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علي نعمتي، مدافع پرسپوليس مي خواهد با 
پرسپوليس قهرمان ليگ و حذفي شود و به تيم 

ملي برسد. او این روزها به مهره قابل اعتماد 
یحيی تبدیل شده است

  سپاهان و گل گهر 
رقيبان اصلي ما هستند!

هفته یازدهم ليگ برتر فردا برگزار مي شود و   هفته آرام مدعيان
18مدعيان قهرماني بازي هاي نسبتا آساني دارند

  بارساي نونهاالن
پیکان17:00 سپاهان استقالل15:00 پدیده

17:00 ذوب آهنپرسپولیس

نيازمند 
توجه بيشتر
پيام نيازمند با مهار دو پنالتي و نجات تيمش در 

جام حذفي پرتغال به صدر اخبار برگشت؛ البته نام او 

هفته گذشته هم در رسانه هاي ايران در كنار نام 

پرسپوليس تكرار مي شد كه شايد حاال ديگر تكرار نشود

محمد شریفي، هافبك پرسپوليس نخستين 
گلش با پيراهن این تيم را به پدر و مادرش 

تقدیم مي كند. او می خواهد برای رسيدن 
به هدفش به جنگيدن ادامه دهد

سردار در آستانه جدایي از زنيت و كوچ 
از روسيه قرار گرفته. به نظر مي رسد 

كنار آمدن با این واقعيت براي هواداران 
و رسانه هاي روسي ساده نيست

  هيچ  وقت به خودم 
انرژي منفي نمي دهم

  نگاه صفر و صدي 
به سردار آزمون

19

18 18

 رسانه ها و كاربران شبكه هاي 
اجتماعي تصاویري از باز بودن بند 

كفش گاوي منتشر و اشاره كرده  اند 
كه ستاره 17ساله بارسلونا بلد 

19نيست بند كفشش را ببندد

صفحه17

داده نما
مجید مهرابی دلجو / گرافيک: مهدی سالمی

 مردم اخبار سفرهای استانی را 
دنبال می کنند؟

میزان محبوبیت رئیسی در بین مردم

چند درصد مردم اخبار سفرهای استانی را دنبال می کنند

براساس نتایج یک نظرسنجی که آبان ماه امسال انجام شده است 
66.7درصد از مردم سیاست ها و اقدامات دولت سیزدهم و سید ابراهیم رئیسی 
را تایید می کنند. از پاسخگویان سوال شده است آیا سیاست ها و اقدامات 

آقای رئیسی را به عنوان رئیس جمهور تایید می کنید؟
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%66.7
بلی

%11.7
بی پاسخ

%21
خیر

%69.7
زنان

%54.9
زنان

%74.5
ساکنان روستاها

%48
زیاد

%63.8
ساکنان شهرها

%63.8
مردان

%64.3
مردان

%70.7
افراد غیردانشگاهی

%47
18 تا 29 سال

%59.8
افراد دانشگاهی

%61.4
30 تا 49 سال

%21.3
کم

%11.6
بی پاسخ

%64.6
ساکنان روستاها

%57.9
ساکنان شهرها

%69.3
باالی 50 سال

خبر آخرويژه های  امروز

رئیس جمهور روز چهارشنبه تلويحا نسبت به چندصدايي 
اعضاي كابینه در اعالم برنامه هاي اقتصادی دولت تذكر داد. 
سیدابراهیم رئیسي با تأكید بر ضرورت هماهنگي كامل در 
دولت گفت: اعالم مواضع و اطالع رساني از مسائل 
مرتبط با دولت بايد كامال با هماهنگي سخنگوي 
دولت انجام شود. از سوي ديگر مدير و محور 
اقدامات و برنامه هاي اقتصادي دولت، شخص 

معاون اول رئیس جمهور است و...

رئيسی اعضاي كابينه را موظف به هماهنگي با معاون اول كرد
تأكید دوباره بر نقش مخبر 
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نامش همیشه با دوســتی و صلح گره خورده است حتی 
پیش از آنكه به عنوان سفیر صلح ايران در سازمان ملل 

پیشــنهاد يا اينكه جايزه ويژه سال 2020 »كتاب ها برای 
صلح« به او اهدا شود. البته خودش می گويد هیچ گاه 

نتوانسته آنطور كه می خواسته برای صلح بنويسد و 
بنوازد چون هنوز صلحی را در جهان تجربه نكرده 
است. »چكناواريان« نه تنها در میان اهالی موسیقی 

بلكه در دل بسیاری از ايرانیان محبوب است. 

انتشارات همشهري پايیز امسال كتابي را روانه بازار 
كتاب كرده است كه »سواد رسانه اي« نام دارد. اين 

كتاب ترجمه و چكیــده اي از يك مجموعه كتاب 
5 جلدي منتشر شده در آمريكاست كه توسط 

معلمان در مدارس اين كشــور نیز تدريس 
مي شود. در گفت وگو با فاطمه معین، يكي از 
مترجمان كتاب سواد رسانه اي، اين كتاب را 

بررسي كرده ايم.

پای صحبت های لوريس چکناواريان، آهنگساز
هر روزی كه  خوشحال باشیم،  عید است

نگاهي به كتاب »سواد رسانه اي« در گفت وگو با فاطمه معين
سواد رسانه اي، نیاز امروز جامعه ايران
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كمتر پیش می آيد كه يك نفر در دو حوزه ورزش و رسانه و سینما 
به چهره ای آشنا بدل شــود و در هر دو حوزه، عملكردش مورد 
اقبال مردم قرار بگیرد. جهانگیر كوثری، روزنامه نگار ســابق و 
گزارشگر سال های نه چندان دور فوتبال كه اين روزها به عنوان 
تهیه كننده در عرصه ســینما فعالیت می كند، يكی از همین 
افراد اســت. او در دهه50 بازيكن تیم هــای راه آهن و تاج 
سابق بود و بعد از ورود به دانشگاه به عنوان خبرنگار وارد 

فعالیت های رسانه ای شد. 

گپ وگفت با جهانگير كوثری
می خواستم  سريال بسازم، گزارشگر شدم

يادداشت
عیسی محمدی؛ دبير  ضميمه روزهفتم

جناب لوريس چکناواريان، جايي در مصاحبه اش با روز 
هفتم اين شماره، اشــاره مي كند كه مهاجرت بخشي از 
ارامنه به ايران، زماني اتفاق افتاده كه ارمنســتان غربي 
به دست عثماني ها، در دوره شــاه عباس اشغال شده و 
آنها ناچار شده اند كه به ايران بيايند؛ و البته بخشي از آنها نيز در همان سرزمين عثماني 
مانده اند. البته او بعدش، اشاره مي كند كه در واقع اين نوعي مهاجرت نبوده؛ بلکه آنها به 
سرزمين خودشان بازگشته اند. چندباري هم شنيده بودم وقتي يکي دوتا خبرنگار حاال 
حواس شان نبوده يا دقت نداشته اند و او را غيرايراني دانسته بودند، سريع واكنش نشان 
داده و گفته كه من ايراني هستم و اين حرف ها درست و تاريخي نيست. چنين حرف هايي 
از اين موزيسين جهاني و بزرگ، واقعا آدم را به وجد مي آورد؛ كه يک نفر چقدر مي تواند 
سرزمين خودش را دوست داشته باشد؛ جايي كه در آن زيسته و بالنده شده و مي خواهد 

به آن صلح و عشق و دوستي را پيوند بزند.
ابراهيم گلستان، در كتاب »نامه به سيمين« خود، جايي در متني مجادله گونه، به سيمين 
دانشور مي گويد كه ايراني بودن، يک فرهنگ است و آدمي مي تواند اين فرهنگ را در هر 
كجايي داشته باشد. به تعبير ساده تر، كسي مي تواند در غريبه ترين سرزمين ممکن، 
ايراني ترين آدم ممکن باشد؛ و يک نفر مي تواند فارسي صحبت كند و در همين ايران 
خودمان، به شکل عجيبي ضد ايراني باشد. نمي دانم چقدر مي شود حرفش را درست 
دانست؛ اما عميقا معتقدم كه فرهنگ، در تالقي جغرافيا و سبک زندگي و تاريخ متولد 
مي شود. يعني تصور كنيد اگر جغرافيا را بخواهيد از فرهنگ حذف كنيد، چه مي ماند؟ 
البته از اين دست جمله ها و گزاره ها زياد شنيده مي شود كه بله، مهم فرهنگ است؛ حاال 
در ايران باشيم يا نباشيم. اين گزاره ها، حتي در دل خودشان يک خطر بالقوه ولي خيلي 
خطرناك را هم دارند: اينکه حاال ايران هم نباشد و نابود بشود مشکلي نيست؛ ما درونی و 
از نظر فرهنگي ايراني هستيم و هويت ايراني داريم و همين كفايت مي كند! حتي آدم از 

فکركردن به آن هم تنش مي لرزد.
حقيقت آن است كه ما ايراني هستيم؛ كه در قالب اقوام و زبان هاي مختلف تکثر پيدا 
كرده ايم. و حقيقت ديگر آن است كه ايراني بودن را بايد يک احساس تعلق شديد و چه بسا 
فرهنگي بدانيم كه در آن، مي توان از هويت ديني، ملي، تاريخي، قومي و... رگه هاي فراواني 
يافت كه مانند تار و پود يک فرش اصيل ايراني، به هم پيوند خورده اند و نقش و نگاري 
زيبا به نام ايران را ساخته اند. اگر قرار بود تمام تار و پودهاي اين فرش، يک رنگ و يک نوع 
داشته باشد، عمال ديگر با يک فرش زيبا روبه رو نبوديم؛ در بهترين حالت تبديل به يک 

موكت باكيفيت مي شد و ديگر هيچ.
يکي از بهترين بازتاب هايي كه نشان مي دهد همنشيني اقوام و معتقدان اديان مختلف 
در ايران چقدر صلح آميز و جالب است، به حوزه فوتبال بازمي گردد. در دوره اي، آندرانيک 
تيموريان كاپيتان تيم ملي ايران شد و همين امر، مورد توجه رسانه هاي جهان ازجمله 
گاردين قرار گرفت. گاردين نوشت يک مسيحي، كاپيتان تيم ملي ايران كه يک كشور 
مسلمان است، شده. در بازي با هند در سال1394 نيز، 3گل ايران را 3بازيکن اهل تسنن، 
مسيحي و شيعه مذهب به ثمر رساندند. در دوره اي نيز حضور بازيکناني از اقوام و اديان 
مختلف در تيم ملي ايران، مورد توجه قــرار گرفت؛ اتفاقي كه بدون هيچ حرف اضافه، 
باطل كننده بسياري از تبليغات منفي بيگانگان بود و نشان مي داد كه ايراني ها، هميشه 
كنار هم و به خوبي و خوشي زندگي كرده اند و زندگي مي كنند. در واقع همه نکته ماجرا، 
همان تنوع در تار و پودهاست؛ كه فرش زيباي ايران را شکل مي دهد؛ فرشي كه نمي توان 
و نمي شود آن را با يک نخ و يک رنگ، تصور كرد. فرشي كه هويت ملي ماست؛ هويتي كه 
در دل آن فرهنگي غني و مبتني بر مدارا با هم به چشم مي خورد كه همه از حضور در آن، 
خوش وقت هستند و همه نسبت به افراطي گري در آن، با هر قوميت و دين و اعتقادي 

كه باشد، مشکل دارند.
هم صحبتي با چکناواريان عزيز و دوست داشتني، بار ديگر به يادمان آورد كه اينجا، مزرعه 
پدري همه ماست؛ همه مايي كه مي توانيم قوميت و زبان و دين و حتي عقيده متنوعي 

داشته باشيم، ولي در احساس تعلق به ايران و ايراني بودن، اشتراك داشته باشيم... .

مزرعه پدري

 محدوديت هاي تازهرشد47 درصدی باسوادان  
پیش روي جهان كرونازده

  نهضت سوادآموزی در ايران 42ساله شد
  در ابتدای سال 14۰۰ نرخ باسوادی  زنان به 9۶درصد

و  مردان به 9۸درصد  رسيده است

با  گسترش اوميکرون، كشورها راهکارهاي متفاوتي اتخاذ كرده اند

روز خبرساز مترو
  خط5 مترو با تالش  مدیریت شهری بازگشایی شد

  شهرداری  در پی حادثه مترو چه  اقداماتی انجام داد؟
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معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست عصر ديروز 
از روزنامه همشــهري بازديد كرد و بيســت و نهمين  سالروز تاسيس زيست بوم

روزنامه همشهري را تبريک گفت.
علي سالجقه ضمن بازديد از بخش هاي مختلف همشهري در مورد موضوعات مختلف 
محيط زيستي به سؤاالت همشهري پاســخ داد كه مشروح اين مصاحبه در روزهاي 
آينده منتشر خواهد شد. سالجقه در اين بازديد گفت: همشهري در رأس روزنامه هاي 
كشور به موضوعات محيط زيستي توجه داشــته و باعث افتخار است كه همشهري 

بيست و نهمين سالگرد خود را جشن مي گيرد.
رئيس ســازمان حفاظت محيط زيســت در اين ديدار با اعالم آمادگي اين سازمان 
در انعقاد تفاهمنامه همکاري با روزنامه همشــهري در جهت توسعه فرهنگسازي 

محيط زيستي از خبر داد.
علي ســالجقه در ديدار از بخش هاي مختلف روزنامه همشــهري با ابراز اميدواري 
نسبت به تصويب عوارض آاليندگي به ميزان 25درصد در مجلس شوراي اسالمي 
اعالم كرد: اميدواريم بخشي از سهم اين عوارض در مسير توسعه حمل ونقل شهري در 
شهرداري ها استفاده شود. او با تأكيد بر رويکرد جديد سازمان حفاظت محيط زيست 
در توسعه تعامالت جهاني گفت: قرار است براي حفظ محيط زيست تعامل حداكثري 
با جهان داشته باشيم؛ به همين دليل در اجالس بعدي تغييرات اقليمي كه در كنيا 

برگزار خواهد شد، ايران حضور پررنگ خواهد داشت.
رئيس ســازمان حفاظت محيط زيســت همچنين با اشــاره به تالش صنايع براي 
يافتن منابع آب جديــد همزمان با افزايش ارزش اقتصادي آب در كشــور و فراگير 
شدن محدوديت  آبي ايران گفت: روزگاري بود كه سازمان حفاظت محيط زيست با 
مشکالت محيط زيستي در پساب هاي نيشکر هفت تپه مواجه بود، ولي حاال با كاهش 
ميزان آب در كشور به خصوص در استان خوزستان رويکرد آنها به سمت بازچرخاني 
پساب و بازگشــت دوباره آب تغيير كرده اســت و نمي گذارد كسي حتي دست به 
آب خاكستري بزند؛ چون پساب هاي صنعتي و كشــاورزي را براي استفاده دوباره 

بازچرخاني مي كنند.
او آب را به عنوان يک نهاده اقتصادي برشمرد و گفت: متأسفانه تاكنون آب به عنوان 
يک كاال در معادالت اقتصادي به حســاب نيامده اســت و به همين دليل سازمان 
حفاظت محيط زيســت به دنبال ارزشــگذاري اقتصادي منابع زيســتي در كشور 
 اســت. نتيجه قيمت گذاري منابع طبيعــي نيز در اختيار بخش صنعت گذاشــته

خواهد شد.
معاون رئيس جمهوري تأكيد كرد: موضوعات محيط زيســتي و حل مشکالت اين 

بخش در دولت جديد مورد توجه دولت و شخص  رئيس جمهور است.

اعالم آمادگي سازمان حفاظت محیط زيست 
براي همكاري با روزنامه همشهري 

عصر ديروز معاون رئيس جمهور از موسسه همشهری بازديد كرد

افتتاح ایستگاه  توحید در خط 7 
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پنجشنبه 2 دی 21400
ايران شماره  8395

تحركدرروابطايرانوجمهوريآذربايجان
 حضور امروز فؤاد حسين، وزير امورخارجه عراق در تهران 
در حالي است كه حسين اميرعبداللهيان، وزير امورخارجه 
كشورمان در راســتاي رايزني هاي منطقه اي در ماه هاي 
اخير، روز گذشته در جريان سفر به باكو، با الهام علي اف، 
رئيس جمهوري آذربايجان ديــدار و گفت وگو كرد. اين 
ديدار در شرايطي برگزار شد كه 2 كشور پس  از تنش هاي 
ايجادشده در روابط في مابين به دنبال تحوالت ارمنستان، 
در ماه هاي اخيــر گام هاي مؤثري براي توســعه روابط 
دوجانبه و گســترش همكاري هاي متقابل برداشته اند. 
برهمين اساس در نخســتين روز آذرماه بود كه معاون 

 نخست وزير جمهوري  آذربايجان در رأس يك هيأت بلندپايه به تهران آمد و با مقام هاي كشورمان ديدار و گفت وگو كرد. چند روز بعد نيز 
روساي جمهور 2 كشور در حاشيه اجالس سران كشور هاي عضو اكو در تركمنستان با يكديگر ديدار و بر تقويت مناسبات دوجانبه تأكيد 
كردند. علي اف در اين ديدار از حمايت بي سابقه ايران از استقالل جمهوري آذربايجان تجليل و اظهار كرد باكو براي »روابط برادرانه« خود 
با تهران اهميت ويژه اي قائل است و اجازه نمي دهد خدشه اي به آن وارد شود. بر اين اساس سفر ديروز اميرعبداللهيان به باكو گام ديگري 
در مسير گسترش تعامالت ديپلماتيك 2 كشور است كه پس  از دوره اي تنش در روابط في مابين برداشته مي شود. برهمين اساس هم بود 
كه وزير امورخارجه كشورمان در بدو ورود به باكو از انجام ديدارهاي سطح باال با مقام هاي جمهوري آذربايجان خبر داد. اميرعبداللهيان در 
ديدار با الهام علي اف، رئيس جمهوري آذربايجان ضمن ابالغ دعوت رئيس جمهوري ايران از همتاي آذربايجاني خود براي سفر به تهران، 
ديدار روساي جمهوري 2 كشور در پايتخت تركمنستان را نقطه عطف و تحرك جدي در روابط 2 كشور دانست. علي اف نيز در اين ديدار 
دستور كار همكاري دوجانبه ايران و جمهوري  آذربايجان را گسترده تر دانست و ابراز اطمينان كرد همكاري هاي في مابين نتايج خوبي 
دربر خواهد داشت. ديدار و گفت وگو با جيحون بايراموف، وزيرامورخارجه جمهوري  آذربايجان و صاحبه غفاراوا، رئيس پارلمان و همچنين 

معاون نخست وزير اين كشور از ديگر برنامه هاي سفر يك روزه اميرعبداللهيان به باكو بود. 

ث
مك

وزيرامورخارجهعراقامروزبهتهرانميآيد

توسعهروابطايرانوعراق؛گامسوم
سفرفؤادحسينبهايران،سومينحضوريكمقامبلندپايهعراقيدرايران

اززمانآغازبهكاردولتسيزدهمبهشمارميرود
فؤادحســين،وزيرامورخارجهعراقامروزدرتهرانبا

حســيناميرعبداللهيان،همتايايرانيخــودديداروديپلماسی
گفتوگوميكند؛ديداريكهگاممهمديگريخواهدبود
درمسيرتوســعهروابطدوجانبه2كشــورورايزنيپيرامونمسائل

منطقهاي.
وزيرامورخارجهكشورمانامروزدرحاليازفؤادحسينميزبانيميكند
كهدرهفتههاياخيردســتگاهديپلماســيجمهورياسالميايران
گامهايقابلتوجهيدرمسيرتوسعههمكاريهايمنطقهايبرداشته
اســتوراهبردتقويتهمكاريهاباكشورهايهمسايهدردستوركار
دولتسيزدهمقراردارد.برهميناســاسهمبودكهاميرعبداللهيان
ديروزميهمانباكوبودتاباطرح»ايدههايمتنوع«،گامهايمهميبا
هدفتوسعههرچهبيشترروابطدوجانبهايرانوجمهوريآذربايجان
برداشتهشودوامروزهمميزبانوزيرامورخارجهعراقاستتاچشمانداز

روشنتريدرروابط2شريكمنطقهايترسيمشود.
تمركزويژهبرتوســعههمكاريهــايمنطقهايدرحاليســرلوحه
فعاليتهــايوزارتامورخارجهدردولتســيزدهمقــرارگرفتكه
اميرعبداللهيانپسازآغازفعاليتخوددراينوزارتخانه،بغدادرابهعنوان

نخستينمقصدسفرديپلماتيكخودانتخابوبرايشركتدرنشست
بغدادبهعراقسفركرد؛نشستيكهدرشــهريورماهگذشتهباحضور
سرانشماريازكشورهايمنطقهونيزامانوئلمكرون،رئيسجمهوري
فرانسهوباهدف»كاهشتنشهاوبحرانهايمنطقهاي«،»حمايتاز
گفتوگويسازنده«و»تأمينامنيتمشتركمنطقهوتعاملاقتصادي«

برگزارشد.
ايننشستكهبامحوريتبررسيمسائلسوريهبرگزارشدهبود،تبيين
جايگاهعراقدرتحوالتمنطقهخاورميانهرادنبالميكردومقامهاي
اينكشورتالشداشتندباتوجهبهنقشيكهدربرقراري»گفتوگوهاي
تنشزدا«ميانايرانوعربستانسعودي،بهعنوان2قدرتمنطقهاي،

برعهدهگرفتند،بهگسترشنقشآفرينيدراينزمينهبپردازند.

افزايش تحركات ديپلماتيك عراق
درچنينشرايطياستكهبهنظرميرسدبغداددرماههاياخيرتحرك
ديپلماتيكخودراافزايشدادهاستوميكوشــدنقشويژهتريدر
موضوعميانجيگريميانايرانوعربستانسعوديايفاكند؛مذاكراتي

كهبهدليلتحوالتمربوطبهتغييردولتدرايرانمدتيمتوقفشد.

در4دورگفتوگويــيكهايــرانوعربستانســعوديپيرامونرفع
اختالفهايفيمابينداشــتهاند،عراقنقشويژهايداشتهاستوبا
ميزبانيازمذاكرهكنندگانكوشــيدهدوطرفبراساسنقشهراهيكه

ازقبلموردتوافقآنهاقرارگرفتهبود،درمسيرتنشزداييگامبردارند.
برهميناســاسهمعراقدرماههــاياخيرتعامــالتديپلماتيك
قابلتوجهيباايرانبرقراركردهاســت.باتوجهبهاينموضوعســفر
امروزفؤادحسينبهتهران،سومينسفريكمسئولبلندپايهعراقيبه

كشورمانپسازآغازفعاليتدولتسيزدهمبهشمارميرود.
آخرينســفرفؤادحســينبهتهران)19مردادماه(زمانيبودكهتنها
چندروزازآغازرياستجمهوريسيدابراهيمرئيسيگذشتهبودووزير
امورخارجهعراقازنخستينمقامهايخارجيبهحسابميآمدكهبه
كشورمانسفروبامسئوالنايرانيديداروگفتوگوكرد.اودرجريان
اينسفرباتعداديازمقامهايكشورمان،ازجملهمحمدجوادظريف،
همتايايرانيخودديدارورايزنيكرد.ازسويديگربرخيگمانهزنيها
حاكيازاينبودكهوزيرامورخارجهعراقدرجرياناينسفر،دعوتنامه
مقامهايارشداينكشوربرايحضورايراندرنشستبينالملليبغدادرا

بهرئيسجمهوريكشورمانتقديمكردهاست.
حدوديكماهپسازحضورفؤادحســيندرايران،مصطفيالكاظمي،
نخستوزيرعراقنيزدربيســتويكمينروزازشهريورماه2هفتهبعد
ازبرگزاريكنفرانسبغداددراينكشــور،دررأسيكهيأتبلندپايه
سياسيواقتصاديراهيتهرانشد؛سفريكهچنديندستوركارمهم
ودستاوردهايقابلتوجهينيزبههمراهداشت.پيگيرياهدافنشست
بغداد،تبادلانرژيميان2كشور،ادامهگفتوگوهاميانايرانوعربستان
دربغداد،موضوعامنيتواهميتهمكاريهايمشتركميان2كشور
درزمينهمبارزهباگروههايتروريستيازمهمتريناهدافاينسفربود.

بازتاب توسعه روابط
سفرنخســتوزيرعراقبهايراندرشــرايطيكهاينكشوردرآستانه
برگزاريانتخاباتپارلمانيقرارداشت،بازتابهايگستردهايدرمحافل
منطقهايوجهانيداشــتوجنبههاياقتصاديوسياسياينسفر

موردتوجهرسانههاقرارگرفت.انجاماينسفروگفتوگويالكاظميبه
رئيسجمهوريكشورماندستاوردهايقابلتوجهينيزبههمراهداشتو
گامهايمهميباهدفگسترشهمكاريهايسياسي،امنيتي،اقتصادي

وفرهنگيميان2كشوربرداشتهشد.
بررســيوضعيتانجامبرخيپروژههايعمرانيمشــترك،پيگيري
مطالباتجمهورياسالميايرانازعراقكهدرقبالفروشگازوبرقبه
اينكشوربود،رايزنيبرايحضورحدود60هزارزائرايرانيبهعراقدرايام
اربعينحسيني)ع(وازهمهمهمترلغورواديدميان2كشورازمهمترين

دستاوردهايسفرنخستوزيرعراقبهتهرانبود.
درايــنميــاننقشآفرينيعــراقدرزمينــهتنشزدايــيميان
جمهورياسالميايرانوعربستانســعودي،ازديگرموضوعهاييبود
كهدرجريانســفرمصطفيالكاظميبهتهرانموردتوجهرسانههاي
بينالملليقرارگرفت.برخيناظرانتحوالتمنطقهبرايناعتقادبودند
كهيكيازمهمتريندستوركارهاينخستوزيرعراقدرسفربهتهران،
استمرارتالشهاياينكشوردرچارچوبكاستنازتنشهاميانايرانو
عربستانسعوديبودهاست.الكاظميميكوشددراينزمينهدوطرفرا
بهيكديگرنزديكتركردهونقشمهمتريدرتحوالتخاورميانهايفاكند.

الگويي براي توسعه مناسبات
هرچههست،بهنظرميرسددرشرايطكنونيمقامهايايرانوعراقاز
ارادهويژهايدرزمينهتوسعهروابط2كشوردرحوزههايمختلف،ازجمله
سياســي،اقتصاديوفرهنگيبرخوردارند.اگرچهتحوالتمنطقهاي
نشانميدهدتركيهوعربستانســعوديازمهمترينرقبايايراندر
عراقبهحسابميآيند،اماازسويديگرتمايلدولتعراقبرايبرداشتن
گامهايمؤثردرزمينهتوسعهروابطباايران،گوياياهميتراهبردي

گسترشارتباطاتباجمهورياسالميبرايمقامهاياينكشوراست.
ايندرحالياستكهدرسالهاياخيرنيروهايفرامنطقهايكوشيدهاند
روابطايرانوعراقراتهديدمحورجلوهدهند،اماتوسعهروزافزونروابط
دوجانبهنشانميدهدروابطايندوكشورميتواندبهعنوانالگوييبراي

گسترشثباتومناسباتمنطقهايدرخاورميانهمطرحشود.

گزارش

تأكيد دوباره رئيسي بر نقش مخبر در دولت
رئيسجمهوراعضايكابينهراموظفبههماهنگيبامعاون

اولخوددرخصوصطرحمواضعاقتصاديكرد

رئيسجمهورروزچهارشنبهتلويحانسبتبهچندصدايياعضايكابينه
دراعالمبرنامههايدولتتذكرداد.سيدابراهيمرئيسيباتأكيدبرضرورت
هماهنگيكاملدردولتدرزمينهاطالعرســانيگفت:اعالممواضعو
اطالعرسانيازمسائلمرتبطبادولتبايدكامالباهماهنگيسخنگوي
دولتانجامشود.ازسويديگرمديرومحوراقداماتوبرنامههاياقتصادي
دولت،شخصمعاوناولرئيسجمهوراســتوهرگونهاطالعرساني

درخصوصمباحثاقتصادينيزبايدباهماهنگيايشانباشد.
اشارهرئيسيبهماجراياعالمدوبرابرشدنيارانههاينقديازسوي
محسنرضاييوتكذيببعديآنازسوياحســانخاندوزي،وزير
اقتصاديوسخنگوياقتصاديدولتبود.دولتسيزدهمبرايطرح
مواضعدقيقتروتخصصيتردرحوزههايسياسيواقتصاديعالوهبر
انتصابعليبهادريجهرمي،سخنگويدولت،خاندوزيرانيزبهعنوان

سخنگوياقتصاديدولتمنصوبكرد.
رئيسي30مردادامســالدرجريانحضورشدرمجلسبرايدفاع
ازوزرايپيشنهاديبابياناينكهمعاوناول،مسئولهماهنگيتيم
اقتصادياست،گفتهبود:»اينرابههمهدوستانگفتيمبراياينكهبگو
مگونباشد؛معاوناولمسئولاينهماهنگياست.چهتيماقتصادي
بهمعنيخاص،بانكمركزي،وزارتاقتصاديوبرنامهوبودجهوچهبه
معنيعاميعنيتماموزارتخانههاياقتصاديكهدراينرابطهميتوانند
نقشداشتهباشندبراياينكهاينهماهنگيكامالًبتواندصورتبگيرد.

نگاهبهتيماقتصاديبرايهماهنگيكاماًلموردتوجهبودهاست.«

پيام رهبر معظم انقالب در پی عروج 
شهادت گونه سفير ايران در يمن

حضرتآيتاهللخامنهايرهبرمعظمانقالباســالميباصدورپيامي
درگذشتشهادتگونهحسنايرلوســفيرمجاهدوكارآمدجمهوري
اســالميايراندريمنراتبريكوتســليتگفتند.بهگزارشسايت
اطالعرسانیدفتررهبرمعظمانقالب،متنپيامايشانبهاينشرحاست:

بسماهللالرحمنالرحيم
درگذشتشهادتگونهسفيرمجاهدوكارآمدجمهورياسالميدر
يمنجنابآقايحسنايرلورحمتاهللعليهرابهخاندانگراميوبه
دوستانوهمفكرانشدرمراحلگوناگونمجاهدتدرازمدتوي
تسليتوتبريكعرضميكنم.پروندهافتخارآميزاومجموعهاياز
مجاهداتسياسيوتالشهايديپلماسيوتحركاجتماعياست.
2برادرويپيشازاوبهفيضشهادترسيدهاند.رحمتخدابراين

برادرجهادگروخاندانصبوروبصيروفداكارشباد.
سيدعلي خامنه اي
 ۱ دي ماه ۱۴۰۰

واكنشهابهشــهادتحسنايرلو،سفير
جمهورياسالميايراندردولتنجاتملي
يمنهمچنانادامــهدارد.درجديدترين
واكنشهــا،بهدنبالســخنانحســين
اميرعبداللهيان،وزيرامورخارجهكشورمان
دربارهكارشكنيســعوديهادرجريان
انتقالاينشــهيدبزرگواربهكشورمان،
مقامهايعربستانســعوديواداربهارائه

توضيحهاييدراينزمينهشدند.
براســاسگــزارشخبرگزاريرســمي
عربستان)واس(،سخنگويرسميائتالف
عربيبهرهبــريعربســتاندرتوجيه
كارشكنيهاياينكشوردرانتقالشهيد
ايرلوازصنعابهتهران،تعللدراينزمينهرا

ردكردهاست.
ســرهنگتركيالمالكــيبااشــارهبه
صحبتهايوزيرامورخارجهكشورمان،
معتقداســت:فرماندهيائتالفعربيبه
دستورمقامهايسعودي،بادرنظرگرفتن
اصولبشردوستانهواحترامبهميانجيگري
عمانوعراقدركمتراز4۸ساعتپساز
اعالموضعيتسالمتيحسنايرلو،روند

انتقالاوراتسهيلكردهاست.
ويهمچنيــنعنوانكــردهفرماندهي
نيروهايمشتركائتالفهمهتسهيالت
ومجوزهايالزمرابرايعبورصادركرده
وازهواپيماينيــرويهواييعراق)مدل
سي130(حمايتهايلجستيكالزمرا

انجامدادهاست.
تركيالمالكيدراينگفتوگوهمچنين
بابياناينكه»عربستانبهرفتارهاواصول

انســانيخودادامهخواهدداد«،ادعاكرد:
ايندومينباراستكهائتالفعربيبهيك
شهروندايرانيكمكميكند؛قبلازاين
نيزدرسال2019نيرويهواييعربستان
يكيازافرادكشتينظاميساويزدردرياي
سرخرابهبيمارستانيدرعربستانمنتقل
كردوبرايمــدتطوالنيبرايدرماندر
آنجاماندوبعدازآنباوساطتعمانتوسط
يكهواپيمايسعوديبهمسقطمنتقلشد

تابهكشورشايرانبازگرداندهشود.
توضيحاتسخنگويرسميائتالفعربي
بهرهبريعربســتاندربارهانتقالشهيد
ايرلوبــهتهراندرحاليمطرحميشــود

كهوزيرامورخارجهكشورماندرجريان
تشييعپيكراينشهيدبزرگواربااشارهبه
تالشهايانجامشدهدراينزمينهازسوي
اينوزارتخانه،گفتهبــود:»همكارانمن
تالشميكردندمجوزيگرفتهشودبراي
انتقالبهموقعبرادرجانبازمانوديپلمات
پركارايراندريمنتابتوانيمويرابهموقع
بهتهرانمنتقلكنيــمومراحلدرماني
ايشانتكميلشــود؛كوتاهيكردندوما
اينكوتاهيواينظلميراكهدرحقاين
شــهيدبزرگبهعملآمدهرگزفراموش
نخواهيمكرد.«اميرعبداللهيانهمچنين
دراينمراسمبه»تعللبرخيدستگاههاي

اجراييعربستانسعودي«دراينزمينه
اشارهواعالمكرد:جمهورياسالميايران
اعتراضخودرا،براساسكنوانسيونهاي
بينالملليبهصورترسمياعالمميكند.

داستان رشادت، شهامت و جهاد
وزيــرخارجهيمــننيــزدرگفتوگوبا
خبرگزاريايرانپرسدرصنعا،دربارهسفير
شهيدايراندراينكشورگفت:مأموريت
حســنايرلودريمنمنحصــربهبخش
ديپلماتيكنبود،بلكهاوازبيمارستانها
ديدنميكرد،درمراسممختلفيمنيها
حاضرميشــدوبهآناناعالمميكردكه

ملتايرانباآنهاست.
هشامشــرفعبداهللادامهداد:زمانيكه
هيچكسدركنارمانبودوهمهجهانيان
تماشاچيبودند،حســنايرلووارديمن
شد.وروداوبهيمنمانندموشكيبودكه
دررســانههايمتجاوزانبهيمنمنفجر
شــد؛هيچكســيانتظارحضوراورادر

يمننداشت.
ويادامهداد:درمدتكوتاهيكهشهيد
ايرلودريمنحضورداشــت،اقدامهاي
بسيارزياديانجامدادكهنميتوانهمه
آنهارابرايجهانيان،گفــت،اماآنچهاو
انجامداد،دههاسفيرديگرانجامندادند.با
وجوداينكهثباتوامنيتدرصنعاحاكم
است،هيچسفيريبهاينجانيامد،اماحسن
ايرلوداستانرشادت،شــهامتوجهاد
بودوبعدهادربــارهاوگزارشهايزيادي

خواهيدشنيد.

يگانهاينيرويزمينيسپاهدرسومينروز
ازرزمايشپيامبراعظم17دفاعازسواحلودفاعی

جزايرراتمرينكردند.اينماموريتهادر
جزيرهالركبرگزارشد.

بهگزارشفارس،درسومينروزرزمايشمشتركپيامبر
اعظم17همچنينتانكپيشرفتهكرار)تي72امارتقايافته(
تحويلنيرويزمينيسپاهشدهوبراينخستينباردراين
رزمايشعملياتيشد.تانكهايكرارتحويلشدهبهنيروي
زمينيسپاه،درحقيقتنمونهارتقايافتهتانكهايتي72ام
ايننيروهستندكهتوسطصنايعزرهيبنيهاشموزارت
دفاعارتقاپيداكردهوهماكنونسايرتانكهايتي72ام
نزسانيزبرايارتقابهوزارتدفاعتحويلشدهاند.تانكهاي
تي72امارتقايافتهنيرويزمينيسپاهقادرخواهندبودانواع
پرتابههايضدزرههدايتشوندهراقبلازرسيدن،ازطريق
اخاللرويسامانههايهدايتكنندهموشكمنحرفكنند
وبهاينترتيباينتانكهاماندگاريبيشتريدرصحنه

رزمخواهندداشت.سردارسرتيپپاسدارمحمدپاكپور،
فرماندهنيرويزمينيســپاههفدهمينرزمايشپيامبر
اعظم)ص(رارزمايشيمشــتركوتركيبيكهبراساس
تقويمرزمايشهايســاالنهدرحالاجراستتوصيفو
تصريحكرد:مابهعنوانپاســدارانقالببايدهموارهخود
رامتناسببابرآورددشمنآمادهنگهداريم.سردارپاكپور
بهارتقايتوانمنديهايپهپادينيرويزمينيسپاهاشاره
كردوگفت:مافناوريتوليدوتكثيرپهپاديرابهدســت
آوردهوبومــيكردهايم.پهپادهايتهاجمــيورزميما
ميتوانندهرنقطهايراكهنيازباشدموردهدفقراردهند،
بهطوريكهبااينابزاروطيشدنروندبلوغوتجهيزاين
پرندهها،هدفگيريوانهدامهرهدفيامكانپذيرشــده
اســت.ماباتالشمتخصصانصنايعدفاعوسازمانهاي
جهادخودكفاييبهتوانمنديموشكهاينقطهزنمجهز
شدهايمكهدرهمينرزمايشنيزبخشيازاينتوانمندي
عملياتيخواهدشد.درادامهرزمايش،پهپادهايرزميو
مراقبتينيرويزمينيسپاه،ضمنپايشمنطقهرزمايش
نسبتبهانهداماهدافازپيشتعيينشدهاقدامكردند.در
اينمرحلهازرزمايش،پهپادهايمهاجر6نيرويزميني
سپاهبابمبهايهوشــمندونقطهزنقائم،اهدافثابت
ومتحركدشمنفرضيرابادقتمورداصابتقرارداده

ومنهدمكردند.عالوهبرايــنپهپادهايانتحارينيروي
زمينيسپاهنيزكهبهتازگيبهسازمانرزمايننيروالحاق
شــدهاندباپروازبرفرازمنطقهرزمايش،اهدافخودرابا

موفقيتمنهدمكردند.
همچنيندراينبخشازرزمايــشيگانهايپدافندي
نيرويزمينيســپاهموفقبهانهدامپهپاددشمنفرضي
درآسمانمنطقهرزمايششدند.رزمايشپيامبراعظم17
ازدوشــنبه29آذرآغازشــدهوبهمدت5روزدرسواحل
خليجفــارس،تنگههرمزومنطقهعمومياســتانهاي
هرمزگان،بوشــهروخوزســتانباحضوريگانهايياز
نيروهايزميني،درياييوهوافضايسپاهوهمچنينبرخي

ازيگانهايمردمپايهبسيجمستضعفينبرگزارميشود.

عربستاندربارهتعللدرانتقالايرلوقبلازشهادتبهتهرانتوضيحداد

توجيه كارشكني

آمادگی پهپادهاي سپاه 
در دفاع  از سواحل جنوب

امير عبداللهيان بعد از انتخاب به عنوان وزير امورخارجه به بغداد سفر كرده بود.
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   برنامه ريزي براي افتتاح 12 ايستگاه مترو در سال 1401
در خط 7مترو جدا از ايستگاه متروي توحيد كه ديروز به بهره برداري رسيد، 2ايستگاه ديگر هم با پيشرفت 70درصدي روبه رو هستند و در آينده اي نزديك 
تكميل و افتتاح مي شوند. ايستگاه هاي بوستان گفتگو و 17شهريور طبق برنامه زمانبندي در سال  جاري و البته با تحقق ميزان بودجه الزم تكميل خواهند 
شد. در بازديد ميداني سيدجعفر تشكري هاشمي، رئيس كميسيون عمران و حمل ونقل شوراي اسالمي شهر تهران، سيدمجتبي شفيعي، معاون حمل ونقل 
و ترافيك شهرداري و علي امام، مديرعامل شركت متروی تهران از اين ايستگاه ها نيز وضعيت پيشرفت شان مورد بررسي قرار گرفت. در اين بازديد مقرر 
شد شركت متروی تهران، ليست آخرين وضعيت ايستگاه هاي در حال تكميل خطوط  6 و 7براي سال 1401به همراه بودجه مورد نياز و برنامه زمانبندي 
پيشرفت عمليات اجرايي آنها را ارائه كند تا با حمايت شوراي شهر و شهرداري تهران براي افتتاح بدون تأخير حداقل 12ايستگاه در سال آتي اقدام شود.

اعزام 3ايستگاه آتش نشاني
جالل ملكي، سخنگوي سازمان آتش نشاني شهر تهران:

با اعالم حادثه بالفاصله 3ايستگاه آتش نشاني و 4دستگاه جرثقيل سنگين و نيمه سنگين به ايستگاه چيتگر 
اعزام شدند و در بررسي هاي اوليه مشخص شد درهاي 2دستگاه واگن )واگن ابتدايي قطار عقبي و واگن 
انتهايي قطار جلويي( قفل و مسافران محبوس شده بودند كه نيروهاي آتش نشان درها را باز و مسافران را 
به بيرون منتقل كردند. مأموريت آتش نشــانان در نيمه هاي روز به پايان رسيد اما تعدادي از نيروها براي 

پشتيباني تا خروج تمام واگن ها از روي ريل در محل حادثه حضور داشتند.

ث
مك

بستري شدن 11مصدوم در بيمارستان
مجتبي خالدي، سخنگوي اورژانس كشور:

براي امدادرساني به مصدومان حادثه ديروز، 10دستگاه آمبوالنس و يك دستگاه اتوبوس آمبوالنس به محل 
اعزام شد و اورژانس هوايي هم در آماده باش قرار گرفت. بررسي هاي اوليه نشان مي  داد كه تعداد مصدومان 
حدود 10نفر است اما پس از خروج تمامي مسافران تعداد مصدومان به 20نفر رسيد كه 9نفر جراحت هاي 
سطحي داشتند و در محل مداوا شدند اما 11نفر به دليل شرايط جسمي نامناسبي كه داشتند، با آمبوالنس ها 

به بيمارستان منتقل شدند و براساس آخرين گزارش حال يك نفر از مسافران وخيم بوده است.

ث
مك

متروي تهران ديروز پرخبر بود؛ از يك  سو 
يك قطار در خط 5 و حوالي ايســتگاه گزارش

چيتگر، از ريل خارج شــد تا به قطاري 
ديگر برخورد كند و حادثه بيافريند و از ســوي ديگر، 
عصر، طبق برنامه قبلي، ايستگاه تقاطع توحيد در خط 7 
به بهره برداري رسيد. البته كه تا لحظه تنظيم اين خبر، 
علت دقيــق حادثــه رخ داده اعالم نشــده بــود اما 
بررسي هاي اوليه نشان مي  داد كه حادثه در پي خطا در 
سيســتم كنترلي ATP رخ داده است. با وجود اين، با 
دستور شــهردار تهران، كميته ويژه اي تشكيل شد تا 
ماجرا موشكافي شده و علت مشخص شود. با همه اينها، 
مي توان گفت كه حادثه ديروز صبــح، زنگ خطري 
جدي تر از هميشه براي توجه به مترو به حساب مي آيد. 
اين ناوگان انبوه بر، نياز به حمايت هاي بيشتري به ويژه 
از سوي دولت دارد؛ وگرنه احتمال حوادث ناگوارتري در 
آن مي رود. اگرچه طي چند سال اخير، اختالل هايي در 
خطوط مختلف متروي تهران نيز رخ داده كه با توقف 

قطارها همراه بوده است.

تشكيل كميسيون سوانح
ديروز كه قطار در ايستگاه گلشــهر كرج توقف كرد و 
مسافران سوار شــدند، گمان نمي كردند قرار است در 
چندمتري ايستگاه چيتگر غافلگير شوند. عقربه هاي 
ساعت روي عدد 7 و 8دقيقه بامداد قفل شدند و حادثه 
رخ داد و قطار از روي ريل خارج شــد. مسافران مات 
و مبهوت بودند. مأموران ايســتگاه چيتگر، نيروهاي 
اورژانــس و مأموران آتش نشــاني به محــل حادثه 
رسيدند. هنوز دقايقي از حادثه نگذشته بود كه عكس 
و فيلم ها در صدر خبرهــاي فضای مجازي و خروجي 
سايت هاي خبري قرار گرفت. روز به نيمه نرسيده بود 
كه گمانه زني ها و اظهارنظرهاي غيركارشناسي شروع 
شد اما حضور شهردار تهران همراه با معاون حمل ونقل 
و ترافيك و مدير شــركت بهره برداري مترو در محل 
حادثه و گفت وگوي آنها با رســانه ها خط پاياني شد 

براي گفته هاي بي پايه واساس. ســرانجام هم اگرچه 
قرار بود مسير اكســپرس خط 5 مترو )تهران-كرج( 
صبح امروز يعني پنجشــنبه، بازگشايي شــود اما با 
تالش بي وقفه مهندسان، تكنيسين  ها و ساير نيروهاي 
متخصص، حدود ساعت 20ديروز، خط به طور كامل 

بازگشايي شد.
 شهردار تهران روز گذشته در همين خصوص گفت: »تا 
ساعت 6بعد از ظهر، بيش از 80درصد از خط 5 مترو بعد 
از حادثه، بازگشايي شد و خط، قبل از روز پنجشنبه، 

دوباره آماده بهره برداري كامل مي شود.« 
عليرضا زاكاني همچنين دربــاره علت حادثه گفت: 
»گمانه زني در هر حادثه اي انجام مي شود اما درباره 
چنين حوادثي كه به نوعي با شــرايط پيچيده فني 
مواجه هســتيم اظهارنظر بدون بررســي هاي الزم 
امكان پذير نيست.« او از تشــكيل كميسيون سوانح 
هم خبر داد و افزود: »در نخســتين اقدام مقرر شد 
تا كميته ســوانح تشكيل شــود و كارشناسان علت 
بروز اين حادثه را بررســي كنند اما به طورقطع فقر 
و عقب افتادگــي در تجهيز و اورهال كــردن ناوگان، 
زمينه ســاز چنين حوادثی هستند و تالش مي كنيم 
با اقدامات جــدي ايــن كمبودها را رفــع كنيم تا 
خدمت رســاني مطلوبي داشــته باشــيم.« شهردار 
تهران ضمن ابراز تأسف از حادثه رخ داده تأكيد كرد: 
»مســافران بيمه هســتند و نبايد نگران هزينه هاي 
درمان باشند. همچنين مسئوالن شركت شهر سالم 
مكلف شدند موضوع مداواي مصدومان اين حادثه را 

با جديت پيگيري كنند.« 
رئيس شوراي شــهر تهران هم به فرسودگي ناوگان 
ريلي پايتخت اشاره كرد و با بيان اينكه كمبود قطعات 
و اورهال شدن قطارها مواردي هستند كه بارها توسط 
اعضاي شوراي شهر مطرح شــده است، گفت: »طي 
8سال گذشــته تعلل هاي زيادي در بهبود وضعيت 
حمل ونقل صورت گرفته و رفع كاستي ها در اين زمينه 
ضرورت دارد.« مهدي چمران تأكيد كرد كه مديريت 
شهري جديد برنامه هاي جامعي با حمايت دولت براي 
بهبود وضعيت حمل ونقل با اولويت كاري درنظرگرفته 

ولي به هر حال اين اقدامات اندكي زمان بر است.

قطارها به تعميرگاه رفتند
معاون حمل ونقل و ترافيك شهردار تهران نيز ضمن 
عذرخواهي بابت حادثه رخ داده، از اعزام 100دستگاه 
اتوبوس به پايانــه صادقيه و ايســتگاه هاي چيتگر و 
وردآورد خبر داد و گفت كه پس از هماهنگي با ناوگان 
اتوبوسراني، مسافران به سرعت جابه جا شدند. مجتبي 
شفيعي از جداسازي واگن ها و خروج آنها از روي ريل 
هم خبر داد كه تا زمان تنظيــم اين گزارش عمليات 
جداسازي 2واگن و يك لكوموتيو از يك قطار و 6واگن 
و يك لكوموتيو از قطار ديگر كه سالم بودند، به اتمام 
رسيده بود و تكنيسين ها مشغول جداسازي واگن هاي 
آسيب ديده و انتقال آنها به تعميرگاه بودند. همچنين 
براساس آخرين اظهارنظر انجام شده از سوي مسئوالن 
شركت بهره برداري مترو در حدود ساعت20 چهارشنبه 

خط 5 مترو به طور كامل بازگشايي شد.

اعزام سريع اتوبوس هاي جايگزين
برخورد قطارها ازجملــه گمانه زني هايي بود كه ديروز 
بازنشــر مي شــد اما عبدالمطهر محمدخاني، رئيس 
مركز ارتباطات و امور بين الملل اين موضوع را رد كرد 
و گفت كه تصاوير ثبت شده توسط دوربين عكاسان و 
تصويربرداران نشــان داد  قطارها هم مسير بوده اند و از 
پهلو با هم برخورد كرده اند. او همچنين ديروز در صفحه 
توييتري خود نوشت: »بعد از حادثه امروز مترو، شاهد 
اعزام سريع اتوبوس هاي جايگزين بوديم، كارشناسان 
از همان لحظات اوليه مشــغول تالش براي بازگشايي 
شدند و البته شــهردار هم حضور »ميداني« در محل 
حادثه داشت؛ مديرعامل مترو عذرخواهي كرد و قول 
يكپارچه ســازي  ســريع همه مراكز فرمان را داد.« در 
واقع اشــاره محمد خاني به اعزام 100 دستگاه اتوبوس 
تك  كابين و دوكابين براي انتقال مسافران در مسير رفت و 
برگشت از ايستگاه هاي متروي چيتگر و متروي وردآورد 

به پايانه صادقيه و بالعكس، به صورت رايگان است.

قطع سيستم كنترل اتوماتيك قطار
ديروز پس از آنكه موضوع خطاي انساني مطرح شد، 
انتشار خبري از عليرضا نادعلي، سخنگوي شوراي شهر 

تهران مبني بر اينكه گزارش  ها حاكي از آن است كه 
خطاي انساني در اين اتفاق محرز بوده، اين موضوع را 
تقويت كرد. در نهايت مديرعامل شركت بهره برداري 
مترو قطع سيســتم كنترل اتوماتيك قطار )ATP( را 
بيان كرد و گفت كه بررســي اوليه نشان داد سيستم 
ATP قطع شده بود و بايد دليل اين قطعي مشخص 
شود. به گفته مهدي شايســته اصل، ATP سيستمي 
اســت كه به صورت خودكار زماني كه 2قطار از كنار 

يكديگر عبور مي كنند، سيستم را قفل مي كند و حتي 
اگر راهبر هم بخواهد جلو بيايد، اين امكان به او داده 
نمي شــود. او گفت: »در خطوط ريلي اولويت عبور با 
قطارهاي تندرو است و قطعا ورود قطار عادي به مسير 
قطار اكسپرس خطا بوده است. اختالل در اين سيستم 
كامال مشخص و مبرهن اســت اما بايد بررسي هاي 
فني و تخصصي انجام شــود تا بتوان علت را دقيق تر 

بيان كرد.«

صبح ديروز يك  رام قطار متروي خط 5 تهران- كرج در حوالي 
ايستگاه چيتگر از ريل خارج شد و به قطاري ديگر برخورد كرد

روز خبرساز مترو

يادداشت

 نگهداشت شهر
خط مقدم شناسايي مشكالت

طرح نگهداشت شهر، توسعه و تحقق شهر 
پايدار به عنوان مهم ترين هدف مديريت 
شهري هميشــه دغدغه مســئوالن و 
برنامه ريزان شهري بوده است. در تعريف پايداري شهري بايد گفت، در 
چنين شهري برنامه ريزي به گونه اي است كه جامعه شهري ساكن در 
آن مي توانند بدون تهديد نياز نسل هاي آتي، نيازهاي كنوني را برطرف 
كنند.  در همين راستا طرح بهبود و نگهداشت شهر كه طرحي خدماتي 
و فوريتي است، مطرح مي شود تا مديريت شهري عالوه بر شناسايي 
مشكالت، با مطالعه و بررسي ميداني معضالت شهري، براي اصالح امور 
در هريك از مناطق گام بردارد و شهر را به استانداردهاي تعريف شده در 
چارچوب شهر پايدار و شهر انسان محور نزديك كند. بهبود نگهداشت 
شــهر هم مقوله ديگري اســت كه در حوزه مديريت شهري مطرح 
مي شود و بيانگر آن است كه شــهر در حد استانداردهاي تعيين شده 

نيست و بايد وضعيت بهبود يابد تا به استانداردها نزديك شود. 
به عبارت ديگر نگهداشت شهر و بهبود نگهداشــت شهر 2مقوله اي 
است كه نشــان مي دهد بعد از انجام اقدامات و رسيدن شهر به حد 
مطلوب بايد تالش شود تا به سرنوشتي پايين تر از آنچه در قالب يك 
حركت فوريتي و اورژانسي به انجام رســيده، دچار نشود. امروز اگر 
شهرها از استانداردهاي معمول و متعارف فاصله دارند، به اين دليل 
نيست كه نيرو و امكانات الزم نداشته اند، بلكه به اين معناست كه از 
امكانات و سرمايه هاي موجود به درستي بهره نگرفته اند يا در زماني كه 
شهر نيازمند خدمات معمول بوده چنين خدمتي ارائه نشده است و 
شهروندان هم در انعكاس مطالبات خود كوتاهي كرده اند. طرح بهبود 
نگهداشت شهر اگرچه يك طرح خدماتي و فوريتي است و اطالعات 
در سامانه هاي 137و 1888كه يكي از مهم ترين پلتفرم هاي مشاركت 
شــهروندي در برنامه ريزي شهري اســت، ثبت مي شود و مهم ترين 
اهداف اجراي آن آراستگي سيما و منظر شهر، افزايش رضايتمندي 
شهروندان، ارتقاي سطح خدمات به شــهروندان با استفاده بهينه از 
امكانات اســت، اما خط مقدم ورود مديريت شهري براي شناسايي 

مشكالت و اصالح امور محسوب مي شود.
طرح تحول نگهداشــت شهر شــامل ارائه خدمات و رفع كمبودها و 
نابساماني هاي شهري، اعم از اليروبي نهرها، تأمين روشنايي فضاي 
بي دفاع شهري، نظافت شهر، لكه گيري، ساماندهي متكديان و... است 
كه در اين طرح مناطق و محالت محروم و كم برخوردار، اولويت دارند و 
اقدامات مديريت شهري هم تا زماني ادامه خواهد داشت كه بتواند شهر 
را با خدمات بيشتر از حالت فعلي خارج كرده و به سوي شرايط عادي 
و متعارف سوق دهد و حداقل سرانه هاي خدماتي را در محالت تأمين 

كند كه در اين راه قطعا نياز به مشاركت شهروندان است.

نياز مترو به حمايت دولت و مجلس
رئيس كميســيون حمل و نقل شورای 
شهر تهران در واكنش به حادثه برخورد 
2 قطار مترو در ايســتگاه چيتگرگفت: 
»كميســيون عمران و حمل و نقل شورا 
اين موضوع را با دقت و جديت بررســی 
و پيگيــری خواهــد كرد.« بــه گزارش 
همشهری، سيد جعفر تشــكری هاشــمی افزود: »بيش از نيمی از 
قطارهای مترو نيازمند اورهال و تعميرات برنامه ای هستند. در همين 
مدت زمانی كه شورای ششم آغاز به كار كرده است، به اتفاق آرای اعضا 
بر ضرورت اقدام عاجل برای نوسازی ناوگان عمومی و اورهال كردن 
قطارهای مترو تأكيد كرده ايم.« او اضافه كرد: »اتفاق تأسف بار مترو، 
زنگ خطر فرسودگی ناوگان ريلی و نياز به توجه عاجل به اين بخش 
را به صدا در آورد و امروز در ايام رسيدگی به اليحه بودجه سال 1٤01 
كه كاهش شديد اعتبارات شهرداری ها و به حداقل رساندن رديف های 
اعتباری حمل و نقل عمومی كالنشهرها از جمله ويژگی های آن است، 
اهتمام و توجه ويژه نمايندگان محترم مجلس شورای اسالمی را برای 
احياء و ارتقای اعتبارات مورد نياز حمل و نقل عمومی به عنوان اولويت 

نخست شهر و شهروندان می طلبد.«

يكي از كارشناسان مترو در محل حادثه به خبرنگار همشهري گفت كه حادثه مربوط به قطع سيستم ATP يا همان 
سيستم كنترل اتوماتيك خودكار است كه طبق اظهارنظر راهبر اين سيستم خراب بوده و او بعد از خروج از ايستگاه 
ايران خودرو متوجه اين موضوع شده و خودسرانه بدون هماهنگي با مركز فرمان آن را خاموش كرده است؛ اقدامي 
كه به گفته اين كارشناس، نقض قانون بهره برداري مترو ست و هيچ راهبري حق چنين كاري ندارد؛ چرا كه در واقع اين 
سيستم راهنماي راهبر است و مســير را براي عبور قطار امن مي كند. حال اين كار راهبر به مثابه حركت در مسير با 
چشمان بسته است. با اين حال، روزنامه همشهري، صحبت هاي اين كارشناس فني خط را نه تأييد مي كند و نه تكذيب؛ 
چراكه بايد تا اعالم نهايي گزارش كميته سوانح تشكيل شده، صبر كرد. اين كارشناس، همچنين اقداماتي را كه راهبر 

مترو بايد براي جلوگيري از چنين حادثه اي انجام دهد، به شرح زير اعالم كرد:
   استفاده از سيستم سيگنال يا سيستم مسير سازي  اينترنتي

   توقف در ايستگاه و اعالم به مركز فرمان
   هدايت قطار از طريق مركز فرمان

   تماس راهبر هر 500متر با مركز فرمان از طريق بيسيم
   كاهش سرعت قطار

   توجه به چراغ قرمز قطار كه هشداردهنده است

يك  ادعا: خطا كامال مربوط به راهبر بوده است
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محمد سرابي
خبرنگار

    زينب  زينال زاده
خبر نگار

ديروز عصر مسافران خط٤ متروی تهران كه در ايستگاه 
توحيد پياده مي شدند، يك مسير جديد را مي ديدند كه حمل ونقل

با تابلو هاي بنفش مشخص شده بود؛ مسيري كه اتصال 
بين خط7 )ميدان صنعت - بسيج( و خط٤ )شهيد كالهدوز - ارم سبز( 
را برقرار مي كند. سكوي خط7 پايين تر و در عمق بيشتري از سكوي 
خط٤ قرار دارد. ســاعتي مانده به آغاز مســافرگيري، شهروندان از 
كاركنان مترو درباره شروع به كار ســكوي خط7 و امكان استفاده از 
ارتباط بين 2 ايستگاه سؤال مي كردند. خط7 قبال ارتباطي با محور 
انقالب نداشت ولي اكنون مسافران بي آر تي )پايانه شرق - آزادي( هم 

مي توانند در ايستگاه نواب، پياده و وارد شبكه مترو شوند.
شهردار تهران در مراسم بهره برداري از اتصال ايستگاه توحيد به خط7 
مترو، گفت: مترو ستون فقرات حمل ونقل تهران است و خواهد بود. 
پيش بيني تركيب حمل ونقل در سال1٤20 سهم 30درصدي را براي 
مترو درنظر گرفته است؛ يعني اگر خطوط 11گانه فعال شوند، اين 

ميزان از حمل ونقل مسافر با مترو انجام مي شود.
عليرضا زاكاني بيان كرد: در اين سال مترو هر روز حدود 10ميليون 
نفر را جابه جا مي كند. از طرف ديگر اين پيش بيني زماني انجام شده 
است كه امكانات امروز وجود نداشــت. مدتي قبل به من گفتند كه 
حدود 10شركت مي توانند كار ساخت متروی تهران را انجام دهند كه 
نشان مي دهد امروز در جايگاه ممتازي قرار داريم. او افزود: با توجه به 
امكاناتي كه دانش بشري از آن برخوردار است، مي توانيم سهم مترو را 
از 30درصد هم بيشتر كنيم. هرچقدر كه حمل ونقل زير زمين بيشتر 

شود، از مزاياي بيشتري براي شهر بهره مند خواهيم شد. تهران موقعيت 
جغرافيايي ممتازي دارد و وقتي باران مي بارد و چند روز شهر تعطيل 
است، همه متوجه مي شــويم كه چقدر فضاي آن مناسب و هوا پاك 
مي شود. زاكاني گفت: امروز در تهران از سختي ها  و صعوبت هايي مانند 
ترافيك و حمل ونقل و مشكالت ناشي از آن مانند آلودگي هوا صحبت 
مي كنيم كه به سالمتي مردم  لطمه مي زند. همچنين از موضوعات 
متعدد كه آسايش و آرامش را از زندگي مردم سلب كرده است. مهم اين 
است كه بتوانيم آينده درخشاني را به تصوير بكشيم و عزم همگاني براي 
فتح قله هاي آن داشته باشيم. هرچقدر كه سرعت توسعه را افزايش 
دهيم، مي توانيم شرايط مطلوب تري را براي حمل ونقل عمومي تهران 
فراهم كنيم. شهردار افزود: در حمل ونقل عمومي بخش مترو، اتوبوس 
و تاكسي ويژگي هاي خاص خودشان را دارند ولي سهم مترو در ميان 
آنها ممتاز است، زيرا خدمات خاصي را ارائه مي كند. اكنون ٤خط بايد 
ساخته شوند و كار ساخت خط10 نيز شروع شده است. او گفت: بايد 
تالش كنيم فاصله 20ساله براي ساخت خطوط جديد را كاهش دهيم. 
ما در برنامه خود سقف 6سال را تعيين كرده ايم اما بايد توجه كرد كه 
ساخت هر كيلومتر مترو 1100 تا 1200ميليارد تومان هزينه دارد و 

60درصد آن تجهيزات موردنياز است.
زاكاني با اشاره به اينكه تاسيسات مترو خيلي گران قيمت است، افزود: 
با وجود اين، مترو با توجه به نوع خدمتي كه ارائه مي كند، مهم ترين 
جاي سرمايه گذاري است. 7خط كنوني ما 1500واگن اضافي الزم 
دارند تا بتوانند با ظرفيت كامل و 100درصدي به كار بپردازند. شهردار 
همچنين گفت: در كنار مترو به نوسازي و بازسازي اتوبوس و تاكسي 
هم تأكيد داريم تا با خريد اتوبوس هاي جديد و بازسازي اتوبوس هاي 
موجود بتوانيم بخشي از مشكل حمل ونقل تهران را حل كنيم. او با 

اشاره به موقعيت ايستگاه توحيد، گفت: خط7 در اين نقطه شمالي - 
جنوبي و خط ٤ شرقي- غربي است و ٤منطقه از آن منتفع مي شوند. 
اين ايستگاه تقاطعي گشايشي در شــبكه متروی غرب تهران ايجاد 
مي كند و برای مسافران خط 5 كه از كرج مي آيند هم تأثير گذار است.

كار در عمق 46متري زمين
در ادامه اين مراسم معاون حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران گفت: 
براي ساخت اين ايستگاه حدود ٤00نفر به صورت همزمان مشغول كار 

بودند و پيچيدگي كار در عمق ٤6متري زمين كم نظير بود مخصوصا 
كه دسترسي به جبهه  كاري محدود بود و ســكو هاي خط7 در اين 

محدوده اجرا نشده بودند و اين كار را سخت  مي كرد.
سيد مجتبي شفيعي با بيان اينكه دوستان سعي كردند تمام تجهيزات 
مورد نياز ايستگاه از توليد داخلي تامين شود، تأكيد كرد: با وجود همه 
محدوديت ها حمايت مالي شــهرداري از مترو قطع نشد؛ اگرچه در 
سال  هاي اخير با وجود تكاليف قانوني حمايت دولتي از مترو خيلي 
كم بوده اســت. او گفت: زماني منابع مالي در دسترس بود ولي االن 

آژير خطر در مترو به صدا درآمد
 عليرضا زاكاني: كميسيون سوانح براي علت حادثه مترو تشكيل شده اما به طورقطع فقر و عقب  افتادگي 

در تجهيز و اورهال كردن ناوگان، زمينه ساز چنين حوادثی هستند

اتصال خط7 مترو به ايستگاه تبادلي مهم در جنوب غرب تهران برقرار شد

 شهردار تهران: بايد فاصله 20ساله براي ساخت خطوط جديد را كاهش دهيم
چراكه مترو ستون فقرات حمل ونقل تهران است

ايستگاه تقاطعي توحيد در خدمت مردم
رويكرد مالي يك رويكرد جدي است و بايد منابع مالي بخش خصوصي 
را درگير كنيم تا يك برنامه دقيق و عملياتي را اجرا كنيم. اگر تمام توان 
اجرايي را به كار بگيريم 15٤كيلومتر باقيمانده از طرح جامع ريلي به 
جاي 20سال در 3.5سال به پايان مي رسد اما به اين شرط كه مشكل 

منابع مالي را حل كنيم.

هفدهمين ايستگاه خط7 
مدير شركت متروی تهران نيز در اين مراسم كه در عمق اين ايستگاه 
- جايي كه آنتن تلفن هاي همراه قطع بود- برگزار شد، گفت: ايستگاه 
توحيد هفدهمين ايستگاه خط7 است كه قبال هم به دليل بهره برداري 
خط٤ بسيار پرمسافر بود و از امروز با بهره برداري جديد شاهد مراجعه  

بيشتر مسافراني خواهد بود كه مي توانند بين 2خط تبادل سفر كنند.
علي امام افزود: در 3 ماه گذشته اين دومين ايستگاه افتتاح شده بعد از 
ايستگاه شهيد رضايي در خط6 است. همچنين 5ورودي جديد  بدون 
هيچ مراسمي و به محض آماده شدن در اختيار شهروندان قرار گرفت. 
اين ورودي ها در ايستگاه هاي رودكي، مهديه و ميالد از خط7 و بعثت 
و مرزداران از خط6 قرار دارند. برخي از اين ورودي ها  مانند ايســتگاه 
رودكي كه در شرق و غرب بزرگراه نواب قرار دارند، به اندازه يك ايستگاه 

به مسافران اضافه مي كنند.
او تأكيد كرد: انجام عمليات عمراني ساخت ايستگاه فقط با دسترسي 
از راه يك شفت )تونل عمودي( با قطر ٤متر كار بسيار سختي بود كه به 
انجام رسيد. 3ورودي ديگر خط7 نيز در ايستگاه هاي بريانك، مولوي و 

مدافعان سالمت در بهمن ماه به بهره برداري خواهند رسيد.

مشخصات ايستگاه تبادلي توحيد
   در بين مناطق 2، 6، 10 و 11 قرار گرفته است و به خيابان هاي نواب 

و انقالب دسترسي دارد.
   در فاصله ٤6متري سطح زمين ساخته شده و يكي از عميق ترين 

ايستگاه هاي مترو محسوب مي شود.
   طول سكو هاي خط7 در اين ايستگاه به 160متر مي رسد و 11پله 

برقي در آن نصب شده است.
   براي ســاخت آن 130هــزار مترمكعب خاكبــرداري و 60هزار 

مترمكعب بتن ريزي انجام شده است.

