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تملك باغ ها و تبديل آنها به فضاهاي عمومي شهر در اولويت 

شهرداری تهران قرار دارد
 با احداث بوستان های جديد در مناطق کم برخوردار
سرانه فضای سبز به باالی 17مترمربع  می رسد

شرايط آسان تر براي 
ثبت نام مسكن دولتي 

بیستمین تابلوی ســنجش آلودگی تهران هم تنفس در هوای دودگرفته پايتخت را 
»ناسالم برای همه گروه ها« اعالم کرد. حاال چشم همه 8میلیون نفر جمعیت تهران به 
نسیمی است که با قدرت هرچه تمام تر از سمت توچال راهی شود و تخفیفی برای تنفس 
در اين هوا بدهد؛ تنها راه حل »شدنی«ای که همواره از آن برای رفع آلودگی تهران مطرح 

می شود. صفحه16 را بخوانید.

وقتي زندگي به باد بند شود

از اين پس تمام کساني که از میانه سال 95به بعد مالك آپارتمان 
نبوده اند مي توانند در نهضت ملي مسكن ثبت نام کنند

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

در هوای آلوده چه بخوریم؟ چه ماسکی بزنیم؟
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برخي منابع خبري عصر ديروز از تبادل آتش نیروهاي مرزي ايران و طالبان 
خبر دادند که پس از مدت کوتاهي متوقف شده است. اگرچه تا لحظه تنظیم سیاسي

اين خبر، منابع رسمي در وزارت کشــور يا نهادهاي مرتبط دراين زمینه 
اظهارنظر نكرده اند، اما اخبار منتشر شده حاکي است بعدازظهر ديروز در منطقه »شغالك« 
در نزديك واليت نیمروز برسر يك ســوءتفاهم مرزي، درگیري  میان نیروهاي مرزباني 

ايراني و طالبان رخ داده است.
ماجرا از اين قرار بوده اســت که طي ســال هاي گذشــته در داخل خاك ايــران و در 
چندصدمتري مرز با افغانســتان ديوارهايي براي مقابله با قاچاقچیان و اشــرار کشیده 
مي شود که ديروز برخي از کشاورزان ايراني با عبور از اين ديوارها، اما در داخل مرزهاي 
ايران حضور داشته اند، اما به واســطه وجود اين ديوارها نیروهاي طالبان تصور مي کنند 

که به مرز آنها تجاوز شده است.
به دنبال اين اتفاق نیروهاي طالبان به ســمت ايرانیان شلیك مي کنند که اين موضوع با 
تبادل آتش نیروهاي ايراني پاســخ داده مي شــود؛ درگیري هايي که لحظاتي بعد پايان 
يافت و گفته مي شــود ايران درپي اين ماجرا نیروهاي طالبان را نسبت به خطوط مرزي 

توجیه کرده است.
انتشــار گســترده اخبار و فیلم هايي از تبادل آتش میان نیروهاي مرزي ايران با طالبان 
درحالي  اســت که يك مقام مطلع در گفت وگو با تســنیم تأکید کرده اســت که اخبار 
حاشیه اي مبني بر تصرف پاسگاه هاي مرزي ايران ازسوي طالبان از اساس کذب است. 
همچنین برخي تصاوير منتشر شــده مربوط به لحظات اولیه درگیري بوده و نیروهاي 

مرزي به طورکامل بر مرزهاي کشور تسلط دارند.
تبادل آتش ديروز میان نیروهاي مرزي ايران و طالبان درحالي  است که پس از به قدرت 
رسیدن طالبان در افغانســتان و تســلط آنان بر مرزهاي اين کشــور، به ويژه با ايران، 
هرازچندگاهي اخباري پیرامون بروز تنش هاي مرزي میان دوطرف منتشر مي شود که 

بیشتر به دلیل عدم آشنايي عوامل طالبان با سازوکارهاي مرزباني است.
برهمین اساس بود که در مردادماه امسال نیز برخي منابع خبري از احتمال درگیري بین 
طالبان و نیروهاي مرزي ايران در مرز »اســالم قلعه« خبر دادند؛ اخباري که درپي ورود 
يكي از اعضاي طالبان به طور اشتباهي به خاك ايران منتشر و البته ازسوي منابع امنیتي 
بروز هرگونه تنش و درگیري تكذيب شد. با توجه به اين موضوع نیروهاي مرزباني ايران 
ضمن آگاهي بخشیدن به نیروي طالبان درخصوص مسائل و قوانین مرزي، او را به طرف 

مقابل تحويل دادند.
اين موضوع درحالي  است که مســئوالن طالبان، ازجمله »ذبیح اهلل مجاهد« سخنگوي 
امارت اسالمي، بارها اعالم کرده اند که از خاك افغانستان هیچ تهديدي علیه کشور 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 واليت نیمروز افغانستان گفت: عصر چهارشنبه 
اختالف مرزی بین مرزنشــینان موجب تیراندازی در حوزه مرز سیســتان شــد که با 

هماهنگی مرزبانان دو طرف موضوع مديريت شده و پايان يافته است.

 دلیل تبادل آتش مرزي میان
 ایران  و طالبان

يادداشت
مهدي اقراریان ؛ رئیس کمیسیون نظارت و حقوقي شوراي شهر تهران

باگذشــت چند ماه از عمر شوراي ششم بر اين باورم 
که امروز شهر تهران دچار يك حكمراني آشفته است 
و اين موضوع در مســائل گوناگوني ازجمله موضوع 
نمايشگاه شهر آفتاب به وضوح مشاهده مي شود؛ هرچند متأسفانه شاهد هستیم 
رسانه هاي خوب ما به دلیل وجود نگاه هاي سیاسي حرف ها را آنگونه که دوست 
دارند مي شنوند، اما بیايیم يك بار با نگاه به مشكالت شهر تهران دست به دست 
هم دهیم تا صداي مردمي باشــیم که بخشــي از مجموعه هايــي که وظايف و 
تكالیف حقوقي دارند، نمي خواهند صداي آنها را بشنوند. آلودگي هواي تهران، 
مشكالت حوزه حمل ونقل ترافیك، گراني منزل و وجود میلیون ها مستأجر در 
تهران امر سیاسي نیست. امروز حلقه گمشده کشور و شهر تهران گفت وگوست 
و ما بیش از هر چیز نیازمند گفت وگوهاي حقوقي و گفت وگو بر اساس تكالیف 
و وظايف دستگاه هاي مختلف هســتیم. در قانون هواي پاك براساس وظايف و 
تكالیف تعیین شده، شــهرداري جايگاه دهم را دارد. حال پرسش اينجاست که 
آيا امروز 9دستگاه ديگري که در رتبه باالتر قرار گرفته اند، به وظايف خود عمل 
مي کنند؟ توقع ما از دولت و اســتانداري، وزارت کشور، سازمان محیط زيست و 
تمام دستگاه هايي که تكالیفي براي آنها مشخص شده، اين است که به داد تهران 
مظلوم برسند. امروز پايتخت  ام القراي جهان اسالم مظلوم است. امروز شهرداري 
تهران مظلوم است. در موضوع زلزله هم وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت تعاون 
و کار، سازمان برنامه وبودجه، ســازمان زمین شناسي، مؤسسه ژئوفیزيك تهران 
و جمعیت هالل احمــر و... تكالیف و وظايفي را درخصوص فرونشســت زمین، 
بازآفريني شــهري و افزايش ايمني در حوزه شــريان هاي حیاتي شهر بر عهده 
دارند، اما چه کسي اين تكالیف را از وزارتخانه هاي قدرتمند و دولتي که قدرت را 
در اختیار دارند، مطالبه مي کند؟ امروز همه مردم مشكل حمل ونقل و ترافیك 
را از چشم شــهرداري تهران مي بینند، اما اين مشكل فقط مربوط به شهرداري 
نیســت و وزارت کشــور، وزارت راه، وزارت نیرو، وزارت نفت، وزارت اقتصاد و... 
تكالیفي دارند. باگذشت 4دهه از حكمراني پس از انقالب اسالمی، امروز تهران 
دچار حكمراني آشفته اســت و در چنین وضعیتي يك سؤال مطرح مي شود که 
حاکم تهران کیست؟ شهرداري است؟ استانداري است؟ فرمانداري است؟ واقعاً 

چه کسي حاکم شهر است؟

حاكم شهر كیست؟

نگاه
زهرا نساجي  ؛  مسئول هیأت ورزشي جانبازان و معلوالن استان  تهران

دوازدهم آذر ماه به عنوان روز جهاني معلوالن توانیاب، 
بهانه اي است تا توجه مسئوالن را به برخي مشكالت 
عمده اين قشر از جامعه جلب کنیم؛ اينكه شهرهاي 
ما فاقد شرايط مناســبي براي توانیابان است يا اينكه 
فرهنگسازي الزم در جهت مساعدت توانیابان صورت نگرفته است، نیازمند عنايت 
ويژه مسئوالن در سطوح مختلف و شهروندان است. توجه به مشكالت اين عزيزان در 
حوزه های مختلف نیازمند بررسي و توجه است؛ نخست اينكه در حوزه فرهنگسازي 
بايد تالش هايي براي پذيرش مددخواهان صورت بگیــرد. در دومین گام هم بايد 
تالش کنیم که پشــتكار و امید را در توان خواهان باال ببريم. اگر ما بتوانیم انگیزه و 
امید را در آنها باال ببريم به يقین انسان هاي بزرگي را داشته و داريم که توانسته اند 
غیرممكن ها را ممكن کنند. سومین نكته به مناسب سازي  شهر مربوط است که در 

اين زمینه بايد شهر را شهري انسان مدار قرار بدهیم.
متأسفانه شهرهاي ما به ويژه کالنشــهرها و تهران، شهرهاي سواره و ماشین محور 
هستند؛ بنابراين ما بايد نگاهي انســان محور به شهر داشته باشیم تا بتوانیم حیات 
اجتماعي را به شــهرها بازگردانیم. در اين صورت مناسب سازي  مكان هاي شهري 
مانند پیاده روها، ساختمان هاي اداري و وسايل حمل ونقل عمومي بايد به گونه اي 
ســامان داده شــود که توانیاب ما با حداقل امكانات و با حداقل مزاحمت ها بتواند 
استفاده مطلوب را ببرد. ما در طول ســال هاي گذشته، در اين رابطه شعار داده ايم 
و مســائل الزم در قوانین هم پیش بیني شده اســت، اما علت اينكه در عمل اين 
موضوعات محقق نشده، نگاه ماشین محوري اســت که نسبت به شهر حاکم بوده 

است.
ما بايد از محالت شروع کنیم و با مشارکت جمعي، همبستگي و مساعدت اجتماعي 
شــرايطي را به وجود بیاوريم که جامعه توانیاب احســاس کند که شهر متعلق به 
آنهاســت. بايد به هر میزان که ممكن است مشــارکت و مداخله شهروندان را باال 
ببريم؛ به طوري که شــهروندان احســاس کنند که مداخله آنها در امور شهر مؤثر 
اســت. در نتیجه امیدي که با روي کار آمدن مديريت شــهري جديد ايجاد شده، 
انتظار مي رود که حجم قابل توجهي از فعالیت هاي فرهنگي و اجتماعي شهرداري 
به فرهنگ زيست شهري و شهر انسان مدار اختصاص پیدا کند. امید مي رود با توجه 
ويژه معاونت فرهنگي و هنري شهرداري، تحول الزم در رويكرد مديريت شهري به 
سمت بستر سازي  مدنیت شهري و مناسب سازي  شهر براي جامعه توانیاب صورت 
بگیرد، اما مسئولیت هاي مهمي متوجه دستگاه هاي دولتي و نهادهاي فرهنگي و 
اجتماعي در ارتباط با رفع مشــكالت جامعه توانیاب است که متأسفانه برنامه ها و 
طرح هاي مربوطه هیچ گاه به صورت ريشه اي به مسائل نگاه نكرده و اقدامات صورت 
گرفته همواره به شكل شعاري بوده و نتايج مطلوبي را به بار نیاورده است. در سطح 
ملي بايد نگاه علمي و تخصصي به بخش هاي فرهنگي و اجتماعي حاکم شود و در 
۲ بخش مذکور نظارت، هدايت و برنامه هاي درون بخشي، بین بخشي و فرابخشي 

تحت نظارت دولت ملي حاکم شود.

 جایي براي محبوبان توانیاب

صفحه17

تهران گران تر از مسکو و استانبول
 متوسط هزينه زندگي در جهان در مقايسه با سال گذشته

 3/5درصد افزايش يافته است
 رتبه تهران در فهرست گران ترين شهرها با 50 پله صعود طي يك سال

از رده 79 به ۲9 رسید

پدر مقتول براي گذشت از قصاص قاتل 
 شرط گذاشت تا او در اطراف
 محل سكونتش آفتابي نشود

 پای صحبت های الله اسکندری
بازیگری که  همیشه دغدغه 

زیبایی شهرش را دارد

ارسالن كاظمی  ستاره اصفهانی 
 تیم ملی بسكتبال از بازی 

در لیگ آمریكا می گوید

نازنین متین نیا و روایت یک 
روزنامه نگار از سرطان  در كتاب 
»موهایم را دوباره خواهم بافت«

انتخاب سكوت به جای 
گفت وگو چه تأثیری بر زندگی 

مشترک می گذارد؟

گزارشی از جادوی پاییز در 
متفاوت ترین ایستگاه ریلی  كشور 

در استان لرستان

2شرط برای 
بخشش قاتل

عاشق تهران قديمی 
و سنتی هستم

يك معلم مهربان، يك کارگاه ساخت 
لوازم ورزشی راه انداخته که در آن 

معلوالن ذهنی اشتغال دارند

علی مهربانی، معلم مدرسه استثنايی 
همیشه از ديدن والدينی که نگران 

آينده فرزندان شان بودند، رنج می برد...

 کارگاهی با کارکنان 
کم توان ذهنی 

معابر ناهموار،پیش پای معلوالن
12.000 كيلومتر

پیاده رو  در تهران باید 
مناسب سازي  شوند

900.000 نفر
جمعیت معلوالن در تهران است

8.000 كيلومتر
از معابر تهران اصال پیاده رو ندارند

13درصد
 از  ایستگاه های مترو برای
 معلوالن مناسب سازی شده است

ديدگاه
عیسي محمدي  ؛ روزنامه نگار

روزي، روزگاري يكي از آشنايان که از شمال کشور آمده 
بود، دوري در تهران زد و به بوستان هاي آن هم سرکي 
کشــید. طبیعي بود که انتظار داشته باشیم نخستین 
ديالوگ او با ما درباره دود و دم تهران باشد. اما نخستین 
ديالوگ او براي ما سخت تكان دهنده بود: بوستان هايي که تهران دارد را، حتي شمال 
و شهر ما هم ندارد. اين ديالوگ اش خیلي عجیب بود؛ خاصه اينكه از جايي مي آمد که 
هم شهر قشنگي داشت، هم طبیعت قشنگي. اما حقیقتش را بخواهید، بوستان هايي 

که تهران دارد را جايي ندارد...
وقتي درباره تهران زيبــا مي خواهیم حرف بزنیم، انگار که بــا يك ترکیب عجیب و 
متناقض روبه رو شده ايم؛ با ترکیبي که پیشفرض آن براي تهران يك سري موارد منفي 
و پیشفرض آن هم براي زيبايي، همان مفاهیم مثبت همیشگي است. پس طبیعي 
است که اين ترکیب، بخواهد ما را به چالش بكشد؛ مگر تهران هم زيبا مي تواند باشد؟ 
راستش را بخواهید، بايد جواب بدهیم چرا که نه؟ بله، اين شهر دود و دم دارد، ترافیك 
دارد، شلوغي دارد، ولي در کنارش بوستان هاي زيبا دارد،  کوهپايه هاي زيباتر دارد، 
تفرجگاه هاي چشم نواز دارد، چشم اندازهاي تماشــايي دارد )خاصه وقتي که بادي 
مي وزد و آلودگي ها را مي برد و تصوير جاخوش کرده کوهسارهاي شمالي بر تهران 
بزرگ و زيبا تازه خودش را نشان مي دهد(، کلي مراکز خريد دارد، کلي بافت قديمي 

و سنتي دارد و...
اما چیست که باعث مي شود تا به عنوان يك شهروند، زيبايي هاي اين شهر را نبینیم؟ 
همان مواردي که اشاره کرديم؛ شــلوغي، ترافیك، آلودگي و.... اينها باعث مي شوند 
تا به قدري روي اين زشتي ها تمرکز کنیم که عمال فرصتي براي ديدن تهران زيبا و 
زيبايي هاي تهران نداشته باشیم. تا حرف هم به میان مي آيد، از اين شهر نه چندان 
دوست داشتني صحبت مي کنیم که اگر فرصتي دست بدهد و فراغتي باشد و...، سريع 

اينجا را ترك مي کنیم و به گوشه اي ديگر مي رويم.
اما حقیقت اش آن است که هرجايي که برويم، دل مان براي اينجا تنگ خواهد شد؛ 
خاصه براي زيبايي هايش. بله البته، اين شهر هم ايرادات خودش را دارد؛ ولي مگر يك 
طرفدار دوآتیشه يك تیم، صرفا به دلیل نتیجه نگرفتن يا هر ايرادي ديگر، مي تواند 
تیم اش را رها کند؟ ما هم که از بچگي در اين شهر بوده ايم و با آن بزرگ شده ايم و نفس 
کشیده ايم، يك جورهايي طرفدار دوآتیشه اينجا محسوب مي شويم. ما از اين شهر کلي 

هويت و خاطره و نوستالژي گرفته ايم، مگر مي توانیم از آن متنفر باشیم؟
دو، سه سال پیش بود که يك هیأت صلح ۲8نفره آمريكايي سفري به ايران و تهران 
داشتند. يكي از آنها شهردار سابق شهر نوراك در ايالت کنتیكت اين کشور بود؛ فردي به 
نام ويلیام اي.کولینز. جالب اينكه قبل از سفر به تهران و ايران، خیلي ها به او گفته بودند 
که تصمیم خوبي نگرفته است. اما او بعد از سفر به تهران، به اين نتیجه رسید که اينجا 
حتي از نیويورك هم بزرگ تر اســت و از درجه مدرن بودن اينجا جاخورده بود. او در 
بخشي از گزارش خود از اين ديدار نوشته بود: »شگفت انگیزتر اينكه شهري مثل تهران 
داراي 1۲میلیون نفر جمعیت است و وسعت آن 50درصد از نیويورك ما بزرگ تر است 
و خیابان هاي بسیار امن تري از نیويورك دارد.)به استثناي عبور از عرض خیابان ها(...«

حقیقت امر اين است که هر بیننده اي که از خارج وارد فضا و اتمسفري به نام تهران 
مي شود، مي تواند متوجه زيبايي ها و امكانات آن شود. حاال کاري به مشكالت اقتصادي 
و فرهنگ رانندگي و ديگر موارد آن نداريم؛ چرا کــه کالم ما صرفا درباره هويت اين 
شهر بزرگ است. حقیقت امر اين است که تهران، جايي است که مي شود آن را شديدا 
دوست داشت، مي توان در آن معناي واقعي پايیز و بهار و تابستان و زمستان را فهمید 
و مي توان با آن راه رفت و قدم زد و عاشقي کرد؛ و حتي مي توان آنقدر به آن عادت کرد 
که وقتي به شهري کوچك 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 که همیشــه در خاطرات شما سايه خواهد 

انداخت؛ حتي اگر به زيباترين جاهاي دنیا برويد... .

چرا  تهران را دوست  داریم؟
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پنجشنبه 11 آذر 21400
ايران شماره  8377 

موضع روسيه در مقابل پلن B آمريكا 
درحالي كه تالش آمريكايي ها براي هدايت مذاكرات به مســير دلخواه خود با طرح  
موضوع هايي مانند  پلن B  ادامه دارد، روسيه هشدار داده است كه سناريوهايي مانند  
پلن B  آمريكا در مقابل ايران، فضاي مذاكرات هسته اي در وين را مسموم مي كند. 
بر اين اساس ماريا زاخاروا، سخنگوي وزارت امورخارجه روسيه در نشست خبري 
هفتگي خود، اعالم كرد: درباره داستان ها و سناريوهايي مانند پلن B  معتقديم كه 
غيرضروري و مخرب بوده و قطعا به فضاي مذاكرات كمكي نكرده و مي تواند درواقع 
آن را مســموم كند. وي ادامه داد: اميدواريم تغييرات مثبتي ازسوي آمريكايي ها، 
ازجمله رفع تحريم ها را شاهد باشيم تا متعاقبا فعاليت هاي هسته اي ايران كه در پاسخ 
به اين تحريم ها افزايش يافته، به حالت قبل برگردد و اميد داريم برجام به اجراي كامل 

بازگردد؛ زيرا جايگزيني معقول و اجرايي براي آن وجود ندارد.
زاخاروا اضافه كرد: دور جديدي از مذاكرات براي استقرار مجدد برجام از بيست ونهم 
نوامبر آغاز شده كه تاكنون سازنده بوده است. سازنده بودن آن نيز ازسوي ناظران و 

طرف هاي مذاكره تأييد شده و ما هم همين نظر را داريم.

ث
مك

 ســومين روز از دور هفتــم 
مذاكرات احياي برجام ديروز ديپلماسی

درحالي در وين برگزار شد كه 
هتل كوبورگ اين شهر به كانون رايزني هاي 
ديپلماتيــك هيأت هاي مختلــف حاضر در 
مذاكرات تبديل شــده  اســت و 2كارگروه 
»تحريم ها« و »هســته اي« نيز در ســطح 
كارشناسي در حال فعاليت هستند تا مسير 

دستيابي به توافق هموار شود.
علي  باقري كنــي، معاون وزيــر امورخارجه 
كشورمان و رئيس هيأت مذاكراتي ايران نيز 
ديــدار و گفت وگوهايي با وزيــر امورخارجه 
اتريش، روساي هيأت هاي ديپلماتيك 3كشور 
اروپايي و انريكه مورا، رئيس سياست خارجي 
اتحاديه اروپا داشــت؛ رايزني هايي كه نشان 
مي دهد برخالف فضاســازي هايي كه قصد 
داشــت هيأت اعزامي ايران را منفعل نشان 
دهد، مذاكره كنندگان كشورمان با جديت براي 
دستيابي به توافقي متضمن منافع ايران درحال 

فعاليت هستند.
گفت وگوهاي ديپلماتيك در قالب 2كارگروه 
ويژه براي رســيدن به يــك چارچوب مورد 
توافق در مســير احياي برجام درحالي است 
كه به نظر مي رسد تروئيكاي اروپايي درمقابل 
خواسته هاي مشخص جمهوري اسالمي ايران 
مبني بر لغو مؤثر تحريم ها و ارائه پيشنهادهاي 
عملي و منسجم در اين زمينه، همچنان دچار 
سردرگمي است و برهمين اساس هم هست كه 
برخي منابع از برنامه اروپايي ها براي پايان دادن 
سريع تر به اين دور از مذاكرات خبر مي دهند. 
اين درحالي اســت كه هيأت مذاكره كننده 
ايراني آمادگي خود را براي ادامه گفت وگوها 

»تا هر زمان كه نياز باشد« به اطالع طرف مقابل 
رســانده و بر ادامه مذاكرات تخصصي تأكيد 

كرده  است.

برزخ تناقض گويي هاي اياالت متحده
در چنيــن شــرايطي از وين خبر مي رســد 
محوريت مذاكــرات پس از گذشــت 3روز، 
همچنان بــر موضــوع تحريم هــا متمركز 

اســت؛ گفت وگوهايي كه درنهايت قرار است 
ترسيم كننده چشم انداز روشــني پيرامون 
لغو مؤثر همه تحريم ها باشد. براين اساس در 
سومين روز مذاكرات كارشناسان كشورمان در 
جلسه كارگروه تحريم ها كه با حضور نمايندگان 
ايران، گروه1+4 و اتحاديه اروپا برگزار شــد، 
ضمن تشريح ديدگاه هاي جمهوري اسالمي 
ايران، پيشــنهادهاي تــازه اي را درباره نحوه 
پيشبرد مذاكرات ارائه كردند؛ پيشنهادهايي كه 
نشان دهنده موضع اساسي تهران  بر لزوم رفع 
تحريم هاست و طرف هاي مقابل را به مشاركت 

سازنده در گفت وگوها تشويق مي كند.
در ايــن ميان اگرچــه براســاس گفته هاي 
ديپلمات هــا و منابع خبري حاضــر در وين، 
گفت وگوها در فضاي »مثبت« و »ســازنده « 
در جريان اســت، اما شــواهد نشان مي دهد 
براساس تأكيد مذاكره كنندگان ايراني، ابتدا 
بايد بحث هــاي مربوط به لغــو تحريم هاي 
جمهوري اســالمي به نتيجه روشني برسد تا 
اينكه بتوان در ادامه درباره ساير موضوع هاي 
مطــرح، ازجمله تعهدهاي هســته اي ايران 

گفت وگو كرد.
ازســوي ديگر اما به نظر مي رســد اروپايي ها 
همچنــان در بــرزخ تناقض گويي هــاي 
اياالت متحده پيرامون لغو مؤثر تحريم ها عليه 

ايران گرفتار آمده اند. با وجود اينكه مسئوالن 
آمريكايي بارهــا اعالم كرده انــد درصورت 
بازگشــت ايران به تعهدهاي هسته اي خود، 
آماده بازگشــت به برجام و لغــو تحريم هاي 
برجامي هستند، اما اكنون صداهاي ديگري از 
اين كشور به گوش مي رسد كه به نظر مي رسد 
جمهوريخواهان يك بازي آمريكايي تمام عيار 

را عليه مذاكرات وين به راه انداخته اند.
از يك ســو چنــد قانونگــذار آمريكايي در 
ادامــه سياســت هاي خصمانه واشــنگتن 
عليه كشــورمان، بــراي تحريــم پهپادي 
ايران تالش هــاي جديدي را آغــاز كرده اند 
و ازســوي ديگر 2۵قانونگــذار آمريكايي در 
نامه اي به رئيس جمهوري كشورشــان، كاخ 
ســفيد را به پنهان كاري در ارائــه جزئيات 
مذاكرات وين متهم كرده انــد. اينها درحالي 
است كه فضاســازي هاي اياالت متحده عليه 
جمهوري اسالمي در روزهاي اخير و همزمان 
با برگزاري مذاكرات وين ابعاد تازه اي به خود 
گرفته است. براســاس آنچه وبگاه »نشنال« 
منتشر كرده، 2۵قانونگذار آمريكايي در نامه اي 
به جو بايدن اعالم كرده انــد »با آنكه اعضاي 
كميته مطالعاتي جمهوريخواهان در بيش  از 
12نامه خواستار دريافت اطالعاتي درباره نحوه 
اجراي تحريم هاي ايران شده اند، دولت شما 

كماكان كنگره را درباره برنامه هاي خود براي 
تضعيف اجراي تحريم ها و كاهش تحريم ها 

عليه ايران در بي خبري نگاه داشته است.«
امضاكنندگان جمهوريخواه اين نامه تهديد 
كرده انــد درصورت كســب اكثريت مجلس 
نمايندگان در انتخابات ميان دوره اي ســال 
آينده، از رفع تحريم ها 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 
هســته اي )جو( بايدن- ايران حتي از آنچه 
قبال حاصل شده بود، بدتر خواهد بود و وقتي 
جمهوريخواهــان )در آمريكا( قدرت بگيرند، 

مجددا پاره خواهد شد.«
عالوه بر اينها، نماينده آمريكا در سازمان ملل 
متحد خواستار مقابله با نفوذ منطقه اي ايران 
از طريق صــدور و اجــراي قطعنامه هايي در 
شوراي امنيت سازمان ملل شد. ليندا توماس 
گرينفيلد در نشست شوراي امنيت به دفاع از 
رژيم صهيونيستي پرداخت و گفت: »اسرائيل 
ازســوي ســازمان هايي ازجملــه حماس و 
حزب اهلل كه هر دو توســط ايران تأمين مالي 
مي شوند، در معرض حمالت منظم قرار دارد. 
تأثير شرارت هاي منطقه اي، بلندپروازي هاي 
هسته اي و نفرت از اســرائيل از سوي ايران را 

نمي توان ناديده گرفت.«

تالش هاي ضدايراني رژيم صهيونيستي
 در چنين شرايطي تالش هاي ضد ايراني رژيم 
صهيونيستي براي تحت تأثير قرار دادن روند 
مذاكرات در وين نيز همچنان ادامه دارد و وزير 
امورخارجه اين رژيم در ديدار با رئيس جمهوري 
فرانسه، مواضع ضدايراني خود را در قبال ايران 
و مذاكرات وين تكرار كرد. وزارت امورخارجه 
رژيم صهيونيستي در بيانيه اي 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 هسته اي خود 

زمان بخرد، تكرار كرد.
براساس اين بيانيه در اين ديدار همچنين بر 
نياز فوري به يك پلنB ]نقشــه دوم[ و حفظ 
تحريم ها نيز اشاره شده اســت. الپيد در اين 
ديدار تأكيد كرده است 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 پي  ببرد، ادامه 

خواهيم داد.«

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

اول لغو تحريم ها، بعد اجراي تعهدات

 مطالبات مجلس در ميزباني از دولت
نمايندگان مجلس روز چهارشنبه به 

مناسبت سالگرد شهادت مدرس و روز مجلس
مجلس، ميزبان رئيس جمهور و كابينه 
در صحن بهارستان بودند. بخش نخست اين مالقات 
خــارج از تعارفات نماينــدگان و وزراي كابينه براي 
بررسي معضالت و بحران هاي معيشتي مردم غيرعلني 
برگزار شد. رئيس مجلس و رئيس جمهور سخنراني 
علني داشــتند و معــاون اول رئيس جمهور، رئيس 
ســازمان برنامه و بودجه و وزير نفت همراه روساي 
4كميســيون مجلس مطالب خود را غيرعلني بيان 
كردند. به گفته نظام الدين موســوي، ســخنگوي 
هيأت رئيســه مجلس »صحبت ها عمدتــا ناظر به 
هم افزايي دولت و مجلس براي رفع مشكالت مردم 
بود.« رئيس جمهور 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 
هيچ كس نبايد به خود اجازه نقض قانــون را بدهد. 
رئيس جمهــور همگرايي، همدلي و انســجام همه 
بخش هاي كشور را الزمه اجراي درست قوانين دانست 
و تأكيد كرد: هماهنگــي و يكپارچگي 3قوه در همه 
دستگاه ها و نهادها يك تاكتيك نيست، بلكه راهبردي 
است كه به هيچ عنوان نبايد خدشه دار شود. او با اشاره 
به نياز جدي كشور به انسجام و همدلي تصريح كرد: 
هرگز نبايد گرفتار مسائل حاشيه اي شد و بايد با انسجام 
و همدلي تمركز بر موضوعات اصلي كشــور باشــد. 
رئيسي تصريح كرد: هدف از انسجام قوا  و يكپارچگي 
همه دستگاه ها و نهادها، خدمت و گره گشايي از زندگي 

مردم و پيشرفت امور كشور است.

بايد تصميمات سخت بگيريم
رئيس مجلس خطاب به رئيس جمهور و دولتمردان 
حاضر در جلســه با بيان اينكه گواهي مي دهم در 
بيش از 100روز دولت تالش مجاهدانه و پركاري 
داشتيد و حتي پنجشــنبه و جمعه ها هم مشغول 
كار بوديد، گفت: مردمي بودن و توجه مسئوالن به 
سفرهاي استاني مسئله اي بسيار حائز اهميت است؛ 
چراكه مسئوالن بايد بين مردم باشند و صحبت ها 
و درددل مردم را گوش دهند و ميزهاي كاري نبايد 
ما را از مردم غافل كند. محمدباقر قاليباف خطاب 
به رئيس جمهور، 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 اولويت ها 
دارند »له« مي شوند و به آنها سخت مي گذرد، اما 
مقتدرانه ايســتاده اند، گفت: دولت بايد به نظرات 
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 مي كنند، حتي خود نمايندگان از ما 
سؤال دارند و مي گويند هر هفته كه روساي قوا كنار 
هم مي نشينند به هم چه مي گويند و اينها چه كار 
مي كنند؟ چه موضوعي را دارند حل مي كنند و چه 
تصميم مهمي را مي خواهند بگيرند؟ اين جلســه 
بدون شك حتما مهم ترين جلسه در تصميم گيري 
براي اداره كشور است، ولي من به عنوان يك عضو 
از آن 3عضو عرض مي كنم اگر اين جمعي كه اينجا 
نشسته ايم با هم اين موضوع را دنبال نكنيم، ما 3نفر 
هم آنجا نمي توانيم كاري كنيم. هم شما بايد بدانيد 
ما آنجا داريم چه مي گوييم، هم مردم با همه وجود 
بايد بدانند كه ما مي خواهيم به چه سمتي حركت 
كنيم. ما بايد تصميم هاي سخت و شجاعانه بگيريم 
و با قوت تصميم بگيريم. اگر تصميم نگيريم همه  چيز 
در خدمت به مردم زير سؤال مي رود. مردم هزينه 
هر تصميم عاقالنه و عادالنه ما را كه حتما تصميم 
انقالبي اي نيز هســت، مي دهند، ولي مي خواهند 
مطمئن باشند كه اين تصميم هم در طراحي و هم 
در اجرا درست است. طرح هاي خوبي در كشور بود، 
ولي در اجرا قرباني و بد اجرا شد؛ آن هم دليل دارد 

كه جايش اينجا نيست.«

زنداني دوتابعيتي و ممنوع الورود نداريم

معاون امور بين الملل و دبير ستاد حقوق بشــر قوه قضاييه در 
نشست مشترك خود با معاون كنسولي وزارت امور خارجه كه قضايی

صبح چهارشنبه در وزارت امور خارجه برگزار شد، گفت: ما بيش 
از 4ميليون ايراني در خارج از كشــور داريم كه تقريبا ۵درصد ايران را شامل 
مي شود و اين يك سرمايه بزرگي براي كشوري مانند جمهوري اسالمي ايران 

محسوب مي   شود. 
در تمامي ادوار، ايرانيان خارج از كشور و ايرانيان داخل كشور براي مجموعه 
حاكميت و نظام تفاوتي نداشته اند و اينگونه نبوده كه فقط كساني كه در داخل 
كشــور زندگي مي  كنند را جزو هموطنان خود تلقي كنيم و از ايرانيان خارج 

از كشور غافل باشيم.
كاظم غريب آبادي كه پيش از اين ســفير و نماينده ايران در ســازمان هاي 
بين المللي مســتقر در وين بود، درباره تسهيل شــرايط ورود ايرانيان خارج 
از كشور، گفت: بايد به گونه اي برنامه ريزي شــود كه هر ايراني كه قصد ورود 
به كشــور را دارد، بدون دغدغه بتواند وارد كشور شــود و هر ايراني كه قصد 
ســرمايه گذاري در داخل كشــور دارد، اقدامات الزم براي آن برنامه ريزي 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؛ چرا كه 

ظرفيت بسيار متعالي دارد.
براســاس گزارش ايســنا، غريب آبــادي همچنين با اشــاره بــه موضوع 
ممنوع الخروجي  ها گفت: برخي از ايرانيان خارج از كشور اين سؤال را مطرح 
كردند كه اگر زماني به ايران آمدند، آيا  هنگام بازگشت ممنوع الخروج هستند 

يا خير.
 اخيرا رياست قوه قضاييه در اين خصوص اظهاراتي داشته اند و بخشنامه اي 
نيز صادر شده كه حق افراد است تا زماني كه ممنوع الخروج شدند، بالفاصله 
از موضوع مطلع شــوند و در فرودگاه در جريان موضوع قرار نگيرند؛ همين 

بخشنامه نيز براي ايرانيان خارج از كشور تسري پيدا مي كند.
او در ادامه به موضوع دو تابعيتي ها نيز اشاره كرد و گفت: درخصوص ايرانيان 
با تابعيت دوگانه طبق قانون تابعيت مضاعف را شناسايي نمي كنيم و اينگونه 
نيست كه اين موضوع فقط مربوط به ايران باشد بلكه خيلي از كشورها نيز به 
همين شــكل عمل مي كنند، 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 مي  كنند 
به اين موضوع جنبه سياســي دهند و بعضا پيام هايــي را صادر مي كنند كه 
هموطنان ايراني ما به ايران سفر نكنند، تاكنون و در حدود 4دهه گذشته كمتر 
از ۵0نفر ايراني با تابعيت مضاعف بازداشــت شده اند، 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.

 توصيه هاي رئيس جمهوري 
جديــد  اســتاندار  بــه 

خراسان شمالي 
جلســه  در  رئيس جمهــوري 
فوق العــاده دولــت براي بررســي 
اليحه بودجــه1401 و پس از رأي 
اعتماد هيأت وزيران به اســتاندار 
جديد خراسان شمالي گفت: بايد از 
ظرفيت هاي اين استان براي توسعه 
و بهبود وضعيت اقتصادي به خوبي 
اســتفاده شــود. به گزارش پايگاه 
اطالع رساني دولت، ســيدابراهيم 
رئيسي افزود: حتما بايد با برنامه وارد 
استان شويد و وزرا و استانداران هم 
نيازمند برنامه منطقه اي و محلي براي 
توسعه مناطق مختلف كشور هستند. 
وي با تأكيد بر اينكه خراسان شمالي، 
فرهيختگان بســياري دارد، اضافه 
كرد: بايــد از ظرفيت هاي اســتان 
ازجمله مناطق گردشــگري زيبا و 
اقتصاد مرزي ماننــد بازارچه هاي 

مشترك با كشورهاي همسايه براي 
توسعه خراسان شمالي استفاده شود.

 آمريكا آرمان توســعه را 
بي معنا كرده است

مجيد تخت روانچي، سفير و نماينده 
دائــم ايــران در ســازمان ملل در 
سخناني در چهل وپنجمين اجالس 
ساالنه وزراي امورخارجه گروه ۷۷ 
به عالوه چين، گفت: عدم اقدام مؤثر 
در برابر اقدام هاي نامشروع يكجانبه و 
قهرآميز آمريكا، ازجمله تحريم هاي 
يكجانبه، آرمان توسعه پايدار را به 
شــعاري بي محتوا و بي معني بدل 
كرده اســت. به گــزارش ايرنا، وي 
گفت: معتقديم مهم ترين بحران ها و 
چالش هاي بين المللي 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 
گروه۷۷ به عالوه چين براي تحقق 

آن ايجاد شده است.
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   حضور مردمي رئيسي جلوي مجلس
رئيس جمهور روز چهارشــنبه هنــگام خروج از 
ساختمان مجلس، با مشاهده خانواده هايي كه به 
همراه فرزندان بيمار خــود جلوي مجلس تجمع 
كرده بودند، از ماشين پياده شده و با حضور در جمع 
ايشان با اين خانواده ها گفت وگو كرد. در اين ديدار 
والدين بيماران SMA درخواست ها و مطالبات شان 
در زمينه تامين دارو و مشكالت درماني فرزندانشان 
را مطرح كردند. ســيد ابراهيم رئيسي ضمن ابراز 
همدردي با اين خانواده ها، اطمينان داد كه دولت 
براي برطرف كردن مشــكالت دارو و درمان كشور 
به ويژه بيماران خاص مانند بيماران SMA تمام توان 

خود را به كار خواهد گرفت.
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شهر شماره  8377 

مدیریت شهر

آقای شهردار سالم
شــهروندان تهرانی از این پس می توانند 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 پیام رســان واتس آپ، از این پس پل ارتباطی شــهروندان با 
شــهردار خواهد بود و تمامی   پیام های مردمــی درباره مدیریت 

شهری را از این طریق دریافت می کند. 

حمل  و نقل

 LRT مطالعه احداث 
در بزرگراه شهيد همت جدي شد

برنامه هاي شرکت متروي تهران براي سال ۱۴۰۱ در حال نهایي شدن 
است که براســاس آنچه به تصویب خواهد رســید، بودجه موردنیاز 
براي عملیاتي ســاختن برنامه ها نیز مشخص خواهد شد. به گزارش 
همشهري، امیرعباس رضایي، مدیر دفتر برنامه ریزي و مدیریت پروژه 
شرکت مترو در توضیح بخشی از کلیات برنامه سال آینده این شرکت 
به جدی شدن بحث احداث قطار سبک شــهری اشاره کرد و گفت: 
مطالعات مربوط به طرح احداث LRT )قطار سبک شهري یا ترامواي 

شهري( در بزرگراه شهیدهمت نیز آغاز شده است.
او گفت: »درخصوص احداث LRT آنچه به شرکت مترو محول شده 
دستور مطالعه و بررسي این طرح اســت. در این مطالعات قرار است 
میزان ترافیک و میزان تقاضاي سفر از طریق آمار ها و مطالعات برداشت 
و استخراج شود. درباره اینكه ابتدا و انتهاي مسیر کجا مي تواند باشد، 
هنوز چیزي قطعي نیست، اما اســتنباط و طرح اولیه این است که از 
پایانه جدید شرق تهران شروع شود و به سمت وردآورد در غرب تهران 
حرکت کند. درخصوص محور حرکت LRT هم هنوز تصمیم گیري 
نشده اســت، اما در مطالعات فرض را بر این مي گیریم که از بزرگراه 
همت عبور کند و به منطقه 22برســد. انتظار مي رود تا قبل از پایان 
سال ۱۴۰۱ مطالعات و بررسي ها تمام شده و تمام جزئیات این طرح 

مشخص شود.« 

    زينب  زينال زاده
خبر نگار

نگاه

نيازهاي معلوالن در عصر هوشمندي 
مناســبت هاي مختلفي در طول ســال براي حمایت از افراد داراي 
معلولیت وجود دارد که هر کدام از آنها بهانه اي است تا درخواست ها و 
مشكالت این قشر از جامعه مورد توجه بیشتر قرار گیرد؛ مناسبت هایي 
که برخي از آنها جهاني و برخي شــان تنها در تقویم ایران، گنجانده 
شده اند. در همین راستا، سوم دسامبر مصادف با ۱2آذر، روز جهاني 
معلوالن نامگذاري شــده که یكي از مهم ترین مناسبت ها در همین 

خصوص به حساب مي آید.
سازمان ملل متحد در سال۱۹۹2 میالدي، روز سوم دسامبر را به نام 
روز جهاني معلوالن نامگذاري کرد و از آن سال به بعد در کشورهاي 
جهان، به مناسبت همین روز، برنامه هایي به اجرا درمي آید؛ برنامه هایي 
که بهانه اصلي شان، ارائه مطالبات افراد داراي معلولیت است و توجه 
مسئوالن و شــهروندان را بیش از پیش به آنها و نیازهاي  شان جلب 
مي کند. البته که دائم گفته مي شود، در رفتار اجتماعي با فردي که با 
معلولیت مواجه است، ترحم جایي ندارد. در این بین، یكي از مهم ترین 
مسائلي که در وضعیت فعلي شهرها مورد تأکید است، بهره برداري از 
فضاي الكترونیک براي آسان تر کردن ارائه خدمات به معلوالن است. 
از سوي دیگر سازمان ملل، شعار امســال را به خاطر درگیري جوامع 
با بیماري کرونا، »رهبري و مشــارکت افراد داراي معلولیت به سوي 
جهاني فراگیر، در دسترس پذیري و توسعه پایدار روزگار پساکرونایي« 
انتخاب کرده اســت؛ موضوعي که نشــان مي دهد در شهرسازي و 
حوزه هاي شهري پســاکرونا، لحاظ کردن نیازمندي هاي افراد داراي 
معلولیت از همه نظر اهمیت فراوانــي دارد؛ از نظر تردد و حمل ونقل 
همگاني، مناسب سازي معابر، گرفتن خدمات از ادارات و گردشگري. 
این در حالي است که ســرعت هوشمندسازي شهرها بسیار باالست 
که در میان تمامي اقدامات نوین ارائه خدمات هوشــمند به معلوالن 
نیز، جایگاهي بس مهم دارد. با وجود این، در کالنشــهرهاي کشور 
هنوز اقدام ویژه اي صورت نگرفته است. درصورتي که با بهره گیري از 
فناوري هاي نوین و ایده هاي نخبگان، مي توان نرم افزارها و درگاه هاي 
هوشمندي را برقرار کرد که هم از طریق آن، افراد داراي معلولیت قادر 
باشند خدمات را سهل تر دریافت کنند و هم ارتباط نزدیكي با مدیران 

شهري داشته باشند.
واقعیت آن است که در شــهرهاي ایران، معلوالن نه تنها با مشكالت 
عدم مناسب سازي معابر روبه رو هســتند بلكه مشارکت آنها در رفع 
مشكالت هم تاکنون چندان جدي گرفته نشده است. اگرچه مدیریت 
شهري تهران اعالم کرده که براي لحاظ کردن پیوست هاي مربوط به 
افراد داراي معلولیت، سالمندان، نابینایان و کم توانان برنامه  ویژه اي 
دارد و بر این اساس، مي  توان خوش بین بود که تهران در آینده براي 
همه افراد جامعه مناسب سازي شود. در این میان اما هوشمندسازي 
و استفاده مناســب از فضاي مبتني بر اینترنت نباید فراموش شود؛ 
کاري که در شهرهاي توســعه یافته رخ داد و افراد داراي معلولیت از 
یک سو با استفاده از اپلیكیشــن هاي مخصوص هم درخواست هاي 
خود را همراه با تصاویر، به مدیران اعالم مي کنند و هم آنها مي توانند 
در نقاط مختلف شــهر به راحتي بســیاري از نیازهاي خود را مرتفع 
ســازند. به طور نمونه در انگلیس، هتل ها موظف شده اند که نه تنها 
در داخل ســاختمان، بلكه محیط پیراموني هتل را براي گردشگران 
مناسب ســازي کرده و اپلیكیشن هایي را داشــته باشند که هرکجا 
معلولي خارج از هتل به مشكل برخورد کرد، بتواند سریعا به مسئوالن 
هتل، موضوع را اطالع دهند. سامانه هدایتگر کم توانا ن و نابینایان هم 
امكان هوشمند دیگري است که در چند کشور ازجمله آلمان و مالزي 
مورد استفاده قرار مي گیرد. با این سامانه، فرد داراي معلولیت به محض 
نزدیک شدن به ساختمان اداري یا مرکز خدماتي و رفاهي مورد نظر 
خود، اعالم هاي صوتي خاصي را دریافت مي کنــد. عالوه بر این، در 
کشورهاي توسعه یافته بانک ها، فروشگاه ها، مراکز تفریحي و... هم در 
اپلیكیشن هاي خود، بخشي جدا را براي معلوالن قرار داده اند. البته در 
تهران نیز طي سال هاي اخیر اقدامات فراواني مرتبط با معلوالن صورت 
گرفته اما تا سرمنزل مقصود، هنوز راه زیادي مانده است؛ راهي که در 
آن، جدا از بحث هاي مناسب سازي معابر، از هوشمندسازي نیز نباید 
غفلت شود؛ چراکه هوشمندي، هم هزینه ها در اجرا را کاهش مي دهد، 
هم سرعت را باالتر مي برد و هم ارائه خدمات را راحت تر مي کند. جدا 

از اینها، بحث نظارت هم بیشتر از هر زماني امكان پذیر خواهد شد.

    مهدي آقابابايي 
کارشناس حوزه شهري

درهاي21باغبهرويمردمبازميشود
تملک باغات و تبدیل آنها به فضاهاي عمومي در راستاي صیانت از سرمایه هاي طبیعي در 

اولویت اقدامات سازمان بوستان ها و فضاي سبز شهر تهران قرار دارد

شــهرداري تهران تا پایان امســال 
 فضای 

2۱باغ را تملک و در راستاي صیانت سبز
از ریه هاي تنفسي پایتخت و افزایش 
سرانه فضاي ســبز به بوســتان تبدیل مي کند. 
طرحي که به گفته مدیرعامل سازمان بوستان ها و 
فضاي سبز شهر تهران از دهه ۹۰شروع و تا کنون 
حدود 7۰باغ در مناطق مختلف تهران تملک شده 
است. رونق ساخت وساز در باغات پایتخت براساس 
مصوبه برج باغ، در برخي ادوار گذشته نگراني هایي 
براي مردم و فعاالن محیط زیست ایجاد کرده بود 
که در نهایت این دغدغه منجر به لغو مصوبه مذکور 

در شوراي شهر تهران شد.

تملك با رضايت مالك
 برخي از مالكان چون امكان و توانایي نگهداري از 

باغات را ندارند، گزینه واگذاري به مدیریت شهري 
را انتخاب مي کنند و با توافقــات طرفین، باغات 
توسط شهرداري خریدار و تملک مي شود. به گفته 
علي محمد مختاري براساس همین توافقات انجام 
شده از سال ۹۶تا پایان ســال ۹۹حدود 2۱باغ را 
شهرداري تملک و به فضاهاي عمومي تبدیل کرده 
اســت. همچنین 2۱باغ هم در مناطق شناسایي 
شده اند که مراحل کارشناســي و قیمت گذاري 
آنها در حال انجام اســت و تا پایان امسال تملک 
مي شوند. عالوه بر تملک باغات، ساخت بوستان 
با استفاده از ظرفیت هاي مناطق و محالت هم در 
دستور کار سازمان بوستان ها و فضاي سبز شهر 

تهران قرار دارد.

توسعه فضاي سبز با جرائم قطع درختان
صیانت از فضاهاي ســبز ازجمله درختان، باغات 
و بوســتان ها هدف مهم مدیریت شــهري است 
و ازاین رو با متخلفاني که بنا بــه هر دلیلي اقدام 

به تخریب این ســرمایه هاي طبیعي کنند برابر 
قانون برخــورد مي کند. دریافــت جریمه  یكي 
از مجازات هاي تعیین شــده اســت که به گفته 
مدیرعامل سازمان بوستان ها و فضاي سبز شهر 
تهران این جریمه ها پــس از دریافت براي تملک 
و توسعه فضاي سبز تهران هزینه مي شود. آنچه 
آمارها نشــان مي دهند در دوره پیشین مدیریت 
شهري بیش از ۳۰۰میلیارد تومان از جریمه های 
قطع درختان براي تملک باغات هزینه شده است.

توزيع عادالنه فضاي سبز
یكي از رویكردهاي ســكان دار پایتخت، کاهش 
فاصله طبقاتي شــمال و جنوب از طریق افزایش 
ســرانه هاي مختلف ازجمله فضاي ســبز است. 
به گفته مختاري در راســتاي همیــن رویكرد با 
تملک باغات در مناطقي که فضاي سبز کمتري 
دارند از جمله مناطق 7، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱2، ۱۴، 
۱۹، ۱۸، 2۰، 2۱ و 22توزیع عادالنه سرانه فضاي 
سبز صورت مي گیرد. او تأکید مي کند: »صیانت 
از باغات، فضاهاي ســبز و حتي یک اصله درخت 
به دلیل نقش و تأثیري که در اکولوژیک شهر دارند، 
حائز اهمیت اســت و مدیریت شهري سعي دارد 
تا با توزیع عادالنه ســرانه فضاي سبز، دسترسي 
شهروندان به سرمایه هاي طبیعي را فراهم کند.«

سرانه سبز تهران باالتر از استاندارد
براســاس قانون هواي پاك ســرانه فضاي سبز 
به ازاي هر نفر ۱5مترمربع و در طرح جامع حداقل 
۱۰مترمربع تعیین شــده اســت، اما مدیرعامل 
ســازمان بوســتان ها و فضاي سبز شــهر تهران 
با بیان اینكه ســرانه فضای ســبز باید در مناطق 
کم برخوردار، به ویژه مناطق مرکزی شهر توسعه 
یابد، مي گوید: »سرانه فضاي ســبز در پایتخت 
به ازاي هر نفر ۱۶.2۴مترمربع است که باتوجه  به 
استانداردهاي قانون هواي پاك و طرح جامعه در 

حد باالي استاندارد قرار داریم.«
همچنین با اجراي ۴۴هزار هكتار کمربند ســبز، 
میزان سرانه سبز حاشــیه شهر به 25.۱مترمربع 

رسیده است.

گام مهم و مؤثر در زمینه معرفي ایران و تهران به عنوان مقصد گردشگري

 دعوت شهردار تهران از توريست ها 
بیست وچهارمین نشست مجمع عمومي 

سازمان جهاني گردشگري از ۳۰نوامبر گردشگری
۳دســامبر  تــا  )۹آذر۱۴۰۰( 
)۱2آذر۱۴۰۰( در شهر مادرید اسپانیا در حال برگزاري 
است. در حاشیه این نشست دعوتنامه علیرضا زاکاني 
براي میزباني تهران از اجالس گردشگري شهري 2۰22 
توسط سفیر ایران در اسپانیا به زوراب پلولیكاشویلي، 
دبیرکل ســازمان جهاني ملل متحد تقدیم شد. این 
دعوت در نشســت مجمع عمومي اعضاي وابسته به 
سازمان جهاني گردشگري ملل متحد با حضور زوراب 
پلولیكاشویلي، حسن قشقاوي، سفیر ایران در اسپانیا، 
علي اصغر شالبافیان، معاون گردشگري وزارت میراث 
فرهنگي، گردشگري و صنایع دستي و 2تن از مدیران 
شرکت نوسازي عباس آباد به عنوان نمایندگان شهردار 

تهران صورت گرفت.
در این تقدیم نامه، شهردار تهران براي میزباني از دهمین 
مجمع گردشگري شهري اعالم آمادگي کرده است. 
ارائه این تقدیم نامه از سوي قشقاوي به پلولیكاشویلي 
ازجمله اقداماتي بود که در بیست و چهارمین نشست 
مجمع عمومي سازمان بین المللي گردشگري انجام 
شد. این موضوع به ابتكار شرکت نوسازي عباس آباد 
و با هدف تقویت و توسعه گردشگري شهري با امضاي 
شهردار تهران انجام شده است. نواحي شهري به علت 
آنكه جاذبه هاي تاریخي و فرهنگي بسیار زیادي دارند، 
غالباً مقاصد گردشــگري مهمي محسوب مي شوند. 
جاذبه هاي تاریخــي و فرهنگي شــهرها، مهم ترین 
فاکتور براي جذب گردشگر داخلي و خارجي محسوب 
مي شــود؛ از جمله جاذبه هاي گردشــگري شهرها 
مي توان به موزه ها، بناهاي یادبود، ســالن هاي تئاتر، 
استادیوم هاي ورزشــي، پارك ها، شهربازي ها، مراکز 

خرید، معماري هاي تاریخي و... اشاره کرد.
 با توجه به این موضوع، فعاالن حوزه گردشگري تالش 
مي کنند تا با معرفي این اماکن و دعوت از گردشگران 
به بازدید از چنین جاذبه هایي، آنها را به سفر شهر هاي 
موردنظر خودشان تشــویق و ترغیب کنند. جذابیت 
سیماي شهري مهم ترین فاکتوري است که گردشگران 
را به بازدید از آن شهر ترغیب مي کند؛ به همین دلیل 

UN�شرکت نوســازي عباس آباد در مجمع عمومي 
WTO در مادرید اسپانیا حاضر شــده و در انتخابات 

هیأت اجرایي اعضاي وابسته شرکت کرده است.
سازمان جهاني گردشگري هر دو ســال یک بار براي 
تصویب بودجه و برنامه کاري و بحث در مورد موضوعات 
مهم در حوزه گردشگري تشــكیل جلسه مي دهد و 
مجمع عمومي از اعضاي اصلي و اعضاي وابسته تشكیل 
مي شود. اعضاي وابسته و نمایندگان سایر سازمان هاي 
بین المللي هم به عنوان ناظر در این مجمع حضور دارند 
که منطقه فرهنگي و گردشگري عباس آباد نیز به عنوان 
عضو وابسته به این سازمان جهاني در نشست مجمع 
عمومي ســازمان جهاني گردشــگري شرکت کرده 
است. این در حالي اســت که پیش از شیوع ویروس 
کرونا شرکت نوسازي عباس آباد براي میزباني از مجمع 
گردشگري شهري درخواست خود را اعالم کرده بود، 
اما به دلیل شیوع ویروس کرونا برگزاري دهمین مجمع 
گردشگري شهري از سال2۰2۱ به 2۰22 موکول شد.

بیست وســومین مجمــع عمومي ســازمان جهاني 
گردشگري )UNWTO( سال2۰۱۹ در سنت پترزبورگ 
روســیه برگزار شــد و در همین مجمع بــود که با 
عضویت منطقــه فرهنگي و گردشــگري عباس آباد 
در این سازمان موافقت شــد تا گام مهم و مؤثري در 
زمینه معرفي ایــران و به ویژه پایتخــت آن به عنوان 
مقصد گردشــگري برداشته شود. شــرکت نوسازي 
عباس  آباد، چهاردهمین عضو ایراني است که توانست 
 مجــوز عضویت در ســازمان جهاني گردشــگري را 

به دست آورد. 
این دستاورد از آنجایي مهم است که منطقه فرهنگي 
و گردشگري عباس  آباد تنها نماینده حاضر در پایتخت 
و شهرداري تهران اســت که مي تواند ایران و تهران را 
به عنوان یک مقصد مهم گردشــگري به گردشگران 
داخلي و خارجي معرفي کند. پس از گذشــت 2سال 
از همه گیري کووید-۱۹ و با ازســر گیري برنامه هاي 
گردشگري، شرکت نوســازي عباس  آباد بر آن شده 
تا همچنان در این زمینه پیشــقدم باشــد و یكي از 
مهم تریــن اقدامات در این زمینــه، میزباني دهمین 

مجمع گردشگري شهري است.

   زماني تهران براي زندگي معلــوالن حرفی براي گفتن دارد 
که همه امكانات و تجهیزات مناسب در شهر براي  این قشر از 

شهروندان درنظر گرفته شــده باشد. کافي است براي یک روز 
تردد یک معلول در شهر را تصور کنید تا متوجه کمبودهاي این 
کالنشهر براي معلوالن شوید. اما بر اساس آخرین سرشماري 
جمعیت معلوالن بین ۸۰۰هزار تا یــک میلیون نفر در تهران 
ثبت شده و در راستاي افزایش کیفیت زندگي براي این تعداد از 

افراد داراي معلولیت، تدابیر خوبي صــورت گرفته اما به دلیل 
نبود نظارت جدي و اعمال برنامه هاي اجرایي کافي نیست. در 
این باره نیز شهردار تهران مهم ترین نیاز معلوالن در شهر را که 
مناسب سازي  معابر است، جدي خوانده و عنوان کرده تهران 
۱2هزار کیلومتر پیاده رو دارد که باید مناسب ســازي  شوند. 
به گفته علیرضا زاکاني، این در حالي است که ۸ هزار کیلومتر 
معابر تهران اصال پیاده رو ندارنــد. بنابراین، با توجه به رویكرد 
مدیران شهري جدید و شــهردار تهران، این موضوع ازجمله 
پروژه هاي بزرگ این دوره از مدیریت است که در شهر پیگیر 
هستند و به زودي با همكاري و مشــارکت سازمان ها و نهادي 
ذیربط نتیجه آن را شهروندان مشاهده خواهند کرد. همچنین 
زاکاني عنوان کرده که بهسازي شهر براي معلوالن و جانبازان 
از اولویت هاي شهرداري است و تمام تالش خودمان را خواهیم 
کرد تا با همكاري شوراي شهر دغدغه هاي خدماتي و رفاهي این 
گروه از جامعه را که دغدغه هاي بحقي هم محسوب مي شود، 

برآورده سازیم.

