
محدودیتی برای گسترش 
روابط با روسیه نداریم

 امتحانات مجازي
با حضور پليس فتا
معاون فرهنگي اجتماعي پليس فتا:

طرح مقابله با تقلب در امتحانات نهايي با همياري بيش از 
120كارگروه در جريان است
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يادداشت
دانيال معمار ؛ سردبير

تهران عيب زيــاد دارد! اين چيزي نيســت كه بتوان 
پنهانش كرد؛ مثال تهران روي زمين صاف نيست كه 
دوچرخه سواري از جنوب به شــمال آن راحت باشد. 
رودخانه ندارد كــه هم هوا را تلطيــف كند و هم دل 
ساكنان شهر را. همسايه دريا و جنگل هم نيســت كه خيلي خوش آب وهوا باشد. 
پايتخت يك عيب اساســي ديگر هم دارد؛ »ترافيك«. عيب تازه اي هم نيســت. 
سال هاست كه حكومت خودســرانه خودروها در اين شهر دردسري به نام ترافيك 
را درست كرده اســت. ماجرا هم فقط به اعصاب خرد شده مردم در راهبندان هاي 
گره خورده معابر ختم نمي شــود. اگر از آمار كشته هاي ســوانح رانندگي بگذريم، 
آلودگي هوا و آلودگي صوتي، 2فرزند ناخلف ديگر اين ترافيك  هستند كه براساس 

آمارهاي رسمي، هر سال مردم زيادي را به كام مرگ مي كشند.
خب، حاال چاره چيست؟ چگونه مي توان افتضاحي را ســامان بخشيد كه امروزه 
روز، »ترافيك«اش مي نامند؟ اين معضل و دردســرهاي حاصل از آن هر روز دارد 
يك قرباني جديد مي گيرد، پس نمي توان سراغ راه حل هايي رفت كه در بلندمدت 
به نتيجه مي رسند. اصالح فرهنگ غلط ترافيكي مردم كار درستي است، ولي اين 
فرهنگ يك شبه درست نشده كه بتوان يك شبه درمانش كرد. جلوي توليد خودرو را 
هم كه نمي توان گرفت. مردم كجاي دنيا جلوي حركت چرخ هاي صنعتي كشورشان 
را مي گيرند كه ترافيك را چاره كنند؟! بايد ســراغ ُمسكن هاي فوري ديگري رفت 
تا درد ترافيك براي مردم بيشتر نشــود. اين ُمسكن چيست؟ از سيطره جدي اين 
پرسش بر اذهان كارشناسان حمل ونقل شهري بيش از چند دهه مي گذرد و پاسخ 
قطعي اين سؤال هم چيزي نيست جز افزايش و توسعه ناوگان حمل ونقل عمومي. تا 
وقتي اين ناوگان در دسترس مردم نباشد و تا وقتي خدمات اين ناوگان، اين خلق اهلل 
را راضي نكند، نمي توان توقع داشــت كه آنها خودروهاي شخصي شــان را طالق 
دهند و براي حل معضل ترافيك، سراغ وسايل نقليه عمومي بيايند. توسعه سريع 
خطوط مترو، راه اندازي خطوط اتوبوسراني و افزايش خدمات ناوگان تاكسيراني، 
همان ُمسكن هايي هســتند كه مي تواند راه حل كوتاه مدت باشد. مديران شهري 
اين روزها متوجه وخامت حال  و روز شهرمان شده اند و عالوه بر اجراي برنامه هاي 
بلندمدت، سراغ درمان سريع ترافيك هم رفته اند. يك سوم كل بودجه سال آينده 
پايتخت به ناوگان حمل ونقل عمومي اختصاص يافته اســت. اما مشكل اينجاست 
كه هميشه يك دست صدا ندارد و مديريت شــهري هرقدر هم پرزور باشد، باز هم 
زورش به غول بي شاخ و دم ترافيك نمي رســد؛ به همين دليل هم دولت و مجلس 
بايد براي درمان اين زخم كهنه، پاي كار بيايند. متأسفانه دولت هاي قبلي توجهي 
به اين مشكل پايتخت نداشتند. مجلس ســال ها، دولت ها را موظف مي كرد براي 
نجات جان اين ملت به كمك مديران شــهري بيايند. واقعيــت هم مي گويد كه 
ترافيك و دردســرهايش قاعدتاً بايد اول از همه مديران دولتــي را نگران كند و به 
فكر چاره  بيندازد، اما ظاهرا گوش دولتمــردان قبلي بدهكار نبود و اين ماجرا را به 
روي خودشان هم نمي آوردند. با وجود خبرهاي بد درباره به مخاطره افتادن جان 
پايتخت نشــينان به دليل آلودگي هاي زيســت محيطي ايجاد شده توسط همين 
ترافيك، دولتمردان قبلي در هر رده و مرتبه اي كه بودند، بر كمك نكردن به حل اين 
مشكل پافشاري مي كردند. بنا به داليلي كه برايمان روشن نيست، آنها هشدارهاي 
كارشناســان را جدي نمي گرفتند و با خيال راحت و با اصرار تمام، تمايلي به دادن 
بودجه اي كه مجلسي ها، پرداخت آن را قانون كرده  بودند، نداشتند. به راحتي قانون 
را زير پا مي گذاشتند و با اين كار، نفس كشيدن در اين شهر را تا يك قدمي نابودي 
پيش مي بردند. اصل ماجرا هم كه براي شهروندان مدت هاست مثل روز روشن شده 
است؛ اين پافشاري بيهوده در عمل نكردن به قانون در سال هاي گذشته ريشه در 
سياسي كاري عجيبي داشــت كه دودش فقط در چشم مردم مي رفت. باز هم بايد 
گفت كه تهران عيب هاي زيادي براي زندگــي دارد؛ يك عيب ديگرش هم همين 

دولتمرداني بودند كه مراقب چشم مردم نبودند.

مراقب چشم مردم نبودند!
رئيس قوه قضاييه روز چهارشنبه در بازديد از يك مركز 
قضايي با اشــاره به پرونده ترك فعل ها در قوه قضاييه و 
وضعيت آنها گفت: قوه قضاييه رسيدگي به مصاديق روشن 
ترك فعل ها در دستگاه هاي مختلف را آغاز كرده و در حال 
رسيدگي است، اما در مواردي كه براساس قانون، جرم 
نبوده، ولي موجب ضرر و زيان اســت بايد بررسي 
شود كه چه آسيب ها و به چه ميزاني از يك ترك 
فعل به وجود آمده است كه اين كار زمانبر است.

غالمحسين محسني اژه اي:
ضرر ترك فعل مسئوالن محاسبه مي شود
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مريم ايراندوست، ســرمربي تيم ملي پيش، از اين گفته 
بود كه به پيروزي هاي تيــم و حتي صعود از گروه اميدوار 

 اســت، ولي عجيب نيســت اگر او و بازيكنانش
ته ذهن شان رؤياي شــيرين ديگري هم داشته 

باشــند؛ رؤياي صعود بــه جام جهاني! اين 
غيرممكن تريــن اتفاق  هم اكنون اســت. او 
اميدوار اســت تيمش در بازي اول با نتيجه 

2 بر صفر تيم ميزبان را  شكست دهد.

نظر مهدی چمران درباره پالسكوی جديد
تأكيد بر اخذ تأييديه ايمنی

مريم ايراندوست
دوست دارم 2 بر صفر برنده شويم
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در ابتدا قرار بود كه اجراي »جوكر« با احسان عليخاني 
باشد، كه قرعه به نام ســيامك انصاري افتاد؛ تا بين 
ده ها دوربين بنشيند و مهمانانش را رصد كند. او گاهي 
از اينكه چقدر مهمان ها بــراي نخنديدن مقاومت 
مي كنند تعجب مي كنــد و اشــاره دارد كه هر 
كدام شــان بامزه گي هاي خاص خودش را دارد و 
اگر خود او جلوي دوربين بود، حتما نمي توانست 

جلوي خنده اش را بگيرد.

گزارشی از پشت صحنه »جوكر«
اينها چرا نمی خندند؟

رئيس شورای شــهر تهران بر لزوم اخــذ تأييديه ايمنی 
از سازمان آتش نشانی برای ســاختمان جديد پالسكو 
تأكيد كرد. مهدی چمران گفت:  تأكيد كرديم كه پيش از 

افتتاح، آتش نشانی بازديدی از ساختمان داشته باشد 
و شرايط ايمنی مورد نظر آتش نشانی حتما در 

اين ساختمان تامين شود. هم اكنون ساختمان 
جديداالحداث در حال طی كردن فرايند اخذ 

تأييديه از آتش نشانی است.

خبر آخر

سرپرست معاونت توسعه منابع انســانی و مالی وزارت ورزش و جوانان گفت: 
همه فدراسيون ها موظف و مكلف هستند تا حقوق پرسنل خود را در سامانه 
ثبت كنند. اميرحســين مطلبی در نشســت روزگذشــته مســئوالن ورزش با روسای 
فدراسيون ها افزود: فدراسيون های ورزشــی با هماهنگی معاونت قهرمانی بايد ساختار 
خود را ســريع تر به اين معاونت ارسال كنند. ساختار كه تاييد شــود بر اساس آن تعداد 
قراردادهای فدراسيون با كاركنان مشخص  خواهد شد، تمام فدراسيون ها مكلف و موظف 
به ثبت حقوق و دستمزد در اين سامانه هستند و تا االن نيز فدراسيون ها اقدامات الزم را 

در دستور كار قرار داده اند.

حجت االسالم سيد محمدرضا ميرتاج الدينی، نماينده مردم تبريز در مجلس  با 
اشاره به نشست ديروز عصر كميسيون تلفيق بودجه سال 1۴01 گفت: در اين 
جلسه اعضای كميسيون مصوب كردند تا مشموالن سربازی كه در خارج از كشور  حضور 
دارند بتوانند سربازی خود را بخرند. وی افزود: بر اساس اين مصوبه كسانی كه از پيش از زمان 
مشموليت شان در خارج از كشور بوده و چند سال است كه از زمان مشمول بودنشان برای 
خدمت سربازی می گذرد و در خارج به ســر می برند به منظور اينكه برای تردد به كشور با 

مشكلی مواجه نشوند می توانند خدمت سربازی خود را با قيمت 1۵ هزار يورو بخرند.

دخل و خرج فدراسيون ها بايد در سامانه ثبت شود

مصوبه كميسيون تلفيق بودجه برای خريد سربازی
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وزارت امور خارجه قرقيزســتان اعالم كرد: »تورداكون سيدي كف«، سفير اين 
كشور در ايران خواستار برقراري پرواز مستقيم بين بيشكك - تهران و بالعكس 
شده است. خبرگزاري»2۴ كي جي« قرقيزستان به نقل از وزارت امورخارجه اعالم كرد كه 
برقراري پرواز مستقيم بين بيشكك و تهران مي تواند موجب توسعه همكاري ها در زمينه 
گردشگري و افزايش سفرهاي مردم 2 كشور براي آشنايي و بازديد از مراكز ميراث فرهنگي 
شود. وزارت خارجه قرقيزستان همچنين اعالم كرد؛ سفير  اين كشور در تهران در همين 
زمينه با »رضا حداديان«، مديرعامل شركت هواپيمايي ايراني خطوط هوايي وارش ديدار 

و گفت وگو كرده است.

درخواست پرواز مستقيم از بيشكك به تهران

رسانه هاي صهيونيســتي پس از حمله موشــكي انصاراهلل به بخش هايي از امارات 
متحده عربي، اذعان كردند كه سرزمين هاي اشــغالي در برابر اين موشك ها امن 
نخواهد بود. اين رسانه ها اعتراف كردند كه منطقه »ايالت« از تيررس موشك هاي انصاراهلل 
در امان نخواهد بود. ارتش يمن روز دوشــنبه )2۷ دي ماه( در عملياتي به نام توفان يمن، 
با ۵ فروند موشــك بالســتيك و كروز و تعداد زيادي پهپاد، فرودگاه هاي دوبي، ابوظبي و 
پااليشگاه نفت المصفح و تعداد ديگري از سايت ها و تأسيسات مهم و حساس امارات را هدف 
قرار داد. سرتيپ »يحيي سريع «، سخنگوي نيروهاي مسلح يمن نيز سه شنبه اعالم كرد 

كه موشك هايي كه در عمليات توفان يمن به كار رفتند، موشك هاي بالدار قدس 2 بودند.

اعتراف صهيونيست ها به ناتوانی مقابل انصاراهلل
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داده نما
گرافيك: مهدی سالمی

جایگاه ایران  در سرمایه گذاری فرهنگی بین المللی 

ایران عالوه بر دیپلماسی اقتصادی،در دیپلماسی فرهنگی نیز دچار ضعف هایی 
در رقابت با کشورهایی مثل ترکیه اســت. ضمن آنکه افزایش تبلیغات منفی 
رسانه های معاند و همچنین مشکالت ارزی سال های اخیر باعث کمرنگ تر شدن 
نقش ایران در ارتباطات فرهنگی با دنیا شده است. در این داده نما به مقایسه 

سرمایه گذاری فرهنگی بین المللی ایران و 8 کشور دیگر پرداخته شده است: 

آلمان 
نهاد متولی دیپلماسی فرهنگی: 

موسسه فرهنگی گوته 
بودجه تقریبی

338 میلیون یورو 
 تعداد دفتر خارجی 

159دفتر در98کشور

فرانسه 
نهاد متولی دیپلماسی فرهنگی:  

آلیانس فرانس 
بودجه تقریبی

718 میلیون یورو 
 تعداد دفتر خارجی 
833دفتر در131کشور

اسپانیا 
نهاد متولی دیپلماسی فرهنگی: 
موسسه فرهنگی سروانتس 

بودجه تقریبی
672 میلیون یورو 
 تعداد دفتر خارجی 
87دفتر در44کشور

آمریکا 
نهاد متولی دیپلماسی فرهنگی:  
معاونت روابط  و دیپلماسی عمومی 

بودجه تقریبی
1800 میلیون یورو 
 تعداد دفتر خارجی 

نامشخص

انگلستان 
نهاد متولی دیپلماسی فرهنگی: 

شورای فرهنگی بریتانیا 
بودجه تقریبی

898 میلیون یورو 
 تعداد دفتر خارجی 

191دفتر در118کشور

ژاپن 
نهاد متولی دیپلماسی فرهنگی:  

سازمان فرهنگ ژاپن 
بودجه تقریبی

210 میلیون یورو 
 تعداد دفتر خارجی 
25 دفتر در 24 کشور

ترکیه 
نهاد متولی دیپلماسی فرهنگی: 
سازمان دیانت؛ یونس امره 

بودجه تقریبی
692 میلیون یورو 
 تعداد دفتر خارجی 
58دفتر در48کشور

آذربایجان 
نهاد متولی دیپلماسی فرهنگی:  

اداره تبلیغ ارزش های معنوی 
بودجه تقریبی

105 میلیون یورو 
 تعداد دفتر خارجی 

نامشخص

ایران
نهاد متولی دیپلماسی فرهنگی:  
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی

بودجه تقریبی
9 میلیون یورو 

 تعداد دفتر خارجی 
80 نمایندگی در 62 کشور

 رئيس جمهور: سطح كنوني همكاري تجاري
و اقتصادي براي هيچ كدام از 2كشور ايران و روسيه 

رضايت بخش نيست و بايد  به سطح بسيار باالتري برسد

 سيدابراهيم رئيسي  در ديدار با پوتين  در كرملين:

 زنگ خطر 
چرخش اوميكرون 

در ايران
 شمار مبتاليان سويه جديد كوويد-19 

در تهران ۴0 درصد افزايش پيدا كرد

 گفت وگوي شهردارتهران
 با آتش نشانان معترض

  عليرضا زاكانی در گفت وگو با نمايندگان آتش نشانان معترض 
كه روزگذشته  به خيابان بهشت آمده بودند، گزارشي از آخرين  

پيگيري ها و اقدامات خود درباره مطالبات معيشتي 
آتش نشانان تهران ارائه داد

  قبل از تجمع آتش نشانان معترض، شهردارتهران اقدامات
و پيگيري هايي براي معيشت آتش نشانان انجام داده بود

 پالسکو
 زنده شد

۵سال از فروريختن پالسكو 
گذشت و حاال شمارش 
معكوس برای بازگشايی دوباره 
اين برج شروع شده است
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1400/10/291394/7/25

7500متر نما
 با ترکیب معماری 
 ایرانی -اسالمی و مدرن
در پالسکو اجرا شده است.

5 آسانسور
   در پالسکوی جدید  
نصب شده است.

16 پله برقی
 طبقات پالسکوی جدید 
 را به هم وصل 
کرده است.

5 هواساز
در موتورخانه ساختمان 
پالسکو قرار دارد.

80متر ارتفاع
محل قرارگیری هلی پد 
 پالسکو با ابعاد 18 در 18 
از سطح زمین  است.

32متر گودبرداری
برای احداث این 
ساختمان، الزم بود.

16شهید
به صورت المان یادبود در 
پالسکو طراحی و در طبقه 
اول نصب شده است.



