
در گذشته مردم ديلمان از اين مسير براي ييالق و قشالق اســتفاده ميكردند .در اوايل فصل پاييز عشايريبه
منطقه ديلمان كوچ كرده بودند كمكم به سمت ســياهكل باز ميگشتند و پس از سپري كردن زمستان ،با آغاز
دوباره بهار رهسپار ييالقات ديلمان ميشدند اما نزديك به 150سال است كه مردم آن منطقه تصميم گرفتهاند
تا در همان منطقه بمانند و اين آغازي شــد براي رفتوآمد دائمي مردم شهر ســياهكل به ديلمان كه از ميان
جنگلهاي سرســبز و زيباي اين منطقه ميگذرد .با افزايش عبور و مرورها كمكم اين مسير توسعه پيدا كرد و
راهداريها به فكر مناسبسازي آن افتادند و تا به امروز كه به يك جاده اســتاندارد تبديل شده است روند اين
تغييرات ادامه داشته است.

جنگلهای رنگارنگ

مسير سبز و زرد پاييزی
اين مسير جذاب كه از شهر سياهكل شروع و تا منطقه
اســپيلي و ديلمان ادامه پيدا ميكنــد 45كيلومتر
مســافت دارد و همانند باقي مسيرهاي كوهستاني
حداقل دوبرابر زمان عادي براي گذر از اين مســير
به زمان احتياج داريد .به شهر ديلمان كه ميرسيد،
ارتفاعتان از سطح دريا حدود 2هزار متر است ،پس
درنظر داشته باشــيد كه اين جاده پرپيچوخم كام ً
ال
شيبدار است و خودتان و وســيله نقليه همراهتان
را آماده مقابله با سختيهاي پيشرو كنيد .هر زمان
كه برنامه ســفر به اين جاده جنگلي زيبا را داشتيد،
زمانتان را مديريــت كنيد تا بتوانيد در مســير از
زيباييهاي كمنظيرش حداكثر استفاده را ببريد .در
پس هر پيچ از جاده صحنهاي زيبا منتظر شماست تا
بر زيبايي منظره قبلي بيفزايد.

بيراه نيست اگر بگوييم مسير سياهكل به ديلمان يكي
از زيباترين جادههاي ايران است .تا با چشم خودتان
نبينيد پي به اين همه شــكوه و عظمت نخواهيد برد.
از همان ابتداي راه متوجه خواهيد شــد كه پا در چه
جادهاي گذاشــتهايد و قرار است با چه شگفتيهايي
روبهرو شويد .اين مســير در همه فصلها زيباست و
در فصل پاييز هم زيباييهــاي خاص خودش را دارد.
غالباً درختان با شروع فصل پاييز شروع به تغييررنگ
ميكنند و معموالً رنگ زرد غالب است اما جنگلهاي
سياهكل با توجه به تنوع گونه درختي و گياهيای كه
دارد در اين فصل منظرهاي متفاوت را خلق ميكند.
شما با تنوع وسیعي از رنگها روبهرو ميشويد كه هر
كدام از خانواده رنگها ،خود از طيف وســيعي رنگ
تشكيل ميشود.

ديدنیهای سياهكل به ديلمان

جايجاي اين مسير پر شده از زيباييهاي چشمنوازي كه هر قدمي كه برميداريد خاطرهاي را براي
شما ميسازد و ماندگار ميشود .در اين سفر از ديدنيهاي طبيعي و تاريخي كه در مسير رسيدن به
شهر ديلمان وجود دارد بههيچعنوان غافل نشويد و حتي براي دقايقي هر چند كوتاه از آنها ديدن
كنيد .اولين جاذبه طبيعي كه بيشتر مسافران و حتي بوميان منطقه به اين مكان سفر ميكنند و
ساعتها در كنار آن به آرامش مينشينند ،آبشار لونك است .اين آبشار دوقلو كه بلندترين قسمت
م پيوستن 2آبراه تشكيل ميشود كه با برخورد روي صخرههاي زيرين و
آن 6متر ارتفاع دارد از به ه 
پيچيدهشدن صداي آب در ميان درختان براي چند دقيقه مدهوشتان ميكند.

مستند

سفر به كاروانسرای تیتی

غذاهاي خياباني
يكــي از ســبكهاي جديــد
تهيه مســتند كه به تازگي در
بيــن گردشــگران و بينندگان
بســيار پرطرفدار شــده است
خيابانگــردي بــا تكيــه بــر
غذاســت .در چند سال گذشته
چرخدســتيها و ماشــينهاي
غذايي كه در ظاهر ثابت نيستند
اما هر شب در يك مكان مشخص
بساط به پا ميكنند و عدهاي را به
بهانه غذا دور خود جمع ميكنند
بسيار زيادشده است و هماكنون
به يــك جاذبــه گردشــگري
تبديل شد هاندChef’s Table .
يكي از مستندســازان معروف
اســت كــه در قســمت اول از
ساخت مســتند خود سري به
كشــورهاي جنوبشرقي آسيا
زده و از غذاهاي خياباني در اين
كشورها فيلم تهيه كرده است.
اگر عالقهمند به اين ســبك از
گردشگري هســتيد ديدن اين
مستند  Street Foodرا از دست
ندهيد.

كتاب

گشتوگذار در كاشان
اگــر عالقهمند بــه كتابهاي
گردشگري هستيد كتاب «نگين
كوير» را از دست ندهيد .در اين
كتاب يك راهنماي جمعوجور
و خالصه درباره سفر به كاشان
به قلم مصطفي نيكومنش براي
شما گردآوري شــده است .در
نگيــن کویر ميتوانيــد بهطور
كامل با تاريخ شــهر كاشان از
گذشته تا به امروز آشنا شويد و
همچنين زيباييها و ديدنيهاي
آن را بهتر بشناسيد .در قسمتي
از اين كتاب آمده اســت :بناي
اوليه باغ فين به قبل از اســام
بازميگردد كه با تمدن سيلك
پيوند خورده است ،خود تمدن
سيلك نيز پيوندي ناگسستني با
چشمه جوشاني دارد كه از باالي
باغ جاري است ،اين چشمه كه
به چشمه سليمانيه معروف است
در اصل قناتي است كه مظهر آن
را چشمه ميگويند و. ...

يكي ديگر از جاذبههاي زيبا و منحصربهفرد اين مسير ،كاروانسراي تيتي است .اين مكان تاريخي كه بيش از 600سال
قدمت براي آن تخمين زدهاند در طول ساليان گذشته لوكيشن بســياري از فيلمها و سريالهاي تاريخي در شمال
كشور بوده است و كارگردانها سعي داشتهاند تا از اين طريق ،فرهنگ غني و عمق تاريخي مردم آن منطقه را به نمايش
بگذارند .چنانچه هوس كرديد در ميان راه كمي در جنگل پيادهروي كنيد ،حواستان باشد كه از كيلومتر 8جاده رد
نشويد .در اين نقطه از مسير ،جنگل زيباي الريخاني جا خوش كرده است كه قدم زدن در آن هوش از سرتان خواهد
پراند .درختان درهمتنيده همراه با پستي و بلنديهايي كه از ريشه درختان و ســنگها آن را پديد آوردهاند ،قطعاً
تصاوير بينظيري را خلق كرده است .اگر در اين جنگل كمي خوششانس باشيد ،اسبهاي وحشي و برخي پرندههاي
خوشصدا و خاص را هم مشاهده خواهيد كرد .اگر در منطقه اسپيلي و شهر ديلمان اقامت داشتيد ،با طي كردن مسافت
كمي ميتوانيد به تماشاي جنگل ابر بنشينيد ،البته اگر كمي هم خوششانس باشيد.

معرفی چند جاده زیبای ایران كه كمتر معروف شدهاند
ولی زیباییهای بینظیری دارند

هم مسير با زيبايیها

براي رسيدن به هر مقصدي بايد از مسيرهايي عبور كنيم كه گاهي در كيفيت
سفر تأثير مستقيم دارند؛ مســيرهايي كه گاهي با سختي همراه هستند و
گاه يك جاده مستقيم اما خســتهكننده .تجربه ثابت كرده جادههايي كه
پرپيچوخم هستند و حتي زمان رسيدن به مقصد را طوالني ميكنند ،براي
مسافران همراه با لذت بيشتري است و هميشه به جادههاي يكنواخت ترجيح
داده ميشود .گاهي لذت بردن از جاده و فضاي حاكم بر آن باعث ميشود تا

هيجان در ميان درختان بلوط و توسكا

اين روزها راه ارتباطي شهرستان
توسكستان شاهرود به توسكستان و گرگان به
يك مقصد گردشگري تبديل شده
شاهرود
است .بســياري از اهالي 2استان
سمنان و گلستان روزهاي تعطيل
را در اين جــاده ميگذراننــد و از زيباييهاي آن لذت
ميبرند .اين جاده كه طول آن كمتر از 90كيلومتر است،
مابين شهرهاي توسكستان و شاهرود قرار دارد و در مسير
رشتهكوههاي البرز خودنمايي ميكند.
جنگلهايي كه در اين مسير رشد كردهاند زيرمجموعه
جنگلهــاي هيركانــي محســوب ميشــوند و بافت
منحصربهفردي دارند .بيشــتر درختهاي اين منطقه
از توسكا تشكيل شــده اســت كه علت نامگذاري اين
جاده هم وجود همين درختهاست؛ هرچند كه با طي
كردن مســير به سمت شــاهرود درختان اورس ،بلوط
و سرخدار هم ديده خواهند شــد .اگر از سمت گرگان
به شاهرود در حركت هســتيد ،قدمبهقدم در اين جاده
جاذبهوجود دارد كــه هر كدام به تنهايي داســتاني را
يدك ميكشــد؛ از چشمه باغ ســرهنگ در كيلومتر4
اين جاده گرفته تا آبشــار كيلومتر 9و كمي جلوتر از آن
دشت سرعليآباد؛ كه هركدام به تنهايي براي حال خوب

مسافراني كه در اين جاده تردد ميكنند كافي است .اين
جاده مسيري براي وصل شدن به چند جاذبه طبيعي هم
شده است كه از بسياري براي رســيدن به آنها وارد اين
جاده ميشوند؛ ديدنيهايي مثل پارك جنگلي النگدره و
پارك ناهارخوران كه در نزدیكي شهر گرگان قرار گرفته
است يا درياچه توشــن كه داراي آبوهوايي معتدل و
مطلوب است و گردشگران زيادي همهروزه براي ديدن
آن از مسير اين جاده تردد ميكنند.

هنر دست طبيعت و انسان

يكــي از منحصربهفردتريــن
جادههاي ايران اســت كه در دل
هجيج
طبيعت بكر و كوهستاني 2استان
اورامانتخت
كردستان و كرمانشاه جاي گرفته
اســت .اين جاده پرپيچوخم كه
2روســتاي هجيج و اورامانتخت را به يكديگر متصل
ميكند ،در بين اهالي منطقه و حتي مسافران از شهرت
خاصي برخوردار اســت .كوههايي سر به فلك كشيده
با شــيب تند و صخرههايي كه گويي هــر لحظه قرار
اســت از جاي خود كنده و غلتانغلتان به سمت دره
حركت كننــد و در پايين رود ،درههــاي پرآبي كه در
تمام فصول ســال وظيفه انتقال آب را به پاييندست
بهعهده دارند ،بخشــي از اين چشمنوازيهاست .اينها
بخش قابلوصف اين جاده زيبا بود و مابقي آن را بايد از
نزديك به نظاره بنشينيد .دامنههاي اين كوهها با شروع
فصل زمستان برفخيز است و گاهي ممكن است تردد
را با مشكل مواجه كند اما در نيمه نخست سال و حتي
پاييز از زيباييهاي كمنظيري برخوردار است كه پاي هر
گردشگري را به اين منطقه باز ميكند .از برجستهترين
جذابيتهاي اين منطقه ميتوان به قل ه شاهو و رودخانه
سيروان اشاره كرد كه در بين اين دو روستا قرار دارند و

مسافران زيادي را در طول سال مجذوب خود ميكنند.
دسترسي بين اين دو روستا از 2مسير انجام ميشود كه
يكي كوتاهتر و دومي كمي طوالنيتر است .مسير كوتاه
كه حدود 40كيلومتر مسافت دارد بيشتر آن در استان
كردستان است و مسير طوالني و 50كيلومتري بخش
عمده آن از استان كرمانشــاه ميگذرد اما هر  2جاده
بهدليل كوهســتاني بودن خيلي در شــرايط مناسبي
قرار ندارند.

برخي ترجيح دهند مقصد سفرشان همين جادهها باشد ،يك روز را به تردد
در اين جادهها اختصاص بدهند و از جاذبههاي اطراف آن حداكثر استفاده را
ببرند .اين جاذبهها ممكن است طبيعي باشد يا تاريخي اما چيزي كه مهم است
ي است كه به رهگذران منتقل ميكند .با هم 4جاده زيبای ايران را
حس و حال 
مرور ميكنيم؛ جادههايي كه زيباييهاي بيحدوحصري دارند اما به اندازه
جادههاي معروفي چون اسالم به خلخال معروف نشدهاند.

محصور ميان كوه و دريا

اگر گذرتــان به اين مســير كه
60كيلومتر مســافت دارد افتاد،
پارسيان
از ايســتادن و عكس گرفتن در
بندر مقام گردنه عشــاق غافل نشويد .اين
نام را افراد محلي به قســمتي از
مسير كه ســاحل بزرگ و صخرهاي دارد لقب دادهاند
و هماكنون كمتر مســافري از اين ساحل حاضر است
عبور كنــد و براي لحظاتي توقف نكنــد .اگر صبح زود
و همزمان با طلوع خورشــيد يا سمت عصر و با نزديك
شدن به غروب خورشــيد در اين مسير باشيد تاللو نور
خورشيد روي سطح آب دريا و شنهاي ساحل تصاوير
وصفناپذيري را رقم ميزند كه چشم هر بينندهاي را
متحير از اين همه زيبايي ميكند.
اگر هــم مجبوريــد ايــن مســير را در تاريكي طي
كنيد بــاز هم نگــران نباشــيد ،زيرا بهدليــل وجود
برخــي آبزيــان در آبهاي ايــن منطقه كــه با موج
دريا به ســمت ســاحل آورده شــدهاند ،بيشــتر نوار
ســاحلي در اين منطقه نوراني ميشــود و باز شما را
وادار به ايســتادن در كنار ســاحل و عكاسي ميكند.
همچنين اگر خوششــانس هم باشيد شــايد بتوانيد
الكپشتهايي كه به سمت ســاحل براي تخمگذاري

در حركت هستند يا حركت دستهجمعي مرغان دريايي
كه مشغول شكار ماهيهاي كوچك سطح آب هستند
را ببينيد .بسياري از مسافران در اين مسير تا توقفهاي
طوالني و لذت بردن از طبيعت منطقه ،زمان را فراموش
ميكنند و از هدف اصلي ســفر فاصلــه ميگيرند اما
نگران نباشيد ،شما ميتوانيد در بندر مقام از خانههاي
بومگردي استفاده كنيد و يا اگر اهل كمپينگ هستيد،
شب را در يكي از ساحلهاي محلي بگذرانيد.

زيبايیهای پنهان

همانطور كــه بســياري از آدمها
بهدنبــال مســيرهاي پرپيچوخم
شهداد
هســتند ،بســياري ديگر ترجيح
نهبندان
ميدهنــد بهدنبال ايــن زيبايي
در مسيرهايي با ريســك كمتر و
مســتقيم باشــند .زيباييهاي خدادادي در هر صورتي
جلوهاي از شــكوه آفريدگار هستي هســتند و هر آنچه
آفريده شده قطعاً عظمت و بزرگي خالقي را نشان ميدهد.
اگر در اين روزها تمايلي براي ســفر به استانهاي سرد يا
جادههاي كوهستاني را نداريد ،ســري به كوير مركزي
ايران و جاده نهبندان به شــهداد بزنيد .در اين جاده كه
290كيلومتر مسافت دارد شما آرامش و سكوتي را تجربه
خواهيد كرد كه كمتر در اطراف شهرها و زندگي ماشيني
پديدار ميشــود .مســيري كه يك طرف آن به شهداد و
سمت ديگرش به شهر نهبندان ختم ميشود ،زيباييهايي
دارد كه شايد براي همه جذاب نباشد اما اگر اهل كوير و
عكاسي هســتيد حتماً براي يكبار هم كه شده به تجربه
كردن و طي آن ميارزد .در اين مســير شما با كلوتهاي
شــهداد كه يك جاذبه جهاني محسوب ميشوند مواجه
ميشويد و همچنين تپههاي شني و ريگهاي روان هم
که از شــهداد تا نهبندان با شما همراه هســتند از ديگر

جذابيتهاي اين مسير كويري بهحســاب ميآيند .اگر
تمايل به رفتن در اين مســير را داريد حتماً اين نكته را
درنظر بگيريد كه با توجه به كويري بــودن منطقه ،اين
جاده براي فصل پاييز و زمســتان مناسب است و قبل از
شروع ســفر از عملكرد خودرو براي مواجه شدن با دماي
باال و مدت طوالني رانندگي اطمينان پيدا كنيد؛ چرا كه
همين نكتههاي ساده شايد براي شما در چنين مسيرهايي
دردسرساز شوند.

دانستنیهای
سفر

در این ســتون قصد داریــم هر هفتــه اطالعات
كوتــاه و مختصــری از برخــی نــكات كلیــدی و

كاربــردی كــه ممكــن اســت در ســفرها كاربــرد
داشــته باشــد ارائه بدهیم؛ پس اگر اهل ســفر
هستید دیدن این ستون را از دست ندهید.

مقدمات سفر با
خودروی شخصی

بســياري از آدمها ســفر با خودروي
شخصي را به وسايل حملونقل عمومي
ترجيح ميدهنــد .البته كه زمانبندي
سفر و مسافتي كه قرار است طي شود
هم در اين ميان بسيار اهميت دارد .برخي
ديگر هم هســتند كه ترجيح ميدهند
به جاي لذت بردن از رانندگي در سفر،
فاصله بين مبدأ و مقصد را مســتقيم و
بدون توقف طي كننــد و از برنامههايي
كه در مقصد براي خود فهرست كردهاند
نهايت استفاده را ببرند .حال اگر شما جزو
دسته اول هستيد و عالقه رانندگي و سفر
با خودروی شخصي را داريد بايد به چند
نكته مهم قبل از شــروع سفرتان دقت
كنيد .با ما همراه باشيد تا برخي از نكات
را برايتان يادآوري كنيم.

اطالعات كافي بهدست بياوريد
قبل از رفتن به هر مكانــي بايد اطالعاتي را
درباره آن مكان بهدست بياوريد .خيلي از ما
وقتي براي نخستين بار به سمت مكان جديد
حركت ميكنيم ،از امكانات و موقعيت مقصد
هيچ اطالعي نداريم و با موارد غيرمنتظرهاي
روبهرو ميشــويم كه ممكن اســت تمام
ســفر را تحتتأثير قرار بدهد .پس حتماً از
موقعيت جغرافيايي ،شــرايط آبوهوايي،
پستيوبلندي ،مســير دسترسي و ...قبل از
سفر اطالعات كافي بهدست بياوريد.
بازديد خودرو فراموش نشود
از چكاپ خودرو قبل از ســفر غافل نشويد.
شايد به ظاهر ساده باشــد اما بسيار مهم و
تأثيرگذار است .در سفر الستيكهاي خودرو
بايد از آج سالم و كافي برخوردار باشد؛ روغن
خودرو بايد تا دوبرابر مســافت سفر فرصت
تعويض داشته باشد؛ تيغههاي برفپاككن
نبايد صدادار باشد يا خط بيندازد؛ سيستم
صوتي خودرو در سفر بسيار مهم است و از
سالمت آن مطمئن باشيد؛ شيشه باالبرها
نبايد كند باال و پايين بروند ،با سرويسكار
مطمئن مشورت كنيد؛ حتماً از كارايي باالي
باتري ماشين مطمئن شــويد ،باتري نقش
حياتي را ايفا ميكند؛ تمام چراغهاي خودرو
را چندين بــار چك كنيــد و جهت پرتاب
روشــنايي چراغهاي جلــو را كام ً
ال تنظيم
كنيد؛ از سالمت دزدگير و باتري ريموت آن
مطمئن شويد.
كوچك اما مهم و ضروري
بعضي از وســايل شــايد هيچ زمان در سفر
به كارتان نيايد و هميشــه بهعنوان يكبار
اضافي محسوب شود اما در شرايط ضروري
ممكن است هركدام از آنها زندگي خودتان
و همســفرهايتان را نجات بدهــد .پس ،از
سهلانگاري بپرهيزيد و اين وسايل مهم را در
جاي مشخصي از خودرو هميشه همراهتان
داشته باشيد.
چراغقوه :حتماً چراغقوه شــارژي با
باتريهاي يدكي بيشتر همراه داشته باشيد.
كمكهاي اوليه :يــك جعبه كوچك
كمكهاي اوليه از وســايل ضــروري براي
خودتان درست كنيد.
خوراكي :برخــي از خوراكيهاي مهم
مثل آب ،بيسكوئيت ،شكالت ،خرما و هرآنچه
كه برايتان مهم است جداي از خوراكيهاي
اصلي داخل ماشــين بــراي مواقع ضروري
بگذاريد.
المپ يدك :از هر كــدام از المپهاي
اصلي خودرو يك عدد اضافه همراهتان داشته
باشيد.
برفپاككن :تيغههــاي برفپاككن
درصورت اســتفاده مداوم و طوالني ممكن
است خراب يا كنده شوند ،حتماً يكدست
اضافه داشته باشيد.
آب :ممكن اســت براي شستوشو يا
سرريز رادياتور خودرو به آب احتياج داشته
باشيد ،پس حتماً به مقدار كافي آب براي اين
موارد داخل خودرو بگذاريد.
سوييچ خودرو :از مــوارد مهم وسايل
ضروري كه بايد همراهتان باشد سوييچ يدكي
است ،آن را در يك جاي مشخص و مطمئن
بگذاريد.
پول نقــد :ممكن اســت هميشــه
كارتخوان و دستگاه خودپرداز در دسترس
نباشد ،مقداري پول نقد همراه داشته باشید.
طناب :از طناب يدككــش باتوجه به
مشخصات خودرويتان غافل نشويد.
زنجير چرخ :براي فصلهاي پربارش و
همچنين مسيرهاي كوهستاني حتماً زنجير
چرخ همراه داشته باشيد.
نكته :قبــل از ســفر يكبار وســايل
پنچرگيــري را چك كنيد و حتمــاً تمرين
تعويض الستيك داشته باشيد ،همچنين باز
و بسته كردن زنجيرچرخ خودرو را بياموزيد.
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ترويج استفاده از ماسك در مدرسه

به سوي آينده

هنوز هيچ دستورالعمل واحدي از سوي سازمان بهداشت جهاني براي استفاده از ماسك در
گروه سني خاصي از كودكان صادر نشده و اين منجر به سردرگمي خانوادهها شده است

تصويرسازي جراحي با كمك واقعيت
مجازي
آرچي 6ماهه با شرايطي به دنيا آمد كه خطوط رشد در جمجمهاش
خيلي زود از بين رفت .والدين او بايد تصميم سختي ميگرفتند؛
خطرات جراحي را انتخاب ميكردند يــا اجازه ميدادند طبيعت
مســير خود را با تأثيرهاي فيزيكي و رواني كه ممكن است در پي
داشته باشد ،طي كند .اما به لطف يك فناوري جديد پيشگام ،پدر
و مادر كودك توانســتند در واقعيت مجــازي ( ،)VRتغييرات را
پيش از عمل جراحي ببينند .دكتر اين كودك بيمار ميگويد ،اين
اطالعات بيشتر از اطالعاتي است كه معموال در اختيار والدين قرار
ميگيرد .به گزارش وبسايت بيبيسي ،وضعيت آرچي ،معروف
به سينوستوز ساژيتال ،به اين معني است كه با رشد مغز او ،جمجمه
نميتواند به طرفين رشد كند تا بتواند آن را در خود جاي دهد .در
عوض ،به سمت جلو و عقب بسط پيدا كرده و شكل سر را مخدوش
ميكند .درحاليكه اين وضعيت تهديدكننده زندگي نيست ،اما
ميتواند باعث تأخير در گفتار و زبان و همچنين افزايش فشار داخل
جمجمه شود .آماندا ،مادر آرچي درخصوص وضعيتشان ميگويد:
«خيلي غافلگيركننده بود .قرارهاي زيادي بوده است و زمان زيادي
دور از كار بودهام ».شايد بههمين دليل هم باشد كه والدين كودك
وقتي بيمارستان اين فرصت را به آنها داد تا نخستين كساني باشند
كه از يك پلتفرم جديد هوش مصنوعي ( )AIپيشــگام استفاده
كنند كه نتيجه يك عمليات تغييردهنــده زندگي را در واقعيت
مجازي پيشبيني ميكند ،ترديدي بهخود راه ندادند .در نخستين
جلسه مشاوره آنها با تيم پزشكي بهوسيله واقعيت مجازي ،محيط
غوطهور به آنها اين امكان را داد تا بازســازي ســر آرچي را كه از
سيتياسكن ايجاد شده بود ،از همه زوايا ببينند .روي آن ،با رنگ
سبز ،ظاهري كه سر او پس از عمل تغيير شكل پيدا ميكند ،ديده
شــد .الگوريتمهاي مورد نياز براي ايجاد اين تصاوير با استفاده از
دادههاي 60عمليات در طول 7سال گذشته امكانپذير شده است.
آماندا پس از مشاوره گفت«:هيجانزده هستيم و بديهي است كه
هميشــه اين نگراني در مورد كاري كه او انجام خواهد داد ،وجود
دارد ».اين فناوري اما نهتنها بــه زوجها اجازه ميدهد تا ببينند و
بفهمند كه اين روش چه تفاوتهايي ايجــاد ميكند بلكه آنها را
تشويق ميكند تا تغييرات احتمالي را به جراح پيشنهاد دهند.

واكسيناسيون كودكان
مانع جهشهاي جديد كرونا

زهرا خلجي

خبرنگار

اعتراض جهاني به جاسوسي اسرائيل
شركت اپل بهعنوان غول فناوري آمريكا از شركت  ،NSOوابسته به رژيم صهيونيستي بهدليل
جاسوسي از كاربرانش به دادگاه شكايت كرده است

ساسان شادمان منفرد

خبرنگار

شركت اپل شــكايتي را در اياالت متحده
امنيت
عليه شركت صهيونيستي NSO Group
سايبري
تنظيم كــرده و اين شــركت را متهم به
استفاده از نرمافزار جاسوسي پگاسوس ( )Pegasusخود
براي هك كردن دستگاههاي كاربران اپل كرده است .به
گزارش وبسايت شبكه خبري الجزيره ،در يك شكايت
حقوقي كه به دادگاه فدرال اياالت متحده ارائه شده است،
شركت اپل NSO ،را «مزدوران غيراخالقي قرن بيست و
يكم» خوانده اســت كه از فناوري نظارت سايبري براي
فعال كردن نقض حقوق بشر استفاده كردهاند .اين شركت
صهيونيستي اوايل سال ميالدي جاري و پس از بررسي
رســانههاي بينالمللي كه نشــان داد ،جاســوسافزار
پگاسوس توســط نيروهاي امنيتي و دولتهاي مستبد
عليه روزنامهنگاران و فعاالن حقوق بشر در چندين كشور
مورد استفاده قرار گرفته است ،خشم و تنفر افكار عمومي
را نسبت بهخود برانگيخت .كريگ فدريگي ،معاون ارشد
مهندسي نرمافزار اپل در بيانيهاي در اين خصوص اعالم
كرد« :بازيگران تحت حمايت دولت مانند گروه ،NSO
ميليونها دالر را صرف فناوريهاي نظارتي پيچيده بدون
پاسخگويي مؤثر ميكنند .اين شرايط بايد تغيير كند».
شكايت پس از تداوم داستان
واتساپ

هر عفونت ويروسي چه در يك فرد بالغ در يمن اتفاق بيفتد يا در
كودكي در آمريكا ،به ويروس فرصت جديدي براي جهش ميدهد،
اما محافظت از جمعيت بزرگ و كوچك در هــر كجاي دنيا اين
فرصت را براي جهش محدود ميكند .به گزارش ياهونيوز ،حاال كه
در بيشتر كشورهاي دنيا بزرگساالن دوزهاي اوليه واكسن خود را
گرفتهاند و در برخي كشورها نيز در حال تزريق دوز سوم هستند،
فرصت جهشهاي جديد كم ميشود.
واكسيناسيون كودكان يعني كاهش انتشار بدون عالمت ويروس
كرونا؛ چراكه از ابتداي پاندمي تاكنون مشــخص شده است كه
كودكان ناقالن خاموش ويروس هســتند و در مواجهه با ويروس
يا بيعالمت بــوده يا عالئم خفيفي دارند .به اعتقاد دانشــمندان
وقتي انتقال ويروس ديده نشــود ،غيرقابل توقف هم ميشــود و
از آنجايي كه احتماال افراد بيشــتري با آن روبهرو ميشوند باعث
افزايش جهشهــاي جديد نيز ميشــود .ديويــد اوكونور ،يك
متخصص ويروسشناسي در دانشــگاه ويسكونسين ،عفونتها
را به بليت بختآزمايي كه ما به ويروس ميدهيم ،تشــبيه كرده
است .هر جهش جديدي در ويروس رخ بدهد ،ميتواند ما را با چيز
بدتر از گونه مســريتر دلتا كه
هماكنون ،گونه غالب ويروس
مولد بيماري كوويــد 19-در
دنياست ،روبهرو كند.
مــدل ســازی
او گفت :هرچه افــراد كمتري
علمی نشان می دهد با
به ويروس مبتال شــوند ،بليت
واکسیناسیون کودکان
بختآزمايــي كمتــري داده
 5تــا  11ســاله آمریکا در
ميشــود و ويروس را از ايجاد
نوامبــر امســال ،در 12
گونههاي جديد بــاز ميدارد.
مــارس جدیــد میــادی
بهگفتــه اوكونــور ،جهشها
 430هــزار نفــر کمتــر
ممكن اســت بيشتر در افرادي
بــه کوویــد  ۱۹-مبتــا
ظهور كند كه سيســتم ايمني
میشــوند ،البتــه اگــر
ضعيفــي دارند و مــدت زمان
گونه جدید مسری تری
به وجود نیاید
بيشتري ويروس را با خود حمل
ميكنند.
با اينكه محققان ابتدا كودكان
را چندان در ايجاد همهگيري و پيشرفت آن مقصر نميدانستند،
اما برخي متخصصان ميگويند كودكان نقش خاصي را امسال در
انتشار گونههاي مسريتر مانند آلفا و دلتا بازي ميكردند.
ي كوويد 19-واكسينه
طبق تخمين ســناريوي هاب مدلســاز 
كردن كودكان ميتواند يك تفاوت واقعي در مسير پيشرو ايجاد
كند .مجموعهاي از دانشــگاهها و مؤسسات تحقيقاتي پزشكي با
ساخت مدلهايي در رابطه با واكسيناســيون كودكان و كاهش
ابتال به كوويد به نتايج خوبي رســيدهاند .طبق اين مدلسازي ،با
واكسيناسيون كودكان  5تا 11ساله آمريكايي در نوامبر امسال ،در
12مارس 430، 2022هزار نفر كمتر به كوويدـ 19مبتال ميشوند؛
البته اگر گونه جديد مسريتري بهوجود نيايد.
دكتر اســتوارت كمپلراي ،متخصص بيماريهــاي عفوني در
دانشــگاه جان هاپكينز ميگويد :گونه دلتا يك خانواده بزرگ از
ويروسهاست و دنيا در حال شنا در يك حوضچه از ويروسهاي
دلتاي كوويد 19-اســت .واريانتهاي خطرناك ممكن است در
ميان جمعيت غيرواكســينه شــده جهان كه تعدادشان هم كم
نيست ،در راه باشد .واكسينه كردن تمام گروههاي سني در زمان
مقرر ميتواند ما را از بحران نجات دهد.
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شكايت حقوقي اپل هفتهها پس
از آن صورت گرفت كــه دادگاه
استيناف اياالت متحده حكم داد
واتساپ ميتواند به شكايت خود
عليه  NSOادامــه دهد و تالش
شركت خصوصي صهيونيستي
براي ادعاي مصونيت حاكميتي را
رد كرد ،زيرا مشتريان اين شركت
ســازمانهاي دولتي هستند .در
اوايــل نوامبر ،دولــت جو بايدن
همچنين تحريمهايــي را عليه
 NSO Groupبهدليل آنچه آن را
قادر به «سركوب فراملي» خواند،
اعمال كرد .دولــت آمريكا در آن
زمان اعالم كــرد كه اين تصميم
را پس از يافتن شــواهدي مبني
بر اينكــه ســازنده نرمافزارهاي
جاسوسي صهيونيستي «برخالف
سياست خارجي و منافع امنيت
ملي اياالت متحده» عمل كرده،
گرفته اســت .با اين حــال اين
شركت صهيونيستي تأكيد كرده
است كه محصوالتش براي رديابي
جنايتكاران و تروريستها طراحي
شــده و دولتهايي كه متهم به
استفاده از نرمافزارهاي جاسوسي
اين شركت عليه مدافعان حقوق
بشر هستند نيز اتهامات مربوط
به تخلــف را رد كردهاند .يكي از

سخنگويان  NSOگفت كه اين شركت در بيانيهاي در
پاسخ به اين شكايت به دفاع از «حقيقت» ادامه خواهد
داد .سخنگوي اين شــركت در بيانيهاي كه با ايميل به
شبكه الجزيره ارسال شده بود ،نوشــت« :جنايتكاران
و تروريستها توانســتهاند آزادانه در پناهگاههاي امن
فناوري فعاليت كنند و ما هم ابزار قانوني براي مبارزه با
آن را در اختيار دولتها قرار ميدهيم».
اپل بهدنبال غرامت و محكوميت

اپل در شــكايت خود بهدنبال غرامت مالي نامشخص و
همچنين حكم دادگاه براي ممنوعيت دائمي  NSOبراي
استفاده از سرورها و دستگاههاي اپل و وادار كردن شركت
به حذف دادههاي هكشده قبلي است .در اين شكايت
آمده است« :با فعاليتهاي مخرب NSO ،از محصوالت
اپل سوءاستفاده و كاربران را زخمي كرده و به كسبوكار
و حسن نيت اپل آســيب وارد كرده است .محصوالت و
خدمات مخرب  NSOهمچنين اپل را ملزم كرده است كه
هزاران ساعت را براي بررسي حمالت ،شناسايي آسيب،
تشخيص ميزان تأثير و بهرهبرداري و توسعه و پيادهسازي
تعميرات الزم اختصاص دهد ».در عين حال شركت اپل،
يك پچ را معرفي كرد كه بهگفتــه خودش از كاربران در
برابر آسيبپذيريهايي كه پيشتر توسط  NSOمورد
سوءاستفاده قرار ميگرفت ،محافظت ميكند .اين شركت
صهيونيســتي گفته اســت كه نرمافزارهاي جاسوسي

آن نميتواند بر كاربــران آمريكايي تأثير بگذارد ،اما اپل
تأكيد دارد كه دستگاههاي تلفن همراه برخي شهروندان
آمريكايي كه ميتوانند از مرزهاي بينالمللي عبور كنند،
هك شده است .اين شركت به يافتههاي اخير مبني بر
اينكه نرمافزار جاسوسي پگاسوس در تلفنهاي 6فعال
حقوق بشر فلسطيني ،ازجمله يك شهروند آمريكايي،
مورد شناسايي قرار گرفته است ،اشاره كرد .اپل همچنين
اعالم كرد كه 10ميليــون دالر و همچنين خســارت
احتمالي ناشي از شــكايت را به گروههايي كه در افشاي
فعاليتهاي نظارت ســايبري كار ميكنند ،اختصاص
خواهد داد .ران ديبرت ،مدير آزمايشــگاه شهروندي در
دانشگاه تورنتو كه به افشــاي برخي از اقدامات NSO
كمك كرده است ،اپل را بهخاطر شكايتاش از اين شركت
صهيونيستي تحسين كرد .ديبرت در بيانيهاي كه اپل آن
را منتشر كرده اســت ،گفت« :شركتهاي نرمافزارهاي
جاسوسي مزدور مانند  NSO Groupبرخي از بدترين
موارد نقض حقوق بشر و اعمال سركوب فراملي را تسهيل
كرده و در عين حال خود و ســرمايهگذاران خود را غني
كردهاند ».شــركت  NSOپيشتر اعالم كــرده بود كه
نرمافزارهاي جاسوسي خود را فقط به مشتريان دولتي
بهمنظور مبارزه با جرايم جدي و تروريســم ميفروشد
و اين شركت از نزديك توسط وزارت دفاع رژيم اشغالگر
قدس كنترل ميشود.