۱۵درصد بودجه براي اجراي مناسب سازي
آنچه در کالنشــهر تهران براي تردد معلوالن معضل به شــمار 
مي آید، وضعیت فعلي همین معابر است که برخي از پیام هاي 
ثبت شده در سامانه ۱۳7 توسط افراد داراي معلولیت مربوط به 
پیاده راه ها، شیب ها، دستگاه هاي عابر بانک و دسترسي نداشتن 
به وسایل حمل ونقل عمومي شهر است. با توجه به آمار سازمان 
جهاني بهداشت ۱۰ تا ۱5درصد جمعیت جوامع را افراد معلول 
تشكیل مي دهند که برهمین اساس شهرهاي بزرگ دنیا براي 
آنكه شهرنشیني را براي معلوالن مهیا کنند، خدمات ویژه اي در 
برنامه هاي مدیریتي در حوزه هاي مختلف گردشگري، تردد در 
پیاده راه ها و خدمات دهي گنجانده اند و نمونه هاي موفق خوبي 
براي آن مي توان مثال زد. یكي دیگر از این معضالت، وجود معابر 
چند متري با وضعیت نامطلوب است به طوري که براي رسیدن 
به نقطه مطلوب در امر پیاده روها از معابر ۱2 تا ۴5 متري پایتخت 
حدود یک میلیون عكس تهیه و مشكالت آن بررسي شده است. 
مجید نادري، معاون معماري اداره کل معماري و ســاختمان 
شهرداري تهران در این باره مطرح کرده است: »با وجود شناخت 
کامل از شــرایط موجود تهران در تهیه برنامه مناسب ســازي 
پیاده روها براي هر خیاباني دســتورکار اصالح ارائه شده است و 
پیمانكاران امكان انجام کار سلیقه اي ندارند.« او همچنین درباره 
 تامین بودجه برنامه مناسب  ســازي گفته، تبصره ۳۱ بودجه،

2 ردیف اصلي دارد و به منظور ارتقای سطح دسترس پذیري شهر 
و رعایت حقوق کودکان، معلوالن، ســالمندان و فراهم ساختن 
شهري به عنوان »شهري براي همه« در راستاي اجراي الزامات 
شهر دوستدار کودك، شهر دوستدار ســالمند و معلوالن این 
اقدامات انجام شــود. ۱۰ ردیف بودجه اي دیگــر وجود دارد که 
۱5درصد آن به اجراي مناسب سازي براي افراد داراي معلولیت 
اختصاص پیدا کرده اســت. این ۱5درصد براي مناسب سازي 
ساختمان هاي شهرداري، بوســتان ها، معابر و اماکن عمومي 

استفاده مي شود.«

معابر ناهموار  پیش  پای معلوالن
آمارهاي شهرداري نشــان مي دهد که ۸هزار کیلومتر از معابر پیاده رو ندارند و ۱2هزار 

کیلومتر پیاده رو باید مناسب سازي شوند
زهرا كريمي

خبر نگار

معلوالن نظارت عملكرد پيمانكاران 
شهرداري را به عهده بگيرند

علي اصغر عين القضات، مشــاور معاونت معماری و شهرسازی در 
حوزه معلوليت و دسترس پذيری:  روز ۱2آذر از سوی سازمان بهداشت 
جهاني به عنوان روز افراد داراي معلولیت معرفي شده، در ایران تاکنون 
دستورالعمل و شیوه نامه هاي اجرایي خوبي مطرح شده است. بنابراین 
در قانون کشــور کمبودي در این باره وجود ندارد اما حلقه مفقوده این 
کار اجراي صحیح و نظارت دقیق اســت. ســتاد مناسب سازي  کشور 
وظایفي درباره الزام ســازمان ها و اداره ها براي مناسب سازي  و افزایش 
دسترس پذیري به عهده دارد که متأســفانه این ستاد تاکنون کمرنگ 
ظهور پیدا کرده اســت، چون ابزارهاي نظارتي ضعیف است. اقدامات 
انجام شده و اقدامات در دست اجرا در شهر براساس شیوه نامه ها و ابالغ 
نامه شهرداري و نظارت راه و شهرسازي به اندازه کافي مناسب است اما 
معتقدیم براي نتیجه مطلوب، افراد داراي معلولیت باید سیستم نظارت 
را در دستگاه هاي اجرایي به عنوان مشاور به دست بگیرند. نكته بعدي 
نبود  بودجه مناسب در اداره ها و سازمان هاي مختلف است که باید بودجه 
و اعتبار کافي براي این کار اختصاص یابد و این جزو اولویت هاي مدیران 
اجرایي شهر نیست. اما شــهرداري تهران که در حوزه مناسب سازي  
متمرکز شده و ستادي به عنوان مناسب سازي  و به تبع آن کمیته 22گانه 
منطقه ها را دارد که در این کمیته در تالشــند تــا معابر و اماکن قدیم 
تهران را مناسب سازي  کنند و همه پروژه هاي در حال افتتاح و در حال 
قرارداد بدون پیوست مناسب سازي  نباشد. پیوست مناسب سازي  جزو 
الزامات اصلي پیمانكاران قرار گرفته و بیش از 7۰درصد ساختمان هاي 
شهرداري تهران مناسب ســازي  شــده و در هر ناحیه 2سراي محله 
مناسب سازي  شده و 2۴۶ســراي محله مناسب سازي  شده تا این قشر 
به راحتي بتوانند در فعالیت اجتماعي شــرکت کنند. اما اذعان داریم 
از ۱2هزار کیلومتر معابر تهران، کمتر از ۱5درصد آن مناسب ســازي  
شده است. متأسفانه بخشــي دیگر به عدم نظارت مناطق برمي گردد و 
پیمانكاران اطالعاتي درباره خط شیاردار و سكه اي )بساوایي( ندارند، 
درحالي که نظارت کلي الزم اســت. در این باره معتقدم شهردار تهران 
باید یک متولي براي نظارت به پروژه هاي انجام شده شهر داشته باشد 
به گونه اي که یک شخص داراي معلولیت را کنار خودش داشته باشد. 
معاونت شهرسازي و معماري طرح اقدام جامع مناسب سازي  را به عنوان 
شبكه هم پیوند  براي ۴سال تدوین کرده است، بنابراین اگر دولت اعتبار 
الزم را اختصاص بدهد و شــهرداري تهران، شــوراي اســالمي شهر، 
کمیســیون حمل ونقل و معماري اهتمام جدي براي دسترس پذیري 
شــهر براي افراد داراي معلولیت انجام بدهند، شهر تهران زیست پذیر 
خواهد شد. براساس آمار سازمان جهاني هر جامعه اي ۱۰ تا ۱5درصد 
افراد به نوعي داراي معلولیت هســتند که نزدیــک ۳درصد جمعیت 
معلولیت هاي بارز دارند. بنابراین تهران براي حل این موضوع به اعتبار 
و بودجه براي اجرا نیاز دارد تا نظارت برنامه هاي اجرایي توسط معلوالن 
را در دستور کار قرار دهند. براي آنكه شــرایط خوبي براي افراد داراي 
معلولیت فراهم کنیم با اعضاي شوراي شهر جلسه هایي برگزار شده است 

و امیدواریم به زودي مقدمات الزم انجام شود.

   اقدامات انجام شده براي تسهیل رفت وآمد معلوالن
مناسب سازي  سراهاي محله شامل پاركينگ ويژه، آسانسور، جك معلول بر، خطوط راهنمايي نابينايان در طبقات )بساوايي( و تجهيز 
كليدهاي آسانسور به خط بريل براي نابينايان است و در برخي  ديگر از ساختمان  هاي عمومي شهري تهران و همينطور فضا هاي عمومي 
مانند بوستان ها رفت وآمد نابينايان تسهيل شده است اما بخش بزرگي از شهر همچنان براي اين گروه نامناسب است. برخي از اقدامات 

انجام شده در بازه زماني حدود يك سال اخير در اين زمينه به اين شرح است:

 سراي محله مناسب سازي  شــده )در هر 
ناحيه 2واحد(

درصد ســاختمان هاي شــهرداري تهران 
مناسب سازي  شده

درصــد از 12هزار كيلومتــر معبــر در 
تهران 

بوستان شهري

ايستگاه مترو

ميدان ميوه و تره بار 
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فرايند افزايشي ساخت بوستان در 4سال
سال 96....................................................23بوستان
سال 97.....................................................24بوستان
سال 98...................................................... ۱9بوستان 
سال 99.................................................... 23بوستان
سال ۱400................................................... 30بوستان

   مهدي عباسي، رئيس كميسيون معماري و شهرسازي شوراي شهر تهران
شوراي ششم با حساسيت، موضوع صيانت از باغات را پيگيري مي كند و ازاين رو 
در 29جلسه اي كه تا كنون برگزار شــده تعيين تكليف پرونده هاي 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 بســته هاي تشويقي و با مشاركت 
شهروندان مسئول در حفاظت از محيط زيست نهادينه كنيم. باتوجه  به اينكه 
امكان دارد بسته هاي تشويقي براســاس مناطق متفاوت باشد، موضوع نياز به 
بررسي هاي دقيق و كارشناسي دارد كه اين كار در حال انجام است و اميدواريم به زودي شاهد نهادينه شدن 

فرهنگ حراست و صيانت از درختان و فضاهاي سبز شهر باشيم.

بسته هاي تشويقي براي گسترش فضاي سبز
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طرحي كه سال97 هم اجرا شد
سوابق اجراي چنين طرح هايي نشان مي دهد دولت پيش از اين نيز با تكيه بر چنين 
طرح هايي تالش كرده بازار كاالهاي اساسي را تنظيم كند. سال97 هم 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 به دليل مشكالت ساختاري 
شكست خورد. نبود ظرفيت هاي اجراي اين طرح در استارت آپ هاي انتخاب شده، 
تامين نشدن به موقع گوشــت و حجم انبوه تقاضا و تكميل ظرفيت پاسخ دهي 

سايت ها باعث  شد، آن طرح با شكست مواجه شود.

ث
مك

   توضيحات دبيرانجمن خودروسازان
احمد نعمت بخش، دبير انجمن 
خودروســازان، در پاســخ 
به گزارش روزنامه همشــهري 
مبني بــر افزايش 64درصدي 
قيمت خودرو در 8 ماه امسال 
گفت: اين موضوع صحت ندارد، 
ميزان افزايش قيمت كارخانه اي 

خودرو مطابق مصوبه شوراي رقابت 8.2درصد بوده است. او 
توضيح داد: قرار بود مجوز افزايــش نرخ خودرو در آبان ماه 
امسال صادر شــود اما چون اين موضوع محقق نشد بيش 
از هزارميليارد تومان به زيان شــركت هاي خودرو ســازي  
اضافه شــد. نعمت  بخش با تأكيد بر تأثير زيان خودروسازان 
بر كيفي سازي  و توســعه محصوالت، ادامه داد: رشد زيان 
خودروسازان، منابع مالي را به تحليل برده و موجب شده آنها 
نتوانند به قطعه سازان پول بدهند در نتيجه قطعه سازان هم 
نمي توانند قطعات خطوط توليد را تامين كنند، اين موضوع 
در نهايت به افت توليد خودرو منجر و موجب افزايش تعداد 
خودرو هاي ناقص شده است. او با بيان اينكه دود اين بحران 
به چشم مصرف كننده واقعي مي رود تأكيد كرد: وقتي نوبت ها 
عقب مي افتد و تجاري سازي  محصوالت دچار عقب ماندگي 
مي شود، عرضه كم مي شود و قيمت ها در بازار افزايش مي يابد.
او با بيان اينكه با وجود افزايش هزينه تمام شده توليد اجازه 
افزايش نرخ به صنعت خودرو داده نمي شود گفت: به عنوان 
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 
هزينه هاي توليد به  خودرو ســاز تكليف شده به طور مثال 
پژو پارس را به قيمت 140ميليون تومان بفروشند درحالي كه 
قيمت تمام شــده اين محصول بيش از 180ميليون تومان 
است ولي همين خودرو در بازار به قيمت 320ميليون تومان 
فروخته مي شود، اين به معناي توزيع يك رانت بزرگ ميان 

واسطه هاست.
نعمت بخش درباره راهكار حل مشكالت صنعت خودرو سازي  
گفت: تنها راه اين است كه اجازه داده شود قيمت خودرو در 
حاشيه بازار كشف شود اما در دولت ها شهامت تصميم گيري 
وجود ندارد. با اين كار واســطه گري در بازار خودرو حذف و 
قيمت خودرو تك نرخي مي شــود و به شرط توليد مستمر 

روزانه 2500دستگاه، ظرف چند ماه قيمت ها نزولي مي شود.

كامنت هاي مردم در واكنش 
به خبــر آغاز اجــراي طرح 
توزيــع هوشــمند كاالهاي 
اساســي نشــان مي دهــد 
مصرف كنندگان اين طرح را 

چندان جدي نگرفته اند

 فرخنده رفائي
خبرنگار

چهره روز

نقدخبر

معماي رشد فروش نفت ايران 
جواد اوجي، وزير نفت ايــران مي گويد: 
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 خيره كننده اي داشته است.
معماي ميزان توليد و صادرات نفت ايران به ويژه پس از خروج آمريكا 
از برجام همچنان به قوت خود باقي است. در حالي مسئوالن از رشد 
خيره كننده فروش طالي سياه خبر مي دهند كه همچنان اطالعاتي 
از ميزان توليد، صادرات، قيمت و مقاصد صادراتي در دسترس نيست. 
به همين دليل قضاوت درباره چگونگي اين رشد خيره كننده، مبهم و 
كلي است. در غياب انتشار اطالعات دقيق بيم آن مي رود كه در تنظيم 
بودجه سال آينده، مجلس و دولت، دچار پديده بيش نمايي درآمدهاي 
نفتي شوند. سؤال اينجاست كه ميزان درآمدهاي ناشي از صادرات نفت 

و فراورده هاي آن در سال آينده چقدر خواهد بود؟ 
شايسته است وزير نفت شفاف تر سخن بگويد و اعالم كند دست كم 
صادرات نفت ايران،  اكنون به چه كشورهايي و به چه شيوه اي صورت 
مي گيرد و آيا خريداران سنتي نفت ايران به جز چين، ميزان خريدشان 
را افزايش داده اند؟ مهم تر اينكه وضع وصول و دسترسي به درآمدهاي 

ارزي ناشي از صادرات نفت چگونه است؟

چراغ سبز نهضت ملي مسكن به مالباختگان اقتصاد
 شرايط ثبت نام 

در مسكن دولتي آسان شد
از اين پس تمام كساني كه از ميانه سال 95به بعد مالك 

آپارتمان نبوده اند مي توانند در نهضت ملي مسكن ثبت نام كنند

براساس آخرين اصالحاتي كه در شــروط چهارگانه  مسكن
ثبت نام 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 نداشــته اند، فرم جيم آنها سبز است و 

مي توانند در نهضت ملي مسكن ثبت نام كنند.
به گزارش همشــهري، طرح هاي 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 خانه دار 
شدن استفاده نكرده و در شهر محل تقاضا نيز 5سال سابقه سكونت 
داشته باشند. البته شرط سابقه 5سال سكونت پيش از آغاز ثبت نام 
مســكن دولتي براي مهاجران از كالنشهرها به ساير شهرهاي كشور 
به غيراز 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 ثبت نام مسكن دولتي به 5سال كاهش 

يافته است.

گشايش براي مالباختگان قبل از 95
در دهه 90و به خصوص از ميانه سال 96به بعد كه در سايه تحريم ها و 
جهش چندين باره نرخ ارز، پرش هاي متوالي نرخ تورم مصرف كننده 
نيز تجربه شد، بســياري از خانوارها براي پوشــش دادن هزينه هاي 
خود مجبور به استفاده از سرمايه گذاري و دارايي هاي قبلي شدند. در 
اين ميان برخي نيز در مقاطع پرتنش اقتصاد نظير صعود پرحاشــيه 
بورس در ابتداي ســال 1399، براي كسب بازده باال و رفع مشكالت 
مالي خود نســبت به تبديل و انتقال سرمايه گذاري هاي خود به بازار 
سرمايه اقدام كردند. در اين وضع بسياري خانه هاي خود را فروختند تا 
با چند برابر كردن آن در بورس، خانه بزرگ تر و مناسب تري 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 يك دهم مبلغ اوليه كاهش پيدا كــرد و پرش صد درصدي قيمت 
مسكن در همين دوره نيز دليل مضاعفي شد تا خانه دار شدن دوباره 
به رؤيايي بعيد براي اين افراد تبديل شود. در اين وضعيت با توجه به 
شرط دوره مالكيت در ثبت نام مســكن دولتي، اين افراد حتي امكان 
ثبت نام و خريد در نهضت ملي مسكن را نيز نداشتند و حمايت هاي 
دولتي هم شامل حال آنها نمي شد؛ حاال با تغييراتي كه در اثر پيگيري 
وزارت راه و شهرسازي در شرايط دريافت مسكن دولتي اعمال شده، 
فعاًل 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 ثبت نام كنند؛ اما فرم جيم مالباختگان اخير در اقتصاد 
ايران - به خصوص افرادي كه خانه خود را فروخته و پول آن را در بورس 
باخته اند - 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 به گونه اي اين شرط براي مهاجران از

كالنشهرها به ساير شهرهاي كشور به يك ســال كاهش مي يابد 
و براي آن دسته از كارمندان دولت نيز كه به استناد حكم دستگاه 
ذيربط به شهر ديگري جز استان تهران منتقل مي شوند، 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 ثبت نام 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 يك ميليون و 800 هزار نفر در سامانه ثمن براي 
مشاركت در نهضت ملي مســكن و ساخت 4ميليون واحد مسكوني 
در 4ســال ثبت نام كرده اند كه البته هنوز اطالعات آنها پايش نشده 
و مشخص نيســت چه تعداد واجد شــرايط دريافت مسكن دولتي 
هستند. به گزارش همشهري، در نهضت ملي مسكن، متقاضيان در 
540 شهر امكان ثبت نام دارند و تهراني ها نيز به دليل معرفي نشدن 
زمين و پروژه در داخل شهر، فقط در 3شــهر جديد پرند، هشتگرد 
استان البرز و ايوانكي استان ســمنان اجاره ثبت نام دارند كه البته 
به نظر نمي رســد هيچ كدام از اين 3شهر قادر به جبران نياز مسكني 

متقاضيان تهراني باشند.

دولت از اموال خودش خبر ندارد
  خبر: فاطمه دادگر، مديركل دفتر مديريت اموال و دارايي هاي دولت مي گويد: خزانه 
داري كل كشور به دنبال برون سپاري شناســايي اموال مازاد دولت است؛ زيرا  اكنون 
خزانه داري كل كشور به دنبال واداركردن دستگاه ها براي خود اظهاري نيست و تالش 
داريم با برون سپاري شناسايي اموال مازاد دولت، برداشت اطالعات به صورت ميداني 

يا با گزارش هاي مردمي، با دادن مشوق ها انجام شود.

  نقد: از پديده هاي عجيب در اقتصاد ايران يكي همين است كه خزانه دار كل كشور 
خبر ندارد كه دولت چه اموالي دارد، با اين حساب بعيد نيست كه نه تنها دولت از اموال 
خودش خبر نداشته باشد بلكه بسياري از درآمدهاي كشور هم به جاي واريز به حساب 
خزانه به حساب هاي دستگاه ها در شــيوه هاي مختلف واريز شود. اگر در دنيا دولتي 
بيايد و بگويد كه خودش نمي داند كدام اموال و امالك به نام اوست و از مردم بخواهد 
كه امالك دولتي را شناسايي و معرفي كنند، شــاخص شفافيت آن كشور مخدوش 
مي شود. در پاســخ به گفته اين مقام مســئول كه مي گويد: برآورد رسانه ها از ارزش 
دارايي هاي مازاد دولت؛ مبني بر وجود 15 هزار هــزار ميليارد تومان دارايي مازاد در 
دولت، مورد تأييد وزارت اقتصاد نيست. بايد پرســيد: شما بفرماييد كه برآوردتان از 

ميزان دارايي هاي دولت چيست؟ چرا اين برآورد را شفاف اعالم نمي كنيد؟ 
 عدم النفع دولت از دارايي هايش آن هم 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 
دو فوريتي به مجلس بفرستد و اعالم كند هر مقام مسئولي كه امالك دولتي را پنهان 
كرده براي هميشه از خدمات دولتي منفصل و محروم مي شود. با اين تدبير البته صداها 

بلند مي شود و شايد فرياد مخالفت ها آدرس امالك پنهان شده را فاش سازد.

طرح توزيع هوشمند كاالهاي  گزارش
اساســي از نيمــه  مهرماه با 
توزيع مرغ منجمد و تخم مرغ 

به نرخ دولتي در سامانه بازرگام آغاز شد.
 در هفته گذشته مســئوالن وزارت جهاد و 
سازمان تعاون روســتايي، به عنوان 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 مي شود در اين طرح، آن دسته 
از كاال هاي اساســي كه در ســامانه عرضه 
مي شــود، در كمتر از ۲4ســاعت با قيمت 
مصوب در اختيار شهروندان قرار مي گيرد. 
اعالم شده خريد از اين سامانه هزينه اي بيش 
از نرخ مصوب براي شهروندان در بر ندارد. اما 

اين طرح تا چه حد قابليت اجرا دارد؟ 

واكنش هاي مردم به اجراي اين طرح
كمتر از ۲ مــاه پيش، اجــراي طرح عرضه  
3قلــم كاالي لبنــي مشــمول تخفيــف 
10درصــدي، به دليل همراهــي نكردن 
خرده فروشــي ها بــا ايــن طــرح تقريبا 
بي نتيجه مانــد. اگرچه در فروشــگاه هاي 
زنجيره اي و به تازگي در ميادين خبرهايي 
از توزيع اين اقالم به گوش رســيده اما در 
ســوپرماركت ها مصرف كنندگان بسياری 
از اقــالم تخفيف خــورده را مشــاهده 
نكردند. حاال كامنت هاي مــردم زير خبر 
آغاز توزيــع هوشــمند كاال در خبرگزاري 
فارس نشــان مي دهــد؛ مصرف كنندگان 
اين طــرح را چنــدان جــدي نگرفته اند، 
به نظر مي رســد اغلب آنها به عملي بودن 
اين برنامه اميــد چنداني ندارنــد. يكي از 
خوانندگان در اظهارنظر خــود، اين طرح 

را با طرح قرعه كشــي خودرو مقايسه كرده 
اســت. ديگري با انتقاد از عملكرد ســايت 
مورد استفاده براي اجراي اين طرح، يعني 
سايت بازرگام، تأكيد كرده بعد از يك ساعت 
معطلي موفق به ثبت سفارش اقالم مورد نياز 
خود در اين سايت نشــده است. يكي ديگر 
از كاربران، قيمت هــاي كنوني محصوالت 
عرضه شده در اين سايت را زير سؤال برده و 
گفته قيمت ها در سوپرماركت سركوچه آنها 

منصفانه تر است.
افزايــش واكنش هاي منفي بــه اين طرح 
درحالي است كه در ۲سال گذشته با توجه 
به شيوع كرونا، اســتقبال از آنالين شاپ ها 
يا همان فروشــگاه هاي مجازي با رشــدي 
تصاعدي همراه شده اما با اين حال ماهيت 
اقــالم توزيعــي در اين طرح از يك ســو و 

جامعه هــدف آن، كه اقشــار كم درآمد را 
تشكيل مي دهد، 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.
چنان كه دبير اتحاديه بنكداران موادغذايي 
تهــران در گفت وگــو 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. به گفته 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 ثبت شده در اين 

سامانه را غيرممكن دانست و ادامه داد: حتي 
40ميليون پيك موتوري هــم نمي توانند 
چنين تقاضايي را پوشش دهند و اين ضعف، 
مصرف كنندگان را با مشكل مواجه خواهد 
كرد، زيرا خريدار نمي توانــد براي دريافت 
يك قوطي روغني كه االن بــه  آن احتياج 
دارد تا ۲روز 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.

اجراي طرح از عهده وزارتخانه  خارج است
طرح توزيع هوشــمند كاالهاي اساسي با 
تكيه بر بستر فضاي مجازي و فروشگاه هاي 
زنجيره اي برنامه ريزي شده اما اين دو بستر 
تا چه حد مي توانند پاسخگوي نياز جامعه 
باشد؟ تنها در اتحاديه بنكداران مواد غذايي، 
۲5هزار واحد خرده فروشي در حال فعاليت 
است كه نشان مي دهد سيستم توزيع سنتي 
كاال به صــورت مويرگي به دليل ســهولت 
دسترســي مصرف كنندگان با هيچ روش 
ديگري قابل جايگزيني نيست. اين در حالي 
است كه اتحاديه هاي دهگانه همگن شامل 
بنكداران، سقط فروشان، خواربارفروشان، 
لبنيات و... به طور 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 
هيچ يك از كشــورهاي دنيا چنين طرحي 
اجرا نشــده و اين نشــان مي دهد؛ چنين 
طرح هاي احساســاتي توجيح اقتصادي، 
علمي و منطقي ندارد و تنها تحميل هزينه 

به دولت خواهد بود. حسني افزود: بازار ايران 
يك بازار سنتي اســت؛ كاال از توليدكننده 
به بنكداري، از بنكدار بــه خواربارفروش و 
از خواربارفروشي به دســت مصرف كننده 
مي رسد. حتي فروشــگاه هاي زنجيره اي با 
آن عظمت پاسخگوي نيازهاي روزانه مردم 
نيستند و زير ۲5درصد تقاضا را مي توانند 
پوشــش دهند. 75درصد مــردم ايران يا 
دسترسي به فروشگاه هاي زنجيره اي ندارند 
و يا براي خريد يكــي دو قلم كاال مراجعه به 

فروشگاه زنجيره اي را منطقي نمي دانند.

كار وزارتخانه توزيع كاال نيست
حسني، همراهي بازار با اين طرح را به دليل 
به روز بودن قيمت ها غيرممكن دانســت و 
گفت: اجراي اين طرح هزينه هايي 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. 
به گفته او، ورود وزارتخانه جهادكشاورزي 
به حوزه كســب وكار اشــتباه اســت و در 
حوزه فعاليت اين وزارتخانــه به قدري كار 
و مسئوليت هســت كه اگر به اين حوزه ها 
رســيدگي شــود وقتي براي توزيع پودر و 
روغن و كــره باقي نمي مانــد. بايد عرضه و 
تقاضاي بازار را كنترل كند، ارز دولتي بايد 
قطع شود، ارز نيمايي بايد قطع شود، زمينه 
سرمايه گذاري ايراني هايي كه توان اقتصادي 
دارند در كشور فراهم شود تا سودها كم شود، 
رقابت پذيري باال برود و همه چشم ها به بانك 
مركزي براي وام دوخته نشود، اين تنها راه 
ايجاد فراواني و ثبات قيمت كاالســت كه 
سود آن هم به توليدكننده مي رسد و هم به 

مصرف كننده.

توزيع كاالهاي اساسي با پيك موتوري
 رئيس اتحاديه بنكداران در گفت وگو با همشهري: كار وزارتخانه ها توزيع كاال نيست

اين طرح پيشاپيش شكست خورده است

درحالي كه احمد نعمت بخــش، دبير انجمن  خودرو
خودروسازان معتقد اســت: قيمت كارخانه اي 
خودرو در 8 ماه امســال 8.۲درصد رشد كرده، 
محاسبات همشهري نشان مي دهد: قيمت سبد محصوالت 
خودروســازان بين 40تا 95درصد رشدكرده است. طبق اين 
آمارها، قيمت خودروهاي داخلي، در سال گذشته و همينطور 
امسال متناسب با هزينه تمام شده توليد، افزايش يافته است. 
به نظر مي رسد بايد ريشه هاي بحران در صنعت خودرو سازي  را 

در مديريت دولتي اين شركت ها جست وجو كرد.
به گزارش همشهري، زيان انباشته شركت هاي خودرو سازي  
به 83هزار ميليارد تومان رسيده است. خودروسازان معتقدند؛ 
علت اين زيان، غيرواقعي بودن قيمت كارخانه اي خودروهاست؛ 
به اين معنا كه قيمت فروش كارخانه، متناسب با هزينه تمام شده 
توليد، رشد نكرده اســت. با اين حال محاسبات همشهري، بر 
مبناي داده هاي انجمن خودروســازان نشان مي دهد؛ قيمت 
كارخانه اي خودروهاي داخلي، در سال گذشته و همينطور در 
8 ماه سال جاري با رشد هزينه تمام شده توليد، فاصله آشكاري 
ندارد و حتي بخش زيادي از افزايش هزينه تمام شــده توليد 
خودرو، با افزايش نرخ محصوالت جبران شــده است. به باور 
كارشناسان ريشه زيان سنگين شركت هاي خودروساز را بايد در 
مديريت دولتي و بحران ساز آنها جست وجو كرد. به گفته 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 مي دهد امسال احتماال 
950هزار دستگاه خودرو در شركت هاي داخلي توليد خواهد 
شد؛ درحالي كه برآوردهاي انجام شده از حجم تقاضاي بازار بين 

يك تا 1.5ميليون دستگاه خودرو خبر می دهد.

رشد قيمت پارسال نسبت به امسال
خودروســازان مي گويند؛ قيمت خودرو متناسب با افزايش 

قيمت مواد اوليه افزايش نيافته است. در گزارشي كه انجمن 
خودروســازان براي روزنامه همشــهري ارســال كرده، امور 
مطالعات و برنامه ريزي استراتژيك شركت ساپكو اعالم كرده؛ 
قيمت كارخانه اي خودرو، نسبت به مواد اوليه، عقب ماندگي 
1۲0درصدي دارد. با اين حال محاســبات همشهري چنين 

ارقامي را تأييد نمي كند. 
بررسي آمارهاي منتشر شــده در كدال نشان مي دهد قيمت 
محصوالت ايران خودرو و سايپا در سال 99نسبت به سال 98 
بين 7.5 تا 153درصد رشــد كرده است؛ به طور مثال قيمت 
گروه سمند به عنوان يك محصول پرفروش 81.5درصد و گروه 
محصوالت پژو 68.9 درصد در سال گذشته افزايش يافته است. 
مقايسه اين ارقام، بدون درنظر گرفتن ميانگين وزني اثر قيمت 
مواد اوليه در توليد نشان مي دهد؛ اين افزايش نرخ ها 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 شــركت هاي 
خودرو سازي  اطالعاتي منتشــر نمي كنند كه نشان دهد هر 
كدام از اين مواد چه ميزان در هزينه تمام شده توليد نقش دارد. 
شركت هاي خودرو سازي  تاكنون حتي از انتشار جدول هزينه 

تمام شده هر خودرو به تفكيك پرهيز كرده اند.

رشد قيمت 8 ماه امسال نسبت به پارسال
آن طور كه احمــد نعمت بخش، دبير انجمن خودروســازان 
مي گويد: قيمت كارخانه اي خودرو در 8 ماه امســال نسبت به 
 مدت مشابه پارسال 8.۲درصد رشــد كرده است؛ با اين حال 
آمارها نشان مي دهد، قيمت خودروهاي توليدي ايران خودرو 
و سايپا در 8 ماه سال جاري نسبت به  مدت 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 بين 17.5تا 1۲8درصد افزايش يافته است.

همشهري در قالب يك بررسي آماري تحليل مي كند
ريشه هاي فشار براي افزايش قيمت خودرو

ميزان رشد قيمت محصوالت ايران خودرو و سايپا در 8 ماه امسال )قيمت كارخانه(- ارقام به ريال
تغيير- درصدتغييرهشت ماهه امسالهشت ماهه پارسالنام محصول
۱،۰۰۴،8۷۰،۵88۷،۱۲۰،۹۳۲،۰۳۹۶،۱۱۶،۰۶۱،۴۵۱۶۰8.۶پژو ۲۰۰8
۶8۶،۰۵۱،۵8۶۱،۳۴۰،۹۷۹،۶۱۵۶۵۴،۹۲8،۰۲۹۹۵.۵گروه سمند

۱،۱۳۱،۷۷۰،۱۱۵۲،۲۰۳،۹۰8،۹۴۰۱،۰۷۲،۱۳8،8۲۵۹۴.۷دنا
۴۶8،۷۱8،۳۴۶8۷۰،۴8۴،۶۹۲۴۰۱،۷۶۶،۳۴۶8۵.۷خانواده تيبا
۴۴۱،۴8۵،۲۵۴8۱۶،۷۵۰،۰۱۷۳۷۵،۲۶۴،۷۶۳8۵.۰وانت ۱۵۱
۷۱۴،۷۱۴،۶۹۰۱،۲۶۷،۰۳۵،۱۱۱۵۵۲،۳۲۰،۴۲۱۷۷.۳گروه پژو

۱،۱۱۲،۹۶۶،۵۹۶۱،۵88،۷۶۶،۵۳۰۴۷۵،۷۹۹،۹۳۴۴۲.8رانا
۱،۶۹۳،8۰8،۹۰۵۲،۳8۹،8۱۱،۱۹۱۶۹۶،۰۰۲،۲8۶۴۱.۱هايما

ميزان افزايش قيمت مواد اوليه توليد خودرو در 8 ماه امسال- ارقام كيلوگرم به تومان
درصد تغييرمقدار تغيير8ماهه امسال8ماهه پارسالمواد اصلي

۵۳8۶۴۱۹۱۶۳۶۵۳۰۶۷8.۲كائوچو طبيعي
۹۹۳۶۲۲۶8۷۱۲۷۵۱۱۲8.۳ورق آهن سرد

۷۷۶۴۵۹۹۱۶۳۲۶۰۹۴8۵۶۱۴۹۵۱۱۰.۳فلزات گرانبها راديوم- گرم
۲۱۱۱۳۴۳۶۷۵۲۲۵۶۲۱۰۶.۹كائوچو مصنوعي

۱8۰۳۵۳۴۶۲۳۱۶۵88۹۲.۰مواد پليمري
۵۷8۴۱۱۰۶۱۵۲۷۷۹۱.۲قراضه
۱۱۳۵8۹۲۱۲۹۷۷۹۹۳888۷.۵مس

۱۷8۲۳۳۳۰۰۱۱۵۱۷88۵.۲فوالد آلياژي
۳۴۶8۳۵۹۷۰۴۲۵۰۲۱۷۲.۱شمش آلومينيوم

۳8۴۰۳۵۵۵۲۰۱۷۱۱۷۴۴.۶سرب
۲۹۰۱۴۶8۴۱۱۱۰۴۱۱۲۰۹۵۷۳۴۱.۷حداقل دستمزد- ريال

۱۵۰۲۰۲۹۲۰۱8۷۶8۵۱۶۷۳۹۳۴.۴فلزات گرانبها پاالديوم- گرم
۲۱۱8۶۲۴88۹۳۷۰۳۱۷.۵دالر

ميزان رشد قيمت محصوالت ايران خودرو و سايپا در سال گذشته )قيمت كارخانه(-ارقام به ريال
درصدتغييرمقدار تغييرميانگين قيمت ۱۳۹۹ميانگين قيمت ۱۳۹8نام محصول

۵۱۱،۵۱۵،۳۷۴۱،۲۹8،۴8۹،۲۰۵۷8۶،۹۷۳،8۳۱۱۵۳.8۵رانا
گروه وانت و محصوالت 

۴۲۵،۱۱۰،۴۷۴88۰،۱۴۰،۱۶۹۴۵۵،۰۲۹،۶۹۵۱۰۷.۰۴جديد ايران خودرو

۴۶۲،۷۷۶،۵۱۲8۴۰،۰۲۵،۹۴۳۳۷۷،۲۴۹،۴۳۱8۱.۵۲گروه سمند
۱،۰۲۰،۷۳8،۱۹۷۱،۷۶۱،۵۵۴،۵۵۹۷۴۰،8۱۶،۳۶۲۷۲.۵8هايما

۵۱۵،۷۴۰،۷۶۴8۷۱،۲۴۱،۹۵۱۳۵۵،۵۰۱،۱8۷۶8.۹۳گروه پژو
۳۵۳،۹۳۴،۶8۳۵۹۳،۱۰۲،۳۷۴۲۳۹،۱۶۷،۶۹۱۶۷.۵۷خانواده تيبا
۳۲۹،۴۵۶،۰۴۰۵۴۱،۵8۰،۱8۵۲۱۲،۱۲۴،۱۴۵۶۴.۳۹وانت ۱۵۱

۹۷۳،۷۶۳،۱۵۹۱،۴۱۱،۰۴۴،۰۹۰۴۳۷،۲8۰،۹۳۱۴۴.۹۱دنا
cs۳۵ ۱،۱۷۱،۶۲۵،۱۴۳۱،۴۹۲،۰۷۲،۷۲۷۳۲۰،۴۴۷،۵8۴۲۷.۳۵چانگان
۲8۰،۹۹۵،۷۶8۳۰۱،888،8۱8۲۰،8۹۳،۰۵۰۷.۴۴خانواده پرايد

ميزان افزايش قيمت مواد اوليه توليد خودرو- ارقام كيلوگرم به تومان
درصدتغييرمقدار تغييرميانگين ۱۳۹۹ميانگين۱۳۹8مواد اصلي
۷۵۵۰۲۱۱۲۱۱۳۵۷۱۱۷۹.۷ورق فوالدي

۹۲۵8۰۱۹۵۴۵8۱۰۲8۷8۱۱۱.۱مس
۱۴۱۷۴۲۷۹۹۲۱۳8۱8۹۷.۵فوالد آلياژي
۳۲8۳۰۶۳۰۴۲۳۰۲۱۲۹۲.۰آلومينيوم
۱۱۳۲۰۲۰۷۹8۹۴۷88۳.۷دالر نيما

۳8۳۰۶۶۲8۲۷۹8۷۳.۱چدن قراضه
۳۰8۹۰۵۱۱۶۶۲۰۲۷۶۶۵.۶مواد پليمري
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06
آرامش قبل از 

طوفان

انتخاب سكوت به جای گفت وگو
چه تأثیری بر زندگی مشترك 

می گذارد؟

07
سفر به سرزمین 

اشباح

از جامائیكا
یكی از مقاصد اصلی گردشگران 

چه می دانید؟

08
تهران را 

به ياد بسپار

با 10 نماد هنری  
و معماری شاخص تهران 

بيشتر آشنا شويد

10
طعم خوش 

دسرهای میوه ای

سرآشپز این هفته 
سه خوراكی خوشمزه پاییزی 

معرفی می كند

12
سوت زنان در میان 

خش خش برگ ها

با جادوی پاییز در متفاوت ترین 
ایستگاه ریلی  كشور در استان لرستان 

بیشتر آشنا شویم

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

نازنین متین نیا و روایت یك روزنامه نگار از ابتال به 
سرطان  در كتاب »موهایم را دوباره خواهم بافت« 

سی وسه پل را به 
آمریكایی ها معرفی كردم

نوشتن، پرنورترین شاخه 
امیدواری من بود

11

پای صحبت های الله اسکندری، بازیگری که 
همیشه دغدغه زیبایی شهرش را دارد

عاشق تهران
قديمی و سنتی هستم
08

در این چند روز خیلی ها 
درباره ركورد 26ریباند در 
يك بازی با من صحبت 
كرده اند اما روحم از آن خبر 
نداشته و اصالً نمی دانستم 
یك ركورد است. اگر حامد 
حدادی در بازی بود امكان 
نداشت این تعداد ریباند 
داشته باشم و می توانم 
بگویم از نبود حامد در تیم 
ملی سوء استفاده كردم

له
ج ا

 فر
مد

حا
س: 

عك

زندگی شورانگیز آن دوچشم بسته!
همیشــه پیش روی او بــه زانو 
درمی آیــم، یعنی به ســان یك 
توان یاب تســلیم كامل و اسیر 
از پیش اعالم شــده ام تا تواناتر 
از پیش شــوم، چون واالتر از او 
نمی شناســم! آیــا نخواندن و 
ندانستن نوعی معلولیت است؟ 
ابتدا بگویم وقتی دوست داشتن 
كسی برایم هستی پیدا می كند 
كه پای كتاب هم در میان باشد؛ 
مثل دیــدن فیلم های همه عمر 
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 كم سو و عروس معلم دف و كم بینا 
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، گلفروشی ها خلوت، گل ها 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 توان یابان اســت، پس خاطره ای را از سال های 

پیش از كرونا مرور می كنم...
...صدای پای باران پشت پنجره، جیك جیك خانم و آقای 
گنجشك روی شاخه بید، صدای كرشمه تار و تنبور به وقت 
اندك اندك خوانی شهرام ناظری، حتی صدای مادر وقتی 
كه می گوید »دردت به جونم باز كه سرما خوردی!«؛ همه 
این صداها و آواها را نمی شــنود. او حتی صدای خش خش 
برگ های زیرپاش را در پیاده راهی كه به دكه روزنامه فروشی 
می رسد نمی شنود. 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 
می دهد. مدتی بعد همین كار را هم كرد. خودم دیدم شانه 
به شانه هم می آمدند. رئوف و دلبرانه آقای بی صدا دست در 
دست كسی پیش می رفت كه به  گمانم از راه رفتن واهمه 
داشت. از دور فكر كردم البد دارد سربه سر زمین می گذارد، 
در روزگاری كه سفت ترین زمین ها ناگهان فروچاله می شود. 
پیش كه آمدند، دیدم دلبر آقای بی صدا، چشم بسته می آید. 
از 25سال پیش چشم بسته دست به سر و روی دنیا می كشد 

و چشم بسته عاشق آقای بی صدا شده است.
... یادم نمی آید در كدام فصل هر دو ناپدید شدند تا همین 
نزدیكی ها كه بســیاری از یادهایم را باد با خود برده است، 
دیدمشــان خوش تیپ تر از بهار شــده بودند. همراهشان 
دختركی گویا و بینا بود شبیه 6سالگی كه بین هر دو گام 
برمی گرفت. وقتی پرسیدم كجا رفته بودید، گفتند جایی 
در دوردست های 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 یك ونیم میلیون معلول 
كشور بود كه نابینایان و ناشنوایان در صدر آنها هستند. دنیا 
گرچه هنوز غنچه است اما چگونه شنیدن و چگونه دیدن را 
نه تنها به خودش به پدر و مادرش هم یاد می دهد. 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 می كنم. آنان 2هفته بعد 

به سوئد برگشتند.
كاش همه ما ســهمی در آرامش بخشی به معلوالن داشته 
باشیم؛ آنكه سركوچه یا ته كوچه یا وسط خیابان همسایه 
ماست. كاش می شــد الاقل گاهی نرمه صدایی برای یك 
بی صدا، روزنه ای برای آن نابینا و چتری باشیم برای آنكه 

بی دست زیر باران روزگار كویری است؛

جهان دری ست كه به رفتار باد
دست تكان می دهد

بر لوالیی كه به حلق تنگ جفتش
فرو رفته است

در قفل این درهیچ معمایی نیست

آن كه چشم بسته می خواند، اینكه نشنیده پاسخ می دهد، 
او كه پا ندارد اما مــی دود و زندگی را فراتر از زندگی تعالی 
می بخشند بسی ارجمندتر از من و مایی است كه با وجود 
داشتن تن سالم احتماالً به خاطر نادانی و یا كم دانی زندگی 
كردن نمی دانیم! برآوردهای آمــاری می گوید هم اكنون 
10تا 15درصــد از جمعیت بالغ بر ۸ میلیــارد 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 زمینه های 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 كاستی ها چگونه 
به زندگی نگاه می كنم و چگونه می خواهم با آن رفتار كنم 
تا به خودم و به زندگی معنی و هستی ببخشم. من درختی 
بی برگ و بر می شناسم كه فقط سایه دارد. من بریده راهی 
می شناسم كه شاید سالی یك بار كســی یا كسانی از آن 
بگذرند. من سنگی دیده ام كه وقتی آب جوی، باال می آید 
زیر پای رهگذران می نشیند تا بپرند. من حتی گنجشكی 
دیده ام كه یك پا دارد، اما همه آسمان را در آغوش می گیرد. 
من صخره ای می شناسم كه از بس امواج هزارساله بر سرش 
خورده شبیه كاروانی شده اســت كه چشم انتظار ساربان 
است. من دختری را می شناســم كه هیچ وقت دست و پا 
نداشــته اما با 4دندان تصویر كودكی را كشیده بود كه در 

كوچه دنبال توپ می دوید.
 كاش كرونا، گرانی و بیكاری خیلی كم بــود تا حال همه 
كم  ناتوان نبود و كمی خوب بود و بیشتر یكدیگر را دوست 

می داشتیم.

تو را دوست دارم
چون صدای اذان در سپیده دم

چون راهی كه به خواب منتهی می شود
تو را دوست دارم

چون آخرین بسته سیگاری در تبعید

فریدون صدیقی

استادروزنامهنگاری

یادداشت 

   شعرها از غالمرضا بروسان

یـادداشـت هـفتـگی 
استاد فریدون صدیقی 
 در این ســتون را از 
 هـفتـــه آینـده در 
امه  ـر روزـن صفحـه آخ

بخوانید.
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چرایكیسكوتمیكند؟

سكوترابشكنید

سؤالپیچنكنید

بازگشتبهساحلآرامش

مكتب خانه 6 پادكست گردی

رفعبیحوصلگی
كودكان

برای همه والدین پیش آمده كــه با بدقلقی و 
بی حوصلگی كودكشــان مواجه شده باشند و 
كالفه از بهانه گیری های او، ندانند چطور باید این 
شرایط را مدیریت كنند. بد نیست بدانید كودكان 
هم درست مانند بزرگساالن، احساساتی مانند 
بی حوصلگی را تجربه می كنند و برای رفع این 

مشكل، گام های مؤثری وجود دارد.

  1
قبل از هرچیز بپذیرید كــه اگر فرزندتان 
دچار بی حوصلگی شــده و نمی توانید 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 
بی حوصلگی، تنها كاهش سطح انرژی در 

اثر كم خوابی یا تغذیه نامناسب باشد.

   3
بســیاری از والدین به خاطر مشغله زیاد، 
نمی تواننــد هــر روز به نیازهــای روانی 
كودكان توجه كنند، به همین دلیل توصیه 
می شود برنامه هفتگی تدارك ببینید. برای سرگرمی و 

تفریح مشترك برنامه بریزید.

   4
اوضاع را با ســرزنش خودتان بدتر نكنید! 
خودتان را توجیه كنید و به خاطر داشــته 
باشید كه شــما مسئول ســرگرم كردن 

فرزندتان برای رهایی از دام بی حوصلگی نیستید.

   5
به فرزندتان آموزش دهید كه دلیلی برای 
هراس از احساسات منفی معمولی ازجمله 
بی حوصلگی وجود نــدارد و بهترین كار، 
روبه رو شدن با آن است و گاهی بی حوصله بودن، هیچ 
اشكالی ندارد. به عالئم و نشــانه ها توجه كنید. گاهی 
اوقات كودك تصور می كند بی حوصله است اما واقعیت 
چیز دیگری است. بچه ها اغلب نمی دانند كه باید از كجا 
شــروع كنند یا فعالیت مورد عالقه شان چیست؟ در 
چنین موقعیت هایی حضور والدین می تواند بسیار مفید 

باشد. به فرزندتان كمك كنید تا مسیر خود را بیابد.

راهنما

آلپاچینو،بازیگریكهتاجسهگانهبازیگریرابرسردارد

سفربهدنیایدرونیكپدرخوانده

بازیگرانی كه شانس بازی در فیلم های دهه 70میالدی را داشــتند، به چهره هایی ماندگار و محبوب تبدیل شدند و نه تنها در سینمای آمریكا كه در 
عرصه های جهانی شناخته  شده و مطرح شدند. آل پاچینو یكی از این بازیگران بود كه آغاز دوران حرفه ای كاری اش در این دهه رقم خورد. هرچند او 
با نقش پدرخوانده در ذهن سینمادوستان ماندگار شده اما دوران حرفه ای زندگی او پر از افتخارات مهم بوده است. »بعدازظهر سگي«، »سرپیكو«، 
»عدالت براي همه«، »بي خوابي«، »صورت زخمي« و »تاجر ونیزي« برخي از مشهورترین فیلم هاي او هستند. او تاج سه گانه بازیگری را بر سر دارد.
)اصطالحی كه برای بازیگران برنده 3جایزه اسكار، امی و تونی به كار برده می شود.( آشنایی با زندگی و شخصیت این بازیگر مشهور خالی از لطف نیست.

ارتبــاط برقــرار كــردن نیز یك 
مهارت است؛ یعنی نیاز به آموزش 
دارد، نیاز به تمریــن دارد و نیاز به 
بهبود دارد. متأســفانه در بیشتر 
خانواده های ایرانــی چنین موارد 
و مهارت هایــی آمــوزش داده 
نمی شــود. پس همان قدر كه به 
پوشــش و واكس كفــش و دیگر 
امورات معمولی زندگی تان توجه 
می كنید، باید به این موارد هم توجه 
كنید. در این مورد می توانید كتاب 
صوتی بهبود روابط زناشویی به زبان 
آدمیزاد را گوش كنید كه البته اگر 
اهل مطالعه هم باشید، می توانید 
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 می توانید 
از اپلیكیشــن های كتاب هــای 
الكترونیك ایران نیز تهیه كرده و در 
وقت هایی كه زمان های مرده دارید، 

آن را گوش بسپارید.

بهبودروابطزناشویی

ایــن كتــاب صوتی هــم برای 
زمان های مرده شما تهیه شده 
است؛ در اتوبوس، مترو، تاكسی، 
ســفر و هر جایی كه احســاس 
می كنیــد به جای نــگاه كردن 
به در و دیــوار و خیابان و مردم، 
می توانیــد از یــك فایل صوتی 
بهره  ببرید و چیزهایی بیاموزید. 
كتــاب شــامل گزیده هایی از 
سخنرانی های فرهنگ هالكویی 
اســت كه در حوزه روانشناسی 
كتاب هــا و آثار مختلفی نشــر 
داده است. این مجموعه صوتی 
شامل 4ساعت از سخنرانی های 
این مشــاور و روانشناس است 
كــه دربــاره ازدواج و خانواده و 
بهبود روابط خانوادگی شــكل 
گرفته اســت. در این مجموعه 
صوتــی، شــما بــا نكته هایی 
چون خودشناســی، قدردانی و 
قدرشناسی، خشم و عصبانیت و 
درك یكدیگر و... آشنا می شوید 
كه تأثیر فوق العاده ای در بهبود 

روابط تان خواهد داشت.

بایدهاونبایدها

در دنیای كتاب هــا و آموزه های 
مرتبط با روابط زوجین و زندگی 
زناشــویی، كتاب هــای جــان 
گــری و البته كتاب معــروف او 
)مردان مریخی، زنان ونوســی( 
جزو معروف ترین ها محســوب 
می شوند. 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 فرصت های مختلف 
قابل گوش كردن 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 
جایگاه ها طبیعتــا چه تغییراتی 
در ارتباط آنها خواهد گذاشــت. 
در غالب آموزه هایی از این دست، 
این تغییر زمانه و اثر آن در روابط 
كمتر مورد بررسی قرار گرفته كه 
آن را می تــوان از مزیت های این 

كتاب دانست.

ارتباطهمسران

پنجشنبه

شماره 143
11  آذر 1400 

طرح:محمدعلیحلیمی

آلفردو جیمز پاچینو، ملقب به آل پاچینو در سال 1940در منهتن نیویورك در خانواده ای ایتالیاییـ  آمریكایی 
متولد شد. دوران كودكی و نوجوانی دشواری داشت و تجربه های تلخی چون جداشدن والدینش از یكدیگر 
را پشت سر گذاشــت. از همان ابتدا عالقه زیادی به دنیای بازیگری و سینما نشــان می داد. اوایل كار در فقر 
و افســردگی زندگی می كرد و گاهی حتی پول كافی برای پرداخت كرایه اتوبوس برای رفتن به تســت های 
بازیگری را نداشــت و مجبور می شد از دیگران قرض بگیرد. در سن 22ســالگی مادرش را نیز از دست داد و 
در كنار پدربزرگ مــادری اش به ادامه زندگی پرداخت. وی در كودكی به تقلید صدا و بازی شــخصیت های 
فیلم عالقه داشت. آل پاچینو در سن 10سالگی به بازی بیســبال روی آورد و از همان سن به بازیگری عالقه 
داشت. دوستانش او را »بازیگر« صدا می زدند. او در ابتدا شغل هایی چون پیك، فروشنده كفش، صندوق دار 

سوپرماركت و روزنامه فروشی را تجربه كرد و سپس جذب دنیای بازیگری شد.

بین تیپ های شخصیتی ای كه در سیستم MBTI دسته بندی 
می شــوند، آل پاچینو به تیپی خاص تعلق دارد. ظاهراً تیپ 
شخصیت INFJ نادرترین تیپ شخصیتی است كه تنها یك 
درصد جمعیت را به خود اختصــاص می دهد. افرادی كه این 
تیپ شــخصیتی را دارند ایده آل گرا هســتند. آنها به واسطه 
خالقیت و ذهن زیبایی كه دارند جهان را نه تنها به شكلی كه 
هست، بلكه به شــكلی كه فكر می كنند باید باشد، می بینند. 
با وجود اینكه آنها نســبت به مشكالت دیگران اهمیت نشان 
می دهند و همــدردی می كنند ولی متفكرانی هســتند كه 
تصویر بزرگ تری از ماجرا می بینند. آنها به جای كمك به افراد، 
به دنبال راه هایی 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 برنامه ریزی 
 INFJ دقیقی داشته باشــند. به همین علت، تیپ شخصیتی
میل دارد به تنهایی با مســائل دنیا برخورد كنــد و بنابراین 
می تواند به دنبال مواجه شــدن با چالش های عظیم خرد و از 
خواب و خیال بیدار شود. اما باید بگوییم بسیاری از تغییرات 
بزرگ داخل جامعه به واســطه رفتار مصمــم و قاطعانه افراد 

INFJ  انجام می شود.

توصیف كارشناســان از بازی پاچینو، هنرمندی اســت كه 
با اجرایی قدرتمند پرده را در برمی گیرد. بعید اســت شــما 
آل پاچینو را نبینید. او هم ستاره است و هم بازیگر، در تك تك 
فیلم هایش فراموش نشدنی است و كاماًل در نقش ذوب می شود. 
او همه تناقض های حضور بزرگ بر پــرده را دارد؛ در جزئیات 
دقیق است، توان مغلوب كننده ای دارد، ماحصل كارش اغلب 
نفس را بند می آورد، گاهی آزاردهنده به نظر می رسد اما همواره 
فراموش نشدنی است. با همه این ویژگی ها او اعتراف می كند 
كه مدتی چندان قدردان توانایی ها و داشته هایش نبوده است. 
او می گوید:»بازیگر ثروتمند معموالً راهی برای خالص شدن 
 از شــر ثروت پیدا می كند. من پول هایــم را روی فیلم خودم
The Local Stigmatic ســرمایه گذاری كردم كه هرگز رنگ 
پرده را به خود ندید. روی چند نمایشــنامه كار كردم. ناگهان 
پس از چند ســال كلی مالیات مقروض شــدم و موعد وام ها 
سرآمد و ورشكسته شدم. اما می دانی واقعاً چه چیز تكانم داد؟ 
داشتم  در سنترال پارك قدم می زدم كه جوانی نزدیك آمد كه 
او را نمی شناختم. و به من گفت: هی چه اتفاقی برات افتاده؟ 
دیگه نمی بینمت مرد. ِمن من كردم. جوان گفت خدای من آل. 
می خوام 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.«

چالشمهمبازیگری
آل پاچینو در سن 29سالگی برای نخستین بار با 
بازی در فیلم »ناتالی« به ایفای نقش در ســینما 
پرداخت. 2ســال پس ازآن، در فیلم »وحشت در 
نیدل پارك«  بازی كرد امــا باعث معروفیت وی 
نشد. شــهرت آل پاچینو در ســن 32سالگی و با 
بازی در فیلم »پدرخوانده« به دست آمد. این فیلم 
به عنوان شاهكار سینما جهان با بازی فوق العاده 
آل پاچینو در نقش مایكل كورلئونه و با كارگردانی 
فرانسیس كاپوال شناخته شد. پس از اكران فیلم 
پدرخوانده نام آل پاچینو سر زبان ها افتاد و درآمد 
نســبتاً خوبی هم از بازی در این نقش نصیبش 
شد. اما به جای آنكه با درآمد حاصل از فیلم سراغ 
نقش های ساده تر برود و در آسودگی زندگی كند، 
اشتیاقش در بازیگری را دنبال كرد و همیشه سعی 
می كرد در فیلم هایی بازی كنــد كه واقعاً حرفی 
برای گفتن داشــتند و توانایی هایش را به چالش 
می كشیدند. فعالیت حرفه ای آل پاچینو محدود به 
سینما نشده است. او اشتیاق و عشق اولش را تئاتر 
می داند و در این حوزه فعالیت های بسیار دارد و 
جوایز و افتخارات زیادی هم كسب كرده است. در 
عرصه سریال های تلویزیونی هم آثار و نقش های 

بسیار خوبی از او به یادگار مانده است.

نادرترینتیپشخصیتیكودكیسخت،دورازهنر

نجاتتواناییها

تجربههایمتفاوت
ســتاره ســینمای دهه 70میالدی، تجربه های متنوع و 
متفاوتی را پشت ســر گذاشته اســت. در اوایل حرفه اش 
به عنــوان اســتندآپ كمدین بــازی می كــرد. خودش 
می گوید:»بــه هركس می گویم بــاور نمی كند.« او مدتی 
به عنوان دربــان در تاالر كارنگی كار می كــرد. درباره این 
دوره از زندگی اش گفته»زمانی كه دربان بودم، درحالی كه 
در آینه دیواری خودم را تحســین می كردم، از كار اخراج 
شدم.« او كارهای متعدد و عجیب غریبی انجام داده است 
مثاًل 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 می ترسیدند تا به وسیله مدیر 

استودیو اخراج شوند.

انتخابسكوتبهجایگفتوگو،چهتأثیریبرزندگیمشتركمیگذارد؟

آرامش قبل از 
طوفان

با وجود تأثیر مثبت گفت وگو در بهبود 
روابط زوج ها، بعضی زنــان و مردان، 
مهارت گفت وگوی صحیح را یاد نگرفته اند و هنگام بروز اختالفات 
فقط سكوت می كنند. گاهی هم به روش های دیگری مثل بی محلی 
متوسل می شــوند تا به خیال خود، از این راه حرف شان را زده 
باشند. این راه حل شاید به ظاهر آرامش را به خانه برگرداند اما 
در واقعیت اگر ادامه داشته باشد، بر رابطه زوجین تأثیرات منفی 
زیادی می گذارد. محمدرضا دژكام، روانشناس و مشاور، درباره 
علت های سكوت كردن یكی از زوجین، تأثیر حرف نزدن بر رابطه 

همسران و راه حل مواجهه با این شرایط توضیح می دهد.

نیلوفرذوالفقاری

در روابط بین یك زوج، اینكه هر كدام از افراد به دلیل اختالف نظر عصبانی شود و حتی جر و 
بحث كند، طبیعی است. اما گاهی یك رفتار اشتباه آسیب زا بعد از این مجادالت روی می دهد، 
یعنی سكوت! درحالی كه گفت وگو در بهبود هر نوع رابطه ای نقش مهمی ایفا می كند، در 
مقابل راهبرد سكوت كه از آن به عنوان قاتل  خاموش هم یاد می شود، هر رابطه ای را تا حد 
خطرناكی آسیب پذیر می كند. چه شــما این راهبرد را به كار گرفته باشید چه در برابرتان 
اعمال شده باشد، در هر دو صورت این موضوع نشانه یك رابطه ناسالم است؛ به خصوص اگر 
مدت طوالنی ادامه پیدا كند. گاهی زن یا مرد با سكوت شان می خواهند 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 خواسته هایش 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 می گیرد. چه اینكه این 
تصور واقعی باشد چه نه، یك طرف به همسرش بی محلی می كند تا توجه او را به خود جلب 
كند. اما با به كارگیری این روش لزوماً قصد آسیب رساندن به او را ندارد. بعضی افراد هم در 
مجادالت، به دلیل ترس از درگیری، سكوت می كنند و معتقدند جروبحث كردن رابطه آنها را 
بیشتر در معرض خطر قرار می دهد. گاهی یكی از طرفین تنها به دلیل دلسوزی غلط و برای 
آزار ندادن طرف مقابل، در مجادالت لفظی سكوت می كند. دیده شده كه وقتی شخص در به 
اشتراك گذاشتن احساساتش و دفاع كردن ناتوان است، سكوت می كند. از آنجا كه مشاجره ها 
و دعواهای مداوم بعد از مدتی طاقت فرســا می شــود، یكی از طرف ها به دلیل خستگی و 
درماندگی از این وضعیت با اختالف گریزی، آرامش كاذب را به سكوت كردن ترجیح می دهد.

سكوتهمسرباطرف
مقابلچهمیكند؟

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

كمتر است.

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 به تازگی دعوایی بین شما اتفاق افتاده است؟ شریك زندگی تان 
از چه چیزی این قدر 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 شیوه ای را پیش می گیرد، آرامش خود را حفظ، لحن تان را مالیم 
و ابراز همدردی كنید و به او اطمینان خاطر بدهید كه به دنبال راه حلی 
برای دغدغه ذهنی اش هستید. اگر خود را مقصر می دانید، عذرخواهی 
كنید. اما اگر این شــیوه تبدیل به عادت شده است، در گفت وگویی او را 
آگاه كنید كه رفتارش زندگی عادی شما را مختل كرده است. گاهی، زمان 

حالل مشكالت است.

سؤال پیچ كردن طرف مقابل و گفت وگو در زمانی نامناسب، مشكالت 
بین شما را بیشتر می كند. به همســرتان زمان بدهید تا در تنهایی، 
اشتباه رفتاری خود را ارزیابی و بررسی كند كه سكوتش چقدر می تواند 
مشكلی را رفع كند یا به بدتر شــدن آن دامن بزند. اگرچه از سكوت 
همسرتان آزرده شده اید، خودخواهی خود را كنار بگذارید و حفظ 
رابطه تان را در اولویت قرار دهید. مقابله به مثل و صحبت نكردن، 

برای پایان دادن به ســكوتی كه كمی طوالنی شــده، چاره كار نیست و وضعیت را از آنچه هست بدتر می كند.
همیشه الزم نیست شما نصیحت گر و سخنران باشید. 
وقتی طرف مقابل تان سعی در صحبت كردن دارد، گوش 
دهید و پیشداوری نكنید. متوجه خواهید شد كه تنش 
آرام می شود. 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 مناسب تر با هم حرف می زنیم.« 
اگر هیچ یك از این راهكارها كمك نكــرد، به فكر یك 
مشاور متخصص باشید. اگر شــریك زندگی تان نتواند 
نگرانی هایش را با شما در میان بگذارد، احتماالً بتواند در 

این باره با متخصصان صحبت كند.
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ازدواج در جزیره

فیلم گردی7سفارت خانه

روزگار دیكتاتــوری تروخیــو در 
دومینیكن روزگاری خاص در میان 
كشــورهای دریای كارائیب بوده؛ 
به همین دلیل آثــار و رمان های 
مختلفی با این موضوع شكل گرفته 
اســت. این فیلم را ماریانو باروسو 
ساخته است. فیلم درباره خواهران 
میرابال است. اعضای خانواده  آنها 
به دســت مأموران رژیــم تروخیو 
كشته می شــوند. همین امر باعث 
می شود تا این خواهران به مبارزه با 
این دیكتاتور برخیزند و جان شان 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 به شــدت تحت تأثیر قــرار داد. 
حتی بخشی از طرفداران دیكتاتور 
وقت این كشور هم تحت تأثیر قرار 
گرفتند. مأموران دیكتاتور، ماشین 
این ســه زن را متوقف كرده و آنها 
را به زور بیرون آورده و با مشــت و 
لگد آنقدر مضروب شــان كردند تا 

جان بدهند.

