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سرانه فضایسبز به باالی 17مترمربع میرسد

کارگاهی با کارکنان
کم توان ذهنی
یک معلم مهربان ،یک کارگاه ساخت
لوازم ورزشی راه انداخته که در آن
معلوالن ذهنی اشتغال دارند

علی مهربانی ،معلم مدرسه استثنایی
همیشه از دیدن والدینی که نگران
آینده فرزندانشان بودند ،رنج میبرد...
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وقتي زندگي به باد بند شود

2شرط برای
بخشش قاتل

تهران گرانتر از مسكو و استانبول

راهكارهای مقابله با افسردگی ،پرخاشگری ،اضطراب
و مشكالت روانی در هوای آلوده تهران

متوسط هزينه زندگي در جهان در مقايسه با سالگذشته
3/5درصد افزايش يافته است

در هوای آلوده چه بخوریم؟ چه ماسکی بزنیم؟

پدر مقتول براي گذشت از قصاص قاتل
شرط گذاشت تا او در اطراف
محل سكونتش آفتابي نشود
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رتبهتهراندرفهرستگرانترينشهرهابا 50پلهصعودطيیکسال
از رده  79به  29رسيد

بیستمین تابلوی ســنجش آلودگی تهران هم تنفس در هوای دودگرفته پایتخت را
«ناسالم برای همه گروهها» اعالم كرد .حاال چشم همه 8میلیون نفر جمعیت تهران به
نسیمی است كه با قدرت هرچه تمامتر از سمت توچال راهی شود و تخفیفی برای تنفس
در این هوا بدهد؛ تنها راهحل «شدنی»ای كه همواره از آن برای رفع آلودگی تهران مطرح
میشود .صفحه 16را بخوانید.

عاشق تهران قديمی
و سنتی هستم

پای صحبتهای الله اسکندری
بازیگری که همیشه دغدغه
زیبایی شهرش را دارد

معابرناهموار،پیشپایمعلوالن
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جمعیتمعلوالندرتهراناست

ارسالن كاظمی ستاره اصفهانی
تیم ملی بسكتبال از بازی
در لیگ آمریكا میگوید

12.000كيلومتر

پيادهرو درتهرانبايد
يشوند
مناسبساز 

نازنین متیننیا و روایت یک
روزنامهنگار از سرطان در كتاب
«موهایم را دوباره خواهم بافت»

ازمعابرتهراناصالپيادهروندارند

13درصد

از ايستگاههایمتروبرای
معلوالنمناسبسازیشدهاست
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مهدي اقراريان؛ رئيس كميسيون نظارت و حقوقي شوراي شهر تهران

حاكم شهر كيست؟
باگذشــت چندماه از عمر شوراي ششم بر اين باورم
كه امروز شهر تهران دچار يك حكمراني آشفته است
و اين موضوع در مســائل گوناگوني ازجمله موضوع
نمايشگاه شهر آفتاب بهوضوح مشاهده ميشود؛ هرچند متأسفانه شاهد هستيم
رسانههاي خوب ما بهدليل وجود نگاههاي سياسي حرفها را آنگونه كه دوست
دارند ميشنوند ،اما بياييم يكبار با نگاه به مشكالت شهر تهران دستبهدست
هم دهيم تا صداي مردمي باشــيم كه بخشــي از مجموعههايــي كه وظايف و
تكاليف حقوقي دارند ،نميخواهند صداي آنها را بشنوند .آلودگي هواي تهران،
مشكالت حوزه حملونقل ترافيك ،گراني منزل و وجود ميليونها مستأجر در
تهران امر سياسي نيست .امروز حلقه گمشده كشور و شهر تهران گفتوگوست
و ما بيش از هر چيز نيازمند گفتوگوهاي حقوقي و گفتوگو بر اساس تكاليف
و وظايف دستگاههاي مختلف هســتيم .در قانون هواي پاك براساس وظايف و
تكاليف تعيين شده ،شــهرداري جايگاه دهم را دارد .حال پرسش اينجاست كه
آيا امروز ۹دستگاه ديگري كه در رتبه باالتر قرار گرفتهاند ،به وظايف خود عمل
ميكنند؟ توقع ما از دولت و اســتانداري ،وزارت كشور ،سازمان محيطزيست و
تمام دستگاههايي كه تكاليفي براي آنها مشخص شده ،اين است كه به داد تهران
مظلوم برسند .امروز پايتختامالقراي جهان اسالم مظلوم است .امروز شهرداري
تهران مظلوم است .در موضوع زلزله هم وزارت مسكن و شهرسازي ،وزارت تعاون
و كار ،سازمان برنامهوبودجه ،ســازمان زمينشناسي ،مؤسسه ژئوفيزيك تهران
و جمعيت هاللاحمــر و ...تكاليف و وظايفي را درخصوص فرونشســت زمين،
بازآفريني شــهري و افزايش ايمني در حوزه شــريانهاي حياتي شهر برعهده
دارند ،اما چهكسي اين تكاليف را از وزارتخانههاي قدرتمند و دولتي كه قدرت را
در اختيار دارند ،مطالبه ميكند؟ امروز همه مردم مشكل حملونقل و ترافيك
را از چشم شــهرداري تهران ميبينند ،اما اين مشكل فقط مربوط به شهرداري
نيســت و وزارت كشــور ،وزارت راه ،وزارت نيرو ،وزارت نفت ،وزارت اقتصاد و...
تكاليفي دارند .باگذشت 4دهه از حكمراني پس از انقالب اسالمی ،امروز تهران
دچار حكمراني آشفته اســت و در چنين وضعيتي يك سؤال مطرح ميشود كه
حاكم تهران كيست؟ شهرداري است؟ استانداري است؟ فرمانداري است؟ واقعاً
چهكسي حاكم شهر است؟
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زهرا نساجي؛مسئول هيأت ورزشي جانبازان و معلوالن استان تهران

جايي براي محبوبان توانياب
دوازدهم آذرماه بهعنوان روز جهاني معلوالن توانياب،
بهانهاي است تا توجه مسئوالن را به برخي مشكالت
عمده اين قشر از جامعه جلب كنيم؛ اينكه شهرهاي
ما فاقد شرايط مناســبي براي توانيابان است يا اينكه
فرهنگسازي الزم در جهت مساعدت توانيابان صورت نگرفته است ،نيازمند عنايت
ويژه مسئوالن در سطوح مختلف و شهروندان است .توجه به مشكالت اين عزيزان در
حوزههای مختلف نيازمند بررسي و توجه است؛ نخست اينكه در حوزه فرهنگسازي
بايد تالشهايي براي پذيرش مددخواهان صورت بگيــرد .در دومين گام هم بايد
تالش كنيم كه پشــتكار و اميد را در توانخواهان باال ببريم .اگر ما بتوانيم انگيزه و
اميد را در آنها باال ببريم به يقين انسانهاي بزرگي را داشته و داريم كه توانستهاند
غيرممكنها را ممكن كنند .سومين نكته به مناسبسازي شهر مربوط است كه در
اين زمينه بايد شهر را شهري انسانمدار قرار بدهيم.
متأسفانه شهرهاي ما بهويژه كالنشــهرها و تهران ،شهرهاي سواره و ماشينمحور
هستند؛ بنابراين ما بايد نگاهي انســانمحور به شهر داشته باشيم تا بتوانيم حيات
اجتماعي را به شــهرها بازگردانيم .در اين صورت مناسبسازي مكانهاي شهري
مانند پيادهروها ،ساختمانهاي اداري و وسايل حملونقل عمومي بايد بهگونهاي
ســامان داده شــود كه توانياب ما با حداقل امكانات و با حداقل مزاحمتها بتواند
استفاده مطلوب را ببرد .ما در طول ســالهاي گذشته ،در اين رابطه شعار دادهايم
و مســائل الزم در قوانين هم پيشبيني شده اســت ،اما علت اينكه در عمل اين
موضوعات محقق نشده ،نگاه ماشينمحوري اســت كه نسبت به شهر حاكم بوده
است.
ما بايد از محالت شروع كنيم و با مشاركت جمعي ،همبستگي و مساعدت اجتماعي
شــرايطي را بهوجود بياوريم كه جامعه توانياب احســاس كند كه شهر متعلق به
آنهاســت .بايد به هر ميزان كه ممكن است مشــاركت و مداخله شهروندان را باال
ببريم؛ بهطوري كه شــهروندان احســاس كنند كه مداخله آنها در امور شهر مؤثر
اســت .در نتيجه اميدي كه با روي كار آمدن مديريت شــهري جديد ايجاد شده،
انتظار ميرود كه حجم قابلتوجهي از فعاليتهاي فرهنگي و اجتماعي شهرداري
به فرهنگ زيست شهري و شهر انسانمدار اختصاص پيدا كند .اميد ميرود با توجه
ويژه معاونت فرهنگي و هنري شهرداري ،تحول الزم در رويكرد مديريت شهري به
سمت بسترسازي مدنيت شهري و مناسبسازي شهر براي جامعه توانياب صورت
بگيرد ،اما مسئوليتهاي مهمي متوجه دستگاههاي دولتي و نهادهاي فرهنگي و
اجتماعي در ارتباط با رفع مشــكالت جامعه توانياب است كه متأسفانه برنامهها و
طرحهاي مربوطه هيچگاه بهصورت ريشهاي به مسائل نگاه نكرده و اقدامات صورت
گرفته همواره به شكل شعاري بوده و نتايج مطلوبي را به بار نياورده است .در سطح
ملي بايد نگاه علمي و تخصصي به بخشهاي فرهنگي و اجتماعي حاكم شود و در
 ۲بخش مذكور نظارت ،هدايت و برنامههاي درونبخشي ،بينبخشي و فرابخشي
تحت نظارت دولت ملي حاكم شود.
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عيسي محمدي؛ روزنامه نگار

چرا تهران را دوست داریم؟
روزي ،روزگاري يكي از آشنايان كه از شمال كشور آمده
بود ،دوري در تهران زد و به بوستانهاي آن هم سركي
كشــيد .طبيعي بود كه انتظار داشته باشيم نخستين
ديالوگ او با ما درباره دود و دم تهران باشد .اما نخستين
ديالوگ او براي ما سخت تكاندهنده بود :بوستانهايي كه تهران دارد را ،حتي شمال
و شهر ما هم ندارد .اين ديالوگاش خيلي عجيب بود؛ خاصه اينكه از جايي ميآمد كه
هم شهر قشنگي داشت ،هم طبيعت قشنگي .اما حقيقتش را بخواهيد ،بوستانهايي
كه تهران دارد را جايي ندارد...
وقتي درباره تهران زيبــا ميخواهيم حرف بزنيم ،انگار كه بــا يك تركيب عجيب و
متناقض روبهرو شدهايم؛ با تركيبي كه پيشفرض آن براي تهران يكسري موارد منفي
و پيشفرض آن هم براي زيبايي ،همان مفاهيم مثبت هميشگي است .پس طبيعي
است كه اين تركيب ،بخواهد ما را به چالش بكشد؛ مگر تهران هم زيبا ميتواند باشد؟
راستش را بخواهيد ،بايد جواب بدهيم چرا كه نه؟ بله ،اين شهر دود و دم دارد ،ترافيك
دارد ،شلوغي دارد ،ولي در كنارش بوستانهاي زيبا دارد،كوهپايههاي زيباتر دارد،
تفرجگاههاي چشمنواز دارد ،چشماندازهاي تماشــايي دارد (خاصه وقتي كه بادي
ميوزد و آلودگيها را ميبرد و تصوير جاخوش كرده كوهسارهاي شمالي بر تهران
بزرگ و زيبا تازه خودش را نشان ميدهد) ،كلي مراكز خريد دارد ،كلي بافت قديمي
و سنتي دارد و...
اما چيست كه باعث ميشود تا بهعنوان يك شهروند ،زيباييهاي اين شهر را نبينيم؟
همان مواردي كه اشاره كرديم؛ شــلوغي ،ترافيك ،آلودگي و ....اينها باعث ميشوند
تا به قدري روي اين زشتيها تمركز كنيم كه عمال فرصتي براي ديدن تهران زيبا و
زيباييهاي تهران نداشته باشيم .تا حرف هم به ميان ميآيد ،از اين شهر نه چندان
دوستداشتني صحبت ميكنيم كه اگر فرصتي دست بدهد و فراغتي باشد و ،...سريع
اينجا را ترك ميكنيم و به گوشهاي ديگر ميرويم.
اما حقيقتاش آن است كه هرجايي كه برويم ،دلمان براي اينجا تنگ خواهد شد؛
خاصه براي زيباييهايش .بله البته ،اين شهر هم ايرادات خودش را دارد؛ ولي مگر يك
طرفدار دوآتيشه يك تيم ،صرفا بهدليل نتيجه نگرفتن يا هر ايرادي ديگر ،ميتواند
تيماش را رها كند؟ ما هم كه از بچگي در اين شهر بودهايم و با آن بزرگ شدهايم و نفس
كشيدهايم ،يك جورهايي طرفدار دوآتيشه اينجا محسوب ميشويم .ما از اين شهر كلي
هويت و خاطره و نوستالژي گرفتهايم ،مگر ميتوانيم از آن متنفر باشيم؟
دو ،سه سال پيش بود كه يك هيأت صلح 28نفره آمريكايي سفري به ايران و تهران
داشتند .يكي از آنها شهردار سابق شهر نوراك در ايالت كنتيكت اين كشور بود؛ فردي به
نام ويليام اي.كولينز .جالب اينكه قبل از سفر به تهران و ايران ،خيليها به او گفته بودند
كه تصميم خوبي نگرفته است .اما او بعد از سفر به تهران ،به اين نتيجه رسيد كه اينجا
حتي از نيويورك هم بزرگتر اســت و از درجه مدرن بودن اينجا جاخورده بود .او در
بخشي از گزارش خود از اين ديدار نوشته بود« :شگفتانگيزتر اينكه شهري مثل تهران
داراي 12ميليون نفر جمعيت است و وسعت آن 50درصد از نيويورك ما بزرگتر است
و خيابانهاي بسيار امنتري از نيويورك دارد(.به استثناي عبور از عرض خيابانها)»...
حقيقت امر اين است كه هر بينندهاي كه از خارج وارد فضا و اتمسفري به نام تهران
ميشود ،ميتواند متوجه زيباييها و امكانات آن شود .حاال كاري به مشكالت اقتصادي
و فرهنگ رانندگي و ديگر موارد آن نداريم؛ چرا كــه كالم ما صرفا درباره هويت اين
شهر بزرگ است .حقيقت امر اين است كه تهران ،جايي است كه ميشود آن را شديدا
دوست داشت ،ميتوان در آن معناي واقعي پاييز و بهار و تابستان و زمستان را فهميد
و ميتوان با آن راه رفت و قدم زد و عاشقي كرد؛ و حتي ميتوان آنقدر به آن عادت كرد
كه وقتي به شهري كوچك رفت و ايستايي زندگي و سرزندگي را در شامگاهان در آن
شهر به مشاهده نشست ،به ياد پايتخت افتاد...
بله ،اين است جادوي شهر تهران؛ جايي كه هميشــه در خاطرات شما سايه خواهد
انداخت؛ حتي اگر به زيباترين جاهاي دنيا برويد. ...

عكس :همشهري /فرشادعباسی
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انتخاب سكوت بهجای
گفتوگو چه تأثیری بر زندگی
مشترک میگذارد؟
گزارشی از جادوی پاییز در
متفاوتترینایستگاهریلیكشور
دراستانلرستان

دليل تبادل آتش مرزي ميان
ايران و طالبان

برخي منابع خبري عصر ديروز از تبادل آتش نيروهاي مرزي ايران و طالبان
سياسي خبر دادند كه پساز مدت كوتاهي متوقف شدهاست .اگرچه تا لحظه تنظيم
اين خبر ،منابع رسمي در وزارت كشــور يا نهادهاي مرتبط دراين زمينه
اظهارنظر نكردهاند ،اما اخبار منتشر شده حاكياست بعدازظهر ديروز در منطقه «شغالك»
در نزديك واليت نيمروز برسر يك ســوءتفاهم مرزي ،درگيري ميان نيروهاي مرزباني
ايراني و طالبان رخ دادهاست.
ماجرا از اين قرار بودهاســت كه طي ســالهاي گذشــته در داخل خاك ايــران و در
چندصدمتري مرز با افغانســتان ديوارهايي براي مقابله با قاچاقچيان و اشــرار كشيده
ميشود كه ديروز برخي از كشاورزان ايراني با عبور از اين ديوارها ،اما در داخل مرزهاي
ايران حضور داشتهاند ،اما به واســطه وجود اين ديوارها نيروهاي طالبان تصور ميكنند
كه به مرز آنها تجاوز شدهاست.
بهدنبال اين اتفاق نيروهاي طالبان به ســمت ايرانيان شليك ميكنند كه اين موضوع با
تبادل آتش نيروهاي ايراني پاســخ داده ميشــود؛ درگيريهايي كه لحظاتي بعد پايان
يافت و گفته ميشــود ايران درپي اين ماجرا نيروهاي طالبان را نسبت به خطوط مرزي
توجيه كردهاست.
انتشــار گســترده اخبار و فيلمهايي از تبادل آتش ميان نيروهاي مرزي ايران با طالبان
درحالياســت كه يك مقام مطلع در گفتوگو با تســنيم تأكيد كردهاســت كه اخبار
حاشيهاي مبني بر تصرف پاسگاههاي مرزي ايران ازسوي طالبان از اساس كذب است.
همچنين برخي تصاوير منتشر شــده مربوط به لحظات اوليه درگيري بوده و نيروهاي
مرزي بهطوركامل بر مرزهاي كشور تسلط دارند.
تبادل آتش ديروز ميان نيروهاي مرزي ايران و طالبان درحالياست كه پساز بهقدرت
رسيدن طالبان در افغانســتان و تســلط آنان بر مرزهاي اين كشــور ،بهويژه با ايران،
هرازچندگاهي اخباري پيرامون بروز تنشهاي مرزي ميان دوطرف منتشر ميشود كه
بيشتر بهدليل عدمآشنايي عوامل طالبان با سازوكارهاي مرزباني است.
برهمين اساس بود كه در مردادماه امسال نيز برخي منابع خبري از احتمال درگيري بين
طالبان و نيروهاي مرزي ايران در مرز «اســامقلعه» خبر دادند؛ اخباري كه درپي ورود
يكي از اعضاي طالبان بهطور اشتباهي به خاك ايران منتشر و البته ازسوي منابع امنيتي
بروز هرگونه تنش و درگيري تكذيب شد .با توجه به اين موضوع نيروهاي مرزباني ايران
ضمن آگاهي بخشيدن به نيروي طالبان درخصوص مسائل و قوانين مرزي ،او را بهطرف
مقابل تحويل دادند.
اين موضوع درحالياست كه مســئوالن طالبان ،ازجمله «ذبيحاهلل مجاهد» سخنگوي
امارت اسالمي ،بارها اعالم كردهاند كه از خاك افغانستان هيچ تهديدي عليه كشور ايران
صورت نخواهد گرفت.
سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در ارتباط با اخبار منتشر شده در مورد
درگیری در منطقه مرزی سیســتان با والیت نیمروز افغانستان گفت :عصر چهارشنبه
اختالف مرزی بین مرزنشــینان موجب تیراندازی در حوزه مرز سیســتان شــد که با
هماهنگی مرزبانان دو طرف موضوع مدیریت شده و پایان یافته است.

2

ايران

پنجشنبه  11آذر 1400
شماره 8377

علی باقری با وزیر خارجه اتریش دیدار کرد

دیدار با نمایندگان سه کشور اروپایی از دیگر برنامههای علی باقری بود

ســومين روز از دور هفتــم
دیپلماسی مذاكرات احياي برجام ديروز
درحالي در وين برگزار شد كه
هتل كوبورگ اين شهر به كانون رايزنيهاي
ديپلماتيــك هيأتهاي مختلــف حاضر در
مذاكرات تبديل شــدهاســت و 2كارگروه
«تحريمها» و «هســتهاي» نيز در ســطح
كارشناسي در حال فعاليت هستند تا مسير
دستيابي به توافق هموار شود.
ي باقريكنــي ،معاون وزيــر امورخارجه
عل 
كشورمان و رئيس هيأت مذاكراتي ايران نيز
ديــدار و گفتوگوهايي با وزيــر امورخارجه
اتريش ،روساي هيأتهاي ديپلماتيك3كشور
اروپايي و انريكه مورا ،رئيس سياستخارجي
اتحاديه اروپا داشــت؛ رايزنيهايي كه نشان
ميدهد برخالف فضاســازيهايي كه قصد
داشــت هيأت اعزامي ايران را منفعل نشان
دهد ،مذاكرهكنندگان كشورمان با جديت براي
دستيابي به توافقي متضمن منافع ايران درحال
فعاليتهستند.
گفتوگوهاي ديپلماتيك در قالب 2كارگروه
ويژه براي رســيدن به يــك چارچوب مورد
توافق در مســير احياي برجام درحالي است
كه بهنظر ميرسد تروئيكاي اروپايي درمقابل
خواستههاي مشخص جمهورياسالمي ايران
مبني بر لغو مؤثر تحريمها و ارائه پيشنهادهاي
عملي و منسجم در اين زمينه ،همچنان دچار
سردرگمياستوبرهميناساسهمهستكه
برخي منابع از برنامه اروپاييها براي پايان دادن
سريعتر به اين دور از مذاكرات خبر ميدهند.
اين درحالياســت كه هيأت مذاكرهكننده
ايراني آمادگي خود را براي ادامه گفتوگوها

كماكان كنگره را درباره برنامههاي خود براي
تضعيف اجراي تحريمها و كاهش تحريمها
عليه ايران در بيخبري نگاه داشتهاست».
امضاكنندگان جمهوريخواه اين نامه تهديد
كردهانــد درصورت كســب اكثريت مجلس
نمايندگان در انتخابات مياندورهاي ســال
آينده ،از رفع تحريمها عليه ايران جلوگيري
خواهند كــرد .همچنين تام كاتن ،ســناتور
جمهوريخواه كنگره آمريكا كه مواضع تندي
در قبال جمهوري اسالمي دارد نيز همزمان با
مذاكرات وين ،در پيامي عنوان كرد كه «توافق
هســتهاي (جو) بايدن -ايران حتي از آنچه
قبال حاصل شده بود ،بدتر خواهد بود و وقتي
جمهوريخواهــان (در آمريكا) قدرت بگيرند،
مجددا پاره خواهد شد».
عالوهبر اينها ،نماينده آمريكا در سازمان ملل
متحد خواستار مقابله با نفوذ منطقهاي ايران
از طريق صــدور و اجــراي قطعنامههايي در
شوراي امنيت سازمان ملل شد .ليندا توماس
گرينفيلد در نشست شوراي امنيت به دفاع از
رژيم صهيونيستي پرداخت و گفت« :اسرائيل
ازســوي ســازمانهايي ازجملــه حماس و
حزباهلل كه هر دو توســط ايران تأمين مالي
ميشوند ،در معرض حمالت منظم قرار دارد.
تأثير شرارتهاي منطقهاي ،بلندپروازيهاي
هستهاي و نفرت از اســرائيل از سوي ايران را
نميتوان ناديده گرفت».

سومين روز از دور هفتم مذاكرات احياي برجام در وين برگزار شد

اول لغو تحريمها ،بعد اجراي تعهدات
«تا هر زمان كه نياز باشد» به اطالع طرف مقابل
رســانده و بر ادامه مذاكرات تخصصي تأكيد
كردهاست.
برزخ تناقضگوييهاي اياالتمتحده

در چنيــن شــرايطي از وين خبر ميرســد
محوريت مذاكــرات پساز گذشــت 3روز،
همچنان بــر موضــوع تحريمهــا متمركز

موضع روسيه در مقابل پلن  Bآمريكا

مكث

درحاليكه تالش آمريكاييها براي هدايت مذاكرات به مســير دلخواه خود با طر 
ح
موضوعهايي مانند پلن  Bادامه دارد ،روسيه هشدار دادهاست كه سناريوهايي مانند
پلن  Bآمريكا در مقابل ايران ،فضاي مذاكرات هستهاي در وين را مسموم ميكند.
بر اين اساس ماريا زاخاروا ،سخنگوي وزارت امورخارجه روسيه در نشست خبري
هفتگي خود ،اعالم كرد :درباره داستانها و سناريوهايي مانند پلن  Bمعتقديم كه
غيرضروري و مخرب بوده و قطعا به فضاي مذاكرات كمكي نكرده و ميتواند درواقع
آن را مســموم كند .وي ادامه داد :اميدواريم تغييرات مثبتي ازسوي آمريكاييها،
ازجمله رفع تحريمها را شاهد باشيم تا متعاقبا فعاليتهاي هستهاي ايران كه در پاسخ
به اين تحريمها افزايش يافته ،به حالت قبل برگردد و اميد داريم برجام به اجراي كامل
بازگردد؛ زيرا جايگزيني معقول و اجرايي براي آن وجود ندارد.
زاخاروا اضافهكرد :دور جديدي از مذاكرات براي استقرار مجدد برجام از بيستونهم
نوامبر آغاز شده كه تاكنون سازنده بودهاست .سازنده بودن آن نيز ازسوي ناظران و
طرفهاي مذاكره تأييد شده و ما هم همين نظر را داريم.

اســت؛ گفتوگوهايي كه درنهايت قرار است
ترسيمكننده چشمانداز روشــني پيرامون
لغو مؤثر همه تحريمها باشد .براين اساس در
سومين روز مذاكرات كارشناسان كشورمان در
جلسهكارگروهتحريمهاكهباحضورنمايندگان
ايران ،گروه 4+1و اتحاديه اروپا برگزار شــد،
ضمن تشريح ديدگاههاي جمهوري اسالمي
ايران ،پيشــنهادهاي تــازهاي را درباره نحوه
پيشبرد مذاكرات ارائه كردند؛ پيشنهادهايي كه
ن بر لزوم رفع
نشاندهنده موضع اساسي تهرا 
تحريمهاست و طرفهاي مقابل را به مشاركت
سازنده در گفتوگوها تشويق ميكند.
در ايــن ميان اگرچــه براســاس گفتههاي
ديپلماتهــا و منابع خبري حاضــر در وين،
گفتوگوها در فضاي «مثبت» و «ســازنده»
در جريان اســت ،اما شــواهد نشان ميدهد
براساس تأكيد مذاكرهكنندگان ايراني ،ابتدا
بايد بحثهــاي مربوط به لغــو تحريمهاي
جمهورياســامي به نتيجه روشني برسد تا
اينكه بتوان در ادامه درباره ساير موضوعهاي
مطــرح ،ازجمله تعهدهاي هســتهاي ايران
گفتوگو كرد.
ازســوي ديگر اما بهنظر ميرســد اروپاييها
همچنــان در بــرزخ تناقضگوييهــاي
اياالتمتحده پيرامون لغو مؤثر تحريمها عليه

ايران گرفتار آمدهاند .با وجود اينكه مسئوالن
آمريكايي بارهــا اعالم كردهانــد درصورت
بازگشــت ايران به تعهدهاي هستهاي خود،
آماده بازگشــت به برجام و لغــو تحريمهاي
برجامي هستند ،اما اكنون صداهاي ديگري از
اين كشور بهگوش ميرسد كه بهنظر ميرسد
جمهوريخواهان يك بازي آمريكايي تمامعيار
را عليه مذاكرات وين بهراه انداختهاند.
از يكســو چنــد قانونگــذار آمريكايي در
ادامــه سياســتهاي خصمانه واشــنگتن
عليه كشــورمان ،بــراي تحريــم پهپادي
ايران تالشهــاي جديدي را آغــاز كردهاند
و ازســوي ديگر ۲۵قانونگــذار آمريكايي در
نامهاي به رئيسجمهوري كشورشــان ،كاخ
ســفيد را به پنهانكاري در ارائــه جزئيات
مذاكرات وين متهم كردهانــد .اينها درحالي
است كه فضاســازيهاي اياالتمتحده عليه
جمهورياسالمي در روزهاي اخير و همزمان
با برگزاري مذاكرات وين ابعاد تازهاي بهخود
گرفتهاست .براســاس آنچه وبگاه «نشنال»
منتشر كرده25،قانونگذار آمريكايي در نامهاي
به جو بايدن اعالم كردهانــد «با آنكه اعضاي
كميته مطالعاتي جمهوريخواهان در بيشاز
۱۲نامه خواستار دريافت اطالعاتي درباره نحوه
اجراي تحريمهاي ايران شدهاند ،دولت شما

تالشهاي ضدايراني رژيم صهيونيستي

در چنين شرايطي تالشهاي ضدايراني رژيم
صهيونيستي براي تحتتأثير قرار دادن روند
مذاكرات در وين نيز همچنان ادامه دارد و وزير
امورخارجه اين رژيم در ديدار با رئيسجمهوري
فرانسه ،مواضع ضدايراني خود را در قبال ايران
و مذاكرات وين تكرار كرد .وزارت امورخارجه
رژيم صهيونيستي در بيانيهاي پيرامون ديدار
يائير الپيــد و امانوئل مكــرون در كاخ اليزه،
اعالم كرد كه الپيد در اين ديدار موضع ادعايي
اسرائيل در قبال ايران را مبني بر اينكه ايران
قصد دارد براي پيشبرد برنامه هستهاي خود
زمان بخرد ،تكرار كرد.
براساس اين بيانيه در اين ديدار همچنين بر
نياز فوري به يك پلن[ Bنقشــه دوم] و حفظ
تحريمها نيز اشاره شدهاســت .الپيد در اين
ديدار تأكيد كردهاست كه «با سفري كه بنت و
گانتس هفته بعد به واشنگتن خواهند داشت،
به تالش براي اطمينان يافتن از اينكه جهان
تماما به تهديد ناشــي از ايران پيببرد ،ادامه
خواهيم داد».

روي خط سياست
توصيههاي رئيسجمهوري
بــه اســتاندار جديــد
خراسانشمالي

رئيسجمهــوري در جلســه
فوقالعــاده دولــت براي بررســي
اليحه بودجــه ۱۴۰۱و پساز رأي
اعتماد هيأت وزيران به اســتاندار
جديد خراسانشمالي گفت :بايد از
ظرفيتهاي اين استان براي توسعه
و بهبود وضعيت اقتصادي به خوبي
اســتفاده شــود .بهگزارش پايگاه
اطالعرساني دولت ،ســيدابراهيم
رئيسي افزود :حتما بايد با برنامه وارد
استان شويد و وزرا و استانداران هم
نيازمندبرنامهمنطقهايومحليبراي
توسعهمناطقمختلفكشورهستند.
وي با تأكيد بر اينكه خراسانشمالي،
فرهيختگان بســياري دارد ،اضافه
كرد :بايــد از ظرفيتهاي اســتان
ازجمله مناطق گردشــگري زيبا و
اقتصاد مرزي ماننــد بازارچههاي

مطالبات مجلس در ميزباني از دولت
نمايندگان مجلس روز چهارشنبه به
مجلس مناسبت سالگرد شهادت مدرس و روز
مجلس ،ميزبان رئيسجمهور و كابينه
در صحن بهارستان بودند .بخش نخست اين مالقات
خــارج از تعارفات نماينــدگان و وزراي كابينه براي
بررسيمعضالتوبحرانهايمعيشتيمردمغيرعلني
برگزار شد .رئيس مجلس و رئيسجمهور سخنراني
علني داشــتند و معــاون اول رئيسجمهور ،رئيس
ســازمان برنامه و بودجه و وزير نفت همراه روساي
4كميســيون مجلس مطالب خود را غيرعلني بيان
كردند .بهگفته نظامالدين موســوي ،ســخنگوي
هيأترئيســه مجلس «صحبتها عمدتــا ناظر به
همافزايي دولت و مجلس براي رفع مشكالت مردم
بود ».رئيسجمهور در جمع نمايندگان با بيان اينكه
همه اشخاص و مسئوالن بدون استثنا بايد خود را با
قانون تعريف كنند و خــود را موظف به اجراي قانون
بدانند؛ زيرا قانون محور اداره جامعه است ،گفت :معيار
سنجش عدالت در جامعه توافق بر اجراي قانون است و
به هر ميزان قانون اجرا شــود ،عدالت اجرا شده و هر
ميزان كه قانون نقض شود ،عدالت نقض شده است؛ لذا
هيچكس نبايد بهخود اجازه نقض قانــون را بدهد.
رئيسجمهــور همگرايي ،همدلي و انســجام همه
بخشهاي كشور را الزمه اجراي درست قوانين دانست
و تأكيد كرد :هماهنگــي و يكپارچگي 3قوه در همه
دستگاهها و نهادها يك تاكتيك نيست ،بلكه راهبردي
است كه به هيچ عنوان نبايد خدشهدار شود .او با اشاره
به نياز جدي كشور به انسجام و همدلي تصريح كرد:
هرگزنبايدگرفتارمسائلحاشيهايشدوبايدباانسجام
و همدلي تمركز بر موضوعات اصلي كشــور باشــد.
رئيسي تصريح كرد :هدف از انسجام قوا و يكپارچگي
همه دستگاهها و نهادها ،خدمت و گرهگشايي از زندگي

حضورمردميرئيسيجلويمجلس

رئيسجمهور روز چهارشــنبه هنــگام خروج از
ساختمان مجلس ،با مشاهده خانوادههايي كه به
همراه فرزندان بيمار خــود جلوي مجلس تجمع
كرده بودند ،از ماشين پياده شده و با حضور در جمع
ايشان با اين خانوادهها گفتوگو كرد .در اين ديدار
والدين بيماران  SMAدرخواستها و مطالباتشان
در زمينه تامين دارو و مشكالت درماني فرزندانشان
را مطرح كردند .ســید ابراهیم رئيسي ضمن ابراز
همدردي با اين خانوادهها ،اطمينان داد كه دولت
براي برطرفكردن مشــكالت دارو و درمان كشور
بهويژه بيماران خاص مانند بيماران  SMAتمام توان
خود را بهكار خواهد گرفت.

مشترك با كشورهاي همسايه براي
توسعه خراسانشمالي استفاده شود.

مردم و پيشرفت امور كشور است.
بايد تصميمات سخت بگيريم

رئيس مجلس خطاب به رئيسجمهور و دولتمردان
حاضر در جلســه با بيان اينكه گواهي ميدهم در
بيش از 100روز دولت تالش مجاهدانه و پركاري
داشتيد و حتي پنجشــنبه و جمعهها هم مشغول
كار بوديد ،گفت :مردميبودن و توجه مسئوالن به
سفرهاي استاني مسئلهاي بسيار حائز اهميت است؛
چراكه مسئوالن بايد بين مردم باشند و صحبتها
و درددل مردم را گوش دهند و ميزهاي كاري نبايد
ما را از مردم غافل كند .محمدباقر قاليباف خطاب
به رئيسجمهور ،گفت :در حوزه سياست خارجي
با رفع تحريم از طريــق مذاكره خوب و عزتمندانه
و توافق خوب و عادالنه ،حق ملت ايران را بگيريد
و اين تحريم ظالمانه را از دوش ملــت برداريد .او
با بيان اينكه مردم براي تحقــق برخي اولويتها
دارند «له» ميشوند و به آنها سخت ميگذرد ،اما
مقتدرانه ايســتادهاند ،گفت :دولت بايد بهنظرات
كارشناسي نمايندگان كه در بطن مردم هستند،
توجه كند و آنها را كارشــناس و همراه امين خود
بداند .قاليباف در بخشي از نطق خود درباره سؤاالت
مردم درخصوص جلسات مشترك سران3قوه گفت:
مردم از ما سؤال ميكنند ،حتي خود نمايندگان از ما
سؤال دارند و ميگويند هر هفته كه روساي قوا كنار
هم مينشينند به هم چه ميگويند و اينها چهكار
ميكنند؟ چه موضوعي را دارند حل ميكنند و چه
تصميم مهمي را ميخواهند بگيرند؟ اين جلســه
بدون شك حتما مهمترين جلسه در تصميمگيري
براي اداره كشور است ،ولي من بهعنوان يك عضو
از آن 3عضو عرض ميكنم اگر اين جمعي كه اينجا
نشستهايم با هم اين موضوع را دنبال نكنيم ،ما 3نفر
هم آنجا نميتوانيم كاري كنيم .هم شما بايد بدانيد
ما آنجا داريم چه ميگوييم ،هم مردم با همه وجود
بايد بدانند كه ما ميخواهيم به چه سمتي حركت
كنيم .ما بايد تصميمهاي سخت و شجاعانه بگيريم
وباقوتتصميمبگيريم.اگرتصميمنگيريمهمهچيز
در خدمت به مردم زير سؤال ميرود .مردم هزينه
هر تصميم عاقالنه و عادالنه ما را كه حتما تصميم
انقالبياي نيز هســت ،ميدهند ،ولي ميخواهند
مطمئن باشند كه اين تصميم هم در طراحي و هم
در اجرا درست است .طرحهاي خوبي در كشور بود،
ولي در اجرا قرباني و بد اجرا شد؛ آن هم دليل دارد
كه جايش اينجا نيست».

زنداني دوتابعيتي و ممنوعالورود نداريم

آمريكا آرمان توســعه را
بيمعنا كرده است

مجيد تختروانچي ،سفير و نماينده
دائــم ايــران در ســازمان ملل در
سخناني در چهلوپنجمين اجالس
ساالنه وزراي امورخارجه گروه ۷۷
بهعالوه چين ،گفت :عدماقدام مؤثر
در برابر اقدامهاي نامشروع يكجانبه و
قهرآميز آمريكا ،ازجمله تحريمهاي
يكجانبه ،آرمان توسعه پايدار را به
شــعاري بيمحتوا و بيمعني بدل
كردهاســت .بهگــزارش ايرنا ،وي
گفت :معتقديم مهمترين بحرانها و
چالشهاي بينالمللي فرا روي بشر،
شكست نخواهند خورد مگر اينكه
با پاسخ جمعي و واحد و نيز تالش
مشترك همه كشــورهاي جهان
مواجه شوند و اين آرماني است كه
گروه ۷۷بهعالوه چين براي تحقق
آن ايجاد شدهاست.

معاون امور بينالملل و دبير ستاد حقوق بشــر قوه قضاييه در
قضایی نشست مشترك خود با معاون كنسولي وزارت امور خارجه كه
صبح چهارشنبه در وزارت امور خارجه برگزار شد ،گفت :ما بيش
از ۴ميليون ايراني در خارج از كشــور داريم كه تقريبا ۵درصد ايران را شامل
ميشود و اين يك سرمايه بزرگي براي كشوري مانند جمهوري اسالمي ايران
محسوب ميشود.
در تمامي ادوار ،ايرانيان خارج از كشور و ايرانيان داخل كشور براي مجموعه
حاكميت و نظام تفاوتي نداشتهاند و اينگونه نبوده كه فقط كساني كه در داخل
كشــور زندگي ميكنند را جزو هموطنان خود تلقي كنيم و از ايرانيان خارج
از كشور غافل باشيم.
كاظم غريبآبادي كه پيش از اين ســفير و نماينده ايران در ســازمانهاي
بينالمللي مســتقر در وين بود ،درباره تسهيل شــرايط ورود ايرانيان خارج
از كشور ،گفت :بايد بهگونهاي برنامهريزي شــود كه هر ايراني كه قصد ورود
به كشــور را دارد ،بدون دغدغه بتواند وارد كشور شــود و هر ايراني كه قصد
ســرمايهگذاري در داخل كشــور دارد ،اقدامات الزم براي آن برنامهريزي و
تسهيل شــود و هر ايراني كه ابتكار و طرح نوآوري دارد ،بايد براي او فضاي
الزم را فراهم كنيم و نبايد از ظرفيت ايرانيان خارج از كشور غافل شد؛ چراكه
ظرفيت بسيار متعالي دارد.
براســاس گزارش ايســنا ،غريبآبــادي همچنين با اشــاره بــه موضوع
ممنوعالخروجيها گفت :برخي از ايرانيان خارج از كشور اين سؤال را مطرح
كردند كه اگر زماني به ايران آمدند ،آياهنگام بازگشت ممنوعالخروج هستند
يا خير.
اخيرا رياست قوه قضاييه در اين خصوص اظهاراتي داشتهاند و بخشنامهاي
نيز صادر شده كه حق افراد است تا زماني كه ممنوعالخروج شدند ،بالفاصله
از موضوع مطلع شــوند و در فرودگاه در جريان موضوع قرار نگيرند؛ همين
بخشنامه نيز براي ايرانيان خارج از كشور تسري پيدا ميكند.
او در ادامه به موضوع دوتابعيتيها نيز اشاره كرد و گفت :درخصوص ايرانيان
با تابعيت دوگانه طبق قانون تابعيت مضاعف را شناسايي نميكنيم و اينگونه
نيست كه اين موضوع فقط مربوط به ايران باشد بلكه خيلي از كشورها نيز به
همين شــكل عمل ميكنند ،اما ارائه خدمات كنسولي با ديد تساهل فراهم
شده و ادامه پيدا خواهد كرد.
متأسفانه در اين زمينه برخي از كشــورهاي اروپايي و غربي تالش ميكنند
به اين موضوع جنبه سياســي دهند و بعضا پيامهايــي را صادر ميكنند كه
هموطنان ايراني ما به ايران سفر نكنند ،تاكنون و در حدود 4دهه گذشته كمتر
از ۵۰نفر ايراني با تابعيت مضاعف بازداشــت شدهاند ،لذا تبليغات كشورهاي
غربي كامال مسموم ،سياسي و انحرافي است و ايرانيان خارج از كشور توجهي
به اين موضوعات نكنند و هر زمان كه تصميم گرفتند به كشور سفر كنند ،اين
موضوع را عملي كنند و با هيچ مشكلي مواجه نخواهند شد و اگر كسي جرمي
مرتكب شده باشد طبق قواعد و مقررات با وي برخورد خواهد شد.

شهر

فیلم مرتبط با
گزارش را با اسکن
این کد ببینید

پنجشنبه  11آذر 1400
شماره 8377

مدیریت شهر

افراد داراي معلوليت ،تدابير خوبي صــورت گرفته اما بهدليل
نبود نظارت جدي و اعمال برنامههاي اجرايي كافي نيست .در
اينباره نيز شهردار تهران مهمترين نياز معلوالن در شهر را كه
مناسبسازي معابر است ،جدي خوانده و عنوان كرده تهران
۱۲هزار كيلومتر پيادهرو دارد كه بايد مناسبســازي شوند.
بهگفته عليرضا زاكاني ،اين در حالي است كه ۸هزار كيلومتر
معابر تهران اصال پيادهرو ندارنــد .بنابراين ،با توجه به رويكرد
مديران شهري جديد و شــهردار تهران ،اين موضوع ازجمله
پروژههاي بزرگ اين دوره از مديريت است كه در شهر پيگير
هستند و بهزودي با همكاري و مشــاركت سازمانها و نهادي
ذيربط نتيجه آن را شهروندان مشاهده خواهند كرد .همچنين
زاكاني عنوان كرده كه بهسازي شهر براي معلوالن و جانبازان
از اولويتهاي شهرداري است و تمام تالش خودمان را خواهيم
كرد تا با همكاري شوراي شهر دغدغههاي خدماتي و رفاهي اين
گروه از جامعه را كه دغدغههاي بحقي هم محسوب ميشود،
برآورده سازيم.

آقای شهردار سالم

نگاه

عكس :همشهري /منا عادل

شــهروندان تهرانی از این پس میتوانند به طور مستقیم با دفتر
شهردار پایتخت در ارتباط باشــند .بنا به آنچه که از سوی روابط
عمومی شهرداری تهران اعالم شده است ،شماره ۰۹۰۳۱۳۸۸۹۰۶
در پیامرســان واتسآپ ،از این پس پل ارتباطی شــهروندان با
شــهردار خواهد بود و تمامیپیامهای مردمــی درباره مدیریت
شهری را از این طریق دریافت میکند.
مهدي آقابابايي

كارشناس حوزه شهري

نيازهاي معلوالن در عصر هوشمندي

حمل و نقل
مطالعه احداث LRT

در بزرگراه شهيد همت جدي شد
برنامههاي شركت متروي تهران براي سال  ۱۴۰۱در حال نهاييشدن
است كه براســاس آنچه به تصويب خواهد رســيد ،بودجه موردنياز
براي عملياتي ســاختن برنامهها نيز مشخص خواهد شد .به گزارش
همشهري ،اميرعباس رضايي ،مدير دفتر برنامهريزي و مديريت پروژه
شركت مترو در توضيح بخشی از كليات برنامه سال آينده اين شركت
به جدی شدن بحث احداث قطار سبک شــهری اشاره کرد و گفت:
مطالعات مربوط به طرح احداث ( LRTقطار سبك شهري يا ترامواي
شهري) در بزرگراه شهيدهمت نيز آغاز شده است.
او گفت« :درخصوص احداث  LRTآنچه به شركت مترو محول شده
دستور مطالعه و بررسي اين طرح اســت .در اين مطالعات قرار است
ميزان ترافيك و ميزان تقاضاي سفر از طريق آمارها و مطالعات برداشت
و استخراج شود .درباره اينكه ابتدا و انتهاي مسير كجا ميتواند باشد،
هنوز چيزي قطعي نيست ،اما اســتنباط و طرح اوليه اين است كه از
پايانه جديد شرق تهران شروع شود و به سمت وردآورد در غرب تهران
حركت كند .درخصوص محور حركت  LRTهم هنوز تصميمگيري
نشده اســت ،اما در مطالعات فرض را بر اين ميگيريم كه از بزرگراه
همت عبور كند و به منطقه 22برســد .انتظار ميرود تا قبل از پايان
سال  1401مطالعات و بررسيها تمامشده و تمام جزئيات اين طرح
مشخص شود».

آمارهاي شهرداري نشــان ميدهد كه 8هزار كيلومتر از معابر پيادهرو ندارند و 12هزار
كيلومتر پيادهرو بايد مناسبسازي شوند
زهرا كريمي

خبرنگار

زماني تهران براي زندگي معلــوالن حرفی براي گفتن دارد
كه همه امكانات و تجهيزات مناسب در شهر براياين قشر از

شهروندان درنظر گرفته شــده باشد .كافي است براي يك روز
تردد يك معلول در شهر را تصور كنيد تا متوجه كمبودهاي اين
كالنشهر براي معلوالن شويد .اما بر اساس آخرين سرشماري
جمعيت معلوالن بين 800هزار تا يــك ميليون نفر در تهران
ثبت شده و در راستاي افزايش كيفيت زندگي براي اين تعداد از

اقدامات انجامشده براي تسهيل رفتوآمد معلوالن

ي سراهاي محله شامل پاركينگ ويژه ،آسانسور ،جك معلولبر ،خطوط راهنمايي نابينايان در طبقات (بساوايي) و تجهيز
مناسبساز 
كليدهاي آسانسور به خط بريل براي نابينايان است و در برخيديگر از ساختمانهاي عمومي شهري تهران و همينطور فضاهاي عمومي
مانند بوستانها رفتوآمد نابينايان تسهيل شده است اما بخش بزرگي از شهر همچنان براي اين گروه نامناسب است .برخي از اقدامات
انجامشده در بازه زماني حدود يك سال اخير در اين زمينه به اين شرح است:
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سراي محله مناسبسازي شــده (در هر
ناحيه 2واحد)

70

درصد ســاختمانهاي شــهرداري تهران
ي شده
مناسبساز 

15

درصــد از 12هزا ركيلومتــر معبــر در
تهران

۳۵

بوستان شهري

۱۸

ايستگاه مترو

۷

ميدان ميوه و ترهبار

آنچه در كالنشــهر تهران براي تردد معلوالن معضل به شــمار
ميآيد ،وضعيت فعلي همين معابر است كه برخي از پيامهاي
ثبتشده در سامانه  137توسط افراد داراي معلوليت مربوط به
پيادهراهها ،شيبها ،دستگاههاي عابربانك و دسترسينداشتن
به وسايل حملونقل عمومي شهر است .با توجه به آمار سازمان
جهاني بهداشت  10تا 15درصد جمعيت جوامع را افراد معلول
تشكيل ميدهند كه برهمين اساس شهرهاي بزرگ دنيا براي
آنكه شهرنشيني را براي معلوالن مهيا كنند ،خدمات ويژهاي در
برنامههاي مديريتي در حوزههاي مختلف گردشگري ،تردد در
پيادهراهها و خدماتدهي گنجاندهاند و نمونههاي موفق خوبي
براي آن ميتوان مثال زد .يكي ديگر از اين معضالت ،وجود معابر
چندمتري با وضعيت نامطلوب است بهطوري كه براي رسيدن
به نقطه مطلوب در امر پيادهروها از معابر  ۱۲تا ۴۵متري پايتخت
حدود يك ميليون عكس تهيه و مشكالت آن بررسي شده است.
مجيد نادري ،معاون معماري اداره كل معماري و ســاختمان
شهرداري تهران در اينباره مطرح كرده است« :با وجود شناخت
كامل از شــرايط موجود تهران در تهيه برنامه مناسبســازي
پيادهروها براي هر خياباني دســتوركار اصالح ارائه شده است و
پيمانكاران امكان انجام كار سليقهاي ندارند ».او همچنين درباره
تامين بودجه برنامه مناسبســازي گفته ،تبصره  ۳۱بودجه،
 2رديف اصلي دارد و بهمنظور ارتقای سطح دسترسپذيري شهر
و رعايت حقوق كودكان ،معلوالن ،ســالمندان و فراهمساختن
شهري بهعنوان «شهري براي همه» در راستاي اجراي الزامات
شهر دوستدار كودك ،شهر دوستدار ســالمند و معلوالن اين
اقدامات انجام شــود۱۰ .رديف بودجهاي ديگــر وجود دارد كه
۱۵درصد آن به اجراي مناسبسازي براي افراد داراي معلوليت
اختصاص پيدا كرده اســت .اين ۱۵درصد براي مناسبسازي
ساختمانهاي شهرداري ،بوســتانها ،معابر و اماكن عمومي
استفاده ميشود».

معلوالننظارتعملكردپيمانكاران
شهرداريرابهعهدهبگيرند
علياصغر عينالقضات ،مشــاور معاونت معماری و شهرسازی در
حوزه معلولیت و دسترسپذیری :روز 12آذر از سوی سازمان بهداشت

جهاني بهعنوان روز افراد داراي معلوليت معرفي شده ،در ايران تاكنون
دستورالعمل و شيوهنامههاي اجرايي خوبي مطرح شده است .بنابراين
در قانون كشــور كمبودي در اينباره وجود ندارد اما حلقه مفقوده اين
كار اجراي صحيح و نظارت دقيق اســت .ســتاد مناسبسازي كشور
ي و افزايش
وظايفي درباره الزام ســازمانها و ادارهها براي مناسبساز 
دسترسپذيري بهعهده دارد كه متأســفانه اين ستاد تاكنون كمرنگ
ظهور پيدا كرده اســت ،چون ابزارهاي نظارتي ضعيف است .اقدامات
انجامشده و اقدامات در دست اجرا در شهر براساس شيوهنامهها و ابالغ
نامه شهرداري و نظارت راه و شهرسازي به اندازه كافي مناسب است اما
معتقديم براي نتيجه مطلوب ،افراد داراي معلوليت بايد سيستم نظارت
را در دستگاههاي اجرايي بهعنوان مشاور بهدست بگيرند .نكته بعدي
نبودبودجه مناسب در ادارهها و سازمانهاي مختلف است كه بايد بودجه
و اعتبار كافي براي اين كار اختصاص یابد و اين جزو اولويتهاي مديران
اجرايي شهر نيست .اما شــهرداري تهران كه در حوزه مناسبسازي
ي و به تبع آن كميته 22گانه
متمركز شده و ستادي بهعنوان مناسبساز 
منطقهها را دارد كه در اين كميته در تالشــند تــا معابر و اماكن قديم
ي كنند و همه پروژههاي در حال افتتاح و در حال
تهران را مناسبساز 
ي جزو
ي نباشد .پيوست مناسبساز 
قرارداد بدون پيوست مناسبساز 
الزامات اصلي پيمانكاران قرار گرفته و بيش از 70درصد ساختمانهاي
شهرداري تهران مناسبســازي شــده و در هر ناحيه 2سراي محله
ي شده و 246ســراي محله مناسبسازيشده تا اين قشر
مناسبساز 
بهراحتي بتوانند در فعاليت اجتماعي شــركت كنند .اما اذعان داريم
از 12هزار كيلومتر معابر تهران ،كمتر از 15درصد آن مناسبســازي
شده است .متأسفانه بخشــي ديگر به عدمنظارت مناطق برميگردد و
پيمانكاران اطالعاتي درباره خط شياردار و سكهاي (بساوايي) ندارند،
درحاليكه نظارت كلي الزم اســت .در اينباره معتقدم شهردار تهران
بايد یک متولي براي نظارت به پروژههاي انجامشده شهر داشته باشد
به گونهاي كه يك شخص داراي معلوليت را كنار خودش داشته باشد.
ي را بهعنوان
معاونت شهرسازي و معماري طرح اقدام جامع مناسبساز 
شبكه همپيوندبراي 4سال تدوين كرده است ،بنابراين اگر دولت اعتبار
الزم را اختصاص بدهد و شــهرداري تهران ،شــوراي اســامي شهر،
كميســيون حملونقل و معماري اهتمام جدي براي دسترسپذيري
شــهر براي افراد داراي معلوليت انجام بدهند ،شهر تهران زيستپذير
خواهد شد .براساس آمار سازمان جهاني هر جامعهاي  10تا 15درصد
افراد به نوعي داراي معلوليت هســتند كه نزديــك 3درصد جمعيت
معلوليتهاي بارز دارند .بنابراين تهران براي حل اين موضوع به اعتبار
و بودجه براي اجرا نياز دارد تا نظارت برنامههاي اجرايي توسط معلوالن
را در دستور كار قرار دهند .براي آنكه شــرايط خوبي براي افراد داراي
معلوليت فراهم كنيم با اعضاي شوراي شهر جلسههايي برگزار شده است
و اميدواريم بهزودي مقدمات الزم انجام شود.

درهاي  21باغ به روي مردم باز ميشود

تملك باغات و تبديل آنها به فضاهاي عمومي در راستاي صيانت از سرمايههاي طبيعي در
اولويت اقدامات سازمان بوستانها و فضاي سبز شهر تهران قرار دارد
فرايندافزايشيساختبوستاندر4سال
سال 23....................................................96بوستان
سال 24.....................................................97بوستان
سال 19 ......................................................98بوستان
سال 23 ....................................................99بوستان
سال 30 ...................................................1400بوستان

عكس :همشهري /جواد گلزار

مناســبتهاي مختلفي در طول ســال براي حمايت از افراد داراي
معلوليت وجود دارد كه هر كدام از آنها بهانهاي است تا درخواستها و
مشكالت اين قشر از جامعه مورد توجه بيشتر قرار گيرد؛ مناسبتهايي
كه برخي از آنها جهاني و برخيشــان تنها در تقويم ايران ،گنجانده
شدهاند .در همين راستا ،سوم دسامبر مصادف با 12آذر ،روز جهاني
معلوالن نامگذاري شــده كه يكي از مهمترين مناسبتها در همين
خصوص بهحساب ميآيد.
سازمان ملل متحد در سال 1992ميالدي ،روز سوم دسامبر را به نام
روز جهاني معلوالن نامگذاري كرد و از آن سال به بعد در كشورهاي
جهان ،به مناسبت همين روز ،برنامههايي به اجرا درميآيد؛ برنامههايي
كه بهانه اصليشان ،ارائه مطالبات افراد داراي معلوليت است و توجه
مسئوالن و شــهروندان را بيش از پيش به آنها و نيازهايشان جلب
ميكند .البته كه دائم گفته ميشود ،در رفتار اجتماعي با فردي كه با
معلوليت مواجه است ،ترحم جايي ندارد .در اين بين ،يكي از مهمترين
مسائلي كه در وضعيت فعلي شهرها مورد تأكيد است ،بهرهبرداري از
فضاي الكترونيك براي آسانتركردن ارائه خدمات به معلوالن است.
از سوي ديگر سازمان ملل ،شعار امســال را بهخاطر درگيري جوامع
با بيماري كرونا« ،رهبري و مشــاركت افراد داراي معلوليت بهسوي
جهاني فراگير ،در دسترسپذيري و توسعه پايدار روزگار پساكرونايي»
انتخاب كرده اســت؛ موضوعي كه نشــان ميدهد در شهرسازي و
حوزههاي شهري پســاكرونا ،لحاظكردن نيازمنديهاي افراد داراي
معلوليت از همه نظر اهميت فراوانــي دارد؛ از نظر تردد و حملونقل
همگاني ،مناسبسازي معابر ،گرفتن خدمات از ادارات و گردشگري.
اين در حالي است كه ســرعت هوشمندسازي شهرها بسيار باالست
كه در ميان تمامي اقدامات نوين ارائه خدمات هوشــمند به معلوالن
نيز ،جايگاهي بس مهم دارد .با وجود اين ،در كالنشــهرهاي كشور
هنوز اقدام ويژهاي صورت نگرفته است .درصورتي كه با بهرهگيري از
فناوريهاي نوين و ايدههاي نخبگان ،ميتوان نرمافزارها و درگاههاي
هوشمندي را برقرار كرد كه هم از طريق آن ،افراد داراي معلوليت قادر
باشند خدمات را سهلتر دريافت كنند و هم ارتباط نزديكي با مديران
شهري داشته باشند.
واقعيت آن است كه در شــهرهاي ايران ،معلوالن نهتنها با مشكالت
عدممناسبسازي معابر روبهرو هســتند بلكه مشاركت آنها در رفع
مشكالت هم تاكنون چندان جدي گرفته نشده است .اگرچه مديريت
شهري تهران اعالم كرده كه براي لحاظكردن پيوستهاي مربوط به
افراد داراي معلوليت ،سالمندان ،نابينايان و كمتوانان برنامه ويژهاي
دارد و بر اين اساس ،ميتوان خوشبين بود كه تهران در آينده براي
همه افراد جامعه مناسبسازي شود .در اين ميان اما هوشمندسازي
و استفاده مناســب از فضاي مبتني بر اينترنت نبايد فراموش شود؛
كاري كه در شهرهاي توســعهيافته رخ داد و افراد داراي معلوليت از
يكسو با استفاده از اپليكيشــنهاي مخصوص هم درخواستهاي
خود را همراه با تصاوير ،به مديران اعالم ميكنند و هم آنها ميتوانند
در نقاط مختلف شــهر بهراحتي بســياري از نيازهاي خود را مرتفع
ســازند .بهطور نمونه در انگليس ،هتلها موظف شدهاند كه نهتنها
در داخل ســاختمان ،بلكه محيط پيراموني هتل را براي گردشگران
مناسبســازي كرده و اپليكيشنهايي را داشــته باشند كه هركجا
معلولي خارج از هتل به مشكل برخورد كرد ،بتواند سريعا به مسئوالن
هتل ،موضوع را اطالع دهند .سامانه هدايتگر كمتوانان و نابينايان هم
امكان هوشمند ديگري است كه در چند كشور ازجمله آلمان و مالزي
مورد استفاده قرار ميگيرد .با اين سامانه ،فرد داراي معلوليت به محض
نزديكشدن به ساختمان اداري يا مركز خدماتي و رفاهي مورد نظر
خود ،اعالمهاي صوتي خاصي را دريافت ميكنــد .عالوه بر اين ،در
كشورهاي توسعهيافته بانكها ،فروشگاهها ،مراكز تفريحي و ...هم در
اپليكيشنهاي خود ،بخشي جدا را براي معلوالن قرار دادهاند .البته در
تهران نيز طي سالهاي اخير اقدامات فراواني مرتبط با معلوالن صورت
گرفته اما تا سرمنزل مقصود ،هنوز راه زيادي مانده است؛ راهي كه در
آن ،جدا از بحثهاي مناسبسازي معابر ،از هوشمندسازي نيز نبايد
غفلت شود؛ چراكه هوشمندي ،هم هزينهها در اجرا را كاهش ميدهد،
هم سرعت را باالتر ميبرد و هم ارائه خدمات را راحتتر ميكند .جدا
از اينها ،بحث نظارت هم بيشتر از هر زماني امكانپذير خواهد شد.

معابرناهموار پیش پایمعلوالن

۱۵درصد بودجه براي اجراي مناسبسازي
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شــهرداري تهران تا پايان امســال
فضای
21باغ را تملك و در راستاي صيانت
سبز
از ريههاي تنفسي پايتخت و افزايش
سرانه فضاي ســبز به بوســتان تبديل ميكند.
طرحي كه بهگفته مديرعامل سازمان بوستانها و
فضاي سبز شهر تهران از دهه 90شروع و تاكنون
حدود 70باغ در مناطق مختلف تهران تملك شده
است .رونق ساختوساز در باغات پايتخت براساس
مصوبه برج باغ ،در برخي ادوار گذشته نگرانيهايي
براي مردم و فعاالن محيطزيست ايجاد كرده بود
كه در نهايت اين دغدغه منجر به لغو مصوبه مذكور
در شوراي شهر تهران شد.
تملك با رضايت مالك

برخي از مالكان چون امكان و توانايي نگهداري از

باغات را ندارند ،گزينه واگذاري به مديريت شهري
را انتخاب ميكنند و با توافقــات طرفين ،باغات
توسط شهرداري خريدار و تملك ميشود .بهگفته
عليمحمد مختاري براساس همين توافقات انجام
شده از سال 96تا پايان ســال 99حدود 21باغ را
شهرداري تملك و به فضاهاي عمومي تبديل كرده
اســت .همچنين 21باغ هم در مناطق شناسايي
شدهاند كه مراحل كارشناســي و قيمتگذاري
آنها در حال انجام اســت و تا پايان امسال تملك
ميشوند .عالوه بر تملك باغات ،ساخت بوستان
با استفاده از ظرفيتهاي مناطق و محالت هم در
دستور كار سازمان بوستانها و فضاي سبز شهر
تهران قرار دارد.
توسعه فضاي سبز با جرائم قطع درختان

صيانت از فضاهاي ســبز ازجمله درختان ،باغات
و بوســتانها هدف مهم مديريت شــهري است
و ازاينرو با متخلفاني كه بنا بــه هر دليلي اقدام

بستههاي تشويقي براي گسترش فضاي سبز
مهدي عباسي ،رئيس كميسيون معماري و شهرسازي شوراي شهر تهران

شوراي ششم با حساسيت ،موضوع صيانت از باغات را پيگيري ميكند و ازاينرو
در 29جلسهاي كه تاكنون برگزار شــده تعیين تكليف پروندههاي پالك ثبتي
باغات همواره يكي از دستور جلسات بوده است .عالوه بر صيانت در گام بعدي
هدف گسترش فضاي سبز ،ايجاد باغ و كاشت درخت و حتي نگهداري از درختان
است كه قصد داريم اين كار را با اختصاص بســتههاي تشويقي و با مشاركت
شهروندان مسئول در حفاظت از محيطزيست نهادينه كنيم .باتوجهبه اينكه
امكان دارد بستههاي تشويقي براســاس مناطق متفاوت باشد ،موضوع نياز به
بررسيهاي دقيق و كارشناسي دارد كه اين كار در حال انجام است و اميدواريم بهزودي شاهد نهادينه شدن
فرهنگ حراست و صيانت از درختان و فضاهاي سبز شهر باشيم.

به تخريب اين ســرمايههاي طبيعي كنند برابر
قانون برخــورد ميكند .دريافــت جریمه يكي
از مجازاتهاي تعيين شــده اســت كه بهگفته
مديرعامل سازمان بوستانها و فضاي سبز شهر
تهران اين جریمهها پــس از دريافت براي تملك
و توسعه فضاي سبز تهران هزينه ميشود .آنچه
آمارها نشــان ميدهند در دوره پيشين مديريت
شهري بيش از 300ميليارد تومان از جریمههای
قطع درختان براي تملك باغات هزينه شده است.
توزيع عادالنه فضاي سبز

يكي از رويكردهاي ســكاندار پايتخت ،كاهش
فاصله طبقاتي شــمال و جنوب از طريق افزايش
ســرانههاي مختلف ازجمله فضاي ســبز است.
بهگفته مختاري در راســتاي هميــن رويكرد با
تملك باغات در مناطقي كه فضاي سبز كمتري
دارند از جمله مناطق ،14 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7
 21 ،20 ،18 ،19و 22توزيع عادالنه سرانه فضاي
سبز صورت ميگيرد .او تأكيد ميكند« :صيانت
از باغات ،فضاهاي ســبز و حتي يك اصله درخت
بهدليل نقش و تأثيري كه در اكولوژيك شهر دارند،
حائز اهميت اســت و مديريت شهري سعي دارد
تا با توزيع عادالنه ســرانه فضاي سبز ،دسترسي
شهروندان به سرمايههاي طبيعي را فراهم كند».
سرانه سبز تهران باالتر از استاندارد

براســاس قانون هواي پاك ســرانه فضاي سبز
بهازاي هر نفر 15مترمربع و در طرح جامع حداقل
10مترمربع تعيين شــده اســت ،اما مديرعامل
ســازمان بوســتانها و فضاي سبز شــهر تهران
با بیان اینکهســرانه فضای ســبز باید در مناطق
کمبرخوردار ،به ویژه مناطق مرکزی شهر توسعه
یابد ،ميگويد« :سرانه فضاي ســبز در پايتخت
بهازاي هر نفر 16.24مترمربع است كه باتوجهبه
استانداردهاي قانون هواي پاك و طرح جامعه در
حد باالي استاندارد قرار داريم».
همچنين با اجراي 44هزار هكتار كمربند ســبز،
ميزان سرانه سبز حاشــیه شهر به 25.1مترمربع
رسيده است.

گام مهم و مؤثر در زمينه معرفي ايران و تهران بهعنوان مقصد گردشگري

دعوت شهردار تهران از توريستها

بيستوچهارميننشستمجمععمومي
گردشگری سازمان جهاني گردشگري از ۳۰نوامبر
(۹آذر )۱۴۰۰تــا ۳دســامبر
(۱۲آذر )۱۴۰۰در شهر مادريد اسپانيا در حال برگزاري
است .در حاشيه اين نشست دعوتنامه عليرضا زاكاني
براي ميزباني تهران از اجالس گردشگري شهري2022
توسط سفير ايران در اسپانيا به زوراب پلوليكاشويلي،
دبيركل ســازمان جهاني ملل متحد تقديم شد .اين
دعوت در نشســت مجمع عمومي اعضاي وابسته به
سازمان جهاني گردشگري ملل متحد با حضور زوراب
پلوليكاشويلي ،حسن قشقاوي ،سفير ايران در اسپانيا،
علياصغر شالبافيان ،معاون گردشگري وزارت ميراث
فرهنگي ،گردشگري و صنايعدستي و 2تن از مديران
شركت نوسازي عباسآباد بهعنوان نمايندگان شهردار
تهران صورت گرفت.
در اين تقديمنامه ،شهردار تهران براي ميزباني از دهمين
مجمع گردشگري شهري اعالم آمادگي كرده است.
ارائه اين تقديمنامه از سوي قشقاوي به پلوليكاشويلي
توچهارمين نشست
ازجمله اقداماتي بود كه در بيس 
مجمع عمومي سازمان بينالمللي گردشگري انجام
شد .اين موضوع به ابتكار شركت نوسازي عباسآباد
و با هدف تقويت و توسعه گردشگري شهري با امضاي
شهردار تهران انجام شده است .نواحي شهري بهعلت
آنكه جاذبههاي تاريخي و فرهنگي بسيار زيادي دارند،
غالباً مقاصد گردشــگري مهمي محسوب ميشوند.
جاذبههاي تاريخــي و فرهنگي شــهرها ،مهمترين
فاكتور براي جذب گردشگر داخلي و خارجي محسوب
ميشــود؛ از جمله جاذبههاي گردشــگري شهرها
ميتوان به موزهها ،بناهاي يادبود ،ســالنهاي تئاتر،
استاديومهاي ورزشــي ،پاركها ،شهربازيها ،مراكز
خريد ،معماريهاي تاريخي و ...اشاره كرد.
با توجه به اين موضوع ،فعاالن حوزه گردشگري تالش
ميكنند تا با معرفي اين اماكن و دعوت از گردشگران
به بازديد از چنين جاذبههايي ،آنها را به سفر شهرهاي
موردنظر خودشان تشــويق و ترغيب كنند .جذابيت
سيماي شهري مهمترين فاكتوري است كه گردشگران
را به بازديد از آن شهر ترغيب ميكند؛ به همين دليل

شركت نوسـ�ازي عباسآباد در مجمع عموم ي �UN
 WTOدر مادريد اسپانيا حاضر شــده و در انتخابات
هيأت اجرايي اعضاي وابسته شركت كرده است.
سازمان جهاني گردشگري هر دو ســال يكبار براي
تصويب بودجه و برنامه كاري و بحث در مورد موضوعات
مهم در حوزه گردشگري تشــكيل جلسه ميدهد و
مجمع عمومي از اعضاي اصلي و اعضاي وابسته تشكيل
ميشود .اعضاي وابسته و نمايندگان ساير سازمانهاي
بينالمللي هم بهعنوان ناظر در اين مجمع حضور دارند
كه منطقه فرهنگي و گردشگري عباسآباد نيز بهعنوان
عضو وابسته به اين سازمان جهاني در نشست مجمع
عمومي ســازمان جهاني گردشــگري شركت كرده
است .اين در حالي اســت كه پيش از شيوع ويروس
كرونا شركت نوسازي عباس آباد براي ميزباني از مجمع
گردشگري شهري درخواست خود را اعالم كرده بود،
اما بهدليل شيوع ويروس كرونا برگزاري دهمين مجمع
گردشگري شهري از سال 2021به  2022موكول شد.
بيستوســومين مجمــع عمومي ســازمان جهاني
گردشگري()UNWTOسال ۲۰۱۹درسنتپترزبورگ
روســيه برگزار شــد و در همين مجمع بــود كه با
عضويت منطقــه فرهنگي و گردشــگري عباسآباد
در اين سازمان موافقت شــد تا گام مهم و مؤثري در
زمينه معرفي ايــران و بهويژه پايتخــت آن بهعنوان
مقصد گردشــگري برداشته شود .شــركت نوسازي
عباسآباد ،چهاردهمين عضو ايراني است كه توانست
مجــوز عضويت در ســازمان جهاني گردشــگري را
بهدست آورد.
اين دستاورد از آنجايي مهم است كه منطقه فرهنگي
و گردشگري عباسآباد تنها نماينده حاضر در پايتخت
و شهرداري تهران اســت كه ميتواند ايران و تهران را
بهعنوان يك مقصد مهم گردشــگري به گردشگران
داخلي و خارجي معرفي كند .پس از گذشــت 2سال
از همهگيري كوويد 19-و با ازســرگيري برنامههاي
گردشگري ،شركت نوســازي عباسآباد بر آن شده
تا همچنان در اين زمينه پيشــقدم باشــد و يكي از
مهمتريــن اقدامات در اين زمينــه ،ميزباني دهمين
مجمع گردشگري شهري است.
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توزيع كاالهاي اساسي با پيك موتوري

طرحي كه سال 97هم اجرا شد

مكث

رئيس اتحاديه بنكداران در گفتوگو با همشهري :كار وزارتخانهها توزيع كاال نيست
اين طرح پيشاپيش شكست خورده است
فرخنده رفائي

سوابق اجراي چنين طرحهايي نشان ميدهد دولت پيشاز اين نيز با تكيه بر چنين
طرحهايي تالش كرده بازار كاالهاي اساسي را تنظيم كند .سال 97هم دولت وقت
با اهدافي مشابه طرح كنوني ،توزيع مرغ و گوشت قرمز به قيمت تنظيم بازار را
از طريق 3سامانه اينترنتي پيگيري كرد كه اين طرح بهدليل مشكالت ساختاري
شكست خورد .نبود ظرفيتهاي اجراي اين طرح در استارتآپهاي انتخابشده،
تامين نشدن بهموقع گوشــت و حجم انبوه تقاضا و تكميل ظرفيت پاسخدهي
سايتها باعثشد ،آن طرح با شكست مواجه شود.

