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كارگردان كه در نقشی متفاوت  در 
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  فرصت عرض اندام   ديدار برگشت كاذب

سارینا ساعدی كه برای اولین بار در پرش3 گام برای 

دوومیدانی ایران سهمیه مسابقات قهرمانی جهان را گرفته 
است، از سختی های تمرین می گوید 

بازي رفت لیورپول و آرسنال به دلیل تست هاي 

مثبت كاذب كرونا لغو شده بود و حاال بازي برگشت 
بدون بازي رفت در راه است

داستانعامهپسند
 چگونه بعد از گذشت ۵ ماه 

سرانجام مديرعامل پرسپوليس مشخص شد

   انتخاب رضــا درويــش به عنوان 
مديرعامل پرســپوليس آن هم پس از 
۵ماه بالتكليفي، اين ســؤال را به ذهن 
مــي آورد كه چــرا بايــد چنيــن زمان 
قابل توجهي كشته مي شد تا در نهايت دوست علي پروين، اسطوره 

باشگاه، روي صندلي مديريت بنشيند؟ از روزي كه جعفر سميعي، 

مديرعامل سابق پرسپوليس از سمتش استعفا داد دقيقا چه فرايندي 

رخ داد كه وزارت ورزش تكليف مديرعامل و هيأت مديره را مشخص 

نكرد؟ رئيس مجمع باشگاه پرسپوليس دقيقا منتظر كدام سوپرمن 

و ناجي بود كه ماه ها پرطرفدارترين تيم كشور را معطل نگه داشت و 

در اين فاصله تيم با سرپرست موقت )كه مهلت قانوني سرپرستي اش 

هم مدت ها بود به پايان رسيده بود( چه بحران ها و چالش هايي را 

پشت سر گذاشت و چقدر تاوان اين بالتكليفي را پرداخت؟ نيازي به 

يادآوري نيست كه اين مدت چه بالهايي سر پرسپوليس آمد. مجيد 

صدري به عنوان سرپرست موقت در موقعيتي لرزان سكان هدايت 

باشگاه پرســپوليس را بر عهده داشت. صدري جايگاه و محبوبيت 

چنداني ميان هواداران نداشت ولي از روزي كه خبر رسيد مديرعامل 

بعدي پرسپوليس به توصيه مديرعامل استقالل انتخاب خواهد شد، 

داستان كمي تغيير كرد. االن مي شود خوشحال بود كه مديرعامل 

پرسپوليس رفيق علي پروين است نه يار غار مصطفي آجورلو. اين 

خودش مي تواند يك گام به جلو باشــد. هرچند به نظر مي رســيد 

مهم ترين مانــع مديرعاملي باران چشــمه )دوســت مديرعامل 

استقالل( مصاحبه بي موقعش بود؛ جايي كه بند را آب داد و گفت 

بعيد اســت همســر اســتقاللي اش به او اجازه دهد او مديرعامل 

پرسپوليس شود. حاال اينكه او به پشتوانه كدام كارنامه و عملكرد 

نامزد مديرعاملي باشگاه بزرگ پرسپوليس شده بود، بماند. در اين 

سال ها آنقدر افراد بي ربط و ناتوان بر صندلي مديرعاملي پرسپوليس 
و استقالل تكيه زده اند كه شايد طرح چنين پرسشي نابجا باشد.

  باشگاه پرســپوليس در اين مدت جز مديرعامل، عمال هيأت 

مديره هم نداشــت و حاال وزير ورزش اعضاي هيأت مديره را هم 

منصوب كرده است. غالمعلي محمد عليپور و محمد اسد مسجدي 

با سابقه 2سال عضويت در هيأت مديره پرسپوليس در مقام خود 

ابقا شده اند، بدون اينكه مشخص شود اين دوستان در اين 2سال 

دقيقا چه قدمي براي باشگاه پرسپوليس برداشته اند كه حاال وزير 

ورزش به اين نتيجه رسيده كه حضورشان در هيأت مديره را تداوم 

بخشد. در مورد بقيه اعضاي هيأت مديره هم شبهات زيادي وجود 

دارد كه مهم ترينش حضور مشــاور وزير ورزش در سمت رئيس 

هيأت مديره است. ضمن اينكه اســتاد به تازگي به عنوان رئيس 

كميته فني و توسعه فدراسيون فوتبال هم انتخاب شده است. آيا 

انتخاب بيژن ذوالفقارنسب بحث تعارض منافع را به ميان نمي كشد؟ 

ضمن اينكه هواداران پرسپوليس، رئيس تازه منصوب شده هيأت 

مديره را به واسطه مصاحبه هاي اين چند ماهش و وعده هاي سر 

خرمني كه مي داد، يكي از مسببان وضع موجود مي دانند. در تمام 

دوران بالتكليفي، ذوالفقارنسب با خونسردي مصاحبه مي كرد و 

وعده مي داد مديرعامل پرسپوليس به زودي انتخاب مي شود. حاال 

او خودش بر مسند رياست هيأت مديره باشگاه تكيه زده و متأسفانه 

با اين تركيب نمي شــود دربــاره كيفيت عملكرد دوســتان تازه 

منصوب شــده خوش بين بود. در مورد 2نفر از اعضا كه كارنامه اي 

مشخص و معلوم مقابل ديدگان مردم است و بقيه هم مطابق معمول 

اين ســال ها، معلوم نيست به پشتوانه چه پيشــينه مرتبط و چه 

توانايي هايي به هيأت مديره باشــگاهي راه يافته اند كه هر اتفاق 

كوچك و بزرگي در آن براي ميليون ها ايراني مهم است. درست مثل 

باشگاه استقالل، كه وزارت ورزش خيلي زود تكليف مديريتش را 

مشخص كرد ولي در مورد پرسپوليس اين كار با حاشيه و تأخير 

فراوان انجام شد و بي تعارف به نظر مي رســد با اين تركيب و اين 

رويكرد و اين ميزان فرصت سوزي، بايد هشــدارهاي كانال هاي 

هواداري را جدي گرفت. اين فرضيه و پيش داوري كه نمي خواهند 

پرسپوليس ديگر قهرمان شــود، حاال چيزي فراتر از توهم توطئه 

است. باشگاهي كه هر روز با بحراني تازه مواجه مي شود و صندلي 

مديريتش متزلزل و معموال بدون پشــتوانه افكار عمومي است، 

چگونه قرار اســت از پس مشــكالتش برآيــد؟ مديرعامل فعلي 

پرسپوليس با سابقه مديريت باشگاه بودجه بگير سايپا، جز رفاقت با 

علي پروين، چه توانايي خاصي داشــته كه حاال سكاندار هدايت 

باشگاه شده است؟ آيا او هم قرار اســت از فردا همه  چيز را گردن 
قبلي ها بيندازد و اين دور باطل همچنان ادامه بيابد؟ 

  واقعيت اين است كه فوتبال ايران روزبه روز بيشتر به پيش بيني 

معمار پرسپوليس نوين نزديك تر مي شود. بناي با شكوه برانكو، حاال 

در حال تبديل به ساختماني كلنگي است؛ فاجعه اي برخاسته از 

فوتبالي كه هر روز بيشتر از ديروز به آماتوريسم نزديك مي شود. 

خالصه اينكه هر كس در هر مقام مي كوشد تا اين تيم را زمين بزند 

و از اين داستان عامه پسند، بهره اي كسب كند، به شهرتي برسد و 

روزگار را به سرخوشي سپري كند كه به قول آن ديالوگ معروف 

فيلم »كمال الملك« زنده ياد حاتمي، بدنامي بهتر از گمنامي است.
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یكي از سردرگم ترین بازیكنان 
پرسپولیس در دوران سرمربیگري 
یحیي گل محمدي، مهدي عبدي بوده 
است . آیا او از موقعیتي كه با مصدومیت 
آل كثیر به اجبار نصیبش شده 
استفاده خواهد كرد تا به مهره فیكس 

پرسپولیس تبدیل شود؟

 وحيد شمسايي ديروز سرمربي تيم ملي فوتسال شد
 او در اولين گفت وگو بر روي جوانگرايي در ليگ فوتسال و تيم  ملي تأكيد كرد
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س| 
  عك

یادداشت   

 رؤيای من رفتن به
 فینال جام جهانی است

15:30 در آخرین هفته از نیم فصل اول لیگ برتر،  تكلیف قهرمان نیم فصل كه مشخص است   شب نايب قهرمانياستقاللنفت مسجد سلیمان

تكلیف نایب قهرمان را هم پرسپولیس و سپاهان مشخص مي كنند 17:30 فجر سپاسیپرسپولیس
15:00 سپاهانآلومینیوم
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  با اين شرايط نمی شود 
به المپیك رفت

20

19

23:15

لیورپول و آرسنال برای نود و 
سومین بار به مصاف هم می روند

سعيدمروتي|روزنامه نگار

صفحه17

يادداشت
حسن رشوند ؛ دبیر گروه سیاسی

به دنبال اعالم خبر ســفر رئیس جمهور كشورمان به 
روسیه، بار ديگر ماشــین تخريب اصالح طلبان به كار 
افتاد تا نشــان دهند آنچه در پس ذهن آنها نقش بسته، همیشه نگاه به غرب بوده 
و هیچ رابطه اي جز رابطه با غــرب، مطلوب اين جريان نبوده اســت. وقتي بحث 
مذاكرات هســته اي مطرح مي شود، اين غرب اســت كه بايد تصمیم بگیرد توافق 
هســته اي و میزان تعهدات ايران و طرف غربی تا چه میزان بايد باشــد. وقتي در 
تعهدات طرفین برجام، ســخن از منافع مشــترك توافقنامه مطرح مي شود، باز 
اين طرف غربي اســت كه مي تواند براي ايران كانال مالي ســركاري »SPD« را 
طراحي و تعريف كند و قريب به يك ســال با وعده و وعید، مســئوالن خام انديش 
دولت دوازدهم را مشغول اين بازي مســخره كند و تازه پس از نافرجام بودن آن، 
با طرح كانال »اينســتکس« باز غرب انديشــان و غرب باوران را به تحسین چیزي 
برانگیزد كه اصالتا هیچ گاه وجود خارجي نداشــته اســت. گفته اند مومن نبايد از 
يك سوراخ چندبار گزيده شــود، ولي ظاهرا جريان اصالحات و دولت هاي برآمده 
از آن يا خود را مومن نمي دانند يا گزيده شــدن از اين دشــمِن دوست نما را براي 
خويش ســعادت مي پندارند. خسارت چند ســاله از اين همه خوش بیني به غرب 
و ضربه خوردن هــاي غیرقابل جبراني كــه تاكنون از اين زاويه داشــته ايم، كافي 
نیست؟ اگر از منظر شما، نگاه به شــرق عملي مضموم و غیرقابل دفاع است - كه 
هیچ ادله روشني براي آن ذكر نمي شود- به طريق اولي، نگاه خوش  بینانه به غرب 
 كه در طول اين سال ها مصاديق آشکار آن را بســیار سراغ داريم، عملي مضموم تر

خواهد بود.
اين چه رفتاري است كه هرگاه كشور براي رفع چالش هايي كه غرب براي او ايجاد 
كرده، دنبال مسیر ديگري مي رود تا بتواند بخشي از مشکالت مردم را مرتفع كند، 
از گوشه گوشه اين كشــور جرياني بلند مي شــود تا نگذارد اين اتفاق رقم بخورد. 
كیست كه نداند دولت روحاني پس از 7سال گردن كج كردن در مقابل دولتمردان 
متکبر و خودخواه غربي وقتي از آنها ناامید شــد - آن هم فقط با هل دادن و تنفس 
مصنوعي - در اين سال آخري به دنبال انعقاد قرارداد با چین رفت و اگر اراده باالتري 
بر اين قرار نگرفته بود و فردي به عنــوان نماينده ويژه جهت ارتباط با چین معرفي 
نمي شد، يقینا امروز در همان نقطه اي بوديم كه در طول سال هاي دولت روحاني قرار 
داشتیم. چه انتظاري است وقتي مکرر از حلقوم عده اي ضديت با شرق و مخالفت با 
نمايندگان آن يعني چین و روسیه بیرون مي آيد، اين دو كشور با ذهنیت مثبت با 
ما وارد شوند. شايد از همین منظر باشد كه بعضا نمايندگان روسیه و چین در جواب 
اينکه شما بیايید در مجامع بین المللي مدافع حقوق ما باشید، اظهار مي كنند كه 
شما زماني كه از اروپا و غرب ناامید هستید، به سمت ما مي آيید و تا زماني كه چشم 
به آنها دوخته ايد، كوچك ترين توجهي به اين همسايه شمالي خود يا كشوري كه 
در اوج تحريم نفتي، نفت شــما را مي خريد، نمي كنید. همانگونه كه ما در اقتصاد 
بیماري هلندي داريم، در عرصه سیاســي هم آقايان گرفتار اين بیماري شده اند و 
شرق را دشمن و غرب را نجات بخش خويش مي دانند. در زماني كه سخن از قرارداد 
25میلیارد دالري با چین بود، همین جماعت اصالح طلب با آتش تهیه ســنگین 
رسانه اي خود به میدان آمدند تا در مســیر اين قرارداد ايجاد خلل كنند كه از قضا 
تاحدودي هم موفق شدند. هر روز مي ديديم حجم زيادي از صفحات روزنامه هاي 
اصالح طلب مملو بود از اين جمالت؛ »چیني ها قابل اعتماد نیســتند«، »آنچه از 
قرارداد چین نصیب ايران خواهد شد، اجناس بنجل و تجهیزات دست دوم خواهد 

بود«، »چیني ها فقط به دنبال خود هستند« و...
اكنون كــه در آســتانه ســفر آقاي رئیســي به روســیه 

 هســتیم، باز شــاهد همین ادبیات ناامید كننده و تخريبي علیه روسیه و اين سفر 
راهبردي هستیم. 

 اصالح طلبان
وزير امورخارجه كشورمان جمعه در پكن با همتاي چيني خود و نگراني از يك سفر

ديدار مي كند؛ سفري كه به دعوت وزيرامورخارجه چين انجام 
مي شــود و درباره تعامالت دوجانبه و همچنين »نقشه راه 
25ساله« بحث و تبادل نظر شود. در اين ميان اما جداي از 
اهميت سفر اميرعبداللهيان به چين در حوزه گسترش 
روابط دوجانبه و تقويت تبادالت اقتصادي 2كشور، اين 
سفر در 2حوزه »مذاكرات وين« و »نگاه به شرق« از 

اهميت برخوردار است.

وزير امور خارجه فردا با همتاي چیني خود در پکن ديدار مي كند
 يك سفر و چند هدف راهبردي

2
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سارينا ساعدي برنامه ريزي كرده بود كه 
سال ديگر به مسابقات جهاني برود، 

اما يك تغيير، او را يك سال جلو 
انداخــت و دووميداني ايران را 

غافلگير كرد. مهرماه بود كه سارينا 
در مسابقات باشگاهي، 3گام را 12متر 

و 88سانتي متر پريد. ســارينا از معدود ورزشكاران 
ايراني است كه در رشته دووميداني، جهاني شده است.

رضامراد صحرايی، استاد آموزش زبان فارسی  به غیرفارسی زبانان:
فارسی جزو  4زبان كالسيك  دنيا است

سارينا ساعدی از سختی های تمرين می گويد 
 با اين شرايط نمی شود  به المپيك رفت

9
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 زمانی كه خبری از فضــای مجازی و شــبكه های اجتماعی 
نبود، اين نشــريات و روزنامه ها بودند كه به عنوان رسانه های 
مســتقل مورد توجه بودند. كيهان ورزشــی، كه با نام 
مرحوم صدرالدين الهی گره خورده، از اين دســت 
نشريات به شدت جريان ساز بود. سيدمحمدسعيد 
مدنی، حاال ســه دهه ای می شــود كه سردبيری 
 اين نشريه را عهده دار اســت و كلی خاطره از اين

 سه دهه دارد.

خاطره بازی با سیدمحمدسعید مدنی،  سردبیر كیهان ورزشی
ِكلی می خواست به ما »آپركات« بزند

آموزش زبان فارسی به غير فارسی زبانان، جزو دغدغه های 
هميشــه مهم نخبگان ادبيات و زبان فارسی بوده است. 
رضامراد صحرايی، از اســاتيد و نخبگان زبان فارسی نيز، 

سال ها است كه عمرش را به اين مهم اختصاص داد. 
او اشاره می كند كه زبان فارسی از نظر يونسكو، 

جزو 4 زبان كالســيك جهان نيز شناسايی 
 شده اســت؛ در كنار زبان های يونانی، التين

و سانسكريت.

خبر آخر

مديرعامل سازمان زيباسازي شهر تهران روز گذشته با حضور در همشهري از بخش هاي 
مختلف اين مؤسسه بازديد كرد. رضا صیادي ضمن ديدار با مديران روزنامه در تحريريه 
همشهري حاضر شد و با خبرنگاران سرويس هاي مختلف گفت وگو كرد. او خواستار تعامل 
بیشتر خبرنگاران حوزه شهري با سازمان زيباســازي شد و گفت: با تعامل رسانه ها بهتر 

مي توان مطالبات مردم را پیگیري كرد.

پويانمايی »انتقام حتمی است« يکی از آثار برگزيده ارسالی در »پويش قهرمان« است كه به 
انتقام از ترامپ، پمپئو و قاتالن و آمران شهادت شهید سلیمانی می پردازد. اين اثر براساس 
لوحی كه سال گذشته با همین عنوان در پايگاه اطالع رسانی KHAMENEI.IR منتشر شده بود، 
ساخته شده است. با گذشت 2هفته از آغاز »پويش قهرمان«، كاربران با استفاده از محتواهای 

ارائه شده در اين پويش آثار متعددي تولید و به صفحه ويژه اين پويش ارسال كرده اند. 
پويش »قهرمان« پايگاه اطالع رســانی KHAMENEI.IR در آســتانه دومین ســالگرد 
شهادت سپهبد شــهید حاج قاسم ســلیمانی و شــهدای همراه مبتنی بر بیانات حضرت 
آيت اهلل خامنه ای درباره شــهید ســلیمانی راه اندازی شــده اســت. اين پويــش با هدف 
انتشــار محتواهای مرتبط با رهبرانقالب اســالمی و حاج قاسم ســلیمانی جهت استفاده 
و تولید محتوای هنری و اســتفاده پژوهشــگران و عالقه مندان از ۱۰ دی ماه آغاز شد و تا 
 27 دی ماه، ســالروز ســخنرانی تاريخی رهبر انقالب در نمازجمعه ســال۹۸ ادامه دارد.

حضرت آيت اهلل خامنه ای در ديدار اخیر با خانواده و اعضای ستاد سالگرد شهید سلیمانی مجدداً 
به موضوع تقاص از قاتالن شهید سلیمانی اشاره كردند و فرمودند: شهید سلیمانی ماندنی است، 
تا ابد زنده است؛ آنهايی كه او را شهید كردند -ترامپ و امثال او- جايشان زباله دان تاريخ است 
و جزو فراموش شدگان تاريخ خواهند بود در زباله دان، اّما او تا ابد زنده است؛ شهید اين جوری 
است و دشمنان او گم و گور خواهند شد. البّته ان شاءاهلل بعد از آنکه تقاص دنیوی شان را بدهند.

بازديد مديرعامل سازمان زيباسازی از روزنامه همشهری

انتقام حتمی است
پويانمايی برگزيده »پويش قهرمان« پايگاه اطالع رسانی  دفتر حفظ و نشر آثار 

رهبر معظم انقالب منتشر شد

ويژه های  امروز داده نما
مجيد مهرابی | گرافیك: مهدی سالمی

 هر ساعت 
چند نفر بر اثر تصادف می میرند؟

امسال تا به حال با رشد ۱۲درصدی تردد ها نسبت به سال گذشته، 
براثر تصادف ها ۱۱هزارو۱۴۷نفر جان باخته و ۲۶۱هزار نفر مجروح و 
معلول داشته ایم و تعداد جان باختگان متأسفانه رشد داشته است.

سهم سرنشینان و رانندگان از فوتی های تصادف ها

سهم ناوگان عمومی از تصادف های منجر به فوت

2هزار و 100 نفر
كشته  در ناوگان عمومی کشور 

5.4میلیارد تومان
 هزینه هر جان باخته 
در تصادف ها به كشور

بیشترین كشته ها
كامیون ها، تریلی ها و اتوبوس ها

%32
مهم ترین عامل تصادف ها

بی توجهی به جلو

۳۵تا60نفر 
 جان باخته

تصادف ها در روز 

۲۶۱هزار نفر 
 مجروح تصادف ها 
در سال1400

2نفر 
 جان باخته تصادف ها 

در ساعت

 %32
سرنشینان

 %19
عابران

 %2۵
رانندگان

 %24
موتورسواران

۲۰تا۲۵نفر 
مجروح 
 تصادف ها 
در ساعت

ادامه در 
صفحه2

3میلیونسالحشکاریمجازدرگوشهوکنارکشور

پديده اي به نام »بي اشتهايي تحصيلي«فضاسازی برای امتيازگيری بيشتر از ايران
كارشناسان از ترك تحصیل 3۰درصد دانش آموزان  و پیامدهای اجتماعی آن نگران هستند فرانسه و آمريکا به بهانه  كند بودن روند مذاكرات، پروژه امتیاز گیری را پیگیری می كنند

  يك  فعال محیط زيست: 3برابر  اسلحه های مجاز،   سالح غیرمجاز شکاري وجود دارد
  سازمان حفاظت محیط زيست در تالش براي كاهش سالح شکاري است

دی
شی

خور
د 

حام
ي/ 

هر
مش

س: ه
عک

صفحه16 صفحه2

ایرانیهاچقدر
درشبکههای

اجتماعیهستند؟

دسترسی به شبکه های اجتماعی 
به وسیله موبایل در ایران

%۱۰۰

رشد سالیانه تعداد کاربران 
شبکه های اجتماعی در ایران

%9.۱

کاربران شبکه های اجتماعی 
نسبت به کل جمعیت ایران

%4۲.۶

تعداد کاربران فعال شبکه های 
اجتماعی در ایران

۳۶ میلیون نفر 

یکسوم
 ساعت بیداری مردم جهان 

در موبایل می گذرد
13

۱۱هزارو۱4۷نفر
  جان باخته  تصادف ها 

در سال1400
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پنجشنبه 23 دی 21400
سیاست شماره  8412 

دستگاه ديپلماسي و رسانه اي دولت 
ســيزدهم با نزديك شــدن سفر گزارش

قريب الوقوع سيدابراهيم رئيسي به 
روســيه بر ابعاد اقتصادي و تجاري اين سفر در 
ميــان مجموعــه اهــداف آن تأكيــد دارد. 
توازن بخشــي به روابط خارجي ايــران و جلب 
اعتمــاد در همكاري ها با شــرق، رويكرد اصلي 
دولت سيزدهم براي حركت در اين مسير است. 
رئيسي در سفرهاي منطقه اي خود به طور مكرر 
بر اولويت روابط همســايگي و انجام سفرها در 
همين چارچــوب تصريح داشــته اســت. در 
چارچوب اين راهبرد،  اوال، دولت سيزدهم در هر 
دو حالت دستيابي به توافق با گروه1+4يا بدون 
نتيجه ماندن آن، روابط جمهوري اسالمي ايران 
با كشورهاي هم پيمان همسايه، آمريكاي التين 
و آفريقــا را تقويــت خواهد كرد و ســعي دارد 
گرايش نزديك تر به غرب دولت سابق را در اين 
دوره متوازن ســازد. جمهوري اســالمي ايران 
به دنبال تقويت اعتماد سياســي در همكاري با 

كشورهاي شــرق اســت. ايران به دنبال روابط 
متناسب با همه قدرت ها ازجمله چين، روسيه و 

اروپاست.
دوم، مســير همكاري هاي ايران و روسيه فارغ 
از هرگونه زاويه ديدي نســبت به مذاكرات رفع 
تحريم ها در گفت وگوها با 1+4دنبال مي شــود 
و پيام خاصــي را نيز به اين مذاكــرات مخابره 

نمي كند.
ســوم، ســند همكاري هــاي ايران و روســيه 
همچنان در مراحل تدوين قــرار دارد و امضاي 
آن به صالحديد طرف ها در دستور كار سفر آتي 
رئيس جمهور به روسيه نيست. متن نهايي شده 
اين سند در آينده به طرف روس ارائه خواهد شد 
و درصورت توافق ميان 2كشور بايد در مجلس 

شوراي اسالمي تصويب شود.
چهارم، پيشنهادات سند 20ساله همكاري هاي 
راهبردي ايران و روســيه بــا ابتــكار ايران به 
رشته نگارش درآمده اســت. اين سند براساس 
خواسته هاي ايران نوشته شده و استقبال طرف 

روسي را به همراه داشته است. دولت مبتني بر 
اجماع ملي در ارتباط با اين سند همكاري خواهد 
كرد و از همه دســتگاه ها در ارتباط با اين سند 
نظرخواهي مي شود. بنا بر دستور رئيس جمهور 
وزارت امــور خارجه در همكاري بــا دبيرخانه 
شوراي عالي امنيت ملي و ســاير دستگاه هاي 
سياســي، حقوقي، نظامي و امنيتــي در نهايي 

شدن اين سند دخيل خواهند بود.
پنجم، توافق راهبردي ايران و روسيه امر پنهاني 
نيست و قرار است مفاد همكاري هاي اقتصادي 
نيز به ســند قبلي همكاري هــاي امنيتي بين 
2كشور اضافه شــود. براســاس قانون معاهده 
روابــط متقابل بين جمهوري اســالمي ايران و 
روسيه كه طي سال هاي 1379و 1380)2001( 
در دولــت و مجلس اصالحات بــه امضا و تأييد 
رســيد، بر اين مسئله تأكيد شــده بود كه »هر 
يك از طرفين متعهد مي شــوند تا از توســل به 
زور و تهديد در روابط في مابيــن پرهيز نموده 
و اجازه ندهند تا از سرزمين شــان براي تجاوز 

و عمليات خرابــكاري و تجزيه طلبي عليه طرف 
ديگر استفاده گردد.« و اينكه »چنانچه يكي از 
طرفين مورد تجاوز كشــور ديگري قرار بگيرد، 
طرف ديگر ملزم است از هرگونه مساعدت نظامي 
يا كمك هاي ديگر به متجاوز كه موجبات ادامه 
تجاوز را فراهم مي آورد، خودداري نموده و سعي 
نمايد تا اختالفات به وجود آمده براساس منشور 
سازمان ملل متحد و اصول كلي حقوق بين الملل 
حل وفصل گردد.« سند ســال2001اگرچه هر 
5سال به صورت خودكار تمديد مي شد، اما اراده 
بر اين بود كه ســرفصل هاي جديد اقتصادي و 
سايبري و ساير موارد نيز به آن اضافه شود. ابعاد 
فعاليت هاي اقتصادي ايران و روسيه در ترانزيت، 
انرژي، تجارت، كشــاورزي و گاز طبيعي مايع 

قابل گسترش هستند.
ششــم، چشــم انداز افزايش مبادالت تجاري 
ايران و روســيه تا مرز 10ميليارد دالر در سال 
ايجاب می كند ســند راهبــردي همكاري هاي 
2كشــور تمركز بيشــتري براي مفاد اقتصادي 

روی خط خبر

اصالح طلبان و نگراني از يك سفر
البتــه اصالح طلبان خــود مي دانند دولت  ادامه از 

روحاني با وجود همه تالشــي كه در اواخر صفحه اول
دولت انجام داد، نتوانســت اجازه مالقات بــا پوتين را بگيرد و 
روس ها به بهانه كرونا و... از مالقات با روحاني طفره مي رفتند و 
تنها مالقات روحاني با پوتين براي پرونده سوريه در »آستانه« 
بوده است. به نظر مي رسد تالش اين روزهاي اصالح طلبان براي 
تخريب ســفر رئيس جمهور به روســيه، با 2هدف مهم صورت 

مي گيرد:
تحت الشــعاع قراردادن مذاكرات وين و كمرنگ كردن 

نقش پررنگ روس هــا در اين مذاكــرات كه برخالف 1
غربي ها كه خواهان يك توافق موقت هستند، آنها تالش دارند 
حداقل با يك توافق پايدار تري پرونده وين بســته شود. اگر به 
اظهارات اخير وزير خارجه فرانســه و »ند پرايس« ســخنگوي 
وزارت خارجه آمريكا دقت شود، كامال مي توان متوجه اين خط 
تخريبي برخي طرف هــاي غربي در وين شــد. اصالح طلبان 
نمي خواهند وزن سياســي غربي ها در اين مذاكرات نسبت به 

بلوك شرق )چين و روسيه( كاهش داشته باشد.
رفتن آيت اهلل رئيســي به روسيه و باز شــدن كريدور 

ارتباطي ايران با روســيه و وصل آن به كريدور جنوب و 2
چين يعني فرو ريختن كامل ديوار تحريم و كور شــدن نگاه به 
غرب؛ جرياني كه همه آمال خــود را در ارتباط با غرب تعريف 
مي كند. اگر به گفت وگوي نقيب زاده، تئوريسين اصالح طلبان در 
روزنامه آرمان توجه شود، اين خط را مي توان كامال تشخيص داد. 
نقيب زاده و همفكران او كه روزگاري نه چندان دور حضور ايران 
در ســوريه را تقبيح مي كردند، امروز دلسوز منافع ما در سوريه 
شــده اند و مي گويد: »روســيه به دنبال حذف ايران اســت و 

نمي خواهد ايران بيش از اين در سوريه حضور داشته باشد.«
روســيه درخصوص رابطه ايــران با غرب صرفــا خواهان رفع 
تحريم هاست تا مسير تجارت خودش باز شود و عالقه اي ندارد 
كه ايران به غرب نزديك شود. ايشــان طوري سخن مي گويند 
كه انگار تاكنون غــرب خواهان رفع تحريم هــاي ايران بوده و 
اين روس ها بوده اند كه نگذاشته اند اين امر اتفاق بيفتد. ظاهرا 
حافظه نقيب زاده و همفكران او بازي اروپا در داستان كانال مالي 

اينستكس را فراموش كرده اند.
بنابراين، هرچه به پايان روزهاي دي ماه نزديك مي شويم، بيشتر 
با حجم تخريب هاي اصالح طلبان و مخالفان سفر رئيس جمهور 
مواجه مي شويم تا اگر بتوانند، اين سفر را لغو كنند و ايران را از 
امتيازات آن محروم كنند يا حداقل در طرف روسي ايجاد ترديد 

كنند كه وزن الزم را به اين سفر و توافقات آن ندهد.

   مطالبه رئیس جمهور از كارگزاران 
رئيس جمهور در نشســت ديــروز هيأت دولــت از اعضا و 
كارگزاران دولت خواست با نخبگان و صاحب نظران مرتبط 
با حوزه كاري خود، حتي افرادي كه با سليقه دولت مخالفت 
دارند، در ارتباط مستمر باشند. به گزارش پايگاه اطالع رساني 
رياست جمهوري، ســيدابراهيم رئيسي با اشاره به تحسين 
اخير رهبرمعظم انقالب از خصيصه و شــعار مردمي بودن 
دولت سيزدهم افزود: همه كارگزاران دولت بايد سعي كنند 
اين خصيصه را ادامه دهند و به نحو احســن تكميل كرده و 
تعالي بخشند. وي از همه كارگزاران دولت خواست مردم را 
به عنوان ناظراني امين بشناسند و اگر گزارشي ازسوي مردم 
رسيد، حتما به طور دقيق مورد بررسي قرار داده و اگر صحيح 

بود به آن ترتيب اثر دهند.

   ناگفته هايي از هشدار حاج قاسم به روحاني
فرمانده نيروي هوافضاي ســپاه پاســداران در مصاحبه  با 
روزنامه كيهان، با اشــاره بــه جزئياتي از ديــدار جمعي از 
فرماندهان ســپاه با حســن روحاني، رئيس جمهور وقت، 
گفت: در دولت دوم آقاي روحاني جلســه اي با او گذاشتيم 
كه حاج قاسم خيلي صريح حرف زد. اگر يادتان باشد هروقت 
رهبري صحبتي مي كردند هفتــه بعد آقاي روحاني موضع 
مي گرفت، ســپاه را تخريب مي كرد و هــر روز به خودي ها 
حمله مي كرد. ســردار اميرعلي حاجــي زاده افزود: در آن 
جلسه گفتيم كه آقاي روحاني، ما كمك شما هستيم. آدم 
نبايد خودزني كند. ما توان و امكاني داريم و مي خواهيم به 
دولت شما كمك كنيم. اين چه حرفي است كه شما مي زنيد! 
بعد هم گفتيم اگر اين حرف ها را بزنيد، براي ما قابل تحمل 
نيست. شما هر روز مخالفتي مي كنيد. دفاع از انقالب و ملت 
و نظام و رهبري خط قرمز ماست؛ فكر نكن هميشه مي تواني 
اين حرف را بزني ما هم ســكوت كنيم. وي ادامه داد: جمله 
حاج قاســم اين بود كه »آقاي روحاني! مي خواهي مســير 
احمدي نژاد را بروي؟ تو هم مي خواهي مثل او بشوي؟ مردم 
به تو رأي داده اند و رئيس جمهور شدي، بيا دست به دست 

هم دهيم و كمك كنيم كشور را درست كنيم«.

   استقبال صهیونیست ها از سخنان فائزه هاشمي
سخنان فائزه هاشمي در گفت وگو با سايت ايراني »ديده بان« 
عليه سياست هاي خارجي و منافع ملي ايران، بيش از پيش 
مورد توجه رســانه هاي اســرائيلي قرار گرفته  اســت. يك 
رســانه عبري زبان در اين باره نوشــت: »روز دوشنبه فائزه 
هاشمي رفسنجاني، سياســتمدار اصالح طلب و دختر اكبر 
هاشمي رفســنجاني، رئيس جمهور فقيد ايــران، به نظام 
سياسي ايران حمله و خاطرنشان كرد دولت ايران در مداخله 
خود در يمن »نسل كشي مسلمانان« را مرتكب شده  است.« 

   بزرگ ترين خیانت به نظام
رئيس بنياد حفظ آثار و نشــر ارزش هــاي دفاع مقدس در 
دومين روز همايش سراسري مديران اين بنياد گفت: نااميد 
كردن مردم نسبت به آينده كشور بزرگ ترين خيانت به نظام 
است و ما بايد توفيقات كسب شده در نظام مقدس جمهوري 
اســالمي را به نمايش بگذاريم.به گزارش ايرنا، سردار بهمن 
كارگر با بيان اينكه دشمن به دنبال تضعيف انقالب اسالمي 
اســت، افزود: جنگ تحميلي رژيم بعث عــراق عليه ايران، 
يك جنگ بين المللي بود، خود آمريكايي ها اذعان مي كنند 
كه در اين جنگ، 3۶ كشــور رژيم بعثي عراق را پشتيباني 
مي كردند، اما با وجود اين، دشمن نتوانست انقالب اسالمي 

را تضعيف كند.

فضاسازي براي امتيازگيري بيشتر از ايران
 فرانسه و آمريكا در روزهاي اخير تالش كردند با انتقاد از كند بودن روند مذاكرات، پروژه امتياز گيري بيشتر را از 

ايران پيگيري كنند

وزير امور خارجه فردا با همتاي چيني خود در پكن ديدار مي كند

 يك سفر و چند هدف راهبردي
 وزير امورخارجه كشــورمان فردا 

)جمعه( در پكن با همتاي چيني ديپلماسی
خود ديــدار و گفت وگو مي كند؛ 
سفري كه به دعوت وزيرامورخارجه چين انجام 
مي شــود و طي آن قرار اســت درباره تعامالت 
دوجانبه و همچنين »نقشه راه 25ساله« بحث و 

تبادل نظر شود.
در ايــن ميــان امــا جــداي از اهميت ســفر 
اميرعبداللهيــان به چين در حوزه گســترش 
روابط دوجانبــه و همچنين تقويــت تبادالت 
اقتصادي 2كشور، اين سفر در 2حوزه »مذاكرات 
وين« و »نگاه به شــرق« از اهميــت راهبردي 
ويژه اي برخوردار اســت و انتظار مي رود شاهد 
رايزني هاي مهمي در اين حوزه در جريان سفر 

وزير امورخارجه كشورمان به چين باشيم.
سفر فرداي اميرعبداللهيان به چين از يك سو و 
سفر آتي رئيس جمهور كشورمان به روسيه، از 
ديپلماسي فعالي در دولت سيزدهم حكايت دارد 
كه اهداف چندگانــه اي را پيگيري مي كند. در 
شرايطي كه مذاكرات برجامي در وين به مراحل 
حساسي رسيده اســت و پيشرفت هاي به دست 
آمده در روزهاي اخير از نزيك شــدن به توافق 
نهايي خبر مي دهد، رايزني وزيــر امورخارجه 
كشــورمان با مقام هاي بلندپايــه چين، نقش 
بسزايي در نزديك شــدن ديدگاه هاي دوطرف 
پيرامون دســتيابي به توافقي مورد قبول همه 
طرف هاي حاضر در گفت وگوها دارد و مي تواند 
به تحكيم موضع جمهوري اســالمي ايران براي 
تحقق مطالبات بحق مردم كشــورمان بيش از 

پيش كمك كند.
اين موضوع درحالي اســت كــه ديپلمات هاي 
چيني حاضــر در مذاكرات ويــن، بارها ضمن 
حمايت از مطالبــات برجامي ايــران، بر لزوم 
احياي توافق هســته اي 2015 تأكيد كرده اند. 
از سوي ديگر چين در ماه هاي اخير تالش كرده 
با به كارگيري ديپلماسي فعال، مسير دستيابي 
به توافق در ويــن را هموار كند. براين اســاس 
»توافق هســته اي« ازجملــه موضوع هايي بود 
كه در ديــدار اخيــر وزراي امورخارجه چين و 
عربستان در پكن مورد بحث و بررسي قرار گرفت. 
براساس آنچه خبرگزاري »شــينهوا« گزارش 
داده، وزيرامورخارجه چين در اين ديدار تأكيد 
كرده است پكن از كشــورهاي خليج فارس در 
زمينه ايجاد بسترهاي گفتمان چندجانبه و در 
دســت گرفتن امور براي انجام دادن اقدام هاي 
ابتــكاري در زمينه مســائل منطقه اي حمايت 

مي كند.
ازسوي ديگر ســفر اميرعبداللهيان به چين را 
مي توان گام ديگر دولت ســيزدهم در پيشبرد 
ديپلماسي منطقه اي و همچنين راهبرد »نگاه 
به شــرق« دانســت. پس از آغاز بــه كار دولت 
ســيزدهم، مقام هاي ارشــد دولت بارها تأكيد 
كرده اند سياســت خارجي جمهوري اســالمي 
راهبرد گســترش تعامالت  منطقه اي ازجمله با 
همسايگان خود را در دستوركار قرار داده است و 

قصد ندارد بر پيشبرد مذاكرات هسته اي و رابطه 
با غرب متمركز شود.

برهمين اســاس هم بود كــه در ماه هاي اخير 
تحرك ديپلماتيك براي گسترش روابط ايران 
با همســايگان و همچنين كشــورهاي منطقه  
دوچندان شد و وزارت خارجه كشورمان پيشبرد 
راهبرد »نگاه به شرق« را در دستوركار قرار داد و 
سفر اميرعبداللهيان به چين نيز بخش مهمي از 

تحقق اين راهبرد تلقي مي شود.

تحرك ديپلماتیك چیني ها
در اين ميان اما سفر وزيرامورخارجه كشورمان 
به چين توجه رسانه هاي بين المللي را نيز به خود 
جلب كرده  و تحليل اين رسانه ها پيرامون اهداف 
اين سفر را به دنبال داشته اســت. براين اساس 
خبرگزاري رويترز اخيرا در گزارشي به جزئيات 
سفر وزراي خارجه كشــورهاي منطقه ازجمله 
وزير امــور خارجه ايــران به چيــن پرداخته و 
همزماني آن با برگــزاري مذاكرات وين را مورد 

توجه قرار داده است.
اين خبرگزاري درباره سفر قريب الوقوع وزراي 
امور خارجه كشورهاي منطقه به چين نوشت: 
وزارت امور خارجه چين اعالم كرده است وزراي 
امور خارجه كشــورهاي حاشــيه خليج فارس، 
ايران و تركيه قرار است اين هفته به طور جداگانه 
براي مذاكرات رسمي به چين سفر كنند؛ اين در 
حالي است كه دور هشتم مذاكرات احياي توافق 

هسته اي نيز در وين در جريان است.
رويترز ادامه داد: طبق اعالم وزارت امور خارجه 
چين، وزراي امور خارجه عربســتان سعودي، 
كويت، عمان، بحرين و دبيركل شوراي همكاري 
خليج فارس قرار است از دوشــنبه تا جمعه به 
چين ســفر كنند. وزير امور خارجه تركيه نيز 
طبق برنامه، روز چهارشنبه]22 دي[ و حسين 
اميرعبداللهيــان وزير امور خارجــه ايران روز 

جمعه]24 دي[ عازم چين مي شوند.
اين درحالي است كه مقام هاي چيني در ماه هاي 
اخير بارها بر موضع مشــترك ايران و چين در 
مورد مسائل راهبردي تأكيد كرده اند. برهمين 
اساس هم بود كه وانگ وانبين، سخنگوي وزارت 
امور خارجه چين روز سه شنبه در يك كنفرانس 
خبري اعالم كرد كه چين و ايــران در حمايت 
از يكديگر در زمينه مســائل راهبردي مصمم 

هستند.
از سوي ديگر براساس اعالم وزارت امور خارجه 
چين، وانگ يــي، وزير امور خارجه اين كشــور 
دوشــنبه و سه شــنبه اين هفته بــا همتايان 
سعودي و بحريني اش ديدار كرده بود كه درباره 
مســائل مربوط به مذاكرات وين نيز تبادل نظر 
شده است. به نظر مي رسد با توجه با ابراز نگراني 
اين كشورها از پيشرفت فعاليت هاي هسته اي 
ايران، رايزني هاي چين و رفع ابهام هاي موجود 
مي تواند راهگشاي دستيابي به »توافق مثبت« 
و موردنظر همه طرف هــاي حاضر در مذاكرات 

وين شود.

مذاكرات هشتمين دور از كميسيون مشترك 
سیاست 
برجام درحالي با رايزني هاي فشرده در وين خارجی

ادامه دارد كه با وجود اذعان همه طرف هاي 
حاضر مبني براينكه اختالف هاي موجــود ميان طرفين 
درحال كاهش بوده و مسير براي دستيابي به توافق مثبت 
بيش  از گذشته هموار شده  است، به نظر مي رسد طرف هاي 
غربي همچنان تالش دارند با بهره گيري از ابزارهايي مانند 
»ضرب االجل« و »توافق موقت«، امتيازهاي بيشتري از ايران 

طلب كنند.
تعلل غربي ها در پيشبرد مذاكرات و  ســاز ناكوكي كه در 
روزهاي اخير از اردوگاه آنان شنيده مي شود، گواهي است 
بر اتخاذ راهبرد »مذاكرات فرسايشي« كه هدف خارج كردن 
ابتكار عمل از دست هيأت مذاكره كننده ايراني و به انحراف 
كشاندن مسير گفت وگوها را دنبال مي كند؛ راهبردي كه 
بارها از ســوي مقام هاي ايراني و ديپلمات هاي كشورمان 
در وين رد و عنوان شده فشارهاي ساختگي بر عزم ايران در 
تحقق يك توافق خوب تأثيري ندارد. بر همين اساس برخي 
منابع نزديك به مذاكرات معتقدند با وجود گذشت بيش از 
5هفته از آغاز گفت وگوهاي احياي برجام در وين، طرف هاي 
اروپايي و آمريكا نه تنها در پذيرش پيشنهادها و ايده هاي ايران 
تعلل و تأخير دارند، بلكه از ارائه ساز وكارها عمل گرايانه براي 
تأمين نظرات ايران در رابطه با »لغو تحريم ها«، »تضمين 
توافق« و همچنين »راستي آزمايي از اجراي تعهدها« طفره 
مي روند. اين درحالي است كه جمهوري  اسالمي ايران در 
روزهاي اخير ديپلماســي فعالي را براي پيشــبرد هرچه 
سريع تر و مطلوب تر مذاكرات در دستوركار قرار داده است كه 
سفر منطقه اي وزير امورخارجه كشورمان در روزهاي اخير 
به عمان و قطر و همچنين سفر فردا )جمعه( به چين، بخش 
مهمي از تحركات ديپلماتيك ايران در مسير دستيابي به يك 

توافق مطلوب قلمداد مي شود.

فرانسه؛ باز هم »پلیس بد«
در روزهاي اخير مذاكرات در چارچوب رايزني هاي دوجانبه 
و چندجانبه و همچنين كارگروه ها همچنان ادامه داشته و 
به نظر مي رسد شاهد پيشرفت هايي در اين عرصه هستيم. 
برهمين اساس هم بود كه معاون وزير امور خارجه روسيه با 

بيان اينكه »احتمال رسيدن به راهكاري در وين براي احياي 
توافق هسته اي افزايش يافته است«، تأكيد كرد: »تعيين 
ضرب االجل براي تصميم گيري در اين زمينه ضرورت ندارد.« 
درمقابل، اما طرف هاي غربي همچنان با پيگيري راهبرد 
»مقصرنمايي ايران«، در پذيرفتن تعهدهاي برجامي خود 
تعلل مي كنند و با فرافكني و فضاسازي رسانه اي مي كوشند 
امتيازات بيشتري از جمهوري  اسالمي ايران مطالبه كنند. 
برهمين اساس هم بود كه موضع گيري ضدونقيض برخي 
مقام هاي غربي در خارج از وين خبرساز شد. به نظر مي رسد 
گذشــته از اينكه عملكرد مخرب اياالت متحــده بر روند 
مذاكرات همچنان ادامه دارد، فرانسه نيز بار ديگر از موضع 
»پليس بد« درحال ايفاي نقش سنتي خود در قبال مذاكرات 
هسته اي است. در چنين شرايطي بود كه وزير امور خارجه 
فرانســه در روزهاي اخير در جلســه پارلمان اين كشور، 
برخالف روند رو به  جلوي مذاكرات در چند روز گذشــته 
كه همه طرف ها به آن اذعــان كردند، اعالم كرد: »طرفين 
مذاكرات هنوز تا رســيدن به يك توافق فاصله دارند«. ژان 
ايو لودريان با وجود اذعان به پيشرفت هاي به دست آمده در 
مسير مذاكرات تا پايان دسامبر 2021 و همچنين اعتراف به 
همكاري جمهوري  اسالمي ايران با آژانس بين المللي انرژي 
 اتمي، بار ديگر در قامت »پليس بد« مذاكرات هسته اي ظاهر 
شد و گفت كه ايران و قدرت هاي جهاني هنوز تا رسيدن به 

هرگونه توافقي براي احياي توافق هسته اي فاصله دارند.

وي همچنين دراين جلسه با انتقاد از روند كند مذاكرات، 
اين موضوع را زمينه ســاز بروز شــكافي مي داند كه سبب 
مي شود  فرصت يافتن راهكاري در راستاي تأمين منافع همه 
طرف ها به خطر بيفتد.  ابراز نگراني وزير امورخارجه فرانسه 
از روند كند مذاكرات درحالي است كه از زمان آغاز هشتمين 
دور مذاكرات، تروئيكاي اروپايــي، همانند دور قبل، بدون 
هيچ گونه ابتكار عملي در گفت وگوها حاضر شده و تاكنون 
پيشنهادهاي راهگشايي براي كاهش اختالف ها ازسوي آنان 
ارائه نشده  است. غربي ها در هفته هاي اخير صرفا بر موضوع 
مقصرنمايي ايران متمركز بوده و كوشيده اند با طرح مكرر 
موضوع »كمبود زمان« و با استفاده از ابزارهاي فشار و ابراز 
نگراني از سرعت پيشرفت برنامه هسته اي ايران، جمهوري 
 اسالمي را از پافشاري بر مطالبات بحق ملت ايران منصرف و 

گفت وگوها را به  مسير مطلوب خود هدايت كنند.

انتقاد آمريكا از كند بودن مذاكرات
از سوي ديگر ســخنگوي وزارت امورخارجه آمريكا نيز در 
يك نشست  خبري، با بيان سخناني مشابه موضع گيري وزير 
امورخارجه فرانسه، از روند كند مذاكرات در وين انتقاد كرد. 
ند پرايس اگر چه از تصميم دولت قبلي آمريكا براي خروج 
از برجام انتقاد كرد، اما با تكرار نگراني هاي گذشته پيرامون 
فعاليت هاي صلح آميز هســته اي ايران، خواستار سرعت 
گرفتن مذاكرات شد. وي به پيشرفت هاي به دست آمده در 
روزهاي اخير در وين اذعان كرد، اما درعين حال گفت:»اگر 
مي خواهيم در موقعيتي قرار بگيريم كه بتوانيم برجام را احيا 
كنيم و اطمينان بيابيم منافع عدم اشاعه اي برجام به واسطه 
پيشرفت هاي ايران در برنامه هسته اي اش نقصي پيدا نكرده 

 است، اين پيشرفت بايد بيشتر از »نسبتا كم« باشد.«
انتقادهاي وزير امورخارجه فرانســه و ســخنگوي وزارت 
امورخارجه آمريكا از روند كنــد مذاكرات برجامي در وين 
درحالي اســت كه مقام هاي جمهوري  اسالمي در روزهاي 
اخير بارها اعالم كرده اند كه گفت وگوها در وين به مرحله 
حساسي رسيده و به اراده بيشــتري از سوي غربي ها براي 
پيشبرد آن نياز است. جمهوري اسالمي ايران معتقد است 
ســرعت دوطرف در جريان مذاكرات بايد متوازن باشد و 
نمي شــود ايران با »ســرعت نور« حركت كند و در مقابل 
غربي ها »سرعت الك پشتي« داشته باشــند. ايران بارها 
اعالم كرده  كه به دنبال دســتيابي به توافقــي »پايدار« و 
»متوازن« است و اســتفاده از حربه »ضرب االجل« و »كم 
بودن ســرعت« تأثيري بر اراده ايران در پيگيري مطالبات 

بحق خود نمي گذارد.

دستاوردهايبرجاميازيكسفرمنطقهاي
رايزني پیرامون گفت وگوهاي احیاي توافق هسته اي در سطح منطقه، يكي از اهداف سفر وزير امورخارجه 
كشورمان به عمان و قطر در روزهاي اخیر بود و به گفته حســین امیرعبداللهیان، ايران دوستان خود را در 
جريان مذاكرات وين قرار داده  است. رئیس دستگاه ديپلماسي كشور ديروز در بدو ورود به تهران، با اشاره به 
طرح موضوع هاي مرتبط با مذاكرات وين در پايتخت هاي عمان و قطر گفت: آنها به عنوان همسايه ما، از اين حق 
برخوردارند كه در جريان آنچه بین ايران و 1+4 در وين درحال انجام است، قرار بگیرند. امیرعبداللهیان تصريح 
كرد: معتقديم دستاوردهاي جمهوري اسالمي ايران در حوزه توسعه دانش صلح آمیز هسته اي، مي تواند در 
اختیار همه كشورهاي منطقه، همسايگان و كشورهاي مسلمان قرار گیرد. برخي از طرف هاي ما در مذاكرات 
وين تالش مي كنند با انتقال نادرست مطالب به برخي از همسايگان، زمینه ساز نگراني آنها شوند، اما يكي از 
اهداف ما در اين گفت وگوها و سفرها، اين است كه آنها را در جريان روايت خودمان از مذاكرات وين قرار دهیم و 
دوستان ما در منطقه نیز مشورت هايي را به ما مي دهند كه در روند مذاكرات كمك كننده است. امیرعبداللهیان 
با بیان اينكه بر مبناي دعوت دولت قطر، قرار است طي روزهاي آينده گروهي از وزراي جمهوري اسالمي ايران، 
به دوحه سفر كنند، اضافه كرد: ايران معتقد است كه راه حل برخي از بحران ها در منطقه، صرفا تمركز بر راه حل 
سیاسي است و نبايد از مسیر زور و نظامي گري، مشكالت منطقه را حل و فصل كنیم؛ تجربه سال هاي اخیر 

نشان داده اين به نفع منطقه نیست.

ث
مك

داشته باشد. روســيه بيش از 250ميليارد دالر 
در ســال از كشــورهاي مختلف واردات دارد و 
به ويژه در برهه هايي بازار محصوالت كشــاورزي 
و لبني آن براي ايران فراهم شــده است. استفاده 
از اين ظرفيت هــا نياز به تقويت زيرســاخت ها، 
ارتباطات، ايجاد شركت هاي بزرگ و پايدار و پرهيز 
از برخي نگرش هــاي متعصبانه غرب محور دارد. 
هدف گذاري ايران تنها در حوزه تجارت با روسيه 
10ميليارد دالر صادرات اســت كــه هم اكنون 
نزديك به 700ميليون دالر يعني زير يك ميليارد 
دالر است. فرصت هاي ايران براي صادرات بسيار 

بيشتر از روسيه ارزيابي شده است.
هفتم، در ســند 20ســاله همكاري هاي ايران و 
روســيه ابعاد دفاعي و امنيتي نيــز وجود دارد. 
با توجه به لغــو تحريم هاي تســليحاتي ايران از 
ســال1399مبتني بر برجام، ايران تالش دارد از 
فرصت هاي همكاري هاي دفاعي نيز بيشــترين 
اســتفاده را ببرد. خريدهاي تســليحاتي بخش 
كوچكي از همكاري هاي نظامي 2كشــور است؛ 
چراكه ايــران از لحــاظ توانمندي هــاي حوزه 
بازدارندگــي دفاعــي توانمند و متكــي به خود 
است. دولت سيزدهم دســتاورد سفر را در خريد 

تسليحات دنبال نمي كند.
هشــتم و آخرين محور اينكه، چين نيز زودتر از 
پيش بيني ها دارد به جايگاه قدرت اول اقتصادي 
دنيا نزديك مي شــود. قدرت و رقابت در ســمت 
شرق، امری واقعي اســت و كار كردن با شرق در 

دستور كار سياست خارجي ايران قرار دارد.

8هدفراهبردیدرسفربهروسیه
رئيس جمهور اواخر ماه جاری به مسكو می رود
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 موانع بیمه تكمیلی تاكسیرانان 
به همت مدیریت شهری رفع حمل و نقل

شده و رانندگان تاكسی تا پایان 
دی ماه فرصت دارند برای استفاده از خدمات 
بیمه ای ثبت نام كنند.به گزارش همشهری، 
اوایل آذر امسال بود كه رئیس كمیته بودجه و 
نظارت مالی شورای شــهر تهران در صحن 
پارلمان شهری به توقف پوشش بیمه تكمیلی 
تاكسیرانان واكنش نشان داد و خواستار رفع 
هرچه سریع تر موانع شد. میثم مظفر گفت كه 
قرار بود رانندگان به محــض دریافت پروانه 
هوشمند تاكسیرانی، تحت پوشش بیمه درمان 
تكمیلی قرار گیرند، اما متأسفانه در ماه های 
اخیر خدمات بیمه تكمیلی تاكسیرانان متوقف 
شده است. همین تذكر در صحن شورا سبب 
شــد تا معاون حمل ونقل و ترافیك شهردار 
تهران و مسئوالن ســازمان تاكسیرانی شهر 
تهران موضوع را پیگیری كنند و بعد از 14روز 
)اواخر آذر( مدیرعامل سازمان تاكسیرانی شهر 
تهران، خبــر رفع مشــكالت بیمه تكمیلی 
تاكسیرانان را رسانه ای كرد و گفت كه رانندگان 
تاكســی برای دریافت خدمات بیمه درمان 
تكمیلــی می توانند ثبت نــام كنند. مهدی 
اسماعیل بگی همچنین در تشریح علت لغو 
بیمه تكمیلی تاكسیرانان عنوان كرد: »قرارداد 
بیمه تكمیلی تاكسیرانان شهریور امسال به 
پایان رسیده بود و به دلیل برخی از اشكاالت 
قرارداد جدیدی با شــركت بیمه گذار منعقد 

نشد و به همین دلیل بیمه تكمیلی رانندگان 
تاكسی لغو شد، اما پس از بررسی های الزم و 
حل مشــكالت قرارداد یك ساله بیمه درمان 

تكمیلی تاكسیرانان دوباره منعقد شد.«

سالمت تاكسیرانان دغدغه مدیران شهری
حدود 80هزار تاكســی در پایتخت وجود 
دارد و با ســهم 22درصدی در حمل ونقل 
درون شــهری روزانه 4/5میلیون نفر برای 
تردد از این وســیله نقلیه عمومی استفاده 
می كنند؛ ازاین رو توجه به سالمت رانندگان 
تاكسی در راســتای خدمت رسانی مطلوب 
دغدغه مدیریت شــهری بود و نخســتین 
گام را با رفع موانع بیمه درمان تكمیلی این 
قشر برداشــت. به گفته سرپرست اداره رفاه 
سازمان مدیریت و نظارت بر تاكسیرانی شهر 
تهران، ایجاد وقفه چند ماهه در بیمه تكمیلی 
سبب گالیه مندی تاكسیرانان شده بود كه 
با رایزنی های صورت گرفتــه قرارداد جدید 
منعقد و مقرر شد مابه التفاوت مانده بدهی 
سازمان در اســرع وقت به شركت بیمه گذار 
پرداخت شــود. مریم قلی زاده همچنین به 
همشهری گفت كه برای تاكسیرانان 2نوع 
بیمه درمان تكمیلی پیش بینی شده است. 
او در تشریح بیشــتر عنوان كرد: »نوع اول 
كه ســطح پایه بیمه درمان تكمیلی است و 
مبلغ 882هزار و 900تومان برای این بیمه 
پیش بینی شده كه توسط سازمان پرداخت 

می شــود و تمام رانندگان به صورت رایگان 
بیمه تكمیلی می شــوند، اما درصورتی كه 
بخواهند اعضای خانواده را زیر پوشش قرار 
دهند به ازای هر نفر باید این مبلغ را بپردازند. 
نوع دوم سطح پوشــش باالتر تعهدات بیمه 
درمان تكمیلی اســت و مبلغ یك میلیون 
و 294هــزار و 920تومان هزینــه دارد كه 
سازمان براساس تعهداتش مبلغ 882هزار و 
900تومان سهم رانندگان را پرداخت می كند 
و مبلغ 412هزار و 20تومان مابه التفاوت را 
تاكسیرانان باید بپردازند. همچنین رانندگان 
درصورتی كه بخواهند از این نوع بیمه برای 
اعضای خانواده اســتفاده كنند باید به ازای 
هر نفر كل مبلغ )یك میلیون و 882هزار و 

900تومان( را بپردازند.« 
به گفته قلی زاده هیچ محدودیتی در ثبت نام 
انواع بیمه تكمیلی برای رانندگان وجود ندارد 
و انتخاب هر یك از آنها اختیاری است و حتی 
كسانی هم كه بیمه تأمین اجتماعی ندارند 
می توانند برای دریافت خدمات بیمه تكمیلی 
اقدام و ثبت نام كنند. آنطور كه سرپرست اداره 
رفاه سازمان مدیریت و نظارت بر تاكسیرانی 
شهر تهران گفته، داشــتن كارنامه معتبر یا 
پروانه تاكسیرانی و خط تلفن همراه از شرایط 
ثبت نام است. همچنین تاكسیرانان می توانند 
از طریق اپلیكیشن موبایلی تاكسیرانی، سایت 
باشگاه رفاه تاكسیرانان و دفاتر هماهنگی امور 

اداری، فرایند ثبت نام را انجام دهند.

سرپرست اداره رفاه سازمان مدیریت و نظارت بر تاكسیرانی شهر تهران در گفت وگو با همشهری از ارائه خدمات بیمه ای در 2سطح خبر داد

فعالیت یك مركز دپو و بازیافت زباله در حوالی ده ونك از 18سال قبل، باعث نارضایتی شهروندان منطقه3 شده بود

چتر بیمه تكمیلی روی سر تاكسیرانان

 18سال انتظار به پایان رسید و به نظر 
خدمات 
می رسد جمع آوری محل دپوی زباله شهری

كه به یك معضــل بزرگ در منطقه3 
تبدیل شــده بود، پیش از پایان سال1400 به طور 
كامل انجام شــود. عملیات پاكسازی در هفته های 
گذشته و به دستور شهردار تهران شروع شد. شهردار 
منطقه3 در این باره گفت: »محــل دپوی زباله در 
منطقه3 كه به زمین عرفی معروف اســت، سال ها 
مشكالتی را برای شهروندان ایجاد كرده بود. با توجه 
به درخواســت های محلی و نیازهایــی كه مردم و 
مخصوصــا اهالی ده ونك داشــتند، این موضوع به 
مجموعه مدیریتی ارشد شهرداری تهران منتقل شد. 
همچنین طی بازدید، شهردار محترم تهران دستور 
دادند كه این محل پاكسازی شود.« حمید جوانی 
ادامه داد: »مجموعه بازیافت شهرداری منطقه3 در 
محلی قرار دارد كه یك ضلع آن به بزرگراه چمران، 
ضلع دیگر به خیابان مالصدرا و از سمت شمال به 
ده ونك منتهی می شود. این محدوده درواقع 18سال 

محل دپوی زباله، ضایعات و سرشاخه هایی بوده كه 
از سطح منطقه3 جمع آوری و در این محل تخلیه و 

دپو می شده است.« 
سرشــاخه های این محــدوده چندین بــار دچار 
آتش سوزی شده و به همین دلیل، دادستان تهران 
در فروردین1400 حكم به جمع آوری سرشاخه ها 
داده بود. معاون خدمات شــهری و محیط زیست 
شــهرداری منطقه3 تهــران با اعالم ایــن خبر به 
همشهری گفت: »دادستانی، كالنتری را ملزم كرده 
بود كه به شهرداری منطقه تذكر دهد، به این ترتیب 
كه دپوی ضایعات و زباله از ایــن مركز جمع آوری 
شود. البته همان موقع شهرداری اقداماتی را انجام 
داد، ولی برای شهروندان قابل قبول نبود.« حسین 
سیگارودی عنوان كرد: »18ســال زباله، ضایعات، 
لجن و سرشــاخه به داخل گودال ریخته می شد. 
شهروندان در این محدود نســبت به وضع موجود 
شكایت داشتند. نارضایتی شــهروندان در سامانه 
137 و 1888 ثبت می شد و حتی به صورت حضوری 
گالیه های خود را به شــهرداری انتقال می دادند؛ 
چنانچه دوربین برنامه تلویزیونی در شهر، 3بار در 
این محل حضور یافت و اعتراض شهروندان را پخش 
كرد. شهروندان از شــهرداری منطقه3 درخواست 
كرده بودند كه این محل پاكسازی شود، ولی هنوز 

اقدامی صورت نگرفته بود.« 
شهردار تهران یك بار در شــب و یك بار در ساعات 
روز از جمــع آوری محل دپوی زبالــه بازدید كرد. 
علیرضا زاكانی زمانی كه بــرای بار دوم از این محل 
بازدید كرد، دستور پاكســازی محل دپوی زباله را 
داد. البته عوامل شــهرداری منطقه3 یك بار نیز با 
جالل بهرامی، معاون خدمات شــهری شهرداری 
تهران جلسه ای برگزار كردند. در این جلسه معاون 

خدمات شهری نیز تأكید داشت كه محل دپوی زباله 
عرفی پاكسازی شود.