  مهدي بابايي
عضو شورای شهر تهران
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نرخ تورم همچنان در مسیر  تورم
کاهش قــرار دارد اما به نظر 
روند کاهش ســطح عمومی 
قیمت ها کندتر شده است. تازه ترین گزارش 
مرکز آمار نشان می دهد که نرخ تورم ساالنه 
در پایان آذرماه امسال با یک درصد کاهش 
نسبت به ماه قبل به 43.4 درصد، نرخ تورم 
نقطــه به نقطــه با نیــم واحــد درصد به 
35.2 درصد و نرخ تورم ماهانه هم با 8 دهم 

درصد افت به 1.7 درصد رسیده است.
به گزارش همشــهری، از جملــه تغییرات 
محسوس در شــاخص تورم آذرماه امسال 
کاهش 4.9 درصدی تورم گروه خوراکی ها، 
آشــامیدنی ها و دخانیــات و افزایــش 
1.6 درصدی تورم گروه کاالهای غیرخوراکی 
و خدمات بوده اســت. افزون بر اینكه روند 
کاهشی نرخ تورم در نقاط شهری به هسته 
سخت برخورد کرده و در آخرین ماه فصل 
پاییز، نرخ تورم نقطه بــه نقطه در مناطق 
شهری تنها 0.3درصد افت داشته در حالی 
که در نقاط روستایی کاهشی 1.2 درصدی را 
تجربه کرده است. داده های رسمی مرکز آمار 
نشــان می دهد که در 4 ماه نخست فعالیت 
دولت ســیزدهم نرخ تورم نقطــه به نقطه 
از 43.2 درصد در پایان مرداد امســال با 8 
واحد درصد کاهش به 35.2 درصد رسیده 
که پایین تریــن نرخ تورم نقطــه ای از مهر 

ســال گذشــته یعنی 15 ماه اخیر به شمار 
می رود. نرخ تورم ساالنه هم از 45.2 درصد 
در پایان مرداد ماه و قبل از آغاز به کار دولت 
ســید ابراهیم رئیســی به 43.4 درصد در 
پایان آذرماه رسیده که نشان از کاهش تنها 
1.8 درصدی دارد و به این ترتیب هنوز به نظر 
می رســد اهرم های تقویت کننده نرخ تورم 
به قوت خود فعال هســتند و روند تحوالت 
ماه های آینده نشــان خواهد داد که آیا نرخ 

تورم با سرعت پایین خواهد آمد؟  

فشار تورم روی روستاها
فشار تورم همچنان بر روی روستاها زیادتر 
از شهرهاست؛ در حالی که نرخ تورم نقطه به 
نقطه در کل کشور 35.2 درصد برآورد شده 
در نقاط شهری این نرخ به 35 درصد رسیده 
است. در روستاها اما تورم نقطه به نقطه روی 
36.2 درصد ایستاده و از ســوی دیگر نرخ 
تورم ســاالنه در پایان آذرماه 43.4 درصد و 
در نقاط شهری 42.7 درصد برآورد شده اما 
در روستاها نرخ تورم ساالنه عدد 47 درصد 
را نشــان می دهد. شــكاف باالی نرخ تورم 
بین نقاط روستایی و شــهری و همچنین 
توزیع تورم در بین 31 استان کشور همانند 
ماه های گذشته حفظ شده و تنها فشار تورم 
بر سفره خوراکی ها و آشــامیدنی ها کمتر 
شده و این به معنای ارزان تر شدن کاالها و 

خدمات مصرفی مردم نیست. جزئیات تغییر 
سطح عمومی قیمت ســبد مصرفی مردم 
در پایان آذرماه نشان می دهد که میانگین 
سبد کاالهای خوراکی و آشامیدنی در آذر 
نسبت به آبان امسال 1.4 درصد و نسبت به 
آذر سال گذشته 41.8 درصد رشد داشته و 
دخانیات با رشد 3.9 درصدی قیمت در یک 
ماه گذشته پیشتاز ســایر گروه های اصلی 
کاالها بوده ، هرچند نسبت به آذرماه پارسال 
رشدی قیمت 29.7 درصدی را تجربه کرده 
است. برآوردهای همشهری نشان می دهد 
در صورتی که دولت بخواهد نسبت به تغییر 
الگوی اختصاص سهمیه بنزین و همچنین 
نحوه تخصیص ارز ترجیحی اقدام کند، باید 
نرخ تورم ماهانه و نقطه بــه نقطه کاالهای 
خوراکی و همچنین خدمــات حمل و نقل 
رشد قابل تاملی را در ماه های نخست اجرای 
طرح های یاد شده داشته باشد. اما بسته به 
سیاســت جبرانی دولت انتظار می رود که 
شوک تورم اولیه این تغییر در طول یک سال 
نخست اجرا تا اندازه زیادی تخلیه شود که 
اثر واقعی آن را می توان در نرخ تورم ســال 

آینده رصد کرد.

رفتار تورم با سفره مردم
به گفته مرکز آمار خانوارهای ایرانی در ماه 
آخر پاییــز 1400 به طــور میانگین 35.2 

تورم یک پله دیگر پایین آمد
آمار خبرروایت تازه مرکز آمار

در مبادالت روزگذشته 
بازار سرمایه، قیمت 

سهام 95شركت 
كاهش و 501شركت 

افزایش یافت. قیمت 
سهام 4شركت هم 

تغییر نكرد.

ترکیب دیروز معامالت بازار سهام

تراز خرید و فروش در بازار سهام

روند شاخص  كل بورس تهران در روز گذشته

حد
ر وا

هزا
به 

ام 
ارق

میزان فروش 
749سهامداران حقوقی

547

2433

2607

میزان فروش 
سهامداران حقیقی

 میزان خرید
 سهامداران حقوقی

 میزان خرید
 سهامداران حقیقی

ارقام به میلیارد تومان

در مبادالت دیروز سهامداران حقیقی 2هزارو607میلیارد 
تومان سهام خریدند اما در مقابل حجم فروش سهامداران 
حقیقی به 2هزارو433میلیارد تومان رسید. این به معنای 
آن است كه سهامداران حقیقی دیروز 174میلیارد تومان 

نقدینگی تازه  وارد بازار سهام كردند.

شاخص كل بورس تهران در مبادالت روز گذشته 
40هزارو651واحد، معادل 3.08درصد رشد كرد و به 

یك میلیون و359هزار و 11واحد رسید.

دیــروز 9هزارو203میلیــارد تومــان اوراق بهــادار 
در بــازار ســرمایه دادوســتد شــد كــه از ایــن میــزان 
3هزارو181میلیارد تومان به معامالت خرد سهام و بقیه 

به اوراق بدهی و معامالت عمده اختصاص یافت.

3181میلیارد تومان

1,370

1,360

1,350

1,340

1,330

1,320

1,310

نرخ تورم ماهانه، نقطه ای و ساالنه در کل کشور، نقاط شهری و روستایی در پایان آذر 1400

گروه کاال و خدمات
تورم ساالنهتورم نقطه به نقطهتورم ماهانه

روستاییشهریکشورروستاییشهریکشورروستاییشهریکشور
1.41.31.541.842.340.358.358.756.7خوراکی و آشامیدنی

3.93.93.829.731.724.839.842.234.1دخانیات
3.13.03.148.848.749.552.351.654.9پوشاک و کفش

1.01.01.126.226.226.426.726.826.1مسکن و حامل های انرژی
2.12.22.036.736.935.855.755.357.3لوازم خانگی

1.31.31.634.634.634.340.239.941.5بهداشت و درمان
2.82.92.733.333.532.642.242.738.6حمل و نقل
1.01.10.92.32.41.710.711.27.9ارتباطات

2.12.21.732.733.429.347.547.846.1تفریح و فرهنگ
1.61.53.328.428.625.923.323.520.8آموزش

2.01.92.460.161.349.358.258.753.3هتل و رستوران
2.22.21.936.536.636.244.243.946.3سایر کاالها و خدمات

رشد6 میلیارد دالری بورس
شاخص کل بورس تهران دیروز با یک رشد پرقدرت بیش از 3درصد رشد کرد

به دنبال موافقت دولــت برای تزریق 12هزار میلیــارد تومان نقدینگی به  بورس
صندوق تثبیت و تصویب بسته 10بندی حمایت از بازار سرمایه شاخص کل 
بورس تهران روند صعودی به خود گرفت و دیروز با یک رشد پر قدرت معادل 
6میلیارد دالر افزایش یافت. به گزارش همشهری، بعد از مدت ها   از روز دوشنبه روند نزولی 
شاخص کل بورس تهران متوقف شده است و در 2روز گذشته بازار سهام نزدیک به 5درصد 
رشد کرده است. این رشد بعد از آن اتفاق افتاد که ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با تزریق 
12هزار میلیارد تومان نقدینگی به صندوق تثبیت بازار ســرمایه موافقت کرد. آنطور که 
خبر ها نشان می دهد روند تزریق این منابع آغاز شــده و قرار است کل این رقم به صورت 

تدریجی تا پایان سال به صندوق تثبیت بازار سرمایه تزریق شود.
همچنین قراراســت درصورت موافقت دولت ازسال بعد ســاالنه 20هزار میلیاردتومان 
نقدینگی دیگر از سوی این صندوق به بازارسرمایه اختصاص یابد. اما این همه دالیل صعود 
بورس ظرف چند روز گذشته نیست. به نظر می رسد تصویب بسته 10بندی دولت برای 
حمایت از بورس نیز اثر مضاعفی بر رشد بازار سهام داشته است؛ چرا که مفاد بندهای این 
بسته طوری تنظیم شده است که منجربه تزریق نقدینگی به بورس خواهد شد. طبق این 
بسته از سال بعد منابع بیشتری از طریق مالیات نقل و انتقال سهام و اوراق بدهی به صندوق 
تزریق خواهد شــد. ضمن اینكه موضوع نرخ گاز تحویلی به صنایع که ظرف چند هفته 

گذشته اثر منفی بر معامالت بورس برجای گذاشته بود، تعیین تكلیف شد.
براســاس تصمیم دولت، ســقف قیمت خوراک گاز تولیدکننده های پتروشیمی معادل 
گاز صادراتی و حداکثر 5 هزار تومان درنظر گرفته شــد. ســقف قیمت سوخت گاز برای 
تولیدکننده های فوالد و پاالیشــگاه ها معادل 40درصد قیمت خوراک پتروشــیمی ها و 
حداکثر 2هزار تومان درنظر گرفته شــد. این تصمیم ها در شرایطی گرفته شد که ظرف 
هفته های گذشــته موضوع قیمت گاز تحویلی به صنایع اثر منفی زیادی بر بازار سرمایه 
برجای گذاشته بود. یكی دیگر از بندهای مهم این مصوبه ایجاد تعادل در نرخ بهره بین بانكی 
است که می تواند تأثیر زیادی بر بازار سهام داشته باشد. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد بعد 
از پایان نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با بیان اینكه بسته پیشنهادی برای حمایت 
از بازار سرمایه با همراهی کامل رئیس جمهور و اکثریت مطلق آراء در ستاد اقتصادی دولت 
تصویب شد درباره دهمین بند این بسته که مربوط به نرخ بهره است، گفت: بانک مرکزی 
موظف است با مداخله فعال در بازار بین بانكی و خرید اوراق بدهی در بازار ثانویه میانگین 
نرخ سود در بازار بین بانكی را در سقف 20درصد مدیریت کند. همه این موضوعات ظرف 
2روز گذشته منجر به رشد شاخص بورس شد و این روند صعودی در مبادالت دیروز اوج 

گرفت و منجر به رشد پرقدرت شاخص ها شد.

   محرک های رشد 3درصدی
به دنبال فعل و انفعال های تازه دولت برای جلوگیری از نزول بازار ســهام دیروز شاخص كل 
بورس تهران به این اقدامات واكنش نشــان داد و با 3درصد رشــد نزدیك به 41هزار واحد 
افزایش یافت. این باالترین میزان رشــد شاخص بورس از ابتدای ســال تاكنون محسوب 
می شود. با رشد 3درصدی شاخص كل بورس تهران دیروز بیش از 6میلیارد دالر به ارزش كل 
شركت های بورس اضافه شد و جمع كل ارزش بازرا سهام به 6هزارو466هزار میلیارد تومان 
معادل 213میلیاردو820میلیون دالر رسید. در مبادالت دیروز همچنین بعد از مدت ها روند 
خروج نقدینگی از بورس متوقف شد و سهامداران خرد بیش از 174میلیارد تومان نقدینگی 
تازه به بورس تزریق كردند. ضمن اینكــه ارزش كل معامالت خرد هم درمجموع 17,6درصد 
افزایش یافت. ظرف چند ماه گذشته ارزش معامالت خرد به پایین ترین حد خود رسیده بود، اما 
دیروز بعد از هفته ها ارزش معامالت خرد از مرز 3هزار میلیارد تومان عبور كرد كه این میزان 
500میلیارد تومان بیشتر از روز سه شنبه بود. همچنین آنطور كه مقامات دولت می گویند، قرار 
است سیاست های حمایتی ازبورس همچنان ادامه داشته باشد. دیروز محسن رضایی، معاون 
اقتصادی رئیس جمهور با تأكید بر این موضوع گفت: به زودی اصالحات قابل توجهی انجام خواهد 
شد تا به تدریج شاخص بورس به یك میلیون و700هزار واحد صعود كند. این در حالی است كه 
ظرف چند هفته گذشته بحث های زیادی در مورد طرح سؤال نمایندگان مجلس از وزیر اقتصاد 
درباره دالیل نزول بورس مطرح بود. به نظر می رسد بخشی از دالیل افزایش تالش های وزارت 

تک خط خبراقتصاد برای جلوگیری از نزول بورس به همین موضوع بازمی گردد.

اداره كل هماهنگی توزیع و فروش شركت 
بازرگانی دولتی ایران اعالم كرد که طی 10 ماه 
امسال حدود یك میلیون و 638هزار تن انواع 

برنج، شكر و روغن برای تنظیم بازار این كاالها از 
محل ذخایر توزیع شده است.

با دستور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
و به منظور ایجاد فرصت بیشتر برای رشد 

پیام رسان های داخلی با استمهال بازپرداخت وام 
این پیام رسان ها به مدت 6 ماه موافقت شد.

نقل قول خبر

سال آبي 1400– 1399با جوالن کم بارشي و  آب
تخلیه ذخایر آبي ســدها، عنوان خشک ترین 
سال ایران در نیم قرن اخیر را به خود اختصاص 
داد، اما تا اینجاي کار، سال آبي جاري )1401– 1400( نیز 
شرایط چندان متفاوتي نسبت به سال آبي گذشته نداشته و 
حتي از نظر ذخایر آبي، ســدها با وضعیت بغرنج تري مواجه 

هستند.
به گزارش همشــهري، حدود یک ســال پیــش، یعني در 
اواخر پاییز 1399که نشــانه هاي خشكسالي در حال ظهور 
بود، میانگین پرشــدگي مخازن سدهاي کشــور به بیش از 
50درصد مي رسید. حاال، در شــرایطي که یک سال بسیار 
کم  باران سپري شده و بارش هاي سال جاري نیز در مقایسه 
با میانگین بلندمدت چندان چنگــي به دل نمي زند، میزان 
پرشدگي مخازن سدهاي کشــور فقط 34.6درصد است و 
همین مسئله، وخامت شرایط آبي امسال نسبت به سال قبل 

را پررنگ تر مي کند.

سدها 33 درصد خالي تر شدند
آمارهاي دفتر اطالعات و داده هاي آب کشور نشان مي دهد 
در هفته سوم آذر امسال، مجموع حجم ذخایر آب موجود در 
مخازن سدهاي کشــور به حدود 17 میلیارد و 480میلیون 
مترمكعب رسیده است که نســبت به مدت مشابه سال آبي 
گذشته بیانگر 33 درصد کاهش اســت؛ این در حالي است 
که بررسي وضعیت سدهاي کشور نشــان مي دهد، میزان 
حجم ورودي آب به ســدهاي کشــور در ســال آبي جاري 
)از اول مهر تا شــامگاه 24آذر 1400( معــادل 3میلیارد و 
680میلیون مترمكعب بوده که بیانگر کاهش 44درصدي 
نسبت ورودي آب در دوره مشابه ســال آبي گذشته است. 
به عبارت دیگر، میزان عقب ماندگي ورودي آب سدها بسیار 
بیش از میزان کاهش موجودي آب آنهاســت و اگر مدیریت 
انقباضي وزارت نیرو در کاهش خروج آب ســدها و پرداخت 
نكردن حقابه کشــاورزي نبود، یقینا میزان کاهش موجود 
مخازن سدهاي کشور از 33درصد بیشــتر بود. در شرایط 

کنوني، از مجموع ظرفیت 50.5میلیارد مترمكعبي مخازن 
سدهاي مهم کشــور فقط 34.6درصد معادل 17میلیارد و 
480میلیون مترمكعب آب دارند که این میزان در مقایسه 
با موجودي 26میلیارد مترمكعبي آب در مخازن ســدهاي 
کشور نشانگر خروج بالعوض بیش از 8.5میلیارد مترمكعب 
آب از سدهاست. فارغ از تبعات وخیم خشكسالي و کم آبي در 
میانگین ذخیره آبي سدهاي کشور، در برخي از سدهاي کشور 
شرایط بسیار بدتر است؛ به گونه اي که طبق آمار دفتر اطالعات 
و داده هاي آب کشور، میزان پرشدگي سدهاي مهمي چون 
زاینده رود، شمیل و نیان و سفیدرود در شرایط فعلي حدود 
13تا 20درصد است و میزان پرشدگي متوسط مخازن سدها 
در استان خوزســتان حدود 38و در تهران بالغ بر 19درصد 

اعالم شده است.

باران ُمسكن
در شرایطي که 3 ماه از ســال آبي 1401– 1400مي گذرد، 
میزان بارش هاي جوي نسبت به میانگین دوره هاي مشابه در 
53سال اخیر بهبود پیدا نكرده و کشور همچنان در خشكسالي 
به سر مي برد. البته از یک ماه پیش، زیرمجموعه هاي وزارت 
نیرو بدون اعالم دلیل، انتشار آمارهاي بارندگي و ذخایر سدها 
در سایت هاي متبوع خود را متوقف کرده اند و آماري اگر نقل 

مي شود، فقط به صورت مصاحبه به دست رسانه ها مي رسد. 
بررســي داده هاي آماري ســازمان هواشناسي و همچنین 
اظهارات برخي کارشناســان و مســئوالن حوزه آب نشان 
مي دهد کــه بارش هاي پاییزي امســال، حتــي در معدود 
مناطقي که بهبود نسبي نسبت به سال قبل داشته اند، قادر 
به رفع اثرات خشكسالي و جبران کم آبي نبوده و در بهترین 
حالت فقط نگراني هاي کوتاه مدت در این حوزه ها را مرتفع 
کرده اند؛ چراکه از یک سو حجم اندکي از بارش هاي پاییزي به 
مخازن سدها راه مي یابد و بخش قابل توجهي از آنها به دلیل 
بي توجهي به آبخیزداري تلف مي شود؛ بر همین اساس حتي 
در مناطقي که بارندگي مطلوبي داشته اند، وضعیت ذخیره 
آب قابل استفاده اغلب سدهاي کشور با شرایط نرمال فاصله 

زیادي دارد؛ به عنوان مثال، حجم مفید مجموعه ســدهاي 
کارون با بارندگي هاي اخیر به 601 میلیون مترمكعب رسیده 
و آب ذخیره شده در این سدها همچنان 74 درصد کمتر از 
مدت مشابه پارسال است. حجم ذخیره آب قابل استفاده در 
سد کرخه نیز اختالف قابل توجهي با میانگین بلندمدت دارد. 
به گواهي مسئوالن وزارت نیرو در استان خوزستان در شرایط 
فعلي فقط 8درصد از »حجم مفید« ســدهاي خوزستان پر 
آب است که 2درصد از این آمار مربوط به بارندگي هاي اخیر 

بوده است.

   سدها؛ چشم به راه برف
رفع كسري آب در مخازن سدها و كمرنگ شدن بحران كم آبي، 
بیش از هر چیــز نیازمند بارش برف در ارتفاعات مشــرف به 
سدهاست كه هم بخش عمده آب ناشي از آن به مخزن سد خواهد 
رسید و هم با ذوب تدریجي در فصل گرما، هدررفت آب از طریق 
تبخیر یا رسوخ در زمین را به حداقل مي رساند. از آنجایي كه 
بارش و انباشت برف در یخچال هاي كوهستان رابطه مستقیمي 
با دماي هوا دارد و این شاخص در سال هاي اخیر با رشد تصاعدي 
مواجه شده، احتمال برآورده شدن نیاز برفي سدها ضعیف تر از 
قبل شده است. به واســطه اینكه در سال آبي گذشته، ضریب 
ذوب ذخایر برفي سدها تا 5برابر افزایش پیدا كرده بود و تقریبا 
بخش عمده انباشت هاي برفي در باالدست سدها به صورت آب به 
مخازن وارد شد، درصورت نباریدن برف در سال آبي جاري، باید 
تمهیدات ویژه اي براي تأمین پایدار آب شرب در بهار و تابستان 

سال آینده اندیشیده شود.

   رئیسی در نبرد با تورم
ســید ابراهیم رئیســی كــه پیش از 
انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور گفته 
بود كه رسیدن به تورم تك رقمی شدنی 
اســت، از زمان ورود به پاستور همواره 
تاكید دارد كه باید جلــوی تورم گرفته 
شود. در 4 ماه نخست عمر دولت او هرچند 
نرخ تورم نقطه به نقطه كاهش یافته اما 
همین دستاورد ممكن اســت با اجرای 
2 طرح روی میز دولــت یعنی حذف ارز 
4200تومانی و پرداخت مابه التفاوت آن 
در قالب افزایش یارانه نقدی و همچنین 
تغییر احتمالی الگوی سهمیه بنزین در 
سراسر كشور، دستخوش روندی متفاوت 
و دست كم در ماه های نخست اجرا باعث 
باالرفتن نرخ تورم شــود. رئیس جمهور 
قول داده كه نرخ تورم را در 2 سال نخست 
عمر دولتش به نصف میزانی برســد كه 
دولت او به تازگــی اختیار قوه اجرایی را 
در دســت گرفته بود. به این ترتیب نرخ 
تورم هدف گذاری شــده احتمالی دولت 
برای سال 1402، معادل 22 درصد خواهد 
بود. او در آخرین اظهارنظر، روزگذشته 
در جلسه ستاد تنظیم بازار دولت حاضر 
شد و خطاب به حاضران اعالم كرد: كرامت 
و عزت مردم خط قرمز دولت است و نباید 
مورد آسیب قرار گیرد. الزم است كاالها 
با آسان ترین روش و مناسب ترین قیمت 
به دست مردم برسد. او با تاكید بر اینكه 
رهاشدگی و قیمت های دلخواه در بازار 
به هیچ عنوان پذیرفتنی نیســت گفت: 
راه  اندازی و توسعه سامانه های هوشمند 
توزیع كاال به ویژه كاالهای معیشــتی و 
روزمره مردم می توانــد نقش مهمی در 
كنترل بازار و قیمت ها داشته  باشد. این 
اظهارنظر رئیس جمهور نشان از استمرار 
رویه مداخله دولت در اقتصاد دارد تا جایی 
كه رئیس جمهور می گوید: اگر برخالف 
تصمیمات ستاد تنظیم بازار مدیر مجموعه 
یا كارخانه ای بر اساس مصلحت سنجی 
كاالی تولیدی خود را به بازار عرضه نكند 
تا بعداً با قیمت باالتری آن را بفروشــد،  
چنین فردی حتی یك روز هم صالحیت 
حضور در آن مجموعــه را ندارد و باید با 
وی برخورد شود. رئیسی هرگونه افزایش 
خودسرانه قیمت ها را مردود اعالم كرد 
و گفت:  هرگونه افزایــش قیمت باید با 
تصمیم ستاد تنظیم بازار دولت صورت 
گیرد. عالوه بر اینكه باید به طور روزانه 
قیمت كاال و خدمات پیگیری و كنترل شود 
و حتی یك روز هم از آن نباید غفلت شود. 

درصد بیشتر از آذرماه ســال گذشته برای 
خرید و مصرف یک ســبد کاالها و خدمات 
یكسان پول پرداخت کرده اند. این گزارش 
می افزایــد: در گــروه عمــده خوراکی ها، 
آشامیدنی ها و دخانیات بیشترین افزایش 
قیمــت در آذرماه مربوط به گــروه ادویه و 
چاشنی شامل زعفران، رب گوجه فرنگی و 
ســس گوجه فرنگی، گروه دخانیات و گروه 
سبزی و صیفی شامل سیب زمینی، گوجه 
فرنگی و پیاز بوده است.  بیشترین رشد قیمت 
کاالها در گروه غیرخوراکی ها و خدمات هم 
در رشد قیمت پوشــاک، کرایه حمل و نقل 
خودروهای سواری و ظروف بلور و پالستیكی 
آشپزخانه مشاهده شده و در ماه گذشته گروه 
میوه و خشكبار و گروه انواع گوشت  به ویژه 
گوشت مرغ ارزان تر شــده است. همچنین 
در توزیع فشار تورم، باالترین فشار را دهک 
فقیر دوم هزینه ای به میزان 46.2 درصد و 
کمترین فشار را دهک ثروتمند نهم به میزان 

42.7 درصد تحمل کرده اند. 

نم باران روي چهره خشكسالي
ذخایر آبي سدهاي کشور 33درصد پایین تر از شرایط بحراني سال قبل قرار دارد و 

بارش هاي اخیر فقط نگراني هاي کوتاه مدت در مورد شرایط آبي را مرتفع کرده است

استارت بنزینی دولت دركیش
دولت سرانجام طرح آزمایشی اختصاص ســهمیه بنزین به افراد به جای  سوخت
خودرو را در جزیره کیــش کلید زد که از آن به نــام »بنزین برای همه« 
یادشده است. محمدرضا لواسانی، سرپرست منطقه آزاد کیش با تأیید این 
خبر گفت: در این طرح به مردم سهمیه 20لیتری تعلق می گیرد. او شایعه افزایش قیمت 
بنزین را کذب دانست و با تأکید بر اینكه تغییر قیمت  حامل های انرژی نیازمند مصوبه 
مجلس شورای اسالمی است، ابراز کرد: در بودجه 1401 اشاره ای به افزایش قیمت بنزین 
و سهمیه سوخت نشده اســت. وی تفاوت این طرح با طرح پیشین را تخصیص سهمیه 

بنزین به هر کد ملی عنوان کرد که پیش از این به هر خودرو تعلق می گرفت .
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش تصریح کرد: از این پس سهمیه بنزین به دارندگان 
هر کد ملی دارای خودرو یا فاقد خودرو تعلق می گیرد، میزان یارانه تخصیصی به ازای هر 
نفر معادل 20لیتر بنزین به نرخ 1500تومان است. به گفته لواسانی، یارانه سهمیه بنزین 
از هر کارت بانكی قابل برداشت است و افراد درصورت نداشتن خودرو می توانند این یارانه 
را با اپلیكیشنی که به همین منظور طراحی شده است، به فروش برسانند. طبق این طرح، 
افرادی که به هردلیلی امكان فروش سهمیه خود یا انتقال به دیگری را نداشته باشند، بعد از 
مدت مشخصی مبلغ آن را به صورت فروش خودکار، در حساب خود دریافت خواهند کرد.

لواسانی با تأکید بر اینكه تمام دارندگان کد ملی که بیش از یک سال در کشور اقامت داشته 
باشند، مشمول طرح هستند، گفت: با اجرایی شدن طرح جدید سهمیه بنزین، رانندگان 
وسایط نقلیه عمومی همچنان از سهمیه  خود برخوردارند و هیچ گونه تغییری در سهمیه 
تاکسی ها، خودروهای عمومی و گازوئیلی ایجاد نمی شود  و اعضای خانواده هایشان نیز 
مشمول دریافت یارانه سهمیه 20لیتر بنزین می شوند. وی ابراز امیدواری کرد اجرای طرح 

جدید تخصیص یارانه بنزین به الگویی در سطح کشور تبدیل شود.
پیش از این علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت سرپرستان خانوار را متولی دریافت 
یارانه بنزین اعالم کرده و گفته بود: اکنون بنزین یارانه ای 1500 تومانی و بنزین 3هزار 
تومانی داریم، زمانی که بنزین 3000 تومانی فروش می رود، 1500 تومان تفاوت آن برای 
بازتولید به حساب هدفمندی یارانه ها می رود و در اختیار دولت قرار می گیرد. وی یادآور 
شد: بر این اساس عده ای از یارانه با خریدن بنزین استفاده می کنند و گروهی دیگر هم که 

از این یارانه استفاده نمی کنند، خود یارانه به آنها تخصیص پیدا می کند.

1%
16%

83%

محمدرضا جمشیدی
دبیركل كانون بانك ها و مؤسسات اعتباری 

خصوصی: طبق بخشنامه جدید بانك مركزی 
كسانی كه اقساط بانكی خود را به موقع 

پرداخت نكرده باشند، از افتتاح حساب جاری 
محروم می شوند و فقط می توانند حساب 

سپرده افتتاح كنند.

امین ترفع
مدیركل دفتر تجاری سازی و امور تشكل های 

وزارت راه و شهرسازی: در قرارداد خرید 
زغال سنگ هند از روسیه، ایران با زیرساخت های 
فعلی می تواند 20تا 30میلیون تن از این محموله 
را در مدت زمان بسیار سریع پذیرش و منتقل 
كند و ظرفیت درآمد 6میلیارد دالری ترانزیتی از 

این قرارداد برای ایران وجود دارد.

مجتبی شادلو 
عضو هیأت مدیره اتحادیه باغداران كشور:

اگر امكان صادرات محصوالت باغبانی وجود 
داشته باشد، حداقل 50درصد از 24میلیون 

تن تولید را می توان صادر كرد. به عبارت 
دیگر 12میلیون تن محصوالت باغی فرصت 

صادرات قطعی دارند، اما در عمل چنین امری 
محقق نمی شود.

رضا نوشادی
مدیرعامل شركت مهندسی و توسعه گاز 

ایران: میزان تولید گاز و گازرسانی در كشور 
تا جایی است كه منتقدان و تحلیلگران در 

حوزه گاز عنوان می كنند به برخی مناطق نباید 
گازرسانی می شد. درواقع انتقاد به پركاری در 

صنعت گاز است.



از اسدالله خان تا 
سقف سوراخ آزادی

چراغ این بخش را از 2 هفته قبل روشن كردیم؛ هفته قبل به شماره سالروز انتشار همشهری رسیدیم و 
نتوانستیم در خدمت شما عزیزان باشیم. اما از این هفته دوباره چراغش را روشن نگه می داریم. البته از 
پشت صحنه به ما گفتند كه آقاجان!  این خبرهایی كه اشاره می كنید غالباً خبرهای مشهور هستند و همه، 
درباره باال و پایین خبرها همه  چیز را می دانند. ما هم تصمیم گرفتیم یك تغییر ناملموسی بدهیم و غالبًا 
دنبال خبرهایی برویم كه در نوع خودشان جالب اند، ولی كمتر از خبرهای رایج، دست كم در جامعه ایرانی 

مورد بحث قرار گرفته اند. البته طبیعتًا چون خبر هستند، چیزهایی از آنها شنیده اید؛ اما به طور قطع در 
میان خبرهای داغ سیاسی و اجتماعی و ورزشی و اخبار سلبریتی ها و...، از آنها كمتر شنیده اید یا كمتر مورد 
بحث قرار گرفته اند. حاال ما تالش مان را می كنیم كه این خبرها كمتر شنیده شده باشند؛ شما اگر دیدید 
كه این خبرها زیاد شنیده شده اند، به روی ما نیاورید و حفظ ظاهر كنید. باالخره یك همشهری است و یك 

»روز هفتم« و  خوانندگان خوبی مثل شما عزیزان دل. برویم سروقت خبرها.

واقعاً متوجه نمی شویم چرا بعضی ها دســت از سر سریال های قدیمی 
نمی خواهند بردارند. مثاًل كی؟ مثاًل چند وقت پیش بود كه یكی از روزنامه های ایرانی 

به سریال »پدرساالر« گیر داده كه اینها چرا یك جریان را شروع كرده اند و نباید آذر با اسداهلل خان 
آن كارها را می كرد و نباید شــورش علیه پدر و اتوریته پدر و... صورت می گرفت و این مسیر منجر 
شده به اینكه حاال سریالی مثل »افرا« )بال به دور( تولید و پخش شود... . یعنی در اصل اشاره كرده 
است كه چرا جایگاه پدر مورد حمله قرار می گیرد. خب كاری هم ندارند كه همه پدرها شاید رفتار 

متعادلی نداشته باشند دیگر. بعد اینكه، جواب نداده اند چرا این همه سریالی كه پدر خوب 
در آنها هست را ندیده اند؟ ؟ 

ان
ه خ

الل
سد

ی ا
جای

ك
ند

شت
ا ك

ت ر
یال

سر
كه 

حاال كه بحث سریال ها داغ شد، باید اشــاره كنیم كه یكی از بمب های 
هفته را هم بیژن بیرنگ منفجر كرد؛ آمد و كاًل اشــاره كرد كه بله، من از ســاخت 

سریال هایی چون »خانه سبز« و »همسران« پشیمان هستم و امید واهی به مردم دادیم و نباید 
اینقدر »هپروتی« می بودیم و »هپروتی« به همه  چیز نگاه می كردیم. حاال كسی هم نیست بگوید كه 
باباجان! سریال ها را ساخته اید و ما هم با آنها خاطره بازی كرده ایم و بخشی از نوستالژی ما شده اند و 
پولش را هم كه گرفته اید و تمام، دیگر چرا می زنید زیر میز بازی خب؟ حاال زیر میز هم می زنید 

خب بزنید؛ ولی االن چرا؟ بعد از دو سه دهه؟ یك دهه دیگر هم خب صبر می كردید؛ شما 
كه ماشاء اهلل آدم های صبوری هستید... .
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یكی از خبرهایی هم كه البه الی اخبار داغ و غیرداغ سیاسی و هسته ای 
و اقتصادی و... كمتر دیده شد، مرگ شامپانزه ایرانی در كنیا بود. چند وقت پیش بود 

كه انتقال این شامپانزه به جایی كه می توانست زیستگاه طبیعی اش باشد، حسابی سر و صدا كرد. 
خالصه همه جمع شدند و باران را راهی كنیا كردند. حاال خبر رسیده است كه باران در درگیري با 
دیگر شامپانزه ها جانش را از دست داده است. این شامپانزه چهارساله كه در باغ وحش ارم زندگی 
می كرد، در پناهگاه شامپانزه های سوئیت واترز البته آخر و عاقبت خوبی نداشت. ما كه ندیده ایم، 

ولی می گویند درگیری شــامپانزه ها خیلی وحشتناك اســت؛ چیزی شبیه به همین 
نزاع های دسته جمعی كه در برخی از شهرها می بینیم.
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ما كه حواس مان نبود و به شدت درگیر یلداي خودمان بودیم و تمام شد و رفت 
پي كارش اما یكي از این خبرنگاراني كه تخصصي در حوزه ژاپن كار مي كرد، توییت كرد 

كه خبر دارید كه ژاپني ها هم شب یلدا دارند؟ بعد هم توضیح داد كه در شب انقالب زمستاني یا توجي، 
ژاپني ها رسم دارند كه حمام یوزو مي گیرند كه حمام نوعي مركبات است تا مثال انرژي ها را متعادل كنند. 
بعد از حمام هم كه یوزو و كدو حلوایي و... مي خورند. فلسفه اش هم این است كه بعد از شب هاي كوتاه و 
سخت زمستان، روزها طوالني تر شده و در نتیجه انرژي یانگ و نور به زندگي تزریق مي شود و چه چیزي 

بهتر از این؟ البته از پشت صحنه هم گفتند كه چنین جشني، یعني جشن طوالني ترین شب 
سال و كوتاه ترین روز سال، در كشورهایي مثل كره و چین و... هم وجود دارد.

ی 
ور

نك
ه ك

كت
ك ن

ي
ی 

دا
 يل

ره
ربا

د
ها

ی 
اپن

ژ

ما رشته اي داریم به اســم پاورلیفتینگ؛ كه به آن وزنه برداري قدرتي 
مي گویند. در هفتمین دوره مسابقات جهاني وزنه برداري قدرتي، نمایندگان ایراني 

هم حسابي گل كاشتند و طالي سنگین و فوق سنگین را گرفتند؛ جایي كه روس ها خیلي روي 
آن تعصب داشتند؛ روس هایي كه میزبان این رقابت ها بودند. این طالهاي خوش رنگ را مصطفي 
رنجبر در 110كیلوگرم و پیمان ماهرپور در وزن فوق سنگین گرفتند. رنجبر 407.5كیلو و ماهرپور 
481كیلوگرم را بلند كردند تا هركول هاي روسي را آچمز كنند. رشته پاورلیفتینگ در ایران 

خوشبختانه در سال هاي اخیر پیشرفت هاي خوبي داشته و مدال هاي رنگارنگي را نصیب 
ایراني ها كرده است.
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واقعاً ترك عادت خیلی سخت است؛ ماجرای رامبد جوان و حمله هایی كه 
به او شده را كه در خاطر دارید؟ حاال وقتی كه این بازیگر و كارگردان و مجری، دیده كه 

حمله ها و هجمه ها خیلی زیادشده، به نوعی آمده است تا جواب بدهد. او گفته خندوانه را داریم 
می سازیم كه بگوییم اگر حال و انرژی مان بهتر باشد، قطعاً بهتر می توانیم تصمیم بگیریم و ما نمی گوییم 
همه  چیز عالی اســت و همه ما هزار تا گرفتاری داریم ولی چه فایده كه قیافه های مان درهم باشد و 
حال مان بد باشد؟ این جوری وقتی به هم نگاه می كنیم، تأثیر بد می گذارد دیگر و باید فضای امنی 

برای بچه های مان ایجاد كنیم. حاال ما نمی گوییم این پاسخ حق است یا ناحق؛ ولی این همه 
ك حمله به او كرده اید، باالخره حق نیمچه جوابی كه دارد، ندارد؟

و ی
ن 

وا
 ج

بد
ام

ر
ی

سف
 فل

ی
اه

خو
ذر

ع

این روزها یك خبر بامزه و البته عجیب دیگر هم شنیده شده؛ اینكه 
سقف استخر استاندارد آزادی سوراخ شده است. این چند روزه كه باد و باران هم 

شد، از این سقف باران و آب می ریخت روی سر شناگران. می گویند كه این استخر، 45سال 
عمر دارد و به دلیل تعمیر نشدن اســت كه دچار چنین وضعی شده. آب باران هم كه می ریزد 
روی سر و صورت مسابقه دهندگان و داوران و...، رقابت ها را دچار مشكل می كند. اینجاست كه 
می گویند كوزه گر از كوزه شكسته آب می خورد و شناگر، در استخری با سقف خراب تمرین 

می كند. اصاًل همان بهتر كه ما در رشته شنا در آب های آزاد سرمایه گذاری كنیم و زیر 
آسمان خدا و در دریای آزاد برویم شنا بكنیم.
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آقا این خبر كمی قدیمی اســت، ولی چــون ما هفته پیــش نبودیم، 
ناجوانمردی است كه درباره اش ننویسیم: الكسا قرار است كه بازنشسته بشود. الكسا 

معتبرترین یا دست كم مشهورترین سایت اعالم رتبه های سایت ها و درگاه های مجازی مختلف. 
بخشی از فعالیت سایت ها را فعالیت های سئو برای ارتقا در این رنكینگ تشكیل می داد. از خدا كه 
پنهان نیست، از شما هم پنهان نباشد كه كلی هم سایت های مختلف در ایران شیطنت می كردند 
تا رتبه شــان به صورت غیرواقعی در این ســایت ارتقا پیدا كند. یعنی به تعبیری، فیك نیوزها و 

زردنیوزهای ایرانی در این حوزه عزا گرفته اند كه باید چه كار كنند. امروز و فرداســت كه 
مشاهده كنیم الكسای ایرانی ایجاد شده است تا خأل این حوزه را پر كند.
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شماره 146
2  دی 1400 
پنجشنبه

گپ وگفت با جهانگیر كوثری؛ از 
روزنامه نگاری ورزشی تا گزارشگری فوتبال 

و تهیه كنندگی سینما

ماجراجویی در دره »کال جنی« طبس 
که توصیه  شده تنهایی به آنجا نروید

می خواستم 
سریال طنز بسازم 

گزارشگر فوتبال شدم

بترس و لذت ببر!
صدای عجیبی که زمان وزیدن باد 

در میان حفره ها و این خطوط ایجاد 
می شود، در باور عمومی تصوری 
به وجود آورده بود که در این مکان 
جن ها زندگی می کنند و این صدا 

هم در اثر هیاهوی آنهاست

11

12

نبود رضایت شغلی
چه پيامدهايی دارد؟

صفحه 6

از كنیا، سرزمین عجایب قاره آفریقا كه زیستگاه 
انسان های نخستین بود، چه می دانید؟

صفحه 7

روایت هایی خواندنی از دیدارهای سرزده 
رهبر انقالب  با خانواده شهدای مسیحی

صفحه 9

پای صحبت های لوریس چكناواریان، آهنگساز 
08و رهبر اركستر در آستانه سال نوی میالدی

هر روزی كه 
خوشحال باشیم 

عید است
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نبود رضایت شغلی چه پيامدهايی دارد؟

كارمندان ناراضی
فـرار از جمع  عوامل افسردگی در كار

جای خالی دوست

انتخاب شادی

تعبیر تازه موفقیت

شادكاری با داشتن هدف و كار معنادار

آن كه امید ندارد، ناشاد است

مكتب خانه 6 بسته پیشنهادی

4 امتیاز 
برای  برون گراها

محققــان می گوینــد برون گراها 
4مزیت نســبت به دیگران دارند 
كه موجب موفقیــت آنها در محل 
كارشــان می شــود. برون گرایی، 
یكی از »5ویژگی مهم« شخصیتی 
اســت كه تاكنون روانشــناس ها، 
شناســایی كرده انــد. محققان، 
برون گرایی را به دو دسته جسارت 
و اشــتیاق تقســیم بندی كرده و 
متوجه شــدند كه افراد برون گرا، 
4مزیت نســبت به دیگران دارند 
 كــه موجــب پیشرفت شــان در 

محل كار می شود:

  پاداش به آنها انگیزه بیشتر می دهد
برون گراها به دنبال دریافت پاداش، مانند 
ارتقای شــغلی و اضافه حقــوق، در برابر 
عملكردشان هستند و آنها تقریباً مطمئن 

هستند كه به اهداف شان می رسند.

  آنها مثبت اندیش هستند 
افراد برون گرا بیش از دیگران احساسات 
مثبتی دارند. احساسات مثبت معموالً آنها 
را در برابر پدیده های منفی مانند خستگی 
مفرط در برابر عدم تعــادل كار-زندگی، 
محفوظ نگه مــی دارد و آنهــا راحت تر از 
دیگران می توانند با شرایط محیط كاری 

جدید كنار بیایند.

  در گفت وگو با دیگران خوب هستند 
این افراد به راحتی می توانند با افراد دیگر 
در محل كار خود، هم كالم شوند و در واقع 
یكی از دالیلی كه آنها می توانند به راحتی 
رهبری دیگران را به عهده بگیرند، همین 

مهارت گفت وگوست.

  كارشان را بهتر انجام می دهند 
بررسی ها نشان داده است كه در حوزه های 
مختلــف كاری، برون گراهــا، عملكردی 
بهتر از دیگران دارند. آنهــا معموالً برای 
انجام دادن كارها، ایده های جالبی دارند 
و در بهبود كارشان از ایده های خوب آنها 

استفاده می كنند.

راهنما

  ذهن زیبا
»ذهــن زیبــا«  نــام فیلمــی 
زندگینامه ای و یك درام آمریكایی 
اســت كه درباره زندگی جان نَش، 
ریاضیدان برنده جایزه نوبل اقتصاد 
ساخته شده و حین روایت زندگی 
او، به مســائلی كه به دلیل بیماری 
روان گســیختگی با آنهــا مواجه 
می شــود، می پردازد. جــان نَش 
)با بازی راســل كرو( از دانشــگاه 
فارغ التحصیل شــده و به ســمت 
استادی برگزیده می شود. او توانایی 
خارق العاده ای در كشف رابطه بین 
اشــكال و اعداد به هم ریخته دارد. 
ازدواج با آلیشــیا )جنیفر كونلی( 
به زندگــی او رنــگ و لعابی دیگر 
می دهد تا اینكه ظاهراً ویلیام پارچر 
)اد هریس( مأمور سیا به سراغش 
مــی رود و از او می خواهد با توجه 
به اســتعداد بی نظیرش در زمینه 
فعالیت های رمزشكنی به سازمان 

سیا كمك كند.

فیلم

  وقتی نیچه گریست
این كتاب داستان خیالی از روابط 
بین فریدریش نیچه فیلســوف و 
یوزف بروئر یكــی از بنیانگذاران 
علم روانشناســی اســت. نیچه 
و بروئــر در دوره یكدیگر زندگی 
و كار می كردنــد، اگــر چه هیچ 
شــواهدی از مالقــات آنها وجود 
ندارد، ولی آرویــن یالوم از این دو 
شخصیت برجسته كتابی منحصر 
به فرد نوشــته اســت. در كتاب، 
نیچــه و بروئر نه تنهــا یكدیگر را 
مالقات می كنند، بلكه جلســات 
شــدید ذهنی نیز بین آنها شكل 
می گیــرد. این جلســات را بروئر 
ترتیب می دهد تــا از این طریق با 
استفاده روش »گفت وگو درمانی« 
كه به تازگی كشف كرده است به 
درمان سردردهای شدید میگرنی 
نیچه بپردازد. داستان كتاب بسیار 
روان و مجذوب كننــده اســت و 
خواننده را در هزارتوی اندیشــه 
نیچه می برد و درصدد آن اســت 
كه شــناختی هر چند مختصر از 

زندگی او به دست آورد.

كتاب

  خانواده سوپرانو
بخش مهمی از فیلم ها و سریال های 
ساخته شده را آثار جنایی و مافیایی 
و پلیسی تشكیل می دهند كه نشان 
از عالقه مــردم به این ژانــر دارد. 
 )the sopranos( خانواده سوپرانو
عنوان مجموعه تلویزیونی اســت 
ساخته كشور آمریكا كه با ژانر درام 
و مافیایی ساخته شده است. داستان 
فیلم مربوط به خانــواده مافیایی 
آنتونی ســوپرانو، رئیس مافیایی 
خانــواده ایتالیایی در شــهرهای 
نیوجرســی و نیویورك است. این 
مجموعه تلویزیونی ساخته دیوید 
چیس است. این ســریال موفق به 
دریافت جایزه گلدن گالب، ادگار 
اوارد و پی بادی شــد. بازیگر نقش 
اصلی آنتونی ســوپرانو هنرپیشه 
جیمز گاندولفینی در سال 2013بر 
اثر ســكته قلبی در گذشته است. 
نكته بارز این ســریال در رابطه با 
روانشناسی، ارتباط كاراكتر تونی 
با روانپزشــكش در سراسر سریال 

است.

سریال

پنجشنبه
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آشنایی با شخصیت وارن بافت، یكی از 5ثروتمند بزرگ جهان

ویژگی های 
مرد 100میلیارد دالری

اقتصاددان، فعال حقوق بشــر، مدیر اجرایی و یكی از تأثیرگذارترین 
فعاالن بازار سرمایه، اینها عناوینی است كه بعد از اسم وارن بافت گفته 
می شود. او با داشتن ثروتی حدود 100میلیارد دالر، سال ها در فهرست 

5فرد ثروتمند جهان جا داشته است. وارن بافت در سال های 
اخیر، نزدیك به 38میلیــارد دالر از ثروت خود را 

خرج امور بشردوستانه و به بنیادهای خیریه 
اهدا كرده اســت. به همین دلیل به عنوان 
یكی از خوشــنام ترین ثروتمندان جهان 
شناخته می شود. اما این تنها ویژگی های 
وارن بافت نیســت، زندگی و خصوصیات 
رفتاری او با ماجراهای جالبی همراه است 
 كه دانســتن درباره آن می تواند برای بقیه 

جذاب باشد.

وارن بافت در سال 1930در اوماهای ایالت نبراسكا به 
دنیا آمد. او دومین فرزند خانواده بود و 2خواهر داشت. 
پدر وارن، هاوارد بافت، سیاستمدار حزب جمهوریخواه 
و تاجر آمریكایی و نماینده نبراسكا در 4دوره از مجلس 

نمایندگان كنگره ایاالت متحده بود. در 12سالگی وارن، 
پدرش نخستین بار به عنوان نماینده كنگره برگزیده 

شد به همین دلیل خانواده بافت به واشنگتن نقل مكان 
كردند. بافت، هوش مالی و تجاری خوبی داشت و در 

همان دوران كودكی با فروش نوشابه كوكاكوال، آدامس 
و مجالت هفتگی، كار خود را آغاز كرد. بافت نخستین بار 
در 11سالگی، یعنی زمانی كه تحصیل در دبستان را تمام 

كرده و هنوز به واشنگتن نرفته، وارد بازار سهام شد. در 
آن زمان هنوز پای ایاالت متحده به جنگ جهانی دوم باز 
نشده بود. عالوه بر این، وارن دركنار تحصیل در فروشگاه 
پدربزرگش به فروشندگی می پرداخت و تمبر و توپ گلف 
نیز می فروخت. نخستین فعالیت جدی او در كسب وكار، 

خرید یك دستگاه بازی پین بال به همراه دوستش در 
سال 1945بود. این دو، دستگاه خود را در یك آرایشگاه 
محلی نصب كردند و پس از مدتی، 3 آرایشگاه دیگر نیز 

به مشتریان این دانش آموزان دبیرستانی اضافه شدند. در 
نهایت، یك سال بعد این كسب وكار به قیمت 1200دالر 

به یك بازنشسته جنگ فروخته شد.

وارن بافت 90ساله عاشق مك دونالد است و هر روز ساعت 
6:45دقیقه صبح از خواب بیدار می شود. صبحانه وارن 
بافت به بورس بستگی دارد. قبل از مراجعه به بیزینس 
اینسایدر مك دونالد، همسرش آسترید، برای تهیه 
صبحانه او اقدام می كند. به این صورت كه دو شیرینی 
كالباس، یك سوسیس مك مافین با تخم مرغ و پنیر 
و بیسكوئیت بیكن برای او خریداری می كند. بافت 
80 درصد از روز خود را با مطالعه می گذراند. او توصیه 
می كند كه افراد سعی كنند حداقل 500صفحه در روز 
مطالعه كنند. بافت روز خود را با بازی قارچ ویلك به پایان 
می رساند. او به PBS گفت: من هیچ تمایلی برای رسیدن 
به محل كار در ساعت 4صبح ندارم. او صبح خود را با 
خواندن روزنامه وال استریت ژورنال آغاز می كند. بافت 
بعد از كار روی بازی بریج متمركز می شود، زیرا او از رها 
شدن لذت می برد.

بافت در میان ثروتمندان دنیا، به پرهیز از زندگی تجمالتی مشهور است. 
هرچند كه به هر حال جلوه هایی از ثروت بی اندازه او در سبك زندگی اش دیده 
می شود. یكی از اتفاقات جالب زندگی وارن بافت، طرد نوه ناتنی اش است. 
نیكول، دختری بود كه توسط پسر وارن یعنی پیتر به فرزندی پذیرفته شده 
بود. او در سال 2006در مستندی بر مبنای ناعدالتی اقتصادی در آمریكا بازی 
كرد. فعاالن رسانه ای معتقدند وارن به همین دلیل او را طرد كرده و گفته 
است كه هیچ كس در خانواده، نیكول را عضوی از خاندان بافت نمی داند. وارن 
بافت هنوز در خانه ای زندگی می كند كه در دهه 1960میالدی در اوماها 
خریداری كرد. این سرمایه گذار به صرفه جویی مشهور است؛ اما در سال 
1989میالدی یك جت شخصی را به مبلغ 6.7میلیون دالر خریداری كرد. 
این اقدام او، خالف عقاید انتقادی اش مبنی بر خرج های بیهوده بود.

هوش مالی از نوجوانی

روزمره های آقای تاجر

فرار از زندگی تجمالتی

ورود به حرفه و كسب وكار
با اینكه »بافت« هوش مالی قابل توجهی از خود نشان داده بود، عجیب است كه انگار عالقه چندانی 
به این موضوع نداشت و در سال 1947برخالف میل باطنی و به خاطر فشارهای پدرش، وارد مدرسه 
بازرگانی وارتون در دانشگاه پنسیلوانیا شد. پس از 2 ســال تحصیل، او به دانشگاه نبراسكا رفت و 
سرانجام در 19سالگی مدرك كارشناسی در رشــته مدیریت كسب وكار را از این دانشگاه دریافت 
كرد. بافت در سال 1951می خواست وارد دانشكده علوم اداری و بازرگانی شود، ولی دانشگاه به دلیل 
سن كم وارن او را نپذیرفت و او مجبور شد برای دوره فوق لیسانس رشته اقتصاد، به دانشگاه كلمبیا 
برود. بعد در وال استریت به عنوان دالل سهام مشغول به كار شد. او با استفاده از درآمد كم این دوران، 
پمپ بنزین ســینكالیر را خرید، اما چنان كه انتظار می رفت، پمپ بنزین بازدهی نداشت. بافت به 
خانه اش در اوماها برگشت و در بنگاه پدرش مشغول به كار شــد و در شركت بافت فالك به عنوان 
فروشنده سرمایه گذار شروع به كار كرد. چند سالی به عنوان تحلیل گر اوراق بهادار در شركت گراهام 

نیومن به كار پرداخت.

نقل قول های مشهور از وارن بافت

هیچ گاه 
نمی توان با یك 

انسان بد، معامله 
خوب انجام داد.

سعی 
كنید با افرادی 

برتر از خود معاشرت 
كنید. معاشرت با آنها باعث 

می شود در مسیری بهتر 
پیشرفت كنید. مهم 

نیست چقدر 
مهارت یا دارایی 

دارید، برخی كارها نیاز 
به زمان دارند.

سعی 
كنید برخالف 

جریان حركت كنید. 
وقتی همه از ریسك 
می ترسند، ریسك 

كنید.

من 
موفقیت را با 

افرادی كه دوستم 
دارند اندازه گیری 

می كنم.

من 
همیشه 

می دانستم كه 
ثروتمند خواهم 

شد.

اگر در 
میان جمعیت یك 

درصدی خوش شانس 
جهان هستید، وظیفه 

دارید كه به فكر ۹۹ درصد 
دیگر هم باشید.

ساختن 
اعتبار سال های 
طول می كشد و 

خراب كردن آن چند 
دقیقه زمان 
می خواهد.

برای 
رسیدن به نتایج 

خارق العاده، الزامی 
به انجام كارهای 

خارق العاده 
نیست.

تصور كنید از مرحله سخت پیدا كردن شغل رد شده اید و حاال شاغل محسوب می شوید 
اما در شغل و حرفه خود احســاس نارضایتی را تجربه می كنید و كم كم به نظر می رسد 
افسرده شده اید. واقعیت این اســت كه زندگی خیلی كوتاه تر از آن است كه بخواهیم 
ساعات متمادی حضور در محل كارمان را با ناراحتی و بی حوصلگی سپری كنیم. شاید 
احساس خیلی از شما در مورد شغل تان و محیط كارتان احساسی منفی و ناخوشایند باشد 
كه هر روز دوست دارید زودتر ساعات كاری تمام شود و شما زودتر به خانه برگردید و 
از بودن در محل كارتان خالص شوید. مشكل كجاست كه خیلی ها چنین احساسی در 
مورد شغل و محیط كارشان دارند و تاب و توان بودن در آنجا و لذت بردن از آن را ندارند؟ ویدا ساعی، روانشناس 
و روان درمانگر با پاسخ دادن به این ســؤال، درباره عوامل ایجاد این احساس و راه هایی برای افزایش احساس 

رضایت در محل كار توضیح می دهد. با هم توضیحات این روانشناس را می خوانیم.

نیلوفر  ذوالفقاری

اینكه چرا افراد نارضایتی و افسردگی را تجربه 
می كنند، هیچ وقــت دالیل ثابت نــدارد و به 
عوامل مختلفی بستگی دارد. اما وجود بعضی 
عوامل می تواند زنگ خطر را روشــن كند كه 
احتماالً افراد با قرار گرفتن در بعضی موقعیت ها 
و شــرایط، نارضایتی و ناشــاد بودن را تجربه 
خواهند كرد. نبود 3چیز در محل كار و در ارتباط 
با شغل افراد موجب می شــود تا آنها احساس 
ناشادی و افسردگی كنند؛ هدف، امید و دوستی. 
جای خالی این عوامل در محل كار، به مرور زمان 
باعث جمع شدن احساس نارضایتی در وجود 

فرد و افسرده شدن در محل كار می شود.

همه ما به شدت نیازمند داشتن هدفی مشخص برای كاری هستیم كه انجامش می دهیم و بدون این هدف و 
مقصود مشخص، نخواهیم توانست از كاری كه می كنیم لذت ببریم. هدف از انجام یك كار جزو پایدارترین و 
مؤثرترین ابزارها برای برانگیخته شدن افراد در محل كارشان محسوب می شود و عامل تسكین كاركنانی است 
كه با مشكالتی همچون استرس های كاری، روسای كج خلق و تحمل ناپذیر و موانع كاری دست به گریبان 
هستند. بر همین اساس هم هست كه به افراد توصیه می شود تا به طور پیوسته به دنبال یافتن هدف یا اهداف 
مشخصی برای كار كردن و حضور در شغل شان باشند تا به این وسیله طعم شادكاری را به طور كامل بچشند.

امید به موفقیت و پیشرفت هم مثل هدف داشتن بر شادكاری و احساس رضایت در محل 
كار تأثیرگذار اســت. امید، خوش بینی و نگرش مثبت نسبت به آینده موجب می شود تا 
افراد به رغم مشكالت و موانع به فرداهای بهتر امیدوار باشند و سختی های امروز را راحت تر 
تحمل كنند. در واقع، امید، موتور محركه انرژی، خالقیت و مقاومت است كه انرژی های 
منفی و فشارهای كاری را كنار می زند و به كاركنان و مدیران روحیه كار مضاعف می دهد. 
متأسفانه بسیاری از مدیران به اشتباه فكر می كنند كه عواملی همچون فرهنگ سازمانی 
و رسالت های كاری به تنهایی قادرند به همه افراد امید ببخشند و آنها را نسبت به كاری كه 

می كنند عالقه مند نگه دارند. درحالی كه تجربه نشان داده نگرش ها و فرهنگ های سازمانی 
عمدتاً الهام بخش و محرك خود سازمان ها هستند و نه كل كاركنانشان و برای امیدبخشی و 

الهام دادن به كاركنان الزم است كه برای هر فرد مشخص شود مسئولیت ها و نقش آفرینی او در 
محل كارش چگونه و تا چه حدی با نگرش ها، آرمان ها و اهداف شخصی و فردی او همخوانی دارد و 

با تركیب این دو است كه می توان احساس مثبت و خوشایندی در كاركنان به وجود آورد.

روابط دوستانه بین كاركنان ازجمله مهم ترین عوامل انگیزه بخش و شادی آور در محل كار 
است كه عالقه به كاری كه افراد در حال انجامش هستند را هم افزایش می دهد. در واقع روابط 
دوستانه و صمیمانه همكاران در تیم های كاری است كه موفقیت جمعی و تیمی آنها را ممكن 
می كند. تحقیقات روانشناسان ثابت كرده كه وجود فرد یا افرادی در كنار ما در محل كار كه 
وضعیت ما برای آنها اهمیت دارد، موجب قوت قلب و عالقه مندتر شدن به كاری می شود كه 
به آن اشتغال داریم. به همین دلیل هم هســت كه یكی از مالك های یك كار خوب داشتن 

همكاران و دوستانی خوب و صمیمی است.

فرسودگی شغلی بیماری است
سازمان جهانی بهداشت فرسودگی شــغلی یا كارزدگی را به طور رسمی 
یك بیماری اعالم كرده. این بیماری از سال 2022میالدی به طور جهانی 
به رسمیت شــناخته خواهد شد و نمونه هایی برای تشــخیص، درمان و 
پوشش دهی عالئم فرسودگی شغلی برای ارائه دهندگان خدمات درمانی و 
بیمه گران فراهم خواهد شد. این سازمان فرسودگی شغلی را »استرس مزمن 
محیط كار كه به درستی مدیریت نشده است« توصیف كرده و 3نشانه زیر را 

برای آن درنظر گرفته است:
   احساس كمبود انرژی، خستگی و فرسودگی 

   افزایش فاصله روحی با شغل یا احساسات منفی گرایی یا احساس پوچی 
نسبت به شغل 

   كاهش كارآمدی حرفه ای و شغلی
در فهرست طبقه بندی بین المللی بیماری ها )ICD( به این نكته اشاره شده 
كه فرسودگی شغلی به طور خاص پدیده ای در محیط كاری بوده و نباید برای 

توصیف تجربیات مشابه در دیگر زمینه های زندگی به كار برده شود.

اگر شما هم جزو آن دسته از افراد ناشادی هستید كه انگیزه ای 
برای شاد بودن و احساس شادی در محل كار ندارند، خوب 
اســت حتماً به نتایج تحقیق دكتر برونی ویر با دقت توجه 
كنید. او محقق و نویسنده ای است كه در مورد افرادی تحقیق 
می كند كه می دانند دیر یا زود خواهنــد مرد و می دانند به 
دالیل پزشكی بیشتر از چند هفته یا چند ماه زنده نیستند. 
او درباره چنین افرادی می گوید:»ایــن افراد وقتی با مرگ 
روبه رو می شــوند و می دانند به زودی به كام مرگ خواهند 
رفت، به شكل شگفت انگیزی رشد می كنند و هیچ گاه نباید 
ظرفیت رشد و تعالی چنین افرادی را دست كم گرفت. چرا 
كه در هفته ها و ماه های پایانــی زندگی، آنها طیف متنوع و 
وسیعی از احساساتی همچون انتظار، بیم، امید، انكار و تسلیم 
را تجربه می كنند.« این محقق می گویــد وقتی این افراد از 
حسرت هایشــان حرف می زنند، یك حسرت مشترك در 
حرف هایشان تكرار می شود: »ای كاش به خودم اجازه می دادم 
شادتر باشم.« خیلی ها تا زمان مرگ نمی فهمند كه شاد بودن 
و شادی یك انتخاب است كه باید آن را برگزید؛ انتخابی كه 
نباید به خاطر متهم شدن به حماقت و مبتذل بودن از آن فرار 
كرد. خندیدن با تمام وجود و از ته قلب، گزینه رایگانی است 

كه همه ما می توانیم انتخابش كنیم.

وقتی می شنوید »او خیلی موفق است« یا »او به موفقیت رسیده است« چه چیزی به ذهن تان خطور 
می كند؟ جامعه موفقیت را با چگونگی دستیابی به اهداف تعریف می كند؛ شهرت، ثروت، مقام و احترام 
اجتماعی، خانه بزرگ، خودروی لوكس، شغل معتبر و درآمد هنگفت. وقتی انسان ها به این هدف ها دست پیدا 
می كنند، جامعه به آنها برچسب افراد موفق می زند؛ اما اگر به این تعریف رایج از موفقیت معتقد باشیم، خودمان را در دام رنج هایی 
غیرضروری انداخته ایم. آن وقت است كه حتی از شغلی كه برای آن زحمت كشیده ایم احساس نارضایتی داریم. در این شرایط تنها 
راه حل این است كه تعریف متفاوتی از موفقیت برای خودمان بسازیم. موفقیت واقعی زندگی كردن براساس ارزش هاست. چنین 
تعریفی زندگی را بسیار راحت تر می كند. چرا؟ چون با این تعبیر همواره و در هر زمان می توانیم براساس ارزش های مان اقدام كنیم 

و به این ترتیب خودمان را موفق بدانیم و احساس رضایت داشته باشیم.

به طور 
خالصه، 5ویژگی، مؤثرترین 

عوامل افزایش رضایت از یك شغل 
هستند؛ غرق شدن در كار، كمك كردن به 

دیگران، خوب بودن در شغل )یا پیشرفت سریع(، 
همكارانی كه هوای تان را داشته باشند و نبود عامل های 

منفی قوی. توجه به این ویژگی ها می تواند به شما كمك كند 
رضایت شغلی بیشتری در زندگی حرفه ای تان تجربه كنید. البته 
انتظار نداشته باشید همه عوامل را بتوانید یكجا داشته باشید، 
چون احتمالش در واقعیت بسیار كم است. شغل ایده آل وجود 

ندارد. اما در عین حال سعی كنید به این موارد در انتخاب 
شغل خود دقت كنید. اگر در شغل كنونی شما این موارد 

را پیدا نمی كنید، عجوالنه به فكر تغییر شغل نیفتید. 
می توانید راه هایی را برای ایجاد این عوامل 

امتحان كنید و بعد ببینید كه احساس 
رضایت از كار در شما افزایش 

پیدا كرده است.
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سرزمین چند میلیون ساله

مهاجرت میلیونی حیواناتصادرات دونده

شكار شیر

بسته پیشنهادی7سفارت خانه

  گوریل ها در مه
كمتر كســی می داند كه فقط 
حدود هزار گوریل كوهستانی 
در جهان باقــی مانده اند كه در 
اوگانــدا، رواندا و كنگــو از آنها 
محافظت می شــود. با این حال 
تالش چندانی برای حفاظت از 
این حیوانات صورت نمی گیرد 
و نســل آنها خطر انقــراض را 
به شدت احساس می كند. دائن 
فوســی، بانــوی آمریكایی كه 
به عنوان مدافع حقوق حیوانات 
شــناخته می شــود 18سال از 
عمرش را صرف مطالعه درباره 
راهكارهای مراقبت از گوریل ها 
در كوه های روانــدا كرده و این 
فیلم كه در سال 1988ساخته 
شده دســتاوردهای او و مرگ 
مرموزش در جنگل های آفریقا 
را بــه تصویر می كشــد. فیلم 
»گوریل ها در مه« نشان می دهد 
كه چگونه یك انسان می تواند با 
حیوانات پیوند عاطفی برقرار و 

بین آنها زندگی كند.

فیلم

  راه طوالنی آزادی
را  فیلــم  ایــن  خیلی هــا 
اتوبیوگرافی نلســون ماندال، 
مبارز فقیــد آفریقایی و رهبر 
جنبــش ضد نژادپرســتی در 
آفریقــای جنوبــی می دانند. 
»راه طوالنــی آزادی« فیلمی 
تأثیرگذار اســت كــه اهمیت 
مبارزات سیاه پوســت ها علیه 
نژادپرستی را به وضوح نشان 
می دهــد و نلســون ماندال را 
به عنوان نقش اول این جنبش 
بزرگ معرفی می كند. كتابی 
هم با همین عنوان منتشر شده 
كه حاصل دست نوشــته های 
نلســون ماندال هنگام تبعید 
در جزیــره روبن اســت. »راه 
طوالنــی آزادی« بــه یكی از 
پرفروش ترین كتاب های جهان 
بدل شــد و تاكنون فیلم های 
زیادی با اقتباس از این كتاب، 

ساخته شده است.