جاسوسافزار پگاسوس چگونه كار میكند؟

جاسوسافزار پگاسوس كه هم روي تلفنهاي همراه اندرويدي و هم در آنهايي كه با سيستمعامل  iOSكار ميكنند،
تأثيرگذار است ،ميتواند بدون اينكه صاحب تلفن متوجه شود ،روي گوشي او نصب شود .پس از نصب ،اين جاسوسافزار
قادر به دسترسي به فايلها ،دوربين وميكروفن گوشي تلفن همراه قرباني خواهد بود.

چگونه پگاسوس يك گوشی تلفن همراه را آلوده میكند؟

روش دستی
براي مثال اگر
گوشي را يك مأمور
بدزدد ،ميتواند
بهصورت دستي هم
جاسوسافزار را نصب
كند.

فرستندههای
بیسيم
نصب از طريق يك
فرستنده بيسيم كه
در نزديكي گوشي
تلفن همراه قرار دارد
نيز امكانپذير است.

لينك مخرب
نسخه قبلي پگاسوس براي
ورود از لينكهاي مخرب
استفاده ميكرد و با كليك
شدن روي آنها ،به گوشي
وارد ميشود .اين لينكها
معموال در ايميلها يا
پيامهاي نوشتاري به مقصد
ارسال ميشد.

حمله «بدون كليك»
در بيشتر موارد
جاسوسافزار ميتواند
بدون آنكه صاحب تلفن
بداند ،روي آن نصب شود.
پگاسوس از يك نقص در
سيستم يا اپ كه سازنده
از آن اصال خبر ندارد،
استفاده ميكند.

جاسوسافزار پگاسوس به چه چيزهايی دسترسی دارد؟

موقعيت
اين جاسوسافزار
همچنين ميتواند
موقعيت مكاني
تلفن را رديابي
كند.

ميكروفن
قادر است ميكروفن را
روشن كرده و صداهاي
اطراف و حتي تماسها
را ضبط كند.

دوربين
ميتواند دوربين را
روشن كرده ،عكس و
فيلم بگيرد و حتي از
روي صفحه خود گوشي
تصويربرداري كند.

اپليكيشنها و فايلها
اين جاسوسافزار ميتواند
به اپليكيشنها و فايلها
دسترسي داشته باشد و از
آنها كپي هم بگيرد.

ماسك زدن براي كودكان در دوران
دانش
همهگيــري كوويد19-درســت
مانند واكسن زدن به اين گروه
سني ،محل مناقشه شــده است .تصميم در
مورد ماســك زدن كودكان خردسال يكي از
چالشهايي اســت كه بســياري از والدين و
نهادهاي نظارتي در سراسر جهان با آن روبهرو
هستند زيرا اين كار ،تالشي براي جلوگيري از
موجهاي جديد كوويد19-اســت و در عين
حال به كودكان اجازه ميدهــد در اجتماع
حاضر شــوند و به رشــد عاطفي برسند .در
سنگاپور و بسياري از كشورهاي ديگر ،استفاده
از ماســك براي كودكان خردســال در برابر
كوويد19-معمول است اما جدا از محافظتي
كه در برابر ويروس ايجاد ميكند ،آيا ممكن
است خطري براي رشــد طوالنيمدت آنها
باشد؟
مغايرت تصميمات كشورها

از نظــر مقرراتــي ،از اوايل اكتبر ،كشــورها
عمدتا در ســه گروه قرار ميگيرند .سنگاپور
و كشــورهاي اروپايي مانند فرانسه و ايتاليا،
زدن ماســك براي كودكان باالي 6ســال را
توصيه ميكنند .اين يكي از موارد ذكرشده در
دستورالعمل سازمان بهداشت جهاني است
كه به كودكان باالي 6ســال توصيه ميكند
در موقعيتهــاي خاص ماننــد مناطقي كه
انتشار ويروس در باالترين حد است ،از ماسك
استفاده كنند .برخي اما استفاده از ماسك را
فقط محدود به اماكن سربســته خاص مانند
مدرسه كردهاند.
ســاير ســازمانهاي مقرراتي مانند مركز
كنترل و پيشگيري از بيماريها در آمريكا،
زدن ماسك را براي كودكان دوساله به باال
توصيه كردهاند و در عين حال كشــورهايي
هستند كه اســتفاده از آن را در كالسهاي
درس توصيه نميكننــد .بهعنوان مثال ،در

هك تلفن همراه فلسطينيها

چندي پيش روزنامــه گاردين
نوشت كه براساس گزارش گروه
حقوق بشــر  FLDمســتقر در
دوبلين ،تلفنهاي همراه 6مدافع
حقوق بشــر فلســطيني توسط
نرمافزارهاي جاسوسي پيچيده
ســاخته شــده توســط NSO
 Groupهك شده است .اطالعات
بهدســت آمده مشخص كرد كه
اين هك درمــاه ژوئيه2020رخ
داده اســت .يافتههــاي FLD
بهطور مســتقل بــا «اطمينان
باال» توســط كارشناســان فني
در آزمايشــگاه «سيتيزنلب» و
آزمايشگاه امنيتي عفو بينالملل،
تأييد شده اســت .اين افشاگري
انتقادهاي بيشــتري را نسبت به
تصميم اخير رژيم صهيونيستي
براي مرتبــط كــردن 6مدافع
برجسته حقوق بشر فلسطيني
بــه ســازمانهاي تروريســتي
برانگيخت .كارشناســان حقوق
بشر سازمان ملل اين موضوع را
يك «حمله رو در رو» به جنبش
حقوق بشر فلسطين و همچنين
حقوق بشر در همه جا خوانده و
گفتند كه بهنظر ميرسد اين كار
نشاندهنده سوءاستفاده مقامات
رژيم اشــغالگر قدس از قوانين
جهاني ضدتروريسم است.

نسبت مستقيم ماسك و كاهش ابتال

ديپتي گورداساني ،اپيدميولوژيست باليني در دانشگاه كوئينمري لندن ميگويد« :دلتا وضعيت را
بهمراتب بدتر ميكند .پس از دلتا ،ما شاهد شيوع بيشتر بيماري در مدارس سراسر جهان هستيم .اما
خبر خوب اين است كه استفاده از ماسك با كاهش نرخ كوويد19-در مدارس مرتبط است .بهعنوان مثال،
در ايالت كاروليناي شمالي اياالت متحده ،جايي كه ماسك زدن براي دانشآموزان باالي 6سال اجباري
است مدارس ،نرخ انتقال بسيار پايين را گزارش كردند» .در نظرسنجي ديگري كه شامل 169مدرسه
ابتدايي در گرجستان بود ،محققان دريافتند زماني كه معلمان و كاركنان ملزم به پوشيدن ماسك بودند،
موارد گزارششده كوويد19-در مقايسه با مدارس بدون ماسك 37درصد كمتر بود .آنابل دو سنت
موريس ،استاديار اطفال در دانشگاه كاليفرنيا ،ميگويد« :ماسكها ،يك اليه محافظتي اضافه در برابر
كوويد19-ايجاد ميكنند و نشان داده شده است كه خطر ابتال به اين بيماري را كاهش ميدهند .البته،
ماسك ممكن است تنها مسئول كاهش انتقال نباشد».
مارك نگ ،سرپرست باليني گروه كاري پيشــگيري از عفونت و بيماريهاي عفوني در پليكلينيك
سينگهلث در سنگاپور ،ميگويد ساير عوامل محافظتي مانند شستوشوي دستها ،رعايت فاصله
ايمن و تهويه خوب محيط ،ممكن است در كاهش انتشار ويروس نقش داشته باشد اما زدن ماسك ،يك
اقدام پيشگيرانه كارآمد و مؤثر است .احتماال به همين دليل است كه بسياري از والدين كودكان خردسال
در سنگاپور حتي پس از اينكه مقامات جزيره ،سن قانوني استفاده از ماسك را در سپتامبر گذشته به
6سال افزايش دادند ،همچنان به قانون قبلي كه كودكان باالي 2سال را ملزم به زدن ماسك ميكرد،
پايبند هستند .بسياري از والدين در سنگاپور ميگويند برايشان فرقي نميكند قانون چه ميگويد؛ آنها
براي كودكشان از ماسك استفاده ميكنند چون به آنها بابت بيمارنشدن فرزندشان ،آرامش ميدهد.

پرتاب فضاپيما براي برخورد با سيارك
سرانجام ناسا موشك حامل
فضا
فضاپيمايي كه قرار است در
يك ماموريت آزمايشي براي
تغيير مسير يك سيارك به آن كوبيده شود
پرتاب كرده اســت .اين ماموريت نخستين
آزمايش بشــر براي تغيير مسير سياركها
جهت جلوگيــري از برخورد آنهــا با زمين
بهحســاب ميآيد .اين اتفاق شــايد شبيه
داستانهاي علمي -تخيلي بهنظر برسد ،اما
آزمايش فضاپيماي «تغيير مســير دوگانه
ســيارك»( )DARTآزمايشي آيندهنگرانه
است كه با موشك ســاخت اسپيسايكس
انجام شد .ناسا پس از اين پرتاب در توييتي
نوشت« :سيارك ديمورفوس ،ما بهدنبال تو
ميآييم!» هدف ناســا اين اســت كه كمي
مســير حركت ديمورفــوس را تغيير دهد.
ديمورفوس يــك قمر كوچــك به عرض
160متر اســت كه دور يك سيارك بسيار
بزرگتر به نام ديديمــوس با قطر 762متر

ميچرخــد و هــر دوي آنها با هــم به دور
خورشيد ميچرخند .اين برخورد بهاحتمال
زياد در پاييز 2022اتفــاق ميافتد ،يعني
زماني كه اين منظومه ســياركي دوتايي در
فاصله 11ميليون كيلومتري زمين قرار دارد.
اين فاصله تقريباً نزديكترين نقطهاي است
كه آنها در مجاورت زمين قرار ميگيرند.
توماس زوبرشن ،دانشمند ارشد ناسا ،درباره
اين پروژه 330ميليون دالري كه نخستين
پروژه در نوع خود است ،ميگويد« :آنچه ما
در تالشيم بياموزيم اين است كه چگونه يك
تهديد را برطرف كنيم».
تهديدي وجود ندارد

براي اينكه موضوع روشن شــود ،ذكر اين
نكته الزم است كه سياركهاي مورد بحث
هيچ تهديدي براي ســياره ما محســوب
نميشــوند .با ايــن حال ،آنهــا در گروهي
از اجســام كه معــروف به اجســام نزديك

به زمين(  )NEOهســتند ،طبقــه بندي
ميشــوند كه تا حدود 50ميليون كيلومتر
به زمين نزديك ميشــوند .دفتر هماهنگي
دفاع ســيارهاي( )PDCOناســا بيشتر به
سيارههايي با اندازههاي بزرگتر از 140متر
عالقهمند اســت كه توان نشانه گرفتن كل
شــهرها يا مناطق ديگر را بــا انرژي معادل
چندين برابر بمبهاي هســتهاي متوسط
دارند.
تاكنون 10هزار ســيارك نزديك به زمين
به اندازه 140متر يا بيشــتر شناسايي شده
است ،اما هيچكدام شانس قابل توجهي براي
برخورد تا 100سال آينده را ندارند .اين در
حالي است كه دانشمندان هشدار ميدهند
كه هنوز 15هزار شيء ديگر كشف نشدهاند.
ضربــهاي معادل 24هــزار كيلومتر در
ساعت

دانشمندان اخترشناس ميتوانند ضربههاي

انگليس نه بچهها و نه معلمها در مدرســه
براي اســتفاده از ماســك ،اجباري ندارند.
تنها اجماع جهاني پذيرفتهشــده اين است
كه كودكان زير 2ســال بهعلــت احتمال
خطر خفگي ،نيازي به زدن ماسك ندارند؛
اما دربــاره گروه ســني باالتــر هنوز يك
دستورالعمل كلي وجود ندارد.
آداموس هاجيپانياس ،رئيس آكادمي اروپايي
اطفــال ميگويــد :محدوديت ســني براي
استفاده ماسك در بچهها هنوز تعريف علمي
ندارد .مطالعات نسبتا كمي در مورد استفاده از
ماسك در كودكان بهدليل چالشهاي اخالقي
و تداركاتي انجام شده است .در چند مطالعه
هم كه روي تأثير فيزيكي ماســك بر تنفس
متمركز بود ،هيچ اثر مضري پيدا نشــد .اما
بحث پيرامون مزايا و معايب گســتردهتر اين
اقدام ،داغ شده است.
طرفداران ماســك ،معتقدند كه اين وسيله
حفاظتي تنفسي ،هم از كسي كه آن را زده و
هم اطرافيان او در برابر كوويد19-محافظت
ميكند .از ســوي ديگــر با ايــن تصور كه
كودكان ،كمتر مبتال ميشــوند نبايد عوامل
خطرآفريــن بيماري براي كــودكان ناديده
گرفته شود .بيشتر كشورها هنوز كودكان زير
12سال را واكســينه نكردهاند مگر در موارد
اســتثنايي كه باز هم منجر بــه جلوگيري از
انتشار ويروس نميشود.
هنوز هم طبق مطالعات ،موارد ابتالي سخت
به كوويد19-در كودكان خردسال نسبتا نادر
است .يك مطالعه پرتعداد در انگليس كه در
ماه جوالي منتشر شد نشان داد تقريبا از هر
5هزار كــودك مبتال به كوويــد ،يك نفر در
مراقبتهاي ويژه بســتري ميشــود و از هر
يك ميليون2 ،نفــر ميميرند .اما نوع دلتا كه
بهسرعت در حال گســترش است و حداقل
دوبرابر مسريتر از سويههاي قبلي است ،فشار
مضاعفي به كشورها وارد كرده و آنها را ترغيب
كرده اســت تا براي جلوگيري از شيوع آن،
ازجمله در ميان كــودكان ،اقدامات جديدي
وضع كنند.

مينياتوري را در آزمايشــگاهها شبيهسازي
كننــد و از نتايج آن بــراي ايجاد مدلهاي
پيچيده منحرف كردن يك سيارك استفاده
كنند .با اين حال ،اين مدلها هميشــه در
مقايســه با آزمايشهاي واقعــي از درجه
ضعيفتري برخوردار هستند.
دانشــمندان ميگوينــد كــه منظومــه
ديديموس-ديمورفوس يك «آزمايشــگاه
طبيعي ايدهآل» اســت ،زيرا تلسكوپهاي

زمينــي ميتوانند بــه راحتــي تغييرات
روشنايي اين جفت ســياره را اندازهگيري
كنند و همچنين زمان الزم را براي چرخش
قمر كوچكتر به دور سياره بزرگتر محاسبه
كنند .از آنجا كه مدت زمان كنوني چرخش
به دور مدار مشــخص اســت ،اثر ضربهاي
كه قرار است بين  ۲۶ســپتامبر و اول اكتبر
 ۲۰۲۲رخ دهد ،آشكار ميشود .عالوه بر اين،
از آنجا كه مدار سياركها هرگز سياره ما را

قطع نميكند ،تصور ميشود كه مطالعه آنها
ايمنتر است .كاوشگر  DARTكه جعبهاي
به اندازه يــك يخچال بــزرگ و همچنين
پنلهاي خورشيدي به اندازه يك ليموزين
در دو طرف آن اســت ،با ســرعتي بيش از
24هزار كيلومتر در ســاعت به ديمورفوس
برخورد خواهد كرد.
اين در حالي است كه در مورد ميزان انتقال
انرژي در اثر برخورد ابهــام وجود دارد ،زيرا
تركيب دروني و تخلخل قمر مشخص نيست.
هرچه بقاياي بيشــتري توليد شود ،فشار
بيشتري به ديمورفوس وارد ميشود.
اندي ريوكين ،سرپرســت تيم تحقيقاتي
 DARTميگويد« :هر بار كه يك ســيارك
ظاهر ميشــود ،چيزهايــي را مييابيم كه
انتظارش را نداريم».
فضاپيماي  DARTهمچنين داراي ابزارهاي
پيچيدهاي بــراي ناوبــري و تصويربرداري
است ،ازجمله  CubeSatسازمان فضايي
ايتاليا بــراي تصويربرداري از ســياركها
( )LICIACubeكه ميتــوان با آن ،لحظه
سقوط و اثرات پس از آن را تماشا كرد.
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کشاورزی در سبد گردشگری

گلستان به عنوان استان پایلوت ،این روزها میزبان همایش ملی «گردشگری كشاورزی» است
پرنیان سلطانی

خبرنگار

صحبت از گردشگری كه میشود ،ذهن
گردشگری بیشــتر ما حول دو محور گردشگری
طبیعتگرا و گردشگری آثار باستانی
میگردد .یعنی برای ما گردشگری یا در گشت و گذار
در جنگل و ساحل و كوه خالصه شده ،یا در بازدید از
آثار تاریخی و باستانی مثل تخت جمشید ،چغازنبیل،
سی و ســه پل ،ائلگلی و . ...در حالیكه گردشگری
شاخهای به نام «گردشگری كشاورزی» هم دارد كه در
دنیا مورد توجه ویژه گردشگران است .در این نوع از
گردشگری ،گردشــگران یك روز خود را در مزارع
كشــاورزی ،باغهای میوه ،زمینهای پرورش دام،
استخرهای پرورش آبزیان و ...میگذرانند و از نزدیك
با این مشاغل آشنا میشوند .تقریبا شبیه همین كاری
كه چند سالی است در ایران رواج یافته و شركتهای
فعال در حوزه گردشگری ،تورهای گالبگیری كاشان،
برداشت گل نرگس بهبهان ،برداشت چای الهیجان و...
را برپا میكنند .اما به نظر میرسد تا تبدیل این اقدامات

مكث

 2سال پیش طرح فعالیت در حوزه گردشگری كشاورزی
را آغاز كردهایم ك ه با استقبال بســیار خوب مزرعهداران
استان مواجه شــد ».او ادامه میدهد« :نخستین پروانه
بهرهبرداری گردشگری كشاورزی كشور در مهر ماه سال
 1399در گلستان صادر شد .در حال حاضر نیز بیش از صد
طرح متقاضی فعالیت در این حوزه ،موافقت اصولی
را به دست آورده و تا به امروز برای  10طرح ،پروانه
بهرهبرداری صادر شده است .این میزان پروانه
بهرهبرداری صادر شده در كنار ارائه طرح
برگزاری همایش مزارع گردشــگری از
سوی استان به معاون گردشگری كشور،
از گلستان ،استانی پیشرو در گردشگری
كشاورزی ساخت و باعث شد تا درنهایت
استان گلستان به عنوان استان پایلوت در
بحث گردشگری كشــاورزی كشور در نظر
گرفته شود».

جسته و گریخته در «اگروتوریسم» یا همان گردشگری
كشاورزی به یك صنعت قابل اتكا در حوزه گردشگری
كشور ،راه درازی در پیش داریم .راهی كه گام نخست
آن را استان گلستان برداشته و این روزها به عنوان
اســتان پایلوت ،میزبان همایش ملی گردشــگری
كشاورزی است.

بر برپایی نشست تعاملی ترویجی مسئوالن طبیعتگردی
در حوزه گردشگری كشاورزی و خوراك با شعار از مزرعه تا
سفره ،برنامههایی چون بازدید از  4تیپ مزرعه گردشگری
شاخص ،آشــنایی با معماری و فرهنگ میزبانی تعدادی
از اقامتگاههای بومگردی ،بازدیــد از برخی از جاذبههای
میراث فرهنگی و طبیعی و ...نیز تدارك دیده شده است.

همایش دو روزه گردشگری كشاورزی
نام استان گلستان از گذشته با حوزه كشاورزی و پرورش
دام گره خورده اســت؛ چرا كه این استان در هر دو زمینه
پتانســیل باالیی دارد و گندم و دانه روغنی كلزا در كنار
اسب تركمن ،ســرمایههای اصلی آن به حساب میآید.
این در حالی است كه یكی از محورهای اصلی و مورد توجه
در گلستان ،بحث گردشگری اســت .در نتیجه كنار هم
قرار گرفتن حوزه گردشــگری و كشاورزی و اقداماتی كه
مسئوالن میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی این
استان از  2سال پیش تا كنون انجام دادهاند ،باعث شده تا
گلستان به عنوان پایلوت اگروتوریسم شناخته و همایش
ملی گردشگری كشاورزی در این استان برگزار شود .در این
همایش كه دیروز آغاز شده و تا پایان امروز ادامه دارد ،عالوه

استان پیشرو در گردشگری كشاورزی
اما اینكه چرا اســتان گلســتان به عنــوان پایلوت بحث
گردشگری كشاورزی انتخاب شــده ،سوالی است كه آن
را از «احمد تجری» مدیر كل میراث فرهنگی ،گردشگری
و صنایع دستی گلستان میپرســیم .تجری با بیان این
مطلب كه در سند آمایش 2 ،حوزه گردشگری و كشاورزی
به عنوان محور توسعه استان مشــخص شده ،میگوید:
«گلستان هم در بعد كشاورزی و هم در حوزه پرورش دام
دارای پتانسیل باالیی است .جدای از این موضوع یكی از
محورهای اصلی و مورد توجه اســتان ،بحث گردشگری
اســت كه كنار هم قرار گرفتــن این  2حــوزه میتواند
ظرفیتهای استان را بهتر معرفی كند و توسعه اقتصادی
و ایجاد اشتغال را در پی داشته باشد .به همین دلیل ما از

تجربه یك روز كشاورزی
در مدت  2سالی كه از اجرای طرح گردشگری كشاورزی
در استان گلستان میگذرد ،گردشگران بسیاری در قالب
صدها تور گردشــگری راهی گلستان شــده و تجربیات
منحصر به فردی از گردشگری كشاورزی به دست آوردهاند.
مدیر كل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان
گلســتان در این باره میگوید« :با اطالعرسانیهایی كه
در فضای مجازی و همچنین از طریق بروشــور و تبلیغات
محیطی صورت میگیرد ،امروز یكــی از برنامههای ثابت
تورهای گردشگری كه راهی اســتان گلستان میشوند،
حضور در طرحهای گردشگری كشاورزی استان است.
افرادی هم با اطالع از برنامههای گردشگری كشاورزی به
گلستان سفر و در این برنامهها شــركت میكنند .به این
ترتیب كه به مزارع كشــاورزی میروند و از نزدیك شاهد
مراحل كاشت ،داشت و برداشــت محصوالت كشاورزی
هستند .در این میان این امكان وجود دارد كه در راستای
ترویج غذای سالم ،گردشگران بتوانند شخصا به برداشت
محصوالت ارگانیك بپردازند.
حضور گردشگران در حوزه پرورش اسب و ماهیان و آبزیان
همچنین حضور در باغهای گل و گیــاه نیز دیگر تورهای
گردشگری ما در این حوزه را رقم میزند ».تجری در حالی از
كسب تجربههای منحصربهفرد از سوی گردشگران صحبت
میكند كه این استان دارای مزارع تلفیقی هم هست .یعنی
فضاهایی در این اســتان تدارك دیده شده كه گردشگران
با حضور در آنها میتوانند همه پتانسیلهای گلستان از
پرورش آبزیان و اسب تا كاشت پنبه ،برنج و گندم و ...را در
یك قاب ببینند.
از توسعه اقتصادی تا تحقق گردشگری پایدار
این طرح نو كه به تازگی در دســتور كار اداره كل میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان گلستان قرار
گرفته و امید است به ســایر استانهای كشور هم تسری

نمونههایگردشگریكشاورزی
در ایران
شــاید تاكنون اقدامی جدی در راستای
توسعه گردشگری كشــاورزی در كشور
ما انجام نشده باشــد ،اما در همین راستا
تالشهای جســته و گریختهای
صورت گرفته كــه میتوان
از آنهــا به عنــوان گام
نخست دســتیابی به
گردشــگری پایدار در
حوزه كشــاورزی یاد
كرد .به عنوان مثال چند
سالی است كه مراسم
گال بگیری كاشــان،
جشنوارهگلنرگسبهبهان
و برداشت چای الهیجان ،در
برنامه تورهای گردشگری گنجانده
شده است .این در حالی است كه استانهای
مختلف كشور ،ظرفیتهای بینظیری در
این حوزه دارند كه با برنامهریزی اصولی
و دقیــق میتوان از آنهــا یك صنعت
گردشگری تمامعیار ساخت.
برداشت انگور و سیب و كشت دانه روغنی
كلزا در اســتان كهگیلویه و بویراحمد،
برپایی جشنواره زغالاخته در شهرستان
كلیبر آذربایجان شرقی ،كشت و برداشت
زعفران در شهرستانهای بیرجند ،قائنات،
سرایان ،فردوس ،تربتحیدریه و گناباد
استان خراســان جنوبی ،برداشت خرما
در خوزستان ،برداشت پسته از باغهای
دامغــان ،گردوچینی در شــهمیرزاد
سمنان ،برپایی جشنواره توتفرنگی در
استان گلســتان ،برداشت انارهای ساوه
و خربزههای گرمســار ،تولید و فراوری
كشــمش در خراســان رضوی و ،...تنها
بخشی از ظرفیتهای كشور برای توسعه
گردشگری كشاورزی و جذب گردشگر به
حساب میآید.

پیدا كند ،در ادامه میتواند نقش بســزایی در شناساندن
ظرفیتهای موجود اســتان ،توســعه اقتصادی و ایجاد
اشتغال برای گلستانیها داشته باشد .مسئوالن گردشگری
این اســتان معتقدند توســعه گردشــگری كشاورزی و
طبیعتگردی گلســتان در بلندمــدت میتواند زمینه
تحقق گردشگری پایدار را فراهم كند .این در حالی است
كه توسعه اگروتوریســم تاثیرات بسزایی نیز در معیشت
كشــاورزان و دامپروران خواهد داشــت .ارتقای درآمد
كشــاورزان و فعاالن حوزه پرورش اســب و ماهی ،هم از
تغییر كاربری اراضی آنها جلوگیری میكند و هم باعث
ماندگاری جوانان روســتایی در زادگاهشان خواهد شد.
در یك كالم توسعه گردشگری كشاورزی میتواند منبع
خیرهای فراوانی برای روستاییان باشــد و در عین حال
رونقی دو چندان به حوزه گردشگری كشور تزریق كند  .

دلجویی وزیركار از معدنكاران معترضكرمان
خبرنگار

اجــرای طــرح جامــع
زغالســنگ ،ورود زغال به
بــورس ،محدودیت واردات
زغا لســنگ ،بازســازی
تجهیزات ایمنی و استخراج
ارائه بســتههای حمایتی به
صنعت زغا لسنگ ازجمله
دستاوردهای جلسه وزیر كار
با معدنكاران كرمانی است

پارك ترافیك ساری به بهرهبرداری رسید
نخســتین پارك ترافیك ساری،
با هدف آموزش فرهنگ ترافیك
به كــودكان ،در محدوده جنوبی
بوســتان والیت ســاری ایجاد
شــده و با انجــام خیابانبندی و
زیرساختهای ترافیكی ازجمله
تابلوهای راهنمایی و رانندگی و چراغ راهنما و همچنین ایجاد ایستگاه اجاره
خودروهای ویژه كودكان یكی از پاركهای مجهز ترافیك محسوب میشود.
به گزارش ایرنا ،ســاخت این پارك ترافیك با اعتبار ۵۹۰میلیون تومان به
مساحت 1375مترمربع انجام شــد تا عالوه بر اینكه فضایی برای تفریح و
سرگرمی كودكان ایجاد می كند موجب شــود تا زیرساختهای آموزش
قوانین رانندگی بیشتر شود.

افزایش 20درصدی
میگوی پرورشی در بوشهر
مدیركل شــیالت بوشــهر گفت:
امسال میزان تولید میگوی پرورشی
در این استان۲۸ ،هزار تن است كه
نسبت به ســال گذشته ۲۰درصد
افزایش نشان میدهد .به گزارش
ایرنا ،علی بازدار بــا بیان اینكه كار
برداشت میگوی پرورشی از ۱۱سایت فعال در بوشهر به پایان رسیده است،
اظهار كرد :میزان برداشــت امسال نســبت به تولید ۲۳هزار و ۳۰۰تن سال
گذشــته 5200 ،تن افزایش داشته اســت .بهگفته وی،این میزان میگوی
پرورشی با ذخیرهســازی ۲میلیارد و ۸۳میلیون قطعه بچه میگو در 5هزار
استخر پرورش در قالب ۳۵۷مزرعه در 6058هكتار برداشت و تولید شده است.

جا بهجایی روستای كوه سفید داراب
مدیر بنیاد مســكن داراب گفت :با
توجه به خشكســالی و فرونشست
زمین در روستای كوه سفید استان
فارس ،طی چند سال اخیر۱۵هكتار
زمین در فاصله 7كیلومتری داراب
برای جابهجایی روستای كوهسفید
بخش جنت تملك و نقشه تفكیكی آن نیز تهیه و عملیات اجرایی آن نیز آغاز
شده است .به گزارش فارس ،محمدرضا حسنزاده بیان كرد ۴۲۰:نفر از جمعیت
روستای كوهسفید در قالب ۱۳۳خانوار با مشكالت ارائه خدمات روبهرو هستند
و جابهجایی این روستا میتواند زمینه معیشت بهتر روستاییان را فراهم كند.

برف و باران در 14استان

حمیده پازوكی

نیمه آبان بود كه اعتراضات
پیگیری كارگران معادن زغالسنگ
كرمان به شــرایط دشــوار
شــغلی و واگذاری شــركت زغالسنگ
اســتان به بخــش خصوصی آغاز شــد.
كارگرانی كه در این مدت دســت از كار
كشــیدند تا توجه مســئوالن استانی و
كشوری را بهخود جلب كنند.
واگذاری شــركت زغالسنگ به شركت
خصوصی داالهو در حقیقــت جرقه این
اعتراضــات بود .حســین عامریان ،مدیر
صندوق بازنشستگی فوالد كه در جریان
اعتراضات كارگران به كرمان ســفر كرده
بود اعالم كرد كه داالهو متعلق به صندوق
است و خصوصی نیست .هرچند تا پیش از
این سخنان مسئوالن حوزه معدن وجود
چیزی به اسم شــركت داالهو را كتمان
میكردند و این موضوع باعث بیاعتمادی
كارگران شده بود.
از آنجــا كــه جلســات مدیــر صندوق
بازنشستگی با نمایندگان كارگران معدن
كرمان بــه نتیجه نرســید ،اعتصابات به
این شــرط پایان یافت كه گروهی از این
نمایندگان بتوانند در تهران با وزرای كار و
صمت جلساتی داشته باشند.
یكــی از نماینــدگان كارگــران معادن
زغالســنگ كرمان دربــاره اعتراضات
معــدنكاران بــه همشــهری میگوید:
اعتراضات معدنكاران از ســال 98آغاز
شد و در ســال 99این اعتراضات شدت
بیشتری گرفت .آن زمان قولهایی داده
شــد برای رفع مشــكالت آنها اما تا آبان

خبرهایکوتاه

ســازمان هواشناســی از بارش
باران و برف تا یكشــنبه آینده در
۱۴استان كشور و نسبت به كاهش
۱۰درجهای دما ،سیالب و كوالك
برف در برخی مناطق هشدار داده
است .به گزارش تســنیم ،امروز
(پنجشنبه) بعدازظهر دامنههای زاگرس شــامل جنوب كرمانشاه ،ایالم،
لرستان ،ارتفاعات شمال خوزستان و چهارمحال و بختیاری ابرناكی و بارش
پراكنده پیشبینی میشود .همچنین جمعه در اردبیل ،گیالن ،كرمانشاه،
همدان ،شمال لرستان ،شرق خوزســتان ،چهارمحال و بختیاری و شمال
كهگیلویه و بویراحمد ،بارش پراكنده و در شــمال شرق كشور وزش باد و
كاهش نسبی دما پیشبینی شده است.