خبرنگار

گزارش طرح توزيع هوشمند كاالهاي
اساســي از نيمــه مهرماه با
توزيع مرغ منجمد و تخممرغ
به نرخ دولتي در سامانه بازرگام آغاز شد.
در هفته گذشته مســئوالن وزارت جهاد و
سازمان تعاون روســتايي ،بهعنوان مجري
اين طرح ،اقالمي نظير :برنج وارداتي ،روغن،
شكر و مرغ گرم را هم به اقالم تحت پوشش
اين طرح اضافه كردنــد و همزمان اجراي
طرح در شــهرهاي ديگر كشور را نيز وعده
دادند .گفته ميشود در اين طرح ،آن دسته
از كاالهاي اساســي كه در ســامانه عرضه
ميشــود ،در كمتر از ۲۴ســاعت با قيمت
مصوب در اختيار شهروندان قرار ميگيرد.
اعالم شده خريد از اين سامانه هزينهاي بيش
از نرخ مصوب براي شهروندان در بر ندارد .اما
اين طرح تا چه حد قابليت اجرا دارد؟
واكنشهاي مردم به اجراي اين طرح

كمتر از 2مــاه پيش ،اجــراي طرح عرض ه
3قلــم كاالي لبنــي مشــمول تخفيــف
10درصــدي ،بهدليل همراهــي نكردن
خردهفروشــيها بــا ايــن طــرح تقريبا
بينتيجه مانــد .اگرچه در فروشــگاههاي
زنجيرهاي و به تازگي در ميادين خبرهايي
از توزيع اين اقالم به گوش رســيده اما در
ســوپرماركتها مصرفكنندگان بسیاری
از اقــام تخفيفخــورده را مشــاهده
نكردند .حاال كامنتهاي مــردم زير خبر
آغاز توزيــع هوشــمند كاال در خبرگزاري
فارس نشــان ميدهــد؛ مصرفكنندگان
اين طــرح را چنــدان جــدي نگرفتهاند،
بهنظر ميرســد اغلب آنها به عملي بودن
اين برنامه اميــد چنداني ندارنــد .يكي از
خوانندگان در اظهارنظر خــود ،اين طرح

سامانه را غيرممكن دانست و ادامه داد :حتي
40ميليون پيك موتوري هــم نميتوانند
چنين تقاضايي را پوشش دهند و اين ضعف،
مصرفكنندگان را با مشكل مواجه خواهد
كرد ،زيرا خريدار نميتوانــد براي دريافت
يك قوطي روغني كه االن بــه آن احتياج
دارد تا 2روز بعد صبر كند .حسني ،اين طرح
را به لحاظ كارشناسي غيرقابل اجرا ،خطا در
خطا و آزمون و خطايي دانست كه پيشاپيش
محكوم به شكست است.

به دولت خواهد بود .حسني افزود :بازار ايران
يك بازار سنتي اســت؛ كاال از توليدكننده
به بنكداري ،از بنكدار بــه خواربارفروش و
از خواربارفروشي بهدســت مصرفكننده
ميرسد .حتي فروشــگاههاي زنجيرهاي با
آن عظمت پاسخگوي نيازهاي روزانه مردم
نيستند و زير 25درصد تقاضا را ميتوانند
پوشــش دهند75 .درصد مــردم ايران يا
دسترسي به فروشگاههاي زنجيرهاي ندارند
و يا براي خريد يكــيدو قلم كاال مراجعه به
فروشگاه زنجيرهاي را منطقي نميدانند.

طرح توزيع هوشــمند كاالهاي اساسي با
تكيه بر بستر فضاي مجازي و فروشگاههاي
زنجيرهاي برنامهريزي شده اما اين دو بستر
تا چه حد ميتوانند پاسخگوي نياز جامعه
باشد؟ تنها در اتحاديه بنكداران مواد غذايي،
25هزار واحد خردهفروشي در حال فعاليت
است كه نشان ميدهد سيستم توزيع سنتي
كاال بهصــورت مويرگي بهدليل ســهولت
دسترســي مصرفكنندگان با هيچ روش
ديگري قابل جايگزيني نيست .اين در حالي
است كه اتحاديههاي دهگانه همگن شامل
بنكداران ،سقطفروشان ،خواربارفروشان،
لبنيات و ...بهطور همزمــان و در كنار هم
توزيع كاال در كشور را برعهده دارند.
دبير اتحاديه بنكداران موادغذايي تهران ،با
اشاره به اينكه پوشش حجم باالي تقاضاي
كاال در كشــور از تــوان يــك وزارتخانه و
نهاد اجرايي خارج اســت ،اضافــه كرد :در
هيچيك از كشــورهاي دنيا چنين طرحي
اجرا نشــده و اين نشــان ميدهد؛ چنين
طرحهاي احساســاتي توجيح اقتصادي،
علمي و منطقي ندارد و تنها تحميل هزينه

كار وزارتخانه توزيع كاال نيست

اجراي طرح از عهده وزارتخان ه خارج است

را با طرح قرعهكشــي خودرو مقايسه كرده
اســت .ديگري با انتقاد از عملكرد ســايت
مورد استفاده براي اجراي اين طرح ،يعني
سايت بازرگام ،تأكيد كرده بعد از يكساعت
معطلي موفق به ثبت سفارش اقالم مورد نياز
خود در اين سايت نشــده است .يكي ديگر
از كاربران ،قيمتهــاي كنوني محصوالت
عرضه شده در اين سايت را زير سؤال برده و
گفته قيمتها در سوپرماركت سركوچه آنها
منصفانهتر است.
افزايــش واكنشهاي منفي بــه اين طرح
درحالي است كه در 2سال گذشته با توجه
به شيوع كرونا ،اســتقبال از آنالينشاپها
يا همان فروشــگاههاي مجازي با رشــدي
تصاعدي همراه شده اما با اين حال ماهيت
اقــام توزيعــي در اين طرح از يكســو و

نقدخبر
دولت از اموال خودش خبر ندارد
خبر :فاطمه دادگر ،مديركل دفتر مديريت اموال و داراييهاي دولت ميگويد :خزانه
داري كل كشور بهدنبال برونسپاري شناســايي اموال مازاد دولت است؛ زيرا اكنون
خزانهداري كل كشور بهدنبال واداركردن دستگاهها براي خوداظهاري نيست و تالش
داريم با برونسپاري شناسايي اموال مازاد دولت ،برداشت اطالعات بهصورت ميداني
يا با گزارشهاي مردمي ،با دادن مشوقها انجام شود.
نقد :از پديدههاي عجيب در اقتصاد ايران يكي همين است كه خزانهدار كل كشور
خبر ندارد كه دولت چه اموالي دارد ،با اين حساب بعيد نيست كه نهتنها دولت از اموال
خودش خبر نداشته باشد بلكه بسياري از درآمدهاي كشور هم به جاي واريز بهحساب
خزانه به حسابهاي دستگاهها در شــيوههاي مختلف واريز شود .اگر در دنيا دولتي
بيايد و بگويد كه خودش نميداند كدام اموال و امالك به نام اوست و از مردم بخواهد
كه امالك دولتي را شناسايي و معرفي كنند ،شــاخص شفافيت آن كشور مخدوش
ميشود .در پاســخ بهگفته اين مقام مســئول كه ميگويد :برآورد رسانهها از ارزش
داراييهاي مازاد دولت؛ مبني بر وجود ۱۵هزار هــزار ميليارد تومان دارايي مازاد در
دولت ،مورد تأييد وزارت اقتصاد نيست .بايد پرســيد :شما بفرماييد كه برآوردتان از
ميزان داراييهاي دولت چيست؟ چرا اين برآورد را شفاف اعالم نميكنيد؟
عدمالنفع دولت از داراييهايش آنهم در شرايطي كه گرفتار كسري بودجه و تورم
ناشي از اين كسري بودجه هستيم ،قطعا نابخشــودني است .شناسايي اموال دولت
خيلي سخت نيست؛ اگر دولت قدرت شناسايي اموالش را ندارد ،كافي است يك اليحه
دوفوريتي به مجلس بفرستد و اعالم كند هر مقام مسئولي كه امالك دولتي را پنهان
كرده براي هميشه از خدمات دولتي منفصل و محروم ميشود .با اين تدبير البته صداها
بلند ميشود و شايد فرياد مخالفتها آدرس امالك پنهان شده را فاش سازد.

جامعه هــدف آن ،كه اقشــار كمدرآمد را
تشكيل ميدهد ،از سوي ديگر باعث شده
كارشناسان امر براي اين طرح نتايج مشابهي
با ديگر بازارهاي آنالين متصور باشند و حتي
آن را غيرعلمي و غيركارشناسي بدانند.
چنانكه دبير اتحاديه بنكداران موادغذايي
تهــران در گفتوگــو با همشــهري اين
طــرح را «غيرقابــل اجــرا» و «از پيــش
شكســت خورده» خواند و گفت :اين طرح
از بــدو تدوين ،غيرمنطقي و اشــتباه بوده
اســت .بهگفته قاسمعلي حســني ،وزارت
جهادكشاورزي با اجراي اين طرح از اصول
و وظايف خود دور شده اســت .قاسمعلي
حســني با تأكيد بر اينكه توزيــع كاال به
هيچ عنوان در حــوزه اختيــارات وزارت
جهادكشاورزي نيســت ،افزود :بازار ايران

با 400ســال قدمت چگونه بايد در حاشيه
بماند تا وزارت جهادكشــاورزي در كشور
كاال توزيــع كند؟ او پاســخگويي همزمان
به صدها هزار درخواســت ثبتشده در اين

كامنتهاي مردم در واكنش
به خبــر آغاز اجــراي طرح
توزيــع هوشــمند كاالهاي
اساســي نشــان ميدهــد
مصرفكنندگان اين طرح را
چندان جدي نگرفتهاند

همشهري در قالب يك بررسي آماري تحليل ميكند

ريشههاي فشار براي افزايش قيمت خودرو

خودرو درحاليكه احمد نعمت بخــش ،دبير انجمن
خودروسازان معتقد اســت :قيمت كارخانهاي
خودرو در 8ماه امســال 8.2درصد رشد كرده،
محاسبات همشهري نشان ميدهد :قيمت سبد محصوالت
خودروســازان بين 40تا 95درصد رشدكرده است .طبق اين
آمارها ،قيمت خودروهاي داخلي ،در سال گذشته و همينطور
امسال متناسب با هزينه تمامشده توليد ،افزايش يافته است.
ي را
بهنظر ميرسد بايد ريشههاي بحران در صنعت خودروساز 
در مديريت دولتي اين شركتها جستوجو كرد.
به گزارش همشهري ،زيان انباشته شركتهاي خودروسازي
به 83هزار ميليارد تومان رسيده است .خودروسازان معتقدند؛
علت اين زيان ،غيرواقعي بودن قيمت كارخانهاي خودروهاست؛
به اين معنا كه قيمت فروش كارخانه ،متناسب با هزينه تمامشده
توليد ،رشد نكرده اســت .با اين حال محاسبات همشهري ،بر
مبناي دادههاي انجمن خودروســازان نشان ميدهد؛ قيمت
كارخانهاي خودروهاي داخلي ،در سال گذشته و همينطور در
8ماه سالجاري با رشد هزينه تمامشده توليد ،فاصله آشكاري
ندارد و حتي بخش زيادي از افزايش هزينه تمامشــده توليد
خودرو ،با افزايش نرخ محصوالت جبران شــده است .به باور
كارشناسان ريشه زيان سنگين شركتهاي خودروساز را بايد در
مديريت دولتي و بحرانساز آنها جستوجو كرد .بهگفته فعاالن
بازار ،يكي ديگر از داليل افزايش قيمت خودرو ،كاهش ميزان
توليد و عرضه آن در بازار است كه تناسب بين عرضه و تقاضا را
از بين برده است .برآوردهاي اوليه نشان ميدهد امسال احتماال
950هزار دستگاه خودرو در شركتهاي داخلي توليد خواهد
شد؛ درحاليكه برآوردهاي انجام شده از حجم تقاضاي بازار بين
يك تا 1.5ميليون دستگاه خودرو خبر می دهد.
رشد قيمت پارسال نسبت به امسال

خودروســازان ميگويند؛ قيمت خودرو متناسب با افزايش

قيمت مواد اوليه افزايش نيافته است .در گزارشي كه انجمن
خودروســازان براي روزنامه همشــهري ارســال كرده ،امور
مطالعات و برنامهريزي استراتژيك شركت ساپكو اعالم كرده؛
قيمت كارخانهاي خودرو ،نسبت به مواد اوليه ،عقب ماندگي
120درصدي دارد .با اين حال محاســبات همشهري چنين
ارقامي را تأييد نميكند.
بررسي آمارهاي منتشر شــده در كدال نشان ميدهد قيمت
محصوالت ايرانخودرو و سايپا در سال 99نسبت به سال 98
بين  7.5تا 153درصد رشــد كرده است؛ بهطور مثال قيمت
گروه سمند بهعنوان يك محصول پرفروش 81.5درصد و گروه
محصوالت پژو  68.9درصد در سال گذشته افزايش يافته است.
مقايسه اين ارقام ،بدون درنظر گرفتن ميانگين وزني اثر قيمت
مواد اوليه در توليد نشان ميدهد؛ اين افزايش نرخها تقريبا با
ميزان رشد قيمت مواد اوليه متناسب بوده است .طبق اطالعات
موجود قيمت مواد اوليه توليد خودرو درسال گذشته بين65
تا 180درصد افزايش يافته اســت؛ با اين حال شــركتهاي
خودروسازي اطالعاتي منتشــر نميكنند كه نشان دهد هر
كدام از اين مواد چه ميزان در هزينه تمامشده توليد نقش دارد.
ي تاكنون حتي از انتشار جدول هزينه
شركتهاي خودروساز 
تمامشده هر خودرو به تفكيك پرهيز كردهاند.
رشد قيمت 8ماه امسال نسبت به پارسال

آن طور كه احمــد نعمت بخش ،دبير انجمن خودروســازان
ميگويد :قيمت كارخانهاي خودرو در 8ماه امســال نسبت به
مدت مشابه پارسال 8.2درصد رشــد كرده است؛ با اين حال
آمارها نشان ميدهد ،قيمت خودروهاي توليدي ايران خودرو
و سايپا در 8ماه سالجاري نسبت بهمدت مشابه پارسال بين
41تا 95.5درصد رشد كرده است ،اما در همين مدت به غيراز
كائوچو كه قيمتش تا 687درصد رشد كرده ،قيمت ساير عوامل
مؤثر در توليد خودرو بين17.5تا128درصد افزايش يافته است.

ميزان رشد قيمت محصوالت ايران خودرو و سايپا در سال گذشته (قيمت كارخانه)-ارقام به ريال
نام محصول

ميانگين قيمت 1398ميانگين قيمت1399

رانا

۵۱۱،۵۱۵،۳۷۴

مقدار تغيير

۷۸۶،۹۷۳،۸۳۱ ۱،۲۹۸،۴۸۹،۲۰۵

درصدتغيير
153.85

گروه وانت و محصوالت
جديد ايران خودرو

۴۲۵،۱۱۰،۴۷۴

۸۸۰،۱۴۰،۱۶۹

۴۵۵،۰۲۹،۶۹۵

107.04

گروه سمند

۴۶۲،۷۷۶،۵۱۲

۸۴۰،۰۲۵،۹۴۳

۳۷۷،۲۴۹،۴۳۱

81.52

۷۴۰،۸۱۶،۳۶۲ ۱،۷۶۱،۵۵۴،۵۵۹ ۱،۰۲۰،۷۳۸،۱۹۷

72.58

گروه پژو

۵۱۵،۷۴۰،۷۶۴

۸۷۱،۲۴۱،۹۵۱

۳۵۵،۵۰۱،۱۸۷

68.93

خانواده تيبا

۳۵۳،۹۳۴،۶۸۳

۵۹۳،۱۰۲،۳۷۴

۲۳۹،۱۶۷،۶۹۱

67.57

وانت ۱۵۱

۳۲۹،۴۵۶،۰۴۰

۵۴۱،۵۸۰،۱۸۵

۲۱۲،۱۲۴،۱۴۵

64.39

۴۳۷،۲۸۰،۹۳۱ ۱،۴۱۱،۰۴۴،۰۹۰

44.91

چانگان cs۳۵

۳۲۰،۴۴۷،۵۸۴ ۱،۴۹۲،۰۷۲،۷۲۷ ۱،۱۷۱،۶۲۵،۱۴۳

27.35

خانواده پرايد

۲۰،۸۹۳،۰۵۰

7.44

هايما

دنا

۹۷۳،۷۶۳،۱۵۹
۲۸۰،۹۹۵،۷۶۸

۳۰۱،۸۸۸،۸۱۸

ميزان افزايش قيمت مواد اوليه توليد خودرو -ارقام کیلوگرم به تومان
درصدتغيير
مقدار تغيير
ميانگين 1399
ميانگين1398
مواد اصلي
ورق فوالدي
179.7
13571
21121
7550
111.1
102878
195458
92580
مس
97.5
13818
27992
14174
فوالد آلياژي
92.0
30212
63042
32830
آلومينيوم
83.7
9478
20798
11320
دالر نيما
73.1
2798
6628
3830
چدن قراضه
65.6
20276
51166
30890
مواد پليمري

حسني ،همراهي بازار با اين طرح را بهدليل
بهروز بودن قيمتها غيرممكن دانســت و
گفت :اجراي اين طرح هزينههايي اضافي
در بر دارد كه گرچه امروز دولت آن را رايگان
اعالن كرده و ما اميدواريم به همين صورت
باشد ،اما پيشاپيش شكست خورده است.
بهگفته او ،ورود وزارتخانه جهادكشاورزي
به حوزه كســبوكار اشــتباه اســت و در
حوزه فعاليت اين وزارتخانــه به قدري كار
و مسئوليت هســت كه اگر به اين حوزهها
رســيدگي شــود وقتي براي توزيع پودر و
روغن و كــره باقي نميمانــد .بايد عرضه و
تقاضاي بازار را كنترل كند ،ارز دولتي بايد
قطع شود ،ارز نيمايي بايد قطع شود ،زمينه
سرمايهگذاري ايرانيهايي كه توان اقتصادي
دارند در كشور فراهم شود تا سودها كم شود،
رقابتپذيري باال برود و همه چشمها به بانك
مركزي براي وام دوخته نشود ،اين تنها راه
ايجاد فراواني و ثبات قيمت كاالســت كه
سود آن هم به توليدكننده ميرسد و هم به
مصرفكننده.

توضيحات دبيرانجمن خودروسازان

احمد نعمتبخش ،دبير انجمن
خودروســازان ،در پاســخ
بهگزارش روزنامه همشــهري
مبني بــر افزايش 64درصدي
قيمت خودرو در 8ماه امسال
گفت :اين موضوع صحت ندارد،
ميزان افزايش قيمت كارخانهاي
خودرو مطابق مصوبه شوراي رقابت 8.2درصد بوده است .او
توضيح داد :قرار بود مجوز افزايــش نرخ خودرو در آبانماه
امسال صادر شــود اما چون اين موضوع محقق نشد بيش
از هزارميليارد تومان به زيان شــركتهاي خودروســازي
تبخش با تأكيد بر تأثير زيان خودروسازان
اضافه شــد .نعم 
بر كيفيسازي و توســعه محصوالت ،ادامه داد :رشد زيان
خودروسازان ،منابع مالي را به تحليل برده و موجب شده آنها
نتوانند به قطعهسازان پول بدهند در نتيجه قطعهسازان هم
نميتوانند قطعات خطوط توليد را تامين كنند ،اين موضوع
در نهايت به افت توليد خودرو منجر و موجب افزايش تعداد
خودروهاي ناقص شده است .او با بيان اينكه دود اين بحران
به چشم مصرفكننده واقعي ميرود تأكيد كرد :وقتي نوبتها
عقب ميافتد و تجاريسازي محصوالت دچار عقبماندگي
ميشود ،عرضه كم ميشود و قيمتها در بازار افزايش مييابد.
او با بيان اينكه با وجود افزايش هزينه تمامشده توليد اجازه
افزايش نرخ به صنعت خودرو داده نميشود گفت :بهعنوان
مثال شركت ايران خودرو در سال گذشته به ازاي توليد هر
خودرو 36ميليون تومان زيان كرده است .همين شرايط براي
سايپا هم حاكم است ،بنابراين جلوگيري از افزايش قيمت با
هيچ منطقي سازگار نيست .او توضيح داد :با وجود افزايش
هزينههاي توليد بهخودروســاز تكليف شده بهطور مثال
پژو پارس را به قيمت 140ميليون تومان بفروشند درحاليكه
قيمت تمامشــده اين محصول بيش از 180ميليون تومان
است ولي همين خودرو در بازار به قيمت 320ميليون تومان
فروخته ميشود ،اين بهمعناي توزيع يك رانت بزرگ ميان
واسطههاست.
نعمتبخش درباره راهكار حل مشكالت صنعت خودروسازي
گفت :تنها راه اين است كه اجازه داده شود قيمت خودرو در
حاشيه بازار كشف شود اما در دولتها شهامت تصميمگيري
وجود ندارد .با اين كار واســطهگري در بازار خودرو حذف و
قيمت خودرو تكنرخي ميشــود و به شرط توليد مستمر
روزانه 2500دستگاه ،ظرف چندماه قيمتها نزولي ميشود.

ميزان رشد قيمت محصوالت ايران خودرو و سايپا در 8ماه امسال (قيمت كارخانه) -ارقام به ريال
تغيير -درصد
تغيير
هشت ماهه پارسال هشت ماهه امسال
نام محصول
608.6
۶،۱۱۶،۰۶۱،۴۵۱ ۷،۱۲۰،۹۳۲،۰۳۹ ۱،۰۰۴،۸۷۰،۵۸۸
پژو ۲۰۰۸
95.5
۶۵۴،۹۲۸،۰۲۹
۱،۳۴۰،۹۷۹،۶۱۵
۶۸۶،۰۵۱،۵۸۶
گروه سمند
94.7
۱،۰۷۲،۱۳۸،۸۲۵ ۲،۲۰۳،۹۰۸،۹۴۰ ۱،۱۳۱،۷۷۰،۱۱۵
دنا
85.7
۴۰۱،۷۶۶،۳۴۶
۸۷۰،۴۸۴،۶۹۲
۴۶۸،۷۱۸،۳۴۶
خانواده تيبا
85.0
۳۷۵،۲۶۴،۷۶۳
۸۱۶،۷۵۰،۰۱۷
۴۴۱،۴۸۵،۲۵۴
وانت ۱۵۱
77.3
۵۵۲،۳۲۰،۴۲۱
۱،۲۶۷،۰۳۵،۱۱۱
۷۱۴،۷۱۴،۶۹۰
گروه پژو
42.8
۴۷۵،۷۹۹،۹۳۴
۱،۵۸۸،۷۶۶،۵۳۰ ۱،۱۱۲،۹۶۶،۵۹۶
رانا
41.1
۶۹۶،۰۰۲،۲۸۶
۲،۳۸۹،۸۱۱،۱۹۱ ۱،۶۹۳،۸۰۸،۹۰۵
هايما
ميزان افزايش قيمت مواد اوليه توليد خودرو در 8ماه امسال -ارقام کیلوگرم به تومان
درصد تغيير
مقدار تغيير
8ماهه پارسال 8ماهه امسال
مواد اصلي
كائوچو طبيعي
678.2
36530
41916
5386
128.3
12751
22687
9936
ورق آهن سرد
110.3
8561495
16326094
7764599
فلزات گرانبها راديوم -گرم
106.9
22562
43675
21113
كائوچو مصنوعي
92.0
16588
34623
18035
مواد پليمري
91.2
5277
11061
5784
قراضه
87.5
99388
212977
113589
مس
85.2
15178
33001
17823
فوالد آلياژي
72.1
25021
59704
34683
شمش آلومينيوم
44.6
17117
55520
38403
سرب
41.7
1209573
4111041
2901468
حداقل دستمزد -ريال
34.4
516739
2018768
فلزات گرانبها پاالديوم -گرم 1502029
17.5
3703
24889
21186
دالر

چهره روز
معماي رشد فروش نفت ايران
جواد اوجي ،وزير نفت ايــران ميگويد:
وزارت نفت گزارشــي از فروش نفت ،گاز
صادراتي و محصوالت پتروشــيمي در
يكصد روز اخير ارائه كرده كه طبق آمار
مقدار فروش نفت نســبت به پارســال
افزايش خيرهكنندهاي داشته است.
معماي ميزان توليد و صادرات نفت ايران بهويژه پس از خروج آمريكا
از برجام همچنان به قوت خود باقي است .در حالي مسئوالن از رشد
خيرهكننده فروش طالي سياه خبر ميدهند که همچنان اطالعاتي
از ميزان توليد ،صادرات ،قيمت و مقاصد صادراتي در دسترس نيست.
به همين دليل قضاوت درباره چگونگي اين رشد خيرهكننده ،مبهم و
كلي است .در غياب انتشار اطالعات دقيق بيم آن ميرود كه در تنظيم
بودجه سال آينده ،مجلس و دولت ،دچار پديده بيشنمايي درآمدهاي
نفتي شوند .سؤال اينجاست که ميزان درآمدهاي ناشي از صادرات نفت
و فراوردههاي آن در سال آينده چقدر خواهد بود؟
شايسته است وزير نفت شفافتر سخن بگويد و اعالم كند دستكم
صادرات نفت ايران،اكنون به چه كشورهايي و به چه شيوهاي صورت
ميگيرد و آيا خريداران سنتي نفت ايران به جز چين ،ميزان خريدشان
را افزايش دادهاند؟ مهمتر اينكه وضع وصول و دسترسي به درآمدهاي
ارزي ناشي از صادرات نفت چگونه است؟

چراغ سبز نهضت ملي مسكن به مالباختگان اقتصاد

شرايط ثبتنام
در مسكن دولتي آسان شد

از اين پس تمام كساني كه از ميانه سال 95به بعد مالك
آپارتمان نبودهاند ميتوانند در نهضت ملي مسكن ثبتنام كنند

مسكن براساس آخرين اصالحاتي كه در شــروط چهارگانه
ثبتنام نهضت ملي مسكن انجام شده ،شرط نداشتن
سابقه مالكيت از سال 1384به بعد اصالح شد و دوره
زماني آن از 16سال به 5سال رسيد .حاال تمام كساني كه از ميانه سال
95به بعد مالكيت خصوصي نداشــتهاند ،فرم جيم آنها سبز است و
ميتوانند در نهضت ملي مسكن ثبتنام كنند.
به گزارش همشــهري ،طرحهاي حمايتي دولت در بخش مســكن
همواره متكي به احراز 4شــرط كلي براي متقاضيان است و آنها بايد
ضمن متأهل بودن ،از ابتداي انقالب از امكانات دولتي براي خانهدار
شدن استفاده نكرده و در شهر محل تقاضا نيز 5سال سابقه سكونت
داشته باشند .البته شرط سابقه 5سال سكونت پيش از آغاز ثبتنام
مســكن دولتي براي مهاجران از كالنشهرها به ساير شهرهاي كشور
بهغيراز استان تهران تعديل شد و به يك سال رسيد؛ اما شرط چهارم،
نداشتن ســابقه مالكيت خصوصي از سال 1384به بعد بوده كه حاال
اين شرط براي همه متقاضيان ثبتنام مسكن دولتي به 5سال كاهش
يافته است.
گشايش براي مالباختگان قبل از 95

در دهه 90و بهخصوص از ميانه سال 96به بعد كه در سايه تحريمها و
جهش چندين باره نرخ ارز ،پرشهاي متوالي نرخ تورم مصرفكننده
نيز تجربه شد ،بســياري از خانوارها براي پوشــش دادن هزينههاي
خود مجبور به استفاده از سرمايهگذاري و داراييهاي قبلي شدند .در
اين ميان برخي نيز در مقاطع پرتنش اقتصاد نظير صعود پرحاشــيه
بورس در ابتداي ســال  ،1399براي كسب بازده باال و رفع مشكالت
مالي خود نســبت به تبديل و انتقال سرمايهگذاريهاي خود به بازار
سرمايه اقدام كردند .در اين وضع بسياري خانههاي خود را فروختند تا
با چند برابر كردن آن در بورس ،خانه بزرگتر و مناسبتري خريداري
كنند و گرهي از مشــكالت اقتصادي خود باز كنند .درنهايت اما ،با
ريزش سنگين قيمت سهام در بورس تهران ،سرمايه اين افراد حتي
تا يكدهم مبلغ اوليه كاهش پيدا كــرد و پرش صد درصدي قيمت
مسكن در همين دوره نيز دليل مضاعفي شد تا خانهدار شدن دوباره
به رؤيايي بعيد براي اين افراد تبديل شود .در اين وضعيت با توجه به
شرط دوره مالكيت در ثبتنام مســكن دولتي ،اين افراد حتي امكان
ثبتنام و خريد در نهضت ملي مسكن را نيز نداشتند و حمايتهاي
دولتي هم شامل حال آنها نميشد؛ حاال با تغييراتي كه در اثر پيگيري
وزارت راه و شهرسازي در شرايط دريافت مسكن دولتي اعمال شده،
فع ً
ال مالباختگان 5سال قبل يعني كساني كه از ميانه سال 95به قبل،
مالكيت خصوصي خود را از دست داده باشند ،اجازه دارند در نهضت
ملي مسكن هم ثبتنام كنند؛ اما فرم جيم مالباختگان اخير در اقتصاد
ايران  -بهخصوص افرادي كه خانه خود را فروخته و پول آن را در بورس
باختهاند  -همچنان قرمز است و حداقل تا 5سال بعد از تاريخ انتقال
سند مالكيت خود ،قادر به دريافت مسكن دولتي نخواهند بود.
شروط تخفيف شرط سكونت

در كنار اصالح شرط دوره مالكيت ،شرط 5سال سابقه سكونت در شهر
محل تقاضاي مسكن دولتي يا شهر مادر شهرهاي جديد نيز براي چند
مورد استثنا تعديل شده است بهگونهاي اين شرط براي مهاجران از
كالنشهرها به ساير شهرهاي كشور به يك ســال كاهش مييابد
و براي آن دسته از كارمندان دولت نيز كه به استناد حكم دستگاه
ذيربط به شهر ديگري جز استان تهران منتقل ميشوند ،شرط سابقه
سكونت ،اعمال نخواهد شد .البته چنانچه سياستگذاران اصلي حوزه
نهضت ملي مسكن ،يعني دولت و مجلس بخواهند مهاجرت معكوس
از كالنشهرها به ساير نقاط كشور را ترويج كنند ،بهتر است شرط سابقه
سكونت اين مهاجران را به صفر برسانند تا امكان مهاجرت افراد پس
از تحويل گرفتن مسكن مهيا شود اما در عوض شروط محكمي براي
جلوگيري براي واســپاري اين واحدها به ديگران يا فروش آن اعمال
كنند تا امكان سوءاستفاده از اين مسئله وجود نداشته باشد.
وضعيت ثبتنام نهضت ملي مسكن

براســاس اظهارات محمود محمودزاده ،معاون مسكن و ساختمان
وزارت راه و شهرســازي در يك برنامه تلويزيونــي ،از ابتداي آبان تا
ظهر ديروز ،بيش از يكميليون و  ۸۰۰هزار نفر در سامانه ثمن براي
مشاركت در نهضت ملي مســكن و ساخت 4ميليون واحد مسكوني
در 4ســال ثبتنام كردهاند كه البته هنوز اطالعات آنها پايش نشده
و مشخص نيســت چه تعداد واجد شــرايط دريافت مسكن دولتي
هستند .بهگزارش همشهري ،در نهضت ملي مسكن ،متقاضيان در
 ۵۴۰شهر امكان ثبتنام دارند و تهرانيها نيز بهدليل معرفي نشدن
زمين و پروژه در داخل شهر ،فقط در 3شــهر جديد پرند ،هشتگرد
استان البرز و ايوانكي استان ســمنان اجاره ثبتنام دارند كه البته
بهنظر نميرســد هيچكدام از اين 3شهر قادر به جبران نياز مسكني
متقاضيان تهراني باشند.
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پای صحبتهای الله اسکندری ،بازیگری که
همیشه دغدغه زیبایی شهرش را دارد
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یادداشت

زندگی شورانگیز آن دوچشم بسته!

همیشــه پیش روی او بــه زانو
درمیآیــم ،یعنی بهســان یك
توا نیاب تســلیم كامل و اسیر
از پیش اعالم شــدهام تا تواناتر
از پیش شــوم ،چون واالتر از او
فریدونصدیقی
استاد روزنامهنگاری نمیشناســم! آیــا نخواندن و
ندانستن نوعی معلولیت است؟
یـادداشـتهـفتـگی
ابتدا بگویم وقتی دوست داشتن
استاد فریدونصدیقی
كسی برایم هستی پیدا میكند
در این ســتون را از
هـفتـــه آینـده در
كه پای كتاب هم در میان باشد؛
صفحـهآخـر روزنـامه
مثل دیــدن فیلمهای همه عمر
بخوانید.
كه درباره آنــان خواندن ،گفتن
و شنیدن لذتبخش اســت .همین دیروزها سه جلد كتاب
و یك فلش فیلم و سریال به رســم تبریك به مجلس عقد
ساده و متبسمی كه در محضر برپا شده بود فرستادم .داماد،
مربی سنتور با چشمان كمسو و عروس معلم دف و كمبینا
بود .در مراسم جز پدران و مادران آن دو حتی خواهران و
برادران هم غایب بودند ،از بس كه روزگار ســرد و تهی از
شوق و ذوق ،گلفروشیها خلوت ،گلها دلگیر ،كار زمینگیر،
بیكاری پركار ،گرانی در صدر و موج ششم و نوین كرونا در
كمین است! و بماند .اما آنچه همیشه گفتنی است زندگی
شورانگیر توانیابان اســت ،پس خاطرهای را از سالهای
پیش از كرونا مرور میكنم...
...صدای پای باران پشت پنجره ،جیكجیك خانم و آقای
گنجشك روی شاخه بید ،صدای كرشمه تار و تنبور به وقت
اندكاندكخوانی شهرام ناظری ،حتی صدای مادر وقتی
كه میگوید «دردت به جونم باز كه سرما خوردی!»؛ همه
این صداها و آواها را نمیشــنود .او حتی صدای خشخش
برگهای زیرپاش را در پیادهراهی كه به دكه روزنامهفروشی
میرسد نمیشنود .او ناشنواســت .بلندباال ،گیسوافشان و
پیشانی بلند است .بار آخری كه دیدمش چند سال دور بود .از
حس و حالش بو بردم كه این امروز و فردا كار دست خودش
میدهد .مدتی بعد همین كار را هم كرد .خودم دیدم شانه
به شانه هم میآمدند .رئوف و دلبرانه آقای بیصدا دست در
دست كسی پیش میرفت كه به گمانم از راه رفتن واهمه
داشت .از دور فكر كردم البد دارد سربهسر زمین میگذارد،
در روزگاری كه سفتترین زمینها ناگهان فروچاله میشود.
پیش كه آمدند ،دیدم دلبر آقای بیصدا ،چشمبسته میآید.
از 25سال پیش چشمبسته دست به سر و روی دنیا میكشد
و چشمبسته عاشق آقای بیصدا شده است.
 ...یادم نمیآید در كدام فصل هر دو ناپدید شدند تا همین
نزدیكیها كه بســیاری از یادهایم را باد با خود برده است،
دیدمشــان خوشتیپتر از بهار شــده بودند .همراهشان
دختركی گویا و بینا بود شبیه 6سالگی كه بین هر دو گام
برمیگرفت .وقتی پرسیدم كجا رفته بودید ،گفتند جایی
در دوردستهای سرد؛ سوئد .چقدر حالم باغ و بوستان شد،
چقدر حظ كردم از دلبندی و آرامش احوالشان .نام دخترك
دنیا بود .او آرام جان آن دو معلول از یكونیم میلیون معلول
كشور بود كه نابینایان و ناشنوایان در صدر آنها هستند .دنیا
گرچه هنوز غنچه است اما چگونه شنیدن و چگونه دیدن را
نهتنها بهخودش به پدر و مادرش هم یاد میدهد .وقتی به

من گفت من عكس شما را دیدم ،من از خرسندی یك دهان
تمنا شدم كه اجازه بدهد بغلش كنم و اجازه بدهد دستش
را ببوسم .مادرش گفت :خواهش میكنم .آنان 2هفته بعد
به سوئد برگشتند.
كاش همه ما ســهمی در آرامشبخشی به معلوالن داشته
باشیم؛ آنكه سركوچه یا ته كوچه یا وسط خیابان همسایه
ماست .كاش میشــد الاقل گاهی نرمه صدایی برای یك
بیصدا ،روزنهای برای آن نابینا و چتری باشیم برای آنكه
بیدست زیر باران روزگار كویری است؛

ارسالن كاظمی ،ستاره اصفهانی تیم ملی بسكتبال
از تحصیل و بازی در لیگ بسكتبال آمریكا میگوید

سیوسهپل را به

آمریكاییهامعرفیكردم

تو را دوست دارم
چون صدای اذان در سپیدهدم
چون راهی كه به خواب منتهی میشود
تو را دوست دارم
چون آخرین بسته سیگاری در تبعید
شعرها از غالمرضا بروسان

آرامش قبل از
06
طوفان

11
در این چند روز خیلیها
درباره ركورد 26ریباند در
يك بازی با من صحبت
كردهاند اما روحم از آن خبر
نداشته و اصال ًنمیدانستم
یك ركورد است .اگر حامد
حدادی در بازی بود امكان
نداشت این تعداد ریباند
داشته باشم و میتوانم
بگویم از نبود حامد در تیم
ملی سوء استفاده كردم

جهان دریست كه به رفتار باد
دست تكان میدهد
بر لوالیی كه به حلق تنگ جفتش
فرو رفته است
در قفل این درهیچ معمایی نیست
آن كه چشم بسته میخواند ،اینكه نشنیده پاسخ میدهد،
او كه پا ندارد اما مــیدود و زندگی را فراتر از زندگی تعالی
میبخشند بسی ارجمندتر از من و مایی است كه با وجود
داشتن تن سالم احتماالً بهخاطر نادانی و یا كمدانی زندگی
كردن نمیدانیم! برآوردهای آمــاری میگوید هماكنون
10تا 15درصــد از جمعیت بالغ بر  ۸میلیــارد نفر جهان
معلول هستند؛ معلول در دیدن و شنیدن و گفتن ،دست و
پای رفته یا از ابتدا نبوده .البته براساس این روایت هرگونه
ناتوانی هم ،نوعی معلولیت است؛ یعنی وقتی من استقالل
فردی در زمینههای فردی و اجتماعــی ندارم پس دچار
اختالل در سالمت و كارایی عمومی هستم؛ یعنی من معلول
هستم! اما نكته این است كه با این كم و كاستیها چگونه
به زندگی نگاه میكنم و چگونه میخواهم با آن رفتار كنم
تا بهخودم و به زندگی معنی و هستی ببخشم .من درختی
بیبرگ و بر میشناسم كه فقط سایه دارد .من بریدهراهی
میشناسم كه شاید سالی یكبار كســی یا كسانی از آن
بگذرند .من سنگی دیدهام كه وقتی آب جوی ،باال میآید
زیر پای رهگذران مینشیند تا بپرند .من حتی گنجشكی
دیدهام كه یك پا دارد ،اما همه آسمان را در آغوش میگیرد.
من صخرهای میشناسم كه از بس امواج هزارساله بر سرش
خورده شبیه كاروانی شده اســت كه چشمانتظار ساربان
است .من دختری را میشناســم كه هیچ وقت دست و پا
نداشــته اما با 4دندان تصویر كودكی را كشیده بود كه در
كوچه دنبال توپ میدوید.
كاش كرونا ،گرانی و بیكاری خیلی كم بــود تا حال همه
م ناتوان نبود و كمی خوب بود و بیشتر یكدیگر را دوست
ك
میداشتیم.

انتخاب سكوت بهجای گفتوگو
چه تأثیری بر زندگی مشترك
میگذارد؟

نازنین متیننیا و روایت یك روزنامهنگار از ابتال به

از جامائیكا
یكی از مقاصد اصلی گردشگران
چه میدانید؟

سفر به سرزمین
اشباح
07
سرآشپز این هفته
سه خوراكی خوشمزه پاییزی
معرفی میكند

طعم خوش
دسرهای میوهای 10

سرطان در كتاب «موهایم را دوباره خواهم بافت»

نوشتن ،پرنورترین شاخه
امیدواری من بود

09

با جادوی پاییز در متفاوتترین
ایستگاه ریلی كشور در استان لرستان
بیشتر آشنا شویم

سوتزنان در میان
خشخشبرگها 12
با  ۱۰نماد هنری
و معماری شاخص تهران
بيشتر آشنا شويد

تهران را
به ياد بسپار

08

عكس:حامدفرجاله

عاشقتهران
قديمیوسنتیهستم

پادكستگردی
بهبود روابط زناشویی

ارتبــاط برقــرار كــردن نیز یك
مهارت است؛ یعنی نیاز به آموزش
دارد ،نیاز به تمریــن دارد و نیاز به
بهبود دارد .متأســفانه در بیشتر
خانوادههای ایرانــی چنین موارد
و مهار تهایــی آمــوزش داده
نمیشــود .پس هما نقدر كه به
پوشــش و واكس كفــش و دیگر
امورات معمولی زندگیتان توجه
میكنید ،باید به این موارد هم توجه
كنید .در این مورد میتوانید كتاب
صوتی بهبود روابط زناشویی به زبان
آدمیزاد را گوش كنید كه البته اگر
اهل مطالعه هم باشید ،میتوانید
كتابش را هم بخوانید .كتاب را پائوال
هال نگاشــته و توسط لیال رسولی
ترجمه شــده اســت .گویندگی
كتاب هم با محسن خدری است.
این كتــاب صوتــی را میتوانید
از اپلیكیشــنهای كتا بهــای
الكترونیك ایران نیز تهیه كرده و در
وقتهایی كه زمانهای مرده دارید،
آن را گوش بسپارید.

6
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نیلوفر  ذوالفقاری با وجود تأثیر مثبت گفتوگو در بهبود
روابط زوجها ،بعضی زنــان و مردان،
مهارتگفتوگویصحیحرایادنگرفتهاندوهنگامبروزاختالفات
فقطسكوتمیكنند.گاهیهمبهروشهایدیگریمثلبیمحلی
متوسل میشــوند تا به خیال خود ،از این راه حرفشان را زده
باشند .این راهحل شاید به ظاهر آرامش را به خانه برگرداند اما
در واقعیت اگر ادامه داشته باشد ،بر رابطه زوجین تأثیرات منفی
زیادی میگذارد .محمدرضا دژكام ،روانشناس و مشاور ،درباره
علتهای سكوت كردن یكی از زوجین ،تأثیر حرف نزدن بر رابطه
همسران و راهحل مواجهه با این شرایط توضیح میدهد.

چرا یكی سكوت میكند؟
در روابط بین یك زوج ،اینكه هر كدام از افراد بهدلیل اختالف نظر عصبانی شود و حتی جر و
بحث كند ،طبیعی است .اما گاهی یك رفتار اشتباه آسیبزا بعد از این مجادالت روی میدهد،
یعنی سكوت! درحالیكه گفتوگو در بهبود هر نوع رابطهای نقش مهمی ایفا میكند ،در
ل خاموش هم یاد میشود ،هر رابطهای را تا حد
مقابل راهبرد سكوت كه از آن بهعنوان قات 
خطرناكی آسیبپذیر میكند .چه شــما این راهبرد را بهكار گرفته باشید چه در برابرتان
اعمال شده باشد ،در هر دو صورت این موضوع نشانه یك رابطه ناسالم است؛ بهخصوص اگر
مدت طوالنی ادامه پیدا كند .گاهی زن یا مرد با سكوتشان میخواهند شریك زندگی خود
را مجازات و به احساساتش تلنگر وارد كند یا با ایجاد احساس گناه در او ،سعی در كنترل و
مدیریت وی به نفع خواستههایش دارد .بعضی اوقات یكی از زوجین با این گمان كه همسرش

او را نادیده گرفته یا احترامی برایش قائل نیست این شیوه را در پیش میگیرد .چه اینكه این
تصور واقعی باشد چه نه ،یك طرف به همسرش بیمحلی میكند تا توجه او را بهخود جلب
كند .اما با بهكارگیری این روش لزوماً قصد آسیب رساندن به او را ندارد .بعضی افراد هم در
مجادالت ،بهدلیل ترس از درگیری ،سكوت میكنند و معتقدند جروبحث كردن رابطه آنها را
بیشتر در معرض خطر قرار میدهد .گاهی یكی از طرفین تنها بهدلیل دلسوزی غلط و برای
آزار ندادن طرف مقابل ،در مجادالت لفظی سكوت میكند .دیده شده كه وقتی شخص در به
اشتراك گذاشتن احساساتش و دفاع كردن ناتوان است ،سكوت میكند .از آنجا كه مشاجرهها
و دعواهای مداوم بعد از مدتی طاقتفرســا میشــود ،یكی از طرفها بهدلیل خستگی و
درماندگی از این وضعیت با اختالفگریزی ،آرامش كاذب را به سكوت كردن ترجیح میدهد.

انتخاب سكوت بهجای گفتوگو ،چه تأثیری بر زندگی مشترك میگذارد؟

آرامشقبلاز

طوفان

ارتباط همسران

در دنیای كتابهــا و آموزههای
مرتبط با روابط زوجین و زندگی
زناشــویی ،كتابهــای جــان
گــری و البته كتاب معــروف او
(مردان مریخی ،زنان ونوســی)
جزو معرو فترینها محســوب
میشوند .جان گری البته كتابی
تحت عنوان ارتباط همسران در
دنیای پیچیده هم نگاشــته كه
نسخه صوتی آن موجود است .این
كتاب را كه شادی پژواك ترجمه
كرده ،بهروز ســمامی گویندگی
كرده تــا در فرصتهای مختلف
قابلگوشكردن باشد .او در این
كتاب خود ،از تغییر جایگاه و نقش
زنان و مردان از گذشته تا به امروز
صحبت كــرده و اینكه این تغییر
جایگاهها طبیعتــا چه تغییراتی
در ارتباط آنها خواهد گذاشــت.
در غالب آموزههایی از این دست،
این تغییر زمانه و اثر آن در روابط
كمتر موردبررسی قرار گرفته كه
آن را میتــوان از مزیتهای این
كتاب دانست.

اگر در شرایطی قرار گرفتید كه همسرتان به جای حرف زدن از مشكالت،
مدتی اســت ســكوت را انتخاب كرده ،به دالیل احتمالی این رفتار فكر
كنید .آیا بهتازگی دعوایی بین شما اتفاق افتاده است؟ شریك زندگیتان
از چه چیزی اینقدر ناراحت است كه قادر به صحبت درباره آن نیست؟
یادتان باشد كه مشكل ایجاد شده همیشــه هم مربوط به شخص شما
یا رابطه بین شما نیست .گاهی دلیل ســكوت او ریشه در محل كارش،
خانواده یا دوستانش دارد ،بنابراین سعی كنید در موقعیت مناسبی كه
آمادگی دارد با او صحبت كنید .اگر این نخستین بار است كه همسرتان
چنین شیوهای را پیش میگیرد ،آرامش خود را حفظ ،لحنتان را مالیم
و ابراز همدردی كنید و به او اطمینان خاطر بدهید كه بهدنبال راهحلی
برای دغدغه ذهنیاش هستید .اگر خود را مقصر میدانید ،عذرخواهی
كنید .اما اگر این شــیوه تبدیل به عادت شده است ،در گفتوگویی او را
آگاه كنید كه رفتارش زندگی عادی شما را مختل كرده است .گاهی ،زمان
حالل مشكالت است.

سؤالپیچ نكنید
سؤالپیچ كردن طرف مقابل و گفتوگو در زمانی نامناسب ،مشكالت
بین شما را بیشتر میكند .به همســرتان زمان بدهید تا در تنهایی،
اشتباه رفتاری خود را ارزیابی و بررسی كند كه سكوتش چقدر میتواند
مشكلی را رفع كند یا به بدتر شــدن آن دامن بزند .اگرچه از سكوت
همسرتان آزرده شدهاید ،خودخواهی خود را كنار بگذارید و حفظ
رابطهتان را در اولویت قرار دهید .مقابله بهمثل و صحبت نكردن،
چاره كار نیست و وضعیت را از آنچه هست بدتر میكند.

بایدها و نبایدها

ایــن كتــاب صوتی هــم برای
زما نهای مرده شما تهیه شده
است؛ در اتوبوس ،مترو ،تاكسی،
ســفر و هر جایی كه احســاس
میكنیــد به جای نــگاه كردن
به در و دیــوار و خیابان و مردم،
میتوانیــد از یــك فایل صوتی
بهره ببرید و چیزهایی بیاموزید.
كتــاب شــامل گزیدههایی از
سخنرانیهای فرهنگ هالكویی
اســت كه در حوزه روانشناسی
كتابهــا و آثار مختلفی نشــر
داده است .این مجموعه صوتی
شامل 4ساعت از سخنرانیهای
این مشــاور و روانشناس است
كــه دربــاره ازدواج و خانواده و
بهبود روابط خانوادگی شــكل
گرفته اســت .در این مجموعه
صوتــی ،شــما بــا نكتههایی
چون خودشناســی ،قدردانی و
قدرشناسی ،خشم و عصبانیت و
درك یكدیگر و ...آشنا میشوید
كه تأثیر فوقالعادهای در بهبود
روابطتان خواهد داشت.

سكوت را بشكنید

طرح  :محمدعلیحلیمی

سكوت همسر با طرف
مقابل چه میكند؟

ســكوت كردن و حرف نزدن شاید راهحلی
باشد كه از جر و بحث و درگیری جلوگیری
میكند اما آسیبهای جدی به رابطه زوجین
وارد میكند كه ضررش كمتر از دعوا نیست.
ســكوت یكی از زوجین ،معمــوالً منجر به
استرس در طرف مقابل میشــود .اگر این
سكوت طوالنی شــود ،فرد بهتدریج منزوی
میشود ،احساس گناه میكند و در نهایت
فشار روحی و روانی ناشــی از سردرگمی و
رفتار گیجكننده همسری كه سكوت اختیار
كــرده ،او را وادار به واكنشــی غیرمنطقی
میكند .فرد ممكن اســت هرگــز متوجه
نشود كه دلیل ســكوت همسرش چیست.
او با ایــن رفتار دچار شــك در رفتار خود و
گمانهزنیهای نادرســت برای پیدا كردن
دلیل ناراحتی او میشود .فكر كردن مداوم
به اینكه «آیا اشــتباهی از من سر زده؟!»،
«آیا او را آزار دادهام؟» و ...او را دچار آشفتگی
میكند .اختالفات حل نشده و مبهم ،افراد را
با احتمال بیشتری به انواع بیماریهای مزمن
مثل فشار خون باال یا حمالت قلبی و ...مبتال
میكند .ضمن اینكه فكر كردن مداوم درباره
علت سكوت همسر بر روابط اجتماعی ،تمركز
و شغل افراد هم تأثیر میگذارد .اگر این روش
به یك عادت تبدیل شــود ،اعتماد ،احترام،
همدلی و ارتباط زوجین متزلزل میشــود
و شاید منجر به جدایی شود .اینكه سكوت
و كممحلی تا چه مدت ادامه داشــته باشد
به شخص و دلیلش بستگی دارد .اما هرچه
بیشتر ادامه یابد ،شانس درست كردن رابطه
كمتر است.

بازگشت به ساحل آرامش
برای پایان دادن به ســكوتی كه كمی طوالنی شــده،
همیشه الزم نیست شما نصیحتگر و سخنران باشید.
وقتی طرف مقابلتان سعی در صحبتكردن دارد ،گوش
دهید و پیشداوری نكنید .متوجه خواهید شد كه تنش
آرام میشود .اگر بعد از هر مجادله برای تجدید روحیه به
سكوت و تنهایی نیاز دارید ،خواسته خود را به همسرتان
بگویید تا او به اشتباه علت این كار را تنبیه كردن خودش
نداند .به او بگویید«:به كمی زمان نیــاز دارم تا به حال
قبل برگردم .در فرصت مناسبتر با هم حرف میزنیم».
اگر هیچیك از این راهكارها كمك نكــرد ،به فكر یك
مشاور متخصص باشید .اگر شــریك زندگیتان نتواند
نگرانیهایش را با شما در میان بگذارد ،احتماالً بتواند در
اینباره با متخصصان صحبت كند.

راهنما
آلپاچینو ،بازیگری كه تاج سهگانه بازیگری را بر سر دارد

سفر به دنیای درون یك پدرخوانده

بازیگرانی كه شانس بازی در فیلمهای دهه 70میالدی را داشــتند ،به چهرههایی ماندگار و محبوب تبدیل شدند و نهتنها در سینمای آمریكا كه در
عرصههای جهانی شناختهشده و مطرح شدند .آلپاچینو یكی از این بازیگران بود كه آغاز دوران حرفهای كاریاش در این دهه رقم خورد .هرچند او
با نقش پدرخوانده در ذهن سینمادوستان ماندگار شده اما دوران حرفهای زندگی او پر از افتخارات مهم بوده است« .بعدازظهر سگي»« ،سرپيكو»،
«عدالت براي همه»« ،بيخوابي»« ،صورت زخمي» و «تاجر ونيزي» برخي از مشهورترين فيلمهاي او هستند .او تاج سهگانه بازیگری را بر سر دارد.
(اصطالحی كه برای بازیگران برنده 3جایزه اسكار ،امی و تونی بهكار برده میشود ).آشنایی با زندگی و شخصیت این بازیگر مشهور خالی از لطف نیست.

كودكی سخت ،دور از هنر
آلفردو جیمز پاچینو ،ملقب به آلپاچینو در سال 1940در منهتن نیویورك در خانوادهای ایتالیایی ـ آمریكایی
متولد شد .دوران كودكی و نوجوانی دشواری داشت و تجربههای تلخی چون جداشدن والدینش از یكدیگر
را پشت سر گذاشــت .از همان ابتدا عالقه زیادی به دنیای بازیگری و سینما نشــان میداد .اوایل كار در فقر
و افســردگی زندگی میكرد و گاهی حتی پول كافی برای پرداخت كرایه اتوبوس برای رفتن به تســتهای
بازیگری را نداشــت و مجبور میشد از دیگران قرض بگیرد .در سن 22ســالگی مادرش را نیز از دست داد و
در كنار پدربزرگ مــادریاش به ادامه زندگی پرداخت .وی در كودكی به تقلید صدا و بازی شــخصیتهای
فیلم عالقه داشت .آلپاچینو در سن 10سالگی به بازی بیســبال روی آورد و از همان سن به بازیگری عالقه
داشت .دوستانش او را «بازیگر» صدا میزدند .او در ابتدا شغلهایی چون پیك ،فروشنده كفش ،صندوقدار
سوپرماركت و روزنامهفروشی را تجربه كرد و سپس جذب دنیای بازیگری شد.

چالش مهم بازیگری

آلپاچینو در سن 29سالگی برای نخستین بار با
بازی در فیلم «ناتالی» به ایفای نقش در ســینما
پرداخت2 .ســال پسازآن ،در فیلم «وحشت در
نیدل پارك» بازی كرد امــا باعث معروفیت وی
نشد .شــهرت آلپاچینو در ســن 32سالگی و با
بازی در فیلم «پدرخوانده» بهدست آمد .این فیلم
بهعنوان شاهكار سینما جهان با بازی فوقالعاده
آلپاچینو در نقش مایكل كورلئونه و با كارگردانی
فرانسیس كاپوال شناخته شد .پس از اكران فیلم
پدرخوانده نام آل پاچینو سر زبانها افتاد و درآمد
نســبتاً خوبی هم از بازی در این نقش نصیبش
شد .اما بهجای آنكه با درآمد حاصل از فیلم سراغ
نقشهای سادهتر برود و در آسودگی زندگی كند،
اشتیاقش در بازیگری را دنبال كرد و همیشه سعی
میكرد در فیلمهایی بازی كنــد كه واقعاً حرفی
برای گفتن داشــتند و تواناییهایش را به چالش
میكشیدند .فعالیت حرفهای آل پاچینو محدود به
سینما نشده است .او اشتیاق و عشق اولش را تئاتر
میداند و در این حوزه فعالیتهای بسیار دارد و
جوایز و افتخارات زیادی هم كسب كرده است .در
عرصه سریالهای تلویزیونی هم آثار و نقشهای
بسیار خوبی از او به یادگار مانده است.

تجربههای متفاوت
ســتاره ســینمای دهه 70میالدی ،تجربههای متنوع و
متفاوتی را پشت ســر گذاشته اســت .در اوایل حرفهاش
بهعنــوان اســتندآپ كمدین بــازی میكــرد .خودش
میگوید«:بــه هركس میگویم بــاور نمیكند ».او مدتی
بهعنوان دربــان در تاالر كارنگی كار میكــرد .درباره این
دوره از زندگیاش گفته«زمانی كه دربان بودم ،درحالیكه
در آینه دیواری خودم را تحســین میكردم ،از كار اخراج
شدم ».او كارهای متعدد و عجیب غریبی انجام داده است
مث ً
ال مدتی در اتاق پست و مجله كامنتری فعالیت داشت.
زمانی كه در آزمون بازیگری فیلم پدرخوانده در استودیو
حضور داشت ،چندین بار به وســیله مدیر آنجا رد شد اما
فورد كاپوال برای داشــتن او جنگیــد .فیلمبرداری خیلی
زود انجام گرفت ،زیرا هردو میترسیدند تا بهوسیله مدیر
استودیو اخراج شوند.

نادرترین تیپ شخصیتی
بین تیپهای شخصیتیای كه در سیستم  MBTIدستهبندی
میشــوند ،آلپاچینو به تیپی خاص تعلق دارد .ظاهرا ً تیپ
شخصیت  INFJنادرترین تیپ شخصیتی است كه تنها یك
درصد جمعیت را بهخود اختصــاص میدهد .افرادی كه این
تیپ شــخصیتی را دارند ایدهآلگرا هســتند .آنها بهواسطه
خالقیت و ذهن زیبایی كه دارند جهان را نهتنها به شكلی كه
هست ،بلكه به شــكلی كه فكر میكنند باید باشد ،میبینند.
با وجود اینكه آنها نســبت به مشكالت دیگران اهمیت نشان
میدهند و همــدردی میكنند ولی متفكرانی هســتند كه
تصویر بزرگتری از ماجرا میبینند .آنها بهجای كمك به افراد،
بهدنبال راههایی برای تغییر سیســتم هستند .آنها همچنین
اشخاصی مصمم ،پرانرژی و غریزی هستند و میل دارند سریعاً
به ماجراها بپیوندند و كار را شروع كنند تا اینكه برنامهریزی
دقیقی داشته باشــند .به همین علت ،تیپ شخصیتی INFJ
میل دارد به تنهایی با مســائل دنیا برخورد كنــد و بنابراین
میتواند بهدنبال مواجه شــدن با چالشهای عظیم خرد و از
خواب و خیال بیدار شود .اما باید بگوییم بسیاری از تغییرات
بزرگ داخل جامعه بهواســطه رفتار مصمــم و قاطعانه افراد
 INFJانجام میشود.

نجات تواناییها
توصیف كارشناســان از بازی پاچینو ،هنرمندی اســت كه
با اجرایی قدرتمند پرده را در برمیگیرد .بعید اســت شــما
آلپاچینو را نبینید .او هم ستاره است و هم بازیگر ،در تكتك
فیلمهایش فراموشنشدنی است و كام ً
ال در نقش ذوب میشود.
او همه تناقضهای حضور بزرگ بر پــرده را دارد؛ در جزئیات
دقیق است ،توان مغلوبكنندهای دارد ،ماحصل كارش اغلب
نفس را بند میآورد ،گاهی آزاردهنده بهنظر میرسد اما همواره
فراموش نشدنی است .با همه این ویژگیها او اعتراف میكند
كه مدتی چندان قدردان تواناییها و داشتههایش نبوده است.
او میگوید«:بازیگر ثروتمند معموالً راهی برای خالص شدن
از شــر ثروت پیدا میكند .من پولهایــم را روی فیلم خودم
 The Local Stigmaticســرمایهگذاری كردم كه هرگز رنگ
پرده را بهخود ندید .روی چند نمایشــنامه كار كردم .ناگهان
پس از چند ســال كلی مالیات مقروض شــدم و موعد وامها
سرآمد و ورشكسته شدم .اما میدانی واقعاً چه چیز تكانم داد؟
داشتم در سنترال پارك قدم میزدم كه جوانی نزدیك آمد كه
او را نمیشناختم .و به من گفت :هی چه اتفاقی برات افتاده؟
دیگه نمیبینمت مردِ .منمن كردم .جوان گفت خدای من آل.
میخوام تو رو اون باال ببینم .بعد من فهمیدم خوش شــانس
بودم كه آنچه را به من داده شده در اختیارم هست .باید از آن
استفاده كرد».

رفع بیحوصلگی
كودكان

برای همه والدین پیش آمده كــه با بدقلقی و
بیحوصلگی كودكشــان مواجه شده باشند و
كالفه از بهانهگیریهای او ،ندانند چطور باید این
شرایط را مدیریت كنند .بد نیست بدانید كودكان
هم درست مانند بزرگساالن ،احساساتی مانند
بیحوصلگی را تجربه میكنند و برای رفع این
مشكل ،گامهای مؤثری وجود دارد.

1

قبل از هرچیز بپذیرید كــه اگر فرزندتان
دچار بیحوصلگی شــده و نمیتوانید او
را ســرگرم كنید ،به هیچ عنوان گناهكار
نیستید .به جای احساســات منفی ،به راهكارهای زیر
فكر كرده و سطح اثرگذاری آنها را در مورد كودك خود
بررسی كنید.

2

وضعیت خســتگی یا گرسنگی فرزندتان
را بررسی كنید .در واقع ممكن است علت
بیحوصلگی ،تنها كاهش سطح انرژی در
اثر كمخوابی یا تغذیه نامناسب باشد.

3

بســیاری از والدین بهخاطر مشغله زیاد،
نمیتواننــد هــر روز به نیازهــای روانی
كودكان توجه كنند ،به همین دلیل توصیه
میشود برنامه هفتگی تدارك ببینید .برای سرگرمی و
تفریح مشترك برنامه بریزید.

4

اوضاع را با ســرزنش خودتان بدتر نكنید!
خودتان را توجیه كنید و بهخاطر داشــته
باشید كه شــما مسئول ســرگرم كردن
فرزندتان برای رهایی از دام بیحوصلگی نیستید.

5

به فرزندتان آموزش دهید كه دلیلی برای
هراس از احساسات منفی معمولی ازجمله
بیحوصلگی وجود نــدارد و بهترین كار،
روبهرو شدن با آن است و گاهی بیحوصله بودن ،هیچ
اشكالی ندارد .به عالئم و نشــانهها توجه كنید .گاهی
اوقات كودك تصور میكند بیحوصله است اما واقعیت
چیز دیگری است .بچهها اغلب نمیدانند كه باید از كجا
شــروع كنند یا فعالیت مورد عالقهشان چیست؟ در
چنین موقعیتهایی حضور والدین میتواند بسیار مفید
باشد .به فرزندتان كمك كنید تا مسیر خود را بیابد.
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انیمیشن كوكو

از جامائیكا ،یكی از مقاصد اصلی گردشگران چه میدانید؟

سفر به سرزمین اشباح

بهنامسلطانی دریای كارائیب یكی از شگفتانگیزترین نقاط جهان بهشمار میرود .جزایر مسحوركننده
از یك سو و سواحل زیبا و پرزرقوبرق از سوی دیگر این منطقه را احاطه كردهاند و هر سال
میلیونها نفر گردشگر را به سمت خودش میكشاند .جامائیكا ،سرزمینی كه از سالها قبل نامش با مشهورترین
دوندههای دوهای سرعت مثل یوهان بلیك ،آسافا پاول و یوسین بولت گره خورده درست در میان چنین لوكیشن
شگفتانگیزی واقع شده و خیلیها این كشور كوچك را زیباترین نقطه جهان میدانند .جامائیكا را با مناظر زیبا،
سواحل شگفتانگیز ،آبشارهای دوستداشتنی و اقامتگاههای ساحلی لوكس میشناسند و بین كشورهای كوچك
و زیبای آمریكایمركزی یك تافته جدا بافته اســت .ماجرای كشف و پیدایش جامائیكا كه این روزها به بهشتی
كوچك در آمریكای جنوبی بدل شده ،به حدود 400سال قبل برمیگردد و این كشور تاریخ نسبت ًا كوتاه اما پرفراز
و نشیبی دارد كه خواندن آن خالی از لطف نیست.

رونق كشاورزی

تاریخ 400ساله
جامائیكا كه این روزها به مقصد اصلی بسیاری از گردشگران اروپایی بدل شده و حدود 11هزار كیلومترمربع وسعت و
بالغ بر 3میلیون نفر جمعیت دارد ،در میانه قرن شانزدهم و توسط كریستف كلمب ،دریانورد مشهور ایتالیایی كشف
شده و نخستین ساكنان این جزیره سرخپوستها بودند كه 4قرن قبل از میالد مسیح(ع) زندگی مسالمتآمیزی با
هم داشتند .این جزیره در ابتدای قرن شانزدهم به تسخیر اسپانیاییها درآمد و بعداز آن هم مورد هجوم پرتغالیها
قرار گرفت .البته طبیعی بود كه چنین جزیره بكر و زیبایی مورد توجه كشورهای استعمارگر قرار بگیرد ،چنانكه در
سال 1655میالدی انگلستان به جامائیكا مسلط شد و سلطه آنها تا سال 1962ادامه یافت .تا اینكه جامائیكا با برپایی
نظام پارلمانی استقالل خود را بهدست آورد اما همچنان ملكه الیزابت دوم را بهطور نمادین به رسمیت میشناسد .نفوذ
انگلیسیها در جامائیكا به حدی است كه به كلی روی فرهنگ و حتی زبان مردم تأثیر گذاشته و زبان رسمی جامائیكا
انگلیسی است .بیشتر مردم این كشور مسیحی هستند اما باور به آیینها و سنتهای آفریقایی هنوز بین آنها رواج دارد.