كتاب

فیلم 

  خارج از آفریقا
عجایــب قــاره آفریقا همیشــه 
دســتمایه ای بــرای ســاخت 
فیلم هــای ســینمایی بــوده و 
برخــی از كارگردان هــا به خوبی 
از چنین بســتری بهــره  برده اند. 
»خارج از آفریقــا« یكی از همین 
فیلم های ملودرامی است كه بارها 
مورد تحسین منتقدان قرار گرفته 
و عالوه بر نمایش زندگی شــیرها 
در قاره سیاه، نیم نگاهی هم به زمان 
نفوذ استعمارگران به این قاره دارد. 
این فیلم به كارگردانی ســیدنی 
پوالك و در ســال 198۵ ساخته 
شد و 7 جایزه اسكار، ازجمله اسكار 
بهترین فیلم را از آن خود كرد. این 
فیلم با بازی درخشان رابرت ردفورد 
و مریل استریپ یكی از مشهورترین 
فیلم هایی است كه با موضوع آفریقا 
ساخته شــده و یكی از فیلم های 
كالسیك هالیوود به شمار می رود.

پنجشنبه

شماره 146
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جنگل های آفریقا از روزگار قدیم محل زیست گونه های كمیاب جانوران بوده و به همین دلیل مكان مناسبی برای افراد سودجو 
و شكارچی هایی است كه با شكار غیرقانونی این حیوانات، آنها را با خطر انقراض نسل مواجه كرده اند. برای جلوگیری از شكار 
غیرقانونی این حیوانات و كوتاه شدن دست شكارچی های فرصت طلب، از زیستگاه حیوانات كمیاب به شدت مراقبت می شود 
و نام این مكان ها را هم گذاشته اند منطقه حفاظت شده. اقدام بسیاری از كشورهای آفریقایی برای حفاظت از حیوانات كمیاب 
حكایت یك تیر و دو نشان است؛ چرا كه با این كار هم حیوانات كمیاب از دست شكارچی ها در امان می مانند، هم از محل مراجعه 
گردشگران خارجی درآمد هنگفتی نصیبشان می شود. این گزارش بهترین مناطق حفاظت شده آفریقا را به شما معرفی می كند.

پارك ملی كروگر
آفریقای جنوبی، مناطق حفاظت شده بسیاری دارد؛ چرا كه از روزگار قدیم 
در تیررس شكارچی ها بوده است. پارك ملی كروگر یكی از بهترین مناطق 
حفاظت شده این كشور است و به واســطه تنوع حیات وحشی كه دارد به 

شهرت رسیده است. بالغ بر 14۵گونه از حیوانات پستاندار در این پارك زندگی می كنند كه در قاره 
آفریقا یك ركورد به شمار می رود. عالوه بر شیر، بوفالو، فیل، كرگدن و پلنگ، دیگر گونه ها مثل 
زرافه، چیتا، سگ های وحشی، اسب آبی و كروكودیل در این پارك زندگی می كنند. بخش دیگر 

پارك هم به زیستگاه عقاب، طوطی، پرنده های آوازخوان و لك لك ها اختصاص داده شده است.

جنگل بویندی
در فهرســت بهترین مناطق حفاظت شــده آفریقا باید از جنگل بویندی كه 
معروف ترین پارك ملی آفریقا به شمار می رود نام ببریم. این پارك كه در فهرست 
جهانی یونسكو به ثبت رسیده، بخشی از جنگل غیرقابل نفوذ بویندی را تشكیل 

می دهد كه یكی از غنی ترین اكوسیستم های آفریقا محسوب می شود. جنگل بویندی یك مكان ایده آل 
برای همه كسانی است كه به عكاسی در حیات وحش عالقه دارند. در این نقطه از جهان بیش از 120گونه 
پستاندار، 27گونه قورباغه، گكو و آفتاب پرست، 220گونه پروانه و 3۵0گونه پرنده زندگی می كنند. 
عكاس های خوش شانس گاهی در این مكان با گربه طالیی، گوزن بیشه، غزال آفریقایی و گراز جنگلی 

غول پیكر نیز مواجه می شوند.

منطقه حفاظت شده نگورونگورو
خیلی ها این مكان را یكی از بهترین نقاط زمین برای تماشــای حیات وحش 
می دانند. منطقه حفاظت شده نگورونگورو مملو از گونه های كمیاب جانورانی 
مثل فیل، كرگدن، بوفالو و... اســت. بهترین زمان برای ســفر به این منطقه 
حفاظت شده اواسط زمستان اســت؛ یعنی موقعی كه گوزن های بالدار و گورخرها به این منطقه كوچ 
می كنند و تماشای كوچ دسته جمعی آنها فقط در این نقطه از دنیا امكان پذیر است. این منطقه به واسطه 
تنوع گونه های جانوری اش شهرت فراوانی دارد و بیشتر بازدیدكننده ها به دهانه آتشفشان خاموشی كه 

به دو و نیم میلیون سال قبل تعلق دارد و در همسایگی این منطقه واقع شده هم سر می زنند.

منطقه حفاظت شده سابی سندز
این منطقه را هم باید یكی از بهترین مقاصد سفر در جهان دانست. منطقه 
حفاظت شده سابی سندز، جایی است كه می توانید شاهد جدال حیوانات 
با یكدیگر بر سر به دست آوردن طعمه، آن  هم از فاصله نزدیك باشید. این 

منطقه معموالً در قرق طرفداران گربه سان ها و محل زیست شیرهای غول پیكر و یوزپلنگ های 
آفریقایی است. طبیعت گردها، این نقطه از جهان را بهترین مكان برای دیدن انواع پلنگ می دانند 
و معتقدند هیچ نقطه ای از جهان مثل منطقه سابی سندز تنوع ن ژادی شیر و پلنگ را ندارد. در این 
منطقه می توانید با خودرو از كنار شیر و پلنگ هایی كه مدام دنبال طعمه می گردند، عبور كنید.

پارك ملی اتوشا
این پارك یكی از قدیمی ترین مناطق حفاظت شــده در قاره آفریقاست. 
پارك ملی اتوشا در ســال 1907 و زمانی كه نامیبیا مستعمره امپراتوری 
آلمان بود، تأسیس شده است. این پارك محل زیست حیوانات عجیب و 
رو به انقراضی مثل كفتار خال دار، غزال جهنده و كرگدن سیاه است و جزو مهم ترین مناطق این 
كشور به شمار می رود كه حیات وحش در آن محافظت می شود. وسعت این پارك در ابتدا چیزی 
بالغ بر 100هزار كیلومترمربع بود اما به مرور زمان مساحت آن به یك چهارم كاهش پیدا كرده 

است ولی هنوز نامش در فهرست زیستگاه های مهم آفریقا قرار دارد.

پارك ملی اوزاال
این منطقه از جهان به واسطه بارندگی های بیش ازحد و آب وهوای مطلوبی 
كه دارد بعد از جنگل آمازون به عنوان ریه های دوم جهان شناخته می شود 
و یكی از مقاصد اصلی گردشــگران آمریكایی و اروپایی است. پارك ملی 

اوزاال یك ویژگی منحصربه فرد دیگر هم دارد؛ اینجا محل زیست انواع گوریل و شامپانزه است. هر 
گردشگری می تواند آزادانه در این پارك وسیع و بی انتها قدم بزند و انبوه گوریل ها و شامپانزه ها را 
از نزدیك تماشا كند. از پارك ملی اوزاال به عنوان زیستگاه اصلی شامپانزه ها نام می برند. پس اگر 

به این  گونه ها عالقه مند هستید می توانید به این پارك ملی فكر كنید.

پارك ملی ولكانوز
قرار نیست وقتی نام این كشور را می شنویم، صرفا یاد زد و خورد و اختالفات 
ریز و درشت بیفتیم. اینجا كشوری اســت كه یكی از بهترین پارك های ملی 
حفاظت شده را دارد. تماشای گوریل های كوهی كه آزادانه در طبیعت زندگی 
می كنند فقط در پارك ملی ولكانوز می تواند اتفاق بیفتد. جالب است كه طبق آمار و ارقام منتشرشده 
دو سوم گوریل های كوهی آفریقا در این نقطه زندگی می كنند و تعداد آنها به حدود هزار رأس می رسد. در 
این پارك ده گونه مختلف گوریل های كوهی زندگی می كنند و گردشگران خارجی می توانند از نزدیك 

زیستگاه آنها را تماشا كنند. البته نزدیك شدن به گوریل های كوهی خطرات خاص خودش را دارد.

پارك ملی رانومافانا
همه مناطق حفاظت شده آفریقا مختص گونه های جانوری نیست؛ مثل پارك 
ملی رانومافانا كه گونه های گیاهی كمیابی را در دل خود جا داده و جایی برای 
نفس كشیدن است. این منطقه را باید خانه بسیاری از گونه های گیاهی خاص 

مثل بامبوی طالیی، لمور بامبو بزرگ  و لمور مگس سیاه وسفید دانست. اما اگر تصور می كنید اینجا 
اصاًل از گونه های جانوری خبری نیست اشــتباه می كنید. این پارك محل زیست بیش از 130گونه 
قورباغه اســت و در آفریقا به عنوان خانه قورباغه ها شناخته می شود. تصور كنید شنیدن صدای انواع 

قورباغه در دل جنگل و بین درختان سر به فلك كشیده چه حس و حال عجیبی دارد.

پارك ملی چوبه
فقط در یك نقطه از دنیا می توانید محل زیست 120هزار رأس فیل غول پیكر 
را تماشا كنید و آن هم پارك ملی چوبه در كشور كوچك و ناشناخته بوتسوانا 
اســت. پارك ملی چوبه را می توان خانه 120هزار رأس فیل دانست و بخش 
زیادی از شهرتش به خاطر همین موضوع است. در این پارك دست كم یك نمونه از هرگونه  مختلف 
فیل ها كه در آفریقا زندگی می كنند، دیده می شود و بخش دیگری از آن  هم به زیستگاه بوفالو، گورخر 
و گوزن های بالدار اختصاص داده شده است. تصور كنید 120هزار رأس در یك جنگل 4۵00مایلی 

زندگی می كنند و هر لحظه ممكن است با یكی از آنها روبه رو شوید.

زیستگاه حیوانات عجیب
از 9منطقه حفاظت شده آفریقا چه می دانید؟

اوگانداتانزانیا

كنگوروآندا

آفریقای نامیبیا
جنوبی

آفریقای 
جنوبی

ماداگاسكاربوتسوانا

كنیا را باید یكی از عجیب ترین و اسرارآمیزترین نقاط آفریقا 
دانست؛ كشوری كه منابع طبیعی فراوانی دارد اما جوانانش 
از فرط فقر و تنگدستی به شكار شیرهایی از نژادهای كمیاب می رفتند و با این  كار 
به غایت خطرناك امرار معاش می كردند. كنیا زیســتگاه گونه های كمیاب جانوری 
است و گفته می شود در دوران ماقبل تاریخ انسان ها در این كشور با گوریل ها زندگی 
مسالمت آمیزی كنار هم داشته اند. این كشــور جای امنی برای زندگی شامپانزه ها 
به شمار می رود اما برای باران، شــامپانزه  4ساله ایرانی كه چند روز قبل و بعد از 
انتقال به این كشور جانش را از دست داد خوش یمن نبود. به همین 

بهانه آشنایی با كشور كنیا شاید خالی از لطف نباشد.

از كنیا، سرزمین عجایب قاره آفریقا كه زیستگاه 
انسان های نخستین بود، چه می دانید؟

گشت  وگذار در 
سرزمین دایناسورها

بهنام سلطانی

قاره آفریقا به خاطر ویژگی های ممتاز و منحصربه فردش از روزگار قدیم در تیررس كشورهای استعمارگر به ویژه 
انگلیس بوده و ثروت كشورهای آفریقایی در طول تاریخ به تارج برده شده، اما كمتر گزندی به حیات وحش 
و منابع طبیعی آن وارد شده است. كنیا هم از این قاعده پیروی كرده و استثمار و استعمار جزو جدانشدنی 
از تاریخ پرفراز و نشیب این كشور قلمداد می شود. جمهوری كنیا در شرق قاره آفریقا واقع شده و با ۵80هزار 
كیلومترمربع وسعت، چهل و هفتمین كشور وسیع دنیا به شمار می رود. موقعیت این كشور در مقایسه با سایر 
كشورهای آفریقایی خیلی ممتاز است چرا كه از جنوب با كشورهایی مثل تانزانیا، اوگاندا و سومالی كه همگی 
حیات وحش عجیب با انبوه مناطق حفاظت شده دارند همسایه است و از شرق به اقیانوس هند منتهی می شود. 
این كشور از نظر شرایط آب و هوایی یك ویژگی عجیب دارد كه نمونه اش در هیچ جای دنیا یافت نمی شود؛ 
به واسطه عبور خط استوا از كمربند میانی كنیا، مناطق مركزی، شمال و شمال شرقی این كشور بسیار خشك 
و گرم است اما مناطق ساحلی كه در كنار اقیانوس هند قرار دارد آب و هوایی گرم و مرطوب دارد. به همین دلیل 

در برخی شهرهای ساحلی هر روز دمای هوا از سرد به گرم تغییر می كند.

تاریخ این كشــور مملــو از نكته هــای عجیب 
و باورنكردنی اســت؛ مثــاًل دانشــمندان بارها 
اعالم كرده اند كه ســنگواره هایی از شامپانزه ها 
در این كشــور یافت شــده و این بدان معناست 
كه انسان های نخســتین و گونه های نخستین 
شامپانزه ها در این كشور كنار هم می زیسته اند. 
این سنگواره ها نشــان می دهد كه پستانداران از 
20میلیون سال پیش در شرق آفریقا یعنی كنیای 
امروزی زندگی می كرده اند. برخی یافته های دیگر 
هم نشان می دهد كه انسان های نخستین حدود 
2/۵میلیون سال پیش در این نقطه از كره زمین 
زندگی می كرده اند. آثار و شواهدی از این دست 
به وفور در كنیا یافت می شود. پس ما با كشوری 
طرف هســتیم كه از میلیون ها سال قبل زیست 
موجودات زنده در آن جریان داشــته و از این رو 

بخش مهمی از كره زمین به حساب می آید.

در كنیا ورزش هایی مثل فوتبال، اتومبیلرانی، راگبی، كریكت و بوكس دنبال می شود اما این كشور به خاطر 
قدرتش در ورزش دوومیدانی و مسابقات دوی استقامت و نیمه اســتقامت معروف است. كنیا دونده های 
بسیاری مثل پل ترگات و كاترین اندریبا را داشته كه همه عناوین ممكن را در مسابقات دوی استقامت از آن 
خود كرده اند و دونده های این كشور با وجود دونده های مطرحی از اتیوپی و مراكش جایگاه ممتاز خودشان 
در دوومیدانی جهان را حفظ كرده اند. الیود كیپچوگه، قهرمان ماراتن المپیك، لندن، ریو و توكیو به عنوان 
نخستین انسانی كه ماراتن را زیر 2 ساعت دویده است، قهرمان و اسطوره دوومیدانی كنیاست چرا كه برخالف 
بسیاری از دونده های این كشور فقط برای پرچم كشــور خودش جنگیده و تابعیت هیچ كشور دیگری را 
نپذیرفته است. موج مهاجرت دونده های كنیایی به سایر كشورهای دنیا به حدی افزایش پیدا كرده كه وزارت 
ورزش كنیا با وضع قوانینی سعی كرده جلوی پناهندگی آنها را بگیرد اما این روند هنوز ادامه دارد و این اواخر 
برنارد الگات به تیم ملی دوومیدانی آمریكا پیوست. به همین دلیل در ورزش دنیا كنیا را به عنوان كشوری 

می شناسند كه بهترین دونده های دوهای استقامت را به كشورهای ثروتمند صادر می كند.

اعالم استقالل
كنیا هم مثل بیشتر كشورهای آفریقایی 
تاریخ پرفــراز و نشــیبی دارد و از گزند 
هجوم كشــورهای اســتعمارگر در امان 
نبود اما شورش معروف مائو مائو كه سال 
19۵2شروع شد و تا ســال 1960ادامه 
یافت در نهایت به پایان سلطه بریتانیا بر 
این كشــور ثروتمند منجر شد. شورش 
مائومائو كه به جنبش مائو مشــهور شد، 
قیام دهقانان برای توزیع عادالنه زمین های 
كشاورزی بین اكثریت سیاهپوست كنیا 
بود كه به جنگ چریكی بدل شــد و در 
نهایت به خارج شدن این كشور از سلطه 
بریتانیا انجامید. گفته می شود در جریان 
شــورش مائو مائــو كه ۵ســال به طول 
انجامیــد، بیش از 12 هزار نفر كشــته و 
چندین هزار كنیایی روانه بازداشتگاه های 
حكومت دست نشــانده بریتانیا شــدند 
كه فجیع ترین رویداد تاریخ این كشــور 
قلمداد می شود. نتیجه شورش كشاورزها 
رهایی از سلطه بریتانیا بود و كنیا در تاریخ 
12دســامبر 1963 میالدی رسماً اعالم 
استقالل كرد. این یعنی شروع یك زندگی 
تازه برای مردم كشوری كه حیات وحش و 

منابع طبیعی كم نظیری دارد.

در كشور كنیا اراضی بسیاری به زیستگاه گونه های مختلف جانوری اختصاص داده شده است و گفته 
می شود این كشور بیش از ۵0منطقه حفاظت شده دارد كه زیستگاه اصلی گونه های كمیاب جانوری 
است. بزرگ ترین مهاجرت حیوانات هم در این كشور به وقوع می پیوندد؛ وقتی كه با شروع موسم سرما 
و اواسط زمستان گله گورخرها به آن سوی رود »مارا« حركت می كنند و تماشای بیش از 200هزار رأس 
گورخر در حال عبور از رودخانه برای گردشگران خارجی یك غنیمت است. به طور كلی مهاجرت ساالنه 
حیوانات در منطقه »ماسای مارا« كه رود مارا از میان آن عبور كرده بین ژوئیه و سپتامبر رخ می دهد 
و میلیون ها جانور وحشی در آن حضور دارند. این حادثه یكی از محبوب ترین صحنه های حیات وحش 
برای عكاس ها و فیلمسازهایی به شمار می رود كه هر سال برای تهیه عكس و مستند به آفریقا هجوم 
می برند. یكی دیگر از اهدافی كه گردشگران برای دیدن آن به كنیا می روند، تماشای ۵حیوان بزرگ 

آفریقا یا همان Big Five  است كه شامل شیر، پلنگ، بوفالو، فیل و كرگدن های كمیاب می شود.

كنیا یكی از شــگفت انگیزترین و خیره كننده ترین جاذبه های طبیعی دنیا را دارد. طبیعت كنیا به 
حدی بكر و منحصر به فرد است كه این كشور را به یكی از اسرارآمیزترین نقاط جهان بدل كرده است. 
جنگل های پرباران با انبوه درختان ساواهانا، زیستگاه خوبی برای حیات وحش این كشور پدید آورده 
اما تنها حیات وحش این كشور نیست كه باعث شده كنیا به یكی از مقاصد گردشگری مهم در دنیا 
قلمداد شود و فرهنگ خاص مردم این كشور همیشه مورد توجه بوده است. به عنوان نمونه می توان به 
فرهنگ منحصر به فرد قبایل ماسایی در حاشیه پارك ملی ماسای مار اشاره كرد. ساكنان این قبیله 
آداب و رسوم عجیبی دارند؛ مثاًل در بدو ورود به این روستاها جوانان جنگجوی قبیله به استقبال شما 
می آیند و با حركات موزون محلی و پرش های بلند به شما خوشامد می گویند. در این قبایل، پسران 
جوان بعد از رسیدن به سن 16 سالگی برای اثبات مردانگی و جنگجو بودن به تنهایی یك شیر شكار 
می كردند. البته با وضع قوانین سختگیرانه و بهبود شرایط اقتصادی در كنیا، جوانان دست از شكار 

شیر كشیده اند و به محافظان حیات وحش تبدیل شده اند.

لمس بزرگ ترین فیل های جهان
كنیا با حیات وحش بی نظیرش شــناخته می شود و 
هر سال میلیون ها گردشگری خارجی برای تماشای 
صحنه های تكرار نشــدنی در حیاوت وحش به این 
كشور سفر می كنند. یكی از مقاصد اصلی گردشگران 
پارك ملی آمبوسلی است كه در مسیر اصلی صعود به 
بلندترین قله آفریقا یعنی كلیمانجارو در تانزانیا واقع 
شده است. این منطقه محل زیست بزرگ ترین فیل های 
دنیاست و تنها جایی است كه می توانید گله فیل ها را 
از نزدیك تماشا كنید. گاهی گردشگران به اندازه ای به 
فیل ها نزدیك می شوند كه می توانند آنها را از نزدیك 
لمس كنند. در كشوری كه روزگاری بهشت شكارچی ها 
بود حاال تدابیر ویژه ای برای حفاظــت از گونه های 
كمیاب جانوری تدارك دیده اند. مثــًا در نزدیكی 
نایروبی پرورشــگاهی وجود دارد كه محل پرورش 
فیل ها و كرگدن هایی اســت كه از دست شكارچیان 
غیرقانونی نجات پیدا كرده اند. تماشای زندگی آزادانه 
یوزپلنگ ها در پارك ملی نایروز و ماسایی مارا یكی 
دیگر از شگفتی های حیات وحش این كشور است كه 

معموالً مورد توجه مستندسازان قرار می گیرد.



تماشا  خانه 8 بسته پیشنهادی

  تاریخ ارامنه ایران
»تاریــخ ارامنــه ایران« نوشــته 
وازِگن س. غوگاسیان از انتشارات 
امیركبیر، حاصل تالش پژوهشگر 
بنام ارمنی و دانش آموخته دانشگاه 
كلمبیای آمریكاســت كه سال ها 
مســئول بخــش اداری كتابخانه 
كلیســای وانك در جلفــای نو و 
كتابخانــه ماتنــاداران در ایروان 
بود. مجموعه ارزشــمند اسناد و 
اطالعات تاریخی كه او طی 20سال 
ســفر پژوهشــی به كشــورهای 
مختلف جمع آوری كــرد بنیانی 
برای كتــاب حاضر شــد كه متن 
اولیه آن رساله دكتری نویسنده در 
دانشگاه كلمبیای آمریكا در سال 
۱۹۹۵ میــالدی بــوده و ویرایش 
فعلــی آن بهتریــن و كامل ترین 
مطالعــه تاریخی در ایــن زمینه 
محسوب می شــود. غوگاسیان در 
این كتــاب مجموعه ای از اســناد 
فارسی و ارمنی عهد صفوی را نیز 
ارائه داده كه اغلب آنها نخستین بار 
است كه انتشــار می یابند. سعید 

كریم پور، مترجم این اثر است.

كتاب

  پادكست زیتون
اگر فرصت خوانــدن كتاب ندارید 
اما دوســت دارید درباره آنچه در 
تاریخ بر سر ارمنیان ایرانی رخ داده 
بیشتر بدانید، پیشنهاد ما شنیدن 
یك پادكســت جذاب اســت. در 
قســمت اول و دوم از اپیزود سوم 
پادكست زیتون عالوه بر صحبت 
در مورد كشــتار، از دالیل ســوق 
پیدا كردن ســالطین عثمانی به 
در پیش گرفتن سیاســت كشتار 
و كوچاندن مســیحیان و ارمنیان 
صحبت شــده اســت. عمار گلی، 
گردآوری، گویندگی و تدوین این 
كار را به عهده داشته است. بد نیست 
بدانید نسل كشی ارمنیان به نابودی 
عمدی و از پیش برنامه ریزی شده 
)نسل كشــی( جمعیــت ارمنی 
ساكن سرزمین های تحت كنترل 
امپراتوری عثمانی در دوران جنگ 
جهانــی اول )۱۹۱۵ تــا ۱۹۱۷ 
میــالدی( توســط دولتمــردان 
عثمانی و رهبران قیام تركان جوان 

گفته می شود.

پادكست

  نسل كشی ارمنيان
یكی از تأثربرانگیزترین اتفاقات یكی، 
دو قرن اخیر را نسل كشــی ارامنه 
در تركیه امروزی تشكیل می دهد  
كه هنوز هم توســط ارامنه جهان 
و ایران، سالگشــت وقوع آن پاس 
داشته می شود. از میان ده ها فیلمی 
كه درباره نسل كشی ارمنیان ساخته 
شده به مســتندی با همین عنوان 
یعنی »نسل كشی ارمنیان« اشاره 
می كنیم. این فیلم درباره كشتار یك 
میلیون و نیم ارمنی توســط دولت 
حكومت عثمانــی در دوره جنگ 
جهانی اول اســت كه توسط اندرو 
گولدبرگ تهیه كنندگی، كارگردانی 
و نویسندگی شده است. این فیلم 
در تاریخ ۱۷ آوریل 200۶ از طریق 
ایستگاه های شــبكه پی بی اس به 
نمایــش درآمد. راویــان این فیلم 
ستارگان هالیوود »اورالندو بلوم«، 
»اد هریس«، »لــورا لینی«، »جرد 
لتو«، »جولیانا مارگولیس« و »ناتالی 

پورتمن« هستند.
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پای صحبت های لوریس چكناواریان، آهنگساز و رهبر 
اركستر، در آستانه سال نوی میالدی

هر روزی كه خوشحال باشیم 

عید است
نامش هميشه با دوستی و صلح گره خورده است حتی پيش از آنكه به عنوان سفير 
صلح ایران در سازمان ملل متحد پيشنهاد یا اینكه جایزه ویژه سال ۲۰۲۰ »كتاب ها 
برای صلح« به او اهدا شــود. البته خودش می گوید هيچ گاه نتوانســته آنطور كه 
می خواسته برای صلح بنویسد و بنوازد چون هنوز صلحی را در جهان تجربه نكرده 
است. »لوریس چكناواریان« نه تنها در ميان اهالی موسيقی بلكه در دل بسياری 
از ایرانيان محبوب است. آهنگســاز و رهبر اركستری كه افتخار موسيقی ایرانی 
است و تاكنون بيش از ۱۰۰ اثر شامل اپرا، سمفونی، اوراتوریو، ركوئيم و آثاری در زمينه موسيقی كر، موسيقی 
مجلسی، موسيقی باله، پيانو و خوانندگی و همچنين كنسرتوهایی برای پيانو، ویولن، گيتار، سلو و پيپا، در 
كنار موسيقی های متن فيلم ساخته  است. او همچنين بسياری از اركسترهای مهم جهان را رهبری كرده. این 
روزها با وجود اینكه ۸دهه از زندگی پر فراز و نشيبش را پشت سر گذاشته اما همچنان پرانرژی، در حال ساخت 
موسيقی های دلنشين است. البته او گاهی نقاشی هم می كشد، شعر هم می گوید، اما معتقد است تأثير موسيقی 
از همه هنرها بيشتر بوده  است. در آستانه ميالد حضرت مسيح)ع( و سال نوی ميالدی سراغ او كه از چهره های 

محبوب و موفق ارمنيان در ایران است، رفته ایم تا از حال و هوای این روزهایش جویا شویم.

    ســال گذشــته در اوج كرونا و استرس و 
دلخستگی های آن، یك ســورپرایز قشنگ از 
شما برای مردم جهان منتشر شد. شما به عنوان 
رهبر اركستر برجسته، لباس بابانوئل پوشيدید و 
در پيامی ویدئویی سال جدید را تبریك گفتيد. 

ایده خودتان بود؟
ایده از خودم بودم و به ذهنم رســید كه در آن شــرایط روحی 
جامعه، این كار را انجام دهم. دوست دارم لباس بابانوئل بپوشم. 
در ارمنستان كه من رهبر اركســتر فیالرمونیك بودم، هر سال 
بابانوئل بودم و حتی با همین لباس اركستر را رهبری می كردم. 
خوشحالم كه مورد استقبال خوب مردم قرار گرفت. در ادامه هم 
قطعه »فرود آمدن كشــتی نوح در كوه آرارات« را كه 2۵ سال 
پیش در ارمنستان به همراه اركستر فیالرمونیك این كشور اجرا 

كرده بودم، بازنشر كردم.
    امسال چطور، این كار را تكرار خواهيد كرد؟

بله، اگر زندگی به همین گونه پیش برود امكان دارد این كار را 
انجام دهم. اما بهتر است فعاًل چیزی درباره آن نگویم.

    در جریان هســتيم كه سال هاســت از شما 
خواسته اند تا یك ســمفونی صلح بنویسيد و 
اجرا كنيد. با توجه به اینكــه عالقه زیادی به 
ســمفونی های صلح دارید، چرا هنوز این كار را 

انجام نداده اید؟
همه  چیز را در این دنیا دیده و تجربه كرده ام جز صلح. چطور از 
چیزی كه هنوز تجربه اش نكرده ام بنویسم؟ از ابتدای آفرینش 

آدمی، بین دو برادر جنگ و برادركشی بود تا به امروز كه دنیا پر 
از كشتار و خشونت است. ما هیچ گاه صلحی نداشتیم. شاید در 
یك منطقه، زمان كوتاهی صلحی بوده اما در كل بشر همیشه در 
كشمكش جنگ بوده است. بعضی ها صلح را به صورت رنگ سفید 
معنا می كنند، كمونیست ها به شكل كبوتر و شاید فرد دیگری به 
رنگ آبی بشناسد اما من شخصاً واقعاً نمی دانم صلح چگونه است 

كه بخواهم درباره آن موزیك بنویسم.
    اتفاقاتی كه برای خانواده شما در طول جنگ 
جهانی دوم افتاد، بيش از پيش شما را درگير این 

مسائل كرده است؟
بله، ما خانوادگی درگیر این حوادث بودیم. ما از ابتدا هم ایرانی 
بودیم اما زمان شاه عباس صفوی متأسفانه ارمنستان غربی زیر 
سلطه عثمانی های رفت و شــاه عباس نتوانست آن را برگرداند. 
فقط آنهایی را كه كار حرفه ای بلد بودند به اصفهان آورد. ارمنی ها 
هم ناخواسته تابع عثمانی ها شدند و بعد هم قتل عام آنها صورت 
گرفت. عده ای كه به ایران بازگشــتند گرچــه مهاجر بودند اما 
در واقع به خانه و وطن خودشــان بازگشتند. من خودم جنگ 
بین المللی دوم را تجربه كردم كه بسیار غمناك بود. میلیون ها نفر 
در این جنگ  كشته شدند و این فاجعه بزرگی بود. ۵ سالم بود كه 
سربازان روس را در تهران دیدم و از كودكی جنگ را لمس كردم.

    اجازه دهيد برگردیم به بحث صلح و دوستی، ما 
كشوری با فرهنگ ها و عقاید مختلف داریم. چطور 
می توانيم فرهنگ احترام گذاشتن به یكدیگر با 

عقاید و مذاهب مختلف را ترویج دهيم؟

همه  چیز در دنیا از خانواده شروع می شود و هیچ كسی نمی تواند 
بگوید كه مقصر رئیس جمهور یا پادشــاه یا سیستم حكومتی 
اســت. فرد از كودكی آنگونه كه پدر و مــادر می خواهد و فكر 
می كند بزرگ می شــود، اگر پدر و مادر تعصبات خاصی دارند 
فرزندان هم با همان تعصبات بزرگ می شــوند. اگر پدر و مادر 
آدم های صلح طلب باشــند، بچه ها هم به همان شــكل بزرگ 
می شوند. اگر می خواهیم یك نسل خوب به بار بیاوریم باید سراغ 
خانواده برویم و با نهادینه كردن ایــن فرهنگ در خانواده ها از 
طریق وسایل ارتباط جمعی مثل تلویزیون، روزنامه ها، نهادهای 
آموزشی و با كمك كارشناسان و روانشناسان این حوزه، نسلی 
را بزرگ كنیم كه از تعصب بی جا و خشــونت دور باشند. این 
نه تنها به خود فرد بلكه به دیگران هم ضرر می زند. فرهنگ، هنر 
و موسیقی مهم ترین سرمایه های یك ملت است و باید فرزندان 
را از كودكستان با این سرمایه ها ازجمله نقاشی، ادبیات، شعر، 
تئاتر و موسیقی بزرگ كرد. زیرا هنر زبان خدا و هنرمند انتخاب 
اوست. به همین خاطر هیچ كسی نتوانسته هنرمندی را بی اعتبار 
كرده یا او را بركنار كند. هیچ كسی نمی تواند حافظ، فردوسی، 
بتهوون، گوته یا هر هنرمند بــزرگ دیگری را كوچك كند. اما 
سیاستمداران انتخاب مردم اند و می توان بركنارشان كرد. این 
بسیار مهم اســت كه به هنرمندان بها بدهند و برای بهتر بودن 
كشور از آنها كمك بخواهند. آنها را سهیم كنند تا نسل جوان را 
با شعر و موسیقی و نقاشی و ادبیات، ورزش و فكر خوب تربیت 
كنند. این مهم اســت كه انســان از كودكی با فرهنگ، هنر و 
موسیقی بزرگ شوند و باید هنرمندان را در تربیت نسلی بالنده 

سهیم كرد.
    موســيقی و به عبارتی موزیسين ها در این 
شرایط بغرنج جهانی چه رسالتی دارند؟ و چگونه 
می توانند مردم را به صلح و دوستی دعوت كنند؟

مشكل ما در ایران این است كه ما در كشورمان یك موزیك بسیار 
غنی، زیبا و خوب به نام موسیقی سنتی داریم كه موسیقی ملی 

ماست. از طرفی در جهان، موسیقی علمی هم داریم كه متعلق 
به ملت یا فرهنگ خاصی نیســت؛ گرچه در اروپا به اوج رسیده 
اما این دلیل نمی شود بگوییم كه برای اروپاییان است. موسیقی 
كالسیكی است كه بر پایه علم به وجود آمده است. گاهی ممكن 
است رنگ فرهنگ منطقه را به خود بگیرد اما برای كشور خاصی 

نیست.
هم اكنون ما در ایران یك موسیقی ســنتی عالی با خواننده ها، 
موزیسین ها و سازهای فوق العاده داریم. در عین حال چه خوب 
می شد كه در زمینه موسیقی كالسیك كه موسیقی علم است هم 
آموزش می دادند. در جهان آثار فوق العاده در این سبك موسیقی 
نوشته و تولید شده است كه مردم به ویژه جوان های ما می توانند 

با آنها ارتباط برقرار كنند.
البته این نگاه به موسیقی كالســیك باز هم ریشه در باورهای 
خانواده ها دارد. برای مثال خانواده ای كــه در انگلیس زندگی 
می كند چه خوب است از كودكی فرزندش را با موسیقی ایرانی 
یا شعر شرقی آشنا كند و در كل در هر جای دنیا فرزندان را تابع 

دنیا بزرگ كنند.
    شما هميشه به مخاطبان شنيدن سمفونی صلح 
و دوســتی را معرفی كرده اید. ابيات و این نوای 
موسيقی تا چه ميزان می تواند در ایجاد صلح و 

آرامش مؤثر واقع شود؟
قشنگ ترین شعر یا موسیقی هم كه درباره صلح سروده یا نواخته 
شود، بهترین سخنرانی هم كه درباره صلح بشنوید، همین كه از 
فضای سالن كنســرت یا همایش خارج شده و به خیابان بروید 
می بینید كه خشونت و جنگ دوباره ادامه دارد. قشنگ ترین آثار 
درباره صلح در همان ســالن اثر دارد و متأسفانه سیاستمداران 
جنگ طلب به كار خود ادامه می دهند. سیاستمدار بودن هم كار 
سختی است. مثل بندبازی است. برخی كارهای خوب می كنند و 

برخی كار از دستشان خارج می شود.
    در آستانه ســال نوي ميالدی از آرزوهایتان 

برایمان نمی گویيد؟
آرزوی همیشگی من دوستی و صلح در تمام دنیا بوده و هست. اما 
درباره سال نو اجازه دهید به نكته ای اشاره كنم. سال نو آنقدرها 
هم كه ما آدم ها بزرگش كرده ایم مهم نیست. واقعاً چه فرقی با 
روزهای دیگر دارد؟ هر روز كه خوشحالیم و حس خوب داریم 
آن روز عید است. اگر قرار باشــد به بهانه سال نو و عید، عده ای 
خوشحال باشــند و عده ای بدبخت و مقروض كه نتوانند هدیه 
برای فرزندانشان بگیرند این اصاًل عید نیست. این عید خودش 
می تواند تجربه بدی برای بشر باشد. یك عده خوشحال می شوند 
و عده ای ناراحت. شاید اگر این اسم عید روی آن نبود، كمبودها 
به این اندازه خودش را نشان نمی داد. به هر حال یك روزی است 

و سالی عوض می شود و نباید خیلی هم بزرگش كنیم.
    شاید مشــكالت اقتصادی شــرایط را 
به گونه ای كــرده كه دیگــر از عيدها لذت 

آنچنانی نمی بریم؟
همیشه این مشــكالت بوده، مهم این است كه تعصبات بی جا، 
همیشه آرامش را از آدمی ربوده. چرا باید یك سری تعصبات نابجا 
داشته باشیم؟ مثاًل یك اروپایی به یك شرقی و برعكس! تعصب 
به نظر من خودكشی است، اگر من تعصب به موضوع یا شخصی 
داشته باشم این من هســتم كه ضرر می كنم. قبل از اینكه زهر 

من به كسی برسد، زهر در خودم ریشه كرده و نابودم می كند.
    راســتی این روزها مشــغول چه كاری 
هستيد؟ منتظر برنامه جدیدی از شما باشيم؟

هیچ برنامه ای جز آهنگســازی ندارم. از شروع كرونا كه به ناچار 
خانه نشین شــدم این كار را شــروع كرده ام و هیچ نمی خواهم 
كه وقفه ای ایجاد شود. دوســت دارم در تنهایی خودم كار كنم 
و بنویسم. گاهی با خودم می گویم چه خوب شد كه من به بهانه 
كرونا مجبورم در خانه زندانی شوم و كار كنم. )با خنده( به نفع 
من شد. من حدود 2 سال از خانه بیرون نرفته ام و دوستان خوبم 

زحمت خریدهای خارج از منزل را برای من می كشند.

الناز عباسیان

هم
  اد

ير
  ام

س:
عك

معرفی تعدادی از هموطنان ارمنی كه نامشان بیش از دیگران بر سر زبان هاست

این ارمنيان محبوب 
ارتباط خوب هموطنان ارمني با مسلمانان در ایران هميشه زبانزد بوده است و بسياری از آنها در عرصه های مختلف فعال و افتخارآفرین بودند. ميالد حضرت مسيح)ع( و 
آغاز سال نوی ميالدی بهانه ای به دست ما داده تا یادی از ۸ نفر از ارامنه محبوب و مشهور در كشورمان كنيم. ناگفته نماند تعداد این افتخارآفرینان، بسيار بيشتر از چيزی 

است كه به آن اشاره می كنيم.

ماركار آقاجانیان
حیف است از هموطنان ارمني پرافتخار در فوتبال یاد كنیم و به ماركار آقاجانیان 

اشاره ای نداشته باشیم. این مربی تیم ملی فوتبال ایران متولد ۱۳۴۴ در تهران است. او 
البته سال ها در پست مدافع در تیم های آرارات، بانك تجارت، بهمن كرج، پاس تهران و 
شهاب زنجان بازی كرده است. این ورزشكار ارمنی تبار به عنوان مربی در كادر فنی تیم 

ملی فوتبال ایران حضور داشته است. در جام ملت های آسیا 200۷ كه سرمربیگری 
تیم برعهده امیر قلعه نویی بود او آنالیزور تیم بود و در سال 20۱۴ در جام جهانی 

برزیل و 20۱8 در جام جهانی روسیه دستیار كی روش بود.

لوریك میناسیان
هنوز هم لهجه زیبا و چهره معصوم این بانوی هنرمند در ذهن بینندگان به یادگار مانده 
است. لوریك میناسیان، بازیگر سینما و تلویزیون و فرزند آرمان هوسپیان از بازیگران 
سینمای پیش از انقالب بود. او سال ۱۳22 در شهر تبریز متولد شد و در طول فعالیتش 
در 20 فیلم سینمایی بلند و ۳ فیلم كوتاه بازی كرد. از این میان می توان به »پرده آخر«، 
»بوی پیراهن یوسف«، »دختری با كفش های كتانی«، »بودن یا نبودن« و »بوی كافور، 
عطر یاس« اشاره كرد. او همچنین در  سریال های »دلبر آهنی« و »كارآگاه شمسی 
و دستیارش مادام« هنرنمایی كرده است. این بانوی هنرمند در سال ۱۳8۳ 
درگذشت.

ادموند بزیك
در فوتبال ایران نام یك ارمنی تبار دیگر همیشه خوش درخشیده و آن نام ادموند 
بزیك است. این بازیكن محبوب با ۵ سال حضورش در تیم پرسپولیس خاطرات 

خوشی را برای قرمزپوشان به همراه داشته است. بزیك متولد ۱۳۵۴ درتهران است و با 
8۴ گل چهارمین گلزن برتر تاریخ لیگ فوتبال ایران است كه ۴0 گل را با پیراهن تیم 
پرسپولیس به ثمر رسانده است. او هم اكنون سرمربی تیم فوتبال زیر 2۳ سال باشگاه 

پرسپولیس است. همچنین یكی از مربیان و داوران برنامه استعدادیابی فوتبال 
»ستاره ساز« در سال ۱۳۹8 بود.

واروژ كریم مسیحی
اغلب نام این كارگردان، نویسنده و تدوینگر مطرح سینما را در كنار بهرام بیضایی 
شنیده ایم. چرا كه او كار حرفه اش را با بیضایی آغاز كرده است. واروژ كریم مسیحی 
متولد ۱۳۳۱ در شهر اراك بوده و مدتی در دانشكده هنرهای دراماتیك دانشگاه تهران 
تحصیل كرد اما درس را نیمه كاره رها كرد و همكاری اش با بیضایی را آغاز كرد. از آثار 
این هنرمند می توان به »پرده آخر« كه برنده 8 سیمرغ بلورین در جشنواره یازدهم و 
فیلم »تردید« نامزد ۱۱ سیمرغ بلورین از جشنواره بیست و هفتم است اشاره كرد؛ 
فیلمی كه در نهایت برگزیده بهترین فیلم، بهترین فیلمنامه اقتباسی و بهترین 
كارگردانی بخش نگاه اول بوده است.

زویا پیرزاد
بسیاری او را با رمان معروف و ارزشمندش به نام »چراغ ها را من خاموش می كنم« 
می شناسند. زویا پیرزاد، نویسنده محبوب ایرانی ارمنی تبار متولد ۱۳۳۱ در آبادان 

است. پیرزاد با نخستین رمان بلند خود كه قصه یك خانواده ارمنی در آبادان را روایت 
می كرد جوایز زیادی را كسب كرد و به شهرت و محبوبیت فراوانی رسید. »عادت 

می كنیم« اثر دیگری از این نویسنده است كه طرفداران خودش را دارد. خانم پیرزاد 
از معدود نویسندگانی است كه تمام آثارش به فرانسوی ترجمه شده است. ناگفته 
نماند زویا پیرزاد مترجم »آلیس در سرزمین عجایب« از لوییس كارول و »آوای 

جهیدن غوك« مجموعه ای از هایكوهای ژاپنی نیز هست.

ساموئل خاچیكیان
در میان كارگردان های مطرح سینما كه از هموطنان ارمني هستند، نام ساموئل 
خاچیكیان همیشه می درخشد. چرا كه خاچیكیان به عنوان پایه گذار سینمای وحشت 
و جنایی در ایران شناخته و حتی به او لقب »هیچكاك« سینمای ایران نیز داده شده 
است. این كارگردان فقید سینمای ایران متولد ۱۳0۳ در شهر تبریز است. خاچیكیان از 
پیشگامان سینمای ایران است كه تحصیل كرده علوم اجتماعی، تاریخ و باستان شناسی 
بود. شناخته شده ترین فیلمی كه خاچیكیان پس از انقالب كارگردانی كرد فیلم 
»عقاب ها« در سال ۱۳۶۳ بود كه یكی از برترین كارهای سینمای دفاع مقدس لقب 
گرفت. این هنرمند مسیحی در نهایت در سال ۱۳80 درگذشت.

آندرانیك تیموریان
فوتبالدوستان اغلب او را به نام آندو می شناسند و می توان ادعا كرد كه یكی از 

بهترین فوتبالیست های ارمنی در تاریخ فوتبال ایران است كه در دوره ای حتی بازوبند 
كاپیتانی تیم ملی ایران را به دست آورد.آندرانیك تیموریان متولد ۱۳۶۱ در تهران 

است. این بازیكن نامدار تیم ملی فوتبال بعد از حضور درخشانش در تیم فوتبال 
ابومسلم خراسان به تیم ملی دعوت شد و با بازی های خوبش راهی جام جهانی شد 

تا جام جهانی 200۶ اگرچه تیم ملی حضور خوبی نداشت اما تیموریان به چشم 
مسئوالن باشگاه بولتون آمد و مستقیم از مشهد راهی انگلیس شد و بعد از مدتی 

به كشور بازگشت.

ماهایا پطرسیان
ماهایا پطرسیان از بازیگران محبوب سینمای ایران است كه تا سال ها به عنوان 
ستاره سینمای ایران از او یاد می شد. او كه متولد ۱۳۴8 در شهر تهران است با فیلم 
»عشق و مرگ« به سینمای ایران معرفی شد. در ادامه با نقش آفرینی در فیلم های 
»دیگه چه خبر؟«، »پرده آخر«، »نابخشوده« و »كمكم كن« به شهرت رسید و تبدیل 
به یكی از محبوب ترین بازیگران دهه ۷0 شد. بازی او كه فارغ التحصیل رشته تئاتر از 
دانشكده هنرهای زیباست، در نقش های طنز به دل بسیاری از مخاطبان نشست. 
این هنرمند برای فیلم پرده آخر برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش دوم 
زن شد.



روایت هایی خواندنی از دیدارهای سر زده 
رهبر  معظم انقالب با خانواده شهدای  مسیحی

رهبر می خواهند 
مهمان خانه شما بشوند

اجازه هست؟

9مهمان خانه

شوك و شوق؛ این حس مشترك همه خانواده هایی است كه یك روز بی خبر، مهمان عزیزی 
به خانه شان آمده است؛ مهمانی كه تصور نمی كردند روزی آنقدر صمیمانه كنارشان بنشیند، 
با آنها چای و میوه و شیرینی بخورد، از خاطره ها بگویند و بشنوند و بعد با همان ناباوری، او را 
بدرقه كنند. این روایت ها درباره حال و هوای چند دیدار از بین دیدارهای مقام معظم رهبری 
با خانواده شهدای مسیحی است؛ دیدارهایی كه در سال های مختلف در آستانه آغاز سال نوی 
میالدی انجام شده و به ارزشمندترین هدیه و عیدی این خانواده ها تبدیل شده است. در آستانه 

سال نوی مسیحی، فرصتی دست داده تا بخشی از این دیدارها را در قالب گزارشی مرور كنیم.

بسته پیشنهادی

  سلندر
بهرام بیضایــی در ســال 1356 
فیلمنامه ای سه قســمتی منتشر 
كرد با عنوان »آهو، سلندر، طلحك 
و دیگران« )انتشارات نگاه(. 3سال 
بعد، واروژ كریم مسیحی، دستیار 
كارگردان بیضایــی از »رگبار« تا 
»چریكه تارا«، از بخش »سلندر« 
آن فیلمی كوتاه ساخت. واروژ كریم 
مسیحی متولد ۴ فروردین 1331 
در اراك، كارگردان، فیلمنامه نویس 
و تدوینگر ایرانی ارمنی تبار است. 
سلندر، داســتان رویارویی عارفی 
بی سالح با دشمنانی سر تا پا مسلح 
و نیرومند اســت. عارفی در بیابان 
نزدیك درختی نشســته اســت. 
دو ســواركار تاتار از راه می رسند. 
قصد جان عــارف را می كنند، اما 
پیش از آنكه او را بكشند می كوشند 
او را بیازارند. با او سخن می گویند 
امــا او هیــچ ســخنی نمی گوید. 
گفت وگــوی آنان بــا او همچون 
بازجویانی است كه می خواهند او 

را شكنجه دهند.

فیلم كوتاه

  پیمان
فصلنامه پیمان زیرنظر مؤسســه 
ترجمه و تحقیق هور و به كوشش 
و همت جمعی از پژوهشــگران و 
فرهنگ دوستان ارمنی و همكاری 
محققان و نویسندگان فارسی زبان 
در مؤسســه هور منتشر می شود. 
فصلنامــه پیمان طی شــمارگان 
گذشــته خود بر آن بوده است كه 
پیام فرهنگ و ادب فارســی را به 
ادبیات ارمنی و سخن ادب ارمنی 
را به دریای فرهنگ فارســی زبان 
راه داده، بتوانــد قدمــی هر چند 
كوچك در راه دوســتی تمدن ها 
بر دارد. هدف از انتشــار فصلنامه، 
معرفی مشتركات فرهنگی ایرانیان 
ارمنی و سایر ایرانیان به طور عام و 
شناساندن بزرگان دانش و فرهنگ 
و آثــار آنــان به ویــژه در ارتباط 
با فرهنگ ایــران زمیــن به طور 
اخص، ارائه جلوه هایی از فرهنگ 
و عدالت خواهی تاریخی ارمنیان 
به پژوهشگران و خوانندگان خود 

بوده است.

فصلنامه

كتاب

  ساكن دو فرهنگ
كتــاب »ســاكن دو فرهنــگ« 
از  مجموعــه ای  دربرگیرنــده 
نوشته های روبرت صافاریان، مدرس 
و منتقد سینمایی كشور است كه با 
موضوع تاریــخ و زندگی ارمنیان در 
ایران نوشته شده است. این  مطالب 
به گفته او برای غیرارمنی ها نوشته 
شده ؛ یعنی كســی از درون جامعه 
ارمنی ها، آنهــا را برای مخاطب عام 
ایرانی نوشــته اســت. این  مقاالت 
در فاصلــه ســال های 1385تــا 
1395نوشته شــده اند. بیشترشان 
هم در دوهفته نامــه دوزبانه هویس 
)امید(  منتشــر شــده اند. نویسنده 
كتاب می گوید كوشش این بود كه 
فارغ از تعارفات معمول عموم جامعه 
ایران و ارمنی ها، جامعه اقلیت ارمنی 
را معرفی و قانونمندی های مناسبات 
آنها را با جامعه بزرگ ایران آشــكار 
كند. لفظ دیاسپورا هم در عام ترین 
معنی خود در زبان ارمنی، زیستن 
در یك جا و جای دیگر را وطن خود 

دانستن است.

پنجشنبه

شماره 146
2  دی 1400 

درست مثل روزهای آخر اسفند كه آماده استقبال از نوروز می شویم و با برگزاری آداب و رسوم مختلف، خودمان را آماده ورود به 
سال تازه می كنیم، سال نوی میالدی هم كه نزدیك می شود، عده زیادی در همه جای دنیا با برگزاری آداب و رسوم مخصوص 

خودشان، به استقبال سال نو می روند. بسیاری از نمادهای سال نوی میالدی مثل درخت كریسمس و بابانوئل برای ما 
آشنا هستند. اما نمی دانیم این نمادها از كجا آمده اند؟ حاال كه هموطنان مسیحی بسیاری این روزها به استقبال 

سال نوی میالدی می روند، بد نیست آداب و رسوم برگزاری جشن های كریسمس را مرور كنیم. البته باید توجه 
داشت  كه میان سال نوی میالدی و روز میالد مسیح و... تفاوت هاي زماني وجود دارد.

چقدر با آداب و رسوم سال نوی میالدی آشنایی دارید؟

سال میالدی تازه می شود

درخت رنگارنگ كریسمس
چندین قرن متمادی است كه مسیحیان در ایام كریسمس، درختان كاج را تزئین كرده و در محل كار، 

خیابان و خانه های خود نگهداری می كنند. بسیاری معتقدند كه این درخت همیشه سبز، می تواند روح های 
شیطانی و جادوگران را دور نگه دارد. بنیانگذار رسم تزئین درخت كاج در روز كریسمس را باید در كشور 
آلمان جست وجو كنیم. در قرن 16میالدی، مارتین لوتر كه كارشناس الهیأت در مذهب پروتستان بوده 

است، برای نخستین بار از شمع های روشن برای تزئین درخت كاج در روز كریسمس استفاده كرد. اما 
به دلیل نزدیك بودن لوتر به مذهب پروتستان، بسیاری از مردم از ادامه این روش او سر باز زدند. تا اینكه 
در نهایت در سال 1815میالدی این سنت در تمام كشور آلمان و در اوایل قرن بیستم میالدی در تمام 

جهان پذیرفته شد.

سال نو برای همه مردم با اعتقادات دینی مختلف، بهانه ای برای دور هم جمع 
شدن و وقت گذراندن با دوست و آشنا و فامیل است. در صبح اول ژانویه اعضای 

خانواده و دوستان گردهم جمع می شوند و به خانه همدیگر برای بازدید و تبریك 
سال نو می روند. در شب كریسمس همه خویشاوندان در كنار هم جمع می شوند 

و این شب را با هم می گذرانند، بعد از آن هم تا چند روز دید و بازدیدها ادامه دارد. 
همچنین در تاالرهای مختلف كه از طرف وزارت ارشاد مجوز گرفتند در این شب 

مراسم و جشن هایی برگزار می شود. هرچند در 2 سال گذشته كرونا و فاصله 
اجتماعی، دورهمی ها را تعطیل كرد، اما به هر حال مهمانی گرفتن جزو مهم ترین 

آداب و رسوم سال نوی میالدی است.

سنت هدیه دادن در شب كریسمس به زمان میالد 
مسیح)ع( بازمی گردد. در آن زمان نیز 3دانشمند و 
پادشاه به مسیح نوزاد هدایایی شامل طال، نوعی صمغ با 
ارزش و درخت كندر سرخ هدیه دادند. امروزه این سنت 
كریسمسی، این زمان از سال را به یكی از دوران پرسود 
و پرفروش كسب وكارهای مختلف تبدیل كرده است. 
یكی دیگر از افسانه ها و رسوم قدیمی در كریسمس و 
شب سال نو، هدیه آوردن بابانوئل برای كودكان است. 
كودكان در شب سال نو همیشه منتظر هستند تا مردی 
قرمزپوش با ریش های سفید بلند به نام بابانوئل كه 
با خود هدایای فراوانی برای كودكان همراه دارد، به 
خانه آنها آمده و به آنها هدیه بدهد. بابانوئل كه یادآور 
شخصی دوستدار كودكان است و همواره در میان 
مسیحیان ازجایگاه خاصی برخوردار بوده و در شب های 
عید، می توانید افراد زیادی را در جای جای شهر ببینید 
كه لباس بابانوئل به تن كرده و به این شكل، به تبریك و 
شادباش سال نو می پردازند.

محله هایی برای جشن كریسمس در ایران
سال هاست مسلمانان و مسیحیان در ایران، هموطنانی هم بسته هســتند كه در آرامش و دوستی كنار هم زندگی می كنند. 
در تهران محله های مجیدیه، میرزای شیرازی و سنایی بیشترین هموطنان مســیحی را در خود جای داده اند. محله جلفای 
اصفهان نیز، سالیان طوالنی محل زندگی ارامنه بوده است. ارمنیان اصفهان در زمان پادشاهی صفویان به ایران مهاجرت كردند 
و كلیساهایی در منطقه جلفا ساختند. كلیساهای منطقه جلفا در اصفهان از پررونق ترین مكان ها در ایران در زمان برگزاری 
جشن كریسمس هستند. در زمان برگزاری جشن های كریسمس، خیابان های این مناطق تزئین می شوند و ظاهری بسیار زیبا 

می گیرند. قدم زدن در خیابان جلفا در شب كریسمس می تواند برای گردشگران با خاطرات زیبایی همراه باشد.

عید سال نوی میالدی خوراكی های مخصوص خود را دارد. ازجمله خوراكي های مشهور ارمنیان ایرانی 
درشب سال نو، چلوبرنج همراه با ماهی سفید یا سایرماهی ها و كوكوی سبزی است. این خوراك مشابه 
خوراكی كه ایرانی ها در نوروز  درست می كنند. ازجمله شیرینی هایی كه ارمنیان ایرانی در جشن سال 

نوی میالدی مصرف می كنند می توان  از شیرینی ای به نام گاتارا نام برد، كه آن را همراه با تركیب های 
مختلف تهیه می كنند. شیرینی محبوب دیگر نزد ارمنیان ایرانی شیرینی به نام پیروك، نوعی شیرینی 

مشابه پای سیب است كه در آن از مارماالد استفاده شده و روی آن تكه های نازك خمیر شیرینی به 
شكل مشبك قرار داده می شود. در شب كریسمس خانواده ها در كنار هم جمع شده و غذا بخش مهمی 

از این مهمانی ها را تشكیل می دهد. بسیاری از مردم دنیا در این شب، بر سر میزهای خود بوقلمون و 
پودینگ مخصوص كریسمس را قرار می دهند. البته بوقلمون در زمان های قدیم به عنوان وعده اصلی 
در شب كریسمس مورد استفاده قرار نمی گرفت. قبل از آنكه این غذا در حدود 500سال پیش به مردم 

معرفی شود، بسیاری در این شب از گوشت بز و یا قو برای خوراك خود استفاده می كردند.

جشن و دورهمی

خوراكی های مخصوص عید

یكی دیگر از آداب و رسومی كه مسیحیان در 
شروع سال نو انجام می دهند، رفتن به كلیساست. 
كلیسای وانك در محله جلفا، از مهم ترین مراكز 
تجمع مسیحیان داخل ایران در زمان كریسمس 
به شمار می رود. در دیگر كلیساهای این منطقه 
نیز مراسم مخصوص كریسمس برگزار می شود كه 
با شركت ساكنان این منطقه همراه است. 
اگر به آشنایی با آداب و رسوم مسیحیان 
عالقه دارید می توانید برای لذت بردن از 
جشن های شان در این روزها، به این خیابان ها 
سری بزنید و با بابانوئل عكس یادگاری 
بگیرید. عالوه بر مناطق مخصوص 
ارامنه، در بسیاری از فروشگاه ها و مراكز 
تجاری و تفریحی دیگر نیز، برای احترام 
به مسیحیان كشورمان، درخت های 
كریسمس و تزئین های مخصوص این مراسم 
را در روزهای نزدیك به كریسمس برپا 
می كنند.

آویختن حلقه هایی از شاخه های درخت كاج 
نیز سنتی است كه تاریخچه آن به رم باستان 
برمی گردد. در آن زمان مردم در آغاز سال جدید 
به یكدیگر شاخه هایی از درختان همیشه سبز 
هدیه می دادند تا برای هم سالمتی و شادی 
پایدار آرزو كنند. با گذشت زمان این شاخه ها، 
تزئینات دایره ای به خود گرفتند و به مسیح و 
كریسمس نزدیك تر شدند. شكل دایره ای این 
گل ها نمادی از شكنجه و زجری است كه مسیح 
متحمل شده است. اگر این حلقه ها از شاخه های 
درخت راج درست شده باشد، آنگاه عده ای این 
حلقه های گل را به تاجی كه مسیح مجبور شد 
روی صلیب بر سر كند، مرتبط می دانند. البته 
امروزه این حلقه های گل بیشتر جنبه تزئینی 
دارند. بسیاری از مردم، در ایام كریسمس این 
حلقه های گل را بر درب های ورودی خانه های 
خود نصب می كنند تا عالوه بر زیبایی از مهمانان 
خود به گرمی استقبال كنند.

حلقه گلرفتن به كلیسا

بابانوئل و هدیه هایش

واهیك باغداساریان
خانه پدری شهید واهیك باغداساریان در مجیدیه است. زمستان سردی است و خانواده به استقبال سال نوی میالدی رفته اند. 
درخت كاج كریسمس تزئین شده گوشه پذیرایی آماده است. طهماس باغداساریان از آن مردهای خنده رو و خانواده دوست 
اســت كه می گوید با حضور بچه ها و نوه های پرتعداد، زندگی برای او هر روز شبیه عروسی است. برادر شهید زنگ می زند 
و به پدر خبر می دهد كه قرار است چند مهمان به خانه بیایند. مهمان ها رسیده اند، اما بین خانه و كوچه مدام در رفت وآمد 
هستند. پدر تعجب كرده و می پرسد چرا داخل خانه نمی آیید؟ عاقبت به او می گویند: رهبر می خواهند مهمان خانه شما شوند، 
اجازه هست؟ پدر با شوق جواب می دهد: اجازه نمی خواهد، اینجا خانه خودشان است. خاطره آن روز در ذهن پدر شهید پررنگ است؛ »خانه مان 3پله 
داشت. دست رهبر را گرفتم و ایشان از پله ها باال آمدند و مرا بغل كردند و بوسیدند. گفتند چه خوب شد دستم را گرفتی و پله ها را راحت باال آمدم. آمدند 
و صمیمانه كنار ما نشستند، كنار عكس بزرگی از واهیك پسر شهیدم كه گوشه خانه گذاشته بودیم.« این دومین بار است كه رهبر انقالب با خانواده 
شهید باغداساریان دیدار می كنند. حرف ها درباره زندگی روزمره، دیدارهای قبلی و البته ویژگی های شهید واهیك باغداساریان است. دیدار نیم ساعتی 
طول می كشد. پدر شهید می گوید:»رفتار رهبر آنقدر صمیمانه بود كه احساس راحتی می كردیم. برایشان گفتم كه چقدر از بچه ها و نوه هایم راضی 

هستم و ایشان هم برای من و همسرم دعا كردند. همسایه ها بعداً آمده بودند و با ناباوری می گفتند ما اصاًل نمی دانستیم رهبر به خانه شما می آیند!«

گالوست بابومیان
سال 68است و با اینكه دیدار رهبری با خانواده شهدا از مدت ها قبل شروع شده، اما مثل 
این روزها خبری از دوربین های خبری متعدد و شبكه های اجتماعی نیست كه گزارش 
دیدارها زود به گوش مردم برسد. همسر شهید گالوست بابومیان، صبح یك روز پنجشنبه 
باخبر می شود كه شب قرار است مهمانی مهم داشته باشند، اما هرگز پیش بینی نمی كند 
كه این مهمان مهم چه كسی است. او می گوید:»از برادر همسرم و شوهرخواهرم خواسته بودم 
برای میزبانی به خانه ما بیایند. هنوز هم تصوری نداشتیم كه مهمانمان كیست. حدس می زدم حاال كه گفته اند 
مهمان مهمی داریم، حتماً رئیس جمهور قرار است بیاید. وقتی در باز شد و رهبر انقالب را دیدیم، مات و مبهوت 
مانده بودیم.« رهبر انقالب با خوشرویی مشغول احوالپرسی می شوند و روی مبل می نشینند. میزبانان شوكه هم 
ساكت می مانند. همسر شهید می گوید:»اصالً نمی توانستم حرف بزنم. هم ذوق زده بودم، هم خجالت می كشیدم و 
هم غرق افتخار بودم كه رهبر به خانه ما آمده اند. داشتم از خجالت آب می شدم و می خواستم به بهانه پذیرایی بروم 
كه رهبر گفتند بنشینم.« رهبر انقالب درباره خلق و خوی شهید، سال های قبل از شهادت و محل و زمان شهادتش 
از خانواده سؤال می پرسند. همسر شهید می گوید: »دوست داشتم درباره كار همسرم و روحیاتش برای آقا بگویم 
اما قلبم آنقدر تند می زد كه نمی توانستم تمركز كنم و حرف بزنم. مدام بغض در گلویم بود و باالخره به بهانه پذیرایی 

به آشپزخانه رفتم و اشك ریختم. اما رهبر خواستند برگردم و گفتند پذیرایی بیشتری الزم نیست.«

سال 
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وهانج رشیدپور
قاب عكس رهبر انقالب را گذاشته اند 
روی ویترین، اما خبر ندارند كه امشب 
قرار اســت خود رهبر انقالب مهمان 
خانه شان شوند. خانه ای كه 10روز مانده 
به میالد مســیح)ع(، با درخت كریسمس 
و چراغانی و هدیه های رنگارنگ تزئین شــده است. مادر شهید 
وهانج رشیدپور، 83ساله است و گوش هایش خوب نمی شنود. با 
اشك به استقبال رهبر می رود. شوكه از حضور این مهمان عزیز در 
خانه شان، در پاسخ احوالپرسی صمیمانه رهبر صادقانه می گوید: 
»خوب نیستم. مریضم«. خواهر و برادر شهید نمی دانند در این 
موقعیت عجیب باید چه كنند. رهبر صمیمانه در كنار این مادر 
شهید می نشینند و قاب عكس شــهید را در دست می گیرند، 
شهیدی كه در 22سالگی در فكه به شهادت رسیده است. برادر 
شهید می گوید:»از مهربانی و رفتار صمیمانه رهبر شوكه بودم. 
ایشان به شیرینی های روی میز اشاره كردند و پرسیدند: اینها را 
حاج خانم درست كرده؟ گفتم نه، از یك شیرینی فروشی ارمنی 
خریده ایم و با تردید تعارف شان كردم. اما در كمال تعجب نه تنها با 
روی باز و لبخند پذیرفتند بلكه درباره شیرینی فروشی های خوب 
ارمنی هم از من سؤال پرسیدند. مادرم گوش هایش سنگین است 
و خوب نمی شنید كه چه می گوییم، اما وقتی حرف شیرینی شد، 
با صداقت گفت:»حاال نه، اما قباًل از این كارها می كردم و شیرینی 
می پختم.« برای این برادر شهید، دعاهای خیر رهبر انقالب در 
حق این خانواده، عیدی ماندگاری اســت كه خوشحالش كرده 
است؛»حرف های رهبری درباره زحمات زنان خانه دار و مدیریت 
آنها در خانه برایم جالب بود. مــادرم هم با دقت گوش می كرد و 

سر تكان می داد. چند جمله به زبان تركی هم با هم حرف زدند.«

آرمن آودیسیان
فقط چند دقیقه مانــده به آمدن 
یك مهمان عزیز، به پــدر و مادر 
شهید آودیســیان خبر می دهند 
كه رهبر معظم انقــالب در راه خانه 
آنهاست. ناباوری و شوق، احساسات در 
هم آمیخته پدر و مادری اســت كه حدس نمی زدند روزی 
میزبان چنین مهمان ویژه ای باشــند. مادر شــهید اختیار 
اشك هایش را ندارد؛ »از خوشــحالی نمی دانستم باید چه 
كنم. اینكه چنین مهمانی در باز كنــد و به خانه ما بیاید، در 
زندگی ما خیلی مهم اســت. چنین روز و شبی در زندگی ما 
نبوده است.« مهمان عزیز كه از راه می رسد، پدر و مادر شهید 
هنوز در ناباوری به سرمی برند. مادر شهید می گوید كه هرگز 
تا این اندازه خوشحال نبوده و رهبر در پاسخ دعا می كنند كه 
خدا همیشه این خانواده را خوشــحال كند. رهبر صمیمانه 
كنار مادر و پدر شهید می نشیند. مادر شهید می گوید:»وقتی 
رهبر میوه ای را كه در ظرف خودشان بود به ما تعارف كردند، 
به ایشــان گفتم كه حس می كنم دیگر مریض نخواهم شد. 
همسرم گوش هایش سنگین  اســت، از شوق دست آقا را در 
دســت هایش گرفته بود و رها نمی كرد. هرچه در گوش اش 
می گفتم رها كن نمی شــنید. مهمان عزیزمان شنیدند كه 
من به ارمنی چیزی می گویم و خواستند فارسی حرف بزنم. 
گفتم می خواهم اذیت تان نكند و دست تان را نگیرد. ایشان 
گفتند نه اذیتی نیست، من دستشان را گرفته ام چون از پدر 
شهید خوشم آمده است.« مهمانی باخنده و شوخی برپاست و 
مادر شهید می گوید از این همه خودمانی بودن رهبر انقالب، 
تعجب كرده است. شوق این دیدار را، گرفتن عیدی از دستان 

رهبری تكمیل می كند.