امسال اتفاق قابل توجهی رخ نداد و اعالم
خصوصیشدن معادن زغالسنگ موجب
شد كه كارگران بیش از گذشته حساس
شوند ،زیرا خصوصیسازی موجب میشود
اشتغال و بیمه كارگران با خطرات جدی
مواجه شود« .یداهلل زمانی» با بیان اینكه
شورای كارگران معدن پیگیر جلوگیری
از خصوصی شدن شركت بود ،میافزاید:
همچنین موضوعاتی مانند افزایش ضریب
شغلی كارگران معدن از  1.5به  2نیز در
كنار اعتراض بهخصوصیشــدن معدن
دوباره مطرح شد .پس از گذشت 2هفته
از اعتراضــات محمدرضــا پورابراهیمی،
نماینــده مردمکرمــان و راور به كمك
معدنكاران آمد و پیگیر رفع مشــكالت
آنان شد .ایشان از حجتاهلل عبدالملكی،
وزیر تعــاون و كار فرصتی گرفــت تا با
معدنكاران جلسهای داشته باشد.
روز سهشنبه جلسهای با حضور وزیر كار،
رضا محتشــمیپور ،معاون امور معادن
و صنایع معدنــی وزارت صنعت ،معدن
و تجارت ،ســعید صمــدی ،دبیر انجمن
زغالســنگ ایران و نمایندگان كارگران
برگزار شد تا مشكالت معدنكاران مورد
بررسی قرار گیرد .وی در اینباره میگوید:
حاصل جلســه این بود كه قیمتگذاری
زغــال از انحصار خــارج شــود و امكان
صادرات آن فراهم شــود .محصول زغال
كشــور تكنرخی و تك خریدار اســت.
این موضوع موجــب نفع كارگر و كارفرما
خواهد بود و خوشایند همه است.
این نماینــده كارگری ادامــه میدهد:

چند برنامه راهبردی هــم برای صنعت
زغال پیشبینی شد كه یكی از آنها طرح
جامع زغالسنگ است و قرار شد متولی
این طرح وزارت صمت باشــد .همچنین
ورود زغال به بورس و محدودیت واردات
زغالسنگ ،بازســازی تجهیزات ایمنی
و استخراج ،ارائه بســتههای حمایتی به
صنعت زغالســنگ هم در دســتور كار
قرار گرفت و مقرر شد كه دولت آنها را در
اولویت انجام قرار دهد.
زمانی توجه به تبصــره 2ماده 7قانونكار
را  از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه
عنوان كرده و میافزاید :یكی از مشكالت
معدنكاران نداشتن قراردادهای دائمی
كار اســت و گرچه قانونگذار گفته است
اگر قرارداد كارگر تاریخ مشخصی نداشته
باشد ،قرارداد دائمی تلقی خواهد شد اما
این موضوع موجب شده است كه قراردادها
عمال برای كارگر قابل اطمینان نباشد .به
عالوه كارگر با چنین قراردادی نمیتواند
بهكار خود دلبســته باشد و به آن اهمیت
الزم را بدهد .وی ادامه میدهد :همچنین
موضوع توجه به احتساب ضریب 2شغل
كار در معدن را درخواســت دادیم تا این
شغل در دسته مشاغل سخت و زیانآور
حساب شود .درخواســت ما این بود كه
یــك ورودی بودجه برای ایــن موضوع
درنظر گرفته شــود زیــرا كارگر معدن
سالهای بســیار كمتری نسبت به دیگر
كارگران توانایی كار دارد و باید 15ســاله
بازنشسته شود .همین شــرایط در مورد
افزایش دســتمزدها هم وجــود دارد كه

15ساله
كارگــر معــدن ســا لهای
بســیار كمتــری نســبت بــه دیگر
كارگــران توانایــی كار دارد و بایــد
15ساله بازنشسته شود

 2سال
اعتراضات معدنكاران از
سال 98آغاز شد و در سال 99این
اعتراضات شدت بیشتری گرفت

در این جلسه مطرح شــد تا عایدی قابل
توجهی به معدنكارانی كه این همه صدمه
میبینند تعلق گیــرد .وزیر كار به ما قول
داد كه رئیسجمهور در ســفر استانی به
معادن سر بزند و ایشــان دستور دهد تا
این درخواستهای كارگران مورد توجه
قرار گیرد.
جلسه معدنكاران با وزیر صنعت ،معدن
تجــارت به هفتــه آینده موكول شــده
است و قرار اســت مطالبات معدنكاران
معادن زغالسنگ كرمان در آن به بحث
گذاشته شود تا شــاید این مشكالت پس
از سالها حل شده و آنان بهكار در معادن
زغالسنگ دلگرم شوند.

بحران فرونشست
در مناطق مسكونی اصفهان
اصفهان با سابقه زیاد و شدید موارد
متعدد فرونشست ،امروز استانی
با وضعیت قرمز است .به گزارش
ایسنا ،خشكسالی طوالنیمدت،
برداشــتهای بیرویــه آب از
سفرههای زیرزمینی و همچنین
حذف جریان آب رودخانه زایندهرود از دل شــهر را از عواملی میدانند كه
موجب وقوع و شــدت گرفتن فرونشســت زمین در این شهر شده است.
براساس آمار و اطالعات سازمان زمینشناسی اصفهان ،در سال  ۹۵فقط
2درصد مساحت استان با فرونشست زمین درگیر بود؛ درحالیكه آخرین
مطالعات میگویند :حدود ۱۰هزار كیلومترمربع یعنی ۱۰درصد مساحت
اصفهان در شرایط خطرناك فرونشست قرار گرفته است.

ثبت ملی ۳اثر در ابرکوه
در جلسه ثبت آثار ملی كشور كه
در وزارتخانــه میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایعدستی كشور
برگزار شد ،شیوه پخت شیرینی
چنگال سین ابرقویی ،نحوه تهیه
خورشت صغری خانم یا قیمه
سبزی و اجرای مراسم سر سفرهای شهرستان ابركوه ،شهر پیرترین
موجود زنده ایران ،یعنی سرو كهنسال ابركوه به ثبت ملی رسیدند.
به گزارش ایســنا ،ابركــوه طبق اعــام اداره كل میــراث فرهنگی
صنایعدستی و گردشگری ،بهخاطر داشــتن آثار طبیعی و باستانی
شاخص ،جزو ۱۴شهر نمونه گردشــگری ایران است .این شهرستان
دارای بیش از ۴۰۰اثر تاریخی است كه ۱۴۳اثر آن در فهرست آثار ملی
ت.
ایران به ثبت رسیده اس 
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طی ۲سال تنها ۲۳۵دستگاه خودروی فرسوده
تعویض شده است.

عدد خبر

 500مترمكعبآبشیرین
روزانــه ۱۲۰میلیــون مترمكعــب آب دریــا در دنیــا
در حــال شیرینســازی اســت .حســین ملكینــژا ،دبیــر
كانــون تفكــر آب دانشــگاه یــزد در اینبــاره گفــت :در
یــك طــرح شیرینســازی و انتقــال داخلــی ،قــرار اســت
بهصورت پایلوت  ۵۰۰و سپس ۳۰هزار مترمكعب در روز
شیرینسازی انجامشــود و در صورت موفقیت با درآمد
حاصل از آن ،فازهای بعدی طرح بهطور كامل به مرحله
اجرا درخواهد آمد.

۸۶درصد سد زایندهرود

۸۶درصــد از ســد زاینــدهرود خالــی اســت .ایــن
خبر را ســیدمجتبی موســوی ،مدیر ســد زایندهرود داد و
گفت :سامانه بارشــی اخیر توانست بهصورت مقطعی
ورودی ســد زایندهرود را افزایش دهد .دیروز چهارشنبه
3آذر ،ذخیره ســد زایندهرود ۱۶۸.۹میلیون مترمكعب و
ورودی آن ۱۱.۹میلیــون مترمكعــب و خروجیاش حدود
۱۲مترمكعب بر ثانیه بود.

چهره روز
نگاه كارشناسانه آقای نماینده

خبر
آنفلوآنزای فوقحاد پرندگان
به تاالبهای اردبیل نرسیده
پایش دقیق تاالبهای استان اردبیل توسط گشتهای تخصصی در
حال انجام بوده و تاكنون آنفلوآنزای فوقحاد پرندگان مهاجر در این
استان به ثبت نرسیده است .این خبر را سعید شهند ،مدیركل حفاظت
محیطزیست استان اردبیل داد و گفت :شناسایی بهموقع كانونهای
بیماری در تاالبها مطمئنا در مهار و كنترل بیماری به ما كمك خواهد
كرد و در این خصوص چندین تیم تخصصی در استان در حال فعالیت
هســتند .وی زمان آغاز پایش و رصد دقیق تاالبها را از شهریورماه
سالجاری اعالم كرد و افزود :تاالبهای استان ازجمله تاالب سد میل
مغان و حاشیه رودخانه مرزی ارس با توجه به دستورالعملهای موجود
بهطور مستمر و شبانهروزی توســط كارشناسان و محیطبانان پایش
میشود و تاكنون هیچ موردی از تلفات پرندگان در تاالبهای استان
اردبیل مشاهده نشده است .مدیركل حفاظت محیطزیست استان با
اشاره به اینكه با توجه به سرد شدن هوا تعداد پرندگان مهاجر در اردبیل
افزایش یافته است ،گفت :تاكنون انواع پرندگان مهاجر ازجمله اردك
سرسبز ،خوتكا ،تنجه ،آنقوت ،اردك نوكپهن ،چنگر سیاه ،كشیم بزرگ
و كوچك ،باكالن بزرگ و انــواع كاكاییها(ارمنی و صورتی) در تاالب
مشاهده شده و فعالیت شبانهروزی گشتهای تخصصی تا پایان فصل
زمستان جهت پیشگیری از آنفلوآنزای پرندگان ادامه خواهد داشت.

اسب دره شوری یكی از 4نژاد اسب بومی فالت ایران است كه اكنون جمعیت آن در خطر انقراض قرار دارد
پوریا خلیلی

پژوهشگر

طایفه دره شــوری یكــی از ایالت
گونه بومی ششگانه اتحادیه عشایری قشقایی
اســت كه در جنــوب ایــران و در
ســرزمین فارس زندگی و مــأوا دارد .بــه نقل از
دانشــنامه تخصصی و بینالمللی اســب دانشگاه
اوكالهما ،یكی از 4نژاد اصلی اسب بومی ایران به نام
طایفه دره شوری شناخته میشود.
اسب درهشوری در كنار اسب عرب ،كرد و تركمن
یكی از 4نژاد اســب بومی فالت ایــران و از ذخایر
ژنتیك ارزشمند خاورمیانه است .به این مجموعه
2گروه دیگر را نیز میتوان افزود؛ اســب خونسرد
سیستانی كه نسل آن به پایان رسیده و اسبچه خزر
كه روزگارانی سپاه سواران ساسانی را در برابر اقوام
بیگانه یاری رســاند و امروز تنها تعداد معدودی از
آن باقی است.
قشقاییها بهعنوان یك نیروی رزمنده و مدافعان
تاریخی مرزهای جنوبی ایران از دیرباز به پرورش
اسب شهرت داشتند ،اما پدیده اسب دره شوری در
بیش از 100سال گذشته قصهای خواندنی دارد.
در روزگاری كه رشــادت ســربازان قشــقایی به
فرماندهی محمدقلی خان قشــقایی و سردارانی
همچون ســهراب خــان و قباد خــان در جنگ
با انگلیســیها و در جنگ هرات و بوشــهر ،توجه
سیاستمداران درباری و مركزنشــینان را بهخود
جلب كرده بود ،طایفه درهشــوری شــاهد ظهور
پدیدهای بود كه پس از چندی شهرتش به آن سوی
مرزها رسید.
هنوز اسمی از اسب درهشــوری در میان نبود كه
ظل السلطان ،برادر بزرگتر و از سلطنت بازمانده
مظفرالدیــن میرزا ،ولیعهد قاجار شــگفتزدگی
خود را از ورزیدگی و چابكی اسبهای قشقایی در
خاطرات خود نوشت ،اما جنگ ایران و انگلیس در
سال 1273قمری یا 1235شمسی ،حساب اسب
درهشوری را از دیگر اسبهای قشقایی جدا كرد.
پیشتازی اســبهای حاج بابا خان ،رئیس طایفه
درهشوری كه از فنوتیپ ویژهای برخوردار بودند در
جنگ هرات و موفقیت چشــمگیر آنها در عملیات
غافلگیری سپاه تا بن دندان مسلح انگلیس با عبور
از مسیری ناهموار و دشوار ،چشم زبدگان جنوب
ایران را خیره كرد.
در میان طوایف شــشگانه قشقایی نیز« ،ایلراه»
دره شــوری از همه طوالنیتر ،صعبالعبورتر و در
عین حال به لحاظ اقلیمی متنوعتر و مفرحتر است؛
از این رو اسبهای طایفه دره شوری به مرور زمان
از اندامی ورزیده ،شكیل و مقاوم برخوردار شدند.
عالوه بر ورزیدگی اسبهای قشقایی ،كیخاهای

درهشوری (روســای طوایف) در حفظ ،نگهداری
و پرورش اســب دقت و وســواس فراوان داشتند
و با تركیب حســاب شــده نژادهــای گوناگون
تالش میكردند بهگونههای ارزندهتری دســت
یابند .از آن پس بود كه حــاج بابا خان تعدادی از
اســبهای ممتاز خود را كــه دارای خصوصیات
رفتاری و ظاهری مشابه و صفات مشترك بودند
از رمه اســبهای خود جدا كرد و برای آنها نشان
مخصــوص «داغ  »2را درنظر گرفــت .پس از او
نیز پسرش ایازكیخا ،مسئولیت حفظ ،پرورش و
ارتقای نسل اسب مخصوص درهشوری را برعهده
گرفت و در نهایت این مسئولیت برعهده فرزندان
او به نامهای حســینخان ،زیاد خان و زكی خان
گذاشته شد.
فریدون فرهنگ درهشــوری در وصف اسبهای
آبا و اجدادی خود مینویســد« :اســبهای دره
شوری طی ســالیان دراز در گذر از كوهها ،كتلها
و سنگالخهای مسیر كوچ ایل درهشوری و تعقیب
و گریز شــكار و كبــك وقیقاجزنی ،دســت وپای
قویتر ،سم كوچكتر و ســینه فراختر پیدا كردند
و در آبوهوای كوهســتانی ایل ،حــال و هوایی
دیگر یافتند .پوستشان نازكتر از مخمل كاشان،
گوشهایشــان زیبای خنجر مانند ،چشــمان از
حدقه بیرونزده درشــتتر از چشمان آهو ،گردن
شمشــیری با رگهای خونی قابل شمارش ،گرده

بازماندههای اسب کهن دره شوری
هماكنون در گوشه و كنار كشور ،افراد فراوانی مدعی
حفظ و نگهداری اسب دره شوری هستند .در این میان
تنها امیر اماناهلل سترگ دره شوری ،فرزند زیاد خان
است كه همچنان نشان خانوادگی «داغ »2را با استناد
به تبارشناسی اجدادی اسب درهشوری بهكار میبرد.

كوتاه مناسب زین و دســتوپای نزدیك به هم و
دم پرچمگونه افشــان بر كفل آنهــا و رقصیدن با
ترنم نسیم دامنههای زاگرس هنــگام راه رفتن ،از
خصیصههایی است كه هر بینندهای را مسحور خود
میكند و دل میرباید».
كوشــشهای زیاد خان بیش از دیگران زمینهساز
شهرت اسب دره شوری شد .او كه بعد از اعدام برادر
بزرگترش حسین خان در زمان رضاخان به ریاست
طایفه درهشوری منصوب شــد ،بهرغم نامالیمات
فراوان تــاش فراوانی برای حفظ و ارتقای اســب
دره شوری كرد.
خاطرات ویلیام داگالس ،قاضی فدرال آمریكایی و
گزارش مجله تخصصی نشنال جئوگرافی در سال
1952میالدی نیز بهخوبی بیانگر اهمیت و جایگاه
اسب درهشوری در میان طوایف جنوب ایران است.
داگالس در بخشــی از كتاب خاطرات خود به نام
«سرزمینی زیبا با مردمانی دوستداشتنی» نوشته
است ...« :زیادخان ،پرورشدهنده مشهور اسب هر
5تیر خود را در وسط هدف جا داد و باالترین ركورد
را بهدست آورد . ...من تصور میكردم این بهترین
و آخرین نمایــش تیراندازی بود كــه من دیدهام.
متوجه نبودم كه هنوز باید در این منطقه شــاهد
ماجراهای نمایشی تازهای با اسب باشم .من هرگز
چنین مهارتی را در تیراندازی حتی در سیركها و
بهوســیله ماهرترین تیراندازان جهان ندیده بودم.
وی كه اكنون در آستانه 90ســالگی به سر میبرد،
معتقد است تا زمان اعالم نتایج نهایی آزمایشهای
ژنتیك از طریق مراجــع ذیصالح ،تنها روش حفظ
اصالت اسب دره شــوری و پرهیز از اختالط نژادی
درنظر گرفتن تبار آنها و حفظ دایره خویشــاوندی
اسبان موجود است.
بهرغم فراوانی مدعیان پرورش اســب دره شوری،
عکس :تزئینی

بخش زیادی از آبی كه این روزها در كشــور
مصرف میشود ،در كشــاورزی غیراصولی
هدر میرود .هنوز داریم مسیری را میرویم
كه هزاران سال پیش با وجود وفور منابع آب
انجام میشــد .این وضع هیچ قاعده و قانونی
هم ندارد .شرایط اما آنقدر حاد است كه علیرضا پاكفطرت ،نماینده
مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسالمی این دیدگاه اصولی
محیطزیستی را مطرح كرد تا به چهره امروز زیستبوم همشهری
تبدیل شود .معضل اصلی شیراز و بسیاری از مناطق نیمهخشك
ایران ،آب كشاورزی است و تداوم كاشت محصوالت پرآببر مانند
ســیفی و شــالی بدون درنظر گرفتن وضعیت آب باعث شده تا
حفظ آبهای زیرزمینی با مشــكل جدی مواجه شود .در اینباره
پاكفطرت گفت :باید به افزایش میزان تولید محصوالت كشاورزی
با جایگزین كردن آبیاری مكانیزه و قطرهای و دیگر روشهای نوین،
ترویج گلخانهداری و كاشــت گیاهان كمآبخــواه به جای آبیاری
غرقابی و محصوالت پرآبخواه روی بیاوریم.
نماینده مردم شــیراز و زرقان در مجلس با بیان اینكه تغییر اقلیم
نیز اثر زیادی بر ایجاد خشكسالی و كمبود آب داشته است ،افزود:
متخصصان محیطزیست و ذیربطان این امر باید بهدنبال راهكارهایی
جهت حفظ بقای محیطزیست برای نسلهای بعدی باشند.

اسب دره شوری در مسیر انقراض

توقف معدنکاوی در حریم سنگ نگاره های باستانی تیمره
رئیس اداره میراثفرهنگی ،گردشــگری و صنایعدستی شهرستان خمین
گفت :اقدامات معــدنکاران در محدوده ســنگنگارههای تیمره خمین
متوقف شد.
علی مشــهدی در گفت وگو با ایســنا ،اعالم کــرد :با پیگیــری اداره کل
میراثفرهنگی اســتان مرکزی و اداره شهرســتان خمیــن و با همکاری
و مســاعدت دادســتان شهرســتان خمین ،حکم توقف هر گونه عملیات
اســتخراج مواد معدنی در محدوده عرصه ســنگنگارههای تیمره صادر
و به بهرهبــردار معدن مــورد نظر ابــاغ و از فعالیت آن جلوگیری شــد.
وی افزود :حدود عرصه سنگنگارههای تیمره در منطقه موسوم به داش دره

و تنگه غرقاب بیش از  ۱۷۰۰هکتار شناسایی و ثبت شده است.
مشهدی با تاکید بر اینکه در محدودهها ی ثبت شده و تاریخی به هیچ معدنی
اجازه فعالیت و معدن کاوی نخواهیم داد گفت :با خاطیان برخورد قضایی
صورت خواهد گرفت.
وی یادآور شد :مجوز صادره توسط سازمان صمت به مساحت حدود ۱۴۰۰
هکتار صادر شده که تاکنون با پیگیریهای صورت گرفته حدود  ۵۰۰هکتار
آن بهخاطر تداخل با سنگنگارهها از حیطه انتفاع خارج شده و از سازمان
صادر کننده مجوز می خواهیم که برای حفــظ آثار تاریخی و منظر بصری
منطقه ،مجوز یاد شده را باطل کند.

به هر تقدیر به نظر من قشــقاییها نهتنها در بین
عشایر ،بلكه در تمام خاورمیانه بهترین و ماهرترین
سواركاران و تیراندازان هستند».
مرحوم بهمن بیگی ،بنیانگــذار آموزش و پرورش
عشایری نیز در كتاب ارزشمند خود به نام «بخارای
من ،ایل من» در مورد اسب درهشوری مینویسد:
«همه طوایف در مقابل زیبایی و تناســب اندام و
نجابت اسبهای طایفه دره شوری لنگ انداختند.
مدعی و رقیبی در كار نبود ،زندگی درهشــوری و
اسب درهم آمیخته بود و یكی بدون دیگری مفهوم
نداشت .درهشوری به اسب عشق میورزید». ...
نوعروسان ایل قشقایی همواره آرزوی سوار شدن بر
یكی از زیباترین اسبهای خان به نام «طرالن» را
داشتند .در وصف اسب دره شوری گفته شده است
كه برای حركات درساژ ،پرش ،یورتمه و چهارنعل
مناسب هستند و استقامتشان از اسب عرب و كرد
و تركمن بیشتر است .رنگ معمول این اسبها كهر
طالیی ،كرنگ ،سمند و نیله است.
اسب درهشوری هر چند نسبت به سایر اسبهای
ایرانی قدمت چندان طوالنی نــدارد ،اما برخی از
پژوهشگران رد فنوتیپ اسب درهشوری را در ارتباط
با تمدن آشــوری گمانهزنی كردهانــد .گمانههای
دیگر نیز حاكی از شناســایی تبار این نژاد در دوره
مغول است .مهندس فیروزیان ،كارشناس اسب و
داور جشنوارههای ســواركاری و زیبایی به استناد
میتوان گفت كه اســب دره شــوری نژادی رو به
فراموشــی و در معرض خطر انقراض است .هر چند
معاونت فنی فدراسیون سواركاری در سالهای 74و
80تعدادی از اسبهای دره شوری را براساس فنوتیپ
شناسایی كرد و مدارك هویتی آنها را بهصورت كد
شناسایی و با استفاده از میكروچیپ اجرا كرد ،اما
بهنظر میرسد تا تعیین نتایج آزمایشهای ژنتیك،
نمیتوان از حفظ و بقای نســل اســب دره شوری
اطمینانخاطر حاصل كرد و تنهــا راه باقی مانده
برای حفظ نسل این اســب همچنان شناسنامه و
تبار آن است.
هر چند اسب دره شوری خود حاصل تركیب و امتزاج
گونههای مختلف بود و پدید آوردن تیپهای جدید
تركیبی نیز میتواند به ارتقای كیفیت اسب ایرانی
كمك كند ،اما صداقــت و امانتداری در برابر تاریخ
ایجاب میكند كه پدیدآورندگان تیپهای جدید از
بازارگرمی اسبهای هیبرید و با خلوص نامطمئن به
نام دره شوری خودداری كنند.
از اســبهای اصیل و معروف دره شــوری كه یاد و
خاطرهشان در ذهن و زبان مردان قشقایی همچنان
زنده است ،میتوان به كارون ،توكل ،تاج ،تاراج ،رستم،
بیستون ،باجالن و شــهپر اشاره كرد .هماكنون نیز
تعداد انگشتشماری اسب سیلمی نژاد با نشان «داغ
 »2به نامهای ذوالجناح ،تهمتن ،ایلخان ،آذرخش،
سلطان و رستم از این نسل باقی مانده است.
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برخی دادههای غیررســمی ژنتیك ،معتقد است
كه نسب اسب درهشوری به اسب تركمن میرسد
و به همین دلیل است كه رنگ سمند در میان آنها
فراوان دیده میشود.
بهنظر او ،نژاد اسب عرب نیز در شكلگیری فنوتیپ
اسب درهشــوری نقش مؤثری داشته است .با این
حال بهرغم این همه خوشاقبالــی اما فلك ،زمام
مراد به كام اســب دره شوری نداد .سرگذشت یك
قرن اخیر اسب دره شــوری همواره با مخاطرات و
فراز و نشــیبهای فراوان روبهرو بود؛ بهنحوی كه
گاه نسل این اســب زیبا و مقاوم به دفعات با خطر
انقراض كامل مواجه شد .نخستین رخداد هولناك،
تصمیم رضاخان بر اســكان اجباری عشــایر بود.
رضاخان برای كاستن از قدرت عشایر ،امر به اسكان
و یكجانشــینی آنها داد .از طرفی او كه از مدتها
پیش با صولتالدوله ،ایلخان وقت قشــقایی میانه
خوبی نداشت ،بهانهای فراهم كرد تا او را در زندان
از میان بردارد .حسین خان ،پسر ارشد ایازكیخا هم
كه بعد از پدر ریاســت طایفه درهشوری را برعهده
داشت بهعلت شــركت در توطئه ترور پهلوی اول
اعدام و پس از آن ریاست طایفه برعهده زیاد خان
گذاشته شد.
ســرهنگ نوری ،فرماندار نظامی وقت به نیابت از
حكومت مركزی سیاست یكجانشینی را بر عشایر
تحمیل كرد و اجازه كوچ احشــام و قبایل را ندارد.
گفته میشود قشــقاییها انبوهی از احشام خود و
ازجمله نزدیك به 10هزار رأس اســب خود را بر
اثر سرمای استخوانســوز ییالقات و نبود آذوقه از
دست دادند.
بهمن بیگی در كتاب «طالی شــهامت» خود در
وصف آن ســالها نوشته اســت« :ایل درهشوری،
بر ســر جای خود ماند .علفها پژمــرد .برگهای
درختان ریختند .بوتهها و درختچهها برهنه شدند.
اســبها از پای درآمدند .بیش از هــزار مادیان و
نریانهای گرانبهــا با آن یالهــای انبوه ،دمهای
برافراشته ،گوشهای خنجری ،گردنهای كمانی،
با آن پوستهای لطیف و سم و ستونهای استوار،
جان به جانآفرین سپردند .مردم درهشوری ،سال
مرگومیر اسبها را ســال نوری نامیدهاند؛ سال
ســرهنگ نوری! تاریكترین سالهای حیاتشان
را سال نوری نامیدهاند!»
اما سرهنگ نوری به این مقدار بسنده نكرد و پس از
مدتی امر كرد تا اسبان محلی تنها با اجازه حكومت
میتوانند جفتگیری كنند؛ آن هم فقط با اسبان
ارتش .اما زیاد خان كه بر خلوص نژاد اسبهای خود
تعصب داشت ،زیر بار نرفت و تالش فراوان كرد تا
نژاد اسبهای خود را محفوظ نگاه دارد و در نهایت
به قیمت جان تعداد دیگری از اسبان خود ،موفق
شد نسل مقاومی از آنها را حفظ كند.
روایت مشهور حاكی از این است كه او در نخستین
تالش نافرجام ،تعدادی از اسبها را برخالف روال
مرسوم وادار به جفتگیری با جمعیت گله كرد تا
بهانهای برای فرار از دستور حكومت مركزی فراهم
كند .زمانی هم كه سیلمیهای ارتش به سرحدات
رســیدند ،مادیانهای او باردار بودند .اما كرههای
حاصل از این وصلت همگی تلف شده یا از كیفیت
مناسب برخوردار نبودند .زیاد خان درصدد یافتن
مادینهای اصیل و بانژاد برآمد و در نهایت ثمره این
كنكاش ،تولید كره اسبی ممتاز به نام توكل شد كه
نسل اسبان درهشوری زیاد خان با او ادامه یافت .از
میان خانوادههای اصیل كه دارای اسب دره شوری
بودند نیز هیچیك به اندازه زیاد خان بر خلوص نژاد
و اصالت تبار اسبان خود اهمیت نمیدادند .شهرت
اسب درهشوری حتی به دربار ایران و پادشاه اردن
نیز رسیده بود.
اما ضربه هولنــاك دیگری كه حیات اســب دره
شــوری را به خطر انداخت ،شــیوع نوعی طاعون
حیوانی در سال 1332بود .در نهایت با تغییر سبك
زندگی عشــایر و باال رفتن هزینه نگهداری اسب،
تعداد اسبان اصیل دره شــوری روزبهروز كاهش
یافت .پس از انقالب اســامی برخی افراد با خرید
و گردآوری اســبانی كه عمدتا به رمه اختصاصی
2برادر زیادخان یعنی حســین خان و زكی خان
میرسیدند یا در گذشــته به افرادی فروخته شده
بودند ،اقدام به احیا و بازپروری اســب دره شوری
كردند؛ از آن جمله میتوان به هالكوخان كاشفی و
لئون تامپاشیان تمپ فرانسوی اشاره كرد .اردشیر
مســكوب نیز با جفتگیری اسب درهشوری و یك
نژاد خارجی توانســت تیپ جدیدی از اسبان دره
شوری را بهوجود آورد كه به اسب دره شوری چاپار
شهرت یافت.
تامپاشیان تمپ فرانسوی نیز همراه همسر آلمانی
خود كه به شــناخت ،حفظ و نگهداری گونههای
جانوری ســرزمین ایران ازجمله سگ تازی و انواع
اسبهای ایرانی عالقهمند بود ،تعدادی از اسبان دره
شوری متعلق به رمه برادران زیاد خان را خریداری
و در مزرعه اختصاصــی خــود در مامازند تهران
نگهداری كرد .با مرگ تامپاشیان تمپ و بازگشت
همســرش به زادگاه خود در آلمان اسبها و دیگر
گونههای گردآوری شده این خانواده ایراندوست
به افراد مختلف فروخته شد.
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پرورش مطرح شــد ،تصميم گرفته شد كه
مدارس در مناطق پرتراكــم دانشآموزي
براي آشــنايي معلم بــا دانشآمــوزان و
همچنين رفع اشــكال ،روزهايي در هفته
با تشخيص مدير مدرســه باز باشد و بقيه
آموزشها به شــكل مجازي دنبال شــود.
از طرف ديگر بازگشــايي صددرصدي در
مناطق عشــايري و روســتايي رخ داده و
نيازي به آموزش مجازي نيســت .تمام اين
تصميمات گرفته شده اين معنا را ميدهد
كه ما تمــام جوانب رعايــت پروتكلهاي
بهداشتي را متناسب با شــرايط منطقه و
مدرســه درنظرگرفتهايم و حكم كلي براي
نحوه فعاليت آنها صادر نكردهايم.