در زمان پروانه ها

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؛ می خواهد 
كه نخستین فیلم بلندش را بسازد. 
این فیلم كــه در ژانــر فیلم های 
واقع نما قرار می گیرد، ســعی دارد 
كه سختی های فیلم  ساختن را به 
نمایش بگذارد؛ خاصه در كشوری 
مثــل پورتوریكــو  )منظورمان از 
فیلم های واقع نما، ژانری است شبیه 
به »ماجرای نیمروز« و »ایســتاده 
در غبــار« و...(. البته چالش هایی 
كه یــك فیلمســاز می تواند با آن 
روبه رو شود، به صورت مطایبه آمیز 
در این اثر به نمایش درآمده است. 
در واقع خط اصلــی این فیلم، این 
دغدغه همیشگی كارگردان های 
غیرآمریكایی اســت كه نمی دانند 
باالخره فیلم شــان را باید به زبان 
انگلیسی بسازند كه مثال دیده شود 
یا اینكه به زبان بومی خودشــان 

بسازند.

من كارگردان هستم

انیمیشن كوكو

یكی از انیمیشن های كاردرستی كه 
می توانید تماشا كنید، همین كوكو 
است كه توسط لی آنكریج ساخته 
شده. فیلم درباره نوجوانی است كه 
دوست دارد موسیقی را دنبال كند 
و می خواهد مثل ارنستو دال كروز 
كه الگوی او است، نوازنده ای بزرگ 
و حرفه ای شود اما خانواده آنها نسل 
به نسل با موسیقی مشكل دارند و 
اجازه نمی دهند 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 می كند 
تا به آرزویش برسد. این انیمیشن 
توسط كمپانی پیكسار ساخته شده 
و انتشار آن هم با والت دیزنی 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 می توانید بدانید.
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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 سرخپوست ها بودند كه 4قرن قبل از میالد مسیح)ع( زندگی مسالمت آمیزی با 
هم داشتند. این جزیره در ابتدای قرن شانزدهم به تسخیر اسپانیایی ها درآمد و بعداز آن هم مورد هجوم پرتغالی ها 
قرار گرفت. البته طبیعی بود كه چنین جزیره بكر و زیبایی مورد توجه كشورهای استعمارگر قرار بگیرد، چنان كه 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 به دست آورد اما همچنان ملكه الیزابت دوم را به طور نمادین به رسمیت می شناسد. نفوذ 
انگلیسی ها 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 آیین ها و سنت های آفریقایی هنوز بین آنها رواج دارد.

جامائیكا با توجه به موقعیت جغرافیایی اش، منحصربه فردترین مناظر طبیعی جهان 
را دارد و از محل جذب گردشگر درآمد هنگفتی كسب می كند اما مردم آن مثل مردم 
بیشتر كشورهای استعمارزده جزو طبقه متوسط به شمار می روند. افراد طبقه متوسط را 
كشاورزان، ماهیگیرها یا كارگران مزارع نیشكر تشكیل می دهند و در كپرها و محله های 
زاغه نشین اطراف كینگستون- پایتخت جامائیكا- زندگی می كنند. جامائیكا یكی از 
بزرگ ترین صادركنندگان شكر در جهان است و بخش قابل اعتنایی از مردم این كشور 
در مزارع نیشكر فعالیت می كنند. موقعیت های شغلی مناسب و دولتی به سختی ایجاد 
می شود و مردم برای یافتن شغل مناسب باید تحصیالت آكادمیك داشته باشند. جامائیكا 
یكی از ثروتمندترین كشورهای جهان به شمار می رود اما هزینه تحصیل در دانشگاه های 
این كشور گران است و همه خانواده ها از پس هزینه های تحصیل فرزندانشان برنمی آیند. 
درآمد مردم این كشور به طور میانگین 5300دالر در سال است. برای مقایسه این درآمد با 
چند كشور اروپایی، بد نیست بدانید كه درآمد میانگین سوئیسی ها در سال 85هزار دالر 
و درآمد آمریكایی ها 60هزار دالر است. طبق آخرین برآوردها ساالنه بیش از یك میلیون 
گردشگر از جامائیكا بازدید می كنند و باال رفتن آمار گردشگران كمك چشمگیری به 

اقتصاد كوچك این كشور كرده است.

در كشور جامائیكا حقوق زنان و برابری مرد و زن در حد كمال رعایت می شود 
و به همین دلیل تعداد زنان تحصیل كرده به مراتب بیشتر از مردهاست. باورش 
سخت اســت كه جامائیكا به عنوان یكی از كوچك ترین كشورهای آمریكای 
مركزی درصد زن هایی كه در عرصه های مدیریتی در آن فعالیت می كنند با 
آمریكا و كانادا برابری می كند. مردم این كشور معتقدند زنان به این دلیل وارد 
عرصه های مدیریتی شده اند كه مردهای جامائیكایی طبق یك آداب و سنت 
قدیمی ترجیح می دهند 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 
رواج دارد. البته از نظر مردم دیگر كشورها، مردان جامائیكایی  بسیار سختكوش 
و پرتالش به نظر می رســند. یك ضرب المثل جامائیكایی هم می گوید: »مرد 

جامائیكایی، عاشق پیشه ای قهار، كارگری پركار«.

خلق وخوی مردم كشــورهایی كــه جاذبه های گردشــگری دارند برای هر 
گردشگری مهم اســت و حتی در انتخاب مقصد نهایی به عنوان یك ویژگی 
مورد توجه قرار می گیرد. جامائیكا از این حیث بین گردشگران خارجی یكی 
از محبوب ترین كشورها به حســاب می آید، چرا كه مردم مهربان، بخشنده و 
مهمان نوازی دارد. این كشور مردم خونگرمی دارد كه دایره ارتباطاتشان صرفاً 
به اعضای خانواده محدود نمی شود. آنها از این نظر به فرهنگ ایرانی شباهت 
زیادی دارند. در جامائیكا كودكان، مردان و زنانی را كه رابطه دوســتانه ای با 
والدینشان دارند عمو و خاله خطاب می كنند و این رابطه دوستی گاهی آنقدر 
عمیق می شــود كه به رغم نبودن ارتباط خونی، همه بچه ها از چتر حمایتی 
عموها و خاله ها برخوردار می شــوند. خونگرمی مردم جامائیكا و مناظر زیبا، 
سواحل بكر، هوای مطبوع، غذاهای لذیذ و هزینه های منطقی باعث شده افراد 

زیادی از سراسر دنیا این كشور را به عنوان محل ازدواجشان انتخاب كنند.

از معروف ترین جاذبه های گردشگری كارائیب چه می دانید؟

مجمع الجزایر جادویی
در روزهایی كه شیوع ویروس كرونا عرصه را به مردم دنیا تنگ كرده و كشمكش های 
سیاسی به تخاصم كشــورها با یكدیگر دامن زده، بســیاری از انسان ها هنوز هم 
زیبایی های این دنیای فانی را جســت وجو می كنند. تماشای زیباترین نقاط جهان 
یك جورهایی دیدن نیمه پر لیوان اســت و انســان را به زندگی امیدوار می كند. 
كارائیب كه آن را آنتیل هــم می نامند، یكی از زیباترین مناطق جهان اســت كه 

در آمریكا واقع شــده و با جزایر زیبایش شناخته می شــود؛ جزایری كه در چنین 
اوضاع و احوالی هنوز هم مقصد اصلی بسیاری از گردشگران است و همه انتظاراتی 
را كه انسان از گشــت وگذار در ســواحل بكر و دیدنی دارد برآورده می كند. این 
 گزارش مختصاتــی جمع وجور از 10جزیــره دیدنی كارائیب را پیش روی شــما 

قرار می دهد.

  سن بارتلمی   ییالق پولدارها

در این جزیره خدماتی بی عیب و نقص به گردشگران خارجی ارائه می شود و همه  چیز برای رفاه آنها 
مهیاست. سن بارتلمی بیشتر پاتوق پولدارها و افراد مشهوری است كه می خواهند تعطیالت شان 

را در یك جزیره لوكس سپری كنند. این جزیره كه در نزدیكی آب های فرانسه واقع شده، با هتل ها 
و اقامتگاه ها و ویالهای شخصی مجهز و مدرن شناخته می شود و عروس و دامادهای پولدار برای 
گذراندن  ماه عسلی رؤیایی به آنجا می روند. جالب است كه بدانید این جزیره تنها مستعمره سوئد 

در دریای كارائیب بود. سن بارتلمی برخالف سایر جزایر دریای كارائیب در تعطیالت زمستانی 
مورد توجه توریست ها قرار می گیرد.

  ویرجین   در چند قدمی آتشفشان

این جزایر را كریستف كلمب، دریانورد ایتالیایی در سال1493 میالدی كشف كرد. بیشتر بومیان 
ویرجین تا سال1596 یا از این جزیره فرار كردند یا توسط مهاجران به قتل رسیدند اما حاال داستان 

به كلی تغییر كرده است. ویرجین هم اكنون جزو موفق ترین دولت های كارائیب به شمار می رود و 
از طریق جذب گردشگر درآمد هنگفتی دارد. این جزیره با ساحلی زیبا و آب هایی آرام، یك مكان 

رؤیایی برای گردشگری به شمار می رود. یكی دیگر از جاذبه های این جزیره قرار گرفتن در همسایگی 
آتشفشان هایی است كه چشم انداز زیبایی برای ویرجین ترسیم كرده اند. صادرات جزایر ویرجین 

بریتانیا را نیشكر، ماهی تازه، میوه های كمیاب و شن و ماسه تشكیل می دهند.

  بلیز    شگفتی طبیعت
ورزش های آبی این روزها طرفداران بی شماری در دنیا دارد. این دسته از ورزشكاران معموالً ورزش 
و تفریح در آب های آرام را تجربه می كنند و بهترین جایی كه می شود به آنها توصیه كرد جزیره بلیز 

در شرق دریای كارائیب است. در این جزیره می توان 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 می رود. 

دیدن صخره فانوس دریایی در قلب بلیز هم خالی از لطف نخواهد بود. این جزیره مقصد اصلی 
طبیعت گردهایی است كه گونه های كمیاب جانوری و گیاهی را جست وجو می كنند. ساكنان جزیره 

در سواحل زندگی می كنند و فضای داخلی جزیره مملو از حیوانات و پرندگان كمیاب است.

   آروبا    جایی برای گلف بازها
 این جزیره هم كه در جنوب كارائیب واقع شده و بخشی از پادشاهی هلند است، بهشت گلف بازها 

به شمار می رود. تفریحات آبی، دوچرخه سواری در كوهستان و اسب سواری هم در آروبا بسیار رایج 
است اما گلف بازها معتقدند برای گلفرهای حرفه ای جایی بهتر از جزیره آروبا پیدا نمی شود. برخالف 

سایر مناطق كارائیب، آروبا آب وهوایی خشك و بیابانی دارد و مملو از درختان كاكتوس است. آروبا 
بیرون از كمربند طوفان قرار دارد و برای گردشگرانی كه گشت وگذار در مناطق خشك و بیابانی را 
ترجیح می دهند یك انتخاب مناسب است. مساحت این جزیره 33كیلومترمربع است و از ابتدا تا 

انتهای آروبا را در كمتر از یك ساعت می توان طی كرد.

  گوادلوپ     عكس یادگاری با كوسه ها

این جزیره مقصد اصلی بسیاری از گردشگران خارجی و جایی برای گرفتن عكس یادگاری با 
كوسه های عظیم الجثه است. برای این كار، غواص ها وارد قفس های مخصوص می شوند و با لباس 

غواصی خودشان را به كوسه می رسانند. جالب است كه بدانید گوادلوپ فاقد پرچم رسمی است و از 
پرچم فرانسه استفاده می كند.

  توركس و كایكوس   پاتوق سلبریتی ها

به جرأت می توان گفت كه جزایر توركس و كایكوس جزو زیباترین و لوكس ترین مقاصد گردشگری 
در منطقه كارائیب به شمار می روند. جزایر كارائیب البته مملو از تفرجگاه های بكر و دیدنی با سواحلی 
زیباست و بسیاری از سلبریتی ها خانه های ییالقی در این جزایر مهیا كرده اند اما به نظر می رسد جزایر 
توركس و كایكوس گوی سبقت را از سایر جزایر كارائیب ربوده اند و همواره جای لوكسی برای تفریح 
و استراحت ستاره های هالیوود و ابر میلیاردرها بوده است. این دو جزیره به هم چسبیده، بخشی از 
شهرتش را مدیون حضور سلبریتی هاست و به همین دلیل معموالً در قرق سلبریتی هاست و سفر به 
این جزایر در فصول دلپذیر سال بسیار گران تمام می شود.

  بارابادوس   یك مقصد بهاری
گشت وگذار در طبیعت بكر و دیدنی و بازدید از بناهای تاریخی و خرید از فروشگاه های لوكس از 
سرگرمی های این جزیره خارق العاده 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 تابستان هایی 
مرطوب و بهاری گرم و خشك شناخته می شود و سفر به این جزیره در فصل بهار اوج می گیرد. معماری 
بی نظیر این جزیره بیش از هر موضوع دیگری مورد توجه گردشگران قرار می گیرد و بازدید از بناهای 
تاریخی یكی از برنامه های اصلی تورهای گردشگری است كه مردم را به این منطقه می برند. تنوع اقوام در 
این جزیره بیداد می كند، اما فرهنگ غالب در بارابادوس، آفریقایی، هندی و انگلیسی است.

  آنتیگوا    اینجا باران نمی بارد
این جزیره به واسطه داشتن خط ساحلی با شن های سفید رنگ مشهور است و معموالً به عنوان میزبان 
مسابقات بین المللی قایقرانی انتخاب می شود. یكی دیگر از مزیت های ویژه جزیره آنتیگوا این است 
كه همه امكانات الزم برای غواصی را برای غواص  های حرفه ای مهیا كرده و هر سال تعداد زیادی از 
غواص ها در این جزیره گرد هم جمع می شوند. آنتیگوا یكی از 2جزیره ای به شمار می رود كه كشور 
ناشناخته باربودا و آنتیگوا را به وجود آورده اند. بین تمام جزایری كه در دریای كارائیب وجود دارد 
جزیره آنتیگوا جزو آفتابی ترین جزیره ها به حساب می آید و در همه فصول، آب و هوایی تابستانی 
دارد. اینجا از رعدوبرق و باران های فصلی خبری نیست.

  كوبا   موسیقی روی شن های ساحل

خیلی ها كوبا را با سیگارهای برگش می شناسند و خیلی های دیگر به واسطه سیاستمدار شناخته 
شده ای به نام فیدل كاسترو با آن آشنایی دارند اما كمتر كسی می داند 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 تاریخچه ای پرسروصدا دارد اما یك مقصد ایده آل برای گردشگران حرفه ای به 
شمار می رود. كوبا به واسطه داشتن شهرهای رنگارنگ و مناظر شگفت انگیز و مردمانی شب زنده دار و 
مهمان نواز معروف است و هر سال میلیون ها گردشگر خارجی برای حضور در جشنواره های موسیقی 
كه در ساحل این كشور برگزار می شود به هاوانا می روند.

  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 به عنوان 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 زیبایی های این جزیره به منطقه كارائیب می روند. سن وینسنت جزیره ای كوچك و زیباست كه 
طبیعتی بی نظیر با صخره های بزرگ دارد و غواصی در آب های آن حس خوبی به غواص ها می دهد. ساختار 
حكومت در این جزیره اینگونه است كه ملكه بریتانیا به عنوان حكمران شناخته می شود و نماینده او 
شخصی را به نخست وزیری انتصاب می كند كه از پشتیبانی اكثریت در مجلس برخوردار باشد.

از جامائیكا، یكی از مقاصد اصلی گردشگران چه می دانید؟

سفر به سرزمین اشباح
دریای كارائیب یكی از شگفت انگیزترین نقاط جهان به شمار می رود. جزایر مسحوركننده 
از یك سو و سواحل زیبا و پرزرق وبرق از سوی دیگر این منطقه را احاطه كرده اند و هر سال 
میلیون ها نفر گردشگر را به سمت خودش می كشاند. جامائیكا، سرزمینی كه از سال ها قبل نامش با مشهورترین 
دونده های دوهای سرعت مثل یوهان بلیك، آسافا پاول و یوسین بولت گره خورده درست در میان چنین لوكیشن 
شگفت انگیزی واقع شده و خیلی ها این كشور كوچك را زیباترین نقطه جهان می دانند. جامائیكا را با مناظر زیبا، 
سواحل شگفت انگیز، آبشارهای دوست داشتنی و اقامتگاه های ساحلی لوكس می شناسند و بین كشورهای كوچك 
و زیبای آمریكای مركزی 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 برمی گردد و این كشور تاریخ نسبتًا كوتاه اما پرفراز 

و نشیبی دارد كه خواندن آن خالی از لطف نیست.

بهنام سلطانی

جادوی سیاه وسفید
باور به خرافات در بیشتر كشورهای آمریكای مركزی رواج دارد و مردم جامائیكا هم 
از این قاعده سنتی پیروی می كنند. در این كشور، مردم به سحر و جادو باور دارند و 
جادوهای به كار گرفته در جامائیكا شامل دو نوع طلسم می شود. به اعتقاد مردم این 
كشور، جادوی سفید و جادوی سیاه می تواند خوش شانسی بیاورد و در عین حال 
می تواند 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 
می زند و بازماندگان در این فرصت می توانند 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 كوبه ای و رقص های مخصوص است شب زنده داری می كنند. البته 
برخی از مردم چنین باورهایی را به سخره می گیرند و به جادوی سیاه وسفید اعتقادی 
ندارند، اما عده  زیادی مدام نشانی مغازه های سحر و جادوفروشی را می جویند. جالب 
اینكه روزنامه های محلی هم داستان های پرماجرایی درباره طلسم های باطل شده 

روایت می كنند و به رواج خرافات بین مردم این كشور دامن می زنند.

طبیعت شگفت انگیز
از آداب و ســنت های منحصربه فرد و 
بعضاً عجیب مردم جامائیكا كه بگذریم 
باید به طبیعت بكر و زیبای این كشور 
اشــاره كنیم كه خیلی ها معتقدند در 
دنیا نظیر ندارد. آبشــار دانز كه یكی از 
اصلی ترین جاذبه های گردشــگری در 
كارائیب به شــمار می رود و همواره در 
فهرست بهترین آبشارهای جهان قرار 
دارد. ساحل داكتر كاو هم كه در بخشی 
از پارك دریایی مونگوبی واقع شده یكی 
از قدیمی ترین و معروف ترین سواحل 
جامائیكا به شــمار می رود. گردشگران 
در این ســاحل می توانند شــنا در آب 
 زالل دریا را كه در تمام طول سال حدود
26 درجه سانتی گراد است تجربه كنند. 
غارهای گرین گروتو كه حدود 26هكتار 
از زمین های ساحلی شمال جامائیكا را 
تشكیل می دهد، یكی دیگر از جاذبه های 
گردشگری این كشور است. جامائیكا 
یك كشــور كاماًل توریســتی است و 
طبیعی اســت كه همه امكانات برای 
گشت وگذار لذتبخش برای گردشگران 
فراهم باشد. در این كشور اقامتگاه های 
لوكسی ساخته شــده كه گردشگران 
در آنها ساكن می شــوند و با فراغ بال از 

آبشارهای اطراف باال می روند.
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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 
می سپارید، می توانید با آن ارتباط 
بگیرید؛ اما در اصل باید این قطعه 
را هم نوعی قطعــه تهرانی بدانیم 
یا اینکه دســت کم خاطرات یک 
تهرانی اصیــل در تهران نســبتاً 
قدیمی، در شــکل گیری آن تأثیر 
زیادی داشته. او این قطعه معروف 
را، وقتی خواند که ویرانه های خانه 
بزرگشــان در چهارراه عزیزخان 
تهران را مشاهده می کرد که خراب 
شده بود و بعدها روی این ویرانه ها 
یک آپارتمان بزرگ ساختند. دلش 
گرفت و چنین قطعه ای را ساخت 
و برای هر کسی که خواند، دید که 
حسابی اثرگذار از آب درآمده است. 
او درســت پیش بینی کرده بود؛ 
این قطعه معروف رسول نجفیان 
و یکی از ترانه هــای تهرانی های 

قدیمی شد.

رسم زمونه

مگر می شود از قطعه های مرتبط 
با تهــران قدیم صحبــت کرد و 
یادی از مرحــوم مرتضی احمدی 
نکــرد؟ ایــن کار اصاًل شــدنی 
نیست. شاید بشــود او را در کنار 
افرادی چون جعفر شــهری و ...، 
جزو کســانی دانســت که هویت 
تهران قدیم را زنده نگه داشــتند. 
احمدی در این آلبوم، سعی کرده 
اســت قطعه های مرتبط با تهران 
قدیم را بازخوانــی و ضربی خوانی 
کند؛ با آن صــدای خاص خودش 
کــه اصــاًل وقتــی می شــنویم، 
ناخودآگاه یاد قدیم های پایتخت 
می افتیم. نویســنده کتاب هایی 
چون »فرهنــگ بــر و بچه های 
تــرون: کلمه های ویــژه، واژه ها، 
اصطالحــات و ضرب المثل های 
تهرانــی« و »پرســه در احواالت 
ترون و ترونیا«، از همان واژه های 
تهرانی اصیل ســعی کرده در این 
قطعه ها استفاده کند و بپرسد که 
گاهی در گاراژ دل را باز بکنم یا نه 
 و درباره »ماشــین مش مندلی« 

بخواند و ... .

طهران قدیم

اجازه بدهید یک موزیک انتقادی 
هم معرفی کنیم که درباره تهران 
تولید شــده اســت؛ قطعه ای که 
رضا یزدانی خوانده و روزبه بمانی 
هم ترانه اش را ســروده است. رضا 
یزدانی به واسطه همکاری با مسعود 
کیمیایی در فیلم های او، قطعه های 
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 کرده ها، این شهر 
گوشه گوشه اش، ســعادت آباده/

اینجا تهرونه، شــهر خوشبختی، 
شــهر دربند شــهر آزادی/معنی 
اختالفو، می فهمــی وقتی، باالی 
برج میالدی...« البتــه یزدانی با 
توجه بــه اینکــه یــک خواننده 
اجتماعی محســوب می شود، در 
این قطعه ســعی کرده از وضعیت 
گسترش شــهر و برج ســازی ها 
و ســخت شــدن زندگــی در 
 کالنشهری به نام تهران، در قالب 

این قطعه بخواند.

اینجا تهرونه

پنجشنبه

شماره 143
11  آذر 1400 

با ۱۰ نماد هنری  و معماری شاخص تهران بيشتر آشنا شويد

تهران را به ياد بسپار
هنر تجسمی، روح تازه ای است كه كالبد اشیا را جان تازه می بخشد و وقتی این هنر در فضای شهری 
نمود پیدا می كند، چه بسا كاركردی بیشتر هم در برخواهد داشت. كارایی این هنرهای بصری در 
فرهنگ، هویت ملی، حیات جمعی شهری، آموزش های شهروندی و حتی امور تجاری و تبلیغات 
انكارناپذیر است. شهر تهران نیز از این هنر بی نصیب نمانده و تاریخ و فرهنگ غنی آن را می توان 

در بناهای تاریخی، مجسمه های قدیمی و سردیس های ارزشمندش جست وجو كرد. گرچه اغلب 
بناهای هنری و تاریخی آن در دل كوچه پسكوچه های شهر چون ُدر در صدف مانده و كمتر در معرض 
دید هستند اما برج ها و مجسمه های شهری در میادین و خیابان های پرتردد جلوه گری می كنند. با ما 

همراه باشید تا نگاهی به تعدادی از این آثار تجسمی ارزشمند در شهر تهران بیندازیم.

عمرخیام در پارك الله
تا اسم عمرخیام این شاعر پرآوازه ایرانی به میان می آید، 
ناخودآگاه ذهن سراغ رباعیات زیبای این شاعر عالیقدر 
می رود؛ رباعیاتی که نه تنها در ایران که در سراسر دنیا هم 
عالقه مندان زیادی دارد. استاد ابوالحسن خان صدیقی، 
سازنده این تندیس ارزشمند اســت و با اتکا بر هنر خود 
یادگاری عزیز را برای این مرز و بوم، در پایتخت، بنا نهاده 
است. سنگ مرمر کارارا، متریال اصلی این مجسمه است 
و جلوه شــاهکاری به بوســتان الله، در مرکزیت تهران 
بخشیده اســت. جالب اســت بدانید که این تندیس در 
ابتدا در ایتالیا ساخته و پرداخت شــد و سپس به ایران 

منتقل شد.

امیركبیر در پارك ملت
امیرکبیر بزرگمردی تاریخی است که همواره از درایت 
و خردمندی او یادشــده است. اســتاد ابوالحسن خان 
صدیقی، باری دیگر با خلق این اثر نشان داد که توانمندی 
او در خلق آثار، بی نظیر است. این مجسمه در سال۱۳۵۶ 
در فلورانس ایتالیا ساخته شد و ۳۳ سال بعد از ساخت 
اثر در ســال۱۳8۹ به همت جمعی از دوستداران هنر 
ایران و ســازمان زیباسازی شــهر تهران به ایران آمد. 
این مجســمه که آخرین اثر اســتاد صدیقی اســت، از 
جنس برنز بوده و ۱۰/۳متر ارتفاع دارد. این مجســمه 
 همچنین در پارك ملت تهران و در کنار ســایر مشاهیر 

جای گرفته است.

خالق شاهنامه در میدان فردوسی
فردوســی را همگان با حماسه های پرشــور و گدازش 
می شناسند. فردوسی مرد بلندآوازه ای از سرزمین پارس 
اســت که با تمام جان، بر ســر عهد خود برای پاسداری 
زبان و ادب فارسی ایستاد. تندیس این بزرگمرد نیز، در 
میدان فردوسی که از میادین اصلی شهر است، بنا نهاده 
شده و باری دیگر استاد ابوالحسن صدیقی، که خود نیز 
از شاگردان کمال الملک بوده است، آن را علم کرده است. 
او این اثر را در ســال ۱۳۳8 ســاخت و کار نصب آن در 
میدان فردوسی را فرزندش، فریدون صدیقی انجام داد. 
این تندیس که مرمرین اســت، ۳ متر ارتفاع دارد و روی 

تخته سنگی ۹تنی، از کوه الوند، قرار داده شده است.

سردیس آتوسا در حسن آباد
در میان سردیس های شهر تهران، سردیس یک بانو آن هم در 
میدان حسن آباد تهران، برای خودش ماجراهایی دارد. جالب 
است بدانید این مجسمه که چهره یک زن باستانی را نشان 
می دهد، بزرگ شده ســردیس فیروزه ای رنگی است که در 
موزه ایران باستان نگهداری می شود و منسوب به آتوسا، دختر 
کورش هخامنشی است. در ســال ۱۳۹۵ یکی از هنرمندان 
جوان کشورمان به نام آرش غنچه پور، ماکت این سردیس را در 
پنجمین جشنواره دوساالنه مجسمه های شهری شرکت داد. 
این ماکت به قدری موردپسند هیأت داوران و مسئوالن سازمان 
زیباسازی شهرداری تهران قرار گرفت که از طراح آن خواستند 
مجسمه این اثر را برای نصب در یکی از میادین پایتخت بسازد.

ابوریحان بیرونی در بوستان الله
هر کجا که یاد منجمان و دانشمندان طراز اول جهانی در 
میان باشد، نام ابوریحان بیرونی می درخشد. چرا که این 
مرد بزرگ در تمامی علوم ادوار چیره دست بوده و مهارتی 
غیرقابل وصف داشته اســت. محمدعلی مددی، نقاش، 
مجسمه ســاز و بنیانگذار انجمن مجسمه سازان ایران، 
این تندیس فاخر را بنا نهاده اســت و در سال۱۳۷۳ در 
میان آب نمای پارك الله، جای گرفته اســت. ارتفاع این 
تندیس به ۵/۴ متر می رسد و متریال اصلی آن، برنز درجه 
یک است. ساخت این مجســمه یک و نیمسال از زمان 
مددی را گرفت و در نهایت، جلوه ای بر جلوه های هنری 

تهران افزود.

برج آزادی در غرب تهران
قدیمی ها تهران را با برج آزادی می شــناختند و آن زمان 
کمتر کسی پیدا می شــد که در آلبومش عکسی یادگاری 
کنار این برج نداشته باشد. این بنا که 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 که در ســال ۱۳۴۹ طراحی و ساخته 
شده است. این بنا به عنوان نماد »ایران مدرن« و در آستانه 
جشن های ۲۵۰۰ ساله شاهنشــاهی رژیم سابق در میانه 
یکی از میدان های اصلی غرب تهران به نام میدان شهیاد و 
آزادی کنونی واقع شده است. ارتفاع این بنا از سطح زمین 

۴۵ متر و مساحت پروژه ۷8هزار مترمربع است.

گرشاسب در میدان حر
نبرد گرشاسب و اژدها از حماسه های مشهور و دیرینه ای 
اســت که به گوش تمــام ایرانیان آشناســت. غالمرضا 
رحیــم زاده ارژنگ، مجسمه ســاز و پیکرتــرش ایرانی، 
مسئولیت ســاخت این تندیس را برعهده داشته است و 
در سال ۱۳۳۹ آن را ساخته و سپس در میدان حر تهران 
بنا نهاده اند. این مجســمه داســتان پیکار میان اژدهایی 
قدرتمند و گرشاسب را روایت می کند. قصه از این قرار است 
که گرشاســب با اژدهایی که دور بدنش پیچیده، در حال 
نبرد است و نیزه ای که به سمت دهان او نشانه رفته، خبر 
از پیروزی انسان بر نفس خود یا به طور کلی پیروزی خیر 

بر شر می دهد. ارتفاع این مجسمه به ۵/۱۲ متر می رسد.

برج میالد در تپه های نصر
برج میالد، سازه ای بلندآوازه با ارتفاع ۴۳۵ متر روی تپه های 
نصر که حاصل تالش یازده ساله مهندســان ایرانی است و 
همچون نگینی در پایتخت می درخشد. این سازه بلندترین 
برج ایران است و به عنوان ششمین سازه بلند مخابراتی دنیا 
نیز شناخته می شود. این بنا فقط زیبایی معماری ندارد بلکه 
به فضایی جذاب برای گردشگری در تهران تبدیل شده است. 
این سازه نمایی ۳۶۰درجه و بی نظیر از تهران را پیش روی تان 
قرار می دهد، رستوران ها و کافه های متنوعی دارد و میزبان 
جشن ها و جنگ های بسیاری نیز هســت. رستوران گردان 
این سازه یکی از بزرگ ترین های دنیاست و مرکز خریدش 

گزینه های جذابی را در خود دارد.

كوهنورد در میدان دربند
اگر به میدان دربند رفته اید، بی شک مجسمه کوهنورد ایرانی 
را دیده اید. این مجسمه با رنگ مســی و حدود ۳ متر ارتفاع 
حدود نیم قرن پیش به دست استاد مرحوم رضا لعل ریاحی، 
مجسمه ساز و نقاش معروف ایرانی ســاخته شده است. این 
مجسمه در واقع تندیسی از مرحوم )قربانعلی( امیر شاه قدمی، 
مربی کوهنوردی، چتربازی و اسکی ارتش جمهوری اسالمی 
ایران است. ظاهراً مراسمی با حضور پهلوی دوم در دربند تهران 
برپا شده بود که شاه قدمی انجام حرکات نمایشی روی قله ها را 
برعهده داشت. همین اتفاق موجب شد تا رئیس وقت فدراسیون 
کوهنوردی را که به دنبال الگویی برای ساخت مجسمه کوهنورد 

ایرانی می گشت، امیر شاه قدمی را پیشنهاد دهد.

پل طبیعت در بزرگراه حقانی
حیف است از نمادهای هنری شاخص در پایتخت حرف 
بزنیم و به سازه بی نظیر پل طبیعت اشاره نکنیم. این پل 
زیبا پارك طالقانی را به پــارك آب وآتش متصل کرده و 
روی اتوبان مدرس احداث شده است. به جرأت می توان 
گفت گذر از این پل و تماشای محوطه اطراف آن در برنامه 
تور تهرانگردی هر گردشگری داخلی و خارجی قرار داد. 
این پل، پیکره اش را از سی وسه پل اصفهان الهام گرفته 
اما حسی که به بازدیدکنندگان می دهد، بی شباهت به 
دیدار از پل خواجو در اصفهان نیست. ناگفته نماند معمار 
و طراح پل طبیعت، لیال عراقیان و علیرضا بهزادی از گروه 

»سازه های پارچه ای دیبا« هستند.

پای صحبت های الله اسکندری
بازیگری که همیشه دغدغه زیبایی شهرش را دارد

عاشق تهران 
قديمی و سنتی هستم

نام الله اســكندری یادآور نقش آفرینی های او در فیلم های سینمایی و 
سریال ها )فیلم هایی چون »متولد ماه مهر« و »دریاچه ماهی« و »تیغ و 
ترمه« و سریال های »خاک سرخ« و »در چشم باد«( و نگارگری هایش بر 
دیوارهای شهر است. اسكندری سال هاست در كنار بازیگری حرفه ای، در 
زمینه هنرهای تجسمی فعالیت كرده و چندین نمایشگاه عكس، نقاشی 
و موزاییک در داخل و خارج از كشور داشته. به جرأت می توان گفت او 
اولین و تنها زن بازیگری است كه آرزوی زیباتر شدن شهرش را محقق كرده و اینک سهمی در 
این زیبا و رنگین شدن دیوارهای شهر تهران دارد. به بهانه آغاز دوباره فعالیت های تجسمی او 
در فضاهای شهری، سراغش رفتیم و از دغدغه های این روزهایش برای جان بخشی دوباره به 

این شهر خاكستری پرسیده ایم. 

    كجاي تهران ساكن هستید؟
من اصالتاً متولد خراسان رضوی هستم اما از کودکی ساکن تهران 
هستیم و در بیهقی و آرژانتین ساکن شده ایم. در همه این سال ها 

در منطقه ۶بوده ایم.
    از نگاه یک هنرمند، شهر شلوغ و پرهیاهوی 

تهران چه زیبایی ها و نازیبایی هایی دارد؟
همه چیز به سلیقه افراد بازمی گردد. یک نفر فضاها و نمادهای 
مدرن را دوســت دارد، یک نفر هم فضاها و نمادهای سنتی را. 
شخصاً معماری ها و نمادهای تاریخی و قدیمی و نوستالژیک را 
خیلی دوست دارم. در دوران کودکی ام، خیلی از نقاط تهران پر از 
کوچه باغ های زیبا بود که به نوعی هویت شهرمان محسوب می شد. 
متأسفانه در سال های اخیر و در تحوالت روی داده، خیلی از فضاها 
و خانه های قدیمی از بین رفته و تبدیل به برج ها و فضاهای مدرن 
شده. البته این فضاها شاید برای خیلی ها جالب باشد اما عالقه من 
تهران قدیمی است که زیبایی های خودش را حفظ کرده و در عین 

حال امکانات شهری خوبی هم داشته باشد.
    پس با طرفداران ســلیقه شــهر مدرن زبان 

مشتركی ندارید؟
تهران آنقدر بزرگ هســت که برای هر ســلیقه ای 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 كه 
در راستای زیباتر شدن شهرتان، دست به كار شده 
و در تهران نیز طرح های مختلفی را برای زیباسازی 
شهر اجرا كرده اید. چرا به این سمت و سو رفته اید؟

به دلیل عالقه ام به فضاهای شــهری تاریخی و سنتی. احساس 

می کردم فضاهای زیادی از شهر که کلی از خاطرات ما و هم نسالن 
ما را ساخته در معرض تخریب بوده و هست. البته بخشی از آن 
نیز گریزناپذیر بود؛ چرا که شهر باید گسترش پیدا می کرد. هر 
شهروندی دوست دارد در شــهری زیبا با امکانات خوب زندگی 

کند.
    و تعریف كامل تر شما از این شهر زیبا چیست؟

محیطی که هویت، تاریخ و طبیعت خود را حفظ کرده، بر اساس 
نیازها و نوع موقعیت آن شهر، دسترسی های الزم را داشته باشد 
و فضاهایی برای شهروند درست شده باشد. برداشت من این بود 
که با خاکستری شدن شهر به واســطه شیوع پل ها و اتوبان ها و 
سازه های بتنی و شبیه آن، شهر به شــدت نیازمند رنگ است. 
چون در رشته تجســمی و طراحی و گرافیک تحصیل کرده ام 
از تأثیرات رنگ ها و نقش ها بر روحیه شــهروندان مطلع بودم. 
اما از طرف دیگر نقاشــی های دیواری در معرض آسیب در طی 
زمان قرار داشت به همین دلیل به سمت آموزش کاشیکاری و 
کشف متریال های بهتر به این منظور رفتم. در اواسط دهه 8۰ با 
مسئوالن شهری به توافق رسیدیم. اولین پروژه من در منطقه 
۵ تهران و مجموعه پل های شهیدســتاری بود؛ شامل چندین 
هزار متر کار. در آن زمان یک شــروع خوبی بــود و بعد از این 
پروژه، خانم های هنرمند زیادی به این فضا آمدند. در ابتدای کار 
خیلی ها 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 می کنیم. غالب اعضای تیم ما هم خانم بودند. 
در طی یک دهه ای که با شهرداری همکاری داشتم، چند هزار 

متر کار هنری در مناطق مختلف انجام دادم. 

    اساساً به نظر شــما زیبایی محیطی كه در آن 
زندگی می كنیم تا چه میزان بر روحیه، انرژی و 
حتی كنترل خشم شهروندان می تواند مؤثر باشد؟

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 می آمدند و می رفتند. طبیعی است که آنها وقتی وارد 
تهران شده و از آن خارج می شــدند، مدام چشم شان به تصاویر 
پل و آسفالت و ســازه های بتنی می افتاد و بر روحیه شان بسیار 
اثر می گذاشت. من به این فکر می کردم 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 می کنند، 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 شده اند و 
دیگر مثل اوایل نیستند. امیدوارم فرصتی دست بدهد که بتوانیم 

این آثار را احیا و نوسازی کنیم.
    شــما كه به كشــورهای خارجی هم زیاد 
رفته ایــد، به ما بگویید كه چــه كار می كنند تا 
كالنشهرهای شــان هویت و زیبایی بصری پیدا 

كنند؟
متفاوت است. در کشورهایی که فرهنگ و تاریخ درخشانی دارند، 
با استفاده از معماری و مجسمه سازی و... چنین اتفاقی می افتد. 
هرچند در کشوری مثل آمریکا که قدمت زیادی ندارد هم، همین 
معماری در قالب آسمانخراش ها، در نقاطی مثل منهتن نیویورك، 
به نوعی تبدیل به نماد این شهرها می شود. کشورهای آسیایی هم 
بیشتر روی نمادهای تاریخی شان تمرکز می کنند. مثاًل 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 

قدیمی مان بوده است که ســعی کردم در قالب تطبیق معرق و 
کاشی شکسته 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 ایده ای هم برای زیباتر 

شدن تهران دارید؟
خیلی دلم می خواهد مجدداً 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 می دانم. 
طبیعی است وقتی شهروندان محیط اطراف شان 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 می بینم کارهایی که انجام شده یا فضاهای سبزی 
که طراحی شده، توسط برخی از افرادی که مسئولیت شهروندی 
ندارند، تخریب می شود. ما به عنوان هنرمند، باید بخشی از کارمان 
هم فرهنگ سازی در این زمینه باشد. همه چیز در این حوزه نباید 
با جریمه و قانون و برخورد پیش برود، باید فرهنگ ســازی هم 
صورت بگیرد تا بدون نیاز به جریمه و برخورد قانونی، حس کنیم 
که شهرمان واقعاً خانه مان است و در نگهداری اش تالش کنیم. 

اینها همه اش نیاز به فرهنگ سازی و آموزش دارد.
    كالس های هنری تان هنوز دایر است؟ خاطرم 
هســت در بحث كارآفرینی هنری فعالیت های 

خوبی در پیش گرفته بودید...
کالس ها را که تشــکیل نداده ام؛ به دلیل مشغله های فراوانم در 
خارج تهران. تیمی هم که داشتیم خیلی کوچک تر شده. بعضی 
از بچه ها به خارج از کشــور رفته اند و برخی را متأسفانه از دست 
داده ایم و برخی هم که خودشان پروژه های بزرگ تر گرفته اند و 
مستقل شــده اند. امیدوارم در آینده نزدیک بتوانم این کالس ها 

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. قصه اش در دوره 
مشروطه می گذرد و به زندگی عشــایر مربوط است و من نقش 
بی بی کتایون را بازی می کنم که یک زن ایلیاتی عشایری است که 
شخصیتی محکم و قاطع دارد. فیلمی هم با موضوع کادر درمان 
کار کرده ام که در مراحل فنی است و امیدوارم به جشنواره فجر 
برســد. فیلم دیگری هم دارم کار می کنم که قطعاً به جشنواره 
امسال نمی رسد. مجموعه »آهوی من مارال« را هم برای نمایش 

خانگی دارم کار می کنم.
    شما از بازیگرانی هستید كه هم در سینما و هم 
در سریال ها پررنگ ظاهر شده اید. چطور چنین 
اتفاقی افتاده؟ بخشی از بدنه سینمای ما با سریال 

و خاصه سریال های تلویزیونی مشكل دارند...
من از کسانی هســتم که تأکید بر نقش دارم، نه مدیوم. گاهی 
حس می کنم یک نقش به قدری مهم است که در قالب یک فیلم 
سینمایی نمی توان حق مطلب را درباره اش ادا کرد؛ پس نیاز به 
سریال دارد تا خوب پرداخته شده و دیده شود. این چیزی که 
می گویید قباًل وجود داشته و در مراجعه به دفاتر تهیه کننده ها 
مشاهده می کردیم؛ که معتقد بودند شــاید حضور در سریال 
تلویزیونی باعث کمتر دیده شــدن ما در سینما شود. اما رونق 
پلتفرم های پخش فیلم و ویدئو، باعث شده تا این تضاد از بین 

برود و نگاه ها تغییر کند.
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كتاب گردی9كتاب خانه

اردشیر رستمی، كارتونیست و تصویرگر كتاب

جای توهمات را با نگاه  واقعی عوض كنیم
پررنگ ترین 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 بیماری های ســخت و خاص و مشــكالت آنها، غیر از حوزه انســانی برخوردها، در 
حوزه های علمی و اقتصادی هم بســیار غیرواقعی و سوررئالیســتی اســت. این كتاب كمك می كند 
كه واقعیت ها را دربــاره بیماری و فردی كــه با آن زندگی می كند بشناســیم و یــاد بگیریم. كتاب 
كمك می كند از توهم، برداشــت های غیرواقعــی و حرف های بیهوده ای كه گاهــی با هدف همدلی 
می زنیم 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 می كند به ما یــاد دهد و درباره 
آن صحبــت می كند. واقعیت این اســت كه در زمانه ای كــه ما زندگی می كنیم، برای پرســش های 
معاصر باید پاســخ های معاصر داشــته باشــیم. نگاه غیرواقعی و سوررئالیســتی به پدیده ها ما را به 
جایی نمی رساند. برای زیســت معاصر، باید درك معاصری از انسان داشته باشــیم. تأكید این كتاب 
 بر آموختن برقــراري ارتباط معاصــر، برای من قابل توجه اســت و به نظرم ویژگــی پررنگ این متن 

محسوب می شود.

یونس شكرخواه، استاد ارتباطات و روزنامه نگاری

صدای درونی نویسنده راهگشاست
نویسنده در كتاب »موهایم را دوباره خواهم بافت« استعاره ها و عباراتی به كار گرفته كه استرس ها و فشارهای 
بیمار را، در برخورد با دیگران و حرف های آنها بازتاب می دهد. تعابیری كه نویسنده به كار گرفته از آرزوی او برای 
داشتن حریم خصوصی امن می گوید؛ مثل آینه ای كه حقیقت را نشان می دهد اما تنها به خود فرد و همه چیز را 
از بقیه پنهان می كند. 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 سؤال ها درباره بیماری و درد این بود كه بیایید درباره موضوعات مهم تر حرف بزنیم. 
استاد شجریان هربار در پاسخ به چنین پرسش هایی می گفت: هم من راضی هستم و هم پزشكم. مهدی شادمانی، 
روزنامه نگار درگذشته ما هم حرفی از دردها نمی زد. به نظرم تجربه نازنین متین نیا، جزو نخستین تجربه ها از 
سرطان است كه فرد روی كاغذ آورده است. واژه ها در این متن خشاب دار نیستند و متن طبقه بندی ندارد، بیشتر 
نوعی خلوت گزینی و پرهیز از برداشت های موجود است. اصول سه گانه 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 می زند. پاتوس )به معنای جنبه های عاطفی و درد( و كایروس )به معنای اهمیت زمان و مكان بیانات( در 
متن مصداق دارد. در نهایت به نظر من كتاب نشان می دهد كه نویسنده صاحب یك صدای درونی است؛ صدایی 

كه برایش راهگشاست و در مواجهه با هر مشكلی به او می گوید: این از سرطان بدتر نیست.

اگر برای گروه ســنی نوجوانان 9 
تا 12ســال دنبال كتاب مناسبی 
می گردید، چرا بــه »هیوالی من 
گم شــده« فكر نمی كنیــد؟ این 
داســتان بلند را مرضیه فعله گری 
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 
هم كالســی هایش طرد می شود؛ 
چــرا كه جثــه كوچكی داشــته 
و او را زیــاد داخــل رفاقت هــا و 
بازی های شــان نمی كنند. درسا 
حتی به جشن تولدهای دوستان 
خودش هم دعوت نمی شود اما هر 
طور شــده به یكی از این جشن ها 
می رود و در آن جا تصمیم می گیرد 
كه از همــه آنها انتقــام بگیرد. به 
همین دلیل دست به كار خطرناكی 
می زند. جالب این كه در پشت جلد 
كتاب باركدی هست كه خواننده ها 
می توانند با اســكن آن به نسخه 
صوتی كتاب هم دسترســی پیدا 
كنند و معرفــی ویدئویــی آن را 

ببینند. 

هیوالی من گم شده

پیریانــكا چوپــرا، از بازیگــران 
مطــرح هندی اســت كــه حاال 
كتــاب سرگذشــت  او در ایران با 
ترجمه زهرا ارنواز و توســط نشر 
كوله پشــتی راهی بازارها شــده 
اســت. زندگی این چهره شناخته 
شــده هندی، 2بخــش هندی و 
آمریكایــی دارد و در ایــن كتاب 
شــاهدیم كه چطور او سعی كرده 
است با این دو فرهنگ كنار آمده 
و توانایی هایــش را به منصه ظهور 
برســاند. او كــه تــا نوجوانی در 
آمریكا بوده، به محض بازگشــت 
به هند خوش درخشیده و توانسته 
اســت برای حرفه بازیگری اش در 
سطح جهانی برنامه ریزی كند. او 
خیلی صادقانــه همه چالش هایی 
كه در این مسیر داشــته است با 
خواننــدگان خــودش در میان 
می گذارد و آنها را در این موفقیت 
خود شــریك می كنــد. او در این 
كتاب از بازیگری تا تهیه كنندگی 
و ... را توصیف می كند و همچنین 
 از نقاط عطــف زندگــی خودش 

می گوید.

ناتمام

بازی  و  کتاب

ایــن كتاب ها قــرار اســت كه به 
كودكان شــما، هم مطالعه را یاد 
بدهند و هــم بازی كــردن را. در 
واقع این مجموعه 10 جلدی، قرار 
است كه به معرفی بازی های ساده 
و خالقانه در محیط خانه بپردازد؛ 
بازی هایی كه اساسا در خانه قابلیت 
انجام دارند. كتاب ها را نشر پی نما 
منتشر كرده است كه فعالیت هایش 
را در زمینه كتاب كودك و نوجوان 
شــروع كــرده. شــعرهای ایــن 
مجموعه را مریم اســالمی سروده 
و تصویرگــری اش نیز با پریســا 
اكبری شــهركی بوده. شــعرهای 
كوتاه و ریتمیك این مجموعه در 
قالب بازی های مختلفی مثل بازی 
با وســایل خانه، بازی با شكل ها، 
بازی با لوازمی كه در آشــپزخانه 
هستند و ... می تواند هم بچه ها را 
ســرگرم كند و هم باعث پرورش 

خالقیت در آنها شود. 
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    پیش از اینكه خودتان درباره ســرطان 
بنویســید، روایت های مبتالیان را خوانده 

بودید؟
نه، اینطور نبود كه قصه خاصی خوانده باشم. به شكل گذری 
در مجله ها و روزنامه ها درباره اش خوانده بودم و در فیلم ها 
دیده بودم، اما مشخصاً برای خواندن چنین قصه هایی سراغ 
كتاب ها نرفته بودم. در ذهنم هست كه سال ها پیش، مثاًل 
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، روزنامه نگاری از 
گاردین روایتی از ابتالیش به سرطان را نوشته بود. خواندن 
آن روایت مرا خیلی ترســاند، نثر فوق العاده ای داشــت و 
گزارشی عالی از شرایط داده بود، اما خیلی مرا ترساند و بعد 
از خواندن آن، حس كردم كه دلم نمی خواهد چیزی درباره 

بیماری بخوانم یا بشنوم.
    دنبال خواندن چه جــور مطالبی درباره 

سرطان بودید؟
 انگار ترسیده بودم از اینكه با این واقعیت مواجه شوم. دغدغه 
اتفاقات پیش رو، دردها و درمان را داشتم و فكر می كردم الزم 
نیست استرس و ترسم را بیشتر كنم. یكی از دالیلی كه این 
كتاب را نوشتم، این بود كه در جست وجوهایم برای فهمیدن 
اتفاق پیش رو، منابع خاصــی پیدا نمی كردم. دنبال منبعی 

بودم كه در عین حال كه به سؤاالتم جواب می دهد، طوری 
جواب دهد كه اضطرابم بیشتر نشود؛ منبعی كه حس یك 
مطلب كلیشه ای 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 
می خواستم بنویســم و این شاید از ســابقه روزنامه نگاری 
من بیایــد. خودم را موظف می دانســتم كــه روایت كنم. 
حس می كردم خودم تبدیل به سوژه ای شده ام كه سرطان 
گرفته ام و درگیر ماجراهایی شده ام كه قباًل از هیچ كدام خبر 
نداشتم. بیماری فقط آن وجهی نیست كه به عنوان یك مبتال 
با آن برخورد می كنی و سراغ دارو و درمان می روی؛ سرطان 
وجوه مختلفی دارد؛ مثاًل در قدم های اول، با هزینه درمان 
روبه رو می شوی. واقعیت این اســت كه هزینه های درمان 
سرطان در ایران بسیار زیاد و دردسرهای آن برای پیدا كردن 
دارو زیاد است. مراحل درمان با حاشــیه ها و زحمت های 
مختلفی همراه است كه ناچاری در عین درد كشیدن، پشت 
ســر بگذاری. من ناگهان با همه این ماجراها روبه رو شدم، 
همچنان كه زندگی ام در خطر بود، مدام شاهد موضوعاتی 
بودم كه تصوری از آنها نداشتم. حتی برایم دردناك بود كه تا 

قبل از ابتال، از وجود این مشكالت سر راه بیماران سرطانی 
بی خبر بوده ام.

    قبل از ابتال از چــه واقعیت هایی بی خبر 
بودید؟

مثــاًل در یكی از ماجراهــا درباره تفاوت درمــان در مركز 
خصوصــی و دولتی نوشــته ام. روایت زمانی كه پزشــكم 
صراحتاً گفت برای جراحی فقط می توانم گزینه بیمارستان 
خصوصي را انتخاب كنم. همه می دانند سرطان بیماری ای 
نیســت كه بتوانی برای درمانش دست دســت 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 اصاًل راحت نیست.
    بعد تصمیم گرفتید راوی این روایت های 

شنیده نشده باشید؟
من در دوره عجیبی متوجه بیماری ام شدم؛ كرونا شروع و 
همه چیز در هم پیچیده شده بود. همه در قرنطینه بودیم و 
من با سیستم ایمنی ضعیف شده، ناچار شدم مدت طوالنی 
اصاًل از خانه بیرون نروم و با كسی معاشرت نكنم. احساس 
می كردم جز نوشتن كاری از دستم برنمی آید. نوشتن در این 
شــرایط پناه من بود و وقتی از شیمی درمانی برمی گشتم، 

چیزی جز نوشتن كمكم نمی كرد.
    در كتاب از حرف هــای اطرافیان و رابطه 
خودتان با آنها نوشــته اید. تجربه شــما از 
برخورد اطرافیان با بیمار مبتال به ســرطان 

چه بود؟
یكی از اتفاقات عجیب برای مبتالیان به سرطان این است 
كه با آدم هایی مواجه می شوند كه همگی معتقدند درباره 
سرطان اطالعات دارند. بیشــتر افراد پیش زمینه ای از این 
بیماری در ذهن دارند و تصورشــان این است كه یك فرد 
مبتال به سرطان، الغر و بی مو اســت كه همیشه خسته و 
ضعیف است اما نمی خواهد روحیه خود را ببازد، به همین 
دلیل لبخند می زند، چون اگر روحیه اش را از دســت دهد 
می میرد. در بیشــتر فیلم ها و قصه ها هم، باختن روحیه از 
ساده ترین و سرراست ترین راه ها برای مردن بیمارهاست. 
من به عنــوان بیمار، با كلیاتی از همیــن ذهنیت ها مواجه 
شدم. افرادی كه از من دورتر بودند، همین تصور را درباره ام 
داشتند و امیدوار بودند نجات پیدا كنم. افراد نزدیك تر به 

من، مثل خانواده و دوستان یا آشــنایان، واكنش متفاوتی 
داشتند. گاهی واكنش  های عجیب و غریبی داشتند و من 
حس می كردم ناظر این اتفاقات هســتم. گاهی من طرف 
مقابلم را دلداری می دادم چون از بیماری من خیلی ناراحت 
می شد! اكثر مردم اصاًل واقعیت های سرطان را نمی دانند و 

بلد نیستند كه چطور باید با بیمار رفتار كنند.
    به نظر شــما دلیل این نــوع رفتارهای 

اطرافیان یك بیمار سرطانی چیست؟
خیلی ها سعی می كنند بیمار را دلداری دهند و حرف هایی 
برای امیدوار كردن بیمار بزنند؛ حرف هایی مثل اینكه قوی 
باش، تو از پس بیماری برمی آیی و قهرمانی. اما این حرف ها 
انگار بر درد بیمار اضافه می كند. وقتی ســرطان داری، در 
این مسیر گاهی خودت را كاماًل می بازی، گاهی در نقطه ای 

تاریك و سیاه ایستاده ای و شــنیدن اینكه باید قوی باشی 
چون قهرمانی، فشــار مضاعفی بر دوش خسته ات تحمیل 
می كند. به نظر من مهم ترین 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، نمی توانند بیمار را كاماًل درك كنند. من به عنوان 
بیمار ترجیح می دادم درك شــوم و حــس نكنم به خاطر 
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 نمی دانند 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. خیلی ها 
آماده شنیدن این درد نیستند، بسیاری از دوستان نزدیك 
من كتابم را نخوانده اند چون نمی توانند با شدت دردی كه 
من كشیده ام مواجه شوند. سرطان انگار تو را از جمع آدم ها 
جدا می كند و به دسته ای بی نام و بی تعریف وارد می شوی 

كه معلق است.
    پیش بینی می كردیــد كه كتاب تان با این 

استقبال مواجه شود؟
تصور نمی كردم كتاب به این موفقیت برســد. دلیل اصلی، 
ناامیدی من از فضــای كتابخوانی این روزها بود. این روزها 
تعداد كتابخوان ها خیلی زیاد نیست و سوژه كتاب من هم 
چیزی نبود كه همه بخواهند سراغش بروند. اما ناشر از ابتدا 
معتقد بود كتاب موفق می شود چون موضوع تازه ای دارد. 
حاال از این استقبال واقعاً خوشــحالم، چون از صمیم قلب 
دلم می خواست آدم های بیشتری این كتاب را بخوانند. این 
كتاب شبیه گزارشی طوالنی از دوران سختی ها و نامالیمات 
در یك زندگی است و من هم مثل هر روزنامه نگاری دوست 
داشتم گزارشم خوانده شود. بازخوردهای زیادی از مبتالیان 
به سرطان گرفتم كه كتابم را خوانده اند. 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 به عنوان یك روزنامه نگار از دیده شدن 

گزارشم رضایت دارم.

نوشتن از رنج، آن هم رنج ابتال به بیماری سرطان كه برای بسیاری از مبتالیان تجربه ای 
فراتر از یك بیماری است، كار چندان ساده ای نیست. شاید به همین دلیل هم نازنین 
متین نیا، نویســنده »موهایم را دوباره خواهم بافت«، در نخستین روزهای ابتال به 
سرطان در جست وجوهایش برای خواندن روایت ها، به قصه هایی كه دوست داشته 
بخواند نرسیده است. قصه ای كه نه باعث ترس شود، نه شعار دهد و نه غیرواقعی باشد، 
همین می شود كه او پس از سال ها روزنامه نگاری، تصمیم می گیرد خودش دست به قلم 
شود و روایت اشك ها و لبخندهایش را، از زندگی روزمره با سرطان، ترس ها و امیدواری ها و واقعیت شرایط 
بیماری بنویسد. »موهایم را دوباره خواهم بافت« به سرعت به چاپ دوم رسید و ماه ها در صدر فهرست 
پرفروش های بازار كتاب بوده است. تصویرسازی های اردشیر رستمی به جذابیت روایت های این كتاب 

اضافه كرده است. با متین نیا از تجربه اش در نوشتن درباره سرطان گفت وگو كرده ایم.

نیلوفر  ذوالفقاری

كتاب هایی درباره و به قلم نجات یافتگان از سرطان

چشم در چشم مرگ و زندگی
برای بسیاری از ما، سرطان یك بیماری ناشناخته و مرموز است كه چیز زیادی از آن نمی دانیم و شنیدن نامش تنها برایمان ترس و دلهره ایجاد می  كند اما بعضی مبتالیان كه تجربه 
این بیماری را پشت سر گذاشته اند، دست به قلم برده و روایت خود را از روزهای زندگی با سرطان، اشك ها و لبخندها، تلخی ها و ناامیدی های آن روی كاغذ آورده اند. در این 

گزارش تعدادی از كتاب هایی را كه روایت نجات یافتگان از بیماری سرطان است، معرفی كرده ایم.

من دو بار سرطان را شكست دادم
حمید عشقی متولد 1351، از كودكی عالقه زیادی به خواندن داشت. همیشه می نوشت اما كار حرفه ای نوشتن را بعد از ابتال 
به بیماری سرطان شروع كرد. در معرفی این كتاب آمده: »ما همیشه فكر می كنیم فقط برای دیگران اتفاق می افتد؛ اما شاید 
یك روز همانطوری كه برای من اتفاق افتاد، برای شما هم اتفاق بیفتد. یادمان باشد كه هیچ كس در هیچ كجا از این بیماری 
ایمن نیست. زندگی هر یك از ما سرشار از فراز و نشیب های متعددی است كه برخی از آنها با كمی تالش حل می شود و برخی 
نیاز به وقت و انرژی بیشتری دارد. گاهی اوقات هنگام عبور از گردنه های دشوار زندگی الزم است به خودمان 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 می تواند به ما كمك كند خودمان هستیم. كتابی كه هم اكنون در دست شماست 
تجربیات نگارنده ای است كه با پشت سر گذاشتن همین دشواری ها و با امید به زندگی و باال بردن كیفیت آن رابطه معناداری به 
زندگی بخشید و با تالش خستگی ناپذیر به پیروزی رسید.« كتاب را انتشارات آرمان رشد در 84صفحه منتشر كرده است.

كی ز مردن كم شدم
آنیتا مورجانی در كتاب »كی ز مردن كم شدم: چگونه مرگ من در اثر سرطان به خودشناسی ام منجر شد«، قصه ابتالیش به 

سرطان و مواجه شدنش با مرگ و دوباره زنده شدنش را روایت می كند. او در این رفت و برگشت به دنیای مردگان و سپس 
زندگان حقایق بسیاری را درك می كند كه آنها را در قالب این كتاب درآورده است. این كتاب با مقدمه ای از وین دایر به عنوان 
پرفروش ترین كتاب سال به انتخاب نیویورك تایمز معرفی شد. آنیتا مورجانی به سرطان غدد لنفاوی مبتال بوده و ابتدا برای 

درمان خود از روش هایی مثل طب سنتی استفاده می كرد اما بعد از گذشت مدت زمانی به این واقعیت پی برد 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 فرو رفت. مورجانی تجربه عجیبی را طی دوره كمای خود از سر گذراند به طوری 
كه زندگی اش را درگرگون كرد. او می گوید: »بزرگ ترین و مهم ترین تجربه من از این دوران این است كه جوهر ذاتی همه 

انسان ها عشق است؛ چرا كه باعث نجات زندگی ام شد.« این كتاب را انتشارات صبح صادق در 217منتشر كرده است.