سال 

1397

سال 

1396
روبرت الزار

گفته اند آرزوی دیدار رهبر انقالب 
را دارند و روزنامه همشــهری هم 
آرزویشان را منتشــر كرده، با این 
حال باورشان نمی شــود كه تا چند 
دقیقه دیگر، آقا مهمان آنهاســت. برادر 
شهید با اشك می گوید:»آقا می خواهد به خانه ما بیاید؟ خدایا 
شــكرت!« مهمان عزیز كه پله های كم عرض را باال می رود تا 
به خانه پدر و مادر شهید الزار وارد شود، میزبانان اشك ریزان 
باالی پله ها ایستاده اند. مادر شهید می گوید:»از دیدن رهبر 
در خانه مان بی نهایت خوشحال بودم. به خودشان هم گفتم 
كه چند سال منتظر دیدنشــان بوده ام و به همه گفته ام كه 
چقدر در آرزوی این دیدار هســتم. گفتم كه این رهبر عزیز 
فقط متعلق به مسلمانان نیســتند و رهبر ما هم هستند.« با 
همه این ابراز دلتنگی ها اما، مادر شهید توقع ندارد كه رهبر 
انقالب از او برای به تأخیــر افتادن این دیــدار عذرخواهی 
كنند و بگویند  ای كاش زودتر فرصت دیدار فراهم می شــد. 
مادر شــهید می گوید:»لبخند از لب مهمــان عزیزمان كنار 
نمی رفت. صمیمانه با من و پســرم حرف می زدند. مثل یك 
مهمان خودمانی، چای نوشیدند و بعد توجه شان به رومیزی 
جلب شد كه عروسم روی آن جمله عیدتان مبارك را گلدوزی 
كرده بود. این همه توجه برایم باورنكردنی بود. بعد درباره زبان 
آشوری و شباهت هایش به كلمات عربی و فارسی حرف زدند. 
آنقدر صمیمانه رفتار می كردند كه انگار سال هاست با هم دیدار 
داشته ایم.« آن نسخه روزنامه همشهری را كه مادر شهید از 
آرزویش برای دیدار با رهبر گفته بود، برای مقام معظم رهبري 
می آورند و ایشان باز هم از اینكه زودتر این خانواده را ندیده 

بودند ابراز تأسف كردند.

سال 

1394

سال 

1368



مطبخ خانه 10 بسته پیشنهادی

این روزها كــه اغلب آموزش ها 
مجازی و به داخل خانه محدود 
شده است، داشــتن یك تخته 
وایت برد تا حد زیادی می تواند 
كار شــما را در یادگیری آسان 
كند. یك جســت وجوي ساده 
نشــان می دهد كه ایــن روزها 
قیمــت ایــن تخته هــا چقدر 
باالســت. البته نیازی نیســت 
هزینه زیادی كــرده و وایت برد 
از بــازار تهیــه كنیــد. امروز 
می خواهیم به شما روش ساخت 
وایت برد با مواد دور ریختنی و 
در دســترس را به شما آموزش 
دهیم. البته قبل از ساخت باید 
به 2نكته توجــه كنید و آن هم 
ابعــاد و محل نصب آن اســت. 
اندازه استاندارد وایت برد كه در 
بازار به وفور یافت می شود ۴×۸ 
اینچ است كه البته این اندازه ها 
 بســته به نیاز شــما می تواند 

متغیر باشد.

وایت برد با مواد بازیافتی

اولین روش برای تهیه وایت برد 
خانگی اســتفاده از كارتن های 
مقوایی است كه در هر خانه ای 
پیدا می شــود. اگــر هم  اكنون 
كارتن مقوایی در خانه ندارید، 
نگــران نباشــید در مغازه های 
محله تــان به وفــور می توانید 
رایگان یا با قیمت بسیار پایین 
تهیه كنید. اگر رنگ سفید آن 
را پیــدا كنید دیگــر نیازی به 
رنگ كردن هم نداریــد. برای 
ساخت وایت برد با كارتن چند 
روش ساده پیش روی شماست. 
ابتدا می توانید تمام سطح مقوا 
را با چسب پهن مرتب بپوشانید 
و به راحتی روی آن بنویســید. 
روش دیگر این اســت كه روی 
آن شیشه بالاســتفاده بگذارید 
و با چســب كامــاًل روی مقوا 
ثابت نگه دارید. روش دیگر هم 
استفاده از ورق پلكسی یا همان 
طلق شفاف است كه احتماالً در 
خانه دارید. البته بهتر اســت از 
طلق های ضخیم تر اســتفاده 

كنید.

وایت برد  با كارتن!

احتمــاالً شــما هــم در خانه 
شیشــه های بزرگ بالاستفاده 
داریــد كه گوشــه ای در خانه 
پنهانش كرده ایــد تا یك وقت 
نشــكنند. وقت آن رسیده كه 
این شیشــه های بالاســتفاده 
را برداریــد و تبدیــل به یك 
تخته برای آمــوزش كنید. اگر 
هم ندارید مشــكلی نیســت، 
می توانید با قیمت مناســب از 
شیشه بری ها تهیه كنید. حاال 
با رنگ كردن یك سمت شیشه 
شــما صاحب یــك وایت برد 
شیشــه ای شــده اید. البتــه 
می توانید به جای رنگ كردن، 
زیر آن مقوا، كاغــذ، یا پارچه 
سفید قرار دهید. برای افزایش 
ایمنــی، بهتر اســت اطراف 
وایت بــرد را بــا چســب های 
تزئینی یا لبه های آلومینیومی 
كــه در بــازار موجود اســت، 

بپوشانید.

وایت برد با شیشه

پنجشنبه

شماره 146
2  دی 1400 

سرآشپز این هفته 
۳پیشنهاد شمالی دارد

گرچــه تنــوع غذایی شــهرهای 
ایران بی نظیر اســت اما در این میان، 
استان های شمالی به داشتن بیشترین 
و خوشمزه ترین تنوع غذایی شهرت دارند تا جایی كه حتی 
استان گیالن به عنوان خالق ترین اســتان در یونسكو ثبت 
شده است. از عطر و خوشمزگی غذاهای مازندرانی هم هر چه 
بگوییم كم گفته ایم؛ چرا كه مواد غذایی و سبزی های محلی 
عطر و طعم خاصی به این غذاها بخشیده است. مریم گلرو، از 
بانوان خوش ذوق شمالی و ساكن شهر بابل است. او كه تنها ۳۰ 
سال دارد این روزها در فضای مجازی برای آموزش غذاهای 
محلی شان سنگ تمام گذاشته است. خودش می گوید ۵ سال 
است كه آشپزی را در خانه خودش شــروع كرده و با كسب 
مهارت بیشتر برای انواع غذاها، سفارش نیز قبول كرده و در 
همان شهر خودشان كسب وكاری خانگی به راه انداخته است. 
او با شیوع كرونا فعالیتش در فضای مجازی را گسترش داده و 
به عنوان بالگر فعال شده و روی غذاهای محلی تمركز بیشتری 
دارد. این بالگر غذا با آموزش های رایگان، عالقه مندان آشپزی 
را دور هم جمع كرده است. این بانوی شمالی، ۳ پیشنهاد ویژه 

برای شما دارد. این شما و این خوشمزه های بابلی!

سحر  غفوری 

كماج شمالیبهار دونه شمالی

پشت زیك

بهار دونه یا برنجك از خوراكی های مقوی و خوشمزه خطه شمالی 
كشورمان است كه دستور پخت بسیار آســانی دارد. این شیرینی 
خوش عطــر و رنگ، عصرانه و میان وعده مناســبی بــرای اعضای 
خانواده به ویژه كودكان است. پس دست به كار شوید و همین امروز 

آن را درست كنید.

از شــیرینی های معــروف خطــه شــمال، كمــاج اســت كــه 
طرز تهیه آن چندان ســخت نیســت و خیلی راحت بــا مواد در 
 دســترس می توانید تهیه كنید. خوبی این شــیرینی این اســت 

كه نیازی به فر ندارد.

پشت زیك، خوراكی خوشمزه ای است كه مناسب دورهمی  هم هست؛ چیزی مثل سوهان 
كنجدی. اما اصالت آن به مازندران برمی گردد. نام زیك به معنی یك پرنده است كه زیستگاه 
آن در شمال كشور است و مازندرانی ها به خاطر رنگ این خوراكی به آن پرنده پشت زیك 
می گویند. این خوراكی خوشمزه، شیرین و بسیار مقوی است و می تواند جایگزین شیرینی 

صنعتی شود. شما می توانید به دلخواه داخل پشت زیك گردو یا پسته بریزید.

برای تهیه این خوراكی خوشمزه ابتدا برنج را پاك كرده 
و داخل كاسه بریزید تا سطح روی آن خیس شود. سپس 
در یك قابلمه آب ریخته و نمك نیز به آن اضافه كرده و با 
شــعله باال آب را حرارت دهید تا به جوش بیاید. پس از اینكه آب به جوش آمد 
برنج ها را به آن اضافه كنید و هم بزنید و حــدود 7دقیقه حرارت دهید. پس از 
طی شــدن این زمان برنج را آبكش كرده و روی آن آب سرد بریزید. پس از آن 
برنج ها را روی یك پارچه تمیز پهن كرده و در معــرض نور آفتاب قرار دهید تا 
برنج ها خشك شوند. زمانی كه برنج ها خشــك شدند قابلمه ای را روی حرارت 
مالیم قرار داده و روغن سرخ كردنی را در آن بریزید تا داغ شود. زمانی كه روغن 
داغ شد، دانه های برنج را داخل روغن می اندازید و زمانی كه پف كرد آنها را بیرون 
كشیده و در توری بگذارید تا روغن اضافی آن گرفته شود. زمانی كه همه برنج ها 
را داخل روغن انداختید و همگی آماده شــدند نوبت به درســت كردن شربت 

می رسد. در این مرحله آب، آب نارنج و شــكر را داخل قابلمه بریزید و به خوبی 
مخلوط كنید. درصورت عالقه حتی می توانید یك قاشق گالب نیز به این تركیب 
اضافه كنید و آن را روی حرارت مالیم قرار دهید تا شكر كامال در مواد حل شود. 
سپس اجازه دهید شربت شما به غلظت بیفتد و زمانی كه شربت به قوام رسید 
یك لیوان آب را به آن بیفزایید. دقت كنید كه زیاد جوشیدن باعث سفت شدن 
شربت می شود. از زمانی كه احساس كردید غلظت شربت مناسب است، حرارت 
را خاموش كنید. سپس برنجك های آماده شده را در سینی پخش كرده و شربت 
را كه آماده كرده اید، روی آنها بریزید تا به خورد مواد بروند. سپس تمامی شهد 
را روی برنجك ها پخش كرده و با وردنه یا دســت، برنجك ها را به خوبی فشار 
دهید تا صاف و یكدست شوند و بافتی متراكم به دست بیاید. پس از اینكه سطح 
برنج یكدست و صاف شد می توانید با ســلیقه خود آن را برش داده و به شكل و 

اندازه های مختلف تزئین كنید.

طرز تهیه

   برنج پفكی شده: ۴ لیوان سرپر
   شكر: سه چهارم  لیوان

   آب نارنج: یك قاشق غذاخوری
   آب: یك سوم لیوان

مواد الزم

   كنجد: ۲ پیمانه
   شكر: یك پیمانه

   گردو خرد شده: یك سوم پیمانه )به دلخواه(

مواد الزم

   تخم مرغ: ۲ عدد
   شكر: ۱۸۰ گرم

   گالب: یك چهارم پیمانه )۶۰ میلی لیتر(
   شیر: ۲۰۰ میلی لیتر
   آرد برنج: ۱۰۰ گرم

   آرد گندم: ۸۵ گرم
   بیكینگ پودر: یك قاشق چای خوری
   پودر هل: یك دوم قاشق چای خوری

   زعفران دم كرده: به میزان الزم

مواد الزم

ابتدا كنجد را پاك كنید و بشویید و روی یك پارچه نخی بریزید تا 
كاماًل خشك شود. سپس كف یك سینی فلزی را كمی چرب كرده 
تا وقتی پشت زیك حاضر می شود زمان زیادی ندارید. گوشتكوب 
مورد نظر را هم كمی چرب كنید و كنــار بگذارید. حاال كنجدها را داخل تابه بدون روغن 
ریخته و تفت دهید تا كنجدها طالیی و برشته شوند. حتماً حرارت مالیم باشد و مدام هم 
بزنید تا كنجدها نسوزند. وقتی كنجدها شروع به پریدن از تابه كردند یعنی برشته شده اند. 
از روی حرارت بردارید و كنار بگذارید. حاال نوبت به كاراملی كردن شكر می رسد. داخل تابه 
شكر را ریخته و حرارت  را روی متوسط تنظیم كنید تا آرام آرام شكر آب شده و كاراملی رنگ 
شود. بعد از آب شدن شكر حرارت را كم كرده و به آن كره را اضافه كنید و هم بزنید تا مخلوط 
شوند. مرحله دیگر افزودن كنجد است. كنجد برشته را به همراه گردوی خرده شده اضافه 
كرده و تند تند هم بزنید تا همه مواد خوب تركیب شده و خودش را بگیرد. در این مرحله 
باید سرعت عمل داشته باشید چون كنجد سریع بسته می شود و بسیار داغ است. مخلوط را 
روی سینی فلزی كه از قبل چرب كردیم بریزید و با گوشتكوب خوب بكوبید تا صاف شود و 
پشت زیك نازكی را تهیه كنید و سریع با چاقوی چرب شده برش بزنید و كمی بعد كه خنك 
شده با احتیاط از روی سینی جدا و سرو كنید. نكته مهم در كاراملی شدن شكر این است كه 

نباید خیلی حرارت زیاد باشد و مدت زمان طوالنی تفت دهید.

طرز تهیه

بفرمایید 
شیرینی  محلی!

ابتدا در یك كاسه بزرگ تخم مرغ را بشكنید 
و ســپس وانیل را اضافه كنید و هم بزنید تا 
تخم مرغ از لختگــی در بیایــد. آرد گندم و 
آرد برنج را در ظرف ریخته و شكر را به آن اضافه كنید. در این مرحله 
شیری كه به دمای محیط رسیده را به آن اضافه كرده و تا یك دقیقه 
به خوبی هم بزنید. زعفران را در این مرحله می توانید اضافه كنید. تا 
جایی هم بزنید كه مواد كشدار شده و به غلظت فرنی برسد. حاال كف 
تابه نچسب را كمی چرب كنید و بگذارید داغ شود. بعد به میزان الزم 
از مایه كماج را بریزید به طوری كه كف تابه پخش شود و سپس در 
آن را بگذارید تا با حرارت مالیم شروع به پختن كند. وقتی یك روی 
نان پخت به راحتی روی آن را برگردانید تا روی دیگر هم بپزد. البته 
میزان شیرینی این نان به ذائقه شما بستگی دارد و در اصل كماج نه 

خیلی شیرین و نه بی مزه است.

طرز تهیه

آنچه ورزشكاران درباره رژیم غذایی باید بدانند

۵ نكته طالیی برای تغذیه ورزشی ها
حتمًا تاكنون این جمله را بسیار شنیده اید كه تغذیه از چگونگی فعالیت های ورزشــی در ورزشكاران بسیار پر اهمیت تر است. 
از همین رو اگر شما نیز از این قشر پرتحرك هستید، الزم اســت نكاتی مهم را درباره انواع تغذیه بدانید. اگر افراد ورزشكار را در 
كنار افرادی قرار دهیم كه فعالیت های ورزشی ندارند به این نتیجه خواهیم رسید كه ورزشكاران در مقایسه با این گروه به كالری 
و مواد مغذی بیشــتری احتیاج دارند تا انرژی رفته را جبران كنند. مواد مغذی مورد نیاز ورزشكاران شامل گروه كربوهیدرات، 
فیبرها، پروتئین ها، چربی های سالم، انواع ویتامین و انواع مواد معدنی است. تمامی این مواد باید در میان وعده و وعده های اصلی 
ورزشكاران لحاظ شوند. در ادامه نكاتی مهم درباره ارزش غذایی برای این گروه از شهروندان ارائه می شود تا كیفیت فعالیت های 

ورزشی و غذایی در این افراد ارتقا داده شود.

كربوهیدرات را فراموش نكنید
كربوهیدرات هــا در بــدن به عنــوان 
مولكول های ذخیره كننده انرژی شناخته 
شــده اند و باید این نكتــه را بدانید كه به 
همان میزان كــه كربوهیدرات در چاقی و 
افزایش وزن تأثیــر دارد موجبات كاهش 
وزن و تناســب اندام را نیز فراهم خواهد كرد. جوی دوسر پرك، 
از اساسی ترین مواد غذایی اســت كه دارای كربوهیدرات بوده و 
همواره در رژیم غذایی ورزشكاران قرار داده شده است. این ماده 
مغذی موجب كاهش سطح كلسترول و سطح قند خون می شود. 
از طرفی بسیار سیر كننده اســت و نقش مهمی در كاهش وزن 
ایفا می كند. كربوهیدرات جوی دوســر خام، ۶۶ درصد تخمین 
زده شده است. در جایگاه دوم نیز موز با دارا بودن میزان زیادی از 
كربوهیدرات ترین مواد گروه كربوهیدرات ها به حساب می آید كه 
موجب كاهش فشار خون و بهبود سالمت قلب می شود. همچنین 
مصرف آن از سالمت دستگاه گوارش پشتیبانی می كند و موجب 
بهبود هضم غذا می شود. كربوهیدرات موز 2۳ درصد محاسبه شده 
است. چغندر از دیگر مواد غذایی در گروه كربوهیدرات هاست كه 
ارزش بسیار باالیی داشته و ماده طالیی در رژیم غذایی ورزشكاران 
به حساب می آید. مصرف لبو در وعده های غذایی موجب كاهش 
فشار خون می شود و از طرفی موجب افزایش عملكرد بدنی طی 
تمرینات استقامتی خواهد شد. كربوهیدرات چغندر خام و پخته 
حدود 10-۸ درصد تخمین زده شده است. در گروه میوه ها نیز 
باید به پرتقال اشاره كرد كه سلطان ویتامین c بوده و ارزش غذایی 
فوق العاده ای دارد. این میوه منبع خوبی از ویتامین C، پتاسیم، 

برخی ویتامین های گروه B و سرشار از فیبر است.

فیبر؛ تالش خالصانه برای نیرومندی!
فیبر نوع خاصی از كربوهیدرات است كه 
در غذاهای گیاهی مثل سبزیجات و غالت 
به مقدار زیاد وجود دارد و بدن نمی تواند 
تمامی آنها را به راحتی هضم كند. نارگیل 
از اساســی ترین منابع حاوی فیبر اســت 
كه احتمال بروز كلســترول خون باال و بیماری های قلبی را تا 
حد زیادی كاهش می دهد. انجیر نیز برای كاهش فشار خون و 
جلوگیری از بیماری تباهی لكه زرد چشم )دژنراسیون ماكوال( 
كه باعث كوری در افراد مســن می شود، بســیار مفید است و 
درصورتی كه به صورت خشك شده استفاده شود دارای مقادیر 
زیادی فیبر و پروتئین است. انواع كلم مانند گل كلم و كلم بروكلی 
و نیز نخود فرنگی و غالب ســبزیجات، حاوی فیبر بوده و باید در 
رژیم غذایی ورزشــكاران گنجانده شوند. شــلغم كه در فصول 
سرد سال نیز برای مقابله با سرماخوردگی و انواع آنفلوآنزا مورد 
استفاده قرار می گیرد از دیگر منابع حاوی فیبر است كه به صورت 
خام و پخته قابل استفاده است. برای تأكید بیشتر نیز الزم است 
گفته شود كه استفاده از منابع حاوی فیبر در رژیم غذایی خطر 
ابتال به برخی بیماری ها مانند برخی انواع سرطان، بیماری های 
قلبی، سندروم روده تحریك پذیر، سنگ كلیه و چاقی را كاهش 
می دهد و در نتیجه به استحكام قوه بدنی و حفظ بیشتر سالمتی 
در ورزشكاران منجر می شود. همچنین برای معرفی سایر منابع 
غذایی الزم اســت كه به میوه هایی چون آووكادو و سیب اشاره 
شــود كه حاوی مقدار قابل توجهی از فیبر و انــواع ویتامین ها 

هستند.

انرژی زای خانگی را دریابید
حتماً شما نیز نام محلول های انرژی زا مانند 
انواع نوشابه ها و نوشیدنی های انرژی زا را 
شــنیده اید. اما در حقیقت باید بدانید كه 
هیچ كدام از این نوشــیدنی ها و نوشابه ها 
برای بدن شما فایده نداشــته و برعكس 
خســارات جبران ناپذیری را بــه بدن شــما وارد می كنند. این 
نوشابه ها با دارابودن مقادیر زیادی از كلسترول و چربی غلظت 
خون و چربی خون را افزایش داده و بیماری های خطرناكی را در 
افراد به وجود می آورند. از همین رو الزم اســت با رعایت برخی 
نكات دست از مصرف این مواد كشیده و به انرژی زاهای خانگی و 
طبیعی رو بیاورید. در وهله اول انواع میوه های طبیعی و ارگانیك 
مانند ســیب، انار، عناب، آلو، توت فرنگی و سایر میوه ها منبعی 
سرشار از انرژی بوده و می توانند تا ســاعت ها بدن شما را آماده 
فعالیت نگه دارند. همچنین خوراكی های دارای كافئین متناسب، 
مانند قهوه بدون شكر یا چای سیاه گزینه مناسبی برای تجدید 
انرژی در بدن خواهند بود. شاید اگر در اینجا اسمی از آب ببریم 
خیلی به چشم تان نیاید و مورد توجه شــما قرار نگیرد اما الزم 
اســت این نكته را بدانید كه آب در زمره مواد انرژی زا به حساب 
می آید. ممكن است با خود بگویید آب، انرژی در قالب كالری به 
بدن ما نخواهد داد اما آب با رفرش كردن بدن، خستگی را از آن 
كم كرده و قوای تازه ای به جسم ورزشكاران هدیه می كند. پس 
الزم است روزانه حداقل نوشــیدن ۸ لیوان آب را جدی بگیرید 
و درصورت داشتن فعالیت های ســنگین تر این میزان را به قدر 

كافی افزایش دهید.

پروتئین؛ غول حفاظت از سالمت تو!
پروتئین، ازجملــه مهم ترین اجزای بدن 
است كه نقش هایی بســیار حیاتی و مهم 
در بدن دارد. فعالیت پروتئین ها به فعالیت 
آنزیمی به منظور كاتالیز فرایند، شناسایی 
میكروب ها و سلول های سرطانی، انتقال 

موادی مانند گازهای تنفسی و سیگنال دهی تقسیم می شود.
در صدر مواد غذایی حاوی پروتئین می توان بــه آجیل و انواع 
مغزها اشاره كرد كه چربی آنها نیز از نوع چربی اشباع نشده است 
كه باعث انسداد رگ های خونی نشده و یكی از اجزای اصلی یك 
رژیم غذایی سالم محسوب می شود. در رده دوم شیركاكائو قرار 
دارد كه حاوی مقادیر زیادی از پروتئین بوده و برای عضله سازی  
در ورزشــكاران توصیه می شــود. كره بادام زمینــی نیز حاوی 
مقادیر قابل توجهی از پروتئین بــوده و به عنوان میان وعده ای 
غنی برای ورزشــكاران تجویز می شــود. در هر 100 گرم كره 
بادام زمینی 2۵ گرم پروتئین وجود دارد. ماهی و تن ماهی نیز از 
منابع سرشار از پروتئین به شمار می روند كه برای میان وعده ها 
و وعده های اصلی ورزشــكاران انتخابی هوشمندانه هستند. در 
هر 100 گرم گوشــت ماهی 20 گرم پروتئین وجود دارد. میزان 
پروتئین تن ماهی نیز ۵0 گرم در هر قوطی اســت. از دیگر مواد 
حاوی پروتئین كه الزم است به آن اشــاره شود تخم مرغ بوده 
كه درصورت آب پز شدن خاصیت بیشــتری نیز داشته و برای 
ورزشكاران مناسب است. خوردن 2عدد تخم مرغ آب پز در وعده 
اولیه یعنی صبحانه بســیار مفید بوده و همواره در كامل ترین 

رژیم های غذایی ورزشی قرار داده می شود.

نكته 
اول

نكته 
چهارم

نكته 
پنجم

نكته 
دوم

میزان توانمندی بدنتان را جدی بگیرید!
بین بسیاری از ورزشــكاران این باور غلط جا افتاده اســت كه باید تا ســرحد مرگ به فعالیت بپردازند و تا زمانی كه از پا 
نیفتاده اند فعالیت را متوقف نكنند. اگر شما هم از آن دسته افرادی هستید كه به غلط تا به امروز به فعالیت های سنگین و 
بدون وقفه می پرداختید، باید به شما بگوییم كه عضالت هنگام خواب رشد می كنند و تنها هنگام تمرین صحیح ورزشی، 
برای رشد تحریك می شــوند. حین تمرین نیز شما احتیاج به اســتراحت دارید تا عضالت شما برای اجرای ست بعدی یا 
حركت بعدی آماده شود. اگر تا به اینجا هنوز موفق نشــده ایم كه شما را قانع كنیم برای نكته پایانی به شما خواهیم گفت 
كه خواب ناكافی و عدم استراحت مابین ست های ورزشی موجب می شود ذهن شما خسته شده و در نهایت استرس و اضطراب تمام وجودتان 
را فرا بگیرد. این خســتگی عواقب جبران ناپذیری مانند عصبانیت، خشم و دیگر احساســات منفی دارد كه یكباره می تواند تمام فعالیت های 
 ورزشی سنگین شما را كه طی روز از سر گذرانده اید به هیچ بدل كند. پس برای افزایش كاركرد بدن خود و جلوگیری از بروز خستگی و كسالت 

به خود استراحت دهید تا قوای رفته به بدن بازگردد و آمادگی برای تمرین دوباره حاصل شود.

نكته 
سوم



بسته پیشنهادی11توپ خانه

  خاطرات یك سال زندگی یك 
گزارشگر

»جان موتسون« یكی از معروف ترین 
و بهتر اســت بگوییم مشــهورترین 
گزارشگر فوتبال در انگلستان است 
و طرفدارانش از ســتاره های فوتبال 
این كشــور كمتر نیســت. مجری 
و گزارشگری 65ســاله ای كه خالق 
عبــارات و جمالت مانــدگار حین 
گزارش مســابقات فوتبال اســت و 
دستی هم در تألیف و نویسندگی دارد. 
موتسون تا كنون كتاب های بسیاری 
در زمینه گزارشگری تألیف كرده كه 
اگر بخواهیم یكی از آنها را انتخاب و 
معرفی كنیم به كتاب »خاطرات یك 
سال زندگی یك گزارشگر« می رسیم 
كه یكــی از پرتیراژترین كتاب هایی 
اســت كه تاكنون در انگلســتان به 
چاپ رسیده است. موتسون ازجمله 
گزارشگران مؤلف فوتبال است و در 
این كتاب فوت وفن حرفه گزارشگری 
را شرح داده اســت. مطالعه چنین 
كتابــی می تواند شــما را بــا فراز و 
فرودهــای حرفه ای یك گزارشــگر 

فوتبال آشنا كند.

كتاب

  گزارشگری فوتبال در ایران
باشگاه دانشجویان ایران مجموعه 
پادكســت هایی را درباره اتفاقات 
روز فوتبــال در قالــب رادیــو 
فوتبال منتشــر می كند. نام یكی 
از این پادكســت ها »گزارشگری 
فوتبــال در ایران« اســت. در این 
اپیزود مهرداد احمدپور و ســامان 
زمان زاده درباره گزارشــگری در 
ایران به ویژه در صدا و سیمای پس 
از انقالب گفت وگــو كرده اند. اگر 
می خواهید با فراز و فرودهای كار 
گزارشــگری در چند دهه گذشته 
آشنا شــوید پیشــنهاد ما به شما 
دانلود این اپیــزود در موتورهای 
جســت وجوگر و گــوش دادن 
آن است. پادكســت گزارشگری 
فوتبال در ایران اطالعات نســبتا 
دقیقی از روند انتخــاب و فعالیت 
گزارشــگران تلویزیون پیش روی 
شما قرار می دهد و در بخشی از این 
گفت وگو درباره نقاط ضعف و قوت 

آنها هم بحث و گفت وگو می شود.

پادكست

اپلیكیشن

  آقای گزارشگر
اگر می خواهید جای گزارشــگران 
مطرح تلویزیــون بازی های مهم را 
در ورزشــگاه محبوب تان گزارش 
كنید كافــی اســت در موتورهای 
جســت وجوگر یــا در گــوگل 
پلی اپلیكیشــن آقای گزارشــگر را 
بیابید و آن را روی گوشی موبایل تان 
نصب كنید. آنهایی كــه تجربه كار 
كردن با آقای گزارشــگر را دارند بر 
این باورند كه این اپلیكیشــن شما 
را به یك آقــای گزارشــگر واقعی 
بدل می كند. برای گــزارش بازی 
دلخواهتان هم كافی است به قسمت 
كلیپ های ورزشی بروید و بعدازآن، 
ورزشــگاه دلخواهتــان را انتخاب 
كنید. وقتــی گزارش بــازی تمام 
شــد می توانید از طریق شبكه های 
اجتماعی آن را برای دوســتانتان 
بفرستید و آنها را به چالش بكشید. 
این اپ می تواند شما را تا حدودی به 
آرزوی گزارشگر شدن تان برساند و 

حال تان را خوب كند.

پنجشنبه

شماره 146
2  دی 1400 

در كشورهای صاحب فوتبال رسم بر این است كه فوتبالیســت های معروف بعد از پایان دوران حرفه ای به عنوان مجری، گزارشگر یا 
مفسر وارد فعالیت های رسانه ای می شوند و با شبكه های معروف تلویزیونی قراردادهای كالن امضا می كنند. برخی دیگر مثل اریك 
كانتونا، ستاره فوتبال فرانسه در دهه90 میالدی وارد عالم بازیگری می شوند. این رویه چند سالی می شود كه در كشور ما هم باب شده 
و ورزشكاران بسیاری از دنیای ورزش گذشته اند و خودشان را به سینما و تلویزیون رسانده اند. فهرست این دسته از ورزشكاران نسبتًا 

طوالنی است اما تعداد كسانی كه در این عرصه صاحب كارنامه موفقی شدند به تعداد انگشتان یك دست هم نمی رسد.

هادی ساعی     مردی برای همه فصول
قهرمان سابق تكواندوی جهان و المپیك را باید یك چهره چند وجهی بدانیم كه در چند عرصه 

فعالیت نسبتاً طوالنی داشته است. هادی ساعی بعد از خداحافظی با دنیای قهرمانی به شورای 
 اسالمی شهر تهران راه یافت و دو دوره سوم و چهارم نماینده تهران در شورای اسالمی شهر تهران بود. 
او در سال 1۳۹۳ با بازی در مجموعه تلویزیونی »آمین« به كارگردانی منوچهر هادی وارد عرصه 

بازیگری شد و در فیلم سینمایی »پی ۲۲« و تله فیلم »اسید« هم ایفای نقش كرد. ساعی این 
روزها از دنیای بازیگری فاصله گرفته و چند صباحی به عنوان مدیر فنی تیم ملی تكواندو فعالیت 

كرد اما هم اكنون سمتی در فدراسیون تكواندو ندارد.

پژمان جمشیدی     آقای بازیگر
بین همه چهره های سرشناس دنیای ورزش كه وارد عالم بازیگری شدند پژمان جمشیدی یك 
نمونه كاماًل موفق و تافته جدا بافته است. او در فوتبال چهره پرفروغی به شمار نمی رفت اما در 

دنیای بازیگری به سرعت پله های ترقی را طی كرد و حاال به عنوان یكی از مطرح ترین بازیگران 
سینمای ایران شناخته می شود. جمشیدی از فرصتی كه پیمان قاسمخانی برایش فراهم كرد 
نهایت استفاده را برد و بعد از حضور در سریال »ساختمان پزشكان« با سریال »پژمان« به اوج 

شهرت رسید. او با كسب تجربه در تئاتر، تله فیلم و سریال های »سال های ابری« و »زیر خاكی« 
تبحرش در بازیگری را اثبات كرده است.

امیر حاج رضایی     مفسری با ادبیات دلنشین
 بین همه فوتبالیست های قدیمی كه حاال دستی در تفسیر مسابقات فوتبال دارند 
امیر حاج رضایی یك نمونه كاماًل موفق است. او كه سابقه حضور در كادر فنی تیم ملی فوتبال 
ایران را هم دارد بعد از دوری نسبتاً طوالنی از فوتبال یكباره در قامت مفسر و تحلیل گر فوتبال 
در قاب تلویزیون نمایان شد و دست بر قضا خیلی زود مورد پذیرش مخاطبان تلویزیونی هم قرار 
گرفت. امیر حاج رضایی از آن مفسران ورزشی است كه اخالق و انصاف را در كار مفسری رعایت 
می كند و به همین دلیل محبوبیت زیادی نزد مخاطبان تلویزیون دارد.

علیرضا حیدری     یك فیلم و دیگر هیچ
ایفای نقش علیرضا حیدری، قهرمان سابق كشتی جهان در فیلم سینمایی »من یك ایرانی ام« 
خبری نبود كه اهالی ورزش را غافلگیر كند چرا كه جز محمدعلی فردین هیچ كشتی گیری در 
سینمای ایران دوام نیاورد تا خیلی ها به این باور برسند كه از كشتی گیر جماعت بازیگر ساخته 

نمی شود. حیدری برای ایفای نقش در فیلم »من یك ایرانی ام« تمرینات سختی را پشت 
سر گذاشت و به گفته خودش 18كیلو وزن كم كرد و نتیجه كار چیزی نبود كه او را به عنوان 

یك بازیگر معرفی كند. او در این فیلم نقش قهرمان اسبق كشتی جهان و المپیك كه به دلیل 
بی مهری ها مجبور به خداحافظی می شود را بازی كرده است.

علی پروین     وقتی سلطان بازیگر می شود
ادبیات خاص و منحصربه فرد علی پروین همیشه فیلمسازان قبل و بعد از انقالب را وسوسه كرده 
تا در فیلم هایشان نقشی هر چند كوتاه برای او درنظر بگیرند، اما تجربه اسطوره فوتبال ایران 
در فیلم »فوتبالیست ها« به شدت ناامید كننده از آب درآمد. پروین بعدها در سریال »آخرین 
سلطان« هم جلوی دوربین رفت، اما این كار هم تجربه خوبی نبود و او در یك اظهارنظر رسمی 
اعتراف كرد كه مرد جلوی دوربین نیست و اصاًل برای بازیگری ساخته نشده است. پروین بعد از 
این ماجراها هرگز مقابل دوربین نرفت و مطابق انتظار پرونده حضورش در سینما و تلویزیون 
مختومه شد.

محراب شاهرخی     ناكامی پله فوتبال ایران
تماشاگران قدیمی فوتبال در ایران هنوز هم از محراب شاهرخی به عنوان پله فوتبال ایران یاد 

می كنند. او از طرفداران پر و پا قرص سینما و فردی اهل مطالعه بود و شاید به همین دلیل وارد 
دنیای بازیگری شد اما نخستین و آخرین تجربه بازیگری اش در فیلم »علف های هرز« چندان 

به مذاق هواداران فوتبال و اهالی سینما خوش نیامد. بازیكن اسبق تیم ملی فوتبال ازجمله 
فوتبالیست هایی بود كه از مهرجویی و كیمیایی برای بازیگری پیشنهاد داشت اما ترجیح داد 
پرونده اش در كار بازیگری را با همین یك فیلم ببندد و به همان خاطرات خوشی كه در ذهن 

فوتبال دوستان داشته، قناعت كند.

علی انصاریان     فوتبالیستی كه بازیگر پركاری شد
اهالی سینما ابتدا حضور علی انصاریان در پروژه های سینمایی را برنمی تافتند و حتی شنیده می شد 
برخی از بازیگران مطرح از همبازی شدن با او در یك فیلم سینمایی امتناع می كردند. اما بازیكن سابق 
تیم ملی آن قدر جسارت به خرج داد تا به قول خودش حقش را از سینما بگیرد. برای علی انصاریان 
 وسوسه بازیگری از حضور كوتاه در سریال »زیر آسمان شهر« شروع شد. بعدها در فیلم 
»پاداش سكوت« هم نقش كوتاهی داشت اما حضورش به عنوان بازیگر بعد از ایفای نقش در فیلم های 
»كالف«، »سوختن« و »هدیه« جدی تر شد. جایزه بهترین بازیگر مرد جشنواره فیلم بلغارستان به علی 
انصاریان اختصاص داده شد اما افسوس كه او زنده نبود تا روی سن برود و جایزه اش را دریافت كند.

حبیب هللا بلور    از مربیگری تا بازیگری
در یك برهه ای كه محمدعلی فردین به ستاره بی چون وچرای سینمای ایران بدل شده بود خیلی از 
كشتی گیرهای ایرانی سودای ورود به عالم سینما را داشتند و می خواستند به همان قله ای برسند 

كه فردین ایستاده بود و برایشان دستی تكان می داد. حبیب اهلل بلور، سرمربی سال های دور تیم 
ملی كشتی و مربی كشتی گیران مطرحی مثل تختی، حبیبی، موحد و فردین بعد از كناره گیری از 

كشتی و دست وپنجه نرم كردن با مشكالت مالی به پیشنهاد شاگردش -محمدعلی فردین- وارد 
عالم بازیگری شد. عمده نقش هایی كه به او می سپردند شامل پدرهای ثروتمند و قسی القلب می شد. 

مرحوم بلور هم حضوری كم فروغ در دنیای بازیگری داشت و عطای ادامه كا را به لقایش بخشید.

نیما نكیسا     دروازه بانی با آلبوم موسیقی
دروازه بان اسبق تیم ملی فوتبال را هم باید در زمره ورزشكارانی قرار داد كه فعالیتش در عرصه 
هنر دوام و قوام چندانی نداشت. نیما نكیسا كه از نوجوانی دوره های آموزشی موسیقی را 
گذرانده بود، به واسطه رفاقت با مرحوم ناصر عبداللهی وارد كار خوانندگی شد و یك آلبوم هم 
به نام »خدا كنه بارون بیاد« منتشر كرد كه مورد استقبال طرفدارانش هم قرار گرفت. اما بنا 
به دالیلی نامعلومی از خوانندگی فاصله گرفت و به خواندن تك آهنگ و خوانندگی موسیقی 
۲فیلم تلویزیونی بسنده كرد. او هم اكنون دستی در زمینه خرید و فروش ملك دارد و در یكی از 
بیمارستان های تهران هم سمت دارد.

پنجه در پنجه هنر
ورزشكارانی كه وارد سینما و تلویزیون شدند

گپ وگفت با جهانگیر كوثری؛ از روزنامه نگاری ورزشی 
تا گزارشگری فوتبال و تهیه كنندگی سینما

می خواستم سریال طنز بسازم 
گزارشگر فوتبال شدم

كمتر پیش می آید كه یك نفر در دو حوزه ورزش و رسانه و سینما به چهره ای 
آشنا بدل شــود و در هر دو حوزه، عملكردش مورد اقبال مردم قرار بگیرد. 
جهانگیر كوثری، روزنامه نگار سابق و گزارشگر سال های نه چندان دور فوتبال 
كه این روزها به عنوان تهیه كننده در عرصه ســینما فعالیت می كند، یكی از 
همین افراد است. او در دهه 50بازیكن تیم های راه آهن و تاج سابق بود و بعد از 
ورود به دانشگاه به عنوان خبرنگار وارد فعالیت های رسانه ای شد. از جهانگیر 
كوثری گفت وگوهای ماندگاری مثل گفت وگو با روبرتو باجو، اسطوره فوتبال ایتالیا و محمدعلی )كلی(، 
اسطوره فقید بوكس جهان به یادگار مانده اســت. او بعدها در مقام گزارشگر فوتبال هم فینال دو 
جام جهانی 1978و 1994را گزارش كرد كه در ذهن مخاطبان تلویزیونی ماندگار شد. جهانگیر كوثری 
سال ها گزارشگر اول تلویزیون بود و فوتبال های دهه 60با صدای او شنیدنی تر به نظر می رسید، اما 

به طور ناگهانی از این عرصه محو شد و حاال در 70سالگی خاطرات آن سال ها را مرور می كند.

    شما دانش آموخته سینما و فوتبالیست بودید. 
اصالً چطور شد كه با چنین پیشینه ای وارد فعالیت 
رسانه ای شدید و به عنوان روزنامه نگار ورزشی 

كارتان را شروع كردید؟
من در سال های دانشــجویی به طور همزمان به عنوان خبرنگار 
ورزشــی در روزنامــه آیندگان هــم كار می كــردم و با مانوك 
خدابخشیان، محمد اینانلو و ایرج ادیب زاده همكار بودم. الگوی 
من در آن سال ها مانوك خدابخشیان بود كه در شناخت تیم ها 
تبحر داشت و از همه مهم تر اینكه به زبان انگلیسی مسلط بود. 
وقتی فوتبال گزارش می كرد همزمان صدای گزارشگر انگلیسی 
را هم داشت و از اطالعاتی كه حین بازی به زبان انگلیسی می داد 
استفاده می كرد. برای همین گزارش هایش به قول معروف جاندار 
بود و به دل مخاطب می نشست. همان موقع به عنوان خبرنگار به 
تلویزیون می رفتم و به عوامل برنامه ورزش از نگاه دو سر می زدم. 
یك بار گزارش مصاحبه ای درباره عوامل این برنامه برای روزنامه 
آیندگان نوشتم كه خیلی مورد توجه قرار گرفت. بعد از این ماجرا 
استاد بهمنش گفت چرا با ما چنین صحبت هایی نمی كنی؟ قرار 
شد یك بار هم با ایشان گفت وگویی داشته باشم اما به روزنامه هدف 
كه یكی از معدود روزنامه های ورزشی آن سال ها بود رفتم و آنجا 
ویژه نامه های جام جهانی را منتشر كردیم كه بازخورد خیلی خوبی 
بین مردم داشت. از این اتفاقات گذشت تا اینكه یك روز احمدرضا 
دریایی تماس گرفت و گفت روزنامه ای می خواهیم منتشر كنیم 
به نام همشهری و از من خواست صفحه ورزشی روزنامه همشهری 
را دربیاورم. من هم به واسطه آشنایی با مهندس كرباسچی این 
پیشنهاد را پذیرفتم. ما صفحه 1۳روزنامه را به ورزش اختصاص 
دادیم و به واســطه تحلیل های فنی و یادداشت هایی كه هر روز 

درباره فوتبال منتشر می كردیم این صفحه حسابی جای خودش 
را بین مردم باز كرد.

    در روزنامه همشهری مصاحبه های ماندگاری 
انجام دادیــد؛ مثل مصاحبه بــا روبرتو باجو و 
محمدعلی كلی كه بازتاب زیادی در ایران داشت. 

این مصاحبه ها چگونه هماهنگ می شد؟
ما در ایتالیا همكاری داشتیم كه به عنوان مترجم با روزنامه كار 
می كرد. آن موقع روبرتو باجو مرد سال فوتبال شده بود و به خاطر 
تیپ و استایلش در ایران طرفداران زیادی داشت. یك روز سؤال ها 
را برای همكارمان در ایتالیا فرستادم و از او خواستم با روبرتو باجو 
گفت وگویی انجام بدهد. آن گفت وگو وقتی چاپ شد حسابی سر و 
صدا كرد چون باجو خیلی درباره ایرانی ها و آداب و رسوم ما حرف 
زده بود. مصاحبه با محمدعلی كلی هم چنین سازوكاری داشت. 
ما از طریق یك واسطه سؤال را فرستادیم و كلی هم جواب داد. آن 
موقع محمدعلي كلی در ایران خیلی محبوب بود و مردم ساعت 
4صبح از خواب بیدار می شدند تا مسابقات او با جورج فورمن و 

فریزر را تماشا كنند.
    از چه زمانی وارد كار گزارشگری فوتبال شدید؟

می توانم بگویم به طور كاماًل اتفاقی وارد كار گزارشــگری شدم. 
ســال 1۳58بود كه برای انجام كارهای یــك مجموعه طنز به 
شبكه دو رفت وآمد می كردم. در یكی از همان روزهایی كه برای 
پیگیری كارها وارد محوطه صدا و سیما شدم یك آقایی را دیدم كه 
از مرسدس بنز پیاده شد و گفت: شما آقای كوثری هستید؟ گفتم 
بله، خودم هستم. گفت: اینجا چه كار می كنید؟ من هم توضیح 
دادم كه قصد دارم یك مجموعه طنز بسازم و برای پیگیری كارها 
آمده ام. گفت برنامه طنز را كنار بگذار و بیا برای ما برنامه ورزشی 

بســاز. گفتم من االن در وادی ورزش نیستم و می خواهم فیلم و 
سریال بسازم، اما باز هم اصرار كرد و گفت ما در شبكه دو تلویزیون 
گروه ورزش نداریم؛ بیا و گــروه ورزش را راه بینداز. آن فرد آقای 
مبلغی اسالمی، مدیرعامل وقت سازمان صدا و سیما بود. به هر 
حال گروه ورزش را سر و شــكل دادیم و برنامه ورزش از نگاه دو 
را ساختیم كه بعد از مدتی زد و كار ما گرفت. همان موقع آقای 
مبلغی اسالمی به من گفت: كارت در گروه ورزش خیلی خوب 
است و حاال بیا فوتبال هم گزارش كن. گفتم بلد نیستم، اما گفت 

تو بلدی چون خوب صحبت می كنی.
    در آن سال ها گزارشگرهای مطرح تلویزیون 

چه كسانی بودند؟
بعد از انقالب گزارشگری نمانده بود. مانوك خدابخشیان و آقای 
روشن زاده هر دو به خارج از كشور مهاجرت كردند و آقای بهمنش 
هم گزارشــگر تخصصی فوتبال نبود. آقــای بهمنش خیلی از 
ورزش ها را گزارش می كرد اما گزارشگر فوتبال نبود. یادم هست 
چند ماهی نزد حبیب اهلل بلور، سرمربی وقت تیم ملی كشتی آزاد 
رفت و همه فنون كشــتی را یاد گرفت. برای همین وقتی حین 
گزارش مسابقات كشتی اســم فنون عجیب و غریب مثل سر و 
دست یكی و بزكش و... را می گفت مردم به وجد می آمدند. شاید 
برخی فنون را اشتباه می گفت اما مردم دوست داشتند و به دل 
آنها می نشست. من در چنین فضایی كار گزارشگری فوتبال را 

شروع كردم.
    حتما در آن سال ها گزارشگری فوتبال با مصایب 

زیادی همراه بود؟
همینطور است. در آن سال ها ما از آلمانی ها یك طلبی داشتیم 
و آنها به جای پول چیزهای دیگری به ما داده بودند كه بین شان 
یك انبار نوار ویدئویی فوتبال بود. فیلم مسابقات بوندس لیگا بود؛ 
بدون صدای گزارشــگر. من همه این فیلم ها را تماشا كردم و از 

روی شماره پیراهن بازیكن اسم آنها را پیدا كردم. بعد هم آنها را 
گزارش كردم و این مسابقات چند روز یك بار از شبكه دو تلویزیون 

پخش می شد.
    كار به جایی رســید كه بســیاری در دهه 
60خیلی ها با صدای شما تماشاگر فوتبال شدند. 
نخستین مسابقه ای كه گزارش كردید را به یاد 

دارید؟
قرارمان با مدیران صدا و سیما این بود كه قبل از گزارش مسابقات 
بوندس لیگا، فینــال جام جهانی 1۹78 بیــن تیم های هلند و 
آرژانتین را گزارش كنم. من در آن سال ها طرفدار پروپا قرص تیم 
ملی هلند بودم و همه بازیكنانش را به طور كامل می شناختم. از 
طرفی شناخت نسبتاً كاملی از آمریكای جنوبی داشتم و در دوره 
دانشــجویی همه كتاب هایی را كه درباره آمریكای جنوبی بود، 
خوانده بودم. به همین دلیل گزارش آن بازی خیلی خوب از آب 
درآمد و همین باعث شد گزارش ورزشی چهارشنبه ها را به من 
بدهند. جمعه، ورزش از نگاه دو را داشتم و چهارشنبه هم گزارش 
ورزشی. البته اینكه قباًل فوتبالیست بودم و سابقه فوتبالی داشتم 

كارم را خیلی راحت می كرد.
    آن موقع اینترنت نبود و دسترســی به منابع 
مكتوب كار سختی به حساب می آمد. اطالعات هر 

بازی را چگونه جمع آوری می كردید؟
به سفرهای خارجی كه می رفتم مجله معروف ورزشی مثل اكیپ، 
فرانس فوتبال، ورلدساكر و... را الی چمدان می گذاشتم و با خودم 
به ایران می آوردم تا اطالعات آنها درباره فوتبالیست های خارجی 
را استخراج كنم. آن موقع داشتن این مجله ها جرم بود، چون در 
صفحات داخلی عكس خانم های بی حجاب را برای تبلیغ چاپ 
می كردند. از داخل همین مجله ها اسم بازیكن ها را درمی آوردم و با 
شماره ها تطبیق می دادم. برای هر لیگ خارجی یك دفتر 40برگ 

داشتم و اسامی فوتبالیست ها را با شماره شان وارد آن می كردم.
    شما به طور كاماًل ناگهانی از صحنه گزارشگری 
فوتبال محو شدید. چه اتفاقی افتاد كه عطای ادامه 

كار را به لقایش بخشیدید؟
آخرین بار فینال جام جهانی 1۹۹4بین برزیل و ایتالیا را گزارش 
می كردم. حین گزارش آقای الریجانی، رئیس وقت صداوسیما 
آمده بود و از پشت شیشه نگاه می كرد. بازی كه تمام شد، داشتم 
یك سری توضیحات درباره برزیل می دادم، تهیه كننده آمد و گفت: 
»كات كنید آقای الریجانی آمده«. آقای الریجانی گفت: »بگذارید 
ادامه بدهد، خیلی خوب صحبت می كند.« كار كه تمام شد به من 

پاداش دادند و تقدیر كردند. این آخرین گزارش من بود.
    هنوز هم دلتان می خواهد فوتبال گزارش كنید؟

بعد از حدود 1۲سال، وقتی آقای ضرغامی رئیس صدا و سیما شد 
از من خواستند برنامه ورزش از نگاه دو را دوباره راه بیندازم. برنامه 
را راه انداختیم و گرفت، اما اجازه ندادند فوتبال گزارش كنم. هنوز 
هم نمی دانم چرا و كدام مسئول با گزارش كردن من مخالف است.
    فكر می كنید چرا صدای گزارشــگران فعلی 

فوتبال به دل مردم نمی نشیند؟
 برای اینكه اینها باید اول از همه ســواد رسانه ای داشته باشند و 
دوم اینكه خودشــان قباًل فوتبال بازی كرده باشند و تنشان به 
تن فوتبالیست خورده باشد تا بتوانند فوتبال را با آن حس و حال 

واقعی برای مردم گزارش كنند.
    از بین گزارشگران فعلی تلویزیون كدام شان 

این ویژگی را دارند؟
از بین گزارشگران فوتبال كار عادل فردوسی پور را می پسندم اما 
در مورد فنی گزارش كردن بازی داستان فرق می كند. علیرضا 
علیفر تنها گزارشگر فنی فوتبال است چون همه مدارج مربیگری 

را گذرانده و به فوت و فن فوتبال مسلط است.

مهرداد رسولی
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  سفر با اپیکور
دانیل کالیــن به جزیــره یونانی 
هیدرا ســفر می کند تا از اســرار 
سالمندی شــادمانه پرده بردارد. 
او با پرداختن به زندگی دوســتان 
یونانی اش و فیلســوفانی همچون 
اپیکور و سارتر می آموزد که دوران 
ســالمندی را به منزله مرحله ای 
متمایــز و اســتثنایی از زندگی 
تحســین کنــد. او بــه لذت های 
ساده ای اشــاره می کند که فقط 
در دوران ســالمندی عاید انسان 
می شود و ذهنی سنجیده می تواند 
آن را همچــون لذت های بزرگ تر 
بستاید. این ســفرنامه، مراقبه ای 
هوشمند و تأثیرگذار و راهنمایی 
برای یک زندگــی رضایت بخش 
اســت. »ســفر با اپیکور« گردش 
سرخوشانه فیلســوفی شوخ طبع 
به ســرزمین حکمت و هزارتوی 
سالمندی است. این کتاب خاطرات 
نویسنده از ســفر به یونان است و 
مهدی نمازیان در 120 صفحه آن 

را ترجمه کرده است.

کتاب

  ردپاها
فیلم Tracks محصول سال 201۳ 
بــا اقتباســی از خاطــرات میــا 
واشیکوفســکا کــه نقــش رابین 
دیویدســن را در ایــن فیلم بازی 
کرده، ســاخته شده اســت. فیلم 
»ردپاها« داســتان و ماجراجویی 
الهام بخش و خارق العاده سفر یک 
زن به نام رابین دیویدسن را نمایش 
می دهد که در طول ســفر شاهد 
وحشــی ترین و خطرناک تریــن 
شــرایطی  اســت که برای کمتر 
کســی در ســفر رخ می دهد. در 
این سفر ریک اســموالن، عکاس 
نشنال جئوگرافیک هم با دوربین 
و عکس های خود ماجراجویی های 
او را ثبت می کنــد. اتفاقات فیلم 
Tracks از ســواحل اقیانوس هند 
تا کشــور اســترالیا ادامه دارد و 
درواقع شاهد تالش ۹ ماهه رابین 
در مناطق کویری اســترالیا و در 
کنار شترها هستیم. در تمام مدت 
این ســفر رابین بیشــتر به همراه 
عکاس و ســگ خــود بــوده و به 
نوعی الهام بخش برای ســفرهای 

ماجراجویانه و انفرادی است.

فیلم

  همسفر با بادگیرها
سفر به یزد همیشه و در همه حال 
جذاب اســت. از مــردم مهربان و 
دوست داشــتنی اش گرفته تا آثار 
تاریخی که هرکدام کافی ا ست تا 
ســاعت ها در دل تونل زمان غرق 
شوید. اگر تا به حال به این شهر زیبا 
نرفته اید یا در حــال حاضر امکان 
سفری دوباره به آن را ندارید نگران 
نباشید، در رادیو جولون پادکستی 
منتشر شــده است که شــما را از 
هرکجا که هســتید به قلب زیبای 
این شهر می سپارد. فقط کافی  است 
تا چشم هایتان را ببندید و به این 
پادکست شــنیدنی گوش دهید. 
در این پادکست یک ساعته ساالر 
موسوی به همراه کیمیا خسروی 
از خاطرات سفرشــان به این شهر 
تاریخی می گوینــد و آرزوی پایان 
کرونا و ســفر دوباره به یزد را برای 

همه دارند.

پادکست

پنجشنبه

شماره 146
2  دی 1400 

آشناییبادرهخانهجنها

یادگاریازدورانژوراسیک

دره کال جنی در اســتان خراســان جنوبی و 
نزدیکی شهر طبس قرار دارد و به خاطر شکل و 
بافت ویژه ای که کوه ها در اثر فرسایش خاک در 
طول قرن ها به خود گرفته اند و این تفاوت چون 
به صورت معمول نیست مردم و بومیان محلی 
به آن لقــب دره جن ها را داده انــد. حفره های 
فراوان و خطوط مورب و مارپیچ در بدنه کوه ها 
و صدای عجیبی که زمــان وزیدن باد در میان 
حفره ها و این خطوط ایجاد می شــود، در باور 
عمومی تصوری بــه وجود آورده بــود که در 
این مکان جن ها زندگــی می کنند و این صدا 
هم در اثر هیاهوی آنهاســت. هرچند این باور 
تنها به واسطه طرز فکر بومیان و مردمی که از 
قدیم آنجا سکونت داشته اند به وجود آمده اما 
همین موضوع کافی  است تا ترسی همیشگی 
برای گردشگران و مســافران به همراه داشته 
باشد و تمام کسانی که می خواهند از این دره 
طبیعی و زیبا بازدیــد کنند، این تصویر ذهنی 

همراه شان است.

در گویش محلی به دره هایی کــه آب درون آنها 
جریان داشته باشد کال گفته می شود و از آنجا که 
از میان این دره هم آب عبور می کند، به کال جنی 
معروف شده است. شــهر طبس در دل کویر قرار 
دارد و از هوای گرم و خشــکی برخوردار است اما 
این دره به دلیل وجود رودی که از چشمه ازمیغان 
وارد آن می شود، در بیشتر روزهای سال آب دارد و 
همین باعث شده تا در دل کویر، تابستان ها هوایی 
مطبوع و در زمستان کاماًل سرد باشد. هرچند در 
سال های گذشــته و با توجه به کاهش بارش های 
آسمانی، سهم آب جاری در این رود هم کم شده 
و در بعضی قسمت ها خشــک است اما با پیوستن 
چندین رود کوچک محلی که از کوه های اطراف 
به این دره سرازیر شــده اند، در بعضی قسمت ها 
از این دره حوضچه هایی شکل گرفته که به محل 
تجمع و کمپینگ دوستداران طبیعت تبدیل شده 
است. کال جنی نزدیک به 8 کیلومتر طول دارد و 
در سال 1۳۹6 این پدیده طبیعی در فهرست آثار 

ملی ایران به ثبت رسید.

این دره عمیــق که به شــکل V قــرار دارد، مجموعــه ای از 
فرورفتگی ها، برجســتگی ها، حفره ها و شــیارهای کوچک و 
بزرگ است که در طول ســالیان طوالنی به وجود آمده است. 
البته تاریخ شناســان اعتقاد دارند که این دره یک گسل است 
و تنها اشــکال روی بدنه کوه ها در اثر فرسایش به وجود آمده، 
اما شــکاف اصلی دره در اثر تغییرات بافت زمین که میلیون ها 
سال قبل اتفاق افتاده شــکل گرفته و پیدایش آن را به دوران 
ژوراسیک نســبت داده اند. این دره از دو الیه اصلی به نام های 
پرورده و اســفندیار تشکیل شــده و در بخش های مختلف آن 
پستی و بلندی ها کاماًل متفاوت هستند. در قسمتی از این کال، 
شیب مالیم و پلکانی به چشم می خورد و در برخی قسمت های 
دیگر دیواره های بلند و مواج خودنمایــی می کند که هر کدام 
زیبایی های چشم نوازی را به این کال داده اند. بسیاری از افرادی 
که به این دره زیبا سفر کرده اند آن را با مناطقی از آمریکا مقایسه 
می کنند و به آن نســخه مینیاتوری »گرند کانیون« در کشور 
آمریکا می گویند که علت اصلی این نامگذاری راه ها و مسیرهای 
پرپیچ و خم و کاماًل متفاوتی است که در این دره دیده می شود.
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دره ها و شکاف هایی كه در روی زمین در اثر تغییرات زمین شناسی یا فرسایش خاك در طول میلیون ها سال پدید آمده اند، اكنون برای ما ساكنانی كه در این روزگار روی این 
سیاره زندگی می كنیم یك جاذبه گردشگری و تفریحی محسوب می شود. چه بسا كه در اثر به وجود آمدن این گسل ها و دره ها چه زندگی ها و تغییراتی از بین رفته باشد و 
ما از همه جا بی خبر تنها محو زیبایی و تماشای همین لحظه از آن هستیم. در كشور ما به دلیل قرارگیری در یك موقعیت جغرافیایی خاص و وجود گسل های فراوان، در اثر 
تغییرات زمین دره های زیادی به وجود آمده كه هر كدام به نوعی از جذابیت ویژه ای برخوردار است. در برخی از دره ها رودهای فصلی و دائمی جریان دارد و در برخی دیگر 
داالن های پرپیچ وخم كه هر كدام به نوعی هر بیننده ای را مدهوش زیبایی خود می كند. تعداد این رودها و دره ها كه هركدام یك ویژگی متفاوتی را یدك می كشد آنقدر 

زیاد است كه حتی اسم بردن از آنها هم از تحمل ما خارج است اما در ادامه سعی كرده ایم تنها به 4مورد از متفاوت ترین این دره ها اشاره كوتاهی داشته باشیم.
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شاید برای تان سخت باشد که تصور کنید در استان هرمزگان، بتوانید یک روددره همه چیز تمام مشاهده کرده و از تماشای 
آن لذت ببرد. اما دره یا روددره داماش سیاهو، همان چیزی است که انتظار شما را در این  نقطه می کشد؛ یکی از بکرترین 

مناطق گردشگری ایران. این دره، در واقع از جاری شدن رود جاماش از کوه های هماگ در این استان شکل گرفته و به مرور 
زمان این فرسایش ها، چنین جاذبه ای را ایجاد کرده است. نکته جالب اینجاست که بازدید از این دره صرفا به تابستان محدود 

نمی شود. بیشتر روددره ها در فصول غیراز تابستان، غالبا سرد بوده یا به دلیل شرایط آب و هوایی نمی توانند میزبان شما باشند. 
اما این دره، یک دره چهارفصل هم هست؛ جایی که می توانید از گرمای هوای جنوب به آن پناه ببرید. برای بازدید از این روددره باید به 80کیلومتری 

شمال بندرعباس بروید؛ جایی که آب فراوان و پوشش گیاهی مثال زدنی دارد. شاید بپرسید که آب این رودخانه کجا می رود؟ بعد از طی کردن این 
دره و ترکیب با چند رودخانه کوچک دیگر، رودی به نام جالبی را تشکیل داده و به خلیج فارس می ریزد. نکته بعدی هم اینکه کوه هماگ از رشته 

کوه های زاگرس جنوبی است که ۳هزار و 267 متر ارتفاع داشته و منشأ این رودخانه است.

لرستان منطقه ای است که نقطه های تماشایی و طبیعت گردی زیادی دارد و جزو مناطق بکر کشورمان محسوب می شود. 
در این منطقه نیز، دره ها و روددره هایی را می توانیم مشاهده کنیم که بدون شک بهترین آنها باید دره خزینه باشد. این دره 

در پلدختر واقع شده است و مثل هر دره دیگری، بر اثر تقابل درازمدت آب و خاک و زمین به وجود آمده است. جالب اینکه 
در کنار کال جنی، این دره نیز جزو دره هایی دانسته می شود که به دره معروف گرندکانیون آمریکا شباهت زیادی دارد. یکی از 

بلندترین پل های معلق ایران هم در این دره واقع شده است. برای رفتن به این دره، باید از پلدختر به اندیشمک راهی شوید و در 
بین راه، به روستایی به همین نام بروید تا بتوانید به این روددره تماشایی دسترسی داشته باشید. در اصل این دره به واسطه حضور رودخانه سیمره ایجاد 

شده است. پل معلقی که در این دره واقع شده، 112متر طول دارد و زمانی بلندترین پل معلق ایران محسوب می شد که البته بعدها دچار آسیب شد. 
این روددره همچنین یک بخش پیج نعل اسبی هم دارد که به شدت شبیه به پیج نعل اسبی گرندکانیون است؛ جایی که رودخانه دور صخره ها 

می پیچد و حالت نعلی ایجاد می کند. بهترین زمان بازدید از این منطقه بهار و تابستان است.

دره 
چهارفصل

 دره 
خزینه

یکی دیگر از جاذبه های مربوط به روددره ها و دره های ایران را همین تنگه رغز می سازد؛ جایی که بعضی ها ترجیح داده اند 
عنوان عروس تنگه های ایران را هم برایش انتخاب کنند. برای تماشای این دره و تنگه زیبا و فوق العاده باید رهسپار استان 
فارس و شهر داراب شــوید. در این مسیر آبگیرها و آبشــارهای مختلفی وجود دارد. نکته جالب اینکه یک دفعه سرتان را باال 
می آورید و می بینید که صخره ها در باالی سرتان به هم رسیده اند و عمال دارید در یک غار قدم می زنید. تنوع آبشارها،آبگیرها و... 
هم باعث شده تا در هر قدم از این سفر مهیج خودتان، با صحنه هایی بدیع و منحصر به فرد روبه رو شوید. همانطور که دیواره های این 

دره گاهی به هم می رسند و غارمانند می شوند، گاهی نیز از هم فاصله زیادی گرفته و محوطه ای تماشایی را می سازند. آبی که باعث ایجاد این دره و تنگه 
شده است، از چشمه ای در دل جنگل ها سرچشــمه می گیرد. 5کیلومتر هم جریان می یابد و در دره جنوبی دوباره به دل زمین بازمی گردد. اما همین 
مسیر 5کیلومتری، 60حوضچه طبیعی و زیبا و ده ها آبشار و آبگیر ریز و درشت دارد؛ که عمال آن را تبدیل به یک منطقه طبیعت گردی بی نظیر کرده 

است. جالب اینکه این مسیر، هنوز آبگیرها و آبشارهای بکری هم دارد که کمتر کسی برای تماشای آنها می رود.

لرستان، سرزمین عجیبی است؛ از حیث زیبایی ها و نقاط تماشــایی اي که دارد. یکی از نقاط تماشایی آن هم همین تنگه 
شیرز است که در کوهدشت جاخوش کرده. جالب اینکه این منطقه به عنوان ژئوسایت ملی هم به ثبت رسیده است. این دره 
5کیلومتر طول دارد که در دهانه ورودی شیرز، به سیمره می پیوندد. این تنگه و دره شیرز، دیواره هایی دارد که از ارتفاع 10متر 
شروع شده و حتی به ارتفاع 200متر هم می رسد که در نوع خودش خیلی خاص و عجیب است. در این دره، با جاذبه های طبیعی 
دلنواز و همچنین چشمه های زالل فراوانی روبه رو خواهید شد که آن را به شدت خاص کرده. صخره های تند و تیز آن و همچنین 

میوه های وحشی فراوان آن نیز از دیگر جاذبه های این دره هستند. طبیعی است که بهترین فصل برای بازدید از این دره که در منطقه ای نسبتا سردسیر هم 
قرار دارد، تابستان ها باشد. البته طبیعت و جنگل ها و پوشش گیاهی آن در گذشته به شدت فراوان بود. اما به دلیل استفاده محلی ها از پوشش گیاهی آن 
برای دام و طیور خود، کمی دچار مشکل شده است؛ هرچند که هنوز هم به شدت زیباست و چشم نواز. مناره سنگی و همچنین محوطه های باستانی 

این دره را هم نباید از دست داد؛ که در نوع خود تماشایی اند.

 تنگه 
رغز

 تنگه 
شیرز

ماجراجوییدردره»کالجنی«طبسکهتوصیهشدهتنهاییبهآنجانروید

بترس و لذت ببر!

سفر، یك واژه كلی اســت، یك كلمه كه معنا 
و مفهوم گسترده ای را در خود پنهان كرده و 
ابعاد و بزرگی آن به حدی زیاد است كه هنوز 
اسرار سر به مهری دارد كه شاید آیندگان از آن 
پرده بردارند. این ابعاد و پیچیدگی و همچنین 
عالقه افراد به سفر در هر فرد متفاوت است و 
بر اساس همین سلیقه محوری سبك سفر هر فردی با دیگری متفاوت 
خواهد بود. برای برخی سفر در آرامش خالصه می شود، برای برخی دیگر 
در ماجراجویی خالصه شده؛ بعضی ها به دنبال محیط های خلوت و دنج 
هستند و دیگری از جنب وجوش مردم لذت می برد. و این داستان سبك 
سفر برای هر فردی به نوعی بروز می كند كه از تکرار و تجربه چندباره اش 
خسته نخواهد شد. در این گزارش یکی از متفاوت ترین و خاص ترین 
سبك های سفر را معرفی كرده ایم؛ سفری از جنس ماجراجویی همراه 
با ترس و وحشت. ســری زده ایم به یك مکان مخوف كه روایت های 
ترسناكی از آن بیان شده و بعد از گذشت سال ها كه آدم های زیادی از 
آن بازدید كرده اند، اما هنوز هم برای عده ای ترسناك و دلهره آور است. 
دره كال جنی در اطراف شهر طبس یك مکان عجیب و متفاوت است. 
این تفاوت در شکل و شمایل و اسم آن كاماًل عیان بوده و همین كافی  
است تا بدانید كه قرار است به یك مکان با ویژگی های خاص سفر كنید.