جادوی سیاهوسفید

باور به خرافات در بیشتر كشورهای آمریكای مركزی رواج دارد و مردم جامائیكا هم
از این قاعده سنتی پیروی میكنند .در این كشور ،مردم به سحر و جادو باور دارند و
جادوهای بهكار گرفته در جامائیكا شامل دو نوع طلسم میشود .به اعتقاد مردم این
كشور ،جادوی سفید و جادوی سیاه میتواند خوششانسی بیاورد و در عین حال
میتواند هر فردی را طلسم كند .احضار روح مردگان هم در این كشور رایج است.
مردم جامائیكا بر این باورند كه روح مردگان تا 9روز پس از مرگ روی زمین پرسه
میزند و بازماندگان در این فرصت میتوانند با انجام مراسمی این روح را وارد بهشت
كنند .از همین رو تا 9شب پس از مرگ اطرافیان ،با برگزاری مراسم پرسروصدا كه
همراه با سازهای كوبهای و رقصهای مخصوص است شبزندهداری میكنند .البته
برخی از مردم چنین باورهایی را به سخره میگیرند و به جادوی سیاهوسفید اعتقادی
ندارند ،اما عد ه زیادی مدام نشانی مغازههای سحر و جادوفروشی را میجویند .جالب
اینكه روزنامههای محلی هم داستانهای پرماجرایی درباره طلسمهای باطل شده
روایت میكنند و به رواج خرافات بین مردم این كشور دامن میزنند.

از معروفترین جاذبههای گردشگری كارائیب چه میدانید؟

مجمعالجزایر جادویی

توركس و كایكوس پاتوق سلبریتیها

به جرأت میتوان گفت كه جزایر توركس و كایكوس جزو زیباترین و لوكسترین مقاصد گردشگری
در منطقه كارائیب به شمار میروند .جزایر كارائیب البته مملو از تفرجگاههای بكر و دیدنی با سواحلی
زیباست و بسیاری از سلبریتیها خانههای ییالقی در این جزایر مهیا كردهاند اما بهنظر میرسد جزایر
توركس و كایكوس گوی سبقت را از سایر جزایر كارائیب ربودهاند و همواره جای لوكسی برای تفریح
و استراحت ستارههای هالیوود و ابر میلیاردرها بوده است .این دو جزیره به هم چسبیده ،بخشی از
شهرتش را مدیون حضور سلبریتیهاست و به همین دلیل معموالً در قرق سلبریتیهاست و سفر به
این جزایر در فصول دلپذیر سال بسیار گران تمام میشود.

بارابادوس یك مقصد بهاری

گشتوگذار در طبیعت بكر و دیدنی و بازدید از بناهای تاریخی و خرید از فروشگاههای لوكس از
سرگرمیهای این جزيره خارقالعاده است .جالب است بدانید كه در این جزیره شب معنای چندانی ندارد
و به واسطه حضور پررنگ گردشگران ،همه جا مثل روز روشن است .جزیره بارابادوس با تابستانهایی
مرطوب و بهاری گرم و خشك شناخته میشود و سفر به این جزیره در فصل بهار اوج میگیرد .معماری
بینظیر این جزیره بیش از هر موضوع دیگری موردتوجه گردشگران قرار میگیرد و بازدید از بناهای
تاریخی یكی از برنامههای اصلی تورهای گردشگری است كه مردم را به این منطقه میبرند .تنوع اقوام در
این جزیره بیداد میكند ،اما فرهنگ غالب در بارابادوس ،آفریقایی ،هندی و انگلیسی است.

آنتیگوا اینجا باران نمیبارد

این جزیره به واسطه داشتن خط ساحلی با شنهای سفیدرنگ مشهور است و معموالً بهعنوان میزبان
مسابقات بینالمللی قایقرانی انتخاب میشود .یكی دیگر از مزیتهای ویژه جزیره آنتیگوا این است
كه همه امكانات الزم برای غواصی را برای غواصهای حرفهای مهیا كرده و هر سال تعداد زیادی از
غواصها در این جزیره گرد هم جمع میشوند .آنتیگوا یكی از 2جزیرهای به شمار میرود كه كشور
ناشناخته باربودا و آنتیگوا را بهوجود آوردهاند .بین تمام جزایری كه در دریای كارائیب وجود دارد
جزیره آنتیگوا جزو آفتابیترین جزیرهها بهحساب میآید و در همه فصول ،آب و هوایی تابستانی
دارد .اینجا از رعدوبرق و بارانهای فصلی خبری نیست.

كوبا موسیقی روی شنهای ساحل

خیلیها كوبا را با سیگارهای برگش میشناسند و خیلیهای دیگر به واسطه سیاستمدار شناخته
شدهای به نام فیدل كاسترو با آن آشنایی دارند اما كمتر كسی میداند كه این كشور هم یكی از جزایر
زیبای حوزه كارائیب است .كوبا كشور زیبایی است كه رویدادهای سیاسی بسیاری در آن
به وقوع پیوسته و تاریخچهای پرسروصدا دارد اما یك مقصد ایدهآل برای گردشگران حرفهای به
شمار میرود .كوبا به واسطه داشتن شهرهای رنگارنگ و مناظر شگفتانگیز و مردمانی شبزندهدار و
مهماننواز معروف است و هر سال میلیونها گردشگر خارجی برای حضور در جشنوارههای موسیقی
كه در ساحل این كشور برگزار میشود به هاوانا میروند.

سن وینسنت لوكیشن فیلم معروف

این جزیره با سواحل آرام و بكری كه دارد به بهشت حوزه كارائیب معروف شده اما بخش زیادی از شهرتش
را مدیون عوامل فیلم «دزدان دریایی كارائیب» است كه این جزیره را بهعنوان لوكیشن انتخاب كردند.
جزیره سن وینسنت بعد از اكران این فیلم به اوج شهرت رسید و از آن موقع به بعد گردشگران زیادی برای
تماشای زیباییهای این جزیره به منطقه كارائیب میروند .سن وینسنت جزیرهای كوچك و زیباست كه
طبیعتی بینظیر با صخرههای بزرگ دارد و غواصی در آبهای آن حس خوبی به غواصها میدهد .ساختار
حكومت در این جزیره اینگونه است كه ملكه بریتانیا بهعنوان حكمران شناخته میشود و نماینده او
شخصی را به نخستوزیری انتصاب میكند كه از پشتیبانی اكثریت در مجلس برخوردار باشد.

جامائیكا با توجه به موقعیت جغرافیاییاش ،منحصربهفردترین مناظر طبیعی جهان
را دارد و از محل جذب گردشگر درآمد هنگفتی كسب میكند اما مردم آن مثل مردم
بیشتر كشورهای استعمارزده جزو طبقه متوسط بهشمار میروند .افراد طبقه متوسط را
كشاورزان ،ماهیگیرها یا كارگران مزارع نیشكر تشكیل میدهند و در كپرها و محلههای
زاغهنشین اطراف كینگستون -پایتخت جامائیكا -زندگی میكنند .جامائیكا یكی از
بزرگترین صادركنندگان شكر در جهان است و بخش قابل اعتنایی از مردم این كشور
در مزارع نیشكر فعالیت میكنند .موقعیتهای شغلی مناسب و دولتی بهسختی ایجاد
میشود و مردم برای یافتن شغل مناسب باید تحصیالت آكادمیك داشته باشند .جامائیكا
یكی از ثروتمندترین كشورهای جهان بهشمار میرود اما هزینه تحصیل در دانشگاههای
این كشور گران است و همه خانوادهها از پس هزینههای تحصیل فرزندانشان برنمیآیند.
درآمد مردم این كشور بهطور میانگین5300دالر در سال است .برای مقایسه این درآمد با
چند كشور اروپایی ،بد نیست بدانید كه درآمد میانگین سوئیسیها در سال 85هزار دالر
و درآمد آمریكاییها 60هزار دالر است .طبق آخرین برآوردها ساالنه بیش از یكمیلیون
گردشگر از جامائیكا بازدید میكنند و باال رفتن آمار گردشگران كمك چشمگیری به
اقتصاد كوچك این كشور كرده است.

فیلمگردی

زنان مدیر ،مردان عاشقپیشه
در كشور جامائیكا حقوق زنان و برابری مرد و زن در حد كمال رعایت میشود
و به همین دلیل تعداد زنان تحصیلكرده بهمراتب بیشتر از مردهاست .باورش
سخت اســت كه جامائیكا بهعنوان یكی از كوچكترین كشورهای آمریكای
مركزی درصد زنهایی كه در عرصههای مدیریتی در آن فعالیت میكنند با
آمریكا و كانادا برابری میكند .مردم این كشور معتقدند زنان به این دلیل وارد
عرصههای مدیریتی شدهاند كه مردهای جامائیكایی طبق یك آداب و سنت
قدیمی ترجیح میدهند روی مبل به تماشای فوتبال بنشینند و همه امور را به
زنان واگذار كنند .روی دیگر سكه را هم نباید نادیده گرفت :مرد جامائیكایی
بسیار خونسرد است؛ در حدی كه شعار «سخت نگیر مرد» بین مردم این كشور
ی بسیار سختكوش
رواج دارد .البته از نظر مردم دیگر كشورها ،مردان جامائیكای 
و پرتالش بهنظر میرســند .یك ضربالمثل جامائیكایی هم میگوید« :مرد
جامائیكایی ،عاشق پیشهای قهار ،كارگری پركار».

ازدواج در جزیره
خلقوخوی مردم كشــورهایی كــه جاذبههای گردشــگری دارند برای هر
گردشگری مهم اســت و حتی در انتخاب مقصد نهایی بهعنوان یك ویژگی
مورد توجه قرار میگیرد .جامائیكا از این حیث بین گردشگران خارجی یكی
از محبوبترین كشورها بهحســاب میآید ،چرا كه مردم مهربان ،بخشنده و
مهماننوازی دارد .این كشور مردم خونگرمی دارد كه دایره ارتباطاتشان صرفاً
به اعضای خانواده محدود نمیشود .آنها از این نظر به فرهنگ ایرانی شباهت
زیادی دارند .در جامائیكا كودكان ،مردان و زنانی را كه رابطه دوســتانهای با
والدینشان دارند عمو و خاله خطاب میكنند و این رابطه دوستی گاهی آنقدر
عمیق میشــود كه بهرغم نبودن ارتباط خونی ،همه بچهها از چتر حمایتی
عموها و خالهها برخوردار میشــوند .خونگرمی مردم جامائیكا و مناظر زیبا،
سواحل بكر ،هوای مطبوع ،غذاهای لذیذ و هزینههای منطقی باعث شده افراد
زیادی از سراسر دنیا این كشور را بهعنوان محل ازدواجشان انتخاب كنند.

در روزهایی كه شیوع ویروس كرونا عرصه را به مردم دنیا تنگ كرده و كشمكشهای
سیاسی به تخاصم كشــورها با یكدیگر دامن زده ،بســیاری از انسانها هنوز هم
زیباییهای این دنیای فانی را جســتوجو میكنند .تماشای زیباترین نقاط جهان
یكجورهایی دیدن نیمه پر لیوان اســت و انســان را به زندگی امیدوار میكند.
كارائیب كه آن را آنتیل هــم مینامند ،یكی از زیباترین مناطق جهان اســت كه

طبیعت شگفتانگیز

از آداب و ســنتهای منحصربهفرد و
بعضاً عجیب مردم جامائیكا كه بگذریم
باید به طبیعت بكر و زیبای این كشور
اشــاره كنیم كه خیلیها معتقدند در
دنیا نظیر ندارد .آبشــار دانز كه یكی از
اصلیترین جاذبههای گردشــگری در
كارائیب بهشــمار میرود و همواره در
فهرست بهترین آبشارهای جهان قرار
دارد .ساحل داكتر كاو هم كه در بخشی
از پارك دریایی مونگوبی واقع شده یكی
از قدیمیترین و معروفترین سواحل
جامائیكا بهشــمار میرود .گردشگران
در این ســاحل میتوانند شــنا در آب
زالل دریا را كه در تمام طول سال حدود
 ۲۶درجه سانتیگراد است تجربه كنند.
غارهای گرین گروتو كه حدود 26هكتار
از زمینهای ساحلی شمال جامائیكا را
تشكیل میدهد ،یكی دیگر از جاذبههای
گردشگری این كشور است .جامائیكا
یك كشــور كام ً
ال توریســتی است و
طبیعی اســت كه همه امكانات برای
گشتوگذار لذتبخش برای گردشگران
فراهم باشد .در این كشور اقامتگاههای
لوكسی ساخته شــده كه گردشگران
در آنها ساكن میشــوند و با فراغبال از
آبشارهای اطراف باال میروند.

در آمریكا واقع شــده و با جزایر زیبایش شناخته میشــود؛ جزایری كه در چنین
اوضاع و احوالی هنوز هم مقصد اصلی بسیاری از گردشگران است و همه انتظاراتی
را كه انسان از گشــتوگذار در ســواحل بكر و دیدنی دارد برآورده میكند .این
گزارش مختصاتــی جمعوجور از 10جزیــره دیدنی كارائیب را پیشروی شــما
قرار میدهد.

سن بارتلمی ییالق پولدارها

در این جزیره خدماتی بیعیب و نقص به گردشگران خارجی ارائه میشود و همهچیز برای رفاه آنها
مهیاست .سن بارتلمی بیشتر پاتوق پولدارها و افراد مشهوری است كه میخواهند تعطیالتشان
را در یك جزیره لوكس سپری كنند .این جزیره كه در نزدیكی آبهای فرانسه واقع شده ،با هتلها
و اقامتگاهها و ویالهای شخصی مجهز و مدرن شناخته میشود و عروس و دامادهای پولدار برای
گذراندنماهعسلی رؤیایی به آنجا میروند .جالب است كه بدانید این جزیره تنها مستعمره سوئد
در دریای كارائیب بود .سن بارتلمی برخالف سایر جزایر دریای كارائیب در تعطیالت زمستانی
موردتوجه توریستها قرار میگیرد.

یكی از انیمیشنهای كاردرستی كه
میتوانید تماشا كنید ،همین كوكو
است كه توسط لی آنكریج ساخته
شده .فیلم درباره نوجوانی است كه
دوست دارد موسیقی را دنبال كند
و میخواهد مثل ارنستو دال كروز
كه الگوی او است ،نوازندهای بزرگ
و حرفهای شود اما خانواده آنها نسل
به نسل با موسیقی مشكل دارند و
اجازه نمیدهند كه این نوجوان به
آرزویش برسد تا اینكه در فستیوال
موســیقی «روز مردگان» اتفاقی
برای او افتاده و به سرزمین مردگان
وارد شده و مسیری را طی میكند
تا به آرزویش برسد .این انیمیشن
توسط کمپانی پیكسار ساخته شده
و انتشار آن هم با والتدیزنی بود.
گفتنی اســت كه روز مردگان ،از
مفاهیمی اســت كــه در فرهنگ
مكزیكی وجود دارد و شــما با این
فیلم ،درباره این كشور و فرهنگش
بیشتر میتوانید بدانید.

در زمان پروانهها

روزگار دیكتاتــوری تروخیــو در
دومینیكن روزگاری خاص در میان
كشــورهای دریای كارائیب بوده؛
به همین دلیل آثــار و رمانهای
مختلفی با این موضوع شكل گرفته
اســت .این فیلم را ماریانو باروسو
ساخته است .فیلم درباره خواهران
میرابال است .اعضای خانواده آنها
بهدســت مأموران رژیــم تروخیو
كشته میشــوند .همین امر باعث
میشود تا این خواهران به مبارزه با
این دیكتاتور برخیزند و جانشان را
در این راه از دست بدهند .خبر قتل
این سه خواهر كه در حال بازگشت
از مالقات شــوهران زندانی خود
بودند ،جامعــه آن روز دومینیكن
را بهشــدت تحتتأثیر قــرار داد.
حتی بخشی از طرفداران دیكتاتور
وقت این كشور هم تحتتأثیر قرار
گرفتند .مأموران دیكتاتور ،ماشین
این ســه زن را متوقف كرده و آنها
را به زور بیرون آورده و با مشــت و
لگد آنقدر مضروبشــان كردند تا
جان بدهند.

ویرجین در چند قدمی آتشفشان

این جزایر را كریستف كلمب ،دریانورد ایتالیایی در سال ۱۴۹۳میالدی كشف كرد .بیشتر بومیان
ویرجین تا سال ۱۵۹۶یا از این جزیره فرار كردند یا توسط مهاجران به قتل رسیدند اما حاال داستان
به كلی تغییر كرده است .ویرجین هماكنون جزو موفقترین دولتهای كارائیب به شمار میرود و
از طریق جذب گردشگر درآمد هنگفتی دارد .این جزیره با ساحلی زیبا و آبهایی آرام ،یك مكان
رؤیایی برای گردشگری به شمار میرود .یكی دیگر از جاذبههای این جزیره قرار گرفتن در همسایگی
آتشفشانهایی است كه چشمانداز زیبایی برای ویرجین ترسیم كردهاند .صادرات جزایر ویرجین
بریتانیا را نیشكر ،ماهی تازه ،میوههای كمیاب و شن و ماسه تشكیل میدهند.

من كارگردان هستم

بلیز شگفتی طبیعت

ورزشهای آبی این روزها طرفداران بیشماری در دنیا دارد .این دسته از ورزشكاران معموالً ورزش
و تفریح در آبهای آرام را تجربه میكنند و بهترین جایی كه میشود به آنها توصیه كرد جزیره بلیز
در شرق دریای كارائیب است .در این جزیره میتوان تفریحات آبی را در حد اعال انجام داد .حفره
بزرگ آبی كه در بلیز وجود دارد مشهورترین شگفتی طبیعت در این منطقه از جهان به شمار میرود.
دیدن صخره فانوس دریایی در قلب بلیز هم خالی از لطف نخواهد بود .این جزیره مقصد اصلی
طبیعتگردهایی است كه گونههای كمیاب جانوری و گیاهی را جستوجو میكنند .ساكنان جزیره
در سواحل زندگی میكنند و فضای داخلی جزیره مملو از حیوانات و پرندگان كمیاب است.

آروبا جایی برای گلفبازها

این جزیره هم كه در جنوب كارائیب واقع شده و بخشی از پادشاهی هلند است ،بهشت گلفبازها
به شمار میرود .تفریحات آبی ،دوچرخهسواری در كوهستان و اسبسواری هم در آروبا بسیار رایج
است اما گلفبازها معتقدند برای گلفرهای حرفهای جایی بهتر از جزیره آروبا پیدا نمیشود .برخالف
سایر مناطق كارائیب ،آروبا آبوهوایی خشك و بیابانی دارد و مملو از درختان كاكتوس است .آروبا
بیرون از كمربند طوفان قرار دارد و برای گردشگرانی كه گشتوگذار در مناطق خشك و بیابانی را
ترجیح میدهند یك انتخاب مناسب است .مساحت این جزیره 33كیلومترمربع است و از ابتدا تا
انتهای آروبا را در كمتر از یك ساعت میتوان طی كرد.

گوادلوپ عكس یادگاری با كوسهها

این جزیره مقصد اصلی بسیاری از گردشگران خارجی و جایی برای گرفتن عكس یادگاری با
كوسههای عظیمالجثه است .برای این كار ،غواصها وارد قفسهای مخصوص میشوند و با لباس
غواصی خودشان را به كوسه میرسانند .جالب است كه بدانید گوادلوپ فاقد پرچم رسمی است و از
پرچم فرانسه استفاده میكند.

این فیلم را خاویر كلون كارگردانی
كرده است .فیلم ،درباره شخصیتی
به نام كارلوس اســت كــه بعد از
5سال حضور در هالیوود ،حاال به
پورتوریكو ،زادگاهش بازگشــته
است اما او رؤیایی دارد؛ میخواهد
كه نخستین فیلم بلندش را بسازد.
این فیلم كــه در ژانــر فیلمهای
واقعنما قرار میگیرد ،ســعی دارد
كه سختیهای فیلم ساختن را به
نمایش بگذارد؛ خاصه در كشوری
مثــل پورتوریكــو (منظورمان از
فیلمهای واقعنما ،ژانری است شبیه
به «ماجرای نیمروز» و «ایســتاده
در غبــار» و .)...البته چالشهایی
كه یــك فیلمســاز میتواند با آن
روبهرو شود ،بهصورت مطایبهآمیز
در این اثر به نمایش درآمده است.
در واقع خط اصلــی این فیلم ،این
دغدغه همیشگی كارگردا نهای
غیرآمریكایی اســت كه نمیدانند
باالخره فیلمشــان را باید به زبان
انگلیسی بسازند كه مثال دیده شود
یا اینكه به زبان بومی خودشــان
بسازند.

موزیکگردی
رسم زمونه

طهران قدیم

مگر میشود از قطعههای مرتبط
با تهــران قدیم صحبــت کرد و
یادی از مرحــوم مرتضی احمدی
نکــرد؟ ایــن کار اص ً
ال شــدنی
نیست .شاید بشــود او را در کنار
افرادی چون جعفر شــهری و ،...
جزو کســانی دانســت که هویت
تهران قدیم را زنده نگهداشــتند.
احمدی در این آلبوم ،سعی کرده
اســت قطعههای مرتبط با تهران
قدیم را بازخوانــی و ضربیخوانی
کند؛ با آن صــدای خاص خودش
کــه اصــ ً
ا وقتــی میشــنویم،
ناخودآگاه یاد قدیمهای پایتخت
میافتیم .نویســنده کتا بهایی
چون «فرهنــگ بــر و بچههای
تــرون :کلمههای ویــژه ،واژهها،
اصطالحــات و ضر بالمثلهای
تهرانــی» و «پرســه در احواالت
ترون و ترونیا» ،از همان واژههای
تهرانی اصیل ســعی کرده در این
قطعهها استفاده کند و بپرسد که
گاهی در گاراژ دل را باز بکنم یا نه
و درباره «ماشــین مشمندلی»
بخواند و . ...
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پای صحبتهای الله اسکندری
بازیگری که همیشه دغدغه زیبایی شهرش را دارد

عاشقتهران

قديمی و سنتی هستم
نام الله اســکندری يادآور نقشآفرینیهای او در فیلمهای سینمایی و
سریالها (فیلمهایی چون «متولد ماه مهر» و «دریاچه ماهی» و «تیغ و
ترمه» و سریالهای «خاک سرخ» و «در چشم باد») و نگارگریهایش بر
دیوارهای شهر است .اسکندری سالهاست در کنار بازیگری حرفهای ،در
النازعباسیان
زمینه هنرهای تجسمی فعالیت کرده و چندین نمایشگاه عکس ،نقاشی
و موزاییک در داخل و خارج از کشور داشته .به جرأت میتوان گفت او
اولین و تنها زن بازیگری است که آرزوی زیباتر شدن شهرش را محقق کرده و اینک سهمی در
این زیبا و رنگین شدن دیوارهای شهر تهران دارد .به بهانه آغاز دوباره فعالیتهای تجسمی او
در فضاهای شهری ،سراغش رفتیم و از دغدغههای این روزهایش برای جانبخشی دوباره به
این شهر خاکستری پرسیدهایم.
کجاي تهران ساکن هستید؟
من اصالتاً متولد خراسانرضوی هستم اما از کودکی ساکن تهران
هستیم و در بیهقی و آرژانتین ساکن شدهایم .در همه این سالها
در منطقه 6بودهایم.
از نگاه یک هنرمند ،شهر شلوغ و پرهیاهوی
تهران چه زیباییها و نازیباییهایی دارد؟
همه چیز به سلیقه افراد بازمیگردد .یک نفر فضاها و نمادهای
مدرن را دوســت دارد ،یک نفر هم فضاها و نمادهای سنتی را.
شخصاً معماریها و نمادهای تاریخی و قدیمی و نوستالژیک را
خیلی دوست دارم .در دوران کودکیام ،خیلی از نقاط تهران پر از
کوچهباغهای زیبا بود که به نوعی هویت شهرمان محسوب میشد.
متأسفانه در سالهای اخیر و در تحوالت روی داده ،خیلی از فضاها
و خانههای قدیمی از بین رفته و تبدیل به برجها و فضاهای مدرن
شده .البته این فضاها شاید برای خیلیها جالب باشد اما عالقه من
تهران قدیمی است که زیباییهای خودش را حفظ کرده و در عین
حال امکانات شهری خوبی هم داشته باشد.
پس با طرفداران ســلیقه شــهر مدرن زبان
مشترکی ندارید؟
تهران آنقدر بزرگ هســت که برای هر ســلیقهای نقاط جذاب
خودش را داشته باشد و هر کســی بتواند در دلش برای خودش
آن فضاها را پیدا کند.
شما از معدود بازیگران و اولین زنانی هستید که
در راستای زیباتر شدن شهرتان ،دست به کار شده
و در تهران نیز طرحهای مختلفی را برای زیباسازی
شهر اجرا کردهاید .چرا به این سمت و سو رفتهاید؟
به دلیل عالقهام به فضاهای شــهری تاریخی و سنتی .احساس

میکردم فضاهای زیادی از شهر که کلی از خاطرات ما و همنسالن
ما را ساخته در معرض تخریب بوده و هست .البته بخشی از آن
نیز گریزناپذیر بود؛ چرا که شهر باید گسترش پیدا میکرد .هر
شهروندی دوست دارد در شــهری زیبا با امکانات خوب زندگی
کند.
و تعریف کاملتر شما از این شهر زیبا چیست؟
محیطی که هویت ،تاریخ و طبیعت خود را حفظ کرده ،بر اساس
نیازها و نوع موقعیت آن شهر ،دسترسیهای الزم را داشته باشد
و فضاهایی برای شهروند درست شده باشد .برداشت من این بود
که با خاکستری شدن شهر بهواســطه شیوع پلها و اتوبانها و
سازههای بتنی و شبیه آن ،شهر به شــدت نیازمند رنگ است.
چون در رشته تجســمی و طراحی و گرافیک تحصیل کردهام
از تأثیرات رنگها و نقشها بر روحیه شــهروندان مطلع بودم.
اما از طرف دیگر نقاشــیهای دیواری در معرض آسیب در طی
زمان قرار داشت به همین دلیل به سمت آموزش کاشیکاری و
کشف متریالهای بهتر به این منظور رفتم .در اواسط دهه  80با
مسئوالن شهری به توافق رسیدیم .اولین پروژه من در منطقه
 5تهران و مجموعه پلهای شهیدســتاری بود؛ شامل چندین
هزار متر کار .در آن زمان یک شــروع خوبی بــود و بعد از این
پروژه ،خانمهای هنرمند زیادی به این فضا آمدند .در ابتدای کار
خیلیها مرا ترساندند که این کار عمرانی یک فضای مردانه است
و ممکن است از پس آن برنیایی ،اما من آنها را متقاعد کردم که
نگاه شما اشتباه است و ما داریم یک تابلوی هنری در ابعاد بزرگ
در سطح شهر ایجاد میکنیم .غالب اعضای تیم ما هم خانم بودند.
در طی یک دههای که با شهرداری همکاری داشتم ،چند هزار
متر کار هنری در مناطق مختلف انجام دادم.

با ۱۰نماد هنری و معماری شاخص تهران بيشتر آشنا شويد

تهران را به ياد بسپار

عمرخیام در پارك الله

تا اسم عمرخیام این شاعر پرآوازه ایرانی به میان میآید،
ناخودآگاه ذهن سراغ رباعیات زیبای این شاعر عالیقدر
میرود؛ رباعیاتی كه نهتنها در ایران كه در سراسر دنیا هم
عالقهمندان زیادی دارد .استاد ابوالحسنخان صدیقی،
سازنده این تندیس ارزشمند اســت و با اتكا بر هنر خود
یادگاری عزیز را برای این مرز و بوم ،در پایتخت ،بنا نهاده
است .سنگ مرمر كارارا ،متریال اصلی این مجسمه است
و جلوه شــاهكاری به بوســتان الله ،در مركزیت تهران
بخشیده اســت .جالب اســت بدانید كه این تندیس در
ابتدا در ایتالیا ساخته و پرداخت شــد و سپس به ایران
منتقل شد.

عكس:حامدفرجاله

البته هر کجای ایران که باشــید و
حتی اگر یک ایرانی باشــید و هر
کجــای دنیای که باشــید ،وقتی
که قطعه «رســم زمونه» را گوش
میسپارید ،میتوانید با آن ارتباط
بگیرید؛ اما در اصل باید این قطعه
را هم نوعی قطعــه تهرانی بدانیم
یا اینکه دســتکم خاطرات یک
تهرانی اصیــل در تهران نســبتاً
قدیمی ،در شــکلگیری آن تأثیر
زیادی داشته .او این قطعه معروف
را ،وقتی خواند که ویرانههای خانه
بزرگشــان در چهارراه عزیزخان
تهران را مشاهده میکرد که خراب
شده بود و بعدها روی این ویرانهها
یک آپارتمان بزرگ ساختند .دلش
گرفت و چنین قطعهای را ساخت
و برای هر کسی که خواند ،دید که
حسابی اثرگذار از آب درآمده است.
او درســت پیشبینی کرده بود؛
این قطعه معروف رسول نجفیان
و یکی از ترانههــای تهرانیهای
قدیمی شد.

8

پنجشنبه

تماشا خانه

اساس ًا به نظر شــما زیبایی محیطی که در آن
زندگی میکنیم تا چه میزان بر روحیه ،انرژی و
حتیکنترلخشمشهروندانمیتواندمؤثرباشد؟
بسیار زیاد .من اتفاقاً اولین کاری که به این منظور انتخاب کردم،
اتوبان همت در تقاطع ستاری بود؛ چرا که روزانه جمعیت زیادی
از این اتوبان میآمدند و میرفتند .طبیعی است که آنها وقتی وارد
تهران شده و از آن خارج میشــدند ،مدام چشمشان به تصاویر
پل و آسفالت و ســازههای بتنی میافتاد و بر روحیهشان بسیار
اثر میگذاشت .من به این فکر میکردم که در این مسیر ،تابلوی
هنری بزرگی خلق کنم که همه ببینند؛ تابلویی پر از نقش و طرح و
رنگ و زیبایی .طوری که وقتی از مقابل آن عبور میکنند ،آرامش
پیدا کنند و حال خوبی داشته باشند .به همین دلیل بود که اساساً
به سمت این کار رفتم .البته به نحوه نگهداری از این آثار و حتی آثار
دیگری که در این حوزه شکل گرفته ،معترضم .ما پیشنهاد دادیم
که حتی نگهداری از این آثار را به ما بسپارند که عملیاتی نشد .به

همین دلیل است که شاهدیم به مرور زمان دچار اشکال شدهاند و
دیگر مثل اوایل نیستند .امیدوارم فرصتی دست بدهد که بتوانیم
این آثار را احیا و نوسازی کنیم.
شــما که به کشــورهای خارجی هم زیاد
رفتهایــد ،به ما بگویید که چــه کار میکنند تا
کالنشهرهایشــان هویت و زیبایی بصری پیدا
کنند؟
متفاوت است .در کشورهایی که فرهنگ و تاریخ درخشانی دارند،
با استفاده از معماری و مجسمهسازی و ...چنین اتفاقی میافتد.
هرچند در کشوری مثل آمریکا که قدمت زیادی ندارد هم ،همین
معماری در قالب آسمانخراشها ،در نقاطی مثل منهتن نیویورک،
به نوعی تبدیل به نماد این شهرها میشود .کشورهای آسیایی هم
بیشتر روی نمادهای تاریخیشان تمرکز میکنند .مث ً
ال در ایران
تمرکز روی صنایع دستی و بناهای تاریخی است .یکی از دالیل
ورود من به این عرصه هم عالقه به تاریخ ایرانی و صنایع دستی

هنر تجسمی ،روح تازهای است كه كالبد اشیا را جان تازه میبخشد و وقتی این هنر در فضای شهری
نمود پیدا میكند ،چهبسا كاركردی بیشتر هم در برخواهد داشت .كارایی این هنرهای بصری در
فرهنگ ،هویت ملی ،حیات جمعی شهری ،آموزشهای شهروندی و حتی امور تجاری و تبلیغات
انكارناپذیر است .شهر تهران نیز از این هنر بینصیب نمانده و تاریخ و فرهنگ غنی آن را میتوان

خالق شاهنامه در میدان فردوسی

فردوســی را همگان با حماسههای پرشــور و گدازش
میشناسند .فردوسی مرد بلندآوازهای از سرزمین پارس
اســت كه با تمام جان ،بر ســر عهد خود برای پاسداری
زبان و ادب فارسی ایستاد .تندیس این بزرگمرد نیز ،در
میدان فردوسی كه از میادین اصلی شهر است ،بنا نهاده
شده و باری دیگر استاد ابوالحسن صدیقی ،كه خود نیز
از شاگردان كمالالملك بوده است ،آن را علم كرده است.
او این اثر را در ســال  ۱۳۳۸ســاخت و كار نصب آن در
میدان فردوسی را فرزندش ،فریدون صدیقی انجام داد.
این تندیس كه مرمرین اســت ۳ ،متر ارتفاع دارد و روی
تختهسنگی ۹تنی ،از كوه الوند ،قرار داده شده است.

ابوریحان بیرونی در بوستان الله

هر كجا كه یاد منجمان و دانشمندان طراز اول جهانی در
میان باشد ،نام ابوریحان بیرونی میدرخشد .چرا كه این
مرد بزرگ در تمامی علوم ادوار چیرهدست بوده و مهارتی
غیرقابل وصف داشته اســت .محمدعلی مددی ،نقاش،
مجسمهســاز و بنیانگذار انجمن مجسمهسازان ایران،
این تندیس فاخر را بنا نهاده اســت و در سال ۱۳۷۳در
میان آبنمای پارك الله ،جای گرفته اســت .ارتفاع این
تندیس به  ۵/۴متر میرسد و متریال اصلی آن ،برنز درجه
یك است .ساخت این مجســمه یك و نیمسال از زمان
مددی را گرفت و در نهایت ،جلوهای بر جلوههای هنری
تهران افزود.

قدیمیمان بوده است که ســعی کردم در قالب تطبیق معرق و
کاشیشکسته آن را دنبال کنم تا به نوعی از فراموشی این صنایع
جلوگیری کنم .خوشحالم که نقشی کوچک در معرفی این حوزه
داشته باشــم و امیدوارم که باز هم بتوانم به این همکاری برای
زیبایی شهرم ادامه بدهم.
در حال حاضر طرح و ایدهای هم برای زیباتر
شدن تهران دارید؟
خیلی دلم میخواهد مجددا ً کارهایی در حوزه تجســمی برای
شهر تهران انجام بدهم .دوســت دارم به عنوان یک شهروند در
محیطی زیبا زندگی کنم و این را حق هر شــهروندی میدانم.
طبیعی است وقتی شهروندان محیط اطرافشان را زیبا ببینند که
کلی هم برایش زحمت کشیده شده ،خودشان هم به این صرافت
خواهند افتاد که از آن به خوبی نگهداری کنند .متأسفانه در این
زمینه ،خیلی میبینم کارهایی که انجام شده یا فضاهای سبزی
که طراحی شده ،توسط برخی از افرادی که مسئولیت شهروندی
ندارند ،تخریب میشود .ما به عنوان هنرمند ،باید بخشی از کارمان
هم فرهنگسازی در این زمینه باشد .همه چیز در این حوزه نباید
با جریمه و قانون و برخورد پیش برود ،باید فرهنگســازی هم
صورت بگیرد تا بدون نیاز به جریمه و برخورد قانونی ،حس کنیم
که شهرمان واقعاً خانهمان است و در نگهداریاش تالش کنیم.
اینها همهاش نیاز به فرهنگسازی و آموزش دارد.
کالسهای هنریتان هنوز دایر است؟ خاطرم
هســت در بحث کارآفرینی هنری فعالیتهای
خوبی در پیش گرفته بودید...
کالسها را که تشــکیل ندادهام؛ به دلیل مشغلههای فراوانم در
خارج تهران .تیمی هم که داشتیم خیلی کوچکتر شده .بعضی
از بچهها به خارج از کشــور رفتهاند و برخی را متأسفانه از دست
دادهایم و برخی هم که خودشان پروژههای بزرگتر گرفتهاند و
مستقل شــدهاند .امیدوارم در آینده نزدیک بتوانم این کالسها
را دوباره راه بیندازم.
برای جشــنواره فجر امسال فیلمی دارید؟ از
مجموعه «جشن سربرون» چه خبر؟
سربرون که بعد از بیست ماه تقریباً تمام شده .قصهاش در دوره
مشروطه میگذرد و به زندگی عشــایر مربوط است و من نقش
بیبیکتایون را بازی میکنم که یک زن ایلیاتی عشایری است که
شخصیتی محکم و قاطع دارد .فیلمی هم با موضوع کادر درمان
کار کردهام که در مراحل فنی است و امیدوارم به جشنواره فجر
برســد .فیلم دیگری هم دارم کار میکنم که قطعاً به جشنواره
امسال نمیرسد .مجموعه «آهوی من مارال» را هم برای نمایش
خانگی دارم کار میکنم.
شما از بازیگرانی هستید که هم در سینما و هم
در سریالها پررنگ ظاهر شدهاید .چطور چنین
اتفاقی افتاده؟ بخشی از بدنه سینمای ما با سریال
و خاصه سریالهای تلویزیونی مشکل دارند...
من از کسانی هســتم که تأکید بر نقش دارم ،نه مدیوم .گاهی
حس میکنم یک نقش بهقدری مهم است که در قالب یک فیلم
سینمایی نمیتوان حق مطلب را دربارهاش ادا کرد؛ پس نیاز به
سریال دارد تا خوب پرداخته شده و دیده شود .این چیزی که
میگویید قب ً
ال وجود داشته و در مراجعه به دفاتر تهیهکنندهها
مشاهده میکردیم؛ که معتقد بودند شــاید حضور در سریال
تلویزیونی باعث کمتر دیده شــدن ما در سینما شود .اما رونق
پلتفرمهای پخش فیلم و ویدئو ،باعث شده تا این تضاد از بین
برود و نگاهها تغییر کند.

در بناهای تاریخی ،مجسمههای قدیمی و سردیسهای ارزشمندش جستوجو كرد .گرچه اغلب
بناهای هنری و تاریخی آن در دل كوچهپسكوچههای شهر چون دُر در صدف مانده و كمتر در معرض
دید هستند اما برجها و مجسمههای شهری در میادین و خیابانهای پرتردد جلوهگری میكنند .با ما
همراه باشید تا نگاهی به تعدادی از این آثار تجسمی ارزشمند در شهر تهران بیندازیم.

گرشاسب در میدان حر

نبرد گرشاسب و اژدها از حماسههای مشهور و دیرینهای
اســت كه به گوش تمــام ایرانیان آشناســت .غالمرضا
رحیــمزاده ارژنگ ،مجسمهســاز و پیكرتــرش ایرانی،
مسئولیت ســاخت این تندیس را برعهده داشته است و
در سال  ۱۳۳۹آن را ساخته و سپس در میدان حر تهران
بنا نهادهاند .این مجســمه داســتان پیكار میان اژدهایی
قدرتمند و گرشاسب را روایت میكند .قصه از این قرار است
كه گرشاســب با اژدهایی كه دور بدنش پیچیده ،در حال
نبرد است و نیزهای كه به سمت دهان او نشانه رفته ،خبر
از پیروزی انسان بر نفس خود یا بهطور كلی پیروزی خیر
بر شر میدهد .ارتفاع این مجسمه به  ۵/۱۲متر میرسد.

كوهنورد در میدان دربند

اگر به میدان دربند رفتهاید ،بیشك مجسمه كوهنورد ایرانی
را دیدهاید .این مجسمه با رنگ مســی و حدود  ۳متر ارتفاع
حدود نیمقرن پیش بهدست استاد مرحوم رضا لعلریاحی،
مجسمهساز و نقاش معروف ایرانی ســاخته شده است .این
مجسمه در واقع تندیسی از مرحوم (قربانعلی) امیر شاهقدمی،
مربی كوهنوردی ،چتربازی و اسكی ارتش جمهوری اسالمی
ایران است .ظاهرا ًمراسمی با حضور پهلویدوم در دربند تهران
برپا شده بود كه شاهقدمی انجام حركات نمایشی روی قلهها را
برعهدهداشت.همین اتفاق موجب شد تا رئیسوقت فدراسیون
كوهنوردیراكهبهدنبالالگوییبرای ساخت مجسمهكوهنورد
ایرانی میگشت ،امیر شاهقدمی را پیشنهاد دهد.

اینجا تهرونه

اجازه بدهید یک موزیک انتقادی
هم معرفی کنیم که درباره تهران
تولید شــده اســت؛ قطعهای که
رضا یزدانی خوانده و روزبه بمانی
هم ترانهاش را ســروده است .رضا
یزدانی بهواسطه همکاری با مسعود
کیمیایی در فیلمهای او ،قطعههای
شهری زیادی در مورد تهران و ...
خوانده اســت .در ترانه این قطعه
آمده اســت«:اینجا تهرونه ،شهر
خوشــبختی ،شهر شــام و ناهار
آماده/واسه کوچ کردهها ،این شهر
گوشه گوشهاش ،ســعادتآباده/
اینجا تهرونه ،شــهر خوشبختی،
شــهر دربند شــهر آزادی/معنی
اختالفو ،میفهمــی وقتی ،باالی
برج میالدی »...البتــه یزدانی با
توجه بــه اینکــه یــک خواننده
اجتماعی محســوب میشود ،در
این قطعه ســعی کرده از وضعیت
گسترش شــهر و بر جســاز یها
و ســخت شــدن زندگــی در
کالنشهری بهنام تهران ،در قالب
این قطعه بخواند.

امیركبیر در پارك ملت

امیركبیر بزرگمردی تاریخی است كه همواره از درایت
و خردمندی او یادشــده است .اســتاد ابوالحسنخان
صدیقی ،باری دیگر با خلق این اثر نشان داد كه توانمندی
او در خلق آثار ،بینظیر است .این مجسمه در سال۱۳۵۶
در فلورانس ایتالیا ساخته شد و  ۳۳سال بعد از ساخت
اثر در ســال ۱۳۸۹به همت جمعی از دوستداران هنر
ایران و ســازمان زیباسازی شــهر تهران به ایران آمد.
این مجســمه كه آخرین اثر اســتاد صدیقی اســت ،از
جنس برنز بوده و ۱۰/۳متر ارتفاع دارد .این مجســمه
همچنین در پارك ملت تهران و در كنار ســایر مشاهیر
جای گرفته است.

سردیس آتوسا در حسنآباد

در میان سردیسهای شهر تهران ،سردیس یك بانو آن هم در
میدان حسنآباد تهران ،برای خودش ماجراهایی دارد .جالب
است بدانید این مجسمه كه چهره یك زن باستانی را نشان
میدهد ،بزرگشده ســردیس فیروزهای رنگی است كه در
موزه ایران باستان نگهداری میشود و منسوب به آتوسا ،دختر
كورش هخامنشی است .در ســال  ۱۳۹۵یكی از هنرمندان
جوان كشورمان بهنام آرش غنچهپور ،ماكت این سردیس را در
پنجمین جشنواره دوساالنه مجسمههای شهری شركت داد.
این ماكت بهقدری موردپسند هیأت داوران و مسئوالن سازمان
زیباسازی شهرداری تهران قرار گرفت كه از طراح آن خواستند
مجسمه این اثر را برای نصب در یكی از میادین پایتخت بسازد.

برج آزادی در غرب تهران

قدیمیها تهران را با برج آزادی میشــناختند و آن زمان
كمتر كسی پیدا میشــد كه در آلبومش عكسی یادگاری
كنار این برج نداشته باشد .این بنا كه پیش از انقالب به برج
شهیاد معروف بود ،نمادی از معماری تهران در فرم و قالب
معماری ایران اســت .این بنای زیبا خالق دستان هنرمند
حسین امانت است كه در ســال  ۱۳۴۹طراحی و ساخته
شده است .این بنا بهعنوان نماد «ایران مدرن» و در آستانه
جشنهای  ۲۵۰۰ساله شاهنشــاهی رژیم سابق در میانه
یكی از میدانهای اصلی غرب تهران به نام میدان شهیاد و
آزادی كنونی واقع شده است .ارتفاع این بنا از سطح زمین
 ۴۵متر و مساحت پروژه ۷۸هزار مترمربع است.

برج میالد در تپههای نصر

برج میالد ،سازهای بلندآوازه با ارتفاع  ۴۳۵متر روی تپههای
نصر كه حاصل تالش یازدهساله مهندســان ایرانی است و
همچون نگینی در پایتخت میدرخشد .این سازه بلندترین
برج ایران است و بهعنوان ششمین سازه بلند مخابراتی دنیا
نیز شناخته میشود .این بنا فقط زیبایی معماری ندارد بلكه
به فضایی جذاب برای گردشگری در تهران تبدیل شده است.
این سازه نمایی ۳۶۰درجه و بینظیر از تهران را پیشرویتان
قرار میدهد ،رستورانها و كافههای متنوعی دارد و میزبان
جشنها و جنگهای بسیاری نیز هســت .رستورانگردان
این سازه یكی از بزرگترینهای دنیاست و مركز خریدش
گزینههای جذابی را در خود دارد.

پل طبیعت در بزرگراه حقانی

حیف است از نمادهای هنری شاخص در پایتخت حرف
بزنیم و به سازه بینظیر پل طبیعت اشاره نكنیم .این پل
زیبا پارك طالقانی را به پــارك آبوآتش متصل كرده و
روی اتوبان مدرس احداث شده است .به جرأت میتوان
گفت گذر از این پل و تماشای محوطه اطراف آن در برنامه
تور تهرانگردی هر گردشگری داخلی و خارجی قرار داد.
این پل ،پیكرهاش را از سیوسه پل اصفهان الهام گرفته
اما حسی كه به بازدیدكنندگان میدهد ،بیشباهت به
دیدار از پل خواجو در اصفهان نیست .ناگفته نماند معمار
و طراح پل طبیعت ،لیال عراقیان و علیرضا بهزادی از گروه
«سازههای پارچهای دیبا» هستند.

پنجشنبه

كتاب خانه
اردشیر رستمی ،كارتونیست و تصویرگر كتاب

جایتوهماترابانگاه واقعیعوضكنیم

پررنگترین نكته كتــاب «موهایم را دوبــاره خواهم بافت» از نــگاه من ،حــرف زدن درباره بریدن
از توهمات و آمــوزش نحوه ارتباط برقــرار كردن با یك بیمار خاص اســت .متأســفانه مواجهه ما با
بیماران مبتال به بیماریهای ســخت و خاص و مشــكالت آنها ،غیر از حوزه انســانی برخوردها ،در
حوزههای علمی و اقتصادی هم بســیار غیرواقعی و سوررئالیســتی اســت .این كتاب كمك میكند
كه واقعیتها را دربــاره بیماری و فردی كــه با آن زندگی میكند بشناســیم و یــاد بگیریم .كتاب
كمك میكند از توهم ،برداشــتهای غیرواقعــی و حرفهای بیهودهای كه گاهــی با هدف همدلی
میزنیم اما كلماتی آزاردهنده هســتند ،دور شویم .شــیوه درست اســتفاده از كلمات ،درك كردن
و ارتباط برقرار كردن با دیگران ،نكته مهمی اســت كه كتاب ســعی میكند به ما یــاد دهد و درباره
آن صحبــت میكند .واقعیت این اســت كه در زمانهای كــه ما زندگی میكنیم ،برای پرســشهای
معاصر باید پاســخهای معاصر داشــته باشــیم .نگاه غیرواقعی و سوررئالیســتی به پدیدهها ما را به
جایی نمیرساند .برای زیســت معاصر ،باید درك معاصری از انسان داشته باشــیم .تأكید این كتاب
بر آموختن برقــراري ارتباط معاصــر ،برای من قابلتوجه اســت و بهنظرم ویژگــی پررنگ این متن
محسوب میشود.
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یونس شكرخواه ،استاد ارتباطات و روزنامهنگاری

صدای درونی نویسنده راهگشاست

نویسنده در كتاب «موهايم را دوباره خواهم بافت» استعارهها و عباراتی بهكار گرفته كه استرسها و فشارهای
بیمار را ،در برخورد با دیگران و حرفهای آنها بازتاب میدهد .تعابیری كه نویسنده بهكار گرفته از آرزوی او برای
داشتن حریم خصوصی امن میگوید؛ مثل آینهای كه حقیقت را نشان میدهد اما تنها بهخود فرد و همهچیز را
از بقیه پنهان میكند .تجربه من از مواجهه با فرد مبتال به سرطان ،در كنار برادرم فرامرز اتفاق افتاد كه سرطان
او را از ما گرفت .واكنش او به سؤالها درباره بیماری و درد این بود كه بیایید درباره موضوعات مهمتر حرف بزنیم.
استاد شجریان هربار در پاسخ به چنین پرسشهایی میگفت :هم من راضی هستم و هم پزشكم .مهدی شادمانی،
روزنامهنگار درگذشته ما هم حرفی از دردها نمیزد .بهنظرم تجربه نازنین متیننیا ،جزو نخستین تجربهها از
سرطان است كه فرد روی كاغذ آورده است .واژهها در این متن خشابدار نیستند و متن طبقهبندی ندارد ،بیشتر
نوعی خلوتگزینی و پرهیز از برداشتهای موجود است .اصول سهگانه سخنوری كه ارسطو بیان كرده در این
متن وجود دارد .اتوس (به معنای اعتبار گوینده) وجود دارد چرا كه نویسنده خود مبتال به دردی بوده كه از آن
حرف میزند .پاتوس (به معنای جنبههای عاطفی و درد) و كایروس (به معنای اهمیت زمان و مكان بیانات) در
متن مصداق دارد .در نهایت بهنظر من كتاب نشان میدهد كه نویسنده صاحب یك صدای درونی است؛ صدایی
كه برایش راهگشاست و در مواجهه با هر مشكلی به او میگوید :این از سرطان بدتر نیست.

نازنین متیننیا و روایت یك روزنامهنگار از ابتال به سرطان
در كتاب «موهایم را دوباره خواهم بافت»

نوشتن،پرنورترینشاخه
امیدواری من بود
نوشتن از رنج ،آن هم رنج ابتال به بیماری سرطان كه برای بسیاری از مبتالیان تجربهای
فراتر از یك بیماری است ،كار چندان سادهای نیست .شاید به همین دلیل هم نازنین
متیننیا ،نویســنده «موهایم را دوباره خواهم بافت» ،در نخستین روزهای ابتال به
سرطان در جستوجوهایش برای خواندن روایتها ،به قصههایی كه دوست داشته
نیلوفرذوالفقاری
بخواند نرسیده است .قصهای كه نه باعث ترس شود ،نه شعار دهد و نه غیرواقعی باشد،
همین میشود كه او پس از سالها روزنامهنگاری ،تصمیم میگیرد خودش دستبهقلم
شود و روایت اشكها و لبخندهایش را ،از زندگی روزمره با سرطان ،ترسها و امیدواریها و واقعیت شرایط
بیماری بنویسد« .موهایم را دوباره خواهم بافت» به سرعت به چاپ دوم رسید و ماهها در صدر فهرست
پرفروشهای بازار كتاب بوده است .تصویرسازیهای اردشیر رستمی به جذابیت روایتهای این كتاب
اضافه كرده است .با متیننیا از تجربهاش در نوشتن درباره سرطان گفتوگو كردهایم.

پیش از اینكه خودتان درباره ســرطان
بنویســید ،روایتهای مبتالیان را خوانده
بودید؟
نه ،اینطور نبود كه قصه خاصی خوانده باشم .به شكل گذری
در مجلهها و روزنامهها دربارهاش خوانده بودم و در فیلمها
دیده بودم ،اما مشخصاً برای خواندن چنین قصههایی سراغ
كتابها نرفته بودم .در ذهنم هست كه سالها پیش ،مث ً
ال
15سال قبل ،گزارشی از روایت مبتالیان به سرطان سینه
در مجله زنان خواندم و آن گزارش در ذهن من ماندگار شد.
بعد از اینكه متوجه شدم به ســرطان مبتال هستم ،یكی از
دوستانم لینكی برایم فرســتاد كه در آن ،روزنامهنگاری از
گاردین روایتی از ابتالیش به سرطان را نوشته بود .خواندن
آن روایت مرا خیلی ترســاند ،نثر فوقالعادهای داشــت و
گزارشی عالی از شرایط داده بود ،اما خیلی مرا ترساند و بعد
از خواندن آن ،حس كردم كه دلم نمیخواهد چیزی درباره
بیماری بخوانم یا بشنوم.
دنبال خواندن چهجــور مطالبی درباره
سرطان بودید؟
انگار ترسیده بودم از اینكه با این واقعیت مواجه شوم .دغدغه
اتفاقات پیشرو ،دردها و درمان را داشتم و فكر میكردم الزم
نیست استرس و ترسم را بیشتر كنم .یكی از دالیلی كه این
كتاب را نوشتم ،این بود كه در جستوجوهایم برای فهمیدن
اتفاق پیشرو ،منابع خاصــی پیدا نمیكردم .دنبال منبعی

بودم كه در عین حال كه به سؤاالتم جواب میدهد ،طوری
جواب دهد كه اضطرابم بیشتر نشود؛ منبعی كه حس یك
مطلب كلیشهای شــعارگونه را منتقل و هراس ایجاد نكند.
به این ترتیب به این نتیجه رســیدم كه بهتر اســت خودم
آستین باال بزنم.
با نوشــتن این كتاب ،قصد داشتید فقط
داســتان خودتان را روایت كنید یا پیامی به
خوانندگان بدهید؟
قصد نداشــتم صرفاً روایت كنم یا حتماً پیامی بدهم .من
میخواستم بنویســم و این شاید از ســابقه روزنامهنگاری
من بیایــد .خودم را موظف میدانســتم كــه روایت كنم.
حس میكردم خودم تبدیل به سوژهای شدهام كه سرطان
گرفتهام و درگیر ماجراهایی شدهام كه قب ً
ال از هیچكدام خبر
نداشتم .بیماری فقط آن وجهی نیست كه بهعنوان یك مبتال
با آن برخورد میكنی و سراغ دارو و درمان میروی؛ سرطان
وجوه مختلفی دارد؛ مث ً
ال در قدمهای اول ،با هزینه درمان
روبهرو میشوی .واقعیت این اســت كه هزینههای درمان
سرطان در ایران بسیار زیاد و دردسرهای آن برای پیدا كردن
دارو زیاد است .مراحل درمان با حاشــیهها و زحمتهای
مختلفی همراه است كه ناچاری در عین درد كشیدن ،پشت
ســر بگذاری .من ناگهان با همه این ماجراها روبهرو شدم،
همچنان كه زندگیام در خطر بود ،مدام شاهد موضوعاتی
بودم كه تصوری از آنها نداشتم .حتی برایم دردناك بود كه تا

كتابهایی درباره و بهقلم نجاتیافتگان از سرطان

چشم در چشم مرگ و زندگی

قبل از ابتال ،از وجود این مشكالت سر راه بیماران سرطانی
بیخبر بودهام.
قبل از ابتال از چــه واقعیتهایی بیخبر
بودید؟
مثــ ً
ا در یكی از ماجراهــا درباره تفاوت درمــان در مركز
خصوصــی و دولتی نوشــتهام .روایت زمانی كه پزشــكم
صراحتاً گفت برای جراحی فقط میتوانم گزینه بیمارستان
خصوصي را انتخاب كنم .همه میدانند سرطان بیماریای
نیســت كه بتوانی برای درمانش دستدســت كنی و باید
زود اقدام كنی .روزها اهمیت دارند .بیمار ناچار اســت بین
مراكز درمانی مختلف شهر ،در ترافیك و شلوغی با جسمی
دردمند تردد كند و این اص ً
ال راحت نیست.
بعد تصمیم گرفتید راوی این روایتهای
شنیدهنشده باشید؟
من در دوره عجیبی متوجه بیماریام شدم؛ كرونا شروع و
همهچیز در هم پیچیده شده بود .همه در قرنطینه بودیم و
من با سیستم ایمنی ضعیفشده ،ناچار شدم مدت طوالنی
اص ً
ال از خانه بیرون نروم و با كسی معاشرت نكنم .احساس
میكردم جز نوشتن كاری از دستم برنمیآید .نوشتن در این
شــرایط پناه من بود و وقتی از شیمیدرمانی برمیگشتم،
چیزی جز نوشتن كمكم نمیكرد.
در كتاب از حرفهــای اطرافیان و رابطه
خودتان با آنها نوشــتهاید .تجربه شــما از
برخورد اطرافیان با بیمار مبتال به ســرطان
چه بود؟
یكی از اتفاقات عجیب برای مبتالیان به سرطان این است
كه با آدمهایی مواجه میشوند كه همگی معتقدند درباره
سرطان اطالعات دارند .بیشــتر افراد پیشزمینهای از این
بیماری در ذهن دارند و تصورشــان این است كه یك فرد
مبتال به سرطان ،الغر و بیمو اســت كه همیشه خسته و
ضعیف است اما نمیخواهد روحیه خود را ببازد ،به همین
دلیل لبخند میزند ،چون اگر روحیهاش را از دســت دهد
میمیرد .در بیشــتر فیلمها و قصهها هم ،باختن روحیه از
سادهترین و سرراستترین راهها برای مردن بیمارهاست.
من بهعنــوان بیمار ،با كلیاتی از همیــن ذهنیتها مواجه
شدم .افرادی كه از من دورتر بودند ،همین تصور را دربارهام
داشتند و امیدوار بودند نجات پیدا كنم .افراد نزدیكتر به

كتاب گردی
ی و کتاب
باز 

ایــن كتابها قــرار اســت كه به
كودكان شــما ،هم مطالعه را یاد
بدهند و هــم بازی كــردن را .در
واقع این مجموعه 10جلدی ،قرار
است كه به معرفی بازیهای ساده
و خالقانه در محیط خانه بپردازد؛
بازیهایی كه اساسا در خانه قابلیت
انجام دارند .كتابها را نشر پینما
منتشر كرده است كه فعالیتهایش
را در زمینه كتاب كودك و نوجوان
شــروع كــرده .شــعرهای ایــن
مجموعه را مریم اســامی سروده
و تصویرگــر یاش نیز با پریســا
اكبریشــهركی بوده .شــعرهای
كوتاه و ریتمیك این مجموعه در
قالب بازیهای مختلفی مثل بازی
با وســایل خانه ،بازی با شكلها،
بازی با لوازمی كه در آشــپزخانه
هستند و  ...میتواند هم بچهها را
ســرگرم كند و هم باعث پرورش
خالقیت در آنها شود.

هیوالی من گم شده

من ،مثل خانواده و دوستان یا آشــنایان ،واكنش متفاوتی
داشتند .گاهی واكنشهای عجیب و غریبی داشتند و من
حس میكردم ناظر این اتفاقات هســتم .گاهی من طرف
مقابلم را دلداری میدادم چون از بیماری من خیلی ناراحت
میشد! اكثر مردم اص ً
ال واقعیتهای سرطان را نمیدانند و
بلد نیستند كه چطور باید با بیمار رفتار كنند.
بهنظر شــما دلیل این نــوع رفتارهای
اطرافیان یك بیمار سرطانی چیست؟
خیلیها سعی میكنند بیمار را دلداری دهند و حرفهایی
برای امیدوار كردن بیمار بزنند؛ حرفهایی مثل اینكه قوی
باش ،تو از پس بیماری برمیآیی و قهرمانی .اما این حرفها
انگار بر درد بیمار اضافه میکند .وقتی ســرطان داری ،در
این مسیر گاهی خودت را كام ً
ال میبازی ،گاهی در نقطهای

تاریك و سیاه ایستادهای و شــنیدن اینكه باید قوی باشی
چون قهرمانی ،فشــار مضاعفی بر دوش خستهات تحمیل
میكند .بهنظر من مهمترین دلیل این رفتارها ،ناآگاهی و
اطالع نداشتن افراد است و مختص ایران هم نیست ،بلكه در
همه جهان همینطور است .به هر حال سرطان درد و بیماری
جسمی است و افراد تا وقتی خودشــان با آن مواجه نشده
باشــند ،نمیتوانند بیمار را كام ً
ال درك كنند .من بهعنوان
بیمار ترجیح میدادم درك شــوم و حــس نكنم بهخاطر
اطرافیانم ،وظیفه خاصی برعهده دارم .دوســت داشــتم
تمام بارهایی را كه روی دوشم داشتم زمین بگذارم .بعضی
رفتارها بار اضافه بر دوش بیمار هستند .حتی بعد از بهبودی
هم ،بعضی رفتارهای اطرافیان آگاهانه نیست و نمیدانند كه
این فرد ،از دل یك طوفان و خسته از جنگ ،با عوارض زیاد
بیرون آمده است .او یك فرد قوی نیست كه به مراقبت نیاز
ندارد بلكه اتفاقاً به مراقبت بیشتری احتیاج دارد .خیلیها
آماده شنیدن این درد نیستند ،بسیاری از دوستان نزدیك
من كتابم را نخواندهاند چون نمیتوانند با شدت دردی كه
من كشیدهام مواجه شوند .سرطان انگار تو را از جمع آدمها
جدا میكند و به دستهای بینام و بیتعریف وارد میشوی
كه معلق است.
پیشبینی میكردیــد كه كتابتان با این
استقبال مواجه شود؟
تصور نمیكردم كتاب به این موفقیت برســد .دلیل اصلی،
ناامیدی من از فضــای كتابخوانی این روزها بود .این روزها
تعداد كتابخوانها خیلی زیاد نیست و سوژه كتاب من هم
چیزی نبود كه همه بخواهند سراغش بروند .اما ناشر از ابتدا
معتقد بود كتاب موفق میشود چون موضوع تازهای دارد.
حاال از این استقبال واقعاً خوشــحالم ،چون از صمیم قلب
دلم میخواست آدمهای بیشتری این كتاب را بخوانند .این
كتاب شبیه گزارشی طوالنی از دوران سختیها و نامالیمات
در یك زندگی است و من هم مثل هر روزنامهنگاری دوست
داشتم گزارشم خوانده شود .بازخوردهای زیادی از مبتالیان
به سرطان گرفتم كه كتابم را خواندهاند .خیلی از خوانندگان
هم نه خودشان مبتال به سرطان بودند و نه نزدیكانشان ،اما
بازخوردهای خوبی از آنها گرفتم .از نظر شخصی خوشحالم
از این اســتقبال و بهعنوان یك روزنامهنگار از دیده شدن
گزارشم رضایت دارم.

اگر برای گروه ســنی نوجوانان 9
تا 12ســال دنبال كتاب مناسبی
میگردید ،چرا بــه «هیوالی من
گم شــده» فكر نمیكنیــد؟ این
داســتان بلند را مرضیه فعلهگری
نگاشــته و رضا مكتبــی هم آن را
تصویرگری كرده و توسط انتشارات
قصه و داستان به بازار آمده است.
كتاب ،درباره یك شاگرد ریزاندام
كالس پنجمی اســت كه توسط
همكالســیهایش طرد میشود؛
چــرا كه جثــه كوچكی داشــته
و او را زیــاد داخــل رفاقتهــا و
باز یها یشــان نمیكنند .درسا
حتی به جشن تولدهای دوستان
خودش هم دعوت نمیشود اما هر
طور شــده به یكی از این جشنها
میرود و در آنجا تصمیم میگیرد
كه از همــه آنها انتقــام بگیرد .به
همین دلیل دست به كار خطرناكی
میزند .جالب اینكه در پشت جلد
كتاب باركدی هست كه خوانندهها
میتوانند با اســكن آن به نسخه
صوتی كتاب هم دسترســی پیدا
كنند و معرفــی ویدئویــی آن را
ببینند.

ناتمام

برای بسیاری از ما ،سرطان یك بیماری ناشناخته و مرموز است كه چیز زیادی از آن نمیدانیم و شنیدن نامش تنها برایمان ترس و دلهره ایجاد میكند اما بعضی مبتالیان كه تجربه
این بیماری را پشت سر گذاشتهاند ،دست به قلم برده و روایت خود را از روزهای زندگی با سرطان ،اشكها و لبخندها ،تلخیها و ناامیدیهای آن روی كاغذ آوردهاند .در این
گزارش تعدادی از كتابهایی را كه روایت نجاتیافتگان از بیماری سرطان است ،معرفی كردهایم.

من یك نجاتیافتهام

108زن و مرد ،تجربیات خود را از سرطانهای مختلف در قالب كتابی ارائه كردهاند تا بقیه را هم در این تجربه بزرگ و سخت
شریك كنند .كتاب با متنی صمیمی ،انگیزهبخش ،امیدواركننده و البته واقعگرا و فارغ از شعار ،خواننده را با احساسات و
اقدامات نجاتیافتگان آشنا میكند .هر یك از بیماران بهعنوان راوی كتاب ،زندگی عادی خود پیش از تشخیص بیماری،
مواجهه با عالئم اولیه و مراجعه به پزشك و چگونگی اقدامات درمانی و روانی را كه منجر به مهار سرطان و بازگشت به
شرایط طبیعی زندگی است ،شرح میدهند .سپس نویسنده كه خود نیز پزشك است ،در جدولی مختصر و بهصورت
فشرده مشخصات و ویژگیهای بیماری آن فرد و اقدامات درمانی وی را بیان میكند .در بخشی از توضیح پشت جلد كتاب
آمده است« :این كتاب فقط  ۱۰۸داستان نیست .این ،آینده مبارزه ما علیه سرطان است .مراحلی است كه نجاتیافتگان از
سرطان پشت سر گذاشتهاند؛ مراحلی از اشكها تا لبخندها ».انتشارات كولهپشتی كتاب «من یك نجات یافتهام» نوشته
«ویجی آناند ردی» را با ترجمه هدیه جامعی در 495صفحه منتشر كرده است.

من دو بار سرطان را شكست دادم

حمید عشقی متولد  ،1351از كودكی عالقه زیادی به خواندن داشت .همیشه مینوشت اما كار حرفهای نوشتن را بعد از ابتال
به بیماری سرطان شروع كرد .در معرفی این كتاب آمده« :ما همیشه فكر میكنیم فقط برای دیگران اتفاق میافتد؛ اما شاید
یك روز همانطوری كه برای من اتفاق افتاد ،برای شما هم اتفاق بیفتد .یادمان باشد كه هیچكس در هیچ كجا از این بیماری
ایمن نیست .زندگی هر یك از ما سرشار از فرا زونشیبهای متعددی است كه برخی از آنها با كمی تالش حل میشود و برخی
نیاز به وقت و انرژی بیشتری دارد .گاهی اوقات هنگام عبور از گردنههای دشوار زندگی الزم است بهخودمان انرژی و امید
بدهیم .پس از استعانت از پروردگار ،وجود و همراهی دوستان ،آشنایان ،خانواده و همسر ،بسیار خوب ،الزم و ضروری است
اما بهترین راهنما و كسی كه در این مسیر میتواند به ما كمك كند خودمان هستیم .كتابی كه هماكنون در دست شماست
تجربیات نگارندهای است كه با پشت سر گذاشتن همین دشواریها و با امید به زندگی و باالبردن كیفیت آن رابطه معناداری به
زندگی بخشید و با تالش خستگیناپذیر به پیروزی رسید ».كتاب را انتشارات آرمان رشد در 84صفحه منتشر كرده است.

آن هنگام كه نفس هوا میشود

پال كاالنیتی ،در 36سالگی و در آستانه كامل كردن تحصیالت 10ساله خود برای تبدیل شدن به یك جراح مغز و اعصاب،
باخبر میشود كه به سرطان ریه مبتالست .او یك روز ،پزشكی بود كه بیماران در حال مرگ را درمان میكرد و روز دیگر
توپنجه نرم میكند .به همین سادگی ،آیندهای كه پال و همسرش برایش
به مریضی تبدیل شده بود كه با مرگ دس 
نقشهها كشیده بودند ،از بین رفت .كتاب «آن هنگام كه نفس هوا میشود» ،داستان دگرگونی پال كاالنیتی را از یك
توجوی
دانشجوی پزشكی ساده و بیتجربه به جراحی برجسته در استنفورد روایت میكند .او در این دگردیسی ،به جس 
معنای زندگی میپردازد و به انسانی تبدیل میشود كه با تمام وجود با مرگ خود روبهرو شده است .در بخشی از كتاب
میخوانیم« :وظیفه پزشك این نیست كه مرگ را به تأخیر بیندازد یا بیماران را به زندگی سابقشان برگرداند بلكه ما باید
بیمار و خانوادهاش را كه زندگیشان از هم پاشیده است ،در آغوش بگیریم و كاری كنیم تا آنها بتوانند دوباره بلند شوند،
بایستند و به زندگی خودشان معنا بدهند ».كتاب را انتشارات كولهپشتی در 200صفحه منتشر كرده است.