من یك نجات یافته ام
108زن و مرد، تجربیات خود را از سرطان های مختلف در قالب كتابی ارائه كرده اند تا بقیه را هم در این تجربه بزرگ و سخت 
شریك كنند. كتاب با متنی صمیمی، انگیزه بخش، امیدواركننده و البته واقع گرا و فارغ از شعار، خواننده را با احساسات و 
اقدامات نجات یافتگان آشنا می كند. هر یك از بیماران به عنوان 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 می دهند. سپس نویسنده كه خود نیز پزشك است، در جدولی مختصر و به صورت 
فشرده مشخصات و ویژگی های بیماری آن فرد و اقدامات درمانی وی را بیان می كند. در بخشی از توضیح پشت جلد كتاب 
آمده است: »این كتاب فقط 108 داستان نیست. این، آینده مبارزه ما علیه سرطان است. مراحلی است كه نجات یافتگان از 
سرطان پشت سر گذاشته اند؛ مراحلی از اشك ها تا لبخندها.« انتشارات كوله پشتی كتاب »من یك نجات یافته ام« نوشته 
»ویجی آناند ردی« را با ترجمه هدیه جامعی در 495صفحه منتشر كرده است.

آن هنگام كه نفس هوا می شود
پال كاالنیتی، در 36سالگی و در آستانه كامل كردن تحصیالت 10ساله خود برای تبدیل شدن به یك جراح مغز و اعصاب، 

باخبر می شود كه به سرطان ریه مبتالست. او یك روز، پزشكی بود كه بیماران در حال مرگ را درمان می كرد و روز دیگر 
به مریضی تبدیل شده بود كه با مرگ دست و پنجه نرم می كند. به همین سادگی، آینده ای كه پال و همسرش برایش 
نقشه ها كشیده بودند، از بین رفت. كتاب »آن هنگام كه نفس هوا می شود«، داستان دگرگونی پال كاالنیتی را از یك 

دانشجوی پزشكی ساده و بی تجربه به جراحی برجسته در استنفورد روایت می كند. او در این دگردیسی، به جست و جوی 
معنای زندگی می پردازد و به انسانی تبدیل می شود كه با تمام وجود با مرگ خود روبه رو شده است. در بخشی از كتاب 

می خوانیم: »وظیفه پزشك این نیست كه مرگ را به تأخیر بیندازد یا بیماران را به زندگی سابق شان برگرداند بلكه ما باید 
بیمار و خانواده اش را كه زندگی شان 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 كوله پشتی در 200صفحه منتشر كرده است.

نازنین متین نیا و روایت یك روزنامه نگار از ابتال به سرطان 
در كتاب »موهایم را دوباره خواهم بافت« 

نوشتن، پرنورترین شاخه 
امیدواری من بود
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اشــتباه نكنید، قرار نیســت كه 
شــما كتاب های 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، 
قصه ای 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 می توانید تمرین كنید و 
با كنار هم قرار دادن شان، داستان 
بسازید. شك نكنید بچه های زیر 
5سال با این قصه گویی ها خیلی 
سرگرم می شــوند. اگر هم حال و 
حوصله دارید، كمی نقاشی شان را 
تقویت كنید تا بتوانید صحنه های 
كامل تری را طراحی كنید. اصل 
این قضیه، داســتانگویی است و 
تعریــف كــردن داســتان های 
هدفمند كــه بچه ها از این طریق 

بتوانند به پیام هایی برسند. 

قصه گویی با نقاشی

بــا یــك بــازی موبایلــی و 
مدیریتی راحت هســتید؟ در 
بازی »مزرعه نانــو« كه برای 
گوشی های هوشمند طراحی 
شده است، شما باید به عنوان 
یــك بازیكن مزرعــه ای برای 
خودتان بسازید اما همه هدف 
شما صرفا ســاخت این مزرعه 
نیســت بلكه باید آن را توسعه 
هم بدهید. این چنین است كه 
بازی مرحله بــه مرحله پیش 
می رود و شــما با چالش های 
مختلفی روبه رو می شوید و باید 
آنها را رفع كنید. ركورد شــما 
در پایان مراحــل مختلف هم 
البته قابل توجه 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 كارخانه تان 

را گسترش بدهید. 

بازی مزرعه نانو

در تهــران قدیم، افــرادی در 
سطح شــهر وجود داشتند كه 
جاهل و بزن بهــادر بودند. حاال 
بعضــی از آنها ذاتــا آدم های 
خوبی بودند و بعضی ها هم نه. 
این بازی قصد دارد كه داستان 
یك جــوان كم تجربه را تعریف 
كند كه می خواهد انتقام خون 
پدرش را بگیرد. او نالوطی ها را 
به مبارزه دعوت می كند. البته 
غالم سیاه، در ابتدای امر سعی 
می كند كه او را مربیگری كند 
تا به یك مبارز تمام عیار تبدیل 
شــود. او هم همه اینهــا را یاد 
گرفته و به كارش ادامه می دهد. 
البته در این میــان، می تواند از 
سالح های جنگی مختلفی هم 
استفاده كند و در ازای پرداخت 
ســبیل، آنها را خریداری كند. 
در این بازی شما از قابلیت های 
بــه كار رفتــه در بازی هــای 
 مبارزه ای هم كمال استفاده را 

می توانید ببرید. 

نفس کش

پنجشنبه
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سرآشپز این هفته سه خوراكی خوشمزه 
پاییزی معرفی می كند

آشپزی یكی از تجربه های لذتبخش 
و مهارت های مفرح زندگی اســت كه 
برای همگان كاربــرد دارد. حتی اگر یك بار هم آشــپزی 
كرده باشید، لذت آن را حتما چشــیده اید. البته آموزش 
آشــپزی نیز به همین میــزان جذاب اســت. »ملیحه 
رمضانخانی«، یكی از آشــپزهای مجربی است كه با وجود 
داشتن 2فرزند و مشــغله های فرزندداری، از پا ننشسته و 
همچنان قدرتمند به آزمون و خطا در حوزه آشپزی مشغول 
اســت. گاهی هم دختر ۵ ســاله اش حلما را با خود همراه 
می كند تا او هم در كســب تجربه های جدید سهیم باشد. 
این سرآشپز جوان پس از رســیدن به یك ثبات علمی در 
 رشته آشپزی، تصمیم گرفت تا در فضای مجازی صفحه ای 
را افتتاح كرده و تجربیات كسب شــده اش را با دیگران و 
دوستداران هنر آشپزی به اشتراك بگذارد. با ما همراه باشید 

تا ۳دسر میوه ای متناسب با فصل پاییز را آموزش ببینیم.

سحر  غفوری 

دسر سیب ژله ایدسر كدو حلوایی

مربای »به«

كدو حلوایی از میوه های پاییزی و زمستانه مقوی و پرخاصیتی است كه به شكل های مختلف می توان آن را 
سرو كرد. رنگ نارنجی و پاییزی كدو حلوایی باعث می شود تا این میوه به عنوان اصلی ترین و مقوی ترین دسر 
فصل پاییز انتخاب شود. از خواص این میوه می توان به خاصیت ضد سنگ ادراری، مدر بودن و ممانعت از 
تشكیل برخی كریستال ها در كلیه های سنگ ساز اشاره كرد. ضد پیری، سالمت پوست، درمان آكنه، كاهش 
حمالت آسم، بهبود سیستم ایمنی، كاهش خطر بیماری های قلبی، ضد كرم، ضد سرطان به ویژه سرطان 
پروستات، كمك به كاهش وزن، جلوگیری از زخم معده و كاهش استرس از دیگر خاصیت های این میوه است. 

حاال كه با خواص آن آشنا شدید، دست به كار شوید و این دسر خوشمزه را تهیه كنید.

سیب از آن دست میوه هایی اســت كه در تمامی دسرها یا كیك ها 
قابل اســتفاده اســت و عطر و طعم بی نظیری به دسر شما خواهد 
بخشید. این دسر كه دستور بسیار ساده ای دارد، به راحتی قابل پخت 
بوده و در كمترین زمان ممكن آماده می شــود. اگر دوســت دارید 
اعضای خانواده به ویژه كودكان را غافلگیر كنید، این دسر خوشمزه 

و متفاوت را تهیه كنید.

فصل پاییز، فصل »به« این میوه بهشتی و پرخاصیت است. حیف است كه این فصل بگذرد و از 
این میوه پرمنفعت استفاده های الزم را نبرد. پس تا فرصت هست از این میوه خوش عطر و طعم، 

خوراكی های خوشمزه ازجمله مربا تهیه كنید.

در ابتدا كره را در تابه گذاشــته و با حرارت كم آب كنید 
تا به خوبی كف تابه را پوشــش دهد. ســپس پوســت 
كدو حلوایی را بریده و به اندازه دلخواه قطعه قطعه كنید. 
پس از خرد كردن كدو حلوایی آنها را در كره كه از قبل در تابه آب كرده اید كمی 
سرخ كنید تا ظاهری لذیذ به خود 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 

در تابه ریخته و به كدو حلوایی ها اضافــه كنید. پس از آن هل و چوب دارچین 
را نیز به مخلوط كدو حلوایی و آب و شكر بیفزایید تا عطر و طعم بی نظیری به 
آن بدهد. در حدود چند دقیقه اجازه دهید تا مــواد روی حرارت مالیم پخته 
شوند. در انتها نیز گالب و زعفران دم كرده را به موادتان اضافه كنید تا یك سس 
كارامل مانند حاصل شــود. در انتها می توانید این خوراك را با بستنی یا انواع 

مغز سرو كنید.

طرز تهیه

  كدو حلوایی: یك عدد متوسط
  شكر: نصف لیوان

  آب: نصف لیوان
  چوب دارچین: یك تكه

  زعفران دم كرده: 2 تا ۳ قاشق غذاخوری

  هل شكسته: ۳ عدد
  كره: به میزان الزم

  گالب: یك سوم لیوان
  انواع مغزها و بستنی: به دلخواه

مواد الزم

  به: یك كیلو
  آب: ۷ لیوان

  شكر: دو و نیم پیمانه
  آبلیمو: یك قاشق غذاخوری

مواد الزم

  سیب: به تعداد دلخواه
  پودر ژله: یك الی 2بسته

  بستنی: به دلخواه
  آب جوش: ۳ لیوان

مواد الزم

در ابتدا تمامی »به« ها را شسته و 
آنها را به طور كامل پوست بكنید. 
ســپس هســته ها را از میان آن 
درآورده و كنار بگذارید. در ادامه به شــما خواهیم گفت 
كه هســته های »به« چه خاصیتی دارند. ســپس برای 
آماده ســازی اولیه مربا تمامی »به« ها را خرد كرده و در 
قابلمه مسی بریزید و روی شعله قرار دهید. سپس ۷ لیوان 
آب به آن اضافه كرده و به مدت نیم ساعت آنها را بپزید. برای 
اینكه مربای تان به خوبی لعاب بیندازد حتماً چند دانه از 
هسته های »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 یك ساعت دم كنی 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 یك قاشق 
آبلیموی تازه را به مواد مربا افــزوده و به خوبی هم بزنید. 
افزودن آبلیمو به مواد مربا ســبب می شود 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 می توانید از آن استفاده كنید.

طرز تهیه

طعم خوش 
دسرهای میوه ای

در ابتدا برای آماده سازی ژله، لیوان آب جوش 
را با یك بســته پودر ژله مخلــوط كرده و در 
ظرفی ریخته و روی حــرارت قرار دهید. در 
همین حین سیب ها را شســته و آنها را به طور 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 غوطه ور شوند تا رنگ ژله را به خود بگیرند. در حدود ۴5 دقیقه 
سیب ها 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 به اصطالح وا رفتن سیب ها می شود. پس از اتمام این زمان، آنها را 
از داخل ظرف ژله ای 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 
به صورت كامل سفت شد به همراه سیب های رنگ گرفته آن را سرو 
كنید. پیشنهاد می كنیم در كنار این دسر ژله ای از مزه خوب بستنی 

نیز استفاده كنید.

طرز تهیه

راز قرمز شدن مربای »به«
برای اینكه »به« شــما خوش رنگ و 
قرمز شود، باید بعد از ۳۰دقیقه پخت، 
یك دم كنی تمیز روی در قابلمه قرار 
دهید و حرارت زیر قابلمه را كم كنید. 
در ادامه یك شــعله پخش كن زیر 
قابلمه قــرار داده و اجازه دهید مربا 
با حرارت بســیار كم به مدت یك تا 
2ســاعت بپزد. اگر در این مدت آب 
مربای شما كم و غلیظ شد، می تواند 

به آن آب جوش اضافه كنید.
درمان گلودرد با هسته »به«

همانطور كه اشاره كردیم برای تهیه 
مربا یا هر خوراكی از »به«، حواستان 
باشد كه دانه های آن را دور نریزید؛ زیرا 
این دانه ها برای درمان گلودرد معجزه 
می كنند. زمانی كه گلودرد داشتید 
هسته های »به« را داخل لیوانی بریزید 
و كمی آب جــوش روی آن بریزید و 
به مدت یك ساعت كنار بگذارید تا مایع 
ژله ای به دست بیاید و آن را بخورید. 
این مایع ژله ای تســكین دهنده ای 

بسیار عالی برای گلودرد است.

نگاهی به منوی غذایی سیاستمداران بزرگ جهان

ذائقه غذایی 
سخت گیرانه دیكتاتورها

كارشناسان تغذیه معتقدند غذاهایی كه می خوریم بدون شك روی خلق و خوی ما اثر مستقیم می گذارند، 
از این رو سبك غذایی آدم های مشهور به ویژه دیكتاتورها، همیشــه مورد بحث 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 چاپ های متعدد رسیده است. برای نمونه می توان 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 به كار جالبی زده است. او 

در مدت ۴سال كار مطالعه و پژوهش در زمینه سبك غذایی برخی سیاستمداران را به طور جدی دنبال كرده 
و دست آخر كتابی با عنوان »یك دیكتاتور چه می خورد؟« منتشر كرده است. او برای تنظیم این كتاب سراغ 
سرآشــپزهای دیكتاتورهای بزرگ جهان رفته و از آنها درباره غذاهای ولی نعمت های شان پرسیده است. 
شابوفسكی سراغ سرآشپزهای خطرناك ترین و عصبی ترین دیكتاتورها رفته بود تا بداند اگر روزی غذا، 
مطابق میل آنها نبود، چه اتفاقی می افتاد؟! اگر برای شما هم خواندن این خاطرات و سبك غذایی این آدم ها 

جذاب است پس با ما همراه باشید تا بخش هایی از این كتاب ها را با هم مرور كنیم.

  موسولینی   ساالد سیر و لیموی تازه

»بنیتو موسولینی« از سیاستمداران بزرگ ایتالیایی است كه حزب فاشیست ایتالیا را از دهه۲0 میالدی تشكیل داد 
و قدرت را به دست گرفت. او در جریان جنگ جهانی دوم به هیتلر پیوست، اما مدتی بعد از قدرت خلع و محاكمه شد. 
درباره سبك غذایی این دیكتاتور نكته های جالبی است كه بد نیست با هم مرور كنیم. به گفته نزدیكان و سرآشپزهای 
او موسولینی مایل بود تا در خانه اش و در كنار همسر و 5فرزندش غذا بخورد. زمان سرو غذا در خانه آنها رأس ساعت 

خاصی بود و همه افراد می بایست پیش از ورود او، ســر میز حاضر باشند. او عاشق ساالد سیر و لیموی تازه بود و 
می گفت كه غذاهای فرانسوی »مزخرف« هستند.

 صدام حسین   سوپ ماهی
غذای مورد عالقه »صدام حسین« دیكتاتور عراقی، سوپ ماهی بود. به گفته 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 نمی آمد، سرآشپز را احضار و مثاًل به او می گفت: »كدام احمقی اینقدر نمك به این املت زده است؟« بعد ابوعلی 
را بابت این كار كه به عقیده او »اسراف« غذا بود، جریمه نقدی می كرد. این سرآشپز می گوید صدام فقط گاهی به 
آشپزخانه سرك می كشید، آن هم زمانی بود كه در  ماه رمضان باید روزه می بود، اما به آشپزخانه می آمد تا كسی 

غذاخوردن او را نبیند!

  عیدی امین    بز بریانی

»عیدی امین« رهبر خودكامه، دیكتاتور نظامی و همچنین سومین رئیس جمهور اوگاندا بود كه از ژانویه سال1۹۷1 
تا آوریل سال1۹۷۹ در این كشــور حكمرانی كرد. او 8ســال با وقاحت تمام حكومت كرد و حدود ۳00هزار نفر را 
كشت. درباره سبك غذایی او گفته می شود كه روزی ۴0پرتقال می خورد و در زمان تبعیدش در عربستان سعودی، 
از طرفداران KFC شده بود. عیدی امین عاشق بز بریانی، كاساو و نان ارزن بود. امین برای مدتی عاشق تمام عادات 

غذایی بریتانیایی از جمله چای بعد از ظهر شده بود. حتی شــایعاتی مبنی بر آدم خوار بودن عیدی امین مطرح 
شده بود.

  پل پوت   سوپ مار كبرا

»پل بوت« دیكتاتور كامبوجی بود كه خمرهاي سرخ به رهبری او از سال 1۹۷5 تا 1۹۷۹ در این كشور حكومت 
داشت. این دیكتاتور بی رحم برای كنترل و اداره كشورش، مردم را گرسنه نگه می داشت و مجبورشان می كرد برای 
هر لقمه غذا از او قدردانی كنند. گاهی مردم مجبور می شدند برای اینكه زنده بمانند، ملخ، كرم و تخم مورچه بخورند. 
به گفته سرآشپز این دیكتاتور، او عاشق غذاهای لوكس و دوستدار آبگوشت مرغ بود. درحالی كه باقی مردم كامبوج 
تنها آب و سوپ برنج می خوردند او از گوشت گوزن، خرس وحشــی، مار، میوه تازه، كنیاك و شراب چینی لذت 

می برد. حتی گفته می شود كه سوپ مار كبرا نیز از غذاهای محبوب او بوده.

  چائوشسكو    الزانیای سبزیجات

بد نیست نگاهی به سبك غذایی سیاستمداران اروپای شرقی داشته باشــیم. »نیكوالی چائوشسكو« رئیس حزب 
كمونیست رومانی بین ســال ها 1۹۶5 تا 1۹8۹میالدی بود. آزادی بیان و هر نوع مخالفتی با اشد مجازات در دولت او 
همراه بود. پلیس مخفی نیز حضوری فعال در آنها سال ها داشت. درباره سبك غذایی این مرد گفته شده كه با غذاهایی كه 
ظاهر و تزئین خوبی نداشتند، برخورد خوبی نداشت. از این رو سرآشپزهای او تمام تالش خود را می كردند تا غذاهایی با 

ظواهر زیبا و دلربا برای او تهیه كنند. او غذاهایی كه در مراسم رسمی برایش آورده می شد را روی زمین می انداخت و 
تا می توانست با پا روی آنها می كوبید. چائوشسكو طرفدار الزانیای سبزیجات، گوجه، پیاز، ساالد و استیك بود.

  كیم جونگ ایل   سوپ باله كوسه

در سال های 1۹۹۴ تا ۲011 كره شمالی رهبری داشت كه از نظر ســبك غذایی متفاوت بود. »كیم جونگ ایل« 
عاشق سوپ باله كوسه و سوپ گوشت ســگ بود. او می گفت كه این غذاها به او مصونیت و قدرت می بخشد. گفته 
می شد كه او یكی از مشتریان اصلی مشروبات الكلی هنسی نیز بوده است. در این سال ها كره شمالی با بحران اقتصادی 
نیز دست و پنجه نرم می كرد، با این حال گفته می شود كه او گروهی از زنان را به استخدام خود درآورده بود تا آنها دانه 

دانه برنج هایی كه برای او سرو می شوند را از نظر اندازه، رنگ و وزن بررسی كنند تا تفاوتی با هم نداشته باشند.

  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 می شد و خاصیت توهم زایی داشت. او نخستین رئیس جمهور گینه استوایی 
بود كه با قتل و تبعید از مخالفانش پذیرایی می كرد. گفته می شود یك بار او 150نفر 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 آدم خوار است و جمجمه ها را در یخچال 
خانه اش نگهداری می كند.

  هیتلر   پوره سیب زمینی و سوپ

»آدولف هیتلر« دیكتاتور بزرگ آلمانی كه اتفاقات عظیمی در جهان رقم زد، گیاه خوار، ضد الكل و غیرســیگاری 
بود. او تا آخر عمر خود فقط پوره سیب زمینی و سوپ می خورد. برخی می گویند این گیاه خواری او به ایدئولوژی این 
مرد برمی گردد. برخی هم می گویند احتماالً هیتلر به دلیل ابتال به نفخ مزمن و یبوست ترجیح داده بود تا فقط رژیم 
غذایی گیاه خواری را دنبال كند. نكته ای جالب در سرو غذای این سیاستمدار وجود داشت كه باید 15نفر پیش از او 
غذایش را تست كرده و به عبارتی پیش مرگ او می شدند. اگر هیچ یك در طول ۴5دقیقه نقش بر زمین نمی شدند، 

آن غذا برای هیتلر سرو می شد.

  دووالیه    غذاهای رژیمی با قاشق

»فرانسوا دووالیه« معروف به پاپادوك، یك سیاســتمدار اهل هائیتی در دهه های ۶0 و ۷0میالدی بود. او در زمان 
رسیدن به قدرت، دچار بیماری هایی ازجمله دیابت، مشــكالت قلبی و آماس مفاصل بود. به همین خاطر 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 ۳0هزار نفر از مخالفانش دستگیر و كشته شدند. گفته می شود كه تفریح پس از شام 
او این بود كه به سیاهچال برود و شاهد شكنجه شدن مخالفانش باشد.

  استالین    خوراكی های گرجستانی
»ژوزف استالین« از اواسط دهه۲0 میالدی تا سال1۹5۳ و 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 می رسیم. این سیاستمدار عاشق غذاهای 
گرجستانی بود؛ گردو، سیر، آلو، انار و مشروبات الكلی بخش اصلی آشپزی گرجستانی محسوب می شود. گفته می شود 
»گوزیناكی« نوعی شیرینی گرجستانی هم از غذاهای محبوب او بود. جالب اینجاست كه یكی از آشپزهای شخصی 

ژوزف استالین »اسپیریدون پوتین« پدر بزرگ والدیمیر پوتین، رئیس جمهور كنونی روسیه بود!



در تاریخ بسكتبال ایران فقط  2بازیكن به لیگ 
بسكتبال آمریكا )NBA( راه پیدا كرده اند 

كه یكی از آنها ارســان كاظمی است؛ 
بازیكنی كه در 17ســالگی به عنوان 
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 كالج های آمریــكا )NCAA( بازی كرد. 
او بعد از ســال ها اقامت و بازی در تیم های دانشــگاهی آمریكا 

 به ســرزمین مادری برگشــت و حاال در غیاب بازیكنان مطرحی مثل 
صمد نیكخواه بهرامی و حامد حدادی، ستاره تیم ملی بسكتبال ایران در مسابقات 
مقدماتی جام جهانی 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 زاینده رود گفت وگو كرده ایم.

مهرداد رسولی

مستندگردی11توپ خانه

برای همه عاشقان بسكتبال دنیا، 
NBA غایت آرزوهایی اســت كه 
می توانند داشته باشند؛ اگر بازیكن 
باشند كه به عنوان بازی در این لیگ 
و اگر تماشاگر باشــند، تماشای 
یكی از ایــن بازی هــا از نزدیك. 
مستند »آیورسن« به كارگردانی 
زاتال بیتی نیــز، دربــاره یكی از 
بهترین های تاریخ NBA اســت؛ 
آلن آیورســن. این مستند درباره 
این بازیكن بی نظیر اســت. جالب 
اینكه كودكی و نوجوانی این بازیكن 
در آسیب های اجتماعی و همراه 
بــا رویدادهایی مرتبــط با جرم و 
مواد مخدر گذشته و البته بزرگسالی 
او نیز با حضور درخشانش در لیگ 
بسكتبال آمریكا. او حتی به فینال 
ایــن رقابت ها هــم راه یافت. اگر 
دوست دارید یك مستند ورزشی 
همراه با داســتان های اجتماعی 
نفس گیــر را دنبال كنیــد، این 
مستند می تواند گزینه خوبی باشد.

آیورسن

یكی از بهترین مستندهای ورزشی 
كه می توانید تماشــا كنید، همین 
مستند اســت. این مستند، درباره 
2نوجوان بسكتبالیســت است كه 
رؤیای بازی در لیگ NBA را دارند. 
این مستند را استیو جیمز ساخته 
اســت؛ و به خاطر 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 
می كند. سازنده این مستند، برای 
اینكه بتواند یكی از بی نقص ترین 
مســتندها را تهیه كند، 5سال با 
زندگی این دو نوجوان همراه بوده 
اســت. راجر ایبرت، معروف ترین 
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.

رؤیاهای حلقه

آخرین رقص

یكــی از اعجوبه های بســكتبال 
جهان كه به تازگی در سانحه  ای 
درگذشته، كوبی برایانت بود. او با 
مرگ نابهنگام خود، دنیای ورزش 
را در شوك و بهت فرو برد. زندگی 
برایانت برای بسكتبالیســت ها 
و همه ورزشــكاران الهام بخش 
بــود؛ مــردی كــه مصداقــی 
از قــدرت اراده خالــص بــود. 
كوبــی برایانــت ابرســتاره تیم 
لس آنجلــس لیكرز بــود كه در 
41ســالگی و همراه با دخترش 
جیانا و جمعی از دوســتانش در 
سانحه سقوط بالگرد شخصی اش 
درگذشــت. برخی او را به واسطه 
دستاوردهایی كه داشته، در كنار 
جردن و كریــم عبدالجبار، جزو 
سه بازیكن برتر همه ادوار ورزش 
بسكتبال می دانند. جالب اینكه 
این اســطوره، با وجود بازیكنانی 
افسانه ای چون مجیك جانسون 
و شكیل اونیل در لیكرز، برترین 
بازیكــن تاریخ این باشــگاه هم 
هست. مستند چنین اعجوبه ای 

قطعا تماشا دارد.

پنجشنبه
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ارسالن كاظمی، ستاره اصفهانی تیم ملی بسكتبال از تحصیل و بازی در لیگ بسكتبال آمریكا می گوید

سی وسه پل را به آمریكایی ها 
معرفی كردم

    شما سال ها در آمریكا كه مهد بسكتبال است 
زندگی كرده اید. آمریكایی ها اساسًا چه تعریفی 

از بسكتبال دارند؟
در یك جمله می توان گفت بسكتبال در خون آمریكایی هاست. در 
آمریكا وقتی از كنار خیابان عبور كنید خانه هایی را می بینید كه 
بیشتر آنها یك حلقه بسكتبال هم دارند و بچه های 14- 13ساله 
مشغول بازی هستند. چنین تصویری را در كوچه پسكوچه های 
خودمان هم می بینیم اما در كشور ما فوتبال حرف اول را می زند.

    شاید دلیلش این باشد كه بسكتبال در ایران 
یك ورزش دانشگاهی است و بسكتبال خیابانی 
هیچ وقت در ایران طرفدار زیادی پیدا نكرد. شما 
تجربه فوتبال بازی كردن در كوچه پســكوچه 

را دارید؟
من هم مثل بیشتر ایرانی ها، از بچگی دوست داشتم فوتبالیست 
بزرگی شوم. دلیلش هم این است كه فوتبال یكی از ارزان ترین 
ورزش ها بود و یك توپ پالســتیكی می خواست و دو عدد آجر 
برای تعیین دروازه. فكر نمی كنم ارزان تر از فوتبال گل كوچكی 
كه ما بازی می كردیم، ورزش دیگری در دنیا وجود داشته باشد.

رؤیای بچه های آمریكایی به كلی متفاوت است و با این رؤیا كه 
روزی بسكتبالیست بزرگی شــوند و در NBA به میدان بروند 

زندگی می كنند.
    در چنین فضایی كه شــما ترسیم می كنید 
راهیابی یك ایرانی به NBA بیشتر به یك مأموریت 

شبیه  غیرممكن 
اســت. به خصوص 

برای شما كه به قصد 
تحصیل به این كشور 

رفته بودید؟
البته صرفاً برای تحصیل به آمریكا نرفتم. 

در آمریكا همانطور كه برای دانش آموزان 
نخبه كمــك هزینه تحصیلی قائل می شــوند 

برای نخبه های ورزشی هم چنین امكانی را فراهم می كنند. 
من هم از طرف دانشگاه بورســیه شدم و دانشگاه رایس در 
ازای بازی برای تیم بسكتبالش هزینه تحصیلم را پرداخت 

 می كرد. 3ســال برای دانشــگاه رایس بازی كردم و بعد وارد 
دانشگاه اورگن شــدم كه به لحاظ ورزشی در سطح باالیی 
بود. ممكن است بازی در تیم های دانشــگاهی آمریكا در 
نگاه اول آســان باشــد، اما بازیكنان به خصوص مربیان 
كاماًل تحت  فشار قرار می گیرند و آینده آنها به نتایجی كه 
می گیرند بستگی دارد. من نخستین بسكتبالیست ایرانی 
بودم كه می خواســت برای دانشگاه اورگن بازی كند و 
برای آنها ریسك خطرناكی بود و همین كارم را سخت 
می كرد. اما خدا را شكر خوب بازی كردم و به مرحله 

حذفی مسابقات NCAA صعود كردیم.
    همان موقع كه در لیگ دســته اول 
كالج های آمریكا بازی می كردید، تیم 

از این انتخاب راضی هستید؟
وقتی به ایران آمدم خدمت سربازی را پشت سر گذاشتم و بعد 
از آن هم برای تیم های باشگاهی بازی كردم. واقعیت ماجرا این 
است كه بسكتبال به شغل اصلی من بدل شده و به خاطر اینكه 
موقعیت شــغلی دیگری در خارج از كشــور نداشتم مثل همه 
بازیكنان حرفه ای 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 
به عنوان بازیكن خارجی و به جای بازیكنان پرتعداد آمریكایی 
كه در همه لیگ های دنیا حضور دارند بازی كند. از بازی در لیگ 
بسكتبال ایران لذت می برم اما ورزشكار حرفه ای دوست دارد در 

باالترین سطح و در لیگ های معتبر دنیا بازی كند.
    كمی درباره تیم ملی صحبت كنیم؛ اینكه 
بازگشت شما به تیم ملی مصادف شد با انتخاب 
مصطفی هاشــمی به عنوان سرمربی جدید 
تیم ملی. فكر می كنم درغیــاب بازیكنانی 
مثل صمد نیكخواه بهرامــی و حامد حدادی 
فرصت خوبی نصیب شما شــده تا به بازیكن 

كلیدی تیم ملی تبدیل شوید.
باید بگویم كه مربیان قبلی خیلی برای تیم ملی زحمت كشیده اند 
و االن هم در كنار مربیان فعلی تیم ملــی می خواهیم روزهای 
خوبی را برای بســكتبال ایران رقم بزنیم. من همیشــه برای 
درخشش در تیم ملی انگیزه دارم اما درخشش در تیم ملی نتیجه 
تالش های شخصی نیســت و مربیانی مثل مصطفی هاشمی و 
مهران حاتمی كه سال ها با آنها كار كرده ام در موفقیتم در تیم 

ملی سهم دارند.
    ركورد 26ریباند در یك بازی كه چند روز قبل 
مقابل بحرین ثبت كردی می تواند تولد دوباره شما 
در تیم ملی باشد. ظاهراً حامد حدادی با 20ریباند 
در مســابقات مقدماتی جام جهانی ركورددار 

بوده است.
در این چند روز خیلی ها درباره این ركورد با من صحبت كرده اند 
اما روحم از آن خبر نداشته و اصالً نمی دانستم یك ركورد است. اگر 
حامد حدادی در بازی بود امكان نداشت این تعداد ریباند داشته 
باشم و می توانم بگویم از نبود حامد در تیم ملی سوء استفاده كردم.
    االن جز بســكتبال ورزش دیگری را دنبال 

می كنید؟
فوتبال را دنبال می كردم و طرفدار بارسلونا بودم اما از وقتی همه 

ستاره ها به پاری سن ژرمن پیوستند قید فوتبال اروپا را زدم.
    نمی شود با یك اصفهانی هم صحبت شد و درباره 
زاینده رود حرف نزد. به خصوص یك اصفهانی كه 
سال ها ساكن آمریكا بوده اما لهجه غلیظ اصفهانی 
را حفظ كرده است. بهتر نیست حسن ختام این 

گفت وگو صحبت درباره زاینده رود باشد؟
اول می خواهم در مورد سي وسه پل صحبت كنم. این پل چندبار 
جزو 1۰ پل زیبای جهان انتخاب شده و من در مورد این موضوع در 
دانشگاه های آمریكا كنفرانس داده ام تا همكالسی های آمریكایی ام 
سي وسه پل را بشناسند. مسلماً وقتی زاینده رود آب دارد زیبایی 
سي وسه پل هزار برابر می شــود. اصفهان وسط كویر واقع شده و 
به خاطر زاینده رود در همه این ســال ها زنده مانده است. وقتی 
بچه بودم یادم هست چندبار در زاینده رود سیل آمد و پارك های 
مجاور آن زیر آب رفت اما االن خشــك شده اســت. امیدوارم 

مسئوالن كاری كنند تا آب در این رود جریان داشته باشد.

ملی ایران در جام جهانی بــا آمریكا همگروه 
شــد و خیلی ها دربــاره رویارویی شــما با 
بسكتبالیست های آمریكایی صحبت می كردند. 

خودتان در مورد این بازی چه فكری می كردید؟
از اینكه قرار بود مقابل تیم ملی آمریكا بازی كنم خیلی ذوق زده 
بودم و این بازی فرصت خوبی بود تا برای راهیابی به NBA خودم 
را نشان بدهم. ما در دانشگاه رایس ای میل مخصوصی داشتیم كه 
ای میل دانشجویی بود و از این طریق كارهای مربوط به جلسات 
و دروس دانشگاهی را انجام می دادیم. چند ساعت قبل از بازی 
ایران و آمریكا از طرف همكالسی های آمریكایی ای میلی دریافت 
كردم مبنی بر اینكه برای حمایت از من در ســالن غذاخوری 
نشسته اند و این بازی را از طریق پروژكتور تماشا می كنند. این 
ماجرا استرس مرا چند برابر كرد اما خدا را شكر خوب بازی كردم 

و روسفید بیرون آمدم.
    دقیقًا در آن بازی خوب بــازی كردی و فكر 
می كنم نخستین بازیكن تاریخ بسكتبال ایران 

شدی كه به تیم ملی آمریكا اسلم دانك زد...
همینطور اســت. در مــورد این صحنه حس خوبی داشــتم و 
پیام های زیادی از دوســتانم دریافت كردم. آن موقع 2۰سالم 
بود. وقتی بازی تمام شد از طرف تعدادی از بازیكنان آمریكایی 
مورد تحسین قرار گرفتم و مربی تیم ملی آمریكا كه مربی یكی 
از تیم های دانشگاهی آمریكا بود به دستیارانش گفته بود 

این بازیكن را می خواهم.
    البته این بازی مثل بازی تیم های فوتبال 
ایران و آمریــكا در جام جهانی 1998 
موردتوجه ایرانی هــا قرار نگرفت. 
هنوز از گل حمید اســتیلی به 
آمریكا به عنوان گل قرن یاد 
می كنند اما كمتر كسی 
در مورد اسلم دانك 
ارسان كاظمی به 
آمریــكا صحبت 

می كند.
مــا دیگــر بــه این 
تبعیض ها عادت كرده ایم. 
بارها پیش آمده كه نسبت 
به ایــن كم توجهی ها اعتراض 
كرده ایم اما دیگر خسته شده ایم. 
جالب اســت كه تیم ملی بســكتبال 
در جام هــای جهانــی 2۰1۰و 2۰14و 
2۰19حضور داشــته و اگر به جــام جهانی 
2۰23راه پیدا كنیم كه احتمالــش قریب الوقوع 
است در 4جام جهانی متوالی حضور داشته ایم. ضمن 
اینكه صعود به المپیــك 2۰۰8و 2۰2۰را تجربه كرده ایم 
اما رســانه ها به این اتفاقات مهم خیلی اهمیت نمی دهند و در 
نتیجه مردم از عملكرد درخشان تیم ملی بسكتبال خبر ندارند؛ 
درحالی كه بسكتبال در خیلی از كشورهای دنیا ورزش شماره 

یك و در بدبینانه ترین حالت ورزش شماره دو است.
    مهاجرت ورزشــكاران ایراني حاشیه هاي 
زیادي دارد و تعدادي از ورزشكاران به هر دلیلي 
مهاجرت كرده اند؛ این امكان برای شما هم وجود 
داشت كه در آمریكا بمانید اما االن برای تیم ملی 
ایران و باشگاه ذوب آهن اصفهان بازی می كنید.  یار
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اگر با بسكتبالیست ها درباره آرزوهای زندگی ورزشی شان صحبت كنید بادرنگ از رؤیای بازی در NBA و هم بازی شدن با غول های 
بسكتبال جهان می گویند. لیگ بسكتبال ایران از سال های دور با ستاره هایش شناخته می شد؛ مثًا در یك دوره ای كریم عبدالجبار 
به عنوان اعتبار NBA شناخته می شد و همه بسكتبالیست های دنیا رویای شان 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 ستاره های بی چون وچرای دنیای بسكتبال رسید. با گذشت 80سال از عمر NBA هنوز هم 
ستاره ها هستند كه به این مسابقات اعتبار می دهند و تنور معتبرترین لیگ بسكتبال تاریخ را گرم نگه داشته اند. شاید به همین دلیل 

مرور نام اسطوره های تاریخ NBA همواره یكی از جذابیت های آن به شمار می رود.

  كریم عبدالجبار    اسطوره ای كه مسلمان شد
فردیناند لوئیس آلسیندور جونیور نام اصلی بازیكنی است كه خیلی ها او را به عنوان بهترین 

بازیكن تاریخ NBA می شناسند. او بعد از اینكه در سال1971به دین اسالم مشرف شد به سبك 
محمدعلی كلی نامش را به كریم عبدالجبار تغییر داد. او 2۰سال برای تیم های میلواكی باكس 

و لس آنجلس لیكرز بازی كرد و ازجمله ركوردها و افتخارات او می توان به كسب 6عنوان 
قهرمانی و 156۰بازی در NBA اشاره كرد. كریم عبدالجبار در دوران بازیگری 38-387 امتیاز 
كسب كرد و تاكنون هیچ بازیكنی در NBA به ركورد بی نظیر او دست نیافته است. این بازیكن 
آمریكایی بعد از سپری كردن 2۰ فصل در سال1989 از دنیای حرفه ای بسكتبال خداحافظی 

كرد و بعد از بازنشستگی در فیلم سینمایی »بازی مرگ« با بروس لی هم بازی شد.

  مایكل جردن    بهترین بسكتبالیست تاریخ؟
در اینكه مایكل جردن بهترین بازیكن تاریخ NBA است یا كریم عبدالجبار، اختالف نظرهای 

زیادی وجود دارد اما همه كسانی كه بسكتبال را دنبال می كنند متفق القول 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 NBA را تصاحب كرد و 6بار 

هم به عنوان ارزشمندترین بازیكن انتخاب شد. او 11 بار هم عنوان بهترین بازیكن NBA را 
به خود اختصاص داد كه یك ركورد منحصربه فرد است.

  كارل مالون    دومین بازیكن امتیازآور تاریخ
این بازیكن از سال 1985تا 2۰۰3 در یوتا جاز بازی كرد و در آخرین سال های دوران 
حرفه ای اش به لس آنجلس لیكرز پیوست اما یك فصل بیشتر در این تیم دوام نیاورد. كارل 
مالون 2بار به عنوان ارزشمندترین بازیكن فصل انتخاب شد و 11بار عنوان بهترین بازیكن این 
رقابت ها را به خود اختصاص داد. مالون 14بار هم به تیم ستارگان NBA دعوت شد كه خودش 
یك ركورد به حساب می آید. این بازیكن آمریكایی بعد از كریم عبدالجبار، دومین بازیكن 
امتیازآور تاریخ NBA است. جالب است كه از او با عنوان بزرگ ترین ستاره NBA یاد می كنند 
كه موفق به كسب عنوان قهرمانی نشده اما با این حال در بین بزرگ ترین های تاریخ این لیگ 
حرفه ای قرار گرفته است.

  شكیل اونیل    بازیكنی برای همه فصول
این بازیكن 19فصل در NBA دوام آورد و در همه این سال ها یكی از ارزشمندترین بازیكنان 

بود. شكیل اونیل در تیم های اورالندو مجیك، لس آنجلس لیكرز، میامی هیت، فونیكس سانز، 
كلیولند كاوالیرز و بوستون سلتیك بازی كرد و تنها بازیكنی به شمار می رود كه پیراهن همه 

تیم های مدعی NBA را پوشیده است. با این حال این بازیكن آمریكایی فقط 4بار جام قهرمانی 
در NBA را باالی سر برد و یك بار هم در سال 2۰۰۰ عنوان ارزشمندترین بازیكن این مسابقات 
را تصاحب كرد. شكیل اونیل 8بار هم به تیم ستارگان راه پیدا كرد و در دوره ای به عنوان یكی از 
ستارگان انگشت شمار NBA شناخته می شد كه بازیكنانی مثل كوبی برایانت و مایكل جردن 

همه افتخارات ممكن را درو می كنند.

  ویلت چمبرلین   مرد ركوردهای شگفت انگیز
این بازیكن از سال 1959تا 1973برای تیم های فیالدلفیا و لس آنجلس لیكرز بازی كرد و به 
افتخارات قابل اعتنایی رسید. ویلت چمبرلین با قد 216سانتی متر یكی از بازیكنان بلندقامت  
تاریخ NBA هم به شمار می رود و همین ویژگی او را به یكی از امتیازآورترین بازیكنان تاریخ 
این مسابقات بدل كرد كه می توانست در اطراف و نزدیكی های سبد بسكتبال، ویرانگر ظاهر 
شود. او هم دوره بازیكنانی مثل بیل راسل و نیت تمند و كریم عبدالجبار بوده و دوئل او با 
بیل راسل و كریم عبدالجبار از بزرگ ترین رقابت های تك به تك در تاریخ بسكتبال به شمار 
می رود. ركوردهای باورنكردنی او مثل 1۰۰امتیاز در یك بازی و 55ریباند در یك بازی هنوز 
دست نخورده باقی مانده است.

  كوبی برایانت    بسكتبالیستی كه اسكار گرفت
در NBA از كوبی برایانت به عنوان نماد وفاداری یاد می كنند چرا كه 2۰ سال دوران فعالیت 

حرفه ای اش را در تیم لس آنجلس لیكرز سپری كرد و به همه عناوین و افتخارات ممكن چنگ 
زد. برایانت 5بار با این تیم قهرمان NBA شد و 2بار هم عنوان ارزشمندترین بازیكن فینال را 

تصاحب كرد. او 11بار به عنوان بهترین بازیكن فصل انتخاب شد و همیشه یكی از اركان اصلی 
تیم ستارگان NBA به شمار می رفت. كوبی برایانت در سال 2۰18 یكی 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 2۰2۰ یكی از غم انگیزترین روزهای تاریخ بسكتبال 

آمریكا بود.

  پائو گسول    ستاره ای از سرزمین ماتادورها
این بازیكن اسپانیایی را هم باید در فهرست بهترین های تاریخ NBA قرار داد. پائو گسول 
نخستین بازی حرفه ای اش را در سال 1998 با پیراهن تیم بارسلونا انجام داد و در سال 2۰۰1 
به دلیل كیفیت باز ی اش با ممفیس گریزلیز در NBA قرارداد امضا كرد. او در سال های 2۰۰9 و 
2۰1۰ با لس آنجلس لیكرز عنوان قهرمانی NBA را كسب و 6بار به تیم ستارگان NBA راه پیدا 
كرد. او بعدها برای شیكاگو بولز و سن آنتونیو اسپرز بازی كرد و مدت كوتاهی در میلواكی باكس 
و 4 ماه در پورتلند بازی كرد اما مصدومیت مانع ادامه فعالیت حرفه اش شد. گسول با تیم ملی 
اسپانیا هم به افتخارات زیادی ازجمله قهرمانی در بازی های المپیك و قهرمانی در جام جهانی 
رسید.

  لبرون جیمز    راز محبوبیت لبرون
در آمارهای منحصربه فرد و ركوردهایی كه درباره بازیكنان مطرح تاریخ NBA منتشر می شود 

همواره نام این بازیكن به چشم می خورد. لبرون جیمز به همین دلیل یكی از محبوب ترین 
بسكتبالیست های معاصر است و تماشاگران زیادی برای تماشای بازی او به سالن مسابقات 

می روند. جیمز در سال های2۰۰3 تا 2۰1۰ برای كلیولند كاوالیرز بازی كرد و بعدها به میامی 
هیت پیوست اما در سال2۰14 به كاوالیرز بازگشت و قصد دارد با این تیم با دنیای بسكتبال 

خداحافظی كند. او 2بار در سال های 2۰13 و 2۰12 قهرمان NBA شده و 8بار عنوان بهترین 
بازیكن لیگ را به خود اختصاص داده است. لبرون جیمز 2بار ارزشمندترین بازیكن فینال ها 

شده، 8بار به تیم ستارگان NBA راه یافته و سومین بازیكن امتیازآور تاریخ این مسابقات است.

  تیم دانكن    بازیكن لحظات كلیدی
از فوق ستاره ای به نام تیم دانكن هم باید به عنوان یكی از بهترین بازیكنان تاریخ NBA یاد 
كرد. این بازیكن آمریكایی از سال 1997تا 2۰16 برای تیم سن آنتونیو اسپرز بازی كرد و با 
این تیم 5بار فاتح NBA شد. تیم دانكن 2بار هم جایزه ارزشمندترین بازیكن NBA را به خود 
اختصاص داد و 3بار عنوان ارزشمندترین بازیكن فینال ها را تصاحب كرد. او 14بار به تیم 
ستارگان NBA راه پیدا كرد و از این حیث به ركورد كارل مالون رسید. در بسكتبال آمریكا از 
تیم دانكن به عنوان بازیكنی كه در بازی های سرنوشت ساز نقش تعیین كننده ای ایفا می كرد 
یاد می كنند. دانكن كه دانش آموخته دانشگاه ویك فارست است با تیم ملی آمریكا هم 
قهرمان جهان شده است.

مایكل جردن و دوستان
محبوب ترین ستاره های تاریخ NBA را بشناسید
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تا حاال به این فكــر كرده اید كه قطار هم می توانــد خود یك جاذبه 
گردشگری باشد؟ نه تنها چند سالی است كه نوع، مدل و خدمات قطارها 
هم در انتخاب سفر از اهمیت باالیی برخوردار شده اند، بلكه ایستگاه ها 
و محل گذر و توقف قطار هم جزیی از هدف های سفر به حساب می آید. 
در این گزارش یكی از زیباترین ایستگاه های قطار كه در فصل پاییز 
جلوه ای متفاوت را در بین مســافران به نمایش می گذارد را معرفی 
خواهیم كرد. ایستگاه »بیشه« در استان لرستان كه در آخرین ماه از فصل پاییز برای بسیاری از 
اهالی منطقه و كشور مقصد سفر به شمار می رود و پذیرای مسافران زیادی است تا از سازه های 
بشری كه در میان طبیعت محصور شده است، دیدن كنند. پس اگر شما هم برای پاییز به دنبال 

مقصدی متفاوت برای سفرتان هستید خواندن این گزارش را از دست ندهید.

بسته پیشنهادی

  مسئولیت در سفر
هم اكنــون گردشــگری به یك 
صنعــت تبدیل شــده اســت 
و به دســت 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 مســئولیت پذیری در 
صنعت گردشــگری یكی از این 
كتاب هاست كه می توانیم 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 مثال های ملموسی 
كه در متن كتاب گنجانیده است 
 این مفاهیــم را در ذهن خواننده 

تداعی كند.

كتاب

  میخ های زمینی
كوه ها هــم مانند دیگــر عناصر 
تشكیل دهنده این كره خاكی از 
اهمیت باالیی برخوردارند. نقش 
این سرســخت های بلندمرتبه 
كمتر از جنــگل و درخت و آب و 
باران در چرخه طبیعت ســیاره 
زمین نیســت و بــه همین علت 
به كوه ها لقــب میخ های زمینی 
را داده انــد. در لیســت بهترین 
مســتندهای گردشــگری نام 
مســتندی به چشــم می خورد 
كــه رشــته كوه های آمریكای 
 جنوبــی را روایــت می كنــد.

Magical Andes نام مجموعه ای 
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 
كرده اند. شما در این مستند زیبا 
روایت های جالبی از ارتباط این 
5نفر با یكدیگــر می بینید كه در 
نوع خود بسیار جالب توجه است.

مستند

  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 می شوی و همه 
ســختی اش را به جان خواهی 
خرید تا دوباره تجربه اش كنید. 
كم نیستند افرادی كه در جای 
جای این كــره خاكی ســفر با 
دوچرخه را به هر وسیله دیگری 
ترجیح می دهند و امروز به سراغ 
افــرادی رفته ایم كــه ترجیح 
می دهند 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 ده دقیقه ای كه توســط 6نفر 
روایت می شود را با دقت گوش 
كنید. در این پادكســت تجربه 
و خاطــره و آمــوزش را باهــم 

می شنوید.

پادكست

پنجشنبه
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راهنمای خرید بلیت 
و سفر با قطار

برای سفر با قطار ممكن است نتوانیم 
به موقع بلیت تهیــه كنیم یا زمانی 
كه خرید بلیت تكمیل شد موقعیت 
صندلی های 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.

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.

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

روی ریل گردشگری
بسیاری از افراد از میان وسیله های حمل ونقل عمومی موجود برای سفر، قطار را ترجیح می دهند. امنیت باال و راحتی در طول مسیر 
از مهم ترین ویژگی های سفر با قطار است كه البته زمانبندی دقیق و قابل برنامه ریزی 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 به دلیل عبور از مناطق مختلف از زیبایی های طبیعی و 
تاریخی خاصی برخوردار هستند كه مقصد سفر بسیاری از گردشگران شده است و هم اكنون قطارهایی با عنوان گردشگری در این 
مسیرها در تردد هستند. در ادامه به چند مورد از این مسیرها كه سفر را جذاب تر می كنند یا خود جاذبه سفر هستند اشاره می كنیم.

در مسیر فیروزه ای
یكی از جدیدترین مســیرهای 
ریلی در كشــور همین مســیر 
قزوین به رشت است كه از زمان 
افتتاحــش مدت زمــان زیادی 
نمی گــذرد. از مهم ترین دالیلی 
كه این مســیر را زیبا و متفاوت می داننــد، وجود تعداد 
زیاد و قابل توجهی تونل و پل اســت كه هرچند احداث 
آن را با مشــكالتی مواجه كرد اما اكنون جزو زیباترین 
و متفاوت ترین مســیرهای ریلی در كشــور به حســاب 
می آید. در طول این مســیر كه 164كیلومتر مســافت 
دارد از 52تونل و 17پل استفاده شده است و بزرگ ترین 
پل ریلی كشــور هم به طول 1430متر در این مســیر 
قرار دارد. پل منجیل كه از باالی جاده و شــهر منجیل 
می گذرد منظره بی نظیری را برای مســافران این قطار 
به یادگار می گــذارد؛ منظره ای كه یك طرف آن شــهر 
و جاده و طرف دیگر آن ســد منجیل است. گردشگران 
این قطار بعد از گذر از رشــته كوه های البرز و پیچ وتاب 
در دل كوه و عبور از چندین تونل به ســمت سد منجیل 
ســرازیر می شــوند و پس از گذشتن از شــهر منجیل 
سرسبزی های گیالن برای مسافران خودنمایی می كنند. 
گذر از كنار تاالب های متنوع و دیدن پرنده های بومی و 

مهاجر این منطقه در كنار هــوای مطبوع و جنگل های 
سرسبز گیالن، برای هر گردشگری جذاب است و تجربه 
ســفر با قطار را لذتبخش می كند. اگر تمایل به ســفر با 
این قطار را داریــد حتماً به زمان ســفرتان دقت كنید، 
 به دلیل تردد باال بلیت این مســیر با ســرعت بیشتری 

تمام می شود.

پیوسته از میان دشت و كوه
ایــن مســیر ریلــی هــم برای 
گردشگران جذاب اســت. عبور 
از دشت های سرســبز شمالی و 
بعــدازآن جنگل هــای زیبــای 
گلســتان و در نهایت رسیدن به 
دشت های پر فراز و نشیب خراســان. در طول این مسیر 
شهرهای زیادی را می بینید و مســیر كاماًل 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 شده اند. البته هر قســمت از مسیر زیبایی های 
خاص خودش را دارد و نمی توان به راحتی از كنارشان عبور 
كرد. در قسمتی از راه كه قطار از گرمسار به سمت گرگان 
تغییر مسیر می دهد این تفاوت كاماًل محسوس است، فضا 
كاماًل سرسبز می شود و با بازكردن پنجره قطار می توانید 

از رطوبت و طراوت درختان جنگلی نهایت لذت را ببرید.
البته بیشتر جاذبه های این مســیر با همان قطار تهران 
به ساری مشترك اســت؛ اما اگر كمی صبر داشته باشید 
جاذبه های منحصر به فرد این خط ریلی رخ خواهد نمود. 
جذابیت قسمتی از مسیر كه با نزدیك تر شدن به گرگان 
خودنمایی می كند مثال زدنی اســت؛ یكی از پنجره های 

قطار به سمت كوه و یكی به ســمت دریاست. در قسمت 
كوه جنــگل و درخت و پوشــش های مختلف گیاهی در 
میان روستاها و شــهرهای به هم پیوسته و در طرف دیگر 
فاصله بین دریا و جاده پر شده است از زمین های زیركشت 
برنج و مركبات و باغ های ساكنان این مناطق كه جلوه ای 

منحصربه فرد را به این مسیر داده است.

همه  چیز آنجاست
ایــن مســیر ریلــی یكــی از  

طوالنی تریــن مســیرهای ریلی 
در كشــور اســت كه از مركز تا 
جنوب غربی كشور امتداد دارد. در 
این مسیر شما همه  چیز را تجربه 
می كنید؛ زیبایی هایی كه بشــر به صورت ماهرانه ساخته 
است، در كنار طبیعتی كم نظیر كه چیزی جز قدرت نمایی 
خالق هســتی نخواهد بود. قطارهایی كه در این مســیر 
ریلی تردد می كنند بعد از خروج از تهران به سمت رشته 
كوه های زاگــرس حركت و از شــهرهای مختلفی عبور 
می كنند. چندین پل و تونل در طول این مسیر می بینید 
و با آب وهوای متنوعی روبه رو می شــوید. هوای معتدل 
در اســتان های مركزی ایران و هوای سرد كوهستانی در 
رشته كوه های زاگرس در نهایت با نزدیك شدن به اهواز، 
رفته رفته هوا شرجی و گرم خواهد شــد كه همه و همه 
برای این مسیر جاذبه محسوب می شود و لذت مسافران و 
گردشگران از این مسیر را تكمیل می كند. اگر زمان سفر 
شما به گونه ای باشد كه هنگام روشن بودن هوا از استان 
لرستان عبور كنید، تصاویر خیره كننده ای را خواهید دید. 
از پس هر تونلی كه می گذرید باید منتظر تصویر متفاوت تر 
از تونل قبلی باشید، قطاری كه گاه اوج می گیرد به سمت 

قله كــوه و از دامنه باال می رود و گاه به ســمت دره فرود 
می آید و تنها از چند قدمــی رودخانه می گذرد. گاه غرق 
می شــود در دل جنگل و گاه در دشت پهناوری به سمت 
افق حركت می كند. اینها تنها بخشی از زیبایی های این 
مسیر جذاب است كه باید خودتان تجربه كنید تا از دیدن 

تصاویر زیبایش لذت ببرید.

سفر به قلب تاریخ
بــدون اغــراق یكــی از پــر 
رفت وآمدترین مســیرهای ریلی 
كشور كه هر لحظه سوت قطارش را 
می شود شنید همین مسیر تهران 
به ساری است؛ مسیری كه نه تنها 
تعداد زیادی مسافر ثابت را در ایستگاه های پرشمارش در 
طول مسیر جابه جا می كند بلكه گردشگران بی شماری را 
هم برای دیدن زیبایی هایش جذب كرده است. در طول این 
مسیر بی نظیر و زیبا منظره های متفاوتی را می توان 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 پیچ وتاب كوهستانی 
به منطقه پل سفید خواهید رسید. قطار از دل كوهستان 
وارد جنگل می شود و ابتدا به ســد لفور و سپس به پارك 
جنگلی جوارم می رسد. از مهم ترین جاذبه های این مسیر 
كه چشــم هر بیننده ای را محو تماشای خود می كند، پل 
ورسك است؛ پلی كه در سال 1315به بهره برداری رسید و 
به سرعت به یكی از زیباترین و خاص ترین مسیرهای ریلی 
در كشور تبدیل شد و هم اكنون یكی از جاذبه های تاریخی 

این مسیر است. از دیگر زیبایی های این مسیر سه خط طال 
است؛ قسمتی از كوه كه به دلیل شیب زیاد به صورت زیگزاگی 
ریل گذاری شده اســت. برای حركت راحت تر لكوموتیو و 
جلوگیری از خطرهای احتمالی، بخشی از مسیر كه در شیب 
كوه قرار داشت به صورت خطی در سه طبقه ساخته شد، كه 

به سه خط طالیی راه آهن مشهور شده است.

دانستنی های 
سفر

تهران
اهواز

قزوین  
رشت

تهران 
ساری

مشهد 
گرگان

اگر برای تان مهم است كه در كدام واگن و 
كوپه بنشینید، باید بدانید كه این امكان 
برای خرید اینترنتی وجود ندارد و حتماً 
باید از آژانس های مســافرتی بلیت تهیه 
كنید. در خرید اینترنتی صندلی به صورت 

پیش فرض انتخاب می شود.

صندلی

سایت رجا لیســت قطارها را برای مسیر 
و زمان های مختلف در یك روز مشخص 
باز می كند و اگر حواســتان بــه تاریخ و 
مسیر نباشد، ممكن است قطار برای روز 
و ساعت های پیك به سرعت پر شوند. پس 
از قبل برنامه سفرتان را با زمان باز شدن 

مسیر قطار هماهنگ كنید.

زمان سفر

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.

بلیت

به هر دلیلــی اگر نمی خواســتید داخل 
كوپه ای كه هســتید بنشــینید، به هیچ 
عنوان بــدون هماهنگی بــا رئیس قطار 
جابه جا نشوید. كوپه ای كه در ظاهر خالی 
است شــاید توسط مســافران بین راهی 
 رزرو شــده باشــد. پس با رئیــس قطار 

هماهنگ باشید.

داخل كوپه

اگر می خواهید تا مقصد گرســنه نمانید 
همان اول كار كه پرسنل قطار لیست غذا 
را كامل می كنند سفارش دهید. رستوران 
قطارها معموالً غذای اضافه ندارند و فقط 
برای كسانی كه از قبل سفارش داده اند غذا 

سرو می كنند.

غذا

قطار شــما 4یا 6تخته باشد فرقی ندارد. 
برای هر نفر مالفه توسط مهماندار توزیع 
می شود. زمان خواب تان را طوری تنظیم 
كنید كــه 30دقیقه قبل از رســیدن به 
مقصــد بیــدار شــوید، زیــرا مهماندار 
 مرتب در كوپه را می كوبــد تا مالفه ها را 

تحویل بگیرد.

سرویس مالفه

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 ســرویس ها نظافت 
نمی شــوند، پس اســتفاده از آنها را به 
ساعت های پایانی موكول نكنید. صبح ها 
و قبل از رســیدن معموالً صف طوالنی 
برای استفاده از سرویس شكل می گیرد 
كه بهتر اســت مدیریت زمــان را درنظر 

داشته باشید.

سرویس بهداشتی

مجتبی يارزمان

در گذشــته تنها راه رسیدن به آبشــار بیشه، قطار بود. 
مســافران برای اینكه بتوانند از دیدنی های این منطقه 
دیدن كنند حتماً باید با قطار به ایستگاه بیشه می آمدند 
و از آنجا تنها چند قدم تا پای آبشار فاصله وجود داشت. 
اما چند سالی است كه مسیر جاده ای هم برای مسافرانی 
كه قصد گذران لحظات شــان در كنار آبشــار را دارند 
احداث شده است. بسیاری از قطارهای عبوری هم توقف 
بیشــتری در این ایستگاه داشــتند و اجازه می دادند تا 
مسافران لحظاتی را از فضا و زیبایی های »بیشه پوران« 
استفاده كنند. اما به مرور كه ترددها بیشتر شد، توقف 

قطارهای عبوری هم به حداقل رسید.