زباله بازیافتی، لجن و سرشاخه
تپه هایی از زباله بازیافتی، لجن و سرشاخه چیزی از 
گوِد زمین خیابان عرفی شیرازی را باقی نگذاشته 
بودند. زمیــن عرفی كه روزگاری قــرار بود در آن 
هتل ساخته شــود، سرنوشت شــومی پیدا كرد؛ 
چنان كه بعــد از ایجاد گود، این زمین رها شــد تا 
18سال بوی تعفن همراه با موش و سگ هایی كه 
در جســت وجوی غذا بودند، وضعیت نامناسبی را 
برای شهروندان این منطقه رقم بزند. تپه های زباله 
در حوالی ده ونك موجی از نارضایتی شهروندان را 
فراهم كرده بود و حاال این تپه ها با لودر و بیل های 
مكانیكی خراب می شــود تا به جایی دیگر منتقل 
شود. شهردار منطقه3 درباره اینكه پسماند محل 
دپوی زباله به چه مكانی منتقل می شــود، گفت: 
»زباله ها به فضاهایی در شــهریار و كهریزك كه به 
همین منظور آماده شده اســت منتقل می شوند. 
ســعی می كنیم طی یكی، دو ماه آینــده محل را 
پاكسازی و برای استفاده اهالی محل آماده كنیم.«  
با اینكه گفته شــد در اطراف محل دپوی زباله در 
خیابان عرفی شــیرازی ساخت وســاز انجام شده 
است، اما معاون خدمات شــهری منطقه3 تهران 
این موضوع را رد كرد. ســیگارودی در این رابطه 
گفت: »در اطراف این محل هیچ ســازه ای وجود 
ندارد و تنها یكسری كانكس دیده می شود. درواقع 
ساخت و سازی  در اطراف این محل انجام نشده است 
و هم اكنون عملیات پاكسازی صورت می گیرد.« او 
اضافه كرد: »سال هاست كه گود بزرگی در خیابان 
عرفی شــیرازی قرار دارد كه قرار بود در آنجا هتل 

ساخته شــود، ولی این گود رها شــده بود. اكنون 
عملیات پاكسازی جمع آوری محل دپوی زباله را 
یكی از شركت های شهرداری تهران برعهده دارد. 
از 18آذرماه عملیات پاكسازی شروع شده و تا 2ماه 
دیگر ادامه خواهد داشت. درواقع دستور این است 

كه به فوریت این محل پاكسازی شود.« 
مالكیت این محل ســال ها در اختیار شــهرداری 

منطقه3 بود، اما در سال های گذشته مالكیت زمین 
عرفی شیرازی به بانك شهر واگذار شد. سیگارودی 
عنوان كرد:  »زیبنده نیســت كه وسط شهر محل 
دپوی زباله باشد و این زباله ها باید جمع آوری شود. 
زباله ها هم به جای مشــخصی منتقل می شــود و 
امیدوار هستیم كه تا 2ماه آینده این محل به صورت 

كامل پاكسازی شود.« 

جمع آوری »تپه بازیافت زباله« پس از 18سال

خبر

اولین »وب سامیت«  استارت آپ های هوشمندسازی و 
نوآوری شهری دنیای هوشمند برگزار شد

شكوفایی ایده های خالقانه در دنیای 
هوشمند

اولیــن وب ســامیت )كنفرانــس فنــاوری( اســتارت آپ های 
هوشمندســازی و نوآوری شهری دنیای هوشــمند با شعار شهر 
هوشمند، شهروند هوشمند و با حضور نمایندگان مجلس، اعضای 
شورای شهر تهران، مدیران ارشد شــهری، كارآفرینان، مدیران 
كسب وكارهای اســتارت آپی و شركت های شــتاب دهنده ها در 
ســالن همایش های مجموعه فرهنگی سرچشمه نور برگزار شد. 
نتیجه نهایی این كنفرانس فراهم شــدن بسترهای مناسب برای 
شــكوفایی ایده های خالقانه در دنیای هوشــمند بود. به گزارش 
همشهری، علی اصغر قائمی، عضو كمیسیون عمران، حمل ونقل 
شورای شــهر تهران در این كنفرانس خواســتار حمایت و ایجاد 
زمینه توسعه استارت آپ های نوپا شد و گفت: »معموال در ساختار 
اجرایی كشورمان خصوصا در حوزه مدیریت شهری شاهد هستیم 
نهاد مدیریتی شهر خود را رقیب كسب وكارهای نوپا می داند و بعضا 
شاید سد راه توسعه آنها هم می شود؛ بنابراین باید در كنار تولد نضج 
و بروز و ظهور ایده خالقانه كه در قالب فناوری های نوین می خواهد 
برای زندگی بهتر به مردم كمك كند، ما هم در جایگاه حاكمیتی 
و تصمیم گیری، مدیریت این ســیر بلوغ را طوری انجام دهیم تا 
استارت آپ ها بیشتر ظهور و بروز پیدا كنند.« او همچنین تأكید 
كرد كه می توان با همكاری شهرداری فرصتی برای استارت آپ ها 
ایجاد كرد تا بتوانند به یك محصول عملیاتی و كاربردی در عرصه 

زندگی روزمره مردم تبدیل شوند.

تدوین نظام نوآوری شهر برای ابرشهر تهران 
نایب رئیس كمیسیون ســالمت، محیط زیست و خدمات شهری 
شورای شهر تهران هم ضمن تقدیر از برگزاری چنین رویدادهایی 
گفت كه آخرین روش پیشرفت كشورهای درحال توسعه در حوزه 
نوآوری و فنــاوری، تهیه نظام ملی نوآوری بخشــی، منطقه ای و 
شهری است. مهدی بابایی همچنین تأكید كرد: »هم اكنون نظام 
نوآوری ملی برای كشورمان تدوین شده، ولی نظام نوآوری شهری 
با مقتضیات شهرهای مختلف كشــور هنوز تدوین نشده است و 
اكنون ما در حال تهیه مقدمات تدوین نظام نوآوری شهری برای 
ابرشهر تهران هستیم.« او با بیان اینكه هم اكنون معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری و شورای عالی انقالب فرهنگی، الزاماتی 
برای زیست بوم نوآوری شهر تهران تدوین كرده اند، گفت كه اگر 
می خواهیم شــاهد تحول جدی در عرصه هوشمندسازی باشیم 
تهیه نظام نوآوری شهر تهران ضرورتی انكارناپذیر است. بابایی در 
پایان ایجاد پارك علم و فناوری حوزه مدیریت شهری برای استفاده 
از توان دانشــمندان جوان ایرانی در حل مشكالت شهرداری ها و 
همچنین برنامه ریزی استراتژیك شهر هوشمند را الزم و حیاتی 

دانست.

رویداد كارآفرینی برای كسب وكارهای نوپا
نایب رئیس كمیسیون نظارت و حقوقی شــورای شهر تهران هم 
با صدور بیانیه ای گفت: »رویدادهای چنین ارزشمندی می تواند 
زمان بلوغ ایده ها را به نحو تصاعدی كاهــش دهد و این بهترین 
اتفاق ممكن برای كســب وكارهای نوپا در بازار به شدت لرزان و 
ناپایدار تكنولوژی است.« نرجس سلیمانی همچنین تأكید كرد: 
»رویدادهای كارآفرینی برای كسب وكارهای نوپا به همان میزان 
كه در جهت رشد ایده ها و رفع نقاط ضعف آنها مؤثرند، می توانند به 
پایستگی بیشتر اجتماعی و اصالح محیط برای حفظ مؤلفه های 

رشد و تغذیه كننده استارت آپ ها نیز كمك كنند.«

تعهدات بیمه تكمیلی )قیمت ها به تومان(

هزینه های بستری و عمل جراحی در بیمارستان و مراكز جراحی محدود )درمانی 
طبی، شیمی درمانی، آنژیوگرافی و...(

  یك میلیون )نوع اول(

  2میلیون )نوع دوم(

جبران هزینه سمعك
  5میلیون )نوع اول(

  5میلیون )نوع دوم(

 2100تاكسی فرسوده درحال طی كردن فرایند نوسازی هستند
نوسازی ناوگان فرسوده تاكسیرانی شهر تهران از ابتدای سال 1400توسط سازمان تاكسیرانی و مبتنی بر منابع مالی تامین شده از 
سوی شهرداری تهران برای تخصیص تسهیالت قرض الحسنه آغاز شد. در گام نخست، هماهنگی ها و كارهای الزم برای جایگزینی 
2100تاكسی فرسوده با خودرو های نو در همكاری با شركت ایران خودرو به عنوان تنها تولید كننده تاكسی در كشور و همچنین 
صندوق كارآفرینی جهت اعطای تسهیالت به تاكسی داران صورت گرفت، اما در ادامه اختالف هایی در مباحث مالی پیش آمد كه 
باعث شد تا چند ماه این پروژه به طور كامل متوقف شود. در این مدت شهرداری و تاكسیرانی از طرق مختلف پیگیر حل مشكل 
بودند و برای این منظور جلسات مختلفی برگزار شد و رایزنی هایی انجام گرفت. اكنون معاون فنی و بهره برداری تاكسیرانی تهران 
از گشایش های صورت گرفته در این مسیر خبر می دهد. البته یك عارضه هنوز حل نشده باقی مانده است كه به شركت سازنده 
تاكسی برمی گردد. ایران خودرو برای فروش تاكسی هایی كه تابستان امسال رانندگان سهم خودشان را واریز كرده بودند همچنان 
خواستار اعمال افزایش قیمت خودرو به نرخ جدید است. سیدعلی محتشمی پور، معاون فنی و بهره برداری تاكسیرانی تهران درباره 
آخرین وضعیت نوسازی 2هزار و 100تاكسی كه از تابستان امسال برای نوسازی اقدام كرده بودند و مشكالت و اختالف هایی كه 
در این زمینه با شركت ایران خودرو و صندوق كارآفرینی امید به وجود آمده بود به همشهری می گوید: »در آخرین مذاكراتی كه با 
شركت ایران خودرو مبنی بر ثبات قیمت برای نوسازی تاكسی 2100راننده ثبت نام شده كه از مردادماه تا پایان آبان ماه سال جاری 
سهم خودشان را واریز كرده بودند داشتیم تا افزایش قیمت خودرو شامل حال آنها نشــود، به یك شرط با این موضوع موافقت 
كردند. ایران خودرو می گوید اگر افزایش قیمت برای این 2100تاكســی را اعمال نكند، 45میلیارد تومان خسارت می بیند و از 
شهرداری خواسته تا مدیریت شهری این مبلغ را به هر طریقی كه می داند تامین و پرداخت كند. برهمین اساس درحال رایزنی با 
شهرداری تهران هستیم تا این موضوع را بررسی كرده و راه حلی برای آن پیدا كنیم. موضوع بعدی هم به صندوق كارآفرینی امید 
برمی گشت كه از ابتدای آذرماه فرایند تشكیل پرونده برای اعطای تسهیالت به این 2100تاكسی را متوقف كرده بود. این اتفاق 
در شرایطی افتاد كه 30میلیارد تومان برای تامین مالی پرداخت تسهیالت از سوی شهرداری به این صندوق پرداخت شده بود. با 
تغییر مدیریتی كه در صندوق اتفاق افتاد و مذاكراتی كه با مدیریت جدید داشتیم خوشبختانه مشكل حل شد و اكنون به مدت 
یك هفته است كه فرایند تكمیل پرونده بانكی برای 2100تاكسی ثبت نام شده از سر گرفته شده است.« درمجموع بالغ بر 40 هزار 
تاكسی فرسوده در شهر تهران داریم كه نیاز به نوسازی داشته و از ابتدای سال تاكنون درمجموع 3700 دستگاه تاكسی فرسوده 
نوسازی شده و نیز 2100تاكسی فرسوده هم درحال طی كردن فرایند نوســازی هستند. محتشمی پور درباره آخرین وضعیت 
تاكسی هایی كه فرایند نوسازی را طی می كنند اینگونه توضیح می دهد: »از ابتدای سال تاكنون 2هزار فقره تسهیالت 90میلیون 
تومانی به مالكان تاكسی های فرسوده تخصیص یافته و با اتمام فرایند تكمیل پرونده بانكی 2100 نفر، نهایتا آمار امسال با عنایت 
به محدودیت زمان باقیمانده به 4100 متقاضی نوسازی براساس تسهیالت خواهد رسید. در نتیجه فعال تا پایان سال ثبت نام و 
تشكیل پرونده جدید برای نوسازی های دیگر تاكسی های فرسوده شهر تهران مبتنی بر دریافت تسهیالت قرض الحسنه انجام 

نمی شود. متقاضیان نوسازی باید بر مبنای خرید نقدی، تاكسی فرسوده خودشان را نوسازی كنند.«

  محمود موالیی
خبر نگار

عملیات پاكسازی محل دپوی زباله 
  مساحت زمین 4هكتار است.

   تا به امروز حدود 1850سرویس بار حمل زباله صورت گرفته است.
   شب ها 2دستگاه بیل مكانیكی و یك دستگاه لودر فعال هستند.

   در روز 2دستگاه بیل مكانیكی برای كندوكاو مشغول هستند تا شب ها بارگیری صورت بگیرد.
  شب ها 100دستگاه كامیون از ساعت21:30 تا 5صبح عملیات بارگیری و خارج كردن زباله را انجام می دهند.

ث
مك

محل دپــوی زباله هــای  محدوده 
ده ونك  به جای مشــخصی منتقل 
خواهد شــد و تالش می شود كه تا 
2ماه آینده این محل به صورت كامل 

پاكسازی شود

نقل قول

علی امام
مدیرعامل شركت متروی تهران:

 سعی مان بر آن است تا پایان امسال 
ایستگاه های بوستان گفتگو و ۱۷شهریور و 
3ورودی در ایستگاه های مولوی، بریانك و 

مدافعان سالمت را كه همگی در خط ۷مترو 
قرار دارند، افتتاح كنیم. همچنین براساس 
برنامه ریزی ها درصورت تأمین منابع سال 
آینده حداقل 2ایستگاه )دادمان و میدان 
كتاب( در بخش شمالی خط ۷بهره برداری 

می شود. 

شینا انصاری
مدیركل محیط زیست و توسعه پایدار 

شهرداری تهران:
 از شنبه هفته ملی هوای پاك شروع می شود 
و جلب مشاركت شهروندان از رویكردهای 

اصلی این هفته است.  افتتاح و شروع 
به كار خانه های محیط زیست محالت، 

برگزاری رویدادهای سرگرمی و مسابقات 
مرتبط با موضوع ویژه كودكان، نوجوانان 
و بزرگساالن، افتتاح و بهره برداری نیروگاه 

خورشیدی منطقه 2۰ و... برخی از برنامه های 
پیش بینی شده هفته هوای پاك هستند.

حسین نظری
 معاون هماهنگی 

و امور مناطق شهرداری:
 طرح تحول نگهداشت شهر از 22آبان 

شروع شده و براساس پیش بینی ها قرار بود 
22دی ماه به اتمام برسد، اما با تمدید یك 

ماهه، اقدامات مربوط به اجرای فاز اول این 
طرح تا 22بهمن ادامه خواهد داشت. در این 
طرح   بیش از 65۰۰ نوع فعالیت ازجمله  رفع 
نواقص پل های عابر پیاده، دیوارنویسی و... 
تعیین و با حضور بیش از 5هزار نیرو اجرایی 

شده  است.

هزینه  زایمان و عمل سزارین 
  4میلیون )نوع اول(

  6میلیون )نوع دوم(

هزینه پاراكلینیكی، سونوگرافی، ماموگرافی، انواع سی تی اسكن و...
  900هزار تا یك میلیون )نوع اول(

  6میلیون )نوع دوم(

جبران هزینه عمل های جراحی مهم )پیوند كلیه، كبد، مغز استخوان، سرطان (
  10میلیون )نوع اول(

  20میلیون )نوع دوم(

هزینه های آمبوالنس
  500هزار داخل شهری )نوع اول(

  یك میلیون بین شهری )نوع دوم(

رفع عیوب انكساری چشم
  یك میلیون )نوع یك(

  2میلیون )نوع دوم(
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پنجشنبه 23 دی 41400
اقتصاد شماره  8412 

با مصوبه ديروز ستاد تنظيم بازار 
و ابالغ بخشنامه سازمان حمايت گزارش

مصرف كنندگان وتوليد كنندگان 
به انجمن هاي صنفي مشمول 5گروه كااليي، 
مرحله دوم اجراي طرح الزام توليد كنندگان به 

درج قيمت ها، رسما آغاز شد.
به گزارش همشــهري، در ادامه اجراي طرح 
الزام درج قيمت توليد كننده روي بسته بندي 
كاالهاي مشمول، روز گذشــته ستاد تنظيم 
بازار با مصوبــه اي بر تداوم اجــراي اين طرح 
تأكيد كرد. مديرعامل ســازمان حمايت هم 
در بخشنامه اي فهرست اقالم مشمول 5گروه 
كااليي مرحله دوم اجراي ايــن طرح را اعالم 
كرد. در مرحله نخست اجراي اين طرح، انواع 
آب ميوه، آب معدني، ماءالشعير، نوشابه گازدار، 
غذاساز، نوشيدني ساز، چرخ گوشت و ماكروويو 
از تاريــخ 27آذرماه و انواع پودر لباسشــويي، 
دستمال كاغذي، پوشك بچه، يخچال، فريزر، 
تلويزيون و ماشــين لباسشويي از تاريخ 4دي 
ماه سال جاري، به درج قيمت توليدكننده روي 
بسته بندي محصوالتشــان مكلف شده بودند. 
اگرچه هنوز برخي تشــكل هاي صنفي نسبت 
به چگونگي و زمان اجــراي اين طرح ابهاماتي 
را مطرح كرده اند از طريــق نامه نگاري با وزير 
صمت خواســتار به تعويق افتادن اجراي اين 
طرح شــده اند اما مصوبه ديروز ستاد تنظيم 
بازار و ابالغ بخشنامه ســازمان حمايت مبني 
بر آغاز رســمي مرحله دوم اجراي اين طرح، 
اين توليدكنندگان را ملزم به انجام اين تكليف 

كرده است.

افزايــش 30درصدي قيمت هــا در بخش 
مصرف

ديروز شــانزدهمين جلســه ســتاد تنظيم 
بازار به رياســت محمــد مخبر، معــاون اول 
رئيس جمهــوري و با حضور وزيران كشــور، 
صمــت، جهادكشــاورزي، دادگســتري 
و جمعي از مســئوالن دســتگاه هاي مرتبط 
برگزار و بر ضرورت درج قيمــت توليدكننده 
در كاالهاي مصرفي و ســرمايه اي تأكيد شد. 
براساس اين مصوبه ســتاد تنظيم بازار مقرر 
شــد قيمت مصرف كننــده بــراي كاالهاي 
مصرفي ابالغ شــده حداكثر 30درصد و براي 
كاالهاي سرمايه اي حداكثر 20درصد بيشتر 
از قيمت توليد نباشــد و مــردم نيز درصورت 
شناســايي تخلف گرانفروشــي موضوع را به 
ســازمان تعزيرات اطالع دهند. در اين جلسه 

به منظور شفاف سازي هزينه هاي نظام توزيع، 
جلوگيري از اجحاف در حق مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان و سوءاســتفاده هاي احتمالي، 
تمام واحدهاي توليدكننده و واردكننده مكلف 
شدند به تدريج و با ابالغ ســازمان حمايت از 
توليدكننــدگان و مصرف كننــدگان به جاي 
قيمت مصرف كننده، قيمــت توليد يا واردات 
شامل همه هزينه ها و سودهاي قانوني با لحاظ 
ماليات بر ارزش افزوده را روي كاالهاي توليدي 

خود درج كنند.

5گروه كااليي مشمول مرحله دوم 
همچنين ديروز مديرعامل ســازمان حمايت 
مصرف كننــدگان و توليد كننــدگان با ابالغ 
بخشــنامه اي، درج قيمــت توليدكننده روي 
كاالهاي مشــمول طرح را براي شفاف سازي  
قيمت ها و روزآمدسازي شيوه نظارت بر بازار به 
روساي انجمن هاي 5گروه كااليي شامل صنايع 
غذايي و كنسروسازي - ســلولزي، بهداشتي 
و آرايشــي- كارخانه هــا و توليدكنندگان و 
صادركنندگان ماكارونــي - لنت ترمز و كالچ 
وهمچنين پااليشگاه هاي روغن سازي  به طور 
رســمي ابالغ كرد. به گفته عباس تابش، طبق 
اين بخشــنامه همه واحدهــاي توليدكننده 
و واردكننده انــواع لنت ترمــز، فيلتر روغن، 
روغن موتور، محصوالت شوينده، محصوالت 
سلولزي، سس، رب، كنســروها، ترشيجات و 
ماكاروني ملزم هســتند تا براي جلوگيري از 
سوءاســتفاده هاي احتمالي و اجحاف در حق 
مصرف كننــدگان و توليدكننــدگان از تاريخ 
مذكور نســبت به درج قيمــت توليدكننده و 
واردكننده روي اين محصــوالت به نحوي كه 
دربرگيرنده مجموع هزينه ها و ســود قانوني 
واحدهــاي توليــدي، وارداتي و با احتســاب 
ماليات ارزش افزوده باشــد، اقــدام كنند. او 
افزود: در اين بخشــنامه 7ماده اي تأكيد شده 
اســت كه قيمت توليدكننده، واردكننده درج 
شــده روي كاالها بايد عيناً منطبق با قيمت 
فروش براســاس صورتحساب هاي صادر شده 
)فاكتورهــاي فروش( باشــد. همچنين براي 
بهره مندي مصرف كننــدگان از تخفيف هاي 
اعطايي احتمالي، بايد ارائــه هرگونه تخفيف 
با كاهش قيمت فروش توليدكننده درج شده 
روي بســته بندي كاال صورت گيــرد. به گفته 
تابش در مواردي از قبيل )مناسبت هاي ويژه، 
پايان سال، اعياد، نزديك بودن زمان انقضاي 
محصــول و...( و لــزوم اعطــاي تخفيف هاي 
مقطعي بيش از ميزان تعيين شــده در بند2 
اين بخشــنامه، واحدهاي مربوطه بايد نسبت 
به دريافت مجوز الزم از سازمان هاي صنعت، 

معدن و تجارت استان محل توليد اقدام كنند 
تا امكان رصد و نظارت اعطاي تخفيف واقعي به 

مصرف كنندگان فراهم شود.

فرمول تعيين قيمت مصرف كننده كاالها
معاون وزيــر صمت، گفت: در اين بخشــنامه 
تأكيد شــده حداكثــر مبلغي كــه مجموع 
حلقه هــاي توزيعــي، از تامين تــا مصرف، 
مي توانند به قيمــت توليدكننده و وارد كننده 
كاالها اضافــه كنند، شــامل مجموع ضريب 
ســود پخش سراســري)10درصد( و ســود 
خرده فروشي)منطبق با ضرايب خرده فروشي 

مصوب( اســت. تابش، افــزود: همچنين در 
مواردي كــه توزيــع كاال به صــورت پخش 
سراسري نباشــد مبلغ فوق به ميزان ضرايب 
ســود مصوب مربوطــه كاهــش مي يابد. او 
گفــت: در بخشــنامه ايــن ســازمان تأكيد 
شــده خرده فروشــان بايد نســبت به نصب 
برچســب قيمت مصرف كننده با لحاظ سود و 
هزينه هاي مصوب اقدام و درصد سود اعمالي 
را به صورت شــفاف درج كننــد. تابش تأكيد 
كــرد: چنين تصميمــي با نظــر وزير صمت 
اتخاذ شــده و به منظور شفاف ســازي  بيشتر 
بايد توليدكننــدگان در محل كارخانه، قيمت 

توليد كننده را روي بســته بنــدي كاالهاي 
توليدي خود درج كنند، فروشگاه ها و واحدهاي 
صنفي نيز به درج قيمت مصرف كننده مكلف 
هســتند. به گفته او هدف از اجراي اين طرح، 
عالوه بر مقابله با گرانفروشي و ايجاد شفافيت در 
نظام توزيع، شكل گيري رقابت در بازار، تعديل 
و واقعي كردن قيمت ها و اصالح نظام توزيع كاال 
اســت. در اين چارچوب درج و نصب برچسب 
قيمت توسط آخرين حلقه توزيع كاالها باعث 
بهره مندي مصرف كنندگان و توليدكنندگان 
از نرخ هاي رقابتي شده و اعمال بهتر مديريت 

فروش از مزيت هاي ديگر آن است.

اجراي مرحله دوم طرح درج قيمت توليدكننده روي كاالها
با مصوبه ستاد تنظيم بازار و ابالغ بخشنامه سازمان حمايت آغاز شد

 علی ابراهيمی
خبرنگار

الزام درج قيمت توليد كننده همه كاالها تا پايان امسال
مديركل نظارت بر خدمات عمومي و شبكه هاي توزيعي و اقتصادي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان درگفت وگو با همشهري، 
بيان كرد: در مرحله قبلي اجراي اين طرح، ابتدا 2گروه و سپس 3 گروه كااليي مشمول اجراي اين طرح شده و در مرحله دوم از 19دي ماه جاري 
5گروه كااليي به درج قيمت توليد كننده مكلف شده اند. محسن حسين لويي، با بيان اينكه انتخاب كاالهاي مشمول اين طرح بنابر مقتضيات و 
نياز بازار به آن صورت مي گيرد، افزود: به نظر مي رسد با روند كنوني اجراي اين طرح، احتماال همه گروه هاي كااليي تا پايان امسال مشمول درج 
قيمت توليد كننده خواهند شد، اگرچه عجله اي براي انجام اين كار نداريم و ممكن است اجراي آن در برخي اقالم كااليي به سال آينده موكول 
شــود. او گفت: اگرچه الزام درج قيمت توليد كننده در برخي انواع لوازم خانگي مانند يخچال، يخچال فريزر، تلويزيون و... از 27آذر ماه ابالغ 
شده اما اجراي اين طرح در محصوالت مذكور مانند كاالهاي مصرفي به فوريت نيست و به دليل طوالني بودن فرايند توليد و عرضه چند هفته اي 
طول مي كشد. حسين لويي، گفت: با مشمول شدن هر گروه كااليي به درج قيمت توليد كننده، ريز ميزان سود مصوب توزيع اين كاال نيز اعالم و 
به مصرف كنندگان اطالع رساني مي شود تا از گسترش تخلف گرانفروشي در مرحله درج قيمت خرده فروشي كاالها جلوگيري شود. همچنين 
خرده فروشان مكلف هستند قيمت مصرف كننده كاالها را با احتساب ماليات ارزش افزوده و سود خرده فروشي قانوني، تعيين و روي بسته بندي 
كاالها درج كنند. او افزود: قبال خرده فروشان با ورود بازرسان سازمان حمايت براي پيگيري علت گرانفروشي با استناد به فاكتورهاي خريد اقالم 
كااليي از توليد كنندگان اعالم مي كردند كه علت افزايش قيمت اين كاالها رشد قيمت توليد كننده بوده است اما اكنون با رصد و پايش درج قيمت 

توليد كننده كاالها امكان اين سوءاستفاده از بين رفته و بايد خرده فروشان جوابگوي گرانفروشي كاالها باشند.

ث
مك

با وجود رشد هاي پرشتاب نرخ بهره 
 اوراق
در بازار بين بانكي در تابســتان و  بدهی

اوايل پاييز، آمار ها نشــان مي دهد 
بانك مركزي سياست هاي خود را براي جلوگيري 
از رشد بيشتر نرخ بهره در عمليات بازار بين بانكي 
تعديل كرده و اين سياست با آغاز زمستان شتاب 
بيشتري گرفته است. تداوم اين سياست مي تواند 
به محركي براي رشد بورس تبديل شود. با اين حال 
به نظر مي رسد با توجه به سياست هاي ضد تورمي 
دولت و رشــد نرخ بازده اســناد خزانه اسالمي، 
نرخ هاي بهره در بازار بين بانكي با اصالح عميقي 

مواجه نشوند.
به گزارش همشهري، نرخ بهره در بازار بين بانكي 
يكي از مهم ترين متغيرهاي اقتصادي اســت كه 
كوچكترين تغييــرات آن مي تواند اثرات عميقي 
بر كليت اقتصاد و همينطور بازارها داشته باشد. 
در واقع با وجود آنكه نرخ بهره بين بانكي از عوامل 
مختلفي تأثير مي پذيرد اما خود به ســاير بازارها 
جهت مي دهد.در اقتصاد هاي پيشرفته از اين نرخ 
در جريان عمليات بازار باز براي مديريت اقتصاد 
كالن استفاده مي كنند. بانك مركزي ايران نيز از 
2سال پيش در تالش است با ابزار عمليات بازار باز، 
سياست هاي پولي را با شكل دقيق تري اجرا كند. 
با اين حال به نظر مي رسد اين سياست ها هنوز به 
ثبات كافي نرسيده است؛ زيرا در يك مقطع، در 
سال گذشته، نرخ  بهره دراين بازار به شدت كاهش 
يافت. اين روند تا اواخر بهار امسال ادامه داشت اما 
از اواخر بهار بانك مركزي شــروع به افزايش نرخ 
بهره كرد. نرخ بهره از اواخر خرداد ماه امســال از 
محدوده 18.42درصد به 21.09درصد در پاييز 
امسال رسيد. هم راســتا با اين سياست دولت از 
طريق فروش گسترده اســناد خزانه اسالمي به 
رشد نرخ بهره اين اسناد منجر شد، طوري كه در 
پاييز امسال نرخ بهره اين اسناد از مرز 25درصد 
هم فراتر رفت و به اعتراض سهامداران منجر شد؛ 
زيرا به زعم فعاالن بازار سرمايه رشد بيش از حد 
نرخ بازده اســناد خزانه اسالمي  خروج نقدينگي 
و كاهش شــاخص هاي بورس را در پی داشــت. 
نوسان هاي نرخ بهره اوراق بدهي از اين روی براي 
بازار سرمايه اهميت دارد كه در ادبيات مالي، نرخ 
بهره اوراق بدهي، نرخ بدون ريسك تلقي مي شود 
و نوسان هاي آن به طور مســتقيم بازار سرمايه را 
تحت تأثير قرار مي دهد. به اين معني كه كاهش 
آن موجب تزريق نقدينگي به بورس و رشــد آن 

به خروج نقدينگي از بورس و نزول شــاخص ها 
منتهی مي شود.

در چنين شرايطي اطالعات موجود نشان مي دهد 
سياســت هاي بانك مركزي درپاييز امسال براي 
رشد نرخ بهره بين بانكي تعديل شده و اين روند در 
زمستان هم شتاب گرفته است. همزمان نرخ بازده 
اسناد خزانه اسالمي هم تا حدي تعديل شده است.
تداوم اين روند به ويژه كاهش نرخ بازده اسناد خزانه 
مي تواند منجر به بهبود شاخص هاي بورس شود. 
با اين حال به نظر مي رسد بانك مركزي با مانع نرخ 
بازده اسناد خزانه براي اجراي سياست هاي كنترل 
نرخ بهره در بازار بين بانكي مواجه است؛ چرا كه 

نرخ اين اسناد تمايل زيادي به نزول ندارد.

تغيير سياست در پاييز 
آمار ها نشــان مي دهد بانك مركــزي از طريق 
عمليات بازار باز و خريــد اوراق بدهي از بانك ها 
به كنترل نرخ بهره بين بانكي اقدام كرده اســت، 
اين موضوع موجب شده نرخ بهره بين بانكي بعد 
از روند صعودي چند ماهه، اكنــون در محدوده 

21درصد كنترل شود.
بر اين اســاس بانك مركزي خالص خريد اوراق 
بدهي را در پاييز امسال به 50هزار و 522ميليارد 
تومــان رســانده و در همين مــدت بانك ها نيز 
به صورت خالص 40هزار و 383ميليارد تومان از 
اوراق بدهي خود را فروخته اند. يعني بانك مركزي 
از طريق باز خريد اوراق تالش كرده مانع از آن شود 
كه نرخ بهره بين بانكي در عمليات بازار باز از مرز 
21.94درصد فراتر رود چنان كه اين نرخ اكنون 
به محدوده 20.85درصد رســيده است. اين در 
حالي است كه طبق اطالعات موجود بانك مركزي 
به خريد اوراق با آغاز زمســتان شتاب بيشتري 
بخشيده است. اين امر مي تواند به كاهش بيشتر 
نرخ بهره بازاربين بانكي منجر شــود. با اين حال 
به نظر نمي رســد بانك مركزي اين سياست را با 
توجه به سياست هاي ضد تورمي دولت تا كاهش 
شديد نرخ هاي بهره دنبال كند. زيرا دولت در تالش 
است از نرخ بهره به عنوان سد ضد تورمي استفاده 
كند به ويژه آنكه با وجود سياست هاي تعديلي بانك 
مركزي حجم و نرخ بهره اسناد خزانه اسالمي در 

حال رشد است. اين امر مي تواند به مانع بزرگ تري 
در برابر كاهش بيشتر نرخ بهره تبديل شود.

مانعي در برابر كاهش بيشتر نرخ بهره 
با وجود سياست هاي بانك مركزي براي كنترل 
نرخ بهره در بازار بين بانكي، نرخ بهره مؤثر اسناد 
خزانه كه در بازار ســرمايه به »اخزا« شــناخته 

مي شود همچنان روندي صعودي دارد.
آمار ها نشان مي دهد ميانگين نرخ بازده مؤثر اسناد 
خزانه اسالمي از ابتداي امسال تاكنون 22.2درصد 
بوده است با اين حال اين ارقام ميانگين كل نرخ 
بهره اين اسنادخزانه اســالمي است و اطالعات 
بيشتر حاكي از آن اســت كه همين چند هفته 
پيش نرخ بهره مؤثر اســناد خزانــه به رقم باالي 
25.31درصد رســيد. در واقع باالترين نرخ بازده 
اسناد خزانه اسالمي در سال جاري 25.31درصد 
و كمترين آن 20.5درصد بوده است درحالي كه 
باالترين نرخ بازده اين اســناد در ســال گذشته 
21.4درصــد و كمترين نرخ نيــز 14درصد بود. 
به زعم كارشناســان يكي از داليل رشدهاي بازار 

سهام در سال گذشته ناشي از همين نرخ ها در بازار 
اوراق بدهي بود.

افزايش نرخ بازده اسناد خزانه اسالمي درصورت 
تداوم با توجه به تأثيري كه بر ميانگين نرخ بهره 
بازار دارد، مي تواند به تضعيف قدرت بانك مركزي 
در كنترل نرخ بهره منجر شود و مهم ترين ابزار اين 

نهاد را در اجراي سياست هاي پولي كم اثر كند.
اما پرسش اين است كه چرا نرخ بهره اسناد خزانه 
اسالمي باالتر از بازار بين بانكي است و به نوعي در 

حال جهت دادن به شاخص هاي بورس است؟

دليل باال بودن نرخ بهره اسناد خزانه 
بر اســاس آمارهــا  از ابتــداي امســال تاكنون 
190هزارميليــارد تومــان اوراق بدهي را دولت، 
شهرداري ها و شــركت هاي بخش خصوصي در 
بازارسرمايه منتشــر كرده اند. اين اقدام موجب 
شده مانده اوراق بدهي درحال حاضر به 465هزار 
ميليارد تومان و ارزش كل بــازار اوراق بدهي به 
370هزار ميليارد تومان برسد. از مجموع كل اوراق 
بدهي منتشر شــده بيش از 90درصد متعلق به 
دولت است. طبق اطالعات موجود دولت از ابتداي 
امســال تاكنون 172هزار ميليــارد تومان اوراق 
بدهي منتشر كرده كه بخش عمده آن يعني رقمي 
معادل 106هــزارو 500ميليارد تومان مربوط به 
اســناد خزانه اسالمي اســت. دولت همچنين از 
ابتداي سال تاكنون 54هزار ميليارد تومان اوراق 
مرابحه و 11هــزار و 500ميليــارد تومان اوراق 
سلف فروخته اســت. علت اصلي باال بودن حجم 
انتشار اسناد خزانه اسالمي نسبت به ساير اوراق 
وضعيت نامطلوب نقدينگي پيمانكاران است كه 
باعث افزايش عرضه اوراق و به تبع آن افزايش نرخ 
مؤثر اين اوراق شده است.  به بيان ديگر بسياري از 
شركت ها به دليل تعويق در دريافت مطالبتشان از 
دولت با مشكل نقدينگي مواجه شده اند و دولت نيز 
كه با كسري بودجه سنگين مواجه است و نقدينگي 
كافي براي پرداخت مطالبات پيمانكاران ندارد، در 
ازاي بدهي هايش و جبران كسري وجوه در گردش 
اين شركت ها به آنها اسناد خزانه واگذار مي كند. 
اين موضوع از يك طرف به افزايش حجم انتشار 
اسناد خزانه اســالمي و از طرف ديگر به افزايش 
شديد نرخ بهره مؤثر اين اوراق منجر شده است. 
در چنين وضعيتی با توجه بــه كمبود نقدينگي 
بسياري از شركت ها و حجم باالي بدهي هاي دولت 
به نظر مي رسد پتانسيل كمي براي كاهش انتشار 
اين اوراق وجــود دارد در نتيجه احتمال كاهش 
نرخ بهره اسناد خزانه اســالمي وجود ندارد و اين 
موضوع مي تواند به مانعي در برابر رشــد بورس و 
سياست هاي بانك مركزي براي كنترل نرخ بهره 

بين بانكي تبديل شود. 

آخرين بــرآورد بانك مركزي 
خالــص  مي دهــد  نشــان 
دارايي هــاي خارجــي بانك 
مركــزي در پايان شــهريور 
امسال نســبت به مدت مشابه 
ســال گذشــته 36.5درصد، 
خالــص بدهي هــاي خارجي 
بانك هــا 60.6درصد و در كل 
سيســتم بانكي 42.7درصد 
رشــد كرده اســت. افزايش 
خالص دارايي هــاي خارجي 
بانك مركــزي منعكس كننده 
ميزان فروش ارز و تبديل آن به 

ريال است

گزارش

نســبت پــول بــه كل نقدينگــي در پايان 
تابســتان امســال دوباره به باالي 20درصد 
رســيد كه اين موج دوم جوالن پول هاي داغ 
از فروردين99 تاكنون است. افزايش نسبت 
پول به كل نقدينگي نشــان مي دهد بخشي 
از ســپرده گذاران شــبكه بانكي، 816هزار 
ميليارد تومان از پول و پس اندازهايشــان را 
از حساب هاي سپرده ســرمايه گذاري خارج 
كرده و در قالب حســاب هاي جاري يا همان 
سپرده هاي ديداري نگه مي دارند و اصطالحا 
آماده شليك به هدف هاي قيمتي در بازارهاي 
دارايي هستند. اين افراد عمدتا منتظر روند 
بازارها هســتند تا از دارايي هاي نقدشان در 

برابر امواج تورم محافظت كنند.
به گزارش همشهري، رصد اجزاي نقدينگي 
فزاينــده در اقتصــاد ايران نشــان مي دهد 
نسبت پول به كل نقدينگي از 17.1درصد در 
فروردين99 با يك روند جهشي به 20.8درصد 
در مهرماه سال گذشته رسيد تا موج نخست 
جهش پول هاي داغ فروكش كند. پس از آن، 
اين روند نزولي شد؛ به طوري كه در فروردين 
امسال به 18.9درصد رسيد اما اين روند هم 
دوام نياورد و در 5ماه بعد دوباره صعودي شد. 
حاال بانك مركزي مي گويد نســبت پول به 
نقدينگي در پايان تابستان امسال دوباره اوج 
گرفته و به 20.1درصد رسيده كه بيانگر موج 

دوم جهش پول هاي داغ به حساب مي آيد.
اجزاي نقدينگي شامل پول و شبه پول مي شود. 
منظور از پول، اسكناس و مسكوكات در دست 
مردم و همچنين پس انداز آنها در حساب هاي 
جاري بانك هاســت. شــبه پول هــم همان 
پس انداز موجود در حساب هاي سرمايه گذاري 
بانك هاست كه اشخاص حقيقي و حقوقي به 
سپرده گذاري آنها با هدف دريافت سود سپرده 

اقدام مي كنند.
روند اجزاي نقدينگي از 1396 تا پايان تابستان 
امسال به وضوح نشان مي دهد باال رفتن نرخ 
تورم و سركوب نرخ ســود سپرده هاي بانكي 
به شدت روي انگيزه سپرده گذاران اثر منفي 
گذاشــته اســت؛ به گونه اي كه در سال96 و 
قبل از تثبيت نرخ سود سپرده ها، نسبت پول 
به نقدينگي 12.7درصد بود و در سال بعد به 
15.1درصد و در سال98 هم به 17.3درصد 
رسيد. با قيام تورم در سال99، به تدريج و ماه 
به ماه بر حجم پول افزوده و از حجم شبه پول يا 
سپرده  سرمايه گذاري نزد بانك ها كاسته شد و 
از تيرماه تا پايان مهر سال گذشته اوج جوالن 
پول هاي داغ در اقتصاد و مهاجرت پس اندازها 
از حساب هاي سرمايه گذاري بانك ها به سمت 
بازارها بود. حاال اصلي ترين چالش پيش روي 
بانك مركزي به عنوان سياستگذار پولي اين 
است كه آيا ابزار الزم براي كنترل روند فزاينده 
نسبت پول هاي داغ به كل نقدينگي را دارد و 
ماه هاي آينده اين روند نزولي مي شود يا نه؟ 
دست كم اينكه در پايان تابستان اين نسبت 
از مرز 20درصد عبور كــرده و انتظار مي رود 
اگر جلوي انتشــار پول پرقدرت و رشد پايه 
پولي گرفته نشود، انتظارات تورمي و هجوم 
پول هاي پارك شــده در حساب هاي جاري و 
در دسترس به سمت بازارها به ويژه بازار كاالها 

شدت پيدا كند.

نقدينگي به كدام سو مي رود؟
بررسي  همشهري نشــان مي دهد از كل پول 
شامل اسكناس و سكه هاي در دست مردم و 
نقدينگي موجود در حساب هاي جاري مردم 
نزد بانك ها)سپرده هاي ديداري( در سال96، 
سهم اسكناس و سكه ها 22.7درصد و سهم 
ســپرده هاي جاري 77.3درصد بوده اما در 
3.5سال اخير اين نسبت يك تغيير محسوس 
داشته و سهم اسكناس و سكه به 8.9درصد و 
سهم سپرده هاي جاري به 91.1درصد رسيده 
است. هرچند بخشــي از اين تغيير ناشي از 
رواج اســتفاده از كارت هاي نقدي متصل به 
حســاب هاي جاري مي شــود اما زنگ خطر 
جدي اينجاست كه در صورت ادامه روند رشد 
پايه پولي و نقدينگــي و افزايش تورم، خطر 
خيزش تورم ناشي از هجوم پول هاي موجود 
در حســاب هاي جاري به ســمت بازارهاي 
كااليي محور افزايش مي يابد و پس از دادوستد 
همين گردش پول دوباره در قالب حساب هاي 

جاري ادامه خواهد يافت.

تازه ترين نماگــر بانك مركــزي از وضعيت 
شاخص هاي كالن اقتصادي در پايان تابستان 
سال جاري نشان مي دهد پايه پولي با رشدي 
39.55درصدي در پايان شــهريور امسال به 
519هزار ميليارد تومان رســيده و با ضريب 
فزاينده باال حجــم نقدينگي را بــه 4هزار و 
67هزار ميليارد تومان رسانده است كه يك 
ركورد به شمار مي رود. اين گزارش مي افزايد: 
نرخ رشد نقدينگي در شهريور امسال نسبت 
به اسفند ســال گذشــته 17درصد، حجم 
پــول 18.2درصد، شــبه پول 16.7درصد و 
ســپرده هاي بخش غيردولتي 17.4درصد 
بوده كه سبقت رشد پول نسبت به شبه پول 
و ســپرده هاي بخش غيردولتي يك  هشدار 

به حساب مي آيد.

دالرهايي كه ريال مي شود
آخرين برآورد بانك مركزي نشــان مي دهد 
خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي در 
پايان شهريور امسال نســبت به مدت مشابه 
سال گذشته 36.5درصد، خالص بدهي هاي 
خارجي بانك ها 60.6درصد و در كل سيستم 
بانكي 42.7درصد رشد كرده است. افزايش 
خالــص دارايي هاي خارجــي بانك مركزي 
منعكس كننده ميزان فروش ارز و تبديل آن 

به ريال است.
اين گزارش همچنين نشان مي دهد كه بدهي 
بخش غيردولتي به بانك هاي تجاري در پايان 
شهريور امسال نسبت به شهريور سال گذشته 
57درصد، به بانك هاي تخصصي 18.7درصد 
و به كل سيتسم بانكي 50درصد قد كشيده 
و بدهي بخش غيردولتي به شبكه بانكي هم 
رشدي 28.7درصدي را به ثبت رسانده است.

كارنامه بدهي  دولت به بانك ها
بانك مركزي فاش كرده ميزان بدهي دولت 
به اين بانك در پايان شــهريور امسال نسبت 
به مدت مشابه سال قبل 53.7درصد و در پايان 
تابستان امسال نسبت به اسفند سال گذشته 
38.5درصد بيشتر شده و به بيش از 159هزار 
ميليارد تومان رســيده اســت. افزون بر اين 
ميزان بدهي دولت به بانك ها در پايان شهريور 
با رشــدي 23.5درصدي، 420هزار ميليارد 

تومان برآورد شده است.

وزارت اقتصاد آمار نمي دهد؟
از عجايب اقتصــاد ايران اينكــه گويا وزارت 
اقتصاد آماري از وضع دخل و خرج كشور به 
بانك مركزي نمي دهد يا اينكــه اين آمارها 
منتشــر نمي شــود. به گونه اي كه از ابتداي 
سال99 تا پايان تابستان امسال، هيچ گزارشي 
از وضعيت مالي دولت شامل ميزان درآمدهاي 
مالياتي و ســاير درآمدها و همچنين ميزان 
هزينه كردن پول هاي نفتي در بودجه و حتي 
حجم استقراض دولت منعكس نشده است. 
ازجمله اينكه در نماگــر جديد بانك مركزي 
مشــخص نيســت دولت از فروردين99 تا 
شهريور1400 چقدر ماليات گرفته و بودجه 
ساالنه با چه ميزان كســري تراز مواجه شده 

است؟

پول هاي داغ روي نقطه جوش
همشهري از موج دوم جهش در بخش پولي نقدينگي گزارش مي دهد

  آمار بانك مركزي از وجود 816هزار ميليارد تومان پول
 آماده شليك به هدف هاي تورم ساز حكايت دارد

 آمارها نشان مي دهد سياست هاي بانك مركزي براي افزايش نرخ بهره بين بانكي تعديل شده است

تالش بانك مركزي براي كنترل نرخ بهره

نسبت پول به کل نقدینگی از 1396 تا پایان تابستان 1400نرخ بهره  در بازار بین بانکی از ابتدای سال تا کنون- درصد



چه می كنند این سلبریتی ها 
در فضاهای مجازی و غیرمجازی

بله، در حال ادامه دادن این بخش بودیم كه دوباره به یك تعطیالت دیگر هم رسیدیم و 
دوباره فاصله افتاد. داشتیم عرض می كردیم كه غرض اصلی در این بخش، مرور اخباری 
است كه اتفاق افتاده اند و در نوع خودشان خاص بوده اند اما آنطور كه باید مورد توجه قرار 
نگرفته اند. حاال بازه زمانی این اخبار می تواند یكی، 2هفته قبل هم باشد. به این ترتیب، ما 
این اخبار را انتخاب و كمی هم با آنها شوخی می كنیم تا بتوانیم به مسیرمان ادامه بدهیم. 

البته طبیعی است كه بخشی از این اخبار مرتبط با افراد چهره هم باشد ولی حاال به هر 
دلیلی مثاًل دیده نشده باشند. بعضی ها هم كه مربوط به دنیای آدم های معمولی و عادی 
است. در نهایت اینكه، ما همه تالش مان را می كنیم تا هشت تایی از بهترین این خبرها را 
برای شما گلچین كنیم. حاال اگر ما هم چیزی از دست مان در رفت، بشر جایزالخطاست 

دیگر؛ به بزرگواری خودتان عفو بفرمایید.

خبر خوب اینكه باالخره بهاره رهنما، به كارهای نه چندان خوبش فكر كرده و 
متوجه اشتباهاتش شده. در نتیجه، یك متن عذرخواهی نوشته و ملتی را شاد كرده است. 

او طی ویدئویی، به این حاشیه ها جواب داد. كدام حاشیه ها؟ همان هایی كه گفته بود هر كسی بعد 
از 30سال كار نتواند رفاه داشته باشد، كمی بی دست و پاست. حاال این هنرمند، گفته است كه منظورم 
خودم بودم و آسایشی كه بتوانم برای فرزندم فراهم كنم و صرفاً درباره خودم حرف زدم و.... بعدش هم 
كه اشاره كرده همه مشكالت پیش آمده را نباید در جای دیگری جست وجو كند و باید در رفتارهای 

خودش آنها را پیگیری كند و شبیه این. خالصه اینكه باور كنید كسی اشتباه كند و عذرخواهی 
هم داشته باشد، چیزی از شهرت و مكنت و ثروتش كم نخواهد شد.
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چند وقت پیش بود كــه نوید محمدزاده، عكســی منتشــر كرده بود 
از خودش و یكــی دیگر از هنرمندان ســینمای ایــران كه چند وقتی اســت با هم 

ازدواج كرده انــد كه هــر دو در حال سیگار كشــیدن بودنــد. این عكس هم البته خبرســاز 
شــد. باالخره این بنده خدا، چه بخواهد و چه نخواهد برای قشــر نوجوان ایــن مملكت الگویی 
محســوب می شــود. حاال شــاید این حرف ها را به خودش بگویی آمپر چســبانده و به ســقف 
بچســبد، ولی جدا از بحث الگو بودن یــا نبودن، زندگــی خصوصی افراد یك چیز اســت و 

 زندگی عمومی آنها چیز دیگری. اصاًل گیریم شــما آتشفشــان هســتید؛ بابا نوید جان 
این چه عكسی بود آخر؟
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اگر مثاًل می گفتید كه این اتفاق در دورافتاده ترین كشور آفریقا افتاده، باز هم 
كسی باور نمی كرد. اگر می گفتید مثاًل در قبیله آدم خوارهای جزایر دوردست اندونزی یا 

آمازون یا... اتفاق افتاده، باز هم كسی باور نمی كرد. حاال چه رسد به اینكه این خبر در غرب اتفاق 
افتاده و موضوعش هم یك ســلبریتی بوده كه در برنامه های تلویزیونی اجرا داشــته و برای خودش 
ستاره ای است. روی مان به دیوار و ببخشید و...، طرف با تجارت »باد روده« خودش، یك تجارت 200هزار 
دالری راه انداخته بود كه به دالر مثاًل 27هزار تومانی ما می شــود 5میلیارد و 400 میلیون تومان 

ناقابل؛ یعنی ما كماكان در شگفتیم كه چه كسانی مشتری بوده اند و مالیات چطور حساب 
می شود و.... كی بود می گفت در غرب هم خبری نیست؟ ی 
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ما كه نه دیده ایم و نه می دانیم چه خبر است، اما گفته می شود كه استخراج 
ساالنه رمزارزها در ایران نزدیك به 1.1میلیارد دالر است. گفته می شود كه میزان استخراج 

این رمزارزها در جهان 15میلیارد دالر است؛ به عبارت دیگر در جهان ساالنه 324هزار بیت كوین 
استخراج می شود كه تنها 19500مورد آن به صورت غیررسمی در ایران اتفاق می افتد. همچنین در 
گزارشی كه شهریور ماه منتشر شده بود، اشاره شده بود كه روزانه 700بیت كوین در ایران به صورت 
غیررسمی خرید و فروش می شود. حاال ما نمی دانیم این همه بگیر و ببندی كه اتفاق افتاده، برای كجا 

بوده است. حاال نمی گوییم مثاًل بروید سازمان بورس و جاهای دیگر و دستگاه ماینر پیدا كنید 
ولی 1.1میلیارد دالر خرید و فروش غیررسمی ساالنه؟
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چند وقت پیش بود كه انتشار عكس هایی از رامین پرچمی، دوباره سریال معروف و 
ماندگار »در پناه تو« را سر زبان ها انداخت. حاال خبر تلخ دیگری، باعث شد تا بار دیگر یادی كنیم از 

این سریال. خبر رسید كه حمید لبخنده، بازیگر و كارگردان كه در كارنامه كاری اش كارگردانی این سریال 
معروف هم به چشم می خورد، به دیار باقی شتافت. شاید مخاطبان امروزی لبخنده را زیاد به یاد نیاورند اما او 
در دهه70 به نوعی با ساخت یك سریال آوانگارد و پیشرو، توانست حسابی برای خودش و همچنین بازیگران 
این مجموعه اعتبار ایجاد كند. موضوع سریال برای میانه دهه70 البته به خودی خود چالش برانگیز بود؛ 

ماجرای رقبای عشقی كه سرانجام یكی به نفع دیگر كه رفیق اوست، كناره می گیرد و.... به خانواده 
ن این كارگردان خاطره ساز از همین جا تسلیت عرض می كنیم.
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یعنی یك خبر علمی و پزشــكی شــنیدیم كه موهای بدن مان چهارمیخ ایستاد. 
ظاهراً یك مرد آمریكایی كه مشكل قلبی داشــته، از یك حیوان یك عدد قلب پیوندی دریافت 

كرده است. البته این حیوان، یك خوك بوده كه اصالح ژنتیك شده. فعاًل كه وضعیت این آمریكایی كه 
قلب را دریافت كرده، خوب است؛ حاال بعدا اتفاقی بیفتد را نمی دانیم. گفته می شود كه این، تنها بخت دیوید 
بنت برای زنده ماندن بوده. اگر این عمل به خوبی جواب بدهد و رایج بشود، احتماالً در كشورمان باید منتظر 
انقالبی در عمل های جراحی هم باشیم؛ مثالً چشم آهو پیوند بزنند و گردن زرافه و.... همه اش هم زیرسر این 

آمریكایی هاست كه آغازگر چنین بحث هایی بوده اند. ولی فكرش را بكنید روزی بیاید كه مثالً پاهای 
ده پلنگ را به خودمان پیوند بزنیم؛ دیگر در ترافیك تهران گیر نخواهیم كرد!
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چند وقتی اســت كه ماجراهای خانم مریم امیرجاللی هم برای خودش 
خاص و جالب شده. ماجرا چنین اســت كه این بازیگر كه غالباً با جوش و خروش و 

فریادهایش می شناسیم، یك پیج اینستاگرامی راه انداخته تا آشپزی یاد بدهد. حاال مدل آشپزی 
یاددادنش هم كه در نوع خودش جالب و منحصر به فرد است. حاال این قضیه مخالفان و موافقانی پیدا 
كرده است. حاال اینكه چرا یك بازیگر پیشكسوت اقدام به چنین كاری كرده، بحثی دیگر است اما این یك 
رویه است كه معموالً آدم ها سعی می كنند از شهرت شان استفاده های چند جانبه داشته باشند و چیز 

بدی هم نیست. فقط خانم امیرجاللی، حاال چرا اینقدر با جوش و خروش آشپزی می كنید؟ قاعده 
آشپزی بر اندازه گیری است. چرا اینقدر از سؤال ها ناراحت می شوید؟ و اینكه... مادر 

من، چرا این همه آرایش حاال؟!
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از نكات جالب دیگری كه اتفاق افتاده، ماجراهای عصبانیت مهران غفوریان است. جدیداً 
كه عكس هایش را دیده اید؟ باورتان نخواهد شد كه همان مهران غفوریان سابق است؛ خیلی الغر شده. 

حاال بعضی از كالهبرداران خالق، از این ماجرا سوءاســتفاده كرده اند و گفته اند كه فالنی با متد ما الغر شده! 
مهران خان هم گفته نخیر و چقدر شماها كالهبردارید و بنده خودم الغر كرده ام. نكته بعدی هم آنكه  مانی رهنما 
و همسر محترم شان صبا راد )مجری سابق صداوسیما(، در یك مجتمع تجاری اجرایی داشته اند؛ یكی دكلمه و 
دیگری پیانو و آواز داشته. خیلی هم عالی؛ فقط بزرگوار، زمانی گفته بود ما هم جمع می كنیم از ایران می رویم؛ 

ظاهراً به تركیه رفته بودند و با این خبرشان حسابی جنجال ساز شدند. البته خیلی چراغ خاموش برگشتند 
ن و توضیح ندادند كه چطور شد آب و هوای تركیه یا هر جای دیگر با آنها نساخته است...
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شماره 148
23  دی 1400 
پنجشنبه

خاطره بازی با سیدمحمدسعید مدنی كه 
سه دهه سردبیری نشریه كیهان ورزشی، یكی 
از قدیمی ترین نشریه های ورزشی را بر عهده 

داشته است

گفت وگو با رضامراد صحرایی، استاد آموزش 
زبان فارسی  به غیرفارسی زبانان

کِلی می خواست به ما 
»آپرکات« بزند

فارسی جزو 
4زبان کالسیک 

دنیا است

11

09

ردپای مثبت و منفی ثروت 
بر سالمت روان افراد چگونه است؟
صفحه 6

سیشل؛ كوچك ترین كشور آفریقا كه جایی برای 
گذراندن  ماه عسل سلبریتی ها و ثروتمندان است

صفحه 7

 بزرگ ترین پیست اسكی كشور
اهمیت زیادی نزد عالقه مندان این رشته دارد
صفحه 12

08

پای صحبت های مهدی فخیم زاده، بازیگر 
و كارگردانی كه این روزها در نقشی متفاوت 

در سریال »موج اول« ظاهر شده

همیشه قاتل و دزد ، بازی كرده ام
یك بار هم پزشك باشم!
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فاصله گرفتن از اطرافیان
ثروت ممكن اســت نگاه افــراد را به دیگرانی كــه در طبقه 
اقتصادی پایین تــر زندگی می كنند، تغییــر دهد. این افراد 
ممكن است همدلی و شــفقت خود را نسبت به ضعیف ترها 
از دســت بدهند. آنها در مرحله اول، درك خود را از شرایط 

ســخت طبقه پایین تر از دســت می دهند، خیلی 
محتمل اســت كــه فردی بــا دغدغــه خرید 
خودروی چندین میلیاردی، نتواند درك كند 
چگونه فــردی می تواند به نان شــب محتاج 
باشــد! همین درك نكــردن می تواند منجر 

به نادیده گرفتــن دیگران و فاصله پیدا كردن از بقیه شــود. 
گاهی افراد برای به دســت آوردن ثــروت، متحمل زحمت 
نمی شوند یا تالشی انجام نمی دهند. وقتی فردی برای رفع 
نیازها مجبور به تالش نباشــد، ســراغ فعالیت هایی می رود 
كه امكان دارد در دسته تفریحات ناســالم قرار بگیرد. روی 
آوردن به چنین فعالیت هایی، تبعات خاص خود را دارد. مثاًل 
اعتیاد به مواد مخدر یــا وقت گذرانی بیش از حد 
در فعالیت های مخرب، آنها را از مسیر 

اصلی زندگی منحرف می كند.

خروج از منحنی نرمال

احساس قدرت دروغین

احساس بی ارزش بودنافتادن در چرخه اضطراب

در نقش خودپرداز

مكتب خانه 6

معموالً تصور می كنیم شرایط اقتصادی فقط موقع بی پولی می تواند بر اوضاع روحی ما اثر 
بگذارد. هرچه تا به حال دیده و شنیده ایم یا حتی خودمان تجربه كرده ایم، بی حوصلگی، 
افسردگی، خشم با بروزهای رفتاری منفی دیگر بوده كه آنها را به بی پولی ربط داده ایم. در همین صفحه هم 
قباًل به موضوع تأثیر بی پولی بر سالمت روان پرداخته ایم. اما این بار قصد داریم از زاویه ای دیگر به موضوع 
تأثیر موقعیت اقتصادی افراد بر روان افراد بپردازیم. ویدا ساعی، روانشناس و روان درمانگر درباره این توضیح 
می دهد كه ردپای ثروت اغلب چطور بر روح و روان افراد ثبت می شود و ثروتمند بودن چه تأثیراتی ممكن است 

در خلق و خو و رفتار افراد داشته باشد. توضیحات این روانشناس را با هم مرور می كنیم.

بسته پیشنهادی

نیلوفر  ذوالفقاری

همدلی با 
نوجوانان 

بیشتر والدین برای ابراز همدلی با كودكان 
خردسال خود، آمادگی بیشتری احساس 
می كنند اما با نوجوانان چنین نیست. برای 
مثال، وقتــی كودك نوپای شــما به دلیل 
خالی شــدن باد بادكنكش گریه می كند، 
شــما متوجه دل شكســتگی او می شوید، 
احتمــاالً او را در آغــوش می گیرید و به او 
 نمی گوییــد نباید بــرای چنین موضوعی 

ناراحت شود. 
اما وقتی فرزند شما نوجوان باشد و ناراحتی 
خود را به خاطر گم شدن چیزی ابراز كند، 
احتمال دارد به او بگویید، »تقصیر خودت 
اســت كه گمش كردی، پس دیگه نباید 
ناراحت باشــی« یا »اینكه چیزی نیست، 

بی خودی ناراحت نباش.«
 این دو هیجــان فرقی با هــم ندارند، اما 
واكنش شــما به آنها كاماًل متفاوت است. 
در هر دو مرحله  سنی، مهم است كه به جای 
ســرزنش كردن، بی اهمیــت تلقی كردن 
موضــوع، یا مقصــر تلقی كــردن او، ابراز 

همدلی كنید.
یادگیری و تمرین كارآمد همدلی، مهارتی 
اســت كه تا آخر عمر همراه شــما خواهد 
بود. اگر آن را به طرز مؤثــر به كار بگیرید، 
كانال ارتباطی مورد اعتماد و گشــوده ای 
را برای شــما فراهم می كند كه می توانید 
از طریق آن ارتباط برقــرار كرده و نظرات 
 خــود را بــه فرزنــد نوجوان تــان انتقال

 دهید.
والدین تنها با حضور در كنار فرزندان خود 
می توانند كارهای بسیار زیادی انجام دهند. 
گاهی اوقات، لزومی ندارد مسئله  فرزندان 
خود را حل كنید. تنها كافی است درك و 
تفاهم خود را نشان دهید. وقتی برای گوش 
دادن و درك كردن زمان صرف می كنید، 

كار مهمی انجام داده اید.

راهنما

  مسئله ی مرگ و زندگی
مسئله مرگ و زندگی كنایه ای است كه 
همیشه درباره اهمیت موضوعات به كار 
می بریم، اما این بار داستان واقعاً درباره 
مرگ و زندگی اســت. داستان زیبایی 
كه شرح خاطرات جالب زوج درمانگر، 
آروین یالوم و همسرش مریلین یالوم 
اســت و با نگاه به پایان زندگی نوشته 
شــده. روانشناســی مادی گرا، شاید 
همیشه مرگ را نادیده بگیرد یا سعی 
كند از آن فرار كند اما نویسندگان این 
اثر با شجاعت با مســئله پیری و مرگ 
كه در پی آن می آید مواجه شــده اند و 
در یادداشــت هایی كوتاه زندگی خود 
را نوشــته اند. زندگی كه به این مرحله 
نزدیك می شــود و باید متناسب با آن 
تغییر كند. ایــن كتــاب را باید اثری 
ممتاز در این زمینه دانســت چراكه از 
نقش پختگی و تجارب انسانی صحبت 
می كند و دیدگاهی شاید كمی متفاوت 

از دیدگاه جامعه را به ما بدهد.

كتاب

  نیمه تاریك وجود
همه مــا به عنوان انســان ضعف هایی 
داریم. چــه آنها را پنهــان كنیم و چه 
نكنیم، آن ضعف ها وجود دارند. خیلی ها 
احساســات منفی و ضعف ها را پنهان 
می كنند و نقابی بر صورت خود می زنند 
اما دبی فورد اعتقاد دارد این احساسات 
و ضعف ها پنهان شــده ما نیمه تاریك 
وجود ما هستند و ما برای داشتن آرامش 
و رشــد شــخصیت باید آنها را به طور 
دقیق بشناســیم و تحلیل شان كنیم. 
دبی فورد در كتــاب نیمه تاریك وجود 
سعی كرده راهكارها و تمرین هایی در 
این زمینه ارائه كند تا ما با انجام آنها به 
»یكپارچگی درونی« برسیم. این كتاب 
در فهرست پرفروش های نیویورك تایمز 
هم برای چندین هفته قرار گرفته است و 
یكی از پرطرفدارترین كتاب ها در زمینه 

روانشناسی و رشد شخصیت است.

كتاب

  خرده عادت ها 
كل ماجرا این اســت: آدم ها عادت های 
خودشان را می ســازند و بعد از مدتی، 
ایــن عادت ها هســتند كه مــا آدم ها 
را می شناســند. در واقــع موفقیت یا 
عدم موفقیت یا زندگی سالم و غیرسالم 
افراد را می توان به عادت های آنها ربط 
داد. این كتاب مدعی اســت كه راهی 
راحت و اثبات شده برای اینكه بتوانید 
عادت های خوب را در زندگی تان ایجاد 
كنید، به شما نشان خواهد داد. جالب 
اینكه این كتاب پیش از این نیز به اسم  
عادت های اتمی هم ترجمه شده است. 
نویســنده در این كتاب، همه توجه را 
روی ایجــاد عادت های مثبت معطوف 
می كند و توجهی به رفــع عادت های 
منفی ندارد. این، همــان ایده »قانون 
اضافه كردن« دارن هاردی اســت كه 
صرفا تمركز می كنــد روی چیزهایی 
كه باید به زندگی شما در قالب عادت ها 

افزوده شود. 

كتاب 

پنجشنبه
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جیمز دایسون، مخترع، طراح و كارآفرین انگلیسی، صاحب شركت 
دایســون و با ثروتی حدود 8بیلیون دالر، یكی از مشــهورترین و 
معتبرترین طراحان صنعتی دنیاســت. ســال 2020او را به عنوان 
ثروتمندترین فرد بریتانیا معرفی كردند. او به طراحی های نوآورانه 
شهرت دارد و مسیر پرتالش و عجیبی را برای رسیدن به این جایگاه 

پشت سر گذاشته است.

آشنایی با زندگی و شخصیت جیمز دایسون
مخترع و طراح مشهور

یك ذهن 
پر از ایده های خالقانه

جیمز دایسون در سال 1947به دنیا آمد. تحصیالت ابتدایی را در مدرسه ای 
به  نام گرشام در هولت گذراند. پدرش، جیمز الك، آموزگار ادبیات كالسیك در 

همان مدرسه بود. الك در سال 1965بر اثر سرطان از دنیا رفت. جیمز از كودكی 
استعداد زیادی در ورزش و خصوصاً دوومیدانی داشت كه به گفته خودش، در 
یادگیری عزم راسخ برای انجام كارها تأثیر زیادی داشت. تحصیالت ابتدایی 

جیمز با دشواری هایی همراه بود؛ چون خانواده پس از مرگ پدر در تأمین 
هزینه های تحصیل با مشكالت جدی روبه رو شد. جیمز در سال1966 وارد 

دانشكده سلطنتی هنر لندن شد تا نقاشی بخواند. اما بعدها به رشته های طراحی 
مبلمان و طراحی داخلی، تغییر رشته داد. آشنایی با تركیب هنر و صنعت در 

همان دانشكده سلطنتی هنر شروع شد. سال آخر دانشكده بود كه برای پروژه 
نهایی تحصیلی، یك تریلی دریایی طراحی كرد كه توسط شركت روتورك 

ساخته شد. این طرح چندین جایزه گرفت و تا امروز حدود 500میلیون دالر 
فروش داشته است. جیمز هم در همین شركت مشغول به كار شد.