پنجشنبه 30 دی 21400
 شماره  8418

هواپيماي رئيس جمهــور ایران 
ظهــر چهارشــنبه در پــروازی 
مستقيم در فرودگاه مسکو فرود 
آمد تا مذاكرات رئيس جمهور و دســتوركارهاي 
مهم این ســفر بدون فوت وقت در  كاخ كرملين 
دنبال شــود. تيم همراه ســيدابراهيم رئيســي 
به وضوح حکایــت از برنامه جــدي دولت براي 
ارتقاي مناسبات اقتصادي در صدر همکاري هاي 
دیگر در این سفر دارد؛ وزراي امور خارجه، نفت 
و امور اقتصادي و دارایي، رئيســي را در این سفر 

همراهي مي كنند.
تأكيد بر عدم محدودیت در گسترش روابط ایران 
و روسيه و دســتور كار گسترده پيش روي تهران 
 و مســکو ازجمله محورهاي مطرح شده در دیدار

ســيد ابراهيم رئيســي و والدیميــر پوتين بود. 
به گزارش فارس، رئيســي در دیدار با والدیمير 
پوتيــن، رئيس جمهور روســيه گفــت: ما هيچ 
محدودیتي براي گســترش و توســعه روابط با 
روسيه نداریم و خواهان برقراري روابط راهبردي 
با مســکو هســتيم. او ادامه داد: اسناد همکاري 
راهبردي مي تواند افق روابط را در طول ۲۰سال 
مشخص كند. به دنبال افزایش حجم روابط تجاري 
با روسيه هســتيم و تالش زیادي در این زمينه 
انجام خواهيــم داد. رئيس جمهور گفت: در حال 
تالش براي رفع تحریم هاي كشورمان هستيم و 
اميدواریم كه منجر به لغو تحریم ها شود. تهدید به 

تحریم مانع پيشرفت ایران نمي شود.
رئيسي تصریح كرد: تجربه خوبي در همکاري با 
روسيه در سوریه، در مبارزه با تروریسم داریم كه 

مي تواند مبنایي براي روابط مشترك باشد.
همچنيــن والدیميــر پوتيــن، رئيس جمهور 
روسيه نيز در این دیدار گفت: از طرف من سالم 
و آرزوي ســالمتي براي رهبر معظــم انقالب را 

به ایشــان منتقل كنيد. وي ادامــه داد: از زمان 
تحليف جنابعالي، ما در تماس دائم هســتيم اما 
در هر صــورت ویدئوكنفرانس یــا تماس تلفني 
نمي تواند جاي دیدار حضوري را بگيرد. از دیدار 
شما بسيار خرسندم. مي توانيم بگویيم دستوركار 
وســيعي را پيش رو داریم. رئيس جمهور روسيه 
تأكيد كرد: حمایت هاي ایران و روسيه به عبور از 
تهدیدات تروریستي در سوریه كمك كرد. اوضاع 
در افغانستان مورد توجه ویژه دوطرف بود و من 
مایلم این موضوعات مهم مورد رایزني قرار گيرند 

و نظر جنابعالي را جویا شوم.
براســاس گــزارش پایــگاه اطالع رســاني 
ریاست جمهوري، ســيدابراهيم رئيسي پيش از 
عزیمت به روسيه در فرودگاه مهرآباد درباره اهداف 
این سفر گفت: این سفر به دعوت رئيس جمهور 
روسيه و در راستاي ارتقاي دیپلماسي همسایگي 
و منطقه اي انجام مي شــود. او با اشاره به جایگاه 
برجســته جمهوري اســالمي ایران و روسيه در 
منطقه اظهار داشــت: همکاري و گفت وگوهاي 
تهران و مسکو در تقویت امنيت منطقه و ارتقاي 

سطح روابط اقتصادي و تجاري مؤثر است.
رئيس جمهور گفت: به دنبــال برقراري و تقویت 
ارتباط با همه همســایگان به ویژه كشور روسيه 
در حوزه هاي مختلف سياسي، اقتصادي و تجاري 
هستيم و این سفر مي تواند نقطه عطفي براي ارتقا 

و تحکيم سطح مناسبات با روسيه باشد.
او با بيان اینکه جمهوري اسالمي ایران، كشوري 
مستقل، مقتدر و صاحب نفوذ در منطقه و روسيه 
هم كشوري مهم و با قدرت و داراي نفوذ در منطقه 
اســت، تأكيد كــرد: همــکاري و گفت وگوهاي 
۲كشــور مهم و داراي قدرت و نفوذ مي تواند در 
 ارتقاي امنيت منطقه و روابط اقتصادي و تجاري

مؤثر باشد.

رئيس جمهور با اشاره به تقویت همکاري تهران و 
مسکو در مجامع سياسي و اقتصادي منطقه اي،  به 
عضویت ایران در اجالس شــانگهاي اشاره كرد و 
گفت: در اجالس شانگهاي همکاري هاي خوبي با 
همه كشورها به ویژه با روسيه خواهيم داشت. در 
رابطه با مسئله اتحادیه اوراسيا هم روسيه نقش 
محوري دارد و همکاري ۲كشــور در این راستا 
مي تواند بــه گام هاي مؤثــري در جهت ارتقاي 

مسائل تجاري و اقتصادي بينجامد.
او با بيان اینکه ایران و روســيه از منافع مشترك 
برخوردار هستند، گفت: وجود منافع مشترك و 
تعاملي بين تهران و مسکو در منطقه امنيت ساز 
اســت و جلوي یکجانبه گرایي در دنيا را خواهد 
گرفت. همچنين تعامل و همکاري متقابل ۲كشور 
مي تواند در وضعيــت منطقــه اي و بين المللي 

تأثيرگذار باشد. 
رئيس جمهور با اشــاره به وجــود ظرفيت هاي 
گســترده همــکاري بين تهــران و مســکو در 
بخش هاي مختلف سياســي، اقتصادي و انرژي، 
خاطرنشان كرد: سطح كنوني همکاري تجاري و 
اقتصادي براي هيچ كدام از ۲كشور رضایت بخش 
نيست و الزم اســت ارتقا یافته و به سطح بسيار 
باالتري برســد و اميدواریم این ســفر بتواند در 
جهــت تامين منافع مشــترك ۲كشــور كه در 
 عرصه منطقه اي و جهاني تأثيرگذار اســت، گام

مؤثري باشد.
با دستور كارهاي گســترده این سفر شائبه های 
محدودیت هاي زماني در دیدارها دور از واقعيت 
بود. كاظم جاللي، ســفير ایران در روسيه درباره 
این ســفر به تســنيم گفت: »در این مالقات و 
مذاكراِت بين ۲رئيس جمهور سقف زماني وجود 
ندارد و محدودیتي در زمان نيســت؛ اینکه گفته 
شده »۲ساعت براي این دیدار درنظر گرفته شده 

است« صحيح نيست و مي تواند بيشتر هم باشد 
و باهم گفت وگو خواهند كرد و بســتگي به نظر 

۲رئيس جمهور دارد.«
 به گفته وی»درباره كليــات و اینکه موافقتنامه 
بلندمدت داشــته باشيم توافق شــده ولي هنوز 
به مرحله جزئيات نرســيده كه این كار در آینده 
انجام خواهد گرفت« و »اینکه متن مکتوبي بين 
۲رئيس جمهور)درباره خرید تجهيزات نظامي( 
امضا شود در برنامه ها وجود ندارد.« در عين حال 
ایران ميزبان نشست آینده روند آستانه است و از 
موضوعات مطروح بين ۲رئيس جمهور در این سفر 
نيز روند آستانه، مسائل منطقه، سوریه و ضرورت 

برگزاري این نشست خواهد بود.
كاخ كرمليــن در اطالعيه  خود یــك روز قبل از 
این سفر اعالم كرده بود روساي جمهور روسيه و 
ایران در مسکو درباره موضوعاتي ازجمله برجام 
و اجراي پروژه هاي مشترك اقتصادي گفت وگو 

خواهند كرد. 
سيدابراهيم رئيسي و هيأت همراه، روز چهارشنبه 
در بدو ورود به فرودگاه وونکووا مســکو از سوي 
»نيکوالي شولگينوف« وزیر انرژي روسيه و رئيس 
كميسيون مشترك همکاري هاي اقتصادي ایران 
و روسيه و »ایگور مارگولوف« معاون وزیرخارجه 

این كشور مورد استقبال قرار گرفتند.
در مراسم اســتقبال، پس از نواخته شدن سرود 
ملي ۲كشور، رئيسي از یگان تشریفات مستقر در 
ميدان سان دید. نخستين برنامه این سفر ۲روزه، 
دیدار با والدیمير پوتين، رئيس جمهور فدراسيون 
روسيه اســت و حضور و ســخنراني در نشست 
عمومي مجلس دومــا، دیدار بــا ایرانيان مقيم 
روسيه و نشســت هم اندیشي با فعاالن اقتصادي 
 روس، از دیگر برنامه هاي ســفر رئيس جمهور به

روسيه است. 

محدودیتی برای گسترش روابط با روسیه نداریم
رئيسی در دیدار با پوتين در كرملين :

گزارش

كارشناس مسائل سياسي در گفت وگو با همشهري به واكاوي سفر رئيس جمهور به روسيه پرداخته است 

 تشكيل بلوك منطقه اي عليه غرب 

  حنيف غفاري با اشاره به اینکه سفر رئيس جمهور به مسکو، 
از ســفرهاي كاري و تعيين كننده اي اســت كه در حوزه 
سياست خارجي ما خصوصا در برهه حساس كنوني انجام 
مي شود، گفت: آنچه در این سفر اصالت و موضوعيت دارد، 
هم افزایي كالن و راهبردي تهران - مسکو است. برخالف اینکه القا مي شود 
سفر رئيس جمهور به روسيه ناظر بر مذاكرات هســته اي بوده است، باید 
گفت روساي جمهور دو كشور درخصوص مناسبات كالن و هم افزایي هاي 

راهبردي و استراتژیك با یکدیگر دیدار كرده اند.
غفاري در پاسخ به این ســؤال كه چرا در گذشته به روسيه به عنوان یکي از 
متحدان استراتژیك كشور، توجه نمي شد و این كشور در معادالت سياسي 
دستگاه سياست خارجي كشور مورد كم توجهي قرار گرفته بود، این موضوع 
را ناشي از نگاه اروپایي محور دولت قبل دانست و افزود: در دولت قبل، نگاه 
به شــرق را به مثابه یك راهبرد كالن و یك مبنا نپذیرفته بودند و حتي در 
مواردي با قرائت عامدانه یا غيرعامدانه نگاه به شرق را مترادف با وابستگي به 
شرق مي دانستند. درحالي كه نگاه به شرق به معني هم افزایي راهبردي ميان 
ایران، روسيه و چين در برابر تهدیدات مشترك غرب است. از سوي دیگر نگاه 
اروپایي محور در دستگاه سياست خارجي كشور نگاهي نهادینه شده بود و به 
این دليل، در این مقطع روسيه در معادالت سياست خارجي ایران نقشي را 

كه باید، نداشت.
این تحليلگر مسائل سياســي، با تأكيد بر اینکه در راهبردها و هم افزایي با 
كشورها تقویت نقاط اشتراك  ، منافع ملي كشورها  را تأمين می كند، گفت: 
یك تهدید راهبردي مشــترك به نام آمریکا؛ ایران، روسيه و چين را حول 
یك محور گردهم آورده است. در سياست خارجي آمریکا نيز این 3كشور 
تهدیدات ثابت هستند و از این حيث، امکان برقراري ارتباطات راهبردي ميان 
تهران - مسکو - پکن یك اصل راهبردي و در راستاي تأمين منافع ملي است.

این كارشناس مسائل بين الملل با اشاره به اینکه مواضع روسيه و چين در 
پرونده هسته اي ایران نشان دادند دو كشورعالقه مند به داشتن روابط نزدیك 
با ایران هســتند، افزود: در جریان تفاهم همکاري ۲5ساله با چين و تفاهم 
راهبردي ایران با روسيه، ما مواضع روس ها و چيني ها را بارها رصد كردیم. در 
جریان خروج ترامپ از برجام، تنها بازیگراني كه بر احياي واقعي برجام تأكيد 
كردند مسکو و پکن بودند، این در حالي بود كه اروپایي ها دنبال كم كردن 
تعهدات خود و افزایش تعهدات ایران در قبال بازگشــت به برجام بودند و 
اكنون نيز این راهبرد را دنبال مي كنند. در حوزه روابط بين الملل، هركشوري 
نيازمند رصد تهدیدها و فرصت هاي خود و پيدا كردن شركایي است كه بتواند 
در بلندمدت و كوتاه مدت در قالب توافق ها و تفاهم هاي استراتژیك با آنها 
هم افزایي داشته باشد و این زمينه اكنون بعد از چين با روسيه نيز فراهم شده 
است. غفاري در پاسخ به این سؤال كه در برخي مقاطع سياسي، روس ها و 
چيني ها همراهي الزم را با ایران نداشته و ما را در برخی بزنگا ه های سياسی 
تنها گذاشته اند، با بيان اینکه منافع ملي هر كشور تعریف و كاركرد خاص خود 
را دارد، افزود: ما در نظام بين الملل قطعا با دیگر كشورها داراي افتراق و نقاط 
اختالف هستيم و منافع ملي در چارچوب دیگري تامين و دنبال مي شود. 
بنابراین وجود اختالف نظر و دیدگاه در برخي مسائل ميان كشورها موضوع 

جدیدي نيست.
وي ادامه داد: ذیل نگاه استراتژیك كالن، این هنر دستگاه سياست خارجي 
ماســت كه اوال با تکيه بر اصل تاميــن منافع ملي و دوما بــا تکيه بر اصل 
دیپلماسي منطقه اي و تعامل با همسایگان بتواند منظومه اي را تعریف كند 

كه نيازها و خواسته هاي خود را در مقاطع گوناگون برطرف كند.
این تحليلگر مسائل سياسي، به اراده اعضاي ناتو براي گسترش این پيمان 
نظامي به شرق اشاره  كرد و با بيان اینکه با این اتفاق ناتو به مرزهاي روسيه 
نزدیك تر از قبل خواهد شد، ادامه داد: روسيه بعد از تنش ها بر سر اوكراین 

و ســپس از اراده اعضاي ناتو به گسترش آن به  شــرق، دریافته است كه با 
عضویت گرجستان، مولداوي، اوكراین و آذربایجان در ناتو است كه نيروهاي 
نظامي اروپا به مرزهاي این كشور بيش از اندازه نزدیك خواهند شد. با این 
اتفاق، تهدید غرب عليه روسيه پررنگ تر شده است و به این دليل، روسيه در 
محاسبه اي راهبردي و هندسي دریافته كه باید به ایران نزدیکي بيشتري 

پيدا كند.
وي با رد اینکه روس ها ایــران را وجه المصالحه خود با اروپا در جلوگيري از 
گسترش ناتو به شرق كرده اند، توضيح داد: وقتي تهدید عليه بازیگران نظام 
بين الملل زیاد مي شود دنبال شركاي تاكتيکي و استراتژیك مي گردند و این 
یك اصل در نظام بين الملل است. ما نيازهایي داریم و روس ها هم نيازهایي 
دارند. تهدیدهایي ایران را به مخاطره مي اندازد و روس ها هم این را تهدید 
براي خود مي دانند. بنابراین نزدیکي ایران و روسيه را نباید وجه المصالحه 

براي امتيازگيري روس ها از اروپا یا آمریکا تفسير كرد.
غفاري با بيان اینکه ایران، روسيه و چين قادرند براي مقابله با تهدیداتي كه از 
سوي برخي كشورهاي دیگر منافع این 3كشور را تهدید مي كند، یك بلوك یا 
هژموني منطقه اي را سازماندهي كنند، خاطرنشان كرد: ۲پيش شرط اصلي 
ایجاد این بلوك، ظرفيت و اراده انجام این كار است. این عالقه مندي هم در 
ایران، هم در روسيه و هم در برخي كشورهاي عضو اوراسيا دیده مي شود. در 
بند 7 سند سياست خارجي روسيه، ایران داراي ظرفيت استراتژیك براي 
این كشور است و از این رو، مي توان در ایجاد این بلوك مقابل آمریکا یا حتي 

اروپا اميدوار بود.
وي به منشور سياست خارجي روسيه در ســال۲۰۲۲ اشاره كرد و با بيان 
اینکه در این سند، جایگاه ویژه اي به ایران داده شده است گفت: در بند7 سند 
سياست خارجي روسيه، دسترسي به آب هاي آزاد یك اولویت است و ایران 
به عنوان كشوري كه این نياز را به شکل ویژه  تامين مي كند، دیده شده است. 

گفت وگو

یادداشت

خبر

ديدار مذاكره كنندگان ارشد ايران 
و 3كشور اروپايي 

روز چهارشنبه در ادامه مذاكرات وین جلسه مذاكره كنندگان 
ارشد ایران و 3كشــور اروپایي با حضور نماینده اتحادیه اروپا 
برگزار شد. دور هشتم مذاكرات وین همچنان در سطوح مختلف 
سياسي و كارشناسي در حال پيگيري است و از روز دوشنبه با 
بازگشت روساي هيأت هاي مذاكره كننده ایران و 3كشور اروپایي 
رایزني ها در چارچوب دیدارهــاي دوجانبه و چندجانبه  دنبال 
شده است. روز سه شنبه نيز نشستي با حضور مذاكره كننده ارشد 
ایران، 3كشور اروپایي و نماینده اتحادیه اروپا با حضور تعدادي 

از كارشناسان طرف هاي مذكور در هتل كوبورگ برگزار شد.

 اهمیت راهبردی
سفر رئیس جمهور به مسکو

وقتی از اهميت راهبردی ســخن به ميــان می آید، حداقل به 
3پرسش اساسی توجه می شود؛ موضوع مورد نظر چه جایگاهی 
در منافع ملی و راهبردها دارد؟ در چه فرایند و شرایطی اتخاذ 
شده است؟ و چه آثار و نتایجی در پی دارد؟ بنابراین فارغ از اینکه 
نفس دعوت یك دولت از رئيس دولتی برای سفر به آن كشور، 
ماهيت راهبردی دارد، پاسخ به این پرسش ها روشن می كند 

كه سفر رئيس جمهوری ایران به روسيه راهبردی است یا نه. 
1. روســيه پس از فروپاشی اتحاد جماهير شــوروی جایگاه 
ویژه ای در منافع و اهداف ملی جمهوری اسالمی ایران پيدا كرد 
و به همين جهت از مرداد ســال 1368 تاكنون نيز شاهد سفر 
رؤسای جمهوری ایران در هر دوره ای به این كشور درراستای 
تأمين منافع و اهداف ملی بوده ایم. جمهوری  اســالمی ایران 
با علم بر اینکه اصل در روابط بين الملل منافع ملی هر كشــور 
است، بر این اعتقاد اســت كه با روسيه دارای منافع مشترك و 
تهدیدات مشتركی است و نزدیکی ۲كشور می تواند هم افزایی 
راهبردی را برای طرفين ایجاد كند؛ چنانکه روس ها نيز چنين 
تلقی مي كنند. بــا این وصف، تصویب توافقنامه ۲۰ســاله در 
سال۲۰۰1 توسط مجلس شــورای اسالمی یکی از نشانه های 
مزبور اســت. ســفر پوتين به ایران و دیدار او بــا رهبر معظم 
انقالب در ســال1397 و تأكيد رهبر معظم انقالب به توسعه 
همکاری های جامع با توجه به همکاری موفقيت آميز ۲كشور 
در بحران ســوریه را نيز باید نقطه عطفی برای همکاری های 
دوجانبه، منطقه ای و بين المللی بــر مبنای اقتدار ملی ایران و 

مدل ایرانی به شمار آورد. 
۲. با آثار و نتایجی كه برای این ســفر متصور است، می توان به 
اهميت راهبردی آن پی برد؛ هرچند در دوره های گذشته روابط 
با فدراسيون جدید روســيه آنچنان كه باید پيگيری نشد، اما 
رویکرد دولت آقای رئيسی مبنی بر منطقه گرایی فعال و نگاه 
متوازن در سياست خارجی فصل جدیدی را برای همکاری های 
جامع و بلندمدت دوطرف درراستای تأمين منافع ملی ایران و 
دفع تهدیدات مشترك باز كرده است. رئيسی پيش از سفر به 
مسکو در تماس تلفنی در ۲6 آبان با پوتين اعالم آمادگی كرده 
بود كه سند جامع همکاری های بلندمدت ۲كشور نهایی شود 
تا روند ارتقای هرچه بيشتر روابط و همکاری ۲كشور با سرعت 
اجرایی شــود. با توجه به اینکه هر دو كشور یکدیگر را فرصت 
راهبردی برای كریدور شــمال -جنوب می بينند، این موضوع 
می تواند موقعيت اقتصادی ایران را در شرایط تحریمی تقویت 
كند. درواقع دســتاوردهای این ســفر در كنار همکاری های 
استراتژیك با چين و اجرایی شدن توافقنامه ۲5ساله و همچنين 
تنظيــم روابط بلندمدت بــا تركيه و همکاری هــای 3جانبه 
ایران، تركمنســتان و آذربایجان و پيگيری دیپلماسی فعال با 
همسایگان جنوبی شرایط ایران را برای خنثی سازی تحریم ها 
به موازات مذاكرات برای رفع تحریم ها بسيار مؤثر و حائز اهميت 
كرده اســت. از این نظر می توان ارزش این سفر را درراستای 
هم افزایی راهبردی در عرصه تعميق روابط اقتصادی، سياسی، 
دفاعی، امنيتی و فرهنگــی و مقابله با تهدیدات مشــترك و 
موازنه سازی در مناسبات قدرت در روابط بين الملل ارزیابی كرد. 
برآورد و ارزیابی روابط گذشته ۲كشــور در این سفر، می تواند 
منافع ۲كشور را نزدیك تر و سطح آن را راهبردی و پایدار كند؛  
یعنی   احصاي موانع روابط در این ارزیابی و  راه حل  برای رفع آنها 
می تواند پایداری و ارتقای روابط ۲كشور درحوزه های مختلف 

را تضمين كند.    
3. شرایط زمانی این ســفر نيز به آن ارزش راهبردی داده 
است. گرچه این ســفر را نباید به مذاكرات وین در اتریش 
تقليل داد، اما به طــور طبيعی زمان این ســفر و كيفيت 
مذاكرات و نتایج آن شرایط مذاكرات و اهرم های بازیگری در 
آن را تقویت خواهد كرد. اهميت این موضوع زمانی بيشتر 
حائز اهميت می شــود كه به موازات آن، سفر وزیر خارجه 
ایران به چين درراستای اجرایی كردن سند ۲5ساله ایران 
و چين صورت گرفت. دولت چين هم توافق با كشــورمان 
برای شروع اجرای این ســند را رویدادی مهم و زمينه ساز 
تحول اساسی در روابط ۲كشور خواند. مهم ترین پيام سفر 
رئيس جمهور ایران در شرایط كنونی به روسيه و پيش از آن 
سفر حســين اميرعبداللهيان، وزیر خارجه به همراه هيأت  
بلندپایه به چين این است كه ایران مشکالت خود را به برجام 
گره نزده اســت و از همه ظرفيت های داخلی، منطقه ای و 

بين المللی استفاده می كند.  