ش مجازي
تمام احتماالت بازگشت به آموز 

درحاليكه دبير كميته علمي ستاد ملي مبارزه با كرونا ميگويد كه بايد در بازگشايي مدارس تجديدنظر شود ،معاون رسانه وزارت آموزش و
توگو با همشهري عنوان ميكند مجوز برگزاري كالسهاي حضوري فقط به مدارس ايمن داده ميشود
پرورش در گف 

رصــد وضعيت مــدارس از
نظر پروتكلهاي بهداشــتي توسط چه
گروههايي انجام ميگيرد و اگر مدرسهاي
برخالف قوانين ،بازگشايي شده باشد،
چگونه با آن برخورد خواهد شد؟

عكس :سعید قاسمی
فهيمه طباطبايي

خبرنگار

اظهارنظرهاي دوگانه از ســوي 2وزارتخانه
بهداشــت و آمــوزش و پــرورش ،درباره
بازگشــايي مدارس ،ظاهــرا تمامي ندارد.
در شرايطي كه پيش از اين اعالم شده بود
با پروتكلهاي مصوب ســتاد كرونا ،تا روز
اول آذرماه مدارس كشــور در چند مرحله
بازگشــايي خواهد شــد ،حاال حميدرضا
جماعتــي ،دبير كميته علمي ســتاد ملي
مبــارزه بــا كرونا گفتــه اســت« :چون
واكسيناســيون افراد زير 18سال به اندازه
كافي نبــوده و واكسيناســيون جامعه هم
به ميزان مدنظرمان كــه حداقل 80درصد
اســت ،نرســيده و از طرفي چون مدارس،
دانشــگاهها ،ســينماها و رســتورانها در
رعايت پروتكلهاي بهداشتي درست عمل
نكردهانــد ،ميخواهيم درباره بازگشــايي
مدارس تجديدنظر كنيم تا مانع پيك ششم
شويم».
از سوي ديگر اپليكيشــن ماسك در كانال
تلگرامي خود با توجه دادن مسئوالن كشور

به تجربه آلمان كه اين روزها با خيز سنگين
بيماري كرونا مواجه است ،بروز پيك ششم
كرونا درصورت بازگشايي مدارس را حتمي
دانسته است.
اين اظهارنظرها درباره احتمال تجديدنظر
در بازگشــايي مدارس درحالي از ســوي
مسئوالن رســمي كشــور مطرح ميشود
كه تا به امروز براســاس اعالم مســئوالن
وزارت آموزش و پرورش 105هزار مدرسه
از 112هزار مدرسه كشــور ،طبق مصوبه
ســتاد ملي مبارزه با كرونا ،درهايشــان را
روي دانشآمــوزان گشــوده و كالسهاي
درس حضوري داير كردهاند .كارشناســان
ميگويند ،اين نوع اطالعرســاني از سوي
مراجع منتسب به ستاد ملي مبارزه با كرونا،
عالوه بر اينكه اعتبار مصوبات و تصميمات
ســتاد ملي مبارزه با كرونا را بــه مخاطره
مياندازد ،ترديد خانوادهها براي فرستادن
فرزندان به مدارس را بيش از پيش تشديد
ميكند .در اينباره با حسين صادقي ،معاون
رســانهای وزارت آموزش و پرورش كه در
جلسات كميته راهبردي بازگشايي مدارس
شــركت ميكند ،گفتوگويي داشــتيم تا

مشخص شود علت نارضايتي مديران وزارت
بهداشت از بازگشايي مدارس ريشه در چه
دارد و مسئوالن وزارت آموزش و پرورش در
نهايت چه تصميمي براي شــكل برگزاري
كالسهاي درس خواهند گرفت.
مسئوالن كميته علمي ستاد
ملي كرونا ميگويند كه آموزش و پرورش
نتوانســته مدارس را براي بازگشايي
سراســري آماده كند و از همين روی
بايد در اين زمينه تجديدنظر شود .نظر
مســئوالن وزارت آموزش و پرورش در
اينباره چيست؟

طبق آخرين آماري كه تا پانزدهم آبان1400
بهروز شده است105 ،هزار مدرسه بهتدريج
در طول 2ماه گذشته مجوزهاي الزم را براي
بازگشايي از منطقه آموزش و پرورش خود
دريافت كردهاند و 7هزار مدرسه هم دنبال
فراهم آوردن امكانات متناسب براي رعايت
پروتكلهاي بهداشــتي هستند كه بتوانند
مجوزهاي الزم را دريافت كنند .مسئوالن
وزارت آموزش و پــرورش هيچ الزامي براي
بازگشايي صددرصدي مدارس نگذاشتهاند
و حتي گفتهاند كه اگر مدرســهاي شرايط

الزم را نداشت ،هيچ اصراري براي بازگشايي
آن نيست ،ولي مدير تالش كند با اقدامات
مداخلهاي ساير دســتگاهها زمين ه آموزش
حضوري كودكان و نوجوانان را فراهم كند.
االن مدارس كــدام مناطق
آموزش و پرورش بيشــترين مشكل را
در رعايت پروتكلهاي بهداشتي دارند
و چرا؟

بيشــترين مشــكل براي مدارس مناطق
حاشيهنشــين كالنشهرهاســت كه تراكم
جمعيت دانشآموزي بااليي در آنها داريم؛
مثال در منطقه 15تهران جمعيت كالسها
باالي 35نفر اســت كه تدريــس معلمان
را با مشــكل مواجه كرده؛ بــه اين معنا كه
معلم بايد كالس را به 3گروه تقســيم كند
و در 3نوبــت به آنهــا آموزش دهــد يا در
بســياري از مناطق معلم بايد براي گروهي
از دانشآموزان به شــكل حضوري تدريس
كند و براي گروهي ديگر به شــكل مجازي
درس بدهد كه فرصت زيادي را در روز از او
ميگيرد و بايد خارج از وقت اداري هم كار
كند .وقتي اين مباحث در ســتاد راهبردي
بازگشــايي مــدارس در وزارت آموزش و

در ابتداي ســال تحصيلي بخشنامهاي به
مدارس ابالغ شد ،تحت عنوان بخشنامه006
كه تمام ضوابــط و مقررات بهداشــتي با
جزئيات طي جدولي تعريف شــده بود كه
مديران بايــد آن را پر ميكردنــد .در ابتدا
بايد مديران مدارس عنــوان ميكردند كه
براساس اين جدول چقدر توانايي بازگشايي
را دارند كه درواقع يــك خوداظهاري بود.
ســپس منطقه آموزشي براســاس تعداد
دانشآمــوزان و ويژگي فضــاي فيزيكي
مدرسه بر اين خوداظهاري نظارت ميكرد و
مجوز آموزش حضوري ،مجازي يا تركيبي
را ميداد .در ادامه هم كارشناسان اداره كل
ارزيابي عملكرد و پاســخگويي به شكايات
مردمي وزارت آموزش و پرورش از يكسو
و كارشناسان وزارت بهداشت از سوي ديگر
از مدارس بازديد ميكنند كه سطح رعايت
پروتكلها را در آنها ببينند.
مديــران كارگــروه علمي
ســتاد ملي كرونا ميگويند كه ميزان
واكسيناســيون دانشآموزان پايينتر
از حد اســتاندارد اســت و از اين برای
بازگشايي سراســري مدارس منطقي
نيست و پيك ششــم كرونا را به همراه
خواهــد داشــت .مگر آمار رســمي
واكسيناسيون دانشآموزان چقدر است؟

90درصــد دانشآموزان در كل كشــور
واكســن دريافت كردهاند كه تا 23آبان،
از يك طرف اســتانهاي زنجان ،گيالن،
سمنان ،آذربايجانغربي و مركزي با  90تا
97درصد واكسيناسيون دانشآموزان در

دوز اول بهترين وضعيــت و از طرف ديگر
اســتانهاي قم ،كردســتان و خوزستان
بهترتيب با 11.29درصد 20 ،و 21درصد
كمتريــن واكسيناســيون دانشآموزي
را داشــتهاند كــه وضعيــت در مدارس
اين مناطــق خطرناك اســت .همچنين
7هزارو228مدير مدرســه اعالم كردهاند
كه توانايي رعايــت فاصلهگذاري فيزيكي
دانشآموزانشــان را در كالسهاي درس
ندارنــد و 10هزارو260مديــر مدرســه
گفتهاند كه امكان رعايت ساير پروتكلهاي
بهداشــتي مانند تامين سيســتم تهويه
مناسب را ندارند.

عدد خبر
رشد طالق و ازدواج در بهار1400

23درصد افزایش نرخ ازدواج در بهار سال جاری به ثبت رسید

بررسیهای مرکز آمار ایران نشان میدهد که آمار ازدواج و آمار
طالق در مسیر افزایش قرار گرفتهاند .ه ر دو شاهد مثال این ادعا
اعدادی است که در یک دهه گذشته در کارنامه ازدواج و طالق
کشور ثبت شده است.

 23.6درصد

تا به امــروز در مجموع چه
تعداد دانشآموز به مدرسه بازگشتهاند؟

رشــد ازدواج در بهار ســال جاری به ثبت رســیده اســت.
براســاس آمار منتشرشــده از ســوی مركز آمــار ایران ۱۵۸هــزار و
۹۹۲رویــداد ازدواج در بهار 1400ثبت شــده و بر این اســاس باید
گفت كه آمار ازدواج در قیاس با آمار مشــابه در بهار ســال 99با
رشد 23.6درصدی همراه شده است.

بازگشايي فيزيكي مدارس در3نوبت صورت
گرفت؛ در نوبت اول كــه همزمان با ابتداي
مهرماه بــود29.5 ،درصــد دانشآموزان
معادل 4ميليون و 364هزار نفر به مدرسه
بازگشتند كه بيشتر دانشآموزان پايه اول
ابتدايي ،مناطق عشايري و روستايي بودند.
در نوبت دوم يعني 15آبــان10.8 ،درصد
معادل يكميليونو590هــزار دانشآموز
ديگــر توانســتند بــه مدرســه بروند كه
دانشآموزان دوره متوســطه دوم را شامل
ميشــدند ،اما آمار نهايي نوبت دوم كه اول
آذر بود هنوز مشخص نيست و تا پايان هفته
معلوم ميشود.

16.4درصد

رشد طالق در بهار ســال جاری در کارنامه ازدواج و طالق
ایران به ثبت رسیده است .بررسی دقیق این آمار نشان میدهد
كه ۴۱هزار و ۷۵۷رویداد طالق در بهار ۱۴۰۰به ثبت رسیده است
و این آمــار در قیــاس با آمار مشــابهخــود در بهار ۹۹خبر از رشــد
16.4درصدی طالق میدهد.

557هزاروششصدوچهلونه

آيا ممكن است كه مدرسهاي
كه االن مجوز بازگشايي دارد ،در ميانه
ســال تحصيلي بهعلت رعايت نشدن
پروتكلهاي بهداشــتي مجوزش باطل
شود؟

رویداد ازدواج طی سال ۹۹اتفاق افتاده است .آمارها در
این حوزه خبر از عقب ماندن اعداد ازدواج از اعداد طالق است.

184هزاروششصدوپنجاه وچهار

رویدادطالقدرسال 99رخدادهاست .کهاینروندنسبت
بهمدتمشابهسالقبلدرمسیرافزایشقرارداشتهاست.

وقتي مدرســهاي مجــوز گرفته بــه اين
معناست كه توانسته فاصلهگذاري فيزيكي،
بهداشت و نظافت محيط و ...را رعايت كند
و كمتر اتفاق ميافتــد كه در ادامه راه براي
آن مشكلي پيشآيد ،ولي اگر در ادامه سال
تحصيلي مديران مناطق آموزشــي متوجه
شوند كه مدرســهاي از پروتكلهاي اصلي
سرپيچي كرده ،ميتوانند نحوه آموزشها
در آنجا را از حضوري به مجازي تغيير دهند.
بههرحال بنا نداريم كه مدرسهاي را بدون
درنظرگرفتــن امكانات و ابزار بهداشــتي
بازگشــايي كنيم و جان دانشآموزان را به
خطر بيندازيم .از سويي بايد مراقب باشيم
كه آموزش مجــازي ،دانشآمــوزان را از
مدرســه دور نكند و باعث افت تحصيلي يا
ترك تحصيل آنها نشــود كه جبران آن در
آينده بسيار هزينهبر خواهد بود.

128هزاروششصدوبیستویک

رویداد ازدواج در بهار سال گذشته به ثبت رسیده است.
که این رقم در سال جاری  30هزار واحد افزایش داشته است.

36درصد

در دهه  90کاهش ازدواج تجربه شــده است .براساس
گزارشی كه از سوی مركز آمار در رابطه با وضعیت ازدواج و طالق
ثبت شده در كشور از سال ۱۳۹۰تا سال  ۱۳۹۹ارائه شده است.

28درصد

افزایش طــاق در دهه  90بــه روایت مرکز آمــار ایران به
ثبت رسیده است .در سال۱۴۲ ،۱۳۹۰هزار و ۸۴۱نفر طالق ثبت
شده بود كه در سال ۱۳۹۹به ۱۸۳هزار و ۱۹۳نفر افزایش یافت.
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گرافیک :مهدی امامی
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هر فرد با
به مصرف میوه
جسمی ،مجاز
و آبمیوه است

هر لیوان « 240تا  250سی سی» نوشابه
انرژی دارد؛ یعنی ما با مصرف  2لیوان
نوشابه گازدار در روز  300کالری اضافه
وارد بدنمان میكنیم
نوشیدنیهای گازدار قند زیادی دارند،
اغلب آنها با شیرین کنندههای مصنوعی
مثل آسپارتام شیرین میشوند كه
قدرت شیرین کنندگی آنها  200برابر
قندهای معمولی است
گاز موجود درنوشیدنیهای گازدار به
ب می زند
معده و دستگاه گوارش آسی 
و ممكن است منجر به زخم معده و
اثنی عشر شود
نوشابههای تحت عنوان زیرو،
یا فاقد قند ،محرك اشتها
هستند ،مواد نگهدارنده آنها
اسیدفسفریك دارد كه منجر به
پوكی استخوان میشود.

دوغ منبع غنی از پروتئین و کلسیم و
ویتامین های گروه  Bکمپلکس است

 146کیلو کالری

میزان انرژی در یک لیوان
دوغ کم چرب است

 8گرم چربی
 11گرم کربوهیدرات
 8گرم پروتئین

یک لیوان شیرپرچرب حدود  146و شیر کم
چرب  110کیلو کالری انرژی دارد

 50کیلو کالری

 75کیلو کالری

انرژی یک لیوان دوغ پر چرب است

محتویات شیر پرچرب
در یک لیوان است

نمکموجوددردوغهایآماده مضراست

 4.5گرم چربی
 12گرم کربوهیدرات
 8گرم هم پروتئین

 5گرم

میزان قند هر لیوان دوغ است
گاز موجود در دوغ به همان
انداره گاز نوشابه مضر است

شیرکمچرب دارد

حاوی ریزمغذیهای مفید مثل
کلسیم،ویتامین ، B12 ، D ، B2
پتاسیم،فسفر و سلنیم است

دوغ یک نوشیدنی مناسب
برای افراد دیابتی است
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ا ،حاوی كالری

 150کیلو کالری

یك ل
یوان

 140كالری
انرژی دارد

 80میلیگرم
كافئین دارد

حاوی مواد محرك مغز است
اگرمصرفایننوشیدنی،تبدیلبه
عادتشود،منجربهایجاداختالالت
خواب،ایستقلبیواضطراب
میشود .نوشیدنی انرژیزا ،سم
مهلكیاستكهمیتواندآسیب
زیادی به بدن وارد كند

ی
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م
ی
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هیچ سند علمی
مبنی بر مضر بودن
شیر برای بدن وجود
ندارد

شیر

نوشــیدنیها بخــش عمــد های از
یکتا فراهانی
خبرنگار
تغذیه روزانه ما را تشكیل میدهند؛
یعنــی معمــوال صبــح خــود را بــا نوشــیدن چــای یــا قهــوه
آغــاز و تا آخر شــب هــم با توجــه به فصــل و عالیــق خود
از نوشــیدنیهای مختلــف اســتفاده میكنیــم .نكتــه
امــا اینجاســت كــه هیــچ کــدام از ایــن نوشــیدنیها را
نباید بــا غذا مصرف كــرد .هر چند كه خــوردن یک لیوان
آب قبل از غــذا مفیــد اســت و میتواند به حفــظ تعادل
افــراد در اســتفاده بیــش از انــدازه وعدههــای غذایــی
کمک کند .جالل الدین میــرزای رزاز،عضو هیات علمی
دانشگاه علوم پزشــکی شهید بهشــتی و رئیس انجمن
توگــو بــا همشــهری دربــاره فواید و
تغذیــه ایــران در گف 
مضرات  5نوشیدنی پرمصرف در كشور توضیح میدهد

هشدار
سرانه مصرف
لبنیات ایرانیان
پایین و یك سوم
كشورهای
توسعه یافته است

یك لیوان آبمیوه
غیرطبیعی ،مانند نوشابه
گازدار عمل میكند

 150كالری

انرژی دارد كه با توجه به
میزان قند ،كالری آن هم
متغیر است
رنگ ،طعم دهندهها
و اسانس و مواد
افزودنی آن بسیار
مضر است
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گل گهر

0

 0صنعت نفت
0

استقالل

پرسپوليس در روز بازگشت تماشاگرانش و در ديداری که جای خالی کمک داور ويدئويی به شدت احساس شد
به سختي نفت را شکست داد .استقالل اما بدون خارجيهايش مساوي داد تا سپاهان از راه شيراز به صدر جدول برسد

در هفته ششــم ليگ برتر از جمع 6تيم باالي جدول كه شانس
صدرنشيني در پايان هفته ششم را داشتند فقط سپاهان بود كه
پيروز شد و ساير تيمها با نتيجه مساوي متوقف شدند .پرسپوليس
هم با يك برد سخت خودش را از رتبه هفتم به پله چهارم رساند.
آلومينيوم بعد از يك هفته صدرنشيني كه آن هم با تفاضل يك گل
نسبت به استقالل به دست آمده بود در تهران به مصاف هوادار رفت
و بدون گل متوقف شد .تيم رضا عنايتي كه مقابل بزرگاني چون
استقالل و سپاهان هم به سختي تسليم شده بود مقابل آلومينيوم

تسليم نشد و با يك تساوي بدون گل راه را براي صدرنشيني سايرين
باز كرد .هوادار و آلومينيوم در حالي به تساوي بدون گل رسيدند كه
بهترين بازيكن زمين مهرداد بشاگردي دروازهبان هوادار بود .تيم
پيكان هم ديگر تيم باالنشين جدول بود كه همامتياز با سپاهان در
رتبه چهارم قرار داشت و در صورت پيروزي ميتوانست صدرنشين
شود .اتفاقا شاگردان مجتبي حسيني فاصله زيادي هم با پيروزي
نداشتند اما در 10دقيقه پاياني گل تساوي را خوردند و در زيباترين
بازي هفته به تساوي  2-2در زمين نساجي قناعت كردند.

دوست دارم يك روز
درمنچستريونايتد بازيكنم

يونس دلفي كه بعد از بهبود مصدوميتش به تركيب گوريسا برگشته،

در گفتوگو با همشهري از برنامهها و روياهاي آيندهاش ميگويد 18

پاييز شيراز به محرم چسبيد

همزمان با لغزش و توقف رقبا ،تيم ســپاهان در شيراز به مصاف
فجرسپاســي رفت و بعد از دو هفته توقف باالخره به يك پيروزي
قاطعانه رســيد .پورقاز در نيمه اول و حسيني در نيمه دوم دروازه
ميزبان را باز كردند تا زردپوشان كه اين بار با لباسهاي مشكي به
مصاف ميزبان زردپوش خود رفته بودند با اين پيروزي 13امتيازي
و صدرنشين شوند .سپاهان بعد از 3پيروزي ابتدايياش از 2بازي
اخير فقط يك امتياز گرفته بود اما با بردن فجر دوباره به اوج برگشت.

پايان يك دهه
حبس استعداد؟

نشانهها از قطعي بودن جدايي سردار آزمون
از ليگ روسيه خبر ميدهند 18

كوير ،كوير ،كوير

ساعتي بعد از بازي ســپاهان ،مصاف استقالل و گلگهر هم در
سيرجان آغاز شــد اما مهمترين اتفاق اين مسابقه قبل از سوت
آغازش رخ داد .در حالي كه دو سه ســاعت بيشتر به آغاز بازي
نمانده بود و تركيب 11نفره آبيها هــم روي خروجيها رفته
بود ،سازمان ليگ به باشگاه استقالل اعالم كرد حق استفاده از
دو مهاجم خارجياش را نــدارد .ظاهرا با وجود تذكرهاي قبلي
باشگاه استقالل ضمانتنامه الزم براي اين دو بازيكن را به موقع

آماده نكرده و از حضور كوين يامگا و ژستد محروم شده است .اين
دو مهاجم كه مثل هفتههاي گذشته در تركيب اصلي آبيپوشان
بودند در آخرين ســاعات جاي خود را به قاســمينژاد و آزادي
دادند .اين حادثه عجيب باعث اعتراض شديد آبيها شد و فرهاد
مجيدي هم در كنفرانس بعد از مسابقه
ادامه در
ضمن انتقــاد از برگزاركننــدگان ليگ،
صفحه19
كنايهاي هم نثار امير قلعهنويي كرد .استقاللیها پیش از بازی
هم اعتراض خود را به گوش مسئوالن برگزاری بازی رساندند.

اولويت بسكتبال
پيروزي است نه جوانگرايي

تيم ملي فردا در پنجره جامجهاني با بحرين بازي دارد .هاشمي سرمربي
تيم ميگويد شايستهها را دعوت كرده تا شرمنده مردم نشود 20
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نكته بازي
باز خدا را شكر غر نميزني

يحيــي گلمحمدي در نشســت
خبري پيش از بازي با نفتآبادان
نيم ســاعت يك نفس به زمين
و زمــان گيــر داده و از همهچيز
انتقاد كرده ،بعــد گفته« :چون ما
آرام و ساكت هستيم اين بال را سرمان
ميآورند ».برادر بزرگوار؛ خدا به همه ما رحم كرد شما ساكت
هستيد ،وگرنه اگر خداي ناكرده ،زبانمان الل به گروه مربيان
بهانهجو اختصاص داشــتيد چه ميكرديــد؟ يحیي فصل
گذشــته 7بار كنار زمين كارت زرد گرفت و  2بار اخراج شد،
باشــگاه پرســپوليس در دو فصل اخير 200بيانيه اعتراضي
داد كه آخرين آنها قبل از همين بازي با نفت بود ،خود آقاي
گلمحمدي هم گاه و بيگاه از فدراســيون و وزارت تا سازمان
ليگ و داوران و مديران قبلي باشگاه را مورد تفقد قرار ميدهد.
اگر آرام نبودي ديگر چه ميگفتي اخوي؟
اگر گران نبود ،چرا تخفيف داديد؟

باشگاه پرســپوليس براي نخستين
حضــور هوادارانش در ورزشــگاه
حسابي كيســه دوخته بود .آنها
بليتهاي ورزشــگاه آزادي را با
قيمتهــاي 80 ،50و 100هــزار
تومان بــراي فروش گذاشــتند كه با
اعتراضات زيادي همراه شــد .در مقابل ايــن گاليهها ،مجيد
صدري ،سرپرست باشگاه گفته بود«:كجاي  100هزار تومان
گران است؟» اظهارنظر او كامال نشان ميداد چه حال و روزي
دارد و ميزان آشنايياش با شرايط اين روزهاي مردم چقدر است!
بعضا هم آقايان قيمت بليت در ايران را با اروپا مقايسه ميكنند
كه چيز باطلي است و در اين صورت بايد دستمزد ايرانيان را هم
با درآمد اروپاييها مقايسه كرد .در هر صورت فشارها مؤثر افتاد
و باشگاه 30درصد به هواداران تخفيف داد .خب چرا از اول بدون
تحقيق و تفكر قيمت ميگذاريد كه بعد مجبور به اصالح شويد؟

پايانيكدهه

برنامه

نشان ه
سردار آزمون از ها از قطعي بودن جدايي
لي
گ روسيه خبر ميدهند

حبساستعداد؟
قرارداد سردار آزمون با زنيت سنپترزبورگ در پايان فصل جاري خاتمه
مييابد و اين پنجره زمستاني ،آخرين فرصت باشگاه روسيهاي است تا
با فروش ستاره ايراني كسب درآمد كند .اگر سردار در اين زمستان هم
جدا نشود ،در شــروع فصل جديد بهعنوان بازيكن آزاد ميتواند به هر
تيمي كه دلش خواست برود .مديران زنيت كه نميخواهند با چنين
شرايطي مواجه شوند ،به آزمون پيشنهاد تمديد قرارداد دادهاند؛ آنچه
اميدواريم سردار نپذيرد و دوباره خودش را گرفتار نكند .اگر او خام شود
و بار ديگر با روسها قرارداد ببندد ،شايد به راستي تا آخر فوتبالش ديگر
نتواند بازي در يك ليگ معتبر و تيم بزرگ را تجربه كند .فعال ســردار
مقاومت كرده و گويا همين مسئله هم برخي منابع نزديك به زنيت را
برآشفته است .اين اواخر غير از حواشي و اتفاقات عجيبي كه در زندگي
شخصي آزمون رخ ميدهد ،برخي انتقادهاي تند و تيز هم از اين بازيكن
به عمل ميآيد .بهعنوان مثال همين چند روز پيش يكي از پيشكسوتان
فوتبال روسيه با لحني نهچندان خوشايند گفته بود« :امثال آزمون در
بازار زياد هستند .ولش كنيد برود!»

ليگ برتر -هفته هفتم
دوشنبه  8آذر 1400

سردار و فوتبال روســيه حتما خدماتي به هم داشتهاند و حيف است
اگر اين تجربه مشــترك به ناسپاسي آلوده شــود .با اين حال همين
فضاي تند هم ميتواند كمك كند تا سردار هر چه سريعتر و مصممتر
تصميم نهايياش را بگيرد و از ليگ روسيه دل بكند .هميشه فهرست
بلندبااليي از مشتريان براي آزمون در رسانهها مطرح شده ،اما حتي به
فرض كذب بودن همه آنها ،آزمون بازيكني نيست كه بدون مشتري
بماند .او بهزودي 27ساله خواهد شد و ديگر بيشتر از اين نبايد لفتش
بدهد .همين حاال مهدي طارمي افســوس ميخورد كه چرا 2ســال
زودتر راهي قاره سبز نشده است.
سردار از سال 2012و زمان پيوستن به روبينكازان در روسيه حضور
داشته و حاال دهمين فصل حضورش در اين ليگ را پشت سر ميگذارد.
اين آمار واقعا كافي اســت .او قهرمانيهاي متعدد و آقاي گلي ليگ
روسيه را بهدست آورده و هدف هيجانانگيزي براي دستيابي در كار
نيست .سردار بايد به يك دهه حبس استعداد در سرزمين تزارها پايان
بدهد .وقتش همين حاالست.

پیکان-گل گهر

15:00

صنعت نفت -استقالل
سپاهان -نساجی
مس رفسنجان -هوادار

16:00

پرسپولیس  -نفت مسجدسلیمان

18:00

سهشنبه 9آذر1400
پدیده-فجر سپاسی
آلومینیوم  -ذوب آهن

15:00

فوالد-تراکتور

16:00

ليگ برتر -هفته هشتم
شنبه  13آذر 1400
گل گهر -سپاهان
هوادار  -نفت مسجدسلیمان

فقط نرود تا دوماه بعد!

مهدي قائــدي در جريان تســاوي
االهلي امارات برابر النصر ،تنها گل
تيمش را به ثمر رسانده؛ گلي زيبا
كه بار ديگر باعث شده انبوهي از
تمجيدها به ســمت او روان شود.
قائدي حتما بازيكن خوبي است و حتي
قابليت آن را دارد كه تبديل به ستارهاي بهمراتب بزرگتر شود،
اما نبايد گول اين ستايشهاي اغراقآميز را بخورد .دفعه قبلي
كه قائدي برابر شــارجه دبل كرد ،او را تا مقام مارادونايي باال
بردند .آنقدر تعريف كردند كه اين پسر الكي باد شد ،چندين
هفته گل نزد و چســبيد به نيمكت .اين خاصيت رسانههاي
ورزشي در برخي كشورهاي عربي اســت و حاال بعد از گلزني
قائدي برابر النصر بار ديگر شــاهد شــكلگيري همين فضا
هستيم .اميدواريم اين بار قائدي خويشتندارتر باشد و گلزني
بعدي او تا 2ماه ديگر به تعويق نيفتد!

آماربازي

متريكا

زوانمير سولدو با تيم تراكتور در 2بازي اول
به 4امتياز رسيد و بيشتر از 4بازي قبلي
براي اين تيم امتياز كســب كــرد .تيم
تراكتور كه چند سالي است به ركورددار
تغيير ســرمربي در ليگ برتر فوتبال تبديل شــده امســال تمرينات
پيشفصل را با فراز كمالوند آغاز كرد اما نخســتين تغييرات را قبل از
هفته اول انجام داد و فيروز كريمي را جانشين كمالوند كرد .كريمي از
4هفته اول فقط 3امتياز گرفت و بالفاصله زوانمير سولدو جانشين او
شد .ســرمربي كروات تراكتور طي 2بازي اول با يك صدرنشين و يك
قعرنشين روبهرو شده كه حاصل رويارويي او با سپاهان و پديده 4امتياز
و 2كلينشيت بوده است .او روز گذشته با كسب نخستين پيروزياش
تراكتور را 7امتيازي كرد و به نيمههاي جدول رساند.
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تيم پرحاشيه مشهديها ديروز در هفته
ششــم ليگ برتر به تراكتور هم باخت تا
صاحب ركورد 5باخــت متوالي در ليگ
جاري شود .اين تيم كه با مربيگري اكبر
ميثاقيان در بازيها شركت ميكند و هنوز مشخص نيست نامش پديده
است يا شهرخودرو ،اگر هفته بعد هم ببازد فقط با 7بازي به ركوردي
خواهد رسيد كه فصل گذشته هيچ تيمي با 30بازي هم به آن نرسيد.
فصل قبل ،ركورد باختهاي متوالي 5باخت بود كه چند تيم ازجمله
آلومينيوم اراك و نفت مسجدســليمان به آن رسيده بودند .امسال اما
مشهديها در همين 6بازي اول اين ركورد را ثبت كردند و تاريخساز
شــدند .آنها هفته آينده ميزبان فجرسپاسي هســتند و ممكن است
باالخره از اين روند نجات پيدا كنند.

05

تيم گلگهــر بــا زدن 6گل در نيمه اول
بازيهايش همچنان بهترين شروعكننده
ليگ جــاري اســت .اگر فوتبــال فقط
45دقيقه بود تيم اميــر قلعهنويي االن با
3برد3 ،مســاوي12 ،امتياز و با تفاضل گل بهتر نســبت به سپاهان
صدرنشين ليگ برتر بود .گلگهر ديشــب در نيمه اول با استقالل به
تساوي بدون گل رسيد و هفته گذشــته مقابل نفت آبادان هم همين
نتيجه را كسب كرده بود .اما در مجموع اين تيم 3بار نيمههاي اول را
برده و هرگز بازنده به رختكن نرفته است .سپاهان هم 3برد و 3مساوي
در نيمــه اول بازيهايش دارد كه ســومين برد هميــن ديروز مقابل
فجرسپاســي بهدســت آمد .هر دوي اين تيمها در نيمــه اول گلي
نخوردهاند اما سپاهان 5گل زده و گلگهر با 6گل شروعكننده بهتري
بوده است.
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15:00

صنعت نفت  -پیکان
استقالل  -پرسپولیس

16:00

یکشنبه 14آذر1400
نساجی  -پدیده

  دوست دارم يك روز در منچستريونايتد بازي كنم

ذوب آهن  -مس رفسنجان
فجر سپاسی  -فوالد

يونس دلفي كه بعد از بهبود مصدوميتش به تركيب گوريسا برگشته ،در گفتوگو با همشهري از برنامهها و روياهاي آيندهاش ميگويد
اميرحسين اعظمي| يونس دلفي چند سال پيش در استقالل خوزستان
چهرهشدوحتيچندتيممطرحليگبرتريهمبهدنبالجذباينبازيكن
بودند ولي او در سال 2019تصميم به خروج از فوتبال ايران گرفت تا در
فوتبال اروپا دنبال رسيدن به آرزوهايش باشد .دلفي مثل چند بازيكن
ايراني ديگر ،شارلوا را انتخاب كرد ولي در فوتبال بلژيك فرصت چنداني
براي بازي پيدا نكرد تا بهصورت قرضي راهي گوريسا در ليگ كرواسي
شود .دلفي البته پنجششماه بهدليل مصدوميت دور از ميادين بود ولي
حاال به روزهاي خوب خودش برگشته و با انگيزه بااليي از آينده حرف
ميزند .گفتوگوي اين بازيكن را با همشهري ورزشي ميخوانيد.
شرايط فعليات در تيم گوريسا چطور است؟

بعد از مصدوميتي كه داشتم در اكثر بازيها به ميدان رفتم و خدا را شكر شرايط
خوبي دارم .منتظر هستم تا هم گل بزنم و هم پاس گل بدهم .از حضور در گوريسا
احساس خوبي دارم ،اينجا همهچيز خوب پيش ميرود.
مصدوميت تو چندماه طول كشيد؟

پنجششماه دور از ميادين بودم .آســيبديدگي من از ناحيه كشاله ران بود،
آن اوايل هم از اين ناحيه مشكل داشتم كه با درد تمرين و بازي ميكردم ولي
در ادامه شرايط سختتر شد و با پارگي عضالت مواجه شدم .خدا را شكر االن
شرايط خوبي دارم و در ليگ امسال 9بازي انجام دادهام.
در جدول ليگ كرواسي كه 10تيم حاضر هستند ،در جايگاه
ششم قرار داريد .آيا ميتوانيد مدعي قهرماني باشيد؟

باشگاه هماكنون شرايط الزم براي خريد بازيكن و تقويت تيم را ندارد.
در ليگ كرواسي معموال دينامو زاگرب قهرمان ميشود و تيم قهرمان
به پليآف ليگ قهرمانان اروپا راه پيدا ميكند .تيمهاي دوم تا چهارم
هم شانس حضور در ليگ اروپا و ليگ كنفرانس را دارند و ما هم تالش
ميكنيم تا بهترين عملكرد ممكن را داشته باشيم.
تو تا آخر فصل در گوريسا ميماني؟

من بازيكن قرضي هستم و از شــارلوا به اينجا آمدم .امكان جداييام از
گوريسا در تعطيالت زمستاني ژانويه وجود دارد .هنوز صحبتي در اين
زمينه صورت نگرفته ولي اگر هم اتفاقي رخ دهد با هماهنگي باشــگاه
شارلوا خواهد بود.
بعد از رفتن به فوتبال اروپــا تا چه حد به هدفهايت
نزديك شدي؟

شرايط فوتبال اروپا با آسيا متفاوت است و اينجا بازيكن از لحاظ ذهني
و فني زود پيشرفت ميكند .وقتي به اروپا آمدم متوجه شدم كه فوتبال
ايران و فوتباليســتهاي ايراني در خيلي از زمينهها از فوتبال روز دنيا
عقبتر هستند و يكي از مسائل مهم ،بحث يادگيري و تاكتيك تيمي
است .در اروپا فوتباليست بايد ساده بازي كند ،هرچند هر تيم يك يا دو
بازيكن تكنيكي هم دارد ولي اينجا از ما ميخواهند يكضرب دوضرب
بازي كنيم .در فوتبــال اروپا بازيكنان از نونهالــي و نوجواني بهخوبي
آموزش ميبينند ولي در ايران اينطور نيست .من متأسفانه در يك مقطع
مصدوم شدم در غيراين صورت بيشتر ميتوانستم به هدفهايم برسم.
حاال هم دير نشده است.

ما مسخره ميكنيم ،آنها افتخار كسب ميكنند
در مورد قهرماني الهالل و آقاي گلي اولونگا

در شــرايطي كه فضاي فوتبال باشــگاهي ايران شــديدترين
حجم از بياحترامي برخــي هواداران بــه يكديگر و
كريخوانيهاي دمدســتي و سطح پايين را
تجربه ميكند ،رقباي قارهاي مشغول كار
هستند و هر روز هم قدرتمندتر ميشوند.
الهالل عربســتان در ديــدار فينال ليگ
قهرمانان آسيا با 2گل پوهانگ كرهجنوبي
را شكســت داد تا با 4قهرمانــي ،به تنهايي
عنوان پرافتخارترين تيم آســيا را در اختيار
بگيرد .الهالل  2ســال پيش هم با پيروزي بر
اوراواردز قهرمان آسيا شده بود .نماينده قدرتمند
عربستان فصل گذشته بهدليل شيوع شديد كرونا
در اردوي اين تيم از ليگ قهرمانان اخراج شــد ،وگرنه

چهبسا الهالل امروز هتتريك قهرمانيهايش را جشن ميگرفت.
اين موفقيت در حالي براي الهالل بهدست ميآيد كه در
ايران بعضي هواداران پرسپوليس و استقالل
همديگر را بهخاطر نوع شكست برابر اين
تيم به ســخره ميگيرند و رقابت «ما بهتر
باختيــم» راه انداختهاند .از ســوي ديگر
بازيكني مثل مايكل اولونگا هم كه 5گل به
استقالل زد و مايه كريخواني حريف سنتي
شــد ،آقاي گل اين فصل ليگ قهرمانان شد.
همه ســهم ما از اين تورنمنت دست انداختن
يكديگر اســت ،اما اين رقبا هستند كه با بودجه
مناسب ،بازيكنان خوب را شكار ميكنند و هر روز
فهرست افتخاراتشان طوالنيتر ميشود.