روحیه جیمز كارمندی طوالنی مدت را 
تحمل نمی كرد. او با وجود موفقیت هایش 

در كنار استاد خود در شركت روتورك، 
نمی توانست همیشه به عنوان كارمند 

مشغول به كار باشد. جیمز ایده های 
نوآورانه  زیادی در ذهن داشت و شركت 
برای اجرایی  كردن همه آنها آماده نبود. 
او پس از مدتی استعفا كرد و در كارگاه 

خانگی كوچكش تمام وقتش را به تمركز 
روی ایده های نوآورانه صرف كرد. در 

آن زمان، همسر دایسون وظیفه تأمین 
هزینه های زندگی را برعهده داشت و با 
آموزش دوره های هنری، كسب درآمد 

می كرد. نخستین محصول دایسون، 
وسیله ای شبیه به یك گاری یا فرغون 
بود! او یك توپ را جایگزین چرخ كرد 

تا وسیله روی زمین راحت تر و سریع تر 
حركت كند. 3سال بعد، جیمز برنده 

جایزه طراحی شد. او این ایده را ادامه 
داد و محصوالت مختلفی با توپ طراحی 
كرد، مثل قایق چرخدار كه می توانست 
با سرعت 64كیلومتر روی آب و خشكی 

حركت كند.

دایسون برای تولید جاروبرقی 
خود شركت مستقلی راه اندازی 
كرده بود كه با سرعت زیادی به 
موفقیت و مراحل مقیاس دهی 

رسید. رشد شركت باعث شده بود 
زمان زیادی به مدیریت كارهای 

روزمره اختصاص دهد. جیمز 
دایسون ذاتاً مهندس طراح بود 
و نمی توانست زمان زیادی به 

كارهای مدیریتی اختصاص دهد 
و همیشه ذهنش درگیر طراحی 

محصول می شد. دایسون پس 
از موفقیت چشمگیر در طراحی 

نوآورانه جاروبرقی، به دنبال 
ایده هایی برای بهینه سازی لوازم 
خانگی دیگر رفت. نوآوری های 

دایسون در طراحی محصول نقش 
مهمی كه در ساختار كسب وكار 

و اقتصاد بریتانیا بازی كرد، در 
سال 2006لقب »شوالیه« را برای 

او به همراه داشت و از آن زمان 
به نام سر جیمز دایسون شناخته 
می شود. در زمان دریافت افتخار 

سلطنتی، دایسون از 1500كارمند 
و كارگر شركتش تشكر كرد كه 
در تبدیل شركت تولیدكننده 

جاروبرقی به كسب وكاری 
بین المللی همراهی كردند. او ابراز 

امیدواری كرد این موفقیت ها 
دیگر طراحان محصول و 

مهندسان را نیز به نوآوری ادامه دار 
و تالش برای تجاری كردن ایده ها 

تشویق كند.

دایسون در مسیر حمایت هایش از نوآوری و خالقیت، در ابتدای 
قرن بیست ویكم تصمیم گرفت بنیادی خیریه راه اندازی كند. 
بنیاد جیمز دایسون در سال 2002فعالیتش را شروع كرد. از 
اهداف مهم این بنیاد می توان به تشویق نیروهای جوان به تفكر 
خالقانه اشاره كرد. بنیاد دایسون با پرداخت كمك های مالی به 
دانشجویان و استادان از سطح مدرسه تا دانشگاه، ایده پردازی و 
توسعه ایده تا تجاری شدن را در میان آنها تشویق می كند. این بنیاد 
همچنین جایزه ای به  نام جیمز دایسون دارد كه به طراحان نوآور 
با محصوالت موفق ازلحاظ تجاری اهدا می شود. جیمز دایسون در 
سال های اخیر كه تمركز خود را روی فعالیت های خیرخواهانه و 
آموزش معطوف كرده بود، از طراحی محصول جدید غافل نشد. 
جیمز دایسون در سال 2020و جریان بحرانی ویروس كرونا، نقش 
اجتماعی شركتش را به خوبی مدیریت كرد. مشكالت متعددی كه 
به سیستم درمانی بریتانیا وارد شد و كمبود تجهیزات را در سطوح 
گوناگون به همراه داشت، شركت دایسون را نیز وارد عمل كرد. 
جیمز دایسون تمامی نیروهای طراح خود را در پروژه ای اورژانسی 
بسیج كرد كه در 10روز، موفق شدند ونتیالتور حرفه ای بسازند. 
كارآفرین بریتانیایی مانند بسیاری از ثروتمندان جهان ثروت 
خود را برای خرید امالك و مستغالت هزینه می كند و امالك او 
اكنون از ملكه بریتانیا هم بیشتر هستند. او در سال 2020با ثروتی 
حدود 2/16میلیارد پوند، ثروتمندترین فرد بریتانیا معرفی شد. 
درحال حاضر، حدود 3500نفر در سرتاسر جهان برای شركت 
دایسون كار می كنند. جیمز دایسون ادعا می كند هر هفته، 
10میلیون دالر در تحقیق وتوسعه برای طراحی محصوالت جدید 
هزینه می كند.

كودكی با استعداد ورزش و طراحی

عشق به نوآوری

داستان عجیب و جالب مسیر حرفه ای دایسون، با ساخت نخستین 
جاروبرقی خالقانه عجیب تر می شود. دایسون در مصاحبه های 
متعددی به ایده های اولیه طراحی انقالبی خود در جاروبرقی اشاره 
می كند. او در كودكی وظیفه انجام برخی از كارهای خانه را برعهده 
داشت و به یاد می آورد همیشه از جاروبرقی متنفر بوده است. او 
30سال بعد و در زندگی مستقل خود هنوز بر این ایده بود كه 
جاروبرقی ها بازدهی مناسب ندارند. جیمز اعتقاد داشت این وسیله 
خانگی پركاربرد بهره وری الزم را ندارد و كار تمیز كردن سطوح را 
به خوبی انجام نمی دهد. او ایده ساخت جاروبرقی خود را از تكنیك 
جداسازی طوفانی )جدا كردن ذرات مایع، گاز و هوا با چرخش سریع 
 هوا و جاذبه( گرفت. جیمز 32ساله بود و 5سال روی این ایده 
كار كرد و 5127نمونه مختلف ساخت تا به محصول نهایی برسد. 
در واقع حدود 5هزار بار شكست خورد. همكاری با شركت های 
تولیدكننده دیگر برای تجاری سازی ایده جاروبرقی بدون كیسه، برای 
دایسون موفقیت آمیز نبود. او پس از مدتی تصمیم گرفت خودش 
وارد فرایند ساخت و تولید شود. فروش اولیه محصول در ژاپن درآمد 
مناسبی برای دایسون به همراه داشت. او همچنین با وثیقه كردن خانه 
شخصی، وام 800هزار دالری دریافت كرد و درنهایت، ریسك بزرگی 
برای تولید تجاری ایده اش متقبل شد. طراحی نخستین جاروبرقی 
دایسون نشان دهنده روحیه هنری او به همراه ایده های مهندسی 
نوآورانه بود. تركیب رنگ نارنجی و طوسی دركنار ایده نوآورانه 
استفاده  نكردن از كیسه زباله، خریداران را از همان ابتدا به خود جذب 
كرد. محصول دایسون دركنار نمونه های موجود در بازار می درخشید و 
طراح بریتانیایی آماده عرضه انبوه محصولش بود.

ماجرای جالب جاروبرقی

ثروت می تواند بر روابط فرد با اطرافیان تأثیرات منفی بگذارد. یك پدر ثروتمند ممكن است به نقش دستگاه 
خودپردازی دیده شود كه فرزندانش تنها او را با پول می شناسند؛ پدری كه وقتی برای گذراندن با خانواده 
ندارد و مدام در حال كار كردن است. فكر او همیشه درگیر كار است و سعی می كند این عدم حضور را با پول 
بیشتر خرج كردن برای خانواده جبران كند. اینجاست كه این چرخه معیوب بیش از قبل تكرار می شود و 
او مدام بیشتر از قبل در نقش تأمین كننده ثروت و پول فرومی رود. صمیمیت و رابطه 
ارزش هایی است كه فرد ثروتمند ممكن است به راحتی در ازای ثروت خود از دست 
بدهد. خیلی ممكن اســت كه افراد ثروتمند دنبال راه هایی باشند برای اینكه 
اوضاع را مدیریت كنند و اجازه ندهند ثروت، بر روح و روان آنها تأثیر بگذارد. 
پیش از این مرحله، باید به این سؤال جواب دهند كه ثروت خود را چگونه 
به دست آورده اند؟ اگر این ثروت حاصل تالش باشد، معموالً قدرت مدیریت 
كردن آن هم در فرد به وجود می آید. مســیر رسیدن به ثروت در چنین 
فردی، با نوعی پختگی روانی همزمان است و او ارزش انسانی خود را وابسته 
به پول نمی داند. اما وقتی ثروت یك شــبه و از راه نادرست به دست آمده 
باشــد، احتمال ایجاد 
آثار منفی در روان 
فرد هم بیشــتر 

خواهد شد.

نشانه های منفی ثروت بر روان
نشــانه هایی وجود دارد كه می تواند نشــان دهد فرد تحت تأثیر منفی ثروت خــود قرار گرفته 
است. واضح ترین نشانه، همان احساس اضطراب دائمی است. حواس پرتی، از دست دادن حس 
صمیمیت با دیگران و فاصله گرفتن از اطرافیان، بروزهای رفتاری منفی ناشی از ثروت بی اندازه 
اســت. البته ثروت می تواند آثار مثبتی هم بر روح و روان افراد بگذارد. بسیاری از ثروتمندان با 
مدیریت ثروت خود، روابط خود را با دیگران با ثروتشان بهبود داده اند، وارد چرخه های حمایتی 
شده اند و حتی شاخصه های رفتاری مثبتی را در خود تقویت كرده اند. بسیارند ثروتمندانی كه 
فعالیت های خیرخواهانه دارند و انسان دوســتی، ایثار و فداكاری، بارزه های شــخصیتی مثبت 
آنهاست. هرچند آنچه در جامعه ما بیشتر به چشم می آید، اختالف طبقاتی شدید است و فاصله 

بین افراد را آنقدر زیاد كرده كه رأفت و مهربانی و ارزش های انسانی به حاشیه رانده شده است.

ردپای مثبت و منفی ثروت 
بر سالمت روان افراد چگونه است؟

پولدارها

به طور كلی ســالم ترین افراد از نظر روانی، افرادی هستند كه از 
جنبه های گوناگون، در منحنی نرمــال قرار می گیرند، یعنی در 
محدوده هنجار یك منحنی ایســتاده اند. اگر ما فقر و ثروت را، 
دو طرف یك نمودار درنظر بگیریم، افرادی كه از نظر اقتصادی 
در طبقه متوسط قرار می گیرند، می توانند نرمال ترین زندگی ها 
را از نظر روانی تجربه كنند. آنها نه به شدت فقیرند و نه به شدت 
ثروتمند. با این تعریف، افراد ثروتمند از قســمت نرمال منحنی 
خارج هستند و به طرف بخش نابهنجاری حركت كرده اند. فاصله 
گرفتن از قشر هنجار جامعه، همانطور كه مزایایی دارد، می تواند 

معایبی هم به دنبال داشته باشد.

ثروت ممكن اســت ویژگی های رفتاری مختلفی در افراد ایجاد كند. 
به طور مثال، ثروت ممكن اســت احســاس توانمندی دروغین ایجاد 

كند. البته كه پول ممكن اســت واقعاً در خیلی از شــرایط، به فرد كمك 
كند تا كارهای غیرممكن برای دیگران را، بــرای خودش ممكن كند. اما همین 

توانایی ممكن است باعث ایجاد احساس قدرت كاذب شود و فرد از یاد ببرد كه این پول، 
تنها یك ابزار است و هر آن ممكن اســت از بین برود. ثروتمندها اغلب چندان به این موضوع فكر 

نمی كنند و دچار احساس توانمندی كاذب می شوند. در ادامه ممكن است فرد ثروتمند دچار اعتمادبه نفس 
 كاذب و در مراحل بعدی، خودشیفتگی شود. خودشــیفتگی یعنی فرد از باال به دیگران نگاه كند و خودش را 

برتر از بقیه بداند.

اضطراب از دست دادن پول، موضوعی است كه ممكن است به روان ثروتمندان آسیب بزند. بعضی ثروتمندان 
هم درگیر اضطراب مدیریت ثروت خود می شوند. آنها دچار سردرگمی می شوند كه چطور این ثروت را خرج 
یا سرمایه گذاری كنند و بعد افكار وسواس گونه شروع می شود؛ افكاری مانند اینكه چه كسی قرار است از این 
ثروت بهره ببرد؟ چرا من تالش كنم و دیگران از این ثروت استفاده كنند؟ نكند مورد سوءاستفاده دیگران 
قرار بگیرم؟ نكند بقیه فقط به خاطر ثروتم مرا می خواهند؟ اینجاست كه فرد ارزش خود را تنها به ثروتش 
وابسته می بیند و حس می كند هر وقت این ثروت را از دست دهد، دیگر هیچ ارزشی ندارد. بنابراین دوباره 
به چرخه اضطراب از دست دادن پول برمی گردد. افراد ثروتمند برای مدیریت ثروت خود، به همكاری افراد 
زیادی احتیاج دارند و معموالً نیروهای مختلفی را به كار می گیرند. درحالی كه اعتماد كردن به دیگران، یكی از 
سخت ترین كارها برای فرد ثروتمند است. ثروتمندان مدام نگرانند كه بقیه از موقعیت شان سوءاستفاده كنند 
و سخت می توانند فردی را قابل اعتماد بدانند. این موضوع باعث ایجاد حس اضطراب در آنها می شود و این 

اضطراب اگر شدت پیدا كند، می تواند منجر به افسردگی یا اختالالت روان تنی شود.

تجربه كارهای بالینی نشان می دهد، بسیاری از مراجعان به روانشناس، در تست های روانشناسی افراد 
ثروتمند را، باارزش تر از دیگران می دانند. در رویكرد طرح واره درمانی، 3باور مركزی وجود دارد كه همه 
رفتارها و خصوصیات ما را توضیح می دهد. این سه باور عبارتند از اینكه: من ارزشمندم، من توانمندم و من 
دوست داشتنی هستم. افرادی كه به انواع اختالالت روان مبتال می شوند، این باورها را به شكل برعكس در 
ذهن خود می سازند. افراد وابسته به پول، مخصوصاً آنها كه ناگهان به ثروت رسیده اند، احساس بی ارزشی 
را تجربه می كنند. بسیاری از آنها حس می كنند در نگاه دیگران كافی نیستند یا تالش شان كافی نیست. 
گاهی دنبال راه هایی می گردند كه حتی به طور موقتی، در آنها احساس ارزشمندی ایجاد كند. مثاًل اصرار 
دارند حتماً از برند لوكس خاصی خرید كنند یا به شكل نمایشی، ثروت خود را به بقیه نمایش دهند. آنها 
در اعماق وجودشان احساس بی ارزشی را تجربه می كنند. جامعه هم نقش مهمی در این موضوع دارد. 
اطرافیان هم این باور را تأیید می كنند كه ثروت ارزش فرد را می سازد و همین باعث می شود فرد ثروتمند 

از اعماق درون خود، دور از ثروتش احساس ارزشمندی نداشته باشد.
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روحیه نیكوكاری و خدمت رسانی

خستگی ناپذیر



كشف بزرگ

اگر بخواهیم درباره تاریخ سیشل، این كشور شگفت انگیز قاره آفریقا صحبت كنیم، باید به 200میلیون سال 
قبل برگردیم. آن موقع جزیره های زیبای این كشور یكپارچه بود اما با گذشت زمان و بر اثر آنچه دانشمندان 
از آن به عنوان »حركت صفحات زمین« نام می برند از هم جدا شدند و چند جزیره جداگانه تشكیل شد. تا 
حدود 500سال قبل هم كمتر كسی از وجود این جزیره ها خبر داشت تا اینكه »واسكودوگاما«، جهانگرد 
مشهور پرتغالی در سال1502میالدی به خونخواهی بازرگانان كشته شده پرتغالی، از راه دریا به سمت هند 
رفت و در مسیر سفر پرمخاطره اش آنها را كشف كرد. سیشل هم مثل بسیاری از كشورهای آفریقایی تا میانه 
قرن هجدهم زیر سلطه فرانسوی ها بود تا اینكه در سال1794سر و كله انگلیسی ها پیدا شد. این كشور در 
سال1814میالدی به طور رسمی به بریتانیا واگذار شد و 150سال طول كشید تا اعالم استقالل كند اما 

هنوز هم به عنوان یكی از اعضای جامعه مشترك المنافع انگلستان به شمار می رود.

فرار دزدها

كشــور سیشــل تا قبل از اینكه توسط 
واسكودوگاما كشف شود روزگار آرامی 
داشــت اما بعد از آنكه پــای جهانگرد 
پرتغالی به جزایر آن باز شــد داستان به 
كلی تغییر كرد. مدتی بعد از این ماجرا، 
جزیره های بكر سیشل به مخفیگاه دزدان 
دریایی بدل شــد و دلیلی اصلی آن هم 
موقعیت سوق الجیشی این منطقه بود. 
این كشــور تا قرن هفدهم میالدی در 
مســیر تجارت آفریقا و آسیا قرار داشت 
و طبیعــی بود كــه وقتی انبــوه كاال و 
محصــوالت غذایی از مســیر آبی عبور 
می كرد، آن مســیر دیر یا زود به بهشت 
دزدان دریایی تبدیل شود. دزدان دریایی 
در این منطقه طعمه های خود را به راحتی 
شكار می كردند و اموال مردم را به تاراج 
می بردند تا اینكه فرانسوی ها كنترل همه 
جزیره های سیشل را در دست گرفتند 
و دزدان دریایی را به حاشیه راندند. این 
تنها یــادگار خوش یمن دوران ســلطه 

فرانسوی ها بر این كشور است.

در جست وجوی گنج

بیشتر گردشگران سواحل الدیگ یا پراسلین را كه با صخره های گرانیتی شان شهرت جهانی 
پیدا كرده اند انتخاب می كنند. اكوسیســتم دریایی این دو جزیره هم در دنیا نظیر ندارد و 
خیلی ها دریای الدیگ و پراسلین را بهشتی برای غواصان حرفه ای می دانند. پراسلین كه 
دومین جزیره بزرگ سیشل محسوب می شود، طرفداران خاص دیگری هم دارد. افرادی كه 
در جست وجوی گنج به سرمی برند به گشت و گذار در این جزیره عالقه خاصی دارند؛ چرا كه 
طبق روایت های بومیان این جزیره، گنج 1۶0هزار دالری دزد دریایی معروفی به نام »اولیور 
لواسور« در همین جزیره پنهان شده است. البته گشت و گذار در این دو جزیره به هیچ عنوان 
ارزان نیست؛ مثاًل یك بطری آب یك دالر و یك بسته آبمیوه یك و نیم دالر قیمت خورده و 

برای خرید یك كیلو موز یا انبه هندی باید 4دالر پول بدهید.

سركشی به النه عقاب

دمای هوای سیشل در سراسر سال ثابت و حدود 28درجه ســانتی گراد است. بنابراین 
همیشه می توان به آبشــار »پورت گالد« كه یكی از بهترین مكان های دنیا برای شنا در 
آب های آبی محسوب می شود رفت؛ استخری كه زیر آبشار قرار دارد با صخره های بزرگ 
احاطه شده و چنین منظره ای را فقط در كشور سیشل می توان دید. گردشگرانی هم كه 
تفریحات هیجان انگیز را جست وجو می كنند به اقامتگاه 5ســتاره »كنستانس افیلیا« 
می روند و آنجا با امكانات تفریحی مثل بزرگ ترین زیپ الین دنیا سرگرم می شوند. »كوكو 
دو مر« یكی از معروف ترین میوه های سیشل است و گردشگرانی كه می خواهند با انبوه 
درختان »كوكو دو مر« مواجه شوند به جنگل شگفت انگیز »وله دو مه« می روند. باال رفتن 
از كوهستان »النه عقاب« و سلفی گرفتن بر فراز این كوه شگفت انگیز كه از سفر به سیشل 
به یادگار خواهد ماند. كوه النه عقاب، باالترین نقطه در جزیره زیبای الدیگ به شمار می رود 

و ۳۳۳ متر باالتر از سطح دریاست.

7سفارت خانه

وقتی صحبت از جزایر بكر و ســواحل پر زرق و برق به میان 
می آید خیلی ها درباره سواحل جنوب شرق آسیا یا سواحل 
زیبای مدیترانه صحبت می كنند. یكی دیگر از نقاطی كه چنین مختصاتی دارد حوالی 
اقیانوس هند است كه با قاره آفریقا مرزهای مشتركی دارد و كشور زیبا و سحرآمیز 
سیشل درست در چنین منطقه ای واقع شده است. سیشل كشوری است با جزیره های 
بكر و گران قیمت كه همه آنها وسط اقیانوس واقع شده اند و مقصد اصلی میلیاردرهایی 
كه معموالً برای گذراندن  ماه عسل، سفر به جزایر زیبای این كشور را انتخاب می كنند. 
بسیاری از آنها احتماالً نمی دانند كه این كشور در روزگار قدیم مخفیگاه دزدان دریایی 

بوده و مثل بسیاری از كشورهای اطراف اقیانوس هند تاریخ پرفراز و نشیبی هم دارد.

بسته پیشنهادی

بهنام سلطانی

  قطره اشكی در اقیانوس
این كتــاب اثــر مانس اشــپربر، 
روانپزشك و رمان نویس اتریشی- 
فرانســوی اســت و به فعالیت و 
زندگی روشــنفكران چپ اروپایی 
می پــردازد؛ همان روشــنفكرانی 
كه از احزاب كمونیســت طرفدار 
شــوروی جدا یا اخراج شده بودند 
اما همچنان به سوسیالیسم اعتقاد 
داشتند و به فعالیت مستقل ادامه 
می دادند. موضــوع كتاب »قطره 
اشكی در اقیانوس« به دوره تاریخی 
حدفاصل پایان جنگ جهانی اول 
تا روی كار آمدن حكومت نازی ها 
در آلمان مربوط می شــود. مأنس 
اشــپربر در این كتاب سرگذشت 
انقالبیونی را روایــت می كند كه 
حین مبارزه به مسائلی برمی خورند 
كه وجدانشان نمی تواند آنها را قبول 
كند. در یــك جمله می توان گفت 
رمان »قطره اشــكی در اقیانوس« 
تحت تأثیر وقایعی نوشته شد كه در 
دنیای واقعی برای انقالبیون دوران 

اشپربر رخ داده است.

كتاب

  حاشیه اقیانوس آرام
ایــن فیلــم علمــی- تخیلــی در 
سال201۳ساخته شده اما داستان 
آن در سال2020 رخ می دهد؛ وقتی 
كه زمین توســط هیوالهای فضایی 
به نــام »كایجــو« مورد حمله قرار 
می گیرد و دانشــمندان برای مقابله 
با آنها و در امان نگه داشــتن زمین 
دست به كار می شوند. این هیوالهای 
عظیم و ترسناك از كف اقیانوس آرام 
برمی خیزند و هر آنچه را كه سد راه 
خود می بینند نابود می كنند. برای 
رویارویی با این هیوالها دانشمندان 
به فكر ساخت ربات های غول پیكری 
به نام »جیگرز« می افتند كه توسط 
2خلبان كه ذهن شان با رشته های 
عصبی به یكدیگر متصل شده هدایت 
می شوند. گفته می شود »گیلرمو دل 
تورو«، كارگــردان آمریكایی برای 
ســاخت این فیلم از یك انیمیشن 
ژاپنی كه در نوجوانی دیده بود الهام 

گرفته است.

فیلم

مستند

  تخلیه اقیانوس ها
این مجموعه مستند تلویزیونی در 
ســال2018 برای نخســتین بار از 
شبكه نشــنال جئوگرافیك پخش 
شد. مســتند تخلیه اقیانوس ها در 
25قسمت و با اســتفاده از داده های 
علمی و تصاویر شبیه ســازی شده 
دیجیتال، به كاوش در كشتی های 
غرق شــده، گنجینه ها و شهرهای 
فرورفته در اعماق دریاها و اقیانوس ها 
می پــردازد. تكنولــوژی نوآورانه به 
بیننده ایــن امــكان را می دهد كه 
ببیند چه چیزهایی در كف آب های 
خلیج مكزیك، رود نیــل، اقیانوس 
هند، دریــای بالتیــك و اقیانوس 
اطلــس وجــود دارد. در مســتند 
تخلیه اقیانوس ها، داستان هایی در 
مورد چگونگی انقراض كشــتی ها و 
ماجرای شــكل گیری ســازه های 
زمین شناسی باســتانی كه زندگی 
را شــكل داده اند روایت می شــود و 
كارگردان می خواهد به این ســؤال 
پاســخ بدهد كه چرا خیلی ها هنوز 
در جســت وجوی شهرافســانه ای 

آتالنتیس به سرمی برند.

پنجشنبه

شماره 148
23 دی 1400 

غول های اقتصادی در كدام شهرها زندگی می كنند؟

بهشت میلیاردرها
خیلی ها تجمل گرایی را یكی از پیامدهای عصر مدرنیته می دانند. این نظریه ای نیســت كه 
به راحتی بتوان آن را رد كرد؛ چرا كه در برخی شــهرهای صنعتی و پیشرفته دنیا، تشكیل 
زندگی های لوكس و به قول معروف الكچری به یك فرهنگ بدل شــده است. مؤسسه »ولث 
ایكس« هم كه در زمینه شناسایی و معرفی ثروتمندترین افراد دنیا تحقیق می كند، امسال 
فهرستی منتشر كرده كه نشان می دهد كدام شــهر دنیا بیشترین تعداد میلیاردرها را دارد. 

مطابق گزارش ولث ایكس، نیویورك در صدر این فهرست قرار دارد و هنگ كنگ در تعقیب 
این شهر است. البته برخی تاجران بین المللی معتقدند هنگ كنگ به زودی جای نیویورك را در 
این فهرست خواهد گرفت؛ چرا كه در سال قبل میالدی فقط یك نفر به جمعیت میلیاردرهای 
نیویورك و 21نفر به جمع میلیاردرهای هنگ كنگی اضافه شده است. این گزارش شهرهایی را 

معرفی می كند كه بیشترین میلیاردرهای جهان را دارند.

نیویورك

نیویورك كه در سال2017 
به عنــوان هوشــمندترین 
شــهر دنیا شــد به شــهر 
همیشــه روشــن معروف 
اســت؛ یعنی بیلبوردهای 
تبلیغاتی كه محتوای همه 
آنهــا تبلیــغ محصوالت 
تجاری اســت، شب را مثل 
روز روشــن می كنند و این 

نشان می دهد تجارت در این شهر حرف اول و آخر را می زند. تا چند دهه 
قبل آمار جرم و بزهكاری در نیویورك باال بود اما این شهر هم اكنون یكی 
از گزینه هــای اصلی میلیاردرها برای تجارت و كســب وكارهای كالن و 
تشكیل یك زندگی لوكس به شــمار می رود. نیویورك برای كسانی كه 
می خواهند فعالیت های مالی و بازرگانی شان را توسعه بدهند یك شهر 
رؤیایی به حساب می آید و به همین دلیل تعداد میلیاردرهای ساكن این 
شهر از شمار میلیاردرهای شهرهای صنعتی دیگر كشورهای جهان بیشتر 
است. نیویورك سایه سنگین سایر شهرهای صنعتی را باالی سر خودش 
حس می كند كه با گسترش دامنه جنگ اقتصادی چین و آمریكا، احتمال 

دارد این برندش را از دست بدهند.

تعداد میلیاردرها

هنگ كنگ 103 نفر

هنگ كنگ را از سال های دور 
با برج ها و آسمانخراش های 
معروفــش می شناســند. 
این آســمانخراش ها نماد 
پیشــرفت های تجاری این 
ایالت خودمختار است؛ چرا 
كه باعث شــده میلیاردرها 
یكی پــس از دیگــری به 
ایــن نقطــه از دنیــا كوچ 

كنند و بیزینــس خود را به هنگ كنــگ ببرند. اگــر هنگ كنگ را یك 
شــهر بدانیم باید آن را در صدر شهرهای آســیایی كه بیشترین تعداد 
میلیاردر را دارد قــرار بدهیم. ماجرای كــوچ میلیاردرها به هنگ كنگ 
در ســال های اخیر اوج گرفته و همین رویه سبب شــده تا قیمت ملك 
در این شهر نجومی شــود. هنگ كنگ برخی از گران قیمت ترین امالك 
جهان را در دل خــود جا داده و میلیاردرهای این شــهر در عمارت های 
چند ده میلیون دالری زندگی می كنند. به واســطه رشد بازارهای سهام 
در هنگ كنگ و تجارت و ســرمایه گذاری با چین، این منطقه همچنان 
 در حال تولید میلیاردر اســت و این امكان وجود دارد كه به زودی جای 

نیویورك را بگیرد.

تعداد میلیاردرها

93 نفر
سان 

فرانسیسكو

در فهرســتی كه مؤسسه 
»ولث ایكس« منتشر كرده، 
سانفرانسیســكو به عنوان 
ســومین شــهر دنیــا كه 
بیشترین تعداد میلیاردر در 
آن زندگی می كنند معرفی 
شــده اســت. این شهر كه 
یكــی از قطب های فناوری 
دنیا به شــمار می رود، در 

سال های اخیر با 2پله صعود به رتبه سوم رســیده و دلیل آن هم ظهور 
اســتارت آپ های موفق و صنعت فناوری رو به رشد بوده است. این شهر 
برای همه كسانی كه دستی در كســب وكارهای استارت آپی دارند یك 
بهشت تمام عیار است؛ چون مقررات مالیاتی به گونه ای تنظیم شده كه 
اجازه رشد و پیشرفت روزافزون را به صاحبان این نوع كسب وكار می دهد. 
منطقه »ســیلیكون ولی« كه در دل سانفرانسیسكو واقع شده بسیاری 
از شــركت های فناوری بزرگ دنیا را در دل خود جا داده و نبض اقتصاد 
سانفرانسیســكو در این منطقه می تپد. پس با این توضیحات، بی دلیل 
نیست كه این شهر آمریكایی نیز، در صدر بزرگ ترین شهرهایی باشد كه 

بیشترین میلیاردرها را دارد.

تعداد میلیاردرها

مسكو74 نفر

شاید از شنیدن نام مسكو 
كمی جــا خورده باشــید 
ولی موضوع بحث ما تعداد 
میلیاردرهــای ســاكن در 
یك شهر اســت، نه عدالت 
اجتماعی یــا وضعیت بازار 
آزاد در یك منطقه و كشور. 
پس به این ترتیب، می شود 
روی مسكو هم حسابی ویژه 

باز كرد. مجله »فوربس« در سال201۶ مسكو، پایتخت روسیه را به عنوان 
سومین شهری معرفی كرد كه بیشترین میلیاردر را دارد اما این شهر بعد از 
موفقیت كمپانی های بزرگ استارت آپی در سانفرانسیسكو به رتبه چهارم 
نزول كرده است. مطابق داده های فوربس ۶0میلیاردر تا سال 201۶ در 
پایتخت روســیه زندگی می كردند و جمع كل ثروت آنها 217میلیارد 
دالر می شد، اما تعداد آنها هم اكنون به ۶9نفر رسیده است. مؤسسه ولث 
ایكس هم اخیراً اعالم كرده بیش 50درصد میلیاردرهای روسی از جمله 
لئونید میخلسون، میلیاردر معروف و ثروتمندترین مرد روسیه در مسكو 
زندگی می كنند. دلیل تجمع میلیاردرها در مسكو رونق كار شركت های 

بزرگ نفتی است.

تعداد میلیاردرها

69 نفر

لندن

لندن بــا ســاختمان های 
قدیمــی و خیابان هــای 
شلوغ و پرترافیك شناخته 
می شود اما بد نیست بدانید 
كه بســیاری از ثروتمندان 
همیــن  در  بریتانیایــی 
شــهر زندگــی می كننــد 
و بــا مصایب آن هــم كنار 
آمده اند. لندن نشــین ها به 

ثروت اندوزی، خوش پوشــی و داشــتن زندگی های لوكــس و الكچری 
معروف شده اند و احتماالً به همین دلیل ساده، مشهورترین مراكز خرید و 
معروف ترین برندهای جهان در این شهر متولد شده اند. لندن محل سكونت 
ثروتمندان مشهور و سیاست مداران بانفوذ است و برای داشتن یك زندگی 
لوكس در این شهر باید ثروت و نفوذ زیادی داشته باشید. یكی دیگر از دالیلی 
كه باعث تجمع میلیاردرها در لندن شده، سیستم حمل ونقل جامع این شهر 
اســت؛ به طوری كه از لندن به راحتی می توان به سایر شهرهای اروپا سفر 
كرد. بد نیست بدانید كه لندن بزرگ ترین شبكه وای فای رایگان را دارد. پس 
از این به بعد وقتی نام این شهر را شنیدید، به خاطر بیاورید كه در كنار همه 

داشته های دیگر، میلیاردرهای زیادی هم دارد.

تعداد میلیاردرها

62 نفر پكن

چین هم جزو كشورهایی 
به شــدت  كــه  شــده 
میلیاردرســاز هســتند. 
تازه ترین فهرســت نشریه 
فوربس نشــان می دهد كه 
پكن، بیش از هر شهر دیگر 
در جهــان میلیــاردر دارد 
اما آمــار و ارقام مؤسســه 
ولث ایكس چیــز دیگری 

می گوید. فوربس اعالم كرده كه پكن تا ســال2021 بالغ بر ۳۳میلیاردر 
جدید داشــته كه این عدد میلیاردرهای این شهر را به عدد 100رسانده 
است. مهار سریع كرونا توســط دولت چین، ظهور شركت های فناوری 
و بازارهای سهام، پكن را بین شهرهایی كه بیشــترین میلیاردر را دارد 
قرار داد. فوربس ادعا كرده شــمار میلیاردرهای پكن از نیویورك بیشتر 
است اما ارزش خالص ثروت میلیاردرهای نیویورك بیشتر است و شاید 
به همین دلیل پكن در جایگاه ششم فهرســتی قرار گرفته كه مؤسسه 
ولث ایكس منتشــر كرده اســت. ثروتمندترین ســاكن پكــن »ژانگ 
 ییمینگ«، بنیانگذار تیك تاك اســت و ثروت او بالغ بر ۳5میلیارد دالر 

برآورد می شود.

تعداد میلیاردرها

57 نفر سنگاپور

ســنگاپور در ســال های 
اخیــر به عنــوان یكــی از 
گریزگاه های مالیاتی جهان 
شــناخته شــده؛ چرا كه 
ثروتمندان دنیا در این شهر 
ملزم به پرداخــت مالیات 
باالیی نیستند و درآمدهای 
خارجی هم از مالیات معاف 
شــده اند؛ به عنوان نمونه، 

می توان به »برت بلوندی«، میلیونر اتریشی و »ادواردو ساورین«، میلیاردر 
آمریكایی و از مؤسســان فیسبوك اشــاره كرد كه در سال های201۳و 
2012به سنگاپور نقل مكان كرده اند. سنگاپور یكی از شهرهایی است كه 
بیشترین تعداد میلیونر را دارد به طوری كه از میان هر ۶خانوار سنگاپوری، 
یك خانوار بیش از یك میلیــون دالر آمریكا پول نقــد دارد و جمع كل 
ثروت شخصی ساكنان آن بیش از یك تریلیون دالر تخمین زده می شود. 
پایتخت كشور ســنگاپور به خاطر موقعیت جغرافیایی، نیروی كار ماهر، 
مالیات پایین، زیربنای پیشرفته و برخورد قاطع با فساد، سرمایه خارجی 
قابل توجهی جذب كرده و هم اكنون بیش از 7000 ابرشركت چندملیتی 

در این شهر فعالیت می كنند.

تعداد میلیاردرها

45 نفر دوبی

باورش ســخت اســت كه 
دبــی تــا ۳0ســال پیش 
تقریبــاً یك كویــر بود اما 
در این بازه زمانی نســبتاً 
كوتاه كــه كســب وكار و 
تجــارت در آن آزاد اعالم 
شد به شكل عجیبی رشد 
كــرد و آرام آرام بــه یك 
شــهر لوكس و آزاد برای 

زندگی بدل شــد. رســتوران های لوكس، هتل های مجلل و البته برج 
معروف خلیفه ثروتمنــدان زیــادی را ترغیب كرده تا مدتی ســاكن 
این شــهر باشــند. مراكز تفریحی و مراكز خرید این شــهر هم ساالنه 
گردشــگران زیادی را جذب می كنــد. امارات بیست و ششــمین بازار 
بزرگ ثروت در جهان به شــمار می رود و دبی كــه صنایع بزرگ نفتی 
این كشــور را در دل خــود جا داده، محل ســكونت بیــش از نیمی از 
میلیاردرهای اماراتی اســت. طبق اعالم مؤسسه ولث ایكس هم اكنون 
40نفر بــا ثــروت یك میلیــارد دالر یا بیشــتر در این شــهر زندگی 
 می كننــد؛ اتفاقی كه البته باورش كمی ســخت به نظر می رســد، ولی 

واقعیت دارد.

تعداد میلیاردرها

40 نفر

سیشل؛ كوچك ترین كشور آفریقا كه جایی برای گذراندن  ماه عسل سلبریتی ها و ثروتمندان است

مخفیگاه دزدان دریایی یا تفریحگاه 
بازیگران هالیوود؟

جزیره محبوب
با گذشت زمان این كشور به حدی جذاب و شگفت انگیز شده كه حاال انتخاب نخست 
افراد ثروتمند برای گذراندن ماه عسل به شمار می رود. سیشل 115جزیره دارد و همه 
آنها درون آب های اقیانوس هند جای خوش كرده اند. سیشل، كوچك ترین كشور 
قاره آفریقاست و جزیره های بكر آن در شمال ماداگاسكار قرار گرفته اند. مساحت این 
كشور به طور تقریبی 444كیلومترمربع برآورد می شود و جزیره »ماهه« بزرگ ترین 
جزیره این كشور است كه 90درصد از جمعیت این كشور در همین جزیره سكونت 
دارند. این جزیره هم مثل خود كشور سیشــل تاریخ پرفراز و نشیبی دارد. آنطور كه 
تاریخ نویس ها روایت كرده اند پس از سال18۳0میالدی بسیاری از بردگان آزادشده 
برای ســكونت به جزیره ماهه آمدند اما این منطقه از ابتدای قرن نوزدهم به یكی از 
مناطق محبوب گردشگران اروپایی به خصوص اعیان بریتانیایی بدل شد. از آن موقع 

تا كنون اقتصاد سیشل به صنعت گردشگری وابسته است.

سلفی با الك پشت ها
سیشل امكانات تفریحی جزیره های این كشور برای جذب بیشتر گردشگر 
و خالی كردن جیب پولدارها تدارك دیده شده. امكانات تفریحی پرهیجانی 
مثل غواصی، موج سواری و قایقرانی، سیشــل را به مكانی الكچری برای 
گردش و تفریح در طبیعت بدل كرده اما برای ســفر به این كشــور باید 
قوانین سختگیرانه ای را تحمل كرد كه در كشورهای دیگر وجود خارجی 
ندارند؛ مثاًل مقامات محلی، قوانین بســیار سختگیرانه ای برای محافظت 
از محیط زیست وضع كرده اند به طوری كه حدود 50درصد كل مساحت 
سیشــل تحت مقررات حفاظت از منابع طبیعی قرار دارد كه این رقم یك 
ركورد جهانی محســوب می شود. گردشــگرانی كه این قوانین را رعایت 
می كنند سفر بی دردسری را تجربه خواهند كرد؛ مثاًل می توان به باغ ملی 

پایان خوبگیاه شناسی سیشل رفت و با الك پشت های غول پیكر سلفی انداخت.

گلف از روزگار قدیم، ورزش محبوب افراد ثروتمند بوده و از آنجا كه رفت وآمد این افراد به 
سیشل زیاد است امكاناتی متناسب با ذائقه آنها در این كشور مهیا شده است؛ مثل زمین 
گلف معروف و حرفه ای »هتل لموریا« كه بازی در آن برای گلف بازان حرفه ای دنیا هم 
چالش برانگیز است. مسابقات معتبر گلف هر سال به طور منظم در این زمین انجام می شود 
و گفته می شود شماری از مشهورترین گلفرهای جهان مثل تایگر وودز آمریكایی در این 
زمین بازی كرده اند. زمین گلف »هتل لموریا« شــباهت بسیاری به زمین گلف مشهور 
»پبل بیج« در كالیفرنیا دارد. سوراخ آخری كه گلف بازها باید توپ را به داخل آن هدایت 
كنند با موقعیتی كه در باالی صخره دارد، نمایی از ساحل معروف »انسه ژرژت« را پیش 

روی آنها قرار می دهد و این یعنی یك پایان رؤیایی.



تماشا  خانه 8 بسته پیشنهادی

  پویش پیامبر
ســیدمجتبی حســینی، محقق و 
پژوهشگر در جدیدترین اثر خود دست 
به خلق كتابی با عنوان »پویش پیامبر« 
زده كه همچون دیگر آثارش توسط 
انتشارات كتاب نیستان منتشر شده 
است. این كتاب در قالب مجموعه ای 
از ســخنرانی های حســینی درباره 
شــخصیت و وجود پیامبر اكرم)ص( 
در 7فصــل تدوین شــده و به ترتیب 
موضوعات معرفت و محبت، خلقت تا 
بعثت، بعثت تا رحلت، معراج، وحی و 
تجربه نبوی و خاتمیت، سلوك فردی 
و سلوك اجتماعی در شخصیت ایشان 
را مورد واكاوی قرار می دهد. در بخشی 
از كتاب می خوانیم:»در صدر اسالم هم 
بیش از اینكه مردم با صالح پیامبر یا 
با مباحث نظری پیچیده پیامبر)ص( 
جذب شوند، به جذبه شخصی پیامبر 
گرایش پیدا می كردند، پیامبر حتی 
با سكوتش هم جذب می كرد، چون 
نیروی جاذب او ریشــه درون الهی و 

مأموریت الهی اش داشت.«

كتاب

  دیدارتان را با »دیدار« تازه كنید
اگر به خاطر محدودیت های كرونایی 
یا نداشتن فرصت ترجیح می دهید 
فعاًل در ســالن های نمایش حضور 
نداشته باشــید، ما به شما تماشای 
آنالیــن فیلــم كوتاه »دیــدار« به 
نویسندگی و كارگردانی علی محرابی 
و تهیه كنندگی مجید رجبی معمار 
را پیشــنهاد می دهیــم. این فیلم 
محصول سال ۲۰۱8 است كه با نام 
انگلیسی »THE   VISIT« در چندین 
جشنواره بین المللی سینمایی حضور 
یافته و در جشنواره بین المللی سینما 
و ادبیات مراكش جایزه اصلی بهترین 
فیلم را از آن خود كــرده. این فیلم 
زندگی یك جوان نابینا به نام آرش 
را به تصویر كشــیده كه شخصیتی 
آرام و تحصیل كــرده دارد اما برای 
ارتباط گرفتــن با دیگــران دچار 
مشكل شده. اما یك اتفاق ساده او 
را درگیر یك رابطه عاطفی می كند. 
امیراحمد قزوینی، شهاب مهربان، 
سحر صبور، شاهین باباپور و فاطمه 

امیداهلل بازیگران این فیلم اند.

فیلم

  »تتو« اثری از آقای بازیگر
رضا فیاضی یا آقای جمالی مجموعه 
»زی زی گولو« را بیشتر با كارهای 
نمایشــی اش می شناســیم، اما این 
بار می خواهیم شما را با یكی از آثار 
مكتوب این نویســنده آشنا كنیم. 
كتــاب »تتو« بــه بیان بخشــی از 
آسیب های اجتماعی جدید در جامعه 
می پردازد كه قشر نوجوان را درگیر 
خود كرده است. تتو درباره نوجوانی 
است كه می خواهد خود را به اثبات 
برساند اما درگیر مسائلی می شود كه 
او را به گمراهی می كشاند. فیاضی با 
قلم شیوا و روان خود تالش كرده تا 
نشان دهد چگونه عدم آگاهی رفتاری 
صحیح خانواده هــا می تواند آینده 
افراد را به ورطه نابودی بكشاند. این 
كتاب توسط انتشارات نودا وارد بازار 
نشر شده اســت. اگر دوست دارید با 
قلم یك بازیگر نام آشنا آشنا شده و 
از نوشــته هایش لذت ببرید، به شما 
پیشنهاد می كنیم حتما این كتاب را 
بخوانید؛ مخصوصا اینكه برای قشری 
تولید شده كه معموال كسی برای آنها 

اثری تولید نمی كند.

كتاب

پنجشنبه
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پای صحبت های مهدی فخیم زاده، بازیگر و كارگردانی 
كه این روزها در نقشی متفاوت در سریال »موج اول« ظاهر شده

همیشهقاتلودزد،بازیكردهام
یكبارهمپزشكباشم!

    چه شــد كه در این شرایط كرونایی مجاب 
به بازی در سریالی شدید كه محور اصلی اش 
كروناست؟ اشتباه نكنم این نخستین بار است 
كه شما نقش پزشــك را بازی كردید! از این 

تجربه متفاوت برایمان بگویید.
در میان كارهایی كه به من پیشــنهاد شــده بود، احساس 
كردم این نقش را بیشتر می پسندم و به تنم می نشیند. در 
این چهل و اندی سال من نقش های زیادی بازی كرده ام كه 
اغلب خالفكار، دزد، قاتل یا بیمار روانــی بودند. همه جور 
نقش بازی كرده بودم؛ جز نقش پزشك. البته تیپ پزشك 
در صدا و سیما و در كل ســینمای ایران به گونه كلیشه ای 
شــده كه همه بینندگان انتظار دارند پزشك را همیشه با 
یك لباس مرتب و خاص، عینك و گوشی پزشكی ببینند. 
اما نقشی كه در این ســریال بازی كردم اینگونه نبوده و از 
این تیپ كلیشه ای پزشكان فاصله دارد. نقش پزشكی به نام 
جهان كه در جنگ بیمارستان صحرایی می زده و حاال از او 
دعوت شده تا در دوران بحران كرونا پای كار بیاید؛ كسی كه 
به دلیل بیماری ای كه دارد از همه بریده و در فقدان همسر 
و فرزندانش از شهر دور شده و به كار كشاورزی روی آورده  
است. البته عوامل تولید هم در پذیرش این نقش برای من 

مهم بودند. یك تیم جوان بــا كارگردان و فیلمبردار كاربلد 
كار را برای من راحت تر كرد.

    این نقش چالشی هم در شما ایجاد كرد؟
بله صد درصد. من كاًل آدم تند و تیزی هســتم و نقش هایم 
هم همیشــه تند و تیز بوده، اما در اینجا ســعی كردم در 
حركت، جســم و صحبت هایــم به گونه ای باشــم كه این 
شــخصیت به تیپ تبدیل نشــود. نقشــی بود كه تاكنون 
پیشــنهاد نشــده بود و به همین خاطر این نقش برای من 
چالش داشت. یعنی نیاز داشــت كه من از حركت طبیعی 
خودم دور شــده و حركتی برای این نقش انتخاب كرده و 
رفتارم را دگرگون كنم. من این چالش را دوســت داشتم و 
نقش را پذیرفتم. البته در فیلم سینمایی »آذر، شهدخت، 
پرویز و دیگران« هم نقش یك هنرپیشــه بازنشســته را 
 بازی كرده بودم كــه با نقش های قبلــی ام متفاوت بود اما 

به پای این نقش نمی رسید.
    با توجه به اینكه در دوران كرونا این فیلم 
را بازی كردید، ریسك كار هم باال بود. واكسن 

زده بودید؟
بعد از اینكه دوز اول واكسن را زدم این فیلم كلید خورد. البته 

من جز بازیگرانی بودم كه خیلی دیر به واكسن تن دادم.

    مخالف واكسن بودید؟
نه، علتش هم این بود كه دوســت نداشــتم برخی بگویند 
كه اینها تافته جدا بافته اند، زودتر واكســن زدند و از اینطور 
حرف ها. من هم از حاشیه و حرف و حدیث فراری ام. اما بعد 
گفتند دستورالعمل اســت و باید هنرمندان زودتر واكسینه 

شوند.
    خب به هر حال بازیگران از معدود اقشاری 
هستند كه سر صحنه فیلمبرداری مجبور به 
درآوردن ماسك هستند و این ریسك ابتال را 
باال می برد. پس باید زودتر واكسینه می شدند.

بله، ریسك ابتال باالست و هنرمندان زیادی به علت كرونا از 
میان ما رفتند، ازجمله دكتر عالمی كه فقدانش در سینمای 

ایران احساس می شود.
    جا دارد یــادی هم از زنده یاد ســیامك 
اطلسی، این هنرمند پیشكسوت كنیم كه از 

قضا بعد از بازی در این سریال از دنیا رفتند...
واقعیت من دقیق نمی دانم ایشان به چه علتی )كرونا یا بیماری 
دیگر( از میان ما رفتند، اما همه ما داغدار و متأثر شدیم. وقتی 
شنیدم كه قرار است سیامك نقش دكتر نوروزی را بازی كند، 
من گفتم كه سیامك كه به این رل نمی خورد؛ سیامكی كه من 
در خاطرم بود آدم پرانــرژی در نقش های پرتحرك بود. بعید 
می دانم به نقش پزشكی كه بیمار است و انرژی چندانی برای 
ادامه كار ندارد مناسب باشــد. گفتند شما ایشان را به تازگی 
ندیده اید! اما وقتی سر صحنه او را دیدم متوجه شدم كه چندان 
حال مساعدی ندارد. احواالتش را جویا شــدم و یاد گذشته 
كردیم. اما خیلی حالش خوب نبود. البتــه برای بازی و بیان 
دیالوگ ها مشكلی نداشت. گفتم از كی اینگونه شدی؟ گفت 
از همان وقتی كه كرونا آمد من خانه نشین شده و باشگاه نرفته 
و اینگونه شدم. ۲ روز بعد از پایان تصویربرداری اش خبر دادند 
كه فوت كرده است. واقعاً برای از دست دادن چنین هنرمندی 

متأسف شدیم. روحش شاد.
    روح شان شاد. از تأثیری كه كرونا روی تولید 

آثار ادبی، نمایشی ، هنری و… داشته برایمان 
بگویید. خود شما فیلمنامه ای نوشتید؟

نه در این دوران چیزی ننوشــتم. بیشتر قصه هایی كه من 
نوشــته ام در بخش كالســیك، چه تاریخی و چه جنایی 
بودند. كرونا یك معضل اجتماعی است و جنس داستان های 
كرونایی با تیپ كار من مطابقت نــدارد. قصه ای به ذهنم 
نرسید. اما داستان این سریالی كه بازی كردم به نظرم خوب 

بوده و شخصیت پردازی جذابی داشت.
    بازخوردها چطور بود؟

بازخوردهــا خوب بود؛ برای خــودم هم جالب بــود؛ معموالً 
دكترها، نقش اصلی نیستند و گاها با یك دیالوگ تكراری مقابل 
همراهان بیمار ظاهر می شود و مثاًل می گوید »متأسفم«. اما 

نقش جهان با دكترهای معمول تلویزیون متفاوت است.
    مدتی كم كار شده بودید؛ علتش كرونا بود؟

نه، به علــت كرونا نبود بلكه پیشــنهادها خــوب نبودند. ما                      
همیشــه مشــكل فیلمنامه داریم. نه تنها در ایــران كه در 

سینمای جهان هم مشكل داریم.

    خاطرم هست از 2سال قبل مشغول نوشتن 
فیلمنامه ای جدید بودید...

بله، می خواستم برای شبكه نمایش خانگی فیلمی را بسازم 
كه داستان جنایی را تا حدودی نوشته ام. اما آماده نشده است 

و فعاًل قصد ساختن فیلم جدیدی را ندارم.
    هم اكنون مشغول چه كاری هستید؟

كار خاصی انجام نمی دهم. مشغول مطالعه ام و فیلم می بینم 
و روی سناریویی كه اشاره كردم كار می كنم.
    منتظر نقش خاصی هستید؟

نه منتظر نیســتم و اگر نقش یا شخصیتی را دوست داشته 
باشم، خودم دست به كار شده و برای آن سناریو می نویسم، 
خودم می سازم و بازی می كنم. مثاًل اگر كاراكتر بیمار روانی 
نظر مرا جلب كرد فیلــم »میراث من جنون« را ســاختم 
یا فیلم »هم نفس« كــه درباره زن و مرد بیمــار روانی بود. 
معموالً نقش هایی كه به من پیشــنهاد می شــود مناسب 
خود ندیدم. معمــوالً به خاطر ضعف ســناریوها رد كردم. 
من خیلــی كار كردم. ده هــا فیلم بازی كرده و 8 ســریال 
ساختم و نقشــی نمانده كه منتظرش باشم. در كل دوست 
دارم نقشی بازی كنم كه در من چالش ایجاد كند. در مورد 
پذیرش نقش، من خیلی حســاس هســتم حتی بیشتر از 
كارگردانی. چون كارگردانی همیشــه امكان اشــتباهش 
بیشتر است چون به عوامل متعددی بستگی دارد كه فقط به 
 گردن كارگردان نیست اما در بازیگری بازیگر نقش مهمی 

ایفا می كند.
    شما ورزشكار هســتید. این روزها چطور، 
هنور با همان جدیت ورزش را دنبال می كنید؟

بله ورزش جزو  واجبات زندگی من است. در مدتی كه كرونا 
شدت گرفت و باشــگاه ها تعطیل شــد، در باشگاه خانگی 
خودم مشغول به تمرین بودم. تقریباً همه تجهیزات ورزشی 
را دارم و سعی می كنم با ورزش خودم را به اصطالح روی فرم 
نگه دارم. البته به تازگی باشگاه ما باز شده است و باشگاه هم 

می روم.

با جان و دل بازی می كند؛ چه وقتی كه قرار اســت نقش یكی از منفورترین 
شخصیت های تاریخ چون عمربن سعد را در »مختارنامه« به تصویر بكشد و 
چه آنجا كه با نقش نمكی در فیلم»مسافران مهتاب« قرار است ما را با دنیای 
یك معلول ذهنی آشنا كند. شاید باورش سخت باشد كه اصغركپك سریال 
»خواب و بیداری« كه ده ها نقش خاكستری در ژانرهای جنایی بازی كرده این 
بار بخواهد در نقش یك پزشك ظاهر شود. اما این كار هم از دست او ساخته 
است و مهدی فخیم زاده، نویسنده، كارگردان و بازیگر پیشكسوتی كه نامش همیشه با سریال های 
جنایی و پلیسی گره خورده، در تازه ترین نقش آفرینی اش در سریال جدید »موج اول« نقش دكتر جهان 

را بازی می كند. به بهانه این نقش متفاوت سراغش رفتیم.

الناز عباسیان
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نگاهی به 10 فیلم كه تصویری ماندگار از پزشكان در سینمای ایران ارائه كرده اند

روایت پزشكان سفیدپوش بر پرده نقره ای
سینمای ایران همواره تصویر ماندگار و ارزشمندی از پزشــكان، این منجیان سفیدپوش ارائه كرده است؛ 
تصویری از ایثار و فداكاری این عزیزان كه به نیكی در خاطره جمعی ما ایرانیان ثبت شده است. در این دو سال 
اخیر كه دنیا با ویروس كرونا دست و پنجه نرم می كند، از خودگذشتگی كادر درمان بیش از پیش برای همگان 
ثابت شده است. به بهانه پخش سریال »موج اول« كه به تالش های كادر پزشكی در ایام كرونا پرداخته، تصمیم 
گرفتیم 10 فیلم سینمایی با موضوع ایثار پزشكان را به شما معرفی كنیم. البته ناگفته نماند تعداد این سبك 

فیلم های ارزشمند در تجلیل از جامعه پزشكی بیش از این موارد است.

بعد از پیروزی انقالب مسعود كیمیایی فیلمی به نام 
»خط قرمز« با اقتباس از داستان »شب سمور« بهرام 
بیضایی را ساخت كه از آن می توان به عنوان نخستین 
فیلم ایرانی بعــد از انقالب یاد كرد كــه تصویر یك 
پزشك را نشان می داد؛ پزشكی كه شخصیتی متعهد 
داشته و بهای شــرافت خود را می دهد. فیلم دوران 
پیش از پیروزی انقالب را نشــان می دهد كه یكی از 
مأموران عالی رتبه ساواك با پزشكی به نام الله ازدواج 
می كند كه در طول روز به مداوای مجروحان تظاهرات های خیابانی می پردازد. او 
كم كم پی به شخصیت واقعی همسرش برده و زندگی اش دگرگون می شود. در این 

فیلم فریماه فرجامی نقش پزشك را ایفا كرده است.

 خط قرمز
از رشــادت های رزمندگان به ویــژه كادر درمانی در 
جبهه های نبرد هر چه فیلم بسازند و كتاب بنویسند 
باز هم كم اســت. پرویز شــیخ طادی در سال ۱۳۹۰ 
فیلمی با عنــوان »روزهای زندگی« ســاخت كه به 
زندگی یك زوج پزشك می پرداخت؛ زوجی كه سال ها 
از زندگی مشــترك خود را وقف جنگ و جبهه  كرده 
و در بیمارســتان های صحرایــی در خطــوط مقدم 
جنگ مشــغول مداوای جانبازان و رزمنده ها هستند. 

ســكانس های روزهای زندگی صحنه های تأثیرگذاری از ایثار پزشكان در مناطق 
جنگی را در اذهان زنده كرده است. تالش های این دو پزشك در فیلم با بازی حمید 
فرخ نژاد و هنگامه قاضیانی از نمونه های قابل توجه پرداخت به كادر درمان در سینمای 

ایران است.

 روزهای زندگی

در كنار این فیلم هایی كه برشمردیم نباید ساخته رضا 
میركریمی را كه درباره زندگی یك پزشك و روزمره های 
كاری او بود از قلم بیندازیــم. فیلم »خیلی دور خیلی 
نزدیك« كه محصول سال ۱۳8۳ است، تالش می كند 
به ابعاد دیگر زندگی پزشكان و دغدغه های شخصی شان 
بپردازد. ماجرا از این قرار اســت كه مسعود رایگان در 
نقش یك جراح مغز و اعصاب به اندازه ای در كار خود 
غرق شده كه از خانواده و به ویژه پسر نوجوان خود غافل 
می شود. پسری كه مبتال به تومور مغزی می شود و او 

می خواهد برای رسیدن به پسرش و گفتن حقیقت او را ببیند، راهی یك سفر كویری 
می شود و در این میان اتفاقات زیادی برای این پزشك حاذق رخ می دهد و تلنگرهایی 

به او می زند.

 خیلی دور خیلی نزدیك

در دهــه 8۰ پرداختــن به 
زندگی پزشــكان در قالب 
فیلم هــای ســینمایی با 
رویكردی متفــاوت دنبال 
شــد. بهمن فرمــان آرا در 
فیلم »خانه ای روی آب« به 
زندگی شخصی یك پزشك 
می پــردازد كــه در روابط 

پیچیده خود غرق شده، اما بازگشت پسرش و موضوع اعتیاد 
او، زندگی این پزشك را متحول می كند و اتفاقات عجیبی 
پیش روی آنها قرار می دهد. این فیلم كه در ســال ۱۳8۰ 
ساخته شد یكی از ســه گانه هایی است كه این كارگردان 
كاربلد درباره مرگ ســاخته و پر از صحنه های استعاری 
درباره مرگ و زندگی است. نقش پزشك این فیلم را رضا 
كیانیان با هنرمندی تمام بازی كرده تا جایی كه توانست 
سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد را كسب كند.

در اواخر دهه 7۰ ابوالحســن 
داوودی فیلمی بــه نام »مرد 
بارانی« درباره یك پزشــك 
متعهد و دلســوز ســاخت. 
داســتان فیلم به تالش های 
شبانه روزی یك پزشك به نام 
هــادی بارانی در راه كشــف 
داروی سرطان پرداخته. این 
فیلم زمانی به نمایــش درآمد كه هنوز بــرای درمان این 
بیماری داروی شفابخشی وجود نداشــت و سرطان برای 
كسی كه بیماری اش پیشرفت كرده بود، نقطه پایانی زندگی 
بود. اما دكتر بارانی كه در اینجا نماد یك پزشك متعهد است 
تا پاسی از شب برای معالجه بیماران خود در مطب می ماند 
و با آنها همدردی می كند. نقش پزشك این فیلم را فرامرز 
قریبیان بازی كرده و توانست جایزه بهترین بازیگر نقش اول 

مرد از هجدهمین جشنواره فیلم فجر را از آن خود كند.

یكی از فیلم هایی كه به موضوع این قشر از جامعه در 
جبهه های نبرد پرداخته است، فیلم »كیمیا« ساخته 
احمدرضا درویش در سال ۱۳7۳ است. در این فیلم 
یك پزشك جراح در روزهای نخست حمله عراقی ها 
مشغول مداوای بیماران در بیمارستان است. او مجبور 
می شــود برای نجات جان نوزادی كه مــادرش را از 
دست داده، دست به خطر بزند و دست آخر خودش 
سرپرســتی فرزند را به عهده بگیرد. اما سال ها بعد با 
پیدا شدن پدر این فرزند، ماجرا به گونه دیگر رقم می خورد. در این فیلم كه شرایط 
سخت كار پزشــكی زیر بمباران دشمن به تصویر كشیده شــده، بیتا فرهی نقش 

پزشك را بازی كرده است.

  كیمیا

بی شك یكی از تأثیرگذارترین فیلم های سینمایی با 
موضوع پزشكان، فیلم »بازمانده« ساخته سیف اهلل 
داد است كه در سال ۱۳7۴ ساخته شد. در بازمانده 
مظلومیت مردم فلســطین و اشــغال سرزمین آنها 
توسط اســرائیلی ها به تصویر كشــیده شده است. 
داســتان فیلم از این قرار است كه ســعید به عنوان 
یك پزشــك عمومی متعهد و مــورد اعتماد مردم 
در حیفای فلســطین حضــور دارد. در زمان حمله 
صهیونیســت ها تا آخرین لحظه در مطب خود به مداوای بیماران مشغول است و 
حتی جان خود و خانواده اش را برای نجات یك كودك مجروح فدا می كند. جمال 
 سلیمان، بازیگر مشهور ســوری شــخصیت اصلی این فیلم یعنی دكتر سعید را 

بازی كرده است.

 بازمانده

احمدرضا درویش، ۲ ســال بعد از پخــش و موفقیت 
فیلم كیمیا فیلم دیگری ســاخت كه ارتباط بیشتری با 
موضوع نقش پزشكان در سال های دفاع مقدس داشت؛ 
فیلم »سرزمین خورشید«. او در این فیلم تالش كرد تا 
تصویری ماندگار از پزشكان متعهد در جبهه های نبرد را 
به نمایش بكشد. فیلم در حقیقت روایت تالش پزشكی 
به نام دكتر كسری است كه باید با یك آمبوالنس چند 
جنگ زده را به خارج خرمشهر منتقل كند. در این مسیر 
حوادث بسیاری پیش روی آنها رخ می دهد. نقش دكتر كسری را خسرو شكیبایی با 
هنرمندی تمام بازی كرده. ناگفته نماند شكیبایی این نقش را درست بعد از بازی در 
فیلم »هامون« بازی كرد تا تصویری متفاوت با نقشی خاص را به مخاطب نشان دهد.

 سرزمین خورشید

در سال ۱۳8۵ بار دیگر مسعود كیمیایی فیلمی ساخت 
كه در آن به زندگی یك پزشك پرداخته شده. جالب 
اینكه نقش پزشــك این فیلم را برای بار دوم خســرو 
شكیبایی )بعد از فیلم سرزمین خورشید( بازی كرد. 
اما نقش این پزشك با پزشك متعهد و مجاهدی كه در 
سرزمین خورشید بازی كرده بود، كاماًل متفاوت است. 
در فیلم »رئیس«، شــكیبایی نقش پزشك قدیمی را 
بازی می كند كه سن و سالی از او گذشته و دیگر حوصله 

درگیر شدن با ماجراهای مختلف را ندارد. ترجیح می دهد به دور از هر دغدغه ای در 
خانه اش به طبابت مشغول باشد. گرچه او تنها در چند سكانس ابتدایی فیلم حضور 
دارد اما انگار این نقش را برای قالب تن شكیبایی دوخته باشند، به شدت تأثیر گذار 

بازی كرده.

 رئیس

بعد از خــط قرمز و كیمیا كه به زندگی پزشــكان زن 
پرداخته شده بود بار دیگر در ساخته متفاوت ابراهیم 
حاتمی كیا با یك پزشــك زن و دغدغه هایش آشــنا 
می شویم. در فیلم »دعوت« كه سال ۱۳87 ساخته شد 
به موضوع نازایی و سقط جنین بی پروا و جدی پرداخته 
شد. در این فیلم چند اپیزودی، یك پزشك متخصص 
زنان حضور دارد كه از قضا در یكی از اپیزودها مستقیماً 
به زندگی خصوصی خود این پزشــك اشاره می شود. 

پزشكی كه سال ها آرزوی بچه دار شدن داشته و می خواهد این بار با رحم اجاره ای 
طعم مادر شدن را بچشد. كتایون ریاحی با هنرمندی تمام نقش این پزشك صبور و 

مهربان را بازی كرده است.

 دعوت

 مرد بارانی خانه ای روی آب

من كالً آدم تند و تیزی هستم و 
نقش هایم هم همیشه تند و تیز بوده اما 

در اینجا سعی كردم در حركت ، جسم 
و صحبت هایم به گونه ای باشم كه 

این شخصیت به تیپ تبدیل نشود. 
نقشی بود كه تاكنون پیشنهاد نشده 

بود و به همین خاطر این نقش برای من 
چالش داشت
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 گفت وگو با رضامراد صحرایی، استاد آموزش زبان فارسی 

به غیرفارسی زبانان

فارسی جزو 4زبان 
کالسیک دنیا است

بسته پیشنهادی

  اس بی اس رادیو
به دنبال پادكســتی هستید كه در 
آنها كامال به زبــان جدید صحبت 
شــود تا شــما را در محیطی كامال 
 SBS« بومی غــرق كند؟ پــس به
Radio« مراجعه كنید. این رادیوی 
آنالین، اخباری را بــه زبان جدید 
و در قالــب پادكســت در اختیــار 
شــما قرار می دهد. پادكست های 
موجود در ایــن ســایت رادیویی 
برای زبان آموزان سطح پیشرفته و 
متوسط بسیار مناسب است. البته 
در این پادكست ها از اخبار و فرهنگ 
مربوط به زبــان مقصد هم صحبت 
می شود. اگر می خواهید مهارت های 
شنیداری خود را تقویت كنید، پس 
از پادكســت های این سایت حتماً 
كمك بگیرید. مكالمات در بیشــتر 
اپیزودها شــبیه مصاحبه هستند، 
بنابراین شما می توانید با لهجه افراد 
مختلــف و مكالمه با ســرعت های 
مختلف آشنا شوید. پادكست های 
ایــن ســایت 68زبــان مختلف را 
پشتیبانی می كنند كه فارسی هم 

جزو آنهاست.