بازتاب سفر رئیسي در رسانه هاي خارجي
خبرگزاري فرانسه در گزارشي درباره سفر سيدابراهيم رئيسي، 
رئيس جمهور كشورمان به مســکو، آن را مهم ترین سفر رسمي 
رئيسي از زمان به قدرت رســيدن او برشمرد و تصریح كرد كه از 
سال۲۰17 تاكنون این نخستين باري است كه یك رئيس جمهور 
ایران به روسيه سفر مي كند. خبرگزاري فرانسه در ادامه نوشت: 
مسکو و تهران روابط سياسي، اقتصادي و سياسي قوي اي دارند 
و در سوریه نيز از متحدان بشار اســد، رئيس جمهور این كشور، 
به شمار مي آیند. خبرگزاري رویترز نيز با اعالم سفر رئيس جمهور 
ایران به مســکو كه از صبح دیروز)چهارشــنبه( آغاز شده است، 
گزارش داد: ابراهيم رئيســي همزمان با مذاكرات بر سر احياي 
برنامه جامع اقدام مشترك)برجام( و تالش روسيه براي كمك به 
حصول یك توافق ميان ایران و قدرت هاي جهاني به مسکو سفر 
كرده است. این خبرگزاري همچنين به ارائه جزئياتي درباره محور 
رایزني هاي رئيسي در جریان این سفر پرداخت و افزود: بنابر اعالم 
كاخ ریاست جمهوري روسيه)كرملين(، ابراهيم رئيسي و والدیمير 
پوتين قرار است در دیدار با یکدیگر درباره تمام موضوعات مرتبط 
با همکاري هاي دوجانبه و احياي برجام گفت وگو كنند. رسانه هاي 
صهيونيســتي، ازجمله روزنامه هاي هاآرتص و تایمزآو اسرائيل 
خبر سفر رئيسي به روسيه را منتشر و آن را مهم ترین سفر خارجي 
 او از زمان روي كار آمدنش توصيف كردنــد. خبرگزاری  العربيه

در این باره نوشت: ابراهيم رئيسی، رئيس جمهور ایران عازم مسکو 
شد و با والدیمير پوتين همتای روسی خود دیدار خواهد كرد.  این 
خبرگزاری سعودی افزود: رئيسی معتقد است كه این سفر نقطه 
تحولی در روابط دوجانبه ایران و روسيه ایجاد خواهد كرد.  شبکه 
الميادین هم با تيتر »رئيسی در مسکو« نوشت: سفر در چارچوب 

گسترش دیپلماسی با كشورهای همجوار است.

خبر

 ضرر ترك فعل مسئوالن 
محاسبه مي شود

رئيس قوه قضایيه روز چهارشنبه در بازدید از یك مركز قضایي 
با اشــاره به پرونده ترك فعل ها در قوه قضایيــه و وضعيت آنها 
گفت: قوه قضایيه رسيدگي به مصادیق روشن ترك فعل ها در 
دستگاه هاي مختلف را آغاز كرده و در حال رسيدگي است، اما 
در مواردي كه براساس قانون جرم نبوده، ولي موجب ضرر و زیان 
باید بررسي شود كه چه آسيب ها و به چه ميزاني از یك ترك فعل 

به وجود آمده كه این كار زمانبر است.
اظهارات غالمحسين محسني اژه اي به دنبال ارجاع شکایات مکرر 
مجلس یازدهم از ترك فعل دولتمردان ســابق مطرح مي شود. 
براساس گزارش ميزان، رئيس قوه قضایيه در عين حال تصریح 
كرد : »خود این مسئله كه چه كسي تشخيص دهد چه خسارتي 
و با چه ميزان از یك ترك فعل به وجود آمده، خيلي مهم است كه 
این را باید كارشناس یا بازرس یا ضابط تشخيص دهد و این مسئله 
هم نيازمند همفکري است تا بتوانيم مسائل را احصا و در یك سير 
قانوني منطقي رسيدگي كنيم.« او همچنين با اشاره به تأكيدات 
خود به دســتگاه هاي نظارتي مبني بر اعمــال نهایت دقت در 
رسيدگي به گزارش هاي واصله پيرامون افراد تأكيد كرد: » نباید 
به صرف وصول یك گزارش، مبادرت به درج آن در پرونده افراد 
كرد، بلکه در این رابطه ضروري است تحقيقات كامل و جامعي 
به عمل آید تا خدایي ناكرده حقي از كسي ضایع نشود.« بازدید 
ميداني از مراكز، مراجع و محاكم قضایي و گفت وگوي چهره به 
چهره و بدون واسطه با مردم، قضات و كاركنان، یکي از رویه هاي 
ثابت محسني اژه اي در بيش از ۲۰۰روز سپري شده از مسئوليت 

وي در جایگاه ریاست دستگاه قضا محسوب مي شود.

قضایی

روايت رسانه های روس
خبرگزاري روســي تاس در گزارش خود درباره 
سفر رئيسی  به روســيه اظهارات رئيس جمهور 
كشورمان پيش از ترك تهران به مقصد مسکو را 
منتشر كرد و نوشت: ابراهيم رئيسي تأكيد كرد كه 
این سفر نقطه عطفي در روابط سياسي، اقتصادي 
و نظامي ۲كشور است و همکاري و گفت وگوهاي 
تهران و مسکو در تقویت امنيت منطقه و ارتقاي 
ســطح روابط اقتصــادي و تجاري مؤثر اســت. 
خبرگزاري اسپوتنيك هم در این باره گزارش داد: 
ابراهيم رئيسي و والدیمير پوتين روساي جمهور 
ایران و روسيه روز 19ژانویه)چهارشنبه( در مسکو 
با یکدیگر دیدار خواهند داشت و قرار است درباره 
همکاري هاي دوجانبه، شامل اجراي پروژه هاي 
مشــترك در زمينه تجاري و اقتصــادي رایزني 
كنند. آنها همچنين درخصوص احياي برجام و 
اجراي كامل این توافق بحث و تبادل نظر خواهند 
كرد. پایگاه خبري-تحليلي ميدل ایســت اي در 
گزارشي سفر رئيسي به مســکو و رایزني هاي او 
با همتــاي روس خود را براي آینــده ایران مهم 
توصيف كرد و نوشت: از آنجایي كه ایران به دنبال 
راهي بــراي دور زدن تحریم هاي آمریکا و روابط 
اقتصــادي و امنيتي اســت تا از فشــار غرب در 
مذاكرات برجامي بکاهد، این سفر از اهميت قابل 
توجهي برخوردار است. از طرف دیگر، نياز روسيه 
به حفظ متحدان منطقه اي خود بر ســر بحران 

اوكراین مي تواند كليدي در این مذاكرات باشد.

رسانه

رئیس جمهور ايران به دعوت والديمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در رأس هیأتي به مسکو 
سفر كرد و با اين سفر تاريخي، فصل جديدي از روابط میان تهران و مسکو آغاز شد؛ روابطي 
كه هر چند در نخستین روزهاي پس از پیروزي انقالب اسالمي آغاز گرديد اما   در ادامه با فراز 
و فرودهاي بسیاري همراه شد. ايران به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکي خود و دسترسي به آب هاي 

آزاد براي روسیه از اهمیت بااليي برخوردار است. از اين رو، توسعه روابط بین تهران - مسکو 
از راهبردهايي است كه دو كشور به   آن عالقه نشان مي دهند. يك كارشناس مسائل بین الملل 
در اين باره به همشهري مي گويد كه ايران و روسیه را تهديدهاي مشترك و اشتراكات گسترده 

به يکديگر نزديك كرده است.

سیامك باقری
كارشناس  مسائل سياسی
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شــهرداری تهران درحال رایزنی با دولت سیزدهم 
است تا مشــكل پرداخت ســهم 15درصدی برای 
سفارش ساخت 630دســتگاه واگن مترو به طرف 
چینی را حل كند. به این ترتیب می توان امیدوار بود 
موضوعی كه پس از سال ها معطلی و بالتكلیفی كه 
حاصل عمل نكردن دولت قبل به تعهداتش اســت، 
سرانجام برطرف شــود. در این رابطه سیدمجتبی 
شفیعی، معاون حمل ونقل و ترافیك شهرداری تهران 
هم خبرهای خوب و امید بخشی می دهد. علی امام، 
مدیرعامل شركت متروی تهران اما در توضیحاتی 
بیشــتر درباره تأمین پیش پرداخت قرارداد خرید 
630دستگاه واگن چینی به همشهری می گوید:»در 
قــرارداد خرید 630واگــن مترو كه ســال1397 

امضا شــده بود، كارفرما ســازمان شــهرداری ها و 
دهیاری های وزارت كشور است. ساخت این واگن ها 
كنسرســیوم مشتركی بین 3شــركت واگن سازی 
تهران، سی آرسی و نورینكو چین است. فاینانس این 
واگن ها چینی است و باید براساس قانون 15درصد 
فاینانس توسط كشور تسهیالت  گیرنده تأمین شود، 
در نتیجه دولت باید این پول را تأمین می كرد. قرار 
بود این 15درصد از منابع صندوق توسعه ملی تأمین 
شود، اما در قانون بودجه ســال1400 این موضوع 
دیده نشد و مشخص نیست این پول از كجا تأمین 
شود. پس از جلسات و پیگیری ها در دولت قبل، قرار 
بود این 15درصد از محل تهاتر نفت تأمین شود كه 
این موضوع هم محقق نشد. برای سرویس دهی بهتر 
در خطوط یك تا 7مترو و كاهش مدت انتظار به 2و 
نیم دقیقه، مترو تهران به 1500واگن جدید نیاز دارد 
كه اضافه شدن 630 واگن می تواند بسیار تأثیر گذار 
باشد. تا آنجا كه اطالع دارم در الیحه بودجه1401 

دولت هم محلی برای تأمیــن این 15درصد درنظر 
گرفته نشده بود. درصورتی كه درباره مطالبات مترو 
از دولت با پیگیری ها و جلسات شهردار محترم تهران 
در هیأت دولت، قرار شــده تا بخشی از بدهی های 

دولت به شهرداری به صورت تهاتر انجام شود.« 
علی امام همچنین درمورد اتصــال خط 2مترو به 
پایانه جدید ترمینال شــرق هــم اینگونه توضیح 
می دهد: »طرح اتصال خط 2مترو تهران از ایستگاه 
فرهنگســرا به پایانه جدید شرق برای 10سال قبل 
اســت با توجه به تغییراتی كه داشــتیم این پروژه 
نیاز به بازنگری دارد. هم اكنــون طرحی برای اجرا 
نداریم و ابتدا باید بررسی ها و مطالعات جدید انجام 
شــده و طرح تكمیل خط 2تا پایانه جدید شرق كه 
حدود 4600متر طول دارد مشــخص شود. حدود 
600متر از تونل این مسیر ساخته شده و باید 4هزار 
متر دیگر ساخته شودكه البته ســاخت ایستگاه و 
تجهیزات زمان خاص خود را می طلبد. در این راستا 

انتخاب مشاور ذی صالح اكنون به سرعت انجام شده 
و متعاقب آن در كوتاه تریــن زمان ممكن پیمانكار 
برای تكمیل كار انتخاب خواهد شد و امید می رود با 
شروع كار، حداكثرظرف2سال و نیم به پایان برسد.« 
مدیرعامل شــركت مترو تهران از حل شدن مشكل 
تأمین اعتبار برای تكمیل متروی شهر جدید پرند 
خبر می دهد: »شورای برنامه ریزی استان تشكیل  
و مسئله تغییر كاربری 25هكتار زمین برای تأمین 
اعتبار پروژه متروی پرند مصوب شد. حاال شهرداری 
و شــهرك جدید پرند باید تصمیم گیری كنند كه 
برای تأمین اعتبار الزم برای تكمیل پروژه مترو، پول 
نقد می دهند یا این زمین را واگذارمی كنند. تكلیف 
این موضوع حداكثر تا هفته آینده روشــن خواهد 
شد. با توجه به اینكه پیشــرفت یك الین از پروژه 
حدود 90درصد اســت، از لحظه رســیدن منابع تا 
 حداكثر یك سال فرایند ساخت متروی پرند به اتمام 

خواهد رسید.«

رایزنی شهرداری با دولت برای تأمین 630 واگن چینی
با حل مشكل پرداخت سهم 15درصدی اولیه از سوی دولت،       راه برای استفاده از ظرفیت فاینانس خارجی مترو باز می شود  

مدیریت شهری تهران 2روش را برای احداث بناهای جدید برای رونق شهرسازی و افزایش ایمنی در دستور كار قرار داده است

بازشدن قفل ساخت وساز با تسهیلگری 
شــهرداری تهران با اجرای 2طــرح به دنبال ایجاد 
تسهیلگری برای ساخت وســاز در مناطق 22گانه 
شهر تهران اســت. در واقع تالش می شود تا با ارائه 
تسهیالت و بسته های تشــویقی در قالب طرح تفصیلی رونقی به 
ساخت وساز شــهر تهران داده شود. از ســوی دیگر نیز، شهرداری 
به تازگی الزاماتی را برای افزایش كیفیت ساختمان ها از نظر مصالح 
درنظر گرفته تا ساختمان های جدید، با ایمنی و استحكام باالتری 

به بهره برداری برسد. 
به گفته علیرضا زاكانی، شهردار تهران،  برای ایجاد اتفاق های خوب در 
بخش  شهرسازی، باید قفل ساخت وساز باز شود:  »در سال91 حدود 
31هزار پرونده شهرسازی صادر شد؛ درحالی كه امروز 4700پرونده 
داریم و این عدد قابل مقایسه نیست.« این موضوع را حامد سلیمی، 
مدیركل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداری تهران هم 
دیروز به نوعی تأیید كرد. او براســاس آمار این حوزه اعالم كرد كه 
امسال نسبت به سال گذشته، ساخت وساز در شهر تهران به لحاظ 

متراژ 12درصد كاهش یافته است. در مورد افزایش كیفیت مصالح 
ساختمانی حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری 
تهران گفت: »الزم است كیفیت ساختمان های شهر افزایش یابد و 
این منوط به الزام استفاده از مصالح استاندارد است و ساختمان ها باید 
در برابر حوادث مختلف ایمن شوند. الزاماتی همچون ارتقای كیفیت 
مصالح ساختمانی، استفاده از مصالح سبك، تغییر تكنولوژی ساخت، 
استفاده از روش هایی برای افزایش ایمنی ساختمان و طراحی بناها 
به شیوه ای كه از انعطاف پذیری الزم برای جذب ارتعاش ها برخوردار 
باشــند، ازجمله این روش ها به شــمار می رود.« بر همین اساس، 
بخشنامه الزام اســتفاده از بتن آماده متعلق به شركت های دارای 
مجوز استاندارد به مناطق 22گانه ابالغ شده است. همچنین استفاده 
از پلی اســتایرن اســتاندارد، به ویژه در زمان بروز حریق، به منظور 
جلوگیری از اشــتعال آنها در زمان حریق و متصاعدشدن گازهای 
سمی خطرناك، اهمیت زیادی دارد كه در همین راستا استفاده از 

پلی استایرن استاندارد در ساختمان ها الزامی شده است.

به لحاظ ایجــاد امكان كنترل بیشــتر بر پروژه های ســاختمانی 
و رویت مدارك، نقشــه ها و كنترل اســتاندارد مصالــح در زمان 
بازدید از پروژه های ســاختمانی، مالك و مســئول پروژه ملزم به 
 ثبت و ضبط مــدارك در زونكن و حفظ و نگهــداری آن در كارگاه

شده اند كه با پیگیری های انجام شده و در راستای هوشمندسازی، 
 ایــن زونكن ها بــه زودی تبدیــل بــه زونكن هــای الكترونیكی

خواهند شد.
وی درخصوص دیگر اقدامات انجام شــده برای ایمنی ساختمان ها 
گفت: به منظور اهمیت حفظ ایستایی دیوارهای پیرامونی در هنگام 
زلزله، طی بخشــنامه ای لزوم رعایت ضوابط اجرایی وال پســت ها 
و ارائه جزئیات آنها در نقشــه های ســاختمانی مــورد تأكید قرار 
گرفته است. همچنین در ســازه های اسكلت فلزی، كیفیت جوش 
از اهمیت ویژه ای برخوردار است، لذا بخشــنامه اقدامات ضروری 
 برای افزایش كیفیت جوش در سازه های اسكلت فلزی، به مناطق

 اعالم شده است.