باشي؟

تراکتور  -آلومینیوم

15:00

فكر ميكني شانس دعوتشــدن به تيم ملي را داشته

تمام تالشم را بهكار ميگيرم تا دعوت شوم .اتفاقا آقاي اسكوچيچ اينجا به
ديدار من هم آمد و با يكديگر صحبت داشتيم .براي تيم ملي آرزوي موفقيت
دارم و اميدوارم من هم در آينده دعوت شوم.
دوست داري در كدام ليگ معتبر اروپايي بازي كني؟

همه ميدانند كه ليگ انگليس بهترين ليگ دنياســت و دوســت دارم
يك روز بــازي در ليگ اين كشــور را تجربه كنم .زماني كــه رونالدو به
منچســتريونايتد رفت ،طرفدار ايــن تيم شــدم و آرزو دارم يك روز در
منچستر بازي كنم .ليگ اسپانيا و زبان اين كشور را هم دوست دارم.

مقدماتيجامجهاني-مرحلهنهايي
پنجشنبه 7بهمن1400
ایران  -عراق

مگر زبان اسپانيايي بلد هستي؟

كمي بلد هستم و دوســت دارم بيشــتر ياد بگيرم .البته انگليسي را بلد
هستم .من و علي قليزاده دوست داريم يك روز در اسپانيا بازي كنيم.

ﺳﻪشنبه 12بهمن1400
ایران  -امارات

ليگ ايران را دنبال ميكني؟

پنجشنبه 4فروردین1401

تا جايي كه وقت داشته باشــم بازيها را ميبينم و اگر هم نشد نتايج را
دنبال ميكنم.

کره جنوبی  -ایران

اگر از استقالل يا پرســپوليس پيشنهاد داشته باشي،
دوست داري به فوتبال ايران برگردي؟

ﺳﻪشنبه 9فروردین1401

اصال به فكر بازگشت به فوتبال ايران نيستم .دوست دارم در فوتبال اروپا
چالشهاي جديدي را تجربه كنم.

ایران  -لبنان

لیگ برتر ایران(جام خليج فارس) -فصل بيست ویکم
رتبه

تيم

بازيها

برد

مساوی

باخت

گل زده

1

سپاهان

6

4

1

1

8

1

7

13

2

آلومینیوم

6

3

3

-

6

1

5

12

3

استقالل

6

3

3

-

5

1

4

12

4

پرسپولیس

6

3

2

1

8

5

3

11

5

پیکان

6

3

2

1

7

4

3

11

6

گل گهر

6

2

4

-

7

3

4

10

7

فوالد

6

3

1

2

5

7

-2

10

8

ذوب آهن

6

3

-

3

4

5

-1

9

9

مس رفسنجان

6

2

2

2

6

5

1

8

10

تراکتور

6

2

1

3

6

7

-1

7

11

فجر سپاسی

6

2

1

3

4

5

-1

7

12
13

نساجی
نفت مسجدسلیمان

6
6

1
1

3
2

2
3

5
2

7
6

-2
-4

6
5

14

هوادار

6

1

1

4

2

5

-3

4

15

صنعت نفت

6

1

1

4

2

7

-5

4

16

پدیده

6

-

1

5

1

9

-8

1

گل خورده

تفاضل گل امتياز
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هيچكس حريف
پروفسور نيست
روزهاي خوب چلسي با توخل ادامه دارد

تيم و ســبك كامال تدافعي يوونتوس و آلگــري در لندن درهم
شكست و خرد شد .باز هم مدافعان چلسي براي توماس توخل در
اين فصل گل زدند؛ اينبار ريس جيمز و چالوبا .هر 2تيم اول هفته
آينده در ليگ داخلي خود بازي سختي دارند .يووه شنبه به مصاف
آتاالنتا ميرود و چلسي هم يكشنبه با منچستريونايتد بازي دارد.
توماس توخل ملقب به پروفسور در 50بازي ابتدايياش در چلسي
ركوردهاي عجيبي ثبت كرده ،بيشترين برد ،كمترين گل خورده و
بيشترين كلينشيت بين همه مربيان تيمهاي انگليسي.
آخرين باري كه يوونتوس در يكبازي ليگ قهرمانان اروپا با
اختالف 4گل شكست خورده بود ،به شكست  4بر صفر مقابل آاس
رم در سال 2004برميگردد6 ،ســال پيش از آغاز قهرمانيهاي
سريالي اين تيم در سريآ.
اين پنجاهمين حضور توخل روي نيمكت چلسي بود؛ آن هم
در شبي رؤيايي كه آبراموويچ هم مشكل ادارياش حل شده بود و
پس از 3سال ميتوانست وارد خاك بريتانيا شود و بازي تيمش را
از نزديك ببيند .توخل با اين برد مقتدرانه يك ركورد براي خودش
و چلسي ثبت كرد؛ بهترين سرمربي تاريخ يك تيم انگليسي كه
تيمش در  ۵۰بازي نخســت خود ،كمترين تعداد گل را دريافت
ميكند؛ 24گل ،ميانگين 0.48گل در هر بازي.
عملكرد توخل در 50بازي نخســت براي چلسي32 ،پيروزي،
11تساوي7 ،شكست81 ،گل زده31 ،كلين شيت ،يكليگ قهرمانان
اروپا ،يكسوپرجام اروپا و صدرنشين فعلي ليگ برتر بوده است.

دلبری لوا براي توپ طال

درخشش لواندوفسكي كماكان ادامه دارد ،آيا او بازيكن سال جهان
خواهد شد؟

روبرت لواندوفسكي در زمين يخي و هواي برفي كييف يك گل زيباي برگردان
براي بايرنمونيخ زد تا بار ديگر با زبان بيزباني بگويد «توپ طال حق من است».
مهاجم لهستاني در 9بازي آخرش در ليگ قهرمانان اروپا موفق به گلزني شده؛
2گل به سالزبورگ (۳نوامبر ،)۲۰۲۰يكگل به سالزبورگ (۲۵نوامبر،)۲۰۲۰
يكگل به التزيو (۲۳فوريه ،)۲۰۲۱يكگل به التزيو (۱۷مارس2 ،)۲۰۲۱گل
به بارسلونا (۱۴سپتامبر2 ،)۲۰۲۱گل به ديناموكييف (۲۹سپتامبر،)۲۰۲۱
يكگل به بنفيكا (۲۰اكتبر3 ،)۲۰۲۱گل به بنفيكا (۲نوامبر )۲۰۲۱و يكگل
به ديناموكييف (۲۳نوامبر .)۲۰۲۱لواندوفسكي حاال نخستين بازيكن تاريخ
ليگ قهرمانان است كه در  2مقطع مختلف ،در 9بازي متوالي در اين رقابتها
موفق به گلزني ميشود .مقطع اول ،آگوست ۲۰۱۹تا آگوست ۲۰۲۰بود .كريس
رونالدو (11بازي) و رود فاننيستلروي (9بازي) ديگر بازيكناني هستند كه در
حداقل 9بازي پياپي ليگ قهرمانان موفق به گلزني شدهاند .پس از مروري بر
آمار لوا بدنيست نگاهي هم به آمارهاي ثبت شده توسط بايرن داشته باشيم.
اين هجدهمين باري اســت كه بايرن بهعنوان سرگروه به دور حذفي ليگ
قهرمانان صعود ميكند .فقط بارسا با 21بار آمار بهتري دارد.
بايرن در 3بازي قبلي در ليگ قهرمانان باالي 4گل زده بود .اگر به دينامو هم
حداقل 4گل ميزد ،نخســتين تيم تاريخ ليگ قهرمانان ميشــد كه از زمان
پيدايش يعني از سال ،1955در 4بازي پياپي باالي 4گل ميزند.
كييف به همراه مالمو تنها تيمهاي بدون گل زده در ليگ قهرمانان اين فصل
بودند كه تيم اوكرايني توانست با گلزني به مونيخ اين ركورد منفي را از جلوي
نام خود پاك كند.
بايرن با 19گل زده قويترين خط حمله فعلي اين رقابتهاست.
بايرن در 21بازي اخير خارج از خانه خود در ليگ قهرمانان بدون شكست
بوده است.

گره
بارسايي

تا پيش از بازيهاي ديشب ليگ قهرمانان
اروپا ،تيمهاي بايرنمونيخ ،منچستريونايتد،
منچسترسيتي ،پاريسنژرمن ،ليورپول،
آژاكس ،چلسي و يوونتوس صعود خود به
دور حذفي را قطعي كرده بودند .در اين
مطلب احتماالت صعود در هفته پاياني
گروههاي چهارگانه دوم را
بررسي كردهايم.

از روز ۲۶ژانويه ۲۰۲۱كه او هدايت چلسي را در دست گرفت،
300روز ميگذرد .او چلسي را در رده نهم ليگ برتر تحويل گرفت
و در پايان فصل به رده چهارم جدول رساند و هماكنون در هفته
سيزدهم ليگ برتر ،اين تيم را در صدر جدول نگه داشته است.
او در زمينــه تعداد پيروزي بعد از 50بــازي ابتدايي يك تيم
انگليســي هم ركورددار بوده؛ توخل 32برد ،گوارديوال 29برد و
كلوپ 23برد.
چلسي در بازيهاي خانگي تحت هدايت توماس توخل تنها
يــكگل در ليــگ قهرمانــان دريافت كــرده كــه آن هم در
استمفوردبريج نبوده و فصل قبل بهخاطر شرايط كرونايي انگليس
در شهر سويل اسپانيا بود كه از طارمي آن گل زيبا را خورد.
چلسي در اين فصل ليگ برتر و ليگ قهرمانان 40گل به ثمر
رسانده كه بيشتر آنها سهم مدافعان است .ريس جيمز 5گل ،چالوبا
3گل ،چيلول 3گل ،روديگر 2گل ،آلونسو ،كريستنسن و سيلوا هر
كدام يك گل كه مجموع گلهاي مدافعــان تيم لندني را در اين
فصل به عدد16ميرساند.
مدافعان 16گل ،هافبكهــا 11گل و مهاجمان 12گل ،آمار
گلزنان چلسي در تمام مسابقات اين فصل به تفكيك پست بوده
است .جيمز با 5گل بهترين گلزن اين فصل چلسي است.
چلســي در بازيهايي كه تيمو ورنــر را در ليگ قهرمانان در
تركيب داشــته ،نباخته؛ 14بازي11 ،برد3 ،تساوي و 5گل زده
توسط اين مهاجم آلماني.

بازگشت بدون VAR
در نهايت مســابقهاي كه بهشدت تحتتاثير
ادامه از
صفحه 17حواشــي بود با نمايش ضعيف دو تيم و بدون
موقعيتهاي گل آنچناني بدون گل مســاوي به پايان رســيد و
اســتقالل از صدر به زير آمد .در اين بازي هر تيم فقط يك شوت
داخل چارچوب داشت!
2گل زدند و يك هيچ بردند
در آخرين بازي هفته ششم هم پرسپوليس ميزبان صنعتنفت بود
و يحيي گلمحمدي براي فرار از نتايج بد هفتههاي گذشته تيمش
را با چند تغيير به زمين فرستاد .البته احسان پهلوان كه بعد از چند
بازي در تركيب قرار گرفته بود در همان نيمه اول مصدوم شــد تا
هواداران پرسپوليس باالخره چهره كمال كاميابينيا را هم در ميانه
زمين ببينند .با وجود اين تغييرات پرسپوليس در نيمه اول همان
پرسپوليس ناكام هفتههاي گذشته بود اما در نيمه دوم و بهخصوص
از زمان به ميدان آمدن مهدي عبدي سرخپوشان باالخره توانستند
خطراتي روي دروازه ميهمان خلق كنند و به گل برسند .قبل از گل
سرلك ،شوت عبدي هم از خط دروازه گذشته بود كه داوران گل
را نپذيرفتند و كار پرسپوليس سخت شد .دقايق پراسترس پاياني
براي قرمزها كه بعد از 21ماه تماشــاگران خود را هم در ورزشگاه
ميديدند به سختي سپري شــد و تيم يحيي با 11امتياز به رتبه
چهارم رسيد .اما با اين برد سخت و اين شكل بازي ،هنوز نميتوان
پرسپوليس را در ليگ بيســتويكم مدعي دانست .در بازيهاي
همزمان ،مس رفسنجان و فوالد با يك گل بر نفت مسجدسليمان
و ذوبآهن غلبه كردند .نكونام از زمان بازگشت به فوالد 6امتياز
باارزش از 2بازي كسب كرده و در صورت ادامه همين روند ميتواند
مدعي صدرنشيني باشد .نکته ویژه این بازی هم اشتباهات عجیب
داوری به ضرر پرسپولیس بود ،اشــتباهاتی که باعث شد تا جای
خالی کمک داور ویدیویی بیشتر از قبل احساس شود.

سوژه روز

هر استوري چند؟

بهروز رسايلي | رشــيد مظاهري ،دروازهبان استقالل در ديدار
با گلگهر سيرجان براي دومين بار از فهرست 18نفره اين تيم
خط خورد .او در مســابقه با نســاجي هم سكونشين شده بود
تا حاال روشن شــود هيچ جايگاهي در تفكرات مجيدي ندارد.
فرهاد ،عليرضا رضايي را جذب كرده كه اعتقاد بســيار زيادي
به او دارد .حسين حســيني هم كماكان هست؛ بنابراين عرصه
بر رشيد ،تنگ تنگ است .بعد از اعالم خبر سكونشيني دوباره
مظاهري ،اين دروازهبان بار ديگر لوگوي اســتقالل را استوري
كرد و زير آن هم نوشــت« :با آرزوي موفقيت براي همبازيانم.
اميدوارم هواداران بعد از بازي ،شاد باشند ».عين همين پيام را
مظاهري پيش از بازي با نساجي هم منتشر كرده بود .در مجموع
به نظر ميرسد رشيد حاالحاال بايد اين استوري را كپيپيست
كند ،چون مجيدي كه از اول هم با اكراه راضي به ادامه حضور
مظاهري شده بود ،االن رسما نشــان ميدهد اعتقادي به اين
دروازهبان ندارد .با اين شرايط ،آيا كســي ميداند اصال فلسفه
تمديد قرارداد با مظاهري چه بود؟

مهاجم پرتغالي هر گلي كه ميزند
يكسري آمار جديد در تاريخ فوتبال از
خودش بر جاي ميگذارد

بارسلونا پس از تساوي خانگي مقابل بنفيكا ،هفته
آخر در زمين بايرنمونيخ بــه ميدان ميرود .اگر
به فرض محال بتواند يكمســاوي هم در باواريا
بگيرد8 ،امتيازي ميشود .بنفيكا اگر در بازي آخر
دينامو كييف را ببرد و مثل ديدار رفت مساوي نكند 8 ،امتيازي
ميشود .در اينصورت بهدليل باخت 3بر صفر بارسا به بنفيكا در
ديدار رفت و مساوي در بازي برگشت ،اين تيم پرتغالي است كه
به دور حذفي راه مييابد و بارسلونا به ليگ اروپا سقوط ميكند.
البته ژاوي قول داده در هفته آخر بايرن را ببرد .بارســلونا براي
سومين بازي متوالي كلين شيت كرده كه اين براي نخستين بار
از سال 2019است ( 2بار در مقابل منچستريونايتد و يكبار هم
در مقابل ليورپول).

گزارش بازی

رشيد مظاهري احتماال گرانترين سكونشين
ليگ برتر است

رونالدو
و ركوردهاي جديد

مايكل كريك در نخســتين تجربهاش بهعنوان
ســرمربي در يك ديدار ســخت خارج از خانه
توانست منچستريونايتد را در زمين قهرمان فصل
قبل ليگ اروپا به پيروزي 2بر صفر برساند .او كار
خاصي نكرد ،تنها تغييري كه بهوجود آورد ،بازي
دادن به فاندبيك بهجــاي برونو فرناندز بود كه
آن هم جواب نداد و در نيمه دوم هافبك پرتغالي
جاي هافبك ضعيف هلندي را گرفت .از منچستر
خبر ميرسد كه ارنستو والورده كه نزديك 2سال
اســت بيكار اســت و پس از اخراج از بارسا هيچ
تيمي نگرفته ،ممكن است تا پايان فصل هدايت
يونايتد را در دست بگيرد .او هيچ تجربه خارج از
الليگا غيراز حضوري كوتاهمدت در ليگ يونان
نداشته .زبان انگليسي هم نميداند .در برد 2بر
صفر در زمين ويارئال ،كريستيانو رونالدو باز هم
مشــتي ركورد و عدد ثبت كــرد .او كه در طول
بازي بهخاطر گلهــاي زده قبلياش به اين تيم
از ســوي تماشاگران هو ميشــد ،طبق معمول
در ورزشگاهي كه مورد توهين قرار گرفت ،زهر
خودش را ريخت .با اين اتفاق بدنيســت نگاهي
به آمار و ركوردهاي جديد رونالدو و منچســتر
داشته باشيم.
منچســتريونايتد براي نخســتينبار از سال
2018موفق شد به مراحل حذفي راه پيدا كند.
منچستريونايتد تحت هدايت مايكل كريك
موفق به ثبت يككلينشيت در بازيهاي ليگ
قهرمانان شده؛ برابر با همان تعدادي كه در زمان
سرمربيگري اولهگونار سولسشائر ثبت كرده بود.
در 14بازي با اوله فقط يكبار دروازه منيو بسته
مانده بود.
منچســتريونايتد در ديدار مقابل ويارئال به
ركورد 150برد در رقابتهاي ليگ قهرمانان اروپا
رسيد.
با حســاب نكردن 6گل رونالدو در اين فصل
ليگ قهرمانان ،منچســتر با 2امتياز در انتهاي
جدول گروه  Fقرار ميگرفت.
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كريستيانو 10گل در اين فصل براي منچستر
به ثمر رسانده كه هر 10گل نتيجه بازي را عوض
كرده است .اين پنجمين گل منجر به پيروزي اين
بازيكن براي منيو در اين فصل بود.
گل ستاره پرتغالي ،گل شماره141او در ليگ
قهرمانان بود .تنهــا 20تيم در همــه ادوار اين
رقابتها از رونالــدو بيشــتر گل زدهاند .يعني
رونالدو بيســتويكمين تيم در ليگ قهرمانان از
لحاظ تعداد گل زده است!
كريس رونالدو به نخستين بازيكني تبديل شد
كه در هر 5بازي نخست يكفصل ليگ قهرمانان،
براي تيمي انگليسي موفق به گلزني ميشود .او
سابقه گلزني در 11بازي متوالي در اين رقابتها
با رئال را هم دارد.
اين هفدهمين فصل متوالي است كه رونالدو
حداقــل 10گل در تمامــي رقابتهــا به ثمر
ميرساند.
اين سومين باري بود كه او در 15دقيقه پاياني
يكبازي ليگ قهرمانــان اروپا ،گل پيروزي را به
ثمر ميرســاند .اين بيشــترين گل توسط يك
بازيكن در يك فصل در اين رقابتها (به استثناي
وقت اضافه) بود.

با پيروزي مقابل ويارئال ،صعود منچستر از گروهي كه
2فيناليست فصل قبل ليگ اروپا در آن حضور داشتند
قطعي شد؛ آن هم بهعنوان صدرنشين .در هفته آخر
ويارئال با هر نتيجهاي ببرد و منيونايتد با هر نتيجهاي
ببازد امتيازاتشان مساوي ميشود اما بازيهاي رودررو تعيين ميكند
كه يونايتد صدرنشين است .ضمن اينكه آتاالنتا هم با يك بازي كمتر از
ويارئال در بازي آخر براي صعود بايد اين تيم اسپانيايي را ببرد.
در اين گروه عجيب كه شــبيه ليگ دســته دوم يك
كشور اروپايي است ،هر  4تيم شانس صعود و حذف
دارند .ليل صدرنشين  8امتيازي است ،سالزبورگ،
سويا و ولفسبورگ با اختالف يكامتياز نسبت بههم

رونالدو كه بيشترين تعداد گل زده را در تاريخ
فوتبال دارد799 ،گله شد .او فقط يك گل ديگر
تا عدد رند 800گل فاصله دارد .در بازي سخت
يكشنبهشــب مقابل چلســي به اين ركورد هم
حمله خواهد برد.
رونالــدو در همه بازيهاي ايــن فصل ليگ
قهرمانان گل زده؛ 6گل در 5بازي .برونو فرناندز
هم در هر 5بازي اين رقابتها موفق به ارســال
پاسگل شده است .برونو فرناندز بيشترين تعداد
خلق موقعيت ( )18و بيشترين تعداد پاس گل()5
را در اين فصل ليگ قهرمانان داشته است.
در هر 5فصل اخير ،سرمربيان تيمهاي كريس
رونالدو باشــگاههاي خود را تــرك كردهاند .فصل
2017-18؛ خروج زيــدان از رئالمادريد در پايان
فصل (و جدايي خــود رونالدو) ،فصل 2018-19؛
جدايي آلگري از يوونتوس پس از  ۵سال (در پايان
فصل) ،فصل 2019-20؛ جدايي ساري از يوونتوس
پس از يك فصل با وجود كســب قهرماني سريآ،
فصل 2020-21؛ جدايي پيرلو از يوونتوس بهدنبال
از دســت رفتن قهرماني پس از 9فصــل متوالي و
درنهايت فصل 2021-22؛ جدايي سولسشــائر از
منچستر پس از حدود 3سال.

در تعقيب صدرنشين هستند .هر نتيجهاي در بازي آخر ميتواند
اين ترتيب را بههم بزند .تيم صعودكننده از اين گروه ميتواند قرعه
مناسبي براي تيمهاي حاضر در دور حذفي باشد.
پيروزي قاطع و تحقيركننده چلسي بر يوونتوس باعث
شد تا جاي صدرنشين و تيم دوم در هفته پنجم جابهجا
شود 2 .تيم با امتياز  ،12براي صعود بهعنوان تيم اول
بايد اميدوار باشــند كه در هفته آخر خودشان ببرند و
حريفشان امتياز از دست بدهد .چلســي در زمين زنيت در روسيه به
ميدان ميرود و يووه ميزبان مالمو اســت .درصورت تساوي امتيازات
چلسي بهعنوان تيم اول راهي مرحله بعد ميشــود .حضور زنيت در
مرحله حذفي ليگ اروپا قطعي شده و مالمو قطعا حذف شده است.

استوريهاي ميلياردي
احتماال هر اســتوري آرزوي موفقيتي كه رشيد مظاهري براي
استقالليها ميگذارد ،چند صد ميليون و چهبسا چند ميليارد
تومان براي آبيها هزينه دارد .او دروازهبان گمنامي نيســت و
سابقه حضور در تيم ملي را در كارنامهاش دارد؛ بنابراين حتما
رقم قراردادي كه با استقالليها بســته چشمگير است .كسي
چه ميداند؛ 3ميليارد5 ،ميليارد و شايد هم 10ميليارد تومان.
پرســش اينجاســت كه اصال چرا بايد چنين پولي براي حفظ
دروازهباني پرداخت شود كه نيازي به او نبود؟ فرهاد مجيدي از
روز اول با آبوتاب از عليرضا رضايي تمجيد كرده و او را بهترين
گلر سالهاي آينده ايران دانسته است .مجيدي در عمل هم با
بازي دادن به رضايي اين مسئله را ثابت كرد .حسين حسيني هم
كه به دوران حضورش در استقالل ادامه ميدهد .بنابراين چه
منطقي پشت حفظ رشيد مظاهري بود؟ چرا اين همه پول بايد
صرف تمديد قرارداد گلري شود كه خوب يا بد ،درست يا غلط،
كادر فني حتي حاضر نيست او را در ليست 18نفره قرار بدهد؟
اين تعصب باورنكردني
از طرف ديگر اظهار عشــق و عالقه رشيد مظاهري به استقالل
هم كامال باورنكردني بهنظر ميرسد .دم خروس اين ماجرا آنجا
بيرون ميزند كه مظاهري به خاطر اختالف مالي با اســتقالل
حتي حاضر نشد در بازي با الهالل عربستان شركت كند و دست
تيمش را الي پوست گردو گذاشــت .شايد گروهي از هواداران
كمسال و هيجاني با اين استوريها به تعصب و غيرت مظاهري
درود بفرســتند اما سايرين يادشان هســت كه او دورهايش را
زد و صرفا بهخاطر اينكه مشــتري درخور و مناسبي پيدا نكرد
استقاللي ماند .در اين شــرايط ،باور كردن عالقه مظاهري به
باشگاه ،دشوار اســت و چهبســا اگر يكي از تيمهاي مدعي در
تابستان سر كيسه را شل كرده بود ،رشــيد االن لوگوي همان
تيم را نشان ميداد!
يك خداحافظي تلخ ديگر؟
اگرچه تا نيمفصل زمان زيادي باقي مانده و شايد كلي اتفاقات
جورواجور و غيرقابل پيشبيني رخ بدهد اما دستكم تا امروز
شرايط طوري بوده كه نبايد از جدايي مظاهري از استقالل در
پنجره زمســتاني تعجب كرد .او اگر با همين وضعيت استقالل
را ترك كند ،يك خداحافظي تلخ ديگــر را در كارنامهاش ثبت
خواهد كرد .رشيد از تراكتور هم با همين شرايط جدا شد و چنان
با تيم تبريزي به بنبست رسيده بود كه حتي در فينال معروف
جام حذفي برابر استقالل هم در فهرست قرار نگرفت .آيا او در
زمستان جدا خواهد شد؟ آيا مظاهري به يك تيم سرشناس ديگر
ميپيوندد؟ و آيا آن تيم احتمالي ،حساب اين قبيل رفتارهاي
عجيب آقاي دروازهبان را كرده است؟
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زيريكخم

محسن محمود صفري

خبرنگار

حمايت رئيس مجلس از ورزش اول

اعتراض برخي از روساي فدراسيونهاي ورزشي درخصوص
كمبود بودجــه و بيتوجهي وزير ورزش بــه اين موضوع
درنهايت با واكنش رئيس مجلس شــوراي اسالمي همراه
شــد .محمدباقر قاليباف رئيس مجلس با اشــاره به نقش
ورزش در كاهش آســيبهاي اجتماعــي گفت« :ورزش
يك موضوع چندجانبه است ،ورزش از يك نظر يك پديده
مهم اجتماعي است و از نظر سياسي ،فرهنگي و اقتصادي
بسيار حائز اهميت اســت .در ورزش هزينه وجود ندارد و
هرچه هست سرمايهگذاري اســت .مشكل كشور ما نبود
نقشه راه مدون و مديريت صحيح اســت به همينخاطر
عذر محدوديت اقتصادي در حوزه ورزش پذيرفته نيست».
هفته گذشته عليرضا دبير رئيس فدراسيون كشتي نسبت
به عملكرد سجادي وزير ورزش انتقاد تندي داشت و عنوان
كرده بود از زمان حضور او تا به حال هيچ اتفاق مثبتي براي
ورزش رخ نداده است .بهنظر با اين اظهارنظر رئيس مجلس،
وزير ورزش بهزودي براي پاســخگويي به شرايط موجود
راهي بهارستان شود.

اولويت بسكتبال
پيروزي است نه جوانگرايي

تيم ملي فردا در پنجره جامجهاني با بحرين بازي دارد.
هاشمي سرمربي تيم ميگويد شايستهها را به تيم دعوت كرده
تا شرمنده مردم نشود

نام مشترك ،روش متفاوت

ســرمربيان كشــتي آزاد و فرنگي چرخه انتخابــي تيم ملي
بزرگساالن براي رســيدن به دوبنده تيمملي را اعالم كردند.
2چرخه كامال متفاوت كه فقط اسم مشتركي دارند؛ در كشتي
آزاد جز مدالآوران رقابتهاي جهاني ،تمام سرمايههاي كشتي
آزاد براي اينكه شانس مليپوش شــدن داشته باشند بايد در
رقابتهاي قهرماني كشور روي تشك بروند .اين چرخه تا جام
تختي و رقابت رودرروي مدعيــان در انتخابي تيم ملي ادامه
خواهد داشت .البته كه چرخه كشتي آزاد هم يك ايراد بزرگ
دارد و آن هم سر وزن آمدنهاي مكرر براي رسيدن به دوبنده
تيم ملي است .اهل فن ميدانند كه ســبكوزنها كيلوهاي
زيادي وزن كم ميكنند و براي اينكه بازدهي داشــته باشند
حداكثر 2مرتبه در ســال ميتوانند وزن كم كنند .شرايط در
كشتي فرنگي كامال متفاوت است؛ محمد بنا سرمربي تيمملي
تمام مليپوشانش در جهاني و المپيك را از حضور در قهرماني
كشور معاف كرده و در آخر بســياري از بندها با نظر كادرفني
اضافه شده كه خبر از سردرگمي كشتيگيران در آينده نزديك
ميدهد.

ليلي خرسند| ساعت17فردا از تيم مصطفي هاشمي رونمايي ميشود .تيم ملي
بسكتبال در پنجره اول مقدماتي جامجهاني 2023روز جمعه با بحرين بازي
ميكند ،تيمي كه بعد از 4سال سرمربي جديدي روي نيمكت دارد .براي ايران
كه از تيمهاي سطح يك آسياست ،شكست دادن بحرين كار سختي نيست و
كساني كه منتظر بازي هستند ،بيشتر كنجكاوند ببينند هاشمي چه تيمي را
روانه ميدان ميكند .تيم هاشمي نه حامد حدادي را دارد و نه صمد نيكخواه
بهرامي را .برخالف مهران شاهينطبع ،او عالقهاي به بازيكنان دوتابعيتي هم
ندارد .ســرمربي جديد چند بازيكن جوان و چند باتجربه به تيم دعوت كرده
است ،البته در همين شروع با بدشانسي هم روبهرو شده چون سجاد مشايخي
گارد رأس او آسيب ديده و به بازي نميرسد .آيا با اين همه تغيير ،تيم هاشمي
بازي متفاوتي بــه نمايش ميگذارد؟ او به همشــهري ميگويد كه اولويتش
پيروزي تيم است.

با اين شرايط به بازيكنان جوان ،زياد فرصت بازي داده نميشود؟

باز هم تأكيد ميكنم اولويت برد تيم اســت .در رده پايه ميشود ريسك كرد اما در
مقدماتي جامجهاني هيچجاي دنيا اجازه ريسك به شما نميدهند .با اين حال براي
ما سنو سال مهم نيست و شايستگي در اولويت است.

زمان زيادي نداشتيم و نميتوانســتيم ليگ را تعطيل كنيم .اينكه بگوييم تيم به
هماهنگي صد درصد رسيده ،درست نيست .رســيدن به هماهنگي زمانبر است
ولي سعي ميكنيم زمان را كوتاه كنيم تا شرمنده خانواده بسكتبال و مردم نشويم.

ايران تنها كشوري است كه بازيها را بدون تماشاگر برگزار ميكند.
شما يك امتياز از بقيه حريفان عقب هستيد.

سجاد مشايخي هم بد موقع آسيب ديد .نبود او چقدر روي كار تيم
تأثير منفي ميگذارد؟

مشخص اســت كه بودن تماشــاگر چقدر ميتواند در يك بازي تأثير بگذارد ،ولي
فدراســيون هم تابع وزارت بهداشــت و پروتكلهاي مربوطه است .فدراسيون هم
دوست دارد سالن از تماشــاگر پر شود .با حضور تماشــاگران انگيزه بازيكنان هم
مضاعف ميشود ولي حتما به فدراسيون دستور دادهاند كه بازي بدون تماشاگر باشد.

خيلي زياد .ما 2بازيكن گارد داريم؛ آقاي كامراني و آقاي مشايخي .قرار بود آنها با هم
بازي ما را جلو ببرند و حاال در نبود مشايخي تيم خيلي اذيت ميشود اما مصدوميت
جزئي از ذات ورزش اســت و ما بايد با آن كنار بياييم .اميدوارم سجاد هر چه زودتر
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ساده

چرا تماشاگران نيستند؟

المرضا نوروزي ،رئيس فدراسيون پزشكي ورزشي 16آبان اعالم كرده
غ
تماشاگراني كه كارت واكسن يا نتيجه تست پی س آر منفي72ساعته
بود
ميتوانند ب هصورت محدود در ورزشگاهها حضور پيدا كنند .با اين
دارند
فردا در بازي ايران و بحرين ،ايران هيچ تماشاگري در سالن ندارد.
حال
كشورهايي كه در مقدماتي جا مجهاني بازي دارند ،ميتوانند از امتياز
همه
ماشاگر استفاده كنند ولي فيبا به ايران اجازه نداده است كه تماشاگر
ت
داشته باشد .محمدرضا صالحيان ،دبير فدراسيون بسكتبال ميگويد
اسيون طبق دستورالعملهاي ستاد كرونا در ورزش عمل كرده است:
فدر
تالش كرديم بازي تماشاگر داشته باشد اما اجازه حضور تماشاگران
«ما
سالنهاي مسقف داده نشده است .ما بايد طبق دستورالعملهاي ستاد
در
در ورزش عمل كنيم .دستورالعمل جديدي به ما نرسيده است».
كرونا
مسئله ديگري هم درباره بازي فردا مطرح است .گفته ميشود روزهاي
گذشته فيبا و مسئوالن صداوسيما سر قيمت پخش تلويزيوني به مشكل
خوردند و مشكل به قدري جدي بود كه فيبا تهديد كرده بود ميزباني را
ايران ميگيرد .صالحيان اين مسئله را تكذيب ميكند« :مشكلي نبود.
از
بازي برگزار و پخش تلويزيوني ميشود».

ايران سرتر از بحرين

مقايسه  2تيم ايران و بحرين نشان ميدهد ايران از هر نظر از بحرينيها
است .بحرين در رنكينگ ،تيم102جهان است و ايران تيم بيست
سرتر
دوم .ميانگين ســني ايران 28سال اســت و ميانگين سني بحرين
و
2سال .ميانگين قدي ايران 198ســانتيمتر است و ميانگين قدي
7
بحرين 187ســانتيمتر .بحرينيها اين ميانگين را هم مديون بازيكن
يشان هستند .دارل گيلس آمريكايي كه سابقه بازي براي تيم
خارج
وشيمي بندرامام را دارد با 36سال سن2 ،متر و 11سانتيمتر قد دارد.
پتر
بحرين تيم درجه2آسياست و چند سالي است كه تالش ميكند به سطح
آسيا برسد .آنها چند بازيكن آمريكايي به تيم آوردهاند و سرمرب 
ي
يك
يمشان هم آمريكايي است .آخرين دورهاي كه آنها در جام ملتهاي
ت
بازي كردند سال2013بود كه براي نهم تا دوازدهمي بازي كردند.
آسيا
بحرين امسال هم در پنجرههاي آسيا بازي كرد و يكي از تيمهاي حاضر
در كاپ آسيا 2022است.
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سخت

حامد و صمد اگر ايران بودند ،حتما به تيم دعوت ميشدند ،همينطور پارسا فالح.
اينكه وابستگي تيم به حامد و صمد كم شــود و پوستاندازي كند ،يك بحث است
و اينكه تيم بتواند نتيجــه بگيرد يك بحث ديگر .تيم ما بايــد 12امتياز بگيرد و به
جامجهاني صعود كند .اگر من بتوانم 6بازيكن جوان در سطح تيم ملي تحويل بدهم
اما تيم ببازد و به جام جهاني نرسد ،مردم قبول نميكنند .براي من اولويت ،صعود به
جامجهاني و نتيجهگيري است و در كنارش سعي ميكنيم كاري كنيم تا بازيكنان
جديد بهخودباوري برسند و به مجموعه اضافه شوند.