زیبایی های استان لرستان بر كسی پوشیده نیست و همه 
می دانند كه این زیبایی ها 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 منحصربه فرد 
را دارد كه در تمام فصول سال عالقه مندان به طبیعت را 
راضی نگه دارد؛ از سرسبزی های 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 

طبیعت گردی شما سازگارتر است.

در مسیر بیشه
ایستگاه بیشه كه خود در بین درختان درهم تنیده ساخته شده است در همه فصل های 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 لحظه های خوش و خاطره انگیز اســت. این ایستگاه كه بیشه پوران نام دارد، در جوار 
روستای بیشه واقع شده و نام خود را از آبشار بیشه پوران گرفته است. ایستگاه بیشه پوران همه روزه مسافران 
زیادی را به خود می بیند و قطارهای عبوری كه به سمت خوزستان در حركت هستند هم از این ایستگاه عبور 
می كنند اما برای مسافران محلی كه رفت وآمد روزانه را با قطار ترجیح می دهند، در دو نوبت صبح و عصر دو 

حركت قطار درنظر گرفته شده است.

بعد از اینكه با قطار از پیچ وخم این مســیر گذشتید و 
مدهوش این طبیعت زیبا شدید و به ایستگاه بیشه پوران 
رسیدید، تازه ماجرا برای تان 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 
سازه های دست بشر در میان درختان جنگلی محصور 
شده اند و ذهن شما را مســحور می كنند. به طور قطع 
متوجه گذر زمان نخواهید شد و زمان زیادی در ایستگاه 
از شــما گرفته خواهد شــد، قدم زدن روی برگ های 
رنگارنگ و ســوت های ماشــین دودی كه هرازگاهی 
سكوت ایستگاه را درهم می شكند از جاذبه های بی نظیر 
ایستگاه بیشه پوران 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 مهمان نواز این 
روستا صحبت كنید و درصورت نیاز خریدهای خود را از 

فروشگاه های كوچك محلی انجام دهید.

بسیاری از مسافران از ایستگاه بیشه برای گشتن در اطراف آن استفاده می كنند. دیدن 
آبشارها و روستاها و مناطق بكر و خاصی كه راحت ترین دسترسی به آن از طریق همین 
قطار انجام می شود. یكی از پركاربردترین رفت وآمدهای از ایستگاه بیشه پوران به تماشا 
نشستن آبشاری به همین نام است؛ آبشاری كه از میان درختان بلوط می گذرد و آب 
رشته كوه های زاگرس را به پایین دست و رود سزار می رساند و با 48متر ارتفاع و فرود 
روی صخره های زیرین تصویر خیره كننده ای را از خود به جا می گذارد. بیشــه پوران 
به دلیل زیبایی و منحصربه فرد بودنش در سال 1387به عنوان عریض ترین آبشار ایران 
در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده و ساالنه پذیرای بیش از 400هزار گردشگری است 

كه خود را تا پای آبشار رسانده اند.

اگر به ساعات پایانی روز نزدیك شدید و تمایل داشتید باز هم در این منطقه بمانید نگران 
نباشید و با خیال راحت به گشت وگذارتان ادامه بدهید. در روستای بیشه اقامتگاه هایی وجود 
دارد كه به مسافران اجاره داده می شود و همچنین تعداد محدودی واحد ویالیی هم برای این 

منظور درنظر گرفته شده است كه از طریق بومیان منطقه به راحتی در دسترس هستند.
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 در 24نوامبر 2021 دانشــمندان از 
بروز يك گونه جديد از ويروس كرونا دانش

با تعداد زيــادي جهش نســبت به 
واريانت هاي قبلي خبر دادند. 2روز بعد ســازمان 
بهداشت جهاني اين گونه را با نام اوميكرون در دسته 
گونه هاي نگران كننده 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؟
 همــه ويروس هــا جهــش مي كننــد و ويروس
 SARS-CoV-2 از زمــان شــيوع در اواخــر 
2019همچنان به جهش هاي خود ادامه مي دهد. 
يك جهش، يعني تغيير در كــد ژنتيك و ويروس 
جهش يافته به نام واريانت يا گونه جديد شــناخته 
مي شود. برخي از گونه هاي ويروس كرونا راحت تر از 
بقيه انتقال پيدا مي كند كه مي تواند به افزايش دامنه 
ابتال منجر شود. موج جديد مبتاليان نيز مي تواند 
فشار مضاعف بر منابع و سيســتم هاي بهداشتي-

درماني وارد كند و شمار بستري ها و مرگ وميرها را 
به طور بالقوه افزايش دهد.

متخصصان بر ايــن باورند كــه حداقل 50جهش 
در گونه جديد كرونا وجــود دارد كه 32جهش در 
پروتئين ســنبله به عنوان بخشي كه ويروس از آن 
براي ورود به سلول هاي انســان استفاده مي كند، 
اتفاق افتــاده اســت. دانشــمندان مي گويند كه 
جهش هاي مشابه ديده شده در ساير واريانت ها با 
ميزان افزايش سرايت پذيري و شانس فرار بيشتر از 
سيستم ايمني بدن در مقايسه با گونه اصلي ويروس 
مرتبط بوده است و از همين جهت احتمال مي دهند 
گونه اوميكرون در ســرايت به مراتب ســريع تر از 
دلتا عمل كند. جهش ها بــا حروف و اعدادي مانند 
D614G شناسايي مي شــوند كه به معناي تغيير 

اســيد آمينه از D )آســپارتات( به G )گليسين( 
در موقعيت شــماره 614پروتئين هاي اســپايك 

ويروسي است.

واريانت ها چطور نامگذاري مي شوند؟
سازمان بهداشت جهاني تاكنون 5گونه نگران كننده 
و 8گونه معمولي از كروناويروس شناســايي كرده 
اســت. از  ماه مه 2021گونه ها را براســاس الفباي 

يوناني كه با آلفا آغاز مي شود، نامگذاري كرده اند.
طبق اين نامگذاري، به نظر مي رســيد گونه بعد از 
دلتا Nu و بعدي Xi نام بگيرد، اما به گفته ســازمان 
بهداشــت جهاني كلمه Nu چون با كلمه انگليسي 
new هم آوايي دارد و Xi چون يك نام فاميل شايع 
اســت از آنها استفاده نشده اســت و به جاي آن از 
پانزدهمين كلمه يوناني به نام اوميكرون اســتفاده 

كرده اند.

مقايسه اوميكرون با ساير گونه ها
سازمان بهداشت جهاني مي گويد كه خطر جهاني 
گونه اوميكرون بسيار باالست. هم اكنون گونه دلتا، 
كه ابتدا در  ماه آبان سال گذشته در هند شناسايي 
شــد، غالب ترين گونه در تمام دنياست و در نمونه 
بيش از 99درصد از مبتاليان در سراسر دنيا ديده 

شده است.
سازمان بهداشــت جهاني مي گويد هنوز مشخص 
نيســت در مقايســه با ســاير گونه ها، اوميكرون 
مسري تر اســت يا باعث سخت تر شــدن بيماري 
مي شــود، اما آنچه مسلم اين اســت كه واكسن ها 
همچنان در كاهش خطر ابتال، بستري و مرگ ومير 

حياتي هستند.
مشــاهدات اوليه نشــان مي دهد كه خطر ابتالي 
مجدد با گونه اوميكرون در مقايسه با ساير گونه هاي 
نگران كننده يكي اســت، اما همچنان به اطالعات 

بيشتري نياز است.
ســالم عبدالكريم، اپيدميولوژيست اهل آفريقاي 
جنوبي مي گويــد: داده هاي كافي بــراي تعيين 
پيامدهاي باليني اوميكرون در مقايســه با انواع 
قبلي جمع آوري نشده اســت و احتمال عفونت 
مجــدد وجــود دارد، اما افراد واكســينه شــده 
احتمال كمتــري براي بروز عالئــم جدي دارند. 
كارشناســان مي گويند كه اطالعات بيشتري در 
روزها و هفته هاي آينده در دسترس خواهد بود؛ 
زيرا ويروس به طور گســترده گسترش مي يابد و 
محققان نحوه عملكــرد جهش هاي اوميكرون را 

مطالعه مي كنند.

چگونه از خودمان مراقبت كنيم؟
ســازمان بهداشــت جهانــي ايــن توصيه هــا را 
 براي محافظــت از خــود و جلوگيري از انتشــار
كوويد-19مجددا اعالم كرده اســت: 1- واكسينه 
شــويد. 2- ماســك بزنيد. 3- فاصله اجتماعي را 
حفظ كنيد. 4- فضاهاي سربســته را تهويه كنيد. 
5- بهداشــت را رعايت كند. 6- اگــر عالئم داريد، 

خودتان را قرنطينه كنيد. 

محققان همچنان مي گويند به مطالعات بيشتري براي دستيابي به جزئيات گونه اوميكرون نياز دارند
جديد ترين گونه كرونا زير ذره بين دانشمندان

زهرا خلجي
خبر نگار

فضاي مجازي

 استقبال مجلس
از اليحه به جاي طرح صيانت

سخنگوي كميسيون طرح صيانت در گفت و گو با همشهري:
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 
كميســيون مشترك بررسي 
طــرح حمايــت از حقــوق 
كاربران و خدمــات پايه كاربردي فضاي مجــازي، اين طرح به 
مركز پژوهش ها ارجاع يافت، ابهامات و پرسش هايي مطرح شد 
كه چرا طرح، با قيد ماده142 آيين نامه داخلي به اين مركز نرفته 
است. در جلسه روز سه شنبه، عده اي از اعضاي كميسيون اصرار 
داشتند كه طرح موســوم به صيانت بايد با قيد اين ماده به مركز 
پژوهش ها 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 مي شود و طرح 
صيانت بدون قيد ماده142 به مركز پژوهش ها ارجاع مي شــود. 
علت اين اختالف نظر اين بود كه ماده142 فرصتي تا 45روز را 
براي مركــز پژوهش ها فراهم مي كنــد؛ درحالي كه اكنون تنها 
10روز به اين مركز براي بررســي مجدد طرح فرصت داده شده 
است. همچنين در مورد بررسي طرح، 2پيشنهاد مطرح شد كه 
يكي ارجاع به مركز پژوهش ها و ديگــري ارجاع به كميته هاي 
تخصصي كميسيون بود. اين بار گروهي كه معتقد به ارجاع طرح 
به مركز پژوهش ها بودند، توانستند اكثريت آرا را به دست آورند.

زمان تعيين شده كافي است؟
لطف اهلل سياهكلي، سخنگوي كميسيون مشترك طرح حمايت 
از حقــوق كاربران در گفت وگو با همشــهري در پاســخ به اين 
پرســش كه آيا 10روز فرصت به مركز پژوهش ها براي بررسي 
نظرات دولت، بخش خصوصي و همه ذي نفعان طرح كافي است، 
مي گويد: »قانون تا 45روز را براي اين موضوع پيش بيني كرده 
است. با اين حال، از آنجا كه اين طرح پيش از اين، از سوي مركز 
پژوهش ها بررسي شده و اين مركز به اين طرح تسلط كامل دارد، 
اين زمان مي تواند كافي باشد.«  نماينده قزوين با اشاره به اينكه 
مشكلي از نظر زمان و فرصت بررسي مجدد طرح از سوي مركز 
پژوهش ها وجود ندارد، مي گويد: »ما 10روز را پيشنهاد داده ايم، 
اما اگر مركز پژوهش ها نياز به زمان بيشــتري داشــته باشــد، 

مي تواند براي افزايش مهلت درخواست بدهد.«
سياهكلي در مورد علت قيد نشــدن ماده142 آيين نامه داخلي 
در ارجاع طرح معتقد اســت: »اين ماده هم شبيه همين اتفاقي 
است كه افتاده. بعضي از دوستان اظهار مي كردند كه به استناد 
ماده142، طرح را ارجاع دهيم، اما عده اي ديگر معتقد بودند كه 
اين موضوع در حدود اختيارات كميسيون است و كميسيون با 
همين شرايط مي تواند طرح را ارجاع دهد. به اين ترتيب پيشنهاد 
دوستاني كه معتقد بودند به ماده142 استناد 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 مي كند و مي گويد: »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 
مي دهد و دولــت هم از تيم 
كارشناســي و اجرايي بهره 
مي برد، اليحــه جامع تر از 

طرح خواهد بود.« 
سيـاهــــكلي  به گفتـــه 
»هرچند هميشــه اينگونه 
نيســت، امــا علي القاعده 
اليحــه، فراگيرتر، قوي تر و 

تخصصي تر است.«
ســخنگوي كميســــيون 
مشــترك بــا اشــاره بــه 
اينكــه دولت قبــل، اليحه 
نــداد و دولــت فعلــي هم 
پيشنهادهايي را مطرح كرده است، ادامه مي دهد: »اين در حالي 
است كه پيشنهادها در كميسيون ها و در صحن و فقط از سوي 
نمايندگان مي تواند 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 مي كند كه »نماينده ها يا بايد قبول مي كردند 
كه اين چند صفحه پيشنهاد را از طرف دولت ارائه دهند، يا اگر 
اين موضوع را نمي پذيرفتند و در عين حال پيشــنهادي را هم 

مطرح نمي كردند، هيچ تغييري رخ نمي داد«.
سياهكلي با اشــاره به بحث هاي مطرح شــده در جلسات روز 
دوشنبه و سه شــنبه مي گويد: »2پيشنهاد مطرح بود. نخستين 
پيشــنهاد اين بود كه طرح به مركز پژوهش ها ارجاع داده شود 
و پيشــنهاد دوم هم ارجاع طرح به كميته هاي تخصصي بود. در 
نهايت به اين نتيجه رسيديم كه طرح به مركز پژوهش ها ارجاع 

داده شود.« 
نماينده قزوين با درخواســت كمك از رسانه ها براي اينكه طرح 
از جامعيت بيشتري برخوردار شود، مي گويد: »از رسانه ها تقاضا 
مي كنم كه با كارشناسان و ذي نفعان گفت وگو كنند تا به ما كمك 

شود كه قانوني دقيق تر و تخصصي تر بنويسيم.« 

 اومیكرون به نسبت دلتا، جهش های بسیار زیادی روی پروتئین سنبله دارد كه همین موجب افزایش نگرانی از كم
اثر شدن ایمنی ناشی از واكسن ها و عفونت های قبلی شده است

مقايسه پروتئين سنبله در گونه های دلتا و اوميكرون

ساختار ويروس جهش يافته

نقاطي كه جهش پيدا كرده اند بيش از 70درصد 40 تا 70درصد 15 تا 40درصد 5تا 15درصد يك  تا 5درصد

B.1.617.2 دلتا B.1.1529 اومیكرون

تصویری از گونه جدید كه 
توسط بیمارستان بامبینو 
گــس در رم گرفتــه شــده 
اســت نشــان می دهد كه 
اومیكــرون  جهش هــای 
در مقایســه بــا گونــه دلتــا 

بسیار زیاد است.

نوكلئوكپســید: كــد ژنتیــك RNA را 
برای تكثیر ویروس حفظ می كند. 

ســنبله: هر تغییری در ســنبله می توانــد به طور 
بالقــوه روی راحت تــر شــدن كار ویــروس بــرای 

عفونی كردن سلول تأثیر بگذارد.

32تا از جهش هــای اومیكرون 
در سنبله اتفاق افتاده است. 

توجــه: تعــداد زیــاد جهش هــا 
لزومــا بــه ایــن معنــا نیســت كه 
ساختار ویروس این گونه ها خطرناك تر هستند. 

غشا

خارجی ترين 
اليه ويروس

آنتی بادی ها
آنتی بادی ها یــا از ابتالی قبلی 
یــا از طریــق واكســن ها ایجــاد 
می شــوند كــه بــا تشــخیص 
پروتئیــن ســنبله از اینكــه بــه 
ســلول های میزبــان بچســبند 

جلوگیری می كنند.

ACE2 گیرنده
پروتئیــن ســنبله ویــروس 
كرونــای Sars-CoV-2به 
گیرنده های ACE2انسان 
متصل می شود كه بیشتر 
از همه در ســلول های ریه 

این اتفاق می افتد.

بــه محــض اینكــه متصل 
شــود، ویــروس ســلول را 

عفونی می كند.

سلول میزبان

Sars-CoV-2
اگــر تغییــرات در ســنبله 
رخ  كافــی  انــدازه  بــه 
بدهــد، می توانــد بــرای 
ناشــناس  آنتی بادی هــا 
شــود و بنابرایــن باعــث 
می شــود تــا گونــه جدیــد 
ویــروس ایمنــی را از بیــن 

ببرد.

مدير مالي فيسبوك هم رفتني شد
ديويد ماركوس، مدير فناوري مالي 

فيســبوك در پايان ســال جاري فناوری
ميالدي اين شــبكه اجتماعي را 
ترك مي كند تــا كار جديدي را آغــاز كند. به 
گــزارش خبرگــزاري رويتــرز، ماركــوس بر 
تالش هاي فيســبوك بــراي توســعه يك ارز 
ديجيتال معروف بــه Diem و يك برنامه كيف 
پول به نام Novi نظــارت مي كرد و خروج او به 
چالش هايي براي واحد فين تك اين شــركت 

مي افزايد. او گفت كه همكارش، 
»استفان كسريل« مسئوليت را 
برعهــده خواهــد گرفــت: 
»درحالي كــه هنــوز كارهاي 
زيادي بــراي انجام درســت 
راه انــدازي Novi وجود دارد و 
من مانند هميشه مشتاق نياز به 

تغيير در سيســتم هاي پرداخــت و مالي خود 
هستم، DNA كارآفريني من براي چندين صبح 
متوالي مرا تحت فشــار قرار داده است. البته به 
ناديــده گرفتن آن ادامه مي دهم.« در پاســخ، 
مارك زاكربرگ، مديرعامل فيسبوك گفت: »ما 
بدون مديريت شــما در Diem چنين موفقيت 
بزرگي به دست نمي آورديم. از شما متشكرم كه 
متا را به مكاني تبديل كرديد كه ما اكنون چنين 
ريسك هاي بزرگ را انجام مي دهيم.« ماركوس 
در سال2014از »پي پال« 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 كه ماه 
گذشته به »متا پلتفرمز« تغيير نام داده است، 
برنامه هاي جهاني Diem را به دنبال نگراني هاي 
تنظيم كننده هــا مبني بر اينكه اين ســرويس 
مي تواند كنترل بيش از حد بر سيســتم پولي 
به دســت آورد، جرم و جنايت را فعال كند و به 
حريم خصوصي كاربران آسيب برساند، كاهش 
داد. هدف اين پروژه كه پيش تر با 
نام ليبرا شناخته مي شد، اكنون 
ايجاد يك استيبل كوين در اياالت 
متحــده متصــل بــه دالر براي 
جلوگيري از نوســاناتي است كه 
استفاده از ساير ارزهاي ديجيتال 
را به چالش مي كشــد. فيسبوك 
آزمايــش كيف پول ديجيتال خود موســوم به 
Novi را در گواتماال و اياالت متحده آغاز كرده 
 Pax اســت كه اين امكان انتقال استيبل كوين
Dollar را فراهم مي كند. اما برخي از قانونگذاران 
آمريكايي ماه گذشــته گفتند كــه نمي توان به 
فيسبوك براي مديريت ارزهاي ديجيتال اعتماد 
كــرد و از اين شــركت خواســتند فــورا اين 
آزمايش ها را متوقف كند. در مقابل فيســبوك 
اعالم كرده كــه مشــتاقانه منتظــر تعامل با 

قانونگذاران است.«

شركت اپل به تازگي اعالم كرده كه 
با فراهم كردن بعضي قطعات در سخت افزار

ســال آينده ميالدي، مشتريان 
مي توانند گوشي هاي خود را تعمير كنند. به اين 
ترتيب ممكن است كمپين هاي »حق تعمير« 
پيروز شوند، هرچند احتماال چنين كاري براي 
همه آسان نخواهد بود. خود اپل هم تأكيد كرده 
كه اين سرويس جديد، چندان به كار كساني كه 
صرفا عالقه مند به تعميرات هســتند نمي آيد، 
بلكه بيشتر مناسب تكنســين هايي است كه از 
دانش و تجربه تعمير دستگاه هاي الكترونيكي 
برخوردارند. با اين حال، در اين متن مي توانيد با 
برخي از نكات كه براي تعمير گوشــي ها 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 مي كند و 
قطعات پالستيكي شــبيه پلكتروم براي بيرون 
آوردن قطعات. پلكتروم ابزار كوچكي است كه 
براي نواختن سازهاي زهي استفاده مي شود و 

در زبان فارسي به آن زخمه مي گويند.
به گزارش گاردين، براي يك تكنســين خوب 
فرايند كار حدود 20دقيقه طول مي كشــد، 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 پيچ هاي بيشــتري را بــاز كنيد تا 
اتصال ها كــه صفحه نمايش را بــه بدنه اصلي 
 Face گوشي متصل مي كند و همچنين سنسور
ID را جدا كنيد. ســپس ايــن فرايند معكوس 
مي شود. يعني اتصال ها را بايد دوباره به صفحه 
جديد وصل كنيــد، پيچ ها 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.

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 مي كنند. 
اين دو برادر تمــام تالش خــود را مي كنند تا 

تلفن ها سر از سطل زباله در نياورند.
ســيد از جنبــش »حــق تعميــر« كــه از 
توليدكنندگان مي خواهد قطعات و كتابچه هاي 
راهنماي تعمير گوشــي، تبلت و لپ تاپ را به 

مردم ارائه دهند، حمايت مي كند.
ســيد مي گويد: »ما همه تالش خــود را براي 
تعمير هر دســتگاهي انجام دهيم تــا از توليد 
زباله هاي الكترونيكي جلوگيري شود. ما هميشه 
ســعي مي كنيم قطعه اي را تعميــر يا تعويض 
كنيم، اما اگر نتوانيم، آنها را بازيافت مي كنيم. 
زيرا آنها نبايد راهي محل هاي دفن زباله شوند.«
براساس يك نظرسنجي كه توسط كمپين هاي 
حــق تعمير در پــروژهRestart  انجام شــده 
اســت، 78درصــد از بزرگســاالن بريتانيايي 
خواهان دسترســي به تعميرگاه هاي مشابه و 

دستورالعمل هاي تعمير هستند.
جنيد مي گويد: »تعميرات كار آســاني است. 
با اين حال، به اين علت كه نخســتين بار است 
كه اين كار را انجام مي دهيــد، پيچيده به نظر 
مي رســد.« در ســال آينده، دارندگان آيفون 

مي توانند خودشان متوجه اين موضوع شوند.

دستورالعمل تعمير موبايل در خانه
اپل امكان تعمير گوشي را با در اختيار قرار دادن قطعات الزم تا سال آينده 

ميالدي براي مشتريان فراهم مي كند

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 پيچ ها گم نشوند و هم شناسايي 
و ترتيب آنها آسان تر باشد. پيچ هاي روي صفحه را مي توانيد با يك خودكار عالمت بزنيد. باز هم 1

تأكيد مي شود  از عينك محافظ و دستكش التكس استفاده كنيد.
 كنار درگاه شارژ 2پيچ وجود دارد كه بايد آنها را بيرون بياوريد. اين پيچ ها به اتصال صفحه نمايش 

به گوشي كمك مي كنند.2
 صفحه نمايش را زير يك تفنگ حرارتي كه با يك پايه ثابت شــده و دماي آن بين 50 تا 60درجه 

سانتي گراد است، نگه داريد تا چسبي كه صفحه را به گوشي متصل مي كند، شل شود. سپس با 3
استفاده از يك مكنده يا اصطالحا چسبونك، صفحه را از گوشي جدا كنيد.

صفحه را با زخمه از مكنده جدا كنيد، شيلدهاي اتصال دهنده ها)صفحه نمايش لمسي، بك اليت و 
دوربين جلو( را باز و كانكتورها را جدا كنيد.4

 سنسور Face ID را با باز كردن 4پيچ از صفحه نمايش شكسته جدا و سپس با استفاده از تفنگ 
حرارتي، چسبي كه تا حدي آن را نگه داشته، گرم كنيد. حاال وقت جدا كردن صفحه است.5

 اكنون اين فرايند را به صورت معكوس انجام دهيد. اين كار با اتصال مجدد سنسور Face ID شروع 
مي شود.6

45
قانــون تــا 45 روز 
را بــرای بررســی مرکــز 
پژوهش هــا پیــش بینی 
کرده است. با این حال، 
از آنجــا کــه ایــن طــرح 
پیــش از ایــن از ســوی 
مرکز پژوهش ها بررسی 
شــده و این مرکز بــه این 
طرح تسلط کامل دارد، 
زمــان 10 روزه می توانــد 

کافی باشد

   رقابت با دلتا
مدير مؤسســه بيماري هاي همه گير آفريقاي 
جنوبي معتقد است گونه اوميكرون ويروس كرونا 
مي تواند جانشين گونه غالب دنيا يعني دلتا شود. 
آدريان پيورن مي گويد: اينكه اوميكرون مي تواند 
بر دلتا غلبه كند همواره سؤال ما هم بوده است. 
شايد اين گونه خاص، هماني باشد كه دلتا را كنار 
مي زند. اگر اوميكرون ثابت كند كه در مســري 
بودن حتي از دلتا هم پيشي مي گيرد، مي تواند 
به يك عفونت جديد كه بيمارســتان ها را تحت 
فشار قرار مي دهد، تبديل شود. به گفته پيورن، 
دانشمندان بايد طي 4هفته آينده به نتيجه برسند 
كه اوميكرون مي تواند ايمني حاصل از واكسن ها يا 
ابتالي قبلي را از بين ببرد يا اينكه منجر به وخامت 
حال فرد مبتال مي شــود. پزشكاني كه مبتاليان 
به اوميكرون در آفريقاي جنوبي را تحت درمان 
دارند، مي گويند كه اين گونه جديد منجر به عالئم 
خفيف شامل سرفه خشك، تب و تعريق شبانه 
شده است، اما متخصصان هشدار داده اند كه با 
اين چند نمونه نمي توان درباره بيماري زايي آن 

نتيجه گرفت.

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار
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ماجرایفروشنخلها
یكی دیگر از مــواردی که قرار بود در این نشسســت 
بررسی شــود،  موضوع خارج کردن نخل ها از ریشه و 
فروش آن به کشورهای حاشیه خلیج  فارس بود؛ اتفاقی 
که ماه گذشته با پخش یک فیلم کوتاه در شبكه های 
مجازی ترنــد و موجب واکنش انجمــن ملی خرما و 
وزارت جهاد کشــاورزی شــد.  فروش نخل ها گرچه 
اتفاقی است که در ۵سال اخیر تكرار شده، اما هنوز به  
گفته مسئوالن همه گیر نشده است و می توان جلوی 
آن را گرفت؛  این  نخل ها که عمر و هزینه طوالنی برای 
به ثمر رسیدنشان صرف شــده برای زینت شهرها و 
خانه های کشورهای منطقه از کشور خارج می شود. با 
این حال همین فروش محدود هم نگرانی های زیادی 
را منجر شــد به طوری که انجمن ملی خرما به عنوان 
متولی بخش خصوصی و مدعی العموم به آن ورود کرد 
و قرار شد همزمان با جشــنواره ملی خرما در این باره 
پیگیری هایی را انجام دهد. نخل داران بوشهری پیش 
از این خشكســالی و کم آبی را مهم ترین عامل فروش 
نخل ها اعالم کرده بودند؛  موضوعی که مســئوالن در 

نشست ملی میز خرما بر آن تاکید کردند.  

تاکیدبرتکمیلسددالکی
رئیس جهاد کشاورزی بوشهر در این باره با بیان اینكه 
سد دالكی باید هرچه سریع تر ایجاد شود تا آب مورد 
نیاز اراضی کشاورزی اســتان را تامین کند، می گوید: 
آفات و بیماری ها موجب شده است بنیه نخل ها ضعیف 
شود و بیش از ۷هزار از نخل های استان تحت تأثیر قرار 
بگیرند.  محمد تقی منوچهری همچنین تاکید می کند 
که نخل های مرتفع بوشــهر مشــكالتی برای انجام 
عملیاتی سم پاشی دارند و باید فكری چون سم پاشی 
هوایی و مكانیزاسیون به حال این نخل ها شود. به گفته 
وی، طرح نخلستان در دشتستان در حال اجراست که 

باید اعتبار مورد نیاز به این طرح تخصیص یابد.

حالوروزخرماخوبنیست
نماینده دشتستان در مجلس شورای اسالمی هم بر این 
موضوع تاکید می کند و می گوید: دشت ها و باغ های ارم 
و بوشكان تشنه و نیازمند آب هســتند و وزارت نیرو 
همكاری الزم را با کشــاورزان ما ندارد و کشــاورزان 
ناراضی هستند. ابراهیم رضایی توضیح می دهد حال 
و روز خرما خوب نیســت و امســال به واسطه بی آبی 
کیفیت خرما هم خوب نیست و باید فكری به حال این 
موضوع شود. او با تاکید بر اینكه بخش خصوصی هم 
باید تقویت و قدرتمند شود تا محصول باکیفیت تولید 
و راهی بازارهای خارجی کند، می افزاید:  وزارت امور 
خارجه و وزارت راه باید ملزم شوند که مسیر صادرات 
خرمای کشور به روسیه را هموار و الیحه ای در ارتباط 

با کریدور سبز ارائه کنند تا مسائل صادراتی کشور حل 
شود. نماینده دشتســتان در مجلس شورای اسالمی، 
کشاورزان و باغداران را قشری بی پناه می داند و توضیح 
می دهد: قیمت خرید تضمینی خرما که امسال اعالم 
شــد مطلوب کشــاورزان نبود و بایــد قیمت گذاری 
مناسبی برای خرید تضمینی خرما انجام شود. وی با 
تاکید بر حمایت بانک هــا از تولیدکنندگان می گوید: 
الزام به ورود ارز ناشــی از صادرات خرما باید برداشته 

شود و مانع از سود صادرکنندگان نشویم.

خرمانانیکمیلیوننفررامیدهد
ایران ۵۰میلیون نفر نخل دارد که در سطح ۲۶۲هزار 
هكتار نخیالت خوزستان، هرمزگان، کرمان، فارس، 
سیستان  و بلوچستان و بوشــهر پراکنده اند و با تولید 
ساالنه یک  میلیون  و ۳۰۰هزار تن خرما در ۴۰۰رقم، 
معیشــت بیش از یک میلیون نفر را تامین می کنند. 
رئیس انجمن ملی خرمای کشور با درخواست دائمی 
شدن میز خرما می گوید: معیشــت ۶استان به خرما 
وابسته است و اگر معیشت این مردم با مشكل روبه رو 
شود با چالش های زیادی روبه رو خواهیم شد. محسن 
رشــید فرخی با بیان اینكه انجمن خرما با حدود یک 
میلیون نفر ذی نفع حدود نیمی از گردش مالی حوزه 
کشــاورزی کشــور را به خود اختصاص داده است، 
می افزاید: انجمن ملی خرما به صورت مویرگی در همه 
روستاهای این ۶استان عضوگیری کرده و نیاز است به 

این انجمن توجه شود.

رشد10درصدیصادرات
 صــادرات خرما یكــی از مهم تریــن چالش های این 
روزهای نخل داران است، اما به نظر می رسد صادرات 
امسال رشد داشــته اســت و نخل داران امیدوارند با 

حمایت ها این رشد بیشتر شود.
مدیرکل توســعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه 
تجارت ایران می گوید: در ۷ماه نخست امسال ۳۱۸هزار 
تن خشكبار از کشور به خارج صادر شد که ۱۳۷هزار 

تن از این میزان خرما بود.
محمود بازاری با بیان اینكه صــادرات خرما در مدت 
یاد شده نسبت به مدت مشــابه سال گذشته از لحاظ 
وزنی و ارزشــی به ترتیب ۱۴ و ۱۰درصد رشد داشته 
اســت، می افزاید: ۱۰درصد از کل صادرات غیرنفتی 
کشور سهم بخش کشاورزی و صنعت غذا و ۲۹درصد 
صادرات این حوزه مربوط به خشــكبار است. در سال 
گذشته نیز صادرات خرما در مقایسه با سال۹۸ از نظر 
وزنی رشد ۴۶درصدی داشته است. وی با بیان اینكه 
میزان تولید خرمای ایــران در رده اول یا دوم جهان 
ظرفیت بسیار خوبی است که ایجاب کرده روی خرما 
برنامه  ریزی مناســبی صورت گیــرد، اظهار می کند: 

در ۷ماه امســال بازارهای عمده خرمای ایران شامل 
کشورهای هند، پاکستان، روســیه، اوکراین، ترکیه، 
قزاقســتان، افغانســتان، عراق، امارات، آذربایجان و 

روسیه بودند.
بازاری یكی از موانع صادرات خرما را برگشت ارز حاصل 
از صادرات می داند و می گویــد: با وجود پیگیری  های 
صورت گرفته هنوز شــرایط ایده  آل برای برگشت ارز 

حاصل از صادرات این محصول محقق نشده است.
وی می افزاید: در موضــوع واردات در مقابل صادرات 
برای بخش خشــكبار از نظر کارشناسی پیشنهادها 
و تعرفه کاالهــای وارداتی ارائه شــده که پیش بینی 
می شــود ظرف چند روز آینده نهایی شود و دغدغه 
صادرکنندگان خشــكبار را رفع کند. بازاری یكی از 
دغدغه های اصلی را حمل و نقل محموله  های صادراتی 
خرما و خشــكبار می داند، زیرا افزایش شــدیدی بر 
تعرفه حمل نقل دریایی و هوایی وضع شده و مشكل 
کمبــود کانتینر وجــود دارد. وی می گوید: در بخش 
حمل دریایی در دریای خزر نیز به واسطه اینكه حوزه 
اوراسیا یكی بازارهای بالقوه ایران است، ۸خط دریایی 
از ۳هفته 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.
بســته های حمایتی در بخش های مختلف ابالغ شده 
که با تامین اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه روند 
آن اجرایی خواهد شد. بازاری با بیان اینكه طی ۲ماه 
اخیر ۹رایزن در کشــورهای هند، چین، پاکســتان، 
ترکیه، ارمنستان، روسیه، عراق و عمان مستقر شدند، 
می افزاید: 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. 

مسئوالن در میز تخصصی که در نمایشگاه تخصصی خرما و صنایع وابسته در دشتستان بوشهر برگزار شد، 
وعده حمایت از نخل داران را دادند

روزگارخرماشیرینمیشود؟

سومیننمایشــگاهتخصصیخرماوصنایعوابستهباحضور
۷۵شرکتفعالازبوشهر،فارس،مشهد،یزد،اصفهان،همدان،گزارشروز

کرمان،ســمنان،تهران،تبریز،خوزستانوهرمزگان9آذردر
محلدائمینمایشگاههایبینالمللیبوشهرآغازبهکارکردهاستوفردا،
جمعه)12آذر(بهکارخودپایانمیدهد.درکناربرگزاریکارگاههایآموزشی
دربارهمدیریتبســتهبندی،بازاریابی،فروشوصادرات،نشستمیزملی
توســعهوصادراتخرماهمروزگذشته،چهارشــنبهباحضورمعاونان

وزارتخانههایجهادکشاورزیوصنعت،معدنوتجارتوشماریازمسئوالن
استانیوکشوریدربرازجانمرکزشهرســتاندشتستانبرگزارشد.به
گزارشهمشهری،تدوینبستهحمایتیدولتازخرما،تخصیصاعتباربرای
اصالحباغهاومبارزهباآفتها،برگشتارزحاصلازصادرات،تدوینبسته
تبلیغیترویجیبرایافزایشسرانهمصرفوپیگیریمصوبههایپیشیناز
مسائلیاستکهبهصورتخاصدرنشســتمیزملیخرمادردشتستان

مطرحشد.

ایــران ۵۰میلیــون نفــر نخــل دارد کــه 
در ســطح ۲۶۲هــزار هکتــار نخیــات 
خوزســتان، هرمــزگان، کرمــان، فارس، 
بوشــهر  و  بلوچســتان  و  سیســتان  

پراکنده اند

ایــن  نخــل داران بوشــهری پیــش از 
خشکسالی و کم آبی را مهم ترین عامل 
فــروش نخل هــا اعــام کــرده بودنــد؛  
موضوعی که مسئوالن در نشست ملی 

میز خرما بر آن تاکید کردند

11تنگندم؛نیازکشور
پیش از آنكه به وضعیت کشت گندم در استان های برتر در این حوزه بپردازیم، 
نخست این ســؤال مطرح می شود که اساسا نیاز کشــور به گندم چقدر است؛ 
سؤالی که علی قلی ایمانی، نایب رئیس بنیاد ملی گندمكاران به آن اینگونه پاسخ 
می دهد: »کشور ساالنه به حدود ۱۱میلیون تن گندم برای مصرف داخلی نیاز 
دارد که از این مقدار حدود ۵میلیون تن آن در کشور تولید شده و بقیه نیاز باید 
از طریق واردات تهیه و تامین شود.« یعنی هم اکنون از ۱۱میلیون تن گندمی 
که در کشور نیاز است فقط ۵میلیون تن آن را خودمان تولید کرده ایم و مابقی 
که حدود ۷/۵میلیون تن تخمین زده شده باید از کشورهای تامین کننده گندم 
در دنیا تامین شود. این طور که محمدرضا مرتضوی، رئیس کانون انجمن های 
صنایع غذایی ایران می گوید در ۸ماه نخست سال حدود ۵میلیون تن گندم وارد 
کشور شده که کسری آن باید در ماه های آینده وارد شود؛ این در حالی است که 

بار ۲میلیون تنی گندم هم روی کشتی داریم که به زودی وارد کشور می شود.

کاهش30درصدیتولیدودالیلآن
خشكسالی و کم آبی که این روزها صدای کشاورزان کشــور را درآورده، تأثیر 
مستقیمی بر تولید گندم داشته اســت؛ تا جایی که بنا بر آمار ارائه شده در این 
خصوص، تولید گندم ما به نسبت سال گذشته ۳۰درصد افت داشته است. این 
کاهش تولید، ما را مجبور به واردات گندم کرده است؛ وارداتی که گفته می شود 

نرخ آن در بازارهای جهانی تا ۸۰درصد گران شده است.
این طور که مسئوالن فعال در حوزه غالت به ویژه گندم می گویند قیمت گندم 
در ۵سال گذشــته به باالترین نرخ خودش رســیده و از آنجایی که کشورهای 
تولیدکننده نگران کاهش ذخایر خود هســتند، نرخ صادرات محصوالت خود 
را حتی تا ۸۰درصــد افزایش داده اند؛ به طوری که اگر در گذشــته برای حمل 
یک کانتینر گندم از چین باید مبلغ ۲هــزار دالر پرداخت می کردیم، این مبلغ 
هم اکنون به ۱۰هزار دالر رسیده است؛ بنابراین خشكســالی و از سوی دیگر، 
مصرف گندم در بخش های مختلف صنایع کشور ازجمله خوراك دام و واحدهای 

پرورش طیور، باعث نیاز هرچه بیشتر ما به گندم شد که این نیاز به واردات گندم 
آن هم با قیمت گزاف رسید.

پیشبینیتولید14میلیونتنگندمدرکشور
این وضعیت برای گندم کشور درحالی رقم خورده که طبق گفته نایب رئیس 
بنیاد ملی گندمكاران کشور و براساس عملكرد گندمكاران در سال های گذشته، 
این قابلیت و پتانسیل وجود دارد که ما در همین فضا ساالنه ۱۴/۵ تا ۱۵میلیون 
تن گندم تولید کنیم که این مقدار بیشــتر از نیاز کشــور است. به این ترتیب 
نه تنها به خودکفایی خواهیم رسید، بلكه حتی می توانیم به یكی از کشورهای 
صادرکننده گندم در دنیا تبدیل شویم، اما امسال همانطور که گفته شد به دلیل 
خشكسالی و افزایش قیمت ناگهانی نهاده های تولید مانند کود، سم و بذر، تولید 
گندم کشور به ۵میلیون تن رسید. حاال اما با شــروع سال زراعی جدید و آغاز 
کشت گندم در مناطق سردسیر، این امید وجود دارد که سال آینده بتوانیم به 
پیش بینی تولید ۱۴و نیم تا ۱۵میلیون تن گندم دســت یابیم و به این ترتیب 
حتی نیاز به واردات یک کیلوگرم گندم هم نداشته باشیم. در راستای دستیابی 
به این هدف، جهادکشاورزی به تازگی بذر کافی برای گندم کاران کشور تدارك 
دیده است تا برای کشت ســال زراعی جدید مشكلی در این باره وجود نداشته 
باشد. سهراب سهرابی، سرپرست مجری طرح گندم وزارت جهادکشاورزی در 
همایش کشــت محصوالت پاییزه و جهش تولید در دیم زارها که شهریور در 
آذربایجان غربی برگزار شــد با بیان اینكه ایران رتبه دوازدهم تولید گندم در 
دنیا به حســاب می آید، گفته بود ۱۲میلیون هكتار از اراضی کشاورزی کشور 
زیرکشت محصوالت زراعی است که از این میزان ۳۴درصد اراضی آبی گندم 

به شمار می رود.
هم اکنون ۲میلیون هكتار از اراضی کشور به کشت گندم آبی و ۴میلیون هكتار به 
کشت گندم دیم اختصاص یافته که به گفته سرپرست مجری طرح گندم وزارت 
جهادکشاورزی با این مقدار می توانیم در سال زراعی پیش رو حدود ۱۴میلیون 

تن گندم برداشت کنیم.

رتبهنخستخوزستاندرتولیدگندم
اما بخوانید از اســتان های برتر تولیدکننده گندم در کشور ؛ براساس آمارهای 
موجود در این حوزه خوزستان که ساالنه حدود ۲۵درصد گندم موردنیاز کشور را 
تولید می کند رتبه نخست در تولید این محصول استراتژیک را به خود اختصاص 
داده است. این استان برای نهمین سال پیاپی رکورد بیشترین میزان تولید گندم 
را به خود اختصاص داده و در سال جاری با وجود کاهش بارندگی و خشكسالی 
جدی که به گفته مسئوالن در ۵۰سال گذشته بی ســابقه بوده، یک میلیون و 
۴۰۰هزار تن گندم تولید کرده است. همه ساله ۵۸۰هزار هكتار گندم آبی و دیم 
در خوزستان به زیرکشت می رود که امسال ۸۵هزار هكتار آن به کشت قراردادی 

گندم اختصاص یافته است.

گلستاندرجایگاهدوم
بعد از خوزستان، گلستان دومین اســتان برتر در حوزه تولید گندم به حساب 
می آید. البته که این استان امسال پا به پای خوزستان گندم تولید کرده و اینطور 
که مختار مهاجر، رئیس سازمان جهادکشاورزی گلستان می گوید این استان با 
وجود داشتن ۶۵۰هزار هكتار اراضی زراعی، ساالنه ۱/۴میلیون تن گندم تولید 
می کند و به همین دلیل جزو اســتان های برتر کشــور در تولید این محصول 
راهبردی است. هم اکنون ۲۰۰هزار هكتار از اراضی زراعی گلستان آماده کشت 
گندم است که به گفته مسئوالن جهادکشاورزی استان تاکنون در ۱۷هزار هكتار 

آن کشت گندم انجام شده است.

یکمیلیونو306هزارتنگندم،سهمفارس
از میان گندم های تولیدی کشــور در ســال جاری، یک میلیون و ۳۰۶هزار تن 
گندم سهم فارس است؛ استانی که بعد از خوزستان و گلستان، سومین استان 
برتر تولید گندم کشور محسوب می شود. در این استان ۳۸۹هزار هكتار زمین 
زیرکشت گندم رفته است که تولید یک میلیون و ۳۰۶هزار تن گندم را در پی 
داشته است؛ آن هم در شرایطی که گفته می شود به دلیل خشكسالی و کاهش 
شدید بارش ها، این استان با کاهش ۱۵درصدی تولید گندم نسبت به سال پیش 
مواجه شده است. حسین پژمان، رئیس سازمان جهادکشاورزی فارس در این باره 
می گوید: از این مقدار ۲۶۹هزار هكتار با تولید یک میلیون و ۲۱۰هزار تن به کشت 
آبی و ۱۲۰هزار هكتار با تولید ۹۶تن به کشت دیم گندم اختصاص دارد. میزان 
گندم تحویلی در قالب خرید تضمینی هم حدود ۸۵۰هزار تن برآورد شده است.

کرمانشاه،رویسکویچهارمیخریدتضمینی
یكی دیگر از استان های برتر تولیدکننده گندم کشور، کرمانشاه است؛ استانی 
که امسال توانست بیش از ۴۲۲هزار تن گندم خود را به صورت تضمینی و توافقی 
به فروش برساند. ماشااهلل ارویسی، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی کرمانشاه با 
بیان اینكه امسال سهم خرید تضمینی گندم استان بیش از ۳۷۲هزار تن و سهم 
خرید توافقی بیش از ۵۰هزار و ۸۰۰تن بوده اســت، می گوید: کرمانشاه با این 
مقدار خرید تضمینی توانست به جایگاه چهارم خرید تضمینی کشور دست پیدا 
کند و بعد از خوزستان، گلستان و فارس در جایگاه چهارمی قرار بگیرد. از این 
استان فعال در حوزه کشت گندم خبر می رسد که امسال در قالب کشت پاییزه 
۵۱۰هكتار زمین زراعی زیرکشت می رود که ۳۹۳هكتار آن به گندم اختصاص 
دارد. به این ترتیب که حدود ۳۰۰هكتار گندم دیــم و ۹۳هكتار گندم آبی در 

اراضی استان کشت خواهد شد.

کاهش۵0درصدیتولیدگندمدرکردستان
کردستان هم همواره یكی از استان های برتر در تولید گندم کشور بوده و هست؛ 
تا جایی که هر سال میزان برداشــت گندم در این استان از مرز یک میلیون تن 
هم فراتر می رفت. امسال اما خشكســالی گریبان بیش از ۱۳۰هزار بهره بردار 
زراعت گندم در این استان را هم گرفت و گندم تولیدی کردستان به ۵۲۱هزار 
تن رسید. اینطور که محمد فریدسپری، رئیس سازمان جهادکشاورزی استان 
به تازگی اعالم کرده، امسال کردســتان موظف به اجرای کشاورزی قراردادی 
گندم در ۳۰هزار هكتار دیم و ۵هزار هكتار آبی است. این در حالی است که برای 
کشت پاییزه بیش از ۱۰هزار تن بذر گندم در استان تامین شده تا در سال زراعی 

۱۴۰۱-۱۴۰۰کردستان دوباره به کشت بیش از یک میلیون تن دست یابد. 

سالمت

لزوممحدودیتدرمرزآبیهرمزگان

خبر سویه جدید کرونا به نام »اومیكرون« که گفته می شود سرعت 
انتقالش ۳تا ۵ برابر کرونای دلتاست، در حالی این روزها مورد توجه 
مردم و کادر درمان کشور قرار گرفته که از هرمزگان خبر رسیده 
این اســتان به دلیل ترددهای بندری در معرض شــیوع آخرین 
نســخه ویروس کرونا قرار دارد و به همین دلیل باید در مرز آبی 
آن محدودیت هایی اعمال شود. حسین فرشیدی، رئیس دانشگاه 
علوم پزشكی هرمزگان در نشستی که دیروز با اصحاب رسانه این 
استان داشت، گفت: احتمال شیوع این نوع جدید ویروس در تمام 

کشورهای جهان وجود دارد. 
در هرمزگان و شهر بندرعباس به  دلیل وجود فرودگاه بین المللی 
و ترددهای بندری، امكان شــیوع بیماری هست و این استان در 
معرض خطر قرار دارد.  راه مقابله با این ویروس به طور کلی تزریق 
واکسن و رعایت پروتكل های بهداشتی است، اما یكی از برنامه های 
مقابله ای ما محدودیت در تردد خدمه کشتی های خارجی است 
تا امكان ســرایت ویروس کمتر شود.  اســتان هرمزگان پیش از 
این با شیوع ســویه های کرونا، محدودیت هایی در مرز آبی خود 
ایجاد کرد تا با کاهش تردد تاجران دیگر کشــورها جلوی سرعت 
شــیوع این گونه ها را بگیرد. هم اکنون نیز با اعمال محدودیت در 
 ترددهای بندری ســعی دارد از ورود ســویه اومیكرون به کشور

جلوگیری کند. )تسنیم(

خبرکوتاه

پروازازکرمانشاهبهساری
 پرواز کرمانشاه – ساری از ۲۹آذر برقرار خواهد شد و پیگیری ها برای 
برقراری پرواز کرمانشــاه – تبریز و همچنین کرمانشاه – اصفهان در 
دست انجام است.  هنوز جزئیات برقراری این پرواز که چندبار در هفته  

و در چه ساعاتی انجام خواهد شد، مشخص نیست. )ایسنا(

هشدارهایرنگیبرایبرخیاستانها
سازمان هواشناسی روز پنجشنبه ۱۱آذر برای اردبیل، آذربایجان 
شرقی، چهارمحال و بختیاری، قزوین، کردستان، مرکزی، همدان، 
ارتفاعات استان های گیالن، مازندران، تهران، البرز، لرستان و غرب 
اصفهان و روز جمعه ۱۲آذر برای خراســان شمالی و شمال شرق 

خراسان رضوی  هشدار نارنجی  صادر کرده است.

 استان های برتر 
تولیدكننده گندم  در ایران

580هزار هكتار
سطح زیركشت گندم

یك میلیون و 400هزار تن
تولید گندم

خوزستان

650هزار هكتار
سطح زیركشت گندم

یك میلیون و 400هزار تن
تولید گندم

389هزار هكتار
سطح زیركشت گندم

یك میلیون و 306هزار تن
تولید گندم

فارس

393هزار هكتار
سطح زیركشت گندم

422هزار تن
تولید گندم

605هزار هكتار
سطح زیركشت گندم

521هزار تن
تولید گندم

عدد خبر

واردات  نیازمنــد   ، ایــران   
7/۵میلیــون تــن گنــدم اســت کــه از 
ایــن مقدار ۵میلیــون تن وارد شــده و 
بــار ۲میلیون تنــی گندم نیز بــه زودی 

وارد خواهد شد.

7/5میلیون

كشــور مــا ســاالنه بــه حــدود 
11میلیون تن گندم برای مصرف داخلی 
نیاز دارد كه امســال از این مقدار حدود 
۵میلیــون تــن بــه همــت گندمــكاران 

كشورمان تامین شده است.

11میلیون

 ماجرای گندم؛
از خودكفایی تا واردات

نگاهیآماریبهمیزانتولیدگندمدراستانهایبرترتولیدکنندهاینغله
درروزهاییکهنیازمندوارداتهفتونیممیلیونتنگندمهستیم

ســال139۵بودکهاعالمشــددرتولیــدگندم
بهخودکفاییرسیدهایمودیگرنیازیبهوارداتآنکشاورزی

نداریم.اینخودکفاییدرتولیدگندمتاسالگذشته
همادامهپیداکرد،اماامسالبنابهدالیلمختلفیکهیکیازآنها
خشکسالیبود،کشتگندمدرکشورباکاهشمواجهشد؛تاجایی

کهرئیسکانونصنایعغذایایــرانبهتازگیاعالمکردنیازمند
واردات۷/۵میلیونتنگندمدرسالجاریهستیم.

افت30درصدیتولیدگندمنســبتبهسالگذشتهوتولیدفقط
۵میلیونتنگندمدرکشوردرحالیکهگفتهمیشدایرانقابلیت
تولید14/۵تا1۵میلیونتنگندمدرسالرادارد،مارابرآنداشت
تاسریبهاستانهایبرترتولیدکنندهگندمدرکشوربزنیموببینیم
اوضاعکشتاینغلهدرخوزستان،گلستان،فارس،کردستانو

کرمانشاهبهچهصورتاست.

پرنیانسلطانی
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چهره روز طرح

شرطمحيطزيستبرايمازوتسوزي
داریوش گل عليزاده، معاون مركز ملي هوا و تغيير اقليم سازمان حفاظت 
محيط زیست گفت: وقتي نيروگاه ها سيســتم كنترلي داشته باشند، 
مازوت سوزي اشــكالي ندارد. در تمام دنيا نيروگاه ها هم مازوت و هم 
گازوئيل پرگوگرد مصرف مي كنند ولي تجهيزات كنترل آالیندگي روي 
دودكش آنها نصب شده است و هوا آلوده نمي شود این در حالي است 
كه هيچ یك از نيروگاه هاي ما این تجهيزات را ندارند.  به گزارش ایسنا، 
او افزود: سازمان حفاظت محيط زیست براي نصب تجهيزات بارها نامه 
نوشته است نيروگاه ها هم بارها گفته اند كه ساختار وسایل شان قدیمي 
است و امكان نصب تجهيزات كنترل آالیندگي روي آنها وجود ندارد. 
سولفورزدایي یكي از راهكارهاي حل مشكل نيروگاه هاي مازوت سوز 
است. راهكار دیگر، استفاده از سيســتم هاي كنترلي است كه تاكنون 

هيچ كدام از این راهكارها عملياتي نشده است.

زاگرس،علفزارميشود
قائم مقام سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور گفت: جنگل هاي 
زاگرس ســاالنه ۶ميليارد مترمكعب آب ذخيره مي كنند. عباسعلي 
نوبخت در مراســم پویش مردمي بذركاري بــراي احياي جنگل هاي 
زاگرس كه در منطقه حفاظت شده چاالبه برگزار شد، اعالم كرد: وسعت 
جنگل هاي زاگرس ۶ميليون هكتار اســت كه از این ميزان ۶۰۰هزار 
هكتار آن در استان كرمانشاه قرار دارد. وي با اشاره به اینكه هر هكتار 
جنگل به طور متوسط یك هزار مترمكعب آب را طي سال در خود ذخيره 
مي كند، افزود: جنگل هاي زاگرس مي توانند در سال اكسيژن مورد نياز 
۶۰ميليون انسان را تأمين كنند. نوبخت با بيان اینكه منطقه زاگرس 
۱۴هزارو۸۰۰ســال پيش علفزار بود كه كم كم تبدیل به جنگل شد، 
گفت: این منطقه حدود 5 هزار سال پيش با دارا بودن ۴ گونه از درختان 
بلوط به اوج رسيد، اما  اكنون متأسفانه زاگرس به سمت علفزار شدن در 
حال حركت است. نوبخت با تأكيد بر اینكه اگر طبيعت زاگرس از دست 
برود، امنيت ملي و غذایي كشور دچار اختالل مي شود، افزود: باید مانع 
قطع درختان این عرصه طبيعي خصوصا درختان بلوط براي تبدیل   به 

زغال شویم.

بيابانزدايي8ميليونهكتاری
پرویز گرشاسبي، معاون آبخيزداري، امور مراتع و بيابان سازمان جنگل ها 
به انجام بيش از ۳۰ميليون هكتار اقدامات آبخيزداري و ۸ميليون هكتار 
اقدامات بيابان زدایي تا پایان سال ۹۹ در كشور اشاره كرد و گفت: این 
اقدامات و دیگر فعاليت هاي انجام شده در منابع طبيعي در جهت كاهش 
فرسایش و حفاظت خاك انجام شده است. به گزارش سازمان جنگل ها 
گرشاسبي كنترل فرسایش بادي و گردوغبار را از وظایف مهم سازمان 
جنگل ها دانست و یادآوري كرد: سازمان جنگل ها در تالش است یافته ها 
و تجارب بين المللي در زمينه حفاظــت از خاك را در پروژه هاي منابع 
طبيعي تعميم دهد. وي افزود: سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري 
كشور اكنون در تمامي مراحل اجرایي پروژه هاي منابع طبيعي از دانش 

بومي و مشاركت مردم محلي بهره مي برد.

سن فرسودگي  وسایل نقلیه كاهش  یافت
هيأت دولت در راستای اجرای قانون هوای پاك سن فرسودگی خودروها را از 2۰سال به ۱5سال كاهش داد

آیين نامه اجرایي تعيين سن فرسودگي انواع خودروها سرانجام 
پس از ۱۹۰روز توســط هيأت دولت ابالغ شد. این آیين نامه در 
كاهش آلودگي هواي شهرهاي كشور چنان نقش دارد كه سال ها 

فعاالن محيط زیست براي ابالغ آن روزشماري مي كردند.
خودروهاي فرســوده نقش باالیي در انتشــار هيدروكربن هاي 
نسوخته و منواكسيد كربني دارند كه در هواي شهرها پراكنده و 

موجب آلودگي هوا مي شود.
آخرین بار در سال۹۴ هيأت دولت آن را براي خودروهاي فرسوده 
سواري 2۰ســال تعيين كرده بود. روز گذشته در اصالح جدید 
این آیين نامه سن فرسودگي خودروها ۱5سال تعيين شد و براي 
خودروهایي كه از این ســن عبور كنند، شرط 2بار معاینه فني 

براي تردد شهري الزم است.
پيش از این، آیين نامه اجرایي ماده۸ قانون هواي پاك، موضوع 
تعيين سن فرسودگي انواع خودروها با رویكرد حفظ حق مالكيت 
افراد درخصوص وســيله نقليه و افزایش نظارت بر انجام معاینه 
فني به جاي تعيين مطلق سن به عنوان معيار فرسودگي خودرو، 
در جلسه هيأت وزیران مورخ ۹خرداد۱۴۰۰ به تصویب رسيد و 
براي اجرا توسط دولت ابالغ شده بود. براساس آیين نامه فوق، با 
توجه به كاهش ایمني و آالیندگي انواع وسایل 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 افزایش دفعات ســاالنه معاینه فني و افزایش 
هزینه هاي تردد هستند. این امر به نحوي است كه مالك وسيله 
نقليه جهت اطمينان از صحت عملكرد آن، بایستي در بازه هاي 
زماني كوتاه تري اقدام به معاینه فني و بازرسي خودرو كند. این 
خودروها به علت كاركرد بيشــتر و طول عمرشان، عمدتاً دچار 
پوسيدگي بدنه و ساختار مي شــوند و ریسك بروز تصادفات در 

سطح جاده ها و شهرها را به شدت افزایش مي دهند.
به موجب آیين نامه اجرایي یادشــده، سن مرز فرسودگي براي 

خودروهاي شخصي شامل سواري، استيشن )ون( و سواري كار 
۱5ســال و تعداد دفعات معاینه فني پس از رسيدن به سن مرز 
فرسودگي، 2مرتبه )۶ ماه یكبار( در سال تعيين شد. همچنين 
براي خودروهاي عمومي شامل تاكسي سواري، استيشن )ون( 
و ســواري كار بنزیني و دوگانه ســوز، پایه گازسوز و برقي، سن 
مرز فرسودگي به ترتيب ۸، ۱۰ و ۱۴سال و تعداد دفعات معاینه 
فني پس از رسيدن به سن مرز فرســودگي براي هریك از آنها 
به ترتيب، ۴مرتبه )۳ماه یكبار( در سال و ۳مرتبه )۴ ماه یكبار( 
در سال تعيين شد. سن مرز فرسودگي براي وانت پایه گازسوز و 
بنزیني، دوگانه سوز و دیزلي نيز به ترتيب ۱۴ و ۱۳سال و تعداد 
دفعات معاینه فني پس از رسيدن به سن مرز فرسودگي ۳مرتبه 
)۴ ماه یكبار( در ســال، براي اتوبوس درون شهري دیزلي، پایه 
گازسوز و برقي )منوط به بازسازي با رعایت قانون رسيدگي به 
تخلفات رانندگي( سن مرز فرســودگي به ترتيب ۱۰ و 2۰سال 
و تعداد دفعات معاینه فني پس از رســيدن به این ســن، براي 

اتوبوس هاي دیزلي و پایه گازسوز ۴مرتبه )۳ ماه یكبار( در سال و 
براي اتوبوس هاي برقي ۳مرتبه )۴ماه یكبار( در سال تعيين شد.

سن مرز فرسودگي براي ميني بوس و ميدل باس درون و برون 
شهري دیزلي، پایه گازسوز و برقي )منوط به بازسازي با رعایت 
قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي( به ترتيب ۸، ۱۰ و 2۰ سال 
و تعداد دفعات معاینه فني پس از رســيدن به سن فرسودگي 
براي هریك از آنها ۳مرتبه )۴ ماه یكبار( در سال، براي اتوبوس 
برون شهري و كشنده، كاميون و كاميونت، سن مرز فرسودگي 
به ترتيب ۱۰ و ۱۶ســال و تعداد معاینه فني پس از رسيدن به 
این ســن، به ترتيب براي هریك از آنها ۳مرتبــه )۴ ماه یك بار( 
در ســال خواهد بود. همچنين براي موتورسيكلت هاي بنزیني 
كاربراتوري، بنزیني انژكتوري و برقي، ســن مرز فرســودگي 
به ترتيب 5، ۶ و ۱2ســال و تعداد معاینه فني پس از رسيدن به 
سن مرز فرسودگي براي هریك از آنها 2مرتبه )۶ماه یك بار( در 

سال تعيين شد.