مدیریت 
شهری

اخبار

 گفت وگوي شهردار تهران
 با آتش نشانان معترض

شــهردار تهران در گفت وگو با نمایندگان آتش نشــانان 
معترض كه روز گذشــته به خیابان بهشــت آمده بودند، 
گزارشي از آخرین پیگیري ها و اقدامات خود درباره مطالبات 
معیشتي آتش نشــانان تهران ارائه داد. در این گفت وگوي 
تلفني معلوم شــد كه قبل از تجمع آتش نشانان معترض، 
علیرضا زاكانی، شهردار تهران اقدامات و پیگیري هایي براي 

معیشت آتش نشانان انجام داده است. 
از ســوي دیگر نیز جالل بهرامي، معاون خدمات شــهري 
شــهرداري به  همراه علیرضا نادعلي، ســخنگوي شوراي 
شهر تهران در ساختمان شــورا پاي درددل آتش  نشانان 
معترض نشستند. در همین ارتباط نادعلي به فارس گفت: 
»چند نفر از آتش نشــانان معترض به نمایندگي از دیگران 
آمدند و بنــده در حضور آنها به شــهردار تهران زنگ زدم. 
 شهردار در جلسه هیأت دولت بود و پاسخ نداد. مدتي بعد 
شــهردار زنگ زد. بنده هم تلفن را روي بلندگو گذاشتم و 
شهردار با نمایندگان آتش نشانان معترض صحبت كرد و به 
آتش نشانان گفت كه از 2 ماه پیش درگیر مسائل آنها بوده 
و رفع مشــكالت آنها را در اولویت كاري قرار داده است. در 
خصوص بحث مسكن، سختي كار و معیشت صحبت هایي 
شــد و شــهردار اعالم كرد كه ما قباًل این موضوعات را در 
دستور كار قرار داده ایم. آتش نشانان خوشحال شدند كه قبل 
از تجمع آنها شهردار به فكر رفع مشكل بوده و دستوراتي در 
این زمینه داده است. البته آقاي زاكاني قول دادند كه روز 
جمعه با تعدادي از آتش نشانان جلسه اي داشته باشد كه این 
موضوع باعث دلگرمي آتش نشانان شد. البته انتظار داریم 
طرح شوراي  عالي استان ها براي رفع مشكالت آتش نشانان 
تهراني كه به مجلس رفته نیز از ســوي آقــاي قالیباف و 

نمایندگان هرچه سریع تر در دستور كار قرار گیرد.« 
بهرامي، معاون شهردار تهران نیز از مشكالت آتش نشانان 
لیســتي تهیه كرده بود و پــس از آن تجمع كنندگان  به 

اعتراض خود پایان دادند.

دست پر در برابر یخ زدگی
براساس هشدارهای هواشناســی، توده ای از هوای سرد 
بخش های زیادی از كشــور را احاطه كــرده و احتمال 
یخ زدگی وســایل و معابر در شــهر های مختلف ازجمله 

تهران وجود دارد.
با توجه بــه این موضوع اصغــر عطایی،  مدیــركل امور 
خدمات شــهری شــهرداری تهــران از آمادگی كامل 
پایتخت برای اقــدام بموقع در صــورت یخ زدگی معابر 
خبر می دهــد: »با توجه بــه اینكه در فصل بــارش قرار 
داریم و در روزهای گذشــته هم شــاهد بــارش برف و 
باران در نقاط مختلف شــهر بودیم، آمادگی در مناطق 
22گانه باالست و در سطح هشدار قرار دارد. خوشبختانه 
 در این مــدت هم مشــكل خاصی پیش نیامده اســت. 
براســاس اعالم سازمان هواشناســی، از امروز با افزایش 
برودت هوا، دمای تهران طی روزهای آینده به چند درجه 
زیر صفر می رســد و احتمال یخ زدگی معابر وجود دارد. 
بر همین اســاس تمام مناطق و هر 308دستگاه مكانیزه 
برف روبی و نمك پاشی اورهال شــده و در آمادگی كامل 
قرار دارند. معموال یخ زدگی معابر زمانی اتفاق می افتد كه 
بارندگی باشد. با توجه به این موضوع كامال آماده هستیم تا 
اگر بارش برف و باران اتفاق افتاد یا شاهد یخ زدگی آب های 
سطحی بودیم، بالفاصله نمك پاشی و دیگر اقدامات الزم 
را انجام دهیم. با توجه به اینكه احتمال بارش و یخ زدگی 
در مناطق شــمالی تهران یعنی مناطق یــك، 2، 3، 4، 
5، 22 و همچنین بخش هایی از مناطق 6 و 21 بیشــتر 
بوده و معابر دارای شــیب تند در آنها بیشتر است، سطح 
 هوشیاری در این محدوده را افزایش داده ایم تا ان شاءاهلل

مشكلی پیش نیاید.«  

 همكاری تهران و بانكوك
در زمینه موتور برقی

باغ دوستی، زمینه ساز دوستی 2كشور ایران و تایلند 

شهردار تهران و سفیر تایلند در ایران در دیدار با یكدیگر در زمینه 
مسائل و موضوعات شــهری ازجمله طرح موتور برقی گفت وگو و 

تبادل نظر كردند.
به گزارش پایگاه خبری شهر، علیرضا زاكانی در ابتدای این جلسه 
گفت: در كالن حركتی كه انقالب اســالمی در 42سال پیش آغاز 
كرد، توجه به همه كشورها و ملت های دوست به عنوان اصلی ویژه 
و مهم قلمداد شــد و از جهت اینكه كشور تایلند كشوری موفق در 
شرق آسیاست، برای ما موضوعیت دارد تا بتوانیم تعامالت خود را 
با این كشور باال ببریم و پیوستگی ویژه و بیشتری با بانكوك داشته 
باشیم تا شرایطی فراهم شــود هر دو ملت را از تجارب و ظرفیت ها 

منتفع كنیم.
شــهردار بیان كرد: تهران نیــز با توجه به اقتضائات و شــرایطش 
نیاز به برقی سازی  وســایل نقلیه ازجمله موتورسیكلت ها دارد كه 
می توانیم در این زمینه اشــتراك كاری داشته باشیم. زمینه های 
دیگر همكاری نیز وجود دارد كه با پیوستگی بین تهران و بانكوك 
و عقد خواهرخواندگی می توان از این ظرفیت ها و پیوستگی ها نیز 

استفاده كرد.
زاكانی با اشاره به اینكه بیش از 3میلیون دستگاه موتورسیكلت در 
تهران در حال تردد است، افزود: در شهر تهران با آلودگی هوا مواجه 
هستیم و برای ما بسیار مهم است تا وسایل نقلیه را به سمت برقی 
شــدن ببریم و جایگاه های متعدد برای باطری و دیگر خدمات را 

پیش بینی و مشخص كنیم.
زاكانی با اشاره به پیشنهاد سفیر تایلند برای احداث باغ دوستی در 
تهران ادامه داد: تالش می كنیم زمینه تعامل فرهنگی و حركت در 
مسیر درست را با ملت ها داشته باشیم و ما نیز خواستار احداث باغی 
در بانكوك با همین عنوان هستیم تا زمینه دوستی 2ملت را فراهم 
كنیم. در ادامه این دیدار » وراووت پونگ پراپاپانت«، ســفیر كشور 
تایلند  گفت: اظهارنظر شهردار تهران درباره روز هوای پاك مرا یاد 
دیداری در گذشته انداخت كه پیرامون برخی از مسائل صحبت شد، 
اما به دلیل تغییر شهردار بانكوك این همكاری با تأخیر مواجه شد. 
اكنون می توان زمینه همكاری را گسترده تر كرد تا طرح موتورهای 

برقی در تهران با موفقیت كامل همراه باشد.
سفیر تایلند با تأكید مجدد بر اینكه نمی خواهیم مقوله موتور برقی 
محدود به باطری و موتور باشــد و در این زمینه پیشنهاد می كنیم 
سرویس كامل ارائه شــود، بیان كرد: اواخر اسفند یا فروردین ماه، 
هیأتی می تواند به شكلی مفصل و با جزئیات كامل موضوعات را در 
زمینه موتور برقی دنبال كند. حال نیازمند كمك شهرداری تهران 
هستیم تا نتیجه مطلوب در حوزه برقی كردن موتورسیكلت ها در 
تهران حاصل شود. او با اشــاره به زندگی 200نفر از اتباع تایلند در 
تهران گفت: به مناسبت شصت و پنجمین سالگرد روابط دیپلماتیك 
ایران و تایلند می توان باغی با عنوان باغ دوستی در تهران احداث كرد.

 توسعه هوشمندسازی
بیشترین سهم در بودجه

شــهردار تهران در صفحه كاربری خود در توییتر نوشــت: 
»بودجه1401 شــهرداری تهران با 51 درصد رشد، تقدیم 
اعضای محترم شورای شهر شد. در این بودجه،  حمل ونقل 
33درصــد، درآمدها 55درصد و واگذاری دارایی ســرمایه 
89درصد رشد داشته اســت. بیشترین سهم را برای توسعه 

هوشمندسازی شهر درنظر گرفته ایم.«

حمل و نقل

مهدی اسماعیل پورگزارش
روزنامه نگار

شهرسازی

 هوای پاك  
حقوق عامه، اقدام ملی 

آلودگی هوای شهرها و كالنشهرها یكی از پیامدهای منفی 
و مخرب زیست محیطی صنعتی شــدن شهرها محسوب 
می شود. در كنار نقش غیرقابل انكار كارخانه ها و سوخت های 
فسیلی آنها، حمل ونقل موتوری نیز به عنوان یكی از مصادیق 
تحول صنعتی در سده گذشته، از عوامل مولد آلودگی هوای 
شهرهاست. آلودگی هوا به موازات رشــد و توسعه شهرها 
و تكنولوژی و شــوربختانه با سرعتی بیشــتر، چهره آبی و 
زیبای آسمان را پنهان و به یك خاكستری سنگین تبدیل 
كرده است. این پوشش خاكستری وهم آلود بر فراز شهرها، 
ساالنه جان میلیون ها انسان را در معرض خطر قرار داده و 
سبب بیماری های متعدد جسمی و روحی می شود. به دلیل 
توســعه ناپایدار و نامتوازن در كشور و در طول سال، به ویژه 
در فصل های سرد به دلیل بروز پدیده وارونگی دما با معضل 
بزرگ آلودگی هوا دست و پنجه نرم می كنیم. در دهه های 
اخیر، راهكارهای متعدد و متنوعی برای كنترل آلودگی هوا 
پیشنهاد شده و اقدام های گسترده ای برای مهار آن صورت 
گرفته اســت، ولی این راهكارها و اقدامات بــه اندازه كافی 
اثربخش نبوده اند. به منظور جلب توجــه مردم به موضوع 
محیط زیست و زندگی ســالم و اهمیت ایفای نقش توسط 
خود آنها در این موضوع، روزهای نمادینی در نقاط مختلف 

جهان تعیین شده تا 
مشاركت و حمایت 

مردم را در پیشبرد برنامه های محیط زیستی جلب كند.

 روز جمعه، مترو در ایستگاه كرج
تا هشتگرد سرویس  دهی ندارد

ســرویس  دهی خط 5 مترو در محدوده ایستگاه های كرج 
تا هشــتگرد، به علت ادامه عملیات اجرایی پروژه تعمیرات 
اساسی شــبكه برق باالســری، جمعه اول  بهمن  ماه انجام 
نمی شــود. به گزارش همشــهری، همانند هفته گذشته و 
به منظور رفاه حال شهروندان هماهنگی های الزم با كمیته 
فنی استانداری البرز، سازمان اتوبوســرانی و پلیس راهور 

جهت انتقال مسافران انجام شده است.

 تردد خودروهای دیزلی
بالی جان هوای پایتخت

مدیركل محیط زیســت اســتان تهران اعالم كرد: تردد بی شمار 
خودروهای دیزلی و موتورســیكلت های فرسوده بالی جان هوای 
پایتخت شده اســت. به گزارش همشهری، ســعید محمودی در 
حاشیه مراسم گرامیداشــت هفته ملی هوای پاك كه در بوستان 
والیت برگزار شــد، افزود: بخش زیادی از تردد خودروهای دیزلی 
مربوط به ناوگان حمل ونقل عمومی اســت كه شــهرداری تهران 
باید در این زمینه اقداماتی انجام دهد. بخش دیگر مربوط به تردد 
كامیون و كامیونت های دیزلی اســت كه بیشتر در ساعات پایانی 
شب وارد تهران شده و موجب آلودگی هوای پایتخت می شود. وی 
با اشاره به تردد 2 تا 3میلیون موتورسیكلت گفت: تردد روزانه این 
حجم موتورسیكلت كه بیشترشان كاربراتوری و فرسوده اند موجب 

افزایش آلودگی هوای تهران شده است.

یادداشت
سیدمناف هاشمی

مشاور محیط زیست و هوای 
پاك شهردار تهران

 متن كامل را در   
همشهری آنالین بخوانید

 .

630 
دستگاه

 
خرید 630دستگاه واگن 

چینی در سال1397 
بسته شده و تا كنون 
اجرایی نشده است

30 
مــــاه

تكمیل خط 2مترو 
تا پایانه شرق  از زمان 
شروع عملیات حدود 
30ماه طول می كشد

4600 
مـــــتر

 طول ایستگاه فرهنگسرا 
در منتهی الیه شرقی خط 2 
مترو تا ترمینال جدید شرق 

4600متر است

600 
مـــــتر

600متر از تونل توسعه 
خط2مترو تا ترمینال جدید 

شرق ساخته شده و 4000متر  
دیگر باید ساخته شود

زیر ساخت های مورد نیاز  متروی تهران

1500 دستگاه
مترو تهران 1500

دستگاه واگن كم دارد

خدمات 
شهری

پور
ناه

ر پ
 امی

ی/
هر

مش
س: ه

عك

 0.25 درصد
منطقه18 

كمترین تعداد صدور پروانه

 0.91 درصد
منطقه21 

بیشترین تعداد صدور پروانه

مناطق 22، 4 و  1 
بیشترین مجوز متراژ 

ساخت وساز

مناطق 9، 10 و 19  
كمترین مجوز متراژ 

ساخت وساز

 سهم مناطق تهران 
در پروانه  های ساخت

 صدور پروانه در 9ماه نخست امسال
در مقایسه با آمار مشابه سال قبل

4هزار و 381پروانه ساختمانی
در سال1400

5هزار و 344پروانه ساختمانی 
در سال1399

7میلیون و 65هزار مترمربع 
مجوز ساخت صادرشده 

در سال1400
8میلیون و 38هزار مترمربع

مجوز ساخت صادرشده 
در سال1399

 تعداد پروانه های صادره
در 9ماه نخست سال های 99 و 1400 

پهنه مسكونی
سال 1400: 4008مورد 
 سال 1399: 4923مورد

پهنه تجاری، اداری و مسكونی
سال 1400:  273مورد 
سال 1399:  313مورد

پهنه كار 
 سال 1400:  96مورد

 سال 1399:  107مورد 



پنجشنبه 30 دی 41400
 شماره  8418

ســازمان امور مالیاتی باالخره گام 

مالیات
نهایی را بــرای دریافــت مالیات 
تنبیهی از مالكان خانه های خالی، 
خودروهای خانــوار با مجمــوع ارزش بیش از یك 
میلیارد تومان و واحدهای مســكونی و باغ ویالهای 
لوكس برداشــت و از دیروز با درج مبلــغ مالیات 
تعیین شــده برای هر یــك از افراد مشــمول این 

مالیات ها، راه را برای وصول آن باز كرد.
به گزارش همشهری، براساس قانون مصوب مجلس، 
از ابتدای امسال، خانه های خالی، خانه های لوكس 
باالی 10میلیارد تومان و همچنین خودروهای خانوار 
با ارزش باالی یك میلیارد تومان مشمول پرداخت 
مالیات هستند و مالكان آنها باید در زمان مقرر نسبت 
به تسویه بدهی مالیاتی خود تا پایان بهمن امسال 
اقدام كنند؛ در غیر این صورت، سازمان امور مالیاتی 

نسبت به صدور برگ مطالبه اقدام خواهد كرد.

به داشبورد مالیاتی خود مراجعه كنید
دیروز سازمان امور مالیاتی كشور طی اطالعیه های 
جداگانه از انتشار اطالعات مالیاتی خانه های خالی و 
مالیات خودروهای تحت تملك اشخاص در درگاه 
ملی خدمات الكترونیك سازمان امور مالیاتی كشور 
خبر داد و اعالم كرد از این  پس، صاحبان واحدهای 
مســكونی خالی و دارندگان خودرو كه ازنظر قانون 
مشمول مالیات محسوب می شــوند، می توانند با 
 MY.TAX.GOV.IR مراجعه به این درگاه به نشانی
مشمولیت مالیاتی خود و مبلغ بدهی احتمالی آن را 

پیگیری كنند. 
در نخســتین اطالعیه آمده است: ســازمان امور 
مالیاتی براســاس اطالعات دریافتی از وزارت راه و 
شهرسازی نسبت به محاســبه مالیات واحدهای 
مســكونی خالی موضوع مــاده ۵۴ مكــرر قانون 
مالیات های مســتقیم اقدام و نتایج حاصل از آن را 
در درگاه الكترونیك خود منتشر كرده است. همه 
مالكان واحدهای مسكونی می توانند برای مشاهده 
وضع مشــمولیت واحد یا واحدهای مسكونی خود 

و اطالع از میزان مالیــات متعلقه و پرداخت آن، به 
درگاه مراجعه كنند. براساس مقررات جزء ۲ بند ط 
تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه ســال 1۴00 كل 
كشــور، مهلت پرداخت این مالیات تا پایان بهمن 
امسال تعیین شــده و درصورت پرداخت نشدن در 
مهلت مقرر، نســبت به صدور بــرگ مطالبه اقدام 
خواهد شــد. همچنین ابالغ اوراق مطالبه مالیات، 
اعتراض به آن و مراحل دادرسی مالیاتی تابع مقررات 
قانون مالیات های مســتقیم مصوب تیرماه 1۳۹۴ 
است. سازمان امور مالیاتی در دومین اطالعیه اش 
نیز اعالم كرده براساس اطالعات دریافتی از نیروی 
انتظامی نسبت به محاسبه مالیات موضوع بند  ش  
تبصره ۶  قانون بودجه سال 1۴00 برای جمع ارزش 
خودروهای تحت تملك اشــخاص اقــدام و نتایج 
حاصــل از آن را در درگاه ملی خدمات الكترونیك 

سازمان منتشر كرده است. 
پیرو ایــن اقدام، همــه مالكان خودروهــا با ارزش 
مجموع بیش از 10میلیارد ریــال می توانند برای 
مشــاهده وضعیت شمول یا عدم شــمول مالیات و 
اطالع از میزان مالیات متعلقه و پرداخت آن به درگاه 
ملی خدمات الكترونیك ســازمان امور مالیاتی به 
نشانی MY.TAX.GOV.IR مراجعه كنند. مهلت 
پرداخت این مالیات نیز تا پایان بهمن ماه سال جاری 
تعیین شــده و درصورت پرداخت نشدن مالیات در 
مهلت مقرر، نســبت به صدور بــرگ اجرایی اقدام 
خواهد شد. چنانچه اشخاص مشــمول با توجه به 
حوادثی از قبیل سیل، زلزله، آتش سوزی و تصادف 
نسبت به ارزش خودرو یا مالیات متعلق و یا اقدامات 
اجرایی اعتراض داشته باشند، به اعتراض آنها مطابق 

قانون رسیدگی می شود.