كی ز مردن كم شدم

آنیتا مورجانی در كتاب «كی ز مردن كم شدم :چگونه مرگ من در اثر سرطان بهخودشناسیام منجر شد» ،قصه ابتالیش به
سرطان و مواجهشدنش با مرگ و دوباره زنده شدنش را روایت میكند .او در این رفت و برگشت به دنیای مردگان و سپس
زندگان حقایق بسیاری را درك میكند كه آنها را در قالب این كتاب درآورده است .این كتاب با مقدمهای از وین دایر بهعنوان
پرفروشترین كتاب سال به انتخاب نیویوركتایمز معرفی شد .آنیتا مورجانی به سرطان غدد لنفاوی مبتال بوده و ابتدا برای
درمان خود از روشهایی مثل طب سنتی استفاده میكرد اما بعد از گذشت مدت زمانی به این واقعیت پیبرد كه سرطان
تمام بدنش را فراگرفته و دیگر راهی برای درمان وجود ندارد .او حدود 4سال با این بیماری جنگید اما سرانجام در سال
چهارم ابتالیش مغلوب سرطان شد و به كما فرورفت .مورجانی تجربه عجیبی را طی دوره كمای خود از سر گذراند بهطوری
كه زندگیاش را درگرگون كرد .او میگوید« :بزرگترین و مهمترین تجربه من از این دوران این است كه جوهر ذاتی همه
انسانها عشق است؛ چرا كه باعث نجات زندگیام شد ».این كتاب را انتشارات صبح صادق در 217منتشر كرده است.

پیریانــكا چوپــرا ،از بازیگــران
مطــرح هندی اســت كــه حاال
كتــاب سرگذشــت او در ایران با
ترجمه زهرا ارنواز و توســط نشر
كولهپشــتی راهی بازارها شــده
اســت .زندگی این چهره شناخته
شــده هندی2 ،بخــش هندی و
آمریكایــی دارد و در ایــن كتاب
شــاهدیم كه چطور او سعی كرده
است با این دو فرهنگ كنار آمده
و تواناییهایــش را به منصهظهور
برســاند .او كــه تــا نوجوانی در
آمریكا بوده ،به محض بازگشــت
به هند خوش درخشیده و توانسته
اســت برای حرفه بازیگریاش در
سطح جهانی برنامهریزی كند .او
خیلی صادقانــه همه چالشهایی
كه در این مسیر داشــته است با
خواننــدگان خــودش در میان
میگذارد و آنها را در این موفقیت
خود شــریك میكنــد .او در این
كتاب از بازیگری تا تهیهكنندگی
و  ...را توصیف میكند و همچنین
از نقا طعطــف زندگــی خودش
میگوید.

خانهگردی
قصهگویی با نقاشی

اشــتباه نكنید ،قرار نیســت كه
شــما كتابهای داســتان را كه
كلی نقش و نــگار و تصویر دارد
بردارید و شــروع كنیــد به قصه
تعریف كردن .در این ایده ،شــما
قرار اســت كه با كشیدن نقاشی،
قصهای را تعریف كنید .نقاشــی
شما تعریفی ندارد؟ قطعا فرزندان
شــما هم دنبال این نیستند كه
یك داوینچی و ونگوگ را مالقات
كنند؛ همین نقــش و نگارهای
ساده را میتوانید تمرین كنید و
با كنار هم قرار دادنشان ،داستان
بسازید .شك نكنید بچههای زیر
5سال با این قصهگوییها خیلی
سرگرم میشــوند .اگر هم حال و
حوصله دارید ،كمی نقاشیشان را
تقویت كنید تا بتوانید صحنههای
كاملتری را طراحی كنید .اصل
این قضیه ،داســتانگویی است و
تعریــف كــردن داســتانهای
هدفمند كــه بچهها از این طریق
بتوانند به پیامهایی برسند.
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سرآشپز این هفته سه خوراكی خوشمزه
پاییزی معرفی میكند

طعمخوش

دسرهایمیوهای
سحرغفوری
آشپزی یكی از تجربههای لذتبخش
و مهارتهای مفرح زندگی اســت كه
برای همگان كاربــرد دارد .حتی اگر یكبار هم آشــپزی
كرده باشید ،لذت آن را حتما چشــیدهاید .البته آموزش
آشــپزی نیز به همین میــزان جذاب اســت« .ملیحه
رمضانخانی» ،یكی از آشــپزهای مجربی است كه با وجود
داشتن 2فرزند و مشــغلههای فرزندداری ،از پا ننشسته و
همچنان قدرتمند به آزمون و خطا در حوزه آشپزی مشغول
اســت .گاهی هم دختر ۵ســالهاش حلما را با خود همراه
میكند تا او هم در كســب تجربههای جدید سهیم باشد.
این سرآشپز جوان پس از رســیدن به یك ثبات علمی در
رشته آشپزی ،تصمیم گرفت تا در فضای مجازی صفحهای
را افتتاح كرده و تجربیات كسبشــدهاش را با دیگران و
دوستداران هنر آشپزی به اشتراك بگذارد .با ما همراه باشید
تا ۳دسر میوهای متناسب با فصل پاییز را آموزش ببینیم.

دسر سیب ژلهای

دسر كدوحلوایی
كدو حلوایی از میوههای پاییزی و زمستانه مقوی و پرخاصیتی است كه به شكلهای مختلف میتوان آن را
سرو كرد .رنگ نارنجی و پاییزی كدوحلوایی باعث میشود تا این میوه بهعنوان اصلیترین و مقویترین دسر
فصل پاییز انتخاب شود .از خواص این میوه میتوان به خاصیت ضدسنگ ادراری ،مدر بودن و ممانعت از
تشكیل برخی كریستالها در كلیههای سنگساز اشاره كرد .ضدپیری ،سالمت پوست ،درمان آكنه ،كاهش
حمالت آسم ،بهبود سیستم ایمنی ،كاهش خطر بیماریهای قلبی ،ضدكرم ،ضدسرطان بهویژه سرطان
پروستات ،كمك به كاهش وزن ،جلوگیری از زخم معده و كاهش استرس از دیگر خاصیتهای این میوه است.
حاال كه با خواص آن آشنا شدید ،دست بهكار شوید و این دسر خوشمزه را تهیه كنید.

كدوحلوایی :یك عدد متوسط
شكر :نصف لیوان
آب :نصف لیوان
چوب دارچین :یك تكه
زعفران دمكرده ۲ :تا  ۳قاشق غذاخوری

در تابه ریخته و به كدوحلواییها اضافــه كنید .پس از آن هل و چوب دارچین
را نیز به مخلوط كدوحلوایی و آب و شكر بیفزایید تا عطر و طعم بینظیری به
آن بدهد .در حدود چند دقیقه اجازه دهید تا مــواد روی حرارت مالیم پخته
شوند .در انتها نیز گالب و زعفران دمكرده را به موادتان اضافه كنید تا یك سس
كارامل مانند حاصل شــود .در انتها میتوانید این خوراك را با بستنی یا انواع
مغز سرو كنید.

مربای «به»
فصل پاییز ،فصل «به» این میوه بهشتی و پرخاصیت است .حیف است كه این فصل بگذرد و از
این میوه پرمنفعت استفادههای الزم را نبرد .پس تا فرصت هست از این میوه خوش عطر و طعم،
خوراكیهای خوشمزه ازجمله مربا تهیه كنید.

به :یك كیلو
آب ۷ :لیوان
شكر :د وونیم پیمانه
آبلیمو :یك قاشق غذاخوری

نگاهی به منوی غذایی سیاستمداران بزرگ جهان

ذائقه غذایی
سختگیرانهدیكتاتورها
صدام حسین سوپ ماهی

غذای موردعالقه «صدام حسین» دیكتاتور عراقی ،سوپ ماهی بود .بهگفته ابوعالی كه در زمان جنگ ایران و عراق
برای این دیكتاتور غذا پخته بود ،اگر اوقات صدام تلخ بود ،كار آنها ســاخته بود .یعنــی اگر طعم غذا به مذاق صدام
خوش نمیآمد ،سرآشپز را احضار و مث ً
ال به او میگفت« :كدام احمقی اینقدر نمك به این املت زده است؟» بعد ابوعلی
را بابت این كار كه به عقیده او «اسراف» غذا بود ،جریمه نقدی میكرد .این سرآشپز میگوید صدام فقط گاهی به
آشپزخانه سرك میكشید ،آن هم زمانی بود كه د ر ماه رمضان باید روزه میبود ،اما به آشپزخانه میآمد تا كسی
غذاخوردن او را نبیند!

«پل بوت» دیكتاتور كامبوجی بود كه خمرهاي سرخ به رهبری او از سال  ۱۹۷۵تا  ۱۹۷۹در این كشور حكومت
داشت .این دیكتاتور بیرحم برای كنترل و اداره كشورش ،مردم را گرسنه نگهمیداشت و مجبورشان میكرد برای
هر لقمه غذا از او قدردانی كنند .گاهی مردم مجبور میشدند برای اینكه زنده بمانند ،ملخ ،كرم و تخم مورچه بخورند.
بهگفته سرآشپز این دیكتاتور ،او عاشق غذاهای لوكس و دوستدار آبگوشت مرغ بود .درحالیكه باقی مردم كامبوج
تنها آب و سوپ برنج میخوردند او از گوشت گوزن ،خرس وحشــی ،مار ،میوه تازه ،كنیاك و شراب چینی لذت
میبرد .حتی گفته میشود كه سوپ مار كبرا نیز از غذاهای محبوب او بوده.

كیم جونگ ایل سوپ باله كوسه

در سالهای  ۱۹۹۴تا  ۲۰۱۱كرهشمالی رهبری داشت كه از نظر ســبك غذایی متفاوت بود« .كیم جونگ ایل»
عاشق سوپ باله كوسه و سوپ گوشت ســگ بود .او میگفت كه این غذاها به او مصونیت و قدرت میبخشد .گفته
میشد كه او یكی از مشتریان اصلی مشروبات الكلی هنسی نیز بوده است .در این سالها كرهشمالی با بحران اقتصادی
توپنجه نرم میكرد ،با این حال گفته میشود كه او گروهی از زنان را به استخدام خود درآورده بود تا آنها دانه
نیز دس 
دانه برنجهایی كه برای او سرو میشوند را از نظر اندازه ،رنگ و وزن بررسی كنند تا تفاوتی با هم نداشته باشند.

هیتلر پوره سیبزمینی و سوپ

«آدولف هیتلر» دیكتاتور بزرگ آلمانی كه اتفاقات عظیمی در جهان رقم زد ،گیاهخوار ،ضدالكل و غیرســیگاری
بود .او تا آخر عمر خود فقط پوره سیبزمینی و سوپ میخورد .برخی میگویند این گیاهخواری او به ایدئولوژی این
مرد برمیگردد .برخی هم میگویند احتماالً هیتلر بهدلیل ابتال به نفخ مزمن و یبوست ترجیح داده بود تا فقط رژیم
غذایی گیاهخواری را دنبال كند .نكتهای جالب در سرو غذای این سیاستمدار وجود داشت كه باید ۱۵نفر پیش از او
غذایش را تست كرده و بهعبارتی پیشمرگ او میشدند .اگر هیچیك در طول ۴۵دقیقه نقش بر زمین نمیشدند،
آن غذا برای هیتلر سرو میشد.

استالین خوراكیهای گرجستانی

در ابتدا تمامی «به»ها را شسته و
طرز تهیه
آنها را بهطور كامل پوست بكنید.
ســپس هســتهها را از میان آن
درآورده و كنار بگذارید .در ادامه به شــما خواهیم گفت
كه هســتههای «به» چه خاصیتی دارند .ســپس برای
آمادهســازی اولیه مربا تمامی «به»ها را خرد كرده و در
قابلمه مسی بریزید و روی شعله قراردهید .سپس  ۷لیوان
آب به آن اضافه كرده و بهمدت نیمساعت آنها را بپزید .برای
اینكه مربایتان به خوبی لعاب بیندازد حتماً چند دانه از
هستههای «به» را به موادتان بیفزایید .دقت كنید كه شعله
حتماً كم باشد تا موجب سوختن و ته گرفتن مربا و شكر
نشود .در قابلمه را گذاشته و پس از یكساعت دمكنی را
روی آن قرار دهید .پس از گذشت این زمان برای بار دوم
تا ۴ساعت به مواد مربا استراحت دهید تا قوام بیاید و رنگ
آن نیز تغییر كند .پس از سپری شدن این زمان یكقاشق
آبلیموی تازه را به مواد مربا افــزوده و به خوبی هم بزنید.
افزودن آبلیمو به مواد مربا ســبب میشود تا مربا شكرك
نزده و به قوت خود باقی بماند .در آخر نیز یك شب تا صبح
اجازه دهید تا مواد مربا در قابلمه باقی مانده و به خوبی خود
را بگیرد .سپس میتوانید از آن استفاده كنید.

كارشناسان تغذیه معتقدند غذاهایی كه میخوریم بدون شك روی خلق و خوی ما اثر مستقیم میگذارند،
از اینرو سبك غذایی آدمهای مشهور بهویژه دیكتاتورها ،همیشــه موردبحث بوده تا بدانند تا چه اندازه
غذا بر تصمیمات خبیث آنها مؤثر بوده اســت .در همین زمینه چندین كتاب گردآوری و در سرتاسر جهان
به چاپهای متعدد رسیده است .برای نمونه میتوان به كتاب «غذای دیكتاتورها؛ راهنمایی بد برای سرگرم
كردن ستمكاران» به قلم «ویكتوریا كالرك» و «ملیسا اسكات» اشاره كرد كه در آن به غذای محبوب برخی
از دیكتاتورها اشاره شده است .همچنین در این میان یك نویسنده لهستانی دست بهكار جالبی زده است .او

پل پوت سوپ مار كبرا

در تهــران قدیم ،افــرادی در
سطح شــهر وجود داشتند كه
جاهل و بزنبهــادر بودند .حاال
بعضــی از آنها ذاتــا آدمهای
خوبی بودند و بعضیها هم نه.
این بازی قصد دارد كه داستان
یك جــوان كمتجربه را تعریف
كند كه میخواهد انتقام خون
پدرش را بگیرد .او نالوطیها را
به مبارزه دعوت میكند .البته
غالمسیاه ،در ابتدای امر سعی
میكند كه او را مربیگری كند
تا به یك مبارز تمامعیار تبدیل
شــود .او هم همه اینهــا را یاد
گرفته و به كارش ادامه میدهد.
البته در این میــان ،میتواند از
سال حهای جنگی مختلفی هم
استفاده كند و در ازای پرداخت
ســبیل ،آنها را خریداری كند.
در این بازی شما از قابلیتهای
بــه كار رفتــه در بازیهــای
مبارزهای هم كمال استفاده را
میتوانید ببرید.

سیب :به تعداد دلخواه
پودر ژله :یك الی ۲بسته
بستنی :به دلخواه
آب جوش ۳ :لیوان

هل شكسته ۳ :عدد
كره :به میزان الزم
گالب :یكسوم لیوان
انواع مغزها و بستنی :به دلخواه

در ابتدا كره را در تابه گذاشــته و با حرارت كم آب كنید
طرز تهیه
تا به خوبی كف تابه را پوشــش دهد .ســپس پوســت
كدوحلوایی را بریده و به اندازه دلخواه قطعهقطعه كنید.
پس از خرد كردن كدوحلوایی آنها را در كره كه از قبل در تابه آب كردهاید كمی
سرخ كنید تا ظاهری لذیذ بهخود بگیرد .سپس آب و شكر را در لیوان مخلوط
كرده و به خوبی هم بزنید تا شكر در آب حل شــود .حاال مخلوط آب و شكر را

مواد الزم

نفسکش

مواد الزم

مواد الزم

بازی مزرعه نانو

بــا یــك بــازی موبایلــی و
مدیریتی راحت هســتید؟ در
بازی «مزرعه نانــو» كه برای
گوشیهای هوشمند طراحی
شده است ،شما باید به عنوان
یــك بازیكن مزرعــهای برای
خودتان بسازید اما همه هدف
شما صرفا ســاخت این مزرعه
نیســت بلكه باید آن را توسعه
هم بدهید .اینچنین است كه
بازی مرحله بــه مرحله پیش
میرود و شــما با چالشهای
مختلفی روبهرو میشوید و باید
آنها را رفع كنید .ركورد شــما
در پایان مراحــل مختلف هم
البته قابلتوجه اســت .در این
بازی شما باید مواد اولیه را تهیه
كنید و خط تولید راه بیندازید
و ســپس با همین مواد اولیه
محصوالت مختلف درست كنید
و آنها را به فروش رسانده و پول
به دست آورید .با این پول باید
مزرعه ،تجهیزات و كارخانهتان
را گسترش بدهید.

سیب از آن دست میوههایی اســت كه در تمامی دسرها یا كیكها
قابلاســتفاده اســت و عطر و طعم بینظیری به دسر شما خواهد
بخشید .این دسر كه دستور بسیار سادهای دارد ،به راحتی قابلپخت
بوده و در كمترین زمان ممكن آماده میشــود .اگر دوســت دارید
اعضای خانواده بهویژه كودكان را غافلگیر كنید ،این دسر خوشمزه
و متفاوت را تهیه كنید.

«ژوزف استالین» از اواسط دهه ۲۰میالدی تا سال ۱۹۵۳و زمان مرگش ،رهبر شوروی سابق بود و اتفاقات بزرگی در
تاریخ رقم زد .از آنجا كه او صنعتی شدن و اشتراكی شدن را در دستور كار خود قرار داده بود ،همزمان كشورش دچار
قحطی گسترده و حوادث زیادی شد .از اینها كه بگذریم به سبك غذایی او میرسیم .این سیاستمدار عاشق غذاهای
گرجستانی بود؛ گردو ،سیر ،آلو ،انار و مشروبات الكلی بخش اصلی آشپزی گرجستانی محسوب میشود .گفته میشود
«گوزیناكی» نوعی شیرینی گرجستانی هم از غذاهای محبوب او بود .جالب اینجاست كه یكی از آشپزهای شخصی
ژوزف استالین «اسپیریدون پوتین» پدربزرگ والدیمیر پوتین ،رئیسجمهور كنونی روسیه بود!

در ابتدا برای آمادهسازی ژله ،لیوان آب جوش
طرز تهیه
را با یك بســته پودر ژله مخلــوط كرده و در
ظرفی ریخته و روی حــرارت قرار دهید .در
همین حین سیبها را شســته و آنها را بهطور كامل پوست بكنید.
برای قشنگی كار ،بهتر است شكل گرد سیب را حفظ كنید .سپس
به آرامی آنها را داخل مایع ژله بیندازید و دقت كنید كه به خوبی در
آب غوطهور شوند تا رنگ ژله را بهخود بگیرند .در حدود  ۴۵دقیقه
سیبها را درون ژله حرارت دهید .دقت داشته باشید كه حرارت زیر
قابلمه را به هیچ عنوان زیاد نكنید زیرا حرارت زیاد موجب له شدن
و بهاصطالح وارفتن سیبها میشود .پس از اتمام این زمان ،آنها را
از داخل ظرف ژلهای خارج كرده و داخل ظرف دیگری قرار دهید.
سپس باقیمانده ژله را كه غلیظ است در ظرفی ریخته و در یخچال
قرار دهید تا مانند روال ژله خودش را بگیرد .در انتها پس از اینكه ژله
بهصورت كامل سفت شد به همراه سیبهای رنگ گرفته آن را سرو
كنید .پیشنهاد میكنیم در كنار این دسر ژلهای از مزه خوب بستنی
نیز استفاده كنید.

راز قرمز شدن مربای «به»
برای اینكه «به» شــما خوشرنگ و
قرمز شود ،باید بعد از ۳۰دقیقه پخت،
یك دمكنی تمیز روی در قابلمه قرار
دهید و حرارت زیر قابلمه را كم كنید.
در ادامه یك شــعلهپخشكن زیر
قابلمه قــرار داده و اجازه دهید مربا
با حرارت بســیار كم بهمدت یك تا
2ســاعت بپزد .اگر در این مدت آب
مربای شما كم و غلیظ شد ،میتواند
به آن آبجوش اضافه كنید.
درمان گلودرد با هسته «به»
همانطور كه اشاره كردیم برای تهیه
مربا یا هر خوراكی از «به» ،حواستان
باشد كه دانههای آن را دور نریزید؛ زیرا
این دانهها برای درمان گلودرد معجزه
میكنند .زمانی كه گلودرد داشتید
هستههای «به» را داخل لیوانی بریزید
و كمی آبجــوش روی آن بریزید و
بهمدتیكساعتكناربگذاریدتامایع
ژلهای بهدست بیاید و آن را بخورید.
این مایع ژلهای تســكیندهندهای
بسیار عالی برای گلودرد است.

در مدت ۴سال كار مطالعه و پژوهش در زمینه سبك غذایی برخی سیاستمداران را بهطور جدی دنبال كرده
و دست آخر كتابی با عنوان «یك دیكتاتور چه میخورد؟» منتشر كرده است .او برای تنظیم این كتاب سراغ
سرآشــپزهای دیكتاتورهای بزرگ جهان رفته و از آنها درباره غذاهای ولینعمتهایشان پرسیده است.
شابوفسكی سراغ سرآشپزهای خطرناكترین و عصبیترین دیكتاتورها رفته بود تا بداند اگر روزی غذا،
مطابق میل آنها نبود ،چه اتفاقی میافتاد؟! اگر برای شما هم خواندن این خاطرات و سبك غذایی این آدمها
جذاب است پس با ما همراه باشید تا بخشهایی از این كتابها را با هم مرور كنیم.

موسولینی ساالد سیر و لیموی تازه

«بنیتو موسولینی» از سیاستمداران بزرگ ایتالیایی است كه حزب فاشیست ایتالیا را از دهه ۲۰میالدی تشكیل داد
و قدرت را بهدست گرفت .او در جریان جنگ جهانی دوم به هیتلر پیوست ،اما مدتی بعد از قدرت خلع و محاكمه شد.
درباره سبك غذایی این دیكتاتور نكتههای جالبی است كه بد نیست با هم مرور كنیم .بهگفته نزدیكان و سرآشپزهای
او موسولینی مایل بود تا در خانهاش و در كنار همسر و 5فرزندش غذا بخورد .زمان سرو غذا در خانه آنها رأس ساعت
خاصی بود و همه افراد میبایست پیش از ورود او ،ســر میز حاضر باشند .او عاشق ساالد سیر و لیموی تازه بود و
میگفت كه غذاهای فرانسوی «مزخرف» هستند.

عیدی امین بز بریانی

«عیدی امین» رهبر خودكامه ،دیكتاتور نظامی و همچنین سومین رئیسجمهور اوگاندا بود كه از ژانویه سال۱۹۷۱
تا آوریل سال ۱۹۷۹در این كشــور حكمرانی كرد .او 8ســال با وقاحت تمام حكومت كرد و حدود ۳۰۰هزار نفر را
كشت .درباره سبك غذایی او گفته میشود كه روزی ۴۰پرتقال میخورد و در زمان تبعیدش در عربستان سعودی،
از طرفداران  KFCشده بود .عیدی امین عاشق بز بریانی ،كاساو و نان ارزن بود .امین برای مدتی عاشق تمام عادات
غذایی بریتانیایی از جمله چای بعدازظهر شده بود .حتی شــایعاتی مبنی بر آدمخوار بودن عیدی امین مطرح
شده بود.

چائوشسكو الزانیای سبزیجات

بد نیست نگاهی به سبك غذایی سیاستمداران اروپایشرقی داشته باشــیم« .نیكوالی چائوشسكو» رئیس حزب
كمونیست رومانی بین ســالها  ۱۹۶۵تا ۱۹۸۹میالدی بود .آزادی بیان و هر نوع مخالفتی با اشد مجازات در دولت او
همراه بود .پلیس مخفی نیز حضوری فعال در آنها سالها داشت .درباره سبك غذایی این مرد گفته شده كه با غذاهایی كه
ظاهر و تزئین خوبی نداشتند ،برخورد خوبی نداشت .از اینرو سرآشپزهای او تمام تالش خود را میكردند تا غذاهایی با
ظواهر زیبا و دلربا برای او تهیه كنند .او غذاهایی كه در مراسم رسمی برایش آورده میشد را روی زمین میانداخت و
تا میتوانست با پا روی آنها میكوبید .چائوشسكو طرفدار الزانیای سبزیجات ،گوجه ،پیاز ،ساالد و استیك بود.

ماسیاس انگوئما چای بهنگ

«فرانسیسكو ماسیاس انگوئما» سیاستمدار اهل گینه اســتوایی بود .او عاشق نوعی چای به نام «بهنگ» بود كه از
گیاه حشیش و ایبوگا نیز در آن استفاده میشد و خاصیت توهمزایی داشت .او نخستین رئیسجمهور گینه استوایی
بود كه با قتل و تبعید از مخالفانش پذیرایی میكرد .گفته میشود یكبار او ۱۵۰نفر از مخالفان خود را توسط گروهی
از تفنگدارها كه لباس بابا نوئل به تن كرده بودند ،به قتل رســانده .مردم به وی لقب «داخائو آفریقا» داده بودند .از
عادات غذایی او اطالعات زیادی در دست نیست ،اما شایعه شده بود كه او آدمخوار است و جمجمهها را در یخچال
خانهاش نگهداری میكند.

دووالیه غذاهای رژیمی با قاشق

«فرانسوا دووالیه» معروف به پاپادوك ،یك سیاســتمدار اهل هائیتی در دهههای  ۶۰و ۷۰میالدی بود .او در زمان
رسیدن به قدرت ،دچار بیماریهایی ازجمله دیابت ،مشــكالت قلبی و آماس مفاصل بود .به همینخاطر همسرش
مجبور بود تا آخر عمر او ،به او با قاشق غذا بدهد .البته ناگفته نماند این سیاستمدار قبل از رسیدن به قدرت ،یك پزشك
بود و با این وعده سر كار آمد كه به جمعیت سیاهپوستان كشورش هائیتی خدمت كند اما دیری نپایید كه پلیس
مخفی شكل گرفت و حدود ۳۰هزار نفر از مخالفانش دستگیر و كشته شدند .گفته میشود كه تفریح پس از شام
او این بود كه به سیاهچال برود و شاهد شكنجه شدن مخالفانش باشد.

پنجشنبه

توپ خانه
ارسالن كاظمی ،ستاره اصفهانی تیم ملی بسكتبال از تحصیل و بازی در لیگ بسكتبال آمریكا میگوید

سیوسهپل رابهآمریكاییها
معرفیكردم
در تاریخ بسكتبال ایران فقط 2بازیكن به لیگ
بسكتبال آمریكا ( )NBAراه پیدا كردهاند
كه یكی از آنها ارســان كاظمی است؛
بازیكنی كه در 17ســالگی بهعنوان
مهردادرسولی
پدیده نوظهور بسكتبال ایران در تیم
ملی جوانان درخشید و به نخستین
بسكتبالیست ایرانی بدل شــد كه با كمك هزینه دانشجویی
در لیگ دســته یك كالجهای آمریــكا (  )NCAAبازی كرد.
او بعد از ســالها اقامت و بازی در تیمهای دانشــگاهی آمریكا
به ســرزمین مادری برگشــت و حاال در غیاب بازیكنان مطرحی مثل
صمد نیكخواهبهرامی و حامد حدادی ،ستاره تیم ملی بسكتبال ایران در مسابقات
مقدماتی جامجهانی است .با فوروارد اصفهانی تیم ملی كه چند روز قبل یك
ركورد عجیب در تیم ملی ثبت كرد ،درباره زندگی در آمریكا و بازگشــت به
بسكتبال ایران و حال و هوای این روزهای زایندهرود گفتوگو كردهایم.

محبوبترین ستارههای تاریخ  NBAرا بشناسید

مایكل جردن و دوستان

اگر با بسكتبالیستها درباره آرزوهای زندگی ورزشیشان صحبت كنید بالدرنگ از رؤیای بازی در  NBAو همبازی شدن با غولهای
بسكتبال جهان میگویند .لیگ بسكتبال ایران از سالهای دور با ستارههایش شناخته میشد؛ مث ً
ال در یك دورهای كریم عبدالجبار
بهعنوان اعتبار  NBAشناخته میشد و همه بسكتبالیستهای دنیا رویایشان این بود كه روزی برسد كه مقابل این بازیكن بازی كنند.
بعدها بازیكنانی مثل درك نوویتزكی ،ویلت چمبرلین ،اسكار رابرتسون و ...این نقش را ایفا كردند و در دوره معاصر هم نوبت به مایكل
جردن ،شكیل اونیل ،لبرون جیمز و شماری از ستارههای بیچونوچرای دنیای بسكتبال رسید .با گذشت 80سال از عمر  NBAهنوز هم
ستارهها هستند كه به این مسابقات اعتبار میدهند و تنور معتبرترین لیگ بسكتبال تاریخ را گرم نگهداشتهاند .شاید به همین دلیل
مرور نام اسطورههای تاریخ  NBAهمواره یكی از جذابیتهای آن به شمار میرود.

كارل مالون دومین بازیكن امتیازآور تاریخ

این بازیكن از سال 1985تا  2003در یوتا جاز بازی كرد و در آخرین سالهای دوران
حرفهایاش به لسآنجلسلیكرز پیوست اما یك فصل بیشتر در این تیم دوام نیاورد .كارل
مالون 2بار بهعنوان ارزشمندترین بازیكن فصل انتخاب شد و 11بار عنوان بهترین بازیكن این
رقابتها را بهخود اختصاص داد .مالون 14بار هم به تیم ستارگان  NBAدعوت شد كه خودش
یك ركورد بهحساب میآید .این بازیكن آمریكایی بعد از كریم عبدالجبار ،دومین بازیكن
امتیازآور تاریخ  NBAاست .جالب است كه از او با عنوان بزرگترین ستاره  NBAیاد میكنند
كه موفق به كسب عنوان قهرمانی نشده اما با این حال در بین بزرگترینهای تاریخ این لیگ
حرفهای قرار گرفته است.

ویلت چمبرلین مرد ركوردهای شگفتانگیز

این بازیكن از سال 1959تا 1973برای تیمهای فیالدلفیا و لسآنجلسلیكرز بازی كرد و به
افتخارات قابلاعتنایی رسید .ویلت چمبرلین با قد ۲۱۶سانتیمتر یكی از بازیكنان بلندقامت
تاریخ  NBAهم به شمار میرود و همین ویژگی او را به یكی از امتیازآورترین بازیكنان تاریخ
این مسابقات بدل كرد كه میتوانست در اطراف و نزدیكیهای سبد بسكتبال ،ویرانگر ظاهر
شود .او همدوره بازیكنانی مثل بیل راسل و نیت تمند و كریم عبدالجبار بوده و دوئل او با
بیل راسل و كریم عبدالجبار از بزرگترین رقابتهای تكبهتك در تاریخ بسكتبال به شمار
میرود .ركوردهای باورنكردنی او مثل ۱۰۰امتیاز در یك بازی و ۵۵ریباند در یك بازی هنوز
دستنخورده باقی مانده است.

پائو گسول ستارهای از سرزمین ماتادورها

این بازیكن اسپانیایی را هم باید در فهرست بهترینهای تاریخ  NBAقرار داد .پائو گسول
نخستین بازی حرفهایاش را در سال  ۱۹۹۸با پیراهن تیم بارسلونا انجام داد و در سال ۲۰۰۱
بهدلیل كیفیت با زیاش با ممفیس گریزلیز در  NBAقرارداد امضا كرد .او در سالهای  ۲۰۰۹و
 ۲۰۱۰با لسآنجلسلیكرز عنوان قهرمانی  NBAرا كسب و 6بار به تیم ستارگان  NBAراه پیدا
كرد .او بعدها برای شیكاگوبولز و سنآنتونیو اسپرز بازی كرد و مدت كوتاهی در میلواكیباكس
و 4ماه در پورتلند بازی كرد اما مصدومیت مانع ادامه فعالیت حرفهاش شد .گسول با تیم ملی
اسپانیا هم به افتخارات زیادی ازجمله قهرمانی در بازیهای المپیك و قهرمانی در جامجهانی
رسید.

تیم دانكن بازیكن لحظات كلیدی

از فوقستارهای به نام تیم دانكن هم باید بهعنوان یكی از بهترین بازیكنان تاریخ  NBAیاد
كرد .این بازیكن آمریكایی از سال 1997تا  ۲۰۱۶برای تیم سن آنتونیو اسپرز بازی كرد و با
این تیم 5بار فاتح  NBAشد .تیم دانكن 2بار هم جایزه ارزشمندترین بازیكن  NBAرا بهخود
اختصاص داد و 3بار عنوان ارزشمندترین بازیكن فینالها را تصاحب كرد .او ۱۴بار به تیم
ستارگان  NBAراه پیدا كرد و از این حیث به ركورد كارل مالون رسید .در بسكتبال آمریكا از
تیم دانكن بهعنوان بازیكنی كه در بازیهای سرنوشتساز نقش تعیینكنندهای ایفا میكرد
یاد میكنند .دانكن كه دانشآموخته دانشگاه ویك فارست است با تیم ملی آمریكا هم
قهرمان جهان شده است.
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ملی ایران در جام جهانی بــا آمریكا همگروه
شــد و خیلیها دربــاره رویارویی شــما با
بسكتبالیستهای آمریكایی صحبت میكردند.
خودتان در مورد این بازی چه فكری میكردید؟
از اینكه قرار بود مقابل تیم ملی آمریكا بازی كنم خیلی ذوقزده
بودم و این بازی فرصت خوبی بود تا برای راهیابی به  NBAخودم
را نشان بدهم .ما در دانشگاه رایس ایمیل مخصوصی داشتیم كه
ایمیل دانشجویی بود و از این طریق كارهای مربوط به جلسات
و دروس دانشگاهی را انجام میدادیم .چند ساعت قبل از بازی
ایران و آمریكا از طرف همكالسیهای آمریكایی ایمیلی دریافت
كردم مبنی بر اینكه برای حمایت از من در ســالن غذاخوری
نشستهاند و این بازی را از طریق پروژكتور تماشا میكنند .این
ماجرا استرس مرا چند برابر كرد اما خدا را شكر خوب بازی كردم
و روسفید بیرون آمدم.
دقیق ًا در آن بازی خوب بــازی كردی و فكر
میكنم نخستین بازیكن تاریخ بسكتبال ایران
شدی كه به تیم ملی آمریكا اسلم دانك زد...
همینطور اســت .در مــورد این صحنه حس خوبی داشــتم و
پیامهای زیادی از دوســتانم دریافت كردم .آن موقع 20سالم
بود .وقتی بازی تمام شد از طرف تعدادی از بازیكنان آمریكایی
مورد تحسین قرار گرفتم و مربی تیم ملی آمریكا كه مربی یكی
از تیمهای دانشگاهی آمریكا بود به دستیارانش گفته بود
این بازیكن را میخواهم.
البته این بازی مثل بازی تیمهای فوتبال
ایران و آمریــكا در جامجهانی 1998
موردتوجه ایرانیهــا قرار نگرفت.
هنوز از گل حمید اســتیلی به
آمریكا بهعنوان گل قرن یاد
میكنند اما كمتر كسی
در مورد اسلم دانك
ارسالن كاظمی به
آمریــكا صحبت
میكند.
مــا دیگــر بــه این
تبعیضها عادت كردهایم.
بارها پیش آمده كه نسبت
به ایــن كمتوجهیها اعتراض
كردهایم اما دیگر خسته شدهایم.
جالب اســت كه تیم ملی بســكتبال
در جامهــای جهانــی 2010و 2014و
2019حضور داشــته و اگر به جــام جهانی
2023راه پیدا كنیم كه احتمالــش قریبالوقوع
است در 4جام جهانی متوالی حضور داشتهایم .ضمن
اینكه صعود به المپیــك 2008و 2020را تجربه كردهایم
اما رســانهها به این اتفاقات مهم خیلی اهمیت نمیدهند و در
نتیجه مردم از عملكرد درخشان تیم ملی بسكتبال خبر ندارند؛
درحالیكه بسكتبال در خیلی از كشورهای دنیا ورزش شماره
یك و در بدبینانهترین حالت ورزش شماره دو است.
مهاجرت ورزشــكاران ايراني حاشيههاي
زيادي دارد و تعدادي از ورزشكاران به هر دليلي
مهاجرت كردهاند؛ این امكان برای شما هم وجود
داشت كه در آمریكا بمانید اما االن برای تیم ملی
ایران و باشگاه ذوبآهن اصفهان بازی میكنید.

عكس:اشکانمهریار

شما سالها در آمریكا كه مهد بسكتبال است
زندگی كردهاید .آمریكاییها اساس ًا چه تعریفی
از بسكتبال دارند؟
در یك جمله میتوان گفت بسكتبال در خون آمریكاییهاست .در
آمریكا وقتی از كنار خیابان عبور كنید خانههایی را میبینید كه
بیشتر آنها یك حلقه بسكتبال هم دارند و بچههای 13 -14ساله
مشغول بازی هستند .چنین تصویری را در كوچه پسكوچههای
خودمان هم میبینیم اما در كشور ما فوتبال حرف اول را میزند.
شاید دلیلش این باشد كه بسكتبال در ایران
یك ورزش دانشگاهی است و بسكتبال خیابانی
هیچوقت در ایران طرفدار زیادی پیدا نكرد .شما
تجربه فوتبال بازی كردن در كوچه پســكوچه
را دارید؟
من هم مثل بیشتر ایرانیها ،از بچگی دوست داشتم فوتبالیست
بزرگی شوم .دلیلش هم این است كه فوتبال یكی از ارزانترین
ورزشها بود و یك توپ پالســتیكی میخواست و دو عدد آجر
برای تعیین دروازه .فكر نمیكنم ارزانتر از فوتبال گل كوچكی
كه ما بازی میكردیم ،ورزش دیگری در دنیا وجود داشته باشد.
رؤیای بچههای آمریكایی به كلی متفاوت است و با این رؤیا كه
روزی بسكتبالیست بزرگی شــوند و در  NBAبه میدان بروند
زندگی میكنند.
در چنین فضایی كه شــما ترسیم میكنید
راهیابی یك ایرانی به NBAبیشتر به یك مأموریت

غیرممكن شبیه
اســت .بهخصوص
برای شما كه به قصد
تحصیل به این كشور
رفته بودید؟
البته صرفاً برای تحصیل به آمریكا نرفتم.
در آمریكا همانطور كه برای دانشآموزان
نخبه كمــك هزینه تحصیلی قائل میشــوند
برای نخبههای ورزشی هم چنین امكانی را فراهم میكنند.
من هم از طرف دانشگاه بورســیه شدم و دانشگاه رایس در
ازای بازی برای تیم بسكتبالش هزینه تحصیلم را پرداخت
میكرد3 .ســال برای دانشــگاه رایس بازی كردم و بعد وارد
دانشگاه اورگن شــدم كه به لحاظ ورزشی در سطح باالیی
بود .ممكن است بازی در تیمهای دانشــگاهی آمریكا در
نگاه اول آســان باشــد ،اما بازیكنان بهخصوص مربیان
كام ً
ال تحتفشار قرار میگیرند و آینده آنها به نتایجی كه
میگیرند بستگی دارد .من نخستین بسكتبالیست ایرانی
بودم كه میخواســت برای دانشگاه اورگن بازی كند و
برای آنها ریسك خطرناكی بود و همین كارم را سخت
میكرد .اما خدا را شكر خوب بازی كردم و به مرحله
حذفی مسابقات  NCAAصعود كردیم.
همان موقع كه در لیگ دســته اول
كالجهای آمریكا بازی میكردید ،تیم
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از این انتخاب راضی هستید؟
وقتی به ایران آمدم خدمت سربازی را پشت سر گذاشتم و بعد
از آن هم برای تیمهای باشگاهی بازی كردم .واقعیت ماجرا این
است كه بسكتبال به شغل اصلی من بدل شده و بهخاطر اینكه
موقعیت شــغلی دیگری در خارج از كشــور نداشتم مثل همه
بازیكنان حرفهای به بهترین پیشــنهادها فكر كردم و در ایران
ماندم .به هر حال بســكتبال در خیلی از كشورها ورزش شماره
یك است و برای یك بسكتبالیست ایرانی خیلی سخت است كه
بهعنوان بازیكن خارجی و به جای بازیكنان پرتعداد آمریكایی
كه در همه لیگهای دنیا حضور دارند بازی كند .از بازی در لیگ
بسكتبال ایران لذت میبرم اما ورزشكار حرفهای دوست دارد در
باالترین سطح و در لیگهای معتبر دنیا بازی كند.
كمی درباره تیم ملی صحبت كنیم؛ اینكه
بازگشت شما به تیم ملی مصادف شد با انتخاب
مصطفی هاشــمی بهعنوان سرمربی جدید
تیمملی .فكر میكنم درغیــاب بازیكنانی
مثل صمد نیكخواه بهرامــی و حامد حدادی
فرصتخوبی نصیب شما شــده تا به بازیكن
كلیدی تیمملی تبدیل شوید.
باید بگویم كه مربیان قبلی خیلی برای تیم ملی زحمت كشیدهاند
و االن هم در كنار مربیان فعلی تیم ملــی میخواهیم روزهای
خوبی را برای بســكتبال ایران رقم بزنیم .من همیشــه برای
درخشش در تیم ملی انگیزه دارم اما درخشش در تیم ملی نتیجه
تالشهای شخصی نیســت و مربیانی مثل مصطفی هاشمی و
مهران حاتمی كه سالها با آنها كار كردهام در موفقیتم در تیم
ملی سهم دارند.
ركورد 26ریباند در یك بازی كه چند روز قبل
مقابل بحرین ثبت كردی میتواند تولد دوباره شما
در تیم ملی باشد .ظاهرا ً حامد حدادی با 20ریباند
در مســابقات مقدماتی جام جهانی ركورددار
بوده است.
در این چند روز خیلیها درباره این ركورد با من صحبت كردهاند
اما روحم از آن خبر نداشته و اص ً
ال نمیدانستم یك ركورد است .اگر
حامد حدادی در بازی بود امكان نداشت این تعداد ریباند داشته
باشم و میتوانم بگویم از نبود حامد در تیم ملی سوء استفاده كردم.
االن جز بســكتبال ورزش دیگری را دنبال
میكنید؟
فوتبال را دنبال میكردم و طرفدار بارسلونا بودم اما از وقتی همه
ستارهها به پاریسن ژرمن پیوستند قید فوتبال اروپا را زدم.
نمیشودبایكاصفهانیهمصحبتشدودرباره
زایندهرود حرف نزد .بهخصوص یك اصفهانی كه
سالها ساكن آمریكا بوده اما لهجه غلیظ اصفهانی
را حفظ كرده است .بهتر نیست حسن ختام این
گفتوگو صحبت درباره زایندهرود باشد؟
اول میخواهم در مورد سيوسهپل صحبت كنم .این پل چندبار
جزو ۱۰پل زیبای جهان انتخاب شده و من در مورد این موضوع در
دانشگاههای آمریكا كنفرانس دادهام تا همكالسیهای آمریكاییام
سيوسهپل را بشناسند .مسلماً وقتی زایندهرود آب دارد زیبایی
سيوسهپل هزار برابر میشــود .اصفهان وسط كویر واقع شده و
بهخاطر زایندهرود در همه این ســالها زنده مانده است .وقتی
بچه بودم یادم هست چندبار در زاینده رود سیل آمد و پاركهای
مجاور آن زیر آب رفت اما االن خشــك شده اســت .امیدوارم
مسئوالن كاری كنند تا آب در این رود جریان داشته باشد.

كریم عبدالجبار اسطورهای كه مسلمان شد

فردیناند لوئیس آلسیندور جونیور نام اصلی بازیكنی است كه خیلیها او را بهعنوان بهترین
بازیكن تاریخ  NBAمیشناسند .او بعد از اینكه در سال1971به دین اسالم مشرف شد به سبك
محمدعلی كلی نامش را به كریم عبدالجبار تغییر داد .او 20سال برای تیمهای میلواكیباكس
و لسآنجلس لیكرز بازی كرد و ازجمله ركوردها و افتخارات او میتوان به كسب 6عنوان
قهرمانی و 1560بازی در  NBAاشاره كرد .كریم عبدالجبار در دوران بازیگری  ۳۸۷-۳۸امتیاز
كسب كرد و تاكنون هیچ بازیكنی در  NBAبه ركورد بینظیر او دست نیافته است .این بازیكن
آمریكایی بعد از سپری كردن  ۲۰فصل در سال ۱۹۸۹از دنیای حرفهای بسكتبال خداحافظی
كرد و بعد از بازنشستگی در فیلم سینمایی «بازی مرگ» با بروس لی همبازی شد.

مایكل جردن بهترین بسكتبالیست تاریخ؟

در اینكه مایكل جردن بهترین بازیكن تاریخ  NBAاست یا كریم عبدالجبار ،اختالفنظرهای
زیادی وجود دارد اما همه كسانی كه بسكتبال را دنبال میكنند متفقالقول بر این باورند
كه مایكل جردن یكی از 3بازیكن بزرگ تاریخ بسكتبال است .اسطوره بسكتبال آمریكا از
سال1984تا 1993برای شیاگو بولز بازی كرد و بعد از آن برای 2فصل به واشنگتن ویزار
پیوست .او از سال1995به تیم سابقش برگشت و تا سال1995كه از دنیای بسكتبال وداع كرد
به پیراهن این تیم وفادار ماند .مایكل جردن 6بار عنوان قهرمانی  NBAرا تصاحب كرد و 6بار
هم بهعنوان ارزشمندترین بازیكن انتخاب شد .او  ۱۱بار هم عنوان بهترین بازیكن  NBAرا
بهخود اختصاص داد كه یك ركورد منحصربهفرد است.

مستندگردی
آخرین رقص

یكــی از اعجوبههای بســكتبال
جهان كه بهتازگی در سانحهای
درگذشته ،كوبی برایانت بود .او با
مرگ نابهنگام خود ،دنیای ورزش
را در شوك و بهت فرو برد .زندگی
برایانت برای بسكتبالیســتها
و همه ورزشــكاران الها مبخش
بــود؛ مــردی كــه مصداقــی
از قــدرت اراده خالــص بــود.
كوبــی برایانــت ابرســتاره تیم
لسآنجلــس لیكرز بــود كه در
41ســالگی و همراه با دخترش
جیانا و جمعی از دوســتانش در
سانحه سقوط بالگرد شخصیاش
درگذشــت .برخی او را بهواسطه
دستاوردهایی كه داشته ،در كنار
جردن و كریــم عبدالجبار ،جزو
سه بازیكن برتر همه ادوار ورزش
بسكتبال میدانند .جالب اینكه
این اســطوره ،با وجود بازیكنانی
افسانهای چون مجیك جانسون
و شكیل اونیل در لیكرز ،برترین
بازیكــن تاریخ این باشــگاه هم
هست .مستند چنین اعجوبهای
قطعا تماشا دارد.

آیورسن

برای همه عاشقان بسكتبال دنیا،
 NBAغایت آرزوهایی اســت كه
میتوانند داشته باشند؛ اگر بازیكن
باشند كه بهعنوان بازی در این لیگ
و اگر تماشاگر باشــند ،تماشای
یكی از ایــن بازیهــا از نزدیك.
مستند «آیورسن» به كارگردانی
زاتال بیتی نیــز ،دربــاره یكی از
بهترینهای تاریخ  NBAاســت؛
آلن آیورســن .این مستند درباره
این بازیكن بینظیر اســت .جالب
اینكه كودكی و نوجوانی این بازیكن
در آسیبهای اجتماعی و همراه
بــا رویدادهایی مرتبــط با جرم و
موادمخدر گذشته و البته بزرگسالی
او نیز با حضور درخشانش در لیگ
بسكتبال آمریكا .او حتی به فینال
ایــن رقابتها هــم راه یافت .اگر
دوست دارید یك مستند ورزشی
همراه با داســتانهای اجتماعی
نفسگیــر را دنبال كنیــد ،این
مستند میتواند گزینه خوبی باشد.

رؤیاهای حلقه

شكیل اونیل بازیكنی برای همه فصول

این بازیكن ۱۹فصل در  NBAدوام آورد و در همه این سالها یكی از ارزشمندترین بازیكنان
بود .شكیل اونیل در تیمهای اورالندو مجیك ،لسآنجلس لیكرز ،میامی هیت ،فونیكس سانز،
كلیولند كاوالیرز و بوستون سلتیك بازی كرد و تنها بازیكنی به شمار میرود كه پیراهن همه
تیمهای مدعی  NBAرا پوشیده است .با این حال این بازیكن آمریكایی فقط 4بار جام قهرمانی
در  NBAرا باالی سر برد و یكبار هم در سال  2000عنوان ارزشمندترین بازیكن این مسابقات
را تصاحب كرد .شكیل اونیل 8بار هم به تیم ستارگان راه پیدا كرد و در دورهای بهعنوان یكی از
ستارگان انگشتشمار  NBAشناخته میشد كه بازیكنانی مثل كوبی برایانت و مایكل جردن
همه افتخارات ممكن را درو میكنند.

كوبی برایانت بسكتبالیستی كه اسكار گرفت

در  NBAاز كوبی برایانت بهعنوان نماد وفاداری یاد میكنند چرا كه  ۲۰سال دوران فعالیت
حرفهایاش را در تیم لسآنجلس لیكرز سپری كرد و به همه عناوین و افتخارات ممكن چنگ
زد .برایانت 5بار با این تیم قهرمان  NBAشد و 2بار هم عنوان ارزشمندترین بازیكن فینال را
تصاحب كرد .او 11بار بهعنوان بهترین بازیكن فصل انتخاب شد و همیشه یكی از اركان اصلی
تیم ستارگان  NBAبه شمار میرفت .كوبی برایانت در سال  ۲۰۱۸یكی از برندگان جایزه اسكار
شد .كوبی این جایزه را برای ایفای نقش در یك فیلم كوتاه پویانمایی به نام «بسكتبال عزیز»
كسب كرد .مرگ دلخراش او در ژانویه  ۲۰۲۰یكی از غمانگیزترین روزهای تاریخ بسكتبال
آمریكا بود.

لبرون جیمز راز محبوبیت لبرون

در آمارهای منحصربهفرد و ركوردهایی كه درباره بازیكنان مطرح تاریخ  NBAمنتشر میشود
همواره نام این بازیكن به چشم میخورد .لبرون جیمز به همین دلیل یكی از محبوبترین
بسكتبالیستهای معاصر است و تماشاگران زیادی برای تماشای بازی او به سالن مسابقات
میروند .جیمز در سالهای ۲۰۰۳تا  ۲۰۱۰برای كلیولند كاوالیرز بازی كرد و بعدها به میامی
هیت پیوست اما در سال ۲۰۱۴به كاوالیرز بازگشت و قصد دارد با این تیم با دنیای بسكتبال
خداحافظی كند .او 2بار در سالهای  ۲۰۱۳و  ۲۰۱۲قهرمان  NBAشده و 8بار عنوان بهترین
بازیكن لیگ را بهخود اختصاص داده است .لبرون جیمز 2بار ارزشمندترین بازیكن فینالها
شده8 ،بار به تیم ستارگان  NBAراه یافته و سومین بازیكن امتیازآور تاریخ این مسابقات است.

یكی از بهترین مستندهای ورزشی
كه میتوانید تماشــا كنید ،همین
مستند اســت .این مستند ،درباره
2نوجوان بسكتبالیســت است كه
رؤیای بازی در لیگ  NBAرا دارند.
این مستند را استیو جیمز ساخته
اســت؛ و بهخاطر مســتند خوش
ســاخت خود نیز موفق شد اسكار
بگیــرد .البته این مســتند صرفا
درباره بسكتبال نیســت؛ بلكه به
بهانه بسكتبال ،زیر پوست جامعه
آمریــكا رفته و تبعیــض نژادی و
همچنین مشــكالت اقتصادی و
اثرات اجتماعی این موارد را بررسی
میكند .سازنده این مستند ،برای
اینكه بتواند یكی از بینقصترین
مســتندها را تهیه كند5 ،سال با
زندگی این دو نوجوان همراه بوده
اســت .راجر ایبرت ،معروفترین
منتقد آمریكایی نیــز زمانی این
مســتند را بهترین ســال خوانده
بود .پس اگر از عاشــقان بسكتبال
و ورزش هستید ،حتما به تماشای
آن فكر كنید.

بستهپیشنهادی
كتاب

مسئولیت در سفر
هماكنــون گردشــگری به یك
صنعــت تبدیل شــده اســت
و بهدســت آوردن اطالعــات
كافی و نوع برخــورد و تعامل با
افرادی كه قرار اســت با آنها در
ســفر ارتباط داشــته باشیم از
اهمیت باالیی برخوردار اســت.
كتــاب مســئولیتپذیری در
صنعت گردشــگری یكی از این
كتا بهاست كه میتوانیم برای
آشــنایی با صنعت گردشــگری
از آن اســتفاده كنیم .این كتاب
كه توســط هارولــد گودین به
رشــته تحریر درآمده بــه زبان
انگلیســی نوشته شــده است و
نویسنده ســعی دارد تا مخاطب
را با گردشگری پایدار آشنا كند.
درك گردشــگری پایدار چالش
بســیار بزرگی است كه نویسنده
سعی دارد تا با مثالهای ملموسی
كه در متن كتاب گنجانیده است
این مفاهیــم را در ذهن خواننده
تداعی كند.

مستند
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با جادوی پاییز در متفاوتترین ایستگاه ریلی كشور
در استان لرستان بیشتر آشنا شویم

سوتزنان در میان
خشخشبرگها

پادكست

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.

راهنمای خرید بلیت

تا حاال به این فكــر كردهاید كه قطار هم میتوانــد خود یك جاذبه
گردشگری باشد؟ نهتنها چند سالی است كه نوع ،مدل و خدمات قطارها
هم در انتخاب سفر از اهمیت باالیی برخوردار شدهاند ،بلكه ایستگاهها
و محل گذر و توقف قطار هم جزیی از هدفهای سفر بهحساب میآید.
مجتبیيارزمان
در این گزارش یكی از زیباترین ایستگاههای قطار كه در فصل پاییز
جلوهای متفاوت را در بین مســافران به نمایش میگذارد را معرفی
خواهیم كرد .ایستگاه «بیشه» در استان لرستان كه در آخرینماه از فصل پاییز برای بسیاری از
اهالی منطقه و كشور مقصد سفر بهشمار میرود و پذیرای مسافران زیادی است تا از سازههای
بشری كه در میان طبیعت محصور شده است ،دیدن كنند .پس اگر شما هم برای پاییز بهدنبال
مقصدی متفاوت برای سفرتان هستید خواندن این گزارش را از دست ندهید.

ایستگاه اختصاصی

و سفر با قطار

برای سفر با قطار ممكن است نتوانیم
بهموقع بلیت تهیــه كنیم یا زمانی
كه خرید بلیت تكمیل شد موقعیت
صندلیهای رزرو شده باب میل شما
نباشــد .یا ممكن است داخل قطار
بدون غذا بمانید و مجبور باشید تا
مقصد گرســنگی را تحمل كنید یا
اینكه نتوانید خواب درستی را تجربه
كنید .برای رهایی از این مشكالت
آزاردهنده با ما همراه باشید و تجربه
شیرین ســفر با قطار را دوچندان
كنید.

لرستان چهارفصل

در گذشــته تنها راه رسیدن به آبشــار بیشه ،قطار بود.
مســافران برای اینكه بتوانند از دیدنیهای این منطقه
دیدن كنند حتماً باید با قطار به ایستگاه بیشه میآمدند
و از آنجا تنها چند قدم تا پای آبشار فاصله وجود داشت.
اما چند سالی است كه مسیر جادهای هم برای مسافرانی
كه قصد گذران لحظاتشــان در كنار آبشــار را دارند
احداث شده است .بسیاری از قطارهای عبوری هم توقف
بیشــتری در این ایستگاه داشــتند و اجازه میدادند تا
مسافران لحظاتی را از فضا و زیباییهای «بیشهپوران»
استفاده كنند .اما به مرور كه ترددها بیشتر شد ،توقف
قطارهای عبوری هم به حداقل رسید.

زیباییهای استان لرستان بر كسی پوشیده نیست و همه
میدانند كه این زیباییها هنر دست طبیعت است .این
استان كه در غرب كشــور و در منطقه كوهستانی قرار
گرفته ،هم زیبا و هم بكر است و این قابلیت منحصربهفرد
را دارد كه در تمام فصول سال عالقهمندان به طبیعت را
راضی نگهدارد؛ از سرسبزیهای بهار گرفته تا یكدست
سفیدپوش شدن در زمستان ،از هوای مطبوع تابستانی
گرفته تا یكدســت زرد و نارنجی شدن پاییزی .خالصه
اگر اهل طبیعت هستید ،فقط كافی است انتخاب كنید
كه كدام روی از طبیعت بكر اســتان لرستان با روحیه
طبیعتگردی شما سازگارتر است.

در مسیر بیشه

میخهای زمینی
كوهها هــم مانند دیگــر عناصر
تشكیلدهنده این كره خاكی از
اهمیت باالیی برخوردارند .نقش
این سرســختهای بلندمرتبه
كمتر از جنــگل و درخت و آب و
باران در چرخه طبیعت ســیاره
زمین نیســت و بــه همین علت
به كوهها لقــب میخهای زمینی
را دادهانــد .در لیســت بهترین
مســتندهای گردشــگری نام
مســتندی به چشــم میخورد
كــه رشــتهكو ههای آمریكای
جنوبــی را روایــت میكنــد.
 Magical Andesنام مجموعهای
اســت كه 5نفــر در سرتاســر
آمریكایــی جنوبــی در رابطه با
پیوند كوه و آســمان و زمین در
6كشور آرژانتین ،شیلی ،بولیوی،
پــرو ،اكــوادور و كلمبیــا تهیه
كردهاند .شما در این مستند زیبا
روایتهای جالبی از ارتباط این
5نفر با یكدیگــر میبینید كه در
نوع خود بسیار جالب توجه است.

دانستنیهای
سفر

ایستگاه بیشه كه خود در بین درختان درهمتنیده ساخته شده است در همه فصلهای سال جذابیت دارد.
درختان تنومند ،سربه فلك كشــیده و بلندقامت كه صدای پای قطارها در میان این تونل پر از درخت برای
مسافران به معنی نوید لحظههای خوش و خاطرهانگیز اســت .این ایستگاه كه بیشهپوران نام دارد ،در جوار
روستای بیشه واقع شده و نام خود را از آبشار بیشهپوران گرفته است .ایستگاه بیشهپوران همهروزه مسافران
زیادی را بهخود میبیند و قطارهای عبوری كه به سمت خوزستان در حركت هستند هم از این ایستگاه عبور
میكنند اما برای مسافران محلی كه رفتوآمد روزانه را با قطار ترجیح میدهند ،در دو نوبت صبح و عصر دو
حركت قطار درنظر گرفته شده است.

آشنایی با مسیرهای جذاب ریلی ایران كه تجربه سفر متفاوتی به شما میبخشند

روی ریل گردشگری

در بیشه بچرخید
بعد از اینكه با قطار از پیچوخم این مســیر گذشتید و
مدهوش این طبیعت زیبا شدید و به ایستگاه بیشهپوران
رسیدید ،تازه ماجرا برایتان شروع خواهد شد .زمان را
فراموش كنید و تنها به لحظاتی كه قرار است خود را به
طبیعت بسپارید فكر كنید .به این فكر كنید كه چطور
سازههای دست بشر در میان درختان جنگلی محصور
شدهاند و ذهن شما را مســحور میكنند .بهطور قطع
متوجه گذر زمان نخواهید شد و زمان زیادی در ایستگاه
از شــما گرفته خواهد شــد ،قدم زدن روی برگهای
رنگارنگ و ســوتهای ماشــین دودی كه هرازگاهی
سكوت ایستگاه را درهم میشكند از جاذبههای بینظیر
ایستگاه بیشهپوران است .هر چند كه از به تماشا نشستن
این منظره سیر نخواهید شد اما بهتر است سری به اطراف
ایســتگاه هم بزنید و با محیط اطراف هم آشنا شوید .به
روستای بیشه بروید و با مردم مهربان و مهماننواز این
روستا صحبت كنید و درصورت نیاز خریدهای خود را از
فروشگاههای كوچك محلی انجام دهید.

بسیاری از مسافران از ایستگاه بیشه برای گشتن در اطراف آن استفاده میكنند .دیدن
آبشارها و روستاها و مناطق بكر و خاصی كه راحتترین دسترسی به آن از طریق همین
قطار انجام میشود .یكی از پركاربردترین رفتوآمدهای از ایستگاه بیشهپوران به تماشا
نشستن آبشاری به همین نام است؛ آبشاری كه از میان درختان بلوط میگذرد و آب
رشته كوههای زاگرس را به پاییندست و رود سزار میرساند و با 48متر ارتفاع و فرود
روی صخرههای زیرین تصویر خیرهكنندهای را از خود بهجا میگذارد .بیشــهپوران
بهدلیل زیبایی و منحصربهفرد بودنش در سال 1387بهعنوان عریضترین آبشار ایران
در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده و ساالنه پذیرای بیش از 400هزار گردشگری است
كه خود را تا پای آبشار رساندهاند.

در بیشه بمانید
اگر به ساعات پایانی روز نزدیك شدید و تمایل داشتید باز هم در این منطقه بمانید نگران
نباشید و با خیال راحت به گشتوگذارتان ادامه بدهید .در روستای بیشه اقامتگاههایی وجود
دارد كه به مسافران اجاره داده میشود و همچنین تعداد محدودی واحد ویالیی هم برای این
منظور درنظر گرفته شده است كه از طریق بومیان منطقه بهراحتی در دسترس هستند.

بسیاری از افراد از میان وسیلههای حملونقل عمومی موجود برای سفر ،قطار را ترجیح میدهند .امنیت باال و راحتی در طول مسیر
از مهمترین ویژگیهای سفر با قطار است كه البته زمانبندی دقیق و قابلبرنامهریزی را هم باید به آن اضافه كرد .اما سفر ریلی
یك ویژگی دیگر هم دارد و آن مسیر تردد قطار است؛ برخی از این مسیرها بهدلیل عبور از مناطق مختلف از زیباییهای طبیعی و
تاریخی خاصی برخوردار هستند كه مقصد سفر بسیاری از گردشگران شده است و هماكنون قطارهایی با عنوان گردشگری در این
مسیرها در تردد هستند .در ادامه به چند مورد از این مسیرها كه سفر را جذابتر میكنند یا خود جاذبه سفر هستند اشاره میكنیم.

همهچیز آنجاست

ایــن مســیر ریلــی یكــی از
طوالنیتریــن مســیرهای ریلی
تهران
در كشــور اســت كه از مركز تا
اهواز
جنوبغربی كشور امتداد دارد .در
این مسیر شما همهچیز را تجربه
میكنید؛ زیباییهایی كه بشــر بهصورت ماهرانه ساخته
است ،در كنار طبیعتی كمنظیر كه چیزی جز قدرتنمایی
خالق هســتی نخواهد بود .قطارهایی كه در این مســیر
ریلی تردد میكنند بعد از خروج از تهران به سمت رشته
كوههای زاگــرس حركت و از شــهرهای مختلفی عبور
میكنند .چندین پل و تونل در طول این مسیر میبینید
و با آبوهوای متنوعی روبهرو میشــوید .هوای معتدل
در اســتانهای مركزی ایران و هوای سرد كوهستانی در
رشتهكوههای زاگرس در نهایت با نزدیك شدن به اهواز،
رفتهرفته هوا شرجی و گرم خواهد شــد كه همه و همه
برای این مسیر جاذبه محسوب میشود و لذت مسافران و
گردشگران از این مسیر را تكمیل میكند .اگر زمان سفر
شما بهگونهای باشد كه هنگام روشن بودن هوا از استان
لرستان عبور كنید ،تصاویر خیرهكنندهای را خواهید دید.
از پس هر تونلی كه میگذرید باید منتظر تصویر متفاوتتر
از تونل قبلی باشید ،قطاری كه گاه اوج میگیرد به سمت

مرتفع و خروشان

قله كــوه و از دامنه باال میرود و گاه به ســمت دره فرود
میآید و تنها از چند قدمــی رودخانه میگذرد .گاه غرق
میشــود در دل جنگل و گاه در دشت پهناوری به سمت
افق حركت میكند .اینها تنها بخشی از زیباییهای این
مسیر جذاب است كه باید خودتان تجربه كنید تا از دیدن
تصاویر زیبایش لذت ببرید.

در مسیر فیروزهای

یكی از جدیدترین مســیرهای
ریلی در كشــور همین مســیر
قزوین
قزوین به رشت است كه از زمان
رشت
افتتاحــش مدت زمــان زیادی
نمیگــذرد .از مهمترین دالیلی
كه این مســیر را زیبا و متفاوت میداننــد ،وجود تعداد
زیاد و قابل توجهی تونل و پل اســت كه هرچند احداث
آن را با مشــكالتی مواجه كرد اما اكنون جزو زیباترین
و متفاوتترین مســیرهای ریلی در كشــور بهحســاب
میآید .در طول این مســیر كه 164كیلومتر مســافت
دارد از 52تونل و 17پل استفاده شده است و بزرگترین
پل ریلی كشــور هم به طول 1430متر در این مســیر
قرار دارد .پل منجیل كه از باالی جاده و شــهر منجیل
میگذرد منظره بینظیری را برای مســافران این قطار
به یادگار میگــذارد؛ منظرهای كه یك طرف آن شــهر
و جاده و طرف دیگر آن ســد منجیل است .گردشگران
این قطار بعد از گذر از رشــته كوههای البرز و پیچوتاب
در دل كوه و عبور از چندین تونل به ســمت سد منجیل
ســرازیر میشــوند و پس از گذشتن از شــهر منجیل
سرسبزیهای گیالن برای مسافران خودنمایی میكنند.
گذر از كنار تاالبهای متنوع و دیدن پرندههای بومی و

زمان سفر
سایت رجا لیســت قطارها را برای مسیر
و زمانهای مختلف در یك روز مشخص
باز میكند و اگر حواســتان بــه تاریخ و
مسیر نباشد ،ممكن است قطار برای روز
و ساعتهای پیك بهسرعت پر شوند .پس
از قبل برنامه سفرتان را با زمان باز شدن
مسیر قطار هماهنگ كنید.

صندلی
اگر برایتان مهم است كه در كدام واگن و
كوپه بنشینید ،باید بدانید كه این امكان
برای خرید اینترنتی وجود ندارد و حتماً
باید از آژانسهای مســافرتی بلیت تهیه
كنید .در خرید اینترنتی صندلی بهصورت
پیشفرض انتخاب میشود.

بلیت
چند سالی است كه دیگر پرینت كاغذی
بلیت قطار نیاز نیست ،اما عكس بلیتی كه
برای شما صادر شده اســت را باید همراه
داشته باشــید تا هنگام ورود به قطار به
مأمور مربوطه نشان دهید.

داخل كوپه
به هر دلیلــی اگر نمیخواســتید داخل
كوپهای كه هســتید بنشــینید ،به هیچ
عنوان بــدون هماهنگی بــا رئیس قطار
جابهجا نشوید .كوپهای كه در ظاهر خالی
است شــاید توسط مســافران بینراهی
رزرو شــده باشــد .پس با رئیــس قطار
هماهنگ باشید.

غذا
مهاجر این منطقه در كنار هــوای مطبوع و جنگلهای
سرسبز گیالن ،برای هر گردشگری جذاب است و تجربه
ســفر با قطار را لذتبخش میكند .اگر تمایل به ســفر با
این قطار را داریــد حتماً به زمان ســفرتان دقت كنید،
بهدلیل تردد باال بلیت این مســیر با ســرعت بیشتری
تمام میشود.

اگر میخواهید تا مقصد گرســنه نمانید
همان اول كار كه پرسنل قطار لیست غذا
را كامل میكنند سفارش دهید .رستوران
قطارها معموالً غذای اضافه ندارند و فقط
برای كسانی كه از قبل سفارش دادهاند غذا
سرو میكنند.

سرویس مالفه
از دوچرخه با دوچرخه
سفر با دوچرخه هم جالب است
و هم خطرناك ،هم جذاب است
و هم متفاوت .اما اگر پای در آن
گذاشتی اســیر میشوی و همه
ســختیاش را به جان خواهی
خرید تا دوباره تجربهاش كنید.
كم نیستند افرادی كه در جای
جای این كــره خاكی ســفر با
دوچرخه را به هر وسیله دیگری
ترجیح میدهند و امروز به سراغ
افــرادی رفتهایم كــه ترجیح
میدهند با دوچرخه سفر بروند.
برای گــوش دادن بــه ماجرای
این افراد باید به ســراغ قسمت
چهــل و دوم در رادیو جولیون
بروید و این پادكست یك ساعت
و دهدقیقهای كه توســط 6نفر
روایت میشود را با دقت گوش
كنید .در این پادكســت تجربه
و خاطــره و آمــوزش را باهــم
میشنوید.