با توجه به اينكه تيم مدت كوتاهي در اردو بوده توانســتهايد به
هماهنگي الزم برسيد؟
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بعضيها نبود حامد حدادي و صمد نيكخواه در تيم را يك فرصت
ميدانند .اينكه از وابستگي تيم به اين دو بازيكن كم شود.

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

2

جا دارد از آقاي شــاهينطبع و همكارانشان تشــكر كنم .آنها در اين 4سال خيلي
زحمت كشيدند و براي تيم وقت گذاشتند ،ما قدردانشان هستيم .خيلي از چيزهايي
كه شاهينطبع انجام داد ،درست بود و ما هم همان كار را انجام ميدهيم .اگر از نظر
من ايرادي هم وجود داشته باشد ،حتما برطرف ميكنم .بايد قبول كنيم سليقهها
متفاوت اســت .هر مربي ،بازيكن و مديري باورهايي دارد كه براســاس آن باورها
برنامهريزي و كار ميكند .ولي همه ما يك هدف داريم و آن هم ســربلندي كشور
است.

تيم ملي فردا بازي دارد ،شرايط راضيكننده است؟

حضور نايفانوف روس دارنده مدال برنز جهان و المپيك،
كشتي گرفتن حسن يزداني در مسابقات ليگ را در هالهاي
از ابهام قرار داده است .تيم سهند ارس رسما قراردادش با
آرتور نايفانوف را ثبت كرد و از آنجايي كه تيمهاي سهند
ارس و فــوالدذوب آمل در نيمهنهايي بــا يكديگر روبهرو
ميشــوند كشــتي گرفتن يزداني براي آمل بعيد بهنظر
ميرسد .يزداني  2مرتبه نايفانوف را شكست داده ولي بعد
از رقابتهاي جهاني تمرينات منظمي نداشــته بنابراين
خيلي بعيد است در مدت باقيمانده به آمادگي حضور در
مسابقه برسد .كامران قاسمپور هم با تيم صنايع مازندران
قرارداد دارد و احتماال او براي ديدارهاي روز 18آذرماه در
وزن 86كيلوگرم كشتي ميگيرد .بهنظر ميرسد قرارداد
حسن يزداني با تيم فوالدذوب آمل تنها اقدامي نمايشي و
تبليغاتي براي اين تيم بوده و رويارويي يزداني با نايفانوف
و قاسمپور بعيد بهنظر ميرسد.

7

شما بعد از دورهاي كه انتقاد زيادي بهكار سرمربي قبلي بود ،تيم را
بهدست گرفتيد .همه منتظرند ببينند تيم شما چه تفاوتهايي نسبت به تيم
شاهينطبع دارد.

با توجه به بضاعت بسكتبال و با توجه به مطالبات مردم و جامعه بسكتبال كه همگي
از تيم ملي پيروزي ميخواهند ،بهترين بازيكنــان ممكن را انتخاب كردهايم .همه
بازيكناني كه به تيم ملي دعوت شــدهاند ،در اين مقطع زماني شايستگي پوشيدن
پيراهن تيم ملي را دارند .ميگويم در اين مقطع زماني چون در هر پنجره و هر دوره
زماني يك عده از بازيكنان شرايط خوبي دارند .بازيكناني كه براي بازي فردا در تيم
هستند ،همه شايست ه هستند ،تعهد كاريشان كامل است و ميدانند چه مسئوليت
خطيري دارند .چند نفــر از اين بازيكنان تا حاال با مــن كار نكردهاند اما نزديك به
70درصد از آنها سابقه كار با من را دارند .ميدانيم كه بحرين تيم درجه2آسياست و
ميخواهد خودش را به تيمهاي درجهيك آسيا نزديك كند ولي ما بهترين بازيكنان
آسيا را داريم و اگر اتفاق خاصي نيفتد ،جمعه حقانيت خودشان را ثابت ميكنند.

يزداني در ليگ ،كشتي نميگيرد

جدولاعداد | 4080

بهبود پيدا كند و به تيم اضافه شود .مشايخي روز جمعه قطعا بازي نميكند .براي
بازي روز دوشنبه بايد ببينيم پزشــك چه نظري ميدهد .اگر بتواند همراه تيم به
بحرين ميآيد ،اگر نه اينجا ميماند و درمانش را انجام ميدهد.
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حوادث

پنجشنبه  4آذر 1400
شماره 8371

آخرين تالشها براي نجات آرمان از قصاص و جلب رضايت اولياي دم ناكام ماند و او قصاص شد

با مردم
شماره تلفن ارتباطي با خوانندگان02123023337...........................
ارسال پيام كوتاه خوانندگان02123023916 ......................................

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

ي شوند
جلسات سازمانها و ادارات براي پرسنل شفافساز 

باتوجه به اينكه شــفافيت در ادارات سبب سالمســازي سازمانها
ميشود شايسته است كه جلسات رؤسا و معاونين سازمانها وادارت
در بولتنهاي داخلي ســازمانها چاپ شود تا پرسنل مشاهده كنند
كه در قسمتهاي بااليي سازماني كه در آن كار ميكنند چه مسائلی
مصوب شده است.
قاسم محمدرضايي از تهران

پليسبهوضعيترانندگياتوبوسهايقم-تهرانرسيدگيكند

اتوبوسهاي مســير قم-تهران اغلب در مســير ،كارهاي خطرناك
ميكنند و امنيت خود و ديگر رانندگان را به خطر مياندازند .از پليس
راهور تقاضا داريم با كنترل رانندگان بهخصوص در محدوده پل آزاده
تهران -قم با اين تخلفات برخورد كند تا از تكرار تصادفات كاسته شود.
عزيزي از قم

شركتگازباسازندگانرادياتورطرحكاهشمصرفرااجراكند

باتوجه به فصل سرما و افزايش بيش از حد مصرف انرژي گاز بديهي
اســت كه اين معضل هر ساله نيازمند رفع مســئله ساختاري است.
پيشنهاد اين است كه شركت گاز با همكاري سازندگان رادياتور طرحي
را براي مصرف كمتر گاز اجرايي كنند تا هم كمبود پيش نيايد و هم
انرژي براي نسلهاي آينده ذخيره شود.
محمدرضايي از تهران

بيمارستانهاي خصوصي كاسبكار شدهاند

بهدليل دل درد شديد با احتمال آپانديس يا سنگ صفرا در بيمارستان
كسري بستري شدم .بعد از انجام آزمايشهای الزم تشخيص سنگ
صفرا و دستور جراحي داده شد .اما 48ساعت بدون اينكه هيچ دكتري
مرا ببيند يا دستوري برايم صادر شود يا تعيين تكليفي صورت گيرد
همچنان درد ميكشــيدم كه در نهايت با رضايت شخصي خودم از
بيمارستان ترخيص شدم .آيا نهادي هست كه جلوي اينگونه رفتارهاي
كاسبكارانه بيمارستانها در مواجهه با بيماران را بگيرد و اجازه ندهد
آنها بازيچه دست برخي افراد ناصالح شوند.
سرويان از تهران

براي بازپرداخت وامهاي عشاير كوهرنگ مهلت قائل شوند

تعدادي از عشاير كوهرنگ در سال 99وامهايي به مبلغ 4تا 100ميليون
تومان گرفتند و قرار شد بازپرداخت 5ساله داشته باشند اكنون بعد از
يك سال به تمام وامگيرندگان از بانك كشاورزي ابالغ شده كه وام خود
را تسويه كنند درحاليكه هيچكدام از گيرندگان وام توانايي پرداخت
اقساط بهصورت يكجا را ندارند .به همين دليل حساب ضامنان اين وام
گيرندگان مسدود شده و مشكالت بسياري ايجاد شده است .دادگاه
حكم جلب و حكم اموال گرفته است .كمكمان كنيد ما پولي نداريم
كه وام را يكجا پرداخت كنيم .از مســئوالن تقاضا داريم صداي ما را
بشنوند و بانك مهلتي براي وام گيرندگان قائل شود و حساب ضامنها
را باز كند تا بيش از اين شرمنده نباشيم.

روايت آخرين دقايق زندگي آرمان پاي چوبه دار
الهه فراهاني

خبرنگار

پرونده جنجالي قتل غزاله
پيگيري بهدســت آرمان ،سحرگاه
ديروز درحالــي با قصاص
قاتل بسته شد كه تا آخرين ثانيهها قبل از
اجراي حكم تالشها براي جلب رضايت از
اولياي دم ادامه داشت .حتي رئيس زندان
رجاييشهر و جمعي از خادمين حرم امام
رضا(ع) نيز با پادرمياني ســعي داشتند
اولياي دم را راضي به گذشت كنند اما همه
اين تالشها به نتيجه نرسيد و در نهايت
حكم اجرا شــد .اين گــزارش روايتي از
ماجرايي است كه سحرگاه ديروز در زندان
رجاييشهر رخ داد.
زندان رجاييشهر ،ساعت 4صبح

هنوز خورشيد طلوع نكرده و سرماي هوا
تا مغز استخوان را ميســوزاند .پيش از
رســيدن پدر و مادر غزاله ،والدين آرمان
خودشــان را به آنجا رســاندهاند و چشم
انتظار خانواده غزالهانــد .زمان زيادي تا
ســاعتي كه براي اجراي حكم اعالمشده
نمانده و آنها خوب ميدانند كه سرنوشت
پسرشان در گرو تصميم پدر و مادر غزاله
است.
پدر و مادر غزاله راس ســاعت 4به مقابل
زندان ميرسند .والدين آرمان با ديدن آنها
به سمتشان ميروند و التماس ميكنند
كه حكم قصاص را اجرا نكننــد .آنها اما
همچنان در تصميمشــان بــراي اجراي
حكم مصمم هســتند و لحظاتــي بعد از
گفتوگوي كوتاهي ميان آنها ،همگي وارد
زندان رجاييشهر ميشوند.
قرار است تا ساعاتي ديگر آرمان پاي چوبه
دار برود .محمد شــهرياري ،سرپرســت
دادسراي جنايي تهران ،به همراه كميته
صلح و سازش دادسرا و جمعي از خادمين
حرم امــام رضــا(ع) در زنــدان حاضر
ميشــوند .همه اميدشــان اين است كه
شايد بتوانند در آخرين لحظات رضايت
خانواده مقتول را جلب كنند.

روحاني از تهران

هزينههاي گفتاردرماني كمرشكن شده است

ارجمند از بوشهر

سازمانهايغذاوداروواستانداردبرتوليدماسكنظارتكنند

بهنظر ميرسد ســازمانهاي غذا و دارو و نيز اســتاندارد بر توليد و
توزيع ماســك نظارت كافي ندارند .بهعنوان يك شــهروند مقيد به
دستورالعملهاي بهداشتي و بهدليل اعتمادي كه بايد به داروخانهها
داشته باشم از داروخانه خيام در خيابان مدني نارمك يك بسته ماسك
خريدم كه عالمت سيب ســبز ســازمان غذا و دارو و نيز استاندارد
روي آن بود ولي بعد از باز كردن بســته 50تايي متوجه شدم ماسك
غيراستاندارد اســت و حتي با فوت كردن از پشت ماسك ميتواني
چاي را خنك كني! داروخانه هيچ تعهدي در قبال كاالي فروخته شده
نپذيرفت و عنوان كرد مسئول اين موضوع ما نيستيم .سؤال اين است
كه امثال ما كه دستمان به مسئوالن باال نميرسد ،جز داروخانهاي كه
كاال به ما فروخته چهكسي را ميشناسيم و چگونه بايد به بسته ماسك
غيراستاندارد اعتراض كنيم .هر چند داروخانه ماسك را پس گرفت
اما تكليف شهرونداني كه متوجه بياثر بودن استفاده از اين ماسكها
نميشوند چيست و چهكسي مسئول است؟ چرا از هر برند اصلي چند
مدل تقلبي در بازار هست آيا بر اين موضوع نظارت ميشود؟
دالوري از كوچه نجفآبادي نارمك

خيابان عطاييمنش اروميه را پاركينگ كردهاند

خيابان عطايي كه كم عرض و مســكوني اســت تبديل به پاركينگ
اتوبوس شده است .بهواســطه پارك كردن اتوبوسها روغنكاري هم
در همين خيابان انجام ميشــود و كنار آنها دستفروشان هم بساط
ميكنند .اين موضوع مدتهاست آرامش اهالي اين خيابان را گرفته
اســت و خيابان همواره مملو از زباله و روغــن و اتوبوسهاي دودزا و
دستفروشان خرد است .لطفا صداي ما را بشنويد و اتوبوسها را از اين
خيابان به پاركينگ منتقل كنيد.
عطايي از اروميه

پیگیری همشهری
ارسالدرخواستیکشهروندبرايايجادپلعابربهمعاونتحملونقل

روابطعمومي شهرداري منطقه  6پيرو درج پيام مردمي با عنوان «نياز
به پل عابر در تقاطع خيابانهاي بهشــتي و مطهري با وليعصر» در
ستون با مردم روز 11آبان پاسخ داده است :ضمن تقدير از دغدغه اين
شهروند گرامي به اطالع ميرساند كه موضوع درخواست به معاونت
حملونقل ترافيك منطقه ارسال و مقرر شد پس از بررسيهاي الزم،
انتخاب مكان مناســب و اخذ مجوزات الزم جهت نصب پل اقدامات
مقتضي انجام پذيرد.

قتل دخترمان يك اتفاق نبود

بعد از حرفهاي شــهرياري ،پــدر غزاله
شكور ميگويد :اگر اين قتل ناشي از يك

آرمان 14اسفند ســال  ،92دختر
موردعالقهاش غزاله را در خانهشان
به قتل رساند و پس از دستگيري هر
چند در ابتدا مدعــي بود كه غزاله
بهدليل ســقوط از پلهها جانش را
از دســت داده اما در نهايت اعتراف
كرد كه او را به قتل رسانده است« .من
و غزاله با هم دوست بوديم و قصد ازدواج
داشتيم اما روز حادثه كه به خانه ما آمد ،گفت
كه قصد دارد مرا فرامــوش كند .عصباني
شدم ،بحثمان شــد و او را هل دادم .بعد با
ضربه ميله بارفيكس او را به قتل رساندم و
جسد را داخل چمداني گذاشتم و به بيرون
از خانه بردم .بعد جسد را داخل سطل زباله
انداختم و به خانه برگشتم ».او با همين اعتراف
به قصاص محكوم شــد اما يكــي از داليلي كه
باعث طوالني و جنجالي شدن پرونده شد پيدا نشدن
جسد غزاله بود كه شــبهاتي همچون زنده بودن وي را در پي داشت اما با انجام
تحقيقات ويژه و بررسيهاي صورت گرفته از سوي تيم جنايي مشخص شد كه
غزاله بهدست آرمان به قتل رسيده اســت .آرمان دوبار در دادگاه محاكمه و هر
دو بار به قصاص محكوم شد كه با تأييد حكم قصاص ،از مدتي قبل تالشها براي
نجات وي و جلب رضايت اوليايدم آغاز شد .بهدستور محمد شهرياري ،سرپرست
دادسراي جنايي تهران جلسه صلح و سازش در دادسرا با حضور خانواده غزاله،
آرمان و خانوادهاش برگزار شد اما التماسهاي آرمان و خانوادهاش و افتادن آنها به
پاي خانواده غزاله بينتيجه ماند .در دوماه اخير آرمان چندين بار به قرنطينه ،اتاق
مخصوص مجرماني كه قرار است بهزودي حكم قصاصشان اجرا شود منتقل شده
بود اما هربار بهداليلي حكم اجرا نشد و يك شب قبل از اجرا آرمان به بند زندانيان
بازميگشت .اما آخرين تاريخي كه براي اجراي حكم قصاص آرمان درنظر گرفته
شد چهارشنبه سوم آذر 1400بود كه به خانوادهها نيز ابالغ شد .از طرفي آرمان
از چند روز قبل نيز بار ديگر به قرنطينه منتقل شد و درحاليكه او و خانوادهاش
اميدوار به رضايت پدر و مادر غزاله بودند اما اين اتفاق هرگز رخ نداد.

آخرین جلسه صلح و سازش در زندان رجاییشهر

اتفاق يا حادثه بود به همان قرآن قسم كه
ميبخشيدم ،اما اين موضوع حاصل يك
اتفاق نبوده است و ما ميخواهيم كه حكم
اجرا شود .در جلسه ديروز باز هم به خانواده
غزاله پيشنهاد شد كه به نام غزاله خيريه يا
مدرسه و ...تاسيس شود و حتي درصورت
درخواست آنها آرمان و خانوادهاش براي
هميشه از تهران بروند و آنها رضايت دهند
اما اولياي دم قبــول نكردند .در ادامه پدر
آرمان با چشماني اشكبار خطاب به خانواده
غزاله شكور ،ميگويد :ما ميدانيم اين حق
شماســت ،ما هربار در زندگي به مشكلي
برخورد ميكنيــم به رحمــت خدا دل
ميبنديم .پدر آرمان ،رو به فرزندش ادامه
ميدهد8 :سال است كه بهخاطر اشتباهت،
2خانواده نابود شدند ،ما چه زماني به تو ياد
داديم كه چنين كاري انجام دهي؟
در ادامه آرمان به پاي خانواده غزاله ميافتد
و با التماس از آنها ميخواهد او را ببخشند
و از قصاص وي صرفنظر كنند .او با گريه
به آنها ميگويد كه ميداند اشتباه بزرگي
مرتكب شده اما به جوانياش رحم كنند
و فرصت زندگي به او بدهند تا گذشته را
جبران كند«.درست است كه بچه شما از
بين رفته اما من هم در همه اين ســالها
عذاب كشيدم و زندگي سختي داشتم».
حرفهاي آرمان را رئيــس زندان تأييد
ميكنــد و ميگويد :آرمــان در همه اين
ســالها در زندان از اشتباهي كه مرتكب
شده پشيمان است و توبه كرده .او در اين
ســالها خطايي مرتكب نشده و همه او را
دوست دارند .زندانيان ديگر اميد دارند كه
او بخشيده ميشود و همه آنها براي نجات
او دعــا ميكنند و حاال هــم در بندهاي
خــود بيصبرانــه منتظر شــنيدن يك
خبــر اميدواركننده هســتند .بعد از اين

گفتوگوها ،قاضي شهرياري از 2خانواده
ميخواهد تا زمان نماز صبــح ،در حياط
زندان با آرامش بــا يكديگر صحبت كنند
تا شايد نتيجه رضايت بخشي حاصل شود.
ساعت  ،5:30سالن اجراي حكم

تالشها براي جلب رضايت پدر و مادر غزاله
تا ساعت 5:30ادامه پيدا ميكند اما هنوز
هيچ نتيجهای كه باعــث اميدواري آرمان
و خانوادهاش شــود ،بهدست نيامده است.
زمان به سرعت ميگذرد و آرمان به سمت
سالن اجراي حكم هدايت ميشود.
پيش از آن اما خدام حرم مطهر امام رضا(ع)
كه پرچم متبــرك گنبد حضــرت امام
رضا(ع) را به همراه دارند ،نزد آنها ميروند و
از خانواده غزاله درخواست ميكنند آرمان
را ببخشــند اما تالش آنها نيز در آخرين
لحظات بينتيجه ميمانــد .حاال ترس و
دلهره نه در چشمان آرمان كه پدر و مادرش
هم موج ميزند .آيا هنوز اميدي به بخشش
آرمان وجود دارد؟
آخرين روزنــه اميد ،بيشــك پاي چوبه
دار است .شــايد وقتي طناب دار به گردن
آرمان افتاد و او به مرز مرگ و زندگي رسيد،
خانواده غزاله از قصــاص صرفنظر كنند.
درســت مثل دهها اتفاقي كه پيش از اين
و در همين زندان رجاييشــهر رخ داده و
قاتالن زيادي بودند كه درست در ثانيه آخر
و زماني كه طناب دار به گردنشــان افتاده
بود ،از سوي خانواده مقتول بخشيده شدند.
ساعت حدود  ،6پاي چوبه دار

زمان همچنان به سرعت ميگذرد .آخرين
حرفها زده شــده ،آخرين پادرميانيها
و آخرين تالشها انجام شــده اما تصميم
خانواده مقتول هنوز تغيير نكرده است.

با پدر غزاله چند ساعت پس از اجراي حكم به گفتوگو نشستيم .او با گفتن اين جمله كه «بعد از 8سال به حقمان رسيديم و حاال
احساس سبكي و آرامش ميكنيم» ادامه داد8:سال بود كه انگار يكبار سنگين روي دوشمان بود .حاال با اجراي حكم قصاص و رسیدن
به حق قانونيمان به آرامش رسيديم و احساس سبكي ميكنيم .در اين مدت چندين بار تاريخ اجراي حكم به ما ابالغ شد.هر بار به ما
گفتند كه حكم به تعويق افتاده است .دليلشان هم اين بود كه آرمان قرار بوده به همراه زندانيان ديگر پاي چوبه دار برود ،اما پرونده
زندانيان ديگر مشكالتي داشته و دليل تعويق حكم ،پرونده آرمان نبوده است .آخرين تاريخي كه به ما اعالم شد ،چهارشنبه سوم
آذر بود .حتي شنيديم كه آرمان از چند روز قبل (فكر ميكنم روز يكشنبه) به قرنطينه منتقل شده بود .ديگر خسته شده بوديم؛ هم
من و هم همسرم .دلمان ميخواست هرچه زودتر حكم اجرا شود .ساعت حدود 4صبح بود كه به زندان رجاييشهر رسيديم .خانواده
آرمان هم حضور داشتند و حتي آخرين جلسه صلح و سازش در زندان برگزار شد .اما حق ما بود كه قاتل جگرگوشه و تنها فرزندمان
را مجازات كنيم .آرمان با بيرحمي تنها دخترمان را از ما گرفت .همانطور كه بارها گفتهام ،حتي از دخترمان قبري هم وجود ندارد كه
به آنجا برويم ،گريه كنيم و آرام شويم.
پدر غزاله گفت :بايد جاي ما باشيد تا درد و رنجي را كه اين همه سال كشيديم ،درك كنيد .حق ما اين نبود كه سالها دختري را با
هزار اميد و آرزو بزرگ كنيم و روزي برسد كه يك نفر از راه برسد و به اسم عشق دستهگل ما را پرپر كند .او بايد تاوان اشتباهش را
ميداد كه بعد از 8سال داد .وي ادامه داد :من نماينده او در اين دنيا بودم .دخترم دستانش از دنيا كوتاه شده و من بايد به جاي او حقش
را ميگرفتم .دخترم زماني كه زنده بود هميشه حقش را ميگرفت .مطمئنم روح او امروز در آرامش است؛ چرا كه 8سال قبل قاتلش،
ي او را گرفت ،حق زندگي را از او گرفت .پدر غزاله درباره اينكه آرمان در واپسين لحظات درخواستش از او چه بوده است ،گفت:
جوان 
از من حالليت طلبيد و خواست تا او را ببخشم .البته كه همه زندانيان حالليت ميطلبند،آنها اگر به عاقبت اشتباهشان فكر ميكردند،
شايد هرگز دست به اشتباه نميزدند .هر اشتباهي تاوان دارد .آن هم اشتباه بزرگي مثل جنايت.
پدر غزاله گفت :از دست دادن فرزندم از يك طرف و صحبتهايي كه در شبكههاي اجتماعي مطرح ميشد ،از سوی دیگر بيشتر به
حال بدمان دامن ميزد .صحبتهايي مانند اينكه دخترمان زنده است و آرمان قاتل نيست .بايد جاي ما قرار بگيريد تا ببينيد اين
شايعات چه عذابي دارند .وي درباره واكنش مردم درباره بعد از اجراي حكم گفت :همه كساني كه با ما تماس گرفتند از اينكه بعد از
8سال حقمان را گرفتيم ابراز همدردي كردند .من و همسرم واقعا خسته شده بوديم .در همه اين سالها مدام در دادسرا رفتوآمد
داشتيم و حاال از اين بالتكليفي خارج شديم.

قاتلرانندهوانتقصاصشد

عالوه بر آرمان4 ،قاتل ديگر نيز سحرگاه
داخلي ديروز به سالن اجراي زندان رجاييشهر
منتقل شدند كه يكي از آنها قاتلي بود كه
7ســال پيش راننده وانتي را کــه در حال جمعآوري
ضايعات بود در مقابل چشمان پسرش به قتل رساند .هر
چند اين مرد نيز به همراه آرمان به دار مجازات آويخته
شد اما 3قاتل ديگر در واپســين لحظات از اولياي دم
مهلت گرفتند و به زندان بازگشتند.
به گزارش همشــهري ،قاتلي كه ديروز در كنار آرمان
قصاص شــد يكي از پرسنل پيمانكار شــهرداري بود
كه يكــي از روزهاي مرداد ســال  93در خيابان 196
تهرانپارس با راننده وانتي كه قصد خريد و جمعآوري
ضايعات در اين منطقه را داشت ،مقابل چشمان پسر
نوجوان اين راننده درگير شد .درگيري هر چند در ابتدا
با مشاجره لفظي همراه بود اما لحظاتي بعد به زدوخورد
تبديل شد و در اين ميان راننده وانت ناگهان نقش زمين
شــد و از حال رفت .وي پس از انتقال به بيمارســتان
بهدليل شكســتگي جمجمه به كما رفت و پس از يك
هفته جانش را از دست داد.

عقربههاي ساعت به 6صبح نزديك شده.
آرمان با پاهاي لرزان وارد سالن اجراي حكم
ميشود .به غيراز او فقط يك نفر ديگر اجازه
ورود دارد .پدر غزاله .او قرار اســت حكم
قصاص قاتل دخترش را اجرا كند .بقيه دور
از سالن اجراي حكم منتظر ميمانند و حاال
دل توي دل پدر و مادر آرمان نيست.
در ســالن اجرا اما ،شــرايط طور ديگري
است .مأموران آرمان را بهسمت چوبه دار
هدايت ميكنند و طنــاب دار بر گردنش
قرار ميگيرد .همان اتفاقي كه 2سال قبل
هم رخ داد اما در آخرين لحظات پدر و مادر
غزاله به او مهلت يك ماهه دادند و حكم را
اجرا نكردند .شايد همه اميد آرمان به تكرار
اين اتفاق اســت .او در هفتههاي گذشته
چندين بــار به قرنطينه منتقل شــده اما
هر بار خبر رسيد كه اجراي حكم متوقف
شده و دوباره به بند برگشــته بود اما اين
بار ماجرا فرق دارد .او پــاي چوبه دار قرار
گرفته و سردي طناب دار را روي گردنش
حس ميكند.
گريه امان آرمان را ميبرد .اشكريزان از پدر
غزاله ميخواهد تا به او فرصت يك هفتهاي
بدهد .ميگويد«:تنها خواستهام اين است
كه يكبــار ديگر برادر كوچكــم را ببينم.
خواهش ميكنم يك هفته اجراي حكم را
به تعويق بيندازيد تا براي آخرينبار برادرم
را ببينم » .اما پدر غزاله ميگويد2 :سال قبل
وقتي براي نخستين بار پاي چوبه دار قرار
گرفتي ،مهلت يك ماهــه داديم كه محل
جســد دخترمان را بگويي امــا پس از آن
مهلت2 ،سال طول كشيد تا بار ديگر حكم
به مرحله اجرا برسد.
اين آخرين جمله پدر غزاله به آرمان بود و
بعد اهرم را كشــيد و به اين ترتيب پرونده
زندگي قاتل غزاله براي هميشه بسته شد.

كوتاه از حادثه
دستور شهردار تهران براي
بررسي مرگ كارگر مترو
يكي از كارگران متروي تهران براثر برخورد با
قطار در خط ۴متروی شهر تهران جان خود را
از دست داد و به دستور شــهردار تهران مقرر
شد طي  ۲۴ساعت گزارش علت وقوع حادثه
تهيه شود .به گزارش تسنيم ،خبر فوت يكي
از كارگران تعميركار خط 4متروي تهران كام
بسياري از شــهروندان را تلخ كرد .اين كارگر
تعميركار روز سهشنبه در زمان خرابي سوزن
ريل راهآهن در خط  ،4مشغول تعمير سوزن
ورودي ايستگاه متروی ارم سبز تهران بود كه
قطار با او برخورد كرد و او را به كام مرگ كشاند.
رســتمي قائممقام عمليات شــركت متروي
تهران ،دربــاره اين حادثه گفــت :در يكي از
تجهيزات ريلي ايستگاه ارم سبز واقع در خط
4كه مربوط به تعويض خط قطارهاست ،يك
مشكل فني رخ ميدهد ،بهدنبال اين مشكل
تيم نگهــداري تعميرات بــا هماهنگي مركز
كنترل فرمان ســريعاً به محل اعزام ميشوند
تا سريعتر مشــكل را برطرف كنند و حركت
قطارها در زمان پيك دچار اختالل نشود.
وي افــزود :هنــگام فعاليت تيــم تعميرات،
همكارمان كه از پيمانكاران شركت بود ،از تيم
تعميراتي و محل امن جدا شد و متأسفانه در
مسير تردد قطار قرار گرفت كه قطار خروجي از
ايستگاه با وي برخورد ميكند و بهدليل شدت
جراحات وارده ،فوت كرد.
قائممقام عمليات شركت متروي تهران تصريح
كرد :به محض وقــوع حادثه تيمهاي امدادي
وارد عمل شدند و سعي كردند در كمترين زمان
جريان عادي حركت قطارها را حفظ كنند و
سريعاً وي را از تونل خارج كردند .بنده از طرف
خودم و شركت متروي تهران به خانواده اين
همكار عزيز تسليت عرض ميكنم.
در پي وقوع اين حادثه ،عليرضا زاكاني ،شهردار
تهران با انتشار پيامي در صفحه شخصي خود
در فضاي مجازي جان باختن يكي از كاركنان
مترو در حادثه برخورد با قطار در ايستگاه ارم
سبز را تســليت گفت و به ســازمان بازرسي
شهرداري دســتور داد طي مدت 24ساعت
علت بروز حادثه را گزارش كند تا با متخلفين
احتمالي برخورد شود.

قاچاق فروش متروي
تهران به دام افتاد

بعد از  8سال به حقمان رسيديم

مكث

متأسفانه هزينههاي گفتاردرماني كه كم هم نيست ،تحت پوشش هيچ
بيمهاي قرار ندارد.حتي انجمن لكنت زبان هم مسئوليتي در اينباره
بهعهده نميگيرد .از طرفي بسياري از سازمانها و ادارات هم با جذب و
استخدام آنها مشكل دارند و اغلب اين افراد بهدليل نداشتن شغل از پس
پرداخت هزينهها برنميآيند .واقعا تكليف درمان اين افراد چيست؟

مكث

ايجاد تقاطع در بزرگراه زينالدين از ترافيك ميكاهد

جلسه صلح وسازش ســاعت 4:30شروع
ميشود؛ آخرين جلسه براي نجات آرمان از
چوبه دار .در اين جلسه عالوه بر سرپرست
دادســراي جنايي و خادمين حــرم امام
رضا(ع) ،رئيس زندان و خانــواده غزاله و
آرمان ،خود آرمان نيز حضور دارد.
قاضي محمد شــهرياري ،جلسه را شروع
ميكند و ميگويد :پيش از اين 20جلسه
صلح و سازش براي رضايت در اين پرونده
برگزار كرديم .در تمام اين ســالها افراد
مختلفي ازجمله تعداد زيادي از چهرههاي
فرهنگي و اجتماعي ،بهصورت مســتقيم
و غيرمستقيم براي جلب رضايت خانواده
غزاله وساطت كردند و قوه قضاييه هم در
اين زمينه تالشهاي بسياري انجام داده
است .وي رو به خانواده غزاله ادامه ميدهد:
تصميمگيرنده در نهايت شما هستيد اما
در پرونده آرمان مواردي مطرح شــد كه
مورد بررسي قضات قرار گرفت و به همين
دليل پرونده اين همه سال طول كشيد تا به
مرحله اجرا برسد .خواسته شما پيدا شدن
جســد دخترتان بود و صلح و بخشش را
منوط به تحويل گرفتن جسد غزاله كرديد
درحاليكه آرمان در همه بازجوييها گفته
كه جســد را در ســطل زبالهاي رها كرده
است .هرچند شما معتقديد كه آرمان همه
حقايق را نميگويد اما اين را هم بدانيد كه
پروندههايي وجود داشــته كه قاتل جسد
را داخل ســطل زباله رها كرده و جســد
هيچ وقت پيدا نشده است .بهعنوان نمونه
پرونده خرمدين كه بخشي از بقاياي اجساد
مقتوالن هيچ وقت پيدا نشد .شهرياري در
ادامه ميگويد :ما در پروســه اين پرونده
صحبتهاي زيادي با شــما انجام داديم
و اكنون تصميمگيرنده شــما هستيد .ما
نميخواهيم حقتــان را از شــما بگيريم
چراكه اجراي قصاص حق طبيعي و قانوني
شماست ،اما ميخواهيم دقيقتر فكر كنيد.

پرونده جنجالي

شريفزاد از كوهرنگ چهارمحال و بختياري

با ايجاد يــك تقاطع در قســمت كندرو بزرگراه شــهيد زينالدين،
بارترافيكي خيابان هنگام  -استقالل به طرز قابل توجهي كاهش پيدا
ميكند .از مسئوالن تقاضاي بررسي اين طرح و اجراي آن را داريم.