مالیات تنبیهی بر مجموع ارزش خودرو
نكته قابل توجه  در موضوع مالیات  های تنبیهی این 
اســت كه مبنای كار در مالیات خودروهای سواری 
و وانت ۲ كابین دارای شــماره انتظامی شخصی در 
اختیار مالكان، مجموع ارزش خودروهای خانوار )اعم 

از سرپرست، همسر یا همسران و فرزندان زیر 18سال 
تحت تكفل( است و لزوما این مالیات فقط مشمول 
خودروهایی نمی شود كه ارزش هركدام از آنها باالی 

یك میلیارد تومان باشد. 
به عبارت دیگر خانواری كه فرضا ۳خودرو با مجموع 
ارزش باالی یــك میلیارد تومــان در تملك خود 
داشته باشد، تا ســقف یك میلیارد تومان از مالیات 
معاف است، اما باید برای مازاد بر یك میلیارد تومان 
تا 1.۵میلیارد تومــان یك درصد، بــرای مازاد بر 
1.۵ تا ۳میلیارد تومان ۲درصد، برای مازاد بر ۳میلیارد 
تا ۴.۵میلیارد تومــان ۳درصد و نســبت به مازاد 
۴.۵میلیارد تومان ۴درصد مالیات بپردازد. درنهایت 
اگر رقم مالیات پس از اعالم ســازمان امور مالیاتی 
تسویه نشود، مالكان باید در زمان نقل وانتقال خودرو، 

مفاصا حساب مالیاتی را پرداخت كنند.

چراغ مالیات خانه های خالی روشن شد
بعد از كش وقوس بسیار میان وزارت راه و شهرسازی 
و ســازمان امور مالیاتی، ۲روز پیــش منابع آگاه از 
ارســال اطالعات نهایی یك میلیــون و 170هزار 
واحد مســكونی خالی از وزارت راه و شهرسازی به 
ســازمان امور مالیاتی خبر دادند. این سازمان نیز 
دیروز، بارگذاری این اطالعات در درگاه ملی خدمات 

الكترونیك مالیاتی را اعالم كرد. 
طبق قانون، همه مالكان و مستأجران به خود اظهاری 
امالك و محل اقامت خود در ســامانه ملی امالك و 
اسكان مكلف هستند خانه هایی كه در این سامانه 
ثبت نشــود، در زمره خانه های خالی قرار گرفته و 
مشــمول جرائم مدنظر ماده۵۴ قانون مالیات های 
مســتقیم خواهند بود. براساس دستورالعمل نحوه 
محاسبه مالیات واحدهای مسكونی خالی از سكنه، 
مالك احراز خالی بودن واحد مسكونی، واقع شدن در 
شهرهای باالی 100هزار نفر و همچنین اطالعات 
دریافتی از سامانه امالك و اسكان است و اگر واحد 
مســكونی در هر ســال بیــش از 1۲0روز خالی از 
سكنه باشد، مشمول مالیات خواهد بود. به گزارش 

همشهری، مبنای محاســبه نرخ مالیاتی خانه های 
خالی براســاس »جدول امالك مشــابه« است كه 

سازمان امور مالیاتی هر سال تدوین می كند. 
پس از تعیین ارزش ملك و محاسبه مالیات بر اجاره 
هر واحد مسكونی خالی و كســر ۲۵درصد هزینه 
اســتهالك از مالكان خانه های خالی در سال اول 
۶برابر مالیات متعلقه به اجاره واحد مسكونی خالی و 
درصورت توالی در خالی بودن مسكن، در سال دوم و 
سوم 1۲و 18برابر مالیات متعلقه محاسبه و دریافت 
خواهد شد. همچنین مالكان بیش از ۵ خانه خالی 
)بیش از ۳0دانگ( بدون احتســاب متراژ، مشمول 

۲برابری نرخ های مذكور خواهند بود.

مالیات بر ارزش هر مسكن لوكس
برخالف مالیــات بر خــودرو كه مجمــوع ارزش 
خودروهای شخصی تحت مالكیت خانوار را مبنای 
محاسبه قرار می دهد، مالیات بر خانه ها و باغ ویالهای 
لوكس از چنین مبنایی پیروی نمی كند و مالیات هر 
خانه لوكس - حتی دارندگان چندین واحد مسكونی 
لوكس- به صورت جداگانه محاسبه خواهد شد. این 
فرایند امتیاز بســیار بزرگی برای دانه درشت های 
حوزه امالك اســت و تنبیه مالیاتی آنها را بســیار 

كاهش می دهد. 
براســاس مفاد قانون بودجه 1۴00 كــه در قانون 
بودجه 1۴01 نیز تكرار شــده، مالــكان واحدهای 
مســكونی و باغ ویالهای گران قیمت با ارزش بیش 
از 10میلیارد تومان باید به ازای هر واحد مسكونی 
مشمول به صورت پلكانی مالیات بپردازند. طبق این 
قانون، مالكان تا سقف 10میلیارد تومان از ارزش هر 
واحد مسكونی یا باغ ویال از مالیات معاف هستند اما 
باید نسبت به مازاد بر 10میلیارد تا 1۵میلیارد تومان، 
یك در هزار، نسبت به مازاد 1۵تا ۲۵میلیارد تومان، 
۲در هزار، نســبت به مازاد ۲۵تا ۴0میلیارد تومان، 
۳در هزار، نســبت به مازاد ۴0تا ۶0میلیارد تومان، 
۴در هزار و نسبت به مازاد ۶0میلیارد تومان به باال، 

۵در هزار ارزش ملك را به عنوان مالیات بپردازند.

مبلغ مالیات های تنبیهی مشخص شد
سازمان امور مالیاتی مشموالن مالیات بر خانه های خالی و خودروهای با ارزش بیش از یك میلیارد تومان را اعالم كرد

بورسچهره روز

گزارش

وعده ضدتورمی رئیس كل
علی صالح آبادی، رئیس كل بانك مركزی در 
نشستی با اقتصاددانان قول داده كنترل تورم 
و تحول نظام بانكی را با جدیت پیگیری كند. 
به گفته او، كفایت سرمایه بانك ها و اصالح 
ناترازی نظام بانكی با هدف كنترل خلق پول و نقدینگی از دیگر 
مباحث مورد پیگیری اســت. تعهد باالترین مقام بانك مركزی 
برای مهار تورم را باید به فال نیك گرفت و امیدوار بود دست كم او 
بتواند جلوی تزریق پول پرقدرت ناشی از ناترازی بانك ها را بگیرد. 
البته شرط موفقیت صالح آبادی این است كه دولت هم همراهی 
كند. این همراهی به این معناست كه كسری بودجه دولت از مسیر 
استقراض مستقیم و غیرمســتقیم با چاپ پول جلوگیری شود 
و دولت انضباط مالی را در اولویت قرار دهد. از ســوی دیگر بانك 
مركزی هم مستمر و فراگیر، ترازنامه بانك ها را رصد كند و اجازه 
ندهد آنها تعهد بدون پشتوانه ایجاد كنند. كنترل تورم به عنوان 
مطالبه ای ملی وقتی شــدنی اســت كه نرخ تورم هدف گذاری 
شده اعالم و استقالل بانك مركزی تضمین شود. بی تردید هدف 
نخســت همه بانك های مركزی دنیا، حفظ ارزش پول و كنترل 
نرخ تورم است اما تحقق این هدف به ابزارها و قدرت مانور بانك 
مركزی بستگی دارد. آیا صالح آبادی از آزمون كنترل تورم سربلند 

بیرون می آید؟ 

 توقف تولید در صنعت كنسرو
به دلیل كمبود روغن

احتمال حذف ارز ترجیحی از سال آینده و ابهامات موجود درباره 
تصمیم نهایی دولت و مجلس، برخــی از صنایع را تحت تأثیر 
قرار داده اســت. نخســتین كاالیی كه تامین آن از نخستین 
روزهای طرح این موضوع محل تردیــد قرار گرفت، روغن بود. 
چالش های كمبود منابع ارزی طی ۲ سال گذشته، بیشتر اقالم 
دریافت كننده ارز دولتی را از فهرست گروه اول كاالیی خارج كرد 
و نهاده های دامی و روغن خام، به عنوان نخستین حلقه زنجیره 
تامین كاالهای اساســی در كنار دارو، تنها اقالمی بودند كه تا 
امروز واردات آنها با تخصیص ارز دولتی صورت گرفته اســت، 
اما در یك  ماه اخیر كه بحث تامین نیاز بازار روغن، چه در زمینه 
مصرف  خانگی و چه روغن صنایع، داغ بوده و با اینكه دولت بر 
تامین روغن مورد نیاز كشور دست كم تا پایان سال بدون افزایش 
قیمت تأكید بسیار كرده، باز شاهد تأثیر این مباحث بر فعالیت 

صنایع مرتبط هستیم.
 به گزارش همشــهری، پس از اعتراض انجمن های شیرینی،  
شكالت و كنســرو به تامین نشــدن روغن مورد نیاز، انجمن 
صنایع روغن نباتی نیز در این زمینه واكنش نشــان داد. دبیر 
این انجمن، اوایل هفته در نامه  ای به معاون توســعه بازرگانی 
وزارت جهاد با اشاره به اینكه صنعت روغن نباتی در زمینه تامین 
روغن خام با بحران جدی مواجه اســت، درباره تبعات تامین 
نشدن روغن خام هشــدار داد. صنعت تولید كنسرو، ازجمله 
صنایعی است كه دســت كم نیمی  از 1۵0قلم محصول آن به 
روغن وابسته است؛ زیرا درصورت تامین نشدن روغن مورد نیاز، 
تولید كنسروهای گوشــتی مانند ماهی تن، انواع خورشت ها و 
كنسروهای غیرگوشتی مانند كنسرو لوبیا، بدون تامین روغن با 
مشكالت جدی مواجه می شود. دبیر سندیكای صنایع كنسرو 
در گفت و گو با همشهری گفت: سهمیه روغن دریافتی صنایع 
كنسرو به شــدت كاهش یافته و به نصف رسیده است. به گفته 
محمد میررضوی، صنایع كنســرو تا عید امسال دست كم به 
۳0هزار تن روغن نیاز دارند كه اگر این میزان در اختیار واحدهای 

تولیدی قرار نگیرد، نیمی از خطوط تولید تعطیل خواهد شد.
دبیر سندیكای صنایع كنسرو با اشاره به قانون درج قیمت تولید 
روی محصوالت افزود: برخی از واحدهای تولیدی در اجرای این 
طرح با مشكل مواجه شده اند كه شركت های پخش و مغازه ها 
حاضر نیستند كاالی سنگینی مثل كنسرو و رب گوجه فرنگی 
را با 10درصد سود بپذیرند. او با اشاره به نامه نگاری و درخواست 
سندیكای صنایع كنسرو از دولت برای به تأخیر انداختن زمان 
اجرای این طرح افزود: برخی از واحدهای تولیدی همین امروز 
هم به ناچار تولید خود را تا تعیین وضعیت طرح، متوقف كرده اند.
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كمیسیون تلفیق بودجه به آزادسازی واردات ۵0هزار خودروی سواری در سال آینده رأی داد
گام دوم مجلس برای آزادسازی واردات خودرو

مجلس برای آزادســازی واردات خودروهای 

خودرو
سواری گام دوم را برداشت. درصورت تصویب 
آزادســازی واردات ۵0هزار خودرو در صحن 
علنی مجلس باید دید آیا شــورای نگهبان و مجمع تشخیص 
مصلحت نظام با آن همراهی می كنند؟ پیش از این طرح مصوب 
مجلس به دلیل مغایرت با سیاست های كلی نظام به بن بست 
مجمع برخورد كرده بود. اگر این بار بخت با نمایندگان یار باشد، 
واردات ۵0هزار خودرو در ســال آینده مجــاز خواهد بود. به 
گزارش همشــهری، دیروز اعضای كمیسیون تلفیق بودجه با 
واردات ۵0هزار خودروی ســواری و 10هزار ماشین سنگین 
معدنی و راهســازی در ســال آینده، البته با ارز غیرصادراتی 

موافقت كردند.

پشت صحنه ماجرا
از مدتی قبل نمایندگان مجلس تالش داشــتند راه واردات 
خودروهای خارجــی را باز كنند اما مصوبه پیشــین مجلس 
در نهایت با وجود عبور از سد شورای نگهبان به مانع دیگری 

برخورد و مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را وتو كرد. 
صادق آملی الریجانی، رئیس مجمع در نامه ای به احمد جنتی، 
دبیر شــورای نگهبان به صراحت اعالم كرد كه طرح مجلس 
مبنی بر ســاماندهی بازار خودرو از حیث اخالل در مدیریت 
منابع ارزی با بند 7سیاســت های كلی تولید ملی، حمایت از 
كار و سرمایه ایرانی و بند ۹سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی 
مغایرت دارد. پیش از این حجت اهلل فیروزی، عضو كمیسیون 
صنایع و معادن مجلس به همشهری گفته بود مجمع تشخیص 
مصلحت نظام به طور اعم واردات خودرو را مغایر با حمایت از 

تولید داخلی قلمداد می كند.

واردات با كدام نوع ارز؟
گذشــته از گلوگاه های قانونی، پرســش اصلی درباره مصوبه 
دیروز كمیسیون تلفیق این است كه واردات خودرو قرار است 
با كدام ارز انجام شود؟ رحیم زارع، سخنگوی كمیسیون تلفیق 

می گوید: هم واردات ۵0هزار خودروی ســواری و هم 10هزار 
ماشین آالت سنگین معادن و راهسازی با تعرفه مصوب دولت 
فقط با ارز غیرصادراتی انجام می شود. به گفته او قرار است درآمد 
ناشی از واردات خودرو برای تامین مالی شبكه راه آهن و ایجاد 
خطوط ریلی مورد نیاز قطارهای عادی، سریع السیر، شهری و 
تكمیل پروژه های نیمه تمام در خطوط ریلی و بخش راهسازی 
با اولویت مناطق محروم و روستایی و اصالح نقاط حادثه خیز 

صرف شود.
محمدرضا میرتاج الدینــی، عضو كمیســیون تلفیق هم در 
توضیح بیشــتر می گوید: میزان تعرفه واردات برعهده دولت 
قرار داده شده است. ۶0هزار میلیارد تومان از درآمد حاصل از 
این محل صرف توسعه حمل ونقل ریلی و توسعه راه ها خواهد 
شــد. او توضیح می دهد: واردات خودروهای سواری با رعایت 
سیاســت های كالن نظام و از محــل ارز غیرصادراتی خود یا 
دیگران و البته با نظارت بانك مركزی صورت می گیرد. به گفته 
او، واردات برعهده بخش خصوصی اعم از اشــخاص حقیقی 
و حقوقی خواهد بود. او می گوید: طبق ایــن مصوبه عالوه بر 
۵0هزار دســتگاه خودروی ســواری، مجوز واردات 10هزار 

دستگاه ماشین های ســنگین معادن و راه ســازی ، كامیون، 
اتوبوس بیرون و درون شهری، تریلی، تریلی یخچال دار، واگن و 
واگن یخچال دار، با تعرفه ورودی تعیین شده در هیأت وزیران 

صادر خواهد شد.

پرسش هایی كه باقی می ماند
به گزارش همشــهری، مجوز كمیســیون تلفیق به واردات 
ماشــین های مورد نیــاز معادن و راهســازی ممكن اســت 
شركت های داخلی و بحران زده تولیدكننده این نوع ماشین ها، 
ازجمله شــركت هپكو را تحت تأثیر قرار دهد، در نتیجه باید 
منتظر واكنش ها به این بند از مصوبه باشیم. از سوی دیگر باید 
دید آیا با تمهید مجلس، برای تخصیص بخشی از درآمد حاصل 
از واردات خودرو به پروژه های عمرانی، موانع از سر راه واردات 
محدود و موقت خودروی خارجی برداشته خواهد شد؟ آیا بانك 
مركزی نسبت به منشأ ارز واردات خودرو ایرادی وارد نمی كند؟ 
۲ سؤال دیگر هم مطرح اســت؛ چرا مجلس اصرار دارد فقط 
۵0هزار دستگاه خودرو وارد شود؟ مكانیسم و سازوكار تعیین 

صالحیت واردكنندگان چگونه خواهد بود؟

 بورس پنجم ایران 
در مرحله تعیین سهامدار خارجی 

تعیین سرمایه گذاران خارجی بورس بین المللی كیش از 
هفته آینده آغاز می شود

برنامه تأســیس بــورس بین المللی كیش بــه مرحله تعیین 
سرمایه گذاران خارجی رســید، قرار است شورای عالی مناطق 
آزاد از هفته آینده نشســت های هماهنگی را به همین منظور 
برگزار كند. خبرهای دریافتی همشهری نشان می دهد تاكنون 
سرمایه گذارانی از كشورهای چین، تركیه، عمان، كویت، ژاپن 
و آلمان برای حضور در تركیب ســهامداری بورس پنجم ایران 

پیشنهاد شده اند.
اطالعات دریافتی همشهری نشان می دهد شورای عالی مناطق 
آزاد پیشنهاد كرده مالكان اصلی این بورس به غیر از بانك ها و 
بورس های چهارگانه و نهادهای مالــی ایران، برخی بورس ها و 
شركت های خارجی باشند. پیشنهاد شده بورس های استانبول 
و مسقط در كنار ۲نهاد مالی آلمانی و ژاپنی، بانك كنلون چین، 
اوبر بانك اتریش، تاكاس بانك تركیه و یك نهاد مالی در كویت 
در تركیب سهامداری این بورس حضور داشته باشند. خبرهای 
تكمیلی نشان می دهد دولت با تاسیس این بورس در گام نخست 
می خواهد به انتشار اوراق بدهی ارزی اقدام كند. در فازهای بعدی 
مبادالت سایر اوراق بهادار ازجمله سهام شركت های داخلی و 
خارجی آغاز می شود. مبادالت كاال و فرآورده های نفتی در ابعاد 
بین المللی از دیگر برنامه های توســعه این بورس است. تابلوی 

معامالت این بورس صرفا ارزی خواهد بود.