سفر به قلب تاریخ

بــدون اغــراق یكــی از پــر
رفتوآمدترین مســیرهای ریلی
تهران
كشور كه هر لحظه سوت قطارش را
ساری
میشود شنید همین مسیر تهران
به ساری است؛ مسیری كه نهتنها
تعداد زیادی مسافر ثابت را در ایستگاههای پرشمارش در
طول مسیر جابهجا میكند بلكه گردشگران بیشماری را
هم برای دیدن زیباییهایش جذب كرده است .در طول این
مسیر بینظیر و زیبا منظرههای متفاوتی را میتوان تجربه
كرد؛ دیدن كوه و جنگل و سد و رود و دریا در این جاده ریلی
زیبا قابل مشاهده است و باعث شده تا قطار تهران به ساری
در دسته پرطرفدارترین مسیرهای ریلی كشور قرار بگیرد.
در طول این مســیر و با گذر از دوراهی سمنان وارد مسیر
اصلی خواهید شد و پس از گذشتن پیچوتاب كوهستانی
به منطقه پل سفید خواهید رسید .قطار از دل كوهستان
وارد جنگل میشود و ابتدا به ســد لفور و سپس به پارك
جنگلی جوارم میرسد .از مهمترین جاذبههای این مسیر
كه چشــم هر بینندهای را محو تماشای خود میكند ،پل
ورسك است؛ پلی كه در سال 1315به بهرهبرداری رسید و
به سرعت به یكی از زیباترین و خاصترین مسیرهای ریلی
در كشور تبدیل شد و هماكنون یكی از جاذبههای تاریخی

این مسیر است .از دیگر زیباییهای این مسیر سه خط طال
است؛ قسمتی از كوه كه بهدلیل شیب زیاد بهصورت زیگزاگی
ریلگذاری شده اســت .برای حركت راحتتر لكوموتیو و
جلوگیری از خطرهای احتمالی ،بخشی از مسیر كه در شیب
كوه قرار داشت بهصورت خطی در سهطبقه ساخته شد ،كه
به سه خط طالیی راهآهن مشهور شده است.

پیوسته از میان دشت و كوه

ایــن مســیر ریلــی هــم برای
گردشگران جذاب اســت .عبور
مشهد
از دشتهای سرســبز شمالی و
گرگان
بعــدازآن جنگلهــای زیبــای
گلســتان و در نهایت رسیدن به
دشتهای پر فراز و نشیب خراســان .در طول این مسیر
شهرهای زیادی را میبینید و مســیر كام ً
ال از دو قسمت
متفاوت تشــكیل شده است .شــهرهای سمت خراسان
و سمنان معموالً خشك هســتند اما شهرهای شمالی و
استان گلستان كمی سرسبزتر هستند و با پوشش جنگلی
پوشیده شدهاند .البته هر قســمت از مسیر زیباییهای
خاص خودش را دارد و نمیتوان بهراحتی از كنارشان عبور
كرد .در قسمتی از راه كه قطار از گرمسار به سمت گرگان
تغییر مسیر میدهد این تفاوت كام ً
ال محسوس است ،فضا
كام ً
ال سرسبز میشود و با بازكردن پنجره قطار میتوانید
از رطوبت و طراوت درختان جنگلی نهایت لذت را ببرید.
البته بیشتر جاذبههای این مســیر با همان قطار تهران
به ساری مشترك اســت؛ اما اگر كمی صبر داشته باشید
جاذبههای منحصر بهفرد این خط ریلی رخ خواهد نمود.
جذابیت قسمتی از مسیر كه با نزدیكتر شدن به گرگان
خودنمایی میكند مثالزدنی اســت؛ یكی از پنجرههای

قطار شــما 4یا 6تخته باشد فرقی ندارد.
برای هر نفر مالفه توسط مهماندار توزیع
میشود .زمان خوابتان را طوری تنظیم
كنید كــه 30دقیقه قبل از رســیدن به
مقصــد بیــدار شــوید ،زیــرا مهماندار
مرتب در كوپه را میكوبــد تا مالفهها را
تحویل بگیرد.
سرویسبهداشتی

قطار به سمت كوه و یكی به ســمت دریاست .در قسمت
كوه جنــگل و درخت و پوشــشهای مختلف گیاهی در
میان روستاها و شــهرهای بههمپیوسته و در طرف دیگر
فاصله بین دریا و جاده پر شده است از زمینهای زیركشت
برنج و مركبات و باغهای ساكنان این مناطق كه جلوهای
منحصربهفرد را به این مسیر داده است.

در قطارها برای اســتفاده از ســرویس
بهداشتی شــرایطی وجود دارد كه بهتر
اســت به آنها توجه كنید .در زمان توقف
قطار استفاده از ســرویس ممنوع است.
تا رسیدن به مقصد ســرویسها نظافت
نمیشــوند ،پس اســتفاده از آنها را به
ساعتهای پایانی موكول نكنید .صبحها
و قبل از رســیدن معمو الً صف طوالنی
برای استفاده از سرویس شكل میگیرد
كه بهتر اســت مدیریت زمــان را درنظر
داشته باشید.

#هوشمند
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دستورالعمل تعمير موبايل در خانه

فضاي مجازي

اپل امكان تعمير گوشي را با در اختيار قرار دادن قطعات الزم تا سال آينده
ميالدي براي مشتريان فراهم ميكند

استقبالمجلس
از اليحه بهجاي طرح صيانت

توگو با همشهري:
سخنگوي كميسيون طرح صيانت در گف 
از آنجا كه اين طرح از درجه اهميت بااليي برخوردار بود،
كميسيون تصميم گرفت كه پيشنهادهاي دولت را هم لحاظ كند
پس از آنكه بــا رأي اعضاي
عمادالدين قاسمي پناه
كميســيون مشترك بررسي
خبرنگار
طــرح حمايــت از حقــوق
كاربران و خدمــات پايه كاربردي فضاي مجــازي ،اين طرح به
مركز پژوهشها ارجاع يافت ،ابهامات و پرسشهايي مطرح شد
كه چرا طرح ،با قيد ماده 142آييننامه داخلي به اين مركز نرفته
است .در جلسه روز سهشنبه ،عدهاي از اعضاي كميسيون اصرار
داشتند كه طرح موســوم به صيانت بايد با قيد اين ماده به مركز
پژوهشها ارجاع يابد و اين درحالي بــود كه گروه ديگر ،معتقد
بودند كه اين موضوع در اختيار كميسيون است و نيازي به قيد
اين ماده نيســت .درنهايت ،نظر گروه دوم غالب ميشود و طرح
صيانت بدون قيد ماده 142به مركز پژوهشها ارجاع ميشــود.
علت اين اختالف نظر اين بود كه ماده 142فرصتي تا 45روز را
براي مركــز پژوهشها فراهم ميكنــد؛ درحاليكه اكنون تنها
10روز به اين مركز براي بررســي مجدد طرح فرصت داده شده
است .همچنين در مورد بررسي طرح2 ،پيشنهاد مطرح شد كه
يكي ارجاع به مركز پژوهشها و ديگــري ارجاع به كميتههاي
تخصصي كميسيون بود .اين بار گروهي كه معتقد به ارجاع طرح
به مركز پژوهشها بودند ،توانستند اكثريت آرا را بهدست آورند.

جديدترين گونه كرونا زير ذرهبين دانشمندان
محققان همچنان ميگويند به مطالعات بيشتري براي دستيابي به جزئيات گونه اوميكرون نياز دارند
زهرا خلجي

خبرنگار

در 24نوامبر  2021دانشــمندان از
دانش
بروز يك گونه جديد از ويروس كرونا
با تعداد زيــادي جهش نســبت به
واريانتهاي قبلي خبر دادند2 .روز بعد ســازمان
بهداشت جهاني اينگونه را با نام اوميكرون در دسته
گونههاي نگرانكننده قرار داد .اين بيانيه باعث شد
تا كشورهاي زيادي از ترس انتشــار و موج جديد
بيمــاري ،محدوديت ســفرهاي ورودي را مجددا
برقرار كنند.
جهش چيست؟

زمان تعيين شده كافي است؟

لطفاهلل سياهكلي ،سخنگوي كميسيون مشترك طرح حمايت
از حقــوق كاربران در گفتوگو با همشــهري در پاســخ به اين
پرســش كه آيا 10روز فرصت به مركز پژوهشها براي بررسي
نظرات دولت ،بخش خصوصي و همه ذي نفعان طرح كافي است،
ميگويد« :قانون تا 45روز را براي اين موضوع پيشبيني كرده
است .با اين حال ،از آنجا كه اين طرح پيش از اين ،از سوي مركز
پژوهشها بررسي شده و اين مركز به اين طرح تسلط كامل دارد،
اين زمان ميتواند كافي باشد ».نماينده قزوين با اشاره به اينكه
مشكلي از نظر زمان و فرصت بررسي مجدد طرح از سوي مركز
پژوهشها وجود ندارد ،ميگويد« :ما 10روز را پيشنهاد دادهايم،
اما اگر مركز پژوهشها نياز به زمان بيشــتري داشــته باشــد،
ميتواند براي افزايش مهلت درخواست بدهد».
سياهكلي در مورد علت قيد نشــدن ماده 142آييننامه داخلي
در ارجاع طرح معتقد اســت« :اين ماده هم شبيه همين اتفاقي
است كه افتاده .بعضي از دوستان اظهار ميكردند كه به استناد
ماده ،142طرح را ارجاع دهيم ،اما عدهاي ديگر معتقد بودند كه
اين موضوع در حدود اختيارات كميسيون است و كميسيون با
همين شرايط ميتواند طرح را ارجاع دهد .به اين ترتيب پيشنهاد
دوستاني كه معتقد بودند به ماده 142استناد شود ،رأي نياورد و
پيشنهاد بقيه اعضا رأي آورد .اين در حالي است كه مفهوم هر دو
پيشنهاد يكسان است».
ارجحيت اليحه بر طرح

او همچنين به پيشنهادهاي دولت در قالب نامه وزير ارتباطات و
فناوري اطالعات اشاره ميكند و ميگويد« :ما به اليحه بيشتر از
طرح راغب هستيم ،چرا كه
اليحه بر طرح ارجح اســت.
دليل آن هم اين اســت كه
چون اليحــه را دولت ارائه
قانــون تــا  45روز
ميدهد و دولــت هم از تيم
را بــرای بررســی مرکــز
كارشناســي و اجرايي بهره
پژوهش هــا پیــش بینی
ميبرد ،اليحــه جامعتر از
کرده است .با این حال،
طرح خواهد بود».
از آنجــا کــه ایــن طــرح
بهگفتـــه سيـاهــــكلي
پیــش از ایــن از ســوی
«هرچند هميشــه اينگونه
مرکز پژوهشها بررسی
نيســت ،امــا عليالقاعده
شــده و این مرکز بــه این
اليحــه ،فراگيرتر ،قويتر و
طرح تسلط کامل دارد،
تخصصيتر است».
زمــان  10روزه میتوانــد
ســخنگوي كميســــيون
کافی باشد
مشــترك بــا اشــاره بــه
اينكــه دولت قبــل ،اليحه
نــداد و دولــت فعلــي هم
پيشنهادهايي را مطرح كرده است ،ادامه ميدهد« :اين در حالي
است كه پيشنهادها در كميسيونها و در صحن و فقط از سوي
نمايندگان ميتواند مطرح شود .بنابراين از آنجا كه اين طرح از
درجه اهميت بااليي برخوردار بود ،كميسيون تصميم گرفت كه
پيشنهادهاي دولت را هم لحاظ كند».
او همچنين تأكيد ميكند كه «نمايندهها يا بايد قبول ميكردند
كه اين چند صفحه پيشنهاد را از طرف دولت ارائه دهند ،يا اگر
اين موضوع را نميپذيرفتند و در عين حال پيشــنهادي را هم
مطرح نميكردند ،هيچ تغييري رخ نميداد».
سياهكلي با اشــاره به بحثهاي مطرح شــده در جلسات روز
دوشنبه و سهشــنبه ميگويد2« :پيشنهاد مطرح بود .نخستين
پيشــنهاد اين بود كه طرح به مركز پژوهشها ارجاع داده شود
و پيشــنهاد دوم هم ارجاع طرح به كميتههاي تخصصي بود .در
نهايت به اين نتيجه رسيديم كه طرح به مركز پژوهشها ارجاع
داده شود».
نماينده قزوين با درخواســت كمك از رسانهها براي اينكه طرح
از جامعيت بيشتري برخوردار شود ،ميگويد« :از رسانهها تقاضا
ميكنم كه با كارشناسان و ذينفعان گفتوگو كنند تا به ما كمك
شود كه قانوني دقيقتر و تخصصيتر بنويسيم».
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همــه ويروسهــا جهــش ميكننــد و ويروس
 SARS-CoV-2از زمــان شــيوع در اواخــر
2019همچنان به جهشهاي خود ادامه ميدهد.
يك جهش ،يعني تغيير در كــد ژنتيك و ويروس
جهشيافته به نام واريانت يا گونه جديد شــناخته
ميشود .برخي از گونههاي ويروس كرونا راحتتر از
بقيه انتقال پيدا ميكند كه ميتواند به افزايش دامنه
ابتال منجر شود .موج جديد مبتاليان نيز ميتواند
فشار مضاعف بر منابع و سيســتمهاي بهداشتي-
درماني وارد كند و شمار بستريها و مرگوميرها را
بهطور بالقوه افزايش دهد.
متخصصان بر ايــن باورند كــه حداقل 50جهش
در گونه جديد كرونا وجــود دارد كه 32جهش در
پروتئين ســنبله بهعنوان بخشي كه ويروس از آن
براي ورود به سلولهاي انســان استفاده ميكند،
اتفاق افتــاده اســت .دانشــمندان ميگويند كه
جهشهاي مشابه ديده شده در ساير واريانتها با
ميزان افزايش سرايتپذيري و شانس فرار بيشتر از
سيستم ايمني بدن در مقايسه با گونه اصلي ويروس
مرتبط بوده است و از همين جهت احتمال ميدهند
گونه اوميكرون در ســرايت بهمراتب ســريعتر از
دلتا عمل كند .جهشها بــا حروف و اعدادي مانند
 D614Gشناسايي ميشــوند كه بهمعناي تغيير

اســيد آمينه از ( Dآســپارتات) به ( Gگليسين)
در موقعيت شــماره 614پروتئينهاي اســپايك
ويروسي است.
واريانتها چطور نامگذاري ميشوند؟

سازمان بهداشت جهاني تاكنون 5گونه نگرانكننده
و 8گونه معمولي از كروناويروس شناســايي كرده
اســت .از ماه مه 2021گونهها را براســاس الفباي
يوناني كه با آلفا آغاز ميشود ،نامگذاري كردهاند.
طبق اين نامگذاري ،بهنظر ميرســيد گونه بعد از
دلتا  Nuو بعدي  Xiنام بگيرد ،اما بهگفته ســازمان
بهداشــت جهاني كلمه  Nuچون با كلمه انگليسي
 newهمآوايي دارد و  Xiچون يك نام فاميل شايع
اســت از آنها استفاده نشده اســت و به جاي آن از
پانزدهمين كلمه يوناني به نام اوميكرون اســتفاده
كردهاند.

رقابت با دلتا

مدير مؤسســه بيمار يهاي همهگير آفريقاي
جنوبي معتقد است گونه اوميكرون ويروس كرونا
ميتواند جانشين گونه غالب دنيا يعني دلتا شود.
آدريان پيورن ميگويد :اينكه اوميكرون ميتواند
بر دلتا غلبه كند همواره سؤال ما هم بوده است.
شايد اينگونه خاص ،هماني باشد كه دلتا را كنار
ميزند .اگر اوميكرون ثابت كند كه در مســري
بودن حتي از دلتا هم پيشي ميگيرد ،ميتواند
به يك عفونت جديد كه بيمارســتانها را تحت
فشار قرار ميدهد ،تبديل شود .بهگفته پيورن،
دانشمندان بايد طي 4هفته آينده به نتيجه برسند
كه اوميكرون ميتواند ايمني حاصل از واكسنها يا
ابتالي قبلي را از بين ببرد يا اينكه منجر به وخامت
حال فرد مبتال ميشــود .پزشكاني كه مبتاليان
به اوميكرون در آفريقاي جنوبي را تحت درمان
دارند ،ميگويند كه اينگونه جديد منجر به عالئم
خفيف شامل سرفه خشك ،تب و تعريق شبانه
شده است ،اما متخصصان هشدار داد هاند كه با
اين چند نمونه نميتوان درباره بيماريزايي آن
نتيجه گرفت.

مقايسه اوميكرون با ساير گونهها

سازمان بهداشت جهاني ميگويد كه خطر جهاني
گونه اوميكرون بسيار باالست .هماكنون گونه دلتا،
كه ابتدا درماه آبان سال گذشته در هند شناسايي
شــد ،غالبترين گونه در تمام دنياست و در نمونه
بيش از 99درصد از مبتاليان در سراسر دنيا ديده
شده است.
سازمان بهداشــت جهاني ميگويد هنوز مشخص
نيســت در مقايســه با ســاير گونهها ،اوميكرون
مسريتر اســت يا باعث سختتر شــدن بيماري
ميشــود ،اما آنچه مسلم اين اســت كه واكسنها
همچنان در كاهش خطر ابتال ،بستري و مرگومير
حياتي هستند.
مشــاهدات اوليه نشــان ميدهد كه خطر ابتالي
مجدد با گونه اوميكرون در مقايسه با ساير گونههاي
نگرانكننده يكي اســت ،اما همچنان به اطالعات
بيشتري نياز است.
ســالم عبدالكريم ،اپيدميولوژيست اهل آفريقاي
جنوبي ميگويــد :دادههاي كافي بــراي تعيين
پيامدهاي باليني اوميكرون در مقايســه با انواع
قبلي جمعآوري نشده اســت و احتمال عفونت
مجــدد وجــود دارد ،اما افراد واكســينه شــده
احتمال كمتــري براي بروز عالئــم جدي دارند.
كارشناســان ميگويند كه اطالعات بيشتري در
روزها و هفتههاي آينده در دسترس خواهد بود؛
زيرا ويروس بهطور گســترده گسترش مييابد و
محققان نحوه عملكــرد جهشهاي اوميكرون را
مطالعه ميكنند.

اومیكرون به نسبت دلتا ،جهشهای بسیار زیادی روی پروتئین سنبله دارد كه همین موجب افزایش نگرانی از كم
اثر شدن ایمنی ناشی از واكسنها و عفونتهای قبلی شده است
مقايسه پروتئين سنبله در گونههای دلتا و اوميكرون
ك تا 5درصد
ي 

5تا 15درصد

 15تا 40درصد

نقاطي كه جهش پيدا كردهاند

بيش از 70درصد

اومیكرون B.1.1529

دلتا B.1.617.2

تصویری از گونه جدید كه
توسط بیمارستان بامبینو
گــس در رم گرفتــه شــده
اســت نشــان میدهد كه
جهشهــای اومیكــرون
در مقایســه بــا گونــه دلتــا
بسیار زیاد است.

32تا از جهشهــای اومیكرون
در سنبله اتفاق افتاده است.
توجــه :تعــداد زیــاد جهشهــا
لزومــا بــه ایــن معنــا نیســت كه
اینگونهها خطرناكتر هستند.

آنتیبادیها
آنتی بادیها یــا از ابتالی قبلی
یــا از طریــق واكســنها ایجــاد
میشــوند كــه بــا تشــخیص
پروتئیــن ســنبله از اینكــه بــه
ســلولهای میزبــان بچســبند
جلوگیری میكنند.
اگــر تغییــرات در ســنبله
بــه انــدازه كافــی رخ
بدهــد ،میتوانــد بــرای
آنتیباد یهــا ناشــناس
شــود و بنابرایــن باعــث
میشــود تــا گونــه جدیــد
ویــروس ایمنــی را از بیــن
ببرد.

تالش براي تعمير

جنيد سيد31ســاله و برادرش جواد 33ساله
دانش و تجربه تعمير آيفــون را دارند .آنها يك
مركز تعميرات در مركز لندن را اداره ميكنند.
اين دو برادر تمــام تالش خــود را ميكنند تا
تلفنها سر از سطل زباله در نياورند.
ســيد از جنبــش «حــق تعميــر» كــه از
توليدكنندگان ميخواهد قطعات و كتابچههاي
راهنماي تعمير گوشــي ،تبلت و لپتاپ را به
مردم ارائه دهند ،حمايت ميكند.
ســيد ميگويد« :ما همه تالش خــود را براي
تعمير هر دســتگاهي انجام دهيم تــا از توليد
زبالههاي الكترونيكي جلوگيري شود .ما هميشه
ســعي ميكنيم قطعهاي را تعميــر يا تعويض
كنيم ،اما اگر نتوانيم ،آنها را بازيافت ميكنيم.
زيرا آنها نبايد راهي محلهاي دفن زباله شوند».
براساس يك نظرسنجي كه توسط كمپينهاي
حــق تعمير در پــروژه Restartانجام شــده
اســت78 ،درصــد از بزرگســاالن بريتانيايي
خواهان دسترســي به تعميرگاههاي مشابه و
دستورالعملهاي تعمير هستند.
جنيد ميگويد« :تعميرات كار آســاني است.
با اين حال ،به اين علت كه نخســتين بار است
كه اين كار را انجام ميدهيــد ،پيچيده بهنظر
ميرســد ».در ســال آينده ،دارندگان آيفون
ميتوانند خودشان متوجه اين موضوع شوند.

چگونه از خودمان مراقبت كنيم؟

ســازمان بهداشــت جهانــي ايــن توصيههــا را
براي محافظــت از خــود و جلوگيري از انتشــار
كوويد19-مجددا اعالم كرده اســت -1 :واكسينه
شــويد -2 .ماســك بزنيد -3 .فاصله اجتماعي را
حفظ كنيد -4 .فضاهاي سربســته را تهويه كنيد.
 -5بهداشــت را رعايت كند -6 .اگــر عالئم داريد،
خودتان را قرنطينه كنيد.

ساختار ويروس جهش يافته

 40تا 70درصد

شركت اپل بهتازگي اعالم كرده كه
سخت افزار با فراهم كردن بعضي قطعات در
ســال آينده ميالدي ،مشتريان
ميتوانند گوشيهاي خود را تعمير كنند .به اين
ترتيب ممكن است كمپينهاي «حق تعمير»
پيروز شوند ،هرچند احتماال چنين كاري براي
همه آسان نخواهد بود .خود اپل هم تأكيد كرده
كه اين سرويس جديد ،چندان بهكار كساني كه
صرفا عالقهمند به تعميرات هســتند نميآيد،
بلكه بيشتر مناسب تكنســينهايي است كه از
دانش و تجربه تعمير دستگاههاي الكترونيكي
برخوردارند .با اين حال ،در اين متن ميتوانيد با
برخي از نكات كه براي تعمير گوشــيها الزم
است تا حدودي آشنا شويد.
همانطور كه از نام دستگاه تفنگ چسب حرارتي
پيداســت ،هنگام تعمير صفحه نمايش آيفون،
بايد مراقب اين دســتگاه باشــيد .اگر گوشي
شما بيش از حد گرم شود ،قبل از اينكه صفحه
نمايش ترك خورده را جدا كنيــد ،به قطعات
داخل آن آسيب وارد خواهيد كرد .نكته بعدي
هم اين است كه به ياد داشــته باشيد ،هر پيچ
مربوط به كدام قسمت است.
اول از همه ،بايــد از عينك محافظ و يك جفت
دســتكش التكس براي محافظــت از خود در
برابر شيشه صفحه نمايش شكســته استفاده
كنيــد .تجهيزات مهم ديگري هــم نياز داريد:
3پيچ گوشــتي مختلف ،تشــك مغناطيسي،
يك تفنگ حرارتي براي شــل كردن چســبي
كه صفحه نمايش را بــه تلفن متصل ميكند و
قطعات پالستيكي شــبيه پلكتروم براي بيرون
آوردن قطعات .پلكتروم ابزار كوچكي است كه
براي نواختن سازهاي زهي استفاده ميشود و
در زبان فارسي به آن زخمه ميگويند.
به گزارش گاردين ،براي يك تكنســين خوب
فرايند كار حدود 20دقيقه طول ميكشــد ،اما
براي يك فــرد آماتور ممكن اســت همين كار
حتي با نظارت يك تكنسين كاركشته ،چيزي
حدود يك ساعت زمان ببرد.

هنگامي كه به بخش داخلي گوشــي دســت
يافتيد ،بايد پيچهاي بيشــتري را بــاز كنيد تا
اتصالها كــه صفحه نمايش را بــه بدنه اصلي
گوشي متصل ميكند و همچنين سنسور Face
 IDرا جدا كنيد .ســپس ايــن فرايند معكوس
ميشود .يعني اتصالها را بايد دوباره به صفحه
جديد وصل كنيــد ،پيچها را به همان شــكل
ببنديد و صفحه جديد را در جاي خود فشــار
دهيد تا محكم شود .پيش از آن بهتر است دكمه
روشن/خاموش را براي چك كردن صحت كار
فشار دهيد.

ساختار ویروس
ســنبله :هر تغییری در ســنبله میتوانــد بهطور
بالقــوه روی راحتتــر شــدن كار ویــروس بــرای
عفونی كردن سلول تأثیر بگذارد.

غشا

نوكلئوكپســید :كــد ژنتیــك  RNAرا
برای تكثیر ویروس حفظ میكند.

خارجیترين
اليه ويروس

Sars-CoV-2
سلول میزبان
بــه محــض اینكــه متصل
شــود ،ویــروس ســلول را
عفونی میكند.

گیرنده ACE2
پروتئیــن ســنبله ویــروس
كرونــای Sars-CoV-2به
گیرندههای ACE2انسان
متصل میشود كه بیشتر
از همه در ســلولهای ریه
این اتفاق میافتد.

جزئيات كار

براي اينكه بتوانيد صفحه نمايش شكسته يك آيفون 12را تعويض كنيد ،اين مراحل را طي كنيد.
زير نور يك چراغ مطالعه ،يك صفحه مغناطيسي قرار دهيد تا هم پيچها گم نشوند و هم شناسايي
1
و ترتيب آنها آسانتر باشد .پيچهاي روي صفحه را ميتوانيد با يك خودكار عالمت بزنيد .باز هم
تأكيد ميشود از عينك محافظ و دستكش التكس استفاده كنيد.
كنار درگاه شارژ 2پيچ وجود دارد كه بايد آنها را بيرون بياوريد .اين پيچها به اتصال صفحه نمايش
 2به گوشي كمك ميكنند.
صفحه نمايش را زير يك تفنگ حرارتي كه با يك پايه ثابت شــده و دماي آن بين  50تا 60درجه
 3سانتيگراد است ،نگه داريد تا چسبي كه صفحه را به گوشي متصل ميكند ،شل شود .سپس با
استفاده از يك مكنده يا اصطالحا چسبونك ،صفحه را از گوشي جدا كنيد.
صفحه را با زخمه از مكنده جدا كنيد ،شيلدهاي اتصال دهندهها(صفحه نمايش لمسي ،بكاليت و
 4دوربين جلو) را باز و كانكتورها را جدا كنيد.
سنسور  Face IDرا با باز كردن 4پيچ از صفحه نمايش شكسته جدا و سپس با استفاده از تفنگ
 5حرارتي ،چسبي كه تا حدي آن را نگه داشته ،گرم كنيد .حاال وقت جدا كردن صفحه است.
اكنون اين فرايند را بهصورت معكوس انجام دهيد .اين كار با اتصال مجدد سنسور Face IDشروع
 6ميشود.

مدير مالي فيسبوك هم رفتني شد
ديويد ماركوس ،مدير فناوري مالي
فناوری فيســبوك در پايان ســالجاري
ميالدي اين شــبكه اجتماعي را
ترك ميكند تــا كار جديدي را آغــاز كند .به
گــزارش خبرگــزاري رويتــرز ،ماركــوس بر
تالشهاي فيســبوك بــراي توســعه يك ارز
ديجيتال معروف بــه  Diemو يك برنامه كيف
پول به نام  Noviنظــارت ميكرد و خروج او به
چالشهايي براي واحد فينتك اين شــركت
ميافزايد .او گفت كه همكارش،
«استفان كسريل» مسئوليت را
برعهــده خواهــد گرفــت:
«درحاليكــه هنــوز كارهاي
زيادي بــراي انجام درســت
راهانــدازي  Noviوجود دارد و
من مانند هميشه مشتاق نياز به
تغيير در سيســتمهاي پرداخــت و مالي خود
هستم DNA ،كارآفريني من براي چندين صبح
متوالي مرا تحت فشــار قرار داده است .البته به
ناديــده گرفتن آن ادامه ميدهم ».در پاســخ،
مارك زاكربرگ ،مديرعامل فيسبوك گفت« :ما
بدون مديريت شــما در  Diemچنين موفقيت
بزرگي بهدست نميآورديم .از شما متشكرم كه
متا را به مكاني تبديل كرديد كه ما اكنون چنين
ريسكهاي بزرگ را انجام ميدهيم ».ماركوس
در سال2014از «پيپال» به فيسبوك پيوست

و قبل از اينكه روي ابزارهاي مالي اين شــبكه
اجتماعي بزرگ كار كند ،سرويس چت مسنجر
آنها را اجرايي كرد .شــركت فيســبوك كهماه
گذشته به «متا پلتفرمز» تغيير نام داده است،
برنامههاي جهاني  Diemرا بهدنبال نگرانيهاي
تنظيمكنندههــا مبني بر اينكه اين ســرويس
ميتواند كنترل بيش از حد بر سيســتم پولي
بهدســت آورد ،جرم و جنايت را فعال كند و به
حريم خصوصي كاربران آسيب برساند ،كاهش
داد .هدف اين پروژه كه پيشتر با
نام ليبرا شناخته ميشد ،اكنون
ايجاد يك استيبلكوين در اياالت
متحــده متصــل بــه دالر براي
جلوگيري از نوســاناتي است كه
استفاده از ساير ارزهاي ديجيتال
را به چالش ميكشــد .فيسبوك
آزمايــش كيف پول ديجيتال خود موســوم به
 Noviرا در گواتماال و اياالت متحده آغاز كرده
اســت كه اين امكان انتقال استيبلكوين Pax
 Dollarرا فراهم ميكند .اما برخي از قانونگذاران
آمريكاييماه گذشــته گفتند كــه نميتوان به
فيسبوك براي مديريت ارزهاي ديجيتال اعتماد
كــرد و از اين شــركت خواســتند فــورا اين
آزمايشها را متوقف كند .در مقابل فيســبوك
اعالم كرده كــه مشــتاقانه منتظــر تعامل با
قانونگذاران است».

14

ایرانشهر

پنجشنبه  11آذر 1400
شماره 8377
فیلم مرتبط با
گزارش را با اسکن
این کد ببینید

    ماجرای فروش نخلها
یکی دیگر از مــواردی که قرار بود در این نشسســت
بررسی شــود ،موضوع خارج کردن نخلها از ریشه و
فروش آن به کشورهای حاشیه خلیجفارس بود؛ اتفاقی
که ماه گذشته با پخش یک فیلم کوتاه در شبکههای
مجازی ترنــد و موجب واکنش انجمــن ملی خرما و
وزارت جهاد کشــاورزی شــد .فروش نخلها گرچه
اتفاقی است که در ۵سال اخیر تکرار شده ،اما هنوز به
گفته مسئوالن همهگیر نشده است و میتوان جلوی
آن را گرفت؛ این نخلها که عمر و هزینه طوالنی برای
به ثمر رسیدنشان صرف شــده برای زینت شهرها و
خانههای کشورهای منطقه از کشور خارج میشود .با
این حال همین فروش محدود هم نگرانیهای زیادی
را منجر شــد بهطوری که انجمن ملی خرما بهعنوان
متولی بخشخصوصی و مدعیالعموم به آن ورود کرد
و قرار شد همزمان با جشــنواره ملی خرما در اینباره
پیگیریهایی را انجام دهد .نخلداران بوشهری پیش
از این خشکســالی و کمآبی را مهمترین عامل فروش
نخلها اعالم کرده بودند؛ موضوعی که مســئوالن در
نشست ملی میز خرما بر آن تاکید کردند.

عكس :همشهری /سیدموسی موسوی

   تاکید بر تکمیل سد دالکی
رئیس جهاد کشاورزی بوشهر در این باره با بیان اینکه
سد دالکی باید هرچه سریعتر ایجاد شود تا آب مورد
نیاز اراضی کشاورزی اســتان را تامین کند ،میگوید:
آفات و بیماریها موجب شده است بنیه نخلها ضعیف
شود و بیش از ۷هزار از نخلهای استان تحتتأثیر قرار
بگیرند .محمد تقی منوچهری همچنین تاکید میکند
که نخلهای مرتفع بوشــهر مشــکالتی برای انجام
عملیاتی سمپاشی دارند و باید فکری چون سمپاشی
هوایی و مکانیزاسیون به حال این نخلها شود .به گفته
وی ،طرح نخلستان در دشتستان در حال اجراست که
باید اعتبار مورد نیاز به این طرح تخصیص یابد.

روزگار خرما شیرین میشود؟

مسئوالن در میز تخصصی که در نمایشگاه تخصصی خرما و صنایع وابسته در دشتستان بوشهر برگزار شد،
وعده حمایت از نخلداران را دادند
سومین نمایشــگاه تخصصی خرما و صنایع وابسته با حضور
گزارش روز ۷۵شرکت فعال از بوشهر ،فارس ،مشهد ،یزد ،اصفهان ،همدان،
کرمان ،ســمنان ،تهران ،تبریز ،خوزستان و هرمزگان 9آذر در
محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی بوشهر آغاز به کار کرده است و فردا،
جمعه (12آذر) به کار خود پایان میدهد .در کنار برگزاری کارگاههای آموزشی
درباره مدیریت بســتهبندی ،بازاریابی ،فروش و صادرات ،نشست میز ملی
توســعه و صادرات خرما هم روز گذشته ،چهارشــنبه با حضور معاونان

وزارتخانههای جهاد کشاورزی و صنعت ،معدن و تجارت و شماری از مسئوالن
استانی و کشوری در برازجان مرکز شهرســتان دشتستان برگزار شد .به
گزارش همشهری ،تدوین بسته حمایتی دولت از خرما ،تخصیص اعتبار برای
اصالح باغها و مبارزه با آفتها ،برگشت ارز حاصل از صادرات ،تدوین بسته
تبلیغی ترویجی برای افزایش سرانه مصرف و پیگیری مصوبههای پیشین از
مسائلی است که به صورت خاص در نشســت میز ملی خرما در دشتستان
مطرح شد.

  رتبه نخست خوزستان در تولید گندم
اما بخوانید از اســتانهای برتر تولیدكننده گندم در كشور؛ براساس آمارهای
موجود در این حوزه خوزستان كه ساالنه حدود 25درصد گندم موردنیاز كشور را
تولید میكند رتبه نخست در تولید این محصول استراتژیك را بهخود اختصاص
داده است .این استان برای نهمین سال پیاپی ركورد بیشترین میزان تولید گندم
را بهخود اختصاص داده و در سالجاری با وجود كاهش بارندگی و خشكسالی
جدی كه بهگفته مسئوالن در 50سال گذشته بیســابقه بوده ،یكمیلیون و
400هزار تن گندم تولید كرده است .همهساله 580هزار هكتار گندم آبی و دیم
در خوزستان به زیركشت میرود كه امسال 85هزار هكتار آن به كشت قراردادی
گندم اختصاص یافته است.

ماجرای گندم؛
از خودكفایی تا واردات

نگاهی آماری به میزان تولید گندم در استانهای برتر تولیدكننده این غله
در روزهایی كه نیازمند واردات هفت و نیم میلیون تن گندم هستیم

عكس :همشهری /محمدرضا آخوندی

پرنیان سلطانی

خبرنگار

ســال 1395بود كه اعالم شــد در تولیــد گندم
کشاورزی بهخودكفایی رسیدهایم و دیگر نیازی به واردات آن
نداریم .این خودكفایی در تولید گندم تا سال گذشته
هم ادامه پیدا كرد ،اما امسال بنا به دالیل مختلفی كه یكی از آنها
خشكسالی بود ،كشت گندم در كشور با كاهش مواجه شد؛ تا جایی

11تن گندم؛ نیاز كشور
پیش از آنكه به وضعیت كشت گندم در استانهای برتر در این حوزه بپردازیم،
نخست این ســؤال مطرح میشود كه اساسا نیاز كشــور به گندم چقدر است؛
سؤالی كه علیقلی ایمانی ،نایبرئیس بنیاد ملی گندمكاران به آن اینگونه پاسخ
میدهد« :كشور ساالنه به حدود 11میلیون تن گندم برای مصرف داخلی نیاز
دارد كه از این مقدار حدود 5میلیون تن آن در كشور تولید شده و بقیه نیاز باید
از طریق واردات تهیه و تامین شود ».یعنی هماكنون از 11میلیون تن گندمی
كه در كشور نیاز است فقط 5میلیون تن آن را خودمان تولید كردهایم و مابقی
كه حدود 7/5میلیون تن تخمین زده شده باید از كشورهای تامینكننده گندم
در دنیا تامین شود .اینطور كه محمدرضا مرتضوی ،رئیس كانون انجمنهای
صنایع غذایی ایران میگوید در 8ماه نخست سال حدود 5میلیون تن گندم وارد
كشور شده كه كسری آن باید در ماههای آینده وارد شود؛ این در حالی است كه
بار 2میلیون تنی گندم هم روی كشتی داریم كه بهزودی وارد كشور میشود.
  كاهش 30درصدی تولید و دالیل آن
خشكسالی و كمآبی كه این روزها صدای كشاورزان كشــور را درآورده ،تأثیر
مستقیمی بر تولید گندم داشته اســت؛ تا جایی كه بنا بر آمار ارائه شده در این
خصوص ،تولید گندم ما به نسبت سال گذشته 30درصد افت داشته است .این
كاهش تولید ،ما را مجبور به واردات گندم كرده است؛ وارداتی كه گفته میشود
نرخ آن در بازارهای جهانی تا 80درصد گران شده است.
اینطور كه مسئوالن فعال در حوزه غالت بهویژه گندم میگویند قیمت گندم
در 5سال گذشــته به باالترین نرخ خودش رســیده و از آنجایی كه كشورهای
تولیدكننده نگران كاهش ذخایر خود هســتند ،نرخ صادرات محصوالت خود
را حتی تا 80درصــد افزایش دادهاند؛ بهطوری كه اگر در گذشــته برای حمل
یك كانتینر گندم از چین باید مبلغ 2هــزار دالر پرداخت میكردیم ،این مبلغ
هماكنون به 10هزار دالر رسیده است؛ بنابراین خشكســالی و از سوی دیگر،
مصرف گندم در بخشهای مختلف صنایع كشور ازجمله خوراك دام و واحدهای

حال و روز خرما خوب نیست
نماینده دشتستان در مجلس شورای اسالمی هم بر این
موضوع تاکید میکند و میگوید :دشتها و باغهای ارم
و بوشکان تشنه و نیازمند آب هســتند و وزارت نیرو
همکاری الزم را با کشــاورزان ما ندارد و کشــاورزان
ناراضی هستند .ابراهیم رضایی توضیح میدهد حال
و روز خرما خوب نیســت و امســال به واسطه بیآبی
کیفیت خرما هم خوب نیست و باید فکری به حال این
موضوع شود .او با تاکید بر اینکه بخش خصوصی هم
باید تقویت و قدرتمند شود تا محصول باکیفیت تولید
و راهی بازارهای خارجی کند ،میافزاید :وزارت امور
خارجه و وزارت راه باید ملزم شوند که مسیر صادرات
خرمای کشور به روسیه را هموار و الیحهای در ارتباط

كه رئیس كانون صنایع غذای ایــران بهتازگی اعالم كرد نیازمند
واردات  7/5میلیون تن گندم در سالجاری هستیم.
افت 30درصدی تولید گندم نســبت به سال گذشته و تولید فقط
5میلیون تن گندم در كشور درحالیكه گفته میشد ایران قابلیت
تولید 14/5تا 15میلیون تن گندم در سال را دارد ،ما را بر آن داشت
تا سری به استانهای برتر تولیدكننده گندم در كشور بزنیم و ببینیم
اوضاع كشت این غله در خوزستان ،گلستان ،فارس ،كردستان و
كرمانشاه به چه صورت است.

پرورش طیور ،باعث نیاز هرچه بیشتر ما به گندم شد كه این نیاز به واردات گندم
آن هم با قیمت گزاف رسید.
  پیشبینی تولید 14میلیون تن گندم در كشور
این وضعیت برای گندم كشور درحالی رقم خورده كه طبق گفته نایبرئیس
بنیاد ملی گندمكاران كشور و براساس عملكرد گندمكاران در سالهای گذشته،
این قابلیت و پتانسیل وجود دارد كه ما در همین فضا ساالنه  14/5تا 15میلیون
تن گندم تولید كنیم كه این مقدار بیشــتر از نیاز كشــور است .به این ترتیب
نهتنها بهخودكفایی خواهیم رسید ،بلكه حتی میتوانیم به یكی از كشورهای
صادركننده گندم در دنیا تبدیل شویم ،اما امسال همانطور كه گفته شد بهدلیل
خشكسالی و افزایش قیمت ناگهانی نهادههای تولید مانند كود ،سم و بذر ،تولید
گندم كشور به 5میلیون تن رسید .حاال اما با شــروع سال زراعی جدید و آغاز
كشت گندم در مناطق سردسیر ،این امید وجود دارد كه سال آینده بتوانیم به
پیشبینی تولید 14و نیم تا 15میلیون تن گندم دســت یابیم و به این ترتیب
حتی نیاز به واردات یك كیلوگرم گندم هم نداشته باشیم .در راستای دستیابی
به این هدف ،جهادكشاورزی بهتازگی بذر كافی برای گندمكاران كشور تدارك
دیده است تا برای كشت ســال زراعی جدید مشكلی در اینباره وجود نداشته
باشد .سهراب سهرابی ،سرپرست مجری طرح گندم وزارت جهادكشاورزی در
همایش كشــت محصوالت پاییزه و جهش تولید در دیمزارها كه شهریور در
آذربایجانغربی برگزار شــد با بیان اینكه ایران رتبه دوازدهم تولید گندم در
دنیا بهحســاب میآید ،گفته بود 12میلیون هكتار از اراضی كشاورزی كشور
زیركشت محصوالت زراعی است كه از این میزان 34درصد اراضی آبی گندم
به شمار میرود.
هماكنون 2میلیون هكتار از اراضی كشور به كشت گندم آبی و 4میلیون هكتار به
كشت گندم دیم اختصاص یافته كه بهگفته سرپرست مجری طرح گندم وزارت
جهادكشاورزی با این مقدار میتوانیم در سال زراعی پیشرو حدود 14میلیون
تن گندم برداشت كنیم.

   گلستان در جایگاه دوم
بعد از خوزستان ،گلستان دومین اســتان برتر در حوزه تولید گندم بهحساب
میآید .البته كه این استان امسال پا به پای خوزستان گندم تولید كرده و اینطور
كه مختار مهاجر ،رئیس سازمان جهادكشاورزی گلستان میگوید این استان با
وجود داشتن 650هزار هكتار اراضی زراعی ،ساالنه 1/4میلیون تن گندم تولید
میكند و به همین دلیل جزو اســتانهای برتر كشــور در تولید این محصول
راهبردی است .هماكنون 200هزار هكتار از اراضی زراعی گلستان آماده كشت
گندم است كه بهگفته مسئوالن جهادكشاورزی استان تاكنون در 17هزار هكتار
آن كشت گندم انجام شده است.
  یكمیلیون و 306هزار تن گندم ،سهم فارس
از میان گندمهای تولیدی كشــور در ســالجاری ،یكمیلیون و 306هزار تن
گندم سهم فارس است؛ استانی كه بعد از خوزستان و گلستان ،سومین استان
برتر تولید گندم كشور محسوب میشود .در این استان 389هزار هكتار زمین
زیركشت گندم رفته است كه تولید یكمیلیون و 306هزار تن گندم را در پی
داشته است؛ آن هم در شرایطی كه گفته میشود بهدلیل خشكسالی و كاهش
شدید بارشها ،این استان با كاهش 15درصدی تولید گندم نسبت به سال پیش
مواجه شده است .حسین پژمان ،رئیس سازمان جهادكشاورزی فارس در اینباره
میگوید :از این مقدار 269هزار هكتار با تولید یكمیلیون و 210هزار تن به كشت
آبی و 120هزار هكتار با تولید 96تن به كشت دیم گندم اختصاص دارد .میزان
گندم تحویلی در قالب خرید تضمینی هم حدود 850هزار تن برآورد شده است.
  كرمانشاه ،روی سكوی چهارمی خرید تضمینی
یكی دیگر از استانهای برتر تولیدكننده گندم كشور ،كرمانشاه است؛ استانی
كه امسال توانست بیش از 422هزار تن گندم خود را بهصورت تضمینی و توافقی
به فروش برساند .ماشااهلل ارویسی ،مدیركل غله و خدمات بازرگانی كرمانشاه با
بیان اینكه امسال سهم خرید تضمینی گندم استان بیش از 372هزار تن و سهم
خرید توافقی بیش از 50هزار و 800تن بوده اســت ،میگوید :كرمانشاه با این
مقدار خرید تضمینی توانست به جایگاه چهارم خرید تضمینی كشور دست پیدا
كند و بعد از خوزستان ،گلستان و فارس در جایگاه چهارمی قرار بگیرد .از این
استان فعال در حوزه كشت گندم خبر میرسد كه امسال در قالب كشت پاییزه
510هكتار زمین زراعی زیركشت میرود كه 393هكتار آن به گندم اختصاص
دارد .به این ترتیب كه حدود 300هكتار گندم دیــم و 93هكتار گندم آبی در
اراضی استان كشت خواهد شد.
  كاهش 50درصدی تولید گندم در كردستان
كردستان هم همواره یكی از استانهای برتر در تولید گندم كشور بوده و هست؛
تا جایی كه هر سال میزان برداشــت گندم در این استان از مرز یكمیلیون تن
هم فراتر میرفت .امسال اما خشكســالی گریبان بیش از 130هزار بهرهبردار
زراعت گندم در این استان را هم گرفت و گندم تولیدی كردستان به 521هزار
تن رسید .اینطور كه محمد فریدسپری ،رئیس سازمان جهادكشاورزی استان
بهتازگی اعالم كرده ،امسال كردســتان موظف به اجرای كشاورزی قراردادی
گندم در 30هزار هكتار دیم و 5هزار هكتار آبی است .این در حالی است كه برای
كشت پاییزه بیش از 10هزار تن بذر گندم در استان تامین شده تا در سال زراعی
1400-1401كردستان دوباره به كشت بیش از یكمیلیون تن دست یابد.

با کریدور سبز ارائه کنند تا مسائل صادراتی کشور حل
شود .نماینده دشتســتان در مجلس شورای اسالمی،
کشاورزان و باغداران را قشری بیپناه میداند و توضیح
میدهد :قیمت خرید تضمینی خرما که امسال اعالم
شــد مطلوب کشــاورزان نبود و بایــد قیمتگذاری
مناسبی برای خرید تضمینی خرما انجام شود .وی با
تاکید بر حمایت بانکهــا از تولیدکنندگان میگوید:
الزام به ورود ارز ناشــی از صادرات خرما باید برداشته
شود و مانع از سود صادرکنندگان نشویم.
    خرما نان یک میلیون نفر را میدهد  
ایران ۵۰میلیون نفر نخل دارد که در سطح ۲۶۲هزار
هکتار نخیالت خوزستان ،هرمزگان ،کرمان ،فارس،
سیستان و بلوچستان و بوشــهر پراکندهاند و با تولید
ساالنه یک میلیون و ۳۰۰هزار تن خرما در ۴۰۰رقم،
معیشــت بیش از یکمیلیون نفر را تامین میکنند.
رئیس انجمن ملی خرمای کشور با درخواست دائمی
شدن میز خرما میگوید :معیشــت 6استان به خرما
وابسته است و اگر معیشت این مردم با مشکل روبهرو
شود با چالشهای زیادی روبهرو خواهیم شد .محسن
رشــید فرخی با بیان اینکه انجمن خرما با حدود یک
میلیون نفر ذینفع حدود نیمی از گردش مالی حوزه
کشــاورزی کشــور را به خود اختصاص داده است،
میافزاید :انجمن ملی خرما به صورت مویرگی در همه
روستاهای این 6استان عضوگیری کرده و نیاز است به
این انجمن توجه شود.
   رشد 10درصدی صادرات
صــادرات خرما یکــی از مهمتریــن چالشهای این
روزهای نخلداران است ،اما به نظر میرسد صادرات
امسال رشدداشــته اســت و نخلداران امیدوارند با
حمایتها این رشد بیشتر شود.
مدیرکل توســعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه
تجارت ایران میگوید :در 7ماه نخست امسال ۳۱۸هزار
تن خشکبار از کشور به خارج صادر شد که ۱۳۷هزار
تن از این میزان خرما بود.
محمود بازاری با بیان اینکه صــادرات خرما در مدت
یاد شده نسبت به مدت مشــابه سال گذشته از لحاظ
وزنی و ارزشــی به ترتیب  ۱۴و ۱۰درصد رشد داشته
اســت ،میافزاید۱۰ :درصد از کل صادرات غیرنفتی
کشور سهم بخش کشاورزی و صنعت غذا و ۲۹درصد
صادرات این حوزه مربوط به خشــکبار است .در سال
گذشته نیز صادرات خرما در مقایسه با سال ۹۸از نظر
وزنی رشد ۴۶درصدی داشته است .وی با بیان اینکه
میزان تولید خرمای ایــران در رده اول یا دوم جهان
ظرفیت بسیار خوبی است که ایجاب کرده روی خرما
برنامهریزی مناســبی صورت گیــرد ،اظهار میکند:

استانهایبرتر
تولیدكنندهگندم درایران

خوزستان

ایــران ۵۰میلیــون نفــر نخــل دارد کــه
در ســطح ۲۶۲هــزار هکتــار نخیــات
خوزســتان ،هرمــزگان ،کرمــان ،فارس،
سیســتا ن و بلوچســتان و بوشــهر
پراکندهاند
نخــلداران بوشــهری پیــش از ایــن
خشکسالی و کمآبی را مهمترین عامل
فــروش نخلهــا اعــام کــرده بودنــد ؛
موضوعی که مسئوالن در نشست ملی
میز خرما بر آن تاکید کردند

در 7ماه امســال بازارهای عمده خرمای ایران شامل
کشورهای هند ،پاکستان ،روســیه ،اوکراین ،ترکیه،
قزاقســتان ،افغانســتان ،عراق ،امارات ،آذربایجان و
روسیه بودند.
بازاری یکی از موانع صادرات خرما را برگشت ارز حاصل
از صادرات میداند و میگویــد :با وجود پیگیریهای
صورت گرفته هنوز شــرایط ایدهآل برای برگشت ارز
حاصل از صادرات این محصول محقق نشده است.
وی میافزاید :در موضــوع واردات در مقابل صادرات
برای بخش خشــکبار از نظر کارشناسی پیشنهادها
و تعرفه کاالهــای وارداتی ارائه شــده که پیش بینی
میشــود ظرف چند روز آینده نهایی شود و دغدغه
صادرکنندگان خشــکبار را رفع کند .بازاری یکی از
دغدغههای اصلی را حمل و نقل محمول ههای صادراتی
خرما و خشــکبار میداند ،زیرا افزایش شــدیدی بر
تعرفه حمل نقل دریایی و هوایی وضع شده و مشکل
کمبــود کانتینر وجــود دارد .وی میگوید :در بخش
حمل دریایی در دریای خزر نیز به واسطه اینکه حوزه
اوراسیا یکی بازارهای بالقوه ایران است8 ،خط دریایی
از 3هفته گذشته فعال شده اســت .همچنان کمبود
کانتینــر در حمل و نقل زمینی از مرز آســتارا به مرز
روسیه وجود دارد و مسیر ارمنستان نیز بازگشایی شده
است .تقویت یک خط از مســیر اینچه برون به مرکز
روسیه نیز در حال انجام اســت تا از این طریق حمل
ریلی برای کاالی صادراتی بهتر شود.
بســتههای حمایتی در بخشهای مختلف ابالغ شده
که با تامین اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه روند
آن اجرایی خواهد شد .بازاری با بیان اینکه طی ۲ماه
اخیر ۹رایزن در کشــورهای هند ،چین ،پاکســتان،
ترکیه ،ارمنستان ،روسیه ،عراق و عمان مستقر شدند،
میافزاید :امیدواریم صادرکننــدگان از این ظرفیت
استفاده کنند .شایسته است در محصوالتی که سهم
صادرات آن از کل تولید کشــور باالی ۵۰درصد است
کمتر در خرید توافقی دخالت شود تا صادرکنندگان
با قیمت مناسب اقدام به صادرات کنند.

سالمت
لزوم محدودیت در مرز آبی هرمزگان

سطحزیركشتگندم
580هزارهكتار
تولیدگندم
یكمیلیونو400هزارتن

گلستان

سطحزیركشتگندم
650هزارهكتار
تولیدگندم
یكمیلیونو400هزارتن

فارس

سطحزیركشتگندم
389هزارهكتار
تولیدگندم
یكمیلیونو306هزارتن

كرمانشاه

سطحزیركشتگندم
393هزارهكتار
تولیدگندم
422هزارتن

كردستان

سطحزیركشتگندم
605هزارهكتار
تولیدگندم
521هزارتن

خبر سویه جدید كرونا به نام «اومیكرون» كه گفته میشود سرعت
انتقالش 3تا  5برابر كرونای دلتاست ،در حالی این روزها مورد توجه
مردم و كادر درمان كشور قرار گرفته كه از هرمزگان خبر رسیده
این اســتان بهدلیل ترددهای بندری در معرض شــیوع آخرین
نســخه ویروس كرونا قرار دارد و به همین دلیل باید در مرز آبی
آن محدودیتهایی اعمال شود .حسین فرشیدی ،رئیس دانشگاه
علوم پزشكی هرمزگان در نشستی كه دیروز با اصحاب رسانه این
استان داشت ،گفت :احتمال شیوع این نوع جدید ویروس در تمام
كشورهای جهان وجود دارد.
در هرمزگان و شهر بندرعباس بهدلیل وجود فرودگاه بینالمللی
و ترددهای بندری ،امكان شــیوع بیماری هست و این استان در
معرض خطر قرار دارد .راه مقابله با این ویروس بهطور كلی تزریق
واكسن و رعایت پروتكلهای بهداشتی است ،اما یكی از برنامههای
مقابلهای ما محدودیت در تردد خدمه كشتیهای خارجی است
تا امكان ســرایت ویروس كمتر شود .اســتان هرمزگان پیش از
این با شیوع ســویههای كرونا ،محدودیتهایی در مرز آبی خود
ایجاد کرد تا با كاهش تردد تاجران دیگر كشــورها جلوی سرعت
شــیوع اینگونهها را بگیرد .هماكنون نیز با اعمال محدودیت در
ترددهای بندری ســعی دارد از ورود ســویه اومیكرون به كشور
جلوگیری كند(.تسنیم)

خبرکوتاه

عدد خبر

7/5میلیون
ایــران  ،نیازمنــد واردات
7/5میلیــون تــن گنــدم اســت کــه از
ایــن مقدار 5میلیــون تن وارد شــده و
بــار 2میلیون تنــی گندم نیز بــهزودی
وارد خواهد شد.

11میلیون
كشــور مــا ســاالنه بــه حــدود
11میلیون تن گندم برای مصرف داخلی
نیاز دارد كه امســال از این مقدار حدود
5میلیــون تــن بــه همــت گندمــكاران
كشورمان تامین شده است.

پرواز از كرمانشاه به ساری
پرواز كرمانشاه – ساری از 29آذر برقرار خواهد شد و پیگیریها برای
برقراری پرواز كرمانشــاه – تبریز و همچنین كرمانشاه – اصفهان در
دست انجام است.هنوز جزئیات برقراری این پرواز كه چندبار در هفته
و در چه ساعاتی انجام خواهد شد ،مشخص نیست(.ایسنا)

هشدارهای رنگی برای برخی استانها
سازمان هواشناسی روز پنجشنبه 11آذر برای اردبیل ،آذربایجان
شرقی ،چهارمحال و بختیاری ،قزوین ،كردستان ،مركزی ،همدان،
ارتفاعات استانهای گیالن ،مازندران ،تهران ،البرز ،لرستان و غرب
اصفهان و روز جمعه 12آذر برای خراســان شمالی و شمال شرق
ی صادر کرده است.
خراسان رضویهشدار نارنج 

زیستبوم
طرح

رسول آذرگون

پنجشنبه  11آذر 1400
شماره 8377
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چهره روز

آرزويي به نام «سفركارت ملي»

نامه محيطزيستي به سران قوا

كارتهاي 30ميليون توماني سفر هنوز خاك ميخورند و بهدست گردشگران نميرسند

فرزاد ویسالنو ،دکترای تخصصی مهندسی منابع طبیعی:
قاچاق چوب در زاگرس برای زغالگیری انجام میشود

عدد خبر

35000
20000
3تا 3/5درصد از وزن حجمی یعنی ۳۰تا ۳۵هزار
قســمت در میلیــون ( )ppmمیــزان گوگــرد در مــازوت
پاالیشگاههای كشور است.

300.000
20000
۳۰۰هــزار هكتــار ،یعنــی یــك ســوم مســاحت
استان قم به دلیل تشــدید خشکسالی تبدیل به كانون
گردوغبار شده است.

4/5میلیارد

علياصغــر مونســان ،وزير ســابق
گردشگری ميرا ثفرهنگــي ،گردشــگري و
صنايعدستي در روزهاي پاياني وزارت
خود در تفاهمنامهاي كه با بانك عامل به امضا رساند،
طرح ارائه سفركارت با هدف حمايت از اصناف مرتبط
با صنعت گردشگري كشور در دوران پساكرونا را بار
ديگر اجرايي كرد.
در اين طرح قرار شــد تســهيالت فردي با عنوان
ســفركارت به مبلغ 30ميليون تومان با مدت زمان
اســتفاده 6ماه تا يكســال به افراد متقاضي سفر
براي بازگرداندن رونق به صنعت گردشگري كشور
به كارمندان دولت ارائه شود .طرح سفركارت او اما
با تشديد وضعيت كرونا تعلیق شده است و حاال كه
ايران با واكسيناسيون گســترده محدوديتهاي
كرونايي را برداشته اســت و تقاضاي سفر در كشور
افزايش يافته ،هنوز خبري از سفركارتهاي بانكي
براي ارائه به كاركنان دولت نيست.
  طرح سفرکارت منحل شده است
ارائه تسهيالت 30ميليون توماني سفر با نرخ سود
4درصد قرار بود صرف ســفرهاي داخلي ،سفر به
سوريه و عتبات عاليات در عراق شود.
پيگيري همشــهري از معاونت گردشگري مشخص
كردهكه تفاهمنامه سفركارت ملي ميان بانك عامل
و وزارت ميراث فرهنگي براي چندمینبار با شكست
مواجه شده اســت و وزير جديد ميراث فرهنگي،
گردشگري و صنايعدســتي نيز فعال توجهي به اين
موضوع نشان نداده است.
براســاس آنچه از معاونت گردشگري به همشهري
اطالع داده شد ،طرح ارائه ســفركارت ملي كه در
روزهاي پاياني وزارت علياصغر مونسان در وزارت
ميراث فرهنگي ،گردشــگري و صنايعدســتي و

بهصورت عجوالنــه با بانك عامل به امضا رســيد،
هماكنون تعطیل شده اســت و هيچ دستورالعمل
جديدي براي ارائه سفركارت  ملي صادر نشده است.
طرح ارائه سفركارت  نخستينبار در دولت نهم مطرح
و زمينه اجراييشدن آن نيز فراهم شد .آنزمان ارائه
كارت ســفر به كارمندان دولت در يك دوره بسيار
كوتاه آزمايشی در يك مرحله انجام شد و با شكست
در ادامه طرح بهطور كامل تعطيل شد.

سجاديراد ،مدير گردشگري و صنايعدستي كانون
جهانگردي و اتومبيلراني ايــران اعالم كرد ،طرح
سفركارت ملي با مالحظات جديد اجرايي ميشود و
قرار است از سفركارت ،بيشتر در حوزه صنايعدستي
استفاده شود تا بهدليل شرايط كرونايي و ركود بازار
صنايعدستي ،كمكي به هنرمندان اين عرصه باشد.
اما همين وعده نيز اجرايي نشد و باز هم ماجراي طرح
سفركارت ملي معلق ماند.

  ضعف در اجرا عامل تعطیلی
خبرگزاري فــارس نيز ديروز در گزارشــي به ارائه
طرح سفركارت ملي در سال 86پرداخت و با اشاره
به انتقاداتي كه همانزمــان به اين طرح مطرح بود،
نوشت كه اين طرح بهدليل بدهي سازمان ايرانگردي و
جهانگردي به صندوق بازنشستگي و تأمين اجتماعي
منحل شد و پس از اجراييشدن هم نقدهاي زيادي
به آن وارد شد.
به نوشــته اين خبرگزاري ،طــرف قراردا دبودن
واحدهاي اقامتي گــروه ايرانگردي و جهانگردي با
طرح ســفركارت ملي بهدليل پايينبودن كيفيت
هتلهاي اين گروه در مقايســه با هتلهاي  4 ،3و
5ستاره موجب شد اين طرح با شكست مواجه شود.
يكي ديگر از مشكالت سفركارتها براساس اذعان
خبرگزاري فارس ،معرفي تورهاي گردشــگري در
سايت سفركارت ملي بود كه تنها به رزرو واحد اقامتي
محدود ميشد و هيچگونه خدمات سفر مرتبط با تور
يا بسته ســفر نيز در قبال آن ارائه نميشد .بهدليل
همين ضعف در اجرا بود كه مسئوليت اجراي طرح
از شركت ايرانگردي و جهانگردي در آن سال گرفته
شد و به كانون اتومبيلراني و جهانگردي واگذار شد.
14سال از نخســتين اجراي طرح سفركارت ملي و
انحالل آن گذشته است كه اوايل سالجاري هادي

  وعده بیسرانجام
ولي تيموري ،معاون سابق گردشگری وزارت ميراث
فرهنگي ،گردشگري و صنايعدستي در گفتوگويي
كه در مــورد اجراي طرح ســفركارت ملي با هدف
اجراي سفر آسان داشت ،به همشهري گفته بود كه
كارتهاي اعتباري سفر بهگونهاي طراحي خواهند
شد كه تنها در مراكز اقامتي و هتلهاي داراي مجوز
فعاليت از وزارت ميراث فرهنگي و همچنين برخي
رستورا نها يا فروشگاههاي صنايعدستي مشخص
شده توسط وزارت ميراثفرهنگي امكان برداشت
داشته باشند تا اين مبالغ تنها در حوزه گردشگري
هزينه شوند و به خارج از چرخه گردشگري كشور
تزريق نشوند.
ايده ارائه كارت اعتباري ســفر درست همان ايده
سفركارت بود كه نخستينبار جرقه آغاز آن در دولت
نهم خورد و حاال كه 14سال از نخستين زمزمه سفر با
كارتهاي اعتباري يا همان سفركارت گذشته ،اجراي
اين طرح همچنان با مشكل مواجه است و حتي وزير
سابق ميراث فرهنگي ،گردشگري و صنايعدستي كه
آخرين تفاهمنامه اجراييشدن سفركارت ملي با يك
بانك عامل را هم به امضا رساند ،نتوانست گره كور
اجراي طرح سفركارت ملي را بگشايد و اجراي اين
طرح همچنان معطل مانده است.

نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسالمي و عضو كميسيون
امنيت ملي مجلس ،نامهاي به سران سه قوه نوشته و در آن به تبعات
امنيتي مشكالت محيطزيستي كشور اشاره و از سران قوا خواسته
است تدبيري براي حل مشكالت محيطزيســتي داشته باشند.
عباس مقتدايي حاال بهدليل ارسال همين نامه در ستون چهره روز
همشهري قرار گرفته است.
به گزارش ایســنا ،اين عضو كميســيون امنيت ملي و سياست
خارجي مجلــس در نامه خود خطاب به ســيدابراهيم رئيســي
رئيسجمهوري ،غالمحسين محسني اژهاي ،رئيس قوه قضاييه
و محمد باقر قاليبــاف ،رئيس مجلس به وضعيــت فعلي جامعه
ايران و روند تخريب محيطزيست در كشــور اشاره كرده و از آنها
خواســته اســت« ،درصورت صالحديد» كميتهاي براي تحقق
اصل 50قانون اساسي تشكيل شود .براساس اصل پنجاهم قانون
اساسي ،در جمهوري اســامي ،حفاظت محيطزيست كه نسل
امروز و نســلهاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشــدي
داشته باشند ،وظيفه عمومي تلقي ميشود .از اينرو فعاليتهاي
اقتصادي و غيرآن كه با آلودگي محيطزيست يا تخريب غيرقابل
جبران آن مالزمه پيدا كند ،ممنوع است.
او در نامهاش به ســران قوا نوشته است :ســدهايي كه در اطراف
مرزهاي ايران ساخته شد و يا درحال احداث است و يا توقف جريان
رودخانههاي مهم در فالت مركزي ايــران (از جمله زايندهرود) و
ساير بخشهاي كشور و يا استفادههاي بيرويه و ناموزون از معادن
و تخريبهاي مرتبط با آن ،مواردي هســتند كه هرگونه كوتاهي
يا غفلت از چارهانديشي بهنگام در مورد آنها ،بحرانهايي را پديد
ميآورد كه منافي با اصل پنجاهم قانون اساســي است و اهتمام
ويژه به اين مسائل بهطور قطع درحافظه تاريخي نسلهاي آينده
ماندگار خواهد بود و شايان تقدير است.

 3/8تــا 4/5میلیــارد مترمكعــب آب میتوانــد بــا
تصفیه شــدن دوباره وارد چرخه شــود .این ،معادل یك
دوم آب شرب كشور است.

دریچه
حكمراني درست آب چگونه است؟

20درصد

علي ارواحي

15تــا 20درصــد بخــش غربــی تــاالب میانكالــه
بهدلیل مدیریت نشدن صحیح منابع آبی و خشكسالی
خشك شده است.

متخصصمديريتزيستبومهايتاالبي

خبر کوتاه
شرط محيطزيست براي مازوتسوزي

زاگرس ،علفزار ميشود

قائممقام سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري كشور گفت :جنگلهاي
زاگرس ســاالنه ۶ميليارد مترمكعب آب ذخيره ميكنند .عباسعلي
نوبخت در مراســم پويش مردمي بذركاري بــراي احياي جنگلهاي
زاگرس كه در منطقه حفاظت شده چاالبه برگزار شد ،اعالم كرد :وسعت
جنگلهاي زاگرس ۶ميليون هكتار اســت كه از اين ميزان ۶۰۰هزار
هكتار آن در استان كرمانشاه قرار دارد .وي با اشاره به اينكه هر هكتار
جنگل بهطور متوسط يك هزار مترمكعب آب را طي سال در خود ذخيره
ميكند ،افزود :جنگلهاي زاگرس ميتوانند در سال اكسيژن مورد نياز
۶۰ميليون انسان را تأمين كنند .نوبخت با بيان اينكه منطقه زاگرس
۱۴هزارو۸۰۰ســال پيش علفزار بود كه كمكم تبديل به جنگل شد،
گفت :اين منطقه حدود  5هزار سال پيش با دارا بودن  4گونه از درختان
بلوط به اوج رسيد ،امااكنون متأسفانه زاگرس بهسمت علفزار شدن در
حال حركت است .نوبخت با تأكيد بر اينكه اگر طبيعت زاگرس از دست
برود ،امنيت ملي و غذايي كشور دچار اختالل ميشود ،افزود :بايد مانع
قطع درختان اين عرصه طبيعي خصوصا درختان بلوط براي تبديل به
زغال شويم.

بيابانزدايي 8ميليون هكتاری

پرويز گرشاسبي ،معاون آبخيزداري ،امور مراتع و بيابان سازمان جنگلها
به انجام بيش از ۳۰ميليون هكتار اقدامات آبخيزداري و ۸ميليون هكتار
اقدامات بيابانزدايي تا پايان سال ۹۹در كشور اشاره كرد و گفت :اين
اقدامات و ديگر فعاليتهاي انجام شده در منابع طبيعي در جهت كاهش
فرسايش و حفاظت خاك انجام شده است .به گزارش سازمان جنگلها
گرشاسبي كنترل فرسايش بادي و گردوغبار را از وظايف مهم سازمان
جنگلها دانست و يادآوري كرد :سازمان جنگلها در تالش است يافتهها
و تجارب بينالمللي در زمينه حفاظــت از خاك را در پروژههاي منابع
طبيعي تعميم دهد .وي افزود :سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري
كشور اكنون در تمامي مراحل اجرايي پروژههاي منابع طبيعي از دانش
بومي و مشاركت مردم محلي بهره ميبرد.

عکس :عليرضاتقوي

داريوش گلعليزاده ،معاون مركز ملي هوا و تغيير اقليم سازمان حفاظت
محيطزيست گفت :وقتي نيروگاهها سيســتم كنترلي داشته باشند،
مازوتسوزي اشــكالي ندارد .در تمام دنيا نيروگاهها هم مازوت و هم
گازوئيل پرگوگرد مصرف ميكنند ولي تجهيزات كنترل آاليندگي روي
دودكش آنها نصب شده است و هوا آلوده نميشود اين در حالي است
كه هيچيك از نيروگاههاي ما اين تجهيزات را ندارند .به گزارش ایسنا،
او افزود :سازمان حفاظت محيطزيست براي نصب تجهيزات بارها نامه
نوشته است نيروگاهها هم بارها گفتهاند كه ساختار وسايلشان قديمي
است و امكان نصب تجهيزات كنترل آاليندگي روي آنها وجود ندارد.
سولفورزدايي يكي از راهكارهاي حل مشكل نيروگاههاي مازوتسوز
است .راهكار ديگر ،استفاده از سيســتمهاي كنترلي است كه تاكنون
هيچكدام از اين راهكارها عملياتي نشده است.