گل خانه

پیشبهسویطبیعت
باکولهپشتی

وقتی پای کلمه ســفر به میــان می آید، 
بی اختیار یک مقصد مشــخص که به آن 
عالقه داریم یا خاطراتی که در ســفرهای 
قبلی به دســت آورده ایم از ذهن ما عبور 
می کند؛ خاطراتی که بعضاً در ســفرهای 
زمینی، هوایــی یا خانوادگی به وســیله 
همراهان مان به دست آورده ایم و همیشه 
در حال مرور کردن آنها هستیم. اما زمان 
زیادی نیست که ســبک جدیدی از سفر 
بین افراد ماجراجو به سرعت رشد کرده و 
با عنوان سفرهای کوله پشتی یا »پک بگ« 
شناخته می شود. این نوع از سبک سفر، با 
هدف ماجراجویی و رفتــن به مکان های 
کمتر شناخته شده یا معاشرت با بومیان 
و مردم یک مکان خــاص اتفاق می افتد و 
هدف گردشگر تنها به یک مقصد مشخص 
ختم نمی شــود. در ادامه سعی داریم تا با 
جزئیات بیشــتری از این مدل سفرها و 
برخی وسایل مورد نیاز که ضرورت دارد 

همراه داشته باشید آشنا شویم.

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.

دانستنی های 
سفر

مجتبییارزمان

مسیری که قرار است طی کنید را به دقت 
و بارها مرور کنید. در مکان های ناشناخته 

حتماً از افراد بومی کمک بگیرید.

نقشهراه

مهم ترین قسمت این دســت از سفرها، 
انتخاب کوله پشتی مناســب برای سفر 
اســت. زمان، مکان، قــد و وزن از ارکان 

اساسی در خرید کوله پشتی است.

کولهپشتی

مسیری که برای سفر انتخاب می کنید باید 
با کفش هایتان هماهنگ باشد. کوه و کویر و 
جاده و جنگل، هر کدام کفش مناسب خود 
را دارد. البته که پیشــنهاد می شود کفش 

اضافه و دمپایی حتماً همراه داشته باشید.

کفشمناسب

باتوجه به اینکه زمــان و مکان خواب در 
این سفر با سختی قابل برنامه ریزی است، 
پس حتماً برای خوابیــدن در هر مکان و 

موقعیتی آماده باشید.

وسایلخواب

آمادگیدر
طبیعت

حداقل وسایل آشپزی در طبیعت همراه 
با لــوازم اولیه مقابله بــا حیوانات اهلی و 

وحشی را همراه داشته باشید.

جعبه کمک هــای اولیه همراه داشــته 
باشــید. داروهایی برای رفع خســتگی، 
نیش حشرات یا شکستگی های احتمالی 

از ضروریات است.

ایمنی

وسیله های شخصی هر شخص با دیگری 
متفاوت است اما از مهم ترین آنها می توان 
به طناب، چراغ اضطراری، قطب نما، باتری، 
فندک و کبریت، نخ وســوزن، خودکار و 
کاغذ، نی تصفیــه آب و خیلــی دیگر از 

وسیله های مهم و شخصی اشاره کرد.

لوازمشخصی
وکمکی

همین ابتدا تکلیف تان را با خودتان روشن 
کنید؛ باید خیلی از عادت هــا و عالیق و 
ســالیق تان را کاماًل کنار بگذارید و برای 
روبه رو شدن با هر موقعیتی آماده باشید. 
گرســنگی، تشنگی، خســتگی و خیلی 
از مشــکالت غیرقابل پیش بینی سر راه 
شما قرار دارد، پس با اطالعات کامل پا در 
این ســفر بگذارید. البته این را هم بدانید 
که لذتی که در این نوع از ســفرها وجود 
دارد، به هیچ عنوان قابل مقایسه با مابقی 

سفرهای مرسوم نیست.

روحیه

دیدنیهایکالجنها
دنیــای اســرارآمیزی که در ایــن دره وجــود دارد 
غیرقابل کشــف و در عین حال شــگفت آمیز است 
و در هــر دوره ای، بومیان و ســاکنان ایــن منطقه 
افســانه های متفاوتی را راجع به آن بیان می کردند. 
این خیال پردازی ها اکثراً زاییــده ذهن همان مردم 
در مواجهه با شــکل و شــمایل عجیب این دره بوده 
اســت. برخی از همین افراد این افسانه ها را در گوشه 
و کنار دیواره های کال جنی حکاکی می کردند و حاال 
همین دیوارنگاره ها به یکی از آثار مهم تاریخی برای 
روشــن کردن بســیاری از معماها در باره این منطقه 
تبدیل شــده که قدمت برخی از این نقش ها به بیش 
از هزارسال می رســد. از دیگر دیدنی هایی که در این 
دره خودنمایی می کند تنوع آب وهوایی در پیچ و خم 
آن است؛ اینجا پر اســت از حوضچه و آبشار و رود که 
بافت این منطقه را نسبت به مناطق کویری متفاوت 
کرده است. همینطور که در داالن های پرپیچ وخم این 
دره قدم می گذارید آثار طبیعی و تاریخی دیگری هم 
خواهید دید، غارها و دودکش هایی که سابقه تاریخی 
چند صد ساله دارند و برخی توسط انسان و برخی دیگر 
در اثر فرســایش به وجود آمده است.  همچنین روی 
برخی از دیوارها حفره هایــی را می بینید که هوش از 
ســرتان خواهد برد؛ این حفره ها به طــرز ماهرانه ای 
از دل کوه به سمت باال ایجاد شــده که با استفاده از 
جادستی هایی که برای آن تعبیه شده اند به سمت باال 
حرکت می کردند و بعد از گذشت 8-7 متر به تاالری 
که خود با دو راهرو به آن متصل اســت می رسیدند. 
اطالعات دقیقی از آثار و حفره هــای موجود در این 
دره وجود ندارد و وجود همین دیدنی های عجیب، بر 

افسانه های پیرامون آن دامن زده است.
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 مركز پژوهش  هاي مجلس سرانجام نظر 
خود را درباره طــرح حمايت از حقوق اينترنت

كاربران و خدمات پايه كاربردي مشهور 
به صيانت اعــام كرد. هر چند در ابتــداي نامه اي كه 
خطاب به رئيس كميسيون مشــترك نوشته شده به 
نقاط قوت اين طرح اشاره شده اما در ادامه با ايرادات 
مفصلي نســبت به اين طرح روبه رو مي شــويم. اين 
ايرادات كه به تفكيك، بــه حوزه هاي مختلف متاثر از 
طرح فعلي پرداخته با ايرادات وارد بر كليات آغاز شده 
است. ســپس ايرادات حقوقي، مطرح شده كه ناظر بر 
مغايرت اين طرح با اصول متعدد قانون اساسي، ازجمله 
اصول 85، 138، 57، 110، 60، 75 و 77 است. در اين 
بخش همچنين به ســلب حق مجلس براي مداخله، 
استيفاي حق مردم، مطالبه، استيضاح و سؤال اشاره 
شده است. عمده ايرادات ناظر بر حكمراني در فضاي 
مجازي، ايــرادات اقتصادي، ايرادات فنــي و ايرادات 
اجتماعي هم نسبت به اين طرح وارد شده است. عاوه 
بر اين، در بخش پاياني اين نامه آمده است: »با توجه به 
بررســي هاي كارشناســي صورت گرفتــه در مركز 
پژوهش هاي مجلس شوراي اســامي، با وجود آنكه 
انتظار مي رفت فرايند بررســي طرح براســاس روال 
ماده1۴۲ آيين نامه داخلي مجلس در مركز طي شود، 
ولي اين فرايند به شــيوه ديگري مراحــل خود را در 
كميســيون ويژه طي خواهد كرد.« مركز پژوهش ها 
همچنين عنوان كرده براي بازنگري در طرح نيازمند 
تخصيص زمان بيشتري اســت و نسخه فعلي قابليت 
اصاح در زمان اندك تخصيص يافته را ندارد. اما درعين 
حال، اين مركز آمادگي خود را براي هر نوع همكاري و 
كمك به اعمال اصاحات و بازتدوين طرح اعام كرده 

است.

محمدصالح مفتاح، كارشــناس 
افتاد 

مشكل ها
مركــز پژوهش هــاي مجلس در 
گفت وگو با همشــهري در مورد 
فرايند تدوين اين طرح مي گويد: 
»از چند سال گذشته، مســئله فضاي مجازي هربار 
اهميت بيشتري پيدا مي كرد، اما متأسفانه به علت نبود 
قوانين و ضمانت اجرايي كافي براي آنها، نتوانســتيم 

فضاي مجــازي را در كشــور 
ســامان دهيــم. در حوزه هاي 

مختلف كمبود قانون داشتيم يا اگر 
مقرره اي از سوي شــوراي عالي فضاي 

مجازي به تصويب مي رسيد، به علت نداشتن 
ضمانت اجرا، معطل مي ماند.«

كارشناس مركز پژوهش ها با اين حال، به اشكاالتي 
در اين فرايند اشــاره مي كند كه متن دوباره به مركز 
پژوهش ها ارجاع شــد. مفتاح مي گويد: »نكته مهم 
آن بود كه كســب وكارها معتقد بودند كه نظرات آنها 
همچنان در طرح مغفول مانده اســت. از سوي ديگر، 
دولت تغيير كرد و دولت جديد با همدلي بيشــتري 
كه با مجلس داشــت، پيشــنهادهايي ارائه كرد كه 
مي خواســت روي طرح اعمال شــود.« اين در حالي 
است كه »اگرچه اولويت با اليحه دولت است، اما دولت 
حاضر به ارائه اليحه مســتقل نشــد و پيشنهادهايي 
را براي اصاح طــرح ارائه كرد«. به گفتــه او »مركز 
پژوهش ها تاش كرد اشكاالت متعددي كه از گذشته 
به طرح وارد بود و به آن كمتر توجه شده بود، احصا كند 
و به اين ترتيب، فرايند گفت وگو شــكل گرفت و همه 
ذي نفعان)كارشناسان، انديشكده  ها و پژوهشگاه ها، 
كسب وكارها، فعاالن رســانه و شبكه هاي اجتماعي( 
دعوت شدند تا آنها از منظر خود نكاتي را درباره طرح 
مطرح كنند«. مفتاح همچنين بر اين موضوع تأكيد 
مي كند كه »در خود مركز پژوهش  ها اين بار، موضوع 
به صورت جمعي مورد بررســي قرار گرفت. يعني هر 
دفتر و معاونت نظر خود را دربــاره طرح عنوان كرد و 
صرفا به آن گروه محدودي كه تاكنون طرح را بررسي 

مي كرد، اكتفا نشد«.

كارشناس مركز پژوهش ها نتيجه 
نتيجه 

بررسی ها
ايــن فراينــد را هميــن نامه اي 
مي داند كــه نــكات مختلف به 

تفكيك در آن مطرح شده است.
مفتاح البته اين نامه  را نامه نهايي نمي داند، به اين معنا 
كه »بايد تصميم گيري صورت بگيرد« و عنوان مي  كند 
كه »مركز پژوهش  ها در اين نامه توضيح داده كه اين 
طرح در حوزه هاي مختلف داراي اشكال است. ازجمله 
اينكه، با وجود اينكه شوراي عالي فضاي مجازي با حكم 
رهبري تاسيس شــده  و مصوبات آن در حكم قانون 
است، جايگاه اين شورا در طرح به درستي  ديده نشده 

است«.
همچنيــن 

به گفته او »در اين طرح، 
نقش تفكيــك قوا لحاظ نشــده و 
بعضي از وظايف دستگاه هاي اجرايي و اداري 
كشــور با همديگر تداخل دارند. همچنين به تفكيك 
بين شئون سياستگذاري، تنظيم گري، تسهيلگري و 
اجرا توجه نشده و به وضوح اين حوزه ها درهم آميخته 

شده اند«.

كارشــناس مركز پژوهش هاي 
عدم 

 انسجام 
طرح

مجلس با اشاره به اينكه موضوعات 
مختلفي از گذشته در مورد فضاي 
مجازي دچار بي قانونــي بوده و 
تاش شده كه در اين طرح به همه آنها پرداخته شود، 
مي گويد: »همين موضوع باعث شده كه انسجام متن 
از بين برود. گاهي در مورد حوزه خدمات صحبت شده، 
گاهي در مورد خدمات پايه كاربردي، گاهي در مورد 
حوزه زيرساخت و گاهي اوقات در سطح محتوا بحث 
شده است. نتيجه اين شده كه طراحان در همه سطوح 
وارد شــده اند. هر بار كه موضوعــي را طرح كرده اند، 
به نظرشان رســيده كه موضوعات جانبي را هم بايد 
اصاح كنند. اين اتفاق باعث شده كه طرح به ملغمه اي 
از موضوعات تبديل شود كه دغدغه آن وجود داشته، 
اما جاي ديگري به آن پرداخته نشده است.« به گفته 
مفتاح »مركز پژوهش ها با ديدن جميع اين جهات، در 
نامه اي كه نوشــته، توضيح داده است كه اين متن از 
ابتدا بايد دوباره مورد بررسي قرار گيرد و نيازسنجي 
دقيق تري انجام بگيرد و بــا اولويت بندي، موضوعات 
بررسي و متن جديدي نوشته شود. در غير اين صورت، 
به نظر ما اين متن نمي تواند آن متن پايه اي باشد كه در 
كوتاه مدت بتوان با تغيير در جزئيــات، به يك قانون 

كارآمد كه مشكل را حل كند، تبديل شود«.

كارشــناس مركز پژوهش ها در 
نبود 

پيشنهاد در 
نامه

پاســخ به اين پرســش كه چرا 
مركز، پيشــنهادي در اين نامه 
نداده است، مي گويد: »مجموعه 

 مركز پژوهش ها طي نامه اي با وارد كردن 
ايرادات متعدد به طرح صيانت ازجمله مغايرت با 

قانون اساسي، خواستار فرصت براي اصاح آن شد

 طرح صیانت
در تعلیق

عمادالدينقاسمیپناه
خبر نگار

به سوي آينده

پرتابتلسكوپفضاييجديدناسا
بازهمبهتعويقافتاد

تلســكوپ فضايي جيمز درحالي كه آماده شروع ماموريت خود 
در روز جمعه بود، بار ديگر با تعويق برنامه پرتاب روبه رو شــد. به 
گزارش وب سايت اسپيس، اين تلسكوپ قرار بود ساعت 15:50 
روز جمعه سوم دي ماه به وقت تهران به مدارش پرتاب شود، اما 
با يك روز تأخير، شنبه ماموريت خود را آغاز خواهد كرد. به گفته 
ژروم ريوز، معاون رئيس آژانس پرتاب اروپايي آريان اسپيس كه 
مسئول پرتاب اين تلسكوپ فضايي اســت، اين تصميم به دليل 
وزش بادهاي شــديد در ســايت پرتاب مركز فضايي گويان در 
كورو، گويان فرانسه اتخاذ شده است. »جيمز وب« با آينه طايي 

غول پيكر و ابزارهاي رصد نور مادون قرمز، به گونه اي طراحي شده 
است كه اجسام را 10تا 100برابر كم نورتر از آنچه هابل مي بيند، 
مشاهده خواهد كرد. اين تلسكوپ فضايي كه كار ساختش بيش از 
30سال به طول انجاميده است، 100برابر قدرتمندتر از تلسكوپ 
هابل است. اين تلسكوپ اتمسفر سياره هاي اطراف ستارگان دور 
را بررسي مي كند و به دنبال نشــانه هايي از مولكول هايي مانند 
متان و آب خواهد بود كه نشــان دهنده شــرايطي براي حيات 
است. دانشمندان سالهاســت كه از ديدگاه انقابي جيمز وب در 
مورد كيهان مي گويند. زماني كه اين تلســكوپ بتواند مشكات 
آب و هوايي را پشت سر بگذارد، سفري يك ماهه به مسافت يك 
ميليون و 600هزار كيلومتر را آغاز خواهد كرد و اســتقرار بسيار 
سخت و ظريفي را پشت سر خواهد گذاشت تا بتواند كار خود را 
آغاز كند. توماس زوربوخن، معاون مديــر اداره ماموريت علمي 
ناسا، در يك نشست خبري گفت: »اين واقعاً سطحي از پيچيدگي 
بيش از حد است. آزمايشــي كه انجام شده چيزي است كه به ما 
آرامش مي دهد.« زوربوخن گفت كه او به تصميم تيم براي رفتن 
به ســكوي پرتاب اطمينان دارد. كار روي جيمز وب كه شــامل 
آژانس هاي فضايي اروپا و كانادا نيز مي شود، در سال1996با هدف 
پرتاب در سال۲007آغاز شد. بيل نلسون، مدير ناسا در كنفرانس 
خبري گفت كه 1۴سال بعد، تلسكوپ سرانجام طي بررسي هاي 
صورت گرفته، آمادگي پرتاب را پيدا كرده اســت. نلسون در اين 
خصوص گفت: »اين يك ماموريت خارق العاده است. يك نمونه 
درخشــان از آنچه ما مي توانيم درصورت داشتن روياهاي بزرگ 
به دست آوريم است. ما هميشه مي دانســتيم كه اين پروژه يك 
تاش مخاطره آميز خواهد بود، اما مطمئنــاً، وقتي مي خواهيد 
يك پاداش بزرگ داشته باشــيد، معموالً بايد يك ريسك بزرگ 

را بپذيريد.«

اكتشافتازهدربارهفسيل
دستنخوردهجنيندايناسور

دانشــمندان در كشفي مهم توانسته اند فســيل دست نخورده و 
سالم جنين دايناسوري را مورد تحقيق قرار دهند كه مانند جنين 
پرندگان آماده بيرون آمدن از تخم است. فسيل جنين دايناسوري 
كه هنوز درون تخم است، اطاعات جديدي را در مورد پيوندهاي 

تكاملي بين پرندگان امروزي و دايناسورها آشكار كرده است.
به گزارش اينديپندنــت، جنين با قدمت 7۲ تا 66 ميليون ســاله 

اويراپتوسور كه در جنوب چين كشف شــده است نشان مي دهد 
كه اين موجودات قبل از بيرون آمدن از تخم، در حالت خم شدگي 
جنيني شبيه به جوجه پرندگان بودند. دكتر فايون ويسوم ما، يكي 
از اعضاي تيم تحقيقاتي مي گويد: اين بهترين جنين كشــف شده 
يك دايناسور در كل تاريخ اســت. بيشتر جنين هاي دايناسورهاي 
غيرپرنده شناخته شده اسكلت هاي جدا شــده و ناقص دارند. ما از 
ديدن اين جنين كه به زيبايي در داخل يك تخم دايناسور نگهداري 
شــده بود و در حالتي مشــابه پرندگان قرار داشــت، شگفت زده 
شديم. ديرينه شناسان در مورد 
كشف اين فسيل موسوم به بچه 
يينگليانگ بســيار هيجان زده 
هستند. اين فســيل در شرايط 
عالــي محفوظ مانــده و به آنها 
كمك مي كند به پرســش هاي 
بسياري درباره رشد و توليدمثل 
دايناســورها پاســخ دهنــد. 
»مشــاهده اينكه ايــن جنين 
دايناسور و جنين مرغ به شكل 
مشــابهي در داخل تخم قرار دارند احتماالً نشان دهنده رفتارهاي 
مشابه قبل از بيرون آمدن از تخم است. اين جنين كه طولي حدود 
 Yingliang ۲7 سانتي متر از سر تا دم دارد در موزه تاريخ طبيعي
چين نگهداري مي شود. اين فسيل ســال ۲000 كشف شده بود 
اما براي 10 ســال در يك محل نگهداري مي شد. نظر دانشمندان 
زماني به اين فسيل جلب شد كه براي شروع عمليات ساخت وساز 
ساختمان موزه كاركنان به سراغ جعبه هاي قديمي رفتند و محققان 
اين كشــف باورنكردني را مورد بررســي قرار دادند. بخشي از بدن 
اين دايناســور هنوز با سنگ پوشيده شده اســت و دانشمندان از 
تكنيك هاي پيشرفته اسكن براي بررسي و بازسازي تصوير كامل 

جنين استفاده كرده اند.

شــركت  اســپيس ايكس 
متعلق بــه ايان ماســك 
صبح سه شــنبه بــه وقت 
محلي يك فروند موشــك فالكون9را به فضــا پرتاب كرد كه 

سي ويكمين پرتاب آن در سال و صدمين 
فرود موفقيت آميز بوســتر موشــك اش 
محسوب مي شد. اسپيس ايكس با ارسال 
جديدتريــن محموله تداركاتي ناســا به 
ايستگاه فضايي بين المللي دوباره موشك 
فالكون 9 را بــه زمين برگردانــد و براي 
صدمين بار آن را با موفقيــت فرود آورد. 
فالكون 9 نخســتين بار شش سال پيش 
نخســتين فرود موفق خود را انجام داده 
بود. به گزارش ديلي ميل، يك موشــك 
جديد دو مرحلــه اي فالكــون9از مركز 
فضايي كندي در كيپ كانــاورال، ايالت 
فلوريدا در ساعت 5:07صبح به وقت شرق 
آمريكا )13:37به وقت تهران( براي انجام 
يك ماموريت تامين مجــدد محموله به 
ايســتگاه فضايي بين المللــي )ISS( به 
پرواز درآمد. پرتاب قبل از ســپيده دم به 
ســختي در مه و ابرها قابل مشاهده بود. 
موشــك فالكون9يك كپســول دراگون 
را بــا بيــش از ۲950كيلوگرم لــوازم، 
تجهيزات آزمايش هــاي علمي و هداياي 
كريســمس براي 7فضانوردي كه بخشي 

از سفر66هســتند، حمل كــرد. چند دقيقه پــس از پرتاب، 
تقويت كننده يا همان بوستر مرحله اول به صورت عمودي روي 
يك ســكوي متحرك در اقيانوس فرود آمد؛ 6سال پس از آن 
روزي كه شركت ايان ماسك نخستين فرود بوستر خود را در 
سال۲015انجام داد. سارا واكر، مدير ماموريت اسپيس ايكس، 
حين پرتاب گفــت: »كاهش هزينه هاي پــرواز فضايي براي 
استفاده مجدد از اين تقويت كننده ها به دفعات بيشتر ضروري 

است. عدد صد، يك نقطه عطف بزرگ اســت، بنابراين ما در 
مورد آن هيجان زده هســتيم. ما همچنيــن هيجان زده ايم 
كه ببينيم با گذشت ســال ها چقدر بايد بوســترهاي جديد 
توليد كنيم.« كپســول دراگون به طور مستقل حوالي ساعت 
۴:30صبح روز چهارشــنبه به وقت شرق 
)13به وقت تهران( در ايســتگاه فضايي 
بين المللي پهلو گرفت و قرار است حدود 

يك ماه در آنجا توقف داشته باشد.

ارسالهدايايكريسمس
در داخل كپســول هداياي كريسمس از 
خانــواده فضانــوردان و همچنين ماهي 
دودي و بوقلمــون، لوبيــا ســبز و كيك 
ميــوه اي براي يــك جشــن تعطيات 
بسته بندي شده است. جوئل مونتالبانو، 
مديــر برنامــه ايســتگاه فضايي ناســا، 
هيچ چيــزي را در ايــن خصــوص فاش 
نكرده بود. او دوشنبه شب در يك نشست 
رســانه اي به خبرنگاران گفته بود: »من 
جلوي بابا نوئل نمي روم و به شما نمي گويم 
چه چيزي قرار است ارسال شود.« در بار 
تحويلي به فضانوردان در ايستگاه فضايي 
بين المللي، مــواد شــوينده لباس براي 
آزمايش نيز وجود دارد. فضانوردان مستقر 
در ايســتگاه هم اكنون لباس هاي كثيف 
خود را به زباله داني مي فرســتند، اما يك 
شركت شيميايي در حال توسعه يك شوينده كامًا تجزيه پذير 
براي استفاده نهايي در ايستگاه فضايي بين المللي، روي ماه و 

فراتر از آن است.

ماهيدوديوبوقلموندرپرواز۱۰۰اسپيسايكس
صدمين پرتاب و بازگشت موفق موشك فالكون 9اسپيس ايكس حامل محموله هايي جالب و مهم 

براي ايستگاه فضايي بين المللي بود
از زمان پيدايش ويروس 

كشنده HIV مولد بيماري دانش
ايــدز، دانشــمندان در 
تاش براي ســاخت داروهاي مختلف 
پيشگيري، درمان و واكسن جلوگيري 
از ابتا به اين ويروس هســتند. در اين 
مسير داروهايي به شــكل قرص براي 
مصــرف روزانــه به عنــوان داروي 
پيشگيري از ابتا به ويژه براي گروه هاي 
پرخطر ساخته شد. اما اين پايان مسير 
تحقيق و توسعه نبود. به تازگي سازمان 
غذا و داروي آمريكا نخســتين داروي 
طوالنــي اثــر و قابــل تزريــق براي 
پيشــگيري از ابتا به ويروس HIV را 

تأييد كرده است.
به گزارش ان بي ســي نيوز، ايــن دارو 
Apretude  نــام دارد كــه يك داروي 
جديد قابل تزريق است و هر ۲  ماه يك بار 
به عنوان جايگزين قرص هاي پيشگيري 
 Descovy و Truvada  مانند HIV  از
استفاده مي شود. اين دو قرص نيز خطر 
ابتا به ويروس HIV را درصورت مصرف 

روزانه تا 99درصد كم مي كردند.

سهولتدراستفاده
۲ كارآزمايي ســازمان غذا و دارو براي 
تحليــل ايمني و اثربخشــي ايــن دارو 
 Apretude نشــان مي دهد كه داروي
بيــش از داروهــاي خوراكــي امكان 
كاهــش ويــروس HIV را دارد. برتري 
Apretude در اثربخشــي درمقايسه با 
قرص هاي روزانه، ظاهرا ناشي از سهولت 
اســتفاده از آن اســت. در مطالعه انجام 
شده، شــركت كنندگان از تزريق ۲  ماه 
يك بار دارو، بيش از مصرف روزانه قرص 

استقبال كرده بودند.
دكتــر دبــرا بيرنكارنــت، مدير بخش 
ضدويروس هاي مركز ارزيابي و تحقيق 
دارو در ســازمان غذا و دارو در بيانيه اي 
اعام كرد: دارويي كه امروز تأييد شــد، 
يك ابزار مهم در تاش براي پايان دادن 
به بيماري واگيردار ايدز است. اين داروي 
تزريقي براي مقابله بــا اپيدمي HIV در 

بسياري از كشورهاي دنيا با كمك به افراد 
پرخطر و گروه هاي خاصي كه برايشــان 
اســتفاده از داروهاي روزانه يك چالش 
بزرگ بوده يا گزينه واقعي نبوده، حياتي 

خواهد بود.
طبق آمار مركز كنترل و پيشــگيري از 
بيماري ها، درحالي كه طي ســال هاي 
گذشته از داروي هاي پيشگيرانه معروف 
به PrEP براي جلوگيري از ابتا به اين 
بيماري استفاده مي شــد، سال گذشته 
فقط براي ۲5درصد از 1/۲ميليون نفري 
كه براي آنها PrEP نياز بود نسخه نوشته 

شده است.

جايگزينمناسببرايقرصها
مديرعامــل واترهــاوس،   دبــورا 

ViiV Healthcare دربــاره اين دارو 
مي گويــد: افرادي كه در برابــر ابتا به 
HIV آسيب پذير هستند، ممكن است 
گزينه هايي فراتر از قرص هاي خوراكي 
روزانه بخواهنــد. Apretude در يكي 
از متنوع ترين و جامع ترين برنامه هاي 
آزمايشي پيشگيري از HIV تا به امروز 
مورد مطالعه قرار گرفت و هزاران نفر از 
زنان و مردان آمريكايي آسيب پذير در 

برابر اين ويروس در اين مطالعه به طور 
داوطلبانه شركت كردند.

براســاس آمار مركز كنترل و پيشگيري 
از بيماري ها، در  ماه ژوئن، دولت فدرال 
اعام كرد كه تقريبا همه بيمه گران بايد 
۲ نوع قرص Truvada و Descovy و 
همچنين آزمايش هاي آزمايشــگاهي و 
بازديدهاي كلينيك مورد نياز براي حفظ 
چنين نسخه هايي را پوشش و اين كار را 

بدون اشتراك هزينه انجام دهند.
 PrEP4All كنيون فــارو، مديرعامــل
كه يك گــروه حمايتي بــراي افزايش 
دسترســي به داروهاي پيشــگيري و 
درمان HIV است، مي گويد كه سازمان 
او قطعا از اينكه ســازمان غــذا و داروي 
آمريــكا گزينه ديگري را بــراي افرادي 
كه مي خواهند از PrEP استفاده كنند، 
تأييد كرده است خوشــحال هستند. با 
اين حال، او مي ترسد تجويز اين گزينه 
احتماال سال ها طول بكشد تا براي اكثر 

مردم واقعي شود.
او گفــت: به دليل شــيوع كوويد-19، 
سيستم هاي بهداشت عمومي هم اكنون 
بيش از حــد درگير امــور درماني اين 
بيماري شــده اند و بســياري از نيروي 
كار مــورد نياز براي انجــام تزريق اين 
دارو، به دليل فرسودگي شغلي در دوران 
كرونا، اين حوزه را ترك كرده و مي كنند. 
از آنجايــي كــه تزريــق دارو بايد در 
محيط هاي باليني اجرا شود، افرادي كه 
در داروخانه كار تزريق انجام مي دهند 
نمي تواننــد مســئوليت آن را بر عهده 
بگيرند. اما از ســويي  براي پرستاراني 
كه احتماال تحمل بار ســنگين اين كار 
را دارند مي تواند يك آموزش و تمرين 

مناسب باشد.
در اين ميــان، چندين شــكل ديگر از 
داروهاي پيشگيرانه با تأثير بلندمدت در 
حال گذر در مراحل تحقيقاتي هستند. 
اين داروهــا فقط ۲ بار در ســال نياز به 
تزريق دارنــد كه در مقايســه با داروي 
تازه تأييد شــده Apretude استفاده 

راحت تري نيز دارند. 

HIVمجوزبراينخستيندارويتزريقيپيشگيرياز
داروي جديد تزريقي پيشگيري از ابتا به HIV از سوي سازمان غذا و داروي آمريكا )FDA( تأييديه 

دريافت كرده تا اميدها به كاهش اين بيماري در جهان بيشتر شود

   توپ در زمین مرکز پژوهش ها
لطف اهلل سياهكلي، سخنگوي كميسيون مشترك بررسي 
طرح صيانت در گفت وگو با همشهري مي گويد كه اكنون 

بايد طرح جديدي ارائه شود

آنگونهكهنامهمركزپژوهشهانشانميدهد،
طرحفعلينيازبهبازنگرياساســيياتدوين
طرحيجديددارد.اينمركــزبهعنوانبازوي
مشورتيوكارشناســي،درنامهخودبهرئيس
كميسيونمشــتركبهمســائلیچونايجاد
بيثباتــيدرقوانيــنومقــرراتاقتصادي،
بهمخاطرهافتــادنامنيتســرمايهگذاريو
پيشبينيناپذيريمحيطكســبوكار،امكان
ايجادرانتهايگســتردهدركسبوكارهاي
ديجيتال،ناديدهگرفتنمالحظاتفنيمرزباني
فضايمجازي،كاهشسرمايهاجتماعينهادي
دركشور،ترغيبنخبگانبهمهاجرتومداخله
بسيارزيادطرحدرشئونمختلفزندگيمردم
اشارهكردهاست.بااينحال،لطفاهللسياهكلي،
سخنگويكميسيونمشــتركبررسيطرح
صيانــتدرگفتوگوباهمشــهرينظرمركز
پژوهشهارامحترمميشماردواعالمكردهكه
بهاحتمالزيادبافرصتدرخواستشدهازسوي
اينمركزبرايارائهيكطــرحجديدموافقت

خواهدشد.

شــماچندينجلســهدربارهطرح
موســومبهصيانتبرگزاركردهايد.نامهمركز

پژوهشهاراچطورميبينيد؟
مركزپژوهشهانقاطقــوتوضعفرادرنامهخود
مطرحكردهاستودرخواستكردهكهمهلتداده
شودتامركز،طرحجديديراارائهدهد.پيشبيني
منايناستكهاينمهلتبهمركزدادهخواهدشدو

بافرصتدرخواستشده،موافقتميشود.
ايراداتواردشــدهبهطرحراچقدر

مهموجديميدانيد؟
ماهمدركميسيونمشــتركقصدقانوننويسي
درستداشتيم.اگرايراداتيواردباشدكهحتماهم
ايراداتيوارداست،كميسيونمشتركآنهارابررسي
ميكندومادههاييكــهمحدوديتايجادميكرد،
گرفتاريبرايمردمدرستميشدياكسبوكارهابه
دردسرميافتادند،حذفميكرديمتاقانونمناسبي
راتدوينوتصويبميكرديم.نظرمركزپژوهشها
برايماقابلاحتراماست،چونتيمهايتخصصي
درآنمشغولبهفعاليتهســتندوحتمابهموارد

گفتهشدهتوجهميشود.
اولويتكميسيونهماكنوندرباره
اينطرحچهمواردياســت؟بهاليحهفكرشده

است؟
اكنونمسئوليتموضوعبامركزپژوهشهاستو

بايدطرحجديديراارائه
دهند.بااينحال،خواسته
ماايناستكهطرحيارائه
دهندكهمشكالتكمتري
داشتهباشد.ضمناينكه
ماازاليحــهدولتهم

استقبالميكنيم.

۶۶ میلیون سال
ن  ا نشــمند ا د
قدمــت فســیل جنیــن 
دایناسور کشف شــده را 
حداقل ۶۶ میلیون ســال 

تخمین می زنند
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متراكمي از نگاه هاي كارشناسي در مركز پژوهش ها تص
وجود دارد كه اين مركز مي تواند پيشنهاد هم دهد. 
اما اين نامه، نامه گزارش، به معناي متداول نيست.«

مفتاح بر اين نكته تأكيد مي كند كه »نكته اين نامه 
اين اســت كه طرح فعلي با اصاحــات جزئي قابل 
اصاح نيســت يا نياز به زمان بيشتري براي اصاح 
دارد تا بتوانيم به يك نگاه ايجابي نسبت به موضوع 

برسيم«.
به گفته او »در همه دنيا، طرح موضوع فضاي مجازي 
هميشــه با اختاف نظر همراه بوده است. بنابراين 
موضوعي كه داراي ذي  نفعان متعدد اســت، بايد 
مقداري با كار كارشناســانه بيشــتري به آن 
پرداخته شــود و فرصت بيشــتري وجود 
داشته باشد تا بتوانيم قانون كارآمدي را 
 GDPR بنويسيم. به عنوان مثال، قانون
اروپا اگرچه مفصل است، اما زمان بسياري 

صرف نهايي شدن آن شده است.

كارشــناس مركز پژوهش ها با  شتابزدگی 
در طرح 

فعلی

اشاره به اينكه عدم انسجام متن 
 مشهود است، مي گويد: »نظر ما 
اين است كه به صورت منسجم از 
ابتدا بايد حول يكي از موضوعات متعدد مطرح شده 
در متن فعلي قوانيني بنويسيم كه عناصر مشخص 
قانون اساسي را در آن لحاظ كنيم و همچنين راهكار 

ايجابي روشن داشته باشيم.«
مفتاح بر اين باور است كه »اكنون به نظر مي رسد كه 
با عجله در حال ورود به اين فرايند هستيم و فرصت 
يك پيشــنهاد جدي كه بتواند رو به آينده باشد و 
مسائل آينده ما را نسبت به تحوالت فضاي مجازي 
رفع كند، نداشته ايم. بنابراين نياز به زمان بيشتري 

است تا كار درستي ارائه شود«.

كارشــناس مركز پژوهش ها  اصالح طرح 
فعلی يا ارائه 
طرح جديد؟

همچنين در پاســخ بــه اين 
پرسش كه پيش  بيني شما اين 
اســت كه كميسيون مشترك 
بررســي طرح صيانت، زمان مورد نياز مركز را در 
اختيار شما قرار مي دهد يا اينكه طرح به طور كلي 
كنار گذاشــته مي شــود و طرحي جديد، با نگاه 
كارشناسانه مركز ارائه مي شود، مي گويد: »اختيار 
و تصميم  گيري نهايي با نمايندگان مجلس است. 

ما هم نگاه مشورتي خود را ارائه مي دهيم.«
مفتــاح بــه اولويت بنــدي موضــوع بــراي 
مطلوب تر شدن اين فضا اشاره مي كند و مي گويد: 
»اولويت اول اين اســت كه دولت و شوراي عالي 
فضاي مجازي و مركز ملي فضــاي مجازي براي 
ارائه اليحه به مجلس اقدام كنند؛ اليحه اي كه هم 
از نظر خود آنها كارآمد باشد و هم ماحظاتي را در 

آن ديده باشند«. 
به گفته او »اگر اليحه اي ارائه نشود، اختيار با اعضاي 
كميسيون مشترك است كه چه تصميمي بگيرند. 
بايد ببينيم كه آيا به مركز پژوهش ها زمان مي دهند 
تا اين مركز تغييرات را اعمال كند يا كليات طرح را 

رد مي كنند يا تصميم ديگري مي گيرند«.

   پايان سال هیجان انگیز 
براي اسپیس ايكس

موشكفالكون9درحاليكهآسمان
شبدربااليآنقرارداشتبهپرواز
درآمد،امابهمحــضاينكه9موتور
مرلينخودرامشــتعلكرد،تمام
منطقهطوريروشــنشدكهگويي
آتشگرفتهاســت.بوسترموشك
پسازجداشدنازكپسول،دوبارهبه
زمينبازگشتوباموفقيتروييك
كشتيبدونسرنشيناسپيسايكس
دراقيانوساطلــسفرودآمد.اندي
ترن،ناظرتوليداســپيسايكس،در
يكپخشزنــدهاينترنتيازپرتاب
روزسهشنبهگفت:»همينجاست!
بنابراين،ايننخستينفرودبراياين
تقويتكنندهخاص،اماصدمينفرود
موفقيتآميزبراييكبوسترموشك
كالِسمدارياســت.چهراهجالبي

برايپايانرساندنسال.«

ساسانشادمانمنفرد
خبر نگار
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طبق اعالم وزارت نیرو، بهار امســال 
۲هــزار مــگاوات رمــزارز غیرمجاز گزارش

استخراج شده كه معادل یا حتی بیش 
از مجموع مصرف ســاالنه در كالنشــهرهای مشهد، 
اصفهان و تبریز اســت و برای تامین ایــن میزان باید 
3نیروگاه جدید ساخته شود. بررسی های نشان می دهد 
حدود ۲۰درصد كسری برق در تابستان امسال ناشی از 
فعالیت مراكز استخراج رمز ارز بوده است و پیش بینی 
می شود حدود ۱۰درصد كسری پیش بینی شده برای 
گاز در كل كشور در زمستان امسال نیز ناشی از فعالیت 

استخراج غیرمجاز رمز ارز باشد.
در چند ســال گذشــته و با باالگرفتن تب استخراج 

رمزارزها، همیشه استان های صنعتی باالترین آمار را 
در زمینه استخراج غیرقانونی رمزارز داشته اند. سال98 
كه تقریبا استخراج رمزارزها در ایران در حال افزایش 
بود بیشــترین رمز ارزهای ایران در تهران، اصفهان، 
اراك، همدان و زنجان استخراج می شد، اما در سال99 

بیشــترین رمز ارز ایران در اصفهان و بعد 
از آن تهران اســتخراج می شد و بین 

۵۰تا۱۰درصد از رمز ارزهای كشور 
هم در مركزی، خوزســتان، كرمان 
خراسان رضوی و اردبیل استخراج 
می شد. در این سال همدان و زنجان 

كه سال های قبل تر باالترین سهم  را در 
استخراج داشتند آمار خود را به صفر نزدیك 

كردند. آمار منتشر شده از سوی شركت توانیر اما نشان 
می دهد، همچنان آذربایجان شرقی، تهران، اصفهان و 

خراسان رضوی بیشترین سهم را در استخراج غیرقانونی 
رمزارز به خود اختصاص داده انــد؛  عاملی كه به اعتقاد 
كارشناسان ارتباط مستقیمی با زیرساخت های صنعتی 
دارد. هرمزگان، یزد، كهگیلویه وبویراحمد، قم و اردبیل 
در این بازه زمانی هیچ كشفی در زمینه استخراج رمزارز 
نداشته اند و آمارشــان در این حوزه صفردرصد 
اســت. از ۲۲آبان تا ۱۲آذر امسال 7۲مركز 
غیرمجاز استخراج رمزارز با 8۲7دستگاه 
و ظرفیت ۱73۲كیلووات كشــف شد تا 
آمار كلی كشف ماینرها به ۵86۱مركز با 
۲۲۲.6۵۲دســتگاه با 6۲4.64۵كیلووات 
برســد. ارزان بودن برق واحدهای صنعتی، 
ركود واحدهای صنعتی و زیرساخت های صنعتی 
زمینه استخراج بیت كوین را با برق یارانه ای واحدهای 

راكد در برخی استان ها بیشتر فراهم كرده است.

درصداستان

14آذربایجان شرقی

14تهران

13اصفهان

12خراسان رضوی

8فارس

8البرز

7خوزستان

چهارمحال
5 و بختیاری

3قزوین

3بوشهر

2خراسان جنوبی

2مركزی

1كرمان

1آذربایجان غربی

1خراسان شمالی

عکس خبر

برداشت گل نرگس از »خفر« 
برداشت گل نرگس تا اواخر دی در شهرستان خفر استان فارس ادامه دارد. 
شهرستان خفر استان فارس با مساحت زیر کشت تقریبی 400هکتار نقش 

ویژه ای در تولید گل نرگس در کشور ایفا می کند. مناطق اصلی که به صورت نوبرانه 
در کشور به تولید گل نرگس می پردازند خفر، کازرون، بهبهان و مناطقی در مزارع 

شمال کشور و خراسان شمالی و یزد هستند. منبع: مهر

وقوع سیالب های ســال98 خسارت های 
میلیاردی به دیواره  ساحلی، معابر پارك ها و شهری

معابر اصلی خرم آباد وارد كرد و بخش هایی 
از محورهای مواصالتی و مناطق مسکونی و كشاورزی این 
شهر را از بین برد؛ خسارت هایی كه هنوز جبران نشده  و 
مشــکالتی را برای اهالی خرم آباد و شهرهای دیگر رقم  
زده اند. به گزارش همشــهری، اگرچــه مدیریت بحران 
لرستان تأكید می كند بارندگی های اخیر موجب باال آمدن 
آب رودخانه و جاری شدن آن در شــهر نشده است، اما 
آب گرفتگی معابر شهری با هر بارندگی مشکالتی را برای 
شهروندان به وجود می آورد. مسئوالن معتقدند ریشه حل 
این مشــکالت با تامین اعتبار برای اجــرای طرح دفع 

آب های سطحی گره خورده است.

مطالعات انجام شده است
موقعیــت جغرافیایی خرم آبــاد، قرار گرفتــن در دره ، 
بارش های نقطه ای و از همه مهم تر مشــکل زیرساختی 
در شبکه جمع آوری آب های سطحی موجب شده است 
با بارش  پاییزه و بهاره آب در خیابان ها و معابر شهر جمع 
شــود. مهدی پازوكی، مدیركل مدیریت بحران لرستان 
در گفت وگو با همشهری زیرســاخت های جمع آوری و 
دفع آب های ســطحی را مربوط به گذشــته و بر مبنای 
پیش بینی های ۲۵سال گذشته می داند و می گوید: با وقوع 
سیل در سال98خیلی از زیرساخت های استان و شهرها از 
بین رفت. بارش ها در این استان به صورت نقطه ای است و 
تا اصالح زیرساخت ها، آب بارندگی ها در خیابان ها و معابر 
جمع می شود. شهرداری خرم آباد مطالعاتی را برای دفع 
آب های سطحی انجام داده، اما اجرای این طرح منوط به 

تامین اعتبار است.

   اعتبار كافی نیست  
براســاس آیین نامه اجرایی جزء3 تبصره۱3 ماده واحده 
قانون بودجه سال۱4۰۰ كل كشور دولت شهرداری ها را 
مکلف كرده است مطالعات مربوط به جمع آوری آب های 
ســطحی را انجام دهند. درصورتی كه ۵۰درصد اعتبار 
اجرای پروژه را شهرداری ها تامین كنند، ۵۰درصد مابقی 

اعتبار از محل منابع شهرداری ها پرداخته می شود.
بر مبنای ایــن آیین نامه برای اجرای طــرح جمع آوری 
آب های سطحی خرم آباد ۲۰۰میلیارد تومان اعتبار الزم 
است و شهرداری خرم آباد باید ۱۰۰میلیارد تومان را تقبل 
كند. مدیركل مدیریت بحران لرستان در این باره توضیح 
می دهد: مکاتبه های الزم انجام شده اســت و در انتظار 

هستیم ۵۰درصد سهم سازمان شهرداری ها تامین شود.
پازوكی البته تأكید می كند كه اعتبار مالی شــهرداری 
خرم آباد در حدی نیســت كه بتواند ۱۰۰میلیارد تومان 
سهم خود را بپردازد و بنابراین نمی توان گفت اجرای طرح 

در مدت كوتاهی عملی می شود.
او می افزاید: تا زمانی كه این پروژه اجرا نشــود، همچنان 
مشکل آب گرفتگی معابر و روان شدن آب در شهر خرم آباد 

را خواهیم داشت. اگر بتوانیم با اولویت بندی نقاط آبگیر، 
مشکل را حل كنیم در زمان بارندگی ها آب گرفتگی معابر 

را نخواهیم داشت.

   نبود برنامه و بنیه مالی 
چند روز پیش سعید فتوحی، شهردار خرم آباد در جلسه 
شهردار و اعضای شورای اســالمی شهر با معاون عمرانی 
استانداری لرستان، نبود برنامه و بنیه مالی را مشکل اصلی 
خرم آباد دانست و اعالم كرد كه یکی از معضالت شهرداری 
بدهی بیش از 33۰میلیارد تومانی است درحالی كه بودجه 
شهرداری خرم آباد حدود 3۰۰میلیارد تومان است و این 
عدد حتی برای هزینه های حقوق و دستمزد و هزینه های 
جاری كافی  نیســت. شــهردار خرم آباد در گفت وگو با 
همشهری با بیان اینکه دفع آب های سطحی در میدان تیر 
8۰درصد پیشرفت داشته اما ادامه كار نیاز به تامین اعتبار 
دارد، اعالم می كند: در سه راهی گلدشت و بلوار 6۰متری 

نیز در حدود ۱۵۰میلیارد تومان اعتبار نیاز است، اما اعتبار 
مورد نیاز را نداریم و به همین دلیل مشکل شهر خرم آباد 
همچنان پابرجاست. سعید فتوحی توضیح می دهد كه در 
گذشته زمین های كشاورزی بیشتر بود، اما اكنون شهر 
گسترش یافته و متأسفانه زیرساخت ها متناسب با توسعه 
شهر پیش بینی نشده است و به همین دلیل كانال های آب 
گنجایش این حجم بارندگی را ندارند و در مدت كوتاهی، 

آب زیادی در خیابان ها روان می شود.

   بارندگی ها ادامه دارد 
بارش باران از روز دوشــنبه در خرم آباد شروع و در برخی 
ساعت ها با باال آمدن سطح آب رودخانه »كشکان« موجب 
مسدود شــدن راه ارتباطی روستاهای »برگالن سوخته« 
و »ســرمر« با جمعیــت 38۰نفر بخش معموالن شــد. 
همچنین پل موقت روستای »برگالن سوخته« كه با ارتفاع 
پایین روی رودخانه »كشــکان« ساخته شــده با افزایش 
حجم آب رودخانه زیر آب رفــت. همچنین به روال هر بار 
بارندگــی آب گرفتگی معابر در خرم آباد نیز مشــکالتی را 
برای شــهروندان به وجود آورد. مدیركل مدیریت بحران 
لرستان با بیان اینکه ۵۱روستای خرم آباد در معرض خطر 
قرار دارند و درصورت تامیــن اعتبار نقاط خطر آنها اصالح 
می شود، می گوید: بارندگی ها ادامه دارد و طبق هشدارهای 
هواشناسی و سازمان مدیریت بحران كشــور، خرم آباد و 
پلدختر در بارندگی های اخیر در پهنه اول خطرپذیری قرار 
داشتند. با توجه به از بین رفتن زیرساخت ها در سیل98، 
لرستان جزو نقاط حادثه خیز كشور است و این موضوع لزوم 
تامین اعتبار برای ســاماندهی آب های سطحی را بیشتر 
می كند. مهرداد ویس كرمی، نماینده خرم آباد و چگنی در 
مجلس شورای اسالمی پیش از این گفته بود كه مدیریت 

آب های سطحی خرم آباد 4۰۰میلیارد هزینه نیاز دارد. 

شهرداری اعتبار ندارد؛ آب گرفتگی در خرم آباد ادامه دارد
پس از وقوع سیل سال 98بسیاری از زیرساخت های شهرهای لرستان از بین رفت

كدام استان ها بیشترین رمزارز را 
استخراج می كنند؟

 آذربایجان شرقی، تهران، اصفهان و خراسان رضوی بیشترین و هرمزگان، یزد، كهگیلویه وبویراحمد، قم و اردبیل
كمترین سهم را در استخراج غیرمجاز رمزارز داشته اند

مصرف10برابری برق در استخراج غیرمجاز
رئیس هیأت مدیره انجمن بالكچین: دولت ها با ایجاد قوانین 

مناسب، بستر استخراج مجاز رمزارزها را در دستور كار قرار دهند

آمارها نشان می دهد میزان مصرف برق  سیده زهرا عباسی 
ماینرهای )دســتگاه های استخراج خبرنگار

رمزارز( قانونی 209مگاوات و میزان مصرف برق ماینرهای غیرقانونی 
2هزار مگاوات است. رئیس هیأت مدیره انجمن بالكچین با بیان اینكه 
50مركز به صورت مجاز در سراسر كشور به استخراج رمزارز اشتغال دارند 
به همشهری می گوید: رفسنجان در اســتان كرمان و ماكو در استان 

آذربایجان غربی بیشترین فعالیت را در این زمینه دارند.
امید علوی با بیان اینكه بیش از 200مركز ماینینگ )فعالیت استخراج 
رمزارز( نیز درخواســت پروانه داده اند، می افزاید: بعد از قانونی شدن 
ماینینگ در كشور از 2ســال پیش افراد متقاضی در سامانه بهین یاب 
در وزارت صمت ثبت نام می كردند و بعد از دریافت مجوز، برای دریافت 
انشعاب برق ماینینگ با قیمت حدود 12برابر برق صنعتی به وزارت نیرو 
مراجعه و بعد از آن دستگاه های مورد نظر را خریداری و وارد می كردند. اما 
از خرداد سال گذشته با دستور رئیس جمهوری سامانه بهین یاب بسته 
شد و به همین دلیل 200مركز درخواست كننده هم اكنون هیچ فعالیتی 

ندارند و بالتكلیف مانده اند.
وی با بیان اینكه ســامانه بهین یاب قرار بود اول مهر امسال باز شود اما 
این اتفاق نیفتاد، توضیح می دهد: در ایران از سال95 ماینینگ شروع و 
سال98 قانونگذاری شد. آن زمان ما حدود 300-200 مگابایت ماینینگ 
غیرقانونی داشتیم و بعد از قانونی شدن، ماینینگ قانونی ما همچنان 

209مگاوات، اما ماینینگ غیرقانونی 2هزار مگاوات است.
رئیس هیأت مدیره انجمن بالكچین فعالیت غیرمجاز استخراج رمزارز 
را صددرصد آسیب زننده می داند و می گوید: مواردی كه براساس كشف 
اعالم می شود ماینینگ در مراكز صنعتی است چون هم ظرفیت برق و هم 
كنتورهای هوشمندی دارند كه توانیر براساس رفتار مصرف آنها را كشف 
می كند، اما حجم گسترده ماینینگ غیرقانونی در منازل شخصی انجام 
می شود كه شركت توانیر از آن خبر دارد، اما امكان كشف و برخورد با آن 
وجود ندارد. او می افزاید:  چینی ها بزرگ ترین ماینرهای دنیا بودند كه با 
قیمت مناسبی اقدام به استخراج می كردند، اما این كشور مدتی تصمیم 
گرفت با استخراج قانونی مقابله كند و جالب اینكه هفته پیش اعالم كرد 
در این دوره به شدت درگیر استخراج زیرزمینی شده است. متأسفانه 
در ایران هم دســتگاه های مختلف با سختگیری های زیاد موجب رشد 
ماینینگ غیرقانونی  شده اند، شاید حرف من به عنوان بخش خصوصی 
در دولت طرفدار نداشته باشد، اما بعد از 2سال اعداد منتشر شده درباره 
مصرف قانونی و غیرقانونی به خوبی گویای این موضوع است كه مصرف 

برق استخراج غیرقانونی 10برابر استخراج قانونی است.
علوی تأكید می كند استخراج رمزارزها یك كسب وكار نو و ترند است 
و دولت ها باید بسترسازی، ایجاد قوانین مناسب و نظارت درست بر این 

فعالیت را در دستور كار قرار دهند.
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شهره كیانوش راد  
خبرنگار

سهم استان ها از مجموع کشفیات مراکز غیر مجاز استخراج رمز ارز

عدد خبر

شــاخص كیفیت هوای 8شــهر خوزســتان بــا ثبت 
ذرات معلق باالی ۵00میكروگرم بر مترمكعب در وضعیت 
فوق خطرناك قرار گرفت. به گزارش مهر، بنا بر اعالم مركز 
كنتــرل و پایــش محیط زیســت، شــاخص كیفیــت هــوای 
شــهرهای اهــواز، بهبهان، رامشــیر، سوســنگرد، شــوش، 
شوشــتر، ماهشــهر و هندیجان بــا ثبت ذرات معلــق باالی 
۵00میكروگرم بر مترمكعب در وضعیت فوق خطرناك قرار 
گرفت. همچنین كیفیت هوای شهرهای دزفول، حمیدیه، 

شادگان، اندیمشك  و گتوند خطرناك است.

8شهر

۱۳درصد ســد زاینــده رود ذخیــره آب دارد و بــا وجود 
بارش هــای اخیــر 8۷درصــد ســد زاینــده رود خالی اســت. به 
گــزارش ایســنا، ســیدمجتبی موســوی نائینــی، مدیــر ســد 
زاینده رود، درباره آخرین وضعیت بارش ها و تأثیر برآورد سد 
زاینده رود، گفت: مجموع بارش ها طی چند روز گذشــته در 
ایستگاه چلگرد، ۲0۶میلی متر بود و مجموع بارش ها در سال 
آبی جاری به ۳۳۹میلی متر رسید. این بارش ها در این حوضه 
كه با خشكی ممتد روبه رو بوده به سختی تأثیر خود را نشان 
می دهد و به همین دلیل انتظار تغییر زیادی در شــرایط سد 

حداقل در كوتاه مدت نداریم.

8۷درصد 

بــرای ســال آینــده ۳۳0۶میلیــارد تومــان اعتبــار 
عمرانی برای آذربایجان غربی درنظر گرفته شده است. 
به گزارش مهر و به گفته محمد حضرتی، رئیس سازمان 
مدیریــت و برنامه ریــزی آذربایجــان غربی برای رســیدن 
اســتان به رشــد اقتصــادی ۷.۳درصــدی در ســال۱40۱، 
نیازمند 4۲هزار میلیارد تومان ســرمایه گذاری هستیم، 
این میزان سرمایه گذاری باید توسط بخش های دولتی، 
خصوصــی  و نهادهــای دیگــر اقتصــادی تأمیــن شــود تا 

بتوانیم به رشد اقتصادی درنظر گرفته شده، برسیم.

۳.۳میلیارد تومان 

صیــادان گیالنــی ۲00تــن ماهــی اســتخوانی در 
ســواحل بندركیاشــهر صیــد كردنــد. بــه گــزارش ایرنــا، 
محمود كشــازرع، رئیس اداره شــیالت آســتانه اشرفیه 
گفــت: از آغاز فصــل صیــد امســال تاكنــون ۱۹۹هــزار و 
۶۲8كیلوگــرم از انــواع ماهیــان اســتخوانی در ســواحل 
بخش بندركیاشهر صید شــد. صید ماهیان استخوانی 

تا پانزدهم فروردین سال آینده ادامه خواهد داشت.

200 تن

بــرای اجــرای طــرح جمــع آوری آب هــای 
ســطحی خرم آبــاد ۲00میلیــارد تومــان 
اعتبار الزم است و شهرداری خرم آباد باید 

۱00میلیارد تومان را تقبل كند

بارش هــا در ایــن اســتان به صــورت نقطــه ای 
است و تا اصالح زیرساخت ها، آب بارندگی ها 
در خیابان ها و معابر جمع می شود. شهرداری 
خرم آبــاد مطالعاتــی را بــرای دفــع آب هــای 
ســطحی انجــام داده، امــا اجــرای ایــن طــرح 
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افزایش 60درصدی بودجه حفاظت از جنگل
هر هكتار جنگل زاگرسی در سال آینده با 51تومان بودجه روزانه حفاظت می شود

سیدمحمد فخار
خبر نگار

چهره روز

اعتراض به تخریب سرزمین
تخریب ســرزمین، خطری كه ایران را 
بیش از همیشه تهدید می كند و حاال این 
پرویز گرشاسبی، معاون امور آبخیزداری 
و بیابان سازمان جنگل هاست كه نسبت 
به آن واكنــش نشــان داده و تبدیل به 
چهره روز این صفحه شده است. سازمان 
جنگل ها خبر داده كه او در نشست كمیته كارشناسی كارگروه ملی 
مقابله با بیابانزایی و در حضور وزیر جهادكشــاورزی و كارشناســان 
سازمان برنامه وبودجه، وزارت امور خارجه، وزارت دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح، وزارت علوم، وزارت ارتباطات، وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، وزارت آموزش و پرورش، وزارت میراث فرهنگی، كمیسیون 
كشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس صداوسیما و سازمان حفاظت 
محیط زیست، گفته اســت كه تخریب ســرزمین در ایران   كاهش 
 توان زیســتی خاك و ظرفیت كاالها و خدمات در كشور را به دنبال 

خواهد داشت.
پرویز گرشاسبی، بیابانزایی و تخریب سرزمین را نقطه مقابل مدیریت 
پایدار ســرزمین اعالم كرده و خطاب به نمایندگان دستگاه هاگفته 
است: دامنه تخریب سرزمین و بیابانزایی بسیار فراگیرتر از عرصه های 
بیابانی است و بسیاری از سیاست ها، برنامه ها و اقدامات دستگاه های 
عضو كارگروه متاثر از بیابانزایی است. به گفته معاون آبخیزداری، امور 
مراتع و بیابان سازمان  جنگل ها، كمیته كارشناسی كارگروه ملی مقابله 
با بیابانزایی می تواند با پیگیری مباحث كارشناسی در تصمیم سازی ها 

در روند تخریب سرزمین مؤثر باشد.

خبرهای كوتاه

   طرح محیط بانان اسب سوار در دست بررسی
رئیس سازمان حفاظت محیط زیســت با اشاره به لزوم اجرایی شدن 
طرح محیط بانان اسب سوار در مراسم رونمایی از موتورسیكلت های 
خریداری  شــده برای اســتفاده محیط بانان مناطق چهارگانه تحت 
مدیریت سازمان حفاظت محیط زیســت با انتقاد از اینكه بسیاری از 
مسائل در داخل كشــور در ابتدا اتفاق می افتد و بعدتر رها می شود، 
گفت: طرح محیط بانان اسب سوار را بررسی می كنیم و در هر نقطه ای 
كه اسب و قاطر قابلیت استفاده داشــته باشد، محیط بانان را به اسب 
و قاطر تجهیز می كنیم. به گزارش ســازمان حفاظت محیط زیست، 
علی سالجقه در این مراسم افزود: ظرفیت استفاده از اسب و قاطر در 
برخی نقاط وجود دارد و البته كه بیشــترین تالش سازمان حفاظت 
محیط زیست اســتفاده از تجهیزات به روز و نو در موضوع حفاظت از 

محیط زیست كشور است.

   شناسایی 8كانون طاعون نشخواركنندگان
معاون محیط زیســت طبیعی و تنوع زیســتی ســازمان حفاظت 
محیط زیســت اعالم كرد: 8كانون بیماری طاعون نشخواركنندگان 
كوچك در حیات وحش 8 نقطه كشــور شناسایی شد. حسن اكبری 
در حاشیه بازدید از پارك ملی كویر گرمســار استان سمنان به ایرنا 
گفت: 400الشه پســتاندار بزرگ جثه مانند كل و بز در این 8 كانون 
بیماری نشخواركنندگان كوچك كشف شد. به گفته او، شمار تلفات 
حیات وحش به دلیل بیماری طاعون نشــخواركنندگان بیش از این 
تعداد است، چون زیســتگاه گونه هایی مانند كل و بز در ارتفاعات و 
مناطق سخت عبور است كه ممكن است از چشــم دور مانده باشد. 
معاون محیط زیست طبیعی ســازمان حفاظت محیط زیست گفت: 
درمان جانــوران حیات وحش درگیــر طاعون نشــخواركنندگان 
كوچك تقریبا غیرممكن اســت، زیرا دسترسی به آنها دشوار است و 
معدوم سازی الشه های آلوده و ضدعفونی آبشــخورها تنها اقدام در 

كنترل بیماری در بین حیات وحش محسوب می شود.

   پالنكتون ها خلیج چابهار را سبز كردند
پدیده شكوفایی پالنكتونی به رنگ ســبز در خلیج چابهار مشاهده 
شده اســت و رئیس اداره حفاظت محیط زیســت شهرستان چابهار 
در این باره گفت: پدیده شــكوفایی پالنكتونی در خلیج چابهار حین 
انجام پایش و گشت و كنترل دریایی توسط مامورین یگان حفاظت 
محیط زیســت دریایی چابهار مشاهده شد. اشــرف علی حسینی به 
ایرنا افــزود: پالنكتون هایی كه هم اكنون رنــگ آب در خلیج چابهار 
را سبز كرده اند به صورت پراكنده با وســعت كم در حوضچه اسكله 
صیادی هفت تیر، ضلع شمالی موج شكن بندر شهید بهشتی، سواحل 
تیس و ساحل مقابل پالژ گردشگری خلیج چابهار تشكیل شده  اند. 
به گفته او، جنس این پالنكتون سمی نیســت. اما درصورت افزایش 
تراكم با تولید آمونیاك موجب كاهش اكســیژن و احتماالً خفگی و 
اتالف آبزیان خصوصاً در محیط های نیمه بسته نظیر خلیج چابهار و 
حوضچه اسكله های صیادی می شود. همچنین شكوفایی پالنكتونی 
در محل های آبگیر كارخانه های آب شیرین كن و ورود فیتوپالنكتون ها 
به تاسیســات نمك زدایی باعث اختالل در فعالیت های دستگاه های 

نمك زدایی از آب دریا می شود.

دستورالعمل تخلیه موقت شهرها در روز هجوم ریزگردها 
سازمان حفاظت محیط زیست: كانون های گردوغبار در مرز عراق و اردن تشكیل شده و غرب و جنوب غرب ایران را درگیر كرده است

هجوم ریزگردها به ایران از كانون های 
ریزگردی نوار مــرزی عراق با اردن در ریزگرد

اســتان االنبار عراق، دید ســاكنان 
استان های غرب و جنوب غرب ایران را به خصوص در 
اســتان خوزســتان محدود كرد. كارشناســان به 
همشهری خبر داده اند كه نخستین بار است كشور با 
هجوم ریزگردها از مراتع تخریب شده استان االنبار 

در مرز عراق و اردن مواجه شده است.
مراتع استان االنبار عراق نیز همچون برخی از مراتع 
ایران، به دلیل چرای بی رویــه دام به كانون ریزگرد 
تبدیل شده  و حاال غبار ناشــی از آن غرب و جنوب 
ایران را درگیر كرده است. مسئوالن سازمان حفاظت 
محیط زیست اما به همشــهری خبر داده اند كه در 
ماه های آینده دستورالعمل شرایط اضطرار گردوغبار 
را پیش از وقوع این پدیده در ایران ابالغ می كنند تا 
مردم خود را با هجوم این پدیده ســازگار كنند. این 
دستورالعمل نه تنها شامل بستن درها و پنجره ها و 
حتی ماندن در خانه اســت كه به شهروندان توصیه 
می كند درصورت تمایل چند روز از شهرهای درگیر 

پدیده گردوغبار خارج شوند.
هجوم گردوغبار از عراق در روزهای گذشــته عمق 
میدان دید در آبادان را به زیر 800متر رســاند. در 
بســتان نیز عمق میدان دید به 500متر و در اهواز 

امكان دید افقی به 4كیلومتر رسید.
علی محمد طهماسبی، رئیس ســتاد ملی مبارزه با 
گردوغبار به همشهری گفته اســت كه ارتفاع توده 
گردوخاك وارد شده از عراق به غرب و جنوب غرب 
كشور 4كیلومتر از سطح زمین بود كه خوشبختانه 
این ویژگی باعث شد این بار پدیده گردوغبار با منشأ 
خارجی در غرب و جنوب غرب ایران زودتر فروكش 

كند و وضعیت تثبیت شود.

او در گفت وگو با همشــهری از وجود پدیده ثابت و 
گریزناپذیر جوی صحبت می كند كه بروز گردوغبار را 
طبیعی می كند. رئیس ستاد ملی مقابله با گردوغبار 
می گوید: وقتی جریانات ســرد اروپا با جریانات گرم 
آفریقا و رطوبــت مدیترانه و دریای ســرخ مخلوط 
می شود پدیده گردوغبار در كشور رخ می دهد. این 
بار كمی از جریانات جوی عربستان نیز در هم مخلوط 
شده و باعث درگیر شــدن آبادان با پدیده گردوغبار 
شده اســت. معموال گردوغباری هم كه از مرز اردن 
به ایران می آید، دشــت آزادگان، بســتان و ایالم را 

درگیر می كند.
به اعتقاد او اگرچه این پدیده طبیعی است ولی شدت 
آن این بار طبیعی نبود. چون در داخل كشور وزش باد 
اتفاق نیفتاده و فقط گردوغبار حمل شده به صورت 
ریزشی بر سر شــهرهای غرب و جنوب غرب ایران 

ریخته است.
رئیس ستاد ملی مبارزه با گردوغبار در پاسخ به این 
سوال همشهری كه آیا منشأ بروز گردوغبار در استان 
االنبار عراق ناشی از سد ســازی های فراگیر تركیه 
اســت؟ می گوید: مدیریت آب های مرزی در تركیه 
روی دشت های حاشــیه دجله و فرات و كشاورزی 
تأثیر گذار اســت كه برخی اوقــات، گردوغبار این 
مناطق را راهی ایران می كند. ولی اســتثنائا این بار 
منشــأ گردوغبار عراق متفاوت اســت كه به دلیل 
تخریب اراضی مرتعی در باریكه مرز اردن و عراق رخ 
داده است؛ بنابراین وقتی جریانات جوی با تنش باال 
در این منطقه رخ می دهد می تواند خاك این مناطق 

را با باد شدید به مناطق دوردست ببرد.
علی محمد طهماســبی كه در ســال های پیش از 
استقرار داعش در عراق به نقطه مرزی عراق و اردن 
ســفر كرده بود، می گوید: پوشش گیاهی و عوارض 
طبیعی مرز عراق، سوریه و اردن شبیه اهواز است و 
ماسه های بادی به دلیل تخریب زیستگاه به راحتی 

جابه جا می شود.