پادكست

  نصرت
آموزش زبان فارســی نصرت یكی 
از معروف تریــن مجموعه هایــی 
است كه جهت آموزش كامل زبان 
فارسی برای عالقه مندان تهیه شده 
اســت. این محتــوای صوتی روی 
تمامی مهارت های زبان فارســی 
شــامل گویش، تلفظ و مكالمات 
تأثیر به ســزایی دارد. این مجموعه 
برگرفته از جدیدترین متد آموزشی 
روز دنیاســت. با این مجموعه شما 
می توانید در هر مكان و موقعیتی كه 
هستید مكالمه فارسی خود را تقویت 
كنید؛ چرا كه این بســته قابل اجرا 
روی كامپیوتر، موبایل و دستگاه های 
الكترونیكی دیگر است. كامل ترین 
نســخه آموزش فارســی نصرت 
دارای 30درس همــراه با آموزش 
مكالمات صوتی زبان فارسی است. 
این مجموعه دارای فایل MP3  است 
كه باكیفیت فنی باالیی آماده شده 
تا عالقه مندان به زبان فارسی بتوانند 
واژه ها را با دقت و شفافیت صوتی باال 

بشنوند و بیاموزند.

كتاب صوتی

كتاب

  دستور زبان فارسی معاصر
این كتاب نوشته ژیلبر الزار با ترجمه 
مهســتی بحرینی، عالوه بر مباحث 
دستوری از رویكردی زبان شناختی 
نیز برخوردار اســت. مؤلــف در این 
كتاب خصوصیات آوایــی، صرفی و 
نحوی و نیز چگونگی شــكل گیری 
واژه هــا را در زبان فارســی معاصر 
تبییــن می كند و گاه نیز به كشــف 
ویژگی هایــی در عناصــر ســازنده 
زبان و روابط میان آنها دســت پیدا 
می كند كه طرح آنها در نوشته های 
دستورنویســان فارسی زبان پیش از 
او سابقه نداشته است. نمونه هایی كه 
از زبان فارسی معاصر در این دستور 
مطرح شده براساس آثار نویسندگانی 
چون صادق هدایت، صادق چوبك، 
علی دشــتی، جمال زاده و دیگران و 
نیز نوشــته های روزنامه ها و مجله ها 
و سرانجام شنیده های مؤلف هنگام 
اقامت در ایران بوده كه در متن اصلی 
و برگردان فارســی با رعایت شــیوه 

امالی هر نوشته نقل شده است.

پنجشنبه
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    گاهی در زبان فارسی، احساس می كنیم نسل 
جدید حرف هایی می زنند كه برای نســل قبل 
از خودشــان، قابل فهم نیست. این موضوع چه 

تأثیری بر زبان فارسی می گذارد؟
 این پدیده كامال طبیعی است و خوشبختانه پایدار هم نیست. 
مثال وقتی فیلم یا سریال محبوبی پخش می شود، تكیه كالم های 
شخصیت ها وارد گفت وگوهای روزمره مردم جامعه می شود. اما 
این واژه ها و تركیب ها بعد از مدتی از مد می افتد. بعضی شكل های 
گفتاری زبان، در میان گروه های خاصی از جامعه مورد استفاده 
و رایج اســت. كتابی می خواندم به نام »زبان زندان« كه در آن 
اصطالحات مورداستفاده یا عبارات مخصوص آن فضا جمع آوری 
شده است. این شكل گفتاری بیرون از آن فضا دیگر كاربرد ندارد، 
حتی خود آن افراد هم در فضایی متفاوت و دور از زندان، دیگر از 

آن ادبیات برای گفت وگو استفاده نمی كنند.
    به نظر شــما این تغییرات و تنوع ها به زبان 

فارسی لطمه وارد می كند؟
فارســی گفتاری، مقتضیــات خــاص خــودش را دارد و هر 
غیرفارســی  زبانی كه بخواهد این زبان را یاد بگیرد، در مواجهه 
با شــكل گفتاری حتما با مواردی كه برایش ناآشنا یا نامفهوم 
اســت، روبه رو می شــود. در همه زبان ها هم این موضوع وجود 
دارد. این شــكل های گفتاری در هیچ كتاب درســی ای گفته 
نمی شــود. فارســی هم مانند هر زبان دیگری، گونه  گفتاری و 
گونه نوشتاری دارد. چون فارسی از زبان های قدیمی و كالسیك 
جهان است، فاصله بیشتری بین شكل رسمی گونه نوشتاری با 
گونه گفتاری در این سال ها ایجاد شده است. یونسكو 4زبان را 
به عنوان زبان های كالسیك معرفی كرده است: یونانی، التین، 
سنسكریت و فارسی. تنها زبان كالسیكی كه زنده است و هنوز 
سخنور دارد، فارسی اســت. یك زبان كالسیك عمری بیش از 

1000سال و ادبیات غنی دارد. طبیعی است كه در چنین زبانی، 
به مرور زمان بین گونه گفتاری و نوشــتاری فاصله بیفتد. گونه 
نوشتاری زبان، محافظه كارتر اســت و كمتر تغییر می كند. در 
گونه گفتاری بیشترین تغییرات، آوایی است و در مراحل بعدی 
تغییرات واژگانی هم رخ می دهد. هرچند در نهایت ماندگاری این 
تغییرات بسیار كم است. كمتر از 80سال پیش، كوچه بازاری ها 
از واژه هایی استفاده می كردند كه در كتاب ها ثبت شده و حاال از 
بین رفته است. این به ماهیت زنده بودن زبان فارسی برمی گردد.

    برای آموزش به غیرفارسی زبانان، سراغ كدام 
گونه زبان می رویم؟

هر دو گونه گفتاری و نوشتاری، نوع رسمی و غیررسمی دارند. ما 
در نوشتن كتاب های آموزش زبان فارسی، روی مرز نوع رسمی 
و غیررسمی حركت می كنیم. مثال در سالم و احوالپرسی، طبق 
تحقیقات ایرانیان از 11صورت برای احوالپرسی استفاده می كنند. 
ما به یك فرد غیرفارسی زبان، صورتی را یاد می دهیم كه در مرز 
گفتار رسمی و نوشتار رسمی است. البته كه آن فرد اگر در جامعه 
فارسی زبان قرار بگیرد، با مدل های مختلفی از زبان گفتار مواجه 
می شــود كه تنها در همان موقعیت قابل یاد گرفتن است. این 
موضوع مختص زبان فارســی هم نیست. در زبان انگلیسی هم، 
آنچه در كتاب های آموزش این زبان یاد می گیریم با آنچه مردم 
انگلیس برای حرف زدن از آن استفاده می كنند، زمین تا آسمان 

متفاوت است.
    این موضوع برای زبان آموز دردســر ایجاد 

نمی كند؟
این تغییرات مادامی كه باعث اختالل در ارتباط نشود، ایرادی 
ندارد. عموم مردم به سبك خاصی حرف می زنند كه قابل فهم 
برای همه است و تنها گروه های خاصی به سبك ویژه خودشان 
حرف می زنند و عمومیت ندارند. فردی كه زبانی را به عنوان زبان 

دوم یا چندم آموخته، در ارتباط با افرادی كه آن زبان را به عنوان 
زبان مادری می دانند، 2نوع ارتباط پیدا می كند. نوعی از آن وقتی 
اتفاق می افتد كه مثال فرد به خرید می رود، قیمت می پرســد و 
یك مكالمه قابل حدس ســاده رخ می دهد. نوع دیگر، مربوط 
به ارتباط با گروه های خاص اســت و این ارتباط معموال خیلی 

اتفاق نمی افتد.
    پس تنها با یاد گرفتن دســتورات یك زبان، 
نمی توان ارتباط كاملی با مردم آن جامعه برقرار 

كرد.
یادگیری زبان به آموختن دســتورات آن ختم نمی شود. وقتی 
كسی قصد دارد به زبان جدید كه آموخته در كشوری صحبت 
كند، طبیعی است كه باید درباره فرهنگ آن جامعه هم اطالعاتی 
كســب كند. خرده فرهنگ های درون یك خانــواده، فرهنگ 
یك منطقه یا شــهر یا فرهنگ عمومی، كلیات و جزئیاتی دارد 
كه دانســتن درباره آنها، به زبان آموز كمك می كند بهتر در آن 
جامعه ارتباط برقرار كند. مخصوصا درباره جوامعی مانند ایران 
با این تنوع فرهنگی، این موضوع اهمیت بیشتری پیدا می كند. 
در جلدهای مختلف كتاب های ایرانشناسی تالش شده به این 

موضوعات پرداخته شود.
    فرهنگ خود زبان آموز هم در ارتباط او با جامعه 

مقصد مؤثر است؟
اگر یك زبان آموز بخواهد با جامعه فارسی زبان ارتباط مؤثر برقرار 
كند، وجود اشتراكات در زمینه های گوناگون، نقش مهمی در 
تضعیف یا تقویت این ارتباط بازی می كند. مثال برای زبان آموز ما 
كه از مقدونیه با جمعیت 2میلیونی آمده، تهران میلیونی ما شهر 
عجیبی است. اما هندی ها وقتی وارد فرهنگ ما می شوند، خیلی 
زود با فرهنگ ما ارتباط برقرار می كنند یا مثال چینی ها خیلی 
زود با آداب ایرانی خو می گیرند. اما اروپایی ها سخت تر و دیرتر با 

این فرهنگ هماهنگ می شوند.
    یاد گرفتن زبان انگلیسی برای همه غیربومیان 
این زبان، توجیه بزرگی دارد، دسترسی به منابع 
اطالعاتی نامحدود و همراه شــدن با تكنولوژی 
یكی از این دالیل اســت. برای یك غیرفارسی 
زبان، چه انگیزه ای وجود دارد كه فارســی یاد 

بگیرد؟
در پیمایشــی جامع، به 12دلیل برای پاسخ دادن به این سؤال 
رسیدیم. دلیل اصلی یادگیری فارسی برای خارجی ها این است 
كه قصد دارند با ایران در ارتباط باشــند؛ چه ارتباط كاری چه 
گردشگری. ایران آثار تمدنی فراوانی در منطقه داشته و دارد. 
یكی دیگر از دالیل یاد گرفتن فارســی، تجارت در ایران است. 
بعضی خارجی ها كه قرار اســت برای گرفتن خدمات درمان و 
سالمت به ایران بیایند، دوست دارند فارسی یاد بگیرند. از طرف 
دیگر فارسی، بخشی از رشته های ایرانشناسی و شرق شناسی 
است. بسیاری از افراد می خواهند فارسی یاد بگیرند تا به تاریخ 
خودشان دسترسی داشته باشــند. قزاق ها، ازبك ها، قرقیزها 
و...، كمتر از 100سال اســت كه زبان و كشور مستقل دارند و 
تاریخ آنها به فارسی ثبت شده است. عده زیادی از زبان آموزان، 
با انگیزه های مذهبی فارســی یاد می گیرند. دالیل جالبی هم 
برای فارسی یادگرفتن دیده می شود؛ مثال دانشجویان خارجی 
كه برای مطالعه ســینمای ایران، تصمیم می گیرند فارسی یاد 
بگیرند. تعداد قابل توجهی به خصوص در شبه قاره، فارسی را برای 
ادبیات یاد می گیرند. گروهی از فارسی آموزان هم افرادی هستند 
كه فارسی، زبان میراثی آنهاست اما به دلیل مهاجرت، از كودكی 
زبان دیگری یاد گرفته اند و حاال الزم است فارسی را بیاموزند. در 
نهایت برای یادگیری فارسی، انگیزه های بیرونی مثل تجارت و 
تحصیل و انگیزه های درونی مثل عالقه به تاریخ و ادبیات وجود 

دارد. یكی از مهم ترین دالیل عالقه زبان آموزان برای یادگیری 
فارسی، آشــنایی با فرهنگ و تمدن ایرانی و پیام های انقالب 

اسالمی است.
    كشــورهایی مثل تركیه و كره، در سال های 
اخیر با روش هایی مثل سریال سازی یا فعالیت 
گروه های موسیقی، افراد زیادی را به یادگیری 
زبان كشورشان تشویق كرده اند. چرا ما از چنین 
روش هایــی برای ترویج فارســی آموزی بهره 

نمی بریم؟
چینی ها زبانشــان را از طریق مؤسســه كنفســیوس آموزش 
می دهند و بودجه های كالنی به این كار اختصاص می دهند. این 
مؤسسه هم زیرنظر عالی ترین مقام كشور اداره می شود. در تركیه 
مؤسسه یونس امره، بانی ترویج زبان است و استادان بی شماری 
فقط به ایران اعزام كرده اســت. كره ای ها هم زبان آموزی را به 
بنیاد كره ســپرده اند. حامی همه این مؤسسات، وزارت صنعت 
و گردشگری این كشورهاست. به نظر می رسد پشت تالش های 
این گروه ها برای زبان آموزی، اتحادی ملی و عمیق وجود دارد 
كه اهداف مشخصی دارد. بین پخش یك سریال كره ای با فروش 
محصوالت الكترونیكی برند كره ای، ارتباط مســتقیمی وجود 
دارد. بین تالش ها برای آموزش زبان تركی با فروش پوشــاك 
و محصوالت بهداشــتی این كشــور، حتما ارتباط معناداری 
وجود دارد. تحلیل های امروزی نشــان می دهد كه دیگر برای 
قدرتمند بودن در آینده، تنها دسترســی به قــدرت نظامی و 
اقتصادی كافی نیست و این ترویج فرهنگ كشورهاست كه باید با 
این قدرت ها همراه شود. ترویج آموزش زبان فارسی هم نیازمند 
یك نگاه ملی و اتحاد جمعی است كه متأسفانه هنوز وجود ندارد. 
قدرت تمدنی ایران به تنهایی كافی نیست و برای انتشار قدرت 

فرهنگ خود، باید اتحاد و برنامه ریزی داشته باشیم.

آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان، این كاری است كه دكتر رضامراد 
صحرایی و بسیاری از استادان و شیفتگان زبان و ادبیات فارسی، سال هاست 
تالش می كنند انجام دهند تا این زبان غنی و شــیرین، از مرزهای ایران به 
كیلومترها دورتر برسد و در دوردست ترین سرزمین ها، افرادی فارسی بشنوند 
و فارسی حرف بزنند. رضامراد صحرایی، استاد رشته زبانشناسی و آموزش 
زبان فارسی دانشــگاه عالمه طباطبایی و عضو بنیاد سعدی است و تا امروز 
پژوهش ها و كتاب های متعددی با همت او برای ترویج و آموزش زبان فارسی منتشر شده است. با او از 

اهمیت زنده نگه داشتن این زبان تاریخی و ترویج آن در كشورهای دیگر گفت وگو كرده ایم.

ی
سب

ما
طه

ضا 
یر

  عل
س:

عك

كشورهایی كه در آنها زبان فارسی با برنامه های متنوع آموزش داده می شود

این قند پارسی كه به بنگاله می رود
امروزه بیش از 6000زبان مختلف در ســطح جهانی استفاده می شود، البته 
ثلث این زبان ها توســط 1000نفر یا كمتر صحبت می شود. فارسی به عنوان 
دوازدهمین زبان رسمی و تأثیرگذار دنیا، یكی از محبوب ترین زبان هاست 
كه نه فقط برای ما فارســی زبانان دوست داشــتنی اســت بلكه به دلیل 

ویژگی های خاص خود، انتخاب بسیاری از غیرفارسی زبانان برای یادگیری 
به عنوان زبان دوم و چندم هم هســت. برنامه های مختلفی برای آموزش 
 زبان فارسی در كشــورهای دیگر اجرا می شود كه در اینجا بعضی از آنها را 

مرور می كنیم.

گرجستان
در دانشگاه دولتی تفلیس، رشته ایرانشناسی دایر است اما آنطور كه آمار و ارقام می گویند دانشجوها آنگونه 

كه انتظار می رود از این كرسی ها استقبال نمی كنند و الزم است كنفرانس های بین المللی درباره آموزش 
زبان فارسی برای دانشجویان لیسانس، فوق لیسانس و دكتری برگزار شود. تجربه نشان می دهد  كه 

گسترش زبان فارسی در كشورهایی كه پیشینه های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی مشترك با ایران داشته و 
دارند، بسیار راحت تر و با موفقیت بیشتری همراه بوده است. گرجستان هم جزو كشورهایی است كه وجود 

اشتراكات فرهنگی بین دو كشور، می تواند اشتیاق گرجی ها به زبان فارسی  را برانگیزاند. در طول تاریخ، 
روابط میان ایران و گرجستان همواره برقرار بوده است و نخستین نمایندگی سیاسی ما از سال1918 در 

گرجستان و شهر تفلیس شروع به كار كرد. در 4دانشگاه گرجستان كرسی ایرانشناسی و ادبیات فارسی دایر 
است كه دانشجویان گرجی می توانند تحصیالت تكمیلی خود را تا مقطع دكتری ادامه دهند.

تركیه
زبان فارسی به عنوان یك گروه مستقل در 8دانشگاه تركیه تدریس می شود كه این گروه هم اكنون در 
دانشگاه های آنكارا، استانبول، قونیه، ارزروم و مرمره فعال است. استادان زبان فارسی تركیه از كمبود 

متون موثق مثل مجالت علمی و ادبی و همچنین روزنامه ها و كتاب های داستان معاصر كه باعث بیگانگی 
دانشجویان تركیه با نثر معاصر ایران می شود، گالیه دارند. دانشجویان زبان فارسی تركیه بیشتر با زبان 

فارسی و ادبیات كهن آشنایی دارند كه همین باعث مشكل داشتن آنها در فهم گفت وگوی امروزی فارسی 
شده است. محدودیت تنوع در بخش های مختلف باعث كندی روند آموزش زبان فارسی شده است. به نظر 

می رسد آموزش زبان فارسی در تركیه نیازمند كتاب های داستان، مجالت آموزشی، علمی و فرهنگی و 
كتاب های آموزشی در زمینه فرهنگ، ادب و مسائل اجتماعی ایران است. تركیه جزو كشورهایی است كه 

در سال های اخیر تالش های زیادی برای گسترش و آموزش زبان تركی در كشورهای دیگر انجام داده است.

پاكستان
پاكستان، ادیبان فارسی زبان مشهوری چون اقبال الهوری دارد. پاكستان، یكی از كشورهایی است كه در 
توسعه و ترویج زبان فارسی همواره مورد توجه قرار گرفته است. مركز تحقیقات زبان فارسی در اسالم آباد 
پاكستان، یكی از مهم ترین مراكز برای آموزش زبان فارسی است كه بیش از 20هزار نسخه خطی شامل 

آثار ایران و پاكستان در آنجا نگهداری می شود. در هندوستان در بیش از 40نقطه زبان فارسی حتی تا 
مقطع دكتری تدریس می شود. تحصیل تاریخ، شرق شناسی، اهداف پزشكی، دین شناسی، اهداف نظامی، 
سیاسی و تجارت و گردشگری از اهداف فارسی آموزان برای آموزش و یادگیری این زبان محسوب می شود. 
اینكه فارسی یك زبان رسمی در كشور پاكستان محسوب می شود، به كمك كار زبان آموزی آمده و باعث 

شده آموزش زبان فارسی در این كشور با موفقیت انجام شود. دسترسی دانشجو به سخنگویان بومی 
فارسی هرچند در اندازه ای محدود، زبان آموز را بیشتر به آموزش فارسی عالقه مند خواهد كرد.

اردن
آموزش زبان فارسی در كشورهای عرب زبان معموالً به دلیل اشتراك های دینی و اعتقادی، با استقبال مواجه 

شده است. آموزش زبان و ادبیات فارسی در كشورهای عربی، ازجمله اردن، سوریه، عراق، مصر، مراكش، تونس، 
الجزایر، قطر و عربستان در سطوح مختلف دایر شده و كرسی های كامل آموزش این زبان در دانشگاه های قاهره، 
معین الشمس و انستیتوهای زبان های شرقی دانشگاه اسكندریه و دانشگاه لبنانی فعال شده است. زبان فارسی 

در بیشتر دانشگاه های دولتی اردن و برخی از دانشگاه های آزاد تدریس می شود. آموزش فارسی نخستین بار در 
دانشگاه یرموك در سال1992شروع شد. در دانشگاه یرموك 6واحد فارسی برای دانشجویان ادبیات فارسی و 

گروه تاریخ در برنامه آموزشی گنجانده شده است و در هر نیم سال حدود 120دانشجو در كالس های واحد فارسی 
ثبت نام می كنند. جالب اینكه این اتفاق برای زبان فارسی در این كشور در حالی افتاده است كه ارتباط سیاسی دو 

كشور، چندان تعریفی ندارد ولی با این حال زبان، راه خودش را پیدا می كند و به كشور مقصد می رسد.

آلمان
زبان آلمانی برای غیربومیان این كشور، یكی از سخت ترین زبان ها برای یادگیری است. آلمانی ها با آن زبان 
سخت، تمایل زیادی برای یادگیری زبان فارسی دارند. سنای فدرال آلمان در مصوبه ای، آموزش زبان فارسی 
را در چارت مدارس تمام 16ایالت این كشور در كنار زبان های فرانسه و انگلیسی تا سطح دیپلم به رسمیت 
شناخته است. زبان فارسی در تمام ایاالت آلمان در چارت درسی مدارس به رسمیت شناخته می شود؛ حتی 
اگر در ایالتی تدریس نشود. زبان فارسی در این مدارس حالت انتخابی و اختیاری دارد؛ یعنی به دانش آموز 
می گویند كه شما از میان این سه زبان كه مربوط به زبان دوم خارجی است، می توانید فارسی را نیز انتخاب 
كنید. آنطور كه آموزشگران زبان فارسی در آلمان می گویند جز افرادی كه به واسطه رشته تحصیلی خود 
به آموختن زبان فارسی عالقه مند می شوند، افراد زیادی هم تمایل دارند فارسی را به عنوان یك زبان دوم یاد 
بگیرند تا مطالعه فرهنگ و تاریخ ایران و باقی كشورهای فارسی زبان برایشان امكان پذیر باشد.

بنگالدش
شاید برای تان عجیب باشد كه با وجود زبان پیچیده بنگالی، زبان فارسی در بنگالدش بیش از 6قرن، یعنی 
از سال1230تا 1837میالدی، زبان رسمی بوده است. 95درصد مردم بنگالدش مسلمان هستند و جالب 
است كه اسالم از طریق زبان فارسی به بنگالدش وارد شده است. با وجود مسلمان بودن اكثریت بنگالدش، 
مردم این كشور بیشتر از زبان عربی با زبان فارسی مأنوسند. قاضی نذراسالم، شاعر ملی بنگالدش یك 
دیوان شعر به زبان فارسی دارد و بسیاری از آثار شاعران فارسی هم در زمینه قدیم و هم در زبان معاصر 
ترجمه شده است. گروه زبان فارسی، یكی از قدیمی ترین گروه های موجود در دانشگاه های بنگالدش 
است كه در 4دانشگاه صاحب كرسی است. گروه مستقل زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه ملی داكا فعال 
است. آمار و ارقام می گویند بیش از 1000نفر دانشجوی زبان فارسی در مقاطع لیسانس، فوق لیسانس، 
پیش دكتری و دكتری در بنگالدش تحصیل می كنند كه تحت تعلیم 27استاد هستند.

ازبكستان
دوره ایرانشناسی معاصر در تاشكند از سال1918 میالدی آغاز شده است. در همایشی ملی به مناسبت صدمین 
سالگرد تشكیل كمیته ایرانشناسی با حضور سفیر ایران در ازبكستان، رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسالمی 
ایران و تعدادی از صاحب نظران، استادان و دانشجویان در ازبكستان، از فعالیت هایی برای ترویج آموزش زبان 
فارسی خبر داده شد. در گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی، آموزشگرانی با عنوان استادیار و استاد زبان و ادبیات 
فارسی فعالیت می كنند. بیش از 300دانشجوی زبان فارسی در گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی ایران و 
افغانستان دانشگاه خاورشناسی تاشكند درس می خوانند كه از این تعداد بیش از 200نفر به عنوان زبان اول و 
بیش از 100نفر دانشجوی رشته های دیگر به عنوان زبان دوم، زبان فارسی را یاد می گیرند. گروه آموزشی زبان و 
ادبیات فارسی ایران و افغانستان دانشگاه خاورشناسی دولتی تاشكند، مركز اصلی ایران شناسی در كشور ازبكستان 
محسوب می شود و استادان این مركز به آموزش، مطالعه و پژوهش زبان فارسی توجه خاصی نشان می دهند.

تونس
پیشینه زبان فارسی در تونس را از 70سال پیش و از دانشگاه زیتونه می دانند. آموزش زبان فارسی در 
این دانشگاه در همه دوره ها بسیار مهم درنظر گرفته شده است. بعد از بهار عربی در تونس متأسفانه 
جریان های سلفی گری همراه با ایران هراسی و شیعه هراسی ایجاد و تدریس زبان فارسی به مدت یك سال 
و نیم تعطیل شد. تدریس دوباره زبان فارسی در دانشگاه های تونس در سال های 2012 تا 2014با كمك و 
همكاری رایزن فرهنگی ایران ممكن و این موضوع باعث تحول آموزش فارسی در تونس شد. بعد از آن بود 
كه 4دانشگاه دیگر هم در تونس خواهان تدریس زبان فارسی شدند؛ هرچند به نظر می رسد اوضاع آموزش 
زبان فارسی در تونس آنطور كه باید و شاید مناسب نیست. تعداد استادانی كه هم اكنون در تونس به 
آموزش زبان فارسی مشغولند كم است و كمبود آموزشگر می تواند عالقه مندان به یادگیری زبان فارسی 
را دلسرد كند.

نیلوفر  ذوالفقاری



10 بسته پیشنهادی

همه بچه ها از بــازی كردن با 
خمیربــازی لــذت می برند و 
كودكی نیســت كــه عالقه به 
این وسیله بازی نداشته باشد. 
مهم ترین فوایــد خمیر بازی 
برای كودك، ورزش دســت و 
انگشتان اســت. بازی با خمیر 
بــه او كمــك می كند تــا او 
ظریف ترین مفاصل و عضالتش 
را از مچ تــا انگشــتان به كار 
بگیرد. این كار باعث می شــود 
تا كودك تسلط بیشتری برای 
حركات دست داشته و بتواند 
كارهای نیازمند به ظرافت باال 
را به خوبی انجام دهد. عالوه بر 
این، خمیر بازی موجب كاهش 
اضطراب و ایجاد حس آرامش 
در كودك و حتی بزرگســاالن 
می شود. البته پرورش خالقیت 
از مهم ترین فواید خمیر بازی 
در كــودكان اســت كــه او را 
به خلق اشــیا مورد نظرش در 
رنگ هــای مختلف تشــویق 

می كند.

مفید برای کودکان

حاال كــه مختصری بــا فواید 
خمیر بازی برای كودكان آشنا 
شــدید، پس اگر در خانه این 
خمیر را ندارید، دســت به كار 
شوید. حتماً در ابتدا فكر تهیه 
خمیر بازی از فروشــگاه ها به 
ذهنتان خطور كرده اســت اما 
ما این بار می خواهیم شــما را 
با طرز تهیه خمیر بازی با لوازم 
داخل خانه و با كمترین هزینه 
آشــنا كنیم. اگر چه برای این 
كار روش های زیــادی وجود 
دارد اما در ادامه به چند مورد 
آن اشاره می كنیم. ساده ترین 
روش ساخت خمیر با آرد ساده 
و نمك اســت. یك پیمانه آرد، 
یك چهارم پیمانه نمك، نصف 
پیمانه آب گــرم و ۳ تا ۵ قطره 
رنگ خوراكی را با هم مخلوط 
كــرده و ورز دهید. مدت زمان 
مانــدگاری این خمیــر زیاد 
نیست، پس بهتر است به مقدار 

كم تهیه كنید.

ساخت خمیر خانگی

یكی دیگــر از راه هــای تهیه 
خمیر بازی در خانه استفاده از 
نشاسته ذرت است كه به خمیر 
چینی هم معروف اســت. این 
خمیر بافت خاصی داشــته و 
شبیه خمیرهای اسالیم است. 
یك پیمانه نشاسته ذرت، یك 
پیمانــه آب گرم و بــه میزان 
دلخواه رنگ خوراكــی، مواد 
مورد نیاز برای تهیه این خمیر 
است. ابتدا نشاسته ذرت را در 
ظرفی بریزید و آب را آرام آرام 
اضافه كنید تا غلیظ شود. بعد 
بــه آن رنگ خوراكــی اضافه 
كنیــد. این خمیر به شــكلی 
است كه اگر دســت خود را به 
آرامــی وارد آن كنید ممكن 
است رقیق به نظر برسد اما اگر 
با سرعت و شــدت به آن ضربه 
 بزنید، غلظت و سفتی بیشتری 

نشان خواهد داد.

ساخت خمیر چینی

پنجشنبه

شماره 148
23 دی 1400 

سر آشپز این هفته چند غذای محلی 
آموزش می دهد

هر خطه از این ســرزمین چهار فصل 
ایران، فرهنگ و آداب خاص خودش را 
دارد كه این تنوع جغرافیایی و فرهنگی، به شمار غذاهای بومی 
و خوشمزه كشور افزوده است؛ مثاًل همین شهرهای جنوبی 
كشور را درنظر داشته باشــید كه به غذاهای تند و پرادویه 
مشهورند كه همسایگی با هند و كشورهای عربی در این سبك 
غذایی بی تأثیر نبوده است. البته همجواری شهرهای جنوبی با 
دریا به خلق غذاهای دریایی هم منجر شده تا با انوع ماهی ها 
و میگو سفره ها را رنگین كنند. اگر با این توضیحات شما هم 
هوس تهیه و خوردن غذاهای جنوبی كردید، با سرآشپز این 
هفته ما همراه باشید. »راضیه دهقان ساده«، گرچه سن و سال 
زیادی ندارد اما در شهرســتان كنگان استان بوشهر، با هنر 
آشپزی و شیرینی پزی خود توانسته سری میان سرها بلند كند. 
تهیه غذاهای بومی خوشمزه در مراسم های مذهبی و ملی در 
محدوده بندر پرك از فعالیت های جدی او شده و او تالش دارد 
سبك و تنوع غذایی شهرشان را به عالقه مندان غذاهای محلی 

معرفی كند. این شما و این ۳دستور غذای خوشمزه بندری!

سحر  غفوری 

حشو ماهی شكم پر

مجبوس مرغ

یكــی از غذاهای پرطرفــدار جنوب 
»حشــو ماهی شــكم پر« اســت كه 
معموالً با انواع ماهی های كم استخوان 
درســت می شــود. یكــی از دالیل 
خوشمزه بودن حشــو ماهی شكم پر، 
تركیب ســبزی های معطــر یا همان 
حشــو اســت كه لذت خوردن ماهی 
را دو چندان كرده اســت. با ما همراه 
 باشید تا با طرز تهیه این غذای جنوبی 

آشنا شوید.

»مجبوس مرغ« یك غذای اصالتاً عربی و مخصوص كشور عربستان 
است كه در ایران هم مورد توجه قرار گرفته و تهیه می شود. چیزی 
كه توجه را در تركیب مجبوس مرغ به خود جلب می كند ادویه های 

گوناگون و معطری است كه طعم آن را فوق العاده دلپذیر می كند.

اول كار بــا كوبیدن ســیر و 
زردچوبه شــروع كنید. بعد 
پیازهای نگینی ســرخ كرده 
و گردو را اضافه كنید. بعد از كلی تفت دادن، ســیر 
كوبیده را اضافه كنید. وقتی خوب مخلوط شــدند 
سبزی تازه گشــنیز را اضافه كنید. اگر سبزی تازه 
ندارید می توانید از سبزی فریز كرده استفاده كنید. 

اگر كشمش دارید كه چه خوب اما اگر ندارید زرشك 
را اضافه كنید تا رنگ و طعم خاصی به خودش بگیرد. 
حاال نوبت اضافه كردن آب تمرهندی است. اگر در 
دسترس نبود می توانید از رب گوجه استفاده كنید. 
10 دقیقه اجازه دهید این مواد جا بیفتد. حاال نوبت 
ماهی است كه باید خوب بشویید و از كمر ببرید و 
تمیز كنید. بعد با زعفران طعم دار كرده و مواد حشو 

را داخل آن بریزید و با نخ و سوزن بدوزید. با خالل 
دندان هم می توانید این كار را انجام دهید. حاال در 
روغن داغ هر دو طرف ماهی را سرخ كنید. این حشو 
خوشمزه را با برنج سفید یا شویدی نوش جان كنید.

نكته:  به جای ماهی همام می توان از ماهی صبور، 
شوریده، سنگسر، ســفید یا قزل آال هم استفاده 

كرد.

طرز تهیه

  ماهی همام )ماهی كبوتری( پاك شده و بدون 
استخوان: ۲ عدد

  روغن مایع: به مقدار الزم
  گشنیز پاك شده و ساطوری شده: ۶۰۰ گرم

  سیر له شده: ۸ حبه

  پیاز نگینی خرد شده: یك عدد متوسط
  نمك: به مقدار دلخواه

  زردچوبه: یك قاشق غذاخوری
  فلفل قرمز: یك قاشق چای خوری

  كشمش یا زرشك: به مقدار الزم

  رب گوجه یا تمر هندی: ۵۰۰ گرم
  گردو: به مقدار كافی

  لیمو عمانی: ۲ عدد
  زعفران: یك قاشق چای خوری

مواد الزم

  آرد سفید: ۲لیوان
  مغز گردو: ۱۰۰گرم

  خرما: ۲۵۰گرم
  كره: ۲۰۰گرم

  دارچین: نصف قاشق چای خوری
  پودر هل: نصف قاشق چای خوری

  پودر قنــد، پســته، نارگیل، گل 
محمدی و كنجد برای تزئین

مواد الزم

  سینه مرغ یا ران مرغ و سیب زمینی )هركدام(: ۲عدد
  برنج: ۳پیمانه
  پیاز: یك عدد

  لپه: یك پیمانه
  كشمش پلویی: ۱/۲پیمانه

  تخم گشنیز: ۱/۴قاشق چای خوری
  زیره سبز: ۱قاشق چای خوری

  نمك، فلفل سیاه، پاپریكا، دارچین، پودر سیر، پودر هل 
و برگ بو: به مقدار الزم

مواد الزم

رنگینك بوشهری

یكی از دسرهای خوشمزه ایرانی كه اصالتش به استان بوشهر نسبت 
داده می شود، رنگینك است. در تهیه این دسر خوش رنگ و مقوی 
می توانید از انواع مغزیجات استفاده كنید اما به طور معمول گردو، 

مغز اصلی و مهم این دسر است.

ابتدا كــره را به دمای محیط برســانید. بعد 
آرد را الك كرده و روی حرارت قرار دهید تا 
طالیی رنگ شود. حاال كره را افزوده و تفت 
دهید. ســپس پودر دارچین و هل را به ترتیب به مواد اضافه كرده 
تا كاماًل عطر هل و دارچین به خورد مواد برود. بعد از حدوداً ۲ الی 
۳دقیقه تابه را از روی حرارت برداشــته و همچنان به تفت دادن 
ادامه دهید تا مواد به دلیل داغ بودن تابه نســوزد. در طرفی دیگر 
هسته خرماها را درآورده و داخل آن مغز گردو قرار دهید. در ظرف 
مورد نظر خرما را با فاصله چیده و حاال مواد خنك شده رنگینك را 
روی آن بریزید تا كاماًل روی خرماها پوشیده شوند. بعد از ۲ساعت 
اســتراحت رنگینك در یخچال، حاال نوبت تزئین آن با پودرهایی 

كه گفتیم می رسد.

طرز تهیه

لمس گرمای جنوب
 با غذاهای بندری

ابتدا مرغ های شســته شــده را داخل قابلمه 
ریخته و برگ بو، نمك، فلفل ســیاه و چوب 
دارچیــن را اضافه كرده و مقــداری آب روی 
مرغ ها بریزید و روی حرارت قرار دهید تا به مدت ۴0 الی ۴۵دقیقه 
پخته شوند. سپس از آب مرغ آنها را خارج كنید و به دلخواه می توانید 
كمی سرخ كنید. لپه ها را از قبل خیس كرده و داخل قابلمه ریخته و 
بگذارید پخته شود. حاال كف روی آن را جدا و آبكش كنید. داخل یك 
تابه مقداری روغن ریخته تا داغ شود. سپس پیازهای خاللی شده را به 
همراه كمی زردچوبه تفت دهید تا سبك و طالیی شود. در ادامه لپه و 
كشمش را به همراه مرغ و همه ادویه ها اضافه كنید. برنج را كه از قبل با 
مقداری نمك خیس كردید روی حرارت قرار دهید. می توانید مقداری 
از آب مرغ را داخل برنج ریخته و صبر كنید تا به جوش بیاد. سپس 
آبكش كرده و كف قابلمه را ته دیگ مناسب قرار داده و یك الیه برنج 
بریزید و سپس مواد مرغی را ریخته و هم بزنید و این كار را تكرار كنید 

تا مواد و برنج تمام شود. سپس برای ۵0دقیقه برنج را دم بگذارید.

طرز تهیه

برای شروع هر فعالیتی الزم اســت مقدمه ای درباره انواع فوت و فن آن مهارت بدانید؛ برای مثال برای شروع حرفه ای مانند 
طراحی باید مبانی رنگ را بشناسید. برای سایر رشته ها هم باید مبانی مختص به آن رشته را بخوانید و از آنها مطلع باشید. هنر 
آشپزی هم از این امر مستثنی نیست و اگر عالقه مند به این مهارت خوشمزه و دلربا هستید باید با فوت و فن آن آشنا شوید. در 
ادامه قصد داریم چند نكته مهم و حیاتی در حوزه آشپزی را برای شما بازگو كنیم تا هر كجا كه به مشكلی برخوردید به راحتی 

با دانستن چندین قاعده ساده مسئله را حل كنید.

آشنایی با چند فوت و فن آشپزی كه هر آشپز تازه كاری باید بداند

فوت های كوزه گری آشپزی

با مهاركننده های آتش آشنا شوید
یكی از اتفاقات هولناكی كه ممكن است گریبان هر آشپزی را بگیرد اشتعال و آتش گرفتن است. شما برای مهار این خطر 
باید نكاتی چند را بدانید تا از بروز خسارات و صدمات مصون باشید؛ برای مثال الزم است آگاه باشید كه اگر غذا در تابه 
یا قابلمه آتش گرفت، باید هود یا هواكش را به سرعت خاموش كنید. به منظور حفاظت از خود، همیشه در قابلمه را دم 
دست قرار دهید تا در هنگام آتش سوزی روی قابلمه یا تابه قرار دهید تا آتش خفه شود و پس از مهار كامل آتش، قابلمه 
را از روی شعله كنار بگذارید. همچنین اگر روغن در تابه آتش گرفت، باید مقدار زیادی از نمك ید دار را در آن بریزید 
تا آتش مهار شود. جالب است بدانید كه نمك اكسیژن آتش را می گیرد و باعث می شود آتش ایجاد شده خاموش شود. 

البته امیدواریم هیچ گاه در آشپزی با حادثه آتش سوزی و یا سوختن حین كار مواجه نشوید.

قابلمه هایتان را نو كنید
لذت آشپزی با قابلمه های تمیز و زیبا وصف ناپذیر است اما قرار نیست كه شما را تشویق به خرید كنیم. اگر برای شما 
پیش آمده كه پس از پخت یك غذا متوجه شوید كه قابلمه تان به شدت كثیف و ته گرفته است، نگران نباشید چون قرار 
است امروز به شما یك ترفند راحت برای تمیز و نو كردن قابلمه هایتان آموزش دهیم. فقط كافی است كه یك چهارم 
سركه و سه چهارم آب را با هم مخلوط كرده و درون قابلمه ته گرفته بریزید. سپس قابلمه را روی حرارت قرار دهید تا آب 
به دمای جوش برسد. زمانی كه آب شروع به جوشیدن كرد شاهد خواهید بود كه غذاهای ته گرفته به آرامی از ته قابلمه 
جدا خواهند شد. راه دومی هم برای شما خواهیم گفت؛ اگر راه حل اول جواب نداد از تركیب یك قاشق بكینگ پودر و 

سه چهارم آب به عنوان روش جایگزین استفاده كنید.

فویل و كاربردهایش
شاید بارها برای شما پیش آمده باشد كه نیازمند بهره گیری از فویل آلومینیومی باشید اما كاربرد اصلی و دقیق آن را ندانید. پس به نكاتی كه 

در ادامه گفته می شود دقت كنید. خوب است از حاال به بعد بدانید كه سمت براق فویل آلومینیوم گرما را دفع می كند و سمت مات آن گرما را 
در خود نگه می دارد. پس طبیعتاً اگر بخواهید غذاهای گرم را به مدت طوالنی تر گرم نگه دارید باید آنها را طوری در فویل بپیچید كه سمت مات آن 
رو به بیرون باشد و سمت براق آن غذا را در بر بگیرد. همچنین اگر می خواهید غذایی را خنك نگه دارید آنها را در قسمت مات فویل بپیچید به طوری 
كه قسمت براق رو به بیرون باشد. همچنین این نكته هم قابل توجه است كه غذاهای ترش یا غذاهایی كه ادویه زیادی دارند قابل نگه داری در فویل 

نیستند چرا كه فویل دارای آلومینیوم بوده و طعم غذا را تغییر می دهد.

به راحتی در باز كنید!
ممكن است در همه آشپزخانه ها در بازكن وجود نداشته باشد. از همین رو زمانی 
كه به دربازكن احتیاج پیدا كرده و به آن دسترسی نداشتید با چند روش ساده 
قادر خواهید بود كه در كنسرو مورد نظر را باز كنید. برای شروع تنها كافی 
است كه با كف دســت خود چند ضربه آرام به ته شیشــه یا كنسرو بزنید 
تا با فشار دست شما در شیشه ارتعاش ایجاد شــود. با ورود ضربه به كف 
شیشه شاهد خواهید بود كه در به آسانی باز خواهد شد و فشار به باال منتقل 
می شود. همچنین اگر با طی این مراحل باز هم موفق به باز كردن 
در بطری نشدید شیشــه را برعكس كنید و در آب جوش قرار 
دهید و كف آن را با آب داغ بپوشانید. اگر روش های باال جواب 
نداده، احتماالً هوای داخل آن هنوز خارج نشده است. چاقو یا 
ته قاشق را به زیر در شیشــه مربا ببرید و با سر چاقو در شیشه را 

محكم به باال فشار دهید.

فوت و فن برنج دم كردن
شاید تصور كنید پخت برنج كار ساده ای باشد  اما فوت و فن هایی دارد 
كه اگر با آن آشنا نباشید، ممكن است طعم یك برنج خوشمزه را از 
دست دهید. اگر می خواهید برنج شما سفید شود، كافی است وقتی 
برنج در حال جوش است به آن چند قاشق ماست اضافه كنید. اگر 
برنج بیش از حد معمول جوش خورده چند قاشــق غذاخوری 
آبلیمو به آن اضافه كنید تا برنج شــما خراب نشود. برای از بین 
بردن بوی سوختگی برنج، یك تكه نان روی برنج قرار دهید و 
موقع كشیدن، نان را بردارید. یا یك عدد پیاز را پوست كنده 
و در داخل برنج فرو كنید تا بوی سوختگی را به خود بگیرد. 
اگر هم یادتان رفت و برنج بی نمك شد، نگران نباشید، موقع 
كشیدن برنج مقدار مورد نیاز نمك را با مقدار بسیار كمی 
آب و روغن مخلوط كنید و روی برنــج بریزید. با این كار 

بی نمكی برنج شما رفع می شود.

رفع بوی بد برخی غذاها
حتمًا برای شــما هم پیش آمده است كه پس از 
طبخ بعضی از مواد خوراكی متوجه شــده باشید 
كه بوی نامطبوعی خانه تان را فرا گرفته است؛ برای 
مثال پخت گوشت یا مرغ یا غذاهای سنتی مانند 
سیرابی یا كله پاچه این چنین بوهای نامطبوعی را 
ایجاد خواهد كرد كه به مــذاق همه خوش نخواهد 
آمد. اگر برای شــما هم سؤال شده است كه چگونه 
باید این بوی نامطبوع را از بیــن ببرید تنها در یك 
مرحله ساده جواب شما را خواهیم داد. به همین منظور 
كافی اســت مقداری آب را با كمی دارچین و شكر مخلوط 
كنید و ســپس روی حرارت قرار دهید تا به درجه جوشــش 
برسد. زمانی كه مواد جوشید، آن را در خانه بگردانید و متوجه 
خواهید شــد كه بوی نامطبوع به كلی رفع می شود. همچنین 
برای رفع بوی آشــپزخانه، روشن كردن یك شمع بسیار مؤثر 
 است. شــمع بوها را خنثی كرده و از انتشــار آن جلوگیری

 می كند.

به صرفه سرخ كنید
اگر شما هم عاشق غذاهای سرخ كردنی هستید، چند راهكار را به شما می آموزیم كه طول عمر روغن سرخ كردنی خود را افزایش دهید. 
برای این كار الزم است كه یك عدد دستمال كاغذی ضخیم را روی صافی قرار دهید و روغنی كه از قبل با آن چیزی پخته اید را از صافی 
رد كنید. زمانی كه روغن از صافی رد شد شاهد خواهید بود كه لردها و رسوبات از روغن مصرف شده گرفته خواهد شد و برای بار دوم 
قادر خواهید بود از همان روغن استفاده كنید. البته همه روغن های سرخ كردنی توانایی سرخ كردن های عمیق و طوالنی مدت را ندارند. 
برای این كار الزم است از روغنی استفاده شود كه نقطه دود بسیار باالیی داشته باشد تا هنگام حرارت دیدن و سرخ كردن پایداری خود 

را حفظ كند. در این صورت است كه می توان برای دفعه بعد هم از همان روغن استفاده كنید.

مطبخ خانه
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آشنایی با معروف ترین نشریات ورزشی دنیا

از جنجال تا واقعیت
سهولت دسترسی به اینترنت و مرور سریع خبرها و اتفاقات روز دنیا در یكی،دو دهه اخیر به یك 
چالش تمام عیار برای روزنامه ها و نشریه های كاغذی بدل شده؛ چنان كه بسیاری از نشریات كاغذی 
با كاهش چشمگیر تیراژ مواجه شده اند و برخی دیگر به طور كامل انتشار نسخه كاغذی را متوقف 
كرده اند. داستان نشریه های ورزشی به كلی متفاوت است و در بسیاری از كشورهای دنیا هنوز هم 

طرفداران پر و پا قرصی دارند. نشریه هایی مثل فرانس فوتبال و ورلدساكر حتی پا را فراتر گذاشته اند 
و در انتخاب بهترین های سال فوتبال جهان هم نقش پررنگی ایفا می كنند. در روزگاری كه زنگ خطر 
برای نشریات كاغذی به صدا درآمده، برخی نشریات ورزشی دنیا گردش مالی قابل اعتنایی دارند و 

در بسیاری از معادالت ورزش به خصوص فوتبال نقش تعیین كننده ای ایفا می كنند.

بسته پیشنهادی

  فرگوسن؛ هرگز تسلیم نشو
این فیلم مستند محصول سال۲۰۲1 
و دربــاره فراز و فرودهــای دوران 
مربیگری ســر الكس فرگوســن در 
تیم های ابردین و منچســتریونایتد 
است. بخش قابل توجه این مستند به 
بیماری و خونریزی مغزی فرگوسن 
و شــایعه مرگ او مربوط می شــود. 
جیســون فرگوســن، فرزند آلكس 
فرگوســن، كارگردانی این مستند 
را بر عهده دارد و می كوشــد نگاهی 
بی طرفانه بــه موفقیت های پدرش 
در عرصه مربیگری داشــته باشــد. 
مســتند »فرگوســن؛ هرگز تسلیم 
نشــو« روایت های نابــی از زندگی 
موفق ترین ســرمربی تاریخ باشگاه 
منچســتریونایتد را به مخاطب ارائه 
می دهد و شاید نگاه بسیاری از مردم 
دنیا به ایــن مربی را تغییــر بدهد. 
این مســتند را می توان یك روایت 
خانوادگی از زندگی مربی تأثیرگذار و 
تكرار نشدنی منچستریونایتد دانست 

كه دیدنش خالی از لطف نیست.

مستند

   اسوركیت
بعد از شیوع كرونا در جهان، خیلی ها 
برای طراحی اپلیكیشــن هایی كه 
امكان ورزش در خانه را فراهم كند 
به صرافــت افتادند و اپلیكیشــن 
»اســوركیت« با چنین رویكردی 
طراحی شــد. ایــن اپلیكیشــن 
كاربردی، مجموعه ای از تمرین های 
خاص ورزشــی را در بر می گیرد كه 
برای اندروید طراحی شــده است. 
این نرم افزار یك ســری تمرینات 
۶هفته ای را كه به هیچ وسیله ای نیاز 
ندارد معرفی می كند و با كمك آن 
می توانید چربی های بدنتان را آب 
كنید. تمرینات اســوركیت بسیار 
متنوع است و با تمرین های ۵ تا 1۰ 
دقیقه ای روزانه از گزند بیماری هایی 
كه به واســطه كم تحركی آشكار 
می شــوند در امان خواهیــد بود. 
اســوركیت این قابلیت را دارد كه 
مراحل تمرین تــان را ضبط كند و 
دســت آخر، نمودار روند كاهش  یا 

افزایش وزنتان را نشان بدهد.

اپلیكیشن

كتاب

  فعالیت های رسانه ای در ورزش
مطالعه دربــاره اهمیت رســانه در 
ورزش، این روزها به موضوع جذابی 
برای مدیــران موفق ورزشــی بدل 
شده و شــاید به همین دلیل انتشار 
كتاب هایی با همین موضوع در حال 
افزایش اســت. كتاب »فعالیت های 
رســانه ای در ورزش« به قلم حمید 
قاسمی، فرشاد تجاری و سارا كشكر، 
بحث قدیمی اهمیت رسانه در ورزش 
را مطرح می كند و به این پرســش 
پاســخ می دهد كه چــرا محتوای 
ورزشی رســانه ها و روزنامه نگاری 
ورزشــی در ادبیــات دانشــگاهی 
جهان افزایش یافته. نویســندگان 
كتاب بر این باورند كه نقش ورزش 
در مناســبات اجتماعی، فرهنگی، 
اقتصادی و سیاسی از یك سو و بعد 
تجــاری و اقتصــادی ورزش برای 
رســانه های گروهی از سوی دیگر، 
موجب شكل گیری ارتباط تنگاتنگ 
رسانه با ورزش شده و مدیران ورزشی 
كه به این موضوع توجه می كنند از 
شانس بیشتری برای بقا روی صندلی 

مدیریتی برخوردارند.
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 خاطره بازی با سیدمحمدسعید مدنی كه سه دهه سردبیری نشریه كیهان ورزشی
یكی از قدیمی ترین نشریه های ورزشی را بر عهده داشته است

کِلی می خواست به ما 
»آپرکات« بزند

    كیهان ورزشی در دهه60 در مقایسه با سایر 
رسانه های ورزشــی، میان مردم به خصوص بین 
نسل جوان محبوب تر بود. شاید فقط مجله دنیای 
ورزش می توانست با كیهان ورزشی رقابت كند 
كه این نشریه هم به نسل جدید تعلق داشت. فكر 
می كنید چرا كیهان ورزشی در آن سال ها تا این 

حد بین مردم طرفدار پیدا كرد؟
به نظرم مجموعه عواملی در اوج گیری كیهان ورزشی تأثیر داشت. 
دهه۶۰ یك برهه زمانی خاص بود كه جامعه به لحاظ سیاسی و 
اجتماعی با مســئله مهمی به نام جنگ تحمیلی مواجه شد. در 
چنین شرایطی كیهان ورزشی دریچه ای بود رو به ورزش كه محل 
صلح، آشتی و آرامش است. شما باید خیالتان راحت باشد كه بروید 
داخل ورزشگاه یا پای تلویزیون بنشینید و یك مسابقه را تماشا 
كنید؛ این دقیقاً نقطه مقابل شرایط جنگی بود. از طرفی در آن 
سال ها خبری از نشریات پرتعداد ورزشی نبود و رادیو و تلویزیون 
هم تا این حد با ورزش درگیر نمی شد. حتی برنامه های ورزشی 
زنده از تلویزیون پخش نمی شد؛ یك برنامه »ورزش و مردم« بود 
كه یكشنبه شب ها روی آنتن می رفت و یك برنامه دیگری كه عصر 
جمعه از تلویزیون پخش می شد و هرازگاهی مسابقات فوتبال اروپا 
را با چند روز تأخیر پخش می كرد. بنابراین مردم تشنه شنیدن 
خبرهای ورزشــی و خواندن تحلیل كارشناس ها بودند. كیهان 
ورزشی و همان یكی، دو برنامه ورزشی تلویزیون به این عطش 
پاسخ می دادند. آن موقع مثل حاال نبود كه تلویزیون همه مسابقات 
لیگ برتر فوتبال را پوشش بدهد. گاهی دربی بزرگ پایتخت هم 
پخش زنده نداشت؛ مثل دربی معروف سال 13۶۲كه 1۲۰هزار 
نفر تماشاگر داشت. یادم هســت كه علی پروین و مرحوم ناصر 

حجازی شكل گیری چنین فضای ترسناكی در ورزشگاه آزادی را 
به عدم پخش زنده دربی ربط می دادند.

    همین مجموعه عوامل باعث شده بود كه مردم 
برای خرید كیهان ورزشی در صف بایستند و این 

مجله سر چهارراه های تهران هم فروخته شود؟
همینطور اســت. فروش كیهان ورزشــی بــرای دكه دارها هم 
مقرون به صرفه بود. من در دهه۶۰ به طور جســته و گریخته با 
كیهان ورزشی همكاری می كردم اما یادم می آید كه مجله در آن 
سال ها یك تیراژ ۵۰یا ۶۰هزار نسخه ای داشت و در سال 137۶كه 
جمعیت بیشتر شده بود تیراژ به 11۰هزار نسخه رسید. خب نسل 
جوان در آن ســال ها مجله دنیای ورزش را دنبال می كرد و قشر 
سنتی كیهان ورزشی می خرید. دنیای ورزش با عكس های رنگی 
چاپ می شد و تیم منتخب هفته داشت و خود من در نوجوانی 
طرفدار این مجله بودم. در آن سال ها احساس می كردم كیهان 
ورزشی نشریه بزرگ ترهاست و من باید سراغ دنیای ورزش بروم.

    شاید یكی دیگر از دالیل محبوبیت كیهان ورزشی 
در آن ســال ها، همكاری با مربیان و ورزشكاران 
بازنشسته ای بود كه در دوران بازنشستگی قلم در 
دست می گرفتند و اوضاع آن روزهای ورزش را به 
درستی نقد می كردند؛ مثل مرحوم اسداللهی كه 
در یك مقطعی مربی تیم ملی فوتبال بود یا جعفر 
محتشمی كه كشتی نویس بود و هنریك تمرز كه 
مدال برنز مسابقات جهانی وزنه برداری را داشت و 

در مورد وزنه برداری می نوشت... .
بله، آقای صدرالدین الهی كه بنیانگذار كیهان ورزشی بود و ۲هفته 
قبل درگذشت یا آقای كاظم گیالن پور با جامعه ورزش ارتباط 

خوبی داشتند. به واسطه همین ارتباط ها بود كه مثالً هنریك تمرز 
یك بار مطلبی درباره وزنه برداری می نوشت و همان یك مطلب به 
نقطه شروع همكاری با كیهان ورزشی بدل می شد. آن موقع آقای 
اسداللهی برای نشریه اكیپ فرانسه می نوشت و مربی تیم ملی و 
تیم فوتبال پاس بود و برای كیهان ورزشی هم می نوشت. دوستان 
امثال آقای اسداللهی و هنریك تمرز هم گاهی برای كیهان ورزشی 
می نوشتند و ورزشی نویس ها اینگونه دور هم جمع شدند وگرنه 
ما ورزشی نویس حرفه ای نداشتیم. این آدم ها در ورزش تخصص 
داشــتند و اینگونه نبود كه به طور اتفاقی قلم در دست بگیرند و 
مثل یك تماشاگر ساده، تحلیل و گزارش بنویسند. شنیده ام كه 
این روزها برخی خبرنگاران ورزشی جوان در جایگاه خبرنگاران 
می نشینند و هنگاهی كه تیم محبوبشان گلی به ثمر می رساند 
سوت می زنند و هورا می كشند. آنچه امروز می بینیم با فضایی كه 

ما در كیهان ورزشی تجربه كردیم كامالً متفاوت است.
    نسل ورزشی نویس های متخصص چرا ادامه 

پیدا نكرد؟
فضای ورزشی نویسی با كثرت نشــریات ورزشی به كلی عوض 
شد و جنبه سوداگرانه پیدا كرد. در چنین فضایی هدف از انتشار 
نشریه، كسب درآمد بود. سرمایه گذار حساب و كتاب می كرد كه 
با رستوران داری بیشتر سود می كند یا انتشار یك نشریه ورزشی 
برایش مقرون به صرفه تر است. بعد هم به این نتیجه می رسید كه 
دوره انتشار نشریه ورزشی است و هر كسی تالش می كند مجوز 
نشریه بگیرد. در واقع نشریه ورزشی عماًل به یك بیزینس پرسود 
بدل شــد و صاحب امتیاز هم به منفعت مالی اش فكر می كرد تا 
كمك به رشد و بالندگی ورزش. به همین دلیل رسانه های ورزشی 
این روزها بیش از آنكه به فكر حل مشكالت اساسی ورزش باشند 

دنبال روزمرگی می روند و برد و باخت و مدال و صعود به جام جهانی 
را پررنگ می كنند. در چنین فضایی استقالل با بیش از 7۰سال و 
پرسپولیس با بیش از ۶۰سال قدمت با تصمیم مدیران كنفدراسیون 
فوتبال آسیا از لیگ قهرمانان حذف می شوند و نشریات ورزشی 
همسو با مدیران ورزشــی كشــور همچنان به دنبال تیترهای 
عامه پسند و پرداختن به موضوعات فرعی ورزش هستند. طبیعی 
است كه درچنین بستری روزنامه نگارهای ورزشی مثل مرحوم 

اسداللهی یا هنریك تمرز، منوچهر لطیف و... رشد نمی كنند.
    اگر بخواهیم دربــاره خاص ترین روز كیهان 
ورزشی صحبت كنیم به كدام روز اشاره می كنید؟

روزی كه محمدعلی )كلی( به دفتر كیهان ورزشــی در خیابان 
فردوسی آمد یك روز خاص بود. موضوع آمدن محمدعلی یك 
چیزی بین من و آقای اصغری مدیر وقت مؤسســه كیهان بود. 
قرار بود محمدعلی ساعت 11صبح و به طور كاماًل محرمانه وارد 
مؤسسه كیهان شود اما از یك ســاعت قبل به طور غیرعادی ای 
اطراف ساختمان شلوغ شد و ۲9ســال است به این موضوع فكر 
می كنم كه این قضیه چطور لو رفت. كار به جایی رسید كه قبل از 
ورود محمدعلی به مؤسسه كیهان، جمعیت در خیابان شاهچراغی 
و حوالی خیابان فردوســی موج می زد و ما به یقین رسیدیم كه 
قضیه كاماًل لو رفته اســت. وقتی محمدعلی به ساختمان آمد 
ال به الی جمعیت گم شد و جمعیت داخل ساختمان شعار می داد: 
»محمدعلی مسلمان خوشامدی به كیهان«. محمدعلی آن روزها 
درگیر بیماری پاركینسون بود اما وقتی وارد ساختمان شد گارد 

می گرفت و به شوخی یك آپركات هم حواله ما می كرد.
    بهترین تیتری كه كیهان در این سال ها استفاده 

كرده به كدام روز و كدام مسابقه مربوط می شود؟

وقتی تیم ملی فوتبــال، كویت را دو بر یــك در دوحه برد، تیتر 
زدیم: غرش شیران ایران در قطر. بعد از بازی ایران و عربستان در 
مقدماتی جام جهانی 1998هم تیتر زدیم »این تیم ایرانه، یا علی 
مدد«، این تیتر را من پیشنهاد دادم اما یك تیتر مردمی بود چرا 

كه تماشاگران حین مسابقه مدام این شعار را تكرار می كردند.
    جالب است كه االن نسخه آنالین كیهان ورزشی 
هم منتشر می شود و این مجله در شصت و هفتمین 
سال فعالیتش توانسته خودش را با موج تغییرات 

رسانه های ورزشی سازگار كند.
كیهان ورزشی سایت دارد و نسخه پی دی اف مجله در این سایت 
منتشر می شود. ما سعی كرده ایم با تحوالت روز و تغییرات تكنیكی 
كنار بیاییم و در عین حال ماهیت مجله كه نقد عملكرد مسئوالن 

ورزش است را حفظ كنیم.
    فكر می كنید كیهان ورزشی با گذشت این دهه های 

طوالنی هنوز اعتبار و تأثیرگذاری خودش را دارد؟
كیهان ورزشی شــاید به طور طبیعی تیراژ سال های گذشته را 
نداشته باشد اما به جرأت می توانم بگویم اعتبارش را حفظ كرده 
اســت. این بزرگ ترین افتخار من در این 3۰سال است. وقتی از 
سال7۰ به عنوان سردبیر كیهان ورزشی فعالیتم را شروع كردم 
از خدا خواســتم كمك كند تا آبرو و اعتبار مجله را حفظ كنم و 
طبق اخبار واصله، كیهان ورزشی به عنوان یك نشریه آبرومند و 

بی حاشیه شناخته می شود.
    30سال سردبیری یك نشریه ورزشی هم برای 

خودش ركورد است.
در كیهان ورزشی ركورد است اما آقای فتح اهلل جوادی قبل از سال 
137۰تاكنون به عنوان سردبیر اطالعات هفتگی فعالیت می كند.

ابتدای دهه60 و در میانه جنگ تحمیلی كه حجم خبرهای ناخوشایند هر روز بیشتر 
می شد، 2مجله ورزشی به طور هفتگی روی دكه می رفت و مخاطبان خاص خودش را 
داشت؛ یكی دنیای ورزش، از موسسه اطالعات، كه نسل جدید را با خودش همراه كرده 
بود و دیگری كیهان ورزشی، از موسسه كیهان كه به طرفداران سنتی فوتبال و سایر 
رشته های ورزشی تعلق داشت و خبرهای روز ورزش ایران را با چاشنی تحلیل های 
تخصصی به گوش اهالی ورزش می رساند. انتشــار مجله كیهان ورزشی از آذرماه 
سال1334 شروع شد كه مرحوم صدرالدین الهی، بنیانگذار و نخستین سردبیر آن بود. 
اما عجیب است كه در دهه60 كه موج خبرهای غیرورزشی به طور ناگهانی باال می رفت، به اوج محبوبیت رسید و 
آرام آرام در سبد خرید مردم به خصوص اهالی ورزش جا گرفت. با وجود كثرت رسانه های ورزشی، این نشریه هنوز 
هم جایگاه مقبولی بین مردم دارد و به تازگی تولد 67سالگی اش را جشن گرفته است. سیدمحمدسعید مدنی كه 
بیش از 3دهه به عنوان سردبیر و مدیرمسئول كیهان ورزشی فعالیت كرده از راز قوام و دوام این نشریه و روزگار 

جدید آن در عصر هجوم نشریات ورزشی به كیوسك ها می گوید.

مهرداد رسولی

دفتر مركزی این روزنامه در 
مادرید است و طبیعی است 
كه به طــور جانبدارانه ای به 
خبرهای باشگاه رئال مادرید 
بپــردازد. مــاركا فعالیتش 
را از ســال 1938میــالدی 
شــروع كــرده و گفتــه 
می شــود هم اكنون چیزی 
حــدود ۲میلیون و3۰۰هزار 
نفــر خواننــده دارد كه بین 
روزنامه هــای اروپایــی یك 
ركورد منحصر به فرد به شمار 
مــی رود. بیشــتر خبرهای 
این روزنامه بــه نقل از منابع 
نزدیك به باشگاه رئال مادرید 
منتشر می شــود و به همین 
دلیل در اسپانیا روزنامه ماركا 
را ارگان غیررســمی باشگاه 
مادریــدی می داننــد. این 
روزنامه وب ســایت مجهزی 
دارد و یك شبكه رادیویی هم 
دارد كه خبرهــای داغ را در 
كمترین زمان ممكن به گوش 
طرفدارانش می رساند. ماركا 
معموالً با تیترهای جنجالی 
به استقبال اتفاقاتی می رود 
كه از دل باشگاه بارسلونا به 
بیرون درز پیــدا می كند و 
یك منبع مهم و موثق برای 
باخبر شدن از نقل و انتقاالت 
باشگاه رئال مادرید به حساب 

می آید.