حكمرانيدرستآبچگونهاست؟

شــرایط فعلي تاالب ها و رودخانه هاي 
كشور، بيش از پيش ضرورت بازنگري 
در حكمراني آب و اصالح نظام مدیریت 

منابع و مصارف آب در حوضه هاي آبریز شــش گانه كشور را نشان 
داده است و در كنار آن، اعتراضات مردمي در استان هاي خوزستان، 
اصفهان و چهار محال و بختياري تأیيد كــرد كه اجراي طرح هاي 
انتقال آب، ممكن است در كوتاه مدت و به صورت موقت، چالش ها 
و بحران ها را تعدیل نماید اما در ميان مدت و بلندمدت هزینه هاي 

به مراتب جبران ناپذیري خواهد داشت.
سؤال اینجاست كه چرا با وجود چنين تجربيات و شواهدي، همچنان 
توجه و تمركز دست اندركاران توسعه و سياستگذاران مدیریت كالن 
كشور بر اجراي طرح هاي انتقال آب، احداث سازه هاي كنترلي و یا 
انجام طرح هاي بهره برداري از آب هاي ژرف قرار مي گيرد؟ چرا براي 
یك بار، نمي پذیریم كه اقليم ما خشك و نيمه خشك است و ظرفيت 
كافي براي این سطح از بهره برداري در بخش هاي كشاورزي و صنعت 
وجود ندارد؟ چرا براي یك بار، تمركز ما بر بهينه ســازي و كاهش 

مصارف شرب، كشاورزي و صنعت قرار نمي گيرد؟
چرا براي یك بار، توجه و تمركز مــا بركاهش حداكثري هدر رفت 
منابع آب موجود در سيســتم انتقال، توزیع و بهره برداري آب هاي 
شــرب و كشــاورزي و یا بازچرخاني آب قرار نمي گيرد؟ چرا براي 
یك بار، تعریف و اجراي طرح هاي توسعه متناسب با ارزیابي اصولي 
توان سرزمين و مبتني بر نتایج ارزیابي دقيق اثرات زیست محيطي، 
انجام نمي پذیرد؟چرا براي یك بار، سياســت ها و قوانين در تمامي 
فصول برنامه هاي ملي توسعه، با رعایت مالحظات محيط زیستي، 
تدوین نمي شوند؟ چرا براي یك بار، ظرفيت سازي  و آموزش گسترده 
سياستگذاران، برنامه ریزان و دست اندركاران توسعه و بهره برداران 
 محلي، مقدم بر احداث ســازه هاي كنترلي و یــا اجراي طرح هاي

پر هزینه انتقال آب قرار نمي گيرد؟ چــرا براي یك بار، راهكارهاي 
مبتني بر طبيعت نظير حفاظت از جنگل هــا، مراتع، رودخانه ها و 

تاالب ها، مقدم بر راهكارهاي غيرطبيعي، شمرده نمي شود؟
با وجود این  ســواالت مي توان نتيجه گرفت كــه طرح هاي انتقال 
آب بين حوضه اي راه حل مناســبي محسوب نمي شوند، چرا كه  از 
یك سو این دســت طرح ها معموال فاقد توجيه اقتصادي و ارزیابي 
دقيق اثرات زیســت محيطي بوده و باعث تضعيف  پایداري و بروز 
نارضایتي هاي اجتماعي در حوضه هاي مبدا و مقصد مي شــوند. از 
سوي دیگر تجربه نشان داده پروژه هاي انتقال آب صرفا براي زمان 
كوتاهي موفق به جبران كمبود آب شــده اند و در ادامه مسئوالن، 
برنامه ریزان توسعه، صاحبان صنایع و بهره برداران با تصور فراواني 
آب، بارگذاري در بخش هاي كشاورزي، صنعت و شرب را افزایش 
داده و همچنان شــاهد برنامه ریزي مصارف آب بيش از منابع آب 
موجود و در دسترس بوده ایم. به نظر مي رسد كه چاره كار در مصرف 
صحيح آب توسط مردم، كشاورزان و صنعتگران است. لذا به جاي 
تمركز و اصرار بر راهكارهاي سازه اي و اجراي طرح هاي انتقال آب، 
مي توان با تقویت مشاركت عمومي و انسجام بخشي به تشكل هاي 
محلي ناظر بر بهره برداري منابع آب، شــرایطي را فراهم آورد كه 
در شرایط خشكسالي نيز بخشــي از حقابه رودخانه ها و تاالب ها 
تخصيص داده شود و ضمن آموزش گسترده بهره برداران محلي و 
پياده سازي  زنجيره ارزش محصوالت كم مصرف، نسبت به اصالح 
نظام بهره برداري در بخش هاي شرب، كشاورزي و صنعت متناسب با 
شرایط اقليمي و توان حوضه آبریز اقدام كرد و شاخص هاي راندمان 
و بهره وري مصارف آب در این بخش ها را بهبود بخشيد تا طي یك 
فرایند تدریجي، شاهد كاهش مصارف آب دیگر بخش ها و افزایش 

حقابه تخصيصي به رودخانه ها و تاالب ها باشيم.

نامهمحيطزيستيبهسرانقوا

نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسالمي و عضو كميسيون 
امنيت ملي مجلس، نامه اي به سران سه قوه نوشته و در آن به تبعات 
امنيتي مشكالت محيط زیستي كشور اشاره و از سران قوا خواسته 
است تدبيري براي حل مشكالت محيط زیســتي داشته باشند. 
عباس مقتدایي حاال به دليل ارسال همين نامه در ستون چهره روز 

همشهري قرار گرفته است.
به گزارش ایســنا، این عضو كميســيون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلــس در نامه خود خطاب به ســيدابراهيم رئيســي 
رئيس جمهوري، غالمحسين محسني اژه اي، رئيس قوه قضایيه 
و محمد باقر قاليبــاف، رئيس مجلس به وضعيــت فعلي جامعه 
ایران و روند تخریب محيط زیست در كشــور اشاره كرده و از آنها 
خواســته اســت، »درصورت صالحدید« كميته اي براي تحقق 
اصل5۰ قانون اساسي تشكيل شود. براساس اصل پنجاهم قانون 
اساسي، در جمهوري اســالمي، حفاظت محيط زیست كه نسل 
امروز و نســل هاي بعد باید در آن حيات اجتماعي رو به رشــدي 
داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي مي شود. از این رو فعاليت هاي 
اقتصادي و غيرآن كه با آلودگي محيط زیست یا تخریب غيرقابل 

جبران آن مالزمه پيدا كند، ممنوع است.
او در نامه اش به ســران قوا نوشته است: ســدهایي كه در اطراف 
مرزهاي ایران ساخته شد و یا درحال احداث است و یا توقف جریان 
رودخانه هاي مهم در فالت مركزي ایــران )از جمله زاینده رود( و 
سایر بخش هاي كشور و یا استفاده هاي بي رویه و ناموزون از معادن 
و تخریب هاي مرتبط با آن، مواردي هســتند كه هرگونه كوتاهي 
یا غفلت از چاره اندیشي بهنگام در مورد آنها، بحران هایي را پدید 
مي آورد كه منافي با اصل پنجاهم قانون اساســي است و اهتمام 
ویژه به این مسائل به طور قطع درحافظه تاریخي نسل هاي آینده 

ماندگار خواهد بود و شایان تقدیر است.

عليارواحي
متخصص مدیریت زیست بوم هاي تاالبي

رسولآذرگون

 فرزاد ویسالنو، دکترای تخصصی مهندسی منابع طبیعی:
قاچاق چوب در زاگرس برای زغال گیری انجام می شود
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۳تا ۳/۵درصد از وزن حجمی یعنی۳۰ تا ۳۵هزار 
قســمت در میلیــون )ppm( میــزان گوگــرد در مــازوت 

پاالیشگاه های كشور است.

35000

۳/8 تــا 4/۵میلیــارد مترمكعــب آب می توانــد بــا 
تصفیه شــدن دوباره وارد چرخه شــود. این، معادل یك 

دوم آب شرب كشور است.

4/5میلیارد

۳۰۰هــزار هكتــار، یعنــی یــك ســوم مســاحت 
استان قم به دلیل تشــدید خشکسالی تبدیل به كانون 

گردوغبار شده است. 

300.000

1۵تــا 2۰درصــد بخــش غربــی تــاالب میانكالــه 
به دلیل مدیریت نشدن صحیح منابع آبی و خشكسالی 

خشك شده است.

20درصد

سيدمحمدفخار
خبر نگار

آرزويي به نام »سفركارت  ملي«
كارت هاي ۳۰ميليون توماني سفر هنوز خاك مي خورند و به دست گردشگران نمي رسند

علياصغــرمونســان،وزيرســابق
وگردشگری گردشــگري ميراثفرهنگــي،

صنايعدستيدرروزهايپايانيوزارت
خوددرتفاهمنامهايكهبابانكعاملبهامضارساند،
طرحارائهسفركارتباهدفحمايتازاصنافمرتبط
باصنعتگردشگريكشوردردورانپساكرونارابار

ديگراجراييكرد.
دراينطرحقرارشــدتســهيالتفرديباعنوان
ســفركارتبهمبلغ30ميليونتومانبامدتزمان
اســتفاده6ماهتايكســالبهافرادمتقاضيسفر
برايبازگرداندنرونقبهصنعتگردشگريكشور
بهكارمنداندولتارائهشود.طرحسفركارتاواما
باتشديدوضعيتكروناتعليقشدهاستوحاالكه
ايرانباواكسيناسيونگســتردهمحدوديتهاي
كروناييرابرداشتهاســتوتقاضايسفردركشور
افزايشيافته،هنوزخبريازسفركارتهايبانكي

برايارائهبهكاركناندولتنيست.

طرحسفركارتمنحلشدهاست
ارائهتسهيالت30ميليونتومانيسفربانرخسود
4درصدقراربودصرفســفرهايداخلي،سفربه

سوريهوعتباتعالياتدرعراقشود.
پيگيريهمشــهريازمعاونتگردشگريمشخص
كردهكهتفاهمنامهسفركارتمليميانبانكعامل
ووزارتميراثفرهنگيبرايچندمينبارباشكست
مواجهشدهاســتووزيرجديدميراثفرهنگي،
گردشگريوصنايعدســتينيزفعالتوجهيبهاين

موضوعنشانندادهاست.
براســاسآنچهازمعاونتگردشگريبههمشهري
اطالعدادهشد،طرحارائهســفركارتمليكهدر
روزهايپايانيوزارتعلياصغرمونساندروزارت
ميراثفرهنگي،گردشــگريوصنايعدســتيو

بهصورتعجوالنــهبابانكعاملبهامضارســيد،
هماكنونتعطيلشدهاســتوهيچدستورالعمل
جديديبرايارائهسفركارتمليصادرنشدهاست.
طرحارائهسفركارتنخستينباردردولتنهممطرح
وزمينهاجراييشدنآننيزفراهمشد.آنزمانارائه
كارتســفربهكارمنداندولتدريكدورهبسيار
كوتاهآزمايشیدريكمرحلهانجامشدوباشكست

درادامهطرحبهطوركاملتعطيلشد.

ضعفدراجراعاملتعطيلی
خبرگزاريفــارسنيزديروزدرگزارشــيبهارائه
طرحسفركارتمليدرسال86پرداختوبااشاره
بهانتقاداتيكههمانزمــانبهاينطرحمطرحبود،
نوشتكهاينطرحبهدليلبدهيسازمانايرانگرديو
جهانگرديبهصندوقبازنشستگيوتأميناجتماعي
منحلشدوپسازاجراييشدنهمنقدهايزيادي

بهآنواردشد.
بهنوشــتهاينخبرگزاري،طــرفقراردادبودن
واحدهاياقامتيگــروهايرانگرديوجهانگرديبا
طرحســفركارتمليبهدليلپايينبودنكيفيت
هتلهاياينگروهدرمقايســهباهتلهاي4،3و
5ستارهموجبشداينطرحباشكستمواجهشود.
يكيديگرازمشكالتسفركارتهابراساساذعان
خبرگزاريفارس،معرفيتورهايگردشــگريدر
سايتسفركارتمليبودكهتنهابهرزروواحداقامتي
محدودميشدوهيچگونهخدماتسفرمرتبطباتور
يابستهســفرنيزدرقبالآنارائهنميشد.بهدليل
همينضعفدراجرابودكهمسئوليتاجرايطرح
ازشركتايرانگرديوجهانگرديدرآنسالگرفته
شدوبهكانوناتومبيلرانيوجهانگرديواگذارشد.

14سالازنخســتيناجرايطرحسفركارتمليو
انحاللآنگذشتهاستكهاوايلسالجاريهادي

سجاديراد،مديرگردشگريوصنايعدستيكانون
جهانگرديواتومبيلرانيايــراناعالمكرد،طرح
سفركارتمليبامالحظاتجديداجراييميشودو
قراراستازسفركارت،بيشتردرحوزهصنايعدستي
استفادهشودتابهدليلشرايطكروناييوركودبازار
صنايعدستي،كمكيبههنرمنداناينعرصهباشد.
اماهمينوعدهنيزاجرايينشدوبازهمماجرايطرح

سفركارتمليمعلقماند.

وعدهبیسرانجام
وليتيموري،معاونسابقگردشگریوزارتميراث
فرهنگي،گردشگريوصنايعدستيدرگفتوگويي
كهدرمــورداجرايطرحســفركارتمليباهدف
اجرايسفرآسانداشت،بههمشهريگفتهبودكه
كارتهاياعتباريسفربهگونهايطراحيخواهند
شدكهتنهادرمراكزاقامتيوهتلهايدارايمجوز
فعاليتازوزارتميراثفرهنگيوهمچنينبرخي
رستورانهايافروشگاههايصنايعدستيمشخص
شدهتوسطوزارتميراثفرهنگيامكانبرداشت
داشتهباشندتااينمبالغتنهادرحوزهگردشگري
هزينهشوندوبهخارجازچرخهگردشگريكشور

تزريقنشوند.
ايدهارائهكارتاعتباريســفردرستهمانايده
سفركارتبودكهنخستينبارجرقهآغازآندردولت
نهمخوردوحاالكه14سالازنخستينزمزمهسفربا
كارتهاياعتباريياهمانسفركارتگذشته،اجراي
اينطرحهمچنانبامشكلمواجهاستوحتيوزير
سابقميراثفرهنگي،گردشگريوصنايعدستيكه
آخرينتفاهمنامهاجراييشدنسفركارتمليبايك
بانكعاملراهمبهامضارساند،نتوانستگرهكور
اجرايطرحسفركارتمليرابگشايدواجراياين

طرحهمچنانمعطلماندهاست.
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وقتی زندگی به باد بند است
 محمدرضا شالبافان، روانپزشك، از راهكارهای مقابله با افسردگی، پرخاشگری، اضطراب و مشكالت روانی

 در هوای آلوده تهران می گوید

  در شرایط در هوای آلوده چه بخوریم؟ چه ماسکی بزنیم؟
آلوده، ماسك جراحی، 

نمیتواند مانع ورود ذرات آالینده 
به دستگاه تنفسی شود، بنابراین بهتر 

 P1، P2 یا   FFP2  و  N95 است از ماسك های
استفاده شود

  برای پیشگیری از ابتال به كرونا، ماسك های 
N95  و  FFP2   ممنوعیت استفاده دارد، چرا كه 
در صورت ابتالی فرد، نفسی كه هنگام بازدم 
به بیرون منتقل می شود، از طریق سوپاپ 

این ماسك ها در محیط منتشر و 
باعث آلوده شدن دیگران 

می شود

 FFP2 ماسك
چه ویژگی  دارد؟

از جمله ماسك های فیلتردار است 
و می تواند تاثیر ذرات معلق در هوا را 

تا 94 درصد از بین ببرد
فیلترهای قوی که بر روی الیه خارجی 

این  ماسك ها قرار گرفته، مانع از 
نفوذ ذرات ریز  2.5 میكرون به 

داخل ماسک می شود

 اگر فرد در 
محیط بسته قرار دارد، 

همان ماسك جراحی كافی است
در هوای آزاد، باید از ماسك های 

N95   و  FFP2 استفاده شود

ماسك N95 چه 
ویژگی دارد؟

این ماسك طبی و پاالیشگر ریز ذرات 
است و حداقل 95 درصد از ذرات معلق موجود 

در هوا را پاالیش می كند
موقع استفاده از این ماسك باید دقت شود كه كامال 

روی صورت بچسبد و نشتی نداشته باشد
قابلیت شست و شو ندارد، نمی توان آن را با الكل یا 

دیگر مواد ضدعفونی كننده، پاك كرد
یك بار مصرف است و عمر مفید آن در صورت پاره 

نشدن، تنها 8 ساعت است

بیستمین تابلوی سنجش آلودگی تهران هم 
تنفس در هوای دودگرفته پایتخت را »ناسالم 
برای همه گروه ها« اعالم كرد. حاال چشــم 
همه 8میلیون نفر جمعیت تهران به نسیمی 
اســت كه با قدرت هرچه تمام تر از ســمت 
توچال راهی شود و تخفیفی برای تنفس در 
این هوا بدهد؛ تنها راه حل »شدنی«ای كه 
همواره از آن برای رفع آلودگی تهران مطرح 
می شود. 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 گروه ها را مختل كرده 
و همه  چیز 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 ســابقه ای بیش از نیم قرن در 
تهران دارد. با این حال هنوز راه حل مؤثر 
و كارآمدی برای برطرف كــردن آن پیدا 
نشده اســت. اعالم روزانه میزان آلودگی 
هوا، تنها توانســته گروه های پرخطر و در 
روزهــای قابل توجهی همــه گروه ها را از 
خطر تنفس در این هوا باخبر كند ؛ بی آنكه 
كســی برای مقابله با این هشــدار آماده 
باشد. »محمدرضا شالبافان« روانپزشك 
و استادیار دانشــگاه علوم پزشكی ایران 
می گوید: »در كالنشــهرهایی مثل تهران 
كه ناگهان با آلودگی هوا مواجه می شویم، 
حتما  شــاهد فشار و اســترس زیادی در 

جامعه خواهیم بود. عالوه بــر اینكه این 
آلودگی روی ســالمت جسمی و عملكرد 
افراد تأثیر می گذارد، تغییرات ناگهانی ای 
در برنامه ریزی های روزانه ما ایجاد می  كند 

كه روی روان ما تأثیر زیادی می گذارد.«
تغییرات محیطی یكی از اتفاق هایی است 
كــه جزیره امــن آرامش هر فــردی را به 
هم می زند و ثبات فــرد را تهدید می كند. 
اضطراب های محیطی از همین جا شروع 
می شــوند و مثل گلوله برفی كه هر لحظه 
بزرگ تر می شــود ، مدام قدرت می گیرد و 
با هر محركی، آسیب بیشتری به افراد وارد 
می كند.   شالبافان می گوید: »وقتی شرایط 

معمول زیستی ما به هم می ریزد، براساس 
سالمت روانی و جسمی فرد و شرایطی كه 
قبل از این تغییرات داشــته، واكنش های 
مختلفی خواهد داشت. افسردگی، اضطراب، 
تپش قلب، خشم، تحریك پذیری، لرزش و... 

بخشی از این واكنش  ها ست.«

ما بخشی از راه حل هستیم
ضربه های روانی بحرانی مثل آلودگی هوا 
وقتی مهیب تر می شود كه افراد خود را در 
مقابل آن ناتوان حــس می كنند. اوضاعی 
كه از كنترل خارج شــده و به جز مدیریت 
سراسری و یكپارچه راهی برای حل كردن 
آن نیســت و به خودی خود بــرای اینكه 
شــهروندان را به دام افســردگی و انفعال 

بیندازد كافی است. 
شالبافان  می گوید: »موضوعی مثل آلودگی 
هوای تهران مسئله ای كالن و پیچیده است 
و بخش مهمی از راه حل آن مسئله  مدیریت 
اســت. اما اینكه بگوییم كاری از دست ما 
بر نمی آید و در مقابل این معضل احساس 
منفعل بودن كنیم، پاسخ درستی نیست. ما 
بخشی از راه حل هستیم. البته این به معنای 
این نیست كه حل هر مشكل و راهكار آن 
را از مردم بخواهیم. منفعل شدن مردم در 
مقابل مشكالت این چنینی، باعث كاهش 
مطالبه گری می شود. فراموش نكنیم كه 
مطالبه گــری از اتفاق های مهمی اســت 
كه بر كاهش اســترس های اجتماعی اثر 
می گذارد. وقتی انتظار تغییر و تحول داشته 
باشــیم و آن را مطالبه كنیــم، می توانیم 
بگوییم كاری كه از دســتمان بر می آمده 
را انجام داده ایم. بی تفاوتی مردم نســبت 
به چنین پدیده هایی به اندازه خود بحران، 
آســیب زننده اســت.« او حد متعادلی از 
مســئولیت پذیری را برای هر شهروندی 
الزم می داند تا منجر به رخ دادن نتیجه ای 
مطلوب شود و می گوید: »منظورم از حد 
متعادل این است كه نه نسبت به این اتفاق 
بی تفاوت 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 می كند.«

مراجعه به درمانگر فردی
بحران هایی مثل آلودگی محیط زیســت، 
آلودگی هوا و... می تواننــد روحیه جامعه 
را تحت تأثیر خــود قرار دهند. ســازمان 
بهداشت جهانی برای مسلط شدن به این 

تنش های روانی و اســترس ها، روش های 
مختلفی را پیشــنهاد می  كنــد. ازجمله 
شركت در جلسات مشاوره گروهی و افزایش 
مهارت های زندگی. اما اگــر كار بیخ پیدا 
كرد و تنش و افســردگی و اضطراب از حد 
گذشت، باید برای آن فكر جدی تری كرد. 
شالبافان می گوید: »اگر اضطراب و دلشوره 
و تنش  های این بحران ها آنقدر زیاد است كه 
به سادگی در رفتار فرد قابل مشاهده باشد، 
دیگر كاری از دست دوره های مهارت های 
زندگی و مشاوره گروهی بر نمی آید. فردی 
كه در چنین شرایطی قرار دارد و تغییرات 
خلقی به وضوح زندگی او را مختل كرده، 
باید به درمانگر فــردی مراجعه كند. این 
بحران ها می تواند تأثیر زیادی در تمام ابعاد 

زندگی فرد داشته باشد.«

گروه های حساس تنش های روانی
تنش های ناشــی از آلودگی هوا هم مثل 
هر مشكل دیگری دسته بندی هایی برای 
»گروه های حســاس« دارد ؛ افــرادی كه 
بیش از دیگران تحت تأثیر این مشكل قرار 
می گیرند و واكنش هــای رفتاری و درونی 
آنها به این بحران باید كنترل شود. استادیار 
دانشگاه علوم پزشكی ایران می گوید: »در 
مورد بیماری  ها و تنش های روانی، عوامل 
خطر تعریف شــده اند. مشــكالت مالی و 
اقتصادی، تغییر شغل و یا تغییرات بزرگی 
كه در زندگی تجربه می كنیم، تغییر محل 
زندگی و... عواملی هســتند كه اگر فرد در 
مواجهه با آن قرار بگیرند، دچار اســترس 
می شــود. این اســترس ها لزومــا نتیجه 
اتفاق های منفی نیستند. مثال دانشجویی 
كه بعد از 2سال كالس های غیرحضوری 
باید در كالس های حضوری شركت كند، 
فردی كه در آستانه شروع زندگی تازه قرار 
دارد و... هم اســترس های زیادی را تجربه 
می كنند. این مشــكالت و اضطراب های 
انباشته با بحرانی مثل آلودگی هوا تشدید 
می  شوند. ما در مورد مشكالت روانپزشكی 
این افــراد را در زمره گروه های حســاس 
قرار می دهیــم.« آگاهی از این موقعیت ها 
و آمادگی بــرای تحمــل بحران های تازه 
می  تواند مقاومت افراد در برابر افسردگی و 
اضطراب را بیشتر كند. این روزها كه سالمت 
جســمی »همه گروه هــا« در پایتخت به 
وزیدن باد توچال بند است، با مراقبت های 
ساده می توان ســالمت روانی نسبی ای را 

تجربه كرد.

مرضیه موسوی
روزنامه نگار

در روزهای آلوده، تركیبات ذرات كوچك تر از 2.5 میكرون، آالینده ها، ذرات معلق و كربو هیدرات های نیمه ســوخته  كه جزو 
تركیبات سمی اند، از طریق ریه وارد دستگاه تنفسی می شوند با تولید رادیكال آزاد، موادسمی را به تمام بدن می رسانند.بر این 
اساس توصیه می شود مردم به ویژه گروه های 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 آالینده های بیشتری وارد بدن می شود. محمدرضا وفا، متخصص 
تغذیه در گفت و گو با  همشهری درباره بایدها و نباید های تغذیه در وضعیت آلودگی هوا توضیح  می دهد و می گوید كه مصرف شیر، برای دفع آلودگی از دستگاه 

گوارش مفید است، نه دستگاه تنفس.

یکتا فراهانی
خبرنگار

عدد خبر

درصــد افزایــش تمــاس بــا اورژانــس در پــی افزایــش 
آلودگی  هوا 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 بیماری های 
زمین های به هیچ عنوان در شــهر تردد نكنند. ورزشكاران به 
هیچ وجه 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.
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تبلت و گوشی برای دانش آموزان خراسان جنوبی 
نیاز اســت. این خبر را رضا ســلم آبادی، مدیركل كمیته 
امــداد امام خمینــی خراســان جنوبی در نشســت خبری 
توضیــح داد: هم اكنــون ۱۷هــزارو۳۰۰ دانش آمــوز زیــر 
پوشش كمیته امداد استان هستند و برای رفع نیاز این 
دانش آمــوزان بــه 4هزارو۷۰۰تبلت و گوشــی هوشــمند 

نیاز داریم.

۴۷۰۰

هــزار ایرانــی از مرز زمینــی بــرای حضــور در حراج 
»جمعــه ســیاه« بــه تركیــه رفته انــد. روح هللا لطیفــی، 
ســخنگوی گمــرك ایــران بــه ایلنــا گفــت: در بــازه زمانی 
۱۱روزه از 2۷آبان مــاه تا 8آذر مــاه ۱6هزارو۷59نفر ایرانی 
از مرزهــای زمینی وارد تركیه شــده اند كــه در همین ایام 

۱6هزارو629نفر به كشور برگشته اند.

 ١٧

مدرســه و مجتمع آموزشــی در تهران روی گسل 
قرار دارند. اكرم السادات علیجان زاده، كارشناس اداره 
ژئودزی و ژئودینامیك سازمان نقشه برداری در نشست 
وبیناری علمی این سازمان گفت: ۱۷۰ساختمان اداری، 
26بیمارســتان مرجــع و اصلــی، ۱۱5درمانــگاه و مركــز 
درمانی، ۱۰دانشــگاه و مركز آموزش عالی، 5۰۰مدرســه 
و مجتمــع آموزشــی، مســكن مهــر پردیــس، 45جایگاه 
عرضه سوخت، ۱۱ایستگاه آتش نشانی، 4۷مركز خرید 

و ۳6هتل روی گسل های فعال تهران مستقر شده اند.

 ۵۰۰
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چه بخوریم؟
چه غذاهایی 
ممنوع است؟

غذاهای چربآب به مقدار زیاد

لبنیات چرب مثل 
ماست ها و پنیرهای 

خامه ای و محلی 

انواع سبزی ها و 
صیفی جات و میوه 

مثل: هویج، كاهو، كلم 
بروكلی و اسفناج

 انواع سرخ كردنی هاانواع لوبیا

نوشیدنی هایی مثل 
قهوه و چای )به دلیل 
دهیدراته شدن بدن)

گوشت كم چرب 
)گوشت پرچرب باعث 
افزایش كلسترول و 

تری گلیسیرید می شود 
و برای قلب و عروق، 

خطرناك است(

 تخم مرغ

 غذاهای تخمیری 
و فرآوری شده و 

نیمه آماده

مواد غذایی حاوی 
ویتامین سی )اغلب 

میوه های زمستانی، این 
ویتامین را دارد(

سیب زمینی

 فست فودها

غذاهای حاوی منیزیم 
مثل  بادام، دانه كنجد، 
دانه های آفتابگردان، 

بادام هندی، تخم كدو، 
دانه كتان، شیركم 

چرب، بلغور جو دوسر، 
موز ، زنجبیل

در هوای آلوده به طور 
مداوم بر مصرف شیر 

تاكید می شود، در 
حالیكه شیر كمك زیادی 

به مقابله با آلودگی 
هوا نمی  كند. شیر در 

دفع آلودگی از دستگاه 
گوارش موثر است، نه 
آلودگی كه در سیستم 

تنفسی و ریوی وجود 
دارد

مصرف چربی های اشباع 
شده، قند و شكر به 

مقدار زیاد، در هوای 
آلوده باید كنترل شود

می
 اما

دی
 مه

ك:
رافی

گ



    امیدوارم اشتباهات داوري 
علیه پرسپولیس سهوی باشد 

    شیشه عمر فرهاد
در دست يحیي؟

    جنگ  نابرابر هندبال 
زنان ايران با جهان 

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

شكست در داربي مي تواند براي سرمربي 
استقالل خيلي گران تمام شود

شيما زارع، كاپيتان تيم ملي از شرايط متفاوت ايران با حريفان 
خبر دارد اما مي گويد تيم باغيرت و جنگنده بازي مي كند

مجتبی هاشــمی |  درحالي كه صفحات اصلي رسانه هاي ورزشي در 
اختيار سرخابي ها ست و همه از رقابت اين دو تيم حرف مي زنند، تيم 
سپاهان بي سروصدا در صدر جدول نشسته و اگر روند مثبت اين تيم 
در هفته هاي آتي هم ادامه داشته باشد، پايين كشيدن اصفهاني ها از 
صدر جدول به اين سادگي ها نخواهد بود. سپاهان صاحب باالترين 
امتياز، بيشترين گل زده و كمترين گل خورده است اما موفقيت هاي 
اين تيم فقط محدود به اين اعداد نيســت. با رجوع به منابع آناليز 
فوتبال، مي توان ديد زردپوشــان اصفهان در اغلب آيتم هاي فردي 
و گروهي بهترين ركوردهــا را در هفته هاي سپري شــده به ثبت 
رسانده اند. درحالي كه تقريبا نيمي از نيم فصل اول به پايان رسيده، 

سپاهان به گواه متريكا بهترين تيم ليگ بوده و در جدول بازيكنان 
برتر اين فصل نيز از 7نفر اول، 6نفر سپاهاني هستند!

  ركوردهاي تيمي؛ با اختالف در صدر
در جدولي كه سايت متريكا براساس عملكرد فني تيم ها منتشر مي كند، 
سپاهان با مجموع امتياز 7/19)از 10( صدرنشين است و اختالف خوبي هم 
با تيم هاي دوم و سوم دارد. در اين جدول گل گهر با امتياز 7/03 دومين تيم 
باكيفيت ليگ است و استقالل و پرسپوليس سوم و چهارم هستند. براي 
درك اختالف سپاهان با رقبا كافي است بدانيد تيم هاي دوم تا پنجم اين 
جدول فقط 0/12 اختالف دارند اما اختالف سپاهان با تيم دوم 0/16 است. 

تيم نويدكيا با 10گل زده گلزن ترين تيم ليگ است، با يك گل خورده به 
همراه آلومينيوم بهترين خط دفاعي را دارد و با 6كلين شيت از 7بازي در 
اين بخش هم ركورددار است. ميانگين اميد گل سپاهان در هر بازي )1/47( 
بيشتر از تمام تيم هاست 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 گل گهر كمي بهتر از 
سپاهاني ها ست. در بخش دفاعي، سپاهان در هر بازي به طور ميانگين 
5/4 بار به حريفان فرصت شــوت زني داده كه 1/3 از اين شوت ها داخل 
چارچوب بوده است. در هر دوي اين آيتم ها سپاهان بهترين تيم ليگ 

است و استقالل و آلومينيوم و بقيه پشت سر زردپوشان قرار مي گيرند.

  تنها تيم باالي 500
ميانگين مالكيت توپ در تيم نويدكيا 59/6 درصد 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، 
درحالي كه تيم هاي ديگر حتي به مرز 500پاس هم نرسيده اند. اين پاس ها با 

دقت 83/8درصدي ارسال شده اند تا در اين بخش هم 
سپاهان باالتر از پرسپوليس )81/4(، نساجي )80/9( 

و استقالل )80/8( قرار بگيرد.  به اين نكته هم دقت كنيد كه زردپوشان با 
ميانگين 6/9 دريبل موفق در هر بازي تكنيكي ترين تيم ليگ هم هستند.
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چراغ لیگ، زرد می سوزد
در ليگ کم گل و بی کيفيتی که نصف تيم هايش فاجعه و نصف ديگرشان معمولی بازی می کنند 

سپاهان با يک برتری نسبی همه رکوردها را  از آن خودش کرده است
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شيشه عمر فرهاد در دست يحيي؟
شكست در داربي مي تواند براي سرمربي استقالل خيلي گران تمام شود

بهروز رســايلي| مي دانيم كه تــازه داريم 
وارد مسابقات هفته هشتم ليگ مي شويم، 
مي دانيــم كه فرهــاد مجيدي بــه تازگي 
قراردادش را براي 3 فصل ديگر با استقالل 
تمديد كرده است، حتي اين را هم مي دانيم 
كه او بين هواداران سخت محبوب است و به 
اين سادگي جايگاهش را از دست نمي دهد، 
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 گل محمدي در اين فصل راضي نيستند، 
اما هر طور كه به ماجرا نگاه كنيم شهرآورد 
شنبه براي كادرفني اســتقالل خطرناك تر 
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 مساوي ها
فرهاد مجيدي بعــد از 4 مســاوي پياپي گام 
به داربي تهــران مي گذارد. تيــم او فصل را با 

3 پيروزي شــروع كرد و خيلي هــا در آن فضا 
دم از ركوردشــكني و اين حرف هــا مي زدند، 
اما فجرسپاســي تــازه وارد ترمز اســتقالل را 
كشــيد و پس از آن هم اين تيم برابر نساجي، 
گل گهر و نفت آبادان متوقف شــد. در سيستم 
3 امتيازي، 4 مســاوي تقريبا يعني 3 شكست. 
اســتقالل 8امتياز كليدي از دست داده كه اگر 
نيمي از آنها را مي گرفت، االن صدر جدول بود. 
پوكر تســاوي هاي اين تيم حتــي برابر رقباي 
گردن كلفتي هم رقم نخورده است. بين 4 تيمي 
كه اخيرا از استقالل امتياز گرفتند، شايد فقط 
گل گهر سيرجان حريف نامداري بود كه اين تيم 
هم در فصل جديد واقعا كيفيــت قابل دفاعي 
ندارد. با اين رويه اگر قرار باشد تعداد بازي هاي 
دور از برد اســتقالل به عدد 5 برســد و به ويژه 
اگر اين تيم برابر پرســپوليس شكست بخورد، 
هواداران به آساني از مجيدي نخواهند گذشت. 

اين را مطمئن باشيد.

  صداي انتقادها را مي شنويد؟
نتايجي كه اخيرا استقالل به دست آورده، حتي 
صداي برخي پيشكسوتان خودي را هم درآورده 

است. آنها سبك بازي تيم را نمي پسندند. 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 
مي توانست نفت را ببرد. قطعا اين ادعا اغراق آميز 
است، اما نشــان از عمق نارضايتي در مجموعه 
اســتقالل دارد. خيلي مواقــع از اين غرولندها 
بين قديمي هاي فوتبال ايران داريم، اما صداي 
اعتراض ها در اردوگاه آبي مــدام بلند و بلندتر 

مي شود.

   نه فرصت دارد، نه عذر و بهانه
حاال ديگر فرهاد مجيدي يــك مربي تازه وارد 
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 نمــي رود و البته كه 
حضور پرسپوليس و ســپاهان در كورس، كار 

را براي آبي ها 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. همه  چيز براي 
او فراهم شده؛ از مديرعامل همسو تا بازيكنان 
خارجي و دستيار ايتاليايي. اين بار دوره مدارا با 

او كوتاه تر خواهد بود.

  خارجي بازي به نام آجورلو
شايد اينطور به نظر 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 
اســتيل آذين تومباكوويچ را سرمربي كرد و در 
تراكتور با تبليغات فراوان آرطغرول ساغالم را 
روي نيمكت سرخ هاي تبريز نشــاند. بنابراين 
مجيدي براي مساوي كردن و امتياز دادن، تا ابد 

وقت نخواهد داشت.
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نكته بازي

آماربازي

قد شما چقدر است؟

قربان آرامش شما برویم

فوتبال امروز مشهد را دریابید

يكی از مســابقات اين هفته ليگ 
برتــر بين مــس رفســنجان و 
هوادار تهران برگزار شد كه تيم 
رفســنجانی بازی را با يك گل 
برد. همين يك گل هــم از روی 
نقطه پنالتی به ثمر رسيده و حاال برای 
خودش تبديل به يك داستان جنجالی شده است. 2 باشگاه 
در مورد پنالتی بودن يا نبودن صحنه بــا هم جدل دارند و 
بيانيه نويســی می كنند. صد البته تا اينجا اتفاق عجيبی رخ 
نداده و اگر يك روز يك مسابقه بدون بيانيه در ايران برگزار 
شود جای تعجب خواهد داشت. با اين حال بخشی از حمله 
مكتوب باشــگاه هوادار به مس خيلی جالب بــود؛ آنجا كه 
نوشــته بودند: »به اندازه قد و قامت تــان در فوتبال حرف 
بزنيد.« حــاال ما كاری به مس نداريم، امــا خداوكيلی خود 

هوادار چند سال سابقه و چند متر قد دارد؟

بعد از تساوی بدون گل آلومينيوم 
برابر ذوب آهن، رســول خطيبی 
سرمربی تيم اراكی گفته: »چرا 
همــه دارند بــه داوری اعتراض 
می كنند؟ 200 ميليــون تومان 
جريمه در نظر بگيريد ببينيم ديگر 
كسی می تواند به داوران اعتراض كند يا نه. اصال از اين فوتبال 
بدم آمده است.« واقعا آفرين به اين نگاه پاک و طبع بلند. فقط 
مشكل اينجاست كه می توانيم 20 بازی را اسم ببريم كه خود 
آقا رسول رفته توی شكم داوران. نمونه تاريخی و دم دستش 
هم همان مســابقه حذفی بين ماشين سازی و پرسپوليس 
است كه خطيبی فرياد می زد: »خدا آن باالست.« يعنی همان 
نمايش وحشتناک يك نفره كافی است تا يك مربی تا آخر 
عمرش اجازه پيدا نكند كلمه »داور« را به زبان بياورد. البد 
فردا هم نوبت ساكت الهامی است كه از شأن داوران دفاع كند!

شــهردار مشــهد، بعد از ربع قرن 
خــداداد عزيزی را دعــوت كرده 
و او را به خاطــر گل تاريخی اش 
به استراليا مورد تقدير قرار داده 
اســت. نكته جالب تر اما اينجاست 
كه ايشان پيشنهاد داده روز 8 آذر به 
مناسبت آن گل به اسم »فوتبال مشهد« در تقويم ثبت شود. 
طبيعتا مخلص همه مشــهدی ها هم هستيم و اگر اين اتفاق 
بيفتد خوشحال هم می شويم. با اين حال خوب است مديران 
محترم شهری و اســتانی به جای اين قبيل خاطره بازی ها، 
فوتبال امروز مشهد را دريابند؛ جايی كه شهرخودرو يا همان 
پديده در بدترين وضعيــت ممكن گام به گام به ســقوط و 
نابودی نزديك می شــود و چيزی نمانده به سرنوشت امثال 
پيام، ابومسلم و سياه جامگان دچار شود. احيانا آقای شهردار 

می دانند پديده با 2 امتياز از 7 بازی در قعر جدول است؟

متريكا

شهريار مغانلو با كسب امتياز 8/54 از 10 

از ســايت متريكا بهترين بازيكن هفته 8/54
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 
2 تيم استقالل)5( و مس رفسنجان)8( بيشــتر از شهريار مغانلو 
شــوت زدند. در هفته هفتم هر تيم به طور 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.

 ايمان صادقي با كسب امتياز 7/58در 

بازي شهرخودرو و فجرسپاسي بهترين 7/58
دروازه بــان هفتــه هفتم شــد و براي 
دومين بار در اين فصل در تركيب تيم 
منتخب هفته قرار گرفت. دروازه بان موفق فجرسپاسي در هفته سوم 
هم با مهارهاي پرتعدادش در آبادان موفق به كلين شيت مقابل تيم 
صنعت نفت شد و با كسب نمره عالي 8/48عنوان بهترين دروازه بان 
آن هفته را به دست آورد. او اين هفته در مشهد هم با وجود اينكه تيم 
قعرنشين شهرخودرو حمالت زيادي روي دروازه اش تدارک ديد 
كلين شيت كرد و نمره7/58 را از متريكا گرفت. در رده بندي كلي 
دروازه بان هــا در اين فصل، صادقي با ميانگيــن امتياز 7/01 رتبه 

چهارم را در اختيار دارد.

 تيم سپاهان با نمره فني 7/3در هفته 

هفتم، يك بار ديگر به عنوان برترين تيم 7/3
هفته از نگاه متريكا برگزيده شد. در اين 
هفته 16تيم ليــگ روي هم رفته فقط 
7گل زدند تا دومين هفته كم گل 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 مي زند. ســپاهان بعد از مس 
رفسنجان، دومين تيم برتر هفته از حيث تعداد شوت در چارچوب 
)5شوت( هم بود. سپاهان يكي از 2 تيمي هم بود كه اميدگل باالتر 
از 2ايجاد كرد. از آنجا كه زردپوشــان اجازه ثبت هيچ شــوت در 
چارچوبي را به نساجي ندادند، كمترين اميدگل متحمل شده هفته 

را هم داشتند.

ليگ برتر ايران)جام خليج فارس( -فصل بيست ويكم
امتياز تفاضل گل گل خورد ه گل زد ه باخت مساوی برد  بازي ها تيم رتبه

7511101916سپاهان1

742195414پرسپوليس2

83513-734گل گهرسيرجان3
61513-734آلومينيوم اراک4
62413-734استقالل5

732275211پيكان6

732275211مس رفسنجان7

211-732257فوالد8
110-731345ذوب آهن9

18-722367تراکتور10

18-722345فجر سپاسی11

46-713359نساجی مازندران12
55-712438صنعت نفت آبادان13

55-712427نفت  مسجدسليمان14

44-711526هوادار15

82-2519-7پديده مشهد16

برنامه  

فوتبال  ايران  

شنبه 13 آذر 1400

يکشنبه 14 آذر 1400

گل گهر- سپاهان

هواد ار - نفت  مسجد سليمان

صنعت نفت - پيكان 

استقالل - پرسپوليس 

نساجی - پد يد ه 

ذوب آهن - مس رفسنجان 

فجر سپاسی - فوالد 

تراکتور - آلومينيوم

ليگ برتر- هفته هشتم

15:00

15:00

16:00

  چه مي كني عليمنصور؟
نفت آبادان با وجود سود بردن از 4 اشتباه داوري، مقابل سرخابي ها حرفي براي گفتن نداشت

در هياهوي اشتباهات داوري كه طي هفته هاي اخير به پا شده است، يك نكته 
ناديده گرفته شــد؛ اينكه بزرگ ترين و درســت ترين اعتراضات پرسپوليس و 
اســتقالل بابت زيان ديدن آنها در بحث داوري، مربوط به مسابقات اين دو تيم 
برابر نفت آبادان مي شــد! در حقيقت صنعت 2 هفته پياپي برابر سرخابي ها به 
ميدان رفت و در هر بازي 2 اشتباه 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 به حساب 
نيامد. در بازي با استقالل هم 2 پنالتي به سود آبي ها 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 به شدت خوش شانس بود كه روي 
بي دقتي مهاجمان حريف و واكنش هاي خوب گوهري توانست يك امتياز بگيرد. 

آيا اين همان چيزي است كه هواداران از نفت آبادان توقع دارند؟
صنعت نفت از 7 بازي فقط يك پيروزي و 2 تساوي به دست آورده است. 3 هفته 
اول به بهانه كرونا و غيبت عليرضا منصوريان، شكســت هاي اين تيم هم توجيه 

شد. اتفاقا سرمربي پيشين استقالل با بازگشت به شرايط 
كار يك پيروزي برابر نســاجي به دســت آورد، اما در ادامه 

شاهد 2 نمايش واقعا نااميدكننده از اين تيم برابر پرسپوليس 
و استقالل بوديم. نماينده آبادان آنقدر برابر اين دو تيم بد بازي 

كرد كه سرخابي ها بهترين فوتبال فصل شان را برابر همين حريف 
ارائه دادند. شايد اگر خداوند نفت را سر راه يحيي گل محمدي و 
فرهاد مجيدي قرار نمي داد، االن اين دو مربي بيش از اين حرف ها 
تحت فشار بودند! در هر صورت منصوريان بعد از چند سال تجربه 
كار ناموفق در تيم هاي 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 قابل قبول نيست. نفت 
آبادان شــايد يكي از آخرين فرصت هاي عليمنصور در سطح 
اول فوتبال ايران باشــد؛ موقعيتي كه او نبايد به اين آســاني 

هدر بدهد.

 قرعه  كشي جام حذفي
 بازي بزرگ نداريم

جام حذفي فوتبال ايران ديروز قرعه  كشــي شــد و 
تيم هاي حاضر در مرحله يك شانزدهم نهايي حريفان 
خود را شناختند. اين نخســتين مرحله  اي است كه 
تيم هاي ليگ برتري وارد مسابقات مي شوند و تقريبا 
تمامي تيم هاي مدعي با قرعه آساني روبه رو شده اند. 
12تيم ليگ برتري به تيم هاي دسته پايين تر برخورد 
كرده اند و فقط در 2بازي شاهد رويارويي ليگ برتري ها 
با يكديگر خواهيم بود كه سخت ترين 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 ...................... آرمان گهر سيرجان
 سپاهان اصفهان .............. ستارگان اوركي اسالمشهر
  پديده مشهد ..................................... استقالل مالثاني
  ذوب آهن ....................................................... رايكا بابل
  استقالل تهران ............................................ نود اروميه
  گل گهر سيرجان ............................. شهرداري آستارا
  فوالد خوزستان ............................... شهرداري نوشهر
  فجرسپاسي شيراز ............................. آلومينيوم اراک
  صنعت نفت آبادان ........................... شمس آذر قزوين
  مس كرمان ................................... ماشين سازي تبريز
  خليج فارس ماهشهر............................... هوادار تهران
  پرسپوليس ................................... ويستاتوربين تهران
  خيبر خرم آباد ..................................... مس شهربابك

بنيادي فر رسماً داور داربي شد
كميته داوران فدراسيون فوتبال، موعود بنيادي فر را 
به عنوان داور بازي پرسپوليس و استقالل در روز شنبه 
انتخاب كرد. داربي شماره97 اين دو تيم در چارچوب 
هفته هشــتم ليگ برتر ايران، روز شنبه از ساعت16 
در ورزشگاه آزادي آغاز مي شــود. بنيادي فر پيش از 
اين يك بار داور اين مســابقه بوده و حاال قرار اســت 
براي دومين بار مسابقه سنتي سرخابي هاي پايتخت 
را ســوت بزند. او در آخرين روز شهريورماه98 داربي 
شماره91 پرسپوليس 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 تك گل مهدي عبدي از استقالل 
استراماچوني برد. بنيادي فر در دقايق پاياني آن مسابقه 
علي كريمي را از زمين اخراج كرد. روز شنبه حسين 
ظهيري و عليرضا ايلــدروم به عنوان كمك داور، علي 
صفايي به  عنوان داور چهارم و محمد راهي به عنوان 

داور پشت دروازه، بنيادي فر را همراهي مي كنند.

چراغلیگ،زردمیسوزد
در اين بخــش آلومينيوم بــا 5/6 و تراكتور با 5/4 
دريبل موفق بعد از ســپاهان قرار گرفته اند. فقط 
در نبردهاي هوايي است كه سپاهان تا اين حد برتري نداشته و فرصت 
رقابت را به ساير تيم ها هم داده است. سربازهاي محرم در هر بازي 22/3 
نبرد هوايي موفق داشــته اند و در اين بخش آمار 9تيم بهتر از آنهاست. 

گويا تنها راه برتري بر اين تيم، بردن بازي به سمت آسمان ها ست!

  ركوردهاي فردي؛ اينها با خودشان رقابت مي كنند!
اگر به رده بندي بازيكنان ليگ در ســايت متريكا رجوع كنيد، در باالي 
جدول تا چشم كار مي كند، بازيكن سپاهاني مي بينيد. زردپوشان صدر 
جدول را تسخير كرده اند و براي عنوان »بهترين بازيكن ليگ« انگار يك 
رقابت داخلي با خودشان دارند. از بين 7بازيكن برتر در 7هفته نخست، 
6نفر سپاهاني اند و آن يك نفر باقيمانده هم مصدوم شده و ادامه فصل را از 
دست داده است! دانيال اسماعيلي فر و عزت پورقاز با اختالف ناچيز نفرات 
برتر اين جدول هستند. اسماعيلي فر در هر 7بازي در تركيب اصلي بوده 
و ميانگين نمراتش 7/40 اســت. دانيال چند هفته اي صدرنشين جدول 
بازيكن ها بود اما يكي دو هفته اي است كه عزت پورقاز از او سبقت گرفته. 

پورقاز هفته هاي اول نيمكت نشين بود اما 3هفته است در تركيب اصلي 
قرار مي گيرد و با ميانگين 7/43 در همين 3هفته خودش را به صدر جدول 
رسانده است. بعد از اين دو نفر، يونس شاكري مهاجم گل گهر با نمره 7/39 
سومين بازيكن برتر ليگ است اما چون مصدوم شده و ديگر نمي  تواند به 
آمار بازي هايش اضافه كند، به زودي از جدول خارج خواهد شــد )شرط 
ماندن در اين جدول، حضور در حداقل يك سوم بازي ها ست(. بعد از مهاجم 
مصدوم گل گهر، فرشاد احمدزاده، سروش رفيعي، گولسياني و نورافكن 
4سپاهاني ديگر هستند كه رتبه هاي چهارم تا هفتم را در اختيار دارند. 
جالب است كه بهترين بازيكن پرسپوليس )وحيد اميري( و بهترين بازيكن 
استقالل )مهدي مهدي پور( پشت سر اين همه ســپاهاني در رتبه هاي 
هشتم و نهم حاضرند. اين همه برتري سپاهان -چه در جدول تيمي و چه 
در آيتم هاي فردي- خيره كننده و براي رقبا ترسناک است. اگر پرسپوليس 
و استقالل در داربي به تساوي برسند كه به نظر بايد قيد قهرماني نيم فصل 
را بزنند. اما اگر احتياط را كنار بگذارند و روي گزينه »تساوي بدون گل« 
خط قرمز بكشند، آن وقت تازه برنده شــان بايد تدبيري براي عبور از سد 
اين سپاهان قدرتمند بينديشد؛ سپاهاني كه آمارهاي فني نشان مي دهد 

اختالفش با رقبا بيش از آن چيزي است كه در جدول مي بينيم.

ادامه از 
صفحه17
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مجیدیازرضاییعبورمیکند؟
در فاصله 48ساعت تا دیدار حساس استقالل و پرسپولیس، خبرهایی 
در خصوص احتمال تغییر در چارچوب دروازه استقالل شنیده می شود. 
رشید مظاهری که از برنامه های کادر فنی برای این بازی خارج شده 
و حاال سیدحسین حسینی و علیرضا رضایی 2 گلر استقالل هستند 
که برای حضور در ترکیب ثابت مقابل پرسپولیس تالش می کنند. 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 داربی ها از بازیکنان 
باتجربه تر سود می برند و حاال پیش بینی می شود سرمربی استقالل نیز 
در بازی با پرسپولیس از دروازه بان باتجربه اش بهره بگیرد. آخرین بار 
که حسینی مقابل پرســپولیس به میدان رفت، داربی جام حذفی در 
سال گذشته بود که استقاللی ها در ضربات پنالتی موفق به شکست 
پرسپولیس شدند و حاال شاید این دروازه بان بعد از نیمکت نشینی در 

3بازی دوباره به ترکیب اصلی آبی ها برگردد.
شنیده های 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 شنیده می شود گابریل 
پین تمایل چندانی به ایجاد تغییر در خط دروازه ندارد و صحبت هایی 
را در این زمینه 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.

کوتاه تر از گزارش

کارشناس

پیشبینيجاللي:یكداربي
کمموقعیتوبدونبرنده

امیرحسین اعظمي | پرسپولیس و استقالل روز شنبه در حالي مقابل 
هم قرار خواهند گرفت که تحلیل هاي متفاوتي در مورد این بازي وجود 
دارد. در همین زمینه مجید جاللي، مربي باسابقه فوتبال ایران تأکید 
مي کند که براي مربیان و بازیکنان 2تیم، نباختن در داربي یک اصل 
مهم است و همین موضوع باعث شده تا بسیاري از داربي هاي تاریخ، 
با شــیوه هاي احتیاط آمیز از ســوي هر دو تیم همراه باشد. چکیده 

صحبت هاي جاللي را در گفت وگو با همشهري ورزشي مي خوانید.

  موضوع اصلي نباختن است
داربي تهران قواعد خاصي دارد و آنهایي که با این مسابقه درگیر بودند یا 
تجربه اش را دارند، به خوبي مي دانند که موضوع اصلي نباختن است، چون 
شکست در داربي مي تواند تبعات سنگیني براي تیم بازنده داشته باشد. 
معموال هر دو تیم روش هاي احتیاط آمیزي براي این بازي دارند که این 
موضوع را در نیمه هاي اول بیشتر دیده ایم. ولي براساس اتفاقاتي که در 
نیمه اول رخ مي دهد، این احتمال همیشــه وجود دارد که مربیان 2تیم 
دست به اقدامات جسورانه در نیمه دوم بزنند. این شرایط در حالي به وجود 
مي آید که هر دو مربي احساس کنند مي توانند برنده از زمین بیرون بیایند.

  پرسپوليس باثبات تر است
هم اکنون پرسپولیس از لحاظ شــکل و ساختار بازي تیم باثبات تري 
اســت ولي این بدان معني نیست که اســتقالل تیم بي ثباتي است. 
استقالل سعي دارد پیشرفت کند ولي روند این پیشرفت شاید سریع 
نیست. خیلي مشکل است که بخواهیم شانس برد را در بازي روز شنبه 
به یک تیم بدهیم و خیلي از مواقع هم پیش آمده که تیم ها در بازي هاي 
گذشته شرایط خوبي نداشتند ولي در روز داربي یک شرایط خاص را 

رقم زده اند.

  بازي با 3دفاع
استقالل مي خواهد با 3دفاع بازي کند و در این شیوه 2 گوش یا 2دفاع 
کنار داشته باشــد. این شیوه باعث مي شود اســتقالل 2هافبک وسط 
داشته باشد و این موضوع کار استقالل را در میانه زمین سخت مي کند. 
من مطمئن هستم کادر فني استقالل در داربي براي این منطقه از زمین 
فکري اساسي خواهند کرد تا نبض بازي را از دست ندهند. استقالل وقتي 
حمله مي کند یا حتي وقت دفاع هم شــرایط خوبي دارد ولي در میانه 
زمین با مشکالتي مواجه  است  که نمي توانم به صورت ریز به آنها بپردازم.

  بازگشت به دفاع 4نفره
سبک بازي پرسپولیس استفاده از تاکتیک هاي کوتاه است و آنها رو 
به تاکتیک هاي دور نمي آورند. حمالت پرسپولیس بیشتر از کناره ها 
شکل مي گیرد که البته حریفان پرســپولیس هم با این سبک آشنا 
هستند و ممکن است این موضوع کار پرسپولیس را سخت تر کند به 
همین دلیل آنها نیاز به تنوع تاکتیکي بیشتري دارند. پرسپولیس از 
دفاع 3نفره هم استفاده کرد ولي آنها خیلي زود متوجه شدند که نباید 
در این مسیر حرکت کنند، چون ممکن بود با عواقب بدي روبه رو شوند. 
االن در کوران مسابقات هستیم و تغییر تاکتیک هم نیاز به زمان دارد.

  پيش بيني نتيجه
پیش  بیني نتیجه خیلي سخت است ولي من احتمال مي دهم داربي 
برنده نداشته باشد. از طرفي این احتمال را مي دهم که بازي کم موقعیتي 

ببینیم و باید دید کدام تیم مي تواند از موقعیت ها بیشتر استفاده کند.

 امیدوارم اشتباهات داوري
علیه پرسپولیس سهوی باشد 

فرجي، مدافع پرسپولیس معتقد است تا زماني که VAR به ایران نیاید شاهد 
فوتبال پاك نخواهیم بود

محمد زارعي |  فرشاد فرجي، مدافع جوان پرسپولیس از فصل قبل 
که به این تیم آمد خیلي زود توانست خودش را در حضور بازیکنان 
بزرگي مثل سیدجالل حسیني و کنعاني زادگان در ترکیب اصلي 
سرخپوشــان پایتخت جا کند تا هواداران پرسپولیس با وجود 
جدایي کنعاني زادگان و خلیل زاده و مصدومیت هاي پي درپي 
سیدجالل خیال شان از قلب خط دفاعي راحت باشد. این مدافع 
که در تمام بازي هاي فصل جــاري به طور کامل در میدان بوده، 
در آســتانه داربي تهران به ســؤاالت خبرنگار همشهري پاسخ 

داده است.

  3هفته بود پيروزي نداشــتيد اما جلوي 
صنعت نفت و نفت مسجدسليمان بردهاي خوبي كسب 

كرديد. در اين ارتباط برايمان بگو.
امسال واقعا فصل سختي را شروع کردیم. از آنجا که بازي هاي 
آسیایي هم داشــتیم اســتراحت مان کم بود و فشار زیادي 
به بازیکنان وارد شــد. در کنــارش تغییراتي هم داشــتیم و 
ناهماهنگي هایي بود ولي خدا را شــکر توانستیم همزمان با 
ورود هواداران عزیزمان یک برد دلچسب بیاوریم. بعد هم نفت 
مسجدسلیمان را شکست دادیم تا به شرایط خوبي در جدول 
برسیم. امیدوارم این روند رو به رشد ادامه داشته باشد. قطعا 
حضور هواداران باعث دلگرمي مان اســت و انرژي مثبت شان 

مي تواند در ادامه راه و بازي هاي پیش رو کمک مان کند.

  در 2 بازي گذشــته، داوران هم اشتباهاتي 
عليه پرســپوليس داشــته اند. به خصوص در بازي با 
صنعت نفت كه داور هم گل ســالم مهــدي عبدي را 
تشــخيص نداد و هم از يك صحنه مشكوك به پنالتي 

گذشت. نظرت در اين باره چيست؟
من هیچ وقت در مورد داوري ها صحبت نمي کردم ولي حس 
مي کنم امسال داوري ها خیلي به ضرر پرسپولیس شده و این 
اشتباهات در روند نتیجه گیري ما تأثیر منفي گذاشته است. 
 VAR امیدواریم این اشتباهات داوري سهوي باشد. تا زماني که

وارد فوتبال ما نشود شاهد فوتبال پاك نخواهیم بود.

  7هفته از ليگ گذشته است. ارزيابي ات از 
ليگ امسال و مدعيان چيست؟

لیگ سختي داریم و تمام تیم ها مدعي اند. تقریبا اکثر تیم ها در 
یک سطح هستند و فکر مي کنم امسال هم مثل سال گذشته 
رقابت براي قهرماني تا هفته هاي آخر طول بکشد. ما تمام سعي 

و تالش خود را مي کنیم و توکل مان به خداست.

  پرسپوليس باز هم مدعي خواهد بود؟
پرســپولیس همیشــه مدعي خواهد بود. پرســپولیس تیم 
قدرتمندي است و همیشه براي همه ادوار هدف هاي بزرگي 
دارد چراکه هواداران بزرگي دارد و باشگاه بزرگي است، پس 

باید هم هدف هاي بزرگي داشته باشد.

  روز شــنبه هم كه داربي تهران را در پيش 
داريد. از اين بازي صحبت كن.

به هرحال داربي مسابقه بزرگي است و همه بازیکنان به خوبي 
این مسئله را مي دانند. ما براي اینکه روند رو به رشد خودمان 
را ادامه دهیم به چیزي جز برد در این مسابقه فکر نمي کنیم. 
البته استقالل هم شرایط خاص خودش را دارد. ما مي دانیم که 
بازي سختي را پیش رو داریم اما مطمئن باشید براي کسب 
پیروزي به میدان مي رویم و ســعي مي کنیــم فوتبالي ارائه 
بدهیم که هواداران مان از دیدن آن لذت ببرند. فقط اي کاش 
اجازه بدهند هواداران هم حتي به صورت محدود به ورزشگاه 
بیایند. کسب برد مقابل آنها آن هم در داربي بسیار لذتبخش 

خواهد بود.

  برخي از كانال هاي خبري نوشته بودند يك 
مدافع پرسپوليس به تيم ملي دعوت شده و بسياري نام 

شما را عنوان مي كنند. خبري هست؟
مطمئنا آرزوي هر بازیکني است که به تیم ملي دعوت شود و 
براي تیم ملي کشورش بازي کند. من هم از این قاعده مستثني 
نیستم. تمام سعي و تالش خودم را مي کنم که عملکرد مثبتي 
داشته باشم و هر موقع صالح بدانند در خدمت تیم ملي هستم.

فوبیايمصدومیت
بازیکنان فوتبال دچار آسیب دیدگي هایي مي شوند 

که قبال براي ورزشکار قفل بود

مصدوميت بازيكنان فوتبال وارد فاز عجيبي شده است. در سال هاي 
اخير بازيكناني مثل گرت بيل، دمبله، ادن آزار، راموس وخيلي هاي 
ديگر آسيب ديدگي ورزشــي را از نو تعريف كرده اند. مروري بر 

سرنوشت برخي از اين بازيكنان موضوع را بهتر نشان مي دهد.