علی محمد طهماسبی به صورت آنالین شاخص غرب 
و جنوب غرب كشــور را رصد می كند و می گوید كه 
شــاخص ها به حالت نرمال درآمده است. به گفته او، 
رطوبت نسبی منطقه كمك كرده است كه گردوغبار 
هجوم آورده از استان االنبار فروبنشیند و خوشبختانه 
رطوبت به اندازه سال 95هم نیست كه ماجرای قطعی 
برق  در شهرهای ایرانی درگیر این پدیده ایجاد شود.

هیأت وزیران خردادماه امسال، »آیین نامه هماهنگی 
پیشگیری و مدیریت پدیده گردوغبار« را به تصویب 
رساند و قرار شــد كه كارگروهی نیز برای پشتیبانی 
فنی از تصمیم گیری های ســتاد ملی تشكیل شود. 
یكی از سیاســت هایی كه قرار است در این كارگروه 
دنبال شود، موضوع ســازگاری با پدیده گردوغبار 
است. اما این روزها سازگاری با گردوغبار برای اهالی 
غرب و جنوب غرب كشــور با وجود تالش هایی كه 
برای مدیریت این پدیده با منشأ داخلی شده معنایی 
دیگر یافته است. بستن در و پنجره ها، خروج از شهر 
البته برای كسانی كه برایشان مقدور است، ماندن در 

خانه، استفاده از ماسك های چندالیه و... بخشی از 
این سازگاری است.

علی محمد طهماسبی اطالع رســانی پیش از وقوع 
گردوغبــار را بخشــی از برنامه های ســازگاری با 
این پدیده می دانــد و می گوید: ســازمان حفاظت 
محیط زیست به دنبال تدوین دستورالعملی فراگیر 
و الزم االجراســت كه براســاس آن اطالع رسانی در 
مواقع بحرانی و پیش از بروز گردوغبار به استان ها و 

شهرهای درگیر ارائه شود.
او می گوید: در ســازگاری با پدیده سیالب زودتر به 
افراد اطالع می دهند تا از بستر رودخانه فاصله بگیرند 
و بخشی از سازگاری با پدیده گردوغبار نیز می تواند 
این چنین باشد؛ اساسا با آنچه پدیده تغییر اقلیم در 
افزایش آن تأثیر خواهد داشــت، باید سیاست های 

سازگار اتخاذ شود.
دســتورالعمل شــرایط اضطرار در ماجرای هجوم 
ریزگردها نیز در ماه های آینده تدوین و نهایی می شود 
و آنطور كه رئیس ســتاد ملی مبارزه بــا گردوغبار 

به همشهری گفته اســت، با این دستورالعمل بین 
نهادهای تصمیم گیر در استان ها وحدت رویه ایجاد 

می شود.
علی محمد طهماســبی می گوید: در مــواردی كه 
دستورالعمل وجود ندارد هر ســازمانی یك دستور 
به مجموعه خــود می دهد كه نتیجــه آن تعطیلی 
ادارات در میانــه روز و بدون اطالع قبلی می شــود. 
اتفاقی كه زندگی مردم را مختــل می كند. بنابراین 
دستورالعمل شــرایط اضطرار گردوغبار به صورت 

تكلیف به دستگاه ها ابالغ می شود و الزم االجراست.
گردوغبــار روزهای اخیــر میــزان ذرات معلق در 
هوای ۶ شهرستان را در وضعیت فوق خطرناك قرار 
داد؛ به طوری كه براســاس اعالم اداره كل حفاظت 
محیط زیست خوزستان میزان گردوغبار در اهواز یك 
هزار و 398، خرمشــهر 988، شوش 920، شادگان 
۷38، سوســنگرد ۷11 و حمیدیــه ۶01 دزفــول 
340، اندیمشــك 2۷5 شوشــتر 1۶2 و ماهشهر 

154میكروگرم بر مترمكعب گزارش شد.
علی محمد طهماسبی، رئیس ســتاد ملی مبارزه با 
گردوغبار درباره تغییر شــاخص ها با دستورالعمل 
جدید می گویــد: آالیندگی 2 وجه دارد؛ بخشــی 
از آن انسان ساخت و مثال ناشــی از منابع متحرك 
است و حاوی دود است و بخشــی از آن ذرات معلق 
ناشــی از پدیده های طبیعی گردوغبار است؛، مثل 
پدیده گردوغباری كه در ســرخس بروز پیدا كرد و 
منشأ آن تركمنســتان بود. هم اكنون با كارشناسان 
منابع طبیعی كه به فرســایش بادی اشراف دارند و 
كارشناســان آلودگی هوا در حال مذاكره هستیم تا 
شاخص ها را به خصوص برای شهرهایی مانند تهران 
كه این دو پدیده را همزمان دارند، تغییر دهیم؛ به طور 
مثال اگر برای شــهری مثل تهران عدد شاخص 50 
به معنای پاكی هوا باشد، ممكن است برای ما این رقم 
باالتر باشد؛ به دلیل اینكه آلودگی هوا ناشی از هر دو 
بخش انسان ساخت و طبیعی به صورت توأمان است.

    زهرا رفیعی 
خبرنگار

عدد خبر

عضــو هیــأت مدیــره اتحادیــه تولیدكننــدگان و 
فروشندگان پوشاك از آغاز عرضه پوشاك زمستانی خبر 
داد و گفت: پوشاك زمستانی به طور متوسط نسبت به 
سال گذشــته ۴۰درصد افزایش قیمت داشته اند. سال 

گذشته ۴۰درصد افزایش قیمت داشته اند. 

20000

عضــو هیــأت مدیــره اتحادیــه تولیدكننــدگان و 
فروشندگان پوشاك از آغاز عرضه پوشاك زمستانی خبر 
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عدد خبر

۱۲۰۰موتــور تریــل بومی ســازی  شــده كــه دارای 
امكاناتــی ماننــد بــاك زاپــاس و جی پــی اس اســت 
تحویــل پاســگاه های یــگان حفاظــت ســازمان حفاظت 
محیط زیست شده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران، 
سرهنگ جمشید محبت خانی، فرمانده این یگان گفت: 
تا  ماه آینده موتور ها میان محیط بانان استان ها تقسیم 
خواهند شد كه ممكن است براســاس نیاز به بعضی از 

استان ها تا ۷۰ موتور هم واگذار شود.

۱200موتور 

۱۶هكتــار از اراضــی منابــع طبیعــی شهرســتان 
دماوند رفع تصرف شد. به گزارش ایسنا، حسن شكری، 
رئیس اداره منابع طبیعی شهرســتان دماوند گفت: در 
این اراضی منابع طبیعی، سودجویان متصرف اقدام به 
دیواركشی و احداث بنا كرده بودند كه پس از رفع تصرف 

محل به حالت سابق بازگشت.

۱۶هكتار

مقایسه بودجه برنامه حفاظت از جنگل های كشور

وضعیتبودجه پیشنهادی سال1401بودجه سال1400برنامه

افزایش 100میلیونی6.4میلیارد 6.3میلیاردصیانت از جنگل های ارسباران

افزایش 26.2میلیاردی113.5میلیارد87.3میلیاردصیانت از جنگل های زاگرس

افزایش 296.7میلیاردی350میلیارد 53.3میلیاردصیانت از جنگل های شمال

افزایش 400میلیونی2.3میلیارد1.9میلیارد صیانت از جنگل های مانگرو

افزایش 29.1میلیاردی113میلیارد83.9میلیاردتامین تجهیزات و اطفای حریق

352.5میلیارد585.2میلیارد 232.7میلیارد جمع

* ارقام به تومان است

بودجه پیشنهادی 1401 در مقیاس زمانی

بودجه پیشنهادی وسعت به هكتار برنامه
سال1401

بودجه روزانه حفاظت هر 
هكتار

6.4134میلیارد تومان130هزارجنگل های ارسباران

113.551میلیارد تومان6میلیونجنگل های زاگرس

350532میلیارد تومان1.8میلیونجنگل های شمال

2.31050میلیارد تومان6هزارجنگل های مانگرو

* ارقام به تومان است

برنامههایاصلیسال1401سازمانجنگلها
درقانونبودجه

برنامهحفاظتوبهرهبرداریپایدارجنگلها
درسال1401

حفاظت خاك و 
آبخیزداری

حفاظت، احیا و 
بهره برداری جنگل ها

6.4میلیارد تومان 
رویشگاه ارسباران

350میلیارد تومان
رویشگاه هیركانی 

113.5میلیارد تومان
رویشگاه زاگرس

9.7میلیارد تومان 
كمك های فنی و اعتباری برای توسعه زراعت چوب

 2.3میلیارد تومان
رویشگاه مانگرو

بودجه طرح های حفاظت از جنگل های 
منابع 
كشور طبق آنچه در الیحه1401 آمده طبیعی

اســت، ۶0درصد نسبت به سال جاری 
افزایش می یابــد. حفاظت از جنگل های كشــور در 
شرایطی ضروری اســت كه طی سال های اخیر، این 
منابع بی بدیل طبیعی كشــور بــا تهدیدهای جدی 
مواجه بوده و باید برای صیانت از انفال كه سرمایه ای 
برای آینده ایران هستند، همه توان كشور به كار گرفته 
شود. طبق آنچه دولت سیزدهم به مجلس پیشنهاد 
داده برای حفاظت از جنگل های كشور در هر4 ناحیه 
رویشی قرار است 352.5میلیارد تومان نسبت به سال 

گذشته بیشتر هزینه شود.
بررسی دقیق بودجه پیشــنهادی سال1401 نشان 
می دهد كه جنگل های ارسباران قرار است 134تومان 
در یك روز برای حفاظت دریافت كنند. در جنگل های 
زاگرس این عدد روزانه برای هــر هكتار 51تومان، 

جنگل های شمال 532تومان و جنگل های مانگرو 
1050تومان خواهد بود. این اعداد نشان می دهد كه 
اولویت ســال1401 بودجه جنگل های كشور، بیش 
از همه جنگل های حرا در اســتان های جنوبی است 
و جنگل های شــمال در اولویت دوم قرار دارند. كم 
اولویت ترین بخش بودجه ریزی جنگل ها نیز مربوط 

به زاگرس است.

بودجه1401 زیر ذره بین
رضا بیانی، قائم مقام معاونت جنگل سازمان جنگل ها 
در گفت وگوی اختصاصی با همشهری، جزئیات این 
الیحه را تبیین كرده اســت. رضا بیانــی در این باره 
می گوید: طبق الیحــه بودجه1401 كل كشــور، 
مهم ترین محــور برنامه حفاظت از رویشــگاه های 
جنگلی كشور، حفاظت از آنهاست كه در بخش های 
مختلــف، منابع بودجه ای خود را نســبت به ســال 
گذشته افزایش چشــمگیری داده است و باید از این 
نگاه كارشناسانه سازمان برنامه و بودجه قدردانی كرد.

مهم تریــن محور در ایــن زمینه، شــباهت بودجه 
اختصاص یافته به رویشــگاه هیركانی و رویشــگاه 
زاگرسی اســت كه برای هركدام 113میلیارد تومان 
بودجه پیشنهاد شــده اســت. البته در جنگل های 
شمال كشــور، رقم سال جاری كه ســال گذشته به 

تصویب رسید، رقم حفاظت از جنگل های شمال 53.3 
میلیارد تومان بود كه این رقم امسال به350 میلیارد 
تومان در قالب طرح تنفس جنگل ها افزایش یافته تا 
برای حفاظت از این ذخیره گاه ارزشــمند، نیروهای 
حفاظتی حضور پیدا كننــد. در این بخش همچنین 
84.5میلیارد تومان برای طرح های تفصیلی اجرایی 
براساس شاخص های توســعه پایدار هزینه می شود 
كه در واقع این برنامه ریزی بــرای برنامه پیش روی 
جنگل های شمال است. به گفته بیانی، طی سال های 
اخیر طرح های حفاظتی فناورانه در قالب پایش های 
هوایی، نصب دوربین و امكانات جدید در مركز رصد 
منابع طبیعی برای این امر مهم به كار گرفته شده و 

امسال نیز این محور ادامه می یابد.

كاهش 300هزار هكتاری طی54 سال
یكی از انتقاداتی كه طی هفته اخیر به موضوع صیانت 
از جنگل های كشــور مطرح شــده، موضوع نابودی 
تمام جنگل های ایران تا 50سال آینده است! در این 
زمینه یكی از فعاالن محیط زیســت اعالم كرده كه 
طی۷0سال گذشــته ۷میلیون هكتار از جنگل های 
زاگرس از بین رفته و هم اكنون تنها 5میلیون هكتار 
جنگل در زاگرس باقی مانده است. بیانی در این زمینه 
اعالم كرد كه اگر شخصی مطالعات آینده پژوهی در 
زمینه جنگل های كشور دارد حتما آن را به مسئوالن 
ارائه كند؛ زیرا نقشــه برداری های دقیق كشوری كه 
هر چند ســال یك بار انجام می شود، خالف این ادعا 
را نشــان می دهد. عكس های هوایی سال134۶ كه 
تطبیق دهی و كارشناسی با حال حاضر شده، نشان 
می دهد كه تنهــا 300هزار هكتار از مســاحت این 
جنگل ها طی این دوره 54ســال كاسته شده است. 
بنابراین به هیچ وجه عدد ۷میلیــون هكتار صحت 
ندارد. البته باید صیانت جدی از این رویشگاه صورت 
گیرد اما نباید با اعداد نادرســت موجــب ناامیدی 

مردم شد.

جزئیات برنامه صیانت از جنگل ها
افزایش ضریب حفاظتی تــا باالی 90درصد، یكی از 
مهم ترین محورهای صیانت از جنگل های كشور است. 
در این برنامه باید نیازهایی مانند دوربین، تجهیزات 
مراقبتی و فناوری های نو با اعتبارات مشخص تامین 
شــود. از طرفی 400نیروی حفاظتی در جنگل های 
شمال كشور و 4هزار نیروی حفاظتی در مناطق دیگر 

حضور دارند كه باید برای ارتقــای كیفیت خدمات 
آنــان كمك های شــایانی در اغلب بودجه ســاالنه 

صورت گیرد.
یكی دیگر از محورهای برنامه1401، شــامل عملیات 
حفاظت، احیا و غنی سازی جنگل ها می شود و همچنین 
عملیات بهداشتی و پرورشی در جنگل ها صورت خواهد 
گرفت كه زیرمجموعه همین برنامه اســت. عملیات 
غنی سازی در جنگل شامل بذركاری، نهال كاری و... در 
مناطقی انجام می شود كه پوشش گیاهی آنها به كمتر 
از 10درصد رسیده  است. فنس كشی دوباره و ترمیم و 
بازسازی راه های جنگلی، از دیگر اقداماتی است كه در 
این برنامه تعریف شده  اســت. اقداماتی كه در جهت 

صیانت از جنگل ها انجام می شــود، در هر جنگلی 
متفاوت است اما به صورت كلی شامل حفاظت، 

احیا و غنی سازی می شود.
در بخش تامین تجهیزات یــگان حفاظت و 

اطفای حریق نیز اقداماتی شــامل تامین 
حقوق دیده بان ها، حقوق نیروهای 

حفاظتی، تامین تجهیزات اطفای 
حریق شــامل لباس، كفش و 
دمنده، توسعه و به هنگام سازی 
شــبكه رادیویــی دیده بان ها 
و خریــد جی پــی اس بــرای 
خودروهای نیروهای حفاظتی 
ازجمله مواردی است كه با توجه 
به ردیف بودجه پیشنهادی برای 
تامین تجهیــزات یگان حفاظت 
و اطفــای حریق در دســتور كار 
قرار گرفته است. در برنامه حفظ 
جنگل های مانگرو، نباید فراموش 
كرد كه این جنگل ها به عنوان ذخائر 
ژنتیك كشور شــناخته  می شوند 
و طبق قانــون حفاظــت از ذخایر 
ژنتیــك كشــور، ارزش باالیی در 
خزانه ژنتیك كشــور دارند. در این 
جنگل ها نیز برنامه احیا و حفاظت 
اجرا می شود و تفاوت غنی سازی در 
این جنگل ها با جنگل های دیگر این 
اســت كه در جنگل های مانگرو به 
جای بذركاری، نهــال كاری انجام 
می شود. توسعه اینگونه از جنگل ها 

رینیز اولویت بعدی ما برای این جنگل هاست. 
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یادداشت

بیــش از یك هفتــه پیــش تمــام متخصصــان عفونــی و 
اپیدمیولوژیست معتقد بودند كه باید فرض را بر این گذاشت 
كه سویه اومیكرون در كشورها شایع شده و با همین دید باید 
تمام اقدامات و تمهیدات الزم در این زمینه انجام شود. وقتی 
كشورهای دیگر كه مراقبت زیادی داشته اند، هنوز نتوانسته اند 
جلوی ورود این سویه را بگیرند، ســاده انگارانه است اگر فكر 
كنیم كه ما با اقدامات نســبی می توانیم مانع از ورود و شیوع 
گسترده این سویه در كشور شــویم. وقتی این سویه از 2هفته 
پیش در كشورهای اطراف شناســایی شده بوده، باید از همان 
موقع براساس اینكه سویه جدید وارد كشور شده است، اقدام 
می شــد. تأیید مشــاهده این ویروس به این معنی نیست كه 
به تازگی وارد كشور شده است، بلكه نشان دهنده این است كه ما 
جدیدا آن را شناسایی كرده ایم، بنابراین باید برنامه ها و اقدامات 
پیشگیرانه خود را به سمت و سویی ببریم كه تنها یك مورد از 
این ویروس در كشور شناسایی نشده بلكه موارد بیشتری هم 

وجود دارد و ویروس در چرخش است.
 با توجه به اینكه سرعت انتقال این ویروس بسیار باالست، هر 
مبتالیی می تواند چندین نفــر را درگیر بیماری كند؛ بنابراین 
این واریانت با سرعت بسیار بیشتری شایع می شود و می تواند 
در زمان كوتاهی جای دلتا را بگیرد. همان طور كه در كشورهای 
دیگر هم این اتفاق افتاده است. بر این اساس، مهم ترین اقدام، 
تكمیل واكسیناسیون و ترغیب افرادی است كه هنوز واكسن 
نزده اند.  هم اكنون تزریق دوزهای اول و دوم با ســرعت بسیار 

كندی در حال انجام است. 
روزانه كمتر از 100هزار دوز واكســن تزریق می شود. این در 
حالی است كه هنوز میلیون ها نفر واجد شرایط، واكسن نزده اند. 
متخصصان باید با جمع بندی مطالب علمی و ارائه آن به مردم، 
آگاهی بخشی الزم را در جامعه ایجاد كنند و نباید اجازه دهند 
برخی افراد با ارائه چند مقاله مخالف واكسیناسیون، سالمت 
سایر افراد را به مخاطره بیندازند و نتیجه آن چیزی شود كه ما 
هم اكنون با میلیون ها نفر در سطح جامعه مواجهیم كه با وجود 
برخورداری از شرایط دریافت دوز اول واكسن، تمایلی به تزریق 
ندارند. همین گروه می تواند بیماری را به سایر افراد جامعه نیز 
منتقل كند. البته در این میــان، مدت زیادی هم از تزریق دوز 
دوم واكسن خیلی ها گذشته و باید دوز تقویتی یا سوم را بزنند 
و با این اقدام می توانند ایمنی بیشــتری نسبت به سویه جدید 

پیدا كنند، یا درصورت ابتال، بیماری شان كشنده و حاد نشود.

»سازمــــان نـهـضـــت 
سوادآموزی« 42ساله شده گزارش

است؛ ســازمانی كه از سال 
1358با هدف ریشه كن كردن بی سوادی 
در كشور راه اندازی شد. البته سوادآموزی 
به بزرگســاالن در ایران ریشه ای 85ساله 
دارد و »سازمان تعلیمات اكابر« نخستین 
سازمانی است كه با چنین هدفی راه اندازی 
شــد. این روزها به گفته رئیس ســازمان 
نهضت سوادآموزی نرخ باسوادی افراد 10تا 
49ساله در كشور به 97درصد رسیده است . 
البته ایــن برآوردها مربــوط به جمعیت 
روستاها و شــهرهای مورد سنجش واقع 
شده است و عدد دقیقی از شناسایی افراد 
بی سواد در برخی مناطق وجود ندارد. در 
آستانه سالگرد تاســیس سازمان نهضت 
سوادآموزی در 7دی ماه، كارنامه 42ساله 

این سازمان را مرور می كنیم.
»نرخ باســوادی در كشــور بــه 97درصد 
رســیده اســت.« این خبر خوبی است كه 
شاپور محمدزاده، رئیس ســازمان نهضت 
سوادآموزی كشور به آن اشاره می كند؛ عددی 
كه میزان باسوادی گروه سنی 10تا 49ساله 
را نشان می دهد. او یكی از چالش های مهم 
پیش روی سوادآموزی در كشور را شناسایی 
و جذب افراد بی سواد برای تحصیل می داند 
و می گوید: »50درصد از فعالیت های ما در 
حوزه باسواد كردن بی سوادان صرف است، 
اما باقــی فعالیت های ما در راســتای ادامه 
تحصیل افراد اســت تا افراد مجددا رجعت 
به بی سوادی نداشته باشــند.« آخرین آمار 
نرخ بی سوادی در كشور به سرشماری سال 
95برمی گردد كــه در آن حدود 2میلیون و 
600هزار نفر اظهار بی سوادی كرده اند. با این 
حال رئیس سازمان نهضت سوادآموزی نرخ 
واقعی بی سوادان كشور را حدود یك میلیون 
نفر می داند. او می گویــد: »360هزار نفر از 

افرادی كه اظهار بی سوادی كرده اند از اتباع 
هستند. از سوی دیگر طی راستی آزمایی های 
انجام شــده كد ملی برای ایــن 2میلیون و 
600 هزار نفر وجود نــدارد و تنها 660هزار 
نفر بی سواد با كد ملی شناسایی كردیم. طی 
راستی آزمایی های انجام شده آنها هم بعضا 
باسواد بوده اند؛ از این رو نرخ واقعی این افراد 
را می توان حدود یك میلیون نفر اعالم كرد.«

عدالت جغرافیایی در سوادآموزی
آمارهایی كه محمدزاده از آن یاد می كند، 
تفاوت های معناداری در نرخ باسوادی زنان 
و مردان و همچنین نرخ باسوادی در شهرها 
و روستاها را به رخ می كشــد؛ برآوردهای 
انجام شــده درخصوص میانگین كشوری 
باسوادی در پایان ســال 99 و ابتدای سال 
1400 نشان می دهد این نرخ برای زنان به 
96درصد و برای مردان به 98درصد رسیده 
است. همچنین نرخ باسوادی در مدت زمان 
مذكور برای روســتاییان 92درصد و برای 

شهرنشینان 98درصد اســت. محمدزاده 
می گوید: »حدود 150هزار بی سواد در گروه 
سنی 10 تا 19ساله وجود دارد. از این تعداد 
بی ســواد 80 هزار نفر دختر و 70هزار نفر 
پسر هستند.« محمدزاده عوامل اقتصادی 
و فرهنگــی را مهم ترین دلیل بی ســوادی 
این گروه عنوان كرده و از عدالت جنســی 
در سوادآموزی كشــور و عدالت در آموزش 
روســتاییان و جمعیت شــهری صحبت 
كرده اســت. او فاصله بین نرخ باســوادی 
زنان و مردان پیش از انقــالب را 23 تا 24 
درصد و فاصله نرخ باســوادی روستاییان 
و شهرنشــینان را 35 درصد عنوان كرده و 
می گوید: »فعالیت هــای خوبی در این 42 
ســال پس از انقالب انجام شــد. براساس 
آخریــن سرشــماری ســال 95 میانگین 
باسوادی 10 تا 42ساله ها حدود 94درصد 
است و اختالف باسوادی بین زنان و مردان 
طبق سرشماری سال 95 از 23 تا 24درصد 

به حدود 7درصد رسیده است.«
بــا ایــن حــال اســتقبال از مجتمع های 
دانش آموزی در شهرستان ها نشان می دهد 
كه درصورت وجود زیرســاخت های الزم 
برای ادامه تحصیل، دانش آموزان به خصوص 
در مناطق روســتایی ادامــه تحصیل را در 
اولویت خــود قرار می دهنــد. همچنین با 
نگاهی به این مجتمع هــای دانش آموزی 

كه توسط نهادهای مختلفی ازجمله كمیته 
امداد، بهزیســتی، هالل احمر و... تشكیل 
می شود، به نظر می رسد تعداد مجتمع های 
دانش آموزی ویژه پســران بیشتر از مراكز 
مخصوص دختران اســت و حتی در برخی 
از شهرســتان ها هیــچ مجتمعــی برای 
دختران وجود ندارد. طی كردن مسیر بعضا 
180كیلومتری روزانــه برای دانش آموزان 
روستاهای محروم برای رسیدن به نخستین 
مدرســه، یكی از مهم تریــن دالیل ترك 
تحصیل این دانش آموزان در سنین پایین 

و همچنین افزایش نرخ بی سوادی است.

مقایسه جهانی
نرخ باســوادی زنان در قیاس با مــردان از 
اختالف 24درصــدی پیــش از انقالب به 
اختالف 2درصدی پس از انقالب رســیده 
است. همچنین به گفته محمدزاده، 80درصد 
سوادآموزان و آموزش دهندگان این سازمان 

را زنان تشكیل می دهند.
به گفته رئیس سازمان نهضت سوادآموزی 
این سازمان برای سوادآموزی به مهاجران 
هم برنامه هایی دارد و هم اكنون 10درصد 
از فعالیت هــا صرف ســوادآموزی به اتباع 
می شــود. ایران در بین 10كشور منطقه، 
رتبه پنجمین كشور از نظر نرخ باسوادی را 
به خود اختصاص داده است. آذربایجان، قطر، 

تركیه و كویت كشورهای پیشرو منطقه در 
نرخ سوادآموزی هستند.

از »اكابر« تا نهضت سواد آموزی
ســازمان تعلیمات اكابر، نخستین سازمان 
رسمی كشــور اســت كه به ســوادآموزی 
افراد بزرگســالی كه از تحصیل جامانده اند، 
می پرداخت. البته مستندات تاریخی نشان 
می دهد پیــش از این تاریخ هــم ، به صورت 
غیررســمی و درحالی كــه دولــت برنامه 
منسجمی برای آموزش نداشت، سوادآموزی 
بــرای بزرگســاالن در شــیراز به صــورت 

خودجوش و مردمی انجام می شد.
»اكابر« به افرادی اطالق می شد كه در زمینه 
تحصیل و ســوادآموزی از همســاالن خود 
عقب تر بودند. با تشكیل این سازمان در سال 
1315اكابر هم در كالس های درســی كه 
بعدازشهرها برای آنها تشكیل می شد، شركت 
می كردند تا بــه خیل باســوادان بپیوندند.
سازمان آموزش سالمندان، سازمان آموزش 
بزرگســاالن، كمیته ملی پیــكار جهانی با 
بی سوادی، سازمان جهاد ملی سوادآموزی 
و سازمان نهضت سوادآموزی نام هایی است 
كه این ســازمان از ابتدای تشكیل تا كنون 
به خود گرفته است. طبق اعالم رئیس سازمان 
نهضت سوادآموزی نرخ بی سوادی در اواخر 

دوره پهلوی در ایران 50درصد بود.

رشد 47درصدی باسوادان 
آمار و ارقام 42ساله نهضت سوادآموزی در ایران
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جهان، آشفته و عصبی است. آمارها و اطالعات منتشر شده 
از وضعیت سالمت روان، حكایت از افزایش انواع اختالالت 
روان دارد؛ وضعیتی كه شیوع دو ســاله كرونا بر آن تأثیر 
قابل توجهی گذاشته است. مردم حاال تندخوتر، عصبی تر 
و پراضطراب تر شــده اند و دایره اســترس ها و فشارهای 
عصبی  روزانه شان باال رفته است. به گفته روانپزشكان، این 
وضعیتی است كه می تواند زندگی افراد را در دست بگیرد 
و افت جدی در كیفیت زندگی شــان ایجاد كند. فشارهای 
عصبی یا استرس، به واكنشــی در برابر تهدیدات بیرونی 
گفته می شود كه بدن برای مقابله با آن عكس العمل هایی 
مثل باال رفتن ضربان قلب، سرخی گونه ها و تعریق ایجاد 
می كند تا عضالت بتوانند به انرژی بیشتری برای مواجهه یا 
فرار از آن موقعیت سخت دست پیدا كنند. روانپزشكان 
می گویند این فشــارها ذاتا منفی و بد نیستند و تنها 
زمانی می توانند مشكل آفرین باشــند كه فرد نتواند 
با هماهنگی الزم، عكس العمل به موقع و مناســبی 
در برابر آن داشته باشد. تشــخیص اینكه تا چه حد 
فشــار عصبی بر فرد وارد شــده، معموال موضوعی 
شخصی و انفرادی است كه به سن، فشارهای كاری، 
زندگی شخصی و ســبك زندگی و شــیوه مورد 
انتخاب او برمی گردد. فشــارهای عصبی باعث 
افزایش انرژی در تمام بدن می شوند و به همین 
دلیل نشانه های زیاد و متنوعی هم دارند؛ مثل 
اضطراب و افسردگی یا اختالالت جسمی مثل 
تپش قلب و ناراحتی های معده و دستگاه 
گوارش. فشــارهای عصبــی معموال با 
سردرد و اضافه وزن یا كاهش وزن همراه 
اســت، منجر به بی اشتهایی یا پرخوری 
می شود، سیستم ایمنی بدن را كم می كند 

و فشار خون را باال می برد.
محمدرضا شالبافان، استادیار روانپزشكی 

گروه روانپزشــكی دانشــگاه علوم پزشــكی ایران و عضو 
هیأت مدیره انجمن روانپزشــكی ایران به ماجرای افزایش 
فشــارهای روان و اســترس به ویژه در دوران كرونا اشاره 
می كند و به همشهری می گوید: »استرس یا فشار عصبی 
اصوال به هر نوع اتفاقی گفته می شــود كه از منابع مختلف 
محیطی، بین فردی، شغلی، اقتصادی یا هر موضوع دیگری 
به انسان وارد شود و روند معمول زندگی او را تغییر  دهد و 
در نهایت ثباتی كه روان انســان از آن برخوردار است را به 
هم بزند.« براساس اعالم او، تجربه اســترس، سن و سال 
مشخصی ندارد، اما واكنشی كه افراد در سن های مختلف 
در مواجهه با آن نشان می دهند، متفاوت است؛ مثال نمایش 
و تظاهر استرس در كودكان می تواند به شكل اختالل خواب 
و خوراك یا شــب ادراری و پرخاشگری باشــد یا در میان 
سالمندان به شكل افسردگی و گوشــه گیری، خودش را 
نشان دهد. او می گوید: »باید توجه داشت كه استرس لزوما 
اتفاق ناخوشایندی نیست و گاهی ممكن است در فرد برای 
رسیدن به خواسته اش، احســاس خوشایندی ایجاد كند؛ 
مثال به دست آوردن شغل مورد عالقه یا پذیرش در آزمون یا 
ازدواج. همه اینها استرس است؛ چراكه روند معمول زندگی 
فرد را تغییر می دهد.« این روانپزشك می گوید در شرایط 
بحرانی و بی ثباتی مانند دوران كرونا، شــناخت اســترس 
كمك زیادی به افراد می كند تا درصورت شــدت گرفتن، 
فرد به متخصص مراجعه كند: »افزایش استرس بر عملكرد 
ما تأثیر می گذارد؛ یعنی فكر می كنیم حوصله بســیاری از 
كارها را نداریم، مدام تنش داریم و خلقمان تنگ می شود؛ 
بنابراین در چنین شرایطی باید به متخصص مراجعه كرد.«

به گفته این روانپزشك، اصوال در مواجهه با شرایط جدید، 
فشــارهای عصبی وضعیت عادی و باثبات ذهن و روان ما 
را هدف قرار می دهند، آن را به هم می ریزند و آشــفته مان 
می كنند؛ به همین دلیل، افرادی می توانند بر این استرس ها 
غلبه كنند كه روان مقاوم تری داشــته باشــند؛ البته این 
موضوع بــه این معنا نیســت كه هر فــردی در مواجهه با 
استرس، دچار مشكل شود، فرد ضعیفی به شمار می رود، اما 
ممكن است استرس و فشارهای زیاد بیرونی خارج از توان 

او باشد. به گفته شالبافان، شناخت استرس و دوری از منابع 
استرس زا می توانند در مهار و رویارویی مناسب با آنها نقش 
زیادی داشته باشند. انجام برخی كارها مثل برخورداری از 
خواب و استراحت كافی می تواند به این موارد كمك كند و 
مانع از تحمل فشارهای بیهوده ناشی از بی خوابی و خستگی 

روزانه شود.

استرس با فشار عصبی چه تفاوت هایی دارد؟
شــالبافان می گوید اســترس معموال جنبه بیرونی دارد، 
اما اضطراب و فشــار عصبی چیزی اســت كه فرد از درون 
احساس می كند. احساســات درونی فرد، مثل دلشوره و 
نداشــتن تمركز كافی و بروز عالئم جســمی مانند تپش 
قلب و تنگی نفس عالئم اضطرابی هســتند؛ یعنی استرس 
می تواند باعث شكل گرفتن مســائل مختلفی در روان ما 
شود. ممكن است شخصی بر اثر استرس مضطرب و شخص 
دیگری افسرده شود. موضوع قابل توجه در مورد استرس، 
استرس های ناخوشایند اســت؛ مثل از دست دادن شغل، 
مرگ عزیزان، مشكالت اقتصادی یا اتفاقاتی كه این روزها 
در اطراف ما رخ می دهد؛ به ویژه شیوع كرونا كه به تنهایی 

استرس جدی، مزمن و آزاردهنده ای به شمار می رود.

چه عواملی اســترس و فشــارهای عصبی را تشدید 
می كند؟

به گفته شــالبافان، موضوع مهم دیگری كه باعث تشدید 
استرس می شود و نقش آن بر روان انسان بسیار مهم است 
»طول زمان« آن است: »زمانی كه ما چند هفته با استرس 
مواجه باشــیم معموال به آن اســترس حاد می گویند كه 
مشكالت خاص خودش را دارد. اما فرد با گذشتن و عبور از 
آن می تواند تالش كند زودتر به زندگی عادی بازگردد. اما 
استرس مزمن زمانی ایجاد می شود كه فرد بیش  از چند ماه 
با فشارهای مداومی مواجه باشــد و نتواند ارزیابی دقیقی 
درباره زمان پایان آن داشته باشد. این موضوع ممكن است 
باعث واكنش های جدی روان و جســم در فرد شود.« این 
روانپزشــك می گوید: »ممكن است مشــكالت اقتصادی 

كشور ما از بعضی كشورهای دیگر دنیا خیلی بیشتر نباشد، 
اما بی ثباتی وضعیت و غیرقابل پیش بینی بودن آن، استرس 

زیادی را به دنبال دارد.«
این روانپزشك به واكنش افراد نسبت به فشارهای عصبی و 
استرس ها اشاره می كند. او می گوید: »برخی افراد در برابر 
اســترس ها و فشــارهای عصبی واكنش های غیرانطباقی 
دارند؛ مثال به مصرف مواد مخدر، مشروبات الكلی و كشیدن 
ســیگار روی می آورند و به طور موقت هم استرس آنها كم 
می شود، اما خود این مواد منبع بســیار جدی تر، بزرگ تر 
و خطرناك تری از اســترس برای جســم و روان به شمار 
می رود. استرس در دوران كرونا هم بیشتر چنین مواردی را 
به دنبال داشته است. مطالعات زیادی در دنیا نشان می دهد 
كه اســترس ادراك شده توســط خود افراد در این دوران 
چندین برابر شده است. برای میزان استرس نمی توان عدد 
و آمار خاصی درنظر گرفت، اما می توان به جرأت گفت در 
مقایسه با حوادث و مشكالت سال های اخیر، عوارض ناشی 
از استرس و فشــارهای عصبی در این دوران بسیار بیشتر 
شده است.« براساس اعالم او، مشــكالت قلب - عروقی و 
مشكالتی مربوط به غدد درون ریز مثل تیروئید، دیابت و... 
از عوارض استرس ها و فشارهای عصبی به شمار می روند؛ 
بنابراین تنها روان افراد درگیر نیســت، جسم آنها هم در 
این وضعیت آسیب  می بیند و كیفیت زندگی شان را پایین 
می آورد.« او ادامه می دهد: »بدیهی اســت كه در شرایط 
پراسترس، مهار بسیاری از موقعیت های اقتصادی و محیطی 
سخت تر می شود. یكی از موارد مهم در مهار چنین شرایطی، 
حمایت های محیطی اســت كه كرونا اخالل زیادی در آن 
ایجاد كرده؛ مثال تجربه سوگ  دوران كرونا یكی از مهم ترین 
مسائلی بود كه افراد پیش از این تجربه ای در ارتباط با آن 
نداشــتند. فقدان حمایت های عاطفی در دوران فروكش 
كردن كرونا هم مسئله بســیار مهمی است؛ چراكه افراد با 
برخورداری از حمایت های مختلــف بیرونی می توانند در 
شرایط سخت، توان بیشتری برای مقابله با مشكالت داشته 
باشــند كه همین موضوع هم می تواند آسیب های ناشی از 

استرس را كاهش دهد.«

 در محاصره فشارهای 
روان و استرس

150.000نفر
 تعداد بی سوادان 

10تا 19سال

 میانگین 
 نرخ باسوادی 

افراد 10تا 49سال

نرخ باسوادی مردان 10تا 
49سال: 98درصد

 نرخ باسوادی زنان
  10تا 49سال 
در سال 1400

 نرخ باسوادی گروه 
10تا 49سال پیش از انقالب

 مسعود یونسیان
متخصص اپیدمیولوژی و عضو كمیته كشوری كرونا

اومیکرون در كشور وجود داشت؛ 
شناسایی اش با تأخیر بود

 دوری از اخبار بد و منفی و 
خودداری از مرور اتفاقات ناگوار گذشته

 داشتن آگاهی نسبت به اتفاقات پیرامون مهم 
است، اما لزومی به پیگیری تمام اخبار، شمارش 

تعداد فوتی های كرونا و قرار گرفتن در معرض انواع 
خبرها، نیست.

تغذیه مناسب
داشتن تغذیه سبك و ساده، پرهیز از خوردن غذاهای 

چرب، شیرین و سنگین، نوشیدنی های گازدار، 
غذاهای آماده و نیمه آماده یا فست فود و همچنین 

مصرف سبزیجات و میوه ها می تواند تا حد زیادی در 
كاهش فشارهای عصبی موثر باشد.

برخورداری از  ساعت كار مشخص
ساعات كار و مشغله های ذهنی، باید مشخص 
و منسجم باشد. یعنی مشكالت مربوط به كار، 

بیرون از خانه بماند. وقتی هنگام صرف غذا مدام 
مشكالت كاری خود را مرور می كنید و آنها را با دیگر 
اعضای خانواده به اشتراك می گذارید، آرامش را از 

خودتان و از اطرافیان دریغ می كنید.
مراجعه به متخصص

گاهی قرار گرفتن در بعضی شرایط و تجربه های جدید 
مانند دوران شیوع كرونا باعث ایجاد احساس ناامنی 

می شود، به گونه ای كه افراد نمی توانند به تنهایی از پس 
آن بر بیایند. در چنین شرایطی، بهتر است افراد به جای 

سرزنش كردن خود برای ناتوانی در مقابله با شرایط 
سخت، از كارشناسان و متخصصان كمك بگیرند.

دیدار دوستان و دریافت حمایت های خانوادگی
معاشرت و دیدار دوستان و انجام فعالیت های گروهی، 

یكی از موثرترین راه ها برای دوری از فشارهای عصبی 
دوران سخت به ویژه در دوران كروناست. بیان 

احساسات و صحبت كردن از ترس ها و نگرانی ها 
با  دوستان و دریافت حمایت های عاطفی، منجر به 

آرامش می شود. 

ورزش و داشتن  تحرك كافی
ورزش منجر به ترشح هورمون های شادی آور در 

بدن می شود و سموم را دفع می كند.

چطور به جنگ فشارهای عصبی برویم؟

%97

%98%48.8

%96

میانگین نرخ باسوادی 
ایران در سرشماری 1395  %94

عضو هیأت مدیره انجمن روانپزشكی ایران ، درباره  
پیامدهای قرار گرفتن  در شرایط ناسالم روان و 

هجوم افكار منفی توضیح می دهد
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علي نعمتي، مدافع پرسپوليس مي خواهد با 
پرسپوليس قهرمان ليگ و حذفي شود و به تيم 

ملي برسد. او این روزها به مهره قابل اعتماد 
یحيی تبدیل شده است

  سپاهان و گل گهر 
رقيبان اصلي ما هستند!

هفته یازدهم ليگ برتر فردا برگزار مي شود و   هفته آرام مدعيان
18مدعيان قهرماني بازي هاي نسبتا آساني دارند

  بارساي نونهاالن
پیکان17:00 سپاهان استقالل15:00 17:00پدیده ذوب آهنپرسپولیس

نيازمند 
توجه بيشتر
پيام نيازمند با مهار دو پنالتي و نجات تيمش در 
جام حذفي پرتغال به صدر اخبار برگشت؛ البته نام او 
هفته گذشته هم در رسانه هاي ايران در كنار نام 
پرسپوليس تكرار مي شد كه شايد حاال ديگر تكرار نشود

محمد شریفي، هافبك پرسپوليس نخستين 
گلش با پيراهن این تيم را به پدر و مادرش 

تقدیم مي كند. او می خواهد برای رسيدن 
به هدفش به جنگيدن ادامه دهد

سردار در آستانه جدایي از زنيت و كوچ 
از روسيه قرار گرفته. به نظر مي رسد 

كنار آمدن با این واقعيت براي هواداران 
و رسانه هاي روسي ساده نيست

  هيچ  وقت به خودم 
انرژي منفي نمي دهم

  نگاه صفر و صدي 
به سردار آزمون

1918 18

 رسانه ها و كاربران شبكه هاي 
اجتماعي تصاویري از باز بودن بند 

كفش گاوي منتشر و اشاره كرده  اند 
كه ستاره 17ساله بارسلونا بلد 

19نيست بند كفشش را ببندد
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محمد حسن؛ يك شكوه پابرجا

استقالل مديرعامل دارد برادر!

حاال نه در اين حد

یعنــي در تاریخ نداشــتیم كه یك 
مدیرعامل از پرسپولیس یا استقالل 
برود و این همه وقــت در مورد او 
صحبت شــود. خود محمدحسن 
انصاري فرد ســكوت پیشه كرده و 
یك كلمه هم حرف نمي زند، اما ســیل 
خبرهاي مربوط به او پایان ندارد. آخرین خبري كه باعث شد اسم 
او سر زبان ها بیفتد، صدور حكم كمیته استیناف مبني بر بدهي 
قطعي 8 میلیارد توماني سرخ ها به باشگاه پدیده بابت رضایتنامه 
یحیي است؛ رضایتنامه اي كه نزدیك به 3 سال پیش صادر شد، اما 
پولش را ندادند تا امروز با اصل و فرعش به 8 میلیارد تومان برسد. 
بیایید برنامه هفتگي محمدحسن و پرسپولیسي ها را مرور كنیم؛ 
شنبه ها كالدرون، یكشنبه ها رادوشوویچ، دوشنبه ها استوكس، 
سه شنبه ها اوساگونا، چهارشنبه ها كمك هزینه خرید كت وشلوار، 

پنجشنبه ها یحیي... یك جمعه را بگذار براي مان بماند رئیس!

احتماال تنها كســي كه در ایران هنوز 
نفهمیده سعید آذري دلش مي خواهد 
مدیرعامل استقالل شود، خواجه 
حافظ شیرازي اســت! از تك تك 
حركات و سكنات آذري در طول چند 
سال گذشته، مخصوصا در فضاي مجازي 
چنین عالقه اي آشكار است. حاال هم كه در جریان غائله گل گهر 
یك صف بندي بین استقاللي ها و پرسپولیسي ها درست شده، 
آذري آن سمت ماجرا ایستاده و اصرار دارد رأي كمیته انضباطي 
مبني بر پیروزي 3بر صفر استقالل و سپاهان درست بوده است. ما 
كاري به كم و كیف این پرونده نداریم و اظهارنظر در مورد آن را به 
متخصصان حقوقي وامي گذاریم، اما فقط خواستیم به سعید آذري 
عزیز یادآوري كنیم باشگاه استقالل هم اكنون مدیرعامل دارد و 
اینطور كه مصطفي آجورلو خیز برداشته، بعید است حاال حاالها 

تغییري در كار باشد. الكي انرژي نگذار اخوي!

نود ارومیه فوتبــال قابل قبولي برابر 
اســتقالل ارائه داد و نمایش این 
تیم مورد ســتایش قــرار گرفت. 
آنها جوانمردانــه جنگیدند، رو به 
ضد فوتبال نیاوردند و چیزي نمانده 
بود حتي یك شگفتي بزرگ خلق كنند. 
همه اینها سر جاي خودش درست، اما چیزهایي كه مدیرعامل 
باشگاه نود مي گویند قشنگ افسانه است. جناب یحیي بهاري 
گفته استقاللي ها در طول مسابقه به بازیكنان تیم او مي گفتند 
اینقدر محكم بازي نكنند و حواس شان به آبروي این تیم باشد. 
حاال ما كه این را نشــنیدیم، اما بهاري اضافه كرده: »اگر اسم 
تیم ها عوض مي شد با 10 گل اختالف مي بردیم.« این یكي را 
انصافا در تلویزیون دیدیم و اجازه بدهید قبول نكنیم. نود ارومیه 
كال فقط یك موقعیت داشت، اما استقالل 2 ساعت تمام آتش 

روي دروازه این تیم ریخت. نزنید از این حرف ها لطفا.

از 18گل پرسپولیس در این فصل 15گل 

در نیمه دوم و فقط 3گل در نیمه اول به 15
ثمر رسیده است. سرخپوشان در لیگ 
برتر 11گل در نیمــه دوم زده اند و در 
جام حذفي هم هر 4گل آنها مقابل ویستا توربین در نیمه دوم زده شد 
تا ثابت شود تیم یحیي تازه در نیمه مربیان راه مي افتد. پرسپولیس 
در هفته دوم لیگ برتر، نساجي را در نیمه اول یك بر صفر برد و در 
پایان هم 2-1 برنده شد. در هفته نهم، مصاف پرسپولیس و هوادار در 
نیمه اول 1-1 مساوي شد و در هفته دهم پیكان نیمه اول را با یك 
گل به پرسپولیس باخت. اینها تنها بازي  هایي هستند كه پرسپولیس 
در نیمه اول آنها به گل رسیده و الزم است فكري براي از دست دادن 

45دقیقه اول بكند.

 عیســي آل كثیر بــا گلزنــي در بازي 

جام حذفي، تعــداد گل هایش را در این 04
فصل به 4 رساند تا عنوان بهترین گلزن 
پرســپولیس در این فصل را با مهدي 
عبدي شریك شود. در لیگ برتر مهدي عبدي 4گل و آل كثیر 3گل 
براي پرســپولیس زده اند و 7گل دیگر این تیم نیز توسط 7بازیكن 
مختلف به ثمر رسیده اســت. این هفته در بازي جام حذفي مقابل 
ویستا توربین و روي گل سوم پرسپولیس درحالي كه ضربه سرلك در 
حال گل شــدن بود، آل كثیر خودش را به توپ رساند و گل را به نام 
خودش ثبت كرد. در این بازي محمد شریفي نخستین گلش را براي 
پرسپولیس زد و سیامك نعمتي و علي شجاعي هم با احتساب گلي 

كه در لیگ زده بودند، 2گله شدند.

 2تیم گل گهر ســیرجان و پرسپولیس 

نخستین تیم هایي هســتند كه تعداد 10
بازیكنــان گلزن شــان در ایــن فصل 
دورقمي شده است. در تیم پرسپولیس 
9نفر در لیگ برتر گل زده اند كه در جام حذفي نام محمد شریفي هم 
به آنها اضافه شد و تعدادشان به 10نفر رسید. در گل گهر هم 8بازیكن 
در لیگ گل زده اند كه خانزاده و نخودكار در بازي حذفي نامشان را به 
آن لیست 8نفره اضافه كردند. سپاهان هم مثل پرسپولیس در لیگ 
برتر 9بازیكن گلزن داشته اما در بازي حذفي كسي به گلزنان این تیم 
اضافه نشد. تك گل سپاهان را در جام حذفي سجاد شهباززاده زد كه 
در لیگ برتر هم 2گل به نامش ثبت شده است. تعداد گلزنان استقالل 

هم با اضافه شدن آرمان رمضاني به 7نفر رسید.

هفته آرام مدعيان
هفته یازدهم لیگ برتر فردا برگزار مي شود و مدعیان قهرماني بازي هاي نسبتا آساني دارند

نكته بازی

متريكاآماربازی

نگاه صفر و صدي به سردار
نه آنقدر بد است، نه اینقدر خوب!

سردار آزمون در آســتانه جدایي از زنیت ســن پترزبورگ و 
كوچ از لیگ روســیه قرار گرفته اســت. به نظر مي رسد كنار 
آمدن با این واقعیت براي هواداران و رســانه هاي روسي ساده 
نیست. در همین راستا در طول هفته هاي اخیر انواع و اقسام 
مطالب عجیب و غریب را در مورد مهاجم تیم ملي كشورمان 
در مطبوعات و سایت هاي روســیه خوانده ایم. به عنوان مثال 
به تازگي رسانه »اســپورت دیلي« در این كشــور براساس 
نظرسنجي صورت گرفته از ســردار آزمون به عنوان بدترین 
بازیكن زنیت و یكي از ضعیف ترین نفرات لیگ در نیم فصل اول 
نام برده است! این در حالي است كه سردار در همین فصل با 
وجود همه مصدومیت هایش، در لیگ روسیه 7 گل براي زنیت 
زده و در لیگ قهرمانان اروپا هم 2 بار موفق به گلزني شــده 
است. بنابراین واضح است چنین بازیكني نمي تواند در زمره 

ضعیف ترین ها باشد.
در نقطه مقابل اما مجله ماركا در اسپانیا گزارش داده فناوري 

»هوش مصنوعي« با بررسي عملكرد 1400مهاجم، 
5 نفر را به عنوان گزینه هاي مناسب براي جانشیني 
سرجیو آگوئرو به بارسلونا پیشنهاد كرده است. 
ســتاره آرژانتیني به تازگي به دلیل مشــكالت 
قلبــي از فوتبال خداحافظي كــرد و حاال هوش 
 مصنوعي نتیجه گرفته ســردار آزمــون در كنار 
4 نفر دیگر مي توانند گزینه هــاي مطلوب براي 
پر كردن جاي خالي این بازیكن باشــند. جالب 
اینجاست كه این دو گزارش صفر و صدي در مورد 
ســتاره ایراني تنها به فاصله یكي دو روز منتشر 
شده اســت! اگر از ما مي پرســید عقیده داریم 
سردار نه به آن بدي اســت و نه به این خوبي؛ 

هرچند او مهاجمي درجه یك است كه اگر 
بیشتر قدر خودش را بداند مي تواند در یك 

تیم بزرگ اروپایي توپ بزند.

هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال ایران فردا )جمعه( برگزار مي شود. 
بعد از هفته ششم كه هر 8بازي اش در روز چهارشنبه 3آذرماه 
برگزار شد، این دومین بار در فصل جاري است كه تمامي بازي ها 
در یك روز انجام مي شــود. فردا 5بازي به صــورت همزمان از 
ساعت15 آغاز مي شود كه در مهم ترین آنها استقالل به مصاف 
قعرنشین لیگ برتر مي رود. تیم مشهدي كه بعد از 10هفته هنوز 
مشخص نیست باید شــهرخودرو صدایش كنیم یا پدیده، براي 
خودش پدیده اي است! این تیم طي 10بازي با 2اسم و 3سرمربي 
مختلف جمعا 2امتیاز گرفته و با ادامه این روند احتماال سقوط 
مي كند. این تیم بعد از 3باخت متوالي میزبان اســتقالل است 
كه 2بازي اخیرش را برده و در مقابل تیم آخر جدول هم از حاال 
خودش را برنده مي داند. فرهاد مجیدي فردا همچنان وریا غفوري 
را در اختیار ندارد و گویا محمد دانشــگر هم بعد از مصدومیت 
در بازي جام حذفي، این مسابقه را از دست داده است. همزمان 
با بازي اســتقالل، 2تیم آلومینیوم و گل گهر هم بازي سخت و 
مهمي را در اراك برگزار مي كنند. این بازي اگر یك هفته زودتر 
انجام مي شــد، جدال 2تیم صدر جدولي بود اما گل گهر با حكم 
كمیته انضباطي جایگاهش را از دســت داد و حاال از پله هشتم 
به جدول نــگاه مي كند. جالب اینكه 3برصفرشــدن بازي هاي 
گل گهر باعث سقوط یك پله اي آلومینیوم هم شد و تیم خطیبي 
از رتبه دوم به رتبه سوم نزول كرد. آلومینیوم یكي از 2تیم بدون 

باخت این فصل بوده و گل  گهر كه خودش هم تا هفته قبل بدون 
باخت بود، انگیزه خاصي براي رقم زدن نخســتین شكست این 
تیم دارد. در همین ســاعت تیم هاي قعر جدولي هوادار و نفت 
مسجدسلیمان به ترتیب میزبان تراكتور و فجرسپاسي هستند 
تا شانس خودشان را براي فرار از انتهاي جدول آزمایش كنند. 
نفت مسجدسلیمان 7هفته است رنگ پیروزي را ندیده و اگر توان 
بردن فجرسپاسي را هم نداشته باشــد، دیگر باید به عنوان یك 
گزینه جدي براي سقوط به این تیم نگاه كرد. تیم كمالوند االن 
در منطقه سقوط است و با تیم هاي باالي سرش 2امتیاز فاصله 
دارد. بازي مس رفسنجان و نســاجي هم دیگر بازي ساعت15 
اســت كه در آن حواس ها بیش از آنكه به 2تیم باشــد، به داور 

مسابقه خواهد بود.

  با پيكان در تعقيب استقالل
درســت در همان زماني كه بازي اســتقالل در مشهد به پایان 
مي رسد، همسایه این تیم در صدر جدول یعني سپاهان روبه روي 
پیكان قرار مي گیرد. پیكان در 2هفته اخیر 6گل از اســتقالل و 
پرسپولیس خورده و حاال باید با سومین تیم مدعي فصل بازي 
كند. جالب اینكه این قرعه سخت فقط نصیب پیكان شده و هیچ 
تیم دیگري در این فصل مجبور نیست طي 3هفته متوالي با 3تیم 
مدعي قهرماني روبه رو شود. با توجه به نتایج پیكان در هفته هاي 

اخیر و شرایط تیم بي نام مشهدي در قعر جدول، احتماال هر دو 
تیم صدرنشین فردا به 3امتیاز دلخواه شان مي رسند و هر تیمي 
چشــم به جایگاه آنها دارد باید یك هفته دیگــر هم صبر كند. 
پیكان با پنجمیــن خط دفاعي ضعیف لیگ كار ســختي براي 

متوقف كردن دومین خط حمله برتر این فصل دارد.

 آخرين برنده پرسپوليس در تهران
همزمان با بازي سپاهان، تیم سرخپوش و قهرمان 5دوره اخیر 
لیگ برتر در تهران میزبان همشهري سپاهان است. تیم یحیي 
در حالي از ذوب آهن پذیرایي مي كند كه طي 30بازي اخیرش 
در تهران شكست نخورده و جالب اینكه آخرین شكست را همین 
ذوب آهن به پرسپولیســي ها تحمیل كرده است. در هفته هاي 
پایاني لیگ نوزدهم و درحالي كه قهرماني پرسپولیسي ها قطعي 
شده بود، ذوب آهن با تك گل وحید محمدزاده تیم قهرمان را در 
تهران شكست داد. فصل بعد هم ذوبي ها در تهران از پرسپولیس 
امتیاز گرفتنــد؛ گل امید عالیشــاه با ضربه میــالد جهاني در 
دقیقه90 پاك شــد تا آخرین مصاف 2تیم در تهران با تساوي 
1-1 به پایان برسد. سرخپوشان بعد از زدن 9گل در 3بازي اخیر، 
به نظر مشكل چنداني براي گل زدن به ذوب آهن ندارند اما مشكل 
اصلي آنها بسته نگه داشتن دروازه است كه در بازي هاي این فصل 

خیلي كم و به سختي رخ مي دهد.

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

107121421222سپاهان1

1321122-1064استقالل2

102820-1055آلومينيوم اراک3
10541148619پرسپوليس4
10532137618مس رفسنجان5

116 -1044289فوالد6

104331110115پيكان7

512-10334914گل گهرسيرجان8
211-103251012تراکتور9

211-10253911نساجی مازندران10

511-10325510ذوب آهن11

210-1024457فجر سپاسی12
39-1023558هوادار13

59-1023549صنعت نفت آبادان14

77-10145310نفت  مسجدسليمان15

122-28214-10پديده مشهد16

ليگ برتر هفته دوازدهم

ليگ برتر هفته  سيزدهم

15:00

15:00

16:00

17:00

17:00

چهارشنبه 8 دی 1400

دوشنبه 13 دی 1400

نساجی -نفت  مسجدسليمان

پيكان-پديده 

تراکتور-ذوب آهن

گل گهر-مس رفسنجان

فجر سپاسی-هوادار

سپاهان-پرسپوليس

صنعت نفت -آلومينيوم 

استقالل-فوالد

پديده مشهد-سپاهان

نفت  مسجدسليمان-گل گهرسيرجان

مس رفسنجان-صنعت نفت آبادان

هوادار-نساجی مازندران

آلومينيوم اراک-استقالل

ذوب آهن-فجر سپاسی

پرسپوليس-تراکتور

فوالد-پيكان

ليگ برتر هفته يازدهم

15:00

17:00

جمعه 3 دی 1400

آلومينيوم -گل گهر

هوادار-تراکتور

پديده -استقالل

نفت  مسجدسليمان-فجر سپاسی

مس رفسنجان-نساجی

سپاهان - پيكان

پرسپوليس-ذوب آهن

فوالد-صنعت نفت آبادان

مقد ماتي جام جهاني - مرحله نهايي

پنجشنبه 7 بهمن 1400

سهشنبه 12 بهمن 1400

پنجشنبه 4 فرورد ين 1401

سه شنبه 9 فرورد ين 1401

ايران - عراق

ايران - امارات

کره جنوبی - ايران

 ايران- لبنان

برنامه بازی ها

هيچوقتبهخودمانرژيمنفينميدهم
محمد شریفي، هافبك جوان پرسپولیس نخستین گلش با پیراهن این تیم را به پدر و مادرش تقدیم مي كند

اميرحسين اعظمي| محمد شريفي هافبك دفاعي پرسپوليس در 
بازي با ويستا توربين نخستين گل رسمي اش را براي سرخ پوشان 
تهراني به ثمر رساند. با اين گل احتمال مي رود شريفي نسبت به 
گذشته بيشتر مورد توجه يحيي گل محمدي قرار بگيرد و ادامه 
اين روند حتي مي تواند شريفي را تبديل به يكي از نفرات ثابت 
پرسپوليس كند. دقايقي بعد از بازي پرسپوليس و ويستاتوربين، 
در ورزشــگاه آزادي با شــريفي صحبت كرديم. او درخصوص 
وضعيت خودش در پرسپوليس و مسائل مختلف ديگر به سؤاالت 

همشهري ورزشي پاسخ مي دهد.

   از اينكه نخستين گل رسمي ات را به ثمر رساندي چه 
احساسي داري؟

قطعا از این موضوع خوشحالم و گلم را به پدر و مادرم تقدیم مي كنم كه در 
این چند سال خیلي زحمت كشیدند. امیدوارم این روند را در بازي هاي 

بعد هم ادامه دهم.

  تو نسبت به گذشته حاال موقعيت خوبي در پرسپوليس 
پيدا كرده اي. قبول داري حفظ اين موقعيت سخت است؟

بله، به خوبي مي دانم كه چه موقعیتي دارم و مهم این است كه بتوانم آن را حفظ 
كنم. اگر بازیكني در تیمي غیراز پرسپولیس بازي كند قطعا وضعیتش فرق 
مي كند. بازیكن پرسپولیس 5 برابر بیشتر باید تالش كند تا به هدف هایش 
برسد. من باید از اعتماد كادر فني هم تشكر كنم و این موضوع هم تأثیرگذار 
است. از طرفي كمك بزرگ ترهاي تیم هم مي تواند بیشتر به من كمك كند. 
من جوان هستم و باید قدر این موقعیت را بدانم، استراحت و تغذیه هم بسیار 

مهم است و همیشه به خودم مي گویم باید قدر این روزها را بدانم.

   با وجود بازي در پست هافبك دفاعي، به نظر مي رسد 
نفوذ و گل زدن را هم دوست داري؟

مسئله مهم این است كه ابتدا وظایف خودم را در پستي كه بازي مي كنم 
انجام دهم و خواسته هاي كادر فني را در زمین پیاده كنم. در مواقع حمله 
یا روي ضربات ایستگاهي نیز دوست دارم شانس خودم را براي گل زدن 

امتحان كنم و دوست دارم دوباره براي پرسپولیس گل بزنم.

  رقابت بين مدعيان قهرماني نزديك است. فكر مي كني 
پرسپوليس قهرمان شود؟

ما به موفقیت خودمــان اطمینان داریم. ما گروهي هســتیم كه تالش 

مي كنیم و مي جنگیم تا به هدف هایمان برســیم و امیدوارم ششمین 
قهرماني پیاپي را هم جشن بگیریم.

  در اين مدت كه كمتر بازي مي كردي آيا به اين فكر افتادي 
كه از پرسپوليس جدا شوي؟

من هیچ وقت به خودم انرژي منفي نمي دهم و همیشه دوست دارم براي 
رســیدن به هدف هایم بجنگم و تالش كنم. صبر كردن و تالش كردن 

مي تواند هر چیز سختي را تغییر دهد.

  در بين فوتباليست هاي ايراني و خارجي سبك بازي كدام 
بازيكن را مي پسندي؟

در بین فوتبالیست هاي ایراني كریم باقري و علي كریمي بازیكنان مورد 
عالقه من هستند. در بین خارجي ها هم فابرگاس و جرارد را دوست دارم.

  در مورد بازي با ذوب آهن چه صحبتي داري؟
تمام هدف ما این است كه روند خوب خودمان را ادامه دهیم. در این بازي 
هم میزبان هســتیم و باید برنده از زمین بیرون بیاییم. در راه رسیدن به 

قهرماني تمام امتیازها براي ما مهم هستند.
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دور دور تا پرسپوليس؟
اسم رشيد مظاهري اطراف سرخ ها مطرح شده، اما بعيد است 

جذب او به سود اين تيم باشد

بهروز رسايلي |  با نزديك شدن به پنجره نقل وانتقاالتي زمستان، بازار 
شــايعات در مورد بازيكنان مختلف حسابي داغ اســت. در اين ميان 
تزلزل نسبي خط دفاع و دروازه سرخ ها باعث شده احتمال حضور يك 
دروازه بان جديد در پرسپوليس مطرح شود. به طور مشخص از 2 گزينه 
جدي نام برده مي شود؛ يكي پيام نيازمند است كه در پرتغال سكونشين 
شده و شانس چنداني در پورتيموننزه به او نمي دهند، ديگري رشيد 
مظاهري است كه در استقالل به تدريج ركورد خط خوردن از فهرست 
18 نفره تيم را مي شكند! پيام لژيونر است، قرارداد محكمي دارد و جذب 
او اصال و ابدا كار آساني به نظر نمي رسد، بنابراين شايد رشيد مظاهري 
گزينه در دسترس تري باشد. با اين اوصاف پرسش كليدي اين است كه 

آيا استخدام مظاهري به كار قرمزها مي آيد؟

  پيش از هر تحليل ديگري، ابتدا بايد اين مسئله را مدنظر قرار داد كه آيا 
باشگاه اســتقالل راضي مي شود رضايتنامه رشــيد مظاهري را به مقصد 
پرسپوليس صادر كند يا نه؟ هر اختالف و مشكلي كه بين آبي ها و رشيد وجود 
داشته باشد، طبيعتا باشگاه مايل نيست اين دروازه بان سابقا ملي پوش را به 
راحتي در اختيار رقيب سنتي قرار بدهد. حتي اگر يك درصد هم مظاهري به 
پرسپوليس رفت و موفق شد، مديران استقالل بابت چنين انتقالي به شدت 
تحت فشار قرار خواهند گرفت. بنابراين مطمئن باشيد باشگاه در اين مورد با 
وسواس عمل خواهد كرد. به هر حال مظاهري قراردادش را با آبي ها تمديد 

كرده و اين استقالل است كه بايد در مورد او تصميم بگيرد.

  شايد قبل از مســائل فني، داستان رشــيد مظاهري را بايد از ابعاد 
انضباطي مورد بررسي قرار داد. پرسش اين است كه مظاهري با 2 تيم 
پرهوادار قبلي اش چه كرده است؟ تصويري كه از اين دو تجربه در ذهن 
مخاطب شكل مي گيرد، آينده احتمالي او در پرسپوليس را قابل پيش بيني 
مي كند. مظاهري اواخر دوران حضورش در تراكتور با اين تيم به مشكل 
خورد؛ تا جايي كه در فينال جام حذفي حاضر نشد تيمش را همراهي كند 
و محمدرضا اخباري تازه بهبوديافته درون دروازه قرار گرفت. او با دلخوري 
شديد تبريزي ها از تراكتور رفت. مظاهري قراردادش را يكطرفه فسخ كرده 
بود و اين موضوع تا مدت ها از نظر حقوقي پيگيري شد. رشيد در استقالل 
هم با اعضاي كادرفني ازجمله محمود فكري و سعيد عزيزيان مشكل پيدا 
كرد. او بعدتر تا آستانه جدايي از اين تيم پيش رفت و در ادامه به سبك 
تراكتور، از همراهي كردن استقالل در مهم ترين مسابقه فصل يعني بازي 
آسيايي با الهالل عربستان سر باز زد. با اين اوصاف انتظار داريد رشيد اگر 

پرسپوليسي شد، در اين تيم چه عملكردي داشته باشد؟

  مظاهري البته گلر بدي نيست، اما او در فرم فعلي چقدر با حامد لك 
فاصله دارد؟ رشيد مدت هاست ديگر به اردوي تيم ملي دعوت نمي شود. 
او هم در دوران محمود فكري و هم در دوران فرهاد مجيدي به داليل 
كامال فني نيمكت نشين شــد، بنابراين فارغ از همه مسائل جنبي و 
حاشيه اي، پرسپوليســي ها ابتدا بايد برآورد كنند و ببينند آيا جذب 

مظاهري از نظر فني به سود آنها هست يا نه.