ماركا

ارگان غیررسمی 
باشگاه رئال مادرید

در آلمــان چیــزی بــه نام 
روزنامه ورزشی كه به صورت 
روزانه منتشر شــود و روی 
كیوســك ها بــرود وجــود 
نــدارد و اكثر نشــریه های 
ورزشی این كشور به صورت 
هفتگی یا دوهفتــه یك بار 
منتشر می شــوند. كیكر هم 
كه اتفاقات جنجالی ورزش 
آلمــان به خصوص خبرهای 
بونــدس لیــگا را پوشــش 
می دهد هــر دوهفته یك بار 
منتشر می شود. این روزنامه 
آلمانی در سال198۰ تأسیس 
شده و بیشتر تمركز آن روی 
فوتبال است. كیكر معموالً در 
روزهای دوشنبه و پنجشنبه 
روی كیوســك مــی رود و 
دوشــنبه ها بــا میانگیــن 
چــاپ ۲۴۰هزار نســخه و 
پنجشــنبه ها بــا ۲۲۰هزار 
نســخه به فروش می رسد. 
كیكر برخالف نشریه بیلد از 
آن دست نشریاتی نیست كه 
گاهی بــه زندگی خصوصی 
فوتبالیست ها سرك می كشند. 
نشریه بیلد بود كه سال ها قبل 
با انتشــار عكس خصوصی 
مهدی مهدوی كیا در فوتبال 
آلمان خبرساز شد و در انتشار 
گزارش های افشاگرانه ورزشی 

ید طوالیی دارد.

كیكر

هر دو هفته یك 
جنجال بزرگ

مگر می شــود ایتالیا، روزنامه 
یــا نشــریه معتبر ورزشــی 
نداشــته باشــد، خاصه اینكه 
یكی از ركــوردداران قهرمانی 
جام جهانی هم هست و عاشقان 
خــودش را دارد؟ گاتزتــا دلو 
اسپرت این روزنامه ایتالیایی 
برای نخســتین بار در ســال 
198۶ و همزمــان با المپیك 
آتن كه نخستین المپیك مدرن 
به شــمار می رود منتشر شد. 
گاتزتا در صفحات صورتی و با 
حدود ۴۰۰هزار نســخه تیراژ 
عرضه می شود و با ابعاد تابلوئید 
یا همان نیم قطــع در اختیار 
خوانندگان قــرار می گیرد. در 
گاتزتا دلو اسپرت از خبرهای 
جنجالــی و تیترهــای زرد 
خبری نیست و تیتر اصلی این 
روزنامه بیشتر مواقع برگرفته 
از تحلیل هــای كارشناســان 
خبره ایتالیایی است. خبرهای 
این روزنامه هم معموالً موثق 
است و اهالی فوتبال ایتالیا برای 
اثبات حقانیتشان به آن متوسل 
می شوند. به طور كلی، گاتزتا دلو 
اسپرت روزنامه ای برای باخبر 
شــدن از خبرهای روز فوتبال 
دنیا و فوتبال ایتالیا محسوب 
می شــود و در بیشتر روزهای 
هفته، اتفاقات پیرامون باشگاه 

یوونتوس را پوشش می دهد.

 خبرهای روز 
فوتبال ایتالیا

 گاتزتا 
اسپورتیوا

اهالــی فوتبــال در بریتانیا 
خــوب می داننــد كــه به 
خبرهای نشــریه »ســان« 
نباید اعتمــاد كنند؛ چرا كه 
یكی از شگردهای این نشریه 
معروف برای جذب مخاطب، 
دامن زدن به شایعاتی است 
كه گاهی پایه و اساسی ندارند 
امــا گاهی بــه واقعیت بدل 
می شــوند و همه را غافلگیر 
می كنند. سان در سال19۶3 
فعالیتــش را شــروع كرد و 
هم اكنون دهمین نشــریه 
پرفروش جهان است. دنبال 
كردن خبرهای غیرموثق در 
فوتبال بریتانیــا یك تفریح 
سرگرم كننده است اما سان 
گاهی در ایــن زمینه افراط 
می كند و احتماالً به همین 
دلیل چند ســال قبل جای 
خود را در میان پرفروش ترین 
روزنامه های بریتانیا به دیلی 
میــل داد. ایــن روزنامه تا 
مارس۲۰1۴ چیزی حدود 
۲میلیون و۲۰۰هزار نسخه 
تیــراژ داشــت درحالی كه 
بین ژوئیه تا دسامبر۲۰13 
متوســط خواننــدگان این 
روزنامــه ۵,۵ میلیــون نفر 
در روز بودنــد كــه به دلیل 
حاشیه محوری این روزنامه 

معروف بوده.

سان

 بنگاه 
شایعه پراكنی

نمی شــود از معتبرتریــن و 
معروف تریــن روزنامه هــای 
ورزشی دنیا صحبت كرد و از 
»اكیپ« كــه تأثیرگذارترین 
روزنامه فرانسه است نام نبرد. 
اكیپ برخالف ســان عموماً 
خبرهــای موثق را پوشــش 
می دهد و به همین دلیل بین 
جامعه فوتبال فرانسه جایگاه 
قابل اعتنایی دارد. این روزنامه 
از سال19۴۶ فعالیتش را شروع 
كرده و دفتر مركــزی آن در 
پاریس واقع شده است. روزنامه 
اكیپ با شماری از نویسندگان 
بین المللی همكاری می كند 
و این رویه ای اســت كه از بدو 
شروع فعالیتش رعایت كرده 
است. مهدی اسداللهی، تنها 
ورزشی نویس ایرانی است كه 
مدت ها با این روزنامه معروف 
فرانسوی همكاری می كرد و 
نقدهای او درباره فوتبال آسیا 
بارها در اكیپ منتشــر شد. 
اســاس كار اكیپ بر تحلیل 
است و مدیران آن هیچ اصراری 
بر پوشش خبرهای روز ندارند 
چرا كه معتقدند با گسترش 
اینترنت مردم در كمترین زمان 
ممكن به خبرها دسترسی پیدا 
می كنند و این تحلیل اســت 
كه همیشه خواننده خودش 

را دارد.

اكیپ

همكاری با 
ورزشی نویس ایرانی

اگر »فرانــس فوتبــال« را 
معتبرترین رســانه ورزشی 
دنیا بدانیم اغراق نكرده ایم. 
شهرت این نشریه فرانسوی 
به ایــن دلیل اســت كه هر 
ســال بهترین های فوتبال 
جهــان را بــا نظرخواهی از 
مربیــان و كاپیتان هــای 
تیم های ملی دنیــا انتخاب 
می كنــد و در این انتخاب ها 
حرف اول و آخــر را می زند. 
فرانس فوتبال، فعالیتش را از 
سال19۴۶شروع كرد و حاال 
به صورت دوهفته نامه منتشر 
می شود. جالب است بدانید 
كه نشــریه ای با این درجه 
اهمیت به صــورت نیم قطع 
منتشر می شود و گزیده های 
خبرهای فوتبــال جهان را 
پوشش می دهد. خیلی ها بر 
این باورند كه فرانس فوتبال 
برای نخســتین بار نام یك 
ایرانی را در فهرســت اولیه 
بهترین فوتبالیست سال قرار 
خواهد داد و آن یك نفر كسی 
نیست جز مهدی طارمی كه 
در پورتو یــك فصل رؤیایی 
را ســپری كرده است. پیش 
از طارمی تنها ۴فوتبالیست 
آسیایی در فهرســت اولیه 
معتبرترین نشــریه ورزشی 

جهان قرار گرفته اند.

فرانس فوتبال

جایی برای اهدای 
توپ طال

از روزنامــه و هفته نامه به 
ماهنامه ای می رســیم كه 
از سال198۲منتشــر شده 
و در این بازه زمانی نســبتاً 
طوالنــی ماهیتش را حفظ 
كرده اســت. ورلد ســاكر 
یك ماهنامه انگلیســی با 
موضوع فوتبال اســت و هر 
سال بهترین بازیكن، مربی 
و تیم سال جهان را معرفی 
می كنــد اما ایــن انتخاب 
به انــدازه انتخــاب فرانس 
فوتبال مورد اعتنای دنیای 
فوتبال قرار نمی گیرد. عادل 
فردوســی پور، گزارشگر و 
مفســر فوتبال ایران، یكی 
از كارشناســان ورلد ساكر 
اســت كه در ســال۲۰19 
به لیونــل مســی، یورگن 
كلــوب و تیــم لیورپــول 
رأی داد. ایــن ماهنامــه 
انگلیســی نگاه ویژه ای هم 
به فوتبالیســت های ایرانی 
دارد. به طور مثــال یك بار 
رضا قوچان نژاد و ســردار 
آزمون را جزو ۵۰۰بازیكن 
برتر دنیا قــرار داد و بعد از 
درگذشت غم انگیز مهرداد 
میناوند از نمایش درخشان 
فوتبالیســت فقیــد ایرانی 
 در لیــگ قهرمانــان اروپا 

یاد كرد.

ورلد ساكر

طرفدار 
فوتبالیست های ایرانی

این مجله را باید ارگان رسمی 
یوفا برای همراهــی با لیگ 
قهرمانان اروپا بدانیم. رویكرد 
اصلــی این مجله، پوشــش 
مســابقات لیــگ قهرمانان 
اروپاست و شامل مصاحبه های 
كوتاه با بازیكنــان و مربیان 
حاضر در این تورنمنت مهم 
فوتبالی اســت. چند ســالی 
می شــود كــه مجلــه لیگ 
قهرمانان به صورت تصویری 
هم فعالیــت می كنــد و در 
بسیاری از كشورهای دنیا برای 
مخاطبــان تلویزیونی پخش 
می شود. این مجله یك ماهنامه 
تخصصی فوتبال اســت كه 
گاهی دو ماه یك بار هم منتشر 
می شود. شــماری از بهترین 
نویســندگان ورزشــی اروپا 
مثل گیلم بابی، روزنامه نگار 
اسپانیایی- انگلیسی و مارسال 
مورا یــوراوو، مربــی فوتبال 
آرژانتین با این مجله همكاری 
می كننــد و تحلیل های آنها 
معمــوالً مورد توجه ســایر 
نشــریات ورزشــی اروپا قرار 
می گیرد. به طــور كلی مجله 
لیــگ قهرمانــان اروپا همه 
اطالعاتی را كه اهالی فوتبال 
می خواهنــد دربــاره لیگ 
قهرمانان اروپا بدانند در اختیار 

آنها قرار می دهد.

لیگ قهرمانان

 مجله ای كه 
تصویری شد
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گل خانه 12 بسته پیشنهادی

  روزهای برفی
صدای بارش برف در ســكوت 
شب گوش نواز است و چه خوش  
است این صدا كه از پشت شیشه 
اتاقی باشــد كه یك اســتكان 
چای و كتابی كــه این لحظه ها 
را به خاطره ای زیبا تبدیل كند 
هم مكمل این بزم باشند. كتاب 
»از روزهــای برفی« لحظه های 
شــیرین یك نوجوان را روایت 
می كند و نشان می دهد كه برف 
همیشه هم آزاردهنده نیست و 
گاه آنقدر مهربان می شود كه از 
خیلی آدم ها هم سبقت می گیرد. 
داستان این كتاب حسرت های 
این نوجــوان را روایت می كند 
كه زاییده فقر است اما با شروع 
روزهای برفی و ســرد خیلی از 
این حسرت ها قابل جبران است. 
محمدی پاشاك به امیر قهرمان 
این كتاب یاد می دهد كه چگونه 
با كار كردن می تواند حسرت ها را 

پشت سر بگذارد.

كتاب

  هشت نفرت انگیز
فیلم دیدن یكی از راه های ساده 
اما مؤثر و كاربردی در باالبردن 
تجربه است. هر شخصی با توجه 
به عالقه و ســلیقه ای كه دارد، 
نباید این امكان را از خود سلب 
كند و از تماشای فیلم غافل شود. 
 The( »فیلم »هشت نفرت انگیز
Hateful Eight( از آن دســته 
از فیلم هاســت كه تماشای آن 
را نباید از دست بدهید؛ فیلمی 
با ژانــر معمایی و ضد وســترن 
كه كوئنتیــن تارانتینــو آن را 
كارگردانی كرده و از نمره باالیی 
از نگاه مخاطبان برخوردار است. 
داستان این فیلم درباره حوادث 
نژادپرستی بعد از جنگ داخلی 
آمریكاست كه ماجرای 8نفر در 
یك مهمانسرا كه برخالف میل 
باطنی مجبورند بــا یكدیگر در 
ارتباط باشند را روایت می كند كه 

اتفاقات جالبی را رقم می زنند.

فیلم

  پل تاریخی كن
یكی از جذابیت های تهران برای 
گشت وگذار، بازدید از مكان های 
تاریخی و باســتانی این شــهر 
اســت. هر كدام از آثار به جای 
مانده از گذشته در دل این شهر 
شــلوغ و پرجمعیت، گوشه ای 
از فرهنگ و تمــدن نیاكان ما را 
به نمایش می گــذارد كه برای 
درك بیشــتر این فرهنگ باید 
از نزدیك به تماشــای این آثار 
و مكان ها نشســت. پل تاریخی 
كن یكــی از این آثــار تاریخی 
كهن در شــهر تهران است كه 
در محله ای قدیمــی و اصیل و 
روی رودخانه كن بنا شــده و در 
گذشته روستاهای باالدستی را 
به منطقه كــن متصل می كرده 
اســت. این بنای قدیمی به پل 
حــاج محمدعلی كنــی یا پل 
قجری مشــهور اســت و تنها 
ســازه مســتحكم آجری  است 
كه در طول ســال های گذشته 
 از گزند ســیالب و باران در امان 

مانده است.

تهرانگردی

آشنایی با 4پیست درست و حسابی
ولی كمتر شناخته شده كشور برای روزهای زمستانی

سقوط از ارتفاع با چوب اسكی!

كشور ایران به دلیل قرار گرفتن در شرایط ویژه جغرافیایی از شرایط آب وهوایی خاص و البته متفاوتی برخوردار است. این ویژگی باعث شده 
تا تنوع شرایط آب وهوایی در كشور بسیار باال باشد. این تنوع به این صورت است كه در فصل زمستان شما می توانید از هوای معتدل تابستانی 
بهره ببرید و در گرمای طاقت فرسای تابستان، هوای سرد زمستانی هم قابل دسترس باشد. حاال اگر در این روزهای سرد زمستانی قصدی 
برای تجربه هوای بهاری ندارید و همچنان تمایل دارید تا از برف و زمستان نهایت لذت را ببرید، بهتر است سری به پیست های اسكی بزنید 
كه این روزها و بعد از بارش های پراكنده و متعدد در نقاط مختلف كشور سفیدپوش شده و كامال آماده میزبانی از عالقه مندان و گردشگران 

به این رشته ورزشی شده اند و حس سر خوردن روی برف را تجربه كنید.
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تصور كنید در یكی از استان های گرمسیری كشور كه تابستان ها از شدت گرما به سختی می توان تدارك سفر دید، 
دومین پیست اسكی بزرگ كشور وجود دارد كه انگار هیچ وقت هوا در این منطقه گرم نمی شود. پیست اسكی پوالدكف 

شیراز در فاصله 85كیلومتری از شهر شیراز قرار دارد و عالقه مندان به این رشته ورزشی به راحتی می توانند به این مكان 
دسترسی داشته باشند و از امكاناتش حداكثر استفاده را ببرند. این پیســت كه از اوایل كرونا نیمه تعطیل و گاهی تعطیل 

شده بود، در این روزها دوباره به شرایط سابق خود و قبل از كرونا بازگشته و با تمام ظرفیت و امكانات مشغول خدمت رسانی 
به دوستداران ورزش های زمستانی اســت. در پوالدكف خدمات متعددی جز اســكی هم به عالقه مندان ازجمله كرایه موتورهای برفی، استفاده از 

تله كابین، آموزش اسكی، رستوران و حتی كرایه تجهیزات هم ارائه می شود تا سلیقه همه را در بر بگیرد. البته در مورد این پیست به این نكته هم 
توجه كنید كه با توجه به گرمســیر بودن منطقه و كاهش بارش های فصلی، شاید در همه روزهای فصل زمســتان استفاده از همه امكانات این 

 پیست در دسترس نباشد؛ پس بهتر است قبل از مراجعه حضوری از طریق وب ســایت آنها از باز بودن و در دسترس بودن خدمات مورد نظر 
اطمینان پیدا كنید.

در ارتفاعات رشته كوه زاگرس و در نزدیكی قله دنا، پیست اسكی ای وجود دارد كه در بین اهالی به كاكان و در محافل 
رسمی دنا نامگذاری شده است.  این پیست كه از آن به عنوان یكی از گنجینه های ارزشمند برای این رشته یاد می شود، 

متأسفانه مورد بی مهری مسئوالن قرار گرفته و امكانات آن سال های زیادی  است كه به روزرسانی و نوسازی نشده است. در 
این مجموعه همانند باقی پیست های اسكی، تله سیژ و دستگاه برف كوب وجود دارد اما همیشه قابل استفاده نیست و تنها 

سرویس های دوره ای آنها را برای مدتی روشن نگاه می دارد و دوباره غیرقابل استفاده می شوند اما وجود همه این مشكالت باعث 
نشده تا عالقه مندان به ورزش اسكی و برف بازی از این پیست روگردان شوند، بلكه در روزهای سرد سال و همزمان با بارش های فصلی، دوباره موجی 

از دوستداران به این ورزش به سمت این منطقه و پیست كاكان سرازیر می شوند. در پیست اســكی دنا برخی امكانات رفاهی هم برای گردشگران 
فراهم شده كه برای همه قابل استفاده است كه مهم ترین آن برگزاری كالس های آموزش اسكی و كرایه تجهیزات سواری و تفریحی برفی است. از 

این پیست با وجود همه مشكالت و معضالت، به عنوان یكی از گردشگرپذیرترین پیست های كشور هم یاد می شود كه عالقه مندان زیادی را به 
سمت خود جذب می كند.

 پوالدكف
شیراز

 كاكان
یاسوج

پیست اسكی فریدون شهر یكی از پیست های معروف و البته شناخته شده در بین عالقه مندان به ورزش های زمستانی است. 
شاید اگر بخواهیم مهم ترین ویژگی این پیست اسكی را بیان كنیم، باید بگوییم یك مكان كامال عمومی و مناسب برای همه 
سلیقه هاست. حتی اگر عالقه ای به اسكی روی برف ندارید یا از ارتفاع ترس دارید و نمی خواهید از ارتفاعات این مكان استفاده 
كنید یا اگر عالقه دارید به صورت دسته جمعی لحظاتی را به برف بازی اختصاص بدهید و سوار شدن روی تیوپ را به چوب اسكی 
ترجیح می دهید، این مكان كامال متناسب با سلیقه شماست و به راحتی می توانید از امكانات عمومی و در دسترس آن استفاده كنید. 

در این پیست اسكی هم امكانات متعدد زیادی برای عالقه مندان به این ورزش فراهم شده كه در تمام فصول سال و حتی روزهای گرم تابستان قابل استفاده 
است؛ از امكانات عمومی این پیست می توان به زیپ الین، تله سیژ، باالبر بشقابی، اقامتگاه و درمانگاه و رستوران اشاره كرد و همچنین در این مكان یك 
پاركینگ عمومی برای سهولت دسترسی به امكانات برای گردشگران هم درنظر گرفته شده است. نكته جالب این پیست برای پایتخت نشین ها، نزدیكی 
آن به تهران است. البته منظورمان نزدیكی یكی،  دو ساعته نیست اما در كنار گشت و گذاری كه در اصفهان دارید، می توانید برای استفاده از این پیست 

هم برنامه ریزی كنید و آخر هفته به آنجا بروید و برگردید.

از اســتان چهارمحال و بختیاری به عنوان یك منبع ذخایر طبیعی در كشور یاد می شود كه وجود پیست اسكی چلگرد یا 
همان كوهرنگ خود دلیل محكمی بر این ادعاست. پیست اسكی چلگرد یكی دیگر از جذاب ترین پیست ها در بین اهالی 
و عالقه مندان به این رشته پرطرفدار است كه با شروع بارش های فصلی و زمســتانی تعداد زیادی از دوستداران ورزش های 
زمستانی روانه این مكان می شوند. همچنین این پیست به دلیل پربرف بودن و شیب استانداردی كه دارد به مكانی برای تمرین های 
تیم ملی اسكی هم تبدیل شده كه نشان از اهمیت باالی آن دارد. البته امكانات زیادی در این پیست هم وجود ندارد اما همین مقدار 

كم به اندازه ای هست كه نیازهای ورزش دوستان را تأمین كند و بتوانند به راحتی از پیست استفاده كنند. پیست اسكی چلگرد در 85كیلومتری شهرستان 
شهركرد قرار دارد و تمام مسیر دسترسی به آن دارای راه آسفالت است كه هتل كوهرنگ در انتهای این مسیر قرار دارد. همچنین در این پیست 2دستگاه 
باالبر برای اسكی بازان حرفه ای و یك دستگاه باالبر برای افرادی كه مشتاق آموزش ورزش اسكی هستند وجود دارد. همچنین مجموعه اصلی پیست 
اسكی كوهرنگ از 3قسمت مجزا برای افراد حرفه ای، آموزشی و مناسب خانواده تشكیل شده كه وجود این ویژگی نشان می دهد كه این مكان برای 

هر فرد عالقه مند به ورزش اسكی مناسب است.

 فریدون  شهر
اصفهان

 چلگرد
كوهرنگ

ایمنی در برف
یكی از تفریح هــا و لذت های فصل 
زمســتان بارش برف و به دنبال آن 
برف بازی است كه بدون اغراق كمتر 
كسی وجود دارد كه منتظر این فصل 
نبوده و از تفریحات زمستانی لذت 
نبرد اما هر بازی و تفریح و سرگرمی ای 
نیاز به رعایت یك ســری شــرایط 
و پیروی از برخــی اصول دارد تا این 
چند ساعتی كه برای تفریح سپری 
خواهد شد، عواقب جبران ناپذیری 
به همراه نداشته باشد. فصل زمستان 
و برف بازی هم از این قاعده مستثنی 
نیســت و باید برخی اصول ایمنی و 
اولیه رعایت شود تا به بهترین شكل 
ممكن به خاطره ای شیرین بدل شود.

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

تصویر فصــل زمســتان با برف 
گره خورده و بی اختیار هر اســمی 
از زمستان، تداعی گر برف و هوای 
سرد اســت. در این روزهای سرد 
سال كه ایران هم كم و بیش با برف 
و بارش های فصلی مواجه شــده، 
بهتر است از ورزش های زمستانی و 
مناسب این فصل هم غافل نشوید و حس برف بازی و اسكی 
در این روزهای پرمشغله را به هیچ عنوان از دست ندهید. 
شاید بسیاری از ما زمســتان را برای برف بازی اش دوست 
داشته باشیم و خاطراتی كه از دوران كودكی تا بزرگسالی 
و شرایط مختلفی كه در این فصل برای مان به یادگار مانده 
اســت تصویر ذهنی ما از این فصل باشد؛ تصویری از رواج 
برف تكانی روی پشــت بام های آن روزگار تا درست كردن 
آدم برفی با هویج و زغال یا برای برخی هم سوار شدن روی 
تیوپ های بزرگ و سر خوردن در دل هر دامنه تپه و كوهی 
كه پر شده باشد از برف اما از برف زمستانی خاطره دیگری 
هم از ذهن ها گذر می كند؛ خاطره ایستادن روی چوب های 
بلند و سرعت گرفتن در دامنه كوه هایی كه نام پیست اسكی 
روی آنها خودنمایی می كرد. پیست هایی كه شاید در كشور 
ما به تعداد انگشتان یك دســت هم نبود اما در سال های 
گذشته و به دلیل استقبال از این ورزش جذاب زمستانی، 
حاال تعداد زیادی از آنها ساخته و تجهیز شده و همه روزه 
میزبان عالقه مندان به این ورزش است. در ادامه به سراغ 
پیست  جذاب آلوارس در استان اردبیل رفته ایم كه به عنوان 

بزرگ ترین پیست اسكی ایران شناخته می شود.

مجتبی یارزمان

كفش ساق دار

اولیــن و مهم ترین اقدام بــرای رفتن به 
برف بازی و شــروع یك بازی زمستانی، 
استفاده از كفش مناسب و ساق دار است؛ 
اگر كفش مناســب ندارید، قید رفتن به 

سمت بازی های زمستانی را بزنید.

گلوله یخی

یكی از بیشترین آمار خسارت و خطرآفرین 
بازی در فصــل زمســتان اســتفاده از 
گلوله های برفی است؛ به دلیل یخ زدن برف 
و سنگین شدن آن، هنگام برخورد با فرد یا 
اشیاء ممكن است عوارض جبران ناپذیری 

به همراه داشته باشد.

چاله های پنهان

بارش برف به دلیل پوشاندن سطح زمین، 
پستی و بلندی های طبیعی سطوح را پنهان 
می كند و ممكن است حین بازی خصوصا 
برای كودكان خطرهای زیادی را به همراه 
داشته باشد. تا حد امكان در محیط هایی 

كه از قبل با آن آشنا هستید بازی كنید.

یخ زیر برف

در مناطق سردسیر بارش های زمستانی 
پشت سرهم اتفاق می افتد. برف قبلی تا 
بارش بعدی به ســرعت یخ می زند و برف 
تازه روی یخ به جای مانده انباشت می شود 
و هنگام بازی احتمال سر خوردن و خطر را 

به شدت باال می برد.

تنهایی ممنوع

به هیچ عنــوان به صورت فردی ســراغ 
ورزش های زمســتانی نرویــد. بنا به هر 
دلیلی حادثه ای اگر برای شما اتفاق بیفتد، 
ممكن است غیرقابل جبران باشد و به دلیل 
نبود همراه حتی با خطر مرگ همراه باشد.

شاخه درختان

برفی كه روی شــاخه درختان انباشــت 
می شــود وزن زیادی دارد و اگر شاخه ها 
تحمل آن را نداشــته باشــند، خواهند 
شكست. پس به هیچ عنوان زیر درختانی 
كه برف روی آنها تلنبار شده بازی نكنید.

قندیل ها

یكــی از عوامل مهم بــروز حادثه در این 
فصل، افتادن قندیل های نوك تیز است. 
ایــن قندیل هــا روی لبه هــا و خصوصا 
ســیم های برق آویــزان می شــود و با 
كوچك ترین ضربه ای خواهند افتاد، پس 

مراقب آنها هم باشید.

مسیر سر خوردن

اگر به دل كوه ها رفتید و مسیر مسطح را 
برای سر خوردن انتخاب كردید، یك بار و 
قبل از سر خوردن، حتما روی آن راه بروید 

تا از سطح زیر آن مطمئن شوید.

پنجشنبه
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بزرگ ترین پیست اسكی كشور، اهمیت زیادی نزد عالقه مندان این رشته دارد

آلوارس؛ بزرگ خاندان 
پیست های ایران

ویژگی های پیستدرباره آلوارس

جاذبه های آلوارس

همپای عشایر 

آلوارس كه به عنوان بزرگ ترین پیســت در بین پیســت های موجود در كشور شناخته 
می شود، در نزدیكی روستایی به همین نام و در 24كیلومتری شهر سرعین قرار دارد. از 
ویژگی های مهم این پیست مدت زمان استفاده از آن است كه به نسبت باقی پیست های 
موجود در كشور روزهای بیشتری قابل استفاده و پوشیده از برف است؛ هرچند كه مسیر 
رســیدن به این منطقه هم بیشتر روزها در فصل های سرد سال ســفیدپوش و تردد به 
سختی قابل انجام است. پیست اسكی آلوارس در ارتفاع 3200متری از سطح دریا و روی 
ارتفاعات كوه های سبالن جای گرفته و چند سالی ا ست كه در فصل پاییز و زمستان بین 
عالقه مندان به این رشته ورزشی بیشتر مورد توجه قرار گرفته و همین استقبال باعث شده 

تا به سرعت امكانات زیادی برای آن درنظر بگیرند و روزبه روز مجهزتر شود.

اگر بخواهیم مهم ترین ویژگی پیست اسكی آلوارس را نام ببریم، باید بگوییم این ویژگی 
تجهیز آن به تله سیژ است. با اضافه شدن تله ســیژ به این منطقه، این پیست در دسته 
پیست های حرفه ای برای ورزش اسكی قرار گرفت و باعث شده تا دوستداران به این تفریح 
زمستانی از داخل و خارج از كشور به سمت آلوارس سرازیر شوند. هم اكنون از این پیست 
برای تمرین های تیم ملی و اردو هم استفاده می شود و در كنار اینها افراد عالقه مند هم در 
این مسیر در رفت وآمدند. یكی دیگر از وجه تمایزهای این پیست با دیگر مكان هایی كه 
عالقه مندان به اسكی را به سمت خود جلب می كند، وجود برف در فصل تابستان در این 
كوه ها و پیست اسكی است. هرچند كه ممكن است در روزهای داغ تابستانی این پیست 
برای اسكی مناسب نباشد، اما در گوشه و كنار آن برف به وفور یافت می شود و می توان در 
فصل تابستان برف بازی را هم تجربه كرد. منطقه آلوارس به دلیل ارتفاع زیادی كه حتی 
نسبت به اردبیل دارد، در روزهای گرم سال هم هوایی معتدل و حتی سرد داشته و تجربه 

بارش برف در تابستان در پیست اسكی آلوارس دور از دسترس نیست.

منطقه و روستای آلوارس در نزدیكی شهر 
سرعین قرار گرفته و هر مسافری كه قصد 
رفتن به این پیست را داشته باشد، به ناچار 
باید از شهر زیبای ســرعین عبور كرده و 
مسیر مستقیم به ســمت آلوارس را ادامه 
دهد. كمتر گردشگری هم وجود دارد كه از 
كنار این شهر عبور كند و تنی به آبگرم های 
معدنی و درمانی این شهر نزند. جدای از 

آبگرم ها و چشمه های فراوان در این شــهر و منطقه، به دلیل حاصلخیز بودن دشت های 
اطراف و همچنین آب وهوای بسیار پاك آلوارس، محصوالت لبنی و سنتی در اطراف این 
پیست از كیفیت باال و قابل قبولی برخوردار است و معموال صبحانه بیشتر مسافران این 

منطقه سرشیر گاومیش به همراه عسل طبیعی است.

اگر هم به هر دلیلی نتوانستید در فصل پاییز و زمســتان به این منطقه بروید و روزهای 
گرم تر سال را مهمان مردم این سرزمین بودید، همنشینی با عشایری كه در طول مسیر به 
ییالق نشسته اند از جذابیت های غیرقابل وصف آن است. این عشایر جدای از چرای دام و 
ییالقی كه در فصل های گرم سال در این منطقه دارند، روی امرارمعاش از مسافران عبوری 
كه برای گردش و تفریح به این كوه ها و چشمه ها و در نهایت پیست اسكی آمده اند حساب 
ویژه ای باز كرده اند، پس تا حد امكان از آنها خرید كنید. پخت نان های محلی، پنیر، كره، 
عسل، انواع گیاهان دارویی و بسیاری دیگر از محصوالت ارگانیك در كنار برخی غذاهای 
گرم مثل  آش دوغ و  آش رشته توسط عشایر برای فروش وجود دارد. همچنین برخی دیگر 
از اینها با برپایی چادر  و عكاسی با لباس محلی در كنار چای آتشی از مسافران پذیرایی 

می كنند و خاطرات خوبی را برای آنها رقم خواهند زد.
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   رصد يك سيارك

 فاصله نزديك اين سيارك و عبور آن 
در هفته آينده از كنار زمين به شــما 
اين امكان را مي دهد كه اگر عالقه مند 
به نجوم هســتيد آن را رصد كنيد. در 
هفته آينده افراد مي توانند حتي با يك 
تلســكوپ معمولي، فرصت مشاهده 
آن را با سرعت بســيار بااليي كه دارد، 
داشته باشــند. براي رصد اين سيارك 
قاعدتا بايد از محيط شهرها دور شويد 
و به جايي برويد كه آلودگي تنفســی 
و نوري كمي داشــته باشد. بسياري به 
همين خاطر مناطق كويري را كه دور از 

شهرها هستند  انتخاب مي كنند.
از طريق نــرم افزارهاي مختلف مانند: 
The Sky و RedShft و... مي تــوان 
مكان آن سيارك ها را در آسمان تعيين 
كرد. پس از يافتن مكان سيارك مورد 
نظر در آســمان، نوبت به يافتن آن در 
آسمان است. براي اين منظور به نقشه 
مناســب مانند SkyAtlas نياز است. 
ابتدا مكان آن را در روي نقشــه رسم 
و خود را براي رصــد آن آماده  كنيد. 
تلسكوپ خود را به سمت مكان تقريبي 
كه در ميدان ديد منظره ياب است تنظيم  

و از درون چشمي به آسمان نگاه كنيد.

 وقت گذرانــي بــا گوشــي موبايــل و 
اپليكيشــن هاي آن در ســال گذشــته موبايل

ميالدي، يك ســوم زمان بيــداري مردم 
جهان را به طور ميانگين به خود اختصاص داده است. طبق 
پژوهشي كه شركت نظارت بر عملكرد اپليكيشن ها، به نام 
App Annie انجام داده اســت، مردم 4.8ساعت از عمر 
خود را در شبانه روز صرف گوشي موبايل شان مي كنند. 
البته در سال 2020 نيز شركت رگوالتوري انگليسي به نام 
Ofcom زمان مشابهي وقت گذراني در دنياي نمايشگرها 
را اعالم كرده بود كه البته آن تحقيق شــامل تماشــاي 

تلويزيون نيز مي شد.
به گزارش بي بي ســي، گزارش App Annie نشان داد 
كه در سال 2021 اپليكيشن هاي موبايلي 230ميليارد 
بار دانلود شــده اند و مردم 170ميليــارد دالر براي آنها 

هزينه كرده اند.

امپراتوري تيك تاك
در صدر ليســت برنامه هاي دانلود شــده، اپليكيشــن 
تيك تاك قرار دارد. اين اپليكيشن سرگرم كننده به طور 
جهاني بيشــترين ميزان دانلود را به خود اختصاص داده 
است و در مقايسه با سال 2020 كاربران 90درصد بيشتر 

براي آن وقت صرف كرده اند.
تئودور كرانتز، رئيس اجرايــي App Annie مي گويد: 
نمايشگرهاي بزرگ ديگر به تدريج در حال كمرنگ شدن 
هستند و موبايل ها در حال شكســتن ركوردها در همه 
بخش هاي مجازي از نظر وقت گذرانــي، دانلود و درآمد 
هستند. اين شــركت نظارتي پيش بيني مي كند كه در 
نيمه دوم ســال، تيك تاك به ركورد 1.5ميليارد كاربر 
فعال در ماه برســد. با اعالم App Annie ميانگين زمان 
سپري شده در اپليكيشن هاي موبايلي 4ساعت و 48دقيقه 
بود كه به نسبت سال 2019، افزايش 30درصدي داشته 
است. اين رقم با محاسبه و پژوهش در 10ماركت ازجمله 
هند، تركيــه، آمريكا، ژاپن، مكزيك، ســنگاپور و كانادا 
انجام شده است. درحالي كه كاربران برزيلي، اندونزيايي 
و كره جنوبي ركورد صرف روزانه بيش از 5ساعت وقت در 
گوشي هاي موبايل خود رسيده اند. از اين زمان، 7دقيقه از 
هر 10دقيقه در شبكه هاي اجتماعي به برنامه هاي عكس 

و ويدئو، با رهبري تيك تاك اختصاص داده شده است.

قدرت تبليغات
براســاس اين گزارش، 2ميليون برنامه و بازي جديد در 
ســال 2021 به بازار معرفي شــده  و تعداد برنامه هايي 
كه بيش از 100ميليون دالر درآمد كســب كرده اند، به 

20درصد رسيده است.
در اين پژوهش مشــخص شــد كــه برنامــه يوتيوب 

محبوب ترين برنامه پخش ويدئو در سراسر جهان است 
كه بيش از يك ميليون بار در 60كشــور مختلف دانلود 
شده اســت. در اين رده بندي، نتفليكس در بسياري از 
كشــورها دوم شــد. بازي هاي موبايلي همچنين رشد 
خوبي داشــته  اند و مردم 116ميليــارد دالر براي آنها 
صرف كرده اند. برخي كاربران دربــاره ميزان تبليغاتي 
كه در خالل بازي ها ظاهر مي شوند، شكايت داشتند اما 
تبليغات بازي ها در كل بســيار خوب عمل كرده است و 
به طور سراسري سال گذشته 295ميليارد دالر براي آنها 
صرف شده است. اين نشان مي دهد كه نگراني ها مبني بر 
اينكه سركوب حريم خصوصي اپل به تبليغات تلفن همراه 
آسيب مي زند، بي اساس است. در نسخه 14iOs 5سال 
گذشته، كاربران آيفون گزينه اي داشتند تا به جمع آوري 

اطالعات از سوي اپليكيشن ها، نه بگويند.

برنامه هاي سالمت جسم و روان
اما يكي از مواردي كه اين پژوهش آن را برجســته كرد، 
تغييري بود كه شــيوع همه گيري كوويد-19 بر نحوه 
زندگي مردم گذاشته بود. براي مثال، App Annie نشان 
داد در 2سالي كه از شــروع پاندمي گذشته ، مردم وقت 
زيادي را در اپليكيشن هاي خريد صرف كرده اند به طوري 
كه بيش از 100ميليارد ساعت به آن اختصاص داده اند. 
در اين بين كشورهاي ســنگاپور، اندونزي و برزيل رشد 

بيشتري داشته اند.
استقبال و دانلود اپليكيشن هاي غذا و نوشيدني نيز به طور 
چشمگيري افزايش داشته اســت. براساس تحقيقات، 
تعداد بازديد از چنيــن برنامه هايي در ســال 2021 به 
194ميليارد افزايش يافته  كه 50درصد نسبت به سال 

قبل بيشتر شده است.
اپليكيشن هاي تناسب اندام و ســالمتي نيز محبوبيت 
زيادي پيدا كرده اســت. به ويژه اينكه به دليل شــيوع 
بيماري همه گير مردم نمي توانستند در سال اول بيماري 
در باشگاه هاي ورزشي حضور پيدا كنند و روتين ورزشي 

خود را انجام دهند.
بازتاب اســتقبال از اپليكيشــن هاي ســالمت روان در 
اين مــدت، بر اين نكتــه تأكيد كرد كــه پاندمي تا چه 
اندازه بــر روح و روان مردم اثر گذاشــته اســت. اين را 
دانلود اپليكيشن  هاي مديتيشــن به ويژه در افراد جوان 
نشان مي دهد. در ســال 2021 اين برنامه جزو 5برنامه 

دانلود شده برتر با 27درصد رشد بود.
كشورهايي كه اپليكيشــن هايي براي كنترل وضعيت 
بحراني كوويد داشــتند، ازجمله پاســپورت واكسن يا 
رديابي اطالعات بيماران، شاهد يك جهش عظيم بودند.

برنامــه NHS بريتانيــا - كــه به عنــوان ثبت كننده 
واكسيناســيون عمل مي كــرد - توســط 71درصد از 
جمعيت كامال واكسينه شده دانلود شد، درحالي كه برنامه 
MySejahtera مالزي را 80درصد از همين جمعيت به 

گوشي هاي هوشمند خود اضافه كردند.

طبق پژوهش شركت App Annie مردم دنيا بيش از 4/8ساعت از روز 
خود را با گوشي هاي موبايل و اپليكيشن هاي آن سپري مي كنند

گذران يك سوم ساعت 
بيداری مردم جهان با موبايل

زهرا خلجي
خبر نگار

به سوي آينده

سياركي اندازه آسمانخراش در نزديكي زمين 
سياركي با عرض يك كيلومتر قرار اســت هفته آينده از كنار زمين 
بگذرد. به گفته ناسا، اين سنگ فضايي غول پيكر صبح روز سه شنبه 
18ژانويه از فاصله 1.9ميليون كيلومتري يا بيش از 5برابر فاصله زمين 
و ماه از كنار زمين عبور خواهد كرد. ايــن فاصله هرچند به نظر زياد 

مي رسد اما در آمار و ارقام فضايي، نزديك به حساب مي آيد.
به گزارش اسپيس، اين ســيارك به نام »)PC11994)7482« در 
سال1994 كشف شــده و طبق گفته دانشــمندان، به دليل انداره 
بزرگي كه دارد و نزديكي به زمين در طول پروازهاي قبلي، در دسته 
ســيارك هاي »خطرناك« قرار مي گيرد.  اين سيارك كه با سرعتي 
در حدود 69200كيلومتر در ساعت حركت مي كند، در 18ژانويه به 
فاصله 1.9ميليون كيلومتري سطح زمين خواهد رسيد كه هر چند 
نزديك به حســاب مي آيد، اما براساس بررسي ها براي زمين خطري 
به دنبال ندارد و با ايمني كامل از كنــار زمين عبور مي كند. هرچند 
اين ســيارك خطري براي زمين ندارد اما اين دســته از سيارك ها 
سال هاست كه نگراني مهمی براي دانشمندان هستند. تقريبا از زماني 
كه بشر با علم اخترشناسي 
آشنا شد نگراني از برخورد 
ســيارك ها با زمين وجود 
داشــته اســت. هميــن 
دلهــره هميشــگي باعث 
شــده تا ســيارك ها يك 
پاي هميشــگي فيلم هاي 
علمي-تخيلــي باشــند. 
حاال اما در واقعيت هم اين 
ماجرا جدي تر شده است 
و شــركت ها و آژانس هاي 
فضايي برنامه هاي مختلفي 
را در ايــن رابطه پيگيري 
مي كنند. چندي پيش ناسا 
موشك حامل فضاپيمايي 
كــه قــرار اســت در يك 
ماموريت آزمايشــي براي 
تغيير مســير يك سيارك 
به آن كوبيده شود، پرتاب 
كرد. اين اتفاق شايد شبيه 
داستان هاي علمي-تخيلي 
به نظر برســد، اما آزمايش 
فضاپيماي »تغيير مسير 
 )DART( »دوگانه سيارك
آزمايشــي آينده نگرانــه 
است كه با موشك ساخت 
اسپيس ايكس انجام شد و 
قرار است طي آن سيارك 
ديمورفــوس از  مــدار به 
مداري ديگــر انتقال داده 
شــود. تاكنون نزديك به 
28هــزار جــرم نزديك 
 به زميــن يــا به اصطالح
)NEO )Near-Earth object توسط تلسكوپ هاي پيمايشي 
 كه به طور مداوم آسمان شب را اسكن مي كنند شناسايي شده اند. 
اما از آنجايي كه تلســكوپ هاي پيمايشي بزرگ تر و پيشرفته تر، 
جست وجو را در چند سال آينده به شــدت گسترش مي دهند، 
انتظار مي رود اكتشافات به سرعت بيشتر شوند. يك جرم نزديك 
به زمين يا )NEO( به هر يك از اجرام كوچك منظومه شمسي 
گفته مي شــود كه در مداري قرار دارد كه آن را به زمين نزديك 
مي كند. فرهنگ عامه اغلب سيارك ها را به عنوان اجرام بي نظمي 
به تصوير مي كشد كه به طور تصادفي در اطراف منظومه شمسي ما 
پخش شده اند، مسير را به طور غيرقابل پيش بيني تغيير مي دهند 
و بدون كوچكترين اطالع رساني، ســياره ما را تهديد مي كنند. 
اما اينها واقعيت نيســت. سيارك ها اجرام آســماني بسيار قابل 
پيش بيني هستند كه از قوانين فيزيك پيروي  و مسيرهاي مداري 
قابل شناخت را به دور خورشيد دنبال مي كنند. اما گاهي اوقات، 
اين مســيرها مي توانند به موقعيت آينده زمين بســيار نزديك 
شــوند اما به دليل برخي عدم قطعيت هــاي كوچك در موقعيت 
سيارك ها، برخورد زمين در آينده را نمي توان به طور كامل رد كرد. 
بنابراين، اخترشناسان از نرم افزار پيچيده نظارت بر اصابت براي 

محاسبه خودكار خطر برخورد  استفاده مي كنند. 

پخش اطالعات نادرست و دروغ پراكني 
از طريق شبكه ها و رسانه هاي اجتماعي فناوري

دنيا را گرفتار خود كرده اســت و به نظر 
مي رسد كه سخت بشــود، مانع از چنين چيزي شد. 
»يوتيوب«، مجراي اصلي اطالعات نادرست آنالين و 
به طور كلي اطالعات نادرست در سراسر جهان است و 
طبق گفته يك ائتالف جهاني متشكل از سازمان هاي 
راســتي آزمايي، به اندازه كافي براي مقابله با انتشار 
دروغ هــا در پلتفرم خود عمل نمي كنــد. به گزارش 
روزنامه گاردين، نامه اي كه توسط بيش از 80گروه، 
ازجملــه فول فكــت در بريتانيــا و فكت چكــر 
واشنگتن پست امضا شده است، مي گويد اين پلتفرم 
ويدئويي ميزبان محتواهايي از گروه هايي ازجمله گروه 
»پزشــكان براي حقيقت« اســت كه در حال انتشار 
اطالعات نادرســت دربــاره بيماري كوويد اســت و 
همچنين ويدئوهايي كه از روايت »تقلب« در جريان 
انتخابات اخير رياســت جمهوري آمريــكا حمايت 
مي كنند. در ايــن نامه كه يوتيــوب را مجراي اصلي 
دروغگويــي توصيــف مي كند، خطاب به »ســوزان 
ووجيتســكي« رئيس اجرايي اين سايت، آمده است: 
»يوتيوب به پلتفــرم خود اجازه مي دهد تا توســط 
بازيگران بي پروا براي دستكاري و استثمار ديگران و 

سازماندهي و جمع آوري كمك مالي، مورد استفاده 
قرار گيرد. اقدامات فعلي در راستاي مقابله با آن كافي 

نيست.«

4درخواست كليدي
در ايــن نامه از يوتيــوب كه متعلق به گوگل اســت، 

خواسته شده، 4تغيير در عمليات خود ايجاد كند: 
تعهد به تامين مالي تحقيقات مستقل در مورد 

كمپين هاي اطالعات نادرست در اين پلتفرم.1
 ارائه پيوندهايــي در داخــل لينك ها، براي 

تكذيب ويدئوهايي كه اقدام به انتشار اطالعات 2
نادرست كرده اند.

 متوقف كردن الگوريتم هاي خــود از ترويج 
مكرر مجرمان.3

انجام كارهاي بيشتر براي مقابله با دروغگويي 
در ويدئوهاي غيرانگليسي زبان.4

در ادامه آمده اســت: »اميدواريم اجــراي اين ايده ها 
را براي منافع عمومي در نظــر بگيريد و يوتيوب را به 
پلتفرمي تبديل كنيد كه واقعا تمام تالش خود را براي 
جلوگيري از انتشار اطالعات نادرست و استفاده از اين 

قبيل اطالعات عليه كاربران و جامعه انجام مي دهد.«

دروغ پراكني؛ اطالعات نادرست
دروغ پراكني، توزيع عمدي اطالعات غلط به حســاب 
مي آيــد كه قصد ايجــاد آســيب را دارد؛ درحالي كه 

اطالع رســاني نادرســت به زماني گفته مي شود كه 
اطالعات غلط به اشتراك گذاشــته مي شود، اما هيچ 
آسيب رساندني مدنظر نيســت. نامه محققان واقعيت 
كه ادعاهــاي دولت هاي محلي، پســت هاي آنالين و 
ســازمان هاي رســانه اي را به چالش مي كشد، بيان 
مي كند كه شكست يوتيوب در مقابله با دروغ پراكني 
و اطالعات نادرست به ويژه در جنوب جهاني مشخص 

شده است؛ اصطالحي كه به كشورهاي آمريكاي التين، 
آســيا و آفريقا اشاره دارد. فرانســيس هاگن، افشاگر 
فيســبوك، بارها به نگران  هاي مربوط به كنترل هاي 
امنيــت در بازارهاي غيرانگليســي زبان به عنوان يك 
عامل كليــدي در تصميمــش براي اعــالم عمومي 
مشكالت در اين شركت رســانه هاي اجتماعي اشاره 

كرده است.

۱ دقیقه 
 اینترنت
در ۲۰۲۱ 

گوگل 
۵.۷ میلیون 

جستجو 

دیسکورد 
ارسال ۶۶۸ هزار 

پیام 
ای مسیج

ارسال 12 
ميليون پيام 

کالب هاوس 
ايجاد 2۰۸ اتاق گفت و گو 

اسنپ چت 
ارسال 2 ميليون پست 

آمازون 
خريد 2۸3 هزار دالر كاال 

۶ میلیون خرید 
آنالین 

استراوا 
اشتراك 1۵۰۰ فعاليت 

ورزشی 

ونمو 
هزينه 3۰4 هزار 

دالر برای ويدئوهای 
آنالين 

اسلک 
ارسال 14۸ هزار 

پيام برای دوركاری 

زوم 
۸۵۶ دقيقه وبينار 

آنالين 

نتفلیکس 
4۵2 هزار پخش آنالين 

یوتیوب 
۶۹4 هزار ساعت آپلود ويدئو 

فیسبوک 
44 ميليون پخش زنده 

فیسبوک 
اشتراك 24۰ هزار عكس 

اینستاگرام 
اشتراك ۶۵ هزار عكس

توئیتر 
ارسال ۵۷۵ هزار 

توئيت 

تیک تاک 
تماشای 1۶۷ 
ميليون ويدئو

مایکروسافت 
تیمز

1۰۰ هزار  جلسه آنالين 

اینستاکارت

ایران دیجیتال در سال ۲۰۲۱ 

اپلیکیشن های موبایل در سال ۲۰۲۱

تعداد کاربران 
فعال شبکه های 

اجتماعی 

درصد کاربران 
شبکه های اجتماعی 
نسبت به کل جمعیت

رشد سالیانه تعداد 
کاربران شبکه های 

اجتماعی 

تعداد کاربران 
موبایل شبکه های 

اجتماعی 

درصد دسترسی به 
شبکه های اجتماعی 

به وسیله موبایل

 ۳۶
میلیون نفر 

 ۴۲.۶
درصد

 ۹.۱
درصد

 ۳۶
میلیون نفر 

 ۱۰۰ 
درصد

دانلود اپلیکیشن  های 
جدید

زمان صرف شده روزانه 
به ازای هر کاربر

موبایل و  هزینه 
تبلیغات

وقت سپری شده در 
فروشگاه های  اپلیکیشن 

  رشد نسبت به سال 
گذشته

 43۵هزار اپلیکیشن در 
هر دقیقه در سال 2021 

دانلود شده است

 رشد نسبت به سال 
گذشته

320هزار دالر در سال 
2021 در هر دو دقیقه 

هزینه شده است

 رشد نسبت به دو سال 
گذشته

 روزانه یک سوم ساعت 
بیداری

  رشد نسبت به سال 
گذشته

معادل چهل و یکمین 
اقتصاد بزرگ دنیا

۲۳۰ میلیارد بار ۱7۰ میلیارد دالر  ۲۹5 میلیارد دالر

۵ درصد

يوتيوب عامل اصلي دروغ پراكني
انتشار اخبار نادرست و حتي دروغ از طريق رسانه ها و شبكه هاي اجتماعي آسيب هاي فراواني به جامعه وارد مي كند

امضاكنندگان نامه
امضاكنندگان كه شــامل گروه هاي حقيقت ســنجي 
در هند، نيجريــه، فيليپيــن و كلمبيا مي شــوند، به 
نمونه هايي از محتواي نادرســت درباره دوران حكومت 
فرديناند ماركوس، رئيس جمهوري پيشــين فيليپين 
- كه پسرش نامزد انتخابات اســت - و تشديد سخنان 
نفرت انگيز عليــه گروه هــاي آســيب پذير در برزيل 
اشــاره كرده اند. امضاكننــدگان از بيش از 40كشــور 

با طيف وســيعي از زمينه هاي 
مالي هســتند. آنها عبارتند از 
فول فكت، يك مؤسسه خيريه 
در بريتانيــا، واشنگتن پســت 
فكتچكر)حقيقت يــاب( كــه 
توســط ايــن روزنامــه اداره 
مي شود، مالديتااســپانيا، يك 
بنياد بررســي حقايــق تأمين 
مالــي و ايندياتــودي واحدي 
كه توســط شــبكه تلويزيوني 

خصوصي اداره مي شود.

تالش ها و برنامه هاي يوتيوب
دســتورالعمل هاي اجتماعي يوتيوب بيان مي كند كه 
انتشار »انواع خاصي از محتواي گمراه كننده يا فريبنده 
با خطر جدي آسيب هاي فاحش« در اين پلتفرم ممنوع 
است. اينها شامل ترويج راه حل ها يا درمان هاي مضر و 
همچنين تداخل در انتخابات مي شود. يوتيوب همچنين 
به 10كشــور برتر براي ويدئوهاي حذف شــده اشاره 
مي كند كه تحت سلطه كشــورهاي غيرانگليسي زبان 
مانند ويتنام، هند و برزيل هستند. يوتيوب براي سركوب 
اطالعات نادرست مربوط به بيماري كوويد اقدام هايي را 
انجام داده است و در اكتبر سال2020 اطالعات نادرست 

در مورد واكسيناســيون اين بيماري همه گير را ممنوع 
اعالم كرد. اين اقدام بالفاصله پس از اين بود كه فيسبوك 
اقدام مشابهي را در پلتفرم خود صورت داد. يك سال بعد، 
يوتيوب اعالم كرد كه ويدئوهايي را كه اطالعات نادرست 
درباره تمام واكسن ها منتشر مي كنند، نيز حذف خواهد 
كرد. در پاســخ به اين نامه، النا هرناندس، ســخنگوي 
يوتيوب گفته است كه اين شركت سرمايه گذاري زيادي 
در سياست هايي مانند كاهش انتشار اطالعات نادرست 
»مرزي« كرده است؛ اصطالحي 
براي محتوايي كه نزديك به نقض 
دســتورالعمل هاي پلتفرم است، 

اما آن را نقض نمي كند.

پاسخ هاي شعارگونه
هرنانــدس در ايــن خصــوص 
گفــت: »در طــول ســال ها، ما 
ســرمايه گذاري بســياري در 
سياســت ها و محصوالت مــان 
در همه كشــورهايي كه فعاليت 
مي كنيم، داشــته ايم تا مردم را 
به محتواي معتبر متصل كنيم، 
انتشــار اطالعات نادرســت مرزي را كاهــش دهيم و 
ويدئوهاي نقض كننده سياست هايمان را حذف كنيم. 
ما شاهد پيشرفت هاي مهمي در اين خصوص بوده ايم، 
زيرا مصرف اطالعات غلط مرزي توصيه شده را به ميزان 
قابل توجهي در حدود كمتر از يك درصد از كل بازديدها 
در يوتيوب نگه  داشــته ايم و تنها حدود 0/21درصد از 
كل بازديدها از محتواي نقض كننده سياست هاست كه 
بعدا آنها را حذف مي كنيم. ما هميشه به دنبال راه هاي 
معنادار براي بهبود هستيم و به تقويت كار خود با جامعه 

حقيقت سنج ادامه خواهيم داد.«

دروغ پراكنــی، توزيــع عمدی 
اطالعات غلط به حســاب می آيد 
كه قصد ايجاد آسيب را دارد، در 
حالی كه اطالع رسانی نادرست به 
زمانی گفته می شود كه اطالعات 
غلط به اشتراك گذاشته می شود، 
اما هيچ آسيبی رساندنی مد نظر 

نيست

ساسان شادمان منفرد
خبر نگار

هزينه ۶۷ هزار دالر 
برای خريد محصوالت 

سوپرماركتی

۴/8 ساعت

 23درصد
 30 درصد

 19 درصد
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پرونده »توقف توليد سالح شكاري در كشور«   هرازگاهي 
محیط 
از كشوي ميز مديران ســازمان حفاظت محيط زيست زیست

بيرون مي آيد، بازخواني و پيرو نامه هاي قبلي، نامه نگاري 
 جديــد مي شــود و دوبــاره بــراي مدتــي بــه همــان كشــو باز

گردانده مي شود.
رئيس جديد سازمان حفاظت محيط زيســت چندي قبل در بازديد از 
روزنامه همشهري، دوباره بر مذاكره بر سر توقف توليد سالح شكاري توسط 
وزارت دفاع با اين وزارتخانه تأكيد و ابراز اميدواري كرد كه اين بار مذاكرات 
به نتيجه برسد. عده اي معتقدند توليد سالح شكاري در داخل كشور در 
نهايت منجر به فشار مضاعف بر محيط زيست و حيات وحش مي شود. 
برخی نيز معتقدند كه مي توان از فرصت توليد سالح شكاري در داخل براي 
توسعه ورزش تيراندازي و آموزش حفاظت از محيط زيست استفاده كرد.

اما آنچه در واقعيت اتفاق افتاده اين است كه سالح هاي متخلفان شكار 
غيرمجاز به خصوص آنها كه مجوز 

حمل سالح دارند 

بدون آنكه حتي چندماه به دليل شكار غيرمجاز توقيف شود، دوباره به 
شكارچي متخلف بازگردانده مي شــود. به همين دليل به نظر مي رسد 
هنوز اشــتراك نظر بين نهادهاي نظامي و امنيتي با سازمان حفاظت 
محيط زيســت درباره تأثير توليد و توزيع ســالح در كاهش جمعيت 
حيات وحش وجود ندارد. بررسي همشهري از بازار فروش سالح شكاري 
مشخص كرد كه در 2 سال اخير قيمت سالح شكاري سهميه اي در ايران 
بين 7 تا 16برابر افزايش قيمت پيدا كرده و فعاالن محيط زيســت خبر 

داده اند كه ميزان استفاده از اسلحه شكاري در ايران افزايش يافته است.
يكي از اصلي ترين مشكالت محيط زيست در كــشـور، حفاظت فيزيكي 
دربرابر تعداد سالح هاي نيمه خودكار است كه در سال هاي اخير با اخذ 

مجوز در اختيار مردم قرار گرفته است. 

اين گفته 
حسن اكبري، معاون 
محيط طبيعي سازمان حفاظت 
محيط زيست براساس اعالم آن سازمان 
است. به گفته او، برخي سالح هاي شكاري 
در اختيار عشــاير قرار گرفته و برخي هم 
در اختيار افرادي اســت كه تقاضاي سالح 
داشتند، ثبت نام كردند و سالح تحويل گرفتند. 
يا در مواردي هم سالح ها دست به دست شده 

است.
آنطور كه معاون محيط طبيعي ســازمان حفاظت 
محيط زيست گفته است، اكنون تعداد سالح هاي مجاز در 
اختيار مردم خيلي زياد شده و در يكي دو مقطع هم سالح هاي 
غيرمجاز به دليل سياستي كه وجود داشت، تحويل و پس از اخذ مجوز 
به صاحبان شان بازگردانده شد، بنابراين حجم سالح هاي شكاري در دست 

مردم نسبت به يك دهه قبل افزايش چشمگير داشته است.
براساس آمارهاي جسته و گريخته اي كه مســئوالن در گذشته اعالم 

كرده اند بيش از 3ميليون سالح شكاري در اختيار مردم است و هركدام 
از كساني كه جواز حمل و نگهداري سالح داشته باشند سهميه ساالنه 

100عدد فشنگ را نيز مي توانند خريداري كنند.
بخشي از 300ميليون فشنگ شكاري كه ســاالنه با تمديد مجوز هاي 
حمل و نگهداري سالح توزيع مي شود، در اختيار كساني قرار مي گيرد كه 
شكارچي حرفه اي و البته قانونمدار هستند و براي شكار در فصل مناسب، 
درخواست مجوز شكار مي كنند. بخشي از آن اما در اختيار كساني  است 
كه براي تخليه هيجانات ناشي از تير اندازي يا دسترسي به گوشت مجاني، 
سر از طبيعت درآورده اند و به صورت غيرقانوني اقدام به شكار حيوانات 
)قابل خوردن و غيرقابل خوردن( مي كنند. به گفته جمشيد محبت خاني، 
فرمانده يگان حفاظت محيط زيست، 50درصد از شكارچيان غيرمجازي 
كه دستگير مي شوند افرادي هستند كه با همين»سالح هاي داراي جواز 
حمل«، اقدام به شــكار كرده اند. او در گفت و گو با همشهري ضمن ابراز 
بي اطالعي از مذاكرات بر ســر توقف توليد سالح شكاري ميان سازمان 
حفاظت محيط زيست و وزارت دفاع مي گويد: مجوز حمل سالح با مجوز 
شكار فرق مي كند. مجوز شكار را سازمان حفاظت محيط زيست ساالنه 
براي زمان و مكان و نوع گونه مشخص صادر مي كند كه حدود 4سال است 

اين مجوز به  جز در مناطق قرق براي ساير نقاط صادر نشده است.
حسن اكبري، معاون محيط زيست طبيعي و تنوع زيستي سازمان حفاظت 
محيط زيست البته خبر از مكاتبات متعددي با نيروهاي مسلح براي محدود 
كردن تعداد سالح هاي تحويلي به مردم مي دهد. او معتقد است كسي كه 
سالح تحويل گرفته و مهمات هم به او داده مي شود، وسوسه مي شود از 
آنها استفاده كند و چون در كشور، باشــگاه هاي تيراندازي بسيار اندك 
هستند، بنابراين اين افراد به طبيعت مي روند و به شكار گونه هاي جانوري 

مي پردازند.
حيواناتــي كه در دشــت هاي وســيع زندگــي مي كننــد در رديف 
آسيب پذيرترين گونه هاي حيات وحش هستند و به گفته حسن اكبري، 
جمعيت 2 گونه جانوري آهو و گورخر بيشترين آسيب را از شكار غيرمجاز 
ديده اند. به گفته او، وقتي يك گونه مانند آهو آسيب مي بيند، طعمه خواراني 
همچون يوزپلنگ ها هم آسيب مي بينند و اين آسيب به زنجيره هاي غذايي 

منتقل مي شود.
محمدطاهر محرابي، كارشناس اسلحه شناسي و فروشنده سالح هاي 
شكاري در تهران در گفت وگو با همشهري مي گويد: آمار دقيقي در مورد 
ســالح هاي مجاز نمي توان ارائه كرد. چون پروانه حمل سالح شكاري 
و كمري از 3ارگان ســپاه )قوه قضاييه، بسيج و بسيج عشايري(، نيروي 
انتظامي و ارتش )پرسنل ارتش، اشــخاص، نيروهاي اطالعاتي( صادر 
مي شود. مجوز سالح كمري بسيار محدود و با قواعد بسيار سختگيرانه به 
افراد مشخص توزيع مي شود. در مورد سالح شكاري نيز هيچ كدام از اين 
نهادها، آماري ارائه نمي كنند. همه سالح هاي قاچاق كشف و توقيف شده 

نيز درنهايت در اختيار وزارت اطالعات قرار مي گيرد.
او كه كارشناس رسمي دادگستري و متخصص اسلحه است مي گويد: از 
7سال پيش تاكنون سهميه متداول به اسلحه فروش ها داده نشده است و 
هر از گاهي به صورت تصادفي، تعدادي حواله به ما داده اند كه به افرادي كه 
معرفي مي كنند فروخته شود. اين افراد نيز عمدتا پرسنل نهادهاي دفاعي، 

امنيتي، قضايي و انتظامي هستند.
خريد سالح آزاد، شرايط متفاوت اما همچنان سختگيرانه اي دارد و به گفته 
محمدطاهر محرابي، عمده كساني كه تخلف مي كنند، سالح شان مجوز 
حمل ندارد. 5درصد از جمعيت كشور مجوز حمل سالح شكاري دارند و 
تعداد متخلفاني كه مجوز حمل سالح دارند بسيار كم است. شايد به جرأت 
بتوان گفت محيط زيست كشور در شكننده ترين شرايط خود قرار دارد، 
خشكسالي و تغيير اقليم جمعيت حيات وحش را بيشتر از قبل كاهش 
داده اســت و اگر جمعيتي در ميان چهارپايان و يا پرندگان باقي بماند 
بايد غول مرحله انواع بيماري ها مثل آنفلوآنزاي پرندگان، بوتوليســم و 
طاعون نشخواركنندگان را هم شكست دهند و تازه به مرحله شكارچيان 

غير مجاز برسد.
به گفته محمد علي يكتانيك؛ فعال محيط زيست، 3 ميليون اسلحه مجاز 
شكاري در دست مردم است كه براي يك ميليون قبضه از آنها در سازمان 
حفاظت محيط زيست »شناسنامه شــكارچي« صادر شده است. گفته 
مي شود كه حدود 3برابر اين مقدار نيز اسلحه غيرمجاز شكاري وجود دارد. 

هر چند تعداد، به مراتب بيشتر از اين ارقام است.
او با اشاره به اينكه در ايران افراد مي توانند به راحتي مجوز 4سالح شكاري 
بگيرند مي گويد: توليد اسلحه شكاري متوقف بشود يا نشود فرقي نمي كند، 
وزارت دفاع براي 3ميليون اسلحه مجاز سالي 100عدد فشنگ مي دهد. 
سال هاست كه قرار اســت در تفاهمنامه اي اين رويه تغيير كند، ولي در 
همين سال ها ميزان استفاده از ســالح چندين برابر شده است. به طور 
مثال شايد به جرأت بتوان گفت كه در سه  چهار سال اخير تعداد سالح 
در مازندران 10برابر شده است و نهادها براي فروش سالح هاي شكاري، 

به خصوص سالح هاي ساچمه زن آگهي می دهند.
توليد سالح و تمديد مجوز حمل سالح، چراغ سبز براي دارنده آن است 
و در حالی كه تعداد نيروهاي يگان حفاظت محيط زيست به مراتب كمتر 
از شكارچي هاســت، بازنده امر حفاظت فيزيكي در ايــن جنگ نابرابر 
ناگفته پيداست. محمدعلي يكتانيك مي گويد: در اكثر موارد پرونده هاي 
شكارچيان متخلف در مرحله تجديدنظر رأي تبرئه مي گيرند و سازمان 
حفاظت محيط زيست حتي پول باطل كردن تمبر در مراحل دادرسي را 
ندارد. سازمان به عنوان شاكي بايد 10درصد از جريمه شكار را بپردازد. 
كمترين كاري كه مي شود كرد اعالم آتش بس است ولي ما در وضعی به 
سر مي بريم كه سالح فرد متخلف بعضا قبل از صدور رأي به او بازگردانده 
مي شود. درحالي كه اگر ماه ها در توقيف دولت بماند، شايد از ميزان تخلف 

كم شود. 