ادن آزار كه تا پيش از انتقال از چلســي به رئال مادريد 
كمتر مســابقه اي را به دليل مصدوميت از دست داده 
بود، وقتي به تيم جديدش رفت اضافه وزن داشت و 
براي همين بارها بــا مصدوميت هاي مختلف روبه رو 
شــد. او حتي در مقاطعي به كوويد-19دچار شد و در 
بازي ها غيبت كرد. آزار اخيرا 2 بازي را به دليل مشــكل 
گوارشي از دســت داده و به محض اينكه خوب شده، دوباره 
احساس مصدوميت كرده. او دچار ترس از مصدوميت است و بيشتر 
آسيب ديدگي هايش واقعي نيست و فوبيا محسوب مي شود، مثل 

همين احساس مصدوميت جديدش.

نيمار نزديكي هاي تولد خواهرش كه مي شــود يا كاري 
مي كند كه محروميت سنگين بگيرد يا مصلحتي مصدوم 
مي شود. اين بار اما مصدوميتش جدي است و در تصاوير 
تلويزيوني به نظر مي رسيد مچ پاي چپش دچار شكستگي 
شده باشد. آزمايش هاي انجام شده تأييد كرد كه نيمار 
جونيور از رگ به رگ شدن مچ پاي چپ به دليل آسيب رباط 
رنج مي برد و نه شكستگي. او تا 6 هفته ديگر به تمرينات برمي گردد 
و مي تواند براي بازي رفت مرحله يك هشتم ليگ قهرمانان اروپا در ماه 

فوريه به آمادگي برسد.

مســي هم بعد از توپ طالي غافلگيرانــه اي 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 مي شود، در نيم فصل اول امسال برخي بازي هاي 
پاري سن ژرمن را به دليل آسيب ديدگي 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 سنت اتين در تركيب پي اس جي قرار گرفت اما 
دوباره وارد دوره جديد غيبت شد. او احساس خستگي 

عضالني دارد و براي همين در بازي ديشب غايب بود.

وراتي هم بي ســروصدا يكي در ميان بازي ها را به دليل 
آسيب ديدگي از دست مي دهد. هافبك ايتاليايي تيم 
پاريسي تاكنون 50درصد بازي هاي 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.

چیزي شبیه شهرآورد
دیدار منچستریونایتد و آرسنال را  امشب از دست ندهید

امشب در ورزشگاه اولدترافورد و در جایگاه استرتفورد اند براي تقدیر و تشکر از خدمات 
اوله گونار سولسشائر که به تازگي از سرمربیگري منچستریونایتد برکنار شده، پرچم و 
تابلویي نصب مي شود. رالف رانگنیک، سرمربي موقت آلماني این تیم که هنوز مجوز 
کار در انگلیس را دریافت نکرده، در بازي امشب با آرسنال هم نمي تواند من یونایتد را 
هدایت کند و احتماال باید تا یکشنبه و بازي برابر کریستال پاالس صبر کند. در غیاب 
او بار دیگر هدایت تیم در دست مایکل کریگ خواهد بود که توانسته من یو را از 2 دیدار 
سخت عبور دهد؛ پیروزي 2بر صفر در زمین ویارئال و تساوي خارج از خانه مقابل 
چلسي صدرنشین و قدرتمند. رانگنیک مي تواند این بازي را از روي سکوها تماشا کند. 
او به این دلیل که پیش از محدودیت هاي جدید کرونایي وارد انگلیس شده، نیازي به 
ماندن در قرنطینه ندارد اما الزم است مجوز کار بگیرد. رالف درباره این انتقال گفته: 
»به خاطر پیوستن به منچستریونایتد هیجان زده ام و تمرکزم روي این است که فصل 
موفقي با باشگاه داشته باشم. ترکیب تیم پر از بازیکنان بااستعداد و باتجربه است. همه 
انرژي ام در این ۶ ماه روي این است که بازیکنان هم به طور فردي و هم به طور تیمي، 
پتانسیل هاي خود را شکوفا کنند. بعد از آن به دنبال پشتیباني از باشگاه در اهداف 
بلندمدت شان در نقش مشاور هستم.« گفته مي شود او روي گزینه پوچتینو براي 
سرمربي دائمي در فصل آینده نظر مساعدي ندارد و بیشتر دنبال روبرتو مانچیني 
است تا درصورت ناکامي تیم ملي ایتالیا در پلي آف راهیا بي به جام جهاني، سرمربي 

اسبق من سیتي را به اولدترافورد بیاورد و جایگزین خودش کند.

   اگر مجوز کار سرمربي موقت آلماني صادر شود، او مي تواند براي بازي یکشنبه آینده 
مقابل کریستال پاالس روي نیمکت بنشیند. چند بازي بعدي هم چندان سخت نیستند؛ 
چهارشنبه بازي تشریفاتي مقابل یانگ بویز در اولدترافورد و سپس 3 بازي نسبتا ساده 
با فاصله کم مقابل نوریچ، برنتفورد، برایتون و استراحت 9روزه به مناسبت کریسمس و 
سپس بازي با نیوکاسل، برنلي، ولوز و استون ویال که نتیجه گیري در این بازي ها مي تواند 

رانگنیک را در اولدترافورد تثبیت کند و من یونایتد را به باالي جدول ببرد.

   آرسنال هر چند وقت یک بار به تور تیمي مدعي مي خورد و با چند گل مي بازد و 
سپس در مسیري ساده قرار مي گیرد و آرتتا با چند برد شرایط خودش را روي نیمکت 
این تیم تثبیت مي کند. بعد از بازي سخت امشــب نوبت به بازي هاي ساده تري با 
اورتون، ساوتهمپتون، وستهم، لیدز، ساندرلند )جام حذفي( و نوریچ مي رسد و شاید 
نتیجه گیري در همین بازي ها بتواند پس از مدت ها توپچي ها را به جمع مدعیان 

برگرداند. اوناي امري 2 سال پیش در همین روزها -دیروز- از آرسنال اخراج شد.

   آرسنال اگر امسال قهرمان لیگ نشود وارد هجدهمین سالي مي شود که 
از آخرین قهرماني اش مي گذرد و این طوالني ترین زمان در تاریخ 

باشگاه است که قهرمان لیگ نمي شود.

   توپچي هــا در 3 بازي اخیــر خود در لیــگ برتر در 
اولدترافورد شکست نخورده اند. آرسنال البته در خانه 
بهتر نتیجه مي گیرد. از نخستین بازي خانگي آرسنال 
تحت هدایت میکل آرتتا دســامبر 2019تنها 3 تیم 
)چلسي، منچسترسیتي و لیورپول( موفق به کسب امتیاز 

خانگي بیشتر از آرسنال )۶7 امتیاز( شده اند.

   وضعیت دروازه بان هاي 2 تیم خوب است. دخه آ باالخره توانسته طلسم پنالتي 
نگرفتن خودش را باطل کنــد و آرون رمزدیل هم که کال برند لنو را در آرســنال 
نیمکت نشین کرده. رمزدیل از زمان پیوستن به آرســنال از شفیلد 11بازي درون 
دروازه آرسنال ایستاده که توانسته 8بار کلین شــیت کند و 8بار تیم را به پیروزي 
برساند. فعال تعداد کلین شیت هاي او از 2 فصل اخیر خودش بیشتر است. این دروازه بان 
درباره رویارویي با کریستیانو رونالدو هم گفته: »هیچ وقت فکر نمي کردم مقابل رونالدو 
بازي کنم، اما امیدوارم او مقابل ما بازي کند زیرا این به من فرصتي مي دهد تا خودم 

را محک بزنم.«

   آرسنال امیدوار است بوکایو ساکا از مصدومیت شدید در بازي مقابل نیوکاسل 
بهبود یابد. وضعیت او هنوز ارزیابي نشــده، اما پزشکان پیش بیني مي کنند که 
مصدومیت او جدي نباشد. در اردوي منچســتر مگوایر از محرومیت برگشته و 
تســت کروناي گرینوود هم منفي شده اما واران، لوك شــو و کاواني همچنان 

مصدوم اند.

   این مسابقه که به داربي شباهت پیدا کرده قدمتي 128ساله دارد و از سال 1919به 
این طرف یعني 103سال است که هر دو تیم همواره در یک لیگ حضور داشته اند اما 
دشمني بین 2 تیم از اواخر دهه1990شکل گرفت، پیش از زماني که آرسنال با ونگر 

به قدرت برسد و بین او و فرگوسن دشمني شکل بگیرد.

   در مجموع 235رویارویي بین 2 تیم در همه رقابت ها 97بار منچستر به پیروزي 
رسیده و 85بار آرسنال و 53دیدار هم مساوي تمام شده. منچستر 354گل به آرسنال 

زده و 327گل هم خورده.

رونالدوي
پسازتوپطال

رونالدو در ماه هاي دسامبر آمار گلزني خوبي دارد و البته چه 
ماهي غير از تابستان هاي تعطيلي فوتبال بوده كه اين بازيكن آمار گلزني 

خوبي نداشته؟ او در اين  ماه در مجموع 100بازي كه براي تيم هاي مختلف به 
ميدان رفته، توانسته 81بار به گل برسد. درباره رابطه او و سرمربي جديد و آلماني 
منچستر شايعه شده كه رانگنيك به دليل عالقه و ابداع سبك گگن پرسينگ، 
نمي خواهد به كريستيانو در بازي ها و دقايق زيادي بازي بدهد. رونالدو 

با اينكه در 36سالگي هنوز سريع مي دود، اما در پرس بازيكنان 
حريف جزو بهترين هاي تيمش نيست. با فعل وانفعاالت جديد، 
رونالدو تصميم گرفته فشــار تمرينات را بيشتر كند. او 
پريروز ساعت 6صبح براي تمرين به كارينگتون رفت. با 

همه گمانه زني هايي كه درباره رانگنيك مطرح مي شود، 
بعيد است كسي كه با نظر فرگوسن به منچستر آمده 

باشد، بازيكن محبوب اين اسطوره يعني رونالدو را 
نيمكت نشين كند. فعال در بازي امشب برخالف 

بازي با چلسي احتمال اينكه كريستيانو از 
ابتدا در تركيب يونايتد قرار بگيرد، خيلي 

زياد است.
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 سكوت

فدراســيون پينگ پنگ 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 نتيجه نگرفتن تيم، 
اشتباهي بود كه فدراسيون براي ثبت نام نيما عالميان در 
مسابقات انفرادي انجام داد و با اين اشتباه نيما نتوانست 
مســابقه بدهد. در اين چند روز مديران فدراسيون حاضر 
نشده اند هيچ توضيحي بدهند كه چرا اين اتفاقات افتاد و 
يا حتي بابت شكست هاي بازيكنان عذرخواهي كنند. در 
سايت فدراسيون هم به جز خبر مسابقات داخلي و خارجي 
چيز ديگري ديده نمي شــود. تنها كسي كه اين وسط برد 
كرد، مهرداد عليقارداشي، رئيس فدراســيون بود. او كه 
خودش را براي انتخابات فدراسيون آماده مي كند، به هر 
زحمتي كه شــد ويزا گرفت و بعد از تمام شدن مسابقات 
ايراني ها به آمريكا رسيد. به هر حال استراحت چندروزه 

در آمريكا هم بد نبود.

لباس هم نداريم

كمتر فدراســيوني اســت كه براي ورزش زنــان هزينه 
كند و در اين هزينه كردها هم آخريــن گروهي كه ديده 
مي شوند، داوران هستند. پيش از اين گاليه آنها اين بود كه 
دستمزد ناچيزي براي داوري مي گيرند و براي رفت وآمد 
به شهرســتان ها هم پولي به آنها داده نمي شود 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 بازي ها تيم ها مجبورند لباس شان را عوض كنند 
تا لباس  شان با لباس داور هم رنگ نباشد. فدراسيون پيش 
از اين مدعي شده بود كه مي خواهد دستمزد داوران زن و 

مرد را يكسان كند.

جنگ  نابرابر هندبال زنان ايران با جهان 
شيما زارع، كاپيتان تيم ملي از شرايط متفاوت ايران با حريفان خبر دارد اما مي گويد تيم باغيرت و جنگنده بازي مي كند و به همه نشان مي دهد كه مسابقات جهاني سفر تفريحي نيست 

امجديه

 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 نخستين بار بين 4تيم اول آسيا قرار گرفت و 
ديشب به اسپانيا رفت تا در مسابقات جهاني شركت كند. 
قانع در جواب كساني كه گفته اند 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 تقسيم بندي ســاالنه بودجه، ورزش زنانش را نديده 
است؟ تيم امســال مسابقات آســيايي داشت و حداقل 
براي اين مسابقه هم كه شــده بايد بودجه اي براي آنها 
درنظر گرفته مي شــد. مســئله ديگر اين است كه چرا 
زنان اعتراضي به اين شــرايط ندارند؟ در بودجه اي كه 
فدراســيون ها مي گيرند زنان ســهم دارند و بايد دنبال 
 سهم خواهي باشند نه كه از كار نكرده فدراسيون ممنون 

باشند.

تشكر از نديده شدن

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 مي  خواهد براي نخستين بار 
مسابقات قهرماني جهان را تجربه كند. قبل از مسابقات آسيايي 
تداركات در حد رقابت ها 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 تيم هاي نروژ، 
روماني و قزاقستان هم گروه است. نروژ از مدعيان قهرماني 
است و روماني جزو 10تيم اول. قزاقستان هم كه يكي از تيم هاي 
قدر آسياست. تفاوت ايران با حريفان در اين است كه روماني و 
نروژ از هفته هاي پيش به اسپانيا رفته و كمپ زده اند اما دريغ از 
يك بازي دوستانه براي تيم ايران. در اين شرايط است كه شيما 
زارع، كاپيتان تيم مي گويد بازي با اين تيم ها جنگ نابرابر است. 
با اين حال او به همشهري مي گويد كه تيم مي تواند با بازي خوب 

جزو 15تيم اول مسابقات شود.

  نخستين بار است كه به مسابقات جهاني مي رويد، 
استرس نداري؟

هم هيجان داريم و هم استرس. در اردوي آخر هيجانات و استرس ها 
بيشتر هم شــد. به هر حال اين نخســتين تجربه جهاني ماست. 
به خاطر اينكه هيچ وقت در اين مســابقات حاضر نبوده ايم، جايي 
در رنكينگ نداريم اما با تيم هايي بازي داريم كه رنك بااليي دارند. 
نروژ تيم سوم جهان است، روماني تيم دهم جهان. قزاقستان هم 

در رده سوم آسياست.

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

ببينيد؟

هدف ما كسب تجربه و ورود به رنكينگ جهاني است. 32تيم 
در مسابقات شركت كرده اند و مي خواهيم نماينده خوبي براي 
ايران و هندبال آسيا باشــيم. اگر بتوانيم در جدول بازنده ها 
خوب بازي كنيم، اتفاق خوبي اســت. ما تنها تيمي هستيم 
كه با حجاب كامل اسالمي در مســابقات شركت مي كنيم و 
مي خواهيم به همه بگوييم مي شود با حجاب هم هندباليست 

خوبي بود و حتي به جهاني رسيد.

 گرفتن سهميه جهاني اتفاق بزرگي بود اما به نظر 
مي رسد فدراسيون بعد از اين سهميه اشباع شد و ديگر 
برايش مهم نبود تيم با چه شــرايطي به مسابقات اعزام 

مي شود و تداركات چنداني نديد.
نه اينطور نيست. نه ما اشــباع شديم و نه فدراســيون. ما با 
بدن هاي 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 تيم هاي ليگ برتري داشتيم. 
فرصتي نبــود كه بخواهيم بازي ديگري داشــته باشــيم. ما 

خودمان با خودمان كار كرديم.

  از همگروهي هاي ايران خبر داريد؟ آنها چه 
تداركاتي ديده اند؟

نروژ 2هفته پيش به اســپانيا رفت. آنجا كمپ زده اســت و 
مي خواهد بدن بازيكنانش به آب وهواي اســپانيا عادت كند. 
روماني هم همين طور، چند روزي اســت كه در اسپانيا كمپ 
دارد. براي آنها مهم قرار گرفتن در رده هاي اول است و اينكه 

بتوانند براي بازي هاي المپيك پاريس امتياز جمع كنند.

  اين شرايط اصال برابر نيست.
ما جنگ نابرابر داريم ولي قرار نيست تيم دست و پا بسته اي 
باشيم. كادر فني ما با همه وجود برايمان زحمت كشيده  است 
و بايد به آنها خسته نباشيد بگوييم. ما با اين تيم ها فاصله داريم 
و براي اينكه به سطح آنها برسيم، سال ها زمان مي برد. ما تازه 
كار را استارت زده ايم، چند ســال ديگر همه كشورهاي ديگر 

مي خواهند با ما بازي دوستانه داشته باشند.

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

نه، برنامه اي 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 چند ماه بيشتر بود حتما 

فدراسيون برنامه هاي بهتري براي ما مي چيد.

  بعد از صعود تيم به مسابقات جهاني، گفتيد 
پاداش نمي خواهيد و خواسته تان 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.

  كم نيست؟ نظر بعضي ها اين است كه اين مبلغ، 
بيشتر توهين به تيم بود.

چه بگويم؟ پولي نيست ولي مي توانستند همين را هم ندهند. 
دستشان درد نكند. ما به قدري خوب كار مي كنيم كه نگفته 

خودشان پاداش بدهند.

  بعيد است اين اتفاق بيفتد.
ما تالشمان را مي كنيم بقيه اش را خودشان مي دانند.

  نظر بعضي ها اين است كه تيم در جهاني نتيجه 
نمي گيرد و بهتر است اعزام نشود. حتي گفته شد اين سفر، 

بيشتر تفريحي است. اين نگاه اذيت كننده نيست؟
اين حرف ها ما را قوي تر مي كند. وقتي اين مدلي حرف مي زنند 
ما غيرتي تر و جنگنده تر مي شويم. به همه ثابت مي كنيم كه ما 

به سفر تفريحي نمي رويم.

  در اسپانيا چه اتفاقي بيفتد از نظر شما موفقيت 
است؟

بايد واقع بين باشيم. ما نمي توانيم از جدول صعود كنيم ولي 
مي توانيم در گــروه  بازنده ها خوب بازي كنيــم. اگر بتوانيم 
بين 15تيم اول باشــيم، اتفاق خوبي است. در سطح جهاني 
هيچ كس ما را نمي شناســد و دلمان مي خواهد همه هندبال 

ايران را ببينند و به جايگاه خوبي برسيم.

  برنامه بازي هاي ايران:
  روماني ............................ ايران، جمعه 12آذر، ساعت 20:30
  ايران..................................... نروژ، يكشنبه 14آذر، ساعت 23
   قزاقستان .................. ايران، سه شنبه 16آذر، ساعت 20:30

ليلي خرسند 
 روزنامه نگار
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  برنامه هاي پيشگيري از ايدز رها شده است
در سايه مشكالت اقتصادي و همه گيري كرونا، برنامه هاي پيشگيري 
از ايدز كمرنگ و حتي رها شــده اســت. برخي قوانين نيز مي تواند 

به گسترش اين بيماري دامن زند و سالمت جامعه را تهديد كند.
ميررضوي از مشهد

  حاشيه جاده تهران به دماوند نيازمند پاكسازي است
به رغم فرهنگســازي  از طــرق مختلف بــراي پاكيزه نگه داشــتن 
محيط زيست و استفاده كمتر از پالستيك، متأسفانه شاهد رها سازي  
مقدار زيادي از پالستيك هاي استفاده شده در حاشيه اتوبان تهران 
به دماوند هســتيم. اين موضوع عــالوه بر آســيب جبران ناپذير به 

محيط زيست منظره نامطلوب و زشتي هم ايجاد كرده است. 
معصومي از دماوند

  گذرگاه فرهنگي در خيابان 16آذر ايجاد شود
به شــهرداري منطقه11تهران پيشــنهاد مي دهم 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 كسب وكارهاي 

خياباني سازماندهي شده و منظره هاي زيبايی پديد مي آيد.
قاسم محمدرضايي از تهران

  انجمن هاي معلوالن ذهني كشور نياز به ياري دارند
نگهداري و مراقبت از افراد معلول، خصوصا ذهني، كاری طاقت فرسا و 
دائمي است. اين افراد به علت عدم توانايي در رعايت بهداشت خصوصا 
دهان و دندان مشكالت زيادي پيدا مي كنند چون درمان دندانپزشكي 
آنها نياز به بيهوشي كامل دارد. از طرفي براي تحليل نرفتن عضالتشان 
بايد روزانه 40دقيقه پياده روي كنند. مردم مي توانند با مراجعه به اين 
انجمن ها 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 اتوبوس رو بين تهران-كرج داير شود
عده زيادي از مردم از كرج و مناطق اطــراف آن براي كار هر صبح به 
تهران مي آيند و عصرها برمي گردند. پيشــنهاد من اين است كه يك 
الين براي اتوبوس در اين مسير تعبيه شود. اين كار از چند جهت مفيد 
است: 1- مردم سريع تر به كارشان مي رسند. 2- از بار ترافيك اتوبان 
به دليل عدم استفاده از خودروهاي شــخصي و تك سرنشين كاسته 
مي شود. 3- دولت مي تواند با اضافه كردن مبلغي به بليت هاي عادي 

هزينه هاي ناشي از اين طرح را جبران كند.
كالني از كرج

   انجمن حقوق شهروندي به يكي از ميدان هاي اصلي منتقل شود
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.
قاسم محمدرضايي از تهران 

  ريشه كني فساد و اختالس در صدر برنامه ها باشد
تصميمات منطقي ای كه براي بهبود وضعيت اقتصادي و معيشــتي 
از سوي قوه مجريه گرفته مي شــود هر چند ممكن است به سرعت 
جواب ندهد اما جاي تشكر و قدرداني دارد و بي شك آنچه بايد در صدر 
برنامه ها باشد ريشه كني فساد و دست هاي مختل كننده نظام اقتصادي 

است كه مانعي بزرگ در پيشرفت هاست.
نوح علي

  جمع آوري موقت معتادان فايده اي ندارد
تحت فشار گذاشتن معتادان متجاهر در محله هرندي تهران نتيجه اي 
جز هجوم چندروزه و موقت به محله هاي خيابان ناصرخسرو و كوچه 
پس كوچه هاي 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 كوه سنگي كنند كه واقعا وضعيت افتضاحي دارد.
شاكري از تهران

    سد معبر در چهارراه استانبول تردد را مختل كرده است
از شــهرداري تقاضا داريم براي ســد معبرها در حدفاصل چهارراه 
استانبول تا الله زار فكري كند. 70درصد اين مسير در اشغال موتورها 
به صورت 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 زمين هاي برق تهران در هشتگرد كرج به كجا رسيد
چند سال بالتكليفي و انتظار چندين ساله به كجا خواهد رسيد؟ آيا 
مسئولين تعاوني مسكن برق تهران تكليف مالكان زمين ها را معلوم 
مي كنند يا خير؟ تا كي بايد انتظار بكشيم كه شايد مسئوالن تعاوني 

كاري انجام دهند؟
شهروند از شهر انديشه شهريار

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

پيگيري همشهري

   اعتياد؛ ريشه
   معضالت اجتماعي 

اعتياد معضل بزرگي اســت كه تبعات فردي 
و اجتماعي بسياري را در پي دارد؛ به گونه اي 
كه فرد معتاد نه تنها خــود از معضل اعتيادي 
كه به آن مبتال شده رنج مي برد، بلكه خانواده 
و جامعه اي را كــه در آن زندگــي مي كند با 
چالش و مشــكالت متعددي مواجه مي كند، 
كه ازجمله اين مشــكالت مي توان به افزايش 
سرقت هاي خرد، شــيوع برخي بيماري هاي 
عفوني ازجمله ايدز و... اشاره كرد. مسئله اعتياد 
گرداب هولناكي است كه گرفتار شدن در آن 
به راحتي اتفاق مي افتد اما در حقيقت رهايي 
و خالص شدن از اين بالي خانمان سوز كاري 
بســيار مشــكل، صعب و فرسايشي است  كه 
نيازمند صرف امكانات، تجهيزات و هزينه ها و 
زمان طوالني است  و در نهايت نيز امكان عود 

مجدد اعتياد وجود دارد.
نبايد فراموش كــرد كه در مســئله اعتياد، 
پيشــگيري به مراتب بهتر از درمان است؛ از 
اين رو 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 اطالع رساني دقيق در اين خصوص به عمل 
آورند، حتي مي توان 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 همين طور در مقاطع راهنمايي، دبيرستان 
و دانشــگاه، دقيق تر و عميق تر به اين موضوع 
پرداخته شــود و چهره واقعــي مواد مخدر به 
جوامع هدف نشان داده شود؛ چراكه بسياري 
از كســاني كه گرفتار اعتياد شــدند، هرگز 
به دنبال آوارگــي، بيچارگي، كارتن خوابي و... 
نبودند، بلكه صرفا از سر غفلت و اعتماد بيجا و 
عدم توانايي در نه گفتن در اين دام بال گرفتار 
آمده اند  كه علت اصلــي آن را بايد عدم آگاهي 
و اطالع كافــي از اين مهم دانســت؛ از اين رو 
ارائه آموزش هاي همگاني كارآمد و تأثيرگذار 
به طور حتم مي تواند در عدم گرايش و ابتالی 
نوجوانان و جوانان كــه در واقع بزرگ ترين و 
مهم ترين ســرمايه هاي يك كشور هستند، 

تأثيرگذار باشد.
موضوع اعتياد را بايد جدي گرفت و از ظرفيت 
همه نهاد هاي دولتي و مردمي براي مقابله با 
آن استفاده كرد؛ چرا كه براي نجات يك معتاد 
از دام اعتياد ِعــّده و ُعّده بســيار زيادي الزم 
است كه در بسياري از موارد هم نتيجه بخش 
نخواهد بود؛ از اين رو مي توان پيشگيري را در 
اولويت قرار داد، چرا كه به مراتب كم هزينه تر و 

سودمند تر خواهد بود.
اعتياد ممكن اســت به ســراغ هر كس در هر 
جايگاهي برود؛ از اين رو هيچ كس به خصوص 
نوجوانان و جوانان ما از اين پديده شوم در امان 
نيســتند و در نتيجه، غفلتي هر چند كوچك 
مي تواند ســبب گرفتار شــدن در اين ورطه 

هولناك شود.
موضوع اعتياد، مانند ديگر مشكالت و معضالت 
اجتماعي موضوعي است كه نمي  توان بي تفاوت 
از كنــار آن عبور كــرد؛ چرا كه مشــكالت و 
آسيب ها در حقيقت دومينويي است كه همه 
افراد يك جامعه را به انحــای مختلف درگير 
مي سازد؛ از اين رو مواجهه و مقابله با آسيب هاي 
مختلف اجتماعي بر همه افراد يك جامعه الزم 
اســت كه در اين ميان اعتيــاد از ارجحيت و 
اولويت باالتري برخوردار است؛ چرا كه اعتياد 
عامل بسياري از مشكالت اجتماعي و... است 
كه بايد ريشــه اي، دقيق تــر و عميق تر به آن 

پرداخته شود و هرگز از آن غافل نشد.

انتشــار فيلم دفاع ســربازی جــوان از 
يك شــهروند در مقابله با يك سارق در 
شبكه های اجتماعی بازتاب گسترده ای 
داشت. در اين فيلم سرباز شجاع وقتی ديد 
سارق قصد دارد كيف زنی را بدزدد در دفاع 
از او وارد عمل شد. او ابتدا با خودرواش به 
سارق كوبيد و سپس با او گالويز شد. اما 
اگر در اين حادثه ســرباز جسور به سارق 
صدمه ای وارد می كرد يــا مرتكب قتل او 

می شد تكليف چه بود؟
در قانون مبحثی تحت عنوان دفاع مشروع 
وجود دارد؛ به اين معنی كه ما حق داريم در 
برابر مخاطرات از جان و ماِل خود و ديگران 
دفاع كنيم؛ اما اين دفاع بايد متناسب باشد. 
مثال اگر سارقی قصد دارد كيف يا گوشی 
يك نفر را ســرقت كند، صاحب مال حق 
ندارد با چوب و چماق و چاقو يا ... و به بهانه 
اينكه سارق قصد سرقت داشته به او آسيب 
زند و حتی در صورتی كــه باعث مرگ او 
شود، اين عمل نه تنها دفاع مشروع نيست، 

بلكه قتل عمد محسوب می شود. چرا كه 
عمِل صاحب مال متناسب با رفتار سارق 
نبوده است.  در پرونده های مشابهی شاهد 
بوديم كه مثال فردی بعد از سرقت رفتن 
كيفش، با خودرو، ســارقاِن موتورسوار را 
تعقيب كرده و با خودرواش به آنها كوبيده 
و باعث مرگ سارقان شــده كه اين رفتار 
دفاع مشروع محسوب نمی شود و درنهايت 
مالباخته به دردسري بزرگ افتاده و با اتهام 
قتل روبه رو شده اســت.  در فيلمی كه از 
سرباز جوان منتشر شده هرچند رفتار او 
در برخورد خودرواش با سارق خطرناك 
اســت اما در ادامه و پس از پياده شدن از 
ماشين رفتار او متناسب به نظر می رسد. او 
با سارق گالويز شده و از هيچ وسيله ای كه 
به او آسيب جدی برساند استفاده نمی كند. 
نكته مهمی كه وجود دارد اين اســت كه 
علت دخالت سرباز جوان دفاع از شهروند 
و رفع خطر برای او بوده اســت. وقتی او با 
سارق گالويز شد و سارق نيز زن جوان را 
رها كرد، اصوال خطر برای زن جوان رفع 
شده و ديگر نيازی به ادامه درگيری نيست. 
بايد توجه كرد كه نمی شود به خاطر سرقت 

يك گوشــی كه مثال 5 ميليــون تومان 
ارزش دارد به يك نفر آســيب زد يا او را 
به قتل رســاند. در همين مورد اگر سرباز 
از وسيله ای خطرناك يا كشنده استفاده 
می كرد، در صورتی كه به سارق آسيب وارد 
می شد به پرداخت ديه محكوم می شد و در 
صورتی كه سارق جانش را از دست می داد، 
اتهام سرباز قتل بود.  در مجموع بايد گفت 
رفتار اين ســرباز انسان دوستانه و معقول 
بود و در شرايط مشــابه ممكن است هر 
شهروند مسئوليت پذيری اقدام او را انجام 
دهد اما بايد توجه داشت كه در دفاع از خود 
و ديگران نبايــد از چارچوب های قانونی 
خارج شويم و حواسمان باشد كه مبادا با 
اقدامي خشن تر از آنچه سارق انجام داد، به 
او آسيب جدي رسانده و خود را به دردسر 

بيندازيم.

مرد جانباز چطور فرشته نجات 3بيمار شد؟

 مرگ پدر خانواده
پس از حريق مرموز

فداكاري مامور پليس در آتش سوزي مرگبار

»قاتل پسرم بايد تعهد بدهد كه بعد 
از آزادي در اطراف محل سكونت پيگيري

مــا آفتابي نشــود و خــودش و 
خانواده اش 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 شب بو در حوالي لويزان رخ داد.
آن روز به مأمــوران كالنتري ۱۰2 پاســداران 
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 2۱ساله به نام مهدي 
بود كه اهالي منطقه او را مي شــناختند 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 فايده اي 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 بازجويي ها به قتل اقرار كرد و انگيزه اش 

را اختالف مالي با مقتول عنوان كرد.
وي در توضيح ماجرا گفت: مقتول كه سجاد نام 

داشت يكي از دوستانم بود و سال ها بود كه در يك 
محله زندگي مي كرديم. اگرچه اختالف سني ما 
زياد بود اما رابطه نسبتا خوبي با يكديگر داشتيم 
تا اينكه 2 روز قبل از حادثه دچار اختالف شديم.

متهم گفت: آن روز به مقتول پول دادم تا برايم 
وســيله اي بخرد و بياورد. او پول را گرفت و قرار 
شد فرداي آن روز وسيله را به دست من برساند 
اما بدقولي كرد. فكر كردم سرم را كاله گذاشته 
و قصد فريب مرا دارد. چون ديگر نه جواب تلفنم 
را مي داد و نه پيامك هايم را. همه اينها دســت 
به دست 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 شب بو 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 ضربه اي زدم. من اصال قصد كشتن دوستم را 
نداشتم و پس از اين حادثه به شدت دچار عذاب 

وجدان شدم.

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 ديگر تالش تيم صلح و سازش براي جلب 
رضايت از پدر مقتول كه تنها ولي دم محســوب 
مي شد، شروع شــد. اين مرد اما همچنان اصرار 
به مجــازات قاتل پســرش داشــت. طوري كه 
عامل جنايت مدتي قبل پــاي چوبه دار رفت اما 

موفق شد از پدر مقتول مهلت بگيرد. از آن پس 
رايزني ها ادامه داشت تا اينكه پدر مقتول 2شرط 
براي بخشش تعيين كرد. او گفت كه قاتل پس از 
آزادي بايد به همراه خانواده اش از محله  آنها بروند 
و هرگز در آنجا آفتابي نشوند. شرط دوم او اين بود 
كه قاتل و خانواده اش 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 انگيزه اش از بخشش قاتل پسرش 
نيز گفت: من نمي خواستم خانواده اي مانند ما 
داغدار شــود، چرا كه داغ از دست دادن فرزندم 
هنوز هم پس از 6سال برايم تازه است. به همين 
دليل نمي خواهم با اجــراي حكم قصاص قاتل، 
خانواده اش را داغدار كنم و روزهاي سختي كه 
من گذراندم را آنها متحمل شوند. اميدوارم قاتل 
قدر اين بخشش را بداند و پس از آزادي زندگي 
درستي را پيش بگيرد تا من از تصميم سختي كه 

گرفتم هرگز شرمنده و پشيمان نشوم.
پدر مقتول بدون دريافــت مبلغي به عنوان ديه 
و تنها به خاطر رضاي خداوند، قاتل پســرش را 
بخشيد و به اين ترتيب قاتل محكوم به قصاص از 

مجازات قصاص رهايي يافت.

 به پيشنهاد شهروندان، نصب پل عابر 
در تقاطع مطهري و بهشتي با ولي عصر بررسي مي شود

به دنبال دريافت پيام هاي مردمي با عنوان ضرورت ايجاد پل در تقاطع 
خيابان هاي شهيد بهشتي و مطهري با ولي عصر و تكرار اين پيام در 
روزهاي مختلف، خبرنگار همشهري موضوع درخواست شهروندان را با 
شهرداري منطقه6 مطرح كرده است. روابط عمومي منطقه6 شهرداري 
در مورد پيام مردمي با موضوع »نياز به پل عابر در تقاطع خيابان هاي 
بهشتي و مطهري با ولي عصر« پاسخ داده است:» ضمن تقدير از دغدغه 
اين شهروند گرامي به اطالع مي رســاند، موضوع درخواست مطرح 
شده به معاونت حمل ونقل ترافيك منطقه ارسال و مقرر شد پس از 
بررسي هاي الزم، انتخاب مكان مناسب و اخذ مجوز الزم جهت نصب 

پل اقدامات مقتضي انجام پذيرد.«

مردي 60ساله در جريان يك آتش سوزي اسرارآميز دچار دودگرفتگي شد و جانش را از 
دست داد و با مرگ او تحقيقات براي كشف راز اين آتش سوزي آغاز شده است.  به گزارش 
همشهري، بامداد هشتم آذر به قاضي مصطفي واحدي، بازپرس جنايي تهران خبر رسيد 
كه مردي 60ساله 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 مي گويند متوجه آتش سوزي در خانه نشده اند. 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 مدت ها بود كه به تنهايي در واحد 4 زندگي مي كرد و معموال هر روز با او 
در تماس بوديم يا به ديدنش مي رفتيم 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 خانه اش 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 اتاق خواب ها در آتش سوخته بود و به نظر مي رسيد پدرمان در اتاق خواب در ميان 
شعله هاي 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 آتش سوزي 
نشديم و مشخص نيست كه چه زماني آتش سوزي رخ داده و اصال چطور حريق خاموش 
شده است.  پس از اظهارات پسران متوفي، ماموران راهي محل حادثه شدند و در بررسي ها 
مشخص شد كه اتاق خواب متوفي كامال سوخته است. براي روشن شدن جزئيات بيشتري 
از اين ماجرا، بازپرس جنايي دستور داد تا كارشناس با بررسي حادثه علت آتش سوزي را 

اعالم و مشخص كند كه آيا حريق عمدي بوده يا غيرعمدي.

پدر مقتول براي گذشت از قصاص قاتل شرط گذاشت تا او در اطراف محل سكونتش آفتابي نشود

»به پدرم افتخار مي كنم و 
خوشــحالم كــه بعد از داخلی

فوتش اعضاي بدنش زنده 
هســتند و باعث زنده مانــدن بيماران 
نيازمند شــده اســت.« اين بخشي از 
حرف هاي مردي است كه چند روز قبل 
پدرش را در يك حادثه از دست داد اما با 
اهداي اعضاي بــدن او 3بيمار نيازمند، 

زندگي دوباره اي به دست 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 مي كرد. 
او عالوه بر كشاورزي، مكانيك هم بود 
و در آن محــدوده هر كس خــودرو يا 
موتورش خراب مي شد، سراغ اين مرد 

را مي  گرفت. 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 به خاطر 
صدمات ناشــي از حضور در جبهه در 
دوران دفاع مقدس حــدود 10درصد 
جانباز بود و از مشكالت اعصاب و روان 
رنج مي برد. 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. بررسي هاي 
اوليه نشان مي داد 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 حادثه اي كه براي پدرش 
رخ داده به همشهري مي گويد: پزشكان 
تالش زيادي براي زنده ماندن 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 آشــنايي اش بــا اهداي عضو 
مي گويد: ما 3خواهر و 3برادر هستيم. 
يكي از خواهرانــم از قبل كارت اهداي 
عضو گرفته بود و اطالعــات خوبي در 
اين باره داشت. وقتي من موضوع اهداي 

اعضاي بــدن پدرمان را بــا خواهران و 
برادرانم مطرح كردم، همگي استقبال 
كردند. با اينكــه از دســت دادن پدر 
براي مــان داغ بزرگي بود امــا از اينكه 
اعضاي بدن پدرمان مي توانست باعث 
زندگي بخشــيدن به چند بيمار ديگر 
شود، خوشحال شديم.  به همين دليل 
تصميم گرفتيم كه اعضاي بدن پدر را 
اهدا كنيم. او ادامه مي دهد: بعد از انجام 
مقدمات كار، پدرم به بيمارستان سينای 
تهران منتقل شد و در آنجا اعضاي بدنش 
شــامل كبد و كليه ها جداسازي شده 
و به 3بيمار نيازمند اهدا شــد. پدرم با 
اينكه مدت هاي زيادي در جبهه بود و 
جانباز شده بود و ســختي هاي زيادي 
را تحمل مي كرد، امــا هيچ وقت پيگير 
كارهاي جانبازي  اش نبود و هميشــه 

مي گفت من براي خدا و كشــورمان به 
جبهه رفته ام و از هيچ كس طلبي ندارم. 
من به او افتخار مي كنم و خوشحالم با 
وجود اينكه پدرم را از دســت دادم اما 
اعضاي بدنش هنوز زنده هســتند و به 

بيماران زندگي بخشيده اند.

 سعيد احمدبيگی
بازپرس سابق دادسرای جنايی تهران

 سردار حميد هداوند
جانشين فرمانده انتظامی تهران

مأمور پليس شهرســتان زرنــد كرمــان در جريان 
آتش ســوزي هولناك در انبار مغازه فرش فروشــي، 
وارد شعله هاي آتش  شــده بود تا افراد گرفتار در آنجا 

را نجات دهد.
به گزارش همشهري، عصر يكشنبه هفتم آذرماه، انبار 
يك مغازه فرش فروشي در يكي از خيابان هاي اصلي 
شهرستان زرند در استان كرمان دچار حريق شد. شدت 
آتش سوزي به حدي بود كه دود سياهي آسمان شهر 
را پر كرده بود و در اين شرايط تيم هاي آتش نشاني و 

پليس راهي محل حادثه شدند.
درحالي كه آتش نشــانان 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 
باعث شده بود كه شعله هاي آتش  به سرعت گسترش 

پيدا كند و اين در حالي بود كــه در طبقه دوم مغازه 
فرش فروشــي، صاحب مغازه و خانــواده اش زندگي 

مي كردند.
استوار محسني كه خود در اين حادثه مصدوم شده و 
2روز در بيمارستان بستري بود، با صدايي كه به دليل 
آسيب ديدگي شش  ها و دســتگاه تنفسي اش گرفته 
است، مي گويد: وقتي به محل حادثه رسيديم، به كمك 
نيروهاي آتش نشان شتافتيم و در همين هنگام صداي 
كمك خواهي چند نفر را كه در طبقه دوم مغازه گرفتار 
شده بودند، شنيدم. ظاهرا اعضاي خانواده صاحب مغازه 
در خانه شان در محاصره دود و آتش گرفتار شده بودند و 

خطر مرگ تهديدشان مي كرد.
استوار محسني به كمك گرفتار شدگان شتافت و خود را 
در شرايطي سخت و نفسگير به طبقه دوم رساند. مردي 
ميانسال كه دچار سوختگي شديدي شده بود به همراه 

دختربچه اي خردسال در ميان آتش  گرفتار شده بودند.
مامور فداكار پليس تالش براي نجات اين افراد را آغاز 
مي كند اما دود و گازهاي شــيميايي ساختمان را پر 
كرده بود و مانع از آن مي شد كه وي بتواند آنها را نجات 
دهد. او چندبار با نفس گرفتن بــه دل آتش مي زند و 
هر بار تالش مي كند كه مرد ميانســال و دختربچه را 
نجات دهد و در نهايت پس از چندبار ورود و خروج به 
دل آتش موفق مي شــود دختربچه 5ساله را از داخل 
ساختمان خارج كند اما خودش به دليل نفوذ هواي داغ 
و گازهاي خطرناك به شــش هايش دچار مصدوميت 
شــده و به همراه دختربچه  نجات يافته به بيمارستان 

منتقل مي شوند.
در ادامه و پس از 4ســاعت تالش آتش  نشانان حريق 
هولناك مغازه فرش فروشي مهار مي شود اما به گفته 
فرماندار زرند، متأسفانه در اين حادثه 2 نفر شامل يك 

زن 25 و 60 ساله جانشان را از دست مي  دهند و 3نفر 
ازجمله دختربچه 5ساله و 2مرد 27 و 30 ساله مصدوم 

شده و به بيمارستان منتقل مي شوند.

مرگ دختربچه 
براساس اين گزارش، هر چند با فداكاری مأمور پليس 
دختربچه 5ساله نجات يافته بود اما يك روز بعد به دليل 
شدت آسيب ديدگي در بيمارستان جانش را از دست 

مي دهد و شمار قربانيان حادثه به 3نفر مي رسد.
مامور فداكار نيز كه از ناحيه شش ها و دستگاه تنفسي 
آســيب ديده بود، پس از 48ســاعت از بيمارستان 

مرخص مي شود درحالي كه همچنان با كمك دستگاه 
اكســيژن تنفس مي كند، مي گويد: وقتي باخبر شدم 
كه دختربچه 5ساله نيز جانش را از دست داد، خيلي 
ناراحت شدم. كاش سريع تر به محل حادثه مي رسيدم 

و جان همشهريانم را نجات مي دادم.
ايــن نيــروي وظيفه شــناس پليس كه پــدرش در 
ســال1371 هنگام خدمت در مجموعــه انتظامي 
در درگيري با اشرار مسلح به شــهادت رسيده، ادامه 
مي دهد: در اين حادثه تالش زيادي كردم كه اعضاي 
اين خانواده را نجات دهم و اميدوارم روح اين عزيزان با 

روح پدر شهيدم محشور باشد.

 چگونه از شهروندان  دربرابر سارقان دفاع كنيم؟

تصاوير بازسازی صحنه جنايت
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اولین شب با ظرفیت کامل
گزارشي از تماشاي »آتاباي« در سانس آخر يك پرديس سينمايي

سه شنبه شب، ساعت 23:45، از خانه 
بيرون مي  زنيم تا در سانس آخر سالن 4 
پرديس سينمايي زندگي به تماشاي 
فيلم »آتاباي« )نيكي كريمي( برويم. 
حوالي ساعت 9شب كه سرگرم تهيه 
بليت از سامانه سينماتيكت هستيم، 
تنها سالن  3 پرديس زندگي »آتاباي« 
را نشان مي دهد. هر صندلي اي را كه 
مي  خواهيم انتخاب كنيم، جلوتر از ما 
رزرو مي شود و نمي توانيم جاي مورد 
نظرمان را انتخاب كنيم. تقريبا از رفتن 
به سينما منصرف شده ايم كه با پر شدن صندلي هاي سالن 3، امكان خريد بليت از سالن 4 
پرديس زندگي در سامانه سينماتيكت فراهم مي شود. 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 نيم  بها اختصاص دهند. بعد از چند دقيقه اي سبك و سنگين كردن، بهترين 

جا را انتخاب مي كنيم تا تمام هوش و حواسمان وقف فيلم شود.
جلوي سينما مي رسيم و به راحتي جاي پارك پيدا مي كنيم. سالن هاي سينما در طبقه دوم 
اين مجتمع تجاري است. پله برقي خاموش است و جلوي آسانسور هم آنقدر آدم در نوبت 
ايستاده كه ناچار از راه پله باال مي  رويم. به سالن انتظار سينما كه مي رسيم، حيرت مي كنيم. 
تقريبا جاي نشستن نيست. خيلي ها سر پا ايستاده اند و منتظر پايان سانس قبل و آغاز سانس 
جديد هستند. اغلب تماشاگران جوان هستند و با خورجين هاي پر از پفك و چيپس در سالن 
انتظار مي كشند. اميدواريم كه حداقل قبل از شروع فيلم درِ بسته هاي خوراكي شان را باز 

كنند تا حين تماشاي فيلم مدام صداي خش خش پالستيك آزارمان ندهد.
تماشاگران سالن4 بيرون مي آيند و متصدي سالن به ما اجازه داخل شدن مي دهد. ما سريع 
وارد مي شويم و روي صندلي هايمان مي نشينيم. بسياري از تماشاگران بعد از خاموش شدن 
چراغ ها سالنه سالنه وارد مي شوند و از متصدي سالن سراغ صندلي شان را مي گيرند. هيچ 
عجله اي ندارند كه زودتر از جلوي ديد كنار بروند. بعد از يك تبليغ كوتاه، فيلم شروع مي شود. 
چراغ ها چند دقيقه اي است كه خاموش شده، اما هنوز تماشاگران از راه مي رسند؛ انگار خبر 
ندارند كه هر فيلمي در زمان مشخصي شروع مي شــود. معلوم است تلقي خودشان را از 
زمان دارند. فيلم وقتي شروع مي شود كه آنها به پرده نگاه كنند. آنچه از فيلم كه پيش از 
رسيدن آنها به نمايش درآمده، برايشان در حكم مقدمه اي بي ارزش است. پنداري به نوعي 

وقت شناسي مألوف وطني مبتال هستند كه هر چيزي را با خودشان مي سنجند.
فيلم شروع شده اما سالن پر از صداي همهمه است. بعضي ها به بغل دستي هايشان چيزهايي 
مي گويند، اما در واقع دارند براي كل سينما سخنراني مي كنند. بلندبلند حرف مي زنند؛ از 
تُركي داني شان مي گويند؛ از بي نيازي شان به زيرنويس فارسي؛ از جواد عزتي مي گويند كه 
قرار است به خنده بيندازدشان. دسته اي جوان پشت ما نشسته اند كه  معلوم است از همين 
اول فيلم بناي حرف زدن و خوشمزگي دارند. مدام پايشان را به پشت صندلي   ما مي كوبند. 
جو ملتهب است. نمي شــود روي فيلم تمركز كرد. مدام صداي خش خش پفك جلويي 
يا شــلنگ تخته انداختن هاي عقبي را بايد تاب آورد. در ميانه هاي فيلم صداي گريه بچه 
خردسالي بلند مي شود. قشقرقی راه انداخته. كمي كه مي گذرد باالخره صدايش مي خوابد. 
باز عقبي ها به صندلي ما مي كوبند. تذكر مي دهيم، اما با نگاهشان شيرفهم مان مي كنند 
كه الزم نيست آنقدر سخت بگيريم. فيلم ديدن كه ديگر نياز به اين همه جديت ندارد. حتي 
عذرخواهي نمي  كنند. از خير تذكر و چشم و ابرو آمدن مي گذريم. كال در بند آداب فيلم بيني 
در سينما نيستند. »آتاباي«، به قول بعضي جوان ها، فيلم جدي ای است. فيلمي درباره عشق 
و مرگ و كشمكش هاي 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 حجازي فر( در فيلم با كسي شوخي 
كند، تماشاگران ده تا رويش مي گذارند و برايش مزه مي ريزند. دوست دارند به جاي فيلم به 
آنها نگاه شود. نمي دانم در اين وضعيت فيلم ديدن مي گذارد كه از موسيقي دلنشين حسين 
عليزاده يا قاب هاي چشمگير سامان لطفيان حظي ببرند يا نه؟ تا آخر فيلم همهمه سالن 
قطع نمي شود. انگار هدفشان از سينما آمدن نه ديدن فيلم، كه حرف زدن و مزه ريختن 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 مي نمايد، اينطور به مسخره نگيرند؟ 
رئيس سازمان سينمايي چند وقت قبل گفته بود كه سازمانش به فيلم هاي مبتذل مجوز 
نمي دهد؛ اما آيا اين كافي است. اين جوانان پيش از اينكه به سالن سينما وارد شوند، بايد 
آموزش ببينند. آيا دانش آموزان امروز از نامداران و بزرگان سينماي ايران شناختي دارند؟ 
اثري از كارگردانان بزرگ ايران ديده اند؟ يا تلقي شان از سينما به الت گرافي هاي ملودرام 
يا كمدي ختم مي  شود؟ در اين تماشاگران نوعي، حتي واالترين و متعالي ترين مضامين 
هم اثر نمي كند. آنها ذهنيتي را با خودشان به سينما مي آورند كه حاصل فرهنگ است. اگر 
چيزي كه مي بينند مطابق ميلشان نباشد، تمسخر پيشه مي كنند؛ ناديده اش مي گيرند و 
حتي نمي گذارند خواهان سينماي جدي بي دردسر فيلمش را ببيند. فيلم سخيف تا وقتي 
ساخته مي شود كه مشتري داشته باشد. اين مشتري هم محصول فرهنگ است. براي تغيير 

وضع سينما بايد اول فكري به حال كليت فرهنگ كرد.

كنسرت بدون محدوديت 
در جلســه مديران معاونت هنري وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمي، 
تهيه كنندگان و فعاالن برگزاري كنسرت هاي موسيقي، با ازسرگيري 
اجراهاي زنده ســالن ها موافقت شــد. به گزارش همشهري، نشست 
نمايندگان مؤسسات موســيقي و مديران سالن ها با حضور سرپرست 
معاونت امور هنري و سرپرست دفتر موسيقي به منظور تصميم گيري 
نهايي براي لغو محدوديت هاي كرونايي سالن هاي 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 سالن ها مانعي ندارد.« با وجود اين، 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي و حفظ سالمت تماشاگران و هنرمندان، 

همچنان اولويت اول برگزاري كنسرت هاست.

خبر

برخالف ســينما، تئاترها هنوز بــا 50درصد ظرفيت 
سالن هاي نمايش بليت فروشي دارند. با اين حال تقريبا 
تمام تماشاخانه ها اجراهاي خود را به شكل رسمي شروع 
كرده اند و پيك شلوغي اجراها از آذر ماه آغاز شده است. 
هر شب بيشتر از 70نمايش در سالن هاي نمايشي اجرا 
مي شوند. به گفته قادر آشنا، مدير مركز هنرهاي نمايشي، 
جلساتي با مديران وزارت بهداشت گذاشته شده است. 
بحث حذف محدوديت هاي كرونايي تئاتر هنوز قطعي 
نشده، ولي نگاه ستاد ملي مقابله با كرونا و همچنين وزارت 

بهداشت به حذف محدوديت ها مثبت است.

چرا تصميمات در تئاتر كند است؟
مجيــد رجبي معمــار، مديرعامل 
خانه هنرمندان و رئيس تماشاخانه 
ايرانشهر درباره رفع محدوديت ها و 
ظرفيت 100درصدي سالن هاي تئاتر مي گويد: »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 پروتكل هاست و باعث 
شده تا مسئوالن با توجه به اشتياق مردم براي حضور در 
مراكز فرهنگي و هنري ازجمله سينماها، فضاهاي تئاتري و 
نمايشگاه ها به اين نتيجه برسند كه از ظرفيت 100درصدي 
سالن هاي سينما استفاده كنند كه اين موضوع مورد توافق 
قرار گرفته است. متأسفانه تصميم گيري در حوزه تئاتر و 
هنر نمايش خيلي كند بوده و اگر تصميمي هم مي گيرند 
غيررسمي اعالم مي شود  و خيلي مشخص و جدي تصميم 

را اعالم و ابالغ نمي كنند.«

جلسه اي براي رفع محدوديت ها
قادر آشــنا، مدير مركــز هنرهاي 
نمايشــي دربــاره زمــان رفــع 
محدوديت هــا و فــروش بليت ها به 
شكل كامل در تماشــاخانه ها به همشهري مي گويد: »ما 

از مدت ها قبل پيگير حذف محدوديت هاي كرونايي تئاتر 
بوديم؛ به اين دليل كه در گروه 2 مشاغل كرونايي قرار داريم 
و محدوديت ها براي مشاغل گروه مشابه ما نظير هواپيمايي 
با رعايت شــيوه نامه هاي بهداشــتي كم يا برداشته شده 
است.« وي در ادامه مي افزايد: »با آقاي محسن فرهادي، 
معاون فني سالمت محيط وزارت بهداشت كه در برگزاري 
سي و نهمين جشنواره تئاتر فجر هم به لحاظ شيوه نامه هاي 
بهداشتي و هم گرفتن تست پي سي آر از هنرمنداني كه قرار 
بود در جشنواره حضور داشته باشند همكاري تأثيرگذاري 
داشت، گفت وگوها و جلساتي داشتيم تا با نگاه همكاري با 
هنرمندان تئاتر و همچنين رعايت قانون، جلسه اي را براي 
چگونگي حذف محدوديت هاي كرونايي تئاتر و استفاده 
از ظرفيت 100 درصدي سالن ها داشــته باشيم.« آشنا 
همچنين تصريح مي كند: »بايد در جلسه مدنظر، شيوه نامه 
بهداشتي براي حذف محدوديت ها تدوين شود و به محض 
ابالغ و قانوني شدن استفاده از ظرفيت 100درصدي سالن، 
حذف محدوديت ها را اعمال خواهيم كرد؛ زيرا به دنبال كار 

عالمانه و قانوني هستيم.«

نمايش هايي با قيمت 100و 150هزار تومان
حاال كه ظرفيت فــروش بليت هاي نمايشــي همچنان 
50درصد است، نكته قابل توجه، ترافيك اجرا در نيمه دوم 
آذر ماه است؛ نمايش هايي كه برخي از آنها با قيمت هاي 
بيشتري قرار است اجرا شوند. نمايشگاه »پاراسايشگاه« 
به دراماتورژي ارســالن گل محمدي، اجــراي خود را از 
14آذر شــروع مي كند. »كمپاني مرگ« اميررضا ملكي 
و به تهيه كنندگي سجاد افشــاريان از ديگر نمايش هايي 
است كه از نيمه آذر ماه در سالن صنوبر شهرزاد روي صحنه 
مي رود. افشــاريان از دوم دي هم نمايش »بك تو بلك« 
را در شهرزاد اجرا مي كند؛ 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 گران ترين قيمت حاضر در اجراهاي 

تماشاخانه هاست.

گروه هاي حرفه اي در صف اجرا
تعــداد اجراها در نيمه آذرماه بيشــتر مي شــود. يكي از 

كارگرداناني كه قرار اســت اجراي خود را داشــته باشد، 
ابراهيم پشت كوهي است كه هميشــه تماشاگر خودش 
را دارد. پشت كوهي كه پيش از اين 2 نمايش »تنها سگ 
اولي مي داند چرا پارس مي كند، مكبث« و »تنها خرچنگ 
خانگي الي مالفه ها خانه مي كند، 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 پشت كوهي« را روي 

صحنه مي برد.
»مانستر« كه ســال 1398به دليل تعطيلي هاي عمومي 
شرايط كرونا در نيمه راه به اجراهايش پايان داد، اكنون با 
توجه به بهبود وضعيت عمومي و واكسيناسيون گسترده 
از 14آذرماه 1400 بــار ديگر در پرديس تئاتر شــهرزاد 
اجرا مي شــود. از ديگر نمايش ها مي توان بــه »او دو« به 
كارگرداني آرمان شيرالي نژاد اشاره كرد كه از پانزدهم آذر 
ساعت 1۷:30 در سالن اركيده پرديس تئاتر شهرزاد روي 
صحنه مي رود. »شتر مرغ« به نويســندگي و كارگرداني 
محمد لهراســبي به زودي در پرديس تئاتر شهرزاد روي 
صحنه مي رود. آخرين اجراي گروه تئاتر مربع 11، نمايش 
موزيكال »عروس مردگان« به كارگرداني اميدرضا سپهري 
اســت كه اين گروه در جديدترين فعاليت خود، نمايش 
»شتر مرغ« را اجرا مي كند. ميثم عبدي، نويسنده، بازيگر و 
كارگردان تئاتر هم نمايش جديد خود را بعد از 4 سال روي 
صحنه مي برد. 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 نوفل لوشاتو از 

14 آذر اجراي خود را آغاز خواهد كرد. 
»نوكر شيطان« نوشته رســول بانگين  به تهيه كنندگي و 
كارگرداني مهدي وزوائي از چهاردهم آذر ساعت 19:30 
در تماشاخانه اهورا روي صحنه خواهد رفت. محمد تات 
هم از هفتــه دوم آذر ماه »جز آن دو نفــر هيچ كس باقي 
نمي ماند« را در نوفل  لوشــاتو اجرا مي كنــد. » 14 نوامبر 
191۷ تمام بيسيم ها...« به كارگرداني محمدامين بغدادي 
در نوفل لو شاتو و »فروپاشي كامل جسم« به كارگرداني الهه 
قاسم زاده در پرديس سپند هم اجراهايشان از نيمه دوم آذر 

شروع مي شود.

همچنان با صندلی های خالی
تماشاخانه   داران منتظر تأييد ستاد مقابله با كرونا براي استفاده 

100درصدي از ظرفيت خود هستند

درگذشت اسطوره شناس نقاش 
محمد علي شاكري راد درگذشــت. به گزارش همشهري، محمدعلي 
شاكري راد، نقاش، اسطوره شناس و استاد دانشگاه پس از تحمل سال ها 
بيماري، در بيمارستان فيروزگر تهران به ديار باقي شتافت. شاكري راد 
متولد سال1320 در رشــت بود كه مدرك كارشناسي ارشد معماري 
خود را سال1349 از 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. 
كتاب هاي 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 زمينه  هنر 
نگاشته است. وي در دوران حياتش 11نمايشگاه انفرادي و 19نمايشگاه 

گروهي در گالري هاي مختلف برگزار كرده است.

فهيمه پناه آذر
روزنامه نگار

ساخت دومین فصل سريال جهنمي کره اي 
خالق »عازم جهنم« از داستان و مراحل ساخت اين سريال مي گويد

يئون سانگ هو، كارگردان سريال »عازم جهنم« 
در گفت وگويي كــه اخيرا با ورايتــي انجام داده، 
از احتمال ســاخت دومين فصل ســريال »عازم 
جهنم« و سومين فيلم از سري فيلم هاي ترسناك 
»قطار عازم بوسان« خبر داده است. خالق سريال 
»عازم جهنــم« را در عرصه بين المللي بيشــتر 
به دليل سري فيلم هاي ترســناك زامبي »قطار 
عازم بوسان«)2016( و »شــبه جزيره«)2020( 
مي شناســند. در اين ســري فيلم هــاي مهيج و 
ترســناك، گونگ يو نقش پدري را بازي مي كند 
كه تالش دارد دختــرش را در دنياي آخر الزماني 
زامبي ها به محل امني منتقــل كند. پيش زمينه 
ساخت اين فيلم ها انيميشن »ايستگاه سئول« بود.