نيم ساعت بعد ،در داخل زندان
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با مرگ راننده وانت ،عامل جنايت به همراه
3همكار ديگرش كه در محل حادثه حضور
داشــتند به دســتور قاضي جنايي تهران
تحتتعقيب قرار گرفته و مدتي بعد دستگير
شدند.
متهم اصلي در بازجوييها گفــت :آن روز با ديدن
راننده وانت بهسراغش رفتيم .او يك پيكانوانت داشت
و ضايعات ميخريد .از او پرســيدم مجوز داري؟ او هم
جواب داد مجوزي ندارد .چون مجوز نداشت خواستيم
مانعش شويم و او را با خودمان به ايستگاه ببريم كه در
بين راه مقاومت كرد و بعد هم گوشــياش را درآورد و
با  110تماس گرفت .با او درگير شــديم و به او سيلي
زدم كه وي روي زمين افتاد و ســرش محكم به زمين
خورد .در اين هنگام بهدليل اينكه مردم دورمان جمع
شــده بودند و اعتراض ميكردند ،ترسيديم و همگي
فرار كرديم.
اظهارات متهم در حالي بيان ميشد كه پسر نوجوان
مقتول كه روز حادثه همراه او و شاهد درگيري وي با
پرسنل پيمانكار شهرداري بود ،ميگفت كه متهم اصلي

مقتول

پرونده با استفاده از پنجهبوكس به سر پدرش كوبيده
و باعث مرگ او شده اســت .در اين شرايط هر 4متهم
پرونده در دادگاه كيفري استان تهران پاي ميز محاكمه
قرار گرفتند و هر چند در محاكمه نخست ،قضات دادگاه
مرگ راننده وانت را قتل شبهعمد تشخيص دادند اما
رأي آنها در ديوانعالي كشور نقض شد و متهمان بار

ديگر پاي ميز محاكمه قرار گرفتند .در دومين جلسه
محاكمه ،متهم اصلي پرونده در دفاع از خود گفت :من
بوكسور حرفهاي نيستم و آن روز هيچ ضربهاي به سر
مقتول نزدم .وقتي با هم درگير شديم ،با مشت ضربهاي
به ســمت صورت مقتول زدم كه به گردنش خورد .او
ناگهان از حال رفت و سمت چپ سرش به زمين خورد
و بيهوش شد.
پس از پايان اين جلســه قضــات دادگاه عمل متهم
را قتلعمد تشــخيص داده و او را بــه قصاص محكوم
كردند .اين حكم مدتي بعد به تأييد قضات ديوانعالي
كشور رسيد و پس از آن پرونده به شعبه اجراي احكام
دادسراي جنايي تهران فرســتاده شد .مرد محكوم به
قصاص ديماه پارســال در محوطه زندان رجاييشهر
پاي چوبه دار رفت اما پيش از اجراي حكم با التماس از
اوليايدم خواست كه او را ببخشند .اوليايدم دلشان به
رحم آمد و در واپسين لحظات از اجراي حكم قصاص
صرفنظر كردند .آنها به قاتل مهلــت دادند و او از پاي
چوبه دار به زندان بازگشت .در شرايطي كه تالش تيم
صلح و سازش براي رضايت اوليايدم ادامه داشت،آنها
اصرار كردند كه درخواستشان اجراي حكم است و به
اين ترتيب قاتل ديروز در زندان رجاييشهر به همراه
آرمان به دار مجازات آويخته شد.

جوان قاچاق فروش ،بســتههاي آماده فروش
ترياك را در فالسك چاي جاســاز كرده بود
و با پرســه زدن در متروي تهران موادفروشي
ميكرد اما در عمليات غافلگيرانه پليس مترو
دستگير شد.
بهگزارش همشهري ،از چندي قبل مأموران
پليس مترو به اطالعاتي دست پيدا كردند كه
نشان ميداد يك مواد فروش حرفهاي در يكي
از ايستگاههاي مترو اقدام به فروش موادمخدر
در بين جوانان ميكند .آنطور كه بررسيهاي
اوليه نشان ميداد ،او مكان ثابتي نداشت و مدام
درحال تغيير محل فعاليتش بود .با وجود اين
تحقيقات پليس براي شناسايي او آغاز شد.
چنــد روز از آغاز پيگيريها ميگذشــت كه
مأموران گشت نامحســوس پليس مترو ،به
پسر جواني كه يك فالســك چاي در دست
داشت مشكوك شدند .چون رفتار اين جوان
مشكوك بهنظر ميرسيد مأموران به بازرسي
او پرداختند و وقتي د ِر فالســك چاي او را باز
كردند بــا تعداد زيادي بســتههاي كوچك و
آماده فروش ترياك روبهرو شدند و معلوم شد
او همان مواد فروش تحت تعقيب است.
ســرهنگ ســعيد عطاءاللهي ،رئيس پليس
متروی پايتخت در اينباره گفت :در راستاي
اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي واحدهاي
نامحسوس پليس مترو فعال بودند كه به يك
مرد جوان با فالكس در دست مشكوك شده و
او را بازداشت كردند .وي ادامه داد :در بازرسي
از فالكس چاي ،يك كيلــو و ۱۶گرم ترياك
كشف كردند .همچنين بررسي سوابق متهم
۲۲ساله نشــان داد كه او داراي چندين فقره
سابقه و مدتي اســت كه از يكي از شهرهاي
جنوب شرقي كشور به تهران آمده و در اينجا
مواد فروشي ميكند .براســاس اين گزارش،
هماكنون متهم در بازداشــت به سر ميبرد و
تحقيقات در اينباره ادامه دارد.
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بعد از نمايش فيلمهاي «آتاباي» و «شهر گربهها»
8فيلم ديگر در پاييز امسال به نمايش درميآيند

پلتفرمهاي آمريكايي به مشتريان خود تحفيف ميدهند

با شروع پاييز فيلمهايي كه درخواست اكران
فهيمه پناهآذر
روزنامهنگار
داده بودند در نوبت نمايش قرار گرفتند ،با آغاز
جديد اكران فيلمها از هفته اول آبانماه ،قرار بود «شيشليك» محمدحسين مهدويان هم
پاييز اكران شود ،اما با طوالنيتر شدن تأخير نمايش اين فيلم بهنظر ميرسد ،هنوز مجوز
اكران فيلم صادر نشده است .ترافيك اكرانها به آذرماه رسيده و با شروع نمايش فيلمهايي
چون «آتاباي»«،شهر گربهها»8فيلم سينمايي در صف اكران قرار گرفتند .يكي از فيلمهايي
كه در نوبت اكران آذر قرار دارد« ،جنايت بيدقت» شهرام مكري است .اين فيلم از توليدات
سال 98است و در هفتادوهفتمين دوره جشنواره بينالمللي فيلم ونيز موفق به كسب جايزه
بهترين فيلمنامه از منتقدان سينمايي شد.
آغاز «شهر گربهها» و نگراني كارگردان

«شهر گربهها» از ديگر فيلمهاي اكران آذرماه است .نمايش فيلم از روز گذشته شروع شد.
سيدجواد هاشمي ،اين فيلم را كه براي گروه سني كودك و نوجوان ساخته در جشنواره فيلم
كودك و نوجوان نمايش داده است .هاشمي اميدوار است اين فيلم اكران موفقي داشته باشد
و در گفتوگويي كه با ايسنا داشته گفته با توجه به بدهي زيادي كه دارم چارهاي جز اكران
فيلم «شهر گربهها» نبود و اگر اين فيلم نفروشد ،احتماال بايد در زندان همه را مالقات كنم .از
هفته دوم آذر هم «گربه سياه» روي پرده ميآيد .فيلمبرداري اين فيلم كه تهيهكنندگي آن
برعهده بهرام رادان است ،تنها چندماه قبل از شروع پاندمي كرونا به پايان رسيد و نخستين
نمايش آن سال گذشته در بخش مسابقه جشنواره ورشو  ۲۰۲۰بود.
«آتاباي» نيكي كريمي

از ديگر فيلمهايي كه در نمايش جشــنواره موردتوجه منتقدان ســينمايي قرار گرفت،
«آتاباي» نيكي كريمي است .اكران اين فيلم هم از سوم آذر شروع شده و بايد شاهد فروش
فيلم در گيشه باشــيم .اين فيلم ميتواند از بهترين فيلمهاي حاضر اكران باشد .هادي
حجازيفر كه از بازيگران اصلي آن است ،فيلمنامه «آتاباي» را نوشته است.

كمدي مستانه مهاجر و «بندر بند» منيژه حكمت

دهم آذر هم «جوجه تيغي» كه فيلمي كمدي اســت ،اكران ميشــود .مستانه مهاجر
كارگرداني فيلم را برعهده دارد .همچنين از هفته دوم آذر هم «بندر بند» منيژه حكمت روي
ي هم هچيز» اكران خود را آغاز ميكند .محسن قرائي
پرده ميآيد .از هفته سوم آذرماه «ب 
آن را كارگردانی كرده و اقتباسي آزاد از نمايشنامه «مالقات بانوي سالخورده» فردريش
دورنمات اســت« .اتومبيل» از ديگر فيلمهايي است كه همزمان با «بيهم هچيز» اكران
ميشود .اين فيلم به كارگرداني علي ميري است.
«تيتي» آيدا پناهنده

هفته آخر آذرماه هم «تيتي» آيدا پناهنده نمايش خود را شــروع ميكند .اين فيلم هم
در اكران خود در جشنواره  39توانســت نظر منتقدان را جلب كند« .صحنهزني» هم در
كنار «تيتي» اكران خود را آغاز ميكند« .صحنهزني» به كارگرداني و نويسندگي عليرضا
صمدي محصول سال  ۱۳۹۹است .اين فيلم كه برنده بهترين كارگرداني در بخش جلوهگاه
يوهشتمين جشنواره جهاني فيلم فجر معرفي شد ،دومين فيلم بلند سينمايي
شرق در س 
صمدي بعد از «بينامي» است.

مترجم

جمعه سياه براي پلتفرمها

جواد عزتی در نمایی از فیلم آتابای

اگر اهل مطالعه كتابهاي روانشناسي يونگي
باشيد ،احتماال نام (رابرت بالي) را شنيدهايد
يا حتي شــايد كتاب مشــهور او را با عنوان
«مر ِد مرد» كه در ايــران بارها تجديد چاپ
شــده ،خوانده باشيد .يكشــنبه اين هفته،
اين نويســنده ،شــاعر و مترجم پرآوازه آمريكايي در 94سالگي
درگذشت .بالي متولد ســال 1926در ايالت مينهسوتاي آمريكا
بود و پدر و مادرش رگ و ريشه نروژي داشتند .او در سال ،1944
وقتي كه دبيرستان را تمام كرد2 ،ســال در نيروي دريايي ارتش
آمريكا خدمت كرد و بعد از آن تحصيالت دانشگاهياش را ادامه
داد و در سال 1950فارغالتحصيل شد .او در دوران تحصيل اش با
تعدادي از نويسندگان ،شاعران ،منتقدان ادبي و هنري طراز اول
آمريكا همدوره بود .در سال  ،1956بورسيه تحصيلي به او تعلق
گرفت تا به نروژ برود و اشعار شاعران نروژي را به انگليسي ترجمه
كند .شايد بشود گفت اين سفر زندگي بالي را براي هميشه تغيير
داد .او با تعدادي از شاعران بزرگ بينالمللي آشنا شد كه آثارشان
به ندرت در آمريكا شناخته شده بود؛ شــاعراني از نروژ ،اسپانيا،
آمريكاي التين و حتي از ايران همچــون حافظ و موالنا .بالي كه
بعد از اين زندگياش با شــعر گره خورده بود ،نخستين مجموعه
اشعارش را در سال 1962با عنوان «سكوت در دشتهاي برفي»
منتشر كرد .ايماژهاي ناب بالي ،دو نسل بعدي شاعران آمريكايي
را تحتتأثير خود قرار داد.
بالي در اغلب آثار منثورش ،تمركز خــود را بر معضل زوال نقش
ســنتي پدر گذاشــت كه _ به اعتقاد او _ باعث ميشود مردان
جوان ،مراحل مختلف زندگي را بدون راهنمــا طي كنند .بالي
معتقد بود مردان برخالف زنان نياز دارند تا به وســيله بزرگترها
از دوره پسرانگي به دوره مردانگي هدايت شــوند .او براي اثبات
توجو و يافتن
نظريهاش در فرهنگهاي پيشامدرن دست به جس 
آيينهاي اســطورهاي «گذار» زد كه پسران را براي ورود به دوره
مردانگي آماده ميكنند .از نظر بالي ،افســردگي مردان از دوره
انقالب صنعتي آغاز شــده و مدام رو به فزوني گذاشته و حاال به
جايي رسيده كه قابل چشمپوشي نيست .او در كتاب «مر ِد مرد»
(ترجمه فريدون معتمدي ،انتشارات مرواريد) ميگويد :كتابش
قصد شوراندن مردان عليه زنان يا ايجاد چالش عليه زنان را ندارد و
اتفاقا قصد دارد چشم مردان را بر رفتارهايي مثل چپاول ديوان هوار
زمين ،تحقير زنان و جنگهاي نژادي كه از آنها ســر ميزند ،باز
كند .نظريات بالي در اين كتاب متأثر از روانشناسي يونگي و الگوي
سفر قهرمان جوزف كمبل اســت .از بالي چندين عنوان كتاب
ديگر همچون «جامعه نيمه بالغ ها» يا « اسرار سايه :رمزگشايي
از نيمه تاريك وجود» يا مجموعه شــعر «خوردن عسل كلمات»
در ايران ترجمه شــده است .ســفر دور و دراز رابرت بالي در روز
21نوامبر سال 2021به پايان رسيد و او حاال به همان اساطيري
پيوسته كه عمرش را صرف غور و تفحص در آنها كرد .بدرود مرد
شعر و اسطوره.

آغازآذر پراكران

گزارش

آرش نهاوندي

بالتكليفي«شيشليك»
«درخت گردو» مهدويان روي پرده است ،اما اين كارگردان از زمان اكران فيلم «شيشليك» خود
بيخبر است .شنيدهها حاكي از آن اســت كه فعال مجوز اكران فيلم به تهيهكنندگي محمدرضا
منصوري صادر نشده و بايد ديد «شيشليك» اكران ميشــود يا در فهرست فيلمهايي كه اجازه
اكران ندارند ،قرار ميگيرد .اين فيلم نخستين كمدي مهدويان با نگاهي انتقادي به مسائل اجتماعي
است كه رضا عطاران ،پژمان جمشيدي ،جمشيد هاشــمپور ،ژاله صامتي ،وحيد رهباني ،مهلقا
باقري و عباس جمشيدي در آن بازي كردهاند« .شيشليك» بهگفته كارگردانش در جشنواره دچار
مميزيهاي فراوان شد.

جشنواره تئاتر و فيلم در دهه فجر
جشنوارهتئاتروفيلمفجرامسال،همزمانبرگزارميشوند.دوشنبهاول
آذرماه ،حسين مسافر آستانه ،دبير چهلمين جشنواره تئاتر فجر ،خبر
از برپايي اين جشنواره در تاريخ دهم تا بيستم بهمنماه داد؛ تاريخي كه
جشنواره فيلم فجر هم در آن برگزار خواهد شد.
بهگزارش همشــهري ،اين نخستينباری نيســت كه با تغيير تقويم
جشنواره تئاتر فجر ،اين 2جشنواره همزمان با يكديگر برگزار ميشوند.
اين همزمانيها در دورههاي گذشــته بهدليل برخورد زمان برگزاري
جشنوار ه با مناسبتهاي غالب ًا مذهبي ازجمله ايام سوگواري بوده است؛
درحاليكهدردورهاخير،هيچتوجيهيبرايآنوجودندارد.بيشتراهالي
حوزه تئاتر ،نبود اساسنامه و برنام هريزي بلندمدت براي اين رويداد مهم
فرهنگي در كشور را آن هم پس از برگزاري 39دوره از آن ،دليل اصلي
يكنند  .در2دهه گذشته
اين تداخلها و ناهماهنگيها ميدانند و بيان م 
كه جشنواره تئاترفجر در10روز اول بهمنماه و پس از آن جشنواره فيلم
فجر برگزار ميشد و تكليف همه ازجمله فعاالن اين 2حوزه ،مخاطبان،
رسانهها و ساير عوامل مرتبط با اين 2رويداد مهم سال مشخص بود.

هفته گذشته در بازار جمعه سياه ويژهترين تخفيفها براي عضويت
كاربران در مشــهورترين پلتفرمهاي اينترنتي آمريكا اختصاص
يافت .با كاهش روند ثبتنام كاربران در پلتفرمهاي اينترنتي ،هولو،
پيكوك ،پارامونت +و ديسكاوري +طي هفته جاري تخفيفهاي
ويژهاي را براي ثبتنام ساالنه و ماهانه كاربران در پلتفرمهاي خود
ارائه ميدهند.
به گزارش هاليوود ريپورتر ،پنجشنبه هفته گذشته به بينندگان
برنامه «صبحبخير آمريكا» تخفيف ويژهاي براي ثبتنام در پلتفرم
هولو (متعلق به كمپاني ديزني) ارائه شد .به باور كارشناسان اين
بزرگترين تخفيفي است كه در جمعه سياه از سوي يك پلتفرم
اينترنتي به كاربران ارائه ميشود .براساس اين تخفيف ،اشتراك
هولو 6دالر درماه و 72دالر در سال به كاربراني كه اين هفته در اين
پلتفرم ثبتنام كنند ،تخفيف ميدهد.
اين مسئله كه كمپاني ديزني برنامه صبحگاهي شبكهايبيسي
براي ارائه تخفيف خود را انتخاب كرده نشان از آن دارد كه تا چه
اندازه سير افزايش دوباره تعداد كاربران در پلتفرم اينترنتي هولو
اهميت دارد .براساس گزارش 3ماهه سوم سود اين كمپاني كه در
ماه نوامبر انتشار يافت ،تعداد كاربران ثبتنامي در كمپاني ديزني
آنگونه كه انتظار ميرفت ،افزايش نيافته است .در 3ماهه سوم سال
مالي ،2021تنها 2ميليون كاربر به اعضاي ديزني ،+ديگر پلتفرم
متعلق به كمپاني ديزني ،افزوده شده است .به تعداد كاربران پلتفرم
هولو نيز تقريبا 700هزار نفر اضافه شــده است .مجموع كاربران
عضو پلتفرمهاي ديزني ،اكنون 43.8ميليون نفر است.
اما ديزني تنها كمپاني نيست كه از فرصت جمعه سياه براي ارائه
تخفيفهاي ويژه استفاده كرده است« .ان بيسي يو يونيورسال»
نيز از برنامه تلويزيوني «امروز» براي ارائه تخفيف ويژه در پيكوك،
پلتفرم اينترنتي متعلق به اين كمپاني استفاده كرده است .آنگونه
كه در برنامه تلويزيوني «امروز» عنوان شده ،پيكوك براي عضويت
6ماهه كاربران در اين پلتفرم 50درصد تخفيف ارائه ميدهد .در
حالت عادي حق عضويت اين پلتفرم ماهانه 4.99دالراست.
پارامونت +نيز از طريق شبكه سيبياس اعالم كرده كه عضويت
يكماهه در طرح پرميوم خود را بهطور رايــگان به كاربران ارائه
ميدهد .در حالت عادي حق عضويت در طرح پرميوم پارمونت،+
ماهانه 9.99دالر اســت .در قالب اين طرح به كاربران براي ديدن
مســابقات زنده فوتبال آمريكايي و «اســتار ترك :ديسكاوري»
دسترسي داده ميشود .پلتفرمهاي خواهر پارامونت +و شو تايم در
مجموع 47ميليون عضو دارند.
ديســكاوري نيز اعالم كرده كه ديســكاوري +كاربران را با حق
عضويت ماهانه 0.99دالر ثبتنام خواهد كرد .حق عضويت 3ماهه
در پلتفرم ديسكاوري +در حالت عادي 4.99دالر است .ايامسي
نيز اعالم كرده كه تا آخر هفته جاري حق عضويت ماهانه در پلتفرم
ايامسي1.99 +دالر خواهد بود.

مشورت درباره بازسازي انقالبي ساختار فرهنگی

از صنعتي تا كيميايي در گالريها

نشست مشورتي «بازسازي انقالبي ســاختار فرهنگي كشور» برگزار شد .با حضور
حجتاالسالم والمسلمين «محمد قمي»  -رئيس سازمان تبليغات اسالمي  -و اهالي
رسانه ،نشست مشورتي «بازسازي ساختار فرهنگي كشور» ،پيش از ظهر سوم آذرماه
در سالن زندهياد طاهره صفارزاده ،حوزه هنري انقالب اسالمي برگزار شد .بهگزارش
همشهري ،در اين نشست مشــورتي كه با حضور رئيس سازمان تبليغات اسالمي
و اهالي رسانه كشور برگزار شد ،ســردبيران و دبيران فرهنگي رسانهها در فضايي
صميمانه به تبیين فضاي فرهنگي پرداخته و پيشنهادهای خود را براي بازآفريني
ساختار فرهنگي كشور بيان كردند .نتايج اين نشســت مشورتي ،در اختيار تيمي
قرار خواهد گرفت كه در حال بررسي پيشنهادهای ارائه شده براي تحول و بازسازي
فرهنگي كشور در سطح كالن هستند .در روزهاي گذشته اين نشستهاي مشورتي
با فعاالن فرهنگي ،پژوهشگران و استادان فعال در زمينه فرهنگ برگزار شده است.
بازسازي ساختار فرهنگي كشور يكي از نكات برجستهاي است كه مقام معظم رهبري
بر آن تأكيد داشتهاند .در دولت سيزدهم اين مسئله با حضور نمايندگاني از سازمانها
و نهادهاي مرتبط با حوزه فرهنگ در حال پيگيري است.

ي تهران نمايشگاههاي تازهاي را آغاز ميكنند .به گزارش همشهري ،در
فردا  5گالر 
گالري آرتيبيشن آثار آبرنگ علياكبر صنعتي ،نقاش ،مجسمهساز و از مشهورترين
هنرمندان مكتب كمالالملك پس از سالها به نمايش درميآيد؛ نام اين نمايشگاه
«آن درختان ،آن مردمان» اســت ۲۵ .تابلو در تكنيك رنگ روغن روي بوم نيز
از مسعود كيميايي ،نويسنده و كارگردان ســينما ،در گالري گلستان روي ديوار
ميرود« .ايستايي» عنوان نمايشگاه آثار   كوشا موســوي از مجموعه انسان در
گالري پروژههاي آران و «تعليق تن» مجموعه نقاشيهاي احسان ارجمند است
كه در گالري ســاربان به نمايش درميآيد .در گالري شيرين ،نمايشگاه انفرادي
ي از سميرا البرزكوه
نقاشي و چاپ چوب فرشاد نكومنش با نام «باريه» و 10نقاش 
با نام «ويروس دستساز» كه در اعتراض به مصرف بيرويه پالستيك است ،پيش
ينژاد آثار خود را در نمايشگاهي با نام...
چشم مخاطبان خواهد بود .عاطفه مجيد 
(سهنقطه) در گالري زيرزمين دستان در معرض ديد مخاطبان قرار ميدهد.گالري
اعتماد نيز در طبقه اول (اعتمــاد  )1و دوم (اعتماد )2خود ،ميزبان كارهاي اخير
مرتضي احمدوند و اشكان عبدلي در  2نمايشگاه «آبه» و «در باغ» است.

جهان

غ انار تا زمين خشخاش
از با 

جهاننما
كرونا؛ هراس در غرب ،آرامش در هند

همزمان با اوجگيري همهگيري كرونا در اروپا و پيشبيني
مرگبار سازمان بهداشت جهاني از وضعيت در اين قاره ،هند
كاهش خيرهكننده آمار ابتال را تجربه ميكند

سازمان بهداشت جهاني هشدار داده كه بيمارستانها در  45كشور
از  53کشور قاره ،تنش شديد يا باال را تجربه خواهند كرد و وضعيت
بخشهاي آيسييو هم در 49كشور همينطور خواهد بود.
وضعيت فعلي اروپا ،تا انــدازهاي روزهاي رعبآور اوج همهگيري
كرونا را در هند به ياد ميآورد كــه حتي جنازهها هم براي دفن و
سوزانده شدن بايد در صفهاي طويل منتظر ميماندند.
اما آن روزها گذشته است و حاال هند ،به لطف آنتيبادي در بدن
اكثريت جامعه آن ،تا حد بااليي در برابر كرونا ايمن شــده است.
دكترام دي گوبه ،مدير ســابق انستيتو ملي ويروسشناسي هند
با اشاره به اينكه بيشتر مردم به صورت طبيعي صاحب آنتيبادي
شدهاند گفته اســت« :حتي بعد از (فســتيوال هندوي) ديوالي،
شاهد اوجگيري ميزان ابتال نيستيم .فكر كنم ما حاال بسيار امنتر
از گذشته هستيم».
براساس تحقيقات دولتي ،حدود 70درصد مردم هند تا ماه جوالي
(اوايل تابســتان) بهصورت طبيعي به ويروس آلوده شدهاند .موج
ي (بهــار) بود ،وضعيتي
دوم كرونا در هند كــه اوج آن آوريل و م 
آخرالزماني در اين كشــور پديد آورده بود و در اوج كرونا ،روزانه
400هزار مورد جديد ثبت ميشد.
پيش از اين انتظار ميرفت هند در ماههــاي اكتبر و نوامبر (ماه
جاري) شاهد موج سوم باشــد .با اين حال پيشبينيها ،محقق
نشــدهاند .كارشناسان معتقدند كه هند شــاهد سناريويي است
كه بيمــاري در آن ،وارد «فاز اندميك (وجــود دائمي بيماري يا
عامل بيماريزا در يك منطقه جغرافيايي يا گروه جمعيتي ،مثل
سرماخوردگي كه هميشه در منطقهاي جغرافيايي وجود دارد و
دائم برخي مردم به آن مبتال هستند)» شده است .البته كارشناسان
ديگري معتقدند فعال زود اســت كه از تغيير فــاز همهگيري به
اندميك در هند صحبت شود.
در اروپا اما تكليف مشــخص اســت و هيچكس ترديد ندارد كه
همهگيري ،در حال اوج گرفتن اســت .تا حاال ،اتريش بهعنوان
نخستين كشور اروپايي ،قرنطينه سراسري اعالم كرده و انتظار
ميرود ديگر كشــورها هم قرنطينههاي منطقهاي را گسترش
دهند .يك مشــكل بزرگ در اروپا ،مقاومــت گروههاي مخالف
واكسن با اقدامات اخير دولتهاست .دولتها در نخستين گامها،
محدوديتها را عليه افرادي كه واكسن نزدهاند بيشتر كردهاند.
اين اقدام چنان درنظر اين افراد نادرست بوده كه در كشورهايي
مثل اتريش ،آلمان و بهخصوص هلند اعتراضهای خياباني شكل
گرفته است .در روتردام هلند ،اعتراض به آشوب كشيده شده و
پليس مجبور شده تيراندازي كند.
ســازمان بهداشــت جهاني گفته اســت كه دليل افزايش تعداد
مبتاليان در اروپا ،جوالن گونه بسيار مسري دلتا در اين قاره است.
عالوه بر آن ،دولتها به يكباره محدوديتها و اقدامات پيشگيرانه
مانند اجبار به پوشــيدن ماســك و فاصلهگذاري اجتماعي را از
تابستان كنار گذاشتند تا كار به اينجا كشيده شود.
دكتر كلوگه درباره شرايط در اروپا گفته است كه دولتها مجبورند
رويكرد «فراتر از واكســن» داشته باشــند؛ «اين يعني بايد دوز
استاندارد واكسن و همچنين دوز تقويتي دريافت شود ،اما عالوه
بر آن ،اقدامات پيشگيرانه هم به بخشي از زندگي نرمال ما تبديل
شود».
كلوگه گفته اســت كه در تركيب با واكسن ،زدن ماسك ،شستن
دســتها ،تهويه فضاهاي داخلي ،حفظ فاصله فيزيكي و عطسه
كردن در داخل آرنج ،روشهايي ساده و مؤثر براي كنترل ويروس
هستند.
سازمان بهداشت جهاني گفته است كه يكميليارد دوز واكسن در
اروپا توزيع شــده ،اما فاصله معناداري بين نرخ واكسيناسيون در
كشورهای شرق و غرب وجود دارد و درحاليكه در برخي كشورها
80درصد جامعه واكسن زدهاند ،اما نرخ واكسيناسيون در برخي
كشورها فقط 10درصد است.

كيوسك

خشكسالي و بحران اقتصادي باعث شده تا كشاورزان و باغداران در افغانستان به كشت خشخاش روي بياورند

روزنامه نيويورك تايمز[آمريكا]

عكس :نيويورك تايمز

اروپا ،امروز شرايطي را تجربه ميكند كه در هند ،خاطرهاي رعبآور
است؛ سازمان بهداشت جهاني پيشبيني كرده صدها هزار نفر در
ماههاي پيش رو جانشان را بهخاطر كوويد 19-از دست خواهند
داد .هند اما ،از روزهاي سخت كرونا دور شده و حاال ميتواند بگويد
كه توانسته به فرمول زندگي آرام با كرونا دست پيدا كند.
به گزارش الجزيره ،سهشــنبه هند 7هزار و 579مورد جديد ابتال
ثبت كرد كه پايينترين ميزان ثبت شده روزانه در  543روز قبل
از آن بوده اســت .اين آمار در شرايطي ثبت شده كه در هفتههاي
اخير ،جشنهاي سراسري در اين كشــور برگزار شده و طبيعتا
ميشد انتظار داشت آمار بهشدت باال برود.
روزهاي خوش در حالي به هند برگشــتهاند كه شرايط در اروپا،
بهگفته دكتر هانس كلوگه ،مدير منطقهاي ســازمان بهداشــت
جهاني «بسيار جدي» اســت و ممكن اســت صدها هزار نفر تا
ماه مارس (انتهاي زمســتان و ابتداي بهار) جان خود را بهخاطر
كوويد 19-از دســت بدهنــد .همين حاال چند كشــور اروپايي
قرنطينههاي منطقهاي و سراسري را دوباره اعمال كردهاند و انتظار
ميرود ،زمستان سياهي پيش روي اروپاييها باشد.
به گــزارش گاردين ،بهگفته ســازمان بهداشــت جهاني ،كرونا
دوباره به عامل شــماره يك مرگومير اروپا تبديل شده و روزانه،
4هزار و 200نفر جان خود را به همينخاطر از دســت ميدهند.
اين ميزان ،دوبرابر تعداد قربانيان كرونا در ابتداي پاييز است .در
ن و 500هزار نفر از زمان شروع همهگيري
مجموع حدود يكميليو 
كرونا جان خود را بهخاطر كوويد 19-در اروپا از دست دادهاند و
انتظار ميرود ،اين ميزان ،اگر وضعيت فعلي تداوم پيدا كند ،تا 4
ماه ديگر از 2ميليون و 200هزار نفر هم عبور كند.
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تحوالت افغانســتان در
فتانه احدي
روزنامهنگار
ماههاي اخير باعث شده تا
كشاورزان و باغداران اين
كشور براي تامين معاش خود رويهاي ديگر در پيش
گيرند؛ انتخاب آنها براي كشت امسال خشخاش است.
تغيير مسير كشاورزان افغان مورد حمايت طالبان نيز
قرار گرفته است؛ طالباني كه 100روز قبل زماني كه
بر كابل تسلط پيدا كرد ،وعده به صفر رساندن توليد
خشــخاش را داد .اما بحران اقتصادي در افغانستان
باعث شده ســران طالبان وعده خود را كنار بگذارند
و كشت خشــخاش را راه عالجي براي عبور از بحران
بدانند .عدم مخالفت طالبان با كشت خشخاش باعث
شــده تا باغداران در مناطق كمآب به فكر برچيدن
درختهاي خود و تغيير كاربري زمينها بيفتند .آنها
كه بهدنبال كشت خشخاش نبودهاند هم مجبورند در
ميانه يك فروپاشي اقتصادي تن به اين اقدام دهند و
اين آغازي باشد براي شروع فصل سرد و خزان باغهاي
افغانستان.
وعدهاي كه عملي نشد

از مردادماه امسال ،يعني زماني كه نيروهاي طالبان بر
افغانستان چيره شدند ،سرنوشت مردم اين سرزمين،
ســمت و ســوي ديگري ب ه خود گرفت .در كنار همه
تغييرات ،آنچه بســيار مورد توجه جامعه جهاني قرار
گرفت ،وعده طالبان براي ممنوعيت كشت خشخاش
در افغانستان بود؛ وعدهاي كه از سوي ذبيحاهلل مجاهد
سخنگوي طالبان بر آن تأكيد شد .او با اشاره به جوانان
معتاد و بيكار وعده داد كه طالبان كشــت خشخاش
را يكبار ديگر مانند 20ســال قبل ،به صفر برســاند.
براســاس آمار ســازمان ملل ،طالبان در سال2001
موفق شد كشت خشخاش را 91درصد كاهش دهد .تا
پيش از آن 82هزار هكتار از اراضي افغانستان زيركشت
خشخاش بود .در 2منطقه «هلمند» و «ننگرهار» كه
قطب توليد ترياك جهان هســتند ،كشت خشخاش
تقريبا به صفر رسيد .در آن سال تنها «بدخشان» بود
كه حدود 6هزار و 500هكتار از مزارع آن زيركشــت
خشخاش بود.
پس از حوادث 11سپتامبر و سقوط حكومت طالبان،
سفره خالي كشــاورزان باعث شــد تا آنها زود كشت

خشخاش را از سر بگيرند.
خشــخاش عالوهبر نياز بسيار كم
ذبيحاهلل مجاهد هفته گذشته در
به آب ،در برابر آفات بسيار مقاوم
مصاحبهاي اعالم كرد كه طالبان
است.
طبــق آمار ســازمان
ديگر هيچ برنامهاي براي توقف يا
روزنامه نيويوركتايمز در گزارشي
ملل ،طي سال 2020حدود
از اين منطقه نوشــته كه يك باغ
ريشــهكنكردن كشت خشخاش
224هــزار هكتــار زميــن در
ندارد؛ چراكه مردم افغانستان در
100ساله متعلق به كشاورزي به
افغانســـــتان زيركشــــت
نام عبدالحميد در اثر خشكسالي
حال گذراندن بحــران اقتصادي
خشخاش رفته است
هســتند و متوقف كردن كشــت
و درگيريهاي ماههاي منتهي به
خشــخاش كه تنها درآمد مردم
سقوط افغانستان ،به قبرستاني از
تنههاي پيچخــورده و ميوههاي
است ،ايده خوبي نيست .كشورهاي
خراب و آســيبديده تبديل شده
غربي مانع دسترســي طالبان به
منابع مالي افغانســتان در بانكهاي خود شــدهاند و است؛ باغي كه نسل به نسل از آن ارتزاق ميكردهاند.
بهنظر ميرســد اين گروه با رها كردن ايده ممنوعيت از بين بردن كل باغ تصميمي است كه او و بسياري از
كشت خشخاش بهدنبال تحت فشــار قرار دادن اين كشاورزان ديگر براي ادامه زندگي گرفتهاند.
انار ،محصول اصلي منطقه ارغنداب اســت و بخشي
كشورهاست.
از آن بهطور ســنتي به بازارهاي پاكســتان ،هند و
كشورهاي خليجفارس صادر ميشدهاست اما بسته
باغهاي خشك مردم افغانستان
روزگار سخت كشــاورزان افغان باعث شده كه آنها در شــدن ناگهاني مرزها همزمان با درگيريهاي دولت
مناطق درگير خشكســالي ازجمله ميوند و ارغنداب و طالبان و تعطيلي فرودگاه كابــل از زمان به قدرت
در واليت قندهار از باغهاي انار دلكنده و به كشــت رســيدن طالبان ،صادرات ميوه را بسيار دشوار كرده
خشخاش روي آورند .فقدان زيرساختهاي كشاورزي است .بيشتر ميوه باغداران منطقه امسال از بين رفت.
صنعتي مانند سيستم نظاممند توليد و توزيع سموم خشكسالي فلجكننده و مشــكالت مالي باعث شده
دفع آفات يا آبرساني ،سوددهي از كشتهاي جايگزين آنها به فكر كشت خشخاش بيفتند .باغداران آخرين
خشــخاش را تا حد زيــادي ناممكن كــرده؛ چراكه ميوههاي باقيمانــده فصل را از شــاخههاي خاردار
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اعتراضات خياباني در تركيه پس از سقوط ارزش لير
مردم در آنكارا و استانبول در
رويداد پي كاهــش ارزش پول ملي
تركيه به خيابا نهــا آمدند.
اعتراضات خياباني پس از آن اتفاق افتاد كه
نرخ برابري لير در مقابــل دالر آمريكا روز
سهشــنبه به ركورد تاريخي  ۱۳.۴۵رسيد.
اگرچه ساعاتي بعد با تعديل اين نرخ ،ارزش
برابري لير با دالر روي  ۱۲.۵۱تنظيم شد اما
همچنان اين يك ركورد تاريخي در افت ارز
پول ملي تركيه بهشمار ميرود.
بــه نوشــته جمهوريــت ،معترضــان در
خيابانهاي آنكارا رجــب طيب اردوغان را
به ســوءمديريت در اقتصــاد متهم كرده و
خواستار استعفاي او شدند .احزاب مخالف
دولــت نيز خواســتار برگــزاري انتخابات
زودهنگام شــدهاند تا در هميــن آغاز راه
بحران اقتصادي ،مردم در مورد سرنوشــت
دولت اردوغان تصميمگيري كنند .كاربران
شبكههاي اجتماعي ويدئوهايي از استانبول
منتشر كردهاند كه نشــان ميدهد پليس
براي جلوگيري از تجمع معترضان ميدان
«تقسيم» را مسدود كرده است.
همزمان با ايــن اعتراضها اردوغان در يك
كنفرانــس مطبوعاتي از سياســت پولي و
مالي دولتش حمايت كرده اســت .او وعده
داده كه «جنگ اســتقالل اقتصادي» خود
را با موفقيــت رهبري كنــد و جلوي افت
اقتصــادي تركيه را بگيرد .ايــن به معناي
ادامه برنامههاي اقتصــادي دولت خواهد
بــود؛ برنامههايي كه بهگفته كارشناســان
بــا فرايندهــاي اقتصادي شناختهشــده
بينالمللي همخواني ندارد.
به گزارش آسوشــيتدپرس ،بانك مركزي

تركيه ا ز ماه سپتامبر سالجاري تاكنون نرخ
بهره بينبانكي را به دســتور رئيسجمهور
۴درصد كاهش داده كه اين امر نگرانيها را
در مورد استقالل اين كشور از دولت افزايش
داده اســت .اردوغان از سال ۲۰۱۹تاكنون
3رئيس بانك مركزي اين كشــور را بركنار
كرده است.
آسوشيتدپرس ميگويد رجب طيب اردوغان
معتقد است كه نرخ بهره باال باعث افزايش
تورم ميشود و به همين دليل با فشار بر بانك
مركزي تركيه خواستار كاهش نرخ بهره شد
كه بهگفته او ميتواند با رونق صادرات كشور
به ايجاد اشتغال كمك كند.
ايــن در حالي اســت كــه نرخ تــورم در
سالجاري به حدود ۲۰درصد رسيده و افت
چشمگير ارزش لير باعث شده است بسياري
از مردم پساندازهاي خود را از دست بدهند.
كارشناســان مالي بينالمللي نيز هشــدار
ميدهند كه اگر سقوط ارزش لير ادامه پيدا
كند بسياري از مردم ترجيح خواهند داد كه
پساندازهاي خود به دالر را از سيستم بانكي
تركيه خارج كنند و در آن صورت اين كشور
با يك بحران ارزي جدي روبهرو خواهد شد.