سنفرسودگي وسایلنقلیهكاهش یافت

هیأت دولت در راستای اجرای قانون هوای پاک سن فرسودگی خودروها را از 20سال به 15سال کاهش داد
سيدمحمد فخار

خبرنگار

آييننامه اجرايي تعيين سن فرسودگي انواع خودروها سرانجام
پس از 190روز توســط هيأت دولت ابالغ شد .اين آييننامه در
كاهش آلودگي هواي شهرهاي كشور چنان نقش دارد كه سالها
فعاالن محيطزيست براي ابالغ آن روزشماري ميكردند.
خودروهاي فرســوده نقش بااليي در انتشــار هيدروكربنهاي
نسوخته و منواكسيد كربني دارند كه در هواي شهرها پراكنده و
موجب آلودگي هوا ميشود.
آخرين بار در سال 94هيأت دولت آن را براي خودروهاي فرسوده
سواري 20ســال تعيين كرده بود .روز گذشته در اصالح جديد
اين آييننامه سن فرسودگي خودروها 15سال تعيين شد و براي
خودروهايي كه از اين ســن عبور كنند ،شرط 2بار معاينه فني
براي تردد شهري الزم است.
پيش از اين ،آييننامه اجرايي ماده ۸قانون هواي پاك ،موضوع
تعيين سن فرسودگي انواع خودروها با رويكرد حفظ حق مالكيت
افراد درخصوص وســيله نقليه و افزايش نظارت بر انجام معاينه
فني به جاي تعيين مطلق سن بهعنوان معيار فرسودگي خودرو،
در جلسه هيأت وزيران مورخ ۹خرداد ۱۴۰۰بهتصويب رسيد و
براي اجرا توسط دولت ابالغ شده بود .براساس آييننامه فوق ،با
توجه به كاهش ايمني و آاليندگي انواع وسايل نقليه با گذشت
زمان در اثر استهالك و پوسيدگي اجزا و بدنه ،شاخص سن مرز
فرسودگي به جاي سن فرسودگي تعيين شــده و خودروهاي
مشمول ملزم به افزايش دفعات ســاالنه معاينه فني و افزايش
هزينههاي تردد هستند .اين امر بهنحوي است كه مالك وسيله
نقليه جهت اطمينان از صحت عملكرد آن ،بايستي در بازههاي
زماني كوتاهتري اقدام به معاينه فني و بازرسي خودرو كند .اين
خودروها بهعلت كاركرد بيشــتر و طول عمرشان ،عمدتاً دچار
پوسيدگي بدنه و ساختار ميشــوند و ريسك بروز تصادفات در
سطح جادهها و شهرها را بهشدت افزايش ميدهند.
به موجب آييننامه اجرايي يادشــده ،سن مرز فرسودگي براي

خودروهاي شخصي شامل سواري ،استيشن (ون) و سواري كار
۱۵ســال و تعداد دفعات معاينه فني پس از رسيدن به سن مرز
فرسودگي2 ،مرتبه (۶ماه يكبار) در سال تعيين شد .همچنين
براي خودروهاي عمومي شامل تاكسي سواري ،استيشن (ون)
و ســواري كار بنزيني و دوگانهســوز ،پايه گازسوز و برقي ،سن
مرز فرسودگي بهترتيب  ۱۰ ،۸و ۱۴سال و تعداد دفعات معاينه
فني پس از رسيدن به سن مرز فرســودگي براي هريك از آنها
بهترتيب4 ،مرتبه (3ماه يكبار) در سال و 3مرتبه (4ماه يكبار)
در سال تعيين شد .سن مرز فرسودگي براي وانت پايه گازسوز و
بنزيني ،دوگانه سوز و ديزلي نيز بهترتيب  ۱۴و ۱۳سال و تعداد
دفعات معاينه فني پس از رسيدن به سن مرز فرسودگي 3مرتبه
(4ماه يكبار) در ســال ،براي اتوبوس درون شهري ديزلي ،پايه
گازسوز و برقي (منوط به بازسازي با رعايت قانون رسيدگي به
تخلفات رانندگي) سن مرز فرســودگي بهترتيب  ۱۰و ۲۰سال
و تعداد دفعات معاينه فني پس از رســيدن به اين ســن ،براي

اتوبوسهاي ديزلي و پايه گازسوز 4مرتبه (3ماه يكبار) در سال و
براي اتوبوسهاي برقي 3مرتبه (4ماه يكبار) در سال تعيين شد.
سن مرز فرسودگي براي مينيبوس و ميدل باس درون و برون
شهري ديزلي ،پايه گازسوز و برقي (منوط به بازسازي با رعايت
قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي) بهترتيب  ۱۰ ،۸و  ۲۰سال
و تعداد دفعات معاينه فني پس از رســيدن به سن فرسودگي
براي هريك از آنها 3مرتبه (4ماه يكبار) در سال ،براي اتوبوس
برون شهري و كشنده ،كاميون و كاميونت ،سن مرز فرسودگي
بهترتيب  ۱۰و ۱۶ســال و تعداد معاينه فني پس از رسيدن به
اين ســن ،بهترتيب براي هريك از آنها 3مرتبــه (4ماه يكبار)
در ســال خواهد بود .همچنين براي موتورسيكلتهاي بنزيني
كاربراتوري ،بنزيني انژكتوري و برقي ،ســن مرز فرســودگي
بهترتيب  ۶ ،۵و ۱۲ســال و تعداد معاينه فني پس از رسيدن به
سن مرز فرسودگي براي هريك از آنها 2مرتبه (6ماه يكبار) در
سال تعيين شد.

شــرايط فعلي تاالبها و رودخانههاي
كشور ،بيش از پيش ضرورت بازنگري
در حكمراني آب و اصالح نظام مديريت
منابع و مصارف آب در حوضههاي آبريز شــشگانه كشور را نشان
داده است و در كنار آن ،اعتراضات مردمي در استانهاي خوزستان،
اصفهان و چهار محال و بختياري تأييد كــرد كه اجراي طرحهاي
انتقال آب ،ممكن است در كوتاهمدت و بهصورت موقت ،چالشها
و بحرانها را تعديل نمايد اما در ميانمدت و بلندمدت هزينههاي
بهمراتب جبرانناپذيري خواهد داشت.
سؤال اينجاست كه چرا با وجود چنين تجربيات و شواهدي ،همچنان
توجه و تمركز دستاندركاران توسعه و سياستگذاران مديريت كالن
كشور بر اجراي طرحهاي انتقال آب ،احداث سازههاي كنترلي و يا
انجام طرحهاي بهرهبرداري از آبهاي ژرف قرار ميگيرد؟ چرا براي
يكبار ،نميپذيريم كه اقليم ما خشك و نيمهخشك است و ظرفيت
كافي براي اين سطح از بهرهبرداري در بخشهاي كشاورزي و صنعت
وجود ندارد؟ چرا براي يكبار ،تمركز ما بر بهينهســازي و كاهش
مصارف شرب ،كشاورزي و صنعت قرار نميگيرد؟
چرا براي يكبار ،توجه و تمركز مــا بركاهش حداكثري هدر رفت
منابع آب موجود در سيســتم انتقال ،توزيع و بهرهبرداري آبهاي
شــرب و كشــاورزي و يا بازچرخاني آب قرار نميگيرد؟ چرا براي
يكبار ،تعريف و اجراي طرحهاي توسعه متناسب با ارزيابي اصولي
توان سرزمين و مبتني بر نتايج ارزيابي دقيق اثرات زيستمحيطي،
انجام نميپذيرد؟چرا براي يكبار ،سياســتها و قوانين در تمامي
فصول برنامههاي ملي توسعه ،با رعايت مالحظات محيطزيستي،
ي و آموزش گسترده
تدوين نميشوند؟ چرا براي يكبار ،ظرفيتساز 
سياستگذاران ،برنامهريزان و دستاندركاران توسعه و بهرهبرداران
محلي ،مقدم بر احداث ســازههاي كنترلي و يــا اجراي طرحهاي
پر هزينه انتقال آب قرار نميگيرد؟ چــرا براي يكبار ،راهكارهاي
مبتني بر طبيعت نظير حفاظت از جنگلهــا ،مراتع ،رودخانهها و
تاالبها ،مقدم بر راهكارهاي غيرطبيعي ،شمرده نميشود؟
ن ســواالت ميتوان نتيجه گرفت كــه طرحهاي انتقال
با وجود ای 
آب بين حوضهاي راهحل مناســبي محسوب نميشوند ،چرا كهاز
يك سو ايندســت طرحها معموال فاقد توجيه اقتصادي و ارزيابي
دقيق اثرات زيســتمحيطي بوده و باعث تضعيفپايداري و بروز
نارضايتيهاي اجتماعي در حوضههاي مبدا و مقصد ميشــوند .از
سوي ديگر تجربه نشان داده پروژههاي انتقال آب صرفا براي زمان
كوتاهي موفق به جبران كمبود آب شــدهاند و در ادامه مسئوالن،
برنامهريزان توسعه ،صاحبان صنايع و بهرهبرداران با تصور فراواني
آب ،بارگذاري در بخشهاي كشاورزي ،صنعت و شرب را افزايش
داده و همچنان شــاهد برنامهريزي مصارف آب بيش از منابع آب
موجود و در دسترس بودهايم .بهنظر ميرسد كه چاره كار در مصرف
صحيح آب توسط مردم ،كشاورزان و صنعتگران است .لذا بهجاي
تمركز و اصرار بر راهكارهاي سازهاي و اجراي طرحهاي انتقال آب،
ميتوان با تقويت مشاركت عمومي و انسجامبخشي به تشكلهاي
محلي ناظر بر بهرهبرداري منابع آب ،شــرايطي را فراهم آورد كه
در شرايط خشكسالي نيز بخشــي از حقابه رودخانهها و تاالبها
تخصيص داده شود و ضمن آموزش گسترده بهرهبرداران محلي و
پيادهسازي زنجيره ارزش محصوالت كممصرف ،نسبت به اصالح
نظام بهرهبرداري در بخشهاي شرب ،كشاورزي و صنعت متناسب با
شرايط اقليمي و توان حوضه آبريز اقدام کرد و شاخصهاي راندمان
و بهرهوري مصارف آب در اين بخشها را بهبود بخشيد تا طي يك
فرايند تدريجي ،شاهد كاهش مصارف آب ديگر بخشها و افزايش
حقابه تخصيصي به رودخانهها و تاالبها باشيم.
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معمول زیستی ما به هم میریزد ،براساس
سالمت روانی و جسمی فرد و شرایطی كه
قبل از این تغییرات داشــته ،واكنشهای
مختلفی خواهد داشت .افسردگی ،اضطراب،
تپش قلب ،خشم ،تحریكپذیری ،لرزش و...
بخشی از این واكنشهاست».
ما بخشی از راهحل هستیم

عكس :همشهری /علیرضا تقوی

وقتی زندگی به باد بند است

محمدرضا شالبافان ،روانپزشك ،از راهكارهای مقابله با افسردگی ،پرخاشگری ،اضطراب و مشكالت روانی
در هوای آلوده تهران میگوید
مرضیه موسوی
روزنامهنگار

بیستمین تابلوی سنجش آلودگی تهران هم
تنفس در هوای دودگرفته پایتخت را «ناسالم
برای همه گروهها» اعالم كرد .حاال چشــم
همه 8میلیون نفر جمعیت تهران به نسیمی
اســت كه با قدرت هرچه تمامتر از ســمت
توچال راهی شود و تخفیفی برای تنفس در
این هوا بدهد؛ تنها راهحل «شدنی»ای كه
همواره از آن برای رفع آلودگی تهران مطرح
میشود .این روزها باید كمتر از دیدن افراد
مضطرب ،پرخاشگر ،افســرده و پراسترس

تعجب كنیم؛ آلودگی هوا زندگی كودكان،
ســالمندان ،زنان باردار ،بیماران تنفسی،
بیماران قلبی و همه گروهها را مختل كرده
و همهچیز تقصیر باد اســت .همشهری در
این گزارش تأثیر آلودگی هوا در مشــكالت
روانی مردم تهران را بررســی كرده اســت؛
معضلی كه در 5سال گذشــته از نیمه دوم
سال ،خودش را به تمام فصول سال رسانده
و روزهای بسیار اندكی برای تنفس در هوای
سالم برای شهروندان باقی گذاشته است.
گلوله برفی بحران

آلودگی پایتخت مشــكل امــروز و دیروز

نیســت و ســابقهای بیش از نیمقرن در
تهران دارد .با این حال هنوز راهحل مؤثر
و كارآمدی برای برطرفكــردن آن پیدا
نشده اســت .اعالم روزانه میزان آلودگی
هوا ،تنها توانســته گروههای پرخطر و در
روزهــای قابلتوجهی همــه گروهها را از
خطر تنفس در این هوا باخبر كند؛ بیآنكه
كســی برای مقابله با این هشــدار آماده
باشد« .محمدرضا شالبافان» روانپزشك
و استادیار دانشــگاه علوم پزشكی ایران
میگوید« :در كالنشــهرهایی مثل تهران
كه ناگهان با آلودگی هوا مواجه میشویم،
حتما شــاهد فشار و اســترس زیادی در

جامعه خواهیم بود .عالوه بــر اینكه این
آلودگی روی ســامت جسمی و عملكرد
افراد تأثیر میگذارد ،تغییرات ناگهانیای
در برنامهریزیهای روزانه ما ایجاد میكند
كه روی روان ما تأثیر زیادی میگذارد».
تغییرات محیطی یكی از اتفاقهایی است
كــه جزیره امــن آرامش هر فــردی را به
هم میزند و ثبات فــرد را تهدید میكند.
اضطرابهای محیطی از همینجا شروع
میشــوند و مثل گلوله برفی كه هر لحظه
بزرگتر میشــود ،مدام قدرت میگیرد و
با هر محركی ،آسیب بیشتری به افراد وارد
میكند .شالبافان میگوید« :وقتی شرایط

ضربههای روانی بحرانی مثل آلودگی هوا
وقتی مهیبتر میشود كه افراد خود را در
مقابل آن ناتوان حــس میكنند .اوضاعی
كه از كنترل خارج شــده و به جز مدیریت
سراسری و یكپارچه راهی برای حلكردن
آن نیســت و بهخودی خود بــرای اینكه
شــهروندان را به دام افســردگی و انفعال
بیندازد كافی است.
ن میگوید« :موضوعی مثل آلودگی
شالبافا 
هوای تهران مسئلهای كالن و پیچیده است
و بخش مهمی از راهحل آن مسئل ه مدیریت
اســت .اما اینكه بگوییم كاری از دست ما
برنمیآید و در مقابل این معضل احساس
منفعلبودن كنیم ،پاسخ درستی نیست .ما
بخشی از راهحل هستیم .البته این بهمعنای
این نیست كه حل هر مشكل و راهكار آن
را از مردم بخواهیم .منفعلشدن مردم در
مقابل مشكالت اینچنینی ،باعث كاهش
مطالبهگری میشود .فراموش نكنیم كه
مطالبهگــری از اتفاقهای مهمی اســت
كه بر كاهش اســترسهای اجتماعی اثر
میگذارد .وقتی انتظار تغییر و تحول داشته
باشــیم و آن را مطالبه كنیــم ،میتوانیم
بگوییم كاری كه از دســتمان برمیآمده
را انجام دادهایم .بیتفاوتی مردم نســبت
به چنین پدیدههایی به اندازه خود بحران،
آســیبزننده اســت ».او حد متعادلی از
مســئولیتپذیری را برای هر شهروندی
الزم میداند تا منجر به رخدادن نتیجهای
مطلوب شود و میگوید« :منظورم از حد
متعادل این است كه نه نسبت به این اتفاق
بیتفاوت باشــیم و خود را منفعل حس
كنیم ،نه اینكه خودمــان را كامال مقصر
بدانیم .هر دو راهكار اشتباه است و جامعه
را دچار اضطراب و تنش میكند».
مراجعه به درمانگر فردی

بحرانهایی مثل آلودگی محیطزیســت،
آلودگی هوا و ...میتواننــد روحیه جامعه
را تحتتأثیر خــود قرار دهند .ســازمان
بهداشت جهانی برای مسلطشدن به این

در هوای آلوده چه بخوریم؟ چه ماسکی بزنیم؟
در روزهای آلوده ،تركیبات ذرات كوچكتر از  2.5میكرون ،آالیندهها ،ذرات معلق و كربو هیدراتهای نیمهســوخته كه جزو
یکتا فراهانی
خبرنگار
تركیبات سمیاند ،از طریق ریه وارد دستگاه تنفسی میشوند با تولید رادیكال آزاد ،موادسمی را به تمام بدن میرسانند.بر این
اساس توصیه میشود مردم به ویژه گروههای سنی در معرض خطر مثل سالمندان ،كودكان و بیماران از خانه خارج نشوند و در
این هوا ورزش نكنند ،چرا كه با افزایش ضربان قلب و تغییر در رفتار تنفسی و افزایش آن ،میزان آالیندههای بیشتری وارد بدن میشود .محمدرضا وفا ،متخصص
تغذیه در گفت و گو با همشهری درباره بایدها و نبایدهای تغذیه در وضعیت آلودگی هوا توضیح میدهد و میگوید كه مصرف شیر ،برای دفع آلودگی از دستگاه
گوارش مفید است ،نه دستگاه تنفس.

چه غذاهایی
ممنوع است؟

چه بخوریم؟

تنشهای روانی و اســترسها ،روشهای
مختلفی را پیشــنهاد میكنــد .ازجمله
شركت در جلسات مشاوره گروهی و افزایش
مهارتهای زندگی .اما اگــر كار بیخ پیدا
كرد و تنش و افســردگی و اضطراب از حد
گذشت ،باید برای آن فكر جدیتری كرد.
شالبافان میگوید« :اگر اضطراب و دلشوره
و تنشهای این بحرانها آنقدر زیاد است كه
بهسادگی در رفتار فرد قابل مشاهده باشد،
دیگر كاری از دست دورههای مهارتهای
زندگی و مشاوره گروهی برنمیآید .فردی
كه در چنین شرایطی قرار دارد و تغییرات
خلقی به وضوح زندگی او را مختل كرده،
باید به درمانگر فــردی مراجعه كند .این
بحرانها میتواند تأثیر زیادی در تمام ابعاد
زندگی فرد داشته باشد».

عدد خبر
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درصــد افزایــش تمــاس بــا اورژانــس در پــی افزایــش
آلودگیهوا در كالنشــهرهای ایران ثبت شده است .مجتبی
خالدی ،سخنگوی اورژانس كشور ،ضمن هشدار نسبت به
افزایش آلودگی هوا در تهران ،اصفهان ،تبریز ،مشهد و شیراز
به ایسنا گفت :مادران باردار ،كودكان و افراد دارای بیماریهای
زمینهای به هیچ عنوان در شــهر تردد نكنند .ورزشكاران به
هیچوجه در فضای باز فعالیت نكنند .مصرف لبنیات و سبزی
در هنگام آلودگــی هوا ضروری اســت .شــهروندان ترجیحا از
دستگاه بخور در فضای منازل استفاده كنند.

گروههای حساس تنشهای روانی

تنشهای ناشــی از آلودگی هوا هم مثل
هر مشكل دیگری دستهبندیهایی برای
«گروههای حســاس» دارد؛ افــرادی كه
بیش از دیگران تحتتأثیر این مشكل قرار
میگیرند و واكنشهــای رفتاری و درونی
آنها به این بحران باید كنترل شود .استادیار
دانشگاه علوم پزشكی ایران میگوید« :در
مورد بیماریها و تنشهای روانی ،عوامل
خطر تعریف شــدهاند .مشــكالت مالی و
اقتصادی ،تغییر شغل و یا تغییرات بزرگی
كه در زندگی تجربه میكنیم ،تغییر محل
زندگی و ...عواملی هســتند كه اگر فرد در
مواجهه با آن قرار بگیرند ،دچار اســترس
میشــود .این اســترسها لزومــا نتیجه
اتفاقهای منفی نیستند .مثال دانشجویی
كه بعد از 2سال كالسهای غیرحضوری
باید در كالسهای حضوری شركت كند،
فردی كه در آستانه شروع زندگی تازه قرار
دارد و ...هم اســترسهای زیادی را تجربه
میكنند .این مشــكالت و اضطرابهای
انباشته با بحرانی مثل آلودگی هوا تشدید
میشوند .ما در مورد مشكالت روانپزشكی
این افــراد را در زمره گروههای حســاس
قرار میدهیــم ».آگاهی از این موقعیتها
و آمادگی بــرای تحمــل بحرانهای تازه
میتواند مقاومت افراد در برابر افسردگی و
اضطراب را بیشتر كند .این روزها كه سالمت
جســمی «همه گروههــا» در پایتخت به
وزیدن باد توچال بند است ،با مراقبتهای
ساده میتوان ســامت روانی نسبیای را
تجربه كرد.

۴۷۰۰

تبلت و گوشی برای دانشآموزان خراسان جنوبی
نیاز اســت .این خبر را رضا ســلمآبادی ،مدیركل كمیته
امــداد امامخمینــی خراســان جنوبی در نشســت خبری
توضیــح داد :هماكنــون ۱۷هــزارو ۳۰۰دانشآمــوز زیــر
پوشش كمیته امداد استان هستند و برای رفع نیاز این
دانشآمــوزان بــه 4هزارو۷۰۰تبلت و گوشــی هوشــمند
نیاز داریم.

١٧

هــزار ایرانــی از مرز زمینــی بــرای حضــور در حراج
«جمعــه ســیاه» بــه تركیــه رفتهانــد .روحهللا لطیفــی،
ســخنگوی گمــرك ایــران بــه ایلنــا گفــت :در بــازه زمانی
11روزه از 27آبانمــاه تا 8آذرمــاه 16هزارو759نفر ایرانی
از مرزهــای زمینی وارد تركیه شــدهاند كــه در همین ایام
16هزارو629نفر به كشور برگشتهاند.

۵۰۰

مدرســه و مجتمع آموزشــی در تهران روی گسل
قرار دارند .اكرم السادات علیجانزاده ،كارشناس اداره
ژئودزی و ژئودینامیك سازمان نقشهبرداری در نشست
وبیناری علمی این سازمان گفت۱۷۰ :ساختمان اداری،
۲۶بیمارســتان مرجــع و اصلــی۱۱۵ ،درمانــگاه و مركــز
درمانی۱۰ ،دانشــگاه و مركز آموزش عالی۵۰۰ ،مدرســه
و مجتمــع آموزشــی ،مســكن مهــر پردیــس۴۵ ،جایگاه
عرضه سوخت۱۱ ،ایستگاه آتشنشانی۴۷ ،مركز خرید
و ۳۶هتل روی گسلهای فعال تهران مستقر شدهاند.

در شرایط
آلوده ،ماسك جراحی،
نمیتواند مانع ورود ذرات آالینده
به دستگاه تنفسی شود ،بنابراین بهتر

است از ماسكهای  N95و  FFP2یا P1، P2
استفاده شود
برای پیشگیری از ابتال به كرونا ،ماسكهای

 N95و  FFP2ممنوعیت استفاده دارد ،چرا كه
در صورت ابتالی فرد ،نفسی كه هنگام بازدم
به بیرون منتقل میشود ،از طریق سوپاپ
این ماسكها در محیط منتشر و
باعث آلوده شدن دیگران
میشود

اگر فرد در
محیط بسته قرار دارد،
همان ماسك جراحی كافی است
در هوای آزاد ،باید از ماسكهای
 N95و  FFP2استفاده شود

آب به مقدار زیاد

انواع لوبیا

انواع سبزیها و
صیفیجات و میوه
مثل :هویج ،كاهو ،كلم
بروكلی و اسفناج

گوشت كمچرب

تخممرغ

غذاهای چرب

انواع سرخكردنیها

غذاهای تخمیری
و فرآوری شده و
نیمهآماده

فست فودها

ماسك  N95چه
ویژگی دارد؟

(گوشت پرچرب باعث
افزایش كلسترول و
تری گلیسیرید میشود
و برای قلب و عروق،

مواد غذایی حاوی

ویتامین سی (اغلب
میوههای زمستانی ،این

ویتامین را دارد)

خطرناك است)

سیبزمینی

مصرف چربیهای اشباع
شده ،قند و شكر به
مقدار زیاد ،در هوای
آلوده باید كنترل شود

ماسك FFP2

ی دارد؟
چه ویژگ 

از جمله ماسكهای فیلتردار است
و میتواند تاثیر ذرات معلق در هوا را
تا  94درصد از بین ببرد
فیلترهای قوی که بر روی الیه خارجی
این ماسكها قرار گرفته ،مانع از
نفوذ ذرات ریز  2.5میكرون به
داخل ماسک میشود

گرافیک :مهدی امامی

غذاهای حاوی منیزیم
مثل بادام ،دانه كنجد،
دانههای آفتابگردان،
بادام هندی ،تخم كدو،
دانه كتان ،شیركم
چرب ،بلغور جو دوسر،
موز  ،زنجبیل

در هوای آلوده به طور
مداوم بر مصرف شیر
تاكید میشود ،در
حالیكه شیر كمك زیادی
به مقابله با آلودگی
هوا نمیكند .شیر در
دفع آلودگی از دستگاه
گوارش موثر است ،نه
آلودگی كه در سیستم
تنفسی و ریوی وجود
دارد

لبنیات چرب مثل
ماستها و پنیرهای
خامهای و محلی

نوشیدنیهایی مثل
قهوه و چای (به دلیل
دهیدراته شدن بدن)

این ماسك طبی و پاالیشگر ریز ذرات
است و حداقل  95درصد از ذرات معلق موجود
در هوا را پاالیش میكند
موقع استفاده از این ماسك باید دقت شود كه كامال
روی صورت بچسبد و نشتی نداشته باشد
قابلیت شست و شو ندارد ،نمیتوان آن را با الكل یا
دیگر مواد ضدعفونی كننده ،پاك كرد
یك بار مصرف است و عمر مفید آن در صورت پاره
نشدن ،تنها  8ساعت است

گ نابرابر هندبال
جن 
زنان ايران با جهان

شيما زارع ،كاپيتان تيم ملي از شرايط متفاوت ايران با حريفان
خبر دارد اما ميگويد تيم باغيرت و جنگنده بازي ميكند 20

شيشه عمر فرهاد
در دست يحيي؟

شكست در داربي ميتواند براي سرمربي
استقالل خيلي گران تمام شود 18

امیدوارم اشتباهات داوري
عليه پرسپوليس سهوی باشد
فرجي ،مدافع پرسپوليس معتقد است تا زماني كه VAR

به ايران نيايد شاهد فوتبال پاك نخواهيم بود 19
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چراغ لیگ ،زرد میسوزد
در ليگ کم گل و بی کيفيتی که نصف تيمهايش فاجعه و نصف ديگرشان معمولی بازی میکنند
سپاهان با يک برتری نسبی همه رکوردها را از آن خودش کرده است

مجتبی هاشــمی | درحاليكه صفحات اصلي رسانههاي ورزشي در
اختيار سرخابيهاست و همه از رقابت اين دو تيم حرف ميزنند ،تيم
سپاهان بيسروصدا در صدر جدول نشسته و اگر روند مثبت اين تيم
در هفتههاي آتي هم ادامه داشته باشد ،پايينكشيدن اصفهانيها از
صدر جدول به اين سادگيها نخواهد بود .سپاهان صاحب باالترين
امتياز ،بيشترين گل زده و كمترين گل خورده است اما موفقيتهاي
اين تيم فقط محدود به اين اعداد نيســت .با رجوع به منابع آناليز
فوتبال ،ميتوان ديد زردپوشــان اصفهان در اغلب آيتمهاي فردي
و گروهي بهترين ركوردهــا را در هفتههاي سپريشــده به ثبت
رساندهاند .درحاليكه تقريبا نيمي از نيمفصل اول به پايان رسيده،

سپاهان به گواه متريكا بهترين تيم ليگ بوده و در جدول بازيكنان
برتر اين فصل نيز از 7نفر اول6 ،نفر سپاهاني هستند!
ركوردهاي تيمي؛ با اختالف در صدر
در جدولي كه سايت متريكا براساس عملكرد فني تيمها منتشر ميكند،
سپاهان با مجموع امتياز (7/19از  )10صدرنشين است و اختالف خوبي هم
با تيمهاي دوم و سوم دارد .در اين جدول گلگهر با امتياز  7/03دومين تيم
باكيفيت ليگ است و استقالل و پرسپوليس سوم و چهارم هستند .براي
درك اختالف سپاهان با رقبا كافي است بدانيد تيمهاي دوم تا پنجم اين
جدول فقط  0/12اختالف دارند اما اختالف سپاهان با تيم دوم  0/16است.

تيم نويدكيا با 10گل زده گلزنترين تيم ليگ است ،با يك گل خورده به
همراه آلومينيوم بهترين خط دفاعي را دارد و با 6كلينشيت از 7بازي در
اين بخش هم ركورددار است .ميانگين اميد گل سپاهان در هر بازي ()1/47
بيشتر از تمام تيمهاست و در تعداد شوت و شوت داخل چارچوب هم اين
تيم رتبه دوم را دارد .در «تعداد شــوت» فقط استقالل بهتر از سپاهان
بوده و در «شــوت داخل چارچوب» هم فقط آمار گلگهر كمي بهتر از
سپاهانيهاست .در بخش دفاعي ،سپاهان در هر بازي بهطور ميانگين
 5/4بار به حريفان فرصت شــوتزني داده كه  1/3از اين شوتها داخل
چارچوب بوده است .در هر دوي اين آيتمها سپاهان بهترين تيم ليگ
است و استقالل و آلومينيوم و بقيه پشت سر زردپوشان قرار ميگيرند.

تنها تيم باالي 500
ميانگين مالكيت توپ در تيم نويدكيا 59/6درصد بوده كه اين هم بهترين
ركورد فصل جاري است .پرسپوليس با مالكيت توپ 58درصدي دومين
تيم بعد از سپاهان است .در تعداد پاس ،برتري سپاهان از اين هم بيشتر
و چشمگيرتر بوده است .ميانگين پاس زردپوشان در هر بازي 577است،
درحاليكه تيمهاي ديگر حتي به مرز500پاس هم نرسيدهاند .اين پاسها با
دقت83/8درصدي ارسال شدهاند تا در اين بخش هم
ادامه در
صفحه18
سپاهان باالتر از پرسپوليس ( ،)81/4نساجي ()80/9
و استقالل ( )80/8قرار بگيرد .به اين نكته هم دقت كنيد كه زردپوشان با
ميانگين 6/9دريبل موفق در هر بازي تكنيكيترين تيم ليگ هم هستند.
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نكته بازي

برنامه

قد شما چقدر است؟

ليگ برتر -هفته هشتم
شنبه  13آذر 1400

یکی از مســابقات این هفته لیگ
برتــر بین مــس رفســنجان و
هوادار تهران برگزار شد که تیم
رفســنجانی بازی را با یک گل
برد .همین یک گل هــم از روی
نقطه پنالتی به ثمر رسیده و حاال برای
خودش تبدیل به یک داستان جنجالی شده است 2 .باشگاه
در مورد پنالتی بودن یا نبودن صحنه بــا هم جدل دارند و
بیانیهنویســی میکنند .صد البته تا اینجا اتفاق عجیبی رخ
نداده و اگر یک روز یک مسابقه بدون بیانیه در ایران برگزار
شود جای تعجب خواهد داشت .با این حال بخشی از حمله
مکتوب باشــگاه هوادار به مس خیلی جالب بــود؛ آنجا که
نوشــته بودند« :به اندازه قد و قامتتــان در فوتبال حرف
بزنید ».حــاال ما کاری به مس نداریم ،امــا خداوکیلی خود
هوادار چند سال سابقه و چند متر قد دارد؟

گل گهر -سپاهان
هوادار  -نفت مسجدسلیمان

15:00

صنعت نفت  -پیکان
استقالل  -پرسپولیس

16:00

یکشنبه 14آذر1400
نساجی  -پدیده
ذوب آهن  -مس رفسنجان
فجر سپاسی  -فوالد

قربان آرامش شما برویم

بعد از تساوی بدون گل آلومینیوم
برابر ذوبآهن ،رســول خطیبی
سرمربی تیم اراکی گفته« :چرا
همــه دارند بــه داوری اعتراض
میکنند؟  200میلیــون تومان
جریمه در نظر بگیرید ببینیم دیگر
کسی میتواند به داوران اعتراض کند یا نه .اصال از این فوتبال
بدم آمده است ».واقعا آفرین به این نگاه پاک و طبع بلند .فقط
مشکل اینجاست که میتوانیم  20بازی را اسم ببریم که خود
آقا رسول رفته توی شکم داوران .نمونه تاریخی و دم دستش
هم همان مســابقه حذفی بین ماشینسازی و پرسپولیس
است که خطیبی فریاد میزد« :خدا آن باالست ».یعنی همان
نمایش وحشتناک یک نفره کافی است تا یک مربی تا آخر
عمرش اجازه پیدا نکند کلمه «داور» را به زبان بیاورد .البد
فردا هم نوبت ساکت الهامی است که از شأن داوران دفاع کند!
فوتبال امروز مشهد را دریابید

شــهردار مشــهد ،بعد از ربع قرن
خــداداد عزیزی را دعــوت کرده
و او را به خاطــر گل تاریخیاش
به استرالیا مورد تقدیر قرار داده
اســت .نکته جالبتر اما اینجاست
که ایشان پیشنهاد داده روز  8آذر به
مناسبت آن گل به اسم «فوتبال مشهد» در تقویم ثبت شود.
طبیعتا مخلص همه مشــهدیها هم هستیم و اگر این اتفاق
بیفتد خوشحال هم میشویم .با این حال خوب است مدیران
محترم شهری و اســتانی به جای این قبیل خاطرهبازیها،
فوتبال امروز مشهد را دریابند؛ جایی که شهرخودرو يا همان
پدیده در بدترین وضعیــت ممکن گام به گام به ســقوط و
نابودی نزدیک میشــود و چیزی نمانده به سرنوشت امثال
پیام ،ابومسلم و سیاهجامگان دچار شود .احیانا آقای شهردار
میدانند پدیده با  2امتیاز از  7بازی در قعر جدول است؟

آماربازي

متريكا

شهريار مغانلو با كسب امتياز  8/54از 10
از ســايت متريكا بهترين بازيكن هفته
هفتم ليگ برتر شد .مهاجم سپاهان كه
در 6بازي قبلي پايش به گل باز نشــده
بود در اين بازي باالخره گل زد و 2بار هم گل زد .در اين هفته فقط
 2تيم استقالل( )5و مس رفسنجان( )8بيشــتر از شهريار مغانلو
شــوت زدند .در هفته هفتم هر تيم بهطور ميانگين 3شــوت در
چارچوب زد ،ولي شهريار مغانلو به تنهايي 4شوت در چارچوب زد.
مهاجم سابق پرسپوليس دقت را هم چاشني ضرباتش كرد و فقط
يكي از 5شوتش خارج از چارچوب بود .بازيكنان نساجي براي مهار
مغانلو 3مرتبه او را با خطا متوقــف كردند و مغانلو هم با 4عملكرد
دفاعي توانست در اين زمينه به تيمش كمك كند.

8/54

ايمان صادقي با كسب امتياز 7/58در
بازي شهرخودرو و فجرسپاسي بهترين
دروازهبــان هفتــه هفتم شــد و براي
دومينبار در اين فصل در تركيب تيم
منتخب هفته قرار گرفت .دروازهبان موفق فجرسپاسي در هفته سوم
هم با مهارهاي پرتعدادش در آبادان موفق به كلينشيت مقابل تيم
صنعتنفت شد و با كسب نمره عالي 8/48عنوان بهترين دروازهبان
آن هفته را بهدست آورد .او اين هفته در مشهد هم با وجود اينكه تيم
قعرنشين شهرخودرو حمالت زيادي روي دروازهاش تدارك ديد
كلينشيت كرد و نمره 7/58را از متريكا گرفت .در ردهبندي كلي
دروازهبانهــا در اين فصل ،صادقي با ميانگيــن امتياز  7/01رتبه
چهارم را در اختيار دارد.

7/58

تيم سپاهان با نمره فني 7/3در هفته
هفتم ،يكبار ديگر بهعنوان برترين تيم
هفته از نگاه متريكا برگزيده شد .در اين
هفته 16تيم ليــگ رويهمرفته فقط
7گل زدند تا دومين هفته كمگل در تاريــخ ليگ برتر رقم بخورد.
2گل از اين 7گل سهم سپاهان بود تا تيم نويدكيا تنها تيمي باشد
كه در اين هفته بيشــتر از يك گل ميزند .ســپاهان بعد از مس
رفسنجان ،دومين تيم برتر هفته از حيث تعداد شوت در چارچوب
(5شوت) هم بود .سپاهان يكي از  2تيمي هم بود كه اميدگل باالتر
از 2ايجاد كرد .از آنجا كه زردپوشــان اجازه ثبت هيچ شــوت در
چارچوبي را به نساجي ندادند ،كمترين اميدگل متحملشده هفته
را هم داشتند.

7/3

شيشه عمر فرهاد در دست يحيي؟

تراکتور  -آلومینیوم

15:00
فوتبال ایران
قرعهكشي جامحذفي
بازي بزرگ نداريم

شكست در داربي ميتواند براي سرمربي استقالل خيلي گران تمام شود

بهروز رســايلي| ميدانيم كه تــازه داريم
وارد مسابقات هفته هشتم ليگ ميشويم،
ميدانيــم كه فرهــاد مجيدي بــه تازگي
قراردادش را براي  3فصل ديگر با استقالل
تمديد كرده است ،حتي اين را هم ميدانيم
كه او بين هواداران سخت محبوب است و به
اين سادگي جايگاهش را از دست نميدهد،
اما واقعا شرايط داربي پيش روي تهران طوري
است كه اگر اســتقالل در آن بازنده شود،
اوضاع براي مجيدي سخت خواهد شد؛ خيلي
سخت .صد البته بين هواداران پرسپوليس
هم كم نيست تعداد كساني كه از كيفيت تيم
يحيي گلمحمدي در اين فصل راضي نيستند،
اما هر طور كه به ماجرا نگاه كنيم شهرآورد
شنبه براي كادرفني اســتقالل خطرناكتر
است .يحيي تيمش را قهرمان ايران كرده و به
فينال آسيا برده؛ اما مجيدي چه كرده كه قرار
باشد در پناه آن دمي بياسايد؟
پوكر تلخ مساويها

فرهاد مجيدي بعــد از  4مســاوي پياپي گام
به داربي تهــران ميگذارد .تيــم او فصل را با

 3پيروزي شــروع كرد و خيليهــا در آن فضا
دم از ركوردشــكني و اين حرفهــا ميزدند،
اما فجرسپاســي تــازهوارد ترمز اســتقالل را
كشــيد و پس از آن هم اين تيم برابر نساجي،
گلگهر و نفت آبادان متوقف شــد .در سيستم
 3امتيازي 4 ،مســاوي تقريبا يعني  3شكست.
اســتقالل 8امتياز كليدي از دست داده كه اگر
نيمي از آنها را ميگرفت ،االن صدر جدول بود.
پوكر تســاويهاي اين تيم حتــي برابر رقباي
گردنكلفتي هم رقم نخورده است .بين  4تيمي
كه اخيرا از استقالل امتياز گرفتند ،شايد فقط
گلگهر سيرجان حريف نامداري بود كه اين تيم
هم در فصل جديد واقعا كيفيــت قابل دفاعي
ندارد .با اين رويه اگر قرار باشد تعداد بازيهاي
دور از برد اســتقالل به عدد  5برســد و بهويژه
اگر اين تيم برابر پرســپوليس شكست بخورد،
هواداران به آساني از مجيدي نخواهند گذشت.
اين را مطمئن باشيد.
صداي انتقادها را ميشنويد؟

نتايجي كه اخيرا استقالل بهدست آورده ،حتي
صداي برخي پيشكسوتان خودي را هم درآورده

است .آنها سبك بازي تيم را نميپسندند .شايد
تنها بازي قابــل دفاع اســتقالل در اين فصل،
ديدار اخير آنها با نفــت آبادان بود ،اما فراموش
نكنيد پرسپوليس هم برابر همين نفت فوتبال
خوبي بازي كرد و ممكن اســت اشكال از تيم
رده ســيزدهمي عليرضا منصوريان باشد .يكي
از پيشكســوتان اســتقالل با انتقاد از نمايش
اين تيم گفته حتي تيم نوجوانان باشــگاه هم
ميتوانست نفت را ببرد .قطعا اين ادعا اغراقآميز
است ،اما نشــان از عمق نارضايتي در مجموعه
اســتقالل دارد .خيلي مواقــع از اين غرولندها
بين قديميهاي فوتبال ايران داريم ،اما صداي
اعتراضها در اردوگاه آبي مــدام بلند و بلندتر
ميشود.
نه فرصت دارد ،نه عذر و بهانه

حاال ديگر فرهاد مجيدي يــك مربي تازهوارد
نيست كه الزم باشــد زمان بيشتري در اختيار
او قرار بگيرد .اين ســومين مقطــع مربيگري
مجيدي در استقالل اســت .اين فصل از تيم او
هيچ توقعــي جز قهرماني نمــيرود و البته كه
حضور پرسپوليس و ســپاهان در كورس ،كار

را براي آبيها سخت كرده است .سپاهان كمي
فاصله گرفته و اگر قرار باشد پرسپوليس هم با
فتح داربي خودش را باال بكشد ،استقالل عميقا
دچار بحران خواهد شــد .به عالوه مجيدي در
دوره فعلي بهانه خاصي هم ندارد .همهچيز براي
او فراهم شده؛ از مديرعامل همسو تا بازيكنان
خارجي و دستيار ايتاليايي .اين بار دوره مدارا با
او كوتاهتر خواهد بود.

جامحذفي فوتبال ايران ديروز قرعهكشــي شــد و
تيمهاي حاضر در مرحله يكشانزدهم نهايي حريفان
خود را شناختند .اين نخســتين مرحلهاي است كه
تيمهاي ليگ برتري وارد مسابقات ميشوند و تقريبا
تمامي تيمهاي مدعي با قرعه آساني روبهرو شدهاند.
12تيم ليگ برتري به تيمهاي دسته پايينتر برخورد
كردهاند و فقط در 2بازي شاهد رويارويي ليگبرتريها
با يكديگر خواهيم بود كه سختترين بازي بين مس
رفسنجان و تراكتور خواهد بود .پرسپوليس و استقالل
در اين مرحله ميزبان ويستاتوربين تهران و نود اروميه
هستند .برنامه 16بازي اين مرحله به شرح زير است:
شاهين شهرداري بوشهر ...........نفت مسجدسليمان
پيكان تهران  ........................................قشقايي شيراز
مس رفسنجان  ................................................تراكتور
نساجي مازندران  ......................آرمانگهر سيرجان
سپاهان اصفهان  ..............ستارگان اوركي اسالمشهر
پديده مشهد  .....................................استقالل مالثاني
ذوبآهن  .......................................................رايكا بابل
استقالل تهران  ............................................نود اروميه
گلگهر سيرجان  .............................شهرداري آستارا
فوالد خوزستان  ...............................شهرداري نوشهر
فجرسپاسي شيراز  .............................آلومينيوم اراك
صنعتنفت آبادان  ...........................شمسآذر قزوين
مس كرمان  ...................................ماشينسازي تبريز
خليجفارس ماهشهر ...............................هوادار تهران
پرسپوليس  ...................................ويستاتوربين تهران
خيبر خرمآباد  .....................................مس شهربابك

خارجيبازي به نام آجورلو

شايد اينطور بهنظر برســد كه فرهاد مجيدي
آلترناتيو جدي ايراني ندارد و تحت هر شرايطي
به كارش در استقالل ادامه خواهد داد ،اما از ياد
نبريد منع جذب مربيان خارجي برطرف شده
و مصطفي آجورلو هم هميشــه عالقه شديدي
به استفاده از اين دســت مربيان داشته است.
او در پاس مصطفي دنيزلي را به ايران آورد ،در
اســتيلآذين تومباكوويچ را سرمربي كرد و در
تراكتور با تبليغات فراوان آرطغرول ساغالم را
روي نيمكت سرخهاي تبريز نشــاند .بنابراين
مجيدي براي مساوي كردن و امتياز دادن ،تا ابد
وقت نخواهد داشت.

چه ميكني عليمنصور؟

بنياديفر رسم ًا داور داربي شد

نفت آبادان با وجود سود بردن از  4اشتباه داوري ،مقابل سرخابيها حرفي براي گفتن نداشت
در هياهوي اشتباهات داوري كه طي هفتههاي اخير به پا شده است ،يك نكته
ناديده گرفته شــد؛ اينكه بزرگترين و درســتترين اعتراضات پرسپوليس و
اســتقالل بابت زيان ديدن آنها در بحث داوري ،مربوط به مسابقات اين دو تيم
برابر نفت آبادان ميشــد! در حقيقت صنعت  2هفته پياپي برابر سرخابيها به
ميدان رفت و در هر بازي  2اشتباه مهم و تأثيرگذار داوري به سود اين تيم رخ داد.
در بازي با پرسپوليس ابتدا خطاي پنالتي روي مهدي ترابي اعالم نشد و سپس
شوت مهدي عبدي با وجود عبور كامال محسوس توپ از خط دروازه گل بهحساب
نيامد .در بازي با استقالل هم  2پنالتي به سود آبيها اعالم نشد؛ ابتدا خطا روي
يامگا و بعد هم برخورد دســت با توپ مدافع نفت .با اين همه اما تيم منصوريان
بازي با پرسپوليس را باخت و برابر استقالل هم بهشدت خوششانس بود كه روي
بيدقتي مهاجمان حريف و واكنشهاي خوب گوهري توانست يك امتياز بگيرد.
آيا اين همان چيزي است كه هواداران از نفت آبادان توقع دارند؟
صنعت نفت از  7بازي فقط يك پيروزي و  2تساوي بهدست آورده است 3 .هفته
اول به بهانه كرونا و غيبت عليرضا منصوريان ،شكســتهاي اين تيم هم توجيه

كميته داوران فدراسيون فوتبال ،موعود بنياديفر را
بهعنوان داور بازي پرسپوليس و استقالل در روز شنبه
انتخاب كرد .داربي شماره 97اين دو تيم در چارچوب
هفته هشــتم ليگ برتر ايران ،روز شنبه از ساعت16
در ورزشگاه آزادي آغاز ميشــود .بنياديفر پيش از
اين يكبار داور اين مســابقه بوده و حاال قرار اســت
براي دومينبار مسابقه سنتي سرخابيهاي پايتخت
را ســوت بزند .او در آخرين روز شهريورماه 98داربي
شماره 91پرسپوليس و استقالل را سوت زد و در نيمه
اول آن مسابقه يك پنالتي به سود استقالل گرفت .آن
پنالتي را بيرانوند از علي كريمي گرفت و پرسپوليس
كالدرون مسابقه را با تكگل مهدي عبدي از استقالل
استراماچوني برد .بنياديفر در دقايق پاياني آن مسابقه
علي كريمي را از زمين اخراج كرد .روز شنبه حسين
ظهيري و عليرضا ايلــدروم بهعنوان كمكداور ،علي
صفايي به عنوان داور چهارم و محمد راهي بهعنوان
داور پشت دروازه ،بنياديفر را همراهي ميكنند.

شد .اتفاقا سرمربي پيشين استقالل با بازگشت به شرايط
كار يك پيروزي برابر نســاجي بهدســت آورد ،اما در ادامه
شاهد  2نمايش واقعا نااميدكننده از اين تيم برابر پرسپوليس
و استقالل بوديم .نماينده آبادان آنقدر برابر اين دو تيم بد بازي
كرد كه سرخابيها بهترين فوتبال فصلشان را برابر همين حريف
ارائه دادند .شايد اگر خداوند نفت را سر راه يحيي گلمحمدي و
فرهاد مجيدي قرار نميداد ،االن اين دو مربي بيش از اين حرفها
تحت فشار بودند! در هر صورت منصوريان بعد از چند سال تجربه
كار ناموفق در تيمهاي مختلف روي نيمكت نفت نشسته و بايد
با اين تيم رستگار شود .اينكه حتي اشتباهات متعدد و فاحش
داوري هم منجر به كاميابي تيم او نشود قابلقبول نيست .نفت
آبادان شــايد يكي از آخرين فرصتهاي عليمنصور در سطح
اول فوتبال ايران باشــد؛ موقعيتي كه او نبايد به اين آســاني
هدر بدهد.
عكس| مجتبی صالح|

چراغ لیگ ،زرد میسوزد

در اين بخــش آلومينيوم بــا  5/6و تراكتور با 5/4
ادامه از
صفحه 17دريبل موفق بعد از ســپاهان قرار گرفتهاند .فقط
در نبردهاي هوايي است كه سپاهان تا اين حد برتري نداشته و فرصت
رقابت را به ساير تيمها هم داده است .سربازهاي محرم در هر بازي 22/3
نبرد هوايي موفق داشــتهاند و در اين بخش آمار 9تيم بهتر از آنهاست.
گويا تنها راه برتري بر اين تيم ،بردن بازي به سمت آسمانهاست!
ركوردهاي فردي؛ اينها با خودشان رقابت ميكنند!
اگر به ردهبندي بازيكنان ليگ در ســايت متريكا رجوع كنيد ،در باالي
جدول تا چشم كار ميكند ،بازيكن سپاهاني ميبينيد .زردپوشان صدر
جدول را تسخير كردهاند و براي عنوان «بهترين بازيكن ليگ» انگار يك
رقابت داخلي با خودشان دارند .از بين 7بازيكن برتر در 7هفته نخست،
6نفر سپاهانياند و آن يك نفر باقيمانده هم مصدوم شده و ادامه فصل را از
دست داده است! دانيال اسماعيليفر و عزت پورقاز با اختالف ناچيز نفرات
برتر اين جدول هستند .اسماعيليفر در هر 7بازي در تركيب اصلي بوده
و ميانگين نمراتش  7/40اســت .دانيال چند هفتهاي صدرنشين جدول
بازيكنها بود اما يكي دو هفتهاي است كه عزت پورقاز از او سبقت گرفته.

پورقاز هفتههاي اول نيمكتنشين بود اما 3هفته است در تركيب اصلي
قرار ميگيرد و با ميانگين  7/43در همين 3هفته خودش را به صدر جدول
رسانده است .بعد از اين دو نفر ،يونس شاكري مهاجم گلگهر با نمره 7/39
سومين بازيكن برتر ليگ است اما چون مصدوم شده و ديگر نميتواند به
آمار بازيهايش اضافه كند ،بهزودي از جدول خارج خواهد شــد (شرط
ماندن در اين جدول ،حضور در حداقل يكسوم بازيهاست) .بعد از مهاجم
مصدوم گلگهر ،فرشاد احمدزاده ،سروش رفيعي ،گولسياني و نورافكن
4سپاهاني ديگر هستند كه رتبههاي چهارم تا هفتم را در اختيار دارند.
جالب است كه بهترين بازيكن پرسپوليس (وحيد اميري) و بهترين بازيكن
استقالل (مهدي مهديپور) پشت سر اين همه ســپاهاني در رتبههاي
هشتم و نهم حاضرند .اين همه برتري سپاهان -چه در جدول تيمي و چه
در آيتمهاي فردي -خيرهكننده و براي رقبا ترسناك است .اگر پرسپوليس
و استقالل در داربي به تساوي برسند كه بهنظر بايد قيد قهرماني نيمفصل
را بزنند .اما اگر احتياط را كنار بگذارند و روي گزينه «تساوي بدون گل»
خط قرمز بكشند ،آنوقت تازه برندهشــان بايد تدبيري براي عبور از سد
اين سپاهان قدرتمند بينديشد؛ سپاهاني كه آمارهاي فني نشان ميدهد
اختالفش با رقبا بيش از آن چيزي است كه در جدول ميبينيم.

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

رتبه

تيم

بازيها

برد

مساوی

باخت

گل زده

1

سپاهان

7

5

1

1

10

1

9

16

2

پرسپولیس

7

4

2

1

9

5

4

14

تفاضل گل امتياز

3

گل گهرسیرجان

7

3

4

-

8

3

5

13

4

آلومینیوم اراک

7

3

4

-

6

1

5

13

5

استقالل

7

3

4

-

6

2

4

13

6

پیکان

7

3

2

2

7

5

2

11

7

مس رفسنجان

7

3

2

2

7

5

2

11

8

فوالد

7

3

2

2

5

7

-2

11

9

ذوب آهن

7

3

1

3

4

5

-1

10

10

تراکتور

7

2

2

3

6

7

-1

8

11

فجر سپاسی

7

2

2

3

4

5

-1

8

12
13

نساجی مازندران
صنعت نفت آبادان

7
7

1
1

3
2

3
4

5
3

9
8

-4
-5

6
5

14

نفت مسجدسلیمان

7

1

2

4

2

7

-5

5

15

هوادار

7

1

1

5

2

6

-4

4

16

پدیده مشهد

7

-

2

5

1

9

-8

2
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امیدوارم اشتباهات داوري
عليه پرسپوليس سهوی باشد

3هفته بود پيروزي نداشــتيد اما جلوي
صنعتنفت و نفت مسجدسليمان بردهاي خوبي كسب
كرديد .در اين ارتباط برايمان بگو.
امسال واقعا فصل سختي را شروع كرديم .از آنجا كه بازيهاي
آسيايي هم داشــتيم اســتراحتمان كم بود و فشار زيادي
به بازيكنان وارد شــد .در كنــارش تغييراتي هم داشــتيم و
ناهماهنگيهايي بود ولي خدا را شــكر توانستيم همزمان با
ورود هواداران عزيزمان يك برد دلچسب بياوريم .بعد هم نفت
مسجدسليمان را شكست داديم تا به شرايط خوبي در جدول
برسيم .اميدوارم اين روند رو به رشد ادامه داشته باشد .قطعا
حضور هواداران باعث دلگرميمان اســت و انرژي مثبتشان
ميتواند در ادامه راه و بازيهاي پيش رو كمكمان كند.
در  2بازي گذشــته ،داوران هم اشتباهاتي
عليه پرســپوليس داشــتهاند .بهخصوص در بازي با
صنعتنفت كه داور هم گل ســالم مهــدي عبدي را
تشــخيص نداد و هم از يك صحنه مشكوك به پنالتي
گذشت .نظرت در اينباره چيست؟
من هيچوقت در مورد داوريها صحبت نميكردم ولي حس
ميكنم امسال داوريها خيلي به ضرر پرسپوليس شده و اين
اشتباهات در روند نتيجهگيري ما تأثير منفي گذاشته است.
اميدواريم اين اشتباهات داوري سهوي باشد .تا زماني كه VAR
وارد فوتبال ما نشود شاهد فوتبال پاك نخواهيم بود.

7هفته از ليگ گذشته است .ارزيابيات از
ليگ امسال و مدعيان چيست؟
ليگ سختي داريم و تمام تيمها مدعياند .تقريبا اكثر تيمها در
يك سطح هستند و فكر ميكنم امسال هم مثل سال گذشته
رقابت براي قهرماني تا هفتههاي آخر طول بكشد .ما تمام سعي
و تالش خود را ميكنيم و توكلمان به خداست.

موضوع اصلي نباختن است

روز شــنبه هم كه داربي تهران را در پيش
داريد .از اين بازي صحبت كن.
بههرحال داربي مسابقه بزرگي است و همه بازيكنان به خوبي
اين مسئله را ميدانند .ما براي اينكه روند رو به رشد خودمان
را ادامه دهيم به چيزي جز برد در اين مسابقه فكر نميكنيم.
البته استقالل هم شرايط خاص خودش را دارد .ما ميدانيم كه
بازي سختي را پيش رو داريم اما مطمئن باشيد براي كسب
پيروزي به ميدان ميرويم و ســعي ميكنيــم فوتبالي ارائه
بدهيم كه هوادارانمان از ديدن آن لذت ببرند .فقط ايكاش
اجازه بدهند هواداران هم حتي بهصورت محدود به ورزشگاه
بيايند .كسب برد مقابل آنها آن هم در داربي بسيار لذتبخش
خواهد بود.

پرسپوليس باثباتتر است

هماكنون پرسپوليس از لحاظ شــكل و ساختار بازي تيم باثباتتري
اســت ولي اين بدان معني نيست كه اســتقالل تيم بيثباتي است.
استقالل سعي دارد پيشرفت كند ولي روند اين پيشرفت شايد سريع
نيست .خيلي مشكل است كه بخواهيم شانس برد را در بازي روز شنبه
به يك تيم بدهيم و خيلي از مواقع هم پيش آمده كه تيمها در بازيهاي
گذشته شرايط خوبي نداشتند ولي در روز داربي يك شرايط خاص را
رقم زدهاند.
بازي با 3دفاع

استقالل ميخواهد با 3دفاع بازي كند و در اين شيوه  2گوش يا 2دفاع
كنار داشته باشــد .اين شيوه باعث ميشود اســتقالل 2هافبك وسط
داشته باشد و اين موضوع كار استقالل را در ميانه زمين سخت ميكند.
من مطمئن هستم كادر فني استقالل در داربي براي اين منطقه از زمين
فكري اساسي خواهند كرد تا نبض بازي را از دست ندهند .استقالل وقتي
حمله ميكند يا حتي وقت دفاع هم شــرايط خوبي دارد ولي در ميانه
ت كه نميتوانم بهصورت ريز به آنها بپردازم.
زمين با مشكالتي مواجهاس 

برخي از كانالهاي خبري نوشته بودند يك
مدافع پرسپوليس به تيم ملي دعوت شده و بسياري نام
شما را عنوان ميكنند .خبري هست؟
مطمئنا آرزوي هر بازيكني است كه به تيم ملي دعوت شود و
براي تيمملي كشورش بازي كند .من هم از اين قاعده مستثني
نيستم .تمام سعي و تالش خودم را ميكنم كه عملكرد مثبتي
داشته باشم و هر موقع صالح بدانند در خدمت تيم ملي هستم.

بازيكنان فوتبال دچار آسيبديدگيهايي ميشوند
كه قبال براي ورزشكار قفل بود
مصدوميت بازيكنان فوتبال وارد فاز عجيبي شده است .در سالهاي
اخير بازيكناني مثل گرت بيل ،دمبله ،ادن آزار ،راموس وخيليهاي
ديگر آسيبديدگي ورزشــي را از نو تعريف كردهاند .مروري بر
سرنوشت برخي از اين بازيكنان موضوع را بهتر نشان ميدهد.
ادن آزار كه تا پيش از انتقال از چلســي به رئال مادريد
كمتر مســابقهاي را بهدليل مصدوميت از دست داده
بود ،وقتي به تيم جديدش رفت اضافه وزن داشت و
براي همين بارها بــا مصدوميتهاي مختلف روبهرو
شــد .او حتي در مقاطعي به كوويد19-دچار شد و در
بازيها غيبت كرد .آزار اخيرا 2بازي را بهدليل مشــكل
گوارشي از دســت داده و به محض اينكه خوب شده ،دوباره
احساس مصدوميت كرده .او دچار ترس از مصدوميت است و بيشتر
آسيبديدگيهايش واقعي نيست و فوبيا محسوب ميشود ،مثل
همين احساس مصدوميت جديدش.
نيمار نزديكيهاي تولد خواهرش كه ميشــود يا كاري
ميكند كه محروميت سنگين بگيرد يا مصلحتي مصدوم
ميشود .اينبار اما مصدوميتش جدي است و در تصاوير
تلويزيوني بهنظر ميرسيد مچ پاي چپش دچار شكستگي
شده باشد .آزمايشهاي انجام شده تأييد كرد كه نيمار
جونيور از رگ به رگ شدن مچ پاي چپ بهدليل آسيب رباط
رنج ميبرد و نه شكستگي .او تا 6هفته ديگر به تمرينات برميگردد
و ميتواند براي بازي رفت مرحله يك هشتم ليگ قهرمانان اروپا درماه
فوريه به آمادگي برسد.
مســي هم بعد از توپ طالي غافلگيرانــهاي كه تصاحب
كرد ،دچار استرس و مشكل گوارشــي شد و تمرينات
پيش از ديــدار با نيس را از دســت داد .او كه خيلي كم
مصدوم ميشود ،در نيمفصل اول امسال برخي بازيهاي
پاريسنژرمن را بهدليل آسيبديدگي از دست داده است.
سرخيو راموس هم جالب است .مدافع اسپانيايي پاريس
پس از 6ماه سرانجام در يك مسابقه رسمي حاضر شد و
در بازي با سنتاتين در تركيب پياسجي قرار گرفت اما
دوباره وارد دوره جديد غيبت شد .او احساس خستگي
عضالني دارد و براي همين در بازي ديشب غايب بود.
وراتي هم بيســروصدا يكي در ميان بازيها را بهدليل
آسيبديدگي از دست ميدهد .هافبك ايتاليايي تيم
پاريسي تاكنون 50درصد بازيهاي تيمش را در 9سال
حضورش در اين تيم از دست داده اما كسي او را مثل
دمبله يا آزار يا گرت بيل مسخره نكرده است.

بازگشت به دفاع 4نفره

چيزي شبيه شهرآورد
ديدار منچستريونايتد و آرسنال را امشب از دست ندهید

امشب در ورزشگاه اولدترافورد و در جايگاه استرتفورداند براي تقدير و تشكر از خدمات
اولهگونار سولسشائر كه بهتازگي از سرمربيگري منچستريونايتد بركنار شده ،پرچم و
تابلويي نصب ميشود .رالف رانگنيك ،سرمربي موقت آلماني اين تيم كه هنوز مجوز
كار در انگليس را دريافت نكرده ،در بازي امشب با آرسنال هم نميتواند منيونايتد را
هدايت كند و احتماال بايد تا يكشنبه و بازي برابر كريستالپاالس صبر كند .در غياب
او بار ديگر هدايت تيم در دست مايكل كريگ خواهد بود كه توانسته منيو را از 2ديدار
سخت عبور دهد؛ پيروزي 2بر صفر در زمين ويارئال و تساوي خارج از خانه مقابل
چلسي صدرنشين و قدرتمند .رانگنيك ميتواند اين بازي را از روي سكوها تماشا كند.
او به اين دليل كه پيش از محدوديتهاي جديد كرونايي وارد انگليس شده ،نيازي به
ماندن در قرنطينه ندارد اما الزم است مجوز كار بگيرد .رالف درباره اين انتقال گفته:
«بهخاطر پيوستن به منچستريونايتد هيجان زدهام و تمركزم روي اين است كه فصل
موفقي با باشگاه داشته باشم .تركيب تيم پر از بازيكنان بااستعداد و باتجربه است .همه
انرژيام در اين ۶ماه روي اين است كه بازيكنان هم بهطور فردي و هم بهطور تيمي،
پتانسيلهاي خود را شكوفا كنند .بعد از آن بهدنبال پشتيباني از باشگاه در اهداف
بلندمدتشان در نقش مشاور هستم ».گفته ميشود او روي گزينه پوچتينو براي
سرمربي دائمي در فصل آينده نظر مساعدي ندارد و بيشتر دنبال روبرتو مانچيني
است تا درصورت ناكامي تيم ملي ايتاليا در پليآف راهيابي به جام جهاني ،سرمربي
اسبق منسيتي را به اولدترافورد بياورد و جايگزين خودش كند.
اگر مجوز كار سرمربي موقت آلماني صادر شود ،او ميتواند براي بازي يكشنبه آينده
مقابل كريستالپاالس روي نيمكت بنشيند .چند بازي بعدي هم چندان سخت نيستند؛
چهارشنبه بازي تشريفاتي مقابل يانگبويز در اولدترافورد و سپس  3بازي نسبتا ساده
با فاصله كم مقابل نوريچ ،برنتفورد ،برايتون و استراحت 9روزه به مناسبت كريسمس و
سپس بازي با نيوكاسل ،برنلي ،ولوز و استونويال كه نتيجهگيري در اين بازيها ميتواند
رانگنيك را در اولدترافورد تثبيت كند و منيونايتد را به باالي جدول ببرد.
آرسنال هر چند وقت يكبار به تور تيمي مدعي ميخورد و با چند گل ميبازد و
سپس در مسيري ساده قرار ميگيرد و آرتتا با چند برد شرايط خودش را روي نيمكت
اين تيم تثبيت ميكند .بعد از بازي سخت امشــب نوبت به بازيهاي سادهتري با
اورتون ،ساوتهمپتون ،وستهم ،ليدز ،ساندرلند (جام حذفي) و نوريچ ميرسد و شايد
نتيجهگيري در همين بازيها بتواند پس از مدتها توپچيها را به جمع مدعيان
برگرداند .اوناي امري 2سال پيش در همين روزها -ديروز -از آرسنال اخراج شد.
آرسنال اگر امسال قهرمان ليگ نشود وارد هجدهمين سالي ميشود كه
از آخرين قهرمانياش ميگذرد و اين طوالنيترين زمان در تاريخ
باشگاه است كه قهرمان ليگ نميشود.
توپچيهــا در  ۳بازي اخيــر خود در ليــگ برتر در
اولدترافورد شكست نخوردهاند .آرسنال البته در خانه
بهتر نتيجه ميگيرد .از نخستين بازي خانگي آرسنال
تحت هدايت ميكل آرتتا دســامبر 2019تنها  3تيم
(چلسي ،منچسترسيتي و ليورپول) موفق به كسب امتياز
خانگي بيشتر از آرسنال (67امتياز) شدهاند.

پيشبيني جاللي :يك داربي
كمموقعيت و بدون برنده

داربي تهران قواعد خاصي دارد و آنهايي كه با اين مسابقه درگير بودند يا
تجربهاش را دارند ،بهخوبي ميدانند كه موضوع اصلي نباختن است ،چون
شكست در داربي ميتواند تبعات سنگيني براي تيم بازنده داشته باشد.
معموال هر دو تيم روشهاي احتياطآميزي براي اين بازي دارند كه اين
موضوع را در نيمههاي اول بيشتر ديدهايم .ولي براساس اتفاقاتي كه در
نيمه اول رخ ميدهد ،اين احتمال هميشــه وجود دارد كه مربيان 2تيم
دست به اقدامات جسورانه در نيمه دوم بزنند .اين شرايط در حالي بهوجود
ميآيد كه هر دو مربي احساس كنند ميتوانند برنده از زمين بيرون بيايند.

پرسپوليس باز هم مدعي خواهد بود؟
پرســپوليس هميشــه مدعي خواهد بود .پرســپوليس تيم
قدرتمندي است و هميشه براي همه ادوار هدفهاي بزرگي
دارد چراكه هواداران بزرگي دارد و باشگاه بزرگي است ،پس
بايد هم هدفهاي بزرگي داشته باشد.

فوبياي مصدوميت

کارشناس

اميرحسين اعظمي | پرسپوليس و استقالل روز شنبه در حالي مقابل
هم قرار خواهند گرفت كه تحليلهاي متفاوتي در مورد اين بازي وجود
دارد .در همين زمينه مجيد جاللي ،مربي باسابقه فوتبال ايران تأكيد
ميكند كه براي مربيان و بازيكنان 2تيم ،نباختن در داربي يك اصل
مهم است و همين موضوع باعث شده تا بسياري از داربيهاي تاريخ،
با شــيوههاي احتياطآميز از ســوي هر دو تيم همراه باشد .چكيده
صحبتهاي جاللي را در گفتوگو با همشهري ورزشي ميخوانيد.

فرجي ،مدافع پرسپوليس معتقد است تا زماني كه  VARبه ايران نيايد شاهد
فوتبال پاك نخواهيم بود

محمد زارعي | فرشاد فرجي ،مدافع جوان پرسپوليس از فصل قبل
كه به اين تيم آمد خيلي زود توانست خودش را در حضور بازيكنان
بزرگي مثل سيدجالل حسيني و كنعانيزادگان در تركيب اصلي
سرخپوشــان پايتخت جا كند تا هواداران پرسپوليس با وجود
جدايي كنعانيزادگان و خليلزاده و مصدوميتهاي پيدرپي
سيدجالل خيالشان از قلب خط دفاعي راحت باشد .اين مدافع
كه در تمام بازيهاي فصل جــاري بهطور كامل در ميدان بوده،
در آســتانه داربي تهران به ســؤاالت خبرنگار همشهري پاسخ
داده است.
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سبك بازي پرسپوليس استفاده از تاكتيكهاي كوتاه است و آنها رو
به تاكتيكهاي دور نميآورند .حمالت پرسپوليس بيشتر از كنارهها
شكل ميگيرد كه البته حريفان پرســپوليس هم با اين سبك آشنا
هستند و ممكن است اين موضوع كار پرسپوليس را سختتر كند به
همين دليل آنها نياز به تنوع تاكتيكي بيشتري دارند .پرسپوليس از
دفاع 3نفره هم استفاده كرد ولي آنها خيلي زود متوجه شدند كه نبايد
در اين مسير حركت كنند ،چون ممكن بود با عواقب بدي روبهرو شوند.
االن در كوران مسابقات هستيم و تغيير تاكتيك هم نياز به زمان دارد.
پيشبيني نتيجه

پيشبيني نتيجه خيلي سخت است ولي من احتمال ميدهم داربي
برنده نداشته باشد .از طرفي اين احتمال را ميدهم كه بازي كمموقعيتي
ببينيم و بايد ديد كدام تيم ميتواند از موقعيتها بيشتر استفاده كند.