3 میلیون سالح شکاری مجاز در گوشه و کنار کشور 
  سازمان حفاظت محيط زيست براي چندمين بار در تالش براي كاهش توليد و توزيع سالح شكاري است

  قيمت سالح شكاري در بازار اسلحه از 3 تا 12ميليون تومان به 20 تا 200ميليون تومان رسيده است

چهره روز

مشكل زاینده رود ۳ماهه حل نمي شود
»مشكل 30ساله زاينده رود، سه ماهه 
حل نمي شــود.« اين اظهارات مهران 
زينليان دســتجردی، معاون عمراني 
استاندار اصفهان است كه موجب شد 
اين مقام مسئول چهره روز زيست بوم 
شود. او گفته است، مسئله اصلي استان 
اصفهان معضل محيط زيست اســت. زينليان كه در يك نشست 
خبري حضور يافته بود و خبرگزاري مهر نيز سخنان او را پوشش 
داد درخصوص مشكالت مرتبط با آب اصفهان گفته است: حل اين 
موضوع بدون  همراهي مردم امكانپذير نيست. به گفته او، مساله   
آب اصفهان80درصد وقت مســئوالن را به خود اختصاص داده و 
جلسات متعدد در سطح ملي و استاني با نخبگان و دانشگاهيان، 
دستگاه هاي اجرايي و هيأت هاي انديشــه ورز برگزار شد. معاون 
عمراني اســتانداری اصفهان حيات و ممات اصفهان را وابســته 
به حل موضوع آب در اين استان دانســت و تأكيد كرد، اصفهان 
درگير فرونشست، آلودگي هوا، ريزگرد، آالينده ها و رشد فزاينده 
بيماري هاست كه بايد مسئله آب در كنار ساير مسائل حل شود. 
زينليان با بيان اينكه مشكل 30ساله در3ماه حل نمي شود، گفت: 
ميزان حجم تجمعي مخزن زاينده رود در مقايســه با 50ســال 
گذشته به كمترين ميزان رسيده و 73درصد مخزن خالي است. 
او گفت: احياي زاينده رود مســئله فرااستاني است و حل آن تنها 

در توان استان اصفهان نيست، اما مسئوالن پاي آن ايستاده اند.

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. 
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عدد خبر

 آمار آتش سوزی ها در پارك ملی گلستان نشان 
می دهــد در آذر امســال ۲۵۴هكتــار از ایــن ذخیــره گاه 
زیســت كره درگیر آتش ســوزی شــده اســت. به گزارش 

ایرنا،دلیل آتش سوزی هاسهل انگاری انسانی است.

2۵۴هكتار

مدیركل منابع طبیعی اســتان مركزی از توزیع و 
غرس یك میلیون  و 3۰۰هزار اصله نهال در استان مركزی 
در قالب پویش »ایران سرســبز، هر ایرانی یك درخت« 
خبر داد. به گزارش همشــهری، عبدالحســین محمدی 

گفت: این پویش  تا پایان اسفندماه ادامه می یابد.

یك میلیون  و 300هزار

زهرا رفیعي
خبرنگار

قيمتتقريبيسال98بهتومانقيمتتقريبيامسالبهتوماننوعسالحهايسهميهاي

3ميليون20ميليونيكلولنخجيرويكلولآرش

4ميليون25ميليوندولولكنارهمنخجير

6.5ميليون38ميليوندولولشاهين

3تا6ميليون26تا35ميليوناستوكترك

12ميليون200ميليونصيادكاليبر308
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 فهیمه طباطبایی
عدد خبرخبرنگار

كالس های درس هر روز آب می روند 
و نیمكت های بیشتری از حضورشان گزارش

خالی می شود. اول از روستاها شروع 
شد، وقتی كه نه دبیرستانی برای ادامه تحصیل بود 
و نه پولی كه بروند شهر درس بخوانند یا اینكه دختر 

بودند و امكان ادامه تحصیل نداشتند. 
بعد نوبت حاشیه شهرها شد، دانش آموزان دیروز 
شدند كارگر و دستفروش امروز و رفتند پی كاری 
برای لقمه نانی یا زود ازدواج  كردند كه یك نان خور 
كمتر شــود. این ویروس كم كم بــه دانش آموزان 
مناطق محروم شهری هم سرایت كرد و دامن آنها 

را هم گرفت.
معلمان چندین بار در جلســات عمومی با مدیران 
و بعد هم در رسانه های رسمی هشــدار دادند كه 
دانش آموزان شــان دیگر به كالس درس نمی آیند 
یا اگر بیایند نصفــه و نیمه و بــا كمترین بازدهی 
است. مدیران اول در مقام انكار بر آمدند كه پوشش 
تحصیلی  آموزش عمومی 98درصدی است و همه 
كــودكان و نوجوانان ســر كالس درس حاضرند، 
اما بعد كه آمار آســیب های اجتماعــی باال رفت و 
مسئوالن نیروی انتظامی و بهزیستی هشدار دادند 
كه سن بزهكاری كاهش یافته، با اكراه اعالم كردند 
كه بخشــی از بچه ها بیرون مدرســه مانده اند اما 
همچنان آمار ندادند كه دقیقا چه تعداد و در كدام 

شهرها و مناطق؟

بی اشتهایی تحصیلی 30درصد دانش آموزان
حاال یكی از استادان نامی دانشگاه تهران و رئیس 
ســابق نظام روانشناســی و مشــاوره، نامه ای به 
رئیس جمهور نوشــته كه: » هم اكنون حدود ۳۰ 
درصد از جمعیت كودكان و نوجوانان سنین مدرسه 
قبل از ۱8 سالگی به دالیل مختلف، عمدتاً به دلیل 
» بی اشتهایی تحصیلی« مدرسه را زودهنگام ترك 
می كنند و چون عنــوان این گــروه از واماندگان 
تحصیلی دیگر »دانش آموز« نیست تحت پوشش، 
نظارت و هدایت وزارت آموزش وپرورش نیستند و 
البته این گروه یعنی خارج شوندگان از چرخه كامل 
۱۲ ساله نظام تعلیم و تربیت كشور به طور فراوانی 
بیش از همساالن شاغل خود در مدارس در معرض 

آسیب های روانی و اجتماعی قرار می گیرند.«
غالمعلی افــروز  از رواج معضــل » دیپلم ردی« 
به خصوص در میان پسران هم سخن گفته و هشدار 
داده است.»هم اكنون ده ها هزار نفر از جوانان قبل 
از پایان تحصیالت دبیرســتانی عمدتــاً به خاطر 
بی اشتهایی روانی و تحصیلی مدرسه را زودهنگام 
با عنوان نســبتاً جدید اّما معروف یعنی »مدرك 
دیپلم ردی« ترك كرده و ترك می كنند. بسیاری از 
دیپلم ردی ها، به خصوص آن هایی كه از نظر خدمت 

نظام وظیفه بالتكلیف باقی می مانند، اشتغال چندان 
مفیدی ندارند. از آنجایی كه اغلب احساســاتی از 
ابهام و نگرانی و بالتكلیفی بر شخصیت ایشان حاكم 
است از احساس خود ارزشمندی و مطلوب اندیشی 
اندكی برخوردار بوده و متأسفانه درصد قابل توجهی 
از این گروه، یعنی دیپلم ردی های بالتكلیف دچار 
ناامنی هــای روانی و بعضاً آســیب های اجتماعی 
می شــوند بدون تردید این گروه نیازمند خدمات 

ویژه مشاوره ای، هدایتی و حمایتی هستند.«

راه كجاست و چاره چیست؟
اما دولت به عنــوان یك كل و آمــوزش و پرورش 
به عنوان یك جزء بایــد چه برنامه هــای كوتاه یا 
بلندمدتی را دنبال كنند تا از پدیده ترك تحصیلی 
دانش آموزان جلوگیری شود و دانش آموزان رفته از 
مدرسه به آن برگردند؟ آیا اصال آموزش و پرورش 
به عنوان نهاد متولی آموزش برنامــه ای برای این 

معضل دارد یا می خواهد از كنار آن عبور كند؟ 

 محمد حســنی، عضو 
مطالعات  پژوهشــگاه 
آموزش و پرورش و استاد 
دانشــگاه در این باره به 
همشــهری گفت: » در 
پژوهشــگاه جلسات و 
هم اندیشــی های فراوانی حول محور كاهش افت 
تحصیلــی و جلوگیری از خــروج دانش آموزان از 
مدرسه برگزار می شود اما چون این بحران ریشه  دار 
اســت نمی توان با اقدامات فوری و اورژانسی آن را 
حل كرد بلكه باید با برنامه ریزی دقیق در داخل و 
بیرون نهاد آموزش و پرورش رغبت دانش آموزان به 
ادامه تحصیل را افزایش داد.« این استاد دانشگاه با 
بیان اینكه پیش بینی می شد كه ترك تحصیلی در 
بین دانش آموزان همچون یك ویروس گســترش 
پیدا كند، افزود: » علت این بحران ریشه در فلسفه 
اجتماعی جامعه دارد كه مدرسه را به عنوان یك ابزار 
و سكوی پرتاب به سمت دانشگاه و سپس اشتغال 

می دید. یك ضرب المثل معروف در جامعه وجود 
دارد كه می گوید »برو درس بخوان تا فردا كاره ای 
شــوی«. دقیقا این نگاه در جامعه به نهاد تعلیم و 
تربیت وجود دارد كه درس خواندن مساوی است با 
پیشرفت شغلی و پستی و نه هیچ چیز دیگر. البته 
زمانی كه دارالفنون به عنوان نخســتین مدرســه 
رسمی در دوره قاجار تاسیس شد، دقیقا با همین 
نگاه دانش آموز می گرفت و مدارس بعدی نیز این 
دیدگاه را تقویت كردند. بعدها كه كشور توان ایجاد 
اشتغال برای فارغ التحصیالن را از دست داد، فلسفه 
مدرســه و آموزش و پرورش هم زیر سؤال رفت و 

بی رغبتی به درس خواندن افزایش یافت.«
عضو پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش توضیح 
داد: » آموزش و پرورش و نهادهــای حمایتی آن 
در دولت و اجتماع باید به خانــواده توضیح دهند 
كه مدرسه فقط ســكوی پرتاب به دانشگاه و پیدا 
كردن شغل نیست، بلكه نهادی است كه كودكان 
و نوجوانــان در آن مهارت هــای مختلف رفتاری، 

عاطفی و اجتماعی را فرا می گیرند كه الزمه ورود 
آنها به دانشگاه است و جایگزین دیگری ندارد. آنها 
ضمن قرار گرفتن در كنار دوســتان و همســاالن 
بخشی از فرایند رشــد را طی می كنند كه در خانه 

یا محیط های دیگر نمی توانند به آن دست یابند.«

هر نیمكت خالی مســاوی با یــك ناهنجاری 
اجتماعی

آن طور كه كارشناسان آموزشی می گویند، كاهش 
كیفیت آموزش در مدارس دولتی به عنوان مدارس 
غالــب و اصلی هــم در بی رغبتی و بی اشــتهایی 
تحصیلی دانش آموزان بسیار مؤثر بوده است. فاضل 
حسینی، كارشناس آموزشی در این باره می گوید: 
»در بودجه پیشــنهادی ســال ۱4۰۱آموزش و 
پرورش، سرانه آموزشــی هر دانش آموز براساس 
دالر ۳۰هزار تومانی فقط 5۰دالر است، یعنی یك 
و نیم میلیون تومان. این ســرانه شــامل پرداخت 
حقوق معلمــان، ســاخت و تخریب و بهســازی 
مــدارس، نهادهای جانبی مانند كانون پرورشــی 
و... می شــود. خوب دقیقا این بودجه پایین نشان 
می دهد كه كیفیت چقدر در مــدارس دولتی كم 
اســت و دانش آموزان با چه وضعیتی در مدرســه 

حاضر می شوند.«
او افزود: » تا زمانی كه ســهم آموزش و پرورش از 
تولید ناخالــص ملی به 5درصد نرســد و وضعیت 
نیروی انسانی كه بخش زیاد بودجه این وزارتخانه به 
آنان تعلق می گیرد، سامان نگیرد، ما شاهد كاهش 
كیفیت در آموزش و بی اشتهایی دانش آموزان برای 

ادامه تحصیل خواهیم بود.«
آمار دانش آموزان خارج از مدرسه هیچ گاه از سوی 
منابع رســمی این وزارتخانه اعالم نشــده است، 
اما تعداد دانش آموزان خارج از شــبكه شــاد كه 
۳ میلیون نفر اعالم شــد، كارشناسان بسیاری را 
نگران كرد. رسول واشقانی، مربی تربیتی و معاون 
پرورشی یكی از مدارس منطقه ۱۱تهران می گوید: 
» وضعیت ناهنجاری هــای اجتماعی نوجوانان در 
برخی از مناطق به مرز هشدار رسیده است، بعضی 
از افرادی كه ترك تحصیل كرده یا نصفه و نیمه در 
كالس های مجازی برای گرفتن مدرك تحصیلی 
شركت می كنند، حاال بزهكارانی شده اند كه سراغ 
ســرقت، فروش مواد، دستفروشــی و... رفته اند و 
یا دچار اعتیاد به گل یــا مخدرهای صنعتی دیگر 
شــده اند. به عبارت دیگر هر نیمكتی كه در كالس 
درس خالی بماند، یعنــی آن بیرون در جامعه یك 

ناهنجاری در حال رقم خوردن است.«
او افزود: » من معتقدم كــه باید در دو برنامه كوتاه 
و بلندمدت نیروهای اجتماعی همچون خانواده و 
نهادهای مردمی بسیج شده و با پدیده فرار از مدرسه 
مقابله كنند. چرا كه این معضل خانمانسوز است و 
اگر ادامه پیدا كند، مفاسد اجتماعی همچون سیل 

جامعه را با خود خواهد برد.« 

 روان پزشكان نسبت به پرورش یك نسل خشن هشدار 
می دهند. آنها می گوینــد تمام عوامل بــرای ایجاد گزارش

رفتارهای خشــونت آمیز در میان گروه های كم سن 
وجود دارد و حاال با افزایش مشقت های اقتصادی آن هم در دوران 
پاندمی كرونا، این عوامل تأثیرگذارتر شده اند. شدت پرخاشگری و 
ایجاد رفتارهای خشن، طی سال های اخیر بیشــتر در میان افراد 
بزرگســال دیده می شــود و حاال واكنش نوجوانــان و كودكان در 
موقعیت های مختلف، نگران كننده تر شــده اســت. گفته می شود 
پرخاشگری حاصل خشم اســت. پژوهش های زیادی برای درك 
عوامل مؤثر بر شــیوع رفتار پرخاشگرانه و خشــونت آمیز در میان 
كودكان و نوجوانان انجام شــده است. متخصصان علم روانشناسی 
می گویند، پرخاشگری رفتار آگاهانه ای است كه هدف آن اعمال درد 
و رنج جسمانی یا روانی اســت. این رفتار می تواند بدنی، فیزیكی یا 
كالمی باشد. خانواده، یكی از عوامل مؤثر و اساسی در زمینه ایجاد 
پرخاشگری در نوجوانان و كودكان شناخته می شود. در كنار آن سن 
و جنسیت و رســانه هم نقش مهمی دارند. شــاید بتوان رسانه را 
به عنوان یكی از مهم ترین عوامل مؤثر در بروز رفتارهای پرخاشگرانه 
به شمار آورد؛ رســانه هایی كه نقش اساســی در اجتماعی كردن 
كودكان ایفــا می كنند. یعنی هر چقدر افراد در كودكی خشــونت 
بیشــتری را در تلویزیون و حاال در فضای مجــازی و در بازی های 
كامپیوتری و موبایلی تماشــا كننــد، بعدهــا در دوره نوجوانی و 
بزرگسالی خشونت و پرخاشگری بیشتری از خود نشان خواهند داد. 
كودكان حتی اگر مستعد پرخاشگری هم نباشــند اما برای مدت 
طوالنی در معرض نمایش پیوســته فیلم های خشن قرار بگیرند، 
پرخاشگرتر می شــوند. هر چقدر افراد بیشــتر در معرض خشونت 
تلویزیونی قرار گیرند، هم سبك های رفتار پرخاشگرانه شان افزایش 
پیدا می كند و هم میزان عواطف و احساسات آنها در برابر رفتارهای 
خشونت آمیز كم می شود. البته ماجرا تنها به رسانه محدود نمی شود. 
بازی های كامپیوتری هم یكی دیگر از زمینه های رشد خشونت در 
این كودكان اســت؛ بازی هایی كه اعمال خشــونت را عادی جلوه 
می دهد. در دنیای امروز هم مهم ترین پدیده  ســرگرم كننده میان 
كودكان بازی های رایانه ای هستند كه با سرعتی روزافزون جای خود 
را در میان آنها باز كرده اند و با بهره گیری از فناوری های نوین، با زندگی 
كاربران عجین شــده اند. كودك در برخورد با این دنیای نامحدود و 
جدید می تواند مفاهیمی مثل شجاعت، ترس، لذت، سرعت، قدرت و 
مدیریت را تجربه كند؛ تجربه چنین مفاهیمی در دنیای واقعی و در 
زمانی بسیار كوتاه تقریبا غیرممكن و محال است. تقویت خشونت 
مهم ترین تأثیر بازی های رایانه ای خشن بر كودكان و نوجوانان است 
و اغلب پژوهش ها درنهایت تأثیرگذاری این بازی ها بر ادراك، احساس 
و رفتار پرخاشگرانه كودكان را تأیید می كنند. البته سلیقه كودكان 
هم می تواند در افزایش خشونت در آنها مؤثر باشد؛ تمایل آنها به انجام 
ورزش های رزمی، دیدن فیلم های پرتحرك و خشونت آمیز و انجام 
بازی های رقابتی هم می تواند منجر به بروز رفتارهای پرخاشگرانه در 

كودكان شود.

  خشم؛ هیجانی طبیعی و ضروری 
مهشید رابطیان، فوق تخصص روان پزشكی كودك و نوجوان است و 
درباره چگونگی ایجاد خشم در خانواده ها و تأثیر آن بر دیگر اعضای 
خانواده مثل كودكان و نوجوانان به همشهری می گوید: »عصبانیت و 
پرخاشگری از هیجانات ضروری و مهمی هستند كه افراد برای دفاع 
و مراقبت از خود باید از آن برخوردار باشــند اما موضوع مهم، نحوه 
ابراز این هیجان است كه گاهی باعث بروز مشكالت زیادی می شود. 
كودكان از ۲ســالگی به بعد رفتارهایی ناشی از عصبانیت، لجبازی 
و پرخاشگری دارند ولی به تدریج و با رشــد كالمی و احساسی یاد 
می گیرند چطور احساسات و ناراحتی های خود را بدون پرخاشگری 
ابراز كننــد.« به گفته رابطیان، در بســیاری از كــودكان به تدریج، 
پرخاشگری و استفاده از زور و خشــم تبدیل به الگویی می شود كه 
از طریق آن سعی می كنند به خواسته هایشــان برسند. همچنین 
اینگونه رفتارها می تواند تبدیل به كینه توزی، نافرمانی و انتقام شود. 
چون عصبانیت و پرخاشگری از نشانه های اختالالت زیادی ازجمله 
اضطراب، افسردگی و حتی اوتیسم به شمار می رود. البته در چنین 

مواردی حتما باید به متخصص مراجعه شود.
به گفته این روان پزشك، كودكان آیینه تمام نمای رفتار والدین خود 
هستند. بنابراین در ســال های اخیر و با وجود مشكالت اقتصادی، 
شیوع كرونا و مســائل مختلف، اگر والدین نتوانند رفتار و هیجانات 
خود را كنترل كنند و در كنار اینها خودشان دچار استرس و اضطراب 
زیاد، افسردگی یا استرس باشــند، بیش از اندازه سختگیری كنند 
و كالم تحقیرآمیزی داشته باشــند، تأثیر مهمی بر چگونگی رفتار 
فرزندان شان خواهند داشت. كودكان هم در مواجهه با این رفتارهای 
والدین خود، دچار پرخاشــگری، نارضایتی و ناآرامی می شــوند. او 
می گوید: »در چنین محیطی، كودكان نمی توانند احساس رضایت 
داشته باشند و معموال ســردرگم، ناراضی و عصبانی هستند. جرقه 
پیدایش اینگونه رفتارها، معموال در آینده هم افراد را رها نمی كند و در 
نوجوانی و بزرگسالی، مشكالت زیادی در روابط عاطفی و اجتماعی 

آنها ایجاد خواهد كرد.« 

نقش بازی ها و فیلم های خشن بر ایجاد رفتار پرخاشگرانه
رابطیان بــه نقش بازی ها و فیلم های خشــن در ایجــاد رفتارهای 
پرخاشــگرانه در كودكان اشــاره می كند و می گوید: »بسیاری از 
خانواده ها توجهی به فیلم ها و بازی هــای مورد عالقه فرزندان خود 
ندارند و حتــی اجازه می دهند نوجوانان هــر زمانی كه می خواهند 
همزمان با سایر اعضای خانواده، اخبار و فیلم هایی ببینند كه مناسب 
سن و سال آنها نیست و نه تنها برای آنها جنبه آموزشی ندارد، بلكه 
باعث می شــود در آنها ایجاد تــرس و نگرانی هایی كنــد. كودكان 
نمی دانند چگونه باید این احساســات را كنترل كننــد.« او تأكید 
می كند كه كودكان و حتی نوجوانان نباید شــاهد فیلم های خشن، 
ناراحت كننده و استرس زا باشند، چراكه این تصاویر تأثیرات مخربی بر 
روان آنها می گذارد. براساس اعالم این متخصص كودكان و نوجوانان، 
والدین باید بازی های مناسب سن فرزندان شان را تهیه كنند كه اغلب 
هم روی آن گروه سنی مشخص شده است: »این بازی ها نباید برای 
نوجوانان به گونه ای باشد كه آنها مدام با تصاویر خشونت آمیز، كشت 
و كشــتار، به زبان آوردن كلمات زشت و ناســزا و درگیری فیزیكی 

مواجه شوند. نباید شــرایطی پیش بیاید كه دیدن این تصاویر برای 
كودكان عادی شود. چراكه منجر به حساسیت زدایی و عادی  انگاری 
می شود. البته خشونت در بازی های كامپیوتری اگر در حد طبیعی 
باشد همیشه بد نیست و گاهی می تواند باعث تخلیه انرژی نوجوانان 
شود.« این روان پزشك می گوید كه مشكل اساسی زمانی رخ می دهد 
كه نوجوانان ســاعت ها و بدون توقف به انجام بازی های كامپیوتری 

مشغول شوند و هیچ نظارتی هم بر آنها نباشد.
به گفته او یادگیری و تقلید از دیگران هم موضوع دیگری اســت كه 
منجر به ایجاد رفتارهای خشن در كودكان یا نوجوانان می شود. زمانی 
كه اتفاقی برای آنها عادی می شــود، آنها هم دوست دارند تكرارش 
كنند: »در دوران كرونا والدین دچار مشكالت زیادی شده اند؛ آنها یا 
دوركار شدند و ساعت های طوالنی در خانه ماندند یا حتی كارشان را 
از دست دادند. از آن طرف، كودكان هم دیگر به مدرسه نرفتند و زمان 
كمی را با دوستان شان سپری كردند، مجموعه این عوامل منجر شد 
تا این كودكان و نوجوانان، ارتباط بیشتری با فضای مجازی برقرار و 
بازی های كامپیوتری را برای ساعت های طوالنی دنبال كنند. وقتی 
نوجوانان امكان كمتری برای انجام فعالیت های بیرون از خانه داشته 
باشند، به طور طبیعی ارتباط شان با دنیای بیرون هم كم می شود. در 
این وضعیت بهترین جایگزین همان بازی های كامپیوتری و فضای 
مجازی است كه معموال كنترلی روی آن وجود ندارد. تعامالت این 
افراد هم در نهایت ممكن است به انجام بازی های آنالین با چند نفر، 

محدود شود.«

به گفته این روان پزشك، منحصرشدن كودكان و نوجوانان به استفاده 
از بازی ها و فضای مجازی، مانع از رشد اجتماعی و تبادل معلومات آنها 
با همدیگر می شود. ضمن اینكه، در این شرایط، كودكان و نوجوانان 
اینطور آموزش می بینند كه در زمان وقوع هر مشكلی، به جای تالش 
برای حل مسئله، چالش را به شــكل همین بازی ها و آموخته ها در 
فضای مجازی كه اغلب به صورت درگیرشــدن است، حل كنند. او 
تأكید می كند كــه:» بهترین روش آموزش بــه نوجوانان، آموزش 
غیرمستقیم است. مثال وقتی این افراد شاهد رفتارهای ناشی از آرامش 
والدین خود باشند حتما در رفتار آنها هم آرامش بیشتری دیده خواهد 
شد. همچنین از طریق انجام بازی یا تماشای برنامه های مورد عالقه 
خود می توانند یادگیری مناسبی در این زمینه داشته باشند.« براساس 
اعالم او، یافتن راه های مســتقیم و غیرمستقیم آموزش به فرزندان 
باید مدنظر والدین باشد. انجام بازی، خواندن كتاب های غیردرسی و 
برقراری روابط با دوستان وهمسن و سال ها هم می تواند راه های خوبی 
برای آموزش و یادگیری باشــد، البته همه اینها باید با نظارت كافی 
برمحتوا، كیفیت و كمیت مواد آموزشی همراه باشد. براساس اعالم 
رابطیان، كودكان و نوجوانانی كه در خانه های پرتنش و توسط والدین 
پرخاشگر بزرگ می شوند، خودشان هم در آینده پرخاشگر و زورگو 
می شوند و نمی توانند با دیگران ارتباط خوبی برقرار كنند. قرارگرفتن 
در محیط های خشن، همراه با رفتارهای سركوبگرانه می تواند ۲سر 
یك طیف باشــد، یعنی در چنین محیط هایی، كودكان یا خشن و 

پرخاشگر می شوند یا منزوی و گوشه گیر.
خشونت های خانگی در بین بیشتر خانواده ها رواج زیادی پیدا كرده 
است. بسیاری از این رفتارهای خشونت آمیزی كه در مورد كودكان 
از سوی والدینشان اعمال می شود، به دلیل نبود آگاهی و سطح سواد 
كافی در مورد اثرات ســوء این رفتارها بر آینده این كودكان و حتی 
جامعه است. مسئله خشونت علیه كودكان و آزار آنها، در حال حاضر 
جزو بحث های قابل توجه در ســطح بین الملل است اما در برخی از 
كشــورها هیچ قانون و منعی برای جلوگیــری از این رفتارها وجود 
ندارد. بر اساس نتایج پژوهشی در یونیسف تحت عنوان  »پنهان در 
دشت بینایی« كه بر پایه جمع آوری اسناد مربوط به اعمال خشونت 
نســبت به كودكان و نوجوانان در ۱9۰ كشور جهان صورت گرفته، 
اعالم شد كه از هر ۱۰ كودك پســر یا دختر ۲ تا ۱4 ساله در جهان، 

6 نفر به طور مداوم تنبیه بدنی می شــوند. در برخی كشورها حتی 
كتك زدن كودك و ضربه زدن به سر او امری عادی به شمار می رود. 
در مورد رفتارهای خشــونت آمیز در ایران بر اساس گزارش منتشر 
شده در هفته نامه سالمت، سال 97، آمار مشخصی از میزان كودكان 
قربانی خشونت های جســمی و خانگی در كشور ما وجود ندارد زیرا 
معموال كودكان از سوی بســتگان نزدیك یا درجه ۲ مورد خشونت 

قرار می گیرند و آزار جسمی كودك در بطن خانواده پنهان می شود.
به گفته این روان پزشك، هم اكنون كه بسیاری از مردم از نظر شرایط 
اقتصادی و اجتماعی مشكالت زیادی دارند و نیازهای اولیه آنها هم 
حتی طبق هرم مازلو كه شامل نیازهای اصلی و اولیه زیستی برای هر 
فرد است بر آورده نمی شود، دیگر وقت گذراندن اعضای خانواده در 
آرامش و همچنین عشق ورزیدن و محبت كردن به یكدیگر در اولویت 
نیســت و معموال چنین موضوعات مهمی در این شرایط فراموش 
می شود. به گفته این روانپزشــك، مشكالت بیكاری یا ورشكستگی 
والدین در كنار مشكالت جسمانی منجر به مشكالت اعصاب و روان 
می شــود، تمام اینها هم بر تمام اعضای خانواده ازجمله كودكان و 
نوجوانان تأثیرگذار اســت:» اغلب والدین می گویند به دلیل شرایط 
ســخت این روزها حوصله ندارند و با فرزنــدان خود هم كمتر وقت 
می گذرانند. اما مهم ترین راهكار در چنین شــرایطی این است كه 
تا حد امكان، امنیت در خانواده از طریق افزایش حمایت های مالی 
دولت تامین شود. چیزی كه در اغلب جوامع هم شاهد آن بوده ایم. 
وقتی جامعه دچار ناامنی اقتصادی می شود به این معناست كه افراد 
از ابتدایی ترین حقوق خود هم برخوردار نیستند. بنابراین نمی توان 
از آنها انتظار داشت بتوانند رابطه خوبی با فرزندان خود برقرار كنند. 
به همین دلیل هم قبل از هر چیز نیازهای اولیه خانواده ها باید تامین 

شود.«

ایجاد فضای آرام در خانه 
 به گفته این روان پزشك برای سطح متوسط خانواده ها كه می توانند از 
پس تامین مایحتاج اولیه خود برآیند توصیه می شود كه خشم خود را به 
حداقل برسانند. والدین به عنوان افراد بزرگسال باید بتوانند الگوی خوبی 
برای فرزندان خود باشند و هیچ وقت نباید در خانواده پرخاشگری های 
فیزیكی داشته باشــند. برای چنین كاری، افراد باید راه های كنترل 
خشم را آموزش ببینند. هم اكنون هم كه امكان برخورداری از چنین 
آموزش هایی در اینترنــت  هم با خواندن متن های زیــاد و هم دیدن 
فیلم امكان پذیر است. اما اگر هم گاهی والدین نمی توانند خشم خود را 
كنترل كنند، بهتر است محیط خانه را ترك كنند تا فرزندا ن شان شاهد 
چنین رفتارهایی نباشند. او می گوید:» از سوی دیگر رسانه ها به ویژه 
صداوسیما هم می توانند در این خصوص به طور مستقیم و غیرمستقیم، 
آموزش های الزم را به خانواده ها بدهند. مدارس هم چه به صورت آموزش 
آنالین و چه حضوری باید به طور جدی به سالمت روان دانش آموزان 
توجه داشته باشند و با استفاده از متخصصان و كارشناسان این حوزه به 
این موضوع توجه دقیق و كافی داشته باشند. ارائه آموزش های عمومی 
و تمرین های عملی چگونگی برقراری روابط عاری از خشم و خشونت 
می تواند كمك خوبی در این خصوص باشد تا نوجوانان بتوانند تا حد 
امكان محیط آرام تری داشته باشند.« رابطیان می گوید:» وقتی كودكان 
در خانواده های پرتنش، شاهد خشم و پرخاشگری والدین و دیگر اعضای 
خانواده باشند در آینده احتمال بیشتری دارد كه به سمت جرم و جنایت 
گرایش پیدا كنند و به نوعی شخصیت ضداجتماعی داشته باشند. افرادی 
كه تابع قوانین اجتماعی نباشند و حقوق بقیه را زیر پا بگذارند نمی توانند 
مشكالت را شناسایی كنند و مهارت حل مسئله ندارند. كوچك ترین 
مشكلی در آنها تبدیل به خشم بزرگی می شود كه می تواند خیلی چیزها 
را نابود كند. بنابراین مهم ترین نكته، تامین شرایط اولیه زیست محیطی 

و امنیت مالی و اجتماعی برای خانواده هاست.«  

پدیده ای به نام »بی اشتهایی تحصیلی«

در انتظار یك نسل خشن

رئیس سابق سازمان نظام روانشناسی در نامه ای به رئیس جمهوری از ترك تحصیل ۳۰درصد دانش آموزان و 
پیامدهای اجتماعی این اتفاق ابراز نگرانی كرد

 مهشید رابطیان، روان پزشك، به پیامدهای تاثیر شرایط سخت اقتصادی
  و شیوع كرونا بر سالمت روان  كودكان و نوجوانان اشاره می كند

ازدواج و ۴۸هزارو ۳۲۵طالق در تابســتان ســال 
۱۴۰۰ در كل كشــور بــه ثبــت رســیده اســت. از مجموع 
۱۳۴هــزارو ۲۰۸ازدواج ثبــت شــده در تابســتان ســال 
۱۴۰۰ در كشــور بیشــترین ازدواج به ترتیــب مربــوط بــه 
اســتان های تهــران بــا ۱۷هــزارو ۴۶۴، خراســان رضــوی 
با ۱۲هــزارو ۳۲۰مورد و خوزســتان بــا ۸هــزارو ۸۵۰مورد 

است.  )ایسنا(

و ۲۰۸  134هزار

درس  در  خــوب«  »خیلــی  نتیجــه  كاهــش 
فارســی دانش آمــوزان پایــه اول و دوم رخ داده اســت. 
رضــوان حكیــم زاده، معــاون آمــوزش ابتدایــی گفــت: 
مقایســه نتایــج ارزشــیابی ســال تحصیلــی گذشــته در 
مقیــاس ارزشــیابی كیفــی توصیفــی بــا ۲ســال قبــل از 
آن، دربــاره كیفیــت یادگیــری دانش آمــوزان، حاكی از 
كاهــش ۱۰درصــدی نتیجــه »خیلــی خــوب« در درس 
فارســی دانش آمــوزان پایــه اول و دوم و افزایــش تعداد 

دانش آموزان نیازمند به »تالش« است. )مهر(

1۰درصد

میلیــارد تومــان، حداقــل نیــاز وزارت بهداشــت 
بــرای كنتــرل قیمــت دارو در ســال آینــده اســت. دكتــر 
بهرام عین اللهی، وزیر بهداشــت گفت: بودجه ۴۰هزار 
میلیــارد تومانــی وزارت بهداشــت و درمان بــرای تامین 
دارو و تجهیــزات پزشــكی در الیحــه بودجه ســال آینده 
بسیار كم است و حداقل به ۷۰هزار میلیارد تومان برای 
حمایت از بخش دارو و تجهیزات پزشــكی نیــاز داریم و 

این بودجه مدنظر بیمه ها نیز قرار دارد. )ایسنا(

۷۰هزار

خانــوار دچــار فقــر مطلــق هســتند. بهــروز 
محبی نجم آبــادی، نماینــده مــردم جغتــای، جویــن و 
ســبزوار در مجلس ضمن اعالم این خبــر گفت: تعداد 
خانوارهایی كه دارای توانمندی باال هستند نیز در كشور 
زیاد داریم و ضریب جینی در كشــور نشــان می دهد با 
ایــن اختالفــی كــه ایجــاد شــده، عــده ای واقعــا توانمند 
هســتند؛ به طوری كــه چندیــن میلیــون كارت در ایــران 
داریم كــه تراكنش مالــی آنها بیش از یك ونیــم میلیارد 

تومان است.  )ایلنا(
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در فضای پرتنش، نوجوانــان نمی توانند افراد 
خالق و ســازنده ای باشــند، هیجانات شان را 
كنترل كنند و به سایر افراد هم كمك برسانند. 
تمام این موارد باعث می شود هم والدین و هم 
كودكان سطحی از تنش، اضطراب و افسردگی 

را تجربه كنند

 یكتا فراهانی
خبرنگار



  فرصت عرض اندام   ديدار برگشت كاذب

سارینا ساعدی كه برای اولین بار در پرش3 گام برای 
دوومیدانی ایران سهمیه مسابقات قهرمانی جهان را گرفته 

است، از سختی های تمرین می گوید 

بازي رفت لیورپول و آرسنال به دلیل تست هاي 
مثبت كاذب كرونا لغو شده بود و حاال بازي برگشت 

بدون بازي رفت در راه است

داستانعامهپسند
 چگونه بعد از گذشت ۵ ماه 

سرانجام مديرعامل پرسپوليس مشخص شد

   انتخاب رضــا درويــش به عنوان 
مديرعامل پرســپوليس آن هم پس از 
۵ماه بالتكليفي، اين ســؤال را به ذهن 
مــي آورد كه چــرا بايــد چنيــن زمان 
قابل توجهي كشته مي شد تا در نهايت دوست علي پروين، اسطوره 
باشگاه، روي صندلي مديريت بنشيند؟ از روزي كه جعفر سميعي، 
مديرعامل سابق پرسپوليس از سمتش استعفا داد دقيقا چه فرايندي 
رخ داد كه وزارت ورزش تكليف مديرعامل و هيأت مديره را مشخص 
نكرد؟ رئيس مجمع باشگاه پرسپوليس دقيقا منتظر كدام سوپرمن 
و ناجي بود كه ماه ها پرطرفدارترين تيم كشور را معطل نگه داشت و 
در اين فاصله تيم با سرپرست موقت )كه مهلت قانوني سرپرستي اش 
هم مدت ها بود به پايان رسيده بود( چه بحران ها و چالش هايي را 
پشت سر گذاشت و چقدر تاوان اين بالتكليفي را پرداخت؟ نيازي به 
يادآوري نيست كه اين مدت چه بالهايي سر پرسپوليس آمد. مجيد 
صدري به عنوان سرپرست موقت در موقعيتي لرزان سكان هدايت 
باشگاه پرســپوليس را بر عهده داشت. صدري جايگاه و محبوبيت 
چنداني ميان هواداران نداشت ولي از روزي كه خبر رسيد مديرعامل 
بعدي پرسپوليس به توصيه مديرعامل استقالل انتخاب خواهد شد، 
داستان كمي تغيير كرد. االن مي شود خوشحال بود كه مديرعامل 
پرسپوليس رفيق علي پروين است نه يار غار مصطفي آجورلو. اين 
خودش مي تواند يك گام به جلو باشــد. هرچند به نظر مي رســيد 
مهم ترين مانــع مديرعاملي باران چشــمه )دوســت مديرعامل 
استقالل( مصاحبه بي موقعش بود؛ جايي كه بند را آب داد و گفت 
بعيد اســت همســر اســتقاللي اش به او اجازه دهد او مديرعامل 
پرسپوليس شود. حاال اينكه او به پشتوانه كدام كارنامه و عملكرد 
نامزد مديرعاملي باشگاه بزرگ پرسپوليس شده بود، بماند. در اين 
سال ها آنقدر افراد بي ربط و ناتوان بر صندلي مديرعاملي پرسپوليس 

و استقالل تكيه زده اند كه شايد طرح چنين پرسشي نابجا باشد.
  باشگاه پرســپوليس در اين مدت جز مديرعامل، عمال هيأت 
مديره هم نداشــت و حاال وزير ورزش اعضاي هيأت مديره را هم 
منصوب كرده است. غالمعلي محمد عليپور و محمد اسد مسجدي 
با سابقه 2سال عضويت در هيأت مديره پرسپوليس در مقام خود 
ابقا شده اند، بدون اينكه مشخص شود اين دوستان در اين 2سال 
دقيقا چه قدمي براي باشگاه پرسپوليس برداشته اند كه حاال وزير 
ورزش به اين نتيجه رسيده كه حضورشان در هيأت مديره را تداوم 
بخشد. در مورد بقيه اعضاي هيأت مديره هم شبهات زيادي وجود 
دارد كه مهم ترينش حضور مشــاور وزير ورزش در سمت رئيس 
هيأت مديره است. ضمن اينكه اســتاد به تازگي به عنوان رئيس 
كميته فني و توسعه فدراسيون فوتبال هم انتخاب شده است. آيا 
انتخاب بيژن ذوالفقارنسب بحث تعارض منافع را به ميان نمي كشد؟ 
ضمن اينكه هواداران پرسپوليس، رئيس تازه منصوب شده هيأت 
مديره را به واسطه مصاحبه هاي اين چند ماهش و وعده هاي سر 
خرمني كه مي داد، يكي از مسببان وضع موجود مي دانند. در تمام 
دوران بالتكليفي، ذوالفقارنسب با خونسردي مصاحبه مي كرد و 
وعده مي داد مديرعامل پرسپوليس به زودي انتخاب مي شود. حاال 
او خودش بر مسند رياست هيأت مديره باشگاه تكيه زده و متأسفانه 
با اين تركيب نمي شــود دربــاره كيفيت عملكرد دوســتان تازه 
منصوب شــده خوش بين بود. در مورد 2نفر از اعضا كه كارنامه اي 
مشخص و معلوم مقابل ديدگان مردم است و بقيه هم مطابق معمول 
اين ســال ها، معلوم نيست به پشتوانه چه پيشــينه مرتبط و چه 
توانايي هايي به هيأت مديره باشــگاهي راه يافته اند كه هر اتفاق 
كوچك و بزرگي در آن براي ميليون ها ايراني مهم است. درست مثل 
باشگاه استقالل، كه وزارت ورزش خيلي زود تكليف مديريتش را 
مشخص كرد ولي در مورد پرسپوليس اين كار با حاشيه و تأخير 
فراوان انجام شد و بي تعارف به نظر مي رســد با اين تركيب و اين 
رويكرد و اين ميزان فرصت سوزي، بايد هشــدارهاي كانال هاي 
هواداري را جدي گرفت. اين فرضيه و پيش داوري كه نمي خواهند 
پرسپوليس ديگر قهرمان شــود، حاال چيزي فراتر از توهم توطئه 
است. باشگاهي كه هر روز با بحراني تازه مواجه مي شود و صندلي 
مديريتش متزلزل و معموال بدون پشــتوانه افكار عمومي است، 
چگونه قرار اســت از پس مشــكالتش برآيــد؟ مديرعامل فعلي 
پرسپوليس با سابقه مديريت باشگاه بودجه بگير سايپا، جز رفاقت با 
علي پروين، چه توانايي خاصي داشــته كه حاال سكاندار هدايت 
باشگاه شده است؟ آيا او هم قرار اســت از فردا همه  چيز را گردن 

قبلي ها بيندازد و اين دور باطل همچنان ادامه بيابد؟ 
  واقعيت اين است كه فوتبال ايران روزبه روز بيشتر به پيش بيني 
معمار پرسپوليس نوين نزديك تر مي شود. بناي با شكوه برانكو، حاال 
در حال تبديل به ساختماني كلنگي است؛ فاجعه اي برخاسته از 
فوتبالي كه هر روز بيشتر از ديروز به آماتوريسم نزديك مي شود. 
خالصه اينكه هر كس در هر مقام مي كوشد تا اين تيم را زمين بزند 
و از اين داستان عامه پسند، بهره اي كسب كند، به شهرتي برسد و 
روزگار را به سرخوشي سپري كند كه به قول آن ديالوگ معروف 
فيلم »كمال الملك« زنده ياد حاتمي، بدنامي بهتر از گمنامي است.
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یكي از سردرگم ترین بازیكنان 
پرسپولیس در دوران سرمربیگري 
یحیي گل محمدي، مهدي عبدي بوده 
است . آیا او از موقعیتي كه با مصدومیت 
آل كثیر به اجبار نصیبش شده 
استفاده خواهد كرد تا به مهره فیكس 

پرسپولیس تبدیل شود؟

 وحيد شمسايي ديروز سرمربي تيم ملي فوتسال شد
 او در اولين گفت وگو بر روي جوانگرايي در ليگ فوتسال و تيم  ملي تأكيد كرد

| A
FC

س| 
  عك

یادداشت   

 رؤيای من رفتن به
 فینال جام جهانی است

15:30 استقاللنفت مسجد سلیمان
در آخرین هفته از نیم فصل اول لیگ برتر،  تكلیف قهرمان نیم فصل كه مشخص است   شب نايب قهرماني

تكلیف نایب قهرمان را هم پرسپولیس و سپاهان مشخص مي كنند
17:30 فجر سپاسیپرسپولیس 15:00 سپاهانآلومینیوم

18

  با اين شرايط نمی شود 
به المپیك رفت
20

19

23:15
لیورپول و آرسنال برای نود و 

سومین بار به مصاف هم می روند

سعيدمروتي|روزنامه نگار
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هر جا سخن از »شاهكار« است...

خبر سالمتي اش را كار كنيد

شما يكي »قهرمان« نيستي!

يعني حتي در بحث حذف پرسپوليس 
و اســتقالل از ليگ قهرمانان آسيا 
هم نام محمدحســن انصاري فرد 
مي درخشد. اصال استاد ظرف 6ماه 
طوري مديريت كرده اند كه احتماال 
تا ابد قرار اســت هر چند روز يك بار در 
موردشان بخوانيم، بنويسيم و بشنويم. االن داستان اين است كه 
يكي از مشكالت پرسپوليس در مســير دريافت مجوز حرفه اي به 
عدم تسويه حســاب اين تيم با پديده در بحث دريافت رضايتنامه 
يحيي گل محمدي برمي گردد. اين رضايتنامه را انصاري فرد با شرايط 
بسيار خاصي گرفت و تعهدات سنگيني داد كه از آن جمله مي توان 
به پرداخت 6 ميليارد تومان و جريمه روزانه 10 ميليون تومان براي 
ديركرد در پرداخت اشــاره كرد. االن طوري شده كه با همان بند 
كذايي، بدهي پرسپوليس به 17ميليارد تومان رسيده است. خالصه 

هر كجا سخن از »شاهكار« است، نام انصاري فرد مي درخشد! 

وريا غفــوري بعــد از مصدوميت 
مفصلي كه داشــت و به خاطر آن 
حضور در 7 بازي اســتقالل را از 
دست داد، سرانجام مقابل پديده 
به ميادين برگشت و دقايقي بازي 
كرد. با اين حال در جلسات تمريني 
بعد از اين مسابقه يك بار ديگر آسيب ديد. االن شرايط طوري 
شده كه رسانه هاي ورزشي به جاي خبر مصدوميت غفوري، 
بايد خبر سالمتي او را منتشر كنند. يعني مثال تيتر بزنند: 
»وريا غفوري امروز در سالمتي به سر مي برد و قادر به تمرين 
است!« مي دانيم كه آسيب ديدگي، حتي از نوع فراوانش ممكن 
اســت براي حرفه اي ترين بازيكنان در باشگاه هاي اروپايي 
هم به وجود بيايد، اما حكايت وريا همه را كالفه كرده است. 
مصدوميت او پست بازي يامگا را هم تحت تأثير قرار مي دهد. 

به نظر مي رسد استقالل نياز به يك دفاع راست جديد دارد.

اين روزها وضعيت آنقدر ســخت 
شده اســت كه فوتبالی ها از هر 
انتقاد تنــدي حمايت مي كنند. 
در اين شــرايط هر كسي كه به 
تندي از يك مسئول گاليه كند، 
مورد اقبال قــرار می گيرد. داريوش 
مصطفوي هم اخيــرا بختش را در اين زمينــه آزمود و در 
حاشيه بحث برسر حذف سرخابي ها از آسيا، به يك نماينده 
مجلس تشر زد كه: »شــما به آب و نان مردم برسيد.« اصل 
حرف بيراه نيست، اما با هيچ معياري يكي مثل مصطفوي 
نمي تواند در جايگاهي باشــد كه ســنگ مردم را به سينه 
بزند. او در فوتبال، چه به عنوان رئيس فدراســيون، چه در 
رداي مديرعاملي پرســپوليس و چه در كسوت كنوني اش 
تا جايي كه مي توانسته ضرر زده است. الاقل اين يك نفر را 

»قهرمان« نكنيد لطفا!

براساس آمارهاي متريكا 3مدافع از سپاهان 

به اضافه يك اســتقاللي، برترين مدافعان 7/37
فصل جاري ليگ برتر بوده اند. با نمراتي كه 
متريكا طي 14هفته گذشته به بازيكنان 
داده، دانيال اسماعيلي فر با نمره7.37 در رتبه اول بازيكنان قرار دارد و 
طبعا بهترين مدافع راست ليگ برتر است. اميد نورافكن هم با نمره7.15 
پنجمين بازيكن برتر ليگ و بهترين مدافع چپ اين رقابت هاست. در دفاع 
مياني گولسياني )سپاهان( و سياوش يزداني )استقالل( تاكنون بهترين 
نمرات را گرفته اند و بهترين مدافعان مياني ليگ برتر هستند. ميانگين 
نمرات گولسياني 7.10 و ميانگين نمرات يزداني 7.07 است و اين دو نفر 

در رتبه هفتم و هشتم جدول بازيكنان قرار دارند.

 بهترين هافبك ليگ بيســت ويكم تا اين 

مقطع كه 14هفته از رقابت ها گذشــته 7/27
فرشــاد احمدزاده از ســپاهان است كه 
ميانگين نمراتش به 7.27 رســيده و در 
جدول كلي بازيكنان هم بعد از هم تيمي اش -اسماعيلي فر- در رتبه دوم 
قرار دارد. بعد از فرشــاد كه بهترين هافبك ليگ بوده، اميد عاليشــاه 
)پرسپوليس(، مهدي مهدي پور )استقالل( و سروش رفيعي )سپاهان( 
ديگر هافبك هاي برتر اين فصل بوده اند. عاليشاه با ميانگين نمرات 7.21 
ســومين بازيكن برتر ليگ و بهترين بازيكن پرســپوليس بوده است. 
مهدي پور هم با ميانگين نمرات 7.19 درست پشت سر عاليشاه قرار دارد 
و بهترين بازيكن اســتقالل در اين فصل بوده است. سروش رفيعي هم 
ششمين بازيكن برتر اين فصل است و با احتساب او سپاهان 5بازيكن در 

جمع 7بازيكن برتر اين فصل دارد.

 اگر به 8بازيكني كــه در خط دفاعي و خط 

هافبك به آنها اشاره شــد، يك دروازه بان و 7/11
2مهاجم اضافه كنيم، تركيب تيم منتخب 
فصل تا اين لحظه به دست مي آيد. بهترين 
دروازه بان ليگ براساس آمارهاي متريكا محسن فروزان )گل گهر( است كه با 
ميانگين امتياز7.11 باالتر از ســاير گلرها قرار دارد. در جمع مهاجمان اما 
وضعيت كمي پيچيده است چون تا اين مقطع از فصل، مهاجمان تخصصي 
امتيازات خوبي نگرفته اند و جايگاه مناسبي در جدول بازيكنان ندارند. شايد 
باور نكنيد اما شهريار مغانلو كه در تركيب سپاهان هم به ثبات نرسيده با 
ميانگين امتياز 6.98 بهترين مهاجم فصل تا اين لحظه بوده اما در جدول كلي 
بازيكنان رتبه14 را دارد. در كنار او مي توان از وحيد اميري نام برد كه گاهي 

در خط حمله بازي كرده و ميانگين نمراتش هم مثل مغانلو 6.98 است.

درحالي كه در مورد دوران حضــور مجيد صدري و كيفيت عملكردش 
در پرســپوليس قضاوت هاي ضدونقيضــي وجود دارد؛ بــه هر حال 
سرپرست موقت باشگاه با انتشار نامه اي سرگشاده از سمتش استعفا داد. 

كسي نيست كه نداند صدري تا چه اندازه دوست داشت 
مديرعامل قطعي سرخپوشان باشد و چه بسا حتي 

اين استعفا هم بخشي از تالش او براي افزايش 
فشارها و رسيدن به همين هدف باشد. با اين 
حال نكته جالب در اين داستان چيز ديگري 
اســت؛ آنجا كه جناب سرپرست مستعفي 
گفته يك روز ناگفته ها را به زبان خواهد آورد: 
»حرف هاي ناگفته زياد اســت و آخرين آن 
دست هاي پشت پرده در حذف ناجوانمردانه 

ما از آسياست كه حتما در زمان مقتضي، به طور 

مفصل براي همه هواداران شرح خواهم داد.«به اين ترتيب صدري هم به 
خيل كساني پيوست كه بعد از جدايي از پرسپوليس وعده افشاي اسرار 
داده اند؛ هرچند در اغلب موارد خبري نشده است. مهدي رسول پناه از 
زمان اســتعفايش از مديرعاملي پرسپوليس به دنبال مناظره 
با يحيي گل محمدي و بيان ناگفته هاســت، اما شرايط 
براي اين رودررويي مهيا نمي شــود. از سوي ديگر 
محمدحسن انصاري فرد هم با وجود انبوه انتقادات 
و حتي اتهاماتي كه با آن مواجه است، سكوت كرده 
و همچنان وعده بيان حقايــق در زماني ديگر را 
مي دهد. گويا اين مسئله، ترفندي از سوي آقايان 
براي تحت تأثير قــرار دادن هواداران اســت؛ در 
غيراين صورت اگر حرف مهمي داشته باشند بايد 

»نقدا« آن را بيان كنند.

نكته بازی

متريكاآماربازی

يك روز مي گويم؛ قسمت هزارم
صدري هم استعفا داد و مثل بقيه مديران پرسپوليس قول داد روزي ناگفته ها را بگويد

يكي از سردرگم ترين بازيكنان پرسپوليس در دوران سرمربيگري 
يحيي گل محمدي، مهدي عبدي بوده است. با اينكه كمتر كسي 
در توانايي و اســتعداد او شــك دارد و با وجود اينكه عبدي در 
مسابقات بســيار مهمي مثل نيمه نهايي و فينال ليگ قهرمانان 
آسيا و 2 داربي تهران موفق به گلزني شــده، يحيي از نظر فني 
رابطه اي سينوســي با او دارد؛ در مقطعي به اين بازيكن اعتماد 
مي كنــد و او را حتي در تركيب اصلي به ميدان مي فرســتد، اما 
در مقطعي هم طوري از عبــدي رو برمي گرداند كه انگار با يك 
بازيكن مازاد طرف است. باوركردني نيســت كه در اوج قحطي 
مهاجم، گل محمدي در شهرآورد امسال فقط دقايق كوتاهي به 
عبدي بازي داد و نيز در مسابقه با سپاهان هم اين بازيكن را اصال 

به ميدان نفرستاد. عبدي در ديدار رفت پارسال با سپاهان هم در 
دقيقه 90به ميدان رفت تا روشن شــود اعتقاد يحيي به او، روند 

منطقي و منظمي ندارد.
برخي بر اين باورند كه مهدي عبــدي به خاطر تنبلي و دوندگي 
ناكافي اش كه به پرس تيمي پرســپوليس لطمه مي زند جايگاه 
ثابتي در برنامه هاي يحيي ندارد. حتي اگر اين فرضيه صحيح هم 
باشد، باز كنار گذاشتن يك بازيكن بااستعداد به چنين بهانه اي 
درست نيست. باالخره بايد روي نقاط ضعف عبدي كار شود و او 
با برنامه ريزي درست كادرفني به سطح مورد نظر نزديك شود. 
اگر قرار باشــد يك مربي به چنين داليلي بازيكنان را طرد كند 
و توجهي به توانايي بالقوه آنها نداشــته باشــد، طبيعتا به مرور 

دســتش خالي خواهد شــد.حاال اما مصدوميت طوالني مدت 
عيسي آل كثير باعث شده يحيي چاره اي جز بازي دادن به مهدي 
عبدي و استفاده از او در تركيب اصلي نداشته باشد. اين شرايط 
تا زمان جذب مهاجمان جديد و جا افتادن آنها در تركيب اصلي 
ادامه خواهد داشــت و عبدي فرصت دارد به يحيي نشان بدهد 
در موردش كم لطفي مي كرده اســت. هيچ موقعيتي بهتر از اين 
براي مهاجم جوان سرخ ها پيش نخواهد آمد. او اگر در اين فاصله 
خودي نشان بدهد، هم كادرفني را تحت تأثير قرار خواهد داد و 
هم منتقدان به حمايت از اين بازيكن خواهند پرداخت، اما اگر در 
اين دوره بي مهاجمي هم آبي از عبدي گرم نشود، او ديگر نبايد 

انتظار داشته باشد وضعيتش تغيير كند.

برنامه بازی ها

لیگ برتر هفته پانزدهم

لیگ برتر هفته شانزدهم

پنجشنبه 23 دی 1400

شنبه 2 بهمن 1400

يکشنبه 3 بهمن 1400

مس رفسنجان-پیكان

مس رفسنجان- سپاهان

تراکتور- گل گهرسیرجان

هوادار-استقالل

پرسپولیس-فوالد

ذوب آهن - صنعت نفت آبادان

آلومینیوم اراک- پديده مشهد

فجر سپاسی -نساجی مازندران

نفت  مسجدسلیمان -پیكان

ذوب آهن-گل گهرسیرجان

نفت  مسجدسلیمان-استقالل

آلومینیوم-سپاهان

تراکتور-نساجی

هوادار-صنعت نفت

پرسپولیس-فجر سپاسی

فوالد-پديده

15:00

15:00

15:00

17:00

17:30

17:00

15:30

سه شنبه 2۸ دی

جام حذفی يك هشتم نهايی

دوشنبه 2۷ دی

آلومینیوم- سپاهان 

خیبر خرم آباد-صنعت نفت

مس کرمان- فوالد

مس رفسنجان- پديده

نفت مسجد سلیمان-خلیج فارس ماهشهر 

ذوب آهن- پرسپولیس

پیكان- استقالل

نساجی- گل گهر

14:00

14:30

15:30

14:00

14:30

15:30

لیگ برتر ايران)جام خلیج فارس( -فصل بیست ويكم
امتیاز تفاضل گل گل خورد ه گل زد ه باخت مساوی برد  بازی ها تیم رتبه

2151632-1495استقالل1

1485120101029پرسپولیس2

149141961328سپاهان3
14581137623آلومینیوم اراک4
146442114722مس رفسنجان5

145631614221پیكان6

220-145541416گل گهرسیرجان7

19-144731313نساجی مازندران8
318-144641013فوالد9

517-14527813ذوب آهن10

416-14446913صنعت نفت آبادان11

314-1435669هوادار12
512-143381217تراکتور13

612-14266612فجر سپاسی14

911-14257615نفت  مسجدسلیمان15

174-410421-14پديده مشهد16

نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال ايران امشــب به پايان مي رسد. 
۸بازي هفته پاياني دور رفت، امروز در ۷شــهر مختلف برگزار 
مي شود تا بعد از مشخص شــدن قهرمان نیم فصل، تیم ها از روز 
دوم بهمن ماه دور برگشت مسابقات را آغاز كنند. امروز استقالل و 
پرسپولیس به مصاف نفت مسجدسلیمان و فجرسپاسي مي روند 
و سخت ترين بازي هم مصاف سپاهان با آلومینیوم در شهر اراك 

خواهد بود.

فاصله تا قهرماني: صفر امتیاز
اســتقالل براي كســب قهرمانــي نيم فصل فقــط به يك مســاوي در 
مسجدسليمان نياز دارد اما در اصل حتي به همان مساوي هم نيازي ندارد. 
تيم مجيدي 3امتياز بيشتر از نزديك ترين رقيبش پرسپوليس دارد و فقط 
در صورتي كه استقالل ببازد و پرسپوليس ببرد، 2 تيم هم امتياز مي شوند. در 
آن صورت تفاضل گل تعيين كننده خواهد بود كه تفاضل آبي ها هم اكنون 
6گل بيشتر است. يعني مثال پرسپوليس بايد 3گل به فجرسپاسي بزند و 
استقالل هم در مسجدسليمان 3گل بخورد. محاسبه اين احتماالت فقط 
به درد سرگرمي مي خورد. امروز استقالل براي حفظ فاصله با رقبا تالش 
مي كند و پرسپوليس هم اگر بتواند فاصله را به همان يك امتياز هفته قبل 

برگرداند كامال راضي خواهد بود.

اولین سفر فرهاد به مسجدسلیمان
استقالل 2فصل است در مسجدسليمان با نفت يك-يك مساوي مي كند. 
فرهاد مجيدي هرگز بــه مسجدســليمان نرفته و آن دو مســاوي، كار 
محمود فكري و استراماچوني بوده است. آخرين سرمربي استقالل كه در 

مسجدسليمان پيروز شده هم وينفرد شــفر بوده كه پيروزي اش به ليگ 
هجدهم برمي گردد؛ زماني كه صيادمنش و قائدي براي آبي ها گل زدند و 
تيم شفر بازي را 2 بر يك برد. فرهاد امروز براي نخستين بار در شهر اولين ها 
روي نيمكت مي نشيند و اميدوار است حسرت پيروزشدن استقالل در اين 

شهر 4ساله نشود.

پاس پیام و وداع ۸ساله
پرسپوليس هم در حالي ميزبان فجرسپاسي اســت كه آخرين بار 8سال 
قبل اين تيم را شكست داده و كسي كه گل آن پيروزي را زده، مدت هاست 
ديگر فوتبال بازي نمي كند. فجرسپاســي آخرين بار در ليگ ســيزدهم 
)93-92( حاضر بــود و بازي 2 تيم در تهران با گل مهدي ســيدصالحي 
روي فرار عالي و پاس گل پيام صادقيان يك بر صفر به ســود پرسپوليس 
تمام شد. از پرسپوليسي كه آن سال با هدايت علي دايي مقابل فجرسپاسي 
بازي كرد امروز فقط سيدجالل و عاليشاه در تيم مانده اند. پرسپوليس اين 
روزها به خاطر تغييرات وسيع در سطح مديريت وضعيت متالطمي دارد و 
مصدوميت آل كثير اين تيم را در خط حمله هم با مشكالت زيادي روبه رو 
كرده است. بعد از توقف غيرمنتظره هفته قبل مقابل پديده، هواداران اصال 
طاقت يك توقف ديگر را ندارند، چون اين بار ممكن است رتبه دوم را هم 

از دست بدهند.

اردوي 5روزه سپاهان در اراك
سپاهان طي 5روز بايد 2بار در اراك با آلومينيوم بازي كند. 2 تيم امروز در 
هفته پانزدهم ليگ با هم بازي مي كنند و 27دي ماه هم در جام حذفي. اين 
دو بازي تأثير بسيار زيادي در سرنوشت اين فصل نويدكيا و تيمش خواهد 

داشت. اصفهاني ها 2هفته است به روند پيروزي برگشته اند اما پيش تر آنقدر 
باخت داده بودند كه حاال ديگر حق از دست دادن امتياز ندارند. آلومينيوم 
هنوز در خانه نباخته و در كل 14هفته هم يك باخت بيشتر ندارد. در خانه 
چنين تيمي شايد مساوي هم نتيجه بدي نباشد، كما اينكه استقالل هم در 
اين شهر مساوي كرد و پرسپوليس باخت. اما شرايط سپاهان فرق مي كند. 
شــاگردان نويدكيا براي ماندن در كورس قهرماني حتما بايد تيم رسول 
خطيبي را ببرند. سال گذشته بازي اين دو تيم در اراك تحت شرايط خاصي 

برگزار شد و آلومينيوم بدون مربي 6 بر يك باخت.

فراز به فرهاد مي رسد؟
در انتهاي جدول، تكليف تيم پديده كامال روشن است. اين تيم رتبه آخر را 
دارد و با توجه به اختالف امتيازات، احتماال تا آخر فصل هم آخر مي ماند. 
رتبه ماقبل آخر هم در اختيار نفت مسجدســليمان است كه براي فرار از 
اين رتبه بايد از اســتقالل امتياز بگيرد و اين اتفاق بعيد به نظر مي رسد. 
به خصوص كه در مسجدســليمان اوضاع اصال خوب نيســت و سرمربي 
استعفا كرده و ليدرها رختكن را دست گرفته اند! فراز كمالوند كه زماني 
در اســتقالل كنار مجيدي بود، معلوم نيســت امروز مقابل فرهاد روي 
نيمكت تيمش حاضر مي شود يا نه. از بين رقباي نفت مسجدسليمان در 
قعر جدول، فجرسپاسي كه با پرسپوليس بازي دارد و تراكتور هم ميزبان 
نساجي است. تبريزي ها اگر نيم فصل را با پيروزي تمام كنند يك نفسي 
خواهند كشيد اما حريف آنها 7هفته است به هيچ تيمي نمي بازد. امروز 
همچنين عنايتي و منصوريــان در قالب 2 همبازي قديمي به مصاف هم 
مي روند و فوالد هم ميزبان پديده است تا جواد نكونام طريقه پيروزي بر 

قعرنشين را ياد يحيي گل محمدي بدهد.

شبنايبقهرماني
 در آخرين هفته از نیم فصل اول لیگ برتر، امروز استقالل و سپاهان در سفرند و پرسپولیس میزبان شیرازي هاست 

تکلیف قهرمان نیم فصل كه مشخص است، تکلیف نايب قهرمان را هم پرسپولیس و سپاهان مشخص مي كنند

فر صت عر ض اندام
آيا مهدي عبدي از موقعيتي كه به اجبار نصيبش شده استفاده خواهد كرد؟



19
2 3 0 2 3 6 0 2    پنجشنبه  23 دی 1400    شماره  8412  

ديدار برگشت كاذب
بازي رفت ليورپول و آرسنال به دليل تست هاي مثبت كاذب كرونا لغو شده بود و 

حاال بازي برگشت بدون بازي رفت در راه است
ديشــب يك پاي فينال جام اتحاديــه در ومبلي با ديدار 
تاتنهام و چلسي مشخص شد و ساعت23:15 امشب نوبت 
ديگر ديدار مرحله نيمه نهايي اين تورنمنت اســت. بازي 
رفت آرسنال - ليورپول به دليل كوويد-19 و سويه جديد 
آن موسوم به اوميكرون به تعويق افتاد اما بعدا مشخص شد 
ليورپول براي عقب انداختن اين مسابقه صالحيت نداشته، 
يعني تعداد بازيكنان مبتال به حدي نبوده كه اين بازي لغو 
شود. يورگن كلوپ، سرمربي ليورپول در توضيح درخواست 
لغو ديدار رفت از سوي اين باشــگاه گفت كه آزمايش ها 
گمراه كننده بوده و تست هاي مثبت كاذب برخي بازيكنان، 
باشگاه ليورپول را به هراس انداخته بود. باشگاه هاي ليگ 
برتر انگليس از اينكه باشــگاه ليورپول مسئوليت گرفتن 
تست كرونا از بازيكنانش را به جاي يك آزمايشگاه معتبر 
مورد تأييد سازمان ليگ به يك آزمايشگاه محلي سپرده 
ناراضي هستند. تعداد تست هاي مثبت كاذب ليورپولي ها 
كه شامل سرمربي اين تيم يورگن كلوپ و دستيار او پپ 
ليندرس هم مي شد به بيش از 10نفر رسيد اما بعدا معلوم 
شد غيراز يكي ســاير نتايج دروغ بوده اند. در نهايت، اين 
باشگاه توانســت با تنها يك مورد كرونايي مثبت به نام 
ترنت آرنولد آن مسابقه را بپيچاند چون 3 بازيكن اصلي 
اين تيم هم در جام ملت هاي آفريقا و درواقع غايب بودند. 