ســريال »عازم جهنم« هــم در ابتــدا يك فيلم 
انيميشــن 2قســمتي بود كه بعدا به صورت يك 
»وب تون«)تصاوير كميــك ديجيتال( كره اي در 
پلتفرم هاي اينترنتي به نمايش درآمد و سوژه اي 
مناسب را  براي ساخت سريال اليو – اكشني فراهم 
آورد كه امروز در رأس پرطرفدارترين سريال هاي 
غيرانگليسي زبان نتفليكس قرار دارد. تا پيش از اين 
»بازي مركب« بيشترين رتبه را ميان سريال هاي 
محبوب غيرانگليســي زبان به دســت آورده بود، 
اما اكنون اين ســريال سومين ســريال محبوب 

غيرانگليسي زبان نتفليكس محسوب مي شود. 
خالق »عــازم جهنم« در گفت وگو بــا ورايتي، از 
مراحل ساخت، شيوه طراحي و نگاه خود به سريال 

»بازي مركب« مي گويد.
يئون سانگ هو، درباره روند اقتباس سريال »عازم 
جهنم« از يك فيلم انيميشــن و وب تون و تبديل 
آن به يك سريال اليو اكشــن مي گويد: زماني كه 
با چوي كيو سئوك، هنرمند كارتونيست در حال 
طراحي كميك ها و انيميشن »عازم جهنم« بوديم 
فكر توليد يك سريال اليو اكشن با همين موضوع و 
داستان در ذهنمان جرقه زد. وب تون هاي »عازم 
جهنم« از زماني كه من در حال فيلمبرداري فيلم 

»شبه جزيره« در سال 2020بودم، در پلتفرم هاي 
اينترنتي انتشار پيدا كرده بودند. محبوبيت اوليه 
اين وب تون ها )تصاوير كميك ديجيتال( باعث شد 
با نتفليكس جهت ساخت نسخه اليو اكشن »عازم 

جهنم« صحبت كنم. 
اين كارگردان كره اي در پاســخ به پرسشي مبني 
بر اينكه چرا در ابتدا تعدادي شــخصيت اصلي در 
داســتان اين ســريال وجود دارد و هر چه جلوتر 
مي رويم و به نيمه راه داســتان مي رسيم، ضمن 
يك پرش زماني قابل توجه با شخصيت هاي كامال 
متفاوتي ادامه داستان ســريال را پي مي گيريم، 
مي گويد: زماني كه ما روي داســتان اين سريال 
كار مي كرديم، قصد داشتيم دنيايي مشابه جهنم 
بازســازي و شــخصيت هايي خلق كنيم كه قادر 
به تحمل بي ثباتي نيســتند. ما مي خواستيم در 
اين ســريال نشــان دهيم كه زماني كه باورها و 
اعتقادات در جامعه اي رو در روي هم قرار مي گيرد، 
وضعيت اين جامعه چگونه خواهد بود. براي اينكه 
بتوانيم چنين طرحي را به طور دقيق و باورپذيري 
پياده كنيــم بايد از تعداد زيادي از شــخصيت ها 
با باور و اعتقادهاي كامال متفاوت در اين ســريال 
استفاده مي كرديم؛ بر همين اساس بود كه تعداد 
شخصيت ها و قهرمانان اين سريال را افزايش داديم. 
در ادامه اين گفت وگو خالق »عازم جهنم« درباره 

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 مي توان داســتان ها و 
وقايع آن را دوباره بازگو كرد. نكات زيادي در اين 
ســريال وجود داشــت كه مي توانم خيلي درباره 
آنها حرف بزنم و درباره اين موضوعات و نكات نيز 
سريالي جديد بســازم. تصور مي كنم كه هر دوي 
اين سريال ها )بازي مركب و عازم جهنم( عناصر 

سرگرم كننده مختص به خود را دارند. فكر مي كنم 
سريال »بازي مركب« توانسته خيلي افراد را به خود 
جذب كند و بسياري از بينندگان نيز توانسته باشند 
با شــخصيت هاي آن همذات پنداري كنند. اين 
سريال توانســته از دل بازي هاي كودكانه، عنصر 
سرگرم كننده اي براي بينندگان خود فراهم كند. 
تصور مي كنم كه »عازم جهنم« هم براي بينندگان 
ســرگرم كننده بوده و توانسته باشــد با كنار هم 
قرار دادن عناصر ســرگرم كننده و درام، مباحثه 

آرش نهاوندي
مترجم

هاليوود با رمزارز فيلم مي سازد 
»نيلز جول« تهيه كننده فيلم هاي مارتين اسكورســيزي، »يك بال 
و يك دعا«، نخستين فيلم هاليوودي را كه سرمايه آن به طور كامل 
توسط رمزارزهاي »ان اف تي« تامين مي شــود، خواهد ساخت. به 
گزارش هاليوود ريپورتر، »نيلز جول« كــه تهيه كننده فيلم »مرد 
ايرلندي« نيز بوده، اميدوار است بتواند سرمايه فيلم »يك بال و يك 
دعــا« )A wing and a a Prayer( را از طريــق فروش توكن هاي 
غيرمثلي)رمزارزهاي ان اف تي(  بســازد. »ان اف تي«ها اخيرا به طور 
بسيار ويژه اي مورد توجه تهيه كنندگان سينمايي قرار گرفته اند. نيلز 
جول كه اكنون با اسكورسيزي در ســاخت فيلم وسترن و حماسي 
»قاتالن گل ماه« با بازي لئوناردو دي كاپريو در حال همكاري است، 
به تازگي »اســتوديوهاي توليد فيلم ان اف اتي« را راه اندازي كرده تا 
از طريق آن بتواند فيلم هايي بســازد كه به طور كامل سرمايه شان از 
طريق رمزارز »ان اف تي« تامين مي شود. نيلز جول به هاليوود ريپورتر 
مي گويد: ما در ميانه مسير دوران  گذاري بزرگ و مهم در دنياي صنعت 
سرگرمي هســتيم، امروزه كمپاني هايي كه به شيوه هاي مرسوم در 
ساخت فيلم ها سرمايه گذاري مي كردند و مالكيت آثار سينمايي را 
به عهده مي گرفتند، به تدريج جاي خود را به شركت ها و پلتفرم هاي 
اينترنتي توليد و پخش فيلم مي دهند. استوديوهاي ان اف تي در حال 
ترسيم استراتژي هاي آينده نگري است كه تحول مثبتي را در صنعت 
جهاني ســاخت فيلم ها ايجاد خواهد كرد و فاصله ميان تماشاگران 
نويسندگان و كارگردانان بزرگ را كم خواهد كرد. نيلز جول، به تازگي 
قرار دادي با يك كمپاني سرمايه گذار رمزارز ان اف تي، مستقر در لندن، 
منعقد كرده و به موجب اين قرار داد، در ازاي اختصاص 20درصد از 
سهام استوديوهاي »ان اف تي« به كمپاني مذكور، 1ميليون دالر براي 

فيلمسازي در اين استوديوها سرمايه گذاري خواهد كرد.

   نمايش برگزيده تئاتر فجر روي صحنه
»باب بارا« عنوان نمايشــي بــه كارگرداني نيما 
ايمان زاده است كه نويد محمدزاده تهيه كنندگي 
آن را برعهده دارد. اين نمايش از هفته پاياني آبان 
اجرايش را آغاز كرده و تا نيمه دوم آذر ادامه دارد و 
در جشنواره سي ونهم نيز جزو نمايش هاي برگزيده 
جشنواره بود. »باب بارا« روايت 30زندگي است كه 
روي صحنه مي رود. از 9 آذر هم »روزمرگي« بهنام 
حسن پور در سالن انتظامي خانه هنرمندان اجرايش 
را آغاز كرده؛  نمايشي كه رده سني را 15سال تعيين 
كرده اســت. »تصوير مصور مظفري« هم از ديگر 
نمايش هايي است كه در سالن ناظرزاده ايرانشهر 

از10آذر اجرايش شروع شده است.

    شبيه سازي  يك بازي يارانه اي 
سانگ هو درباره سريال »عازم جهنم« مي گويد: زماني كه من و همكارم كيو سئوك در حال طراحي و فكر 
روي موضوع اين سريال و روند توليد آن بوديم، به دنيايي مي انديشيديم كه خيلي اتفاقات ماورايي در آن 
در حال رخ دادن است. در اين دنياي موازي صحنه  آرايي ها و پيش بيني ها و پيشگويي هاي زيادي وجود 
دارد. پس از آن ما درباره نوع اتفاقاتي كه در يك دنياي ماورايي يا دنياي ساختگي رخ مي دهد، فكر كرديم. 
ما ايده هاي خود را روي هم انباشت كرديم و سپس از ميان اين ايده ها برترين ها را برگزيديم و درباره اين 
فكر كرديم كه چطور با همكاري يكديگر مي توانيم داستاني جذاب با اقتباس از وب تون هاي »عازم جهنم« 
خلق كنيم. شخصيت هايي كه شما در »عازم جهنم« مي بينيد، خيلي زميني هستند. آنها مانند انسان هايي 
هستند كه همه روزه در دنياي واقعي نيز با آنها سرو كار داريد. با اين حال ما نمي خواستيم حوادثي كه در 
دنياي ماورايي اين سريال رخ مي دهد به هيچ وجه مشابه حوادثي نباشد كه در دنياي واقعي اتفاق مي افتد. 
براساس روشي كه ما در ساخت ســريال از آن استفاده كرديم، توانســتيم يك دنياي كامال باورپذير و 

متقاعد كننده ايجاد كنيم. كاري كه ما انجام داديم خيلي با شبيه سازي  يك بازي يارانه اي مشابهت دارد. 

هيجان انگيزي را ميان مخاطبانش ايجاد كند. 
او درباره تأثير پذيري اش از فيلم ها و سريال هاي 
غيركره اي نيز مي گويد: فرهنگ ها با تأثير متقابل 
بر يكديگر توسعه مي يابند. زماني كه جوان تر بودم 
در آسيا)شرق آســيا( فيلم هاي نوآر، عامه پسند و 
تجاري هنگ كنگي از محبوبيت زيادي برخوردار 
بودند. در كره نيز بســياري از بينندگان تلويزيون 
به انيميشــن ها و انيمه هاي ژاپني عالقه داشتند. 
به عنوان يك كــودك از تمام اين آثــار خالقانه 
غيركره اي به شــدت تأثير گرفتم و همين مسئله 
سبب شده تا امروز به جايي كه هستم، برسم. تصور 
مي كنم آثار سينمايي و تلويزيوني كره اي از گذشته 
توانسته اند اعتماد مخاطبان را به خود جلب كنند 
و پله پله به جايگاه امروزي برسند و با انفجاري از 

محبوبيت روبه رو شوند. 
 ســانگ هو درباره توليد فصل دوم »عازم جهنم« 
نيز گفت: »عازم جهنم« بــا اقتباس از وب تون ها 
)تصاوير كميك ديجيتالي( ساخته شده اند. من و 
همكار طراحم چوي كيو سئوك تصميم گرفته ايم 
در ابتدا فصل دوم داستان »عازم جهنم« را در قالب 
وب تون روايت و سپس آن را تبديل به يك سريال 
اليو اكشــن كنيم؛ البته اين چيزي است كه بايد 

درباره آن گفت وگو كنيم و سپس تصميم بگيريم.
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كيوسك

 مصر طي 7دهه گذشته، راه 
پرفرازونشيبي را در مواجهه گزارش

با رژيم صهيونيستي پشت 
سر گذاشــته اســت؛ از رهبري مبارزات 
منطقه اي 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 مصِر 
امــروز از هــر زمــان ديگــري بــه 
رژيم صهيونيســتي نزديك تــر اســت. 
نشــانه هاي اين نزديكي را در حوزه هاي 
استراتژيكي مانند همكاري هاي نظامي-

امنيتي و البته بازار انرژي و مشــخصا گاز 
مي توان به خوبي مشاهده كرد.

در جريان تازه تريــن تحول صورت گرفته 
ميــان طرفين، وزيــر انرژي مصــر براي 
افزايش ســقف خريد گاز از اســرائيل با 
همتاي خود به توافق رســيده است. اين 
توافق هــا درحالي صــورت مي گيرد كه 
مصر صاحب يكــي از بزرگ ترين ذخاير 
گازي در شرق درياي مديترانه به حساب 
مي آيد. پيش از اينها مصر صادر كننده گاز 
به اســرائيل بود؛ صادراتي كه پس از روي 
كار آمــدن دولت محمد مرســي به دليل 
عدم شــفافيت در انعقاد قراردادها و نقض 
منافع ملي مصر متوقف شد، اما با كودتاي 
سال2014 و بازگشت نظاميان به قدرت، 
نه تنها فرايند تحقيقــات از پرونده فروش 
ارزان قيمت گاز به رژيم صهيونيســتي به 
تعليق درآمد، بلكه مدتــي بعد خريد گاز 

اسرائيلي توسط قاهره نيز آغاز شد.
شبكه الجزيره ســال2016 در گزارشي 
مدعي شد دولت ژنرال سيسي كه با كودتا 
بر ســر كار آمده، نه تنهــا وارد كننده 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 تا كنون از 
سوي منابع رسمي مورد تأييد قرار نگرفته، 
اما توسعه پرسرعت روابط قاهره و تل آويو، 
دســت كم اراده دولت سيسي براي ايجاد 
ائتالفي منطقه اي با رژيم صهيونيستي را 
ثابت مي كند. او در اين مســير از حمايت 
قدرت هــاي غربي و همچنيــن نهادهاي 
مالي جهاني نظير صندوق بين المللي 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 

كرده اند.

مهم ترين محورهاي همكاري مصر و 
اسرائيل

 نظامي و امنيتي
ارتش هاي مصر و رژيم صهيونيستي 

ســال ها در موقعيت جنگي قرار 1
داشتند و دســت كم 4بار به طور گسترده 
عليه يكديگر وارد ميدان شده اند، اما اين 
پيشينه خصمانه پس از انعقاد توافق صلح 
توسط انورسادات، رئيس جمهور وقت مصر 
جاي خــود را به همكاري هــاي محدود 
نظامي-امنيتــي در صحراي ســينا داد؛ 
همكاري هايي كه روزبه روز بيشتر مي شود. 
عالوه بر اين، ســازمان اطالعــات مصر 
براســاس توافق صلح موظف است تمامي 
اطالعات مفيد خود در جهت ســركوب 
گروه هاي فلسطيني يا ضد اسرائيلي را در 
اختيار موساد و ساير نهادهاي امنيتي اين 
رژيم قرار دهد. به گــزارش هاآرتص، اين 

همكاري ها 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 مي كند؛ تســليحاتي نظير 
ناوهــاي نظامــي، پهپاد، موشــك هاي 
برد كوتــاه و... كه عمدتا بــدون رضايت 
تل آويو در اختيار هيچ كدام از كشورهاي 
عربي منطقه، حتــي متحدان آمريكا قرار 
نمي گيرد. قاهره و تل آويو در بحران نظامي 
ليبي نيــز در يك جبهه قرار داشــته و از 
شــبه نظاميان ژنرال حفتر عليه متحدان 

تركيه در طرابلس حمايت مي كردند.

 مديريت پرونده فلسطين
مصر مهم ترين كانال ارتباط رژيم 

صهيونيستي با گروه هاي مقاومت 2
در غزه اســت. اين كشــور تا كنــون بارها 
ميانجي مذاكرات طرفين شــده و زمينه را 
براي توافق هاي موقت آتش بس مهيا كرده؛ 
البته اين تالش هاي ميانجيگرانه هميشه 
پس از تشــديد حمالت موشكي حماس و 
احساس خطر اسرائيل آغاز مي شود.رژيم 
صهيونيستي در پرونده فلسطين و مخصوصا 
نوار غزه، تنها مصر را به عنوان كشوري كه 
حق مداخله و نقش آفريني دارد به رسميت 
مي شناسد. مهم ترين امتياز مصر به اسرائيل 
در اين موضوع، كناره گيري از نقش حامي 
براي مقاومت فلسطين و تالش براي ايفاي 
نقش ميانجي بوده اســت. قاهره هر زمان 
الزم باشــد، از اهرم هاي قدرت خود عليه 
مقاومت فلسطين براي پذيرش توافق هاي 
آتش بس با اســرائيل اســتفاده مي كند. 
مهم ترين اين اهرم ها، گذرگاه  مرزي رفح 

به حساب مي آيد؛ گذرگاهي كه با انسداد آن، 
شرايط معيشتي ساكنان غزه ظرف مدت 
كوتاهي بحراني خواهد شد. عالوه بر اين، 
مصر به عنوان صاحــب بزرگ ترين ارتش 
عربي و كشــوري كه از موقعيتي ويژه در 
اتحاديــه عرب برخوردار اســت به كنترل 
مواضع سياسي ديگر كشورهاي جهان عليه 
رژيم صهيونيســتي مي پردازد. به گزارش 
شــبكه الجزيره، حمايت هاي مصر از رژيم 
صهيونيستي در اين موضوع، نقش كليدي 
در همكاري نهادهاي مالــي جهاني با اين 
كشــور براي اعطاي وام هاي كالن داشته 

است.

 انرژي و گاز
رســانه هاي عربي منتقد ژنرال 

سيســي، مصر را دروازه اسرائيل 3
براي ورود به بازارهاي انــرژي مي نامند؛ 
رژيمي كه بدون كمــك حاكمان جديد 
مصر، به دليل انزواي شديد منطقه اي قادر 
به ورود آســان در چنين بازاري نبود. هم 
قاهــره و تل آويو تالش دارند بــه يكي از 
كانون هاي اصلي انــرژي در خاورميانه و 
شرق مديترانه تبديل شوند. »مجمع گازي 
مديترانه« كه با هدايت اســرائيل تشكيل 
شــده و مقر آن در قاهره است، مهم ترين 
ســازوكار رســمي مرتبط با ايــن برنامه 
به حساب مي آيد. هم اكنون مصر، براساس 
قــرارداد 15ســاله 20ميليــارد دالري، 
وارد كننده 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 مي شود. عالوه بر اينها طرفين 
براي تاســيس خط لولــه گاز دريايي از 
ميدان لوياتان فلسطين اشغالي به مقصد 
مصر نيز توافق جديــدي تنظيم كرده اند. 

همچنيــن منابــع غيررســمي از برنامه 
بلندمدت قاهره و تل آويو براي ساخت يك 
خط لوله گازي در صحراي ســينا، پس از 
تقويت همكاري هاي نظامي در اين منطقه 
خبر مي دهنــد. مصر و اســرائيل  همراه 
يونــان، مهم ترين متحــدان گازي حوزه 

مديترانه عليه تركيه به شمار مي آيند.

 بازرگاني و گردشگري
روابــط بازرگاني ميــان مصر و 

اسرائيل با محوريت آمريكا تعريف 4
مي شــود. آمريكا بــه مصر اجــازه داده 
درصورت توليد كاالهايي با مشاركت رژيم 
صهيونيستي، به اين قدرت غربي صادرات 
داشــته باشــد. بــر ايــن اســاس، روند 
همكاري هاي بازرگاني ميان قاهره و تل آويو 
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، مهم تريــن مقصــد گردشــگري 
اسرائيلي ها به حســاب مي آيد. همزمان با 
اين فرايند، رژيم صهيونيســتي نيز سال 
گذشته براي نخســتين بار پس از 2004، 
صحراي ســينا و منطقه شرم الشيخ را از 
ليســت اماكن ناامن براي شهرك نشينان 
اسرائيلي خارج كرد. عالوه بر اينها، خطوط 
هوايــي مصر و اســرائيل نيــز پروازهاي 
مســتقيم به مقصد فرودگاه هــاي اصلي 
يكديگر را به تدريج از سال ميالدي جاري 
آغاز كرده اند؛ اين توافق پس از سفر نفتالي 
بنت، نخست وزير جديد رژيم صهيونيستي 
به مصر و مالقات او با سيسي صورت گرفت. 
مصر پس از امــارات، دومين مقصد عربي 
براي سفرهاي خارجي اسرائيلي ها به شمار 

مي رود.

مصر و رژيم صهيونيستي پس از توسعه چشمگير روابط 
امنيتي، اقتصادي و سياسي، حاال به توافقي جديد در 

زمينه انرژي و انتقال گاز دست يافته اند

قاهرهوتلآویو؛
یکگامنزدیکتر

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

تعطيلي جشن هاي كريسمس شود.

روزنامه وال استريت ژورنال ]آمريكا[

روزنامه تايمز ]انگليس[

مراسم يادبود قربانيان ميشيگان

دوز سوم واكسن براي انگليسي ها

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

را تسليم كرده است. 

تهران گران تر از مسكو و استانبول
رتبه تهران در فهرست گران ترين شهرها با 50 پله صعود طي 

يكسال، از رده 79 به 29 رسيد

زندگــي ايــن روزهــاي مــردم در 
كالنشــهرهاي جهــان، پرخرج تــر از 
هميشه شــده اســت. در هيچ نقطه اي 
از جهان اوضاع بر وفق مراد مردم نيســت، اما آمار نشان مي دهد 
شهرهاي آسيايي و اروپايي گران تر 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 تازه ترين بررسي هايش اعالم كرده كه 
تورم در جهان طي ســال2021 باالترين ميزان رشــد در 5سال 
گذشته را داشته است. گزارش اين مجله نشان مي دهد كه ميانگين 
قيمت هاي جهاني حتي بدون احتســاب شــهرهايي كه تورم باال 
داشته اند، در مقايسه با سال قبل 3.5درصد افزايش داشته است. 
اين افزايش قيمت در سال 2020 در مقايســه با سال قبل از آن، 
1.9درصد بوده است. همه گيري كرونا، تغييرات نرخ ارز و بحران 
اقتصادي، تامين معيشت، هزينه هاي زندگي و هزينه هاي سوخت 
و حمل ونقل را در بزرگ ترين 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 كرده اند.

گزارش اكونوميست قيمت هاي بيش از 200نوع محصول و خدمات 
را در 173شهر در سراسر جهان مقايســه كرده  است. تل آويو در 
سرزمين هاي اشغالي، پاريس و سنگاپور 3شهر گران جهان بوده 
و در باالي ليست قرار گرفته اند. زوريخ در سوئيس در رده چهارم 
فهرست شهرهاي گران جهان اســت. هنگ كنگ كه در سال قبل 
در رده دوم قرار داشته، اكنون در جايگاه پنجم قرار دارد. نيويورك 
به عنوان يكي از شهرهاي پرهزينه جهان، اكنون در رده ششم قرار 
دارد. بعد از نيويورك، شهرهاي ژنو، كپنهاگ، لس آنجلس و اوزاكاي 

ژاپن قرار گرفته اند.
در سمت ديگر فهرست، دمشق پايتخت سوريه، ارزان ترين 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 بوئنوس آيرس پايتخــت آرژانتين از ارزان ترين 

شهرهاي جهان هستند.
از آنجايي كه شاخص هاي 200گانه اكونوميســت در مقايسه با 
وضعيت قيمت ها در نيويورك محاسبه مي شــود، تغييرات نرخ 
برابري دالر آمريكا نيز بر ميزان هزينه ها تأثير مي گذارد. تل آويو 
براي نخستين بار است كه در صدر فهرست گران ترين شهرها قرار 
گرفته اســت. به نوشته اكونوميســت، افزايش قيمت موادغذايي 
و همچنيــن گراني هزينه هاي حمل و نقــل مهم ترين دليل براي 

افزايش هزينه زندگي در تل آويو بوده است. 
قيمت ها در همه جا افزايش نيافته اســت. رم با افت 16پله اي به 
رتبه48 رســيده و كاهش شــديد در قيمت هاي مربوط به رده 
پوشاك را تجربه كرده اســت. اكثر شــهرهاي آمريكا به لطف 
محرك هاي مالي دولتي كه در طول همه گيري كرونا به اقتصاد 
تزريق شده، وضعيت بهتري پيدا كرده اند، اما اتفاق اصلي مربوط 
به گراني ها و قيمت هاي باالست. زماني كه بررسي اكونوميست 
انجام شده، يعني طي ماه هاي 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 بنزين ها  
در انگليس بعد از مطالعه اكونوميســت رخ داده است؛ همين ها 
مي توانست بر رتبه بندي امسال تأثير بگذارد. بدون شك گراني 
انرژي طي ماه هاي اخير در گزارش ســال آينده اكونوميســت 

اثرگذار خواهد بود.
تغيير عمده ديگر مربوط به تهران اســت. اكونوميست نوشته كه 
تحريم هاي آمريكا عليه ايران، در يك ســال گذشته باعث صعود 
50پله اي هزينه هاي زندگي در تهران شــده است. رتبه تهران در 
سال جاري ميالدي از رده 79 به 29 رسيده 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 

قيمت ها همراه شده است.

 كارگاهی با كاركنان كم توان ذهنی
يك معلم مهربان، يك كارگاه ساخت لوازم ورزشی راه انداخته كه در آن معلوالن ذهنی اشتغال دارند

فرصتاشتغالکمتوانانذهنی
دربخشخصوصیفراهمشود

احمد مرادی، مددكار اجتماعــی: در حالی كه قانون 
الزام دستگاه های مختلف در استخدام و به كارگيری 
معلوالن و اختصاص حـــداقل 3درصد از مجوزهای 
استخدامی )رسمی، پيمانی، كارگری( دستگاه های 
دولتی و عمومی به اين گروه، از ســوی هيچ نهاد و 
مرجعی جدی گرفته نمی شود، صحبت از كارآفرينی 
و ايجاد اشتغال برای معلوالن كم توان ذهنی به طنزی 
تلخ شباهت دارد. در بند الف ماده 7 اين قانون »واجد 
شــرايط بودن معلوالن« به عنوان شــرط استخدام 
ذكر شده و ناگفته پيداست كه اغلب قريب به اتفاق 
جامعه و مسئوالن، از توانمندی های معلوالن كم توان 
ذهنی غافل و شــايد كم اطالع هستند و با كمك اين 
دستاويز قانونی از استخدام اين گروه از معلوالن در 
مراكز دولتی سر باز می زنند. اگر به اين مسئله ديدی 
واقع گرايانه و به دور از شعارزدگی داشته باشيم، بهتر 
است به جای تالش بی حاصل برای قرار دادن معلوالن 
ذهنی در شــمار بهره منــدان از ظرفيت 3 درصدی 
استخدام های دولتی كشور، بايد مسير كاريابی اين 
افراد را در بخش خصوصی هموار كنيم. برای دستيابی 
به اين هدف در نظر گرفتن مشــوق ها و تسهيالتی 
كارگشا برای استخدام كنندگان افراد كم توان ذهنی 
نخستين و مهم ترين قدم محسوب می شود و بستر 
توسعه اشــتغال اين افراد را فراهم می كند. صحيح 
پيمودن اين مسير در بخش خصوصی در درازمدت به 
شناساندن توانمندی های معلوالن ذهنی كمك می كند 
و افقی برای پذيرش آنها در سطوح مختلف جامعه را 

به وجود می آورد. 

بیمهسنگیناست،کارگرانترا
بیرونکن!

علی مهربانی در دوره ای كه معلم مدرســه استثنايی 
»طاهر« بود، هميشه از ديدن مادران و پدرانی كه نگران 
آينده فرزندان شان بودند، رنج می برد و دوست داشت 

از بار نگرانی آنها كم كند. 

او بچه ها را بر اساس قوانين وزارت كار استخدام كرده، 
اما گاهی شرايط بازار كساد است و پرداخت هزينه بيمه 
آنها سخت می شود. مهربانی می گويد:  »مدتی پيش كه 
مســائل بيمه بچه ها را پيگيری می كردم، از مسئوالن 
خواستم شرايط ويژه اين كارگران را در نظر بگيرند و 
در پرداخت مبلغ بيمه آنها تسهيالت قانونی استخدام 
معلوالن را اعمال كنند، ولی متأســفانه مسئولی كه 
تقاضايم را شنيد به جای همكاری و حل مشكل گفت اگر 
از پس پرداخت بيمه اين بچه ها برنمی آييد، آنها را بيرون 
بريزيد و كارگران عادی استخدام كنيد كه ميزان توليد 
و درآمد كارگاه را باال ببرند.«مهربانی در اين سال ها به 
مشكالت زيادی برخورد كرده، ولی هميشه خدا هوای او 

و بچه ها را داشته و كارش زمين نمانده  است.

هزينه زندگي در جهان - سال 2021

1- دمشق
2- طرابلس
3- تاشكند
4- تونس

5- آلماتی 
6- كراچی

7- احمدآباد هند
8- الجزيره
9- لوزاكا

10- بوئنوس آيرس

ارزان ترين شهرهای جهان گران ترين شهرهای جهان

1- تل آويو
2- پاريس

3- سنگاپور
4- زوريخ

5- هنگ كنگ
6- نيويورك

7- ژنو
8- كپنهاگ

9- لس آنجلس
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براي ديدن ويديوي 
مرتبط با اين 
 گزارش،
 اسكن كنيد

ديگر »حميد« آنقــدر در كارش مهــارت پيدا كرده 
كه »آقا« او را به عنوان يك »اوســتای« تمام و كمال 
قبول دارد. حميد بر و بازوی مردانه ای دارد و تا وقتی 
دانش آموز بــود، »آقا« هوايش را داشــت كه مبادا به 
ســبب معصوميت و ذهن كودكانه اش اين بر و بازو را 
صرف قلدربازی كند. وقتی هم درس و مشقش تمام 
شد، »آقا« دســت او و تعدادی از همكالسی هايش را 
در كارگاه توليــدی خود  بند كرد تا مانند همســاالن 
سالم شان نان بازوی شان را بخورند. حميد و همكارانش 
از كم توانی ذهنی رنج می برند و در دوران دبيرســتان 
شاگرد »علی فردايی مهربانی« بوده اند. آنها هنوز هم 
به رسم دوران مدرسه، مهربانی را »آقا« صدا می زنند. 
گزارش زير حكايت توليدی لوازم ورزشی است كه در 
يكی از كوچه های دنج و دورافتاده شهرری قرار گرفته 
و مهربانی با كمك شاگردان خاصش آن را می چرخاند. 
روابط كارگر و كارفرمای اين توليدی، با روابط معمول 

كارگر و كارفرماها تفاوت زيادی دارد. 
از شهرری حســابی دور شــده ايم و تابلو »امين آباد« 
مقابل ما قرار دارد. روســتای امين آباد و روســتاهای 
»اسالم آباد«، و »اشرف آباد« را هم پشت سر می گذاريم 
و بعد از باســكول60تنی والفجــر، در انتهای كوچه 
بن بســت »فتاح« باالخره توليدی »مهربانی« را پيدا 
می كنيم. »حميــد« در حالی كــه لبخند معصومی 
روی لبش نشســته، در آهنی توليدی را به روی ما باز 
می كند. حياط ساختمان قديمی توليدی باصفاست 
و داخل آالچيق وســط حياط فوتبال دستی بزرگی 
قرار گرفته تــا اگر حميد و همكارانــش وقت فراغتی 
داشته باشند، دور هم فوتبال دستی بازی كنند. دفتر 
كار »آقا« به دفترهای شــيك مديران شباهتی ندارد 
و امكاناتش به ميز و صندلی ســاده و يخچالی قديمی 
خالصه می شود. فضای كارگاه بزرگ است، ولی همه 

مراحل توليد و بسته بندی محصوالت متنوع 
آن در همين محل انجام می شــود. اتاقی 
كه برای اســتراحت و غذا خوردن بچه ها 
در نظر گرفته شده، از دفتر »آقا« مرتب تر 

و آراســته تر اســت. بروبازوی حميد از بقيه 
قوی تر و ورزيده تر است و هر جا باری روی 
زمين بماند، او به كمــك می آيد. مهربانی 
می گويد: »وقتی حميد ديپلمش را گرفت، 
مادرش نمی توانست او را در خانه نگه دارد و 
از سر بيكاری در كوچه و خيابان با همسن 
و ســاالنش گالويز می شــد و خانواده اش 
هميشــه نگران بودند كه زور بازويش كار 

دستش بدهد. از وقتی حميد به كارگاه 
آمد، بازيگوشی هايش را كنار گذاشت 
و در كارگاه هر كاری از دســتش بر 

می آيد انجام می دهد.« حميد روی اســم و آوازه كار و 
محصوالت شان حسابی حساسيت و تعصب دارد و اگر 
سفارشات مشتری به موقع و كامل تهيه نشود، حتی 
اصرار »آقا« برای تعطيلی كار و استراحت كارگران به 

جايی نمی رسد. 

قوانين ويژه توليدی مهربانی
سن و سال قاســم با همكارانش تفاوت زيادی ندارد، 
ولی او، جعفر و مجيد كه ازدواج كرده اند و خانه، زندگی 
می چرخانند عاقله مرد و بزرگ تر كارگران محســوب 
می شــوند. مهربانی همه كارگرانــش را بيمه كرده و 
مطابق قانون وزارت كار حقوق آنها را پرداخت می كند، 
ولی هوای كسانی را كه ازدواج كرده اند دارد و مراقب 
است كه زندگی شــان لنگ نماند. 10 شاگرد مدرسه 
طاهر كه حاال با هم همكار هســتند، در غم و شادی 
يكديگر شــريك هستند و اگر كســی مجلس ختم و 
عروسی داشته باشــد، همه در غم و شادی او شريك 
هستند، اگر يكی از آنها اثاث كشی داشته باشد، همه 
برای كمك به او به خط می شوند و 
خالصه برادرهايی هستند كه 
از هم جدايی ندارند. در توليدی 
مهربانی گاهی همه قوانين بازار 
كار مانند سقف مرخصی و... كنار 
می رود و اگر يكی از بچه ها شرايط 
روحی كار كردن نداشــته باشد، آقا 
معلم می دانــد كه بايــد او را چند 
روزی بــه حال خــودش بگذارد 
تا دوباره ســردماغ شــود. تنها 
قانون ســفت و سخت و بدون 
تغييــر اين توليــدی رعايت 
احترام يكديگر است و آقا معلم از 
بی احترامی و رفتار نامناسب بچه ها 
نسبت به يكديگر به آسانی نمی گذرد. 

كم توانان ذهنی پرتالش و بادقت هستند
 حوصله آقا معلم برای آموزش به بچه ها باعث شــده 
فوت و فن كار را خوب ياد بگيرند. او می گويد: »اوايل 
كه بچه ها در كارگاه استخدام می شوند، بايد هوای آنها 
را داشته باشم و روش كار را چندين بار آموزش دهم تا 
بياموزند، ولی بعد از يادگيری مانند اشخاص معمولی 
و حتی با دقت تر از آنها وظيفه خود را انجام می دهند.« 
مهربانی از نوجوانی در كنار تحصيل به كار مشغول بوده 
و از كارفرماهايی نيســت كه طعم زحمت را نچشيده 
باشد. او تعريف می كند: »وقتی نوجوان بودم، با برادرم 
كه معلم حق التدريس بود، تصميم گرفتيم كار و باری 
راه بيندازيم تا درآمدی داشته باشيم. آن زمان فوتبال 
دستی وسيله ورزشی نو و تازه ای بود و پسر همسايه ما 
فوتبال دستی كوچكی خريده بود. من پيشنهاد كردم 
اين وسيله را توليد كنيم و بعد از وارسی لوازم و طرز كار 
فوتبال دستی پسر همسايه، در زيرزمين خانه پدری ام 
مشغول درست كردن اين وسيله ورزشی شديم.« آنها 
نخستين فوتبال دســتی هايی را كه با ابزاری ساده و 
ابتدايی ســاخته بودند، به پدر يكی از دوستان شــان 
ســپردند تا در مغازه اش بفروشــد. برادران مهربانی 
تصور نمی كردند محصول دست ســاز آنها مورد توجه 
مشتريان قرار بگيرد، ولی اين اتفاق افتاد و سفارشات 
ساخت فوتبال دستی هر روز بيشتر می شد. مهربانی 
دوره سربازی اش را در دوران دفاع مقدس و در مناطق 
جنگی گذراند و مشغله های دوران سربازی او باعث شد 
برادرش سفارشات محصول آنها را به تنهايی انجام دهد. 

ماجرای كارفرما شدن  آقا معلم
مهربانی پس از پايان دوره خدمت ســربازی به عنوان 
معلم حق التدريــس در آموزش و پــرورش پذيرفته 
شــد، ولی روز اول مهر مدارك او بــرای تعيين محل 
تدريســش آماده نبود. حدود 2 ماه بعد كه مداركش 
آماده شد، تنها مدرسه ای كه به معلم نياز داشت، مدرسه 

فتانه احدي
روزنامه نگار

اســتثنايی »طاهر« بود. مهربانی برای داشتن شغلی 
آسان و بی دردسر پذيرفت كه دبير ورزش حميد و ديگر 
دانش آموزان اين مدرسه شــود. حتی اوايل گاه و بيگاه 
تصميم می گرفت درس و مدرسه را رها كند و تمام هم و 
غمش را صرف توسعه توليدی كند، ولی كم كم احساس 
كرد دلبسته اين مدرسه و شاگردانش شده و دور شدن از 
آنها برايش آسان نبود. ديگر سفارشات برادران مهربانی 
به اندازه ای رسيده بود كه نمی توانستند در زيرزمين خانه 
پدری شــان آنها را تهيه كنند. علی مهربانی و برادرش 
وقتی در امين آباد ری كارگاه جمع و جوری دست و پا 
كردند، به يك كارگر نياز داشتند تا سفارشات را با سرعت 
بيشتری تهيه و تحويل دهد. مهربانی می گويد: »آن زمان 
برای مهارت آموزی دانش آموزان استثنايی برنامه ريزی 
مناسبی شــده بود و من و ديگر معلمان مدرسه طاهر 
هنر و مهارت های مختلفی مانند كار با چوب و فلز را به 
دانش آموزان می آموختيم، اما اين دانش آموزان وقتی 
فارغ التحصيل می شدند يادگيری اين مهارت ها برايشان 
سودی نداشت و خانه نشين می شدند. من كه توانايی ها و 
مهارت های شاگردانم را می دانستم تصميم گرفتم يكی 

از آنها را در كارگاه استخدام كنم.« 

پسران مهربان آقا معلم
از آن روزها كه كارگاه توليــدی مهربانی با يك كارگر 
شــروع به كار كرده، ســال های زيادی می گذرد و او 
پس از انتقــال كارگاه به كوچه »فتاح« چند شــاگرد 
فارغ التحصيل ديگرش را هم اســتخدام كرده است. 
برای آقا معلم نوع محصوالتی كه توليد می كند اهميت 
زيادی دارد. او می گويد: »گاهی به من پيشنهاد می شود 
وسايلی مانند قليان توليد كنم كه هزينه كم و درآمد 
زيادی دارد، ولی من نمی توانم بپذيرم و ترجيح می دهم 
با سودی كمتر محصولی سالم و مفيد توليد كنم.« علی 
آقا 6سال پيش از آموزش و پرورش بازنشسته شده، اما 
هنوز بيش از آنكه يك كارفرما باشــد، يك معلم است 
و گاه و بيگاه به مدرســه طاهر سر می زند تا اگر كمكی 
از دستش بر می آيد انجام دهد. خير و بركت وجود آقا 
معلم به جوانان ديگری هم كه به كار نياز دارند رسيده 
و به جوانان معمولی زيادی فــوت و فن كار توليدی را 
آموخته يا مواد اوليه در اختيار آنها قرار داده تا در يك 
گوشه تهران يا ساير شهرها كار و كسبی راه بيندازند. آقا 
معلم فرزند پسر ندارد و بچه های كارگاه حكم پسران 
نداشــته اش را دارند. در روزهايی كه او و خانواده اش 
گرفتار كرونا شده بودند، حميد و ديگر كارگران توليدی 
لحظه ای از او غافل نبودند. در آن روزها حميد به بهانه 
خريد دارو و لوازم مورد نياز خانواده آقا معلم، مرتب از 
حال شان باخبر می شد تا همكارانش را از شرايط بيماری 
او مطلع كند. دوره طوالنی بيماری اوســتا علی، موقع 
امتحان پس دادن شــاگردانش بود كه از آن روسپيد 
بيرون آمدند. حميد و همكارانش در اين مدت كارگاه را 
به خوبی چرخاندند و نگذاشتند هيچ كاری زمين بماند. 
علی آقا در روزهای ســخت بيماری وقتی دلواپسی و 
احوالپرسی پرمحبت شــاگردانش را می ديد احساس 

می كرد خداوند 10پسر مهربان به او بخشيده است. 
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اگر در گذشته بخش زيادي از وقت بچه ها  در كوچه براي فوتبال يا بازي هاي ديگر فاطمه عباسي
صرف مي شد، حاال بيشترين زمان فراغتشان در اينترنت و 
فضاي مجازي و دنياي بازي هاي اينترنتي مي گذرد. تا 2سال 
پيش تلفن همراه و لپ تاپ پدر و مادرها معموال در اختيار 
بچه ها بود و از وقتي كرونا در كشــور پديدار شد و آموزش 
مجازي جاي كالس حضوري و مدرســه را گرفت خيلي از 
دانش آموزان مجهز به تبلت و گوشي موبايل شخصي شد ند. 
آنچه مسلم است اينكه استفاده از اينترنت مزاياي زيادي دارد، 
اما ضررهاي آن به ويژه براي كودكان و نوجوانان بي شــمار 
اســت. به همين دليل چند وقتي است كه سيم كارت هاي 
دانش آموزي يكي از راهكارهاي ايران و برخي از كشورها براي 

كنترل و نظارت دانش آموزان 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 روبه رو بوده تا 
اينكه از 2سال پيش به دليل شرايط خاص كشور قرار شد اين 
سيم كارت ها هر چند به صورت 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 
سيم كارت هاي دانش آموزي آغاز شــد و اپراتورها پاي كار 
آمدند و موظف شدند كه سيم كارتي به نام سيم كارت شاد را 
براي استفاده ايمن در فضاي مجازي ارائه كنند تا از اين طريق  
از دل نگراني هاي خانواده ها هم كاسته شود. سيم كارت هاي 
دانش آموزي فقط به فضاهاي مورد تأييد آموزش و پرورش 

دسترسي داشته و مختص استفاده كودكان و نوجوانان در 
فضاي مجازي است و به صورت White list عمل مي كند تا 
دانش آموزان بتوانند بــه فضاهايي كه مورد تأييد اســت، 
دسترسي داشــته باشــند. اين روزها هم در بســياري از 
شبكه هاي مجازي سيم كارت هاي دانش آموزي متعلق به 
اپراتورهاي مطرح كشور تبليغ مي شود كه اين سيم كارت ها 
نيز ضمن پوشش دادن تمامي نيازهاي مكالمه و پيامك اين 
گروه سني، امكان اســتفاده از فضاي اينترنتي سالم، امن و 
پرسرعت، با بسته هاي متنوع، متناسب با سن آنها را فراهم 
مي كند و قيمت پايينــي هــم دارد و خانواده ها به راحتي 
مي توانند اين سيم كارت ها را براي راحتي خيال خودشان هم 

كه شده براي فرزندان زير 18سال شان خريداري كنند.

سيم كارت منفی 18
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ميراث كارت پستالي
ري  روزگـــا ل، كارت پستــا
پيام رســان هويت فرهنگي و 
رســانه اي براي انتقال احتــرام و تبريك بود كــه معموال با 
تصاويري كه باري فخرآور و مايه مباهات مي داشتند آراسته 
مي گشت.امروزه بعد از گذشت ســال ها به يكي از مهم ترين 
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 كارت پستال 
نسبت مستقيمي با اهميت آن و الزام به ثبت و ترويج موضوع 
دارد. كارت پستال ها مســافران بين قاره اي بودند كه شهرها 
و كشــورها را با تصاويري جذاب به مخاطبانشــان معرفي 
مي كردند. شايد اين نخستين بار بود كه شهروندان با دريافت 
كاغذي مي توانستند ببينند آن ســوي آب ها جهان چگونه 
است. هر پديده تازه به تبع فرهنگ و آدابي را با خود به همراه 
مي آورد. نخســتين مواجهه ايراني ها با كارت پستال در سفر 
ناصرالدين شــاه به فرنگ بود كه كارتي را از آنجا به مناسبت 
روز عشاق براي انيس الدوله ارسال مي كند. بعدتر ساير رجال و 
ايراني هايي كه به فرنگ مي رفتند هم كارت پستال هايي براي 
خويشان و نزديكان خود ارســال مي كردند. اين پديده با رواج 
عكاسي رفته رفته فراگير شد و از سال 1877توسط بلژيكي ها 
به ايران وارد شد. كارت پستال ها موضوعات مختلفي داشتند 
 از قبيل مناظر طبيعی، شهرها،ساختمان ها، چهره شاهان و... .
كه بعضا اين تصاوير نقاشي هم مي شــدند كه امروزه عالوه بر 

زيبايي به لحاظ سنديت تاريخي حائز اهميت است.
با فراگير شدن استفاده از كارت پستال نزد توده  مردم در اواخر 
قاجار و نسبت هاي سياسي و رويكردهاي فرهنگي آن روزگار 
سوژه هايي نظير مناظر طبيعي، عكس هاي مستند نيز روي 

كارت پستال ها منتشر مي شدند.
در نمايشــگاهي كه از نخســتين رويدادهاي مــوزه اي به 
شــكل حضوري پس از بازگشــايي مجدد موزه ها در دوران 
كرونا در موزه ملي پســت و ارتباطات برگزار شــد. 30اثر از 
كارت پستال هاي 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 چشمه اي جوشــان از تاريخ ايران و 

تكثير فرهنگ و آيينش بود.

ايران من

سارا كريمان

درصد
دبیر انجمن شركت های 

هواپیمایی گفت: با توجه به 
آنكه در فصل كاهش سفر های 
هوایی هستیم و میزان تقاضا در 
برخی مسیر ها بسیار كم شده، 

بنابراین نرخ بلیت هواپیما 
در برخی از مسیر ها ۵۰درصد 

كاهش یافته است.
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درصد
آمار منتشر شده از سوی مركز 
آمار ایران نشان می دهد طی 
بهار امسال و در قیاس با بهار 
سال گذشته، ازدواج مردان و 
زنان ۳۰ تا ۳۹ساله كه بخش 

اعظمی از آنها را جوانان دهه 6۰ 
تشكیل می دهند با 24/7درصد 

رشد مواجه بوده است.

24/7

هزار
شركت عمران شهرهای جدید 

آمادگی خود را برای آغاز عملیات 
اجرایی حدود 6۱۵هزار واحد 

نهضت ملی مسكن اعالم كرد 
و مدیرعامل آن گفت: پیشنهاد 
پرداخت وام 4۰۰ تا 4۵۰میلیون 

تومانی برای هر واحد را ارائه 
كرده ایم كه دهك های اول تا 

سوم بیشترین كمك و امتیازات 
را دریافت می كنند؛ درخصوص 

متراژ نیز متناسب با سالیق، 
متنوع عمل می كنیم و برای 
كاهش هزینه متقاضیان، 

آپارتمان های6۰ متری را نیز در 
دستور كار داریم.
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حافظ

يك قصه بيش نيست غم عشق وين عجب

نويسندگان باشگاهكز هر زبان كه مي شنوم نامکرر است

 عاشقيت بدوي 
تيفوسي هاي طهران قديم

توي سندكاوي ها و روزنامه گردي هايم  
ناگهان خبري مرا از هستي ساقط 1

مي كند؛ در عرض يك روز، 4مرد، از عشق يك 
خواننده كوچه بازاري زن در دهه 30تهران خودكشي كرده اند. واي 

خدايا آدم چرا از اين همه عاشقيت بدوي، نبايد جر بخورد؟

تأثيري كه شــبكه هاي مجازي بر عشــق و عاشقانگي 
گذاشــته اند يك اســتحاله به تمــام معناســت. تأثير 2

ســهل انگارانه اي كه امروز بر مدل عاشقيت طرفداران نسبت به 
هنرمندان مورد عالقه خود گذاشته اند. االن طرف يعني سلبريتي 
هنرمند، صبح با خميازه اي بيدار مي شود و يك پست درباره مثال 
شلوار چرمي قرمز گوچي در شبكه هاي مجازي مي گذارد پشت 
بندش عاشقانش مي روند زير پستش دويست وشانزده تا دري وري 
مي نويســند يا خيلي جنتلمن باشــند برايش قلب قرمز اليك 
مي كنند. قديم اما داستان فرق مي كرد. مثال در دهه های 20تا 
40، جوانان ساده دل رمانتيكي كه خاطرخواه خواننده ها مي شدند 
نخســتين كاري كه براي اثبات عشــق خود مي كردند دســت 
به خودكشي بردن بود! مثال من يك كفاش سبيل دوگالسي در 
خيابان شهناز قديم تهران مي شــناختم كه هيجده بار و نصفي 
به خاطر عشــق افالطوني فالن خانم خودكشي كرده بود. خوب 
اينجور وقت ها، مي دانيد كه، دست به مهره ملت هميشه عاشق، 
سريع بود و به محض فهميدن قرص خوردن طرف، او را به صورت 
بزكش در صندلي عقــب پيكان مي انداختند و دســت به بوق، 
خيابان هــاي يكطرفه را با عجلــه مي راندندكه برسانندشــان 

بيمارستان لقمان.

البته نكته ظريف نزد خودكشي كنندگان، اين بود كه آنها 
خود مي دانستند كه به محض بستري شدنشان و با انتشار 3

مقدمه خبر انتحارشــان، فوري خبرنگار مجالت عامه پســند و 
پرتيراژ جوانان، اطالعات هفتگي و زن روز و حتي سرويس هاي 
حوادث كيهان و اطالعات كه رقابت وحشــتناك نزديكي باهم 
داشتند خودشان را عين قرقي مي رسانند باالي سرش و با او از هر 
دري مصاحبه مي كردند و هنوز به دو روز نرســيده كه خبرها و 
عكس هاي زردرخسار عاشــق بينوا با آب وتاب در نشريه چاپ 
مي شــد و به گوش خود خواننده هم مي رســيد كه يك يارويي 
به خاطر خاطرخواهي او، دست به خودكشــي  زده است و كيف 
مي كرد. داستان دنباله دار در اين قضايا به آنجا ختم مي شد كه 
وقتي خبر خودكشي اين خاطرخواه در روزنامه ها چاپ مي شد 
آن يكي خاطرخواه ها هم براي اينكه از صف عاشقيت رقبا عقب 
نمانند دست به انتحار مي زدند. در اين چرخه انهدام سرخوشانه 
بود كه باز دوباره عكس و مصاحبه هاي تفصيلي انتحاركنندگان 
جديد هم به صفحه حوادث روزنامه هــا راه مي يافت و خواننده 
خوش به حالش مي شد از اينكه اين همه طرفدار تيفوسي حاضرند 
جان خــود در راه او فدا كنند. مســئله ديگر اين بــود كه حاال 
خودكشي كنندگاني كه از مرگ، قسر دررفته بودند باهم بر سر 
اينكه چگونه مي توان رگ به تيغ سپرد اما نمرد، يا اينكه چگونه 
مي توان مرگ موش خورد و زنده ماند رقابتي خاموش داشتند و 
خانم خواننده هم نشسته بود توي خانه اش، پايش را روي پايش 
انداخته بود و بــه همكارانش طبق طبق افــاده مي فروخت كه 
شــنيدي امروز 4نفر به خاطر من ســر از بيمارســتان لقمان 
درآورده اند؟ مرگ در راه عشــق، مفت بود فقــط بايد مي رفتي 

هندستون! 

درد اين بود كه وقتي خبر خودكشي طرفداران تيفوسي 
فالن خواننده در تهران به صفحات روزنامه ها راه مي يافت 4

حاال نوبت خاطرخواه هاي شهرستاني بود كه براي اينكه از قافله 
عقب نمانند آنها هم مرگ موشي، چيزي به بدن مي زدند و سر از 
خســته خانه درمي آوردند و چشمشــان به در مي خشكيد كه 
خبرنگار محلي روزنامه در شهرســتان، خودش را با عجله باالي 
سرش برســاند و عكس هاي آنها هم به روزنامه راه يابد. در اين 
پروسه افالطوني، هر هواداري كه بعد از شست وشوي اضطراري 
معده در اورژانس، به بخش منتقل مي شد تمام عشقش به اين بود 
كه با ســبدگلي از طرف خواننده مورد عالقه اش مواجه شود و 

اجرش را دريافت كند!
االن در ميان روزنامه گردي هايم بريده جرايدي دارم كه حاكي 
از انتحار ناقص 4خاطرخواه يك خواننده در يك روز اســت! دو 
تا در تهران و يكي در اصفهان نصف جهون و ديگري در مشــهد. 
خدا پدرتان را بيامرزد از جانتان سير شده ايد؟ يا »شو«ی مرگ، 
چنان فريبنده است كه گول مالتان مي كند؟ درد تيفوسي ها اما 
آنجا بود كه در ميان رقابت سياه و مرگ آلودشان براي جان دادن 
در راه سلبريتي هاي عتيقه، ناگهان اجل ِخاطرخواهي كه مرگ را 
به شوخي گرفته بود فرا مي رسيد و مثال مي ديدي كه طرف تا به 
بيمارستان برسد وسط راه قمصور شده است. آقا قمصوردانتون 

پر نشد؟

 خدا را شكر كه شبكه هاي مجازي اختراع شدند و مثل هر 
چيز ديگر، باليي بر سر عشق و عاشقيت و خاطرخواهي و 5

دلدادگي آوردند كه اسكندر مقدوني بر سر جوكي ها نياورد. حاال 
ديگر جماعتي چنان ايمان خود را نسبت به عشق و خاطرخواهي 
از دست داده اند كه علنا انتحاركنندگان دهه بيستي را به مضحكه 
مي گيرند و با قطار تحقيرهاشان از روي نعش آنها مي گذرند. حاال 
نهايت تالش يك طرفدار تيفوسي فالن خواننده يا بهمان بازيگر، 
اين است كه برود توي پيج او و برايش چه مي دانم عكس يك قلب 
آبي بگذارد و بگويد جيگرتو خام خام. يا خطاب به او غزلي بنويسد 
از معيني كرمانشاهي كه در اصل متعلق به مفتون اميني است. يا 
جمله اي قصار از دكتر شــريعتي نقل كند كه در اصل مربوط به 

خانم فالنی بوده است. 
دنيا نه تنها اصالت خود را، كه بدويت شيرين خود را هم ديگر از 
دست داده است. مرگ موش خورهاي قهار دهه 20، جاي خود را 
به اهالي اليك داده اند و سيانورخورهاي دهه 50، به ميليشياي 

اينترنتي فحاش. بنشين تا جانت درآيد. نشستم تا جانم درآيد!

ابراهيم افشار

پنجشنبه عدد خبرعدد خبر

به بهانه سي وسومين سالگرد درگذشت صاحب نغمه هاي   بهشتی

وقیتصداجورلحنرایمكشد
محمدحسين لواساني

سن و سالي نداشتم؛ آنقدر كه هنوز »ميتي كومان« 
و »چوبين« جذاب ترين سرگرمي آن روزهاي من 
محسوب مي شد؛ بچه مدرســه اي نوپاي شايد 8يا 
9ساله بودم كه آواي آســماني او از شورانگيزترين 
نغماتي بود كه محيط خانه و البته بسيار بيش از آن، 
فضاي قلب مرا سخت به خود مشغول مي كرد. همان 
سال ها بود كه ســوره مريم آنچنان در دلم نشست 
كه شــب هاي بلند،  واكمن به دســت با دلدادگي 
تمام آنچنان به طراري نغمه ها و مقامات آن گوش 
مي ســپردم 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 تالش هــاي خود براي زرد 
كردن بر و روي درختان و به رخ كشيدن 

هواي مرموزش دســت نمي كشد، در 
حوالي سي وسومين سالگرد درگذشت 
صاحب آن نغمه هاي بهشتين هستيم 
تا دگربار صوت آســماني اش، آرامش 
پس از توفان مرگ و تدفين باشد؛ آنجا 

كه گريه و شيون جاي خود را به سكوت 
و تامل مي دهد. براي نوشتن از 

برخي انسان ها، آنقدر 
كــه غيرمعمولــي 
هستند و ماندگار، 

ســخت قلمت براي فزوني سواِد ســفيدي اوراق 
روان شود، كه از نشاط وصف ناپذير آثارشان از دل 
اندوهي طويل، حيراني كه چگونه است آورده اين 
همه غم تا آموزه هاي متعــدد از دل واقعه تا متن 
و از صدا تا لحن، طراوتي اينچنين مطول باشــد. 
اگر از اهل موســيقي حتي به عنــوان مخاطب آن 
با چاشــني اندك مطالعه هم كه باشيد، به حتم از 
القاي معاني به مدد صوت و لحن و مناسبت خواني، 
خوانده يا شنيده ايد. دو تواِن تمام در اجرا كه حتي 
مهم تر از كيفيت صدا، ســهامدار عمده جاودانگي 
يك اثر به شمار مي آيد. عبدالباسط، قاري پرآوازه 
مصري از آن دست نغمه ســرايان مشهور در القاي 
مفهوم آيه به واســطه برقراري هارموني و تناسب 
بين آيه و مقامات انتخابي خود بود. سوره يوسف را 
مي توان از بهترين شاهدمثال هاي اين مهم 
خواند. خاطرم هســت كه در آن روي 
كاست سوره مريم، سخنراني از شهيد 
مطهري بود كه از همين هماهنگي 
آيات و نغمات و معنامحوري قرائت 
اين قاري بزرگ مي گفت. عبدالباسط 
بيش از لحن به واسطه صالبت صوت 
و صدايــش، با كالم وحــي آنچنان از 
مســتمع دل ربايي مي كرد 
كه  فرقي هم نمي كرد 
عرب باشد يا عجم، 
مســلمان باشد يا 

ترســا، كه تنها اندك ذوقي مي خواست تا هم دلي 
را بلرزانــد و هم قلبي را معطر كنــد. اهل فن نيك 
مي دانند كه او بيشــتر از 4 مقــام از مقامات عربي 
كه بيات، صبا، رســت و تا حدودي چهارگاه باشد، 
براي تالوت هاي خود وام مي گرفت و از اين روست 
كه ژرفاي تأثيرگذاري او را بيش از هرچيز مرهون 
معنامحوري تالوت ها و صوت جاودانه اش مي دانند. 
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 درحالي كه 
حدود 2 ماه از آخرين تالوتش مي گذشــت، 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، نه تنها 
آيه  به  آيه ســخن گنج را به تار و پود جان و دل مان 
نشاند، كه براي بسياري از صاحبدالن، به گوش جان 
ســپردن قرآن را به   لذتي تمام ناشدني بدل كرد. از 
چه بسيار محنت ها كه به واسطه 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 مي كند يا روايت حزن آلودش از 
دلدادگي زليخا يا آنجا كه اندوه طويل مريم مقدس 
را تصويرســازي مي كند كه »اي كاش پيش از اين 

مرده بودم«...

وب بريتانيا در باربادوس غر
 مستعمرات بريتانيا تا همين چند دهه پيش به قدري گسترده بود كه مشهور بود خورشيد 
در آن »هرگز« غروب نمي كند، اما رفته رفته و با اعالم استقالل كشور هاي مختلفي كه 
از زير پرچم اين كشــور كنار رفتند، اين هرگز هم كنار رفت و خورشيد در بريتانيا هم 
غروب كرد. مورد اخير آن نيز يكي از باسواد ترين جغرافياهاي جهان يعني باربادوس بود 
كه مردمانش بين 35كشور نخست باسواد دنيا قرار دارند. باربادوس كشوري جزيره اي 
است كه ميان درياي كارائيب و اقيانوس اطلس شمالي و شمال شرق ونزوئال قرار گرفته و 
پايتخت آن بريج تاون 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 به عنوان 
نخستين رئيس جمهوري اين كشور انتخاب شد تا باربادوس تازه ترين جمهوري متولد 
شده جهان لقب گيرد. كشتي هاي بريتانيايي حدود 400سال 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 آفريقايي تبار هستند.
اما نگاهي به تاريخ استقالل كشور ها نشان مي دهد حدود نيمي از كشور هاي جهان به 
نوعي مســتعمره امپراتوري هاي بزرگ جهان بوده اند و به همين دليل هر ساله روزي 
را به عنوان روز استقالل جشــن مي گيرند. حتي آمريكا هم هرساله چهارم جوالي را 
به عنوان روزي كه ديگر قســمتي از پادشــاهي بريتانياي كبير محسوب نشد  جشن 
مي گيرد. در ميان كشور هايي كه مستعمره بوده اند و جشن استقالل دارند نمونه هاي 
جالبي وجود دارد. اندونزي سال 1945ميالدي از هلند اســتقالل خود را اعالم كرد، 
عراق سال 1932ميالدي از بريتانيا، كره جنوبي سال 1945ميالدي از ژاپن و مكزيك 

سال 1810ميالدي از اسپانيا.

 واكسن بزن
بعد بمير

آلماني هــا به قانونمندي مشــهورند؛ 
حاال از آلمــان خبر مي رســد حتي 
آنهايي كه قصد خودكشــي دارند هم 
بايد گواهي واكسن كرونا داشته باشند 
و در غيراين صورت خودكشي شــان 
)اتانازي( غيرقانوني اســت. به گزارش 
spectator ماجرا از آنجا آغاز شــد 
كه مردي كه قصد داشــت در يكي از 
كلينيك هاي آلمــان به صورت قانوني 
اتانازي )مرگ خودخواسته( 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 كاربر ها 
)چه مخالف چه موافق اتانازي( به اين 
نكته اشــاره كرده اند كه لــزوم تزريق 
واكسن حتي در چنين شرايطي نشان 
مي دهد سالمت اطرافيان فرد يكي از 
مهم ترين عوامل ضرورت تزريق واكسن 
است و اين تزريق فقط به خاطر تامين 
سالمت فرد انجام نمي شود. موردي كه 
بسياري از واكسن نزن ها به هيچ عنوان 
به آن توجه نمي كنند و فقط خودشان 
را درنظر مي گيرند. به گفته دانشمندان 
تا هنگامي  كه دســت كم 80درصد از 
جمعيت   شهر ها به خصوص كالنشهر ها 
واكسن نزده باشند شيوع اين بيماري رو 

به كاهش نمي گذارد.

گرينويچ

دور دنيا
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