وضعيت دروازهبانهاي  2تيم خوب است .دخهآ باالخره توانسته طلسم پنالتي
نگرفتن خودش را باطل كنــد و آرون رمزديل هم كه كال برند لنو را در آرســنال
نيمكتنشين كرده .رمزديل از زمان پيوستن به آرســنال از شفيلد 11بازي درون
دروازه آرسنال ايستاده كه توانسته 8بار كلينشــيت كند و 8بار تيم را به پيروزي
برساند .فعال تعداد كلينشيتهاي او از2فصل اخير خودش بيشتر است .اين دروازهبان
درباره رويارويي با كريستيانو رونالدو هم گفته« :هيچوقت فكر نميكردم مقابل رونالدو
بازي كنم ،اما اميدوارم او مقابل ما بازي كند زيرا اين به من فرصتي ميدهد تا خودم
را محك بزنم».
آرسنال اميدوار است بوكايو ساكا از مصدوميت شديد در بازي مقابل نيوكاسل
بهبود يابد .وضعيت او هنوز ارزيابي نشــده ،اما پزشكان پيشبيني ميكنند كه
مصدوميت او جدي نباشد .در اردوي منچســتر مگواير از محروميت برگشته و
تســت كروناي گرينوود هم منفي شده اما واران ،لوك شــو و كاواني همچنان
مصدوماند.
اين مسابقه كه به داربي شباهت پيدا كرده قدمتي128ساله دارد و از سال1919به
اينطرف يعني 103سال است كه هر دو تيم همواره در يك ليگ حضور داشتهاند اما
دشمني بين  2تيم از اواخر دهه1990شكل گرفت ،پيش از زماني كه آرسنال با ونگر
به قدرت برسد و بين او و فرگوسن دشمني شكل بگيرد.
در مجموع 235رويارويي بين  2تيم در همه رقابتها 97بار منچستر به پيروزي
رسيده و 85بار آرسنال و 53ديدار هم مساوي تمام شده .منچستر 354گل به آرسنال
زده و 327گل هم خورده.

رونالدوي
پس از توپ طال

رونالدو در ماههاي دسامبر آمار گلزني خوبي دارد و البته چه
ماهيغيرازتابستانهايتعطيليفوتبالبودهكهاينبازيكنآمارگلزني
ن ماه در مجموع 100بازي كه براي تيمهاي مختلف به
خوبي نداشته؟ او در اي 
ميدان رفته ،توانسته81بار به گل برسد .درباره رابطه او و سرمربي جديد و آلماني
منچستر شايعه شده كه رانگنيك بهدليل عالقه و ابداع سبك گگنپرسينگ،
نميخواهد به كريستيانو در بازيها و دقايق زيادي بازي بدهد .رونالدو
با اينكه در 36سالگي هنوز سريع ميدود ،اما در پرس بازيكنان
حريف جزو بهترينهاي تيمش نيست .با فعلوانفعاالت جديد،
رونالدو تصميم گرفته فشــار تمرينات را بيشتر كند .او
پريروز ساعت 6صبح براي تمرين به كارينگتون رفت .با
همه گمانهزنيهايي كه درباره رانگنيك مطرح ميشود،
بعيد است كسي كه با نظر فرگوسن به منچستر آمده
باشد ،بازيكن محبوب اين اسطوره يعني رونالدو را
نيمكتنشين كند .فعال در بازي امشب برخالف
بازي با چلسي احتمال اينكه كريستيانو از
ابتدا در تركيب يونايتد قرار بگيرد ،خيلي
زياد است.

کوتاهتر از گزارش

مجیدی  از رضایی عبور میکند؟
در فاصله 48ساعت تا دیدار حساس استقالل و پرسپولیس ،خبرهایی
در خصوص احتمال تغییر در چارچوب دروازه استقالل شنیده میشود.
رشید مظاهری که از برنامههای کادر فنی برای این بازی خارج شده
و حاال سیدحسین حسینی و علیرضا رضایی  2گلر استقالل هستند
که برای حضور در ترکیب ثابت مقابل پرسپولیس تالش میکنند .با
وجود اینکه رضایی در 3مسابقه گذشته استقالل تنها یک گل دریافت
کرد و عملکرد خوبی از خود برجای گذاشت اما مسئله مهم در بازی با
پرسپولیس فاکتور تجربه است .معموال مربیان در داربیها از بازیکنان
باتجربهتر سود میبرند و حاال پیشبینی میشود سرمربی استقالل نیز
در بازی با پرسپولیس از دروازهبان باتجربهاش بهره بگیرد .آخرین بار
که حسینی مقابل پرســپولیس به میدان رفت ،داربی جامحذفی در
سال گذشته بود که استقاللیها در ضربات پنالتی موفق به شکست
پرسپولیس شدند و حاال شاید این دروازهبان بعد از نیمکتنشینی در
3بازی دوباره به ترکیب اصلی آبیها برگردد.
شنیدههای خبرنگار همشهری حاکی از آن است که فرهاد مجیدی و
همینطور بهزاد غالمپور مربی گلرهای استقالل ،بیشتر روی استفاده از
حسینی نظر دارند .آنها این ذهنیت را دارند که با توجه به سنگین بودن
جو داربی از رضایی استفاده نکنند .از طرفی شنيده میشود گابریل
پین تمایل چندانی به ایجاد تغییر در خط دروازه ندارد و صحبتهایی
را در اين زمينه با مجیدی انجام داده اســت .روز گذشــته هم قصد
داشتیم با یکی از مربیان استقالل در مورد بحث احتمال تغییر در خط
دروازه صحبت کنیم که این اتفاق عملی نشد .باید منتظر ماند و دید
که مجیدی درنهایت چه تصمیمی برای خط دروازه خواهد گرفت.
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ليلي خرسند

امجديه

روزنامهنگار

تشكر از نديده شدن

خديجه قانع ،مربي تيم ملي هندبال زنان در نشســت
خبري كه روزهاي قبل در فدراسيون برگزار شد ،حرفي
زد كه كمتر مــورد توجه قرار گرفت .تيــم ملي هندبال
امسال براي نخستينبار بين 4تيم اول آسيا قرار گرفت و
ديشب به اسپانيا رفت تا در مسابقات جهاني شركت كند.
قانع در جواب كساني كه گفتهاند چرا فدراسيون قبل از
جهاني براي تيم نه اردوي خارجي گذاشــته و نه بازي
تداركاتي ،گفته اســت« :در بودجه امسال بانوان نبودند
اما رئيس فدراســيون حمايت كرد ».رئيس فدراسيون
كه در اين نشســت بود ،حرف قانع را رد نكرد و شــايد
هم از اين تعريف خوشحال شــد اما چرا يك فدراسيون
در تقسيمبندي ســاالنه بودجه ،ورزش زنانش را نديده
است؟ تيم امســال مسابقات آســيايي داشت و حداقل
براي اين مسابقه هم كه شــده بايد بودجهاي براي آنها
درنظر گرفته ميشــد .مســئله ديگر اين است كه چرا
زنان اعتراضي به اين شــرايط ندارند؟ در بودجهاي كه
فدراســيونها ميگيرند زنان ســهم دارند و بايد دنبال
سهمخواهي باشند نه كه از كار نكرده فدراسيون ممنون
باشند.

جنگ نابرابر هندبال زنان ايران با جهان

سكوت

فدراســيون پينگپنگ بهترين راه را انتخاب كرده است؛
ســكوت .هفته گذشــته 3بازيكن از ايران به مســابقات
قهرماني جهان در آمريكا رفتند اما فقط نوشــاد عالميان
بود كه يك پيروزي داشــت .بدتــر از نتيجهنگرفتن تيم،
اشتباهي بود كه فدراسيون براي ثبتنام نيما عالميان در
مسابقات انفرادي انجام داد و با اين اشتباه نيما نتوانست
مســابقه بدهد .در اين چند روز مديران فدراسيون حاضر
نشدهاند هيچ توضيحي بدهند كه چرا اين اتفاقات افتاد و
يا حتي بابت شكستهاي بازيكنان عذرخواهي كنند .در
سايت فدراسيون هم بهجز خبر مسابقات داخلي و خارجي
چيز ديگري ديده نميشــود .تنها كسي كه اين وسط برد
كرد ،مهرداد عليقارداشي ،رئيس فدراســيون بود .او كه
خودش را براي انتخابات فدراسيون آماده ميكند ،به هر
زحمتي كه شــد ويزا گرفت و بعد از تمامشدن مسابقات
ايرانيها به آمريكا رسيد .به هر حال استراحت چندروزه
در آمريكا هم بد نبود.

شيما زارع ،كاپيتان تيم ملي از شرايط متفاوت ايران با حريفان خبر دارد اما ميگويد تيم باغيرت و جنگنده بازي ميكند و به همه نشان ميدهد كه مسابقات جهاني سفر تفريحي نيست
آلما ســپهر| تيم ملي هندبال زنان ايران ديشب تهران را به
مقصد مادريد ترك كرد .اين تيم كه چندي پيش در مسابقات
قهرماني آسيا چهارم شد ،حاال ميخواهد براي نخستين بار
مسابقات قهرماني جهان را تجربه كند .قبل از مسابقات آسيايي
تداركات در حد رقابتها نبود .اين بار هم وضعيت همين است.
تيم ملي فقط در ليگ ايران و اردوها براي رقابتي سنگين آماده
شده است .ايران كه حتي رنك جهاني ندارد با تيمهاي نروژ،
روماني و قزاقستان همگروه است .نروژ از مدعيان قهرماني
است و روماني جزو 10تيم اول .قزاقستان هم كه يكي از تيمهاي
قدر آسياست .تفاوت ايران با حريفان در اين است كه روماني و
نروژ از هفتههاي پيش به اسپانيا رفته و كمپ زدهاند اما دريغ از
يك بازي دوستانه براي تيم ايران .در اين شرايط است كه شيما
زارع ،كاپيتان تيم ميگويد بازي با اين تيمها جنگ نابرابر است.
با اين حال او به همشهري ميگويد كه تيم ميتواند با بازي خوب
جزو 15تيم اول مسابقات شود.

لباس هم نداريم

كمتر فدراســيوني اســت كه براي ورزش زنــان هزينه
كند و در اين هزينهكردها هم آخريــن گروهي كه ديده
ميشوند ،داوران هستند .پيش از اين گاليه آنها اين بود كه
دستمزد ناچيزي براي داوري ميگيرند و براي رفتوآمد
به شهرســتانها هم پولي به آنها داده نميشود اما كسي
انتظار نداشــت كه داوران براي نداشتن لباس هم شاكي
شوند .ايسنا اين هفته گزارشي از مشكل لباس گرم داوران
فوتبال در فصل سرما داشت .طبق اين گزارش نزديك به
4سال است كه فدراسيون فوتبال به داوران زن لباس گرم
نداده و آنها مجبورند از داوران مــرد لباس قرض بگيرند.
وضعيت لباس داوران به حدي حاد شــده اســت كه در
بعضي از بازيها تيمها مجبورند لباسشان را عوض كنند
تا لباسشان با لباس داور همرنگ نباشد .فدراسيون پيش
از اين مدعي شده بود كه ميخواهد دستمزد داوران زن و
مرد را يكسان كند.

جدولاعداد | 4086

از همگروهيهاي ايران خبر داريد؟ آنها چه
تداركاتي ديدهاند؟

نروژ 2هفته پيش به اســپانيا رفت .آنجا كمپ زده اســت و
ميخواهد بدن بازيكنانش به آبوهواي اســپانيا عادت كند.
روماني هم همينطور ،چند روزي اســت كه در اسپانيا كمپ
دارد .براي آنها مهم قرار گرفتن در ردههاي اول است و اينكه
بتوانند براي بازيهاي المپيك پاريس امتياز جمع كنند.

نتيجه گرفتن مقابل اين تيمها خيلي سخت است.
نگران نيستيد كه با اختالف زياد ببازيد و از نظر روحي لطمه
ببينيد؟

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.
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ساده

فدراســيون از تيمي خواسته است كه با شما
بازي كند و قبول نكردهاند؟

نه ،برنامهاي براي بازي دوســتانه نبــود .در كل اين حرف را
زدم .فدراسيون درگير اعزام چند تيم ديگر به مسابقات است
و خيلي سرش شــلوغ اســت .ما هم واقعا فرصتي براي بازي
دوستانه نداشتيم .كادر فني نگران بود كه آسيب ببينيم .اگر
فاصله مسابقات آســيايي و جهاني چندماه بيشتر بود حتما
فدراسيون برنامههاي بهتري براي ما ميچيد.
بعد از صعود تيم به مسابقات جهاني ،گفتيد
پاداش نميخواهيد و خواستهتان اين است كه همه تيمي
كه در مسابقات آســيايي بود به جهاني اعزام شود .اين
اتفاق افتاد؟

نه .تيم تغيير داشــت و 2بازيكن جوان به تيم اضافه شــدند.
صالحديــد كادر فني ايــن بود كه ايــن دو نفــر جايگزين
شوند.
ولي پاداش گرفتيد.

بله .مراسم بدرقه تيم برگزار شــد و نفري 15ميليون پاداش
دادند.

چه بگويم؟ پولي نيست ولي ميتوانستند همين را هم ندهند.
دستشان درد نكند .ما به قدري خوب كار ميكنيم كه نگفته
خودشان پاداش بدهند.
بعيد است اين اتفاق بيفتد.

ما تالشمان را ميكنيم بقيهاش را خودشان ميدانند.
نظر بعضيها اين است كه تيم در جهاني نتيجه
نميگيرد و بهتر است اعزام نشود .حتي گفته شد اين سفر،
بيشتر تفريحي است .اين نگاه اذيتكننده نيست؟

اين حرفها ما را قويتر ميكند .وقتي اين مدلي حرف ميزنند
ما غيرتيتر و جنگندهتر ميشويم .به همه ثابت ميكنيم كه ما
به سفر تفريحي نميرويم.
در اسپانيا چه اتفاقي بيفتد از نظر شما موفقيت

است؟

بايد واقعبين باشيم .ما نميتوانيم از جدول صعود كنيم ولي
ميتوانيم در گــروهبازندهها خوب بازي كنيــم .اگر بتوانيم
بين 15تيم اول باشــيم ،اتفاق خوبي است .در سطح جهاني
هيچكس ما را نميشناســد و دلمان ميخواهد همه هندبال
ايران را ببينند و به جايگاه خوبي برسيم.
برنامه بازيهاي ايران:

روماني  ............................ايران ،جمعه 12آذر ،ساعت 20:30
ايران .....................................نروژ ،يكشنبه 14آذر ،ساعت 23
قزاقستان  ..................ايران ،سهشنبه 16آذر ،ساعت 20:30

جدول 8377
افقي:
 -1مطيــع و فرمانبــردار-
خطهاي پيشاني -دنبالهرو
سوزن
 -2از مشــتقات نفت -يك
پاي ثابت ساالد -ظالم
 -3دومين مهــره گردن-
همسايه كلمبيا و پرو -نمو
 -4توجــه و دقتنظر -دو
به هم زن
 -5شب سيام آذر -مقدمه
پيروزي -بوزينه
 -6كاميابــي -نوشــيدني
شــيرين -خــش تصويــر
ويدئويي
 -7ســوره صدودوازدهم-
بلندي
 -8گــذرگاه -نگهبــان
ساختمان -سرمست
 -9اســتراحت كردن -علم
شعبده
 -10دائمالوجــود -امتالء
معده -لخت و عريان
 -11عرصه -خواهشهاي
نفساني -پزشك
 -12گلــي كــه در مرداب
ميشــكفد -خوار داشتن و
كوچك شمردن
 -13قديمــي -ادويــه
پرمصرف خانگي -دلسردي
 -14باقي -ســمت چپ-

كوهي در مكه
 -15قومي ايراني -از صفات
خداوند -نامحدود

عمودي:
 -1درستي عقيده -مسلك-
شــخصيتي محبــوب در
مدرسه موشها
 -2نخ تابيده -مالمتكننده-
آگاه باش
 -3آهنگســاز مجموعــه
تلويزيوني امام علي(ع)
 -4نيازمنــد و مســتمند-
واحد پول عمان -خسيس
پس نميدهد
 -5چند نكته -پســر امام
حسن(ع) و شــهيد كربال-
عددي دورقمي
 -6عكسالعمل -بانگ قلم-
شوكت
 -7مجــراي تهويه هوا -نام
چنــد تــن از پادشــاهان
انگليس بود
 -8منـــفك -شــاعـــر-
بزرگتريــن توليدكننــده
برنج در جهان
 -9ســرقت ،دزدي -گل
نيلوفر آبي
 -10راه يافتــن بــه داخل
چيزي -قوم مغول -دوستان
 -11زمزمهكننده -نيرنگ-

غيرارادي
 -12اراده -ســريعترين حيوان-
رجوليت
 -13فيلمــي با موضــوع طالق
ساخته رابرت بنتون و برنده پنج
جايزه اسكار
 -14نميشــنود -خــودروي
باربري -ضمير متكلموحده
 -15انديشــه -خــودداري از
پرداخت پول حواله -ترسيده
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سخت

نه اينطور نيست .نه ما اشــباع شديم و نه فدراســيون .ما با
بدنهاي كامال آماده از مســابقات آسيايي برگشتيم و خيلي
زود سوپرليگ شروع شد .بعد از چند بازي هم به اردو رفتيم.
در اردوي آخر هم بيشــتر كارمان روي هماهنگي تيم و مرور
تاكتيك بود .ما از نظر آمادگي بدني مشــكل چنداني نداريم.
يك بازي تداركاتي هم با يكي از تيمهاي ليگ برتري داشتيم.
فرصتي نبــود كه بخواهيم بازي ديگري داشــته باشــيم .ما
خودمان با خودمان كار كرديم.

هم هيجان داريم و هم استرس .در اردوي آخر هيجانات و استرسها
بيشتر هم شــد .به هر حال اين نخســتين تجربه جهاني ماست.
بهخاطر اينكه هيچوقت در اين مســابقات حاضر نبودهايم ،جايي
در رنكينگ نداريم اما با تيمهايي بازي داريم كه رنك بااليي دارند.
نروژ تيم سوم جهان است ،روماني تيم دهم جهان .قزاقستان هم
در رده سوم آسياست.
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گرفتن سهميه جهاني اتفاق بزرگي بود اما بهنظر
ميرسد فدراسيون بعد از اين سهميه اشباع شد و ديگر
برايش مهم نبود تيم با چه شــرايطي به مسابقات اعزام
ميشود و تداركات چنداني نديد.

نخستينبار است كه به مسابقات جهاني ميرويد،
استرس نداري؟
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ساده

هدف ما كسب تجربه و ورود به رنكينگ جهاني است32 .تيم
در مسابقات شركت كردهاند و ميخواهيم نماينده خوبي براي
ايران و هندبال آسيا باشــيم .اگر بتوانيم در جدول بازندهها
خوب بازي كنيم ،اتفاق خوبي اســت .ما تنها تيمي هستيم
كه با حجاب كامل اسالمي در مســابقات شركت ميكنيم و
ميخواهيم به همه بگوييم ميشود با حجاب هم هندباليست
خوبي بود و حتي به جهاني رسيد.

اين شرايط اصال برابر نيست.

ما جنگ نابرابر داريم ولي قرار نيست تيم دست و پا بستهاي
باشيم .كادر فني ما با همه وجود برايمان زحمت كشيده است
و بايد به آنها خسته نباشيد بگوييم .ما با اين تيمها فاصله داريم
و براي اينكه به سطح آنها برسيم ،سالها زمان ميبرد .ما تازه
كار را استارت زدهايم ،چند ســال ديگر همه كشورهاي ديگر
ميخواهند با ما بازي دوستانه داشته باشند.

كم نيست؟ نظر بعضيها اين است كه اين مبلغ،
بيشتر توهين به تيم بود.
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حوادث
با مردم
شماره تلفن ارتباطي با خوانندگان02123023337...........................
ارسال پيام كوتاه خوانندگان02123023916 ......................................

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

برنامههاي پيشگيري از ايدز رها شده است

در سايه مشكالت اقتصادي و همهگيري كرونا ،برنامههاي پيشگيري
از ايدز كمرنگ و حتي رها شــده اســت .برخي قوانين نيز ميتواند
بهگسترش اين بيماري دامن زند و سالمت جامعه را تهديد كند.
ميررضوي از مشهد

حاشيه جاده تهران به دماوند نيازمند پاكسازي است

ي از طــرق مختلف بــراي پاكيزه نگهداشــتن
بهرغم فرهنگســاز 
محيطزيست و استفاده كمتر از پالستيك ،متأسفانه شاهد رهاسازي
مقدار زيادي از پالستيكهاي استفاده شده در حاشيه اتوبان تهران
به دماوند هســتيم .اين موضوع عــاوه بر آســيب جبرانناپذير به
محيطزيست منظره نامطلوب و زشتي هم ايجاد كرده است.
معصومي از دماوند

گذرگاه فرهنگي در خیابان 16آذر ايجاد شود

به شــهرداري منطقه11تهران پيشــنهاد ميدهم كه در حد فاصل
خيابان 16آذر تا خيابان وصال در قســمت جنوبي خيابان انقالب با
پوشش دادن جوي آب ،گذر گاه فرهنگي ايجاد شود .در اين صورت هم
مبلمان شهري جهت شهروندان ايجاد خواهد شد و هم كسبوكارهاي
خياباني سازماندهي شده و منظرههاي زيبايی پديد ميآيد.
قاسم محمدرضايي از تهران

انجمنهاي معلوالن ذهني كشور نياز به ياري دارند

نگهداري و مراقبت از افراد معلول ،خصوصا ذهني ،كاری طاقتفرسا و
دائمي است .اين افراد بهعلت عدمتوانايي در رعايت بهداشت خصوصا
دهان و دندان مشكالت زيادي پيدا ميكنند چون درمان دندانپزشكي
آنها نياز به بيهوشي كامل دارد .از طرفي براي تحليل نرفتن عضالتشان
بايد روزانه 40دقيقه پيادهروي كنند .مردم ميتوانند با مراجعه به اين
انجمنها در نگهداري و مراقبت از اين افراد سهيم باشند و بار مسئولين
و كاركنان اين مراكز را سبك كنند.
توكلي شهميرزادي از قائمشهر

خط ويژه اتوبوسرو بين تهران-كرج داير شود

عده زيادي از مردم از كرج و مناطق اطــراف آن براي كار هر صبح به
تهران ميآيند و عصرها برميگردند .پيشــنهاد من اين است كه يك
الين براي اتوبوس در اين مسير تعبيه شود .اين كار از چند جهت مفيد
است -1 :مردم سريعتر به كارشان ميرسند -2 .از بار ترافيك اتوبان
بهدليل عدماستفاده از خودروهاي شــخصي و تكسرنشين كاسته
ميشود -3 .دولت ميتواند با اضافه كردن مبلغي به بليتهاي عادي
هزينههاي ناشي از اين طرح را جبران كند.
كالني از كرج

انجمنحقوقشهرونديبهيكيازميدانهاياصليمنتقلشود

نظر به اينكه اغلب شــهروندان در مركز شــهر متمركز هستند و در
دسترس بودن امكانات شــهري جزء حقوق آنهاست خواهشمندم
انجمن حقوق شهروندي كه در كوهپايه البرز(ميدان اتريش) دور از
دسترس است به يكي از ميادين مركزي شهر تهران منتقل شود تا از
امكاناتش استفاده كنيم.
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فداكاري مامور پليس در آتشسوزي مرگبار
مأمور پليس شهرســتان زرنــد كرمــان در جريان
آتشســوزي هولناك در انبار مغازه فرشفروشــي،
ش شــده بود تا افراد گرفتار در آنجا
وارد شعلههاي آت 
را نجات دهد.
به گزارش همشهري ،عصر يكشنبه هفتم آذرماه ،انبار
يك مغازه فرشفروشي در يكي از خيابانهاي اصلي
شهرستان زرند در استان كرمان دچار حريق شد .شدت
آتشسوزي به حدي بود كه دود سياهي آسمان شهر
را پر كرده بود و در اين شرايط تيمهاي آتشنشاني و
پليس راهي محل حادثه شدند.
درحاليكه آتشنشــانان با حضــور در محل حادثه
عمليات اطفاي حريق را آغاز كرده بودند ،نخســتين
تيم پليس به سرپرستي استواريكم ،بهنام محسني به
محل حادثه رسيدند .وجود فوم و پشم در انبار مغازه
ش به سرعت گسترش
باعث شده بود كه شعلههاي آت 

پيدا كند و اين در حالي بود كــه در طبقه دوم مغازه
فرشفروشــي ،صاحب مغازه و خانــوادهاش زندگي
ميكردند.
استوار محسني كه خود در اين حادثه مصدوم شده و
2روز در بيمارستان بستري بود ،با صدايي كه بهدليل
آسيبديدگي ششها و دســتگاه تنفسياش گرفته
است ،ميگويد :وقتي به محل حادثه رسيديم ،به كمك
نيروهاي آتشنشان شتافتيم و در همين هنگام صداي
كمكخواهي چند نفر را كه در طبقه دوم مغازه گرفتار
شده بودند ،شنيدم .ظاهرا اعضاي خانواده صاحب مغازه
در خانهشان در محاصره دود و آتش گرفتار شده بودند و
خطر مرگ تهديدشان ميكرد.
استوار محسني به كمك گرفتارشدگان شتافت و خود را
در شرايطي سخت و نفسگير به طبقه دوم رساند .مردي
ميانسال كه دچار سوختگي شديدي شده بود به همراه

ش گرفتار شده بودند.
دختربچهاي خردسال در ميان آت 
مامور فداكار پليس تالش براي نجات اين افراد را آغاز
ميكند اما دود و گازهاي شــيميايي ساختمان را پر
كرده بود و مانع از آن ميشد كه وي بتواند آنها را نجات
دهد .او چندبار با نفسگرفتن بــه دل آتش ميزند و
هر بار تالش ميكند كه مرد ميانســال و دختربچه را
نجات دهد و در نهايت پس از چندبار ورود و خروج به
دل آتش موفق ميشــود دختربچه 5ساله را از داخل
ساختمان خارج كند اما خودش بهدليل نفوذ هواي داغ
و گازهاي خطرناك به شــشهايش دچار مصدوميت
شــده و به همراه دختربچ ه نجاتيافته به بيمارستان
منتقل ميشوند.
در ادامه و پس از 4ســاعت تالش آتشنشانان حريق
هولناك مغازه فرشفروشي مهار ميشود اما بهگفته
فرماندار زرند ،متأسفانه در اين حادثه  ۲نفر شامل يك

زن  ۲۵و  ۶۰ساله جانشان را از دست ميدهند و 3نفر
ازجمله دختربچه 5ساله و 2مرد  ۲۷و ۳۰ساله مصدوم
شده و به بيمارستان منتقل ميشوند.
مرگ دختربچه

براساس اين گزارش ،هرچند با فداكاری مأمور پليس
دختربچه 5ساله نجات يافته بود اما يك روز بعد بهدليل
شدت آسيبديدگي در بيمارستان جانش را از دست
ميدهد و شمار قربانيان حادثه به 3نفر ميرسد.
مامور فداكار نيز كه از ناحيه ششها و دستگاه تنفسي
آســيب ديده بود ،پس از 48ســاعت از بيمارستان

پدرمقتولبرايگذشتازقصاصقاتلشرطگذاشتتااودراطرافمحلسكونتشآفتابينشود

ريشهكني فساد و اختالس در صدر برنامهها باشد

نوح علي

جمعآوري موقت معتادان فايدهاي ندارد

تحتفشار گذاشتن معتادان متجاهر در محله هرندي تهران نتيجهاي
جز هجوم چندروزه و موقت به محلههاي خيابان ناصرخسرو و كوچه
پسكوچههاي خيابان پامنار نخواهد داشت و بايد فكري اساسي براي
اين موضوع كرد.
فرزاد برخ از تهران

آسفالت خيابان كوهسنگي نيازمند ترميم است

از شهردار كوهستان دربند و شهرداري منطقه يك تقاضا دارم فكري به
حال آسفالت خيابان كوهسنگي كنند كه واقعا وضعيت افتضاحي دارد.
شاكري از تهران

سد معبر در چهارراه استانبول تردد را مختل كرده است

از شــهرداري تقاضا داريم براي ســدمعبرها در حدفاصل چهارراه
استانبول تا اللهزار فكري كند70 .درصد اين مسير در اشغال موتورها
بهصورت پارك كرده و آمد و شد است و شــهروندان در خيابان بين
خودروها سرگردانند .لطفا به اين وضعيت بد سامان دهيد.
بهرام بهاري خامنه

تكليف زمينهاي برق تهران در هشتگرد كرج به كجا رسيد

چند سال بالتكليفي و انتظار چندينساله به كجا خواهد رسيد؟ آيا
مسئولين تعاوني مسكن برق تهران تكليف مالكان زمينها را معلوم
ميكنند یا خير؟ تا كي بايد انتظار بكشيم كه شايد مسئوالن تعاوني
كاري انجام دهند؟
شهروند از شهر انديشه شهريار

پيگيري همشهري
به پيشنهاد شهروندان ،نصب پل عابر
در تقاطع مطهري و بهشتي با وليعصر بررسي ميشود

بهدنبال دريافت پيامهاي مردمي با عنوان ضرورت ايجاد پل در تقاطع
خيابانهاي شهيد بهشتي و مطهري با وليعصر و تكرار اين پيام در
روزهاي مختلف ،خبرنگار همشهري موضوع درخواست شهروندان را با
شهرداري منطقه 6مطرح كرده است .روابطعمومي منطقه 6شهرداري
در مورد پيام مردمي با موضوع «نياز به پل عابر در تقاطع خيابانهاي
بهشتي و مطهري با وليعصر» پاسخ داده است «:ضمن تقدير از دغدغه
اين شهروند گرامي به اطالع ميرســاند ،موضوع درخواست مطرح
شده به معاونت حملونقل ترافيك منطقه ارسال و مقرر شد پس از
بررسيهاي الزم ،انتخاب مكان مناسب و اخذ مجوز الزم جهت نصب
پل اقدامات مقتضي انجام پذيرد».

مرخص ميشود درحاليكه همچنان با كمك دستگاه
اكســيژن تنفس ميكند ،ميگويد :وقتي باخبر شدم
كه دختربچه 5ساله نيز جانش را از دست داد ،خيلي
ناراحت شدم .كاش سريعتر به محل حادثه ميرسيدم
و جان همشهريانم را نجات ميدادم.
ايــن نيــروي وظيفهشــناس پليس كه پــدرش در
ســال 1371هنگام خدمت در مجموعــه انتظامي
در درگيري با اشرار مسلح به شــهادت رسيده ،ادامه
ميدهد :در اين حادثه تالش زيادي كردم كه اعضاي
اين خانواده را نجات دهم و اميدوارم روح اين عزيزان با
روح پدر شهيدم محشور باشد.

كوتاه از حادثه
اعتياد؛ريشه
معضالتاجتماعي

«قاتل پسرم بايد تعهد بدهد كه بعد
پيگيري از آزادي در اطراف محل سكونت
مــا آفتابي نشــود و خــودش و
خانوادهاش از محله ما بروند و از اين پس هرگز به
ســراغ ما نيايند ».اينها شروط پدر مقتول براي
بخشش قاتلي است كه 6سال قبل و در جريان
يك درگيري جان پسر او را گرفت.
به گزارش همشهري ،اين جنايت 24اسفند سال
94در پارك شببو در حوالي لويزان رخ داد.
آن روز به مأمــوران كالنتري  ۱۰۲پاســداران
گزارش شد كه مردي 45ســاله در جريان يك
درگيري با ضربه چاقو مجروح و براي درمان به
بيمارستان منتقل شده است.
عامل اين درگيري جواني 21ساله به نام مهدي
بود كه اهالي منطقه او را ميشــناختند و ديده
بودند كه در پارك با فردي درگير شــده و او را با
چاقو زخمي كرده است .اگرچه مرد زخمي براي
درمان به بيمارستان انتقال يافته بود اما تالش تيم
پزشكي براي نجات او فايدهاي نداشته و وي روي
تخت بيمارستان به كام مرگ رفت .به اين ترتيب
نام مهدي در ليست افراد تحت تعقيب قرار گرفت
و طولي نكشيد كه مأموران وي را در مخفيگاهش
دستگير كردند.
متهم در بازجوييها به قتل اقرار كرد و انگيزهاش
را اختالف مالي با مقتول عنوان كرد.
وي در توضيح ماجرا گفت :مقتول كه سجاد نام

داشت يكي از دوستانم بود و سالها بود كه در يك
محله زندگي ميكرديم .اگرچه اختالف سني ما
زياد بود اما رابطه نسبتا خوبي با يكديگر داشتيم
تا اينكه 2روز قبل از حادثه دچار اختالف شديم.
متهم گفت :آن روز به مقتول پول دادم تا برايم
وســيلهاي بخرد و بياورد .او پول را گرفت و قرار
شد فرداي آن روز وسيله را بهدست من برساند
اما بدقولي كرد .فكر كردم سرم را كاله گذاشته
و قصد فریب مرا دارد .چون ديگر نه جواب تلفنم
را ميداد و نه پيامكهايم را .همه اينها دســت
بهدست هم داد تا تصور كنم او مرا فريب داده و
پولم را خورده است.
وي ادامه داد :خيلي عصباني بــودم و به يكي از
دوســتانم زنگ زدم و موضوع را برايش تعريف
كردم .از او خواستم با سجاد تماس بگيرد و با او
قرار مالقات بگذارد تا من به جاي او به محل قرار
بروم .محل قرار پارك شببو در حوالي لويزان بود.
وقتي سجاد را ديدم به حالت تهاجمي به سمتش
رفتم و پرسيدم كه چرا مرا سركار گذاشته است؟
او بهانه آورد و گفت چيزي را كه ســفارش داده
بودم ،نتوانســته گير بياورد .با ايــن وجود آرام
نشــدم و با او بگو مگو كردم .درگيري كه شدت
يافت با چاقوي ميوه خــوري كه همراهم بود به
او ضربهاي زدم .من اصال قصد كشتن دوستم را
نداشتم و پس از اين حادثه بهشدت دچار عذاب
وجدان شدم.

تصاویر بازسازی صحنه جنایت

رهايي از قصاص

متهم به قتل پس از اعتراف به جنايت ،به بازسازي
صحنه قتل پرداخت و روانه زندان شد .او مدتي
بعد در شعبه دوم دادگاه كيفري پاي ميزمحاكمه
رفت و به قصاص محكوم شد .اگرچه قاتل به حكم
اعتراض كرد اما قضات ديوان عالي كشور رأي را
قطعي كردند و پرونده پيــش روي قاضي امين
كرماني نژاد ،داديار شــعبه چهارم اجراي احكام
دادســراي جنايي تهران قرار گرفت تا مقدمات
اجراي حكم فراهم شود.
از سوی دیگر تالش تيم صلح و سازش براي جلب
رضايت از پدر مقتول كه تنها ولي دم محســوب
ميشد ،شروع شــد .اين مرد اما همچنان اصرار
به مجــازات قاتل پســرش داشــت .طوريكه
عامل جنايت مدتي قبل پــاي چوبه دار رفت اما

موفق شد از پدر مقتول مهلت بگيرد .از آن پس
رايزنيها ادامه داشت تا اينكه پدر مقتول 2شرط
براي بخشش تعيين كرد .او گفت كه قاتل پس از
آزادي بايد به همراه خانوادهاش از محل ه آنها بروند
و هرگز در آنجا آفتابي نشوند .شرط دوم او اين بود
كه قاتل و خانوادهاش هرگز سراغي از وي نگيرند
و مزاحم او نشوند .از سوي ديگر قاتل بايد تا پايان
محكوميتش(پايان مجازاتــش از لحاظ جنبه
عمومي جرم) در زندان بماند و پس از آزادي دور
خالف را خط بكشد.
اين مرد درباره انگيز
ه
اش
از
ب
خشش قاتل پسرش
نيز گفت :من نمي
خ
واستم
خانواد
هاي مانند ما
داغدار شــود ،چرا
كه
داغ
از
دست
دادن
ف
رزندم
هنوز هم پس از 6سال برايم تازه است .به همين
دليل نم 
يخواهم با اجــراي حكم قصاص قاتل،
خانواده
اش
را
داغدار كنم و روزهاي سختي كه
من گ
ذراندم
را
آنها
مت
حمل شوند .اميدوارم قاتل
قدر
اين
ب
خشش
را
بداند
و
پس
از آزادي زندگي
د
رستي
را
پيش
بگيرد
تا
من
از
ت
صميم
سختي كه
گرفتم هرگز شرمنده و پشيمان نشوم.
پدر مقتول بدون دريافــت مبلغي بهعنوان ديه
و تنها بهخاطر رضاي خداوند ،قاتل پســرش را
بخشيد و به اين ترتيب قاتل محكوم به قصاص از
مجازات قصاص رهايي يافت.

قاسم محمدرضايي از تهران

تصميمات منطقيای كه براي بهبود وضعيت اقتصادي و معيشــتي
از سوي قوه مجريه گرفته ميشــود هر چند ممكن است به سرعت
جواب ندهد اما جاي تشكر و قدرداني دارد و بيشك آنچه بايد در صدر
برنامهها باشد ريشهكني فساد و دستهاي مختلكننده نظام اقتصادي
است كه مانعي بزرگ در پيشرفتهاست.
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مرد جانباز چطور فرشته نجات 3بيمار شد؟

«به پدرم افتخار ميكنم و
داخلی خوشــحالم كــه بعد از
فوتش اعضاي بدنش زنده
هســتند و باعث زندهمانــدن بيماران
نيازمند شــده اســت ».اين بخشي از
حرفهاي مردي است كه چند روز قبل
پدرش را در يك حادثه از دست داد اما با
اهداي اعضاي بــدن او 3بيمار نيازمند،
زندگي دوبارهاي بهدست آوردند.
بــه گــزارش همشــهري ،ايــن مرد
59ساله كه مهرابعلي خاني نام داشت
و از جانبازان جنــگ تحميلي بود ،در
روســتاي اميرلو شهرســتان خدابنده
واقع در اســتان زنجان زندگي ميكرد.
او عالوه بر كشاورزي ،مكانيك هم بود
و در آن محــدوده هركس خــودرو يا
موتورش خراب ميشد ،سراغ اين مرد

را ميگرفت .چند روز قبل بود كه يكي از
ساكنان روستاي مجاور با او تماس گرفت
و گفت موتورسيكلتش خراب شده است.
مهرابعلي ســوار موتورســيكلتش شد
تا به روســتاي مجاور برود .او بهخاطر
صدمات ناشــي از حضور در جبهه در
دوران دفاعمقدس حــدود 10درصد
جانباز بود و از مشكالت اعصاب و روان
رنج ميبرد .به هميــن دليل در بين راه
و در شرايطي كه سوار موتورسيكلتش
بود ،ناگهان دچار حمله عصبي شد .در
اين شرايط موتورسيكلت واژگون شد و او
زمين خورد .يكي از روستاييان كه شاهد
اين صحنه بود ،خيلــي زود از اورژانس
كمك خواست و چند دقيقه بعد اين مرد
به بيمارستان منتقل شد .بررسيهاي
اوليه نشان ميداد كه ضربه سنگيني به

سرش وارد شده و جانش در خطر است.
از همان زمان بود كه كادر پزشكي تالش
خود را براي نجات اين مرد آغاز كردند
اما در نهايت اعالم شد كه او دچار مرگ
مغزي شده است.
علي خاني ،فرزند بزرگ مرحوم مهرابعلي
خاني درباره حادثهاي كه براي پدرش
رخ داده به همشهري ميگويد :پزشكان
تالش زيادي براي زندهماندن پدرم انجام
دادند اما در نهايت گفتند او دچار مرگ
مغزي شده و بهترين راه ،اهداي اعضاي
بدن او به بيماران نيازمند است.
او درباره آشــنايياش بــا اهداي عضو
ميگويد :ما 3خواهر و 3برادر هستيم.
يكي از خواهرانــم از قبل كارت اهداي
عضو گرفته بود و اطالعــات خوبي در
اينباره داشت .وقتي من موضوع اهداي

سعید احمدبیگی

بازپرس سابق دادسرای جنایی تهران

انتشــار فیلم دفاع ســربازی جــوان از
یک شــهروند در مقابله با یک سارق در
شبکههای اجتماعی بازتاب گستردهای
داشت .در این فیلم سرباز شجاع وقتی دید
سارق قصد دارد کیف زنی را بدزدد در دفاع
از او وارد عمل شد .او ابتدا با خودرواش به
سارق کوبید و سپس با او گالویز شد .اما
اگر در این حادثه ســرباز جسور به سارق
صدمهای وارد میکرد یــا مرتکب قتل او
می شد تکلیف چه بود؟
در قانون مبحثی تحت عنوان دفاع مشروع
وجود دارد؛ به این معنی که ما حق داریم در
مال خود و دیگران
برابر مخاطرات از جان و ِ
دفاع کنیم؛ اما این دفاع باید متناسب باشد.
مثال اگر سارقی قصد دارد کیف یا گوشی
یک نفر را ســرقت کند ،صاحب مال حق
ندارد با چوب و چماق و چاقو یا  ...و به بهانه
اینکه سارق قصد سرقت داشته به او آسیب
زند و حتی در صورتی کــه باعث مرگ او
شود ،این عمل نه تنها دفاع مشروع نیست،

ميگفت من براي خدا و كشــورمان به
جبهه رفتهام و از هيچكس طلبي ندارم.
من به او افتخار ميكنم و خوشحالم با
وجود اينكه پدرم را از دســت دادم اما
اعضاي بدنش هنوز زنده هســتند و به
بيماران زندگي بخشيدهاند.

مرگ پدر خانواده
پس از حريق مرموز

چگونهازشهروندان دربرابرسارقاندفاعکنیم؟
بلکه قتل عمد محسوب میشود .چرا که
عمل صاحب مال متناسب با رفتار سارق
ِ
نبوده است .در پروندههای مشابهی شاهد
بودیم که مثال فردی بعد از سرقت رفتن
ســارقان موتورسوار را
کیفش ،با خودرو،
ِ
تعقیب کرده و با خودرواش به آنها كوبيده
و باعث مرگ سارقان شــده که این رفتار
دفاع مشروع محسوب نمیشود و درنهايت
مالباخته به دردسري بزرگ افتاده و با اتهام
قتل روبه رو شده اســت .در فیلمی که از
سرباز جوان منتشر شده هرچند رفتار او
در برخورد خودرواش با سارق خطرناک
اســت اما در ادامه و پس از پياده شدن از
ماشين رفتار او متناسب به نظر می رسد .او
با سارق گالویز شده و از هیچ وسیلهای که
به او آسیب جدی برساند استفاده نمیکند.
نکته مهمی که وجود دارد این اســت که
علت دخالت سرباز جوان دفاع از شهروند
و رفع خطر برای او بوده اســت .وقتی او با
سارق گالویز شد و سارق نیز زن جوان را
رها کرد ،اصوال خطر برای زن جوان رفع
شده و دیگر نیازی به ادامه درگیری نیست.
باید توجه کرد که نمیشود بهخاطر سرقت

اعضاي بــدن پدرمان را بــا خواهران و
برادرانم مطرح كردم ،همگي استقبال
كردند .با اينكــه از دســت دادن پدر
برايمــان داغ بزرگي بود امــا از اينكه
اعضاي بدن پدرمان ميتوانست باعث
زندگيبخشــيدن به چند بيمار ديگر
شود ،خوشحال شديم .به همين دليل
تصميم گرفتيم كه اعضاي بدن پدر را
اهدا كنيم .او ادامه ميدهد :بعد از انجام
مقدمات كار ،پدرم به بيمارستان سينای
تهران منتقل شد و در آنجا اعضاي بدنش
شــامل كبد و كليهها جداسازي شده
و به 3بيمار نيازمند اهدا شــد .پدرم با
اينكه مدتهاي زيادي در جبهه بود و
جانباز شده بود و ســختيهاي زيادي
را تحمل ميكرد ،امــا هيچوقت پيگیر
كارهاي جانبازياش نبود و هميشــه

یک گوشــی که مثال  5میلیــون تومان
ارزش دارد به یک نفر آســیب زد یا او را
به قتل رســاند .در همین مورد اگر سرباز
از وسیلهای خطرناک یا کشنده استفاده
میکرد ،در صورتی که به سارق آسیب وارد
میشد به پرداخت دیه محکوم میشد و در
صورتی که سارق جانش را از دست میداد،
اتهام سرباز قتل بود .در مجموع باید گفت
رفتار این ســرباز انساندوستانه و معقول
بود و در شرایط مشــابه ممکن است هر
شهروند مسئولیتپذیری اقدام او را انجام
دهد اما باید توجه داشت كه در دفاع از خود
و دیگران نبايــد از چارچوبهای قانونی
خارج شویم و حواسمان باشد كه مبادا با
اقدامي خشنتر از آنچه سارق انجام داد ،به
او آسيب جدي رسانده و خود را به دردسر
بيندازيم.

مردي 60ساله در جريان يك آتشسوزي اسرارآميز دچار دودگرفتگي شد و جانش را از
دست داد و با مرگ او تحقيقات براي كشف راز اين آتشسوزي آغاز شده است .به گزارش
همشهري ،بامداد هشتم آذر به قاضي مصطفي واحدي ،بازپرس جنايي تهران خبر رسيد
كه مردي60ساله براثر دودگرفتگي جانش را از دست داده است و مرگ وي مشكوك به نظر
مي رسد .با دستور بازپرس ،تحقيقات در اين باره آغاز و مشخص شد كه متوفي پدر خانواده
بوده و پسرانش ميگويند متوجه آتشسوزي در خانه نشدهاند .يكي از پسران متوفي به
كارآگاهان گفت :من در طبقه اول ساكن هستم ،برادرم طبقه دوم و پدرم در طبقه چهارم.
ساكنان طبقه سوم هم غريبه هستند و پدرم چند سال قبل واحد سوم را به آنها فروخت.
وي ادامه داد :پدرم مدتها بود كه به تنهايي در واحد  4زندگي ميكرد و معموال هر روز با او
در تماس بوديم يا به ديدنش ميرفتيم اما روز حادثه هرچه به تلفن خانه او زنگ زديم جواب
نداد و بعد با موبايلش تماس گرفتيم .وقتي موبايلش را هم جواب نداد نگران شديم و به
مقابل خانهاش رفتيم اما هرچه زنگ واحد را زديم جوابي نشنيديم .وي گفت :با كليد يدكي
كه داشتيم در آپارتمان را باز كرديم و ناباورانه با جسد او مواجه شديم كه پشت در افتاده بود.
يكي از اتاقخوابها در آتش سوخته بود و به نظر ميرسيد پدرمان در اتاق خواب در ميان
شعلههاي آتش گرفتار شده و بعد به سختي خودش را تا مقابل در رسانده تا درخواست
كمك كند اما پشت در افتاده بود .نكته عجيب اين است كه ما اصال متوجه آتشسوزي
نشديم و مشخص نيست كه چه زماني آتشسوزي رخ داده و اصال چطور حريق خاموش
شده است .پس از اظهارات پسران متوفي ،ماموران راهي محل حادثه شدند و در بررسيها
مشخص شد كه اتاقخواب متوفي كامال سوخته است .براي روشنشدن جزئيات بيشتري
از اين ماجرا ،بازپرس جنايي دستور داد تا كارشناس با بررسي حادثه علت آتشسوزي را
اعالم و مشخص كند كه آيا حريق عمدي بوده يا غيرعمدي.

سردار حمید هداوند

جانشین فرمانده انتظامی تهران

اعتياد معضل بزرگي اســت كه تبعات فردي
و اجتماعي بسياري را در پي دارد؛ بهگونهاي
كه فرد معتاد نهتنها خــود از معضل اعتيادي
كه به آن مبتال شده رنج ميبرد ،بلكه خانواده
و جامعهاي را كــه در آن زندگــي ميكند با
چالش و مشــكالت متعددي مواجه ميكند،
كه ازجمله اين مشــكالت ميتوان به افزايش
سرقتهاي خرد ،شــيوع برخي بيماريهاي
عفوني ازجمله ايدز و ...اشاره كرد .مسئله اعتياد
گرداب هولناكي است كه گرفتارشدن در آن
بهراحتي اتفاق ميافتد اما در حقيقت رهايي
و خالصشدن از اين بالي خانمانسوز كاري
ت كه
بســيار مشــكل ،صعب و فرسايشي اس 
نيازمند صرف امكانات ،تجهيزات و هزينهها و
زمان طوالني است و در نهايت نيز امكان عود
مجدد اعتياد وجود دارد.
نبايد فراموش كــرد كه در مســئله اعتياد،
پيشــگيري بهمراتب بهتر از درمان است؛ از
اينرو بايد قاطبه تالش خود را صرف موضوع
پيشــگيري از اين مهــم قرار دهيــم .همه
مســئوالن ،والدين و ...بايد تالش كنند كه به
خوبي و درســتي معضالت و مشكالت اعتياد
را به كودكان و نوجوانــان خود آموزش دهند
و اطالعرساني دقيق در اين خصوص به عمل
آورند ،حتي ميتوان با توجه به عمق فاجعه از
همان دوران ابتدايي مشكالت اعتياد را هر چند
مختصر به كودكانمان آموزش دهيم تا قبح و
زشتي اين موضوع در وجود آنان نهادينه شود
و همينطور در مقاطع راهنمايي ،دبيرستان
و دانشــگاه ،دقيقتر و عميقتر به اين موضوع
پرداخته شــود و چهره واقعــي موادمخدر به
جوامع هدف نشان داده شود؛ چراكه بسياري
از كســاني كه گرفتار اعتياد شــدند ،هرگز
بهدنبال آوارگــي ،بيچارگي ،كارتنخوابي و...
نبودند ،بلكه صرفا از سر غفلت و اعتماد بيجا و
عدمتوانايي در نه گفتن در اين دام بال گرفتار
آمدهان د كه علت اصلــي آن را بايد عدمآگاهي
و اطالع كافــي از اين مهم دانســت؛ از اينرو
ارائه آموزشهاي همگاني كارآمد و تأثيرگذار
بهطور حتم ميتواند در عدمگرايش و ابتالی
نوجوانان و جوانان كــه در واقع بزرگترين و
مهمترين ســرمايههاي يك كشور هستند،
تأثيرگذار باشد.
موضوع اعتياد را بايد جدي گرفت و از ظرفيت
همه نهادهاي دولتي و مردمي براي مقابله با
آن استفاده كرد؛ چراكه براي نجات يك معتاد
ِــده و ُع ّده بســيار زيادي الزم
از دام اعتياد ع ّ
است كه در بسياري از موارد هم نتيجهبخش
نخواهد بود؛ از اينرو ميتوان پيشگيري را در
اولويت قرار داد ،چراكه بهمراتب كمهزينهتر و
سودمندتر خواهد بود.
اعتياد ممكن اســت به ســراغ هركس در هر
جايگاهي برود؛ از اينرو هيچكس بهخصوص
نوجوانان و جوانان ما از اين پديده شوم در امان
نيســتند و در نتيجه ،غفلتي هرچند كوچك
ميتواند ســبب گرفتارشــدن در اين ورطه
هولناك شود.
موضوع اعتياد ،مانند ديگر مشكالت و معضالت
اجتماعي موضوعي است كه نميتوان بيتفاوت
از كنــار آن عبور كــرد؛ چراكه مشــكالت و
آسيبها در حقيقت دومينويي است كه همه
افراد يك جامعه را به انحــای مختلف درگير
ميسازد؛ از اينرو مواجهه و مقابله با آسيبهاي
مختلف اجتماعي بر همه افراد يك جامعه الزم
اســت كه در اين ميان اعتيــاد از ارجحيت و
اولويت باالتري برخوردار است؛ چراكه اعتياد
عامل بسياري از مشكالت اجتماعي و ...است
كه بايد ريشــهاي ،دقيقتــر و عميقتر به آن
پرداخته شود و هرگز از آن غافل نشد.
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نمايش برگزيده تئاتر فجر روي صحنه

گزارشي از تماشاي «آتاباي» در سانس آخر يك پرديس سينمايي

همچنانباصندلیهایخالی

نمایش بانوی محبوب من/گالب آدینه

سهشنبهشب ،ساعت ،23:45از خانه
بيرون ميزنيم تا در سانس آخر سالن4
پرديس سينمايي زندگي به تماشاي
فيلم «آتاباي» (نيكي كريمي) برويم.
حوالي ساعت 9شب كه سرگرم تهيه
بليت از سامانه سينماتيكت هستيم،
تنها سالن 3پرديس زندگي «آتاباي»
را نشان ميدهد .هر صندلياي را كه
ميخواهيم انتخاب كنيم ،جلوتر از ما
رزرو ميشود و نميتوانيم جاي مورد
نظرمان را انتخاب كنيم .تقريبا از رفتن
به سينما منصرف شدهايم كه با پرشدن صندليهاي سالن ،3امكان خريد بليت از سالن4
پرديس زندگي در سامانه سينماتيكت فراهم ميشود .معلوم است استقبال از «آتاباي»
آنقدر هست كه مسئوالن سينما را مجاب كرده كه سالن ديگري را هم به نمايش اين فيلم در
روز فروش بليت نيمبها اختصاص دهند .بعد از چند دقيقهاي سبك و سنگين كردن ،بهترين
جا را انتخاب ميكنيم تا تمام هوش و حواسمان وقف فيلم شود.
جلوي سينما ميرسيم و بهراحتي جاي پارك پيدا ميكنيم .سالنهاي سينما در طبقه دوم
اين مجتمع تجاري است .پلهبرقي خاموش است و جلوي آسانسور هم آنقدر آدم در نوبت
ايستاده كه ناچار از راهپله باال ميرويم .به سالن انتظار سينما كه ميرسيم ،حيرت ميكنيم.
تقريبا جاي نشستن نيست .خيليها سر پا ايستادهاند و منتظر پايان سانس قبل و آغاز سانس
جديد هستند .اغلب تماشاگران جوان هستند و با خورجينهاي پر از پفك و چيپس در سالن
انتظار ميكشند .اميدواريم كه حداقل قبل از شروع فيلم د ِر بستههاي خوراكيشان را باز
كنند تا حين تماشاي فيلم مدام صداي خشخش پالستيك آزارمان ندهد.
تماشاگران سالن 4بيرون ميآيند و متصدي سالن به ما اجازه داخلشدن ميدهد .ما سريع
وارد ميشويم و روي صندليهايمان مينشينيم .بسياري از تماشاگران بعد از خاموششدن
چراغها سالنهسالنه وارد ميشوند و از متصدي سالن سراغ صندليشان را ميگيرند .هيچ
عجلهاي ندارند كه زودتر از جلوي ديد كنار بروند .بعد از يك تبليغ كوتاه ،فيلم شروع ميشود.
چراغها چنددقيقهاي است كه خاموش شده ،اما هنوز تماشاگران از راه ميرسند؛ انگار خبر
ندارند كه هر فيلمي در زمان مشخصي شروع ميشــود .معلوم است تلقي خودشان را از
زمان دارند .فيلم وقتي شروع ميشود كه آنها به پرده نگاه كنند .آنچه از فيلم كه پيش از
رسيدن آنها به نمايش درآمده ،برايشان در حكم مقدمهاي بيارزش است .پنداري به نوعي
وقتشناسي مألوف وطني مبتال هستند كه هر چيزي را با خودشان ميسنجند.
فيلم شروع شده اما سالن پر از صداي همهمه است .بعضيها به بغلدستيهايشان چيزهايي
ميگويند ،اما در واقع دارند براي كل سينما سخنراني ميكنند .بلندبلند حرف ميزنند؛ از
تُركيدانيشان ميگويند؛ از بينيازيشان به زيرنويس فارسي؛ از جواد عزتي ميگويند كه
قرار است به خنده بيندازدشان .دستهاي جوان پشت ما نشستهاند ك ه معلوم است از همين
صندلي ما ميكوبند.

اول فيلم بناي حرفزدن و خوشمزگي دارند .مدام پايشان را به پشت
جو ملتهب است .نميشــود روي فيلم تمركز كرد .مدام صداي خشخش پفك جلويي
يا شــلنگتختهانداختنهاي عقبي را باید تاب آورد .در ميانههاي فيلم صداي گريه بچه
خردسالي بلند ميشود .قشقرقی راه انداخته .كمي كه ميگذرد باالخره صدايش ميخوابد.
باز عقبيها به صندلي ما ميكوبند .تذكر ميدهيم ،اما با نگاهشان شيرفهممان ميكنند
كه الزم نيست آنقدر سخت بگيريم .فيلم ديدن كه ديگر نياز به اينهمه جديت ندارد .حتي
عذرخواهي نميكنند .از خير تذكر و چشم و ابرو آمدن ميگذريم .كال در بند آداب فيلمبيني
در سينما نيستند« .آتاباي» ،به قول بعضي جوانها ،فيلم جديای است .فيلمي درباره عشق
و مرگ و كشمكشهاي دروني و بيروني مردي ميانسال .اما يك لحظه طنازانه در فيلم كافي
است تا تماشاگران چنان بخندند كه خيال كني در حال تماشاي بهترين فيلم كمدي سال
هستي .اگر آتاباي (شخصيت اصلي فيلم با بازي هادي حجازيفر) در فيلم با كسي شوخي
كند ،تماشاگران ده تا رويش ميگذارند و برايش مزه ميريزند .دوست دارند بهجاي فيلم به
آنها نگاه شود .نميدانم در اين وضعيت فيلمديدن ميگذارد كه از موسيقي دلنشين حسين
عليزاده يا قابهاي چشمگير سامان لطفيان حظي ببرند يا نه؟ تا آخر فيلم همهمه سالن
قطع نميشود .انگار هدفشان از سينماآمدن نه ديدن فيلم ،كه حرفزدن و مزهريختن بوده.
اين تماشاگران اغلب جوان چه توقعي از سينما دارند؟ براي اينها ابتذال چه معنايي دارد؟
بايد چه چيزهايي ياد بگيرند تا هر آنچه را قدري جدي مينمايد ،اينطور به مسخره نگيرند؟
رئيس سازمان سينمايي چند وقت قبل گفته بود كه سازمانش به فيلمهاي مبتذل مجوز
نميدهد؛ اما آيا اين كافي است .اين جوانان پيش از اينكه به سالن سينما وارد شوند ،بايد
آموزش ببينند .آيا دانشآموزان امروز از نامداران و بزرگان سينماي ايران شناختي دارند؟
اثري از كارگردانان بزرگ ايران ديدهاند؟ يا تلقيشان از سينما به التگرافيهاي ملودرام
يا كمدي ختم ميشود؟ در اين تماشاگران نوعي ،حتي واالترين و متعاليترين مضامين
هم اثر نميكند .آنها ذهنيتي را با خودشان به سينما ميآورند كه حاصل فرهنگ است .اگر
چيزي كه ميبينند مطابق ميلشان نباشد ،تمسخر پيشه ميكنند؛ ناديدهاش ميگيرند و
حتي نميگذارند خواهان سينماي جدي بيدردسر فيلمش را ببيند .فيلم سخيف تا وقتي
ساخته ميشود كه مشتري داشته باشد .اين مشتري هم محصول فرهنگ است .براي تغيير
وضع سينما بايد اول فكري به حال كليت فرهنگ كرد.

خبر

تماشاخانهداران منتظر تأييد ستاد مقابله با كرونا براي استفاده
100درصدي از ظرفیت خود هستند
فهيمه پناهآذر
روزنامهنگار

برخالف ســينما ،تئاترها هنوز بــا 50درصد ظرفيت
سالنهاي نمايش بليتفروشي دارند .با اين حال تقريبا
تمام تماشاخانهها اجراهاي خود را به شكل رسمي شروع
كردهاند و پيك شلوغي اجراها از آذرماه آغاز شده است.
هر شب بيشتر از 70نمايش در سالنهاي نمايشي اجرا
ميشوند .بهگفته قادر آشنا ،مدير مركز هنرهاي نمايشي،
جلساتي با مديران وزارت بهداشت گذاشته شده است.
بحث حذف محدوديتهاي كرونايي تئاتر هنوز قطعي
نشده ،ولي نگاه ستاد ملي مقابله با كرونا و همچنين وزارت
بهداشت به حذف محدوديتها مثبت است.
چرا تصميمات در تئاتر كند است؟

مجيــد رجبيمعمــار ،مديرعامل
خانه هنرمندان و رئيس تماشاخانه
ايرانشهر درباره رفع محدوديتها و
ظرفيت 100درصدي سالنهاي تئاتر ميگويد« :تدبيري
كه براي سينما شده ،تدبير درستي است .به كار بستن اين
تدابير با توجه به شرايط ،افزايش ميزان واكسيناسيون و
پايين آمدن سطح مخاطرات كرونا در كشور است كه البته
مستلزم رعايت قواعد بهداشــتي و پروتكلهاست و باعث
شده تا مسئوالن با توجه به اشتياق مردم براي حضور در
مراكز فرهنگي و هنري ازجمله سينماها ،فضاهاي تئاتري و
نمايشگاهها به اين نتيجه برسند كه از ظرفيت ۱۰۰درصدي
سالنهاي سينما استفاده كنند كه اين موضوع مورد توافق
قرار گرفته است .متأسفانه تصميمگيري در حوزه تئاتر و
هنر نمايش خيلي كند بوده و اگر تصميمي هم ميگيرند
غيررسمي اعالم ميشود و خيلي مشخص و جدي تصميم
را اعالم و ابالغ نميكنند».
جلسهاي براي رفع محدوديتها

قادر آشــنا ،مدير مركــز هنرهاي
نمايشــي دربــاره زمــان رفــع
محدوديتهــا و فــروش بليتها به
شكل كامل در تماشــاخانهها به همشهري ميگويد« :ما

از مدتها قبل پيگير حذف محدوديتهاي كرونايي تئاتر
بوديم؛ به اين دليل كه در گروه  ۲مشاغل كرونايي قرار داريم
و محدوديتها براي مشاغل گروه مشابه ما نظير هواپيمايي
با رعايت شــيوهنامههاي بهداشــتي كم يا برداشته شده
است ».وي در ادامه ميافزايد« :با آقاي محسن فرهادي،
معاون فني سالمت محيط وزارت بهداشت كه در برگزاري
يونهمين جشنواره تئاتر فجر هم به لحاظ شيوهنامههاي
س
بهداشتي و هم گرفتن تست پيسيآر از هنرمنداني كه قرار
بود در جشنواره حضور داشته باشند همكاري تأثيرگذاري
داشت ،گفتوگوها و جلساتي داشتيم تا با نگاه همكاري با
هنرمندان تئاتر و همچنين رعايت قانون ،جلسهاي را براي
چگونگي حذف محدوديتهاي كرونايي تئاتر و استفاده
از ظرفيت  ۱۰۰درصدي سالنها داشــته باشيم ».آشنا
همچنين تصريح ميكند« :بايد در جلسه مدنظر ،شيوهنامه
بهداشتي براي حذف محدوديتها تدوين شود و به محض
ابالغ و قانوني شدن استفاده از ظرفيت ۱۰۰درصدي سالن،
حذف محدوديتها را اعمال خواهيم كرد؛ زيرا بهدنبال كار
عالمانه و قانوني هستيم».
نمايشهايي با قيمت 100و 150هزار تومان

حاال كه ظرفيت فــروش بليتهاي نمايشــي همچنان
50درصد است ،نكته قابل توجه ،ترافيك اجرا در نيمه دوم
آذرماه است؛ نمايشهايي كه برخي از آنها با قيمتهاي
بيشتري قرار است اجرا شوند .نمايشگاه «پاراسايشگاه»
به دراماتورژي ارســان گلمحمدي ،اجــراي خود را از
14آذر شــروع ميكند« .كمپاني مرگ» اميررضا ملكي
و به تهيهكنندگي سجاد افشــاريان از ديگر نمايشهايي
است كه از نيمه آذرماه در سالن صنوبر شهرزاد روي صحنه
ميرود .افشــاريان از دوم دي هم نمايش «بك تو بلك»
را در شهرزاد اجرا ميكند؛ نمايشي كه قيمت بليت ،40
100و 150هزار توماني دارد و پس از كرونا و بعد از نمايش
«بانوي محبــوب من» گالب آدينه كــه بليتش 90هزار
تومان تعيين شد ،اين گرانترين قيمت حاضر در اجراهاي
تماشاخانههاست.
گروههاي حرفهاي در صف اجرا

تعــداد اجراها در نيمه آذرماه بيشــتر ميشــود .يكي از

«باببارا» عنوان نمايشــي بــه كارگرداني نيما
ايمانزاده است كه نويد محمدزاده تهيهكنندگي
آن را برعهده دارد .اين نمايش از هفته پاياني آبان
اجرايش را آغاز كرده و تا نيمه دوم آذر ادامه دارد و
در جشنواره سيونهم نيز جزو نمايشهاي برگزيده
جشنواره بود« .باببارا» روايت 30زندگي است كه
روي صحنه ميرود .از  9آذر هم «روزمرگي» بهنام
حسنپور در سالن انتظامي خانه هنرمندان اجرايش
را آغاز كرده؛ نمايشي كه رده سني را 15سال تعيين
كرده اســت« .تصوير مصور مظفري» هم از ديگر
نمايشهايي است كه در سالن ناظرزاده ايرانشهر
از10آذر اجرايش شروع شده است.

كارگرداناني كه قرار اســت اجراي خود را داشــته باشد،
ابراهيم پشتكوهي است كه هميشــه تماشاگر خودش
را دارد .پشتكوهي كه پيش از اين  ۲نمايش «تنها سگ
اولي ميداند چرا پارس ميكند ،مكبث» و «تنها خرچنگ
خانگي الي مالفهها خانه ميكند ،اتللو» را روي صحنه برده
بود ،در جديدترين تجربه كارگرداني خود سراغ نمايشنامه
«هملت» اثر ويليام شكسپير رفته و در اقتباسي مدرن و
بومي شده از اين اثر ،نمايش «هملت پشتكوهي» را روي
صحنه ميبرد.
«مانستر» كه ســال 1398بهدليل تعطيليهاي عمومي
شرايط كرونا در نيمه راه به اجراهايش پايان داد ،اكنون با
توجه به بهبود وضعيت عمومي و واكسيناسيون گسترده
از 14آذرماه  ۱۴۰۰بــار ديگر در پرديس تئاتر شــهرزاد
اجرا ميشــود .از ديگر نمايشها ميتوان بــه «او دو» به
كارگرداني آرمان شيرالينژاد اشاره كرد كه از پانزدهم آذر
ساعت  ۱۷:۳۰در سالن اركيده پرديس تئاتر شهرزاد روي
صحنه ميرود« .شتر مرغ» به نويســندگي و كارگرداني
محمد لهراســبي بهزودي در پرديس تئاتر شهرزاد روي
صحنه ميرود .آخرين اجراي گروه تئاتر مربع  ،۱۱نمايش
موزيكال «عروس مردگان» به كارگرداني اميدرضا سپهري
اســت كه اين گروه در جديدترين فعاليت خود ،نمايش
«شتر مرغ» را اجرا ميكند .ميثم عبدي ،نويسنده ،بازيگر و
كارگردان تئاتر هم نمايش جديد خود را بعد از  ۴سال روي
صحنه ميبرد .وي پيش از اين «كمدي استشمامات»« ،
آندوراي تئاتر اشتباهات»« ،كمدي اتفاقات» را كارگرداني
كرده است« .پنگوئن ،مرغ دريايي و چند پرنده ديگر» به
كارگرداني ميثم عبدي و از توليدات عمارت نوفللوشاتو از
 ۱۴آذر اجراي خود را آغاز خواهد كرد.
«نوكر شيطان» نوشته رســول بانگين به تهيهكنندگي و
كارگرداني مهدي وزوائي از چهاردهم آذر ساعت ۱۹:۳۰
در تماشاخانه اهورا روي صحنه خواهد رفت .محمد تات
هم از هفتــه دوم آذرماه «جز آن دو نفــر هيچكس باقي
نميماند» را در نوفللوشــاتو اجرا ميكنــد ۱۴ « .نوامبر
 ۱۹۱۷تمام بيسيم ها »...به كارگرداني محمدامين بغدادي
در نوفللوشاتو و «فروپاشي كامل جسم» به كارگرداني الهه
قاسمزاده در پرديس سپند هم اجراهايشان از نيمه دوم آذر
شروع ميشود.