  هنوز هم يكي از پربيننده ترين جست وجوهاي گوگل در مورد رشيد 
مظاهري، استوري جنجالي او عليه پرسپوليس است؛ همان كه رشيد طي 
دوران حضورش در تراكتور، در حمايت از حمله احســان حاج صفي به 
سرخ ها منتشر كرد و نوشت: »در بازي شطرنج اگر مهره وزير را از بعضي ها 
بگيري كيش و مات مي شوند.« به هر حال يادآوري كرديم كه سرخ ها اگر 

دنبال رشيد هستند، در جريان باشند چه بازيكني دارند مي گيرند!

وز چهره ر وز سوژه ر

اميرحسين اعظمي | علي نعمتي مدافع پرسپوليس نخستين 
فصل حضورش در جمع سرخ پوشــان تهراني را پشت ســر 
مي گذارد. در چند سال گذشــته هم بارها بحث پيوستن اين 
بازيكن به پرسپوليس مطرح شد كه بنا به داليل مختلف اين 
اتفاق رخ نداد ولي درنهايت اين طلسم در فصل جاري شكسته 
شد تا نعمتي سرانجام پيراهن پرسپوليس را بر تن كند. او حاال 
نسبت به شــروع ليگ موقعيت بهتري در اين تيم دارد و جزو 
بازيكنان مورد اعتماد  كادر فني در خط دفاعي اســت. با 
نعمتي درخصوص وضعيت پرســپوليس در فصل 
جاري، شانس قهرماني سرخ پوشان در ليگ برتر 
و مســائل مختلف ديگر صحبت كرديم كه او 

به سؤاالت همشهري ورزشي پاسخ مي دهد.

از بازي با ويستاتوربين شروع كنيم كه    
برد راحتي را به دست آورديد.

خدا را شكر كه گام اول را محكم برداشتيم. معموال جام حذفي 
شــرايط خاص خودش را دارد و هيچ تيمــي را هم نمي توان 
دســت كم گرفت. ما يكي دو فيلم از بازي هاي حريف را ديده 
بوديم و خوشبختانه توانستيم با انجام يك بازي خوب 4گل بزنيم 
و به مرحله بعد برويم. ما روي قهرماني در جام حذفي هم حساب 
باز كرديم. امسال هر دو جام را مي خواهيم و مي خواهيم در ليگ و 

جام حذفي قهرمان شويم تا هواداران را خوشحال كنيم.
   عملكرد پرسپوليس را در 10 بازي گذشته 

چطور ارزيابي مي كني؟
ما هفته به هفته شرايط بهتري پيدا كرديم و خوشبختانه االن هم 
وضعيت خوبي داريم. حاال هم خودمان را آماده بازي با ذوب آهن 

مي كنيم.

   ولي برخي معتقدند پرسپوليس نسبت به 
فصل گذشته كمي افت كرده است، نظر تو چيست؟

شــرايط هر فصل متفاوت اســت و نمي تــوان در اين زمينه 
مقايسه اي انجام داد. ما خوب فوتبال بازي مي كنيم ولي ليگ 
براي هيچ تيمي آسان نيست و فاصله كم امتيازها اين را نشان 
مي دهد. البته اين را هم بگويم كه در چند بازي بدشانس بوديم 

و بابت اشتباهات داوري هم چندبار ضرر كرديم.

   در مورد بازي روز جمعــه با ذوب آهن چه 
صحبتي داري؟

بازي سختي است ولي قطعا براي گرفتن 3 امتياز بازي مي كنيم. 
ما ميزبان هستيم و بايد بازي را ببريم تا موقعيت خودمان را در 

جدول بهتر كنيم.

   تو نخستين فصل حضورت را در پرسپوليس 
سپري مي كني. تا به امروز همه  چيز برايت خوب پيش 

رفته؟
خوشــحالم كه در بزرگ ترين تيم ايران فوتبال بازي مي كنم، 

تيمي كه 5 فصل پياپي قهرمان شــد و 2 بار هم به فينال آسيا 
رسيد. بازي در پرسپوليس با بازي در تيم هاي ديگر خيلي فرق 
دارد، اينجا سعي مي كنم چيزهاي زيادي از كادر فني ياد بگيرم، 
مربياني كه در ايران واقعا بهترين هستند. پرسپوليس بهترين 
بازيكنان را هم در اختيار دارد و بودن كنار آنها اتفاق خوبي است.

   پرسپوليس، سپاهان و استقالل تيم هايي 
هستند كه در پست دفاع مياني بازيكنان زيادي دارند. 

آيا اين موضوع دليل خاصي دارد؟
من نمي توانم در مورد تيم هاي ديگر صحبت كنم. به هر حال 
پست دفاع مياني پســت ويژه اي اســت و معموال فشردگي 
مسابقات باعث مي شود كه بازيكنان مصدوم يا محروم شوند و 

مربيان هم به اين فكر مي كنند كه دستشان خالي نباشد.

   در پستي بازي مي كني كه سيدجالل حسيني 
هم حضور دارد. او مي تواند براي تو يك الگو باشد؟

سيد جالل قطعا يك فوتباليست بزرگ و يك ليدر تمام عيار 
در تيم است كه سعي مي كنم چيزهاي زيادي از او ياد بگيرم. 

حسيني مي تواند براي هر فوتباليستي يك الگو باشد.

   هدف مهم تو در پرسپوليس چيست؟
دوست دارم هميشه بازيكن مؤثري براي تيم باشم و وظايفم را به خوبي 
انجام دهم. هدفم قهرمان شدن با پرسپوليس در ليگ برتر و جام حذفي 

است و اينكه در آسيا هم عملكرد درخشاني داشته باشيم. از طرفي 
دوست دارم با درخشش در پرسپوليس به تيم ملي هم دعوت شوم.

   اصلي تريــن رقيب پرســپوليس را براي 
قهرماني كدام تيم مي داني؟

من سپاهان و گل گهر را رقيبان اصلي پرسپوليس در راه رسيدن 
به قهرماني مي دانم. گل گهر با اينكه از اين تيم امتياز كسر شد 

باز هم مي تواند خودش را به باالي جدول برساند.

   برخي معتقدند سطح فني مسابقات ليگ 
برتر افت كرده است. نظر تو چيست؟

 خب، برخي تيم ها براي به دست آوردن نتيجه ممكن است تدافعي 
بازي كنند. قبول دارم كه برخي بازي هــا از لحاظ فني كيفيت 
بااليي ندارند ولي نمي توان گفت كه بازي ها بي كيفيت هستند. 
از طرفي من معتقدم زمين چمن برخي استاديوم ها واقعا خوب 
نيست و اين موضوع روي كيفيت فني ليگ تأثير منفي مي گذارد.

   باز شدن پنجره پرسپوليس باعث شده تا 
كادر فني بتواند از 2 بازيكن تاجيكستاني استفاده كند. 

آيا آنها كيفيت فني خوبي دارند؟
بله، اين دو بازيكن واقعا فوتباليســت هاي خوبي هســتند و 
مي توانند به تيم كمك كنند. البته يكي از آنها مصدوم شده كه 

اميدوارم خيلي زود به جمع ما ملحق شود.

مديريت پرسپوليس، 
آسان ترين كار دنيا!

صدري خيلي راحت مي گويد از وزير پول گرفته و 
طلب كالدرون را داده است

مجيد صدري، سرپرست باشــگاه پرسپوليس كه 
خيلي دلش مي خواهد به عنــوان مديرعامل روي 
همين صندلي تثبيت شــود، بعد از پرداخت طلب 
گابريل كالدرون نشست خبري گذاشت و در مورد 
شرايط سرخپوشان توضيح داد. اين نشست بسيار 
مفصل بود و حرف هاي زيادي در آن زده شد؛ مطالبي 
كه بعضا از جهات مختلف قابل نقد بود. با اين حال 
يك بخش از اظهارات صدري كــه به نحوه تامين 
طلب مربي آرژانتيني مربوط مي شود خيلي جالب 
به نظر مي رسيد. سرپرست ســرخ ها در اين مورد 
گفته: »اولين بحث آقاي كالــدرون تهيه پول بود. 
ما از زمان آقاي ســميعي به هر دري زديم كه اين 
22 ميليارد را تامين كنيم. اولويت ما حقوق پرسنل 
و مطالبات بازيكنان و كادرفني بود. شخصي كه در 
اين زمينه توانست به ما كمك كند، دكتر سجادي 
بود كه در خيلي از موارد هم به او توهين مي كنند. 
به هواداران عزيز كه قربان شكل تك تك آنها مي روم 
عرض مي كنم اگر آقاي سجادي كمك نمي كرد از 

كجا اين پول را تامين مي كرديم؟« 
در اين بخش از سخنان صدري، هم نوعي تالش براي 
دلبري از هواداران پرســپوليس به چشم مي خورد 
و هم شاهد عرض ارادت او به وزير ورزش هستيم؛ 
آنچه شايد در سرنوشت آقاي سرپرست مؤثر باشد! 
اصل حرف اما چيز ديگري است. صدري مي گويد 
اگر كمك وزارت ورزش و در حقيقت »اموال دولتي« 
نبود، باشگاه نمي توانست طلب سرمربي پيشين خود 
را صاف كند. او در اين مصاحبه به صراحت گفته پول 
كالدرون را با كمك هاي دولتي پرداخت كرده است. 
به اين ترتيب يك ســؤال در ذهن مخاطب به وجود 
مي آيد؛ اينكه اگر مديريت كردن در پرســپوليس 
و استقالل به همين سادگي اســت، يعني مديران 
مي توانند از وزيــر ورزش پول بگيرند و خرج كنند، 
چرا يكي مثل صدري بايد روي آن صندلي بنشيند؟ 
قصد تحقير نداريم، اما چرا يك نفر را از خيابان پيدا 
نمي كنند كه مديرعامل پرسپوليس شود؟ باور كنيد 
يك شهروند ساده هم مي تواند پول دولت را بگيرد، 
خرج كند و بعد چپ و راســت از خودش عكس در 
اينستاگرام بگذارد. تازه ممكن است شهروند مورد 
نظر در انتقال پول ســريع تر از صدري عمل كند و 

پنجره هاي نقل وانتقاالتي اينقدر بسته نماند!
مسئله اينجاست كه مســئوالن چنين باشگاه هايي 
بايد بتوانند درآمدزايي كنند و ثروت به وجود بياورند. 
اصل مديريت يعني همين. كاري كه در اين فقره آقاي 
صدري انجام دادند، مصداق »مديريت هزينه« است كه 
آسان ترين رويكرد ممكن به شمار مي آيد. هرچند اين 
سبك از كار بهانه الزم را براي تمجيد از وزارت ورزش 
در اختيار آقاي ســجادي قرار داده است. اميدواريم 

تالش هاي ايشان مقبول بيفتد و وزير ورزش 
اجر سرپرست سرخ ها را بدهد!

نیازمند توجه بیشتر
پيام نيازمند؛ قهرمان پورتيموننزه در جام حذفی، دروازه بان فراموش شده در ليگ

چند وقتی هســت كه نام پيام نيازمند برای بازگشت به ليگ برتر 
ايران در اخبار شــنيده می شود. همشــهری حدود يك ماه پيش 
برای اولين بار اين احتمال را مطرح كرد. هفته گذشــته برخي از 
رسانه ها تيتر زدند دروازه بان سابق سپاهان در راه پرسپوليس. به 
دليل نيمكت نشينی صرف در تيم پورتيموننزه اين اخبار منطقی و 
قابل باور به نظر می رسيد. در گذشته بازيكنانی مثل شهريار مغانلو 
و محمد نادری هم پس از آنكه در ليگ های خارجی موفق نبودند، 
به طور قرضی به ليگ خودمان برگشتند. حاال با اتفاقاتی كه در جام 
حذفی پرتغال افتاده و نيازمند، باز هم پنالتی مهار كرده، تا اطالع 
ثانوی بعيد به نظر می رسد كه باشگاه پرتغالی چنين دروازه بانی كه 

يك تنه اين تيم را 2 مرحله در جام حذفی باال برده، از دست بدهد. 
بدشانســی پيام نيازمند اين اســت كــه دروازه بــان اصلی تيم 
پورتيموننزه يعنی ريكاردو فريرا يكی از بهترين عملكردها را در 
ليگ برتر پرتغال ثبت كرده و تنها 13گل خورده و فقط 3 تيم اول 
جدول كه 3 غول فوتبال پرتغال به شــمار می روند از اين تيم رده 
ششــمی كمتر گل دريافت كرده اند. پورتيموننزه غير از فريرا و 
نيازمند يك دروازه بان ژاپنی و يك برزيلی دارد. همين 2 مرحله اي 
كه گلر اسبق پيكان فرصت حضور در تركيب را پيدا كرده، برای 
2 دروازه بان ديگر قفل بوده اســت! پائولو سرجيو، سرمربی سابق 

صنعت نفت آبادان از توانايی های دروازه بــان ايرانی اش در مهار 
پنالتی باخبر بوده و به همين دليل اين لطف را به نيازمند و خودش 
كرده تا از او در ديدارهای حذفی كه امكان كشــيده شــدن آنها 
به پنالتی وجود دارد اســتفاده كند. نيازمند توانست يك تنه تيم 
10 نفره اش را در بازی با فاماليكائو در زمين اين تيم نجات دهد و 
پورتيموننزه را به مرحله يك چهارم نهايی جام حذفی ببرد؛ دقيقا 
همان كاری كه در مرحله قبلی كرده بود. تنهــا بازی پيام برای 
پورتيموننزه در مرحله يك ســی ودوم جام حذفی پرتغال مقابل 
اوليويرنزه بود كه بعد از تساوی 3-3 در وقت قانونی و اضافی، اين 
دروازه بان ايرانی پورتيموننزه بود كه در پنالتی ها تيم را باال آورد. 
پورتيموننزه در ديدار بعدی از دقيقه50 با اخراج آيلتون 10 نفره 
شد اما خط دفاع و پيام نيازمند تا 8دقيقه مانده به پايان مسابقه از 
تك گل تيم شان دفاع كردند. نيازمند غير از 2 پنالتی از 4 پنالتی 
فاماليكائو كه مهار كرد، 4 سيو هم در جريان بازی داشت. او ضربات 
نخست و چهارم ميزبان را كه توسط سيمون بانزا و شارل پيكل، 
بازيكنان فرانسوی و سوئيسی حريف به ثمر رسيدند مهار كرد تا 
ستاره زمين لقب بگيرد. باشــگاه پورتيموننزه در حساب توييتر 
خود به دروازه بان ايرانی لقب قهرمان داد. او در بازی قبلی مقابل 
اوليويرنزه دســته ســومی 3 پنالتی گرفته بود كه يكی از آنها در 

دقيقه85 و در جريان وقت قانونی بود اما در دقيقه118 گل سوم و 
تساوی را دريافت كرد. يك پنالتی هم گرفت كه داور آن را مردود 

دانست و دستور به تكرار داد. 
در سايت ترانسفرماركت قيمت اين گلر ايرانی 750هزار يورو اعالم 
شده. باشگاه های ايرانی برای خريد قرضی او بايد بخشی از اين مبلغ 
را بپردازند. باشگاه پرسپوليس برای دراختيار گرفتن شهريار مغانلو 
كه بدتر از نيازمند، در ســانتاكالرا ذخيره بود، 50هزار يورو به اين 
باشگاه پرداخت اما برای تمديد آن با درخواست 500هزار دالری 
سانتاكالرا روبه رو شــد. سپاهان برای شكســتن اين مبلغ گزاف 
رضايتنامه، يكی از ستاره های خودش به نام محمد محبی را وارد 
معامله كرد. پيام در اين فصل در 15بــازی ليگ حتی يك دقيقه 
هم فرصت بازی پيدا نكرده و در بيشتر آنها حتی در ليست و روی 
نيمكت هم نبوده. او تنها در بازی با بــراگا، بلننزه، ويزال، بنفيكا و 
سانتاكالرا به ليست دعوت شده و روی نيمكت نشسته. با اين حال با 
حضور پورتيموننزه در جمع 8 تيم پايانی جام حذفی فعال بعيد است 
اين باشگاه با آزادسازی قهرمان خود در جام حذفی موافقت كند. 
به محض باز شدن پنجره نقل وانتقاالتی باشگاه پرسپوليس شايعات 
شروع شده. غير از نيازمند، يك دروازه بان اردنی هم به پرسپوليس 

لينك شده اند.

سپاهان و گل گهر رقيبان اصلي ما هستند!
علي نعمتي، مدافع پرسپوليس مي خواهد با پرسپوليس قهرمان 

ليگ و حذفي شود و به تيم ملي برسد

بارساي نونهاالن
بارسا با تيمي متشكل از نوجواناني كه بلد نيستند بند كفش شان را 

ببندند، به تيم بهتري تبديل شده است

ديدار عقب افتاده از هفته چهارم الليگا بين بارســلونا و سه ويا 1-1 به سود رئال 
مادريد تمام شد. بارسا با اين تساوي هم فاصله امتيازاتش را با رئال صدرنشين 
به 15امتياز كاهش داد، هم مانع رسيدن سه ويا به فاصله 3 امتيازي دشمن قديمي 

خودش شد. حاال اختالف بين رئال و سه ويا در صدر به لطف بارسا 5امتياز است. اين 
ديدار بيش از آنكه از لحاظ فوتبالي مورد توجه قرار بگيرد، جنبه غيرفوتبالي اش 

قابل توجه تر بود. رسانه ها و كاربران شبكه هاي اجتماعي تصاويري از باز بودن بند كفش 
گاوي منتشر و اشاره كرده  اند كه ستاره 17ساله بارسلونا بلد نيست بند كفشش را ببندد. نيكو 

گونسالس، ديگر پديده نوجوان بارسا هم عكس دونفره منتشر كرده كه خودش را در حال بستن 
بند كفش هاي گاوي نشان مي دهد. او در شرح عكس نوشته: »حاال زمان آن رسيده كه ياد بگيري!«

1  لوپتگي، سرمربي سابق رئال و تيم ملي اسپانيا كه سه ويا 
را به يكي از مدعيان اصلي قهرماني و اين باشگاه را به كمترين 
ميزان ضرردهي اقتصــادي در دوران كرونا تبديل 
كرده، باز هم در يك رويارويــي ديگر موفق به 
شكست دادن بارسلونا در الليگا نشد. او تنها 
يك بــرد در 8رويارويي با ايــن تيم دارد كه 
مربوط به جام حذفي است و 4 بار از اين تيم 
شكست خورده؛ ازجمله يك ال كالسيكو كه 
در غياب مسي با رئال 5 بر يك به بارسا باخت.

2  در غياب مســي كه اســتاد گلزني از بيرون 
محوطه جريمه است، شوت هاي راه دور بارسا ادامه دارد. 
بازيكنان بارسا 23 شــوت در مقابل سه ويا شليك كردند كه 

11تاي آنها از بيرون محوطه بود و 7تا هم داخل چارچوب زده 
شد. 5 ضربه از اين 23شوت كار عثمان دمبله بود. او يك ضربه 

هم به ديرك دروازه زد.

3  بارسا در جايگاه هفتم به كريسمس رسيد. اين بدترين 
جايگاه بارسا در كريسمس از سال 2003 است؛ زماني كه با 

مربيگري رايكارد نهم شده بود.

4  ژاوي 6 بازي در ليگ سرمربي بارسا بوده كه حاصل آن كسب 
11 امتياز از 18 امتياز ممكن بوده؛ 3 برد، 2 تساوي و يك باخت. 
اين در حالي است كه بارسا پيش از آمدن ژاوي از 6 بازي )4بازي 
با كومان و 2بازي با سرخي بارخوان(، 5 امتياز از 18 امتياز ممكن 

را كسب كرده بود؛ يك برد، 2 تساوي و 3 شكست.

5  تراشتگن با پيراهن بارسلونا به ركورد 300بازي رسيد. 
او در اين 300بــازي 300گل دريافت كــرده، ميانگين 

يك گل خورده در هر بازي، 120كلين شيت، 2 پاس گل 
و 14قهرماني.

6  ســه ويا از دقيقه64 و با اخــراج مدافع و زننده 
تك گل اين تيم يعني ژول كنده، بازي را 10 نفره ادامه داد. 
مدافع فرانســوي توپ را به صورت جــوردي آلبا كوبيد. در 
دقيقه69 هــم راكيتيچ كه براي بازي مقابل تيم ســابقش 
انگيزه داشت، به دليل آســيب ديدگي از بازي بيرون رفت. 
3 دقيقه بعد همين اتفاق براي اريك گارســيا تكرار شــد و 
مدافع جوان بارسا از زمين بيرون رفت. اين هفتمين تساوي 

بارسا در اين فصل بود.
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الساندرا كمپدلي ايتاليايي كه قرار است سرمربي تيم ملي واليبال زنان شود، به ايران آمد. او در 
سفر 15روزه مذاكرات نهايي را با فدراسيون واليبال انجام خواهد داد. در اين مدت او برنامه هايش 
را به فدراســيون ارائه مي دهد. كمپدلي 2وظيفه مهم دارد؛ تيم ملي واليبال را براي حضور در 
مسابقات آسيايي آماده كند و روي تيم هاي نوجوانان و جوانان ايران هم نظارت داشته باشد. 
طبق برنامه اي كه فدراسيون چيده است، كمپدلي چند بازي از ليگ برتر و چند بازي از ليگ دسته 
يك زنان را تماشا مي كند. او ديروز گفت وگويي با سايت فدراسيون داشت و درخصوص حضورش 
در ايران گفت: » قبل از قبول پيشنهاد ايران با بزرگان زيادي در واليبال جهان صحبت كردم. از 
همكاري با واليبال ايران خوشحالم و شوق زيادي براي شروع كار دارم. برايم خيلي مهم است 
كه با مربيان واليبال ايران ارتباط خوبي برقرار كنم. زنان اندكي در جهان سرمربي تيم هاي ملي 
و باشگاهي هستند. در ايران فرصت خوبي براي زنان مهيا شده است. حتي در ايتاليا هيچ زني 

به عنوان سرمربي در تيم هاي واليبال زنان فعاليت نمي كند.« 
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افقي:
 1- ريشــخند- مالطي از آب 
و خــاك و آهــك- محموله 

غيرقانوني
2- چارخونه نيست- نهضت 

ميرزا كوچك خان- خدعه
3- اشتباه- جانشين- چو حل 

گشت آسان شود
4- داســتان بلنــد- نامــي 

دخترانه- نشاني
5- سوره بيست و دوم قرآن- 
نرده- بي تفــاوت- واحد بازي 

بدمينتون
6- دستوري- محصول سينما- 

گوشه اي در دستگاه نوا
7- تالش و كوشــش- سيب 

آذري- راز نهفته
8- از آثــار زنده يــاد عمران 
صالحي، شــاعر و نويســنده 

طنز پرداز معاصر
9- خطاب غيرمودبانه- نوعي 
پارچه پنبــه اي- بچه اي كه 

هنوز به دنيا نيامده
10- منت گذارنده- خطيب- 

آرامگاه
11- نيم صــداي درازگوش- 
درخشنده رو- رشــوه دادن- 

انتها
12- روشــن و فــروزان- از 

رنگ هاي تركيبي- قليل
13- آوازه- مدال دوم- شبيه 

عقيق
14- ميوه تابستاني- عروس 
به خانه بخــت مي برد- نوعي 

بيماري كبدي
15- خباز- درس نگارشــي- 

صادق و بي ريا
  

عمودي:
1- رنــگ خون- قــوه به ياد 
نگه داشتن مطالب- از خلفاي 

راشدين
2- بدون اضطراب و نگراني- 

فرماندهان- نت ششم
3- پســر گودرز در شاهنامه- 
زره جنــگاوران قديم- ارتش 

قديم
4- آقــاي آلمانــي- رهبــر 
خونخوار هون- رماني نوشته 

رضا اميرخاني
5- پســران عرب- بي نظير- 

اميدواري
6- عسل- طرز عمل- هر يك 
از واحد هاي تخصصي در ارتش

7- سبز تيره- صاف و مسطح- 
دو يار همقد

8- ظاهرشــدن- نخســتين 
ســگي كه قرباني اكتشافات 

فضايي شد- از مشتقات نفت
9- نفــس خســته- بيماري 

عفوني حاد كودكان- نارسانا
10- پندار- چشم به راه- جايز

11- فلز لحيم كاري- ستايش گر- از 
واحد هاي پول قديم ايران

12- باعث و موجب- آرزوي بزرگ- 
قدم يكپا

13- قله كوه- دلداده شيرين- پرتابه 
ورزشي

14- حــرف ندا- كين ســياوش را 
گرفت- از آثار محمدعلي جمالزاده، 

پدر داستان نويسي ايران
15- مقدس بودن- طاليي- فهرست 

15غذاي رستوران
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كبدي ايران در خطر تعليق؟
رئيس فدراسيون كبدي ايران مدعي است سرپرست فدراسيون 

 جهاني اين رشته شده اما منتقدان او مي گويند
 اين ادعا دروغ است و اثبات آن مي تواند باعث تعليق شود

مرگ جــي اس گهلوت، رئيس فدراســيون 
جهاني كبدي بــراي ايراني ها دردسرســاز 
شــد. عبــاس خواجه اورســجي، رئيــس 
فدراســيون كبدي ايران مدعي است كه بعد 
از مرگ گهلوت و تا زمان برگزاري انتخابات، 
سرپرستي فدراسيون را به او سپرده اند ولي 
افرادي در فدراسيون ايران هستند كه اين ادعا 
را نمي پذيرند. هر چند اورسجي مي گويد اين 
حرف ها دعواي انتخاباتي است اما در سايت 
فدراسيون جهاني و در چارت فدراسيون نامي 

از او ديده نمي شود.
مجيد بهرامي، عضو هيأت رئيسه فدراسيون 
كبــدي ايــران و عضــو كميتــه مربيــان 
كنفدراسيون آسيا سرپرســتي اورسجي در 
فدراسيون جهاني را قبول ندارد: »اساسنامه  
فدراســيون جهاني كه در ايران مي بينيم با 
اساســنامه اي كه در خود فدراسيون جهاني 
هســت، متفاوت اســت. در ايران اساسنامه 
تحريف شــده اســت. در اساســنامه اصلي 
آمده اســت كه اگر رئيس فدراسيون جهاني 
به هر دليلي كنــار رفت يا فوت كــرد، دبير 
فدراسيون همه كاره است.« بهرامي حتي از 
كنفدراسيون آســيا هم پيگير موضوع شده 
اســت: »با صحبتي كه با دبير كنفدراسيون 
داشتم، سرپرستي اورســجي را تأييد نكرد. 
اگر قرار باشــد هيأت رئيســه فــرد ديگري 
را غير از دبيــر به عنوان سرپرســت معرفي 
كند بايد 19عضو هيأت رئيســه در اين باره 
تصميم بگيرند. نامه اي كه اورسجي طبق آن 
ادعاي سرپرستي مي كند فقط 5امضا دارد.« 
بهرامي نگران تعليق فدراسيون ايران است: 
»فدراسيون جهاني در هند است و هندي ها 
اصال خبر ندارنــد كه اورســجي خودش را 
به عنوان سرپرست معرفي كرده است. اگر آنها 
متوجه اين كار غيرقانوني شوند، كبدي ايران 
تعليق مي شود. من به كميته ملي المپيك و 
وزير ورزش هم هشــدار داده ام اما متأسفانه 

كسي به اين موضوع توجهي نمي كند.«
ســعيد مقدم بقــا، نايب رئيس فدراســيون 
هم حرف هاي بهرامي را تأييــد مي كند. او 

مي گويد: »هم اكنون يونگ از كره جنوبي كه 
دبير فدراسيون جهاني است، امور فدراسيون 
را به دســت گرفته. ما اســتعالم گرفته ايم و 
سرپرستي اورســجي را تأييد نكرده اند. او با 
چند امضايي كه از دوستانش در فدراسيون 
جهاني گرفته است، ادعاي سرپرستي دارد.« 
مقدم بقا يك ســؤال مطــرح مي كند: »اگر 
اورسجي سرپرست فدراسيون جهاني است 
چرا در اين7-6 ماه هيچ مكاتبه اي با امضاي 
او نديده ايم؟ چرا وزارت ورزش و كميته ملي 
المپيك خودش استعالم نمي كند تا همه  چيز 

روشن شود؟«
14دي انتخابات فدراســيون كبدي برگزار 
مي شود و اورســجي يكي از كانديداهاست. 
منتقدان اورســجي مي گويند او براي اينكه 
دوباره رئيس فدراســيون شــود اين ادعاي 
كذب را مطرح كرده  اســت. اورســجي هم 
مدعي است هجمه  اي كه عليه  او به راه افتاده 
براي پيــروزي رقيبان در انتخابات اســت:  
»دعواي انتخاباتي اســت و مي خواهند من 
را تخريب كنند. گيرم كه من دروغ گفته ام... 
اصال مگر مي شود من دروغ گفته باشم؟ مگر 
شهر هرت است؟!« اورسجي روايت متفاوتي 
درباره اساســنامه دارد: »در اساسنامه آمده 
اســت كه اگر رئيس فدراسيون جهاني فوت 
يا عزل شد، اعضاي مجمع يا نواب رئيس، تا 
زمان برگزاري انتخابــات يك نفر را به عنوان 
سرپرســت مي گذارند. مــا 7نايب رئيس در 
فدراسيون هستيم كه 6نفر با سرپرستي من 

موافقت كردند.«
در ســايت فدراســيون جهاني توضيحاتي 
درباره انتخاب رئيس فدراسيون و كميته ها و 
اعضا هست اما توضيحي درباره اينكه بعد از 
فوت يا عزل رئيس فدراسيون، امور به دست 
چه كسي مي افتد ديده نمي شود. اما در چارت 
فدراسيون نامي از اورسجي هم نيست. شايد 
بهتر باشد كميته ملي المپيك و وزارت ورزش 
خواسته منتقدان اورســجي را اجابت كنند 
و براي تأييد يا رد سرپرســتي اورســجي از 

فدراسيون جهاني استعالم بگيرند.

دوم دي ماه1396 مجمــع انتخاباتي فدراســيون تكواندو برگزار 
شد و ســيدمحمد پوالدگر براي پنجمين بار پياپي به عنوان رئيس 
فدراســيون از مجمع انتخاباتي رأي گرفت. امروز پنجمين دوره 
رياست پوالدگر هم در فدراسيون تكواندو تمام مي شود و او براي 
ششمين بار عزمش را جزم كرده كه صندلي رياست را به كسي ندهد!

   به وقت ناكامي
سيدمحمد پوالدگر سال1373 به نايب رئيسي فدراسيون تكواندو رسيد و 
از سال1379 صندلي رياست اين فدراسيون را در اختيار گرفت. پوالدگر 
در حالي قصد دارد وارد سومين دهه رياست خود شود كه در المپيك توكيو 
نتايج اين رشته نااميدكننده بوده است. رشته تكواندو به صورت رسمي از 
المپيك سيدني وارد بازي هاي المپيك شد. پيش از آن در المپيك1988 
سئول، رشته تكواندو حضوري آزمايشــي در بازي هاي المپيك داشت. 
هادي ساعي نخستين مدال رسمي تكواندوي ايران را در المپيك2000 
سيدني كسب كرد. ساعي مدال برنز سيدني را در المپيك آتن طال كرد. 
در المپيك2004 آتن تكواندو نمايش خيره كننده اي داشــت و با حضور 

2نماينده به مدال طال و برنز رسيد تا فدراسيون پوالدگر با تكيه بر نخبگان 
وقتش بهترين فدراســيون از نظر عملكرد بين فدراسيون هاي المپيكي 
باشد. ساعي در پكن درحالي كه كاروان ايران با تك مدال برنز مراد محمدي 
در جدول مدال آوران حضور داشت ناجي تكواندو و كاروان اعزامي ايران 
شد و به مدال طال رسيد. در المپيك لندن زنگ خطر براي تكواندو به صدا 
درآمد و تكواندوكاران كارشان را با تك مدال نقره محمدباقري معتمد پايان 
دادند. اوج ناكامي تكواندوكاران در المپيك ريو2016 بود كه پيش از اعزام 
با القاب ســونامي و ويرانگر از نفرات اعزامي ياد مي شد ولي همگي دست 
خالي از برزيل برگشتند. در ريو مدال برنز كيميا عليزاده نخستين مدال 
تاريخ زنان ايران در بازي هاي المپيك شد تا ناكامي مردان تكواندو ديده 
نشود و باز هم فرصت 4ساله ديگري براي ترميم تكواندوي مردان از دست 
برود. در المپيك توكيو آرمين هادي پور، ميرهاشم حسيني و ناهيد كياني 
3نماينده تكواندوي ايران بودند كه هر 3نفر دست خالي به كشور بازگشتند. 
با وجود اين ناكامي، رئيس كميته ملي المپيك اظهارنظر عجيبي داشت 
و گفت: »با يك رويداد نمي توان عملكرد يك فدراسيون را ارزيابي كرد و 
تكواندوي ايران در مسير جهش قرار گرفته است.« صالحي اميري اشاره اي 

به اين موضوع نداشت كه كســب مدال در المپيك، حاصل برنامه ريزي 
4ساله هر فدراسيون است و دقيقا جهش از چه زماني آغاز خواهد شد؟

  پايان 2دهه حضور
امروز دوره 4ساله پوالدگر در رأس فدراسيون تكواندو به اتمام  می رسد و 
انتظار مي رود وزارت ورزش و جوانان با هدف برقراري عدالت و جلوگيري 
از بروز هرگونه شــائبه نسبت به انتخاب سرپرســت براي اين فدراسيون 
اقدام كند. مجمع انتخاباتي فدراسيون تكواندو، طبق اعالم وزارت ورزش 
و جوانان قرار است 15دي ماه برگزار شــود. براي حضور در اين انتخابات 
15نفر ثبت نام كرده بودند كه در نهايت مدارك مديريتي محمد پوالدگر، 
محمد جمشيدي، حسين حسين زاده، ســيروس رضايي و هادي ساعي 
تأييد شد و بايد ديد طي روزهاي آينده صالحيت كدام يك از اين نامزدها 
تأييد خواهد شد. پيش از اين نام پوالدگر به عنوان گزينه معاونت قهرماني 
وزارت ورزش مطرح شده بود كه شنيده مي شود اين موضوع منتفي شده و 
به همين دليل پوالدگر قصد دارد براي ششمين بار پياپي به صندلي رياست 

فدراسيون برسد.

س خبر
عك

پوالدگر،بيخيالتكواندونميشود
سيدمحمد پوالدگر براي ششمين بار پياپي قصد دارد براي رسيدن به صندلي رياست در مجمع انتخاباتي فدراسيون تكواندو حاضر شود
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  به تاكسي ها كارت طاليي 5ستاره بدهند
مســئوالن بهتر مي دانند كه هزينه نگهداري تاكسي بسيار سنگين 
است و براي تعميرات آن كه اجتناب ناپذير است رانندگان بايد مبالغ 
هنگفتي را هزينه كنند لذا از مســئوالن تقاضــا داريم حداقل براي 
تاكسي هاي جديدي كه واگذار مي شــود تسهيالتي درنظر بگيرند 
ازجمله اينكه مــدت گارانتي خودرو يا كيلومتــر آن را با هماهنگي 
شركت سازنده افزايش دهند چون تازه پس از اتمام گارانتي عيوب 
آن بيشتر نشان داده مي شود و ديگر اينكه شركت سازنده براي تمام 
خودروها به غير از خودروي كار كه همان تاكسي باشد كارت طاليي 
5ستاره اختصاص مي دهد. از سازمان تاكسيراني درخواست مي شود 
با رايزني با ايران خودرو جهت تخصيص كارت طاليي 5ســتاره و با 
تسهيالت اقساطي قدم بردارد تا كمك شاياني به رانندگان تاكسي 

شود.
محمدحسين عسگري از تهران

  ناامني نگران كننده در خيابان بهاء در رضي آباد شهريار
خيابان بهاء در رضی آباد به دليل وجود فقط چند كارخانه، جاي تاريك 
و پرتي است و به خصوص در مجاورت باغچه احسان زميني است كه 
سارقان با استفاده از آن بارها اقدام به سرقت سيم تلفن و كابل هاي برق 
كرده اند. اين فضا آنقدر براي دزدان امن است كه دربهاي آهني بزرگ 
كه درآوردن آنها بسيار وقت گير است از جا درآورده و با خود برده اند! 
در همين خيابان چند مورد زورگيري اتفاق افتاده و بعضا ســارقان 
مسافران را به آنجا كشانده و مورد  زورگيري قرار داده اند. لطفا صداي 

ما را به گوش مسئوالن برسانيد.
منصوري از رضي آباد شهريار

  همه افزايش ها به جز حقوق نجومي است
درحالي كه قيمت انواع كاالهاي اساسي بيش از صد درصد در برخي 
موارد افزايش يافته است تنها چيزي كه افزايش قابل توجهي ندارد 
حقوق هاست. افزايش 10درصدي حقوق در سال آينده چه دردي از 
جامعه بحران زده دوا مي كند. لطفا به داد مردم برسيد و شعار ندهيد.

كي خواه از شيراز

  طرح زوج و فرد مجددا اجرايي شود
از مسئوالن شهري تهران خواهشــمنديم طرح زوج و فرد سابق را با 
همان رويه سفت و سخت سابق كه قباًل در سطح شهر تهران انجام 
مي شد و نقش به سزايي در كنترل و كاهش آلودگي هوای شهر داشت 
مجدداً اجرايي كنند. از زماني كه طرح كنترل آلودگي هوا به صورت 
كنوني در سطح شهر تهران اجرا مي شود نه تنها از آلودگي هوا كاسته 
نشده بلكه باعث كنترل نسبي آلودگي و ترافيك نيز نشده و هر روز 
وضع بدتر مي شود. شهر بدون آدم ها معنا ندارد و آدم ها بدون اكسي ژن 

زندگي ندارند. بگذاريم شهر زنده بماند.
مينايي از تهران

 گرمخانه ها فرصتي طاليي بــراي درمان معتادان متجاهر 
هستند

جمع آوري معتادان متجاهر و بي خانمان ها و دادن سرپناه آرامبخش 
در اين ايام سرد بسيار عالي اســت و مي توان از آن به عنوان فرصتي 
طاليي براي درمــان معتادان اســتفاده كرد. كافي اســت همراه 
حمايت هاي همه جانبه ديگر تا دوران اصالح و استقالل براي بازگشت 
سالم اين افراد به جامعه برنامه ريزي شــود تا هر سال اين دور باطل 

تكرار نشود يا حداقل از تكرار كاسته شود.
عابسي از كرج

  دستفروش هاي ميدان »هفت تير« آسايش عابرين را سلب 
كرده اند

قابل د رك است كه بسياري از مغازه دارها به علت شيوع كرونا و گراني 
اجاره بهاي مغازه، به دستفروشي روي آورده اند اما بساط كردن اين 
گروه در پياده روهاي »هفت تير« به شدت موجب هرج ومرج و شلوغي 
شد ه است و گاهي اوقات عابران مجبورند از خيابان براي تردد استفاده 

كنند.  از شهرداري تقاضا داريم براي اين افراد فكري بكنند. 
فريدي از تهران

  مسئوالن به فكر احياي فضاهاي سبز باشند
وقت آن نشــده مســئولين به فكر احيای فضاي هاي سبز باشند و 
اجازه ندهند آن مكان ها تبديل به ساخت وساز شود؟ اهميت ندادن 
و ساخت وساز بي رويه مي تواند مشكالت فراواني را در آينده نزديك 
داشته باشد، بياييد از خواب بيدار شويم و شعار ندهيم و فقط به روز 
درختكاري اكتفا نكنيم و فكر نكنيم با كاشــتن يك نهال به صورت 
نمادين، مسئوليت مان را انجام داده ايم. كاشتن نهال رفع مسئوليت 

است اما نگهداري درخت هاي چندساله هنر است. 
الهرودي از تهران

   در چندسال آينده كمبود ويتامين جامعه را زمينگير مي كند
كمبود ويتامين هاي الزم براي بدن كه در ميوه های تازه و سبزيجات 
به وفور وجود دارد، با گراني بيش از حد و انحصاري شدن هريك از آنها 
در چنگ مافياي ميوه و تره بار، موجب آسيب هاي جدي بر پيكر جامعه 
كنوني و آينده سازان فرداي كشور عزيزمان خواهد شد و چه بسا افراد 
زمينگيري كه اگر به اندازه كافي ويتامين به بدنشان مي رسيد به آن 

وضع نمي رسيدند.
محمود بليغيان از اصفهان

   تخفيف هاي متقلبانه برخي فروشگاه هاي زنجيره اي
برخي تبليغــات و تخفيف ها و نوع فروش محصوالت فروشــگاه هاي 
زنجيره اي متقلبانه و مصداق كم فروشي و كالهبرداري است كه ناظران 
مسئول خودشان بهتر مي دانند و از طريق بازرسي نبايد اجازه دهند به 

حقوق و اعتماد مردم تجاوز و بي احترامي شود.
رضاپور از تهران 

پاسخ مسئوالن
پله برقي ميدان هفت تير سالم و در مدار سرويس دهي است

روابط عمومي شــهرداری منطقه7 تهران پيرو انتشار پيام مردمي 
با عنوان »خرابي پــل عابر پياده در ميدان هفت تير مقابل مســجد 

الجواد)ع(« در ستون با مردم روز دوم آذرماه پاسخ داده است: 
»به استحضار همشهريان گرامي مي رساند ايراد يونيت هاي خاموش 
برطرف شده و هم اكنون هر 4يونيت پله برقي در نشانی مذكور فعال و 

در مدار سرويس دهي به شهروندان محترم قرار گرفته است.«

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

استرداد كالهبردار۲۰ 
هزار ميليارد توماني

ســركرده باندي كه پــس از كالهبرداري 
20هزار ميليارد توماني به خارج از كشــور 
گريخته و تحت تعقيب قرار داشت سرانجام 
با اعالن قرمز به اينترپل دستگير و به كشور 

بازگردانده شد.
به گزارش همشهري، اين متهم در سال ۹1 
چندين شركت صوري را به ثبت رساند و در 
سال ۹4 توانست حدود ۶70 ميليون دالر 
وام دريافت كند اما پس از مدتي متواري و 

تالش ها براي دستگيري اش آغاز شد.
ســردار هــادي شــيرزاد، رئيــس پليس 
بين الملل نيروي انتظامي درباره اين پرونده 
گفت: براساس دستور مقامات قضايي، اين 
فرد به اتهام كالهبــرداري به مبلغ 20هزار 
ميليارد تومــان تحت پيگــرد قانوني قرار 
داشت. او با همدستي چند نفر ديگر، با ايجاد 
چندين شركت صوري و گشــايش اعتبار 
اسنادي براي واردات كاال به ايران، در خارج 
از كشور با اســتفاده از جعل اسناد، كاالي 
تقلبي را به جاي كاالهاي واقعي به كشــور 

ارسال مي كرد.
وي ادامه داد: پس از تحقيقات انجام شــده 
مشخص شــد، متهم به يكي از كشورهاي 
منطقه متواري شده است كه با استفاده از 
ظرفيت هاي موجود در بانك هاي اطالعاتي 
سازمان اينترپل، مخفيگاه او شناسايي شد 
كه با هماهنگي هاي الزم با مراجع مربوطه 
داخلي و ســازمان اينترپل، عليه وي اعالن 
قرمز صادر و اين متهم اقتصادي با همكاري 

اينترپل آن كشور دستگير شد.
رئيس پليس بين الملــل در ادامه گفت: با 
استفاده از ظرفيت هاي موجود در كشور اين 
متهم روز چهارشنبه از طريق مرز هوايي و 
فرودگاه امام خميني)ره( به كشور منتقل 
شد و براي طي كردن مراحل قانوني تحويل 

مقامات قضايي شد.

تقدير پليس از دختر 
قهرمان اهوازي

جانشين فرمانده انتظامي استان خوزستان با 
حضور در منزل خانواده اميره بروايه از حركت 
شجاعانه اين كودك اهوازي كه موجب نجات 

جان كودكي يك ساله شد تقدير كرد.
به گزارش فارس، اميــره بروايه دانش آموز 
7ساله ساكن منطقه كوي سادات اهواز چند 
روز پيش با هوشمندي و ايثار توانست جان 
 پسربچه يك ســاله را كه به جوي فاضالب 
سقوط كرده بود نجات دهد. پس از آن بود كه 
انتشار فيلم مربوط به سقوط كودك خردسال 
به فاضالب روباز و نجات وي توســط اميره 
بروايه در فضاي مجازي بازتاب گسترده اي 

داشت.
تــراژدي دردنــاك و تكراري غرق شــدن 
كودكان بي گناه در فاضالب هاي روباز اهواز 
معضل بزرگ اين شهر است كه چند هفته 
پيش يك كودك يكســاله را بــه كام مرگ 
كشاند. پسربچه يكســاله چندمين كودكي 
بود كه به جــوي فاضالب ســقوط كرد اما 
خوشبختانه دختربچه 7ســاله به موقع به 

كمك او شتافت و جان وي را نجات داد.
به همين دليل روز گذشته جانشين فرمانده 
انتظامي استان خوزستان با حضور در منزل 
خانواده اميره بروايه از حركت شجاعانه اين 

كودك اهوازي تقدير كرد.

پســر جوان كه با همدستي 2پســر و 2دختر، تاجر 
ثروتمند تهرانی را به قتل رسانده بود، پيش از رفتن 

پاي چوبه دار از سوي اولياي دم بخشيده شد.
به گزارش همشهري، نخســتين برگ از اين پرونده 
جنايي اوايل بهمن ماه سال۹2 ورق خورد. آن روز قتل 
مردي 70ساله در غرب تهران به پليس پايتخت گزارش 
شد و كارآگاهان پس از حضور در خانه مقتول، با جسد 
غرق در خون وي روبه رو شــدند. آنطور كه پزشكان 
مي گفتند، چند ســاعت از مرگ او مي گذشت و در 
حالي كه دهان و دست وپاي او با چسب بسته شده بود، 

آثار ضربات چاقو هم روي بدنش به چشم مي خورد.
مقتول تاجــري ثروتمند بود كــه به تنهايي زندگي 
مي كرد و خانواده اش  خارج از كشور بودند. نخستين 
كســي كه با جســد وی روبه رو شــده بود، يكي از 
بســتگانش بود كه هر ازگاهي به وي سر مي زد. او در 
تحقيقات به كارآگاهان گفت: مقتول داخل خانه اش 
گاوصندوقي داشت كه مي گفت اسناد و مدارك مربوط 
به امالكش به عالوه 200هزار دالر و سكه هاي طالست.

وي ادامه داد: روز حادثه هرچه به او زنگ زدم پاســخ 
نداد. نگران شدم و خودم را به خانه اش رساندم اما در 
را باز نكرد. سابقه نداشت جواب مرا ندهد. براي همين 
مطمئن شدم حادثه اي رخ داده و پليس و آتش نشاني 
را خبر كردم. با شكســتن قفل وارد خانه او شديم و 

ناباورانه جسدش را داخل اتاق خواب ديديم.
تيم جنايي در ادامه تحقيقات دريافت گاوصندوقي كه 
در خانه مقتول بوده سرقت شده است. مأموران در ادامه 
چند مظنون را در اين پرونده شناسايي كرده و تحت 
بازجويي قرار دادند. يكــي از آنها زني بود كه كارهاي 

خانه مرد تاجر را انجام مي داد و در خانه اين زن چند 
قطعه ظرف بلور و عتيقه كه متعلق به مقتول بودند پيدا 
شد. زن جوان اما مدعي شد كه قاتل نيست و ظروف را 
مدتي قبل سرقت كرده بود تا مقابل مهمانان همسرش 
كه قرار بود از خارج از كشور به خانه آنها بيايند، خودي 
نشان دهد. به اين ترتيب وي آزاد شد و در تحقيق از 

ساير مظنونان هم هيچ سرنخي به دست نيامد.

5سال بعد 
تحقيقات كارآگاهان جنايي در اين پرونده ادامه داشت 
تا اينكه 5سال پس از جنايت، آنها به اطالعاتي دست 
يافتند كه نشــان مي داد 3نفر با مدارك جعلي قصد 
فروش امالك مقتول را دارند. 3متهم دستگير شدند و 
بازجويي از آنها اسرار جنايت 5ساله را برمال كرد. يكي 
از آنها به بازپرس جنايي تهران گفت: ســال۹2 براي 
كار از شهرســتان به تهران آمدم و با اجاره آپارتماني 
در مركز تهران در آنجا ساكن شدم. چند روز پيش از 
جنايت، همراه دختر مورد عالقه ام و خواهرش ميترا و 
2نفر از همشهريانم بوديم كه ميترا گفت در خانه مرد 
تاجري كار مي كند كه خيلي پولدار است و اگر اموالش 
را سرقت كنيم زندگي مان از اين  رو به آن رو مي شود. 
همان روز نقشه سرقت از خانه پيرمرد را طراحي كرديم 

اما قصد كشتن او را نداشتيم.
متهم ادامــه داد: روز حادثه وقتي ميتــرا براي انجام 
كارهاي خانه مقتول به آنجا رفــت، خواهرش را هم 
با خود برد. آنها پشت سرشان در را باز گذاشتند و من 
و 2دوست ديگرم وارد خانه شــده و در جايي پنهان 
شديم. ساعتي بعد 2خواهر آنجا را ترك كردند و من 

و دوستانم دســت و پاي پيرمرد را بستيم و در اتاقي 
زنداني اش كرديم. اما يكي از دوستانم دهان و بيني او را 
با چسبي بست و با چاقو چند ضربه به مقتول زد. پس 
از آن گاوصندوق را سرقت كرديم كه داخل آن تعداد 
زيادي ســكه به همراه 200هزار دالر و مقدار زيادي 
اسناد مالكيت بود. ما پول ها را تقسيم كرديم، اسناد و 
مدارك را هم نزد خودمان نگه داشتيم و وقتي آب ها 
از آسياب افتاد تصميم گرفتيم  با جعل و سند سازي ، 
امالك مقتول را بفروشــيم كه همين كار باعث شد 

دستمان رو شود. 
با حل معماي اين جنايت، بقيه متهمان نيز بازداشت 
شدند و يكي از پسران در برابر اتهام قتل عمدي قرار 
گرفت و براي بقيه به جرم معاونــت در قتل عمدي 
كيفرخواست صادر شــد. عامالن جنايت مدتي بعد 
در دادگاه كيفري محاكمه شــدند كه متهم اصلي به 

قصاص و متهمان ديگر نيز به حبس محكوم شدند.

پايان خوش
با تاييد احكام صادره، پرونده پيش روي قاضي سيدعلي 
موسوي زاده، داديار شعبه اول دادسراي اجراي احكام 
قرار گرفت تا مقدمات اجراي حكم مجرم رديف اول كه 

به قصاص محكوم شده بود فراهم شود.
او در يك قدمي چوبه دار قرار داشت و شمارش معكوس 
براي قصاص وي شروع شده بود، با وجود اين دست از 
تالش براي نجات خودش برنداشت. او از زندان با اولياي 
دم تماس مي گرفت و با گريه طلب بخشش مي كرد. از 
سوي ديگر با توجه به توبه قاتل در زندان و رفتار خوب 
او در ســال هاي حبس، مذاكرات تيم صلح و سازش 

دادسراي جنايي نيز براي جلب رضايت از اولياي دم 
ادامه داشــت، تا اينكه ســرانجام اولياي دم به خاطر 
رضاي خدا و رفتارهاي مناسب او در زندان از قصاص 
قاتل گذشت كردند و او را پيش از آنكه پاي چوبه دار 
برود بخشيدند. با بخشش اولياي دم قاتل از مجازات 
مرگ گريخت و به زندگي بازگشت اما اين تنها اتفاق 
شيرين اين پرونده جنايي نبود؛ چراكه مدتي قبل 2نفر 
از متهمان اين پرونده )يك دختر و يك پسر( در زندان 
رجايي شهر پاي سفره عقد نشستند و با يكديگر ازدواج 
كردند. آنها به جرم معاونت در قتل از سوي دادگاه به 
حبس محكوم شده بودند كه مدتي قبل درخواست 
دادند تا در زندان با هم ازدواج كنند. درخواست آنها نيز 
مورد موافقت قرار گرفت و مراسم عقدشان را در زندان 
برگزار كردند. اين در حالي است كه با بخشش اولياي 
دم، حكم حبس تازه عروس و داماد نيز كاهش يافته و 

به زودي از زندان آزاد خواهند شد.

آخرين و اصلي ترين متهم پرونده قتل مردي كه قرباني توطئه همسرش 
شده بود، بازداشت شد و اعتراف كرد كه با دستور دختر عمه اش دست به 
جنايت زده است. به گزارش همشهري، تحقيقات پليس در اين پرونده 
از روز يكشنبه 21آذرماه امســال و با تماس يكي از ساكنان ساختماني 
در حوالي بزرگراه شهيد محالتي شروع شد. تماس گيرنده گفت كه بعد 
از درگيري زن و شــوهري كه در همسايگي شان زندگي مي كنند چند 
نفر  فرشی  را كه   ظاهرا جســدي درونش بوده را  با عجله از خانه بيرون 
می بردند، ديده است. تيمي از مأموران راهي محل حادثه شدند و براي 
پرس و جو زنگ واحدي كه زن و شوهر جوان در آن زندگي مي كردند را 
زدند. زن جواني در را باز كرد و وقتي مأموران سراغ شوهرش را گرفتند، 
گفت كه او به محل كارش رفته است. مأموران در ادامه از اين زن خواستند 
با شــوهرش تماس بگيرد اما وي به تماس هاي تلفني جواب نمي داد و 

معلوم نبود چه باليي بر سرش آمده است.

به دستور بازپرس جنايي، زن جوان بازداشت شد و در بازجويي ها گفت 
كه با همدستي برادر، پسردايي و دوست وي جان شوهرش را گرفته است.

وي مدعي بود كه با همسرش بر سر مالكيت خانه اختالف داشته و از برادر 
و پسردايي اش خواســته كه او را گوشمالي بدهند. آنها نيز به همراه فرد 
ديگري به آنجا آمده و شوهر وي را به قتل رسانده و جسدش را داخل يك 

فرش پيچيده و با خودشان بردند.
با اعتراف اين زن، 2نفر از متهمان دستگير شدند و با اقرار آنها جسد مقتول 
كه در باغي حوالي شهريار دفن شــده بود پيدا شد اما هنوز متهم اصلي 

پرونده يعني پسردايي زن جوان فراري بود.
تحقيقات براي دستگيري او ادامه داشت تا اينكه وي به دام پليس افتاد 
و صبح ديروز به دادسراي جنايي تهران منتقل شد و مقابل قاضي محمد 

حسين زارعي، بازپرس پرونده قرار گرفت.
او با اعتراف به جنايت گفت: ما قصد كشــتن مقتول را نداشتيم و فقط 

مي خواستيم همسر دخترعمه ام را گوشمالي بدهيم اما او كشته شد. وي 
ادامه داد: دختر عمه ام مي گفت شوهرش قصد دارد امالكي را كه به نامش 
زده است پس بگيرد و اختالفشان بر سر اين بود. او از من كمك خواست 
و من فردي را به او معرفي كردم كه حاضر بود در ازاي دريافت دستمزد 
50ميليون توماني، شوهر وي را گوشــمالي بدهد. اگرچه دخترعمه ام 
50ميليون تومان را به او پرداخت كرد اما وي كالهبردار از آب درآمد و 

بعد از گرفتن پول، ديگر جواب تماس هاي ما را نداد.
متهم ادامه داد:  بعد از آن تصميم گرفتم خودم شــوهر دخترعمه ام را 
گوشمالي بدهم. وقتي به خانه آنها رفتم، دخترعمه ام چاقو به دستم داد 
و من ناخواسته ضربه اي به شوهرش زدم كه منجر به قتل او شد. بعد از 
قتل با يكي از دوستانم تماس گرفتم و جسد را داخل فرش پيچيديم و 
در صندوق عقب پرايد گذاشتيم و به باغ پسرعمه ام برديم و در آنجا دفن 
كرديم. با بازداشت تمامي متهمان اين پرونده بازپرس جنايي براي متهم 
اصلي به اتهام قتل عمدي و ساير متهمان به اتهام معاونت در قتل عمدي 
قرار قانوني صادر كرد و همه آنها براي انجام تحقيقات بيشتر در اختيار 

مأموران اداره دهم پليس آگاهي تهران قرار گرفتند. 

2انفجــار مهيب در كمتر از 24ســاعت، 
2منطقه در تبريز را لرزاند و ضمن تخريب 
چندين خانه و خودرو جان 5نفر را گرفت 

و موجب مصدوميت دست كم 17نفر شد.
به گزارش همشهري، نخســتين حادثه 
ساعت 17:51روز سه شنبه در ساختماني 
5طبقه در كوي بهشتي تبريز اتفاق افتاد. 
در طبقه همكف اين ســاختمان 2 مغازه 
قرار داشــت كه يكي از آنها كابينت سازي  
بود. خبرهاي اوليه حاكــي از آن بود كه 
انفجار گاز در كابينت ســازي  اتفاق افتاده 
و شدت انفجار به حدي بود كه ساختمان 
به طور كامل تخريب و بر سر ساكنانش آوار 
شــده بود. زماني كه آتش نشانان به محل 
حادثه رسيدند با تلي از خاك و آهن مواجه 
شدند. اكبر دشتي، معاون عمليات سازمان 
آتش نشاني تبريز در اين باره به همشهري 
مي گويد: »انفجار در كارگاه كابينت سازي  
كل ســاختمان را آوار كرده بود. در همان 
دقايق اوليه آتش نشانان از ايستگاه هاي18و 
1۹به محل حادثه اعزام شــدند اما حجم 
باالي تماس هاي شهروندان و اخباري كه 
از گستردگي حادثه حكايت داشت باعث 
شد در ادامه نيروهاي كمكي نيز به محل 

حادثه اعزام شوند.« 
صداي ايــن انفجار آن چنان شــديد بود 
كه شــهروندان از نقاط دور آن را شنيده و 
خيلي ها از سر كنجكاوي خود را به محل 

حادثه رســانده بودند و هميــن ازدحام 
جمعيت كار آتش نشانان را دشوار مي كرد. 
در اين شــرايط مهم ترين پرسش درباره 

سرنوشت ساكنان ساختمان بود.
اكبر دشتي در اين باره مي گويد:»در همان 
دقايق اوليه 4نفر كه در ميان آوار گرفتار 
شده بودند، درحالي كه مصدوم بودند نجات 
پيدا كردند. همچنيــن در ادامه يك نفر 
از زير آوار بيرون كشــيده شد كه به دليل 
شــدت جراحات وارده جانش را از دست 
داده بود. دقايقي بعد هم 4شهروند ديگر 
نجات پيدا كردند اما شواهد به دست آمده 
نشان مي داد كه افراد ديگري هنوز زير آوار 

هستند.«
زمان طاليي براي نجات افرادي كه زير آوار 
با مرگ دست و پنجه نرم مي كردند در حال 
سپري شــدن بود. خانواده و نزديكان آنها 
دست به دعا برده بودند و براي سالمتي شان 
دعا مي كردند. معاون عمليات آتش نشاني 
تبريز درباره عمليات آواربرداري مي گويد: 
»آواربرداري با دقت و حساســيت خاصي 
انجام شد. از طرفي يكي از ساختمان هاي 
مجاور نيز دچار آســيب شده و هر لحظه 
امكان داشت ريزش كند. همچنين نفراتي 
كه هنگام وقوع حادثه در طبقات پايين تر 
حضور داشــتند زير حجم وسيعي از آوار 
گرفتار شده بودند.در اين شرايط  عمليات 
آواربرداري ادامه پيدا كرد تا اينكه سرانجام 

2مرد و يك زن از زير آوار بيرون كشــيده 
شدند كه متأسفانه هر 3نفر جان خود را از 

دست داده بودند.«
در همين حال وحيد شادي نيا، سخنگوي 
اورژانس آذربايجان شرقي نيز به همشهري 
مي گويد:»متأسفانه اين انفجار در مجموع 
5كشــته و 15مصــدوم برجا گذاشــت 
كه جانباختگان شــامل 3مــرد18، 32و 
40ساله و 2زن 35و 85ســاله بودند.« او 
ادامه مي دهد: »از مجموع 15مصدوم اين 
حادثه 11نفر به شكل سرپايي مداوا شدند 

و 4نفر ديگر همچنان بستری هستند.« 

دومين انفجار
در شــرايطي كه عمليات آواربــرداري و 
ايمن ســازي  در محل حادثه انفجار كوي 
بهشــتي ادامه داشــت، انفجــار مهيب 
ديگري در منطقه حكم آبــاد تبريز اتفاق 
افتاد. ايــن حادثه ظهر روز چهارشــنبه 
در خانه اي يك طبقه در بافت فرســوده 
تبريز رخ داد اما شــدت آن به حدي بود 
كه عالوه بر تخريــب آنجا، دو خانه مجاور 
نيز به شــكل كامل تخريب شــد. معاون 
عمليات آتش نشاني تبريز درباره دومين 
حادثه مي گويد:»دومين حادثه نيز بر اثر 
نشت گاز اتفاق افتاد اما خوشبختانه اين 
حادثه تلفاتي به همراه نداشت و فقط 2نفر 
مصدوم شدند.« او ادامه مي دهد: »ظاهرا 

هنگام وقوع انفجار در اين خانه هيچ كس 
حضور نداشته اما در خانه هاي مجاور چند 
نفر حضور داشتند كه 2نفر از آنها مصدوم 
شدند. همچنين به دليل شدت انفجار، چند 
خانه در آن منطقه نيز دچار ترك خوردگي 
شدند و شيشه چندين خانه نيز شكست.« 

ســخنگوي اورژانس تبريز نيــز درباره 
مصدومان حادثــه مي گويد:»2مصدوم 
حادثه انفجار در حكم آباد كه دچار صدمات 
جزئي شده بودند به صورت سرپايي مداوا 
شــدند و به جز آنها به هيچ كس ديگري 

آسيب نرسيد.«

وقتي بالگرد حامل وزير ژاندارمري ماداگاسكار در دريا 
ســقوط كرد، آقاي وزير كه زنده مانده بود 12ساعت 

بي وقفه شنا كرد تا اينكه خود را به ساحل رساند.
به گزارش همشهري به نقل از گاردين، چند روز پيش 
يك قايق بزرگ كه بيش از 80سرنشــين داشــت در 
آب هاي شمال شرق ماداگاسكار غرق و از همان زمان 

تالش ها براي پيدا كردن اجساد قربانيان آغاز شد.
روز دوشنبه گذشته درحالي كه جسد 21سرنشين قايق 
پيدا شــده و تالش ها براي يافتن سرنوشت دست كم 

۶0نفر ديگر ادامه داشت، وزير ژاندارمري اين كشور به 
نام سرژِگلِه به همراه 3افسر ژاندارمري سوار بالگرد شدند 
تا براي بررسي عمليات نجات و همچنين غرق شدن قايق 
مسافري راهي محل حادثه شوند. بالگرد آنها اما در فراز 

دريا دچار حادثه شد و سقوط كرد.
كسي از سرنوشت سرنشــينان بالگرد خبر نداشت تا 
اينكه روز بعد مردم محلي در نزديكي يكي از ســواحل 
ماداگاســكار متوجه 2مرد شــدند كه با شنا كردن در 
دريا به ساحل نزديك مي شدند. آنها وزير ژاندارمري و 

يكي از افســراني بودند كه از حادثه سقوط بالگرد جان 
سالم به در برده بودند. به گفته يكي از مسئوالن وزارت 
ژاندارمري، ظاهرا پس از سقوط بالگرد كه هنوز علت آن 
مشخص نيست آقاي وزير و يكي از افسران توانسته بود 
با چسبيدن به يكي از صندلي هاي بالگرد در دريا شناور 
بمانند. آنها سپس 12ساعت بي وقفه شنا كرده بودند تا 

اينكه خود را به ساحل رسانده و نجات يافتند.
در ويدئويي كه از لحظه نجات آقاي وزير در شبكه هاي 
اجتماعي منتشر شده، او با تشكر از ماهيگيران و مردم 
محلي مي گويد: به لطف خــدا هنوز نوبت مرگ من فرا 
نرسيده. هيچ جراحت و مشكل خاصي ندارم. تنها سرما 
خورده ام و مي توانم وظايفم را ظرف 24 ساعت آينده از 

سر بگيرم. به گفته يكي از فرماندهان ارشد ژاندارمري 
ماداگاســكار، آقاي وزير كه از چند مــاه پيش و پس از 
30 سال خدمت در ژاندارمري، به عنوان وزير ژاندارمري 
وارد كابينه دولت شــده، روحيه فوق العاده اي دارد و به 
ورزش اهميت زيادي مي دهد. طوري كه آمادگي بدني 
او در 57 ســالگي مانند يك نظامي 30 ساله است و به 
همين دليل بوده كه وي توانسته 12ساعت بي وقفه شنا 

كند و جانش را نجات دهد.
براساس اين گزارش، هنوز از سرنوشت 2سرنشين ديگر 
بالگرد سقوط كرده و همچنين ۶0سرنشين قايق غرق 
شــده خبري نيســت و تحقيقات درباره هر دو حادثه 

ادامه دارد.

شناي 1۲ساعته آقاي وزير براي نجات از مرگ

جزئيات 2  انفجار هولناك در تبريز
در ۲انفجار جداگانه 5نفر جان خود را از دست داده و 17نفر مصدوم شدند

بازداشت پسردايي كه با دستور دخترعمه قاتل شد

2 نفر از متهمان قتل تاجر ثروتمند در زندان با يكديگر ازدواج كردند

بخشش عامل جنايت 200هزار دالري
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ديگررشتهها
در اين دوره اعضاي آكادمي اسكار براي برخي از رشته ها 
10فيلم و براي برخي ديگر 15فيلم انتخاب كرده اند. در 
رشــته چهره پردازي نيز اعضاي آكادمي اسكار 10فيلم 
ازجمله فيلم هاي »تل ماسه«، »خاندان گوچي«، »كوچه 
كابوس«، »وقتي براي مردن نيســت« و »داستان وست 
سايد« را برگزيده اند. اين فيلم ها همچنين از بخت هاي 
اصلي دريافت جايزه اسكار در رشــته بهترين فيلم و 
بهترين كارگرداني نيز هستند. در رشته بهترين موسيقي 
متن 15فيلم، در بخش صدا 10فيلم و براي كسب عنوان 
بهترين ترانه اورجينال نيز 15فيلم براي حضور در فهرست 
اوليه برگزيده شده اند. براي هريک از رشته هاي انيميشن 
كوتاه و فيلم كوتاه اليواكشن نيز 15فيلم انتخاب شده اند.