شروع جلسات از هفته آینده
بهادر بیژنی، جانشین رئیس سازمان در امور بین الملل و جذب 
سرمایه گذاری خارجی به همشهری گفت: رئیس سازمان بورس 
دستور ویژه ای برای تأسیس بورس بین المللی كیش صادر كرده 

و قرار است در این زمینه همكاری با مناطق آزاد گسترش یابد.
بیژنی با بیان اینكه متولی اصلی تاسیس بورس پنجم، سازمان 
مناطق آزاد است، گفت: یكی از موانع تأسیس بورس بین المللی 
كیش نامشخص بودن تركیب سهامداری آن بوده اما با رویكرد 
تازه سازمان بورس قرار است از هفته آینده جلسات مشتركی با 
شورای عالی مناطق آزاد و اركان بازار سرمایه برای تعیین تكلیف 
تركیب سهامداران این بورس آغاز شود. او گفت: نام های مطرح 
برای حضور در تركیب سهامداری فعال در حد پیشنهاد است. 
هنوز هیچ تركیبی برای سهامداری قطعی نشده، بلكه قرار است 
در نشست های مشتركی كه از هفته آینده آغاز می شود تركیب 
سهامداران خارجی مشخص شود. او تأكید كرد: اگر سهامداران 
این بورس فقط داخلی باشند ماهیت بین المللی آن زیر سؤال 
می رود بنابراین تالش می كنیم، تركیب سهامداران اهداف اصلی 
بورس بین المللی را تأمین كند. او بــا بیان اینكه یكی از اهداف 
این طرح ایجاد رقابت بین بورس های داخلی است، اضافه كرد: 
بحث هایی ازجمله انتشــار اوراق بدهی ارزی و عرضه همزمان 
سهام شركت های ایرانی در سایر بورس ها مطرح است كه بورس 
بین المللی ایران می تواند همه این اهداف را محقق كند. او با اشاره 
به نقش سازمان بورس در تأسیس بورس بین المللی كیش افزود: 
سازمان بورس تالش خواهد كرد از طریق همكاری با مناطق آزاد 

به تكمیل مسائل فنی این طرح كمك كند.

در مبادالت روز چهارشنبه بازار سرمایه، قیمت سهام 
315شركت كاهش و 251شركت افزایش یافت. قیمت 

سهام 15شركت هم تغییر نكرد.

فروش حقوقی

فروش حقیقی

خرید  حقوقی

خرید  حقیقی

334

1876

574

1635

در مبادالت دیروز سهامداران حقیقی 1635میلیارد 
تومان سهام خریدند اما در مقابل حجم فروش 

سهامداران حقیقی به 1876 میلیارد تومان رسید. 
سهامداران حقیقی دیروز 240میلیارد تومان نقدینگی از 

بازار سهام خارج كردند.

معامالت

نوسان قیمت

ارقام به میلیارد تومان

ارقام به درصد

3
54 43
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زنگ خطر چرخش اوميكرون در ايران
مسئوالننظامسالمتازوقوعپيكجديديدراسفندخبرميدهند

شمارمبتاليانسويهجديدكوويدـ19درتهران40درصدافزايشپيداكرد

امتحانات مجازي با حضور پليس فتا
معاونفرهنگياجتماعيپليسفتاميگويد:طرح
مقابلهباتقلبدرامتحاناتنهاييباهمياريبيشاز

120كارگروهويژهدرجرياناست.
كالهبردارانمثلهميشهكسبوكارخودرابهروزميكنند.پس
ازانتشارخبرهاييدربارهسوءاســتفادهازسامانههايآموزشيدر
دورانكرونا،حاالپليسفتارويپيشگيريومقابلهباكالهبرداري
مجازيدراينحوزهتمركزكردهاست.پايگاهاطالعرسانيپليس
فتا،روزگذشــتهنكاتيرادربارهاينموضوعبهنقلازســرهنگ
رامينپاشاييمنتشركرد.معاونفرهنگياجتماعيپليسفتاي
انتظاميكشوربااشارهبهدستگيريعامالنتبليغتقلبامتحانات
نهاييدرفضايمجازي،ازتماميدانشآموزانخواستفريباين

تبليغاترانخورند.
سرهنگرامينپاشــاييگفت:طرحعملياتيورصدپيشدستانه
پليسفتاباهمياريبيشاز120كارگروهويژهدرواحدهايمتناظر
اســتانيوشهرســتانيعليههرگونهجرياناتدرحوزهتبليغات
دسيسهوتقلبدرامتحاناتنهاييدانشآموزانودانشجوياندر

حالپيگيريبودهواقدامقضاييعليهمرتكبانكهدرفضايمجازي
مترصدكالهبرداريازمتقاضيانواعمالمجرمانهخودهستنددر

حالاجراست.
اينمقامانتظاميدربارهسوءاستفادههايرخدادهازفضايمجازي
درحوزههايآموزشــيتوضيحداد:براســاسرصدهايصورت
گرفتهدرفضايمجــازيبيشاز1۷0تارنمــايمجرمانهدراين
خصوصاحصاشدوبيشاز14فقرهنيزتحتاقداماتقضايياعماز
دستگيري،احضارومسدودسازيحسابهايماليمتهمانصورت
گرفتهاســتوباهمكاريويژهوزارتآموزشوپرورشووزارت
علوم،تحقيقاتوفناوري،رسيدگيبهاينگونهتخلفاتدرجريان
است.باتجزيهوتحليلپروندههايقضاييادوارگذشتهمشخص
استمجرمانســايبريفعالدراينحوزهبدونداشتنهرگونه
سوادعلمييادسترسيبهسؤاالتامتحاني،پسازتبليغاتوفريب
متقاضيانودريافتمبالغمختلفازآنانتحتعنوانوديعهوساير

موارد،ديگرپاسخگويمتقاضياننخواهندبود.
هشداربعديسرهنگپاشــاييخطاببهخانوادههايياستكه

برايدسترســيبهســؤاالتبااينافرادكالهبردارتماسبرقرار
كردهاند.اوگفت:هنگامكشــفمــواردمجرمانــهدراينحوزه،
اساميدانشآموزانودانشجويانمتخلفنيزبهنهادهاياجرايي
2وزارتخانهيادشدهباهدفاعمالبرخوردهايالزموقانونياعالم
خواهدشد.ازتماميدانشآموزانودانشجويانميخواهيمبههيچ
عنوانفريباينگونــهتبليغاترانخورنــد.خانوادههابايدبهاين
نكتهتوجهكنندكهگاهيارتكابايناعمالمجرمانهومتخلفانه
بهصورتمخفيانهازســويفرزندانآنهاصــورتميگيرد،پس
ضمنراهنماييفرزندانخود،نظارتمســتمرودائميرابرنحوه

فعاليتهايتحصيليوامتحاناتآنانداشتهباشند.
نكتهآخرهمراهنماييخانوادهبرايزمانياستكهباتخلفهاييدر
اينزمينهمواجهميشوند.سرهنگپاشايياينمسيرراپيشروي
خانوادههاقرارداد:درصورتمشــاهدهمواردمشكوك،خانوادهها
ميتوانندموضوعراازطريقســايترســميپليسفتابهآدرس
www.cyberpolice.irياشمارهتلفن09۶۳۸0بهجهتبرخورد

قانونيبامتخلفانومجرمانمنعكسكنند.

آنسو

بحران واكسيناسيون در جهان
بررسيهايجهانينشانميدهد،تنها۵0درصدجمعيت
جهان2دوزواكســندريافتكردهانــدو۶1درصدهم
حداقليكدوزرازدهاند.سازمانبهداشتجهاني،نگران
وضعيتكشورهايياســتكهآمارواكسيناسيوندرآنها
پاييناســت،چراكهخطربيماريومرگدرافراديكه
واكسينهنشدهاندچندبرابراســت.براساسآخرينآمار
منتشرشدهتاكنونبيشاز9ميلياردو۶00ميليوندوز
واكسنكرونادرجهانتزريقشدهوتنها9.۶درصدازمردم
دركشــورهايكمدرآمدحداقليكدوزواكسندريافت
كردهاند.ايندرحالياســتكهبهگفتهمتخصصانبراي
مقابلهباسويهاوميكرون،بايدآمارجمعيتهدفواكسينه
شدهكهپيشازاين۷0تا۷۵درصدعنوانميشدبهبيش
از۸۵درصدبرســد.تاكنونتنها14كشورواكسيناسيون
باالي۸0درصديداشتهاند.تمركزبرخيكشورهابرتزريق
دوزسوم،توزيعناعادالنهواكسنومقاومتگروههاوافراد
مخالفواكسن،باعثشدهتاواكسيناسيونبراي۵0درصد
جمعيتجهانتكميلياتزريقنشود.مايكرايان،مدير
اموراضطراريســازمانجهانيبهداشــتهمبااشارهبه
سرعتبااليســرايتاوميكرون،احتمالافزايشموارد
مرگوبستريرادادهوبيشازهمهنسبتبهكشورهاييبا

واكسيناسيونكمتراعالمنگرانيكردهاست.
چيــنبــا2.9۳۷.۶۳2.000تزريــق،كرهجنوبــيبا
109.۸۳۵.۳12تزريق،اسپانيابا۸۶.۶۵9.10۸تزريق،
شــيليبا4۵،۶۳1،۷۸۵تزريق،كوبابــا۳2.۶00.14۵
تزريــق،كامبــوجبــا۳1.۶۳9.۸۷۵تزريــق،امــارات
بــا22.9۸۵.۶۸9تزريــق،پرتغــالبــا20.۳۷۶.4۶۳
تزريق،دانمــاركبا12.۷۳۶.242تزريق،ســنگارپوربا
12.1۳2.۳۷۵تزريــق،مالتبــا1.1۶۸.۷۵۵تزريقو
برونئيبا922.9۵0تزريقتنهاكشــورهاييهستندكه
آمارواكسيناسيونكاملشانيعني2دوز،باالي۸0درصد
اســت.ايرانهمدرميانكشــورهايبابيشترينتزريق
واكسنقرارداردورتبهاش1۷است.درايرانتاظهرديروز
۶0ميليونو404هزارو94۶نفــردوزاول،۵۳ميليون
و۳۳4هزارو90۸نفــردوزدومو1۳ميليونو4۷۶هزار
و91۶نفردوزســومواكســنكروناراتزريــقكردهاندو
مجموعواكسنهايتزريقشدهدركشوربه12۷ميليون
و21۶هزارو۷۷0دوزرســيد.حاالبحرانبرســرسويه
جديدكرونا،يعنياوميكروناست.اينسويهدريكهفته
گذشــته1۸ميليونموردجديدابتالدرجهانثبتكرده
اســت.هماكنونروزانهبيشاز۸00هزارمبتالدرآمريكا
شناساييميشــوند.ايننخستينبارازشــروعپاندمي
كروناســتكهاينميزانابتاليروزانهبهثبتميرسد.
كشــورهاياروپاييركوردتازهايازنظــرآمارابتالثبت
كردهاند؛كشورهاييمثلفرانسهكهازتقريبانيمميليون
موردجديددرروزسهشــنبهخبــرداد.تركيههممانند
بسياريازكشورهاياروپاييبامعضلافزايشچشمگير
ابتالبهكوويد-19مواجهاســت.آماربســتريشدندر
بيمارستانهاياينكشور10درصدافزايشيافتهوموارد
روزانهابتال4برابرشدهاست.سازمانبهداشتجهانياعالم
كردهافزايشتصاعديمواردابتالبهاوميكرون،صرفنظر
ازشدتسويهها،بهافزايشاجتنابناپذيربستريشدن
ومرگمنجرميشــود.دبيركلسازمانجهانيبهداشت
ديروزاعالمكردكههمهگيــريكرونااصالبهنقطهپايان
نزديكنشدهاست.تدروسآدهانومگبريسوساينهشدار

رادادكهاحتمالظهورسويههايجديدنيزوجوددارد.

 انسیه خزعلی 
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری  
با توجه به اینكه اغلب طالق ها، در 4سال 
نخست زندگی مشترك رخ می دهد، ابتدا 
درصــدد هســتیم خدمــات مشــاوره ای در 
اختیار دهك های پایین تا 4ســال نخســت 
زندگی مشترك قرار بگیرد. در واقع مشاوره 
رایگان خانواده همانند پزشــك خانواده در 
اختیــار زوجین دهك هــای پایین تا 4ســال 
نخست زندگی مشترك قرار گیرد. )ایسنا(

 حمید سوری 
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم 

پزشكی شهید بهشتی  
نتایــج بررســی ها نشــان می دهــد کــه 
رفتارهای ضد  اجتماعی در حوزه ترافیك 
در مردان حدود 3برابر بیشــتر از زنان و 
شیوع این رفتار ناپســند در دنیا بسیار 

زیاد و در حال افزایش است. )ایرنا(

نقلقول

عددخبر

مجموع تعداد سال های عمر از دست 
رفته در شهر تهران در بازه زمانی سال 
۹۹بــود و از ايــن ميــان ۲۸ هــزار و ۹۰۰ 
سال، تعداد ســال های عمر مولدهای 
از دســت رفتــه براســاس آلودگــی هوا 

ثبت شده است.

45000
سال

برای ذرات معلق كمتر از ۲.۵ميكرون 
در ميان عوامل خطر و اثرگذار بر موارد 
مرگ ومير ايرانيان ثبت شــده اســت و 
مطالعات نشان می دهد كه اين عامل 

در دنيا رتبه ششم را دارد.

رتبه

5

شــاهد افزايــش رونــد تعــداد كل 
مرگ هــای منتســب بــه ذرات معلــق 
كمتر از ۲.۵ميكرون بوديم. البته اين 
رونــد در ســال های ۹۵ تــا ۹۸ كاهــش 

يافته بود.

سال

99

ايــران شــامل شــهرهای زابــل، تهران، 
اهــواز، اصفهــان و مشــهد باالتريــن 
غلظــت ذرات معلــق را در ســال۹۹ 
داشــتند و ميانگيــن غلظــت ذرات 
معلق PM2.5 در شــهرهای كشور در 
سال قبل ۲۹ ميكروگرم بر مترمكعب 

بوده است. 
منبع: ایسنا

5
شهر

»آسترازنكا« اهدايي به ايران 
براي اتباع افغانستاني 

سرپرســتروابطعموميواطالعرســانيوزارت
بهداشــت،درمانوآموزشپزشــكيخبردادكه
محمولهاهداييواكسنآسترازنكاازكشوراسپانيا
بهميــزان2ميليونو204هــزاردوزواردفرودگاه
امامخميني)ره(ودرگمركفرودگاهتحويلوزارت

بهداشتدادهشد.
محمدهاشــميگفتكه»هدفاصلياهداياين
محموله،واكسيناسيوناتباعافغاندرايراناست.
البتهالزمبهذكراســتكهجمهورياسالميايران
واكسيناســيوناتباعافغانراازمدتهاقبلشروع
كردهاست.«سرپرستروابطعموميواطالعرساني
وزارتبهداشــتدرادامهافزود:تاكنــوندرايران
نزديكبه4ميليوندوزواكسنبهاتباعافغانتزريق
شدهاست.ارزشاينمحمولهدرحدود10ميليون

دالراستكهصبحديروزواردكشورشد.

سالمت

عضوكميتهعلميكشوريمقابلهبا
كرونايوزارتبهداشت:پيشبيني
ميشودآمارهاباهمينسرعتباال
برودوبهزوديتعدادبيمارانجديد

روزانه۵رقميشود

آموزش

 مهدی ولی پور 
رئیس سازمان امداد و نجات  

امدادگران هالل  احمر در ۵ روز گذشــته به 
بیش از ۵۱ هزار آسیب  دیده در این حوادث 
امدادرســانی كرده  انــد. از روز۲4دی تــا 
ساعت ۷صبح ۲۹دی ماه، 3۱استان كشور، 
متأثــر از بــرف، كــوالك، ســیل و آبگرفتگی 
شــدند كه ۱۹3شهرســتان در ۲۹اســتان به 

خدمات امدادی نیازمند بودند. )مهر(

بهفاصلهيكروز،ميزانمراجعههايســرپايي
مبتاليانبهكرونابهمراكزدرمانيدوبرابرشــد.
2۸ديعضوكميتــهمقابلهباكرونــايوزارت
بهداشــتاعالمكردكهميزانمراجعهبهمراكز
درماني،20درصــدافزايشپيداكــردهوحاال
معاوندرمانستادمقابلهباكروناياستانتهران
خبرميدهدكهميزانمراجعههاتنهادرتهران
تا40درصدنسبتبه۳هفتهقبلباالرفتهاست.
نشــانههايحركتخزندهوسريعاوميكروندر
آمارهايروزانههمديدهميشود؛بهطوريكهاز
22دي،كشورباافزايشتدريجيتعدادمبتاليان
مواجهشــدوهرروزبيشاز2هزاربيمارجديد
شناســاييميشــد.از2۷دياماتعدادابتالي
روزانهبهباالي۳هزارنفررسيدوحاالروزگذشته
درجهشيجديد،4هزارو۶0نفربيمارشناسايي

شدند.
هرچندكهميزانفوتيهايروزانههمچنانپايين
استوروزگذشته19نفربهتعدادفوتيهايكرونا
اضافهشد،اماافزايشمواردابتال،نگرانيازايجاد
پيكششــمكروناراايجادكردهاست؛هرچند
كهتأكيدميشــودباتوجهبهايمنبودنجامعه
وواكسيناسيون،اگرهمپيكجديديرخدهد،
خفيفاستومواردابتالســرپاييخواهدبود.
تاكنونآماردقيقيازابتالبــهاوميكروناعالم
نشدهاســت.گفتهميشودكيتهايتشخيصي
گراناســتونميتوانازتماممبتاليانتســت
اوميكرونگرفت.بااينحالبراساساعالموزارت
بهداشت،كالنشــهرهابيشــتريندرگيريرابا
سويهجديددارند.تا2۸دي،يكهزارو۸۳۳مورد
مثبتاوميكروندركشــورثبتشدكهازميان
تماممبتاليان،۷نفرجانشــانراازدستدادند
كهمربوطبهتبريز،شهركرد،يزد،البرزوكرمان
بودند.متخصصانميگويندبرايرسيدنبهآمار
واقعيابتالبهاوميكرون،بايداينعددراچندين

برابركرد.
روزگذشــته،نادرتوكلي،معاوندرمانســتاد
مقابلهباكروناياســتانتهرانبهايسناگفتكه
سويهجديدكرونادرتهراندرحالغالبشدن
استواينموضوعراميتوانازشمارمراجعهها
بهمراكزدرمانيمتوجهشــد؛هرچندكههنوز

وضعيتبســتريافزايشقابلتوجهينداشته
است:»بررسيهانشانميدهدنزديكبه4۵تا
۵0درصدمواردابتالدرتهراناوميكروناست.«
ماجرااماتنهابهاينجاختمنميشود،مواردابتال
دركودكانهمبارشدقابلتوجهيمواجهشده؛
بهطوريكه،براســاساعالماينمتخصص،ابتال
بهآنفلوآنزاواوميكــروندرميانكودكانتقريبا

برابراست.