هاليوود با رمزارز فيلم ميسازد

«نيلز جول» تهيهكننده فيلمهاي مارتين اسكورســيزي« ،يك بال
و يك دعا» ،نخستين فيلم هاليوودي را كه سرمايه آن بهطور كامل
توسط رمزارزهاي «انافتي» تامين ميشــود ،خواهد ساخت .به
گزارش هاليوود ريپورتر« ،نیلز جول» كــه تهيهكننده فيلم «مرد
ايرلندي» نيز بوده ،اميدوار است بتواند سرمايه فيلم «يك بال و يك
دعــا» ( )A wing and a a Prayerرا از طريــق فروش توكنهاي
غيرمثلي(رمزارزهاي انافتي) بســازد« .انافتي»ها اخيرا بهطور
بسيار ويژهاي مورد توجه تهيهكنندگان سينمايي قرار گرفتهاند .نيلز
جول كه اكنون با اسكورسيزي در ســاخت فيلم وسترن و حماسي
«قاتالن گل ماه» با بازي لئوناردو ديكاپريو در حال همكاري است،
بهتازگي «اســتوديوهاي توليد فيلم انافاتي» را راهاندازي كرده تا
از طريق آن بتواند فيلمهايي بســازد كه بهطور كامل سرمايهشان از
طريق رمزارز «انافتي» تامين ميشود .نيلز جول به هاليوود ريپورتر
ميگويد :ما در ميانه مسير دورانگذاري بزرگ و مهم در دنياي صنعت
سرگرمي هســتيم ،امروزه كمپانيهايي كه به شيوههاي مرسوم در
ساخت فيلمها سرمايهگذاري ميكردند و مالكيت آثار سينمايي را
بهعهده ميگرفتند ،بهتدريج جاي خود را به شركتها و پلتفرمهاي
اينترنتي توليد و پخش فيلم ميدهند .استوديوهاي انافتي در حال
ترسيم استراتژيهاي آيندهنگري است كه تحول مثبتي را در صنعت
جهاني ســاخت فيلمها ايجاد خواهد كرد و فاصله ميان تماشاگران
نويسندگان و كارگردانان بزرگ را كم خواهد كرد .نيلز جول ،بهتازگي
قراردادي با يك كمپاني سرمايهگذار رمزارز انافتي ،مستقر در لندن،
منعقد كرده و به موجب اين قرارداد ،در ازاي اختصاص 20درصد از
سهام استوديوهاي «انافتي» به كمپاني مذكور1 ،ميليون دالر براي
فيلمسازي در اين استوديوها سرمايهگذاري خواهد كرد.

درگذشت اسطورهشناس نقاش

محمد علي شاكريراد درگذشــت .به گزارش همشهري ،محمدعلي
شاكريراد ،نقاش ،اسطورهشناس و استاد دانشگاه پس از تحمل سالها
بيماري ،در بيمارستان فيروزگر تهران به ديار باقي شتافت .شاكريراد
متولد سال ۱۳۲۰در رشــت بود كه مدرك كارشناسي ارشد معماري
خود را سال ۱۳۴۹از دانشگاه هنر تهران دريافت كرد و 6سال مديريت
دانشكده هنر دانشگاه آزاد اسالمي و گروه معماري دانشگاه آزاد اسالمي
را برعهده داشت ،همچنين مدتي در دانشگاه الزهرا مشغول تدريس بود.
كتابهاي مرجع انسان ،طبيعت طراحي (ارگونومي) ،خالقيت در هنر
معاصر ،روش تحقيق در هنر ،هندسه نقوش و كتاب تاريخ هنرمعاصر
ايران(5دهه اخير) از تأليفات اوست و مقاالت بسياري را نيز در زمين ه هنر
نگاشته است .وي در دوران حياتش ۱۱نمايشگاه انفرادي و ۱۹نمايشگاه
گروهي در گالريهاي مختلف برگزار كرده است.

كنسرت بدون محدوديت

در جلســه مديران معاونت هنري وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمي،
تهيهكنندگان و فعاالن برگزاري كنسرتهاي موسيقي ،با ازسرگيري
اجراهاي زنده ســالنها موافقت شــد .بهگزارش همشهري ،نشست
نمايندگان مؤسسات موســيقي و مديران سالنها با حضور سرپرست
معاونت امور هنري و سرپرست دفتر موسيقي بهمنظور تصميمگيري
نهايي براي لغو محدوديتهاي كرونايي سالنهاي كنسرت برگزار شد.
در اين جلسه ،محمود شالويي ،سرپرست معاونت امور هنري اعالم كرد
«وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي براي صدور مجوز برگزاري كنسرت با
درنظر گرفتن ظرفيت صددرصدي سالنها مانعي ندارد ».با وجود اين،
رعايت پروتكلهاي بهداشتي و حفظ سالمت تماشاگران و هنرمندان،
همچنان اولويت اول برگزاري كنسرتهاست.

ساختدومينفصلسريالجهنميكرهاي
خالق «عازم جهنم» از داستان و مراحل ساخت اين سريال ميگويد
آرش نهاوندي

مترجم

يئون سانگهو ،كارگردان سريال «عازم جهنم»
در گفتوگويي كــه اخيرا با ورايتــي انجام داده،
از احتمال ســاخت دومين فصل ســريال «عازم
جهنم» و سومين فيلم از سري فيلمهاي ترسناك
«قطار عازم بوسان» خبر داده است .خالق سريال
«عازم جهنــم» را در عرصه بينالمللي بيشــتر
بهدليل سري فيلمهاي ترســناك زامبي «قطار
عازم بوسان»( )2016و «شــبهجزيره»()2020
ميشناســند .در اين ســري فيلمهــاي مهيج و
ترســناك ،گونگ يو نقش پدري را بازي ميكند
كه تالش دارد دختــرش را در دنياي آخرالزماني
زامبيها به محل امني منتقــل كند .پيشزمينه
ساخت اين فيلمها انيميشن «ايستگاه سئول» بود.
ســريال «عازم جهنم» هــم در ابتــدا يك فيلم
انيميشــن 2قســمتي بود كه بعدا بهصورت يك
«وبتون»(تصاوير كميــك ديجيتال) كرهاي در
پلتفرمهاي اينترنتي به نمايش درآمد و سوژهاي
مناسب را براي ساخت سريال اليو – اكشني فراهم
آورد كه امروز در رأس پرطرفدارترين سريالهاي
غيرانگليسيزبان نتفليكس قرار دارد .تا پيش از اين
«بازي مركب» بيشترين رتبه را ميان سريالهاي
محبوب غيرانگليســيزبان بهدســت آورده بود،
اما اكنون اين ســريال سومين ســريال محبوب
غيرانگليسيزبان نتفليكس محسوب ميشود.
خالق «عــازم جهنم» در گفتوگو بــا ورايتي ،از
مراحل ساخت ،شيوه طراحي و نگاه خود به سريال
«بازي مركب» ميگويد.
يئون سانگهو ،درباره روند اقتباس سريال «عازم
جهنم» از يك فيلم انيميشــن و وبتون و تبديل
آن به يكسريال اليو اكشــن ميگويد :زماني كه
با چوي كيو سئوك ،هنرمند كارتونيست در حال
طراحي كميكها و انيميشن «عازم جهنم» بوديم
فكر توليد يكسريال اليو اكشن با همين موضوع و
داستان در ذهنمان جرقه زد .وبتونهاي «عازم
جهنم» از زماني كه من در حال فيلمبرداري فيلم

«شبهجزيره» در سال 2020بودم ،در پلتفرمهاي
اينترنتي انتشار پيدا كرده بودند .محبوبيت اوليه
اين وبتونها (تصاوير كميك ديجيتال) باعث شد
با نتفليكس جهت ساخت نسخه اليو اكشن «عازم
جهنم» صحبت كنم.
اين كارگردان كرهاي در پاســخ به پرسشي مبني
بر اينكه چرا در ابتدا تعدادي شــخصيت اصلي در
داســتان اين ســريال وجود دارد و هر چه جلوتر
ميرويم و به نيمه راه داســتان ميرسيم ،ضمن
يك پرش زماني قابل توجه با شخصيتهاي كامال
متفاوتي ادامه داستان ســريال را پي ميگيريم،
ميگويد :زماني كه ما روي داســتان اين سريال
كار ميكرديم ،قصد داشتيم دنيايي مشابه جهنم
بازســازي و شــخصيتهايي خلق كنيم كه قادر
به تحمل بيثباتي نيســتند .ما ميخواستيم در
اين ســريال نشــان دهيم كه زماني كه باورها و
اعتقادات در جامعهاي رو در روي هم قرار ميگيرد،
وضعيت اين جامعه چگونه خواهد بود .براي اينكه
بتوانيم چنين طرحي را بهطور دقيق و باورپذيري
پياده كنيــم بايد از تعداد زيادي از شــخصيتها
با باور و اعتقادهاي كامال متفاوت در اين ســريال
استفاده ميكرديم؛ بر همين اساس بود كه تعداد
شخصيتها و قهرمانان اين سريال را افزايش داديم.
در ادامه اين گفتوگو خالق «عازم جهنم» درباره

ي يك بازي يارانهاي
شبيهساز 

ســريال «بازي مركب» نيز گفت :شخصا خيلي
از ديدن ســريال «بازي مركب» لــذت بردم .از
نگاه اين سريال نيز خوشــم آمد .فكر كنم «بازي
مركب» درامي اســت كه ميتوان داســتانها و
وقايع آن را دوباره بازگو كرد .نكات زيادي در اين
ســريال وجود داشــت كه ميتوانم خيلي درباره
آنها حرف بزنم و درباره اين موضوعات و نكات نيز
سريالي جديد بســازم .تصور ميكنم كه هر دوي
اين سريالها (بازي مركب و عازم جهنم) عناصر

سانگهو درباره سريال «عازم جهنم» ميگويد :زماني كه من و همكارم كيو سئوك در حال طراحي و فكر
روي موضوع اين سريال و روند توليد آن بوديم ،به دنيايي ميانديشيديم كه خيلي اتفاقات ماورايي در آن
در حال رخ دادن است .در اين دنياي موازي صحنهآراييها و پيشبينيها و پيشگوييهاي زيادي وجود
دارد .پس از آن ما درباره نوع اتفاقاتي كه در يك دنياي ماورايي يا دنياي ساختگي رخ ميدهد ،فكر كرديم.
ما ايدههاي خود را روي هم انباشت كرديم و سپس از ميان اين ايدهها برترينها را برگزيديم و درباره اين
فكر كرديم كه چطور با همكاري يكديگر ميتوانيم داستاني جذاب با اقتباس از وبتونهاي «عازم جهنم»
خلق كنيم .شخصيتهايي كه شما در «عازم جهنم» ميبينيد ،خيلي زميني هستند .آنها مانند انسانهايي
هستند كه همه روزه در دنياي واقعي نيز با آنها سرو كار داريد .با اين حال ما نميخواستيم حوادثي كه در
دنياي ماورايي اين سريال رخ ميدهد به هيچوجه مشابه حوادثي نباشد كه در دنياي واقعي اتفاق ميافتد.
براساس روشي كه ما در ساخت ســريال از آن استفاده كرديم ،توانســتيم يك دنياي كامال باورپذير و
ي يك بازي يارانهاي مشابهت دارد.
متقاعدكننده ايجاد كنيم .كاري كه ما انجام داديم خيلي با شبيهساز 

سرگرمكننده مختص بهخود را دارند .فكر ميكنم
سريال «بازي مركب» توانسته خيلي افراد را بهخود
جذب كند و بسياري از بينندگان نيز توانسته باشند
با شــخصيتهاي آن همذاتپنداري كنند .اين
سريال توانســته از دل بازيهاي كودكانه ،عنصر
سرگرمكنندهاي براي بينندگان خود فراهم كند.
تصور ميكنم كه «عازم جهنم» هم براي بينندگان
ســرگرمكننده بوده و توانسته باشــد با كنار هم
قرار دادن عناصر ســرگرمكننده و درام ،مباحثه

هيجانانگيزي را ميان مخاطبانش ايجاد كند.
او درباره تأثير پذيرياش از فيلمها و سريالهاي
غيركرهاي نيز ميگويد :فرهنگها با تأثير متقابل
بر يكديگر توسعه مييابند .زماني كه جوانتر بودم
در آسيا(شرق آســيا) فيلمهاي نوآر ،عامهپسند و
تجاري هنگكنگي از محبوبيت زيادي برخوردار
بودند .در كره نيز بســياري از بينندگان تلويزيون
به انيميشــنها و انيمههاي ژاپني عالقه داشتند.
بهعنوان يك كــودك از تمام اين آثــار خالقانه
غيركرهاي بهشــدت تأثير گرفتم و همين مسئله
سبب شده تا امروز به جايي كه هستم ،برسم .تصور
ميكنم آثار سينمايي و تلويزيوني كرهاي از گذشته
توانستهاند اعتماد مخاطبان را بهخود جلب كنند
و پله پله به جايگاه امروزي برسند و با انفجاري از
محبوبيت روبهرو شوند.
ســانگهو درباره توليد فصل دوم «عازم جهنم»
نيز گفت« :عازم جهنم» بــا اقتباس از وبتونها
(تصاوير كميك ديجيتالي) ساخته شدهاند .من و
همكار طراحم چوي كيو سئوك تصميم گرفتهايم
در ابتدا فصل دوم داستان «عازم جهنم» را در قالب
وبتون روايت و سپس آن را تبديل به يكسريال
اليو اكشــن كنيم؛ البته اين چيزي است كه بايد
درباره آن گفتوگو كنيم و سپس تصميم بگيريم.

جهان

براي ديدن ويديوي
مرتبط با اين
گزارش،
اسكن كنيد
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كيوسك

یک گام نزدیکتر

مصر و رژيمصهيونيستي پس از توسعه چشمگير روابط
امنيتي ،اقتصادي و سياسي ،حاال به توافقي جديد در
زمينه انرژي و انتقال گاز دست يافتهاند

تهران گرانتر از مسكو و استانبول

سياوش فالحپور

رتبه تهران در فهرست گرانترين شهرها با  50پله صعود طي
یکسال ،از رده  79به  29رسيد

روزنامهنگار

زندگــي ايــن روزهــاي مــردم در
فتانه احدي
كالنشــهرهاي جهــان ،پرخرجتــر از
روزنامهنگار
هميشه شــده اســت .در هيچ نقطهاي
از جهان اوضاع بر وفق مراد مردم نيســت ،اما آمار نشان ميدهد
شهرهاي آسيايي و اروپايي گرانتر از شهرهاي آمريكايي هستند.
بروز اختالل در زنجيره تامين كاالها و تغييرات در الگوي مصرف
مشتريان سبب شده تا هزينه زندگي در بسياري از شهرها افزايش
يابد .مجله اكونوميست در تازهترين بررسيهايش اعالم كرده كه
تورم در جهان طي ســال 2021باالترين ميزان رشــد در 5سال
گذشته را داشته است .گزارش اين مجله نشان ميدهد كه ميانگين
قيمتهاي جهاني حتي بدون احتســاب شــهرهايي كه تورم باال
داشتهاند ،در مقايسه با سال قبل 3.5درصد افزايش داشته است.
اين افزايش قيمت در سال  2020در مقايســه با سال قبل از آن،
1.9درصد بوده است .همهگيري كرونا ،تغييرات نرخ ارز و بحران
اقتصادي ،تامين معيشت ،هزينههاي زندگي و هزينههاي سوخت
و حملونقل را در بزرگترين شهرهاي جهان افزايش داده است.
در شهريورماه امســال ،هزينه حمل يك كانتينر استاندارد 4برابر
بيشتر از سال قبل بوده اســت .در اين ميان ،برخي از شهرها فشار
بيشتري را تجربه كردهاند.

گرانترين شهرهای جهان

ارزانترين شهرهای جهان

 -1تلآويو
 -2پاريس
 -3سنگاپور
 -4زوريخ
 -5هنگكنگ
 -6نيويورك
 -7ژنو
 -8كپنهاگ
 -9لسآنجلس
 -10اوزاكا

 -1دمشق
 -2طرابلس
 -3تاشكند
 -4تونس
 -5آلماتی
 -6كراچی
 -7احمدآباد هند
 -8الجزيره
 -9لوزاكا
 -10بوئنوسآيرس

گزارش اكونوميست قيمتهاي بيش از 200نوع محصول و خدمات
را در 173شهر در سراسر جهان مقايســه كرده است .تلآويو در
سرزمينهاي اشغالي ،پاريس و سنگاپور 3شهر گران جهان بوده
و در باالي ليست قرار گرفتهاند .زوريخ در سوئيس در رده چهارم
فهرست شهرهاي گران جهان اســت .هنگكنگ كه در سال قبل
در رده دوم قرار داشته ،اكنون در جايگاه پنجم قرار دارد .نيويورك
بهعنوان يكي از شهرهاي پرهزينه جهان ،اكنون در رده ششم قرار
دارد .بعد از نيويورك ،شهرهاي ژنو ،كپنهاگ ،لسآنجلس و اوزاكاي
ژاپن قرار گرفته اند.
در سمت ديگر فهرست ،دمشق پايتخت سوريه ،ارزانترين كالنشهر
جهان معرفي شده است .بعد از دمشق ،طرابلس در ليبي ،تاشكند
پايتخت ازبكستان ،تونس در شمال آفريقا ،آلماتي در قزاقستان،
كراچي و احمدآباد در هنــد ،الجزيره پايتخت الجزاير ،لوســاكا
پايتخت زامبيا و بوئنوسآيرس پايتخــت آرژانتين از ارزانترين
شهرهاي جهان هستند.
از آنجايي كه شاخصهاي 200گانه اكونوميســت در مقايسه با
وضعيت قيمتها در نيويورك محاسبه ميشــود ،تغييرات نرخ
برابري دالر آمريكا نيز بر ميزان هزينهها تأثير ميگذارد .تلآويو
براي نخستينبار است كه در صدر فهرست گرانترين شهرها قرار
گرفته اســت .بهنوشته اكونوميســت ،افزايش قيمت موادغذايي
لونقــل مهمترين دليل براي
و همچنيــن گراني هزينههاي حم 
افزايش هزينه زندگي در تلآويو بوده است.
قيمتها در همهجا افزايش نيافته اســت .رم با افت 16پلهاي به
رتبه 48رســيده و كاهش شــديد در قيمتهاي مربوط به رده
پوشاك را تجربه كرده اســت .اكثر شــهرهاي آمريكا به لطف
محركهاي مالي دولتي كه در طول همهگيري كرونا به اقتصاد
تزريق شده ،وضعيت بهتري پيدا كردهاند ،اما اتفاق اصلي مربوط
به گرانيها و قيمتهاي باالست .زماني كه بررسي اكونوميست
انجام شده ،يعني طي ماههاي مرداد و شهريور ،ميانگين هزينه
يك ليتر بنزين بدون سرب به طور متوســط در تمام شهرهاي
جهان 21درصد بيشتر از يك سال قبل بوده است .افزايش شديد
قيمت گاز طبيعي در اروپا و آسيا و هجوم مردم به پمپ بنزينها
در انگليس بعد از مطالعه اكونوميســت رخ داده است؛ همينها
ميتوانست بر رتبهبندي امسال تأثير بگذارد .بدون شك گراني
انرژي طي ماههاي اخير در گزارش ســال آينده اكونوميســت
اثرگذار خواهد بود.
تغيير عمده ديگر مربوط به تهران اســت .اكونوميست نوشته كه
تحريمهاي آمريكا عليه ايران ،در يكســال گذشته باعث صعود
۵۰پلهاي هزينههاي زندگي در تهران شــده است .رتبه تهران در
سال جاري ميالدي از رده  79به  ۲۹رسيده است .هزينه زندگي
در كالنشهرهايي همچون مسكو ،دوبي ،دهلي نو و استانبول كمتر
از تهران ارزيابي شده است .همزمان ،تورم هزارو 766درصدي در
كاراكاس هم اتفاق نادري بوده كه البته با مداخله دولت در تنظيم
قيمتها همراه شده است.
هزينه زندگي در جهان  -سال 2021
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مصر طي 7دهه گذشته ،راه
گزارش پرفرازونشيبي را در مواجهه
با رژيم صهيونيستي پشت
سر گذاشــته اســت؛ از رهبري مبارزات
منطقهاي عليه تاسيس اين رژيم اشغالگر
گرفته تا پيشگامي در انعقاد توافق صلح و
حتي ايجاد ائتالفي غيررسمي براي تسلط
بر منابع انرژي منطقه .بدون شــك مص ِر
امــروز از هــر زمــان ديگــري بــه
رژيمصهيونيســتي نزديكتــر اســت.
نشــانههاي اين نزديكي را در حوزههاي
استراتژيكي مانند همكاريهاي نظامي-
امنيتي و البته بازار انرژي و مشــخصا گاز
ميتوان بهخوبي مشاهده كرد.
در جريان تازهتريــن تحول صورتگرفته
ميــان طرفين ،وزيــر انرژي مصــر براي
افزايش ســقف خريد گاز از اســرائيل با
همتاي خود به توافق رســيده است .اين
توافقهــا درحالي صــورت ميگيرد كه
مصر صاحب يكــي از بزرگترين ذخاير
گازي در شرق درياي مديترانه بهحساب
ميآيد .پيش از اينها مصر صادركننده گاز
به اســرائيل بود؛ صادراتي كه پس از روي
كار آمــدن دولت محمد مرســي بهدليل
عدمشــفافيت در انعقاد قراردادها و نقض
منافع ملي مصر متوقف شد ،اما با كودتاي
سال 2014و بازگشت نظاميان به قدرت،
نهتنها فرايند تحقيقــات از پرونده فروش
ارزانقيمت گاز به رژيم صهيونيســتي به
تعليق درآمد ،بلكه مدتــي بعد خريد گاز
اسرائيلي توسط قاهره نيز آغاز شد.
شبكه الجزيره ســال 2016در گزارشي
مدعي شد دولت ژنرال سيسي كه با كودتا
بر ســر كار آمده ،نهتنهــا واردكننده گاز

از اســرائيل اســت ،بلكه آمادگي دارد در
ازاي دريافــت امتيازهاي مهم اقتصادي-
امنيتي ،بخشي از سهم مصر از منابع انرژي
مديترانه را به رژيم صهيونيستي ببخشد.
اگرچــه محتواي اين گــزارش تاكنون از
سوي منابع رسمي مورد تأييد قرار نگرفته،
اما توسعه پرسرعت روابط قاهره و تلآويو،
دســتكم اراده دولت سيسي براي ايجاد
ائتالفي منطقهاي با رژيم صهيونيستي را
ثابت ميكند .او در اين مســير از حمايت
قدرتهــاي غربي و همچنيــن نهادهاي
مالي جهاني نظير صندوق بينالمللي پول
برخوردار اســت .در مقابل ،مخالف اصلي
رويكرد دولت مصر در اين مســير ،مردم
مصر هستند؛ شهرونداني كه همواره از هر
موقعيتي براي نمايش اعتراض خود عليه
اسرائيل و هرگونه ارتباطي با آن استفاده
كردهاند.
مهمترين محورهاي همكاري مصر و
اسرائيل

نظامي و امنيتي
ارتشهاي مصر و رژيمصهيونيستي
 1ســالها در موقعيت جنگي قرار
داشتند و دســتكم 4بار بهطور گسترده
عليه يكديگر وارد ميدان شدهاند ،اما اين
پيشينه خصمانه پس از انعقاد توافق صلح
توسط انورسادات ،رئيسجمهور وقت مصر
جاي خــود را به همكاريهــاي محدود
نظامي-امنيتــي در صحراي ســينا داد؛
همكاريهايي كه روزبهروز بيشتر ميشود.
عالوه بر اين ،ســازمان اطالعــات مصر
براســاس توافق صلح موظف است تمامي
اطالعات مفيد خود در جهت ســركوب
گروههاي فلسطيني يا ضداسرائيلي را در
اختيار موساد و ساير نهادهاي امنيتي اين
رژيم قرار دهد .به گــزارش هاآرتص ،اين

همكاريها نقش مهمي در تقويت امنيت
اسرائيل در كرانه غربي و همچنين تشديد
فشارها بر مقاومت در نوار غزه داشته است.
در مقابــل اين خدمــات ،دولــت رژيم
صهيونيستي با اســتفاده از نفوذ خود در
كشــورهاي غربــي ،مقدمــات فــروش
تسليحات پيشرفته و استراتژيك به ارتش
مصر را مهيــا ميكند؛ تســليحاتي نظير
ناوهــاي نظامــي ،پهپاد ،موشــكهاي
بردكوتــاه و ...كه عمدتا بــدون رضايت
تلآويو در اختيار هيچكدام از كشورهاي
عربي منطقه ،حتــي متحدان آمريكا قرار
نميگيرد .قاهره و تلآويو در بحران نظامي
ليبي نيــز در يك جبهه قرار داشــته و از
شــبهنظاميان ژنرال حفتر عليه متحدان
تركيه در طرابلس حمايت ميكردند.
مديريت پرونده فلسطين
مصر مهمترين كانال ارتباط رژيم
 2صهيونيستي با گروههاي مقاومت
در غزه اســت .اين كشــور تاكنــون بارها
ميانجي مذاكرات طرفين شــده و زمينه را
براي توافقهاي موقت آتشبس مهيا كرده؛
البته اين تالشهاي ميانجيگرانه هميشه
پس از تشــديد حمالت موشكي حماس و
احساس خطر اسرائيل آغاز ميشود.رژيم
صهيونيستي در پرونده فلسطين و مخصوصا
نوار غزه ،تنها مصر را بهعنوان كشوري كه
حق مداخله و نقشآفريني دارد به رسميت
ميشناسد .مهمترين امتياز مصر به اسرائيل
در اين موضوع ،كنارهگيري از نقش حامي
براي مقاومت فلسطين و تالش براي ايفاي
نقش ميانجي بوده اســت .قاهره هر زمان
الزم باشــد ،از اهرمهاي قدرت خود عليه
مقاومت فلسطين براي پذيرش توافقهاي
آتشبس با اســرائيل اســتفاده ميكند.
مهمترين اين اهرمها ،گذرگاه مرزي رفح

بهحساب ميآيد؛ گذرگاهي كه با انسداد آن،
شرايط معيشتي ساكنان غزه ظرف مدت
كوتاهي بحراني خواهد شد .عالوه بر اين،
مصر بهعنوان صاحــب بزرگترين ارتش
عربي و كشــوري كه از موقعيتي ويژه در
اتحاديــه عرب برخوردار اســت به كنترل
مواضع سياسي ديگر كشورهاي جهان عليه
رژيمصهيونيســتي ميپردازد .به گزارش
شــبكه الجزيره ،حمايتهاي مصر از رژيم
صهيونيستي در اين موضوع ،نقش كليدي
در همكاري نهادهاي مالــي جهاني با اين
كشــور براي اعطاي وامهاي كالن داشته
است.
انرژي و گاز
رســانههاي عربي منتقد ژنرال
 3سيســي ،مصر را دروازه اسرائيل
براي ورود به بازارهاي انــرژي مينامند؛
رژيمي كه بدون كمــك حاكمان جديد
مصر ،بهدليل انزواي شديد منطقهاي قادر
به ورود آســان در چنين بازاري نبود .هم
قاهــره و تلآويو تالش دارند بــه يكي از
كانونهاي اصلي انــرژي در خاورميانه و
شرق مديترانه تبديل شوند« .مجمع گازي
مديترانه» كه با هدايت اســرائيل تشكيل
شــده و مقر آن در قاهره است ،مهمترين
ســازوكار رســمي مرتبط با ايــن برنامه
بهحساب ميآيد .هماكنون مصر ،براساس
قــرارداد 15ســاله 20ميليــارد دالري،
واردكننده گاز از اسرائيل است .بخشي از
اين گاز براي مصارف داخلي مصر استفاده
شده و بخش ديگر نيز در قالب محصوالت
ثانويه براي صــادرات به بازارهاي اروپايي
خريداري ميشود .عالوه بر اينها طرفين
براي تاســيس خط لولــه گاز دريايي از
ميدان لوياتان فلسطين اشغالي به مقصد
مصر نيز توافق جديــدي تنظيم كردهاند.

کارگاهی با کارکنان کم توان ذهنی

یک معلم مهربان ،یک کارگاه ساخت لوازم ورزشی راه انداخته که در آن معلوالن ذهنی اشتغال دارند
دیگر «حمید» آنقــدر در کارش مهــارت پیدا کرده
که «آقا» او را بهعنوان یک «اوســتای» تمام و کمال
قبول دارد .حمید بر و بازوی مردانهای دارد و تا وقتی
دانشآموز بــود« ،آقا» هوایش را داشــت که مبادا به
ســبب معصومیت و ذهن کودکانهاش این بر و بازو را
صرف قلدربازی کند .وقتی هم درس و مشقش تمام
شد« ،آقا» دســت او و تعدادی از همکالسیهایش را
در کارگاه تولیــدی خودبند کرد تا مانند همســاالن
سالمشان نان بازویشان را بخورند .حمید و همکارانش
از کمتوانی ذهنی رنج میبرند و در دوران دبیرســتان
شاگرد «علی فردایی مهربانی» بودهاند .آنها هنوز هم
به رسم دوران مدرسه ،مهربانی را «آقا» صدا میزنند.
گزارش زیر حکایت تولیدی لوازم ورزشی است که در
یکی از کوچههای دنج و دورافتاده شهرری قرار گرفته
و مهربانی با کمک شاگردان خاصش آن را میچرخاند.
روابط کارگر و کارفرمای این تولیدی ،با روابط معمول
کارگر و کارفرماها تفاوت زیادی دارد.
از شهرری حســابی دور شــدهایم و تابلو «امینآباد»
مقابل ما قرار دارد .روســتای امینآباد و روســتاهای
«اسالمآباد» ،و «اشرفآباد» را هم پشت سر میگذاریم
و بعد از باســکول60تنی والفجــر ،در انتهای کوچه
بنبســت «فتاح» باالخره تولیدی «مهربانی» را پیدا
میکنیم« .حمیــد» در حالی کــه لبخند معصومی
روی لبش نشســته ،در آهنی تولیدی را به روی ما باز
میکند .حیاط ساختمان قدیمی تولیدی باصفاست
و داخل آالچیق وســط حیاط فوتبال دستی بزرگی
قرار گرفته تــا اگر حمید و همکارانــش وقت فراغتی
داشته باشند ،دور هم فوتبال دستی بازی کنند .دفتر
کار «آقا» به دفترهای شــیک مدیران شباهتی ندارد
و امکاناتش به میز و صندلی ســاده و یخچالی قدیمی
خالصه میشود .فضای کارگاه بزرگ است ،ولی همه
مراحل تولید و بستهبندی محصوالت متنوع
آن در همین محل انجام میشــود .اتاقی
که برای اســتراحت و غذا خوردن بچهها
در نظر گرفته شده ،از دفتر «آقا» مرتبتر
و آراســتهتر اســت .بروبازوی حمید از بقیه
قویتر و ورزیدهتر است و هر جا باری روی
زمین بماند ،او به کمــک میآید .مهربانی
میگوید« :وقتی حمید دیپلمش را گرفت،
مادرش نمیتوانست او را در خانه نگه دارد و
از سر بیکاری در کوچه و خیابان با همسن
و ســاالنش گالویز میشــد و خانوادهاش
همیشــه نگران بودند که زور بازویش کار
دستش بدهد .از وقتی حمید به کارگاه
آمد ،بازیگوشیهایش را کنار گذاشت
و در کارگاه هرکاری از دســتش بر

میآید انجام میدهد ».حمید روی اســم و آوازه کار و
محصوالتشان حسابی حساسیت و تعصب دارد و اگر
سفارشات مشتری به موقع و کامل تهیه نشود ،حتی
اصرار «آقا» برای تعطیلی کار و استراحت کارگران به
جایی نمیرسد.
قوانین ویژه تولیدی مهربانی
سن و سال قاســم با همکارانش تفاوت زیادی ندارد،
ولی او ،جعفر و مجید که ازدواج کردهاند و خانه ،زندگی
میچرخانند عاقله مرد و بزرگتر کارگران محســوب
میشــوند .مهربانی همه کارگرانــش را بیمه کرده و
مطابق قانون وزارت کار حقوق آنها را پرداخت میکند،
ولی هوای کسانی را که ازدواج کردهاند دارد و مراقب
است که زندگیشــان لنگ نماند 10 .شاگرد مدرسه
طاهر که حاال با هم همکار هســتند ،در غم و شادی
یکدیگر شــریک هستند و اگر کســی مجلس ختم و
عروسی داشته باشــد ،همه در غم و شادی او شریک
هستند ،اگر یکی از آنها اثاثکشی داشته باشد ،همه
برای کمک به او به خط میشوند و
خالصه برادرهایی هستند که
از هم جدایی ندارند .در تولیدی
مهربانی گاهی همه قوانین بازار
کار مانند سقف مرخصی و ...کنار
میرود و اگر یکی از بچهها شرایط
روحی کار کردن نداشــته باشد ،آقا
معلم میدانــد که بایــد او را چند
روزی بــه حال خــودش بگذارد
تا دوباره ســردماغ شــود .تنها
قانون ســفت و سخت و بدون
تغییــر این تولیــدی رعایت
احترام یکدیگر است و آقا معلم از
بیاحترامی و رفتار نامناسب بچهها
نسبت به یکدیگر به آسانی نمیگذرد.

کمتوانان ذهنی پرتالش و بادقت هستند
حوصله آقا معلم برای آموزش به بچهها باعث شــده
فوت و فن کار را خوب یاد بگیرند .او میگوید« :اوایل
که بچهها در کارگاه استخدام میشوند ،باید هوای آنها
را داشته باشم و روش کار را چندین بار آموزش دهم تا
بیاموزند ،ولی بعد از یادگیری مانند اشخاص معمولی
و حتی با دقتتر از آنها وظیفه خود را انجام میدهند».
مهربانی از نوجوانی در کنار تحصیل به کار مشغول بوده
و از کارفرماهایی نیســت که طعم زحمت را نچشیده
باشد .او تعریف میکند« :وقتی نوجوان بودم ،با برادرم
که معلم حقالتدریس بود ،تصمیم گرفتیم کار و باری
راه بیندازیم تا درآمدی داشته باشیم .آن زمان فوتبال
دستی وسیله ورزشی نو و تازهای بود و پسر همسایه ما
فوتبال دستی کوچکی خریده بود .من پیشنهاد کردم
این وسیله را تولید کنیم و بعد از وارسی لوازم و طرز کار
فوتبال دستی پسر همسایه ،در زیرزمین خانه پدریام
مشغول درست کردن این وسیله ورزشی شدیم ».آنها
نخستین فوتبال دســتیهایی را که با ابزاری ساده و
ابتدایی ســاخته بودند ،به پدر یکی از دوستانشــان
ســپردند تا در مغازهاش بفروشــد .برادران مهربانی
تصور نمیکردند محصول دستســاز آنها مورد توجه
مشتریان قرار بگیرد ،ولی این اتفاق افتاد و سفارشات
ساخت فوتبال دستی هر روز بیشتر میشد .مهربانی
دوره سربازیاش را در دوران دفاعمقدس و در مناطق
جنگی گذراند و مشغلههای دوران سربازی او باعث شد
برادرش سفارشات محصول آنها را به تنهایی انجام دهد.
ماجرای کارفرما شدن آقا معلم
مهربانی پس از پایان دوره خدمت ســربازی بهعنوان
معلم حقالتدریــس در آموزش و پــرورش پذیرفته
شــد ،ولی روز اول مهر مدارک او بــرای تعیین محل
تدریســش آماده نبود .حدود  2ماه بعد که مدارکش
آماده شد ،تنها مدرسهای که به معلم نیاز داشت ،مدرسه

همچنيــن منابــع غيررســمي از برنامه
بلندمدت قاهره و تلآويو براي ساخت يك
خط لوله گازي در صحراي ســينا ،پس از
تقويت همكاريهاي نظامي در اين منطقه
خبر ميدهنــد .مصر و اســرائيلهمراه
يونــان ،مهمترين متحــدان گازي حوزه
مديترانه عليه تركيه به شمار ميآيند.
بازرگاني و گردشگري
روابــط بازرگاني ميــان مصر و
 4اسرائيل با محوريت آمريكا تعريف
ميشــود .آمريكا بــه مصر اجــازه داده
درصورت توليد كاالهايي با مشاركت رژيم
صهيونيستي ،به اين قدرت غربي صادرات
داشــته باشــد .بــر ايــن اســاس ،روند
همكاريهاي بازرگاني ميان قاهره و تلآويو
با شيب ماليمي رو به افزايش است .از سوي
ديگر دولت سيســي اصــرار دارد روابط
گردشگري خود با اسرائيل را هم افزايش
دهد .سواحل صحراي سينا كه در محيطي
نســبتا جداگانه از فضاي داخلي مصر قرار
دارد ،مهمتريــن مقصــد گردشــگري
اسرائيليها بهحســاب ميآيد .همزمان با
اين فرايند ،رژيم صهيونيســتي نيز سال
گذشته براي نخســتينبار پس از ،2004
صحراي ســينا و منطقه شرمالشيخ را از
ليســت اماكن ناامن براي شهركنشينان
اسرائيلي خارج كرد .عالوه بر اينها ،خطوط
هوايــي مصر و اســرائيل نيــز پروازهاي
مســتقيم به مقصد فرودگاههــاي اصلي
يكديگر را بهتدريج از سال ميالدي جاري
آغاز كردهاند؛ اين توافق پس از سفر نفتالي
بنت ،نخستوزير جديد رژيم صهيونيستي
به مصر و مالقات او با سيسي صورت گرفت.
مصر پس از امــارات ،دومين مقصد عربي
براي سفرهاي خارجي اسرائيليها بهشمار
ميرود.

اســتثنایی «طاهر» بود .مهربانی برای داشتن شغلی
آسان و بیدردسر پذیرفت که دبیر ورزش حمید و دیگر
دانشآموزان این مدرسه شــود .حتی اوایلگاه و بیگاه
تصمیم میگرفت درس و مدرسه را رها کند و تمام هم و
غمش را صرف توسعه تولیدی کند ،ولی کمکم احساس
کرد دلبسته این مدرسه و شاگردانش شده و دور شدن از
آنها برایش آسان نبود .دیگر سفارشات برادران مهربانی
به اندازهای رسیده بود که نمیتوانستند در زیرزمین خانه
پدریشــان آنها را تهیه کنند .علی مهربانی و برادرش
وقتی در امینآباد ری کارگاه جمع و جوری دست و پا
کردند ،به یک کارگر نیاز داشتند تا سفارشات را با سرعت
بیشتری تهیه و تحویل دهد .مهربانی میگوید« :آن زمان
برای مهارتآموزی دانشآموزان استثنایی برنامهریزی
مناسبی شــده بود و من و دیگر معلمان مدرسه طاهر
هنر و مهارتهای مختلفی مانند کار با چوب و فلز را به
دانشآموزان میآموختیم ،اما این دانشآموزان وقتی
فارغالتحصیل میشدند یادگیری این مهارتها برایشان
سودی نداشت و خانهنشین میشدند .من که تواناییها و
مهارتهای شاگردانم را میدانستم تصمیم گرفتم یکی
از آنها را در کارگاه استخدام کنم».
پسران مهربان آقا معلم
از آن روزها که کارگاه تولیــدی مهربانی با یک کارگر
شــروع به کار کرده ،ســالهای زیادی میگذرد و او
پس از انتقــال کارگاه به کوچه «فتاح» چند شــاگرد
فارغالتحصیل دیگرش را هم اســتخدام کرده است.
برای آقا معلم نوع محصوالتی که تولید میکند اهمیت
زیادی دارد .او میگوید« :گاهی به من پیشنهاد میشود
وسایلی مانند قلیان تولید کنم که هزینه کم و درآمد
زیادی دارد ،ولی من نمیتوانم بپذیرم و ترجیح میدهم
با سودی کمتر محصولی سالم و مفید تولید کنم ».علی
آقا 6سال پیش از آموزش و پرورش بازنشسته شده ،اما
هنوز بیش از آنکه یک کارفرما باشــد ،یک معلم است
وگاه و بیگاه به مدرســه طاهر سر میزند تا اگر کمکی
از دستش بر میآید انجام دهد .خیر و برکت وجود آقا
معلم به جوانان دیگری هم که به کار نیاز دارند رسیده
و به جوانان معمولی زیادی فــوت و فن کار تولیدی را
آموخته یا مواد اولیه در اختیار آنها قرار داده تا در یک
گوشه تهران یا سایر شهرها کار و کسبی راه بیندازند .آقا
معلم فرزند پسر ندارد و بچههای کارگاه حکم پسران
نداشــتهاش را دارند .در روزهایی که او و خانوادهاش
گرفتار کرونا شده بودند ،حمید و دیگر کارگران تولیدی
لحظهای از او غافل نبودند .در آن روزها حمید به بهانه
خرید دارو و لوازم مورد نیاز خانواده آقا معلم ،مرتب از
حالشان باخبر میشد تا همکارانش را از شرایط بیماری
او مطلع کند .دوره طوالنی بیماری اوســتا علی ،موقع
امتحان پس دادن شــاگردانش بود که از آن روسپید
بیرون آمدند .حمید و همکارانش در این مدت کارگاه را
به خوبی چرخاندند و نگذاشتند هیچکاری زمین بماند.
علی آقا در روزهای ســخت بیماری وقتی دلواپسی و
احوالپرسی پرمحبت شــاگردانش را میدید احساس
میکرد خداوند 10پسر مهربان به او بخشیده است.

روزنامه وال استريت ژورنال [آمريكا]

مراسم يادبود قربانيان ميشيگان

والاستريت ژورنال تصويري از مراسم يادبود
 3دانشآموز كشته شــده در تيراندازي در
دبيرســتاني در ايالت ميشيگان را در صفحه
نخست خود منتشر كرده است .اين  3نفر در
اثر تيراندازي يك دانشآموز  15ساله كشته
شدند 6 .نفر هم زخمي شدند .فرد ضراب خود
را تسليم كرده است.

روزنامه تايمز [انگليس]

دوز سوم واكسن براي انگليسيها

دولت انگليس اعالم كرد براي مقابله با شــيوع
سويه جديد ويروس كرونا قصد دارد  23ميليون
نفر را بار ديگر واكسينه كند .واكسيناسيون اين
افراد طي يك ماه انجام ميشود .همه افراد باالي
 18سال ميتوانند براي دريافت دوز سوم واكسن
ثبت نام كنند .دولت اعالم كرده تالش دارد مانع
تعطيليجشنهايكريسمسشود.

   فرصت اشتغال کمتوانان ذهنی
در بخش خصوصی فراهم شود

احمد مرادی ،مددکار اجتماعــی :در حالی که قانون
الزام دستگاههای مختلف در استخدام و به کارگیری
معلوالن و اختصاص حـــداقل 3درصد از مجوزهای
استخدامی (رسمی ،پیمانی ،کارگری) دستگا ههای
دولتی و عمومی به این گروه ،از ســوی هیچ نهاد و
مرجعی جدی گرفته نمیشود ،صحبت از کارآفرینی
و ایجاد اشتغال برای معلوالن کمتوان ذهنی به طنزی
تلخ شباهت دارد .دربند الف ماده  7این قانون «واجد
شــرایط بودن معلوالن» بهعنوان شــرط استخدام
ذکر شده و ناگفته پیداست که اغلب قریب به اتفاق
جامعه و مسئوالن ،از توانمندیهای معلوالن کمتوان
ذهنی غافل و شــاید کم اطالع هستند و با کمک این
دستاویز قانونی از استخدام این گروه از معلوالن در
مراکز دولتی سر باز میزنند .اگر به این مسئله دیدی
واقعگرایانه و به دور از شعارزدگی داشته باشیم ،بهتر
است به جای تالش بیحاصل برای قرار دادن معلوالن
ذهنی در شــمار بهرهمنــدان از ظرفیت 3درصدی
استخدامهای دولتی کشور ،باید مسیر کاریابی این
افراد را در بخش خصوصی هموار کنیم .برای دستیابی
به این هدف در نظر گرفتن مشــوقها و تسهیالتی
کارگشا برای استخدامکنندگان افراد کمتوان ذهنی
نخستین و مهمترین قدم محسوب میشود و بستر
توسعه اشــتغال این افراد را فراهم میکند .صحیح
پیمودن این مسیر در بخش خصوصی در درازمدت به
شناساندن توانمندیهای معلوالن ذهنی کمک میکند
و افقی برای پذیرش آنها در سطوح مختلف جامعه را
به وجود میآورد.

   بیمه سنگین است ،کارگرانت را
بیرون کن!

علی مهربانی در دورهای که معلم مدرســه استثنایی
«طاهر» بود ،همیشه از دیدن مادران و پدرانی که نگران
آینده فرزندانشان بودند ،رنج میبرد و دوست داشت
از بار نگرانی آنها کم کند.

او بچهها را بر اساس قوانین وزارت کار استخدام کرده،
اما گاهی شرایط بازار کساد است و پرداخت هزینه بیمه
آنها سخت میشود .مهربانی میگوید« :مدتی پیش که
مســائل بیمه بچهها را پیگیری میکردم ،از مسئوالن
خواستم شرایط ویژه این کارگران را در نظر بگیرند و
در پرداخت مبلغ بیمه آنها تسهیالت قانونی استخدام
معلوالن را اعمال کنند ،ولی متأســفانه مسئولی که
تقاضایم را شنید به جای همکاری و حل مشکل گفت اگر
از پس پرداخت بیمه این بچهها برنمی آیید ،آنها را بیرون
بریزید و کارگران عادی استخدام کنید که میزان تولید
و درآمد کارگاه را باال ببرند».مهربانی در این سالها به
مشکالت زیادی برخورد کرده ،ولی همیشه خدا هوای او
و بچهها را داشته و کارش زمین نمانده است.
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اگر در گذشته بخش زيادي از وقت بچهها
فاطمه عباسي
در كوچه براي فوتبال يا بازيهاي ديگر
صرف ميشد ،حاال بيشترين زمان فراغتشان در اينترنت و
فضاي مجازي و دنياي بازيهاي اينترنتي ميگذرد .تا 2سال
پيش تلفن همراه و لپتاپ پدر و مادرها معموال در اختيار
بچهها بود و از وقتي كرونا در كشــور پديدار شد و آموزش
مجازي جاي كالس حضوري و مدرســه را گرفت خيلي از
دانشآموزان مجهز به تبلت و گوشي موبايل شخصي شدند.
آنچه مسلم است اينكه استفاده از اينترنت مزاياي زيادي دارد،
اما ضررهاي آن بهويژه براي كودكان و نوجوانان بيشــمار
اســت .به همين دليل چند وقتي است كه سيمكارتهاي
دانشآموزي يكي از راهكارهاي ايران و برخي از كشورها براي

آلمانيهــا به قانونمندي مشــهورند؛
حاال از آلمــان خبر ميرســد حتي
آنهايي كه قصد خودكشــي دارند هم
بايد گواهي واكسن كرونا داشته باشند
و در غيراين صورت خودكشيشــان
(اتانازي) غيرقانوني اســت .به گزارش
 spectatorماجرا از آنجا آغاز شــد
كه مردي كه قصد داشــت در يكي از
كلينيكهاي آلمــان بهصورت قانوني
اتانازي (مرگخودخواسته) انجام دهد
واكسن نزده بود .كاركنان اين كلينيك
هم از ادامه مراحل قانوني اتانازي وي
خودداري كردند .پس از آن مشخص
شد در اين كشور قانوني وجود دارد كه
طي آن حتي افرادي كه مطابق قانون
شرايط انجام مرگ خودخواسته را دارند
(حتي چند روز پيــش از مرگ) بايد
واكسن زده باشند .بسياري از كاربرها
(چه مخالف چه موافق اتانازي) به اين
نكته اشــاره كردهاند كه لــزوم تزريق
واكسن حتي در چنين شرايطي نشان
ميدهد سالمت اطرافيان فرد يكي از
مهمترين عوامل ضرورت تزريق واكسن
است و اين تزريق فقط بهخاطر تامين
سالمت فرد انجام نميشود .موردي كه
بسياري از واكسننزنها به هيچ عنوان
به آن توجه نميكنند و فقط خودشان
را درنظر ميگيرند .بهگفته دانشمندان
ي كه دســتكم 80درصد از
تا هنگام 

جمعيت شهرها بهخصوص كالنشهرها
واكسن نزده باشند شيوع اين بيماري رو
به كاهش نميگذارد.

اول آخر

كنترل و نظارت دانشآموزان در نحوه استفاده از ارتباطات
بدون مرز شده است .البته اين موضوع در كشور ما از دهه80
دنبال شــده ،اما با مخالفان و موافقان زيادي روبهرو بوده تا
اينكه از 2سال پيش بهدليل شرايط خاص كشور قرار شد اين
سيمكارتها هر چند بهصورت محدود .توليد شود تا آن دسته
از مخاطراتي راكه شامل اســتفاده كنترل نشده از فضاي
مجازي است از بين ببرد .بنابراين از سال گذشته فرايند توليد
سيمكارتهاي دانشآموزي آغاز شــد و اپراتورها پاي كار
آمدند و موظف شدند كه سيمكارتي به نام سيمكارت شاد را
براي استفاده ايمن در فضاي مجازي ارائه كنند تا از اين طريق
از دل نگرانيهاي خانوادهها هم كاسته شود .سيمكارتهاي
دانشآموزي فقط به فضاهاي مورد تأييد آموزش و پرورش
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سازمان آگهيها و نيازمنديها:

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

سيمكارت منفی 18

گرينويچ

دسترسي داشته و مختص استفاده كودكان و نوجوانان در
فضاي مجازي است و بهصورت  White listعمل ميكند تا
دانشآموزان بتوانند بــه فضاهايي كه مورد تأييد اســت،
دسترسي داشــته باشــند .اين روزها هم در بســياري از
شبكههاي مجازي سيمكارتهاي دانشآموزي متعلق به
اپراتورهاي مطرح كشور تبليغ ميشود كه اين سيمكارتها
نيز ضمن پوشش دادن تمامي نيازهاي مكالمه و پيامك اين
گروه سني ،امكان اســتفاده از فضاي اينترنتي سالم ،امن و
پرسرعت ،با بستههاي متنوع ،متناسب با سن آنها را فراهم
ميكند و قيمت پايينــي هــم دارد و خانوادهها بهراحتي
ميتوانند اين سيمكارتها را براي راحتي خيال خودشان هم
كه شده براي فرزندان زير 18سالشان خريداري كنند.

شرح عکس :پاییز پشت دیوارهاست ،تو بخند ...عکس  :همشهری  /منا عادل

درصد

دبیر انجمن شركتهای
هواپیمایی گفت :با توجه به
آنكه در فصل كاهش سفرهای
هوایی هستیم و میزان تقاضا در
برخی مسیرها بسیار كم شده،
بنابراین نرخ بلیت هواپیما
در برخی از مسیرها ۵۰درصد
كاهش یافته است.

615
هزار

شركت عمران شهرهای جدید
آمادگی خود را برای آغاز عملیات
اجرایی حدود ۶۱۵هزار واحد
نهضت ملی مسكن اعالم كرد
و مدیرعامل آن گفت :پیشنهاد
پرداخت وام  ۴۰۰تا ۴۵۰میلیون
تومانی برای هر واحد را ارائه
كردهایم كه دهكهای اول تا
سوم بیشترین كمك و امتیازات
را دریافت میكنند؛ درخصوص
متراژ نیز متناسب با سالیق،
متنوع عمل میكنیم و برای
كاهش هزینه متقاضیان،
آپارتمانهای ۶۰متری را نیز در
دستور كار داریم.

24/7
درصد

آمار منتشر شده از سوی مركز
آمار ایران نشان میدهد طی
بهار امسال و در قیاس با بهار
سال گذشته ،ازدواج مردان و
زنان  ۳۰تا ۳۹ساله كه بخش
اعظمی از آنها را جوانان دهه 60
تشكیل میدهند با 24/7درصد
رشد مواجه بوده است.

ايران من

ميراث كارتپستالي

به بهانه سيوسومين سالگرد درگذشت صاحب نغمههاي بهشتی

محمدحسين لواساني

وقیتصدا  جورلحن     را         یمكشد

سن و سالي نداشتم؛ آنقدر كه هنوز «ميتيكومان»
و «چوبين» جذابترين سرگرمي آن روزهاي من
محسوب ميشد؛ بچه مدرســهاي نوپاي شايد 8يا
9ساله بودم كه آواي آســمانياو از شورانگيزترين
نغماتي بود كه محيط خانه و البته بسيار بيش از آن،
فضاي قلب مرا سخت بهخود مشغول ميكرد .همان
سالها بود كه ســوره مريم آنچنان در دلم نشست
كه شــبهاي بلند ،واكمن بهدســت با دلدادگي
تمام آنچنان به طراري نغمهها و مقامات آن گوش
ميســپردم كه نه خيال او بيــرون رود و نه خواب
درآيد؛ درست شــبيه به «سر عشــق» و حكايتي
كه از دهانش به گوش جان آمــد .حاال و اين روزها
كه پاييز از آخرين تالشهــاي خود براي زرد
كردن بر و روي درختان و به رخ كشيدن
هواي مرموزش دســت نميكشد ،در
حوالي سيوسومين سالگرد درگذشت
صاحب آن نغمههاي بهشتين هستيم
تا دگربار صوت آســمانياش ،آرامش
پس از توفان مرگ و تدفين باشد؛ آنجا
كه گريه و شيون جاي خود را به سكوت
و تامل ميدهد .براي نوشتن از
برخي انسانها ،آنقدر
كــه غيرمعمولــي
هستند و ماندگار،

ســخت قلمت براي فزوني سوا ِد ســفيدي اوراق
روان شود ،كه از نشاط وصفناپذير آثارشان از دل
اندوهي طويل ،حيراني كه چگونه است آورده اين
همه غم تا آموزههاي متعــدد از دل واقعه تا متن
و از صدا تا لحن ،طراوتي اينچنين مطول باشــد.
اگر از اهل موســيقي حتي بهعنــوان مخاطب آن
با چاشــني اندك مطالعه هم كه باشيد ،به حتم از
القاي معاني به مدد صوت و لحن و مناسبتخواني،
توان تمام در اجرا كه حتي
خوانده يا شنيدهايد .دو ِ
مهمتر از كيفيت صدا ،ســهامدار عمده جاودانگي
يك اثر بهشمار ميآيد .عبدالباسط ،قاري پرآوازه
مصري از آندست نغمهســرايان مشهور در القاي
مفهوم آيه بهواســطه برقراري هارموني و تناسب
بين آيه و مقامات انتخابي خود بود .سوره يوسف را
ميتوان از بهترين شاهدمثالهاي اين مهم
خواند .خاطرم هســت كه در آن روي
كاست سوره مریم ،سخنراني از شهيد
مطهري بود كه از همين هماهنگي
آيات و نغمات و معنامحوري قرائت
اين قاري بزرگ ميگفت .عبدالباسط
بيش از لحن بهواسطه صالبت صوت
و صدايــش ،با كالم وحــي آنچنان از
مســتمع دلربايي ميكرد
که فرقي هم نميكرد
عرب باشد يا عجم،
مســلمان باشد يا

ترســا ،كه تنها اندك ذوقي ميخواست تا هم دلي
را بلرزانــد و هم قلبي را معطر كنــد .اهل فن نيك
ميدانند كه او بيشــتر از  4مقــام از مقامات عربي
كه بيات ،صبا ،رســت و تا حدودي چهارگاه باشد،
براي تالوتهاي خود وام ميگرفت و از اين روست
كه ژرفاي تأثيرگذاري او را بيش از هرچيز مرهون
معنامحوري تالوتها و صوت جاودانهاش ميدانند.
با همه آنچه رفت و بسياري كه اندر وصف نگنجيد،
ســال 67و در چنين روزهاي پاييــزي بود كه اين
قاري بزرگ مصــري در 61ســالگي و درحاليكه
حدود 2ماه از آخرين تالوتش ميگذشــت ،بدرود
حيات گفت تا براي هميشه جاودانه شود .او كه به
صالبت صداي جادويي و اندوه پرنشاط لحن و روايت
محزونش از وقايع و عبارات كالم پروردگار ،نهتنها
آي ه بهآيه ســخن گنج را به تار و پود جان و دلمان
نشاند ،كه براي بسياري از صاحبدالن ،به گوش جان
ســپردن قرآن را به لذتي تمامناشدني بدل كرد .از
چه بسيار محنتها كه بهواسطه كنار گرفتن لحن
او با كالم شمع و اندرز فارغ نشديم و چه اميدي كه
به دل نبخشــيديم كه تالوت «مصطفي» ،شرارت
بوســه دارد و قرائت عبدالباســط ،آرامش آغوش؛
نمونه بارزش« ،قــال هذا فراق بينــي و بينك» يا
وقتي تعبير قيامت ميكند يا روايت حزنآلودش از
دلدادگي زليخا يا آنجا كه اندوه طويل مريم مقدس
را تصويرســازي ميكند كه «اي كاش پيش از اين
مرده بودم»...

دور دنيا

غروببريتانيادرباربادوس
مستعمرات بريتانيا تا همين چند دهه پيش به قدري گسترده بود كه مشهور بود خورشيد
در آن «هرگز» غروب نميكند ،اما رفته رفته و با اعالم استقالل كشورهاي مختلفي كه
از زير پرچم اين كشــور كنار رفتند ،اين هرگز هم كنار رفت و خورشيد در بريتانيا هم
غروب كرد .مورد اخير آن نیز يكي از باسوادترين جغرافياهاي جهان يعني باربادوس بود
كه مردمانش بين 35كشور نخست باسواد دنيا قرار دارند .باربادوس كشوري جزيرهاي
است كه ميان درياي كارائيب و اقيانوس اطلس شمالي و شمال شرق ونزوئال قرار گرفته و
پايتخت آن بريجتاون است .تا نيمه شب دوشنبه ،اليزابت دوم حاكم اين جزيره بود و اين
مالكيت به صبح آن روز نكشيد و پرچم سلطنتي كه نماد حاكميت ملكه بود ،در اين جزيره
پايين كشيده شد .ساندرا ميسون با اكثريت دو ســوم آراي پارلمان باربادوس بهعنوان
نخستين رئيسجمهوري اين كشور انتخاب شد تا باربادوس تازهترين جمهوري متولد
شده جهان لقب گيرد .كشتيهاي بريتانيايي حدود ۴۰۰سال پيش به باربادوس رسيدند

و آن را به يك مستعمره براي توليد قندوشكر تبديل كردند .استعمارگران بريتانيايي،
بردگان آفريقايي اســير را براي كار در مزارع نيشكر به اين جزيره فرستادند و به همين
دليل ،امروزه اكثريت جمعيت باربادوس آفريقاييتبار هستند.
اما نگاهي به تاريخ استقالل كشورها نشان ميدهد حدود نيمي از كشورهاي جهان به
نوعي مســتعمره امپراتوريهاي بزرگ جهان بودهاند و به همين دليل هر ساله روزي
را بهعنوان روز استقالل جشــن ميگيرند .حتي آمريكا هم هرساله چهارم جوالي را
بهعنوان روزي كه ديگر قســمتي از پادشــاهي بريتانياي كبير محسوب نشد جشن
ميگيرد .در ميان كشورهايي كه مستعمره بودهاند و جشن استقالل دارند نمونههاي
جالبي وجود دارد .اندونزي سال 1945ميالدي از هلند اســتقالل خود را اعالم كرد،
عراق سال 1932ميالدي از بريتانيا ،كرهجنوبي سال 1945ميالدي از ژاپن و مكزيك
سال 1810ميالدي از اسپانيا.

پنجشنبه

كار تپستــال،روزگـــاري
سارا كريمان
پيا مرســان هويت فرهنگي و
رســانهاي براي انتقال احتــرام و تبريك بود كــه معموال با
تصاويري كه باري فخرآور و مايه مباهات ميداشتند آراسته
ميگشت.امروزه بعد از گذشت ســالها به يكي از مهمترين
منابع تصويري ما براي شــناخت و تطبيــق تصويري ابنيه
تاريخي و ساير ابعاد فرهنگي بدل گشته است.
بديهي اســت انتخاب ســوژه و انتشــار آن در كارتپستال
نسبت مستقيمي با اهميت آن و الزام به ثبت و ترويج موضوع
دارد .كارتپستالها مســافران بين قارهاي بودند كه شهرها
و كشــورها را با تصاويري جذاب به مخاطبانشــان معرفي
ميكردند .شايد اين نخستين بار بود كه شهروندان با دريافت
كاغذي ميتوانستند ببينند آن ســوي آبها جهان چگونه
است .هر پديده تازه به تبع فرهنگ و آدابي را با خود به همراه
ميآورد .نخســتين مواجهه ايرانيها با كارتپستال در سفر
ناصرالدينشــاه به فرنگ بود كه كارتي را از آنجا به مناسبت
روز عشاق براي انيسالدوله ارسال ميكند .بعدتر ساير رجال و
ايرانيهايي كه به فرنگ ميرفتند هم كارتپستالهايي براي
خويشان و نزديكان خود ارســال ميكردند .اين پديده با رواج
عكاسي رفتهرفته فراگير شد و از سال 1877توسط بلژيكيها
به ايران وارد شد .كارتپستالها موضوعات مختلفي داشتند
از قبيل مناظر طبیعی ،شهرها،ساختمانها ،چهره شاهانو. ...
كه بعضا اين تصاوير نقاشي هم ميشــدند كه امروزه عالوه بر
زيبايي به لحاظ سنديت تاريخي حائز اهميت است.
با فراگير شدن استفاده از كارتپستال نزد توده مردم در اواخر
قاجار و نسبتهاي سياسي و رويكردهاي فرهنگي آن روزگار
سوژههايي نظير مناظر طبيعي ،عكسهاي مستند نيز روي
كارتپستالها منتشر ميشدند.
در نمايشــگاهي كه از نخســتين رويدادهاي مــوزهاي به
شــكل حضوري پس از بازگشــايي مجدد موزهها در دوران
كرونا در موزه ملي پســت و ارتباطات برگزار شــد30 .اثر از
كارتپستالهاي دوره احمدشاه قاجار با تصاويري از اماكن
تاريخي تهــران و ايران ،مناظــر با همكاري موزه پســت و
فيالتليك يزد و پژوهشگاه ميراث فرهنگي به نمايش درآمد؛
نمايشگاهي كه آثارش چشمهاي جوشــان از تاريخ ايران و
تكثير فرهنگ و آيينش بود.

عاشقيت بدوي
تيفوسيهاي طهران قديم
ابراهيم افشار

تويسندكاويهاوروزنامهگرديهايم
 1ناگهان خبري مرا از هستي ساقط
ميكند؛ در عرض يك روز4،مرد ،از عشق يك
خواننده كوچهبازاري زن در دهه 30تهران خودكشي كردهاند .واي
خدايا آدم چرا از اين همه عاشقيت بدوي ،نبايد جر بخورد؟
تأثيري كه شــبكههاي مجازي بر عشــق و عاشقانگي
 2گذاشــتهاند يك اســتحاله به تمــام معناســت .تأثير
ســهلانگارانهاي كه امروز بر مدل عاشقيت طرفداران نسبت به
هنرمندان مورد عالقه خود گذاشتهاند .االن طرف يعني سلبریتي
هنرمند ،صبح با خميازهاي بيدار ميشود و يك پست درباره مثال
شلوار چرمي قرمز گوچي در شبكههاي مجازي ميگذارد پشت
بندش عاشقانش ميروند زير پستش دويستوشانزده تا دريوري
مينويســند يا خيلي جنتلمن باشــند برايش قلب قرمز اليك
ميكنند .قديم اما داستان فرق ميكرد .مثال در دهههای 20تا
 ،40جوانان سادهدل رمانتيكي كه خاطرخواه خوانندهها ميشدند
نخســتين كاري كه براي اثبات عشــق خود ميكردند دســت
بهخودكشي بردن بود! مثال من يك كفاش سبيلدوگالسي در
خيابان شهناز قديم تهران ميشــناختم كه هيجده بار و نصفي
بهخاطر عشــق افالطوني فالن خانم خودكشي كرده بود .خوب
اينجور وقتها ،ميدانيد كه ،دست به مهره ملت هميشه عاشق،
سريع بود و به محض فهميدن قرص خوردن طرف ،او را بهصورت
بزكش در صندلي عقــب پيكان ميانداختند و دســت به بوق،
خيابانهــاي يكطرفه را با عجلــه ميراندندكه برسانندشــان
بيمارستان لقمان.
البته نكته ظريف نزد خودكشيكنندگان ،اين بود كه آنها
 3خود ميدانستند كه به محض بستري شدنشان و با انتشار
مقدمه خبر انتحارشــان ،فوري خبرنگار مجالت عامهپســند و
پرتيراژ جوانان ،اطالعات هفتگي و زنروز و حتي سرويسهاي
حوادث كيهان و اطالعات كه رقابت وحشــتناك نزديكي باهم
داشتند خودشان را عين قرقي ميرسانند باالي سرش و با او از هر
دري مصاحبه ميكردند و هنوز به دو روز نرســيده كه خبرها و
عكسهاي زردرخسار عاشــق بينوا با آبوتاب در نشريه چاپ
ميشــد و به گوش خود خواننده هم ميرســيد كه يك يارويي
بهخاطر خاطرخواهي او ،دست بهخودكشــي زده است و كيف
ميكرد .داستان دنبالهدار در اين قضايا به آنجا ختم ميشد كه
وقتي خبر خودكشي اين خاطرخواه در روزنامهها چاپ ميشد
آن يكي خاطرخواهها هم براي اينكه از صف عاشقيت رقبا عقب
نمانند دست به انتحار ميزدند .در اين چرخه انهدام سرخوشانه
بود كه باز دوباره عكس و مصاحبههاي تفصيلي انتحاركنندگان
جديد هم به صفحه حوادث روزنامههــا راه مييافت و خواننده
خوش به حالش ميشد از اينكه اينهمه طرفدار تيفوسي حاضرند
جان خــود در راه او فدا كنند .مســئله ديگر اين بــود كه حاال
خودكشيكنندگاني كه از مرگ ،قسر دررفته بودند باهم بر سر
اينكه چگونه ميتوان رگ به تيغ سپرد اما نمرد ،يا اينكه چگونه
ميتوان مرگموش خورد و زنده ماند رقابتي خاموش داشتند و
خانم خواننده هم نشسته بود توي خانهاش ،پايش را روي پايش
انداخته بود و بــه همكارانش طبق طبق افــاده ميفروخت كه
شــنيدي امروز 4نفر بهخاطر من ســر از بيمارســتان لقمان
درآوردهاند؟ مرگ در راه عشــق ،مفت بود فقــط بايد ميرفتي
هندستون!
درد اين بود كه وقتي خبر خودكشي طرفداران تيفوسي
 4فالن خواننده در تهران به صفحات روزنامهها راه مييافت
حاال نوبت خاطرخواههاي شهرستاني بود كه براي اينكه از قافله
عقب نمانند آنها هم مرگموشي ،چيزي به بدن ميزدند و سر از
خســتهخانه درميآوردند و چشمشــان به در ميخشكيد كه
خبرنگار محلي روزنامه در شهرســتان ،خودش را با عجله باالي
سرش برســاند و عكسهاي آنها هم به روزنامه راه يابد .در اين
پروسه افالطوني ،هر هواداري كه بعد از شستوشوي اضطراري
معده در اورژانس ،به بخش منتقل ميشد تمام عشقش به اين بود
كه با ســبدگلي از طرف خواننده مورد عالقهاش مواجه شود و
اجرش را دريافت كند!
االن در ميان روزنامهگرديهايم بريده جرايدي دارم كه حاكي
از انتحار ناقص 4خاطرخواه يك خواننده در يك روز اســت! دو
تا در تهران و يكي در اصفهان نصفجهون و ديگري در مشــهد.
خدا پدرتان را بيامرزد از جانتان سير شدهايد؟ يا «شو»ی مرگ،
چنان فريبنده است كه گولمالتان ميكند؟ درد تيفوسيها اما
آنجا بود كه در ميان رقابت سياه و مرگآلودشان براي جان دادن
ل ِخاطرخواهي كه مرگ را
در راه سلبريتيهاي عتيقه ،ناگهان اج 
به شوخي گرفته بود فرا ميرسيد و مثال ميديدي كه طرف تا به
بيمارستان برسد وسط راه قمصور شده است .آقا قمصوردانتون
پر نشد؟
خدا را شكر كه شبكههاي مجازي اختراع شدند و مثل هر
 5چيز ديگر ،باليي بر سر عشق و عاشقيت و خاطرخواهي و
دلدادگي آوردند كه اسكندر مقدوني بر سر جوكيها نياورد .حاال
ديگر جماعتي چنان ايمان خود را نسبت به عشق و خاطرخواهي
از دست دادهاند كه علنا انتحاركنندگان دهه بيستي را به مضحكه
ميگيرند و با قطار تحقيرهاشان از روي نعش آنها ميگذرند .حاال
نهايت تالش يك طرفدار تيفوسي فالن خواننده يا بهمان بازيگر،
اين است كه برود توي پيج او و برايش چه ميدانم عكس يك قلب
آبي بگذارد و بگويد جيگرتو خامخام .يا خطاب به او غزلي بنويسد
از معيني كرمانشاهي كه در اصل متعلق به مفتون اميني است .يا
جملهاي قصار از دكتر شــريعتي نقل كند كه در اصل مربوط به
خانم فالنی بوده است.
دنيا نهتنها اصالت خود را ،كه بدويت شيرين خود را هم ديگر از
دست داده است .مرگموشخورهاي قهار دهه  ،20جاي خود را
به اهالي اليك دادهاند و سيانورخورهاي دهه  ،50به ميليشياي
اينترنتي فحاش .بنشين تا جانت درآيد .نشستم تا جانم درآيد!