پيشرويقهرمان
اســامي نامزدهاي اوليه نود وچهارمين دوره جوايز اسكار 
در 10رشــته ازجمله در رشــته هاي فيلــم بين المللي، 
چهره پردازي، موسيقي، ترانه، صدا، جلوه هاي تصويري، 
فيلم كوتاه انيمشن، فيلم بلند مستند و فيلم كوتاه مستند 
اعالم شــد. رأي گيري براي انتخــاب نامزد هاي نهايي 
27ژانويه )8بهمن( آغاز خواهد شــد و يك هفته بعد به 
پايان مي رســد و اســامي نامزدهاي 7فوريه )19بهمن( 
اعالم مي شود. مراســم اهداي جوايز اسكار نيز 27مارس 

)7فروردين 1401(برگزار مي شود.
 به گزارش ورايتي، فيلم قهرمان براي حضور در فهرست 
15نامزد اوليه رشــته بهترين فيلم بين المللي اســكار 
2022انتخاب شده اســت. عدم انتخاب فيلم »تيتان« به 
كارگرداني ژوليا دوكورنو در فهرست اوليه نامزدهاي رشته 
بهترين فيلم هاي بين المللي بزرگ ترين شگفتي اين دوره 
از جوايز اسكار را رقم زده اســت. ژوليا دوكورنو، دومين 
كارگردان زن تاريخ ســينما بود كه جايــزه نخل طالي 
كن در سال 2021را به خاطر ساخت فيلم »تيتان« از آن 
خود كرده بود. عدم  اعالم نام فيلم هاي »مموريا« با بازي 
تيلدا سوئينتن و به كارگرداني آپيچاتپونگ ويراستاكول، 
محصول مشترك كشــورهاي تايلند، كلمبيا، انگليس، 
فرانســه و آلمان و »باز كردن مشــت« بــه كارگرداني 
كايرا كوالنكو از روســيه براي حضور در فهرســت اوليه 
نامزدهاي بهترين فيلم بين المللي جايزه اسكار 2022نيز 

از بزرگ ترين شگفتي هاي اين دوره بوده است.

جدي ترين رقباي قهرمان در غياب تيتان
 در غياب فيلــم »تيتــان«، »مموريا« و »مشــت باز«، 
فيلم هاي »ماشــين من را بران« به كارگرداني ريوسوكه 
هاماگوچي، »كوپه شماره 6« به كارگرداني يوهو كاسمانن 
از فنالند، »دســت خدا «به كارگرداني پائولو سورنتينو از 
ايتاليا، »بدترين آدم دنيا« ســاخته جواكيم ترير از نروژ 
و فيلم »فرار« به كارگرداني يوناس پوهر راسموســن از 
دانمارك )اين فيلم در رشته بهترين فيلم مستند بلند هم 
كانديداي دريافت جايزه اســت( به احتمال زياد از رقباي 
اصلي فيلم قهرمان براي كســب جايزه اســكار در رشته 
بهترين فيلــم بين المللي خواهند بود. در اين فهرســت 
همچنين 4فيلم »زمين بازي«، »كنــدو«، »من مرد تو 
هستم« و »دعا براي دزديده شــده«، توسط كارگردانان 
زن ساخته شــده اند. 3كشــور بوتان، پاناما و كوزوو نيز 
براي نخستين بار توانسته اند در فهرست اوليه نامزدهاي 
رشته بهترين فيلم بين المللي جوايز اسكار حضور يابند. 
بزرگ ترين شگفتي ساز اين دوره كشور پاناما عنوان شده 

كه با فيلم »ميدان كليسا« براي نخستين بار در فهرست 
اوليه نامزدهاي بهترين فيلم بين المللي حضور يافته است.

فيلم قهرمــان، آخرين ســاخته اصغر فرهــادي بايد با 
14فيلم ديگر راه يافته به فهرست اوليه رشته بهترين فيلم 
بين المللي اســكار 2022براي حضور در فهرست نهايي 
اين رشته، رقابت كند. عالوه بر فيلم »قهرمان«، فيلم هاي 
»آزادي بزرگ« از اتريش، »زمين بازي« از بلژيك، »لونانا: 
يك گاو نر در كالس درس« از بوتان، »فرار« از دانمارك، 
»كوپه شماره 6« از فنالند، »من مرد تو هستم« از آلمان، 
»بره« از ايسلند، »دســت خدا« از ايتاليا، »ماشين من را 
بران« از ژاپن، »كندو« از كوزوو، »دعا براي دزديده شده« 
از مكزيك، »بدترين آدم دنيا« از نروژ، »ميدان كليسا« از 
پاناما و »رئيس خوب« از اسپانيا در فهرست اوليه فيلم هاي 

بين المللي نودوچهارمين دور جوايز اسكار حضور دارند.

مستندهاي بلند
اعضاي آكادمي اســكار همچنين 15فيلم را به عنوان 
نامزدهاي اوليه رشته بهترين فيلم مستند برگزيده اند. 
فيلم هــاي »صعود«)عــروج( به كارگرداني جســيكا 
كينگدون، »ســرزمين آتيكا« )زمانــي براي نمايش( 
ساخته استنلي نلســون، »بيلي ايليش: دنيا يك مقدار 
كدر اســت« )اپل اورجينــال فيلمز( ســاخته آرجي 
كاتلر، »فابا دايي« )يانسوس فيلمز( كارگردان جسيكا 
بشــير، »موج اول« )نشــنال جئوگرافيك( ســاخته 
مايتو هينمن، »فــرار« )نئون( ســاخته يوناس پوهر 
راسموســن، »در همان نفس« )اچ بي او داكومنتاري 
فيلمز( به كارگردانــي نانفو وانگ، »جولي«)ســوني 

پيكچرز كالســيك( كارگردانان جولي كوهن و بتسي 
وست، »رئيس جمهور«)گرينويچ اينترتينمنت( ساخته 
كاميال نيلسون، »مراسم«)نتفليكس( كارگردان رابرت 
گرين، » عمليات نجات« )نشنال جئوگرافيك( ساخته 
جيمي چين و اليزابت چاي وراســارهلي، »ساده تر از 
آب« )اچ بي او داكومنتاري فيلمــز( كارگردان: مگان 
ميالن، »تابستان روح« )يا زماني كه نمي توان انقالب 
را از طريــق تلويزيون پخش كرد()هولو/ ســرچ اليت 
پيكچرز( كارگردان: كاست الو، »زير زمين مخملي« )اپل 
اوريجينال فيلمز( ساخته تاد هاينز و»نگارش با آتش« 
)موزيك باكس فيلمز( كارگردان: رينتو توماس از سوي 
آكادمي اسكار به عنوان نامزدهاي اوليه رشته بلند ترين 

فيلم مستند انتخاب شده اند.

 تيتان و مموريا بزرگ ترين غايبان نود وچهارمين 
دوره جوايز آكادمي اسكار هستند

نگاهي به كتاب »سواد رسانه اي« در گفت وگو با فاطمه معين، يكي از مترجمان آن

سواد رسانه اي نياز امروز جامعه ايران

 هدف شــما از ترجمــه اين كتاب چــه بود و 
مي خواستيد چه پيامي را به مخاطب منتقل كنيد؟ 
ما در عصــري زندگي مي كنيم كــه فرزندانمان در 
مواجهه با رسانه هاي مختلف قرار دارند و اين رسانه ها 
بدون آنكه والدين بخواهنــد در تربيت بچه ها نقش 
مؤثري دارند؛ يعني امروزه در كنار پدر و مادر، رسانه 
عضو ســومي اســت كه در امر تربيت دخيل است. 
فرزندان به نوعي با رسانه ها زندگي مي كنند و از آنها 
آموزش مي گيرند و در نتيجه اين موضوع كه رسانه ها 
چه آموزش هايي مي دهند، بسيار مهم است. با توجه 
به اهميت اين موضوع و از آنجا كه سن مصرف رسانه 
در جامعه پايين آمده اســت و بچه ها بــا تهديدها و 
آسيب هاي زيادي مواجه هستند، ترجمه كتاب سواد 

رسانه را همراه خانم مريم جعفريان انجام داديم.
مخاطب كتاب، كودكان هستند؟

مخاطب اصلي كتاب كودكان هستند و اين كتاب در 
مدارس خارج از كشور در قالب 5جلد و به عنوان واحد 
درسي تدريس مي شود، اما باتوجه به اينكه محتواي 
اين 5جلد شــبيه هم بود، ما چكيده اي از اين 5جلد 
را در يك كتاب جمــع آوري كرديم. مخاطب اصلي 
درواقع دانش آموزان پايه ششــم تا نهم هستند. در 
كتاب سواد رسانه اي تمرينات و آموزش هايي وجود 
دارد كه بچه ها به جاي آنكه صرفاً مصرف كننده باشند 
از خود خالقيت نشان داده و توليد محتوا مي كنند و 

در كنار آن، آسيب هاي ناشــي از رسانه ها را بهتر 
مي شناسند.

اين كتاب ترجمه است، اما 
در مثال ها و تمرينات بومي سازي و 

از نمونه هاي ايراني استفاده شده 
است. باتوجه به اين موضوع چقدر 

سعي كرده ايد كه در ترجمه به 
متن و نوشــتار اصلي كتاب 

وفادار بمانيد؟ 
مطالــب دقيقــا مطالب 

كتاب هاي اصلي اســت 
و ما مطلب جديدي به 
آن اضافه نكرده ايم. تنها 

بعضی تغييرات در برخي مثال ها و نمونه ها با هدف 
بومي ســازي انجام داده ايم. به عنــوان نمونه در يك 
مثال اســم يك همبرگر خارجي كه بسيار معروف 
است وجود داشــت كه ما آن را تغيير داديم و از اسم 
همبرگر داخلي استفاده كرديم. يا در يك بخش ديگر 
كتاب، تصوير يك بيلبورد آمريكايي وجود داشت كه 
ما آن را تغيير داديم و تصوير يــك بيلبورد ايراني را 
جايگزين كرديم. تغييرات در اين سطح بود و ما سعي 
كرديم به طور كامل به متــن اصلي كتاب در ترجمه 

وفادار بمانيم.
باتوجه به گســتردگي رســانه ها در 
جامعه امروز، از تلويزيون گرفته تا انواع و اقسام 
شــبكه هاي مجازي و حتي بازي هاي رايانه اي، 
مطالعه چنين كتاب هايي تا چه حد براي كودكان و 

والدين مي تواند مناسب و تأثيرگذار باشد؟ 
قطعا مطالعه چنيــن كتاب هايي مي تواند بســيار 
تأثير گذار باشــد. مهم ترين اصل كه در اين كتاب به 
آن توجه خاص شــده، تمرين محور بودن آن است. 
ما در صفحات اوليه كتاب يك جــدول قرار داده ايم 
كه اين جدول ميزان اســتفاده مخاطب از رسانه را 
ارزيابي مي كند. همچنين يكسري تمرينات را قرار 
داده ايم تا مخاطب كتاب ســاعاتي را دور از رســانه 
ســپري كند و فرصتي براي تفكر داشــته باشد. در 
كشــوري مانند آمريكا برنامه اي وجود دارد كه از آن 
با عنوان روزهاي خاموش يــاد مي كنند. در اين روز، 
همه مردم رســانه ها را خاموش می كنند و به 
انجام كارهاي مورد عالقه خود مي پردازند؛ 
بنابراين نياز است كه ما هم در كشور چنين 
فراغت و ساعت هاي خاموشي داشته باشيم 
تا با دوري از رسانه ها يك مقدار به ذهن و 
روح مان اســتراحت بدهيم و بتوانيم به 
كارهاي ديگر هم رســيدگي كنيم. 
متأســفانه وابســتگي شديد به 
رسانه ها باعث شــده كه ما 
وقتي حتي بــه طبيعت 
يــا مســافرت و تفريح 
مي رويــم، اين دغدغه 

را داشته باشيم كه آيا گوشي مان آنتن مي دهد يا خير 
يا اينترنت داريم يا نه؛ بنابراين ساعت و روز خاموشي 

برايمان يك نياز واجب و ضروري است.
در فضاي كتاب، تمريناتی وجود دارد كه 
شبيه كتاب هاي مدرسه اي است. باتوجه به حجم 
تكاليف و كتاب هاي درسي دانش آموزان، وجود 
اين كتاب و كتاب هايي از اين دست مي تواند براي 

آنها جذاب باشد؟ 
به اعتقاد من جذابيت اين كتاب به كســي كه آن را 
تدريس مي كند، بســتگي دارد. همچنين همراهي 
والدين هم بسيار تأثيرگذار است؛ چون اگر آموزش 
دسته جمعي باشــد و خانواده ها هم حضور پررنگ 
داشته باشند، چنين كتاب هايي براي بچه ها لذتبخش 
خواهد بود. ما در دنيايي زندگي مي كنيم كه كودكان 
در ميان انبوهي از رسانه ها قرار گرفته اند كه اگر در اين 
فضا به حال خود رها شوند، ممكن است آسيب هاي 
زيادي ببينند؛ بنابراين اگر پدر و مادرها در آموزش 
اين كتاب و تمرينات آن كنار فرزندانشان قرار بگيرند، 
محتواي كتاب هايي از اين دست مي تواند براي آنها 

جذاب باشد.
قيمت روي جلد كتاب 160هزار تومان 
اســت. به نظر شــما تعيين چنين قيمتي باعث 
نمي شود تا هرقدرهم كه اين كتاب مفيد باشد، 
استقبال از آن كم شــود و خانواده هاي كمتري 

به دنبال خريد اين كتاب بروند؟ 
صفحات كتــاب در قالب برگه هاي »A4« اســت و 
از پرينت رنگي در آن اســتفاده شــده است كه اين 
موضوع هزينه بااليي را به همراه دارد. اگر اين كتاب 
سياه و سفيد يا صفحات آن كوچك بود نمي توانست 
براي كــودكان جذابيت داشــته باشــد. در اينجا 
همراهي خانواده ها بســيار مهم است؛ چون باتوجه 
به آموزش هاي مطلوبــي كه اين كتــاب دارد، آنها 
با مديريت صحيــح مخارج مي تواننــد اين كتاب و 
كتاب هايي از اين دست را در ســبد خريد خود قرار 
دهند؛ چون آموزش و پرورش كودكان حساسيت و 
اهميت زيادي دارد و در نتيجه والدين هم بايد دقت 

الزم را داشته باشند.

با توجه به گسترگي و تنوع رسانه ها در عصر جديد كه 
به لطف تكنولوژي هاي نوين هيچ حد و مرزي هم براي 
ارسال و انتقال محتواي آنها به مخاطبان وجود ندارد، داشتن سواد رسانه اي بيش 
از هر زمان ديگري ضرورت دارد. اين ضرورت هم براي والدين است كه وظيفه و 
دغدغه تربيت فرزندان را دارند و هم براي كودكان و نوجوانان تا بدون نياز به 
مراقبت و امر و نهي بزرگ تر ها بتوانند پيام هاي خوب، بد، مثبت و منفي رسانه ها، 

از كارتون و فيلم و برنامه هاي تصويري گرفته تا بازي هاي رايانه اي را از يكديگر 
تمييز دهند. با توجه به اين نياز و ضرورت، انتشارات همشهري پاييز امسال كتابي 
را روانه بازار كتاب كرده است كه »سواد رسانه اي« نام دارد. اين كتاب ترجمه و 
چكيده اي از يک مجموعه كتاب 5جلدي منتشر شده در آمريكاست كه توسط 
معلمان در مدارس اين كشور نيز تدريس مي شود. در گفت وگو با فاطمه معين، 

يكي از مترجمان كتاب سواد رسانه اي اين كتاب را بررسي كرده ايم.

سعيده مرادي
خبرنگار

تازه هاي نشر

  هواي حوالي حوا
»هواي حوالي حّوا« نوشته كامران داوري 
نيكو مجموعه داســتان كوتاه اســت كه 
توسط انتشارات نيســتان به چاپ رسيده 
است. بومي نگاري، بهره مندي ملي، تنوع 
پيرنگ، تغيير مداوم تم داستان ها با توجه 
به موضوعــات روز جامعه ايران، اســتناد 
به فرازهايي از تاريخ معاصــر، تنّوع زبان 
روايت و تغيير شيوه روايت در هر داستان، 
ارجاعات بينامتني و فرامتني، داســتان 
در داســتان، آميختگي كمدي و تراژدي، 
مواجهه سنت و مدرنيته، پايان بندي دور 
از انتظار و اختصار جمالت از ويژگي هاي 
داســتان هاي اين مجموعه اند.اين كتاب 
164صفحه اي در قطع نيم وزيري به بهاي 

23هزار تومان منتشر شده است.

  وقت كبود
»وقت كبــود« مجموعــه اي از غزل هــا و دوبيتي هاي 
سيدمحمد توليت است كه از ســوي انتشارات نيستان 

منتشر شده .
توليت پيش از اين عنوان كرده است كه خودش را شيفته 
و پيرو سنت شاعرانه هوشنگ ابتهاج و مهدي اخوان ثالت 
مي داند و هر چه در غزل و غزل سرايي بدان پايبند و معتقد 
است، 50 سال قبل توسط مهدي اخوان ثالث در قالب شعر 
و متن منظوم ثبت شده است و به همين اعتبار ديگر نيازي 
نمي بيند كه در اين زمينه از زبان خود ســخني بگويد. با 
اين همه، شــعر ســيدمحمد توليت را بايد بسيار وامدار 
شعر هوشنگ ابتهاج، به ويژه صداقت و صميمت عاطفي 
او دانست كه اين موضوع در اشعار اين مجموعه نيز قابل 

رديابي و رويت است.
انتشارات نيستان اين مجموعه 108صفحه اي را در قطع 

نيم وزيري به بهاي 16هزار تومان منتشر كرده است.

  سايه
نمايشنامه »سايه« نوشته رزا جمالي توسط انتشارات سيب 
سرخ منتشر شده اســت. اين كتاب، نمايشنامه اي است با 
دغدغه اي زن محورانه  در جامعه امروز. نمايشنامه در فضايي 
استعاري اتفاق مي افتد؛ يك پناهگاه كه 2 زن- كه هر دو يك 
نام دارند و در يك روز به دنيا آمده اند- به آن رجوع كرده اند، 
اين دو زن هر دو يك سرگذشت داشته اند: يك همسر، يك 
شناسنامه، يك صورت و در اين لحظه نمايشي به يكديگر 
برخورده اند و مي خواهند هويت خود را از نو بسازند. اين جدال 
آنها را وا مي دارد كه مفاهيم كليشه اي را كه از سوي جامعه به 
آنها تحميل شده است ساختار شكني كنند و به جست وجوي 
هويت واقعي خويش بروند، گرچه اين جدال و جست وجو راه 
به جايي نخواهد برد و آنهــا در پايان نمايش به ناتواني خود 
واقف مي شوند و اينكه به شخصيت هايي تراژيك بدل شده اند 
كه اين سرگذشت را زندگي كنند. اين كتاب 29صفحه اي به 

بهاي 8هزار تومان منتشر شده است.
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كيوسك

ماه هاي پاياني سال2021 
با اين اميد سپري مي شد گزارش

كه جهان در سال2022 به 
لطف واكسيناسيون گسترده عليه كرونا، 
بــا آزادي هاي اجتماعي بيشــتري آغاز 
خواهد شد؛ اميدي كه با نزديك تر شدن 
به روزهاي پاياني ســال و با بازگشــت 
محدوديت هاي سابق كرونايي، با سرعت 
بيشتري در حال رنگ باختن است. سويه 
جديد كرونا اكنون به بيشتر كشورهاي 
جهــان منتقل شــده؛ در بســياري از 
كشورهاي اروپايي به سويه غالب تبديل 
شده و با سرعت بســيار بااليي در حال 
پخش شــدن است. بيشــتر كشورهاي 
درگير براي مهار بحران جديد مجبور به 
بازگرداندن محدوديت هاي پيش از آغاز 

واكسيناسيون شده اند.
 كشورهاي زيادي پس از باال رفتن آمار 
واكسيناســيون، محدوديت هايي مانند 
رعايت فاصلــه اجتماعــي، ممنوعيت 
سفر و الزام به اســتفاده از ماسك را لغو 
كردنــد و احتماال همين اقــدام يكي از 
عوامل اصلي در ســرعت باالي شــيوع 
سويه جديد كرونا باشــد. در اين ميان 
نبايد جمعيت انكاركننــدگان كرونا يا 
مخالفان واكسيناســيون را هم ناديده 
گرفت؛ جمعيتي كه هم اكنون بيشترين 
موارد ابتال و مرگ ومير در ميان آنها رخ 

مي دهد. 
در اين شــرايط، نزديك تر شدن به سال 
جديد ميالدي كه همواره بــا برگزاري 
جشــن ها و دورهمي هــاي عمومــي و 
خانوادگــي همــراه بوده اســت، خطر 
شدت گرفتن شيوع اوميكرون را در جهان 
افزايش داده اســت. تــدروس آدهانوم، 
رئيس ســازمان بهداشــت جهاني روز 
دوشــنبه در كنفرانس خبري به مردم 
جهان هشــدار داد تــا در مهماني هاي 
مرتبط با تعطيالت سال نو شركت نكنند.
هم اكنون ســويه جديد كرونا دست كم 
در 95كشور جهان شناسايي شده است. 
آمارها نشان مي دهند شــمار مبتاليان 
به ســويه جديد به صورت متوســط هر 
1.5روز تا 3روز، 2برابر مي شوند. غير از 
افزايش ابتال و مرگ وميــر، بزرگ ترين 
خطري كه از سوي اوميكرون در جهان 
احساس مي شود فروپاشــي نظام هاي 
بهداشت و درمان در كشورهاي مختلف 
است. از اين رو تا به امروز چندين كشور 
در آستانه سال جديد ميالدي و آغاز موج 
جديد كرونا، محدوديت هايي با درجات 
سختي متفاوت را براي شهروندان خود 

وضع كرده اند.

آلمان؛ تعطيلي زندگي شبانه
دولت اين كشــور اعــالم كــرد از روز 
سه شنبه آينده تمام مراكز تفريحي شبانه 
تعطيــل خواهند شــد. در مهماني هاي 

خانوادگي نبايد بيشــتر از 10نفر حضور 
داشته باشــند. همچنين از اين تاريخ به 
بعد تمام مسابقات فوتبال بدون تماشاچي 
برگزار خواهند شد. آلمان پيش از اين هم 
محدوديت هايي براي افراد واكسينه نشده 
وضع كرده و ورود آنها به اماكن عمومي را 
منع كرده بود. از روز يكشــنبه هم ورود 
توريست هاي انگليسي به آلمان ممنوع 
اعالم شد. مسافران از مبدا انگليس بايد 
براي ورود به آلمان تســت منفي كرونا 
ارائه دهند و براي 2هفته در هتل قرنطينه 

شوند.

پرتغال؛ اجبار به دوركاري و تعطيلي از 
ساعت 10شب

دولت پرتغــال دســتور داده تــا تمام 
مراكز سرگرمي شــبانه مانند كافه ها و 
رستوران ها از ســاعت 10شب تعطيل 
شوند. همه شهروندان موظفند تا نهمين 
روز ســال جديد ميالدي دوركار شوند 
و از خانه كار كننــد. تجمع هاي خارج از 
خانه هم در پرتغال به 10نفر محدود شده 
است. عالوه بر اين تمام شهروندان براي 
ورود به مراكز عمومي مانند ســالن هاي 
سينما يا مراسم هاي مذهبي بايد تست 
منفي كرونا به همراه داشته باشند. در روز 
كريسمس هم براي حضور در رستوران ها 
همراه داشتن تست منفي الزامي است. 
استفاده از ماسك در اين كشور از ابتداي 

 ماه جاري اجباري شده است.

انگليس؛ لغو جشن هاي سال نو
صادق خان، شــهردار لندن روز دوشنبه 
اعالم كرد با توجه به افزايش آمار ابتال به 
اوميكرون در اين شهر، امسال جشن هاي 
معمول ســال نو در پايتخــت انگليس 
برگزار نخواهند شــد. بوريس جانسون، 
نخســت وزير انگليس هم اگرچه اعالم 
كرده براي كريســمس هيچ محدوديت 
كرونايي اجرا نخواهد شــد، اما در عين 

حال تأكيد كرده كه ممكن اســت از روز 
شــنبه مقررات محدود كننده در كشور 
به اجرا گذاشته شوند. باال بودن آمار ابتال 
به كرونا در انگليس باعث شده تا بيشتر 
كشورهاي اروپايي ورود مسافران از اين 

كشور را ممنوع يا محدود سازند.

سوئد؛  دوركاري و فاصله گذاري اجتماعي
در ســوئد از مردم خواســته شده تا حد 
امكان دوركار شوند. كافه ها و رستوران ها 
فقط اجازه دارند تعداد محدودي مشتري 
قبول كنند و تمام مشتريان بايد در فاصله 
يك متري از يكديگر بنشينند. استفاده از 
گواهي واكسيناسيون در سوئد افزايش 
قابل توجهي يافته است. در رويداد هاي 
بزرگ عمومي كه از 20تــا 500نفر در 
آن حضــور دارنــد، تمام تماشــاچيان 
بايد نشســته باشــند. در رويداد هاي با 
تماشــاچيان باالي 500نفر ارائه كارت 

واكسن اجباري است.

هلند؛ قرنطينه عمومي
از روز دوشــنبه هلند قرنطينه عمومي 
ســختگيرانه اي را بــه اجرا گذاشــته 
اســت. براســاس مقررات جديد، تمام 
مراكز عمومي، باشــگاه هاي ورزشــي، 
آرايشــگاه ها، مراكز خريد غيرضروري 
و كافه ها دســت كم تا  2هفتــه پس از 
ســال جديد ميالدي تعطيــل خواهند 

بود. تا همين تاريخ هر خانه مجاز اســت 
فقط2مهمان داشته باشد كه اين تعداد 
براي تعطيالت كريســمس و سال نو به 
4نفر افزايش پيدا خواهد كرد. برگزاري 
هيچ مراسمي به جز تدفين مجاز نيست 
و رقابت هاي ورزشــي بدون تماشاچي 
برگزار خواهند شــد. رســتوران ها فقط 
به صورت بيرون بر غذا سرو خواهند كرد 
و فروشگاه هاي غيرضروري بايد خدمات 
آنالين ارائه دهند. تمــام مدارس هلند 
هم تا 10روز پس از سال جديد ميالدي 

تعطيل خواهند بود.

دانمارك؛ تعطيلي رويداد هاي فرهنگي
به دليل جهــش ناگهاني آمــار ابتال در 
دانمــارك، دولت ســالن هاي نمايش، 
ســينما، كنسرت، شــهربازي، موزه ها 
و گالري هــاي هنــري را تعطيل كرده 
است. فروشــگاه ها و رســتوران ها بايد 
پذيراي تعداد محدودي مشتري باشد و 
رستوران ها موظفند رأس ساعت 11شب 
تعطيل كنند. تمام فعاليت هاي آموزشي 
غيرضروري در دانمارك تعطيل شده اند. 
مهماني هاي خانوادگــي بايد در فضاي 
باز برگزار شــوند و پيش از ساعت11 به 
پايان برسند. پيش از اين دولت دانمارك 
مردم را به دوركاري، خودداري از حضور 
در كنسرت هايي با بيش از 50تماشاچي 
تشويق كرده بود. استفاده از ماسك در 

تمام فضاهاي عمومي اجباري است.

ايتاليا؛ واكسيناسيون اجباري
شهروندان واكسينه نشده اتحاديه اروپا 
براي ورود به ايتاليا بايد دســت كم 5روز 
قرنطينه شوند و شهروندان واكسينه شده 
بايد تست منفي كرونا ارائه دهند تا اجازه 
تردد در ايتاليا را داشــته باشند. دولت 
ايتاليا از هفته اول  ماه جاري افرادي كه 
واكسينه نشده اند را تحت فشار بيشتري 
قــرار داد و آنهــا را مجبور بــه دريافت 

گواهينامه ســالمت جديد كرد. به اين 
ترتيب تنها افرادي كه واكســن زده اند 
يا از بيماري بهبود يافته اند و تســت آنها 
منفي اســت اجازه ورود به رستوران ها، 
سينماها يا رويدادهاي ورزشي را دارند. 
واكسيناسيون اجباري در ايتاليا اكنون 
شامل كاركنان مدارس، نيروهاي پليس، 

ارتش و كادر درمان شده  است.

نيوزيلند؛ مرزها بسته مي مانند
برنامه بازگشــايي مرزهــاي نيوزيلند 
به دليل گسترش ويروس كرونا تا پايان 
دومين  ماه سال جديد ميالدي به تعويق 
افتاده است. مسافراني كه قصد ورود به 
نيوزيلنــد را دارند بايد تســت كرونايي 
كه حداكثر 48ســاعت از آن گذشــته 
باشد ارائه دهند و دست كم براي 10روز 
قرنطينه شــوند. نيوزيلند همچنين در 
تالش است با كاهش فاصله تزريق دوز 
دوم و سوم، آمار واكسيناسيون دوز سوم 

را افزايش دهد.

استراليا؛ آزاد از محدوديت
در روزهاي اخير آمار ابتــال به كرونا در 
اســتراليا ركوردي جديــد را ثبت كرده 
و طي 7روز گذشــته به بيش از 15هزار 
مورد رسيده است. اســكات موريسون، 
نخســت وزير، امــا بــراي تعطيــالت 
كريســمس و ســال نو ميــالدي هيچ 
محدوديت خــاص كرونايــي اي وضع 
نكرده است. استراليا به واسطه نرخ باالي 
واكسيناسيون، محدوديت هاي خود را در 
آستانه سال جديد كاهش داده و همين 
موضوع منجر به افزايش آمار ابتال به كرونا 
شده است. البته آمار مرگ ومير ناشي از 
كرونا در اين كشور به لطف واكسيناسيون 
باال، بسيار پايين است. اگرچه استفاده از 
ماسك در فضاهاي سرپوشيده به شدت 
توصيه شــده، اما همچنان هيچ الزامي 
براي استفاده از ماســك، رعايت فاصله 
اجتماعــي يا محدوديــت رفت وآمد در 

استراليا وجود ندارد.

آمريكا؛ عرضه كيت آزمايش رايگان 
جو بايدن روز سه شنبه نسبت به افزايش 
آمار ابتال به ســويه اوميكرون در آمريكا 
واكنش نشان داد اما همزمان تأكيد كرد 
كه قرار نيست سياست قرنطينه در اين 
كشور به اجرا گذاشته شود. بايدن اعالم 
كرد دستور خريداري 500ميليون تست 
سريع كرونا را داده تا با توزيع رايگان آن 
در ميان مــردم، روند غربالگــري كرونا 
را در آمريكا بهبود ببخشــد. او به وزارت 
دفاع آمريــكا هم دســتور داده كه هزار 
پزشــك را براي كمك به بيمارستان ها 
اعزام كنند. بايــدن همچنين قصد دارد 
مراكز تســت كرونــاي جديــدي را در 
ايالت هاي مختلف آمريكا تاسيس كند. 
مركز كنترل و پيشگيري بيماري ها نرخ 
ابتال به اوميكرون در آمريكا را 73درصد 

اعالم كرده است. 

همزمان با شيوع سريع سويه اوميكرون در جهان، كشورها راهكارهاي متفاوتي براي مقابله با آن اتخاذ كرده اند

محدوديت هاي تازه، پيش روي جهان كرونازده

والديمير پوتين، رئيس جمهور روســيه در 
واكنش به برنامه گسترش ناتو به  سوي مرزهاي 
روسيه، تهديد كرد كه پاسخ نظامي خواهد داد. 
او درعين حال گفته كه اميدوار اســت راه حل 
ديپلماتيكي براي تنش هــاي اخير پيدا كند؛ 
زيرا آمريكا اعالم كرده كه آماده اســت تا در 
مورد خواسته هاي امنيتي مسكو مذاكره كند. 
پوتين گفته كه آمريكا و متحدانش بايد درك 
كنند كه ما جايي براي عقب نشــيني بيشتر 
نداريم و روسيه نمي تواند به آنها اجازه دهد در 
فاصله چند دقيقه اي از مسكو موشك هايي در 
اوكراين مستقر كنند. به گفته پوتين، روسيه 
به اقدامات غيردوستانه واكنش سخت نشان 

خواهد داد.

روزنامه نيويورك تايمز ]آمريكا[

روزنامه فايننشال تايمز ]انگليس[

درخواست بايدن براي واكنش 
سريع به اوميكرون

هشدار پوتين به تحركات نظامي ناتو 

روزنامــه نيويورك تايمــز نوشــته كــه 
رئيس جمهور آمريكا، از دولت خود خواسته 
تا نسبت به كرونا واكنش سريع تري داشته 
باشند؛ چراكه در اين كشور موارد جديد ابتال 
به سويه اوميكرون افزايش يافته است. جو 
بايدن از مردم خواسته خسته و نااميد نشوند 
و اين دوران را با بردباري طي كنند. او گفته 
كه مردم مي توانند بــا رعايت پروتكل هاي 
بهداشــتي، تعطيالت را با خانواده هاي خود 
جشن بگيرند. بايدن در عين  حال گفته كه 
همه بايد انتظار افزايش موارد ابتال را داشته 
باشــند. در آمريكا تزريق دوز سوم واكسن 
نگراني ها در مورد سويه اوميكرون را كاهش 

داده است.

ساز مخالف واشنگتن و تل آويو
 گزارش هاي رسانه هاي اسرائيلي نشان دهنده تشديد اختالفات آمريكا
و رژيم صهيونيستي بر سر پرونده هسته اي ايران و شهرك سازي هاست

»اسرائيل و آمريكا در هيچ دوراني 
مانند اكنون بــه يكديگر نزديك و 
متعهــد نبوده اند؛« اين يكي از جمالت مشــهور بنياميــن نتانياهو، 
نخست وزير سابق رژيم صهيونيستي در تمجيد از سياست هاي دولت 
دونالد ترامپ و عملكرد او در پرونده هاي مرتبط با منطقه خاورميانه 
اســت. اين همســويي و هماهنگي تا اندازه اي بود كه برخي رسانه ها 
و تحليلگران از تعيين سياســت هاي كاخ ســفيد در تل آويو سخن 
مي گفتند. اگرچه ائتالف و منافع مشترك آمريكا با رژيم صهيونيستي 
ريشه هايي بسيار عميق تر از روابط ترامپ با نتانياهو داشته، اما به نظر 
مي رسد دست كم ميزان تأثيرگذاري اسرائيل بر سياست هاي منطقه اي 
آمريكا، پس از شكست ترامپ در انتخابات رياست جمهوري اين كشور 
كاهش يافته است. نشانه هاي اين مناسبات جديد، به تدريج طي يك 
سال گذشته در سطح گزارش هاي رســانه اي و يا حتي برخي مواضع 
سياستمداران دو طرف نمايان شده است. يكي از تازه ترين اين مواضع، 
سخنان روز گذشته جيك ساليوان، مشــاور امنيت ملي دولت بايدن 
بود كه براي سفري 2روزه عازم ســرزمين هاي اشغالي شده است. او 
با تأييد ضمني عدم اتفاق نظر طرفين در پرونده هسته اي ايران گفت: 
واشنگتن و تل آويو بايد به چشم انداز و استراتژي مشتركي درخصوص 

ايران دست يابند.

نخست وزير اسرائيل پشت خط بايدن
شــبكه 13تلويزيون رژيم صهيونيســتي همزمان با سفر ساليوان به 
سرزمين هاي اشــغالي، گزارشي را منتشر كرد كه نشــان از تشديد 
اختالفات ميان ســران اين رژيم و آمريكا بر ســر پرونده هســته اي 
ايران دارد. براساس اين گزارش، 
درخواســت هاي نفتالــي بنت، 
نخســت وزير رژيم صهيونيستي 
براي برقراري مكالمــه تلفني با 
جو بايدن به مدت 3هفته بي پاسخ 
مانده اســت. اهميت اين رخداد 
زماني بيشــتر مي شود كه بدانيم 
موضوع مــورد نظر بنــت براي 
رايزني تلفني با بايدن، مذاكرات 
هســته اي ايران در وين اســت. 
شبكه 13اســرائيل همچنين در 
گزارش خود به نقل از منابع آگاه 
مدعي شده نفتالي بنت در ابتداي  
ماه ميالدي جاري، مكالمه تلفني 
بسيار پر تنشي با آنتوني بلينكن، 
وزير خارجه دولت بايدن داشته است. او در اين مكالمه مسائلي را در 
ارتباط با پرونده هســته اي ايران مطرح كرده، امــا در مقابل با اصرار 
بلينكن درباره توقف شهرك سازي  هاي جديد رژيم صهيونيستي در 
شمال قدس روبه رو شده اســت. دولت جديد اسرائيل از  ماه گذشته، 
برنامه اي را براي ساخت بيش از 9هزار واحد مسكوني در منطقه قلنديا، 
در شمال شهر قدس به تصويب رسانده؛ برنامه اي كه نقض فاحش تمام 
قطعنامه هاي ســازمان ملل بوده و اعتراض آمريكا و اتحاديه اروپا را 

به دنبال داشته است.
به گزارش شبكه 13اسرائيل، اصرار بنت بر مواضع پيشين درخصوص 
پرونده ايران و عدم پاسخگويي درباره شهرك سازي  ها باعث شده بايدن 
درخواست هاي او براي مكالمه تلفني را رد كند. پيش از اين، سفر نفتالي 
بنت به واشنگتن و مالقات او با رئيس جمهور جديد آمريكا نيز از سوي 
رسانه هاي اين كشور ناموفق توصيف شده بود. روزنامه واشنگتن پست 
در اين باره مي نويسد: به رغم پيشنهادهاي نخست وزير اسرائيل براي 
تداوم كمپين فشار حداكثري روشن است كه دولت جديد آمريكا گزينه 
ديپلماسي را بهترين و كم هزينه ترين راه براي پرونده هسته اي مي داند.

مأموريت ساليوان در تل آويو
سفر مشاور امنيت ملي بايدن به ســرزمين هاي اشغالي درحالي كه 
نشــانه هاي تنش و عدم هماهنگي ميان آمريكا و اســرائيل روزبه روز 
نمايان تر مي شود، توجه بسياري از رسانه ها را به  خود جلب كرده است. 
به نوشته روزنامه العربي الجديد، جيك ساليوان در اين سفر 2ماموريت 
عمده را دنبال مي كند؛ تالش براي كاهش اختالفات در پرونده هسته اي 
ايران و پيگيري مسئله شهرك سازي  ها. ساليوان در تالشي هدفمند از 
ابتداي اين ســفر چندين بار بر هم پيماني تاريخي آمريكا- اسرائيل و 
تعهد واشنگتن به حفظ امنيت رژيم صهيونيستي در مقابل تهديدهاي 
منطقه اي ايران تأكيد كرد. اما سخنان روز گذشته او مبني بر »ضرورت 
دستيابي به استراتژي مشــترك« درباره ايران نشان داد واشنگتن و 
تل آويو همچنان با موضع كامال يكسان و يكپارچه در پرونده ايران فاصله 
دارند. از سوي ديگر ساليوان با حضور در سرزمين هاي اشغالي، رسما 
نسبت به پيشروي مذاكرات منطقه اي ميان ايران با كشورهايي نظير 
امارات و عربستان ابراز خوش بيني كرد؛ مذاكراتي كه نگراني رهبران 
رژيم صهيونيستي را برانگيخته است. او همچنين به صراحت از تدوين 
برنامه هاي جديد شهرك سازي  توسط دولت بنت انتقاد كرده و آن را 
مانعي بر سر راه مذاكرات صلح فلسطين توصيف كرد. تمام اينها در حالي 
است كه دولت بايدن از سال گذشته، اجراي طرح موسوم به معامله قرن 

را عمال به حالت تعليق درآورده است.

اهداف واحد و استراتژي هاي متفاوت
حسن نافعه، استاد علوم سياسي دانشــگاه قاهره اخيرا در مقاله اي به 
بررســي مواضع آمريكا و رژيم صهيونيســتي در قبال ايران و پرونده 
هسته اي پرداخته است. به نوشته نافعه، اگرچه واشنگتن و تل آويو هر 
دو هدف واحدي براي مهار ايران و تضعيف اين كشور دارند، اما در مسير 
خود براي تحقق اين هدف دچار اختالف هستند. درحالي كه اسرائيل، 
ايران را تهديدي وجودي براي خود مي داند كه هرگونه تعامل يا توافق 
موقت با آن هزينه ساز است، اما آمريكا از منظر سياست ها و منافع جهاني 
خود به ايران نگاه مي كند؛ ازجمله اين منافع مي توان به كاهش تنش 
در منطقه خاورميانه براي تمركز آمريكا بر شرق آسيا و مقابله با چين 
اشاره كرد. بنابراين و برخالف پيش فرض هاي اوليه، نه تنها امكان تفاوت 
استراتژي ميان آمريكا و اسرائيل در پرونده ايران وجود دارد بلكه حتي 
ممكن است اين تفاوت ها به مرز تعارض و تناقض با يكديگر نيز برسند.

كميسيون انتخابات ليبي اعالم 
انتخابــات آفريقا اســت  كــرده 

رياست جمهوري اين كشور كه 
قرار بود فردا برگزار شود، تا 24ژانويه)يك ماه 
ديگر( به تعويق مي افتــد. به گزارش الجزيره، 
كميسيون عالي ملي انتخابات ليبي، پس از آن 
ايــن تاريخ جديــد را پيشــنهاد داد كه يك 
كميسيون پارلماني كه وظيفه اش نظارت بر 
انتخابات است اعالم كرد نمي تواند طبق برنامه، 
دور اول انتخابات را جمعه برگزار كرد. الهادي 
الصغير، رئيس اين كميســيون در نامه اي به 
رئيس پارلمان نوشته اســت: »بعد از مطالعه 
گزارش هاي فني، قضايي و اطالعاتي، به اطالع 
شما مي رسانيم كه برگزاري انتخابات در تاريخ 
24دسامبر ممكن نيســت.« چند روز پيش 
كميسيون عالي ملي انتخابات، در اقدامي كه 
در تعويق انتخابات اثر مستقيم گذاشته، بدون 
اينكه ليســت نهايي نامزدها مشخص شود، 
 تمامي كميسيون هاي انتخاباتي را در سراسر 

كشور تعطيل كرد.
از پيش از آن هم مشــخص بود كه پروســه 
انتخاباتي مورد حمايت سازمان ملل در ليبي 
سرانجامي نخواهد داشــت، چون قوانين آن 
بسيار ســختگيرانه بود و براساس آنها، برخي 

كانديداهاي سرشناس حق شركت در انتخابات 
را نداشــتند. تعويق انتخابات بعــد از ماه ها 
آماده ســازي و چند دور مذاكرات بين المللي 
اتفاق مي افتد و ضربه اي ســنگين به تالش ها 
براي پايان دادن به 10ســال آشــوب در اين 
كشور به شــمار مي رود. ليبي در سال2011 
بعد از سرنگوني معمر قذافي ديكتاتور پيشين 
اين كشــور، دچار بحراني عميق و جدي در 
سراسر كشور شد. از چند روز پيش گمانه زني 
درباره احتمال تعويق انتخابات مطرح بوده اما 
مشكل اين بود كه بين كميسيون پارلماني و 
كميسيون عالي انتخاباتي بر سر اينكه چه كسي 
بايد تعويق انتخابات را اعالم كند اختالف نظر 
وجود داشت. كميسيون پارلماني معتقد بود 
كه كميسيون عالي بايد مسئوليت اين كار را 
قبول كند. اختالف در برگزاري انتخابات در سر 
موعد مقرر، نگراني ها را درباره اينكه نتيجه آن 
ممكن است دوباره خشونت ها را به اوج برساند 
بيشتر كرده اســت. برخي از نامزدها، ازجمله 
پســر معمر قذافي و يك رهبر نظامي كه قبال 
به طرابلس حمله كــرده، چنان با مخالفت در 
بخش هاي زيادي از كشــور مواجه هســتند 
كه احتمال مي رود انتخاب آنها باعث جنگ و 

آشوب داخلي شود.

تعويق انتخابات رياست جمهوري ليبي

89ميليون 
اروپــا از ابتــدای همه گيــری 
كرونا تاكنــون بيــش از 89ميليون 
مــورد ابتــا و بيــش از 1.5ميليون 
مرگ وميــر ناشــی از كرونــا را ثبــت 
كرده اســت. ســويه اوميكرون نيز 
در 38كشــور از 53كشــور اروپايی 

شناسايی شده است

2.5 ميليون
اعــــــــام  طبـــــق 
حمایت هــای  سازمـــان 
اجتماعـی اسرائیل، بیش 
از 2.5 میلیــون اســرائیلی 
)28 درصــد از مــردم( در 
شــرایط فقر به ســر برده و 
برای ادامه زندگی نیازمند 
انســــــانی  کمـــــک های 
هستند. این آمار در سال 
2018، 15 درصــد بــوده 

است
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راهي خانه بخت مي شد، ريش سفيدان و بزرگان اين واقعه را فاطمه عباسي سال ها پيش هر كودكي كه به دنيا مي آمد و هر زوجي كه 
در محلي ثبت مي كردند تا اينكه در20 آذر1297 خورشيدي، اداره سجل احوال در وزارت 
كشور شكل گرفت و براي نخستين  سجل، نام »فاطمه ايراني« ثبت شد و بعد از آن داشتن 
شناسنامه براي همه اجباري شد تا انتخاب نام و ثبت آن، دغدغه اي شود براي پدر و مادرها 

و پاي عوامل و داليل مختلف به اين مسئله كشيده شود. 
در همه سال هايي كه گذشت، مسئوالن سازمان ثبت احوال و كارشناسان اجتماعي، عوامل 
مختلفي را براي نامگذاري ها اعالم كرده اند، اما محدوديت شان همچنان نام هاي خارجي 
براي كودكان ايراني است. آنطور كه محمدباقر عباسي، معاون امور هويتي و حقوقي سازمان 
ثبت احوال كشــور نيز به تازگي گفته، نام  نامه اي در ثبت احوال وجود دارد كه براساس 
نظريات اهل فن شكل گرفته و روي سايت اين ســازمان هم قرار داده شده است. در اين 
ليست نزديك به 6هزار اسم براي پسر ها و دختر ها ثبت شده و تنها نام هاي خارجي است 

كه در اين ليست جايي ندارد.
اگر در گذشته اسامي بچه ها بيشتر از نام هاي متداول انتخاب مي شد و در فاميل از هر 
3بچه 2نفر، هم اسم بودند اما در چند ســال اخير اسامي عجيب و منحصر به فردی كه 
براساس عوامل مختلف انتخاب مي شود، زياد شــده و برخي از اين اسامي حتي معني 
مشخصي هم ندارد و فقط چون تك است روي بچه گذاشته مي شود. حاال ديگر كمتر 
اسم هايي مثل جمشيد، بيژن و ثريا را مي شنويم و اين اسامي جايشان را به آرمهر، راژان و 
آتريسا يا اسامي تركيبي مانند امير داريوش داده است. كارشناسان معتقدند كه گسترش 
فضاي مجازي در اين مسئله دخيل بوده و سبب شده اســت كه بعضي خانواده ها، نام 
فرزندان سلبريتي ها را تقليد كنند. اسامي  كه اغلب غيربومي و مغاير با فرهنگ ديني و 
ملي ماست. براي همين سازمان ثبت احوال پُر شده از اسامي كه شبيه هيچ اسم ديگري 
نيستند. احتماال شنيده ايد كه نام برخي از افراد در گذشته براساس شخصيتي در سريال ها 
يا فيلم ها يا از روي شخصيت هاي واقعي مثل اوشين، اديسون و... انتخاب شده و آن فرد 
حاال در اجتماع دچار مشكل شده است. در سال هاي آينده نيز بسياري از بچه هايي كه 
امروزه نام هاي خاص اما بي محتوا دارند، قطعا با مشكالتي مواجه خواهند شد؛ چرا كه 
نام، يكي از اصلي ترين مشخصات هر فردي است كه از زمان تولد تا مرگ همراه او خواهد 
بود و مي تواند روي شخصيت اش تأثيرگذار باشد. در واقع نام، مشخصه و نمايشگر تربيت 
خانوادگي، فرهنگ موجود در ميان والدين و فاميل و معيار باورهاي ديني يا فرهنگي هر 
خانواده  است. خوشبختانه سازمان ثبت احوال درصورت تشخيص نام هاي غيرمتعارف، 
به فرد اين اجازه را مي دهد كه اسمش را تغيير دهد و از آنجايي كه بعضي نام هاي انتخابي 
خانواده ها ممكن اســت در آينده باعث خجالت فرد  شود، در اين سازمان »كميته  نام« 
تشكيل شده است تا اگر والدين به سازمان ثبت  احوال كشور مراجعه كردند و نام انتخابي 
آنها براي فرزندشان در سامانه وجود نداشته باشد، نام به كميته نام ارجاع داده  شود و پس 
از بررسي و تأييد معني و محتواي آن توسط كارشناسان ثبت احوال و استادان ادبيات 

فارسي، والدين بتوانند نام فرزند خود را ثبت كنند.
آنچه مسلم است اينكه خانواده ها بايد به اين مسئله واقف باشند كه انتخاب اسم حقي 
است كه بر گردن آنهاست و اين نوزاد روزي بزرگ مي شود و اين امكان وجود دارد كه 
داراي جايگاه اجتماعي و... شود، پس بهتر اســت والدين نامي را انتخاب كنند كه در 

آينده هم موجب رضايت او باشد.

نام من، حق من
معدن

طبق آمار ارائه شده از سوی 
سازمان توسعه و نوسازی 

معادن و صنایع معدنی ایران 
)ایمیدرو( از عملكرد طرح 

احیای معادن كوچك، از ابتدای 
سال جاری تا پایان آذر ماه  

۳۹۲معدن احیا و فعال سازی  
شده است. بر این اساس 

مجموع معادن احیا و فعال شده 
از ابتدای اجرای این طرح )احیا 
و فعال سازی معادن كوچك و 
غیرفعال( به ۷۹۱معدن رسیده 

است.
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شغل
طی ۹ماهه سال جاری، با احیای 

 ۳۹۲معدن احیا شده 
 ۳۱۰۴شغل مستقیم ایجاد شده 
و همزمان بالغ بر ۱۸هزار تن به 

ظرفیت تولید این معادن افزوده 
شده و بیش از ۷۱۰۰محدوده 
 معدنی در ۲۱استان پایش 

شده است.

3104

معدن
باتوجه به آمار سازمان صنعت  

معدن و تجارت، درمجموع 
۱۳۰پروژه راهسازی و ۴۹پروژه 

برق رسانی به طرح احیای معرفی 
شده كه پس از اجرای پروژه های 
مذكور توسط مجری طرح ایجاد 
زیربناهای معادن بزرگ و مناطق 

معدنی، ۵۰۳معدن فعال  
توسعه و همچنین ۴۲۱معدن 
غیرفعال، احیا خواهند شد.

421

اول آخر

عدد خبر
حافظ

در دلم بود كه بي دوست نباشم هرگز

چه توان كرد كه سعي من و دل باطل بود
نویسندگان باشگاه

آه اگر شعري داشتم كه غمگين نبود

»حال كرونــا، گراني، بيكاري، حــوادث رانندگي، 
بيماري وحتي بي پولي هم خوب است. ماللي جز 
خودباختگي من نيست! باوركنيد دوست مي دارم 

خوابم عميق وبي پايان باشد ازبس كه از رسيدن به زندگي بازمانده ام!  «
كسي كه اينها را مي گويد خانم جواني است كه پيش روي چند بزرگتر غبطه 
جواني آنان را درهزار سال پيش مي خورد ! يكي از همان هزارساله ها مي گويد: 
خوب، بعد، نتيجه؟ دختر مي گويد: احساس مي كنم بود و نبودم موضوعيت 
ندارد. همان يكي مي گويد: براي خودت يا ديگران؟ دختر جواب مي دهد: براي 

خودم، كاري به ديگران ندارم.
خانم ياس 34ساله، كارشناس ارشد طراحي لباس، گاه و بيگاه كار مي كند و 
نمي كند. گل هاي پارچه اي مي دوزد و به جاي جيب، تن دوز روپوش مي كند 
يا هوس مي كند، قلب پارچه اي بدوزد به اندازه قلب خرگوش و تن آويز سمت 
چپ روپوش هاي سفيد كتاني كند. حتي يك بار ديدم پارچه اي چند تكه زينت 
گلدان اركيده كرده بود كه حال آدم را درجا باغبان مي كرد. خانم ياس احساس 
بيهودگي مي كند. احساس مي كند حال و روزمدادي را دارد كه مدت هاست گم 
شده و گوشه اي افتاده است وكسي سراغي از او نمي گيرد ! پس نبودن برايش 
مهم نيست. من مي گويم: اما شما براي ديگران مهم هستيد. او جواب مي دهد: 
من براي خودم مهم نيستم، ديگران هم همان هايي هستند كه مرا به اين روز 
انداخته اند ! همان هزارساله اولي مي گويد: همين كه هستيد و جمعي با ديدنتان 
حالشان بهاري مي شود. پس اهميت داريد. تبسم كم فايده اي روي صورتش 
نقش مي بندد كه البد يعني شعار ندهيد ! من اضافه مي كنم: باور كنيد هوا هم از 
مالحظه شما خرسند است. چون وقتي شما نفس مي كشيد، او احساس مي كند 

به يك دردي مي خورد.
خانم ياس چيزهايي مي گويد كه مثل سوزن در قلبم فرو مي رودو مرا غمگين تر 
از غروب مي كند. مثاًل مي گويد نمي خواهم زنده بمانم، اما عرضه دل كندن 
ندارم. خانم ياس زندگي را جوري دوست دارد كه نه خودش و نه ما نمي دانيم 
آن جور چه جوري است ! مشكلي كه همه ما كم وبيش داريم نه فقط او، حتي 
هوا هم مي خواهد باراني باشد تا نفس  كسي تنگ نشود سر اين پاييزي كه شب 
چله اش ازگراني بي انار وآجيل بر گزارشد ! يعني راست اين است همه بايد يك 
جوري زندگي را بدوزيم به هم كه حالمان سر قرار باشد نه بي قراري! يعني مثال 
مريم و مراد، الاقل به اندازه خوردن يك بستني ناني با زندگي تفاهم كنند تا 
جدايي اتفاق نيفتد! خود من همين چند هفته پيش، همين جوري ها شدم؛ 
مستأصل؛ نه راهم پيش مي رفت و نه برمي گشت. رها بودم در روزگاري كه عشق 

همچنان عزيزتر از جان است. حتي اگرنان گران تر از جان باشد.
تا اين لحظه 

دوستت نداشته ام
اما زمان چاره ناپذير عشق 

فرا مي رسد
و دريا

ماهياني را 
كه در انتظارشان نبودي

برسينه ات خواهد ريخت
 حال هوا اين روزها خوب نيست انبوهي ابر، كمي باران، بعد صدخوشه خورشيد 
از گوشــه وكنار ابرهاي بازيگوش واين همه پيچيده در تار و تن سرمايي كه 
بيشتر شبيه سوز است، همين! به جز اينها مثل هميشه اغلب در و تخته ها به 
هم نمي خورند، كوچه ها هم حتي تناسبي با خانه ها ندارند. ناگهان در كوچه اي 
به اندازه يك زمين فوتبال، 7 تا كوچه عمودي )برج( ساخته شده است، پس، 
كوچه هاي قديمي از غصه نديدن آفتاب و مهتاب افسردگي گرفته اند. كسي هم 
نمي خواهد باور كند حق با كوچه است وروزي روزگاري كوچه چهار فصل بوده 
و سبزي بهار، سفيدي، آبي تابستان و برگ ريز پاييز را داشته است اما حاال آنچه 
را هم كه دارد زير پاي ماشين ها، تبديل به پاركينگ شده است، حاال و اكنون، 
دلشوره ها و دل تپش هاي بي پايان، عصبيت هاي بجا و نابجا آن قدر حال ساكنان 
كوچه ؛ نرگس، افشين و افسانه، مريم و مراد و... را جان به سر كرده است كه 
برايشان، پژمرده بودن يا نبودن كوچه فرقي ندارد. آن هم درروزگاري كه زندگي 
سردرگم، ياغي، تلخ و درد است. من مردميانسالي درميوه فروشي ديدم وقتي 
قيمت ميوه ها را مي پرسيد هيچ كدام را برنداشت وتنها پياز وسيب زميني وچند 
دانه خيار وگوجه فرنگي و يك دانه انار با خودش برد. من كبود حسرت پنهان 
آن مرد شدم و ماندم چه كنم با انار و آجيل شب يلدا كه 2روزاست در نايلكس 
خميازه مي كشند. بايد منتظر باران بمانم و بي چتر زير باران قدم بزنم تا كسي 

اشك هايم را نبيند، وقتي جيب ها، خشك تر از زاينده رود است.
كاش حال روزگار كمي بهتر شود مبادا كسي دست رد به سينه زندگي بزند!

آه اگر شعري داشتم 
كه غمگين نبود

زباني داشتم 
زمان نداشت

گذشته مي گذشت از من 
تنها حال تورا مي پرسيدم

و تو
حال مرا مي فهميدي

* شعرها به ترتيب از نزارقباني و شهاب مقربين

فريدون صديقي  / روزنامه نگار

پنجشنبه

مراقب خودت باش
يكي از چكيده  توصيه هاي روانشناس هاي باليني است كه »مراقب خودت 
باش«. خيلي ساده روانشــناس ها به افراد توصيه و اين واقعيت را يادآوري 
مي كنند كه بيرون از تو خبري نيست؛ اگر هم هست دليل اول و دوم و حتي 
سوم هم نيست. علت خود تو هستي. حتي لسان الغيب هم گويا در طريق 
حقيقت اين راه مي دانســته كه فرموده: »تو خود حجاب خودي حافظ از 

ميان برخيز«.
بنابراين نخســتين و آخرين موجودي كه مي تواند مراقب تو باشد، خود 
تو هســتي. با توجه به اين واقعيت بدون دور دور كــردن در خيابان هاي 
پناهندگي به اسباب و وسايل آســايش و آرامش سراغ مهم ترين المان ها 
و عناصر مراقبت از خود برويم. آنطور كه سايت verywellmind گزارش 
كرده است اگر بخواهيم از آخر به اول بياييم بايد بدانيم كه چندين و چند 

هورمون در حال بد برخي از ما دخيل هستند كه براي كنترل 
آنها بهتر است افسار روان خود را به دست بگيريم و به 

دست عوامل بيروني اش ندهيم. هورمون هاي 
اكسي توسين )هورمون عشــق( و هورمون 

سروتونين )هورمون شادي و سرخوشي( 
مي توانند موجب تقويت سيستم ايمني 
بــدن، افزايــش عزت نفــس، كاهش 
فشــار خون، تعادل دستگاه عصبي و 
تمدد اعصاب شوند. حاال چگونه اين 
هورمون ها را متعادل كنيم. پيش از هر 
چيز مثبت انديشي قرار دارد؛ بنابراين 
سراغ منفي ترين فكري كه سراغ تان 

مي آيد، برويد و با حركت و نگرش مثبت 
به ترميم آن بخش بپردازيد. خالصه بدون 
آنكه بپرسيد: »پنير من را چه كسي جابه جا 
 كرد« )كتابي به قلم دكتر اسپنسر جانسون(

 »قورباغــه  ات را قورت بده« )كتابــي اثر برايان تريســي(. بدين معنا كه 
بهانه گيري  و عوامل بيروني را كه معموال تغييرناپذير هستند، كنار گذاشته 
و سراغ نخستين عامل آزار دهنده برويد و آن  را خودتان برطرف كنيد. به 
تعبير ديگر كارشناسان سالمت توصيه مي كنند كه براي تهيه يك برنامه 
مطلوب و متناسب براي خودمراقبتي قبل از هر چيز ارزيابي كنيد كه كدام 
بخش از زندگي شما به توجه و مراقبت بيشتري نياز دارد و از آنجا كه شرايط 
زندگي تغيير مي كنــد، اين ارزيابي را هر چند وقــت يك بار انجام دهيد؛ 
چراكه با تغيير شرايط، نيازهاي خودمراقبتي نيز احتماال تغيير خواهند 
كرد. براي چالش هاي خود برنامه ريزي كنيد: اگر متوجه شديد كه جنبه 
خاصي از زندگي خود را مورد غفلت قرار داده ايد، برنامه اي براي تغيير آن 
ايجاد كنيد. همچنين قدم هاي كوچك برداريد؛ الزم نيست همه مشكالت 
و مسائل را به يكباره حل كنيد. يك قدم كوچك را كه مي توانيد براي 
شروع مراقبت بهتر از خود برداريد، شناسايي كنيد. ورزش 
يكي از مهم ترين عوامل تعادل هورمون هاي مرتبط با 
آرامش و كاهش استرس هاست؛ از آن غافل نشويد. 
ورزش هايي كه مي توانند موجب تعريق شــوند 
چنانچه فقط 20دقيقه در روز انجام شــوند، 
معجزه اي براي تعادل هورمون هاي يادشده به 
شمار مي روند؛ بنابراين براي دور كردن حال و 

احوال خراب بايد حركت كرد. 
روانشــناس ها به عنوان آخرين راهكار توصيه 
مي كنند به جاي ورق زدن شبكه هاي مجازي 
از فضاي اينترنت براي جست وجوي راهكار هاي 
به دست آوردن شادي استفاده كنيد. توصيه هايي 
كه عمل كردن به آنها مي تواند گذر از مرز اضطراب 
و افسردگي و ســمت حال خوب و خوشبختي 

باشد.

سوز عشق در حوضخانه
نمايشگاه »سوز عشق« با هدف بزرگداشت هنر خوشنويسي و براي  بهره مندي هنرمندان و عالقه مندان به اين هنر در حال برگزاري سيدمحمدحسين هاشمي
است. در اين نمايشگاه 8 نسخه از ديوان هاي حافظ با كتابت عالي از مجموعه نفايس مركز نسخ 
خطي كاخ گلستان به همراه تابلو خط هاي ارزشمند به نمايش عموم گذاشته شده است. آثار به 
نمايش گذاشته شده شامل 8 نسخه ديوان حافظ شــيرازي است كه قديمي ترين آن مربوط به 
كتابت حسن الكاتب با مقدمه منثور محمد گل اندام، به خط نســتعليق نيم دودانگ و كتابت 

جلي خوش در قطع ربعي شامل غزليات و قصايد است.
7 نسخه ديگر ديوان حافظ به خط استادان برجســته حكيم ركن الدين، علي محمد شيرازي، 
محمدعلي نقيب شيرازي، محمدعيسي بن محمدجعفر، سيدعلي حسيني شيرازي و شاه قاسم 
و دربرگيرنده قصايد، غزليات، رباعيات، مخمســات، لمعات، مغني نامه، مقطعات، ساقي نامه، 

ترجيعات و مثنوي است.
نمايشگاه »سوز عشق« تا هفتم دي ماه در حوضخانه كاخ گلستان واقع در ميدان ارگ برپاست. 
همچنين اين آثار از طريق صفحه رسمي اينســتاگرام مجموعه ميراث جهاني كاخ گلستان به 

آدرس goles tanpalace@ هم قابل مشاهده است.

انجامش بده

همين حوالي 

جومپا الهيري
مادرم هم اكنــون، همچون تكه نوارچســب 
كهنه اي در يك آلبوم بريده روزنامه، به زندگي 
چسبيده اســت. هر لحظه ممكن است كنده 
شــود اما هنوز سر جايش اســت. كافي است 
صفحه را ورق بزنــي تا چســب از كاغذ جدا 
شود و لكه مستطيل شــكل كم رنگي از خود 

به جا بگذارد.

بوك مارك

23نفر 

مهدي جعفري
همه ميگن جنگ جاي بچه ها نيست، واستين 
تا بزرگ شــيد، خب آدم چه مي دونه كي يهو 
بزرگ مي شــه؟ بزرگ يعني كي؟ بچه يعني 

كي؟
- به همه چــي فكر مي كرديم اال اســارت، ما 
اومديم خرمشهررو آزاد كنيم خودمون اسير 

شديم... .

زندگی پدياديالوگ

گرينويچ

 برداشت گل نرگس از باغات
»  خفر « استان فارس
عکس: امين برنجکار

آخر مصور
دوباره حمله كرونا، دوباره دفاع ما ... 

طرح: آدان ايگلسياس

ماليات 11ميلياردی ماسک
مديرعامل تسال، ايالن ماسك در توييتي اعالم كرد 
كه انتظار دارد در سال 2021 بيش از 11ميليارد 
دالر ماليات بپردازد. به گزارش ديلي ميل، تخمين 
زده مي شود ماسك در سال جاري 7 ميليارد دالر 
ماليات ايالتي و فدرال را پرداخــت كرده و تا اول 
ژانويه  درحدود 5ميليارد دالر ديگر نيز پرداخت 
خواهد كرد. در توضيحات اين خبر، سي ان بي سي 

هم آورده كه اين رقم مي تواند ركورد بزرگ ترين صورتحساب مالياتي جهان را به نام خود 
ثبت كند. اين افشاگري درحالي صورت مي گيرد كه ماســك و ساير ميلياردرها با نظارت 
سختگيرانه اي بر ميزان مالياتي كه پرداخت مي كنند، مواجه هستند. همانطور كه پايگاه 
خبري سي ان بي سي درباره  اين موضوع توضيح مي دهد، ماســك در نقش خود به عنوان 
مديرعامل تسال حقوق يا پاداش نقدي دريافت نمي كند و در عوض درآمد او از سود سهام هاي 
شركتش جبران مي شود. زماني كه مديرعامل تسال به پول نياز دارد، مي تواند آن را با استفاده 

از سهام خود به عنوان وثيقه قرض كند كه تعهدات مالياتي مشابهي ندارد.

عفو جادوگران اسکاتلند 
پارلمان اسكاتلند به زودي هزاران نفر را كه قرن ها 
پيش به جرم جادوگري متهم و اعدام شده بودند، 
عفو خواهد كرد. عمده جادوگران جانباخته، زنان 
بودند. به گزارش يورونيوز، ناتالــي  دان، نماينده 
پارلمان اسكاتلند با انتشــار پستي در شبكه هاي 
اجتماعي اعالم كرد كه روند تصويب قانوني براي 
بخشش محكومان اعدام شده جرم جادوگري را به 

راه خواهد انداخت. دان، از حزب حاكم ملي اسكاتلند درباره هدف اين طرح قانوني مي گويد: 
»فكر مي كنم تصحيح اين اشتباه تأثيري واقعي در به چالش كشيدن رويكرد هاي جنسيت زده 
و مردساالرانه همچنان موجود در جامعه ما دارد.« اين نماينده پارلمان از اعضاي سازمان 
»جادوگران اسكاتلند« كه باني اين حركت هستند، تشكر كرده است. »جادوگران اسكاتلند« 
به سرپرستي كلر ميچل، حقوقدان در سال هاي گذشته كارزاري را براي بخشش قانوني و 
عذرخواهي رسمي از هزاران جادوگر قرباني اسكاتلند در سال هاي 1563 تا 1736 و ثبت 

يادبود ملي براي اين جانباختگان به راه انداخت.

نابودي 1500زبان تا پايان قرن
آمارها نشــان مي دهد هم اكنون  با حدود 6هزار و 
500 تا 7هزار زبان گوناگون در سراسر دنيا صحبت 
مي شــود. به گزارش دويچه ولــه، تحقيق تازه اي 
نشان مي دهد كه بيش از هزار و 500 زبان در حال 
انقراض دنيا ممكن است تا آخر اين قرن از بين بروند 
و خواستار ســرمايه گذاري فوري در اسناد سطح 
جامعه و برنامه هاي آموزشي دوزبانه براي مقابله 

با اين تهديد رو به افزايش است.اين تحقيق كه 19 دســامبر، در مجله »نيچر اكولوژي اند 
اوولوشــن« )Nature Ecology and Evolution( چاپ شد، نتيجه گيري كرده 
است كه دامنه اي از عوامل، ازجمله تراكم بيشتر جاده اي كه ممكن است جمعيت را تشويق 
به جابه جايي كند، زبان هاي در حال انقراض را در معرض خطر بزرگي قرار داده  است. محققان 
دانشگاه ملي استراليا ) ANU( مي گويند، درحالي كه آمارها حاكي از آن است كه با حدود 
6هزار و500 تا 7هزار زبان گوناگون هم اكنون در سراسر دنيا صحبت مي شود، بيش از نيمي 

از آنها در معرض خطر نابودي قرار دارند. 
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