اغلب بستري شده هاي كرونا، واكسن نزده اند
آنطوركهازبيمارســتانهاومراكزدرمانيخبر
ميرســد،بيمارانمبتالبهاوميكــرونبيماران
بدحــالنيســتند؛آنهااغلــببانشــانههاي
ســرماخوردگيمراجعهميكننــد؛هرچندكه
گفتهميشــودهمزمانآنفلوآنــزايفصليهم
شايعشدهونشــانههايايندوبيماري،يكسان
است.براساساعالممعاوندرمانستادمقابلهبا
كرونايتهران،ميزانبستريهايپايتخت،كمتر
ازهزارنفراستوبستريشدههايآيسييوهم
كميبيشتراز20نفراعالمشدهاست.محمدرضا
ساور،سوپروايزربيمارســتانشهداييافتآباد
استودربارهوضعيتاينبيمارستاندرمراجعه
بيمارانمبتالبهكرونابههمشــهريميگويد:
»هماكنونميــزانمراجعههاييكــهمنجربه

بستريميشود،خيليزيادنيست.اغلبآنهايي
كهبستريميشونديااصالواكســننزدهانديا
واكسيناسيونشانكاملنشدهاست.برخيهم
قبالمبتالبهكروناشدهاندوحاالبهدليلعوارض
آنازجملهفيبروزريويياپنوموني)سينهپهلو(
دربيمارســتانبســتريميشــوند،امابهطور
كليتنها۵تا10درصــدمبتاليانبهكرونادچار
عارضههايريويميشوند.«بهگفتهاو،نشانههاي
ابتالبهســويهجديد،اغلببدندرد،احســاس
خســتگي،آبريزشبينــيونشــانههاييمثل

سرماخوردگياســت،اماتنگينفسومشكالت
ريويدربيمارانديدهنميشود:»پزشكانتوصيه
ميكنندبيماراناســتراحتكردهوخودشانرا
قرنطينهكنند؛چراكهشــدتسرايتباالستو
اغلبباابتالييكنفردرخانواده،سايرافرادهم
مبتالميشوند؛بنابراينقرنطينه،بهشيوعكمتر
كمكميكند.«براســاساعالماو،اكثربيماران
اغلبدرگروهســني۳0تا۶0ســالهستندكه
واكسيناسيونشانكاملنشدهاست.بررسيهاي
انجامشدهازمراجعهكنندههابهاينبيمارستان
نشانميدهدكهحدود20تا۳0درصدافراد،دوز

سومواكسنراتزريقكردهاند.

احتمال 5رقمي شدن آمار مبتاليان روزانه
مسعوديونسيان،اپيدميولوژيستوعضوكميته
علميكشوريمقابلهباكرونايوزارتبهداشت
همدربــارهافزايشمواردابتالبــهاوميكرونبه
همشــهريميگويــد:تعدادمبتاليــانبهطور
محسوسنسبتبه2هفتهقبلافزايشپيداكرده
است؛بنابراينپيشبينيميشــودكهآمارهابا
همينسرعتباالبرودوبهزوديتعدادبيماران
جديدروزانه،۵رقميشود.پسبايدبهطورجدي
اقداماتالزمبرايجلوگيريازشيوعبيشترانجام
شــود.اوازروندرعايتپروتكلهايبهداشتيو
انجاماقداماتپيشــگيرانهانتقادميكند:»مادر
زمينهپيشــگيريكوتاهيكرديم،اماضروري
استبرايكاهشســرعتاوجسويهاوميكرون
تماممواردباجديتدنبالشــودتابتوانميزان
مرگوابتــالراكنترلكرد.البتــههماكنوندر
كشورهايانگليسوآمريكا،مواردابتاليشديد
افرادبهكرونا،كاهشپيداكردهاســت؛يعنيبا
وجودافزايشابتال،بســتريومرگباالنيست،
ولينميتوانايجادشرايطمشابهيبرايايرانرا
پيشبينيكرد.«اوميگويد:»بايداينطورتصور
شودكهبيماريشدتميگيرد؛بنابرايندركنار
رعايتپروتكلهابايدميزانواكسيناسيونهم
باالبرودوافرادنسبتبهتكميلواكسيناسيون
وتزريقدوزسوماقدامكنند.آنطوركهمشاهده
ميشود،ميزانرعايتپروتكلهايبهداشتيهم
درميانمردموهمدرميانمسئوالنباتوجهبه
تصميماتيكهگرفتهميشود،بسياركاهشپيدا
كردهاست.«براساساعالموزارتبهداشتتاروز
گذشته،بيشاز1۳ميليوننفردركشور،دوزسوم
راتزريقكردهاندكهباتوجــهبهجمعيتباالي
۵۳ميليوننفر،آماربااليينيست.پيامطبرسي،
رئيسبخشعفونيبيمارستانمسيحدانشوري

دراينبارهميگويد:»ميزانتزريقدوزســومبه
2دليلپاييناســت؛يكياينكهبيشترافراددر
ماههاياخيرواكسينهشــدهاندوهنوز۳ماهاز
ترزيقشاننگذشتهاستودليلدومهمفروكش
كردنكروناواحســاسبينيازيبهتزريقدوز
سومدرميانمردماســت.«اوتأكيدميكندكه
بهترينزمانبرايتزريقدوزسومكرونا،همين
حاالست؛چراكهواكسيناسيونقبلازآغازيك

پيك،ميتوانداثرگذارباشد.

تا 2هفته ديگر، اوميكرون غلبه مي كند
عليرضــاناجــي،رئيــسمركــزتحقيقــات
ويروسشناسيبيمارستانمسيحدانشوريهم
بايونسيانهمنظراست.اوبههمشهريميگويد
كهبهنظرميرســدتا2هفتهديگــر،اوميكرون
تمامايــرانرادربرميگيردوتبديلبهســويه
غالبميشــود:»اينموضوعكهشدتابتالدر
اوميكرونباالنيســتنبايدمانعازتوجهبهاين
نكتهمهمشودكهاينسويهبســيارايمنگريز
استوهمچنينسرعتانتقالبااليآنميتواند
منجربهافزايــشابتالوحتيپيدايشســويه
جديديشــود.همچنيناحتمالشدتگرفتن
بيماريدركودكانوافراديكــهبيماريهاي
زمينهايدارندنيزوجــوددارد.«بهاعتقاداين
ويروسشناس،ممكناستكشوردراسفندماه
باپيكجديديازبيماريمواجهشودكهحتي
شــمارمرگهاراباالببرد؛هرچندكهشدتآن
نميتواندمانندپيكششــمباشــد:»اگرتعداد
مواردمثبتتستهاافزايشپيداكند،احتمال
شدتيافتنبيماريهمبيشترميشود.دراين
ميانافزايشبازگشاييهاوجدينگرفتنموارد
پيشگيريازبيماريوعدماستفادهازماسكهم
ميتواندبهاينموضوعدامنبزند.«بااينكهگفته
ميشودكيتهايتشخيصاوميكروندركشور،
وجودندارد،اماناجــيميگويدكهاينكيتها
موجوداستوهماكنونباروشهايتشخيصي
واختصاصيميتوانمواردابتالراشناساييكرد:
»تشخيصســويهاوميكرونازسويههايديگر
ماننددلتابرايبيمــاراناهميتيندارد؛چراكه
شــيوهدرماندرتمامســويههايكساناست،
اماتســتهاياختصاصيبرايمشخصشدن
سويههايغالببسيارمهماســتكهدرايران
همدرحالانجاماست.«ناجيميگويد:»اگربه
ويروساجازهدادهشودآزادانهدرجامعهبچرخد،
امكانتغييرونوتركيبشــدنآنباالميرود؛

بنابراينبايدجلويچرخشآنراگرفت.«
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ميزان واكسيناسيون در دنيا
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پاسخ 
مسئوالن

   2نفر ساكن روستاي »بنيس« شبستر نيازمند امداد هوايي
مدتي پيش 2نفر از ساكنان روستاي بنيس واقع در شهرستان 
شبستر آذربايجان شرقي در كوه مفقود شدند. متأسفانه امداد 
زميني و تالش روســتاييان به جايي نرســيده است. با توجه 
به ســردي هوا و احتمال بارش برف ســنگين، از مسئوالن 
درخواست داريم تا براي نجات جان اين دو نفر، براي ما امداد و 

نجات هوايي بفرستند.
كالني از روستاي بنيس

   واردات مواد خوراكي و عرضه مستقيم، نياز جامعه است
زماني مســئوالن گفتند كه نفــت مي فروشــيم و پولش را 
مي گيريم، عرض ما اين است كه نفت بفروشيد و با پولش مواد 
خوراكي و اساسي وارد كرده و بدون دالل و بي واسطه به مردم 
عرضه كنيد. اينگونه فرصت فساد مالي و اختالس هم فراهم 

نيست و مردم هم راضي تر مي شوند.
دالوري از كرمانشاه 

  حفره بزرگ زير پل نوسازي در نواب نيازمند ترميم است
زير پل نوسازي شهرداري واقع در مسير شمال به جنوب بزرگراه 
نواب بعد از مرتضوي حفره بزرگي در خيابان وجود دارد كه بارها 
خطرآفرين بوده و باز هم مي تواند باشد. لطفا مسئوالن نسبت 
به پر كردن و زيرسازي اين حفره اقدام كنند قبل از آنكه جاني 

به خطر بيفتد.
جوادي از تهران

   سريال ها و مستندهاي كره اي در  شأن صداوسيماي ما نيست
با توجــه به اينكــه كره جنوبي شــديدا روي فرهنگ خود 
تبليغات كرده و در اين خصوص اقدام به ساخت سريال هاي 
آميخته با خيال مي كند چرا صدا و ســيماي ما اين فرصت 
را در اختيار فروشندگان برنامه ها و سريال هاي كره اي قرار 
مي دهد. پخش مستمر و مكرر برنامه هايي كه نمادهايي از 
فرهنگ كره دارد باعث به حاشــيه رفتن اصالت فرهنگي 
اسالمي ايراني ما مي شود. مناسبات مالي و سياسي بين دو 
كشــور هم كه جاي خود دارد و جا دارد دولتمردان در آن 

خصوص تدبير كنند.
صادقي از تهران 

   از 15ميليون وام، 13.5ميليون به من رسيد
از بانك ملت تقاضاي 15ميليون وام كردم كه با پول سپرده و 
ثابت و هزينه هاي جانبي مانند خريد سفته و... 13.5ميليون 
تومان به من پرداخت شد؛ درحالي كه بايد 20ميليون تومان 
اقساط آن را بپردازم كه اين يعني حدود 50درصد سود. اين 

واقعا بانكداري، شايسته ايران اسالمي است؟ 
بيضاوي از اسالمشهر

 
  رقم هاي اختالس شده در باور مردم نمي گنجد

چند روز قبل خبر اختالس 92هزار ميلياردي فوالد مباركه را 
از مجلس شنيدم. واقعا دود از كله ام برخاست چرا كه من بر سر 
خريد يك كيلو گوشت يك هفته است كه با همسرم دعوا دارم! 
آيا مسابقه اختالس است؟ نظارت ها چه شده است؟ واقعا در 

باور مردم اين ارقام نمي گنجد.
حسين از تهران

  آخرين مدرك تحصيلي فرهنگيان براي آنها اعمال نمي شود
مدت هاست آخرين مدرك فرهنگيان در سنوات خدمت آنها 
اعمال نمي شود تا جايي كه بازنشسته شديم و با ليسانس حقوق 
مي گيريم و مي گويند اجراي اين كار بار مالي دارد و به همين 

دليل مدرك كارشناسي ارشد شما اعمال نمي شود.
شكري از تهران

  پراكندگي برگه هاي بيمارستاني در سطح شهر اللي
به تازگي در اثر بي دقتي يا شايد هم تعمدا برگه هاي بيمارستاني 
در گوشه و كنار شهر اللی به چشم مي خورد و گويا داستان لج 
و لجبازي است. برخي مي گويند به دليل مشكالت بين شبكه 
بهداشت و شهرداري است و برخي مردم هم حرف هاي ديگري 
مي زنند. يك نفر توضيح دهد چرا خيابان ها و كوچه هاي اين 

شهر با برگه هاي بيمارستاني فرش شده است؟
بسيط از اللي

  نيروي انتظامي با سگ گرداني در تهران برخورد قاطع كند
از نيروی انتظامی خواهش می كنيم با معضل سگ گردانی در 
كوچه و خيابان ها ی تهران برخورد جدی داشته باشد، اگر اين 
كار انجام نشود اين معضل اجتماعی تبديل به عرف در جامعه 

می شود و ديگر قابل كنترل نيست.
 زارعی از مبل يافت آباد

  ضعف مديريت آب هاي سطحي از معضالت جدي كشور است
به رغم اطالع رساني هاي گسترده اي كه در خصوص نزوالت 
آســماني و اغلب هم به صورت دقيق صــورت مي گيرد هيچ 
برنامه اي براي جمع آوري آب هاي ســطحی و استفاده از آنها 
نيست. حتي براي سيل ناشي از بارندگي هاي شديد نيز برنامه 
اي نيست چه رسد به مديريت و ذخيره ســازي آب. بعد هم 
مدام مي گوييم آب كم است. اســتفاده از آب هاي سطحی و 
جمع آوري آنها قطعا در كشور كم آبي مانند ايران مغتنم است.
پورمنصور از تهران

با مردم

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگان

ارسال پيام كوتاه خوانندگان

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردم

افرادي كه قصد فروش اثاثيه منزلشــان را  از طريق ســايت  ها و فضاي 
مجازي  داشتند طعمه زوج ســارق بودند. اين زن و شوهر درحالي كه 
اسلحه به دست داشتند به بهانه خريد، وارد خانه هاي طعمه هايشان شده 
و با تهديد اسلحه دست به سرقت هاي ميليوني مي زدند. در آخرين سرقت 

اما اتفاق ترسناكي رخ داد كه باعث دستگيري هر دو متهم شد.
به گزارش همشهري، چند روز قبل مادر و دختري براي فروش لوازم خانه 
خود در يكي از سايت هاي خريد و فروش كاال آگهي دادند و از ميان تماس 

گيرندگان زن جواني براي ديدن اثاثيه و خريد با آنها قرار گذاشت.
روز قرار، زن جوان درحالي كه همسرش هم او را همراهي مي كرد به خانه 
مادر و دختر در يك برج مسكوني در شمال شرق رفتند و پس از هماهنگي 
با نگهبان برج، وارد آنجا شدند. همه  چيز كامال عادي به نظر مي رسيد و 
مادر و دختر كه تصور مي كردند اين زوج قصد خريد اثاثيه آنها را دارند، به 
راحتي آنها را به داخل خانه دعوت كردند اما اين زوج به محض ورود سالح 
خود را به سمت مادر و دختر نشانه گرفتند و با تهديد دست و پاي آنها را 

بستند تا نقشه سرقت را اجرا كنند.

پس از سرقت
زوج جوان با جست وجو در داخل خانه همه اموال باارزش مادر و دختر را 
سرقت كردند و درحالي كه ساك بزرگي به دست گرفته بودند قصد داشتند 
از برج مسكوني خارج شوند اما با كنجكاوي نگهبان مواجه شدند. نگهبان 

از زوج جوان پرسيد كه چرا ساك در دست دارند و آنها با شنيدن اين سؤال 
دستپاچه شدند. نگهبان كه به رفتارهاي عجيب زوج جوان مشكوك شده 
بود از آنها خواست در البي منتظر بمانند تا او با مادر و دختر تماس بگيرد 
و اگر مشكلي نباشــد اجازه خروج به آنها بدهد. اما در همين لحظه زن 
جوان اسلحه اي از كيفش بيرون آورد و به سمت نگهبان نشانه گرفت. او با 
تهديد اسلحه قصد خروج از ساختمان را داشت و وقتي با مقاومت نگهبان 
روبه رو شد گلوله اي شليك كرد كه اگر مرد نگهبان خودش را روي زمين 
نينداخته بود، به ســرش اصابت می كرد. همين واكنش سريع نگهبان 
موجب شد تا گلوله به ديوار برخورد كند و همسايه ها كه متوجه سر و صدا 
و تيراندازي شده بودند با پليس تماس گرفتند و طولي نكشيد كه با كمك 
مردم و حضور مأموران پليس، زوج ســارق بازداشت شدند و در بازرسي 
از ساك آنها اموال قيمتي مانند سكه، طال و جواهر، دالر و مجسمه هاي 
كوچك عتيقه كشف شد. در ادامه وقتي مأموران قدم در خانه مادر و دختر 

گذاشتند آنها را با دست و پاي بسته ديدند و نجاتشان دادند. 

سرقت هاي سريالي
زن و مرد سارق اما پس از دستگيري و انتقال به اداره پليس، به سرقت هاي 
سريالي اقرار كردند. زن جوان گفت: به دليل مشكالت مالي و براي رسيدن 
به پول با همدستي همسرم نقشه سرقت مسلحانه كشيديم. شگردمان 
اين بود كه در ســايت خريد و فروش كاال يا اينســتاگرام جست و جو و 

طعمه هايمان را از ميان افرادي كه آگهي فروش وسايل منزل داده بودند، 
شناســايي مي كرديم. اغلب زنان را انتخاب مي كرديم و به بهانه ديدن 
وسايل قدم در خانه آنها مي گذاشتيم. ســپس با تهديد اسلحه دست و 
پاي افرادي  را كه در خانه بودند مي بستيم و هرچه اموال قيمتي داشتند 
سرقت مي كرديم. اما در آخرين سرقت خود، نگهبان برج به ما مشكوك 
شد  و گير افتاديم. زوج جوان با دستور قاضي عبدالسعيد مدرس، داديار 
دادسراي ويژه سرقت بازداشت شــدند و براي انجام تحقيقات بيشتر و 

شناسايي شاكيان در اختيار مأموران پليس آگاهي تهران قرار گرفتند.