مايكل اوليور معروف، داور اين مسابقه است.
  آرســنال با وجود پيشــرفت زيادي كه داشــته، هر 
2 مسابقه خود در ســال2022 را با باخت به پايان برده 
است. شكست در بازي نزديك مقابل منچسترسيتي واقعا 
حق آنها نبود و با بدشانســي رخ داد. در جام حذفي هم 
به عنوان پرافتخارترين تيم اين جام به دست يك تيم رده 

پاييني اما قهرمان ســابق اروپا يعني ناتينگهام فارست 
حذف شدند.

  آرســنالي ها هم بازيكنان زيادي را در اختيار ندارند 
ازجمله 4 بازيكن اين تيم كه در كامرون و جام ملت هاي 
آفريقا حضور دارند كه البتــه فقط توماس پارتي از ميان 
آنها بازيكن ثابت تيم بود و پپه و اوباميانگ مدتي اســت 

جايي در تركيب ندارند.
  ناتانيــل فيليپس، هــاروي اليوت و تياگــو آلكانتارا 
همچنان مصدومند و محمد صالح، مانه و نبي كيتا در جام 
ملت هاي آفريقا حضور دارند. آرنولد به دليل كرونا غايب 
اســت و اوريگي هم شــايد به اين بازي نرسد. در اردوي 
آرســنال اميل اســميت رو و تومياســو شــايد به دليل 
آسيب ديدگي اين بازي را از دست بدهند. ژاكا و بالوگون 

هم كوويد-19 دارند.
  بازي رفت ليگ اين فصــل را ليورپــول 4 بر صفر با 
پيروزي پشت سر گذاشــته. در 10 ديدار آخر بين 2تيم 
6بار ليورپول برنده بوده و 3 بار آرسنال و تنها يك مسابقه 

مساوي تمام شده.
  در بازي هاي رودررو 92پيــروزي براي ليورپول ثبت 
شده، 81برد براي آرسنال و 61مســابقه هم به تساوي 

انجاميده.
  تركيب احتمالي ليورپول: آليسون، ميلنر، ماتيپ، 
ويرجيل، رابرتسون، كرتيس جونز، هندرسون، فابينيو، 

چيمبرلين، فيرمينو و ژوتا.
  تركيب احتمالي آرســنال: برند لنو، ســدريك 
سوارس، بن وايت، گابريل، تيرني، لوكونگا، چارلي پاتينو، 

ساكا، اودگارد، مارتينلي و الكازت.

گفت و گو

عکس خبر

پرسپوليس را در اوجش هم 
شكست داديم

سرمربي فجرسپاسي با وجود نتايج ضعيف تيمش در هفته هاي اخير 
معتقد است پرسپوليس روز سختي مقابل شيرازي ها خواهد داشت

فجرسپاسي شــيراز امروز در حالي 
مقابل پرســپوليس قرار خواهد 
گرفت كه در 9بازي گذشــته 
موفق به كسب پيروزي نشده 
اســت. با اين حال علي اصغر 
كالنتري سرمربي فجر معتقد 

است كه شرايط هر مسابقه فرق 
دارد و آنها حريفي سرسخت براي 

پرســپوليس خواهند بود. كالنتري 
تأكيد مي كند كه شــاگردان يحيي گل محمدي كار راحتي در اين 
بازي نخواهند داشت. او درخصوص وضعيت فجر، بازي با پرسپوليس 

و مسائل مختلف ديگر به سؤاالت همشهري ورزشي پاسخ مي دهد.

  آخرين برد شما در هفته پنجم برابر پيكان بود. آيا 
بحران خاصي در تيم وجود دارد؟

خير، ما در بعضي از اين بازي هايي كه در 9هفته گذشــته انجام شد 
مستحق باخت نبوديم و از اشتباهات داوري ضرر كرديم. من اين حرف 
را با استناد به كارشناسي هاي داوري در تلويزيون مي گويم و حداقل 
7امتياز را بابت اشتباهات داوري از دست داديم. برابر سپاهان، گل گهر، 
نساجي و فوالد از اين اشتباهات ضربه خورديم و سه چهار پنالتي هم 
براي فجر گرفته نشد. براي تيمي مثل فجر حتي يك پنالتي هم مهم 
است. ما تيمي هستيم كه بعد از چند سال به ليگ برتر آمديم و مسير 

خوبي را هم طي كرديم ولي اين اشتباهات به تيم ضربه زد.

  مثل اينكه چند بازيكن شما هم مصدوم شدند؟
بله، ما با مصدوميت چند بازيكن مواجه شديم كه اين كار را سخت كرد 
و مجبور بوديم جابه جايي هاي زيادي در تركيب ايجاد كنيم. در همين 

بازي با پرسپوليس هم 4بازيكن را در اختيار نداريم.

  فجر سپاسي قصد ندارد اين شكل تيم داري را تغيير 
بدهد؟ آيا بعد از اين همه سال نوبت آن نرسيده كه در فوتبال 

هزينه كنيد و فقط دنبال استفاده از بازيكنان سرباز نباشيد؟
ما در شيراز يك زمين مناســب براي برگزاري بازي نداريم و خودتان 
بهتر است همه  چيز را تا آخر بخوانيد. امكانات سخت افزاري ما در حد 
ليگ برتر نيست و من مدت ها قبل هم گفتم كه استان بايد از ذهنيت 
ليگ يكي بودن خارج شود. مسئوالن بايد به اين تيم كمك كنند. اگر 
سردار بوعلي فرمانده سپاه شيراز نبود تيم ما وضعيت خيلي بدي پيدا 
مي كرد. باز ايشان كمك كردند تا بتوانيم با بازيكنان قرارداد امضا كنيم 

و در رفت وآمدها مشكل نداشته باشيم.

  سقوط كه نمي كنيد؟
خير، تيم ما با بازگشت مصدومان و تقويت براي نيم فصل دوم، شرايط 

خوبي پيدا خواهد كرد.

  در مورد بازي با پرسپوليس صحبت كنيد، به نظر 
مي رسد كار آساني نداريد.

خيلي ها تصور مي كنند اين بازي براي حريف آســان است ولي من 
مي گويم كه پرسپوليس روز سختي برابر فجر در پيش خواهد داشت. 
بازيكنان ما انگيزه زيادي دارند تا خودشان را در اين بازي نشان دهند.

  قبول داريد پرسپوليس از روزهاي اوج سال قبل 
فاصله گرفته است؟

هر بازي شــرايط خاص خودش را دارد ولي ما در سال هاي گذشته 
پرســپوليس را در اوجش هم شكســت داده ايم، چه در شيراز و چه 
در ورزشگاه آزادي. در اين بازي هم تالش مي كنيم كيفيت خوبي از 

خودمان نشان دهيم و موفقيت سال هاي گذشته را تكرار كنيم.

  قبول داريد كيفيــت بازي هاي ليگ برتر چندان 
خوب نيست؟

ما قرار نيست فوتبال خودمان را با بازي هايي كه شب ها از فوتبال اروپا 
مي بينيم قياس كنيم.

  ولي بحث ما قياس با اروپا نيست. خيلي ها معتقدند 
بازي هاي ليگ برتر در قياس با سال هاي گذشته خودش هم 

كيفيت فني بااليي ندارد.
شما بايد در اين زمينه خيلي چيزها را درنظر بگيريد و ببينيد كه چقدر 
بستر فراهم بوده تا اين فوتبال پيشرفت كند. متأسفانه پيشرفت فوتبال 

ما خيلي كند بوده است.

  قبول داريد برخي از مربيان هم فقط براي نباختن 
بازي مي كنند؟

بايد ديد چه ابزاري در اختيار مربي قــرار دارد. در ليگ ايران هفت 
هشت تيم قدرت مالي خوبي دارند ولي بقيه اينطور نيستند. وقتي 
تيمي شرايط مالي و امكانات بااليي ندارد طبيعتا نمي تواند در همه 

بازي ها دنبال برد باشد.

رؤیای من رفتن به 
فینال جام جهانی است
 وحيد شمسايي ديروز سرمربي تيم ملي فوتسال شد و در اولين گفت وگو 

بر روي جوانگرايي در ليگ فوتسال و تيم  ملي تأكيد كرد
اميرحسين اعظمی |  وحيد شمســايی يكی از بهترين 
بازيكنان تاريخ فوتســال ايران، روز گذشــته به عنوان 
سرمربی جديد تيم ملی انتخاب شد. البته با توجه به سابقه 
روشن شمسايی در فوتسال، انتظار می رفت او چند سال 
پيش سرمربی شود. ركورددار گلزني در تاريخ فوتسال 
ايران تاكيد می كند كه 7سال پيش هم از تيم ملی فوتسال 
پيشنهاد داشته ولی در نهايت قســمت نشده است كه 
هدايت تيم ملی را بر عهده بگيرد. شمسايی در گفت وگو 
با خبرنگار همشهری ورزشــی به سواالتي در خصوص 

انتخاب اخير و شرايط فوتسال ايران پاسخ می دهد.

  خيلی ها انتظار داشتند در سال های 
گذشته به عنوان سرمربی تيم ملی فوتسال انتخاب 

شويد.
چيزی كه خداوند می نويسد از همه چيز قشنگ تر است 
و من همين را دوست دارم. در ابتدای حرف هايم بايد از 
آقای ناظم الشــريعه بابت نتايج درخشانش در فوتسال 
تشــكر كنم. عملكرد او بی نظير بود خصوصا سومِی تيم 
ملی فوتسال در جهان. يك تشكر هم از آنهايی دارم كه در 
سال های گذشته فوتسال ايران را به اين جايگاه رساندند. 
در مورد سوال شما هم بايد بگويم كه 7سال پيش در مورد 
پذيرفتن هدايت تيم ملی فوتسال به من پيشنهاد داده 
شد ولی در نهايت اتفاقاتی رخ داد كه به بن بست رسيديم.

  چه اتفاقاتی؟
آن زمان هدايت تيم تاسيســات را بر عهده داشتم و تحت 
قرارداد اين باشگاه بودم. در ليگ قهرمانان آسيا هم حضور 
داشــتيم. حتی آقای افتخاری با آقای منوچهری صحبت 
كرد ولی قسمت نشد سرمربی تيم ملی شوم. در نهايت آقای 
ناظم الشريعه انتخاب شدند كه نتايج بسيار خوبي گرفتند.

  به نظر می رسد مسئوليت سختی را بر 
عهده گرفتيد؟

فوتسال ما شرايط خاصی دارد و وظيفه من هم سنگين 
اســت. ما بعد از افتخارات زيادی كه كسب كرديم حاال 
دوباره بايد به فكر يك تحول بزرگ در فوتسال باشيم. من 
به مسئوالن فدراسيون و همچنين كميته فوتسال گفتم 
كه بايد نگاه ويژه اي به تيم های پايه داشته باشيم و برای 
تقويت رده های پايه اقداماتی اساســی انجام دهيم. در 
سنين 19 و 23سال بايد برنامه ريزی خوبی داشته باشيم 

و نگاه ما بايد به آينده باشد.

  فكر می كنيد برای جام جهانی بعدی 
كه دو سال و نيم ديگر برگزار می شود تيم خوبی 

داشته باشيم؟
ما بايد در برنامه ريزی، ژاپن و ايتاليا را الگو قرار دهيم كه 
مدت زمانی را از دست دادند و به موفقيتی نرسيدند ولی 
روی كارهای ساختاری تمركز كردند و به نتيجه رسيدند. 
ما بايد برنامه محور باشيم و حتی اگر يك جام آسيايی را 
هم از دست داديم ايراد ندارد. مهم اين است كه فوتسال 
ايران پيشــرفت كند و بايد به خوبی برنامه ريزی كنيم. 
قطعا در جام جهانی بعدی هم تالش می كنيم تا از حيثيت 

فوتسال ايران دفاع كنيم. يك موضوع را هم بايد بگويم.

  بفرماييد.
از اصحاب رسانه خواهش می كنم اگر ايراداتی در من ديدند 
بگويند و نقد كنند. مطمئن باشند در صورتی كه راه را اشتباه 
رفته باشم، با جان و دل می پذيرم. همه ما چه اهالی رسانه، 
چه پيشكسوتان و... بايد دست در دست هم بدهيم و بهترين 

كارها را برای بهبود وضعيت فوتسال ايران انجام دهيم.

  رويای شما در تيم ملی چيست؟
رويای من در تيم ملی فوتسال، رفتن به فينال جام جهانی 
است؛ فرقی هم ندارد وحيد شمسايی مربی باشد يا فرد 
ديگری. در سال2008 می توانستيم به نيمه نهايی و فينال 
برويم كه من در بازی با ايتاليا محروم بودم. در سال2016 

هم می توانســتيم به فينال برويم. اميــدوارم اين اتفاق 
باالخره برای تيم ملی فوتسال رخ دهد.

  شرايط ليگ فوتسال را چطور می بينيد؟
به شــكل كلی بايد بگويم كه ميانگين ســنی در ليگ 
فوتسال ما باالست و بايد پايين بيايد. در تيم ملی هم بايد 
اين اتفاق رخ دهد. مطمئن باشيد تا آنجا كه در توانم باشد 
از هيچ كوشش و تالشی دريغ نخواهم كرد و تمام توانايی 
و تجربيات خودم را در اختيار تيم ملی فوتسال قرار خواهم 
داد. اما كار خيلی سخت است و ما بايد در ابتدا به رده های 

پايه توجه كنيم. 

واكنش 
سرمربي سابق

ناظم الشريعه كه تا همين ديروز ســرمربي تيم ملي فوتسال 
به حساب مي آمد، اين چنين به انتخاب شمسايي واكنش نشان داده 

است: »به من نگفته بودند كه بركنار مي شوم، اما از اين موضوع ناراحت 
نيستم. فعاليت به عنوان سرمربي تيم ملي، عشق و عالقه زيادي به همراه 
دارد. با اين حال اين مسئوليت سنگيني روي دوشم بود و ناراحت نيستم. 

كساني كه مربيگري بلد هستند، مي دانند كه مربيگري همين است و هر مربي 
بايد آماده رفتن باشد؛ پس چه بهتر كه با عزت بروي. 2 قهرماني جام ملت هاي 
آسيا، سومي جام جهاني 2016و صعود به يك چهارم نهايي جام جهاني 2021، 
بيانگر تالش هاي انجام شده است و اميدوارم تيم ملي فوتسال در ادامه راه 

موفق باشد. وحيد يكي از يادمان هاي پرافتخار فوتسال كشورمان است. 
او زحمات زيادي براي فوتسال ايران كشــيده و اميدوارم بتواند 

افتخارات تيم ملي را تداوم ببخشد. نفرات جديد افراد كاربلدي 
هســتند و دعاي خير ما هم پشت تيم ملي خواهد 

بود. هر جا نياز به كمك باشد، حتما به تيم 
ملي كمك مي كنم.«

مورينيو در مسير كي روش
چرا سرمربي پرافتخار پرتغالي همچنان به كار پرفشار در 

عرصه باشگاهي ادامه مي دهد؟

فاتح تريــم چهارمين دوره اش در گاالتاســراي 
را به بدترين شــكل به پايان برد. اين ســرمربي 
مشهور 68ساله پس از شكست يك بر صفر مقابل 
گيرسون اسپور تيمش را با 27امتياز از 20بازي به 
رده دوازدهم جدول برد و به همين دليل اخراج 
شد. ژوزه مورينيو كه با 2 تيم مختلف قهرماني در 
ليگ قهرمانان اروپا را تجربه كرده و به افتخارات 
زيــادي در رئال مادريد، چلســي، پورتو، اينتر و 
حتي منچستر يونايتد دست يافته، حاال يك مربي 
بازنده است. او در تاتنهام و آاس رم هيچ دستاوردي 
نداشته و از همه باشگاه هاي آخر خود اخراج شده 
است. ماســيمو آلگري پرافتخار در بازگشت به 
يوونتوس نتوانسته نتايجي در حد آندره آ پيرلوي 
تازه كار به دست بياورد. مائوريتسيو ساري، كلود 
رانيري، فاتح تريم، مورينيو و آلگري انگار يك جاي 
كار را اشتباه كرده اند. در اين سن وسال كار روزانه 
و فعاليت در عرصه باشگاهي شايد جواب ندهد. 
مورينيو كسي است كه دســتش كامال رو شده 
و تاكتيك هايش براي همه آشناســت. شايد او و 
ديگران به جاي ادامه دادن در فوتبال باشگاهي، 

بهتر باشد رده ملي را تجربه كنند.
همين حاال مورينيو مي تواند فدراســيون هاي 
فوتبال كشــورهايي مثل چين، روســيه، مصر، 

كلمبيا، سوئيس، لهستان، پرتغال و حتي ايران را 
به خدمت خود درآورد. نامي به بزرگي او ميليون ها 
دالر ارزش دارد. براي كشوري مثل چين كه غير 
از فوتبــال در همه ورزش هاي ديگــر افتخارات 
جهاني و بين المللي دارد، مهم نيست كه تيم ملي 
فوتبالش به جام جهاني راه نيابد. مورينيو مي تواند 
سالي مثال 20ميليون دالر از اين كشور بگيرد و 
در طول سال تيمش را براي 10 يا نهايت 12 بازي 
آماده كند. اگر دســتاوردي بــود، مورد تمجيد 
قرار مي گيرد و اگر شكســتي رخ داد، او مي تواند 
سرش را باال بگيرد و به آنها طعنه بزند كه در 40 
يا 50سال پيش هم هيچ برد بزرگي نداشته اند. 
نســبت به كاري كه االن مي كند و وادار مي شود 
در كنفرانس هاي مطبوعاتــي پيش و پس از هر 
بازي حاضر شود و تيمش را براي هر 3 روز يك بار 
مسابقه آماده كند، كار كردن در تيم ملي تقريبا 
حالت بخور و بخواب دارد. او مي تواند مثال 4 سال 
در چين بماند و با پايان قراردادش يا بركناري اش 
تيمي در آفريقا بگيرد. از سوئيس و لهستان كسي 
انتظار قهرماني در هيچ تورنمنتي ندارد ولي در 
تيم ملي پرتغال فشار زيادي وجود دارد. مورينيو 
امسال نسبت به پائولو فونسكا در همين بازه زماني 
در فصل گذشته 8  امتياز كمتر به دست آورده و در 

9 بازي از 21 بازي شكســت خورده كه بيشترين 
تعداد باخت رم در 43ســال اخير بوده اســت. در 
رم كسي انتظار ندارد تيم هر فصل جام بياورد اما 
چنين عملكردي هم قابل تحمل نيست. از فونسكا 
ايراد مي گرفتند كه در بازي هاي بزرگ برنده نيست 
اما او حداقل بلد بود بازي هاي كوچك را تضميني 
ببرد. بــراي فرار از چنين مقايســه هايي و چنين 
فشارهايي، شايد بهتر باشــد مورينيو راهي را در 
پيش بگيرد كه هموطن و همكارش يعني كارلوس 
كي روش سال هاست در آن مسير حركت مي كند؛ 
كار در تيم هاي ملي. گوارديوال هم اعالم كرده كه 
منچسترسيتي آخرين تيم باشگاهي اوست و اين 
سرمربي مي خواهد فعاليت خود را در عرصه ملي 
ادامه دهد. زيدان هم با وجود پيشنهادهايي كه در 
اين چند ماهه از منچستريونايتد، پاري سن ژرمن 
و حتي نيوكاسل داشــته، ترجيح داده همه آنها را 
ناديده بگيرد و منتظر پايان دوره ديديه دشان در تيم 
ملي فرانسه بماند. او در رئال مادريد 3 جام پياپي در 
ليگ قهرمانان و 2 الليگا و درمجموع 12جام آورد 
اما همواره زير فشار انتقادات بود. در تيم ملي كه هر 
2 ســال يك بار يك تورنمنت مهم وجود دارد، اين 
فشارها كمتر است؛ حتي اگر كار در تيم ملي پرمهره 

و پرافتخار فرانسه باشد.

كي روش به دنبال جنگ تن به تن!
با شكست تيم ملي مصر در سخت ترين ديدار گروه D جام ملت هاي آفريقا مقابل نيجريه، شرايط كي روش هم در اين تيم پيچيده 

شــد. با وجود اينكه از هر گروه 4 تيمه، 2 تيم به عالوه 4 تيم از بهترين تيم هاي رده سوم صعود مي كنند و تنها 8 تيم حذف 
مي شوند و صعود مصر تقريبا تضمين شده است، باز هم شكست خفيف مقابل نيجريه به مذاق هواداران 
پرافتخارترين تيم قاره آفريقا خوش نيامد. تعدادي از تماشاگران در پايان مسابقه به عملكرد كي روش 
انتقاد كردند كه سرمربي پرتغالي پاسخ يكي از آنها را به تندي داد. سرمربي مصر پس از پايان بازي و در راه 

رختكن بود كه يك هوادار با لحني بد او را مورد خطاب قرار داد. كي روش كه بايد به سمت خارج از زمين 
مي رفت، به سمت او رفت و با صداي بلند به اين فرد گفت كه براي جنگ تن به تن از باالي پله ها به سمت زمين 
بيايد. او چندبار خطاب به اين تماشاچي گفت: »بيا اينجا!« البته بعدا گفته شد كه منظورش اين بود كه آن 
هوادار اگر راست مي گويد بيايد تيم را تمرين دهد! آن تماشاگر مصري به كي روش گفته بود: »بازي دادن 
به النني و حمدي فتحي حرام است!« از طرفي، حسام احمد ميدو، ستاره معروف سابق فوتبال مصر گفته: 

»متأسفانه كارلوس كي روش به مردم مصر احترام نمي گذارد و با بازيكنان ما متكبرانه رفتار مي كند. اين مربي 
پرتغالي تصور دارد تيم كوچكي را هدايت مي كند و همين طرز تفكر باعث مي شود تا او به مصري ها بي احترامي كند.«

     يادگار رستمي روز گذشته با پوگون لهستان قرارداد امضا كرد تا عنوان 
نخستين محصول اروپايي آكادمي كيا را به خود اختصاص دهد. پوگون در 

حال حاضر روي پله دوم جدول ليگ لهستان ايستاده است.
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منهای فوتبال

  با این شرایط نمی شود 
به المپیك رفت

 سارینا ساعدی كه برای اولین بار در پرش3 گام برای دوومیدانی ایران 
سهمیه مسابقات قهرمانی جهان را گرفته است، از سختی های تمرین می گوید 

لیلی خرسند|  سارینا ساعدی برنامه ریزی كرده بود كه سال دیگر به مسابقات جهانی برود، اما یك تغییر، او را یك 
سال جلو انداخت و دوومیدانی ایران را غافلگیر كرد. مهرماه بود كه سارینا در مسابقات باشگاهی، 3گام را 12متر 
و 88سانتی متر پرید. پرش او با ركورد ورودی مسابقات قهرمانی جوانان جهان 2سانتی متر فاصله داشت ولی به 
تازگی فدراسیون جهانی تصمیم گرفت ركوردهای ورودی مسابقات جهانی را كاهش دهد و ركورد ورودی پرش 
3 گام از 12متر و 90سانتی متر به 12متر و 85سانتی متر تغییر كرد. این تغییر، نام سارینا را بین كسانی قرار داد 
كه شرایط حضور در مسابقات جهانی را دارند. سارینا از معدود ورزشكاران ایرانی است كه در رشته دوومیدانی، 
جهانی شده است. سال2012 در مسابقات قهرمانی جهان داخل سالن استانبول، لیال رجبی در پرتاب وزنه شركت 
كرد. رجبی اصلیت بالروسی دارد و از سال2009 با پرچم ایران در مسابقات شركت می كرد. فرزانه فصیحی هم 
سال2020 در دوی 60متر سهمیه حضور در مســابقات قهرمانی جهان را گرفت. حاال سارینا در 18سالگی این 
مسابقات را تجربه می كند. او به همشهری می گوید: »وقتی خبر دادند كه می توانم در مسابقات جهانی شركت 
كنم باورم نشد. برای من همه چیز تمام شده بود و برنامه ریزی كرده بودم كه سال دیگر بتوانم به ركورد ورودی 
برسم، ولی حاال همه چیز تغییر كرده است.« مسابقات قهرمانی جوانان جهان از دهم مرداد سال آینده در كلمبیا 
برگزار می شود. سارینا می خواهد با آمادگی خوبی به این مسابقات برود: »باید بتوانم باالی 13متر بپرم.« در دوره 

قبل كسانی روی سكوی قهرمانی رفتند كه نزدیك به 14متر پریده بودند.

سارینا 
دوومیدانی را از 
8سال قبل آغاز 

كرده و نزدیك 
به 5سال است 
كه جدی تمرین 
می كند. او قبل 
از اینكه پرش 3 

گام را شروع كند، 
دونده 100متر 

بود و پرش طول 
تمرین می كرد، 

ولی با تشخیص 
مربی اش، 

زهرا نبی زاده، 
ماده  اش را تغییر 
داد. نبی زاده از 
قهرمانان پرش 
طول و هفتگانه 

ایران است
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یادآور- چپاول
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فرانسوی نمایشنامه خسیس
4- نشــانه مصدر جعلــی- 
آپارتمان های مستقر در یك 
مجموعه مســكونی بزرگ- 
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5- از القاب اشرافی اروپایی- 

بهشت- آگاهی داشتن
در  حركتــی  پــدر-   -6
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تزئینی- مشگین شهر سابق
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15برزیلی تیم فوتبال پاری سن ژرمن
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 اعداد 1 تا 9 را طوری در خانه های سفید قرار دهید كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع های كوچك 3 در 3 یك بار جدول اعداد | 4121
دیده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.
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6 بار ركوردزنی

سارینا دوومیدانی را از 8ســال قبل آغاز كرده و نزدیك به 5سال است 
كه جدی تمرین می كنــد. او قبل از اینكه پرش 3 گام را شــروع كند، 
دونده 100متر بــود و پرش طــول تمرین می كرد، ولی با تشــخیص 
مربی اش، زهرا نبی زاده، ماده  اش را تغییــر داد. نبی زاده كه از قهرمانان 
پرش طول و هفتگانه ایران است، درباره ســارینا می گوید: »بعد از یك 
مدت كه با هم تمرین كردیم دیدم استعداد خوبی در پرش 3 گام دارد. 
در این ماده تمرین كرد و در مســابقات هم نتایج خوبی گرفت.« سارینا 
از شروع سال1400 تا به امروز 6بار ركوردزنی كرده است. او ركورددار 
جوانان ایران در فضای باز است و در داخل سالن هم ركورد بزرگساالن 

را شكسته است.

رفتن به آسیا در ابهام
ســارینا قبل از حضور در مســابقات جهانی، 2مسابقه دیگر هم 

پیش رو دارد؛ مســابقات آغــاز فصل ایران و مســابقات 
آسیایی. حضور او در مسابقات داخلی قطعی است، 

اما ركوردهای ورودی مســابقات آسیایی هنوز 
مشخص نشــده اند. مســابقات قهرمانی 

جوانان آســیا تیرمــاه در كره جنوبی 
برگزار می شود و سارینا امیدوار است 
قبل از مســابقات جهانــی در این 
رقابت ها شــركت كند: »نمی دانم 
ورودی این مسابقات چقدر است. 
امیدوارم بتوانم در این رقابت ها 
هم شــركت كنم.« نبــی زاده، 
مربی او هــم می گویــد: »قرار 

اســت قبل از مســابقات جهانی، 
ســارینا به تورنمنت تداركاتی هم 

اعزام شود.« هنوز معلوم نیست این 
مسابقه تداركاتی ِكی و كجاست.

از غرب به شرق
سارینا ساعدی برای اینكه به مســابقات جهانی برسد، تمرینات سختی 
انجام داده است: »روزی 3ســاعت تمرین می كنم.« بدنسازی، هوازی، 
تمرینات قدرتی و سرعتی در برنامه اوست. سارینا می داند كه ورزشكار 
حرفه ای تغذیه و خواب خوب هم می  خواهد و سعی می كند همه موارد 
را در سطح حرفه ای اجرا كند، اما او مشكل جدی دارد: »تمرین اینقدر 
خســته ام نمی كند كه از رفت وآمد بین ورزشگاه و خانه خسته  می شوم. 

هر روز از غرب به شرق تهران می آیم و حدود 3ساعت در راه هستم.«

المپیك با مربی المپیكی
ســارینا هم مثل همه ورزشــكاران، آرزوی رفتن به المپیك را دارد، اما 
ابزاری می خواهد كه خیلی به داشتنشان امیدوار نیست: »همین جوری 
نمی شود به المپیك رفت. خیلی باید ســختی بكشی. المپیك 
تمرینات و تغذیه خاص خودش را می خواهد، باید یك مربی در 
سطح المپیك داشته باشی، ماساژور خوب می خواهی 
و ...« یــك ورزشــكار زن می تواند اینها 
را داشته باشــد؟ جواب سارینا 
منفی است. در این سال ها 
فدراسیون برای كمتر 
ورزشكاری هزینه 
كرده است. به جز 
یكی، دو نفــر، بقیه 
ورزشــكاران خودشان 
هزینه لبــاس، تمرین و تغذیه 
را داده اند و اگر خوش شــانس 
بودند اسپانســر گرفته اند یا با 
باشگاه خوب قرارداد بسته اند. 
ســارینا فصل پیــش عضو تیم 
پلیمــر خلیج فــارس بــود و از 
قراردادش راضی اســت، اما همه 

می دانند پول چندانی در دوومیدانی نیســت و اگر فدراسیون، ورزشكار 
ملی را حمایت نكند به جایی نمی رسد. نبی زاده می  گوید: »فدراسیون به 
اندازه كافی بودجه ندارد كه بخواهد از همه حمایت كند.« در این شرایط 
برای ادامه، انگیزه ای می ماند؟ ســارینا می گوید: »امیدوارم فدراسیون 
حمایت كند و من انگیزه برای تمرینات بیشــتر را داشته باشم.« شاید 
كمترین انتظار سارینا این باشد كه فدراسیون برای این سهمیه او پاداشی 

در نظر بگیرد ولی فعال كه خبری نیست.

مربیان زن، جایگاه  پایین تری دارند
نكته قابل توجه در جهانی شدن سارینا این است كه او با مربی زن ایرانی 
توانسته به این ركورد برســد. مربیان ایرانی در دوومیدانی خیلی دیده 
نمی شــوند، حاال اگر این مربی زن باشد كه وضعیت بدتر است. نبی زاده 
از جایگاهی كه مربیان زن در ایران دارند، راضی نیســت: »مربیان زن 
همیشه جایگاه پایین تری نســبت به مربیان مرد دارند، اما كسی توجه 
نمی كند كه شاگردان این مربیان به مســابقات قهرمانی جهان و حتی 
المپیك رسیده اند. ما مربیانی داریم كه ورزشكارانشان در المپیك مدال 
گرفته اند.« نبی زاده شــاگردانی دارد كه در سطح ملی كار می كنند، اما 
درآمد او بیشتر از طریق شــاگردان خصوصی و مدرسه دوومیدانی اش 
است. مربیان دوومیدانی حتی اگر شــاگرد ملی پوش هم داشته باشند، 
قراردادی با فدراسیون ندارند و هرازگاهی كمك هزینه می گیرند. نبی زاده 
ترجیح می دهد در این باره صحبتی نكند. او به پشــتوانه تجربیاتی كه 
از دوران ورزشكاری دارد، مربی شناخته شــده ای است و سعی می كند 
خودش را بــه روز نگه دارد: »از طریق كتــاب ، فیلم هایی كه در یوتیوب 
هســت و یا صحبت با مربیان بزرگ خودم را بــه روز می كنم.« نبی زاده 
مربیگری را سخت تر از ورزشكار بودن می داند: »وقتی ورزشكار هستی 
فقط مسئولیت خودت را داری ولی مربی مسئول همه شاگردانش است 
و باید از هر نظر آنها را حمایت كند. شرایط مربیان زن هم سخت تر است. 
چون باید هم مربیگری كنند و هم حواسشان به بچه  و همسرشان باشد.« 
همسر نبی زاده، هادی سپهرزاد است كه از قهرمانان هفتگانه بود و حاال 

مربیگری می كند.

جوكوویچ ودردسرهای تازه 
آیا اســترالیا اجازه می دهد نوواك جوكوویچ در این كشور بماند و در 
نخستین گرنداسلم سال2022 شركت كند؟ حضور مرد شماره یك 
تنیس جهان در مسابقات اوپن استرالیا كه به خاطر نزدن واكسن كرونا 
دردسرساز شــده بود حاال با اعترافات خود او جنجالی تر شده است. 
جوكوویچ مدعی شده بود به خاطر ابتال به كرونا واكسن نزده، اما او در 
همان تاریخی كه خودش می گوید بیمار بوده، در مصاحبه با روزنامه 
اكیپ حضور داشته و حتی در لحظاتی از این گفت وگو ماسك نداشته 
اســت. او گفته: »فقط موقع عكاسی ماســك به صورت نداشتم. كارم 
اشتباه بود و تأیید می كنم باید قرار این مصاحبه را تعویق می انداختم.« 
مورد دیگر این است كه نوواك در فرم های سفر به استرالیا مدعی شده 
بود كه 14روز قبل رفتن به استرالیا سفر دیگری نداشته و این در حالی 
است كه برای تعطیالت به اسپانیا رفته بود. او گفته كه فرم ها را مدیر 
برنامه هایش پر كرده و اشتباه او یك خطای انسانی بوده است نه عمدی.

ستار در چهارمین المپیك زمستانی
سیدستار صید با قهرمانی در هفته سوم مسابقات بین المللی در ایران 
حضورش را در بازی های المپیك زمســتانی چیــن قطعی كرد. صید 
كه در 3دوره قبلی این بازی ها نماینده اسكی صحرانوردی بود، این بار 
شانس باالیی برای رفتن به این بازی ها داشت و حتی قبل از برگزاری این 
مسابقه هم حضور او در چین قطعی به نظر می رسید. با این حال او دیروز با 
قهرمانی در پیست شهید قطاسلو انتخابش را نهایی كرد. در صحرانوردی 
زنان هم سمانیه بیرامی باهر در تالش است به المپیك برود. او كه دوره 
قبل در این بازی ها حضور داشت، چندی پیش در تورنمنت بین المللی 
تركیه به امتیازات خوبی رسید ولی هنوز از رفتن به چین مطمئن نیست. 
ایران در اسكی آلپاین هم با 2 نماینده به چین می رود؛ یك اسكی باز زن 

و یك اسكی باز مرد.

تصمیمات عجیب در دوومیدانی 
فدراســیون دوومیدانی هفته آینده درباره نفرات اعزامی به مســابقات 
قهرمانی داخل سالن آسیا تصمیم می گیرد. ایران می تواند با 10ورزشكار 
در این مسابقات كه در قزاقستان برگزار می شود، شركت كند اما شواهد 
نشان می دهد كه فدراسیون تصمیمی برای اعزام تیم كامل ندارد. علی 
رضایی، دبیر فدراسیون به ایسنا گفته است كه حضور در این رقابت ها در 
اولویت برنامه های فدراسیون نیست: »هدف اصلی ما موفقیت در بازی های 
آسیایی2022است و مسابقات داخل سالن در اولویت نیست. بدون شك 
كسانی به مسابقات آسیایی می روند كه شانس كسب مدال در بازی های 
آسیایی را دارند. ورزشكارانی هم كه شــانس مدال در مسابقات جهانی 
جوانان و آسیا را دارند مدنظر ما هستند.« حسن تفتیان كه سهمیه حضور 
در مسابقات قهرمانی جهان داخل سالن را دارد، یكی از نفراتی است كه 
از تیم آسیایی حذف شده است. تفتیان برای حضور در مسابقات قهرمانی 
جهان در فرانســه و جامائیكا اردو دارد اما فدراسیون همه هزینه های او 
را پرداخت نمی كند. رضایی گفته اســت: »معادل هزینه هایی كه یك 
ورزشكار سطح یك داخل كشور با مربی داخلی دارد به تفتیان پرداخت 
می شود. مابقی هزینه های او را اسپانسر تامین می كند.« منظور رضایی از 
اسپانسر، اسپانسر شخصی تفتیان نیست. بخشی از هزینه های تفتیان از 
محل بودجه فدراسیون تامین می شود و بخش دیگر را حامی مالی خود 

فدراسیون پرداخت می كند.
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  وضعيت گاردريل هاي اتوبان يادگار بسيار بد است
چندين بار درخصوص وضعيت بسيار نامناسب گاردريل هاي اتوبان 
يادگار امام از محدوده پل مرزداران تا اتوبان چمران پيغام داده ام، واقعا 

هيچ مسئولي در شهرداري منطقه۲ اين وضعيت را نمي بيند؟
گلي از تهران

  آموزشياران نهضت سوادآموزي استخدام رسمي شوند
هنوز هستند كساني كه به خاطر رضاي خدا و كمك به مردم در مناطق 
دورافتاده با سختي و مشقت فراوان به مناطق صعب العبور و بد آب و 
هوا مي روند تا فرزندان اين كشور از نعمت سواد بهره مند شوند. جا دارد 
كه اين افراد به استخدام رســمي آموزش و پرورش درآيند تا عالوه بر 
تشويق براي ادامه اين عمل انسان دوستانه از مزاياي اين نوع استخدام 

بهره مند شوند.
خامسيان از كرمان 

  عبور و مرور ماشين هاي ترانزيت از محور كرج-تهران ممنوع شود
از رانندگاني هستم كه به واســطه شغلم كه رانندگي است، مرتب در 
مسير تهران – كرج تردد دارم. متأسفانه بسياري از اوقات وانت بارهاي 
سنگين و همين طور كاميون هايي كه از كشورهاي همسايه مي آيند در 
طول روز در اين جاده در رفت وآمد هستند درحالي كه اين كار خالف 
قانون است. همين خالف باعث ايجاد ترافيك و راهبندان هاي سنگين 
در جاده اي مي شود كه به خودي خود داراي ترافيك دائمي است. از 

مسئوالن خواهشمندم به اين موضوع رسيدگي كنند.
ابهري از تهران

  پايانه تاكسي فاز يك انديشه احيا شود
پايانه تاكســي در انتهاي بلوار دنيامالي واقع در فاز يك شهر انديشه 
شهريار چندين سال اســت كه تعطيل و به حال خود رها شده است. 
متأسفانه شهرداري  نه اقدامي جهت تغييركاربري اين پايانه مي كند 

نه ساخت بازار روز.
 يك شهروند از شهرانديشه

   قيمت هاي سرسام آور پيش فروش قبر در اهواز!
تا همين چند وقت پيش قيمت پيش فروش قبر در اهواز 3/5 ميليون 
تومان بود اما حاال به 11/5 ميليون تومان رســيده اســت! واقعا اين 
افزايش قيمت براي چيســت؟ اينكه ديگر به مواداوليــه و واردات و 

صادرات   ربطي ندارد؟
 نعمتي از اهواز

  سامانه پرداخت اينترنتي عوارض بزرگراه ها مشكل دارد
پرداخت عوارض بزرگراه ها از طريق ســامانه اينترنتي كالفه كننده 
است. در بيشتر مواقع سامانه يا باز نمي شود و يا اعالم خطا مي كند. از 

مسئوالن درخواست مي كنيم مشكالت اين سامانه را برطرف كنند.
خامسي از تهران

  كار پيمانكاران آسفالت در شهرها نيازمند نظارت جدي است
خيابان ها و كوچه ها با هزينه زياد آسفالت مي شوند ولي با نخستين 
باران يا سيل سطحي تخريب مي شوند. بايد پرسيد كه چرا در كشور ما 
اينگونه مي شود و در كشورهاي توسعه يافته آسفالت در سرما و گرما 
ده ها سال دوام مي آورد. ۲علت اساســي دارد: اول اينكه استانداردي 
براي كيفيت آسفالت ها وجود ندارد و اگر وجود دارد رعايت نمي شود و 
مهم تر اينكه بر كار پيمانكاران نظارتي مؤثر صورت نمي گيرد. بجاست 
مراجع مســئول با توجه به حجم ضايعاتي كه در مقياس ملي از اين 

طريق متوجه كشور مي شود به آن توجهي مضاعف كنند.
احسان باقري از تهران

   سيل كنارك پايان يافت و مشكالت باقي است
به رغم همه اطالع رساني هايي كه قبل از بارش باران درخصوص احتمال 
وقوع سيل در كنارك شده بود هيچ آمادگي ای وجود نداشت و خسارات 
بسياري به وجود آمد كه جبران آنها با توجه به توان اقتصادي استان 
و مردم بسيار زمان بر است و زندگي كناركي ها تا سال ها تحت الشعاع 
اين موضوع خواهد بود. حاال كه ســيل فروكش كرد و كمي آرام شد 
چرا مســئوالن فكري نمي كنند تا راه خطر را ببندنــد و دفعه ديگر 
چنين اتفاقاتي نيفتد. اين بار تعلل شد يا غافلگير شدند يا مسئوالن 
قبلي درســت عمل نكرده بودند و... هر چه بود زندگي ما بر آب شد، 
اكنون فكري بكنند تا بعد از اين چنين اتفاقاتي خسارات سنگين به 
 مردم و كشــور وارد نكند. دعاي خير كناركي ها بدرقه راه مسئوالن

پرتالش است.
بلوچي از كنارك

   خدمات پس از فروش فروشندگان اينترنتي سراب است
بارها پيام هاي تبليغاتي از شركت پرفروش اينترنتي كاال برايم آمده 
كه »از ما خريــد كن،  راضي نبودي يك هفتــه اي برگردان«. ما يك 
گلدان آكواريومي خريديم كه وقتي به دست ما رسيد كامال شكسته 
بود. با مأمور ارسال صحبت كرديم گفت ارتباطي به ما ندارد و من فقط 
مسئول ارسال هستم. هر چقدر هم پيام مي دهيم و پيگيري مي كنيم 
كسي پاسخگو نيست. چرا هيچ نظارتي بر عملكرد فروشندگان بزرگ 

اينترنتي كاال و ابزار نيست. تا كي بايد تاوان بدهيم؟
عين اللهي از تهران 

   منزلي ندارم كه بخواهم خالي يا پربودنش را اعالم كنم
از سامانه شهر سازي  براي من و دختر مجردم پيامك آمده منزل خالي 
خود را معرفي كنيم درصورتي كه ما اصال خانه اي به نام خود نداريم تا 

چه رسد به خالي اش!
محمدزاده از طبس

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

پاسخ مسئوالن

قصاص قاتل مدير 
دانشگاه 

نگهبان يكي از دانشگاه هاي تهران كه ۲سال 
قبل با انگيزه اختالف مالــي و كاري، يكي از 
مديران اين دانشــگاه را به قتل رســانده و به 
قصاص محكوم شده بود، سحرگاه ديروز به دار 

مجازات آويخته شد.
به گزارش همشهري، ماجراي اين جنايت به 
شامگاه بيست ودوم دي سال98 برمي گردد. 
آن شب افرادي كه از مقابل دانشگاهي معتبر 
در تهران عبور مي كردند، چشم شان به صحنه 
هولناكي افتاد. ۲نفر درست مقابل دانشگاه با 
هم درگير شده بودند و يكي از آنها با ميله آهني 
ضربه اي به ســر ديگري زد. وقتي مرد زخمي 
روي زمين افتاد، ضارب به ســرعت پا به فرار 
گذاشت. شــاهدان با اورژانس و 110 تماس 
گرفتند اما امدادگران وقتــي به محل حادثه 
رســيدند كه مرد زخمي جانش را از دســت 
داده بود. در ادامه تحقيقات مشخص شد كه 
درگيري ميان ۲نفر از پرسنل دانشگاه رخ داده 
است؛ مقتول مردي ۴۷ساله و مدير تداركات 

دانشگاه و عامل جنايت نيز نگهبان آنجا بود.
قاتل پــس از جنايــت متواري شــده بود اما 
مأموران موفق شدند ساعتي بعد وي را دستگير 
كنند. قاتل كه مردي ۴۴ساله بود انگيزه اش از 
جنايت را اختالف مالي و كاري با مقتول عنوان 
كرد و در توضيح ماجرا گفت: من حدود ۲0سال 
در دانشگاه كار مي كردم و نگهبان بودم. مقتول 
مسئول تداركات و مدير بخش من بود. اما اين 
اواخر خيلي مرا اذيت مي كرد و به شــدت با او 
اختالف داشتم؛ هم كاري و هم مالي. بارها از 
او خواستم كه جايگاه كاري مرا تغيير بدهد اما 
او اهميتي به خواسته من نمي داد. همه اينها 

باعث شده بود كه از او كينه به دل بگيرم.
وي ادامه داد: از چند روز قبل فكر انتقام از او به 
سرم زده بود تا اينكه شب حادثه نقشه ام را اجرا 
كردم. او در خصوص حادثه گفت: شب حادثه 
حدود ساعت19 بود كه مقتول از محل كارش 
يعني از دانشگاه خارج شد. من نيز به دنبال او 
رفتم. پيش از خارج شدن از محوطه دانشگاه، 
يك ميلگرد كه در اتاقك نگهباني بود برداشتم. 
مقتول به خيابان رفت تا سوار ماشينش شود كه 
مقابل دانشگاه پارك بود، اما پيش از سوارشدن 
به سمتش هجوم بردم. بر سر اختالفاتي كه با 
او داشتم درگيري ميان ما پيش آمد تا اينكه با 
ميلگرد ضربه اي به سرش زدم و همين باعث 

شد كه جانش را از دست بدهد.
متهم در ادامه به قصاص محكوم شد كه با تاييد 
حكم از سوي ديوانعالي كشور سحرگاه ديروز به 
سالن اجراي حكم در زندان رجايي شهر منتقل 

و به دار مجازات آويخته شد.

جاماندن كيف سارق  
اسرار سرقت 200ميليوني 

را بر مال كرد
ســارقاني كه با دســتبرد به خانه اي در شرق 
تهران ۲00ميليون تومان سرقت كرده بودند 
فكرش را هم نمي كردند كــه جاماندن كيف 
جيبي يكي از آنها دست شان را رو كرده و باعث 

دستگيري شان شود.
به گزارش همشــهري، چند روز قبل مردي 
به كالنتري 169مشــيريه رفت و از دستبرد 
ســارقان به خانه اش خبــر داد. او گفت ۲روز 
قبل همراه خانــواده ام از خانه بيرون رفتم اما 
وقتي برگشتيم متوجه شدم در ورودي تخريب 
شده و ســارقان اموال با ارزشي را كه در خانه 
بوده، سرقت كرده اند. آن طور كه مالباخته ادعا 
مي كرد ارزش اموال سرقتي حدود ۲00ميليون 
تومان بود. با اين شكايت تحقيقات كارآگاهان 
پايگاه ششــم پليــس آگاهي تهــران براي 
شناسايي سارقان آغاز شــد. آنها  با حضور در 
محل سرقت پي بردند كه سارق يا سارقان از 
طريق ساختمان همســايه مجاور وارد حياط 
خانه شده و با رفتن به پشت در واحد مسكوني 
در ورودي را تخريب و نقشــه سرقت را عملي 
كرده اند. آنها در حال بررســي محل ســرقت 
بودند كه يك كيف جيبي مردانه كشف كردند. 
اوراق هويتي كه در اين كيف قرار داشت متعلق 
به مردي به نام داوود بود. كشف اين كيف باعث 
مطرح شدن اين فرضيه شد كه به احتمال زياد 
كيف متعلق به يكي از سارقان است كه هنگام 
سرقت جامانده اســت. در همين حال زماني 
كه مأموران به استعالم درباره سوابق صاحب 
كيف پرداختند پي بردنــد كه او ازجمله افراد 
سابقه داري است كه پيش از اين بارها به اتهام 
سرقت دستگير شده اســت. اين سوابق ظن 
مأموران نسبت به صاحب كيف را تقويت كرد و 
باعث شد او چند روز بعد در مخفيگاهش واقع 

در مشيريه دستگير شود.
وقتي ايــن متهــم در پليــس آگاهي تحت 
بازجويي قرار گرفت به دست داشتن در سرقت 
۲00ميليوني از خانه شــاكي اعتراف كرد. او 
گفت با همدستي ۲نفر از دوستانش نقشه اين 
سرقت را اجرا و اموال مسروقه را با استفاده از 
يك خودروي تيبای سفيدرنگ منتقل كرده اند. 
سرهنگ سيدقاسم موسوي فر، رئيس پايگاه 
ششم پليس آگاهي پايتخت با اعالم جزئيات 
اين پرونده گفت: با اعترافات متهم ۲همدست 
او نيز دســتگير و اعضاي اين باند 3نفره روانه 

زندان شدند.

   آموزش عجيب در زندان
»با ظرف مايع ظرفشويي، كارتي درست كرده بودم كه با آن مي توانستم در 
خانه ها را باز كنم.«  اين را دزد سابقه داري مي گويد كه به گفته خودش در 
زندان آموزش ساخت وسيله اي را ديده كه بتواند با آن دِر ساختمان ها را باز 

كند و دست به سرقت از آنجا بزند.

چطور با يك كارت وارد خانه مي شدي؟
كافي است يك روز در زندان زندگي كنيد و با سارقان حرفه اي طرح دوستي بريزيد، تا 
از آنها شيوه و شگرد سرقت هاي عجيب و البته باورنكردني را ياد بگيريد. البته چيزي 
كه من ياد گرفته بودم آنقدرها هم حرفه اي نبود. من نزد يك متهم سابقه دار آموزش 
ديدم تا كليد همه ساختمان ها را طراحي كنم. نمي توانم كامل توضيح بدهم و فرمولش 
را بگويم. فقط مي توانم بگويم ابزار اصلي ام يك ظرف ريكا بود به همراه خمير. با آن 
چيزي شبيه كارت درست مي كردم. البته فرمول خاصي داشت و به اين راحتي هم 

نبود و بعد با كارت درِ هر ساختماني را مي توانستم باز كنم.
چه وسايلي سرقت مي كردي؟

اولويتم دوچرخه و كفش هاي گران قيمت بود. وقتي وارد ســاختمان ها مي شــدم، 
اگر دوچرخه اي در حياط بود آن را ســرقت مي كردم. بعد كفــش و كتاني ها را هم 
برمي داشتم؛ يا خودم مي پوشــيدم يا مي فروختم. دوچرخه ها را هم مي فروختم و 

پولش خرج زندگي مي شد.
وارد خانه ها هم مي شدي؟

گاهي دلم را به دريا مي زدم و با همان كارت در خانه ها را باز مي كردم. راستش يكي 
دوبار هم توانستم پول و طال بردارم اما در سرقت هاي بعدي هربار كه ريسك مي كردم 
و در خانه را باز مي كردم با زني مواجه مي شدم. او با ديدن من جيغ مي كشيد و من از 

ترس بي آنكه سرقتي انجام بدهم فرار مي كردم.
گفتي در زندان شگرد ساخت كارت را ياد گرفتي، به چه اتهامي 

زنداني بودي؟
آشنايي با يك زن معتاد زندگي ام را تباه كرد. پس از آشنايي با او در دام اعتياد گرفتار 
شدم و بعد تبديل شدم به يك قاچاقچي. در نهايت پليس دستگيرم كرد و به زندان 
افتادم. حدود 5سالي در زندان بودم و پس از آزادي بود كه تصميم گرفتم خانه ها را 

خالي كنم، اما خيلي زود گير افتادم و دوباره بايد زنداني شوم.

   سرقت براي خريد كفش و لباس  گران قيمت
در طرح رعد52، متهم سابقه داري دستگير شده كه با همدستي 
2نفر از دوســتانش، تجهيزات دوربين هاي كنترل ترافيك و 
سرعت را ســرقت مي كردند. اعضاي اين باند كه فقط يك نفر 
از آنها دستگير شده و 2نفر ديگر فراري هستند پس از سرقت، 
تجهيزات را به مالخر مي فروختند. متهم دستگيرشــده در 
گفت وگو با همشهري جزئيات ســرقت هاي سريالي خود را 

شرح داد.

با چه شگردي سرقت مي كرديد؟
من به همراه دوستم سوار بر خودرو مي شديم و در اتوبان با سرعت باال 
حركت مي كرديم. هر دوربيني كه عكس نمي گرفت و مشكل فني داشت 

را شناسايي كرده و آن را با كمان اره سرقت مي كرديم.
با دوربين ها چه كار مي كرديد؟

آنها را مي فروختيم و پولش را بين همديگر تقسيم مي كرديم.
چند سرقت انجام داديد؟

تعدادش را نمي دانم اما معموال شبي يك يا ۲ سرقت انجام مي داديم.
انگيزه ات از سرقت چه بود؟

من عاشق اين بودم كه لباس مارك دار و گران قيمت بپوشم. )متهم به 
كفش هايش كه يك برند معروف است اشاره مي كند و ادامه مي دهد( 
اين كفش ها اگرچه دست دوم اســت اما برند معروفي است. كفش را با 
پول دزدي خريدم و بايد بگويم كه سال هاســت به خاطر خريد لباس و 

كفش مارك دار دزدي مي كنم.
چند فقره سابقه داري؟

8فقره سابقه سرقت و حمل مواد مخدر دارم.

   حسادت، انگيزه آتش زدن 5خودرو
يكي از عجيب ترين مجرمان دستگيرشده در طرح رعد، پسر جواني است كه 5خودروي 
بنز، بي ام و و... را آتش  زده است. او ابتدا خونسردانه به سؤاالت خبرنگاران پاسخ مي دهد 
اما ناگهان خودش را به ديوانگي زده و گفته هاي عجيبي مطرح مي كند. اين مرد 35ساله 

مدعي است كه به خاطر حسادت ماشين ها را آتش مي زده.

صاحبان خودروها را مي شناختي؟
نه. آنها را اتفاقي انتخاب مي كردم و قطعا آدم هاي خوش شانسي نبودند كه در بين اين همه ماشين 

مدل باال ماشين آنها را انتخاب كرده بودم.
چه وقت هايي سراغ ماشين ها مي رفتي؟

هر وقت عصباني بودم! شب هايي كه خشمگين مي شدم يك ظرف بنزين تهيه مي كردم، سوار بر 
موتور مي شدم و شروع مي كردم به پرسه زدن در خيابان هاي شرق تهران. به محض شناسايي يك 
خودروي مدل باال بنزين را روي آن مي ريختم و سپس كبريت را مي كشيدم. ناگهان آتش شعله ور 
مي شد و ماشين در آتش مي سوخت. )در همين هنگام متهم به خودروي سوخته بنز اس-500 كه 
در كنج حياط پليس قرار دارد اشاره مي كند و با خونسردي ادامه مي دهد( من اين خودرو را آتش 
زدم، چون نمي توانستم ببينم همنوع خودم مي تواند اين ماشين مدل باال را بخرد و سوار بر آن شود 

اما من حتي پول خريد يك خودروي معمولي و ارزان قيمت را هم ندارم.
شغلت چيست؟

بيكارم. البته قبال بازارياب و مســئول توزيع تجهيزات و لوازم پزشــكي بودم اما حدود 6ماه قبل 
اخراج شدم.

چرا اخراج شدي؟
برادر كوچك ترم را هم برده بودم آنجا ســر كار، اما مديرمان مــدام از كار برادرم ايراد مي گرفت. 
نمي توانستم ببينم به برادرم توهين مي شود. يك جورايي غيرتي شدم و به مدير بي احترامي كردم. 
پس از آن مدير اخراجم كرد. از آن موقع در جست و جوي كار مناسب بودم اما پيدا نشد. بعد از آن از 

همه بيزار شدم و شروع كردم به آتش زدن ماشين ها.
چندتا ماشين آتش زدي؟

فكر مي كنم 5تا. بنز و بي ام و، گران قيمت ترين خودروهايي بود كه آتش زدم تا خشمم را خالي كنم.
اين خشم به  دليل همان حسادتي بود كه به آدم  پولدارها داشتي؟

من عاشق دختري بودم كه خانواده اش اجازه ازدواج به ما نمي دادند. همين باعث مي شد خشمگين 
شوم و براي خالي كردن خشمم ماشين ها را به آتش بكشم؛ همان ماشين هايي كه آرزويم اين بود 
روزي پشت فرمان آنها بنشينم و متعلق به  خودم باشد. )متهم يكباره حرف هاي عجيبي مي زند؛ 
انگار تلنگري به او زده باشند و سعي مي كند خودش را مجنون نشان بدهد( البته من صاحب يك 
مجتمع تجاري هستم و يك نمايشگاه خودرو دارم اما مردم اجازه نمي دادند از آنها استفاده كنم. 
منظورم اين است مردم از طريق آنتن هايي كه روي پشت بام ها بود سيگنال هايي مي فرستادند تا 

مانع استفاده من از دارايي هايم شوند!
تا چنددقيقه قبل كه مي گفتي بيكار بودي و از سر حسادت ماشين ها را به 

آتش مي كشيدي.
نه دروغ گفتم! 

سابقه بيماري روحي يا بستري شدن در بيمارستان اعصاب و روان را داري؟
مگر من ديوانه ام!

آنطور كه از گفته هايت مشخص است، به دليل بيكاري نمي توانستي با دختر 
مورد عالقه ات ازدواج كني اما سعي داري خودت را به ديوانگي بزني؟

مگر هركس صداهاي عجيب در سرش بشنود ديوانه اســت؟! اصال همان صداهايي كه در مغزم 
مي شنيدم به من دستور آتش زدن ماشين ها را مي داد. شما اينطور بنويسيد! 

سابقه داري؟
آخرين بار 10سال قبل از زندان آزاد شدم. سابقه سرقت و كيف قاپي داشتم اما 10سالي مي شد كه 

دور خالف را خط كشيده بودم.

عامالن شهادت 2مإمور پليس به دار مجازات آويخته شدند
مردان مســلح كه در جريان تيرانــدازي به يك تانكر 

سوخت در خرم آباد موجب شــهادت ۲نفر از مأموران پيگيري
نيــروي انتظامــي شــده بودنــد، بــه دار مجازات 

شدند. آويخته 
به گزارش همشهري، ساعت۲:30 بامداد 1۷بهمن ماه سال9۷ مأموران 
گشت كالنتري15 خرم آباد هنگام گشتزني در بلوار شهيد چاغروند 
در اطراف پمپ بنزين به سرنشــينان يك خودروي پرايد مشكوك 
شدند. مأموران قصد بررسي موضوع را داشــتند اما پيش از آنكه به 
مظنونان نزديك شوند، آنها شروع به تيراندازي كردند. در جريان اين 
تيراندازي گلوله افراد مســلح به تانكر خالي گاز مايع كه در نزديكي 
پمپ بنزين پارك شده بود، اصابت كرد و انفجار مهيبي رخ داد. در اين 
حادثه سرباز وظيفه به نام نجم الدين باوي و ستوان يكم جابر بيرانوند 
به شهادت رسيدند و تحقيقات براي دستگيري مهاجمان آغاز شد. 
مدتي بعد رئيس كل دادگستري استان لرستان از دستگيري ۲عامل 
اين حادثه تروريستي خبر داد و گفت كه اين افراد از نيروهاي اخراجي 
دستگاه هاي نظامي هستند كه بازخريد شده اند. محمد رزم ادامه داد: 
۲عامل اصلي اين حادثه با پنهان كردن اسلحه خود و پوشيدن جليقه 
ضد گلوله و همچنين تهيه يك موتورسيكلت، اقدام به تيراندازي به 
پمپ بنزين در منطقه دره گرم خرم آباد كــرده بودند كه در جريان 
تيراندازي آنها ۲مامور پليس به شهادت رسيدند. وي گفت: متهمان 
در بازجويي ها گفتند كه انگيزه خاصي نداشته و تنها براي ايجاد رعب 

و وحشت اقدام به اين كار كرده اند. 
با دستگيري اين افراد و اعترافات آنها، براي هر دو متهم كيفرخواست 

صادر شــد و متهمان در دادگاه كيفري يك استان لرستان پاي ميز 
محاكمه قرار گرفتند. 

آنها در جلسه محاكمه اتهاماتشان مبني بر مباشرت در قتل عمدي 
شهيد جابر بيرانوند و شــهيد نجم الدين باوي، تخريب تانكر سوخت 
توسط مواد منفجره، حمل و نگهداري و خريد و فروش ۲ قبضه اسلحه 
كالشنيكف، ايراد جرح عمدي با اسلحه كالشنيكف، اخالل در نظم 
عمومي به وسيله اسلحه گرم، حمل و نگهداري يك عدد مين انفجاري 
جنگي و همچنين سرقت خودروي نيروي انتظامي را قبول كردند و 

به اتهام قتل به قصاص محكوم شدند.
روز گذشــته، رئيس كل دادگستري استان لرســتان از اجراي حكم 
قصاص اين دو تروريســت خبر داد و گفت كه آنها بــه دار مجازات 

آويخته شدند.

به دنبال قتــل تصادفي 
شــهردار جوان دهدز در داخلي

جريان درگيري مسلحانه 
پليس و سارقان مسلح، تمامي عامالن 

اين تيراندازي دستگير شدند.
به گزارش همشــهري، حدود ســاعت 
۲بعدازظهر يكشــنبه مأموران گشت 
پليس شــهر ايذه در يكي از خيابان ها 
۲سارق فراري را كه از مدتي قبل تحت 
تعقيب قضايي بودند، سوار بر يك خودرو 

شناسايي كردند. 
آنهــا براي دســتگيري ســارقان وارد 
عمل شــدند، اما متهمــان به محض 
ديدن خودروي گشت پليس پا به فرار 

گذاشتند. وقتي ســارقان وارد خيابان 
محمد رسول اهلل شدند، به سوي مأموران 
كه در تعقيــب آنها بودنــد تيراندازي 
كردند. ميــان آنها و پليــس درگيري 
مسلحانه درگرفت و يكي از گلوله هاي 
شليك شــده در جريان اين درگيري 
به صــورت تصادفــي به پاي شــهردار 
38ســاله دهدز كه آن ســوي خيابان 
ســرگرم صرف ناهار در رســتوران بود 

اصابت كرد.
فرشاد نقدي، شهردار شــهر دهدز، از 
صبح زود به همراه راننده اش براي انجام 
ماموريت كاري راهي شــهر ايذه شده 
و پس از انجام كارهايش در رســتوران 

سرگرم صرف ناهار بود كه بر اثر اصابت 
گلوله بــه رانش مجروح شــد و پس از 
انتقال به بيمارستان جانش را از دست 
داد. از سوي ديگر ســارقان مسلح پس 
از درگيري مســلحانه با پليس متواري 
شــدند كه به دنبال قتل شهردار جوان، 
تحقيقات براي دستگيري آنها آغاز شد.

روز گذشته دادستان ايذه اعالم كرد كه 
در جريان تحقيقات شبانه روزي پليس 
تمامي عامالن تيرانــدازي كه منجر به 
جان باختن شــهردار دهدز شــده بود 
دستگير شــدند و همگي آنها به مرجع 
قضايي معرفي شده و تحقيقات از آنها 

ادامه دارد.

دستگيري قاتالن شهردار   دهدز   

مأموران پليس 634سارق و مالخر را دستگير كردند

مجرمان عجيب پايتخت

خيابان شهيد كالهدوز روزانه جهت رفع سدمعبر بازديد مي شود
روابط عمومي شــهرداري منطقه3 تهران پيرو چاپ پيام مردمي با 
عنوان »كسبه خيابان شهيد كالهدوز براي عابران سد معبر مي كنند« 
در ســتون »با مردم« روز ۲9آذرماه پاسخ داده اســت:»با عنايت به 
گزارش هاي رسيده به اســتحضار مي رساند: خيابان شهيد كالهدوز 
در دستور كار بازديد منظم و مستمر روزانه اكيپ معبربان نواحي 3و 
5)3مرتبه در روز( قرار داشته و پيرو گزارش فوق با حسايت بيشتر اين 

امر پيگيري خواهد شد.«

پنجاه ودومين مرحله از طرح رعد كه از چند روز قبل با مشاركت تمام كالنتري هاي پايتخت به اجرا درآمده بود، با 
دستگيري 63۴سارق و مالخر پايان يافت.

 به گزارش همشهري، در اين طرح ۲15حكم قضايي اجرا شــد و در جريان آن 3۲باند تبهكاري منهدم شدند. به 
گفته سردار حســين رحيمي، فرمانده انتظامي تهران، در تازه ترين طرح رعد 63۴سارق و مالخر دستگير شدند 
كه با دســتگيري آنها 1۴۴دستگاه خودرو و موتور ســرقتي كشف شــد. رئيس پليس تهران ادامه داد: در ميان 
دستگيرشدگان ۲6محكوم متواري نيز حضور دارند و اموال سرقتي كشف شده از مجرمان 16ميليارد تومان ارزش 
ريالي دارد. وي افزود: ۲۴درصد از سارقان دستگيرشــده در حوزه سرقت خودرو، 13درصد موبايل قاپي، ۴درصد 
سارقان منزل و 55درصد ســارقان اماكن خصوصي و دولتي هستند. او همچنين از كشف 500سيستم ماينر در 
جنوب و جنوب غربي تهران خبر داد و گفت: پرونده مجرمان دستگيرشده در اختيار مرجع قضايي قرار خواهد گرفت.