اروزگان
قندهار

نيمروز
هلمند

سهم مناطق
افغانستان از كشت
خشخاش

ايران

 0تا  9درصد
 10تا  19درصد
بيش از  20درصد

ميچينند و ميداننــد كه مرگ انارچيني رســيده
است .آنها نويد كشت خشــخاش را براي سال آينده
ميدهند .كشاورزان و باغداران بعد از اين خيالشان
از امرار معاش راحت اســت .ترياك را ميتوان براي
مدت طوالنيتري نگهداري كرد .مرز هم اگر بســته
شود ،ديگر مشكلي براي محصول آنها ايجاد نميشود.

موج جديد تعطيليها در اروپا

روزنامه نيويورك تايمز نوشــته كه موج
جديد كرونا ،اروپا را تهديد ميكند .ازماه
گذشته در اروپا بســياري از رستورانها،
كافهها و مراكز تفريحي بسته شده است.
مردم كشــورهاي اروپايي پس از اعمال
محدوديتهاي كرونايي ،ناچارند تعطيالت
كريسمس و سالنو ميالدي را بدون جشن،
مهماني و سفر در خانههاي خود بگذرانند.
بيشترين موارد بستري در بيمارستانها و
مرگومير ناشي از كرونا افرادي هستند كه
واكسينهنشدهاند.مركزكنترلوپيشگيري
از بيماري اتحاديه اروپا از همه خواســته
واكسينه شوند؛ حتي افرادي كه به كرونا
مبتال شدهاند.

كشت خشخاش در افغانستان طي سال2020

آمارها نشــان ميدهد كــه بهرغــم ميلياردها دالر
هزينهاي كــه آمريــكا و ســايرين براي مبــارزه با
موادمخدر در افغانســتان كردهاند ،كشت خشخاش
آن در اين كشور طي سالهاي گذشته بهطور پيوسته
افزايش يافته است .گزارش سازمان ملل نشان ميدهد
كه كل سطح زيركشت خشــخاش در افغانستان در
سال 2020حدود 224هزار هكتار بوده كه نسبت به
سال 2019افزايش 37درصدي داشته است.
گزارش ســاالنه موادمخدر ســازمان ملل نشــان
ميدهد كــه 83درصد از تريــاك توليدي در جهان
بين ســالهاي  2015تا  ،2019محصول زمينهاي
افغانستان بوده اســت .ترياك توليدي افغانستان در
بازارهاي كشورهاي همســايه و اروپا ،خاور نزديك
و ميانه ،آســيايجنوبي و آفريقا و بخش كوچكي در
آمريكايشــمالي(بهويژه كانادا) و اقيانوسيه توزيع
شــده اســت7 .درصد ترياك جهان در كشورهاي
جنوب شــرق آســيا بهويژه ميانمار و يكدرصد هم
الئوس توليد ميشود كه در بازارهاي شرق و جنوب
شرق آسيا و در اقيانوســيه عرضه ميشود6 .درصد
ترياك توليدشــده در كشــورهاي آمريكاي التين،
بهويژه مكزيك و كمتر از يكدرصد توليد در كلمبيا و
گواتماالست كه بيشتر بهصورت هروئين دربازارهاي
جنوب به فروش ميرسد.
224هزار هكتاري كه اكنون در افغانستان زيركشت
خشخاش است80 ،درصد بيشتر از 10سال قبل است.
طبق گزارش سازمان ملل ،در ســال 2020نيمي از
خشخاش توليدي در افغانستان محصول واليت هلمند
در جنوب اين كشــور بوده است .كشت خشخاش در
اين منطقه نسبت به سال قبل27 ،درصد افزايش يافته
است .در مناطق بادغيس و فارياب ،غزني و زابل كشت
خشخاش دوبرابر شده است.

روزنامه والاستريت ژورنال [آمريكا]

هجوم مردم
ي آمريكا
به فرودگاهها 

روزنامــه والاســتريت نوشــته كــه
فرودگا ههاي اين كشور شــاهد ازدحام
افراد براي ســفر و حضور در مراسم روز
شــكرگزاري اســت .فقط در فرودگاه
بينالمللي «دنور» ،حــدود 4ميليون نفر
براي سفر به مناطق مختلف آمريكا مراجعه
كردهاند .درحاليكه اين تعداد در سال2020
حدود 3ميليون نفر بوده اســت .باوجود
اينكه شمار مبتاليان به كرونا در آمريكا رو
به افزايش است ،بسياري از آمريكاييها
درحال مسافرت به شهرهاي زادگاه خود
براي حضور در مراســم روز شكرگزاري
هستند.
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روزنامه اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي

صاحب امتياز :مؤسسه همشهري

فراغت روي ميز

خوشخبر

«جنتكس» ،اليروبي
و اخالقشهروندي

ميگويند آب كه از ســر گذشت چه يك
وجب چه  100وجب؛ اما براي كارگرهاي
زحمتكش شــهرداري وجب به وجب آن
فرق ميكند .وقتي پاي در جويها ،كانالها
و مســيلهايي كه زباله بيخ گلويشــان را
گرفته ميگذارند تا نفس آبراهه را باز كنند،
آب اگر يك وجب باشد فقط به مچ چكمه
الستيكيشان شتك ميزند و اگر  10وجب
باشد تا كمر خيس سرمايي استخوانسوز
ميشوند و اگر 100وجب باشد دستكم
بــراي چند لحظــه غرقاب ميشــوند تا
زبالههايي كه ما ريختهايم را بيرون بكشند.
خبر بد اين است كه برخي از ما بدون رعايت
اخالق شهروندي هنوز عادت نداريم دست
زبالههایمان را در دست سطل زباله بگذاريم
و آنهــا را بدون درنظر گرفتــن تن رنجور
نارنجيپوشهــاي شــهرمان در كوچه و
خيابان و حتي جويها ميريزيم.
خبر خوب اينكه همين چنــد روز پيش
19دســتگاه اليروب جنتكس توســط
شهرداري خريداري شده و 5دستگاه آن
براي اليروبي كانالها و جويهاي پايتخت
فعال شده است .دستگاههاي يادشده به
همت مهندســان داخلي پهلو به پهلوي
نمونههاي خارجــياش كارايــي دارند
و با قدرت مكش باال و ويبره رســوبها و
لجنهاي جمع شــده در مسيرهايي كه
«امكان كار نيروي كارگري وجود ندارد»
را تخليه ميكنند .اگر به زحمتكشــان
ميان اين دو گيومه معنادار و دســتهاي
پينهبستهشان اهميت ميدهيم در سطح
شــهر زباله نريزيم كه گاهي نفس راحت
آنها به پاكي نفس همين جويهاي شهر
بسته است.

دردنيايكودكيمابزرگترها
فاطمه عباسي
«فكر بكر» بود و «دوز بازي»
و حاال اين بازيهاي فكري شدهاند «بردگيم»هاي امروزي.
بردگيمها يا بازيهاي روميزي درســت مثــل بازيهاي
كامپيوتري ،بزرگ و كوچك نميشناسند و آنهايي كه اهل
بازي كردن هستند ،در هر سني كه باشند باز هم سراغ اين
بازيها ميروند .خاطرات گذشته را كه مرور كنيم ،دبرنا بازي
كردن چند خانواده دور هم ،منچ و مارپله بازي كردن بچهها،
اسم و فاميل ،نقطه بازي و ...ثابت ميكند كه بازيهاي فكري
و روميزي درگذشته طرفداران زيادي داشته است .حاال اما
اين مدل بازيها به روزتر شده و با اينكه اغلب بازيهايي كه
اكنون در ايران وجود دارند از نمونههاي خارجي الهام گرفته
شــدهاند ،اما توليدكنندگاني هم هستند كه براي توليدات
داخلي در چند سال گذشته تالش زيادي كردهاند و اكنون
چندين بازي اورجينال طراحيشده در داخل ايران داريم كه

اول آخر

بازار خوبي دارنــد .حاال ديگر در كمتــر خانهاي بازيهاي
روميزي پيدا ميشود و اين بازيها اين روزها بيشتر روي ميز
كافهها موجود اســت .به همين دليــل در ميان گروههاي
مختلف سني ،اغلب قشــ ِر جوان جامعه بهدليل دسترسي
بيشتري كه به فضاي كافهها دارند ،مخاطبان اصلي بازيهاي
روميزي هستند و فرصت بازي كردن برايشان آزادتر است.
آنطور كه نعيم تدين ،تصويرگر بازيهاي روميزي ميگويد،
ي است
بيشترين كاركرد بازيها تجرب ه و تمرين موقعيتهاي 
كه بهنوعي در زندگي يا فضاهــاي مختلف پيش ميآيد .او
«بازي» را مخلوطي از تصميمگيري ،سرعتعمل و چيدن
ي تعريف ميكند كه با تركيبي از تمهاي متنوع هم
استراتژ 
جذابيت ايجاد ميكند و هم تجربه موقعيتهاي مشاب ِه زيست
را در مقياس كوچكتري زنده ميكند .بهطور اختصاصي،
شايد نخســتين تأثيري كه بُردگيم بتواند بگذارد« ،تجربه
جمعي» باشد .آن هم در دوره و زمانهاي كه جمع شدن آدمها

دور هم  ،مثل گذشته آسان نيست .البته بازيهايي هم وجود
دارند كه بتــوان ب هصورت فردي آنها را انجــام داد كه روي
تصميمگيري و حل مسئله توسط شخص بازيكن متمركز
هستند ،اما بازيها براي شروع حداقل  2نفر و معموالً بيش از
2نفر را احتياج دارند؛ بنابراين تجربه جمعي نخســتين و
ي تلقي ميشود .حضور افراد
مهمترين تأثير بازيهاي روميز 
با جنس نگاههاي متفــاوت و تصميمهاي مختلف در مورد
قوانين ثابت يــك بازي ،بهنوعي هم كنــش و تعامل ميان
بازيكنهــا ايجاد ميكند و هم موجب شــناخت بيشــتر
همبازيها ميشود .حين بازي ،اتفاقات و تجربياتِ جالبي
ممكن اســت براي افراد اتفــاق بيفتد كه ايــن نيز نكته
ي است .خالصه اينكه بازيهاي روميزي كه فضاي
قابلتوجه 
زيــادي نميخواهند و به راحتي در دســترس هســتند،
ميتوانند براي چند ساعتي هم كه شده مثل گذشتهها شما
را دور هم جمع كرده و از غوغاي جهان فارغتان كند.

در مسير بازار آبي سبزيجات سريناگار همراه با پدر-كشمير هند /عكس :گاردين

نفر

سخنگوی سازمان اورژانس
كشور گفت :مهرماه
سال گذشته  ۲۷نفر بر اثر
مسمومیت با منواكسید
كربن جان خود را از دست
دادند اما اعالم شده كه این
آمار طی مهرماه سالجاری
 ۲۹نفر بوده است .از اینرو
مشخص است كه آمار
كمی افزایش پیدا كرده؛
درحالیكه طی مهرماه هنوز
هوا سرد نشده بود.
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نفر

مدیرکل آموزش و پرورش
شهر تهران از مشکالت
فضاهای آموزشی شهر
تهران سخن گفت و اضافه
کرد :در شهر تهران ،حدودا
 ۸۲۷فضا را آتشنشانی
ناایمن اعالم کرده است؛
اما چالش ما تراکم باالی
دانشآموزان است .به طور
میانگین  8نفر دانشآموز
مازاد در هر کالس داریم که
نیاز به فضاهای جدید دارند.

3

برابر

مدیر دیسپچینگ شركت
ملی گاز گفت :در 2هفته
گذشته با توجه به سرد
شدن نسبی هوا ،مصارف
گاز در بخشهای خانگی و
تجاری ،افزایش یافته است
و 3برابر اروپا گاز مصرف
میكنیم.

ممنوعيت نمايش ثروت در چين

مقامات چين با وضع قوانين جديد
حاكم بر فضاي مجــازي ،هرگونه
نمايش ثروت در شبكههاي اجتماعي
را مخصوصــا براي ســلبريتيها و
مشاهير عرصه دنياي مجازي ممنوع
كردند .به گزارش ياهونيوز ،همچنين
براساس اعالم اداره نظارت بر فضاي
مجازي چين ،تمامي پيجهاي پرطرفدار از اين پس ،فقط مجاز به تبليغ سبك زندگي
سالم هستند و بر اطالعات فردي ستارگان و تبليغات در تارنماهاي مختلف نظارت
ميشود .محدوديتهاي جديد ،عرصه رسانهها را هم در برميگيرد .به اين معني كه
چنانچه پيجها يا شخصيتهاي پرطرفدار اخبار و شايعاتي بدون مبناي واقعي منتشر
كنند با آنها برخورد قانوني خواهد شد.

عطش
آسمانآبی

چاپ :همشهري تلفن48075000 :
همشهريwww.hamshahrionline.ir :
سايت روزنامهnewspaper.hamshahrionline.ir :

توزيع و اشتراك:

موسسهنشرگسترامروزنوين
تلفن61933000:

گرينويچ

مكزيكيها بليت التاري نميخرند

فروش انواع بليتهاي بختآزمايي
موســوم به التاري در بســياري از
كشورهاي جهان مرسوم است ،اما
مردمان مكزيك گويــا ديگر ميل و
رغبتي به خريد اين بليتها ندارند.
دليل اين مورد هم دســتاندازي
كارتلهاي موادمخدر و قاچاق انسان
به اين حوزه اســت .به اين معني كه بــه محض معرفي برنده بليــت بختآزمايي،
تبهكارهاي اين باندها ،ســراغ برنده ميروند و پولهاي كمي تا قسمتي بادآورده را
مثل باد با خود ميبرند .به گزارش بيبيسي ،در يك مورد اخير والدين كودكان يك
مهدكودك كه بهصورت اشتراكي بليتبختآزمايي خريده بودند برنده شدند و حاال
تحت تعقيب باندهاي تبهكار اين كشور هستند.

دغدغه

زن 52ســاله اي كــه شــنيده
بــود اســتخدام قاتــل در فضاي
مجازي راحت اســت ،براي كشتن
شوهرش ســراغ وبســايتي به نام
 RENT-A-HITMANبهمعنــاي
(قاتل يا مزدور استخدام كن) رفت و با
پيشنهاد 5هزار دالر درخواست كرد
شوهرش را به قتل برسانند .مدير سايت هم كه فقط خدمات حل مسئله ميداد و دست
از پا خطا نميكرد به جاي قاتل ،به پليس زنگ زد .حاال خانم ونديلينوين بايد 9سال
را پشت ميلههاي زندان بگذراند .جالب اين كه در فضاي اينترنت غيرقانوني ،بسياري
فقط با جستوجوي همين عبارت ( ،)hire a hitmanقاتل استخدام و رمزارز پرداخت
ميكنند و به قول معروف جنازه واقعي تحويل ميگيرند.

زندگي پديا

مريم ساحلي

شيدا اعتماد
آلودگي هــوا ،مســتقيما زندگي همه
ساكنان شهر را تحتتأثير قرار ميدهد.
با اين همه بهنظر ميرســد كه كســي
برنامهاي طوالني مــدت براي رفع اين
معضل ندارد .مســئولين هــم همراه
شهروندان ،نگاهشــان به آسمان است
كه كي نــم باراني بزنــد يا بادي بوزد كــه از حجم
آاليندههاي روي شهرهاي بزرگ بكاهد.
در سالهاي اخير آلودگي هوا ،هر سال بيشتر از پارسال
شــده و تعداد روزهاي پاك و قابلقبول كمتر و كمتر
شده است.
جدا از تأثير فيزيكي آلودگي هوا بر سالمتي جسماني
انسانها ،تأثير رواني آلودگي هوا را هم نميتوان ناديده
گرفت .زندگي در شــهرهاي بزرگ ،مثــل زندگي در
شهري بيآسمان شده است .شــهري كه بهجاي رنگ
آبي و ابرها فقط و فقط خاكستري توي آسمانش ديده
ميشود .خاكســتري كه بعضي روزها به زرد ميزند و
بعضي روزها به سياهي.
ديگر نميشــود فهميد كه هوا آفتابي اســت يا ابري.
وضعيت هواي نيمه دوم ســال در شــهرهاي بزرگ،
هميشه «دودي» است .خاكستري روشن يا تيره يا زرد
خاكســتري .بعضي وقتها ،صبحهاي زود كمي پرده
آلودگي كنار ميرود و آن وقت به روشني حال آدمهاي

استخدام ناشيانه قاتل اينترنتي

مالل نيفزاييم بر ماللها

شهر عوض ميشود.
بهنظر ميرسد ما هم مثل ســاكنان شهرهاي ابري كه
عطش آفتاب دارند ،عطش آبي آســمان داريم .عطش
اينكه روز ،مثل يك روز معمولي آغاز شود.
درصورتي كه تجربه زيســته كشــورهاي ديگر نشان
ميدهد كه آلودگي هوا ،با برنامهريزي قابل حل است.
البته كه نميتوان ناگهاني اكسيژن را به هواي شهر پس
داد و رنگ آسمان را عوض كرد .اما ميتوان اين مسيري
كه به قهقرا ميرود ،را تغيير داد .ميتوان بهجاي اينكه
هر ســال بدتر از پارسال باشد ،هر ســال كمي به رفع
اين معضل نزديك شــويم .اگر ارادهاي به تغيير باشد،
تغيير قطعا شكل ميگيرد .ممكن است اول با قدمهاي
كوچك باشــد و بعد به قدمهاي بزرگتري بينجامد.
همين حاال بايد معضل ســوخت كارخانههاي اطراف
شــهرهاي بزرگ ،كيفيت بنزين مصرفــي خودروها و
ظرفيت ناوگان عمومي بازبيني شــود و تا جاي ممكن
به آن رسيدگي شود.

المپهاي چسبيده به ســقف اتاق انتظار كه روشن
ميشوند ،زن به ساعتش نگاه ميكند .بعد سرش را به
گوش دختركش نزديك ميكند .دخترك تا جواب مادر
را ميدهد ،شيشه عينكش از بخار پوشيده ميشود .زن
اسپري الكل را از كيفش ميكشد بيرون .اول دستانش
را ضدعفوني ميكند .بعد عينك را از چشــم دخترش
برميدارد و با يك برگ دستمال كاغذي پاكش ميكند.
دخترك عينك را به چشــم زده و گيره ماسك را روي
بيني محكم ميكند ۱۱ .نفــر روي صندليهاي آبي
نشســتهاند .چند نفري هم توي راهرو هستند كه هر
چند دقيقه يكبار در آستانه در ظاهر ميشوند و سرك
ميكشند .مردي سالمند با سمعكي در گوش سرش
خم شده ســمت شــانه و چرت ميزند .هر بار صداي
چرخش دســتگيره در اتاق دكتر به گوش ميرســد،
چشمهايش را باز ميكند و همراه با ديگران ،نگاهش
را ميدوزد به دهان خانم منشي .مريض بعدي كه راه
ميافتد ،حجم عظيمي از حسرت دنبال سرش است.
دخترك پاهايش را تاب ميدهد .مادرش ميرود كنار
ميز منشي و ميپرســد چه وقت نوبتشان ميشود.
منشي ميگويدصبور باشــند .زن لفظ قلم و مودبانه
عذر خواهي ميكند .توضيح ميدهد كه  2هفته پيش
وقت گرفته و طبق قرار از ساعت  ۴منتظر است .خانم
منشي بيآنكه سرش را بلند كند ،بيحوصله جواب
ميدهد كه همه وقت گرفتهاند .زن آهي بلند ميكشد
و مينشيند .عقربههاي ساعت ده دقيقه به  7را نشان
ميدهند كه خانم منشي نام دخترك را ميخواند.

پنجشنبه
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سازمان آگهيها و نيازمنديها:

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

حافظ

باشگاه
نویسندگان

مادر و دختر كمتر از  10دقيقه بعد دســتگيره در اتاق
دكتر را ميچرخانند و چشــمان بيماران اتاق انتظار
برق ميزند .آنها ميايستند مقابل ميز خانم منشي تا
براي مراجعهماه بعد وقت بگيرنــد .اما او همانطور كه
پشت جلد دفترچه ،تاريخ مينويسد ،به تلفن هم پاسخ
ميدهد .بعد همانطور كه با تلفن حرف ميزند ،دفترچه
را سمت زن سر ميدهد .زن منتظر است تا صحبتهاي
تلفني تمام شود .خانم منشي گوشي را كه ميگذارد
با لحني عصباني ميپرسد كارشان كه تمام شده ،چرا
نميروند .خون ميدود بهصورت زن و با صدايي لرزان
جواب ميدهد كه سؤالي دارد .شيشه عينك دخترك
بخار گرفته .اهالي اتاق انتظار سرشان را انداختهاند پايين.
البد به زن فكر ميكنند كه خجالت كشيده و شايد به
همه آدمهايي كه البهالي دلهر ه ابتال به كرونا ناچارند
زير يك سقف منتظر باشــند .آنها به همه ساعتهاي
تلف شدهاي ميانديشــند كه رنجش بر درد بيماري و
هزينههاي درمان اضافه ميشود .آنها فكر ميكنند مگر
نميشود با درنظرگرفتن متوسط زمان الزم براي ويزيت
هر بيمار ،مديريت مناسبي براي تنظيم نوبت داشت؟
آنها ميانديشند با همه خســتگيها و مشكالتي كه با
آن دســت به گريبانيم ،كاش با ديگران رفتار بهتري
داشــته باشــيم و اگر نميتوانيم از رنج و مالل كسي
بكاهيم،دست کم بر آن نيفزاييم.

مصائبمونتاژعكسقديميفرخلقايخالدار
ابراهيم افشار| روزنامهنگار

زندگــي فتوشــاپي ،غذاهــاي
 1فتوشاپي ،رفاقتهاي فتوشاپي،
عشقهاي فتوشــاپي .ديگر ذله شدهام از
فتوشــاپ و هرچه در او هســت؛ فتوشاپي كه هميشــه مرا به
دهه40تهران ميبرد و لطف عكاســان دورهگردش .داســتان
نخستين فتوشاپ لنگه به لنگه كه آن روزها مونتاژ خوانده ميشد.
فتوشــاپ رجب كچل .عمله روزمزد خيابان لختيها يا همين
ســعدي امروز .همان مشرجبی كــه به محض اكــران فيلم
اميرارسالن در تهران( )1345و شهرتافزايي «فرخلقاي خالدار»
بازيگر زن فيلم كه پوســترش چنان پرطرفدار شده بود كه در
عكاسيهاي دورهگرد و پابساطيها به يك قران فروخته ميشد
مشتري يك همين پوسترها بود.
آقا يك روز د ِر عكاسي اكبر پاشنهطال باز شد و رجبكچل
 2كارگــر روزمزد خيابــان لختيهــا درحاليكه عكس
يكقراني فرخلقاي خالدار را در دست گرفته بود ،وارد آتليه شد.
اسمال لنگه به لنگه شاگردعكاسي اكبرآقا كه روزمزدش دوريال
و دهشاهي بود ،در غياب اوســتاش نگاهي به مشتري انداخت و
چشــمش در پوســتر كوچك توي دســت عمله توقف كرد.
رجبكچل عكس يكقراني فرخلقا را به سمت او دراز كرد و گفت
«اسمالآقا دستم به دومنت .عكس منو وردار بذار كنار فرخلقا».
اســمال لنگه به لنگه گفت چي؟ رجب باز توضيح داد كه «شما
بيزحمت عكسي از كله اينجانب تهيه كن و بذارش كنار عكس
فرخلقا .ميخوام برفســتم به دهاتمون واسه گل روي نومزدم
قرنفلخانوم .بگم حاال ببينين رجب كچلتون چطوري دم به دم
فرخلقا خانوم عســك انداخته» .اســمال لنگه به لنگه كه تازه
فهميده بود منظور رجبخان ،مونتاژ است ،روي هوا عكس رجب
را بهصورت سرپا در آتليه پاشنهطال گرفت و گفت «برو يه هفته
بعد بيا تا بچسبونمت قشنگ به فرخلقاي خالدار ».در روز موعود،
رجب خســته از آجر باالانداختن و گِل لگدكردن روزانه ،با هزار
شــوق و ذوق در پاشــنهطال را باز كرد و عكس خودش را كنار
فرخلقا تحويل گرفت .مزد يك روزش را هم تمام وكمال سلفيد
به اسمال لنگه به لنگه .اما عوضش غرور در چشمانش موج ميزد.
عكس را گذاشــت تو جاف پاكت و فرســتاد واســه ننهجانش
شــببوخانم و باباي نامزدش قرنفل در دهات دشــت قزوين و
نوشت خالصه كه ما اينيم.
ننه شببو سادهتر از اين بود كه چيزي از عسك رجبش
 3ببيند و دور سرش نگردد .فقط كمي غيض كرده بود كه
«آخرش اين بچه ایكبيــري ،قرنفل را گذاشــت اينجا رفت با
فرخلقاي خالدار روي هم ريخت؟ شرفت رو شكر بچه» .اما باباي
قرنفل با يك نگاه به عكس مشترك رجبكچل و فرخلقا ،متوجه
خطي در وسط عكس دونفره شــد و روي هوا فهميد كه مونتاژ
است .حتي نگذاشت چشم دخترشتر شود .فقط در جواب نامه
نوشت كه «تو هم كلك شدي نامرد بيمروت؟ حاال ديگر كاله از
من كالهدوز ميربايي؟ گورباباي فرخلقا و خالش .گورباباي
سر ِ
اميرارسالن كه زنش چنته به چنته تو بايستد و عكس طاقچهاي
بيندازد .ازت نااميد شــديم رجب .اين عكسها معلوم است كه
جداجدا برداشته شده .قرنفل را جلوي سگ هم بيندازم ،ديگر
دست تو نميدهم ».رجب را جواب نامه ،بدفرم دژم كرد .نامه در
دست رفت سمت عكاســي پاشنهطال و آبروي ســگ را داد به
اسمال لنگه به لنگه و اوستاش؛ اين چه مونتاژيست آبروي من
و ّجد و آبائم ،را برديد.
آقا كار به دعوا و يقهگيري رســيد و عكاسباشي زد سر
 4رجبكچل را شكست و او هم با همان سر خونين كه عين
قارپوز چاك برداشته بود ،دويد تا كالنتري باهارستان و عارض شد
كه سرم را شكستهاند و يك آب هم رويش .افسرنگهبان رجب را
آرام كرد و آژان فرستاد كه عكاسباشي را كتبسته آوردند .سروان
از آن افسرها بود كه اول حكم ميكرد دو طرف روي هم را ببوسند
و آشتي كنند مگر ديگر حرف او را زمين ميانداختند كه آن وقت
پرونده را ميفرستاد دادگستري و من بدو آهو بدو .سروان هرچه
به رجب گفته بود رضايت بــده ،او گفته بود نوچ كه نوچ .رضايت
بيرضايت« .قربان ببينين آبروم رو چه شكلي پيش قرنفلخانوم
و در و همساده بردند؟ مونتاژ بلد نيستند بگويند نابلديم ،نه كه
رسوايم كنند ».اكبرآقا پاشــنهطال و اسمال لنگه به لنگه جيك
نميزدند .سروان ديد اينجوري كار پيش نميرود ،خطاب به رجب
گفت «شما ميدوني اگه اميرارسالن بفهمه با نومزد ايشون عكس
گرفتي چه خوني به پا ميكنه؟» رجب هاج و واج ايستاده بود و ياد
هيكل غولتشن اميرارســان (با بازي فردينخان) افتاده بود كه
درخت را قلفتي از جاش ميكند .سروان گفت «ميدوني اگه اين
عكس دست اميرارسالن بيفته و ببينه كه شما با ناموسش عكس
گرفتي و َسر و ّسري باهاش پيدا كردي پدرت رو درميآره؟» رجب
به فكر رفت .سروان ادامه داد «مگه تو فيلم نديدي اميرارسالن با
فوالدزره و الهاك ديو چه كرد؟ مگه نديدي چه باليي سر پطرس
شاه فرنگي (با بازي منوچهر نوذري) آورد؟ مگه نديدي جادوگرها
رو چطوري لقمهچپش كرد؟ حاال تو با اين هيكل قناســت توان
درافتادن با اميرارسالن را داري؟ بگو دارم ».رجبكچل بينوا سرش
را انداخته بود پايين و بفهمينفهمي رنگش شبيه آهك شده بود.
سروان گفت «فقط دعا كن دست اميرارسالن به اين عكس نرسه
و آقاي پاشنهطال اين عكس شما با فرخلقاي خالدار رو معدوم كنه
كه كارمــون زاره .بــاس بري خودتو گــم و گور كنــي كه اگه
اميرارسالن پيدات كنه هفتتيكهات ميكنه ».هنوز آخرين كالم
سروان تمام نشده بود كه رجب افتاد بهدست و پايش؛ من نهتنها
رضايت ميدم بلكه قربون اكبرآقا پاشنهطال و شما هم ميرم .فقط
اين عكس رو طوري ريزريز كنيد كه اثري ازش در عالم و كائنات
نمونه!
اسمال لنگه به لنگه كه بعدها عكاس معروف ايران شد و
 5بيش از نيمقرن در روزنامه كيهان ،دوربين را قلمدوش
خود كرد هر وقت از خيابان لختيها ميگذشتيم فاتحهاي هم
نثار روح فرخلقاي خالدار و فردين و جناب سروان و رجبكچل
ميكرد و ميگفت پــوف.ف.ف.ف .فقط من معنــي پوفش را
ميدانستم .هر كجاي آسمانها كه باشــي ،جايت خوب باشد
اسمالم.