شهيد سرباز وظيفه   نجم الدين باوي

شهيد ستوان يكم جابر بيرانوند



پنجشنبه 23 دی 221400
فرهنگی شماره  8412

پایان ماه عسل 
تلویزیون های اینترنتی
وزارت ارشاد نسبت به پخش غیرمجاز فیلم های خارجي  

هشدار داد
سال هاست كه فیلم هاي خارجي براي 

مخاطبان ايراني نمايش داده مي شود، گزارش
بدون اينكه كپي رايت اين آثار پرداخت 
شده باشد. با اينكه در ظاهر، براي مثال، تماشاي رايگان 
يك فیلم هالیوودي كه بودجه ســنگیني هم صرف 
تولید آن شده، ضرري ندارد و استوديوي صاحب اثر هم 
نمي  تواند جلوي اين كار را بگیرد، اما گويا قضیه به اين 
سادگي ها نیست و پخش اين فیلم ها آنطورها هم كه 
به نظر مي رسد، خالي از اشكال نیســت. به گزارش 
همشهری، در چند ســال اخیر، با رشد پلتفرم هاي 
نمايــش آنالين، پخــش محصــوالت خارجي كه 
كپي رايت آنها پرداخت نشــده، افزايش يافته و حاال 
بخش عمده اي از محصوالت اين پلتفرم ها را فیلم ها و 
انیمیشن هاي خارجي تشكیل مي دهد. جالب است كه 
پلتفرم هاي ايراني براي نمايش فیلم ها، ســريال ها و 
انیمیشــن هاي خارجي كه هزينــه اي بابت خريد 
كپي رايت آنهــا نكرده اند، از مشــتركان داخلي حق 
اشتراك مي گیرند و ســود كالني از محصوالتي كه 
نقشي در تولیدشان نداشته  اند، مي برند. اما واقعیت اين 
است كه استوديوهاي ســازنده فیلم ها و سريال هاي 
خارجي از پخش غیرمجاز آثارشــان در ايران آگاهي 
دارند. براي نمونــه در ســال1398، كمپاني بزرگ 
نتفلیكس در يكي از صفحاتش در فضاي مجازي به 
پخش بي اجازه آثــارش در پلتفرم نماوا واكنشــي 
طنزآمیز نشــان داد، اما پیگیري هاي كمپاني هاي 

خارجي صرفا به واكنش هاي طنزآمیز ختم نمي شود و 
تبعات پخش غیرمجاز آثار خارجي مي تواند توقیف 
دارايي هاي ايران در خارج از كشور باشد. اين كمپاني ها 
با بهره گیري از وكالي حاذق كه بــه زير و بم قوانین 
حقوقي اشــراف كامل دارند، در مجامع بین المللي 
به دنبال گرفتن حق و حقوق شان هستند. تاكنون هیچ 
مرجع و سازمان رسمي اي در ايران به مسئله كپي رايت 
توجه جدي نشان نداده، اما اخیرا در پنجمین جلسه 
شوراي معاونان و مديران سازمان سینمايي كشور كه 
با حضور  رئیس سازمان سینمايي برگزار شد، به اين 
موضوع توجه شده است. در اين جلسه اعالم شد تمامي 
مســئولیت اكران فیلم هاي خارجــي فاقد حقوق 
كپي رايت كه در پلتفرم ها در حال انجام است، تمام و 
كمال بر عهده ساتراست. درصورت بي توجهي به اين 
موضوع مهم و درصورت تغییر شــرايط و مناسبات 
بین المللي، بابت اين موضوع خسارت سنگیني از سهم 
هر ايراني توسط كمپاني هاي صاحب اثر مطالبه خواهد 
شــد و درصورت بي توجهي و عدم رعايــت قوانین و 
بي مســئولیتي عده اي محدود، اين خسارت قطعا از 
جیب هر ايراني پرداخت مي شــود. از دستگاه هاي 
ذيربط درخواســت داريم تا نســبت بــه نظارت و 

تصمیم گیري در اين زمینه اقدام كنند.
بايد امیدوار بود كه نه فقط با پلتفرم ها بلكه با تمامي 
پخش كنندگان غیرمجاز آثار خارجي برخورد جدي 

و قانوني شود.

بهمن پرترافيك
بازيگراني كه روي صحنه تئاتر كارگرداني مي كنند

جشنواره بین المللي تئاتر فجر تا 20روز ديگر برگزار 
مي شود، برخي از نمايش ها كه اجراي خود را اواسط 
دي ماه شروع كرده اند، ممكن است در جشنواره هم 
اجرا داشته باشند. حضور برخي از بازيگران در مقام 
كارگردان قابل توجه است. عالوه بر اجراهاي تهران، 
ديگر شــهرها ازجمله مشــهد هم جزو استان هاي 

پراجرا هستند.

روياي شب نيمه تابستان، امين زندگاني
امین زندگاني كه بــراي عالقه مندان بــه تئاتر با 
بازي در نمايش هــاي »تانگوي تخم مــرغ داغ«، 
»جاده طوالني مارپیچ« و »پايین گذر ســقاخانه« 
شناخته شده، اين بار »روياي شب نیمه تابستان« را 
كارگرداني مي كند. اين نمايش اجرايش را از 13دي 
در ســالن ناظرزاده ايرانشــهر آغاز كرده و نمايش 
محصول يك دوره بلندمدت آموزشي است. زندگاني 
براي كارگرداني يكي از آثار شكسپیر را انتخاب كرده 
و اين نمايش جزو پربازيگرترين نمايش هايي است 
كه اين روزها اجرا مي شود. در ســالن سمندريان 
هم تا 28بهمن نمايش »ســاير بازمانــدگان« به 

كارگرداني مهرداد مصطفوي اجرا مي شود.

سعيد داخ و اصوات سرگردان
 ســعید داخ از بازيگران تئاتر هــم نمايش »اصوات 
ســرگردان« را تا دهم بهمن در ديــوار چهارم اجرا 
مي كند. »لیلیت« نمايشي از محمدرضا شاه مرادي 
است كه تا پايان دي ماه در سالن سايه تئاترشهر روي 

صحنه است؛ نمايشي كه 4جايزه از جشنواره تئاتر 
مقاومت گرفته است. »احتماالت« علي شمس هم 
در تئاترشهر تا دهم بهمن ادامه دارد. سجاد افشاريان 
هم »بك تو بلك« را تــا 20بهمن روي صحنه دارد. 
اين نمايش در سالن گاليل شــهرزاد اجرا مي شود. 

افشاريان در مقام تهیه كننده هم »مانستر« را دارد.

راديكال هفت مميز هفت، حاتمي و آشا محرابي
محمد حاتمي هم از 25دي مــاه نمايش »راديكال 
هفت ممیز هفت« را با بازي خودش و آشا محرابي 
در ســالن نقطه عطف اجرا مي كند. به گفته حاتمي 
»نمايش قصه اي جهانــي و اجتماعي دارد و درباره 
مهاجرت هــاي اجباري اســت. در ايــن نمايش 
موضوعاتي مانند نابرابري هــاي اجتماعي و ظلمي 

پالن

بازگشت مجري ها به اسكار
ســرانجام پس از 3ســال برگزاري مراسم اســكار بدون مجري، 
در سال2022 اين مراســم با حضور يك مجري از طريق شبكه 
اي ابي سي پخش خواهد شــد. به گزارش ورايتي، كريگ ارويچ، 
رئیس هولو اوريجینالز و  اي بي سي اينترتینمنت، ضمن اعالم خبر 
فوق از فاش كردن نام مجري مراسم اسكار2022 خودداري كرد. 
او حتي به شوخي گفت مجري برنامه سال آينده ممكن است خودم 
باشم. جیمي كیمل، كمدين، نويســنده و تهیه كننده آمريكايي، 
مراسم اسكار سال هاي 2017 و 2018 را به عنوان آخرين مجري 
اين مراســم برگزار كرد. طي يك دهه اخیر نیز مراســم اسكار با 
مجرياني نظیر كريس راك استند آپ كمدين، بازيگر و كارگردان 
)2016(، نیل پاتريك هريس بازيگر و مجري برنامه هاي تلويزيوني 
)2015(، الن د ژنره، كمدين و مجري تلويزيوني )2014(، ســت 
مك فارلین، بازيگر، فیلمنامه نويــس و كارگردان )2013(، بیلي 
كريســتال  بازيگر، كمدين و كارگردان مشــهور)2012(، جیمز 
فرانكو بازيگر، كارگردان و نويسنده و آن هاتاوي بازيگر )2011(، 

برگزار شده است.
از میان اين اسامي، احتمال انتخاب ست مك فارلین يا جیمز فرانكو 
و آن هاتاوي، از سوي  اي بي سي و آكادمي اسكار به منظور جذب 
مخاطبان جوان تر، محتمل به نظر مي رسد. با اين حال، منتقدان 

نسبت به انتخاب اين گزينه ها چندان خوش بین نیستند.
آخرين بار در ســال2019 بود كه كوين هارت كمدين استند آپ 
و بازيگر آمريكايي براي مجري گري مراســم اسكار انتخاب شد، 
اما به دلیل تويیت هايي كه از نظر مســئوالن آكادمي نامناســب 
تلقي مي شــد و به دلیل اينكه به خاطر انتشار اين تويیت ها حاضر 
به عذرخواهي نشــد، از مجري گري كناره گیري كرد، از آن زمان 
به بعد ديگر مراسم اســكار بدون مجري برگزار شد. به دلیل آنكه 
میزان تماشاگران مراسم اسكار در ســال2019 نخستین سالي 
كه اين مراسم بدون مجري برگزار شد، افزايش يافته بود، شبكه 
 اي بي سي تصمیم گرفت اسكار2020 را نیز بدون مجري برگزار 
كند. در سال2020 از میزان تماشــاگران مراسم اسكار تا حدي 
كاسته شد، در سال2021 كه مراسم اسكار به دلیل شیوع كرونا به 
تعويق افتاد و در ايستگاه يونیون لس آنجلس بدون مجري برگزار 
شد، میزان تماشاگران مراسم اسكار به بیش از نصف تقلیل يافت. از 
همین رو و به منظور افزايش دوباره تماشاگران مراسم اسكار، شبكه  
اي بي سي تصمیم گرفت  مراسم ســال2022 را همراه با مجري 
برگزار كند. در سال2019، سالي كه فیلم »پارازيت« برنده اسكار 
شد، بینندگان اين مراســم 23.6میلیون نفر بود، در سال2021، 
سالي كه سرزمین كوچ نشینان اسكار را برد، بینندگان اين مراسم 

10.4میلیون نفر بود.
اي بي سي همچنین اعالم كرد كه گلن ويس دوباره مراسم اسكار 
را كارگرداني خواهد كرد. اين براي هفتمین سال متوالي است كه 
وي اين مراســم را كارگرداني مي كند. مراسم اسكار سال2022 
همچنین باز هم مطابق معمول در ســالن تئاتر دالبي در هالیوود 

برگزار خواهد شد.

كه به بعضي جوامع مي رود، مورد توجه قرار گرفته 
است. داستان نمايش رئال است، ولي چون همواره 
به شكســتن مرزهاي واقعیت و خیال عالقه مندم، 
از نويســنده خواســتیم اين موضوع را هم مدنظر 

داشته باشد.«

شام خداحافظي در هيالج
از ديگر نمايش هايي كه اجرايــش را به تازگي آغاز 
كرده، »شام خداحافظي« نوشــته متیو دوالپورت 
و الكســاندر دوال پتولیر با ترجمه ساناز  فالح  فرد و 
داراماتورژي و كارگرداني داريوش  شهبازي است؛ 
نمايشي با 3بازيگر كه در تماشــاخانه هیالج اجرا 
مي شــود. از 23دي ماه هم نمايــش »1417« از 
نوشته هاي ســعید آلبوعبادي در تماشاخانه سرو 
حوزه هنري اجرا مي شود؛ نمايش 50دقیقه اي كه 
ساعت19روي صحنه مي رود. رضا حسین زاده هم از 
آخرين روزهاي دي ماه »اسكار« را در شهرزاد اجرا 
مي كند؛ نمايشي كه اجرايش يك ماه طول مي كشد. 
در تماشاخانه اهورا هم سیاووش مهندسي نمايش 
»چهارشــنبه آخرين روز هفتــه« را روي صحنه 
مي آورد. مجموعه تازه تاســیس آبــان هم نمايش 
»پیوند خوني« به كارگرداني اشــكان صادقي را تا 

10بهمن روي صحنه دارد.

بازي ايوب آقاخاني و 2نمايشنامه از چرمشير
خانه نمايش مهرگان هم میزبان »ماه بر ترك اسب 
پیر« از نوشته هاي ايوب آقاخاني است؛ نمايشي به 
كارگرداني محمد عبدالهادي كه آقاخاني تنها بازيگر 
آن است. در تماشاخانه ملك هم نمايش »همه  چیز 
مي گذرد، تو نمي گذري« نوشــته محمد چرمشیر 
به كارگردانــي رضا بهرامي اجرا مي شــود. عباس 
غفاري هم نمايش »مي خواستم اسب باشم« كه از 
نوشته هاي چرمشیر است را در عمارت نوفل  لوشاتو 

تا 19بهمن روي صحنه دارد.

فهيمه پناه آذر
روزنامه نگار

از اول بهمن ماه مهران رنج بر قرار است نمايش»مارادونا« را با 
قيمت بليت 80هزار توماني اجرا كند، با توجه به قيمت بليت 
60هزار توماني نمايش ها تا دي ماه، به نظر مي رســد برخي از 
سالن هاي نمايشي بهاي بليت را از دومين ماه زمستان بيشتر 
كنند. هر چند برخي از سالن ها نيز قيمت بليت شان به 90هزار 
تومان هم مي رسد. البته تئاتر شهرزاد هم قيمت بليت هايش 
تقريبا كف 60هزار و سقف 80هزار تومان است. در تئاتر شهرزاد 
تا هفته دوم بهمن ماه هم »سياهچاله« الدن قناد اجرا مي شود. 
خانه نمايش دا هم از 26دي »والس نقاب ها« هانا صالحي راد 
را براي 20روز روي صحنه مي آورد. ســهراب حســيني هم 

»خونين زار« را با بازي نسيم ادبي از بهمن به شهرزاد مي آورد.

مارادونا در نوفل  لوشاتو و اجراهاي بهمن

مرد ايرلندی از جمله فيلم های ارائه شده در پلتفرم هاي داخلی

آرش نهاوندي
مترجم
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كيوسك

كيم جونگ اون، شخصا بر 
موشــك گزارش 1 آزمايــش 

هايپرسونيك كره شمالي 
نظــارت كــرده و در تعــارض بــا 
صحبت هايش در آغاز سال نو ميالدي، 
بر تقويــت »عضالت نظامي« كشــور 

تأكيد كرده است.
به گزارش الجزيره، اين نخســتين بار 
در 2 ســال اخير اســت كه رسانه هاي 
كره  شــمالي، تصاويري از كيم منتشر 
كرده اند كه او را در تســت يك موشك 
نشــان مي دهد. رودونگ ســينمون، 
روزنامه رسمي كره شــمالي، در نسخه 
چاپي و اينترنتي خــود، عكس كيم را 
منتشر كرده است. در ديگر تصاوير، كيم 
در حال صحبت بــا مقامات نظامي اين 

كشور ديده مي شود.
آژانس مركزي خبري كره در گزارشي 
نوشــته اســت: »مانورپذيــري برتر 
موشك هاي هايپرســونيك در آخرين 
تست، به صورت چشــمگيرتري تأييد 
شده است.« در اين گزارش آمده است 
كه اين موشك، هفته گذشته هم تست 

شده بود.
اين، ســومين آزمايش موشكي كره در 
يك هفته اخير به شمار مي رفت. پيش 
از اين كره  جنوبي و ژاپن روز سه شنبه 
در گزارش هايي از آزمايش يك موشك 
بالستيك خبر داده بودند. سازمان ملل، 
آزمايش موشك هاي بالستيك توسط 

كره شمالي را منع كرده است.
كيم، با وجــود تحريم هاي ســنگين 
بين المللــي و اقتصاد به شــدت رنجور 
اين كشــور، بر مدرنيزاســيون ارتش 
كره شــمالي و به كارگيري تسليحات 

پيشرفته تر تأكيد كرده است.
موشك هاي پيشــرفته هايپرسونيك 
در برنامه 5ســاله كره شمالي، به عنوان 
»اولويت برتر« طبقه بندي شده اند و اين 
كشور نخســتين موشك هايپرسونيك 
خود، هواسونگ-8 را در انتهاي تابستان 
آزمايش كرد. كيم ماه گذشته، در يك 
جلســه حزب حاكم، بر تــداوم تقويت 
قابليت هاي دفاعي اين كشــور تأكيد 

كرده بود.
كيم بعد از نظارت بر آزمايش موشكي، 
به گفته خبرگزاري رسمي كره شمالي، 
به دانشــمندان تأكيد كرده اســت كه 
»تالش ها براي تقويــت عضله نظامي 
را، هم از نظر كمي و هــم از نظر كيفي 

بيشتر كنند.«
كيم در حالي ايــن صحبت ها را مطرح 
كرده كه در آســتانه ســال نو، 2 هفته 
پيش گفته بــود كه در ســال جديد، 
اقتصاد، اولويت اول كشــورش خواهد 

بود. به گزارش بي بي سي، كيم در يك 
سخنراني در جلسه كليدي حزب حاكم 
گفته بود كه سال 2021، وضعيت بسيار 
سختي بر اين كشــور حاكم بوده و در 
همان جلسه، »ماموريت پيشرفت هاي 
خيره كننده در حل مشكل غذا، پوشاك 

و مسكن مردم« را مطرح كرده بود.
او گفته بود كه مبارزه با همه گيري كرونا 
يكي از اهداف اصلي كشورش در سال 

جديد است.
پيــش از ايــن گزارش هايــي درباره 
گرسنگي شديد در كره شمالي منتشر 
شــده بود و اين هراس در اين كشــور 
وجود دارد كه با فرارســيدن زمستان، 
بحران غذا تمام كشــور را در خود فرو 

ببرد. مرزهاي كره از سال 
2020، به اميد جلوگيري 
از انتشــار كرونا از چين، 

بسته است.
به گــزارش الجزيره، چاو 
اوكارل، رئيــس گــروه 
ارزيابي ريســك كره كه 
مسائل كره شــمالي را از 
نزديك دنبــال مي كند، 
گفتــه اســت پيامي كه 
حضــور كيــم در صحنه 
آزمايش موشك داشت، 
بسيار مهم اســت. او در 
توييتر نوشته است: »اين 
به آن معناست كه كيم از 
اينكه به صورت شخصي به 
آزمايش موشك، مرتبط 
شــود، نگراني نــدارد و 

برايش مهم نيست كه آمريكا اين تصاوير 
را ببيند.« كيم از بهار2020 به بعد در 

آزمايش هاي موشكي ديده نشده بود.
اليك اريك ايزلي، استاد دانشگاه ايوا 
در سئول، درباره اقدام اخير كره شمالي 
گفته است: »كيم اخيرا در گفت وگويي 
تالش كرده بود فشــار ديپلماتيك را 
بيشــتر كند و حاال ايــن آزمايش، در 
حمايت از آن دســتور كار بوده است. 
تهديد كره شمالي عليه همسايگان آن 
در حال افزايش اســت و فعاليت هاي 
آمريكا، كره جنوبي و ژاپن را در زمينه 

دفاع موشكي زير سؤال مي برد.« 
مذاكــرات خلع ســالح از تابســتان 
ســال2019 و نشســت بيــن دونالد 

ترامپ، رئيس جمهور ســابق آمريكا و 
كيم متوقف شده اســت و پيونگ يانگ 
مي گويد كه آمريــكا و متحدانش بايد 
سياســت هاي خصمانه خــود ازجمله 
تحريم هــا و مانورهاي نظامــي را كنار 
بگذارند تا مذاكرات دوباره از سر گرفته 

شود.
ويكتوريا نوالند، معــاون وزير خارجه 
آمريكا در امور سياسي، اين آزمايش ها 
را خطرناك و برهم زننده ثبات خوانده 
است. رسانه هاي كره گفته اند كه موشك 
آزمايش شــده روز سه شــنبه، پيش از 
اينكه به هدف بخــورد، 1000كيلومتر 
پرواز كرده است. اين سومين آزمايش 
موشك هايپرســونيك كره شمالي به 

شمار مي رود.

باشــگاهي با اعضاي 
محدود

موشك هاي هايپرسونيك 
پيشـرفته تــــــرين  از 
تســليحات دنيا هستند 
كه تنها كشورهاي اندكي 
فناوري ساخت و آزمايش 

آن را دارند.
موشك هاي هايپرسونيك 
كره شــمالي بــه چنــد 
دليل بســيار خطرناك 
هســتند؛ موشــك هاي 
بالســتيك عمومــا در 
مسير قابل پيش بيني كه 
از داخل جو شروع شده، 
به بيرون جــو مي روند و 

دوباره برمي گردنــد، حركت مي كنند 
و همين، آنهــا را در مقابــل رهگيري 
سامانه هاي دفاعي آسيب پذير مي كند. 
اما موشك هاي هايپرسونيك مي توانند 
نزديك ســطح زمين و در مدت زمان 
كوتاه تري به هدف برسند و مانورپذيري 

بسيار بااليي دارند.
موشك هاي هايپرســونيك همچنين 
مي توانند به ســرعتي معــادل 5برابر 
ســرعت صوت -يــا حدود 6هــزار و 
200كيلومتر بر ســاعت- دست پيدا 
كنند. همه اين ويژگي ها باعث مي شود 
كه رديابي و رهگيري اين موشــك ها، 
بســيار ســخت باشــد. كارشناسان 
مي گويند اين توانايي ها، موشــك هاي 
هايپرســونيك را در برابر سامانه هاي 
دفاع موشــكي فعلي ايمن مي كنند و 
به ســختي مي توان با اين موشــك ها 

مقابله كرد.
تا حاال به جز كره شــمالي، كشورهاي 
چين، روســيه و آمريكا موشــك هاي 
هايپرســونيك آزمايــش كرده انــد و 
كارشناسان مي گويند كه در ميان اين 
كشورها، روسيه پيشــگام به كار گيري 
اين فناوري است. روسيه گفته است كه 
اين موشك ها را به يگان هاي عملياتي 
خود تحويل داده اســت. گزارش هايي 
هم درباره اينكه چين اين موشــك ها 
را به صورت رســمي وارد خدمت كرده 

منتشر شده است.
2 مدل موشــك هايپرســونيك وجود 
دارد؛ در يك نمونه، موشــك جو زمين 
را ترك مي كند و دوباره وارد آن مي شود 
و در مسير ســر خوردن به هدف، پيچ 
و تاپ مي خــورد و براســاس الگوهای 
غيرقابل پيش بيني، مانــور مي دهد تا 

رادارهاي دشمن را فريب دهد.
در نمونه دوم، موشــك به اندازه مدل 
اول سريع نيست، اما در ارتفاع پايين و 
سريع حركت مي كند و به دشمن زمان 
كمي مي دهد تا از خود واكنش نشان 
دهد. يكي از بزرگ ترين چالش ها براي 
توليد و طراحي اين موشك ها، استفاده 
از آلياژهاي بسيار پيشــرفته است تا 
حرارت بســيار بااليي را كه در پرواز و 
بازگشــت به جو زمين ايجاد مي شود 
تحمل كنند. به خاطر سرعت بسيار باال، 
اصطكاك، مسئله اي بسيار حياتي است 
و ممكن است اين موشــك ها، دمايي 
تا 2هزار و 200درجه ســانتي گراد را 

تحمل كنند.
در چنين دمايي، حفظ ارتباط با موشك 
بسيار سخت خواهد شد و اين هم يك 
چالش ديگر است و البته مسئله ديگر، 

هدايت موشك از راه دور است.

 كيم جونگ اون، چند روز پس از تأكيد بر اهميت رسيدگي به اقتصاد و معيشت مردم در كره شمالي، بار ديگر از نمايش قدرت نظامي
سدر اين كشور حمايت كرد

بازگشت پيونگ يانگ به رينگ رقابت تسليحاتي

سازمان بهداشت جهاني اعالم كرده كه بيش 
از نيمي از جمعيت اروپا طــي 2ماه آينده از 
طريق سويه اوميكرون به بيماري كوويد-1٩ 
مبتال خواهند شد. هم اكنون 26كشور اروپايي 
اعالم كرده اند كه بيش از يك درصد از جمعيت 
آنها هر هفته به كرونا مبتال مي شوند. هانس 
كلوگه، مدير منطقه اروپا در سازمان بهداشت 
جهاني هشدار داده كه اوميكرون موج بزرگي 
از پاندمــي را از غرب به شــرق اروپا به راه 
انداخته اســت. فقط در نخستين هفته سال 
جديد ميالدي، بيش از 7ميليون مورد ابتال در 

اين منطقه به ثبت رسيده است.

روزنامه اسكاتسمن ]اسكاتلند[

روزنامه فايننشال تايمز ]انگليس[

جانسون در بحران 

زنگ هشدار كرونا در اروپا

رسوايي تازه بوريس جانسون به خاطر شركت 
در مهماني دفتر نخســت وزيري همزمان با 
قرنطينه سراســري در انگليس، او را وارد 
بحراني تازه كرده است. بوريس جانسون پس 
از فشار رسانه ها و افكار عمومي در نشست 
مجلس در مقابل نمايندگان اعتراف كرد كه در 
مهماني سال2020 دفتر نخست وزيري شركت 
كرده و عمال قوانين مربوط به محدوديت هاي 
كرونايي را شكسته است. او در عين حال گفته 
است كه تصور مي كرده اين يك نشست كاري 
است. فكر مي كردم پروتكل هاي بهداشتي و 
فاصله اجتماعي رعايت خواهد شد. جانسون 
در عين حال مسئوليت اشتباهش را پذيرفته 
 است. اين رســوايي درخواســت ها براي 

استعفاي نخست وزير را افزايش داده است.

جهان نما

كرونا در كمين مراسم آيينی رود گنگ

هندوها به بهانه اعياد و مراســم های 
مختلــف، در رود گنگ تنــی به آب 
مي زنند و بــرای آمــرزش گناهان و 
رستگاری، با آب رودخانه غسل مي كنند. طي 2 سال اخير، شايد 
شيوع كرونا در ساير نقاط جهان، مردم و قوانين اجتماعی و آداب 
دينی و مذهبی را زمينگير كرده باشــد اما نتوانسته اجراي آداب 
و رسوم هندي ها را متوقف كند. هر ســال در چهاردهمين روز از 
اولين ماه ســال ميالدی، هندوها برای بزرگداشت مراسم »ماكار 
سانكرانتی« و خدای خورشيد هندو، به روستای »گانگاسكار« در 
ايالت مي روند تا در محل تالقی گنگ و خليج بنگال غسل كنند و 
براي آمرزش گناهان خود و اجدادشان دعا كنند. امسال نيز طي 
روزهاي جمعه و شنبه )فردا و پس فردا(، دست كم يك ميليون نفر 
براي شركت در اين مراسم، خود را به گانگاسكار مي رسانند. ماكار 
سانكرانتي يكي از بزرگ ترين جشن هاي برداشت محصول در هند 
است. اين مراسم در حالي برگزار مي شود كه هند در مجموع بيش 
از 36 ميليون مورد ابتال به كرونا را گزارش كرده كه پس از آمريكا 

بيشترين آمار شيوع كرونا در جهان است.

برخي هندوها حتی برای فرار از كرونا نيز به آب گنگ پناه مي برند 
و معتقدند كه اين آب می تواند آنهــا را از كرونا دور كند اما مرگ 
بيش از 484 هزار نفر در اين كشور نشان داده كه خرافات نمي  تواند 
ويروس سخت جان كرونا را مهار كند. سال گذشته فوج عظيمی از 
جسدها در سواحل رود گنگ شناور شد تا آب آنها را پس بزند. گنگ 
نه تنها نتوانســته جان مردم را نجات دهد بلكه مردگانی را كه در 
ساحل اين رودخانه دفن شده بودند  هم از خود دور  كرد. اما هيچ يك 
از اين اتفاقات باعث نشد كه مردم هند دســت از اعتقادات خود 
بردارند و از رود خانه گنگ دست بكشند. آنها باز هم در مراسم  های 
مختلف دور هم جمع مي شــوند؛ اقدامي كه باعث می شود جان 
ميليون ها نفر در هند به خطر بيفتد و بدون شك يكي از داليل آمار 

باالي ابتال در اين كشور هم همين تجمع هاي آييني است. 
به گزارش الجزيــره، 194 هزار مــورد جديد ابتال بــه كرونا طي 
24 ساعت گذشته در هند گزارش شده است. آمار نشان مي دهد كه 
ميزان شيوع ويروس كرونا در يك ماه، 20 برابر افزايش يافته است. 
مرگ و مير روزانه هم به حدود 450 مورد رسيده است. سال گذشته 
جشنواره مذهبي بزرگ »كوم ميال« در شمال هند كه هر سه سال 
يك بار برگزار مي شود، به شيوع سويه دلتا كمك كرد و باعث شد 
ميليون ها نفر مبتال و ده ها هزار نفر كشته شوند. با اين وجود مردم 
قصد دارند براي ماكار سانكرانتی باز هم به ساحل گنگ بروند. در 
بيشــتر ايالت ها و مناطق مقررات منع آمد و شد شبانه وضع شده 
است. در »دهلی نو« پايتخت هند نيز برای مهار سويه اوميكرون، 
محدوديت های كرونايی در تعطيالت آخــر هفته و همچنين در 
رستوران ها اعمال شده اســت. با اين حال، ده ها هزار زائر در حال 
حاضر به محل برگزاری مراسم ساالنه گنگ در جزيره ای در شرق 
ايالت بنگال غربی رسيده اند كه پس از ايالت ماهاراشترا در غرب، 
بيشترين موارد ابتال را دارد. مسئوالن برگزاري مراسم گفته اند كه 
تالش مي كنند تا همه پروتكل های بهداشتي را اجرا كنند. همچنين 
برای پاشيدن آب مقدس، قرار است از هواپيماهای بدون سرنشين 
استفاده شود اما مســئوالن مي گويند هندوها به هر حال در آب 

غوطه ور می شوند و نمي توان جلوي آنها را گرفت.

نابرابري در جهان رو به افزايش است؛ اين كليدي ترين 
نكته اي اســت كه در گزارش جديد مجمع جهاني گزارش2

اقتصــاد دربــاره آينده جهان آورده شــده اســت. 
همه گيري كرونا، نابرابري ها را در جهان افزايش داده اســت و در 
نتيجه آن بايد در انتظار تنش ها، ناآرامي ها و واكنش هاي پيچيده تر 
بين المللي نسبت به رويدادهايي مانند تغييرات اقليمي، مشكالت 
معيشتي و اقتصادي و همچنين ناپايداري هاي اجتماعي در جهان 
بود. در گزارش جديد »ريســك جهاني« مجمــع جهاني اقتصاد 
هشدار  داده شده كه بهبود اقتصاد جهان پس از همه گيري كرونا 
كه متكي بر افزايش نرخ واكسيناسيون است، شكاف ميان ملت ها 
را افزايش داده است. براساس اين گزارش، سال2022 در شرايطي 
آغاز شده كه نيمي از جمعيت جهان هنوز در برابر كرونا واكسينه 
نشده اند و روند نابرابر بهبود وضعيت اقتصادي كشورهاي مختلف، 
در اقتصاد جهاني شكاف هايي ايجاد كرده است. نرخ واكسيناسيون 
جهاني نشان مي دهد در 52كشور كمتر توسعه يافته كه 20درصد 
از جمعيت جهان را تشكيل مي دهند، تنها 6درصد از مردم در برابر 
كرونا واكســينه شــده اند. درحالي كه در كشــورهاي ثروتمند، 
69.9درصد از مردم واكسن دريافت كرده اند. اين يكي از مواردي 
است كه مجمع جهاني اقتصاد به عنوان تبعيض جهاني نسبت به 
آن هشدار داده است؛ تبعيضي كه مي تواند به تنش هاي داخلي و 

بين المللي دامن بزند.
گزارش مجمــع جهاني اقتصاد براســاس نظرســنجي از حدود 
هزار متخصص و كارشــناس درباره خطراتي كه در كوتاه مدت)تا 
3ســال آينده( و بلندمدت)تا 10ســال آينده( جهــان را تهديد 
مي كنند تدوين شده اســت. 84درصد از اين كارشناسان نسبت 
به وضعيت كنوني و مســيري كه جهان تا 10سال آينده در پيش 
گرفته است ابراز نگراني كرده اند. تنها 12درصد از كارشناسان در 
اين نظرسنجي ديدگاه مثبتي نسبت به آينده جهان دارند و تنها 
4درصد نسبت به آينده خوش بين هستند. به گفته مجمع جهاني 
اقتصاد، بيشتر پاســخ دهندگان انتظار دارند 3سال آينده مملو از 
ناپايداري ها، شكســت ها و رويداد هاي غيرمنتظره اي باشند كه 
ميان برندگان و بازندگان جهاني شــكاف ايجاد خواهد كرد. تنها 
11درصد از هزار پاسخ دهنده متشــكل از كارشناسان حوزه هاي 
مختلف و رهبران كشورهاي جهان در اين نظرسنجي انتظار دارند 

روند بهبود اقتصاد جهاني طي 3سال آينده سريع تر شود.
براساس گزارش مجمع جهاني اقتصاد، ضعف دولت ها در مديريت 

به موقع بحران اقليمي بزرگ ترين تهديدي است كه طي دهه آينده 
در كمين جهان است. در همين راستا، وضعيت هاي بحراني آب و 
هوايي مانند وقوع سيل يا خشكسالي و پس از آن نابودي گونه هاي 
زيستي به ترتيب در رتبه هاي دوم و ســوم قرار گرفته اند. بحران 
انسجام اجتماعي، بحران معيشتي، بيماري هاي مسري، آسيب هاي 
انســاني به محيط زيســت، بحران منابع طبيعي، بحران بدهي و 
تقابالت اقتصادي-ژئوپلتيكي به ترتيب تهديد هايي هســتند كه 
جهان را در معرض خطر قرار خواهند داد. چند مورد از مهم ترين 

تهديد هاي جهاني از اين قرارند:

بستر متالطم بهبود اقتصادي
شيوع ســويه اوميكرون در روزهاي پاياني ســال 2021 نگراني 
بســياري از اقتصاددانان را به واقعيت تبديل كــرد؛ روند بهبود 
اقتصاد جهان بر بســتر به شــدت ناپايداري در حركت است و هر 
اختاللي در اين روند مي توانــد تبعاتي طوالني مدت از خود به جا 
بگذارد. پس از انقباض 3.1درصدي اقتصاد جهاني در سال 2020، 
رشد اقتصادي براي ســال 2021، 5.9درصد و براي سال 2022، 
4.9درصد پيش بيني شده است. بزرگ ترين تهديدي كه در كمين 
روند بهبود اقتصادي جهاني است، ظهور سويه هاي جديد كروناست 
كه مي تواند به بحران هايي مانند افزايش قيمت كاال، بي ثباتي در 
قيمت ها و بحران بدهي منجر شود؛ بحران هايي كه جهان درحال 
حاضر چشــمه هايي از آن را تجربه كرده اســت. براي مثال سهم 
بدهي دولت ها از توليد ناخالص داخلي در 2020حدود 97درصد 
بوده است؛ يا از سال 2020تا كنون قيمت كاال 30درصد افزايش 
داشته است. قيمت ها ممكن است با وجود تنش هاي فزاينده ميان 
روسيه و اروپا، كمبود انرژي در چين، اختالل در چرخه تامين كاال 
و كاهش سرمايه گذاري بر منابع فسيلي انرژي ناپايدار باقي بمانند. 
در مجموع پيش بيني ها حاكي از آن است كه تا سال 2024 اقتصاد 
جهاني 2.3درصد كوچك تر خواهد شد. همچنين پيش بيني شده 
كه به تعداد افرادي كه تا پيــش از همه گيري كرونا در فقر مطلق 
زندگي مي كردند، حدود 51ميليون نفر افزوده شود و نابرابري كه 
پيش از آغاز همه گيري در جوامع شكاف ايجاد كرده بود، بزرگ تر 

از هميشه شود.

ناتواني در نجات محيط زيست 
كارشناسان درنظرســنجي اخير ناتواني در اقدام به موقع براي 

مديريت بحران تغييرات اقليمي را بزرگ ترين خطري مي دانند 
كه در بلندمدت و طي دهه آينده جهان را تهديد مي كند. پس از 
آن وضعيت هاي بحراني آب و هوايي و انقراض گونه هاي زيستي، 
خطراتي هســتند كه در رتبه هاي بعدي اهميت قرار دارند. در 
اين ميان، فاصله گرفتن از صنايع آالينــده مي تواند به بي ثباتي 
اقتصادي در جهان منجر شــده و بحران بيكاري را تشديد سازد. 
31.1درصد از پاسخ دهندگان درنظرسنجي مجمع جهاني اقتصاد 
باور دارند تغييرات اقليمي و بحران هاي وابسته به آن مي توانند 
تا 2سال آينده براي جهان خطرهاي جدي ايجاد كنند. همچنين 
براســاس اين گزارش، يكي از تبعــات اجتناب ناپذير ضعف در 
مديريت بحران هاي محيط زيســتي، افزايــش نرخ مهاجرت در 

جهان است.

بحران مهاجرت
طي يك دهه گذشــته مجموع آمار مهاجران و آوارگان بين المللي 
از 221ميليون نفر به 281ميليون نفر رســيده است. آمار افرادي 
كه در ســال2020 تنها به واســطه جنگ در جهان آواره شده اند 
حدود 34ميليون نفر برآورد شده است. شرايط اقتصادي، تغييرات 
اقليمي، جنگ و بي ثباتي سياسي درسال هاي اخير ميليون ها انسان 
را وادار به ترك خانه كرده است. از اين رو مهاجرت ناخواسته از ديد 
كارشناســان يكي از چالش هاي بزرگي است كه در طوالني مدت 
جهان را تهديد مي كنــد. تغييرات اقليمي به عنــوان اصلي ترين 
عامل محرك مهاجرت در جهان معرفي شــده اســت. اين بحران 
به صورت مستقيم با تخريب زيستگاه ها به واسطه بالياي طبيعي و 
به صورت غيرمستقيم و به واسطه نمايش ضعف اقتصادي دولت ها 

در مديريت فجايع اقليمي بــه افزايش آمار مهاجران دامن مي زند. 
همزمان، همه گيري كرونا باعث افزايش حمايت گرايي اقتصادي و 
برهم خوردن توازن بازار كار شده است و موانع بيشتري براي ورود 
پناهجويان به كشورهاي مختلف جهان ايجاد كرده است. 60درصد 
از كارشناسان شــركت كننده در نظرسنجي مجمع جهاني اقتصاد 
باور دارند بحران مهاجرت و پناهجويان جهان حوزه اي اســت كه 
هيچ تالشي براي مديريت آن انجام نشده و يا تالش ها در اين راستا 
به تازگي آغاز شــده اند. بحران پناهجويان و مهاجران در سال هاي 
اخير به عنوان ابزار ژئوپلتيك دولت ها مورد اســتفاده قرار گرفته و 
همين موضوع مي تواند منجر به تشديد تنش هاي بين المللي شود.

تنش هاي ژئوپلتيك
شدت گرفتن تنش هاي ژئوپلتيك به عنوان يكي ديگر از عوامل ايجاد 
اختالف و تفرقه در جهان معرفي شده است. رقابت ميان آمريكا و چين 
درحال افزايش است. افزايش توانمندي هاي تسليحاتي چين درحال 
برهم زدن توازن قدرت در منطقه غرب اقيانوس آرام است. همزمان 
آمريكا به دنبــال تقويت روابط خود با كشــورهاي اين منطقه به ويژه 
استرالياست. ميزان تمايل كشورهايي مانند روسيه و تركيه هم براي 
اعمال قدرت فرامرزي رو به افزايش گذاشته است. در اين ميان، رقابت 
بر سرفناوري تسليحاتي، تصاحب فضا و نظامي شدن فضا، توسعه قدرت 
در فضاي سايبري، تصاحب خاك و افزايش نفوذ سياسي و اقتصادي 
ميان كشورهاي جهان رو به افزايش گذاشته است. نظرسنجي مجمع 
جهاني اقتصاد تقابل هاي ژئوپلتيكي-اقتصــادي را يكي از مهم ترين 
تهديد هاي ميان مدت و بلندمدتي مي داند كه در كمين جهان است. 
به گفته كارشناسان اين تهديد مانع از آن مي شود كه كشورها بتوانند 

چالش هاي معمول تري مانند تغييرات اقليمي را مديريت كنند.

نقطه تشخيص رادار محدوده رادار

موشك بالستيك 
بين قاره اي 

نقطه پرتاب

مدلي از موشك 
هايپرسونيك كه از جو 

خارج نمي شود

نقطه هدف

 مدلي از موشك 
هايپرسونيك كه از جو خارج مي شود

جو زمين 

مجمع جهاني اقتصاد در گزارش تازه خود هشدار داده كه افزايش نابرابري ها طي سال هاي پيش رو، كشورهاي جهان را به 2گروه جهان پساكرونا، بي ثبات تر از هميشه
برندگان و بازندگان تقسيم خواهد كرد

اند
ده 

ه ش
سين

واك
ونا 

 كر
ابر

ر بر
ن د

ها
ه ج

افت
عه ي

وس
ر ت

مت
ي ك

رها
شو

ت ك
معي

ز ج
د ا

رص
6د

   5 ريسك عمده پيش روي ايران
در گزارش »ريســك جهاني 2022« مجمع جهاني اقتصاد، 5خطر 
عمده اي كه ايران را طي 2سال آينده تهديد مي كند از اين قرار است:

1.  بحران معيشتي و اشتغال
2.  سرخوردگي نسل جوان
3. ركود ادامه دار اقتصادي

4. بحران منابع طبيعي
5. نابودي گونه هاي زيستي و ازبين رفتن اكوسيستم 
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دهه80 بــود كه  ماشين هاي پليس فاطمه عباسي
يكباره نونوار شد. در خيابان ها و اتوبان ها شاهد 
خودروهاي به روز و مدل باالي پليس بوديم. تا 
همين امروز هم پليس همــواره در حال به روز 

كردن ناوگان و تجهيزات خود بوده است.
پليس راهور هــم كه بخشــي از بدنه مجموعه 
پليس اســت حاال در راســتاي بــه روز كردن 
تجهيزات و بعد از اضافه كــردن پهپاد و تبلت 
براي رســيدگي بهتر به تصادفات قرار اســت، 
صاحــب خودروهــاي شاســي بلنــد جديد 
شــود. آنطور كه سرهنگ حســين رمضاني، 
معاون اجرايــي پليس راهنمايــي و رانندگي 

گفته، 2400خودروي فرســوده بازسازي و به 
روزرساني شــده و مجددا وارد چرخه عمليات 
مي شود. 2500خودرو هم در چرخه نوسازي، 

به ناوگان خودرويي پليس اضافه مي شود. 
در بيــن ايــن خودروهــاي جديــد و صفــر 
 كيلومتــر اما تعدادي شاســي بلنــد دلربا هم 

خودنمايي مي كنند.
 150دســتگاه خودروي كمك فنردار راوفور 
تويوتا وارد ناوگان عملياتــي پليس راه و راهور 
شــده تا در اختيار پليس راه استان هاي داراي 
گردنه و معابر برف گير قــرار بگيرد. به هرحال 
زمســتان براي ما كه در شــهر تهران زندگي 
مي كنيم   با زمســتاني كه مــردم در اردبيل يا 

كوهرنگ تجربه مي كنند، خيلی متفاوت است. 
زمســتان ما نه برف و بــاران دارد و نه جاده اي 
برف گير بــراي اينكه تويش گيــر كنيم. اما در 
استان هاي كوهستاني و مناطق صعب العبور، 
خودروهاي شاســي بلند مي توانند حســابي 
به كســاني كه بدون زنجير چرخ دل به جاده 
زده اند و بعــد در برف مانده انــد كمك كنند. 
هر چه كه هســت، اين اتفاق خوبي اســت كه 
مي تواند در وضعيت تصادفات و حوادث جاده اي 
كشــور تغيير ايجاد كند. حاال  جاده هاي برفي، 
پيچ هاي خطرنــاك و البته راننــدگان در راه 
مانده يا بي قانون با راهور آفرود اوضاع متفاوتي 

خواهند داشت.

راهورآفرود

آمــار و ارقام بــراي كشــف واقعيــت و حقيقت گاهي 
يكي از بهترين ابزار هاي ممكن اســت. بــراي نمونه در 
كشــور هايي كه مقامات آن دم از تســاوي حقوق زن و 
مرد يا رنگين پوستان با سفيد پوستان مي زنند فقط يك 
پژوهش درســت و درمان مي تواند فاصله ادعاي آنها با 
واقعيت را نشان دهد. هرچند اين فاصله در برخي كشور ها 
نجومي و در برخي كشور هاي ديگر با چند فرسخ هم قابل 
اندازه گيري است؛ اما به بهانه پژوهشي كه در بريتانياي 
)نه چندان كبير اين روز ها( انجام شده اين اختالف ادعاي 
مقامات و واقعيت را در انگلســتان و به ويژه پايتخت آن 
بررســي مي كنيم. آنطور كه اينديپندنــت و ديلي ميل 
گزارش كرده اند طي مطالعه اي  كه توسط مؤسسه خيريه 
»آرت يو كي« )Art UK( انجام شده شمار تنديس هاي 
زنان تأثيرگذار در لندن كمتــر از مردان و حتي كمتر از 
تنديس حيوانات اســت. نتايج اين پژوهش پرسروصدا 
و جنجالي نشــان داد در لندن بيش از 79درصد از كل 
مجسمه هايي كه به يادبود افراد نام گذاري شده اند درباره 
مردان هســتند و ســهم زنان فقط 4درصد است كه در 
مقابل سهم 8درصدي تنديس هاي حيوانات بسيار قابل 

توجه و تامل است.
همچنين فهرســت مردان رنگين پوســتي كه در لندن 
تنديس يادبود دارند نيز كوتاه اســت. ماهاتما گاندي، 
رابيندرانات تاگور برنده جايــزه نوبل، لوري كانينگهام، 
نلسون ماندال، ماهومت ويونومون، تيري هنري و داميلوال 
تيلور ســهم جامعه رنگين پوســت لندن از نمايه هاي 
شهري هســتند. البته از اين شــمار تنديس هاي فقط 
مردانه بايد چندتايي از تاجر هاي بــرده  را - كه مردم در 
 ژوئن ســال2020 ميالدي و طي اعتراض هاي موسوم
  به »جان سياهان  مهم اســت« در بريستول انگلستان 
پايين كشــيدند - كم كرد. به دنبال انتشــار نتايج اين 
پژوهش در آينده اي نزديك بايد منتظر واكنش شهرداري 

لندن )شهر تنديس هاي مردانه( بود.

 لندن ؛  شهر 
تنديس هاي مردانه

دكه دستفروش - كابل افغانستان / عكس: فرانس پرس اول آخر

بحران پیکرتراشی
دغدغه

دريچه

تقويم / زادروزعدد خبر

 تولد آقای نویسنده 

سيدمحمدعلی  جمالزاده  اصفهانی 
معروف به محمدعلی جمالزاده 23 
دی 127۰ در اصفهــان به دنيا آمد. 
جمالزاده اديب، پژوهشگر، مترجم، 
تاريخ شناس و نويســنده بود و او 
را به عنوان پدر داستان نويســی 
كوتاه ايران می شناســند. در وصف 
محمدعلــی جمالــزاده گفته اند 
»نخستين نويســنده ايرانی است 
كه ســنت های كهن داستانسرايی 
را با فنون داستان نويســی اروپايی 
تلفيق كرد« و داستان كوتاه »فارسی 
شكر اســت« را كه در كتاب يكی 
بود يكی نبود او چاپ شــده است   
عمومًا به عنوان نخســتين داستان 
كوتاه فارسی به شيوه غربی معرفی 
می كنند. در ذهن اغلب ما اما نام او 
با داستان كوتاه »كباب غاز« كه در 
كتاب ادبيات فارســی بود، عجين 
شده است؛ داستانی چنان ساده كه 
می توانست برای هركدام از ما اتفاق 
بيفتد و روايتی چنان روان كه ما را 
بارها سراغ متن می برد. آثار جمالزاده 
به شدت واقع گرا هستند و محتوای 
داستان  هايش اغلب انتقاد از وضع 
زمانه با زبانی ساده، طنزآميز و آكنده 
از ضرب  المثل و اصطالحات عاميانه 
است. جمالزاده همچنين نخستين 
فردی بود كه اقدام بــه گردآوری 
اصطالحات عاميانه كرد. او در سال 
1341 خورشيدی اين اثر را در 5۸۶ 
صفحه به رشته تحرير درآورد. وي در 
اين كتاب هزاران اصطالح و واژه های 
عاميانه را گردآوری و معانی آنها را 
توضيح داده است. از او نقل كرده اند 
كه گفته: »نويسندگان فارسی بايد 
سبک پيچيده و درباری مرسوم را 
كنار بگذارند و توجه بيشــتری به 
كلمات عوامانه كنند و نوشــته های 
ادبا به گونه ای باشد كه عوام بفهمند 
و خواص بپســندند.« او اين امر را 
دموكراســی ادبی ناميد. جمالزاده 
هفدهم آبان 137۶ در خانه سالمندان 
شهر ژنو درگذشــت و پيكر او در 
قبرستان پتی ســاكونه در شهر ژنو 

سوئيس به خاك سپرده شد.

حافظ

به صدق كوش كه خورشيد زايد از نفست

كه از دروغ سيه روي گشت صبح نخست
نویسندگان باشگاه

 هرگز اينگونه گرم نگرفته بودم با زندگي!

پنجشنبه  

شما را دوســت دارم حتي به وقت پرسه زدن 
كرونا در گوشــه و كنار زندگي يــا در غارت 
موجودي كارت بانكي بــراي خريد چند قلم 
كاالي نحيف! چون دوست داشتن يك احساس شخصي است و دليل 
نمي خواهد كه چرا چنين؟ آن هم در اين ايام ســرد و سخت؟ پاسخ 

روشن است، دلم مي خواهد، دوست دارم.
مالحت و نجابــت غريبي در چهره جوانش بود كه حال آدم را ســيب 
مي كرد به طوري كه يك وقتي در همان ايام دلم مي خواست شبيه او 

باشم، بعد به خودم گفتم هر كسي بايد شبيه خودش باشد.
يك بار در پياده روی خياباني كه نقاش دوره گردي نقش خيال مي زد 
هوس كرد كه روبه روي او روي تكه مقوايي بنشيند تا عكس اش را بكشد 
و نشست. كار كه تمام شد نقاش گيسو شــالل، تصوير از بوم گرفت و 
به دست من داد؛ چطوره؟ هيچ پاسخي نداشتم براي اينكه چيزي در 
تصوير از آن او نبود. دماغ دستكاري شــده بود و همين او را از او بودن 
دور كرده بود! يعني آقاي نقاش بدون اجازه، بيني را جراحي و ندانسته 
صورت دلنشــين را پاك كرده بود. گفتم: چــرا؟ زيبايي، توازن درون 
با بيرون ماســت، تأللو حس دروني ما بر صورتي است كه تركيبي از 
چشم چشــم دو ابرو، دماغ، دهان و يك گردو است. نقاش گفت: فكر 
كردم آن قوز نرم دماغ، بار اضافه است. من جواب دادم اين بار، بهترين 
جلوه زيبايي است. عابري گفت: درســت مثل دروغ خوبي كه گاه به 
اندازه طال ارزش دارد. دوســتم هيچ نگفت. عابر گفت: عيوب خود را 
فقط با چشم ديگران مي توان ديد. حق با او است. همين دخترنوجوان 
دوست شــفيق من با آن گونه هاي اناري و چشمان خندان تر از پسته 
دامغان كســي دماغ كوفته اي او را نمي بيند از بس كه مليح و گفتنش 
شكر پنير است! راست اين است دلي كه دائم مهر و ادب و تبسم مي ريزد 
هر لحظه چهره اش زيباتر مي شود. به همين دليل سيرت زيبا را از هزار 
ســال پيش، واالترين نعمت مي دانند و شايد به همين خاطر است كه 
مردان و زنان كوتاه و بلند غالبا همراه و همدل هســتند؛ مثال همين 
مهين خانم، فاميل ســببي ما كه خودش باالبلند اســت اما با مردي 
محترم ازدواج كرده كه كمي بلندتر از يك بوته ياس است. او از جمله 
مرداني اســت كه مي داند زيبايي ابدي، نيك انديشــي است. من از او 
شنيدم روزگاري خواهد آمد كه علم كورها را بينا، كرها را شنوا و قلب ها 

را عاشق تر مي كند!
عمري در آرزوي تو 
رفته ست و مي رود

صبرم به جست وجوي تو
رفته ست و مي رود
رفتي و بوي زلف تو

ماند و هزار دل
دنبال تو به بوي تو

رفته ست و مي رود
شما را دوست دارم حتي به وقت دندان درد كه از درد كبودم و نفسم در 
مضيقه است و شما در همان زمان رخ خود را به زيبا سازي  برده ايد! چرا؟ 
چون زندگي جاري است! اما راست اين است اكنون كه چشم ها رنگين 
و دماغ ها گربه اي اســت بايد احوال چشم ها و دماغ هاي دست نخورده 

را جويا شد!
روزنامه نگاري خبر مي دهد ســاالنه قريب 150هزار نفر از هموطنان 
جوان دماغ خود را آهويي مي كنند تا تركيــب صورت خود را متوازن 
كنند. جراح ميانســالي مي گويد نكته اما اينجاســت نخودي كردن 
بيني بايد در تناسب با ظاهر، جنســيت و نژاد باشد! ولي اغلب چنين 
نيست  و مي بينيم روي صورتي كشيده با پيشاني بلند و محكم، دماغي 
كوچك تر از دماغ بچه گربه جا خوش كرده است!كه متأسفانه خنده دار 
اســت. يك گونه عمل كرده توضيح مي دهد، گاهي اين عمل ها براي 
گريز از تكرار چهره يكنواخت است، خصوصاً براي خانم ها كه قرار است 
هميشه زيبا باشند. پدر 2فرزند عمل كرده جواب مي دهد به هر حال 
دستكاري ها بايد با صدا و سيما همگون باشد. حتي كاشت مو بايد به 
چهره و قد و باالي آدم بيايد؛ مثل مــوكاري يك مجري تلويزيون كه 
خيلي خوب سرپوشاني شده اســت و با گونه و چشم هاي گوشتي او 
همگون است. يك كارگردان باسابقه اهل سينما گفته است ريشه همه 
اين مشــكالت در عدم اعتمادبه نفس است؛ چيزي كه بازيگراني چون 
عليرضا خمســه،مهران رجبي، ژرارد پارديو و ادريان برودي دارند و 
خيلي ها ندارند. آقايي جامعه شناس مي گويد: ناگفته نبايد گذاشت هيچ 
دريايي بي موج نيست، رودخانه ها هم بي شتك نيستند، پس مي شود 
اعتمادبه نفس داشت اما نازيبايي را هم زيبا كرد؛ يعني دماغ بازي گاهي 

اجتناب ناپذير است.
كاش مي شد قلبم را به بيمارستان ببرم تا چند واحد مهر به آن تزريق 
كند! كاش مي شد يك سرم اعتمادبه نفس، زيرپوش تنم كنم تا سرم را 
باال بگيرم و بگويم همين كه هســتم، زيبايي با من است! اين را پرنده، 

فرهاد، خيابان، گل سرخ و شيرين مي گويند.
هرگز اينگونه گرم نگرفته بودم

با آلبالوي روي شاخه
با روشنايي داخل ويترين

با رايحه گوجه فرنگي
با رود جاري با ابر پرنده

هرگز اينگونه گرم نگرفته بودم
با زندگي

* شعرها به ترتيب: امير خسرو دهلوي و اديب جان سئور

فريدون صديقي/ روزنامه نگار

از دور جيرينــگ جيرينگ خفيف 
شكستن شيشه و به دنبالش صداي 
جيغ خفــه زني به گوش رســيد و 
بعد سكوت شــد. هيواليي خود را 
به شــدت به راهرو پرتــاب كرد، به 
اتاق معاينه پيچيده و شيشه ديگري 
شكســت و به ســرعت برگشــت. 
درها به هم خــورد و فريــاد كوتاه 
دارياپتروفنا از آشپزخانه شنيده شد. 
زوزه شاريكوف به گوش مي رسيد. 
فيليپ فيليپوويچ كــه به طرف در 
مي دويد فرياد زد: »آه، خدايا! حاال 

ديگر چه شده؟«
»گربــه«. بورمنتال حــدس زد و 
به دنبالش پريد. دوان دوان از راهرو 

به طــرف سرســرا رفتنــد، بعد به 
راهرويي كه به حمام و آشــپزخانه 

مي رسيد پيچيدند.
فيليپ فيليپوويچ با عصبانيت فرياد 
زد: »چند دفعه گفتم نگذار گربه ها 
وارد آپارتمان شوند؟؟ او كجاست؟ 
ايوان آرنولدويچ، محض رضاي خدا 
برو مريض هــا را در اتاق انتظار آرام 

كن!«
زينا نفس نفس زنان گفت: »ابليس 

توي حمام است.«
فيليپ فيليپوويچ بــه در حمام تنه 

زد، اما در باز نمي شد.
»زودباش در را باز كن!«

تنها جوابي كه از پشت در بسته به 
گوش مي رسيد، صداي چيزي بود 
كه به ديوارها مي پريد و شيشه ها را 
مي شكست و صداي شاريكوف كه از 

پشت در مي غريد: »مي كشمت...«

 نيمه شب اتفاق افتاد
پسرمي؟! طال معتضدي  زيبا)رويا نونهالي(: تو چكارمي؟ پدرمي، رئيسمي، شوهرمي، 

 حسين)حامد بهداد(: من مي خوام همش باشم...

بوك مارك 

ديالوگ

گرينويچ

نامزدي كه فقط يک رأي آورد
مردي در يكي از روستاهاي گجرات هند پس 
از اينكه در انتخابات شوراي روستا فقط يك 
رأي آورد تيتر بسياري از رسانه هاي جهان شد. 
به گزارش آديتي ســنترال، سانتوش هالپاتي 
در مقابــل دوربين هاي رســانه هاي محلي 
هند مدعي شد دســت كم از 12رأي اعضاي 
خانواده اش مطمئن اســت و اينكه در نتايج 
انتخابات فقط يك رأي آورده است ابراز تاسف 

كرد. اين در حالي اســت كه چند ســال پيش هم در گجرات رويدادي مشابه 
براي يكي از نامزد هاي انتخابات اتفــاق افتاد و طي آن مردي كه 9 نفر از اعضاي 
خانواده اش مدعي بودند به او رأي داده اند فقط 5رأي آورده و او هم جلوي دوربين 
به گريه افتاد.  اكنون اما سانتوش مدعي است كه درگير يك بازي كثيف شده است 

و با تحقيق و درخواست بازخواني راي ها به طور حتم حقيقت را كشف مي كند.

محاكمه پرستار ضدواكسن
پرستار ايتاليايی كه واكســن ها را به جای 
تزريق بــه افــراد دور می انداختــه و برای 
آشكار نشــدن كار خود با قــرار دادن بانداژ 
صحنه سازی می كرده است، دستگير شد. به 
گزارش يورونيوز، اتهام اين پرستار در واقع 
تزريق نكردن واكســن  به دست كم 45 نفر 
 است. در پی بازداشت اين پرستار ايتاليايی،
 4 نفر هم بــا اين احتمال كه همدســت او 

بوده اند تا پايان تحقيقات در بازداشــت خانگی قرار گرفته اند. پليس شــهر 
آنكونا اين گروه را به يافتن معترضان ضد واكســن متهم كرده است كه مايل 
به پرداخت 300 يورو برای دريافت مجوز بهداشتی جعلی هستند. بر اساس 
قوانين جديد ايتاليا، افراد واكسينه نشــده نمی توانند به بارها، رستوران ها و 

وسايل نقليه عمومی داخلی دسترسی داشته باشند.

آتش؛ پاسخ به كندي اينترنت
مرد چينــی به جــرم به آتش كشــيدن 
كابل های اينترنت به 7 سال زندان محكوم 
شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اين فرد 
در يكی از كافی نت های اســتان گوآنگشی 
مشغول استفاده از اينترنت بود ولی به علت 
»پايين بودن« سرعت اينترنت از كوره در 
می رود و با فندك خــود جعبه كابل های 
فيبرنوری شــبكه را به آتش می كشد. يك 

دادگاه محلی با صدور اين حكم تاكيــد كرده كه اقدام مجرمانه اين فرد كه 
رســانه  ها از او با نام »الن« ياد كرده اند موجب خسارت به اموال عمومی و 
شبكه مخابرات دولتی و قطعی اينترنت حدود 4 هزار واحد مسكونی و اداری 
از جمله بيمارستان دولتی نزديك كافی نت شده بود. قطعی اينترنت در اين 

محله 28 تا 50 ساعت ادامه داشت.

میخائیل بولگاكوف

 دل سگ

آخر مصور

    پيشگيری /  اثر آنجل بوليگان

عمل هاي زيبايي در ايــران اوايل دهه 80و با 
جراحي بيني آغاز شد. البته آن زمان جراحي 
بيني هم مثــل امروز اينقدر متــداول نبود و 
اين مدل عمل هاي زيبايــي از نيمه هاي دهه 
80افزايش شديدي پيدا كرد. حاال ديگر عمل 
زيبايي بيني آنقدرها هم روي بورس نيست و 
تقريبا عادي شده و در عوض عمل هايي نظير 
پيكر تراشي، زاويه داركردن چانه، ليفت گردن، 
گونه گــذاري يا پروتز گونه، برداشــتن چربي 
پشــت پلك پُفي و جراحي گوش هاي بَلَبلي 
متقاضيان بيشــتري در ميان زنان و دختران 
دارد. روزبه روز هم بر تعداد متقاضيان اينگونه 
جراحي هاي زيبايي افزوده مي شود و در ميان 
اين افراد هســتند كســاني كه هيچ مشكل و 
نقصي درصــورت يا بدن خــود ندارند و فقط 
براي اينكه از قافله عمل كرده ها عقب نمانند 
و اعتماد به نفسشــان را افزايش دهند، تن به 
تيغ جراحي مي ســپارند. فضاي مجازي هم 
كه پر شده از معرفي پزشكان و كلينيك هاي 
زيبايي كــه عكس هاي قبل و بعــد از عمل را 
نشــان مي دهند و همه هم ادعــا دارند كه در 
اين كار بهترينند. همه اينها دست به دست هم 
داده تا ميزان اين تعداد از جراحي ها در كشور 
افزايش بي شماري داشته باشــد تا جايي كه 
ايران رتبه بيستم جهان را در ميزان عمل هاي 

جراحي پالستيك دارد و رتبه اول در جراحي 
بيني را به خود اختصاص داده اســت. جالب 
اينجاســت كه برخالف باور عمومي كه اغلب 
زنان را طرفداران پر و پا قــرص اين خدمات 
زيبايي مي دانند، گرايش مردان به انجام اين 
عمل هاي زيبايي به ويژه در ســال هاي اخير 
غيرقابل كتمان است و اين را مي توان از تصاوير 
منتشر شده در صفحات همين كلينيك هاي 
زيبايي و قياس آن با ســال هاي قبل به خوبي 
فهميد. آنطور كه بررســي ها نشان مي دهد، 
اين روزها عمل بيني و بوتاكس بيشــتر مورد 
استقبال مردان جوان و جراحي پلك و ليفت 
گردن بيشتر مورد اســتقبال مردان ميانسال 
اســت و از ســوي ديگر ترميم مو نيز يكي از 
عمل هاي زيبايي اســت كه در همه سنين در 
مردان ديده مي شود. در واقع مردان مسن تر به 
عمل هايي مانند بوتاكس صورت براي كاهش 
چين و چروك و يا عمل »بلفاروپالستي« براي 
افتادگــي پلك چشــم روي مي آورند كه آنها 
را جوان تر نشــان دهد. آنطور كه عضو هيأت 
مديره انجمن ايراني مطالعات زنان مي گويد، 
شــبكه هاي اجتماعي تأثير قابل توجهي در 
اين امر دارد و در كنار تبليغــات متنوعي كه 
در اين شبكه ها درباره عمل هاي زيبايي انجام 
مي شود، رفتار و ســبك زندگي سلبريتي ها و 
اينفلوئنســرها نيز در گرايش مردان و زنان به 
انجام اين عمل ها تأثير دارد. تشويق خانواده، 

خويشاوندان و دوستان نيز در انجام عمل هاي 
زيبايي بي تأثير نيست. خالصه اينكه آنقدر شور 
اين نوع جراحي هاي زيبايي در آمده كه مردم 
جهان را با چالشي مواجه كرده كه براي كنترل 
آن به اقدامات متعدد دست زده اند و نمونه آن 
كمپين هاي شــكل گرفته در سراسر دنياست 
كه زنان و مــردان را به پذيــرش و رضايت از 
چهره طبيعي خود تشــويق و آنها را از انجام 
عمل هــاي زيبايي يا آرايش هــاي غليظ منع 
می كنند. اين كمپين ها به پيامدها و عوارض 
منفي اين عمل هاي زيبايي مي پردازند و تأثير 
قابل توجهي در كاهش گرايش افراد به انجام 
عمل هاي زيبايي داشته است. كساني كه اين 
كمپين ها را راه اندازي كرده اند در واقع به نَفس 
اينكه چهره طبيعي انســان زيبايي بيشتري 
نســبت به چهره هاي عمل شده بدون زيبايي 
طبيعي دارد، اهميت مي دهند و باعث مي شوند 
عمل هاي يكسان، پيكرتراشي ها و چهره و اندام 
افراد به خصوص دختران و زنان ديگر شبيه به 

هم نشود.
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