شليك ترسناك زن سارق 
برای فرار از دستگيری 

اشرار مسلح به محل جرم برگشتند
اشرار مسلح كه بر ســر قدرت نمايي و كري خواني 
اقدام به تيراندازي هاي سريالي در جنوب تهران كرده 

بودند دستگير شدند.
به گزارش همشهري، ساعت 9صبح ديروز خودروي 
حمل انتقال متهمان مقابل يك نمايشگاه اتومبيل 
در خيابان وحدت اسالمي توقف كرد تا اشراري كه 
چند شب قبل به سمت نمايشگاه تيراندازي كرده 
و باعث رعب و وحشت شــده بودند، شب حادثه را 
بازسازی كنند. مردان خشــن در شب حادثه براي 
انتقام جويي از افرادي كه با آنها كري خواني و كل كل 
داشتند به سمت نمايشگاه تيراندازي كردند و همين 
اقدام خطرناك آنها وحشــت به دل اهالي و كسبه 
محل انداخته بود. اما نمايشگاه اتومبيل تنها محلي 
نبود كه هدف تيراندازي اشرار قرار گرفته بود چراكه 
مردان خشن يك شــب بعد به مقابل سوپرماركتي 
در منطقه كيانشــهر رفتند و آنجا را هــم به رگبار 
بستند. اگرچه آنها صورت هايشان را پوشانده و پالك 
موتورسيكلت هاي خود را مخدوش كرده بودند اما 
در مدت 48ساعت با اقدامات اطالعاتي پليس امنيت 

شناسايي و دستگير شدند.

شاهدان چه گفتند؟
محل تيراندازي اول در خيابان وحدت اسالمي است. 
به دليل آنكه حادثه در نيمه هاي شــب رخ داده بود 
بيشتر مغازه های تعطيل بودند. شاگرد يكي از مغازه ها 
به خبرنگار همشهری می گويد: حدود ساعت يك يا 2 
بامداد بود كه صداي تيراندازي شنيدم. به دليل اينكه 
خانه ام در شهرستان است شب را در مغازه مي خوابم 

و به محض شنيدن صدا كركره مغازه را باال دادم. در 
آن لحظه چند نفر را ديدم كه سوار بر 2موتور شده 

و فرار كردند.
در ماجراي دومين تيراندازي، صاحب سوپرماركت كه 
خانه اش در طبقه باالي مغازه اش است هنوز وحشت 
شبي كه اشرار به آنجا حمله كردند در دلش است. 
او مي گويد: پس از اين حادثه ناچار شدم يخچال و 
كركره مغازه را تعويض كنم چون خســارتي حدود 
150ميليون تومان بر اثر تيراندازي به من وارد شد. 
وي ادامه می دهد: آن شب حدود ساعت 12بود كه 
مغازه را تعطيل كردم و دقايقي بعد صداي تيراندازي 
را شنيدم. از خانه خارج شدم و از دور چند موتورسوار 
را ديدم كه در حال فرار بودند. جالب اين است كه من 
با هيچ كس اختالفي نداشتم و نمي دانم انگيزه آنها از 

تيراندازي چه بود.
سرهنگ سعيد راستي، رئيس مركز عمليات پليس 
امنيت عمومي تهران كه ديروز در محل بازســازي 
حضور داشت به همشهري می گويد: اراذل و اوباشي 
كه دستگير شده انددر 2شب متوالي يعني بيستم 
و بيســت ويكم دي ماه اقدام به تيراندازي و ايجاد 
رعب و وحشت در بين مردم كردند كه در كمتر از 
48ساعت دستگير شدند. وي افزود: دعوا بين 2گروه 
از اشــرار به دليل كري خواني، كل كل و رجزخواني 
رخ داده بود و حتي آثار گلولــه نيز در محل حادثه 

وجود دارد.
به گفته وی، متهمان دستگيرشده سابقه شرارت و 
درگيري با سالح دارند و در تحقيقات به تيراندازي در 
شمال كشور نيز به دليل كري خواني اعتراف كرده اند.

 فرود اضطراري
در زمين هاي كشاورزي

هواپيماي مســافربري شــركت ماهان به دليل شرايط بد 
جوي در يكي از روستاهاي كرمان فرود اضطراري كرد و در 

زمين هاي كشاورزي متوقف شد.
به گــزارش همشــهري، ايــن حادثه ســاعت 9صبح روز 
چهارشنبه در روستاي ســلطان آباد ارزوئيه واقع در استان 
كرمان اتفاق افتاد. اين هواپيماي مسافربري كوچك حامل 
18نفر از كاركنان شــركت هواپيمايي ماهــان و 4خدمه 
پرواز بود كه خلبان به دليل شــرايط بد هوا تصميم به فرود 
اضطراري در باند شــني روستاي ســلطان آباد گرفت اما 
هواپيما به دليل مه آلود بودن هوا و نبود ديد كامل، در انتهاي 
باند منحرف و سپس در زمين هاي كشاورزي جنب باند در 
گل والي متوقف شد. حميد منظري توكلي، فرماندار ارزوئيه 
در اين باره به تسنيم گفت: ســفر اين افراد به استان كرمان 
براي مأموريــت كاري و بازديــد از گلخانه هاي هواپيمايي 
ماهان بود و حال همه مسافران و خلبان هواپيما خوب است 

و به كسي آسيبي نرسيده است.

پليس در تعقيب قاتل فراري
پليس با انتشــار تصوير قاتلي فراري كه از 2ســال قبل به 
اتهام قتل، تحت تعقيب قرار گرفته است از شهروندان براي 

دستگيري او كمك خواست.
به گزارش همشهري، اين مرد متهم است كه2سال قبل در 
جريان درگيري با مردي در مغــازه اش واقع در اراك او را با 
ضربه چاقو به قتل رسانده اســت. پس از وقوع اين جنايت 
هرچند مأموران پليس توانستند هويت متهم را شناسايي 
كنند اما تالش ها براي يافتن مخفيگاهش و دستگيري او به 
نتيجه اي نرسيد. در اين شرايط پليس با انتشار تصوير بدون 
پوشش متهم از شهروندان براي دستگيري اش درخواست 

كمك كرد.
ســرهنگ محمود خلجي، معــاون اجتماعــي فرماندهي 
انتظامي استان مركزي در اين باره گفت: مقام قضايي مجوز 
انتشار تصوير بدون پوشــش متهم را صادر كرده است و از 
افرادي كــه اطالعاتي درباره قاتل فــراري در اختيار دارند 
درخواست مي شود اطالعات شان را از طريق تلفن 110 به 

پليس اعالم كنند.
موتورسواران فقط در نقاط تعيين شده چهارراه استانبول 

پارك مي كنند
روابط عمومــي منطقه 12شــهرداري تهــران پيرو چاپ 
پيام مردمي با عنوان »ســد معبر دستفروشان در چهارراه 
اســتانبول« در ســتون با مردم روز 16آذرماه پاسخ داده 
است:»طي بازديد به عمل آمده اين محل داراي مكان پارك 
حاشيه اي موتور در مقابل پاساژ كمپاني است و ساماندهي 
موتورســواران در همان محدوده اجرا شده و با سد معبر در 

مسير برخورد مي شود.«

درگيري مرگبار پس از قصاص قاتل

به دنبال اجرای حكم يك محكوم به قصاص در زندان مركزي 
شهر ياسوج، حمله بســتگان اين فرد به خانه هاي بستگان 
مقتول جنايــت ديگري را رقــم زد و باعث قتــل نوجواني 

15ساله شد.
به گزارش همشهري، 2سال پيش در شهرستان دهدشت در 
اســتان كهگيلويه و بويراحمد، درگيري خونيني رخ داد كه 
منجر به قتل مرد جوانی شــد. پس از اين جنايت، قاتل پا به 
فرار گذاشت و تحقيقات پليس براي دستگيري او آغاز شد تا 
اينكه با رايزني هاي انجام شده با خانواده او قرار شد، وي خود 
را تسليم كند تا شايد خانواده مقتول رضايت دهند و او قصاص 
نشود. به اين ترتيب، عامل جنايت خود را تسليم كرد و پس 
از اعتراف به جنايــت در دادگاه محاكمه و به قصاص محكوم 
شد. اما برخالف تصور وي، خانواده مقتول از حق قانوني خود 
نگذشتند و اصرار به اجراي حكم قصاص داشتند. در شرايطي 
كه حكم قصاص از ســوي ديوانعالي كشــور تأييد شده بود، 
تالش ها براي گرفتن رضايت خانــواده مقتول ادامه يافت اما 
آنها راضي به گذشت نشــدند و به اين ترتيب مرد محكوم به 
قصاص در زندان مركزي شهر ياسوج پاي چوبه دار رفت و به 
مجازات رسيد. پس از قصاص وي، جسد او تحويل خانواده اش 
شد و عصر سه شنبه درحالي كه جمعيت انبوهي از بستگان آنها 
در قبرستان شهر حضور داشتند، جسد مرد محكوم به قصاص 
به خاك سپرده شد. اما همه اين ماجرا آرامش پيش از توفان 
بود، چرا كه پس از مراسم خاكسپاري، بستگان مرد محكوم 
به قصاص براي گرفتن انتقــام از خانواده مقتول كه حاضر به 
گذشت نشده بودند، به ســمت خانه هاي آنها به راه افتادند و 
لحظاتي بعد درگيري هولناكي رخ داد. آنها خانه هاي بستگان 
مقتول را به گلوله بستند و در جريان اين تيراندازي ها، پسر 
نوجواني هدف اصابت گلوله قرار گرفت و جانش را از دســت 
داد. به گفته سرپرست نيروي انتظامي شهرستان كهگيلويه، 
به دنبال اين درگيري مأموران پليس راهي محل حادثه شدند 
و 3نفر از عامالن نزاع و متهمان اصلي قتل نوجوان 15ساله را 

شناسايي و دستگير و 3قبضه اسلحه نيز از آنها كشف شد.
دادســتان كهگيلويه هم گفت: در 2روز گذشته جلساتي با 
بزرگان، ريش سفيدان و متنفذان محكوم به قصاص برگزار شد 
و آنها تضمين دادند كه هيچ گونه تعرضي به اموال، انفال و منازل 
خانواده  و بستگان مقتول انجام نشود. اما با تمام اين صحبت ها، 
جمعي قانون شكني كرده و چند جوان به منازل حمله كردند و 

اين حادثه رقم خورد.

داخلی

تحت تعقيب

معماي قتل كارمند هايپرماركت
به دنبال كشف جسد مردي كه كارمند هايپرماركت 
برجي در غرب تهران بــود، تحقيقات تيم جنايي 
براي كشف اسرار قتل او آغاز شده است.  به گزارش 
همشهري،شــامگاه دوشــنبه خانواده مردي 40 
ســاله به اداره پليس رفتند تا گزارش گم شدن او 
را به پليس اعالم كنند. بر اساس گفته همسر اين 
مرد، وي درهايپرماركت برجي در غرب تهران كار 
مي كرد و بعد از ظهر پيش از آنكه محل كارش را 
ترك كند با همســر جوانش تماس گرفته و گفته 
بود كه كارش تمام شده و در حال بازگشت به خانه 
است. اما پس از گذشت 3 يا 4 ساعت وقتي خبري 
از بازگشت او به خانه نشد همسر و خانواده او نگران 
شدند و گزارش ناپديد شــدن او را به پليس اعالم 
كردند. بررسي ها نشان مي داد  مرد جوان معموال 
پس از خروج از محل كار به سمت ايستگاه تاكسي 
مي رفت تا سوار    شود و به خانه اش برود. آنها مسير 
محل كار تا خط تاكسي را به جست و جو پرداختند 
تا اينكه در جوي آب جسد مرد جوان را پيدا كردند. 
او بر اثر برخورد ضربات چاقو به  بدن و جسم سخت 
با سر، جانش را از دست داده بود. گزارش اين حادثه 
به قاضي محمد تقي شعباني بازپرس ويژه قتل اعالم 
شد و با دستور او جســد مقتول به پزشكي قانوني 
انتقال يافت. از ســوي ديگر تيمي از ماموران اداره 
دهم پليس آگاهي تهران مامور شدند تا با شناسايي 
عامل يا عامالن اين جنايت اسرار قتل رافاش كنند. 

جنايی

زوج مسلح كه به صورت سريالي دست به سرقت مي زدند دستگير شدند

تيم نجات گرفتار در علم كوه  به خانه برگشتند 

»6شــبانه روز زندگي در دمــاي منفي 30درجــه در ارتفــاع 4هزار و 
600متري«. اين فقط بخشي از شرايط سختي است كه اعضاي تيم امداد و 
نجاتي كه براي نجات 2كوهنورد راهي ارتفاعات علم كوه شده بودند، تحمل 

كردند و سرانجام به سالمت از اين ماموريت سخت بازگشتند.
به گزارش همشهري، ساعت 10:47دقيقه روز چهارشنبه هفته گذشته به 
جمعيت هالل احمر مازندران خبر رسيد كه 2كوهنورد كه قصد صعود به 
قله علم كوه  را داشتند، دچار حادثه شده اند. آنطور كه اطالعات اوليه نشان 
مي داد آنها 2 كوهنورد حرفه اي به نام هاي حامد شاه حسيني و عباس كلهر 
بودند كه از روز 17دي ماه به ســوي علم كوه  رفته و  از طريق مسير گرده 
آلمان ها قصد صعود به قله را داشتند اما  دست يكي از آنها دچار سرمازدگي 
شد و به همين دليل ادامه مسير براي شان امكان پذير نبود. به اين ترتيب 
نجات آنها در دستور كار نيروهاي فدراسيون كوهنوردي و هالل احمر قرار 
گرفت اما صعود به ديواره در آن شرايط بد جوی نياز به حضور نفرات فني و 

تخصصي در حوزه سنگ نوردي و ديوار نوردي داشت. 

نقشه نجات 
ساعت 6:30صبح روز پنجشنبه  هفته گذشته جلسه مهمي در سازمان 
امداد و نجات هالل احمر در تهران برگزار شد. در اين جلسه نقشه عمليات 
نجات در ارتفاعات علم كوه  طراحي و مرور شد. براساس اين طرح 3نفر از 
بهترين نيروها به نام هاي جواد چراغي، مهدي جباريان و مجتبي قهيه اي 
بايد به گرده آلمان ها هلي برد مي شدند و پس از ديواره نوردي خود را به 
حادثه ديدگان مي رساندند. به دليل اينكه عمليات، پيچيده و تا حدودي 
غيرقابل پيش بيني بود اين افراد به امكانات ويژه ازجمله تلفن ماهواره اي 
و غذا براي شب ماني تا 10روز مجهز بودند. در چنين اوضاعی بالگرد امداد 
به سوي علم كوه  به پرواز در آمد و پس از ســاعتي پرواز به نزديكي محل 
حادثه در ارتفاع 4هزار و 600متري رسيد و نيروهاي امدادي يكي پس از 
ديگري پياده شدند. تيم نجات در سرماي شديد و در حالی كه باد شروع به 
وزيدن كرده بود  شروع به نصب طناب به ديواره كردند و موفق شدند پس 
از حدود 200متر طناب كشي به2 حادثه ديده برسند. كوهنورد حادثه ديده 
به نام حامد شاه حسيني به دليل وضعيت ســختي كه داشت جانش را از 
دست داده بود. دومين نفر نيز شرايط وخيمي داشت كه اعضاي تيم نجات 
پس از انجام اقدامات اوليه توانســتند او را تا 150متر باال بكشند اما او نيز 

جانش را از دست داد.

7شبانه روز در جان پناه خرسان
جان باختن دومين كوهنورد در حالي رقم خورد كه اوضاع جوي هر لحظه 

سخت تر مي شد و تيم نجات 3نفره راهي براي بازگشت نداشت. به همين 
دليل طبق نقشــه از پيش طراحي شــده آنها پيكر 2قرباني را در محلي 
مطمئن قرار دادند و راهي جان پناه خرسان كه در نزديكي آنجا قرار داشت، 
شدند. 3كوهنورد حرفه اي با اينكه پيش از اين بارها در شرايط سخت قرار 
گرفته بودند، اما اين يكي از ســخت ترين ماموريت هاي شان بود. هرچه 
مي گذشت سرماي هوا شديدتر مي شد. برف سنگيني شروع به باريدن كرد 
و در اين حال راهي جز ماندن در جان پناه وجود نداشت. جان پناه خرسان 
به دليل اينكه در نداشت پر از برف بود و كوهنوردان ابتدا برف هاي داخل آن 
را خالي كردند و سپس درون آن چادر زدند. آنها عالوه بر تلفن ماهواره اي 

براي برقراري ارتباط با مركز عمليات، آذوقه كافي نيز در اختيار داشتند.
اين 3كوهنورد براي نجات 2حادثه ديده راهي محل حادثه شده بودند اما 
حاال خودشان در شرايطي سخت قرار گفته بودند و معلوم نبود چه زماني 
مي توانند به سالمت برگردند. زندگي در ارتفاع 4هزار و 600متري در دماي 
منفي 30درجه كار هر كسي نبود. در اين حال راهي جز صبركردن و ماندن 
در جان پناه نداشتند. آنها براي اينكه شارژ تلفن ماهواره اي شان خالي نشود 
در طول روز 2مرتبه تلفن را روشــن می كردند و وضعيت شان را به مركز 
فرماندهي اطالع مي دادند. از ســوي ديگر با طوالني شدن ماندن در كوه، 
آنها شروع به جيره بندي وعده هاي غذايي شان كردند. اين وضعيت 6شبانه 
روز طول كشيد تا اينكه سرانجام صبح ديروز )چهارشنبه( با مساعدشدن 

شرايط، بالگرد هالل احمر به سوي علم كوه  به پرواز درآمد.

بازگشت به خانه
ساعت 8:30 ديروز بالگرد بار ديگر به همانجايي بازگشت كه كوهنوردان 
را هلي برد كرده بود. با وجود گذشت 6شبانه روز تيم نجات توانسته بودند 
روحيه خود را حفظ كنند و به رغم گذراندن شــرايطی سخت همگي در 
سالمتي كامل به سرمي بردند. به اين ترتيب سوار بالگرد شدند و به سازمان 
امدادو نجات هالل احمر در تهران منتقل شدند؛ جايی كه خانواده هايشان 
انتظارشان  را مي كشيدند. آنها  پيش از ظهر ديروز به تهران رسيدند و پيكر 2 
كوهنورد جان باخته همچنان در ارتفاعات علم كوه  قرار دارد و قرار است پس 

از برگزاري جلسه فني در روز شنبه، براي انتقال پيكرها برنامه ريزي شود.

6 روز زندگي در شرايط سخت

ود
ی ش

ر م
تش

 من
يی

ضا
ز ق

جو
با م

م 
ته

ر م
صوي

ت

ندامت مرد شرور
يكي از اشرار دستگير شــده  در گفت وگو با 
همشهري، جزئيات بيشــتري از اين حادثه را 

شرح داد.

انگيزه تان از تيراندازی چه بود؟
ما از نوچه هاي يكي از شــرورهاي معروف هستيم و 
آنطور كه شنيدم او از كشــور خارج شده است.  من و 
دوستم كه شب حادثه راكب موتور بوديم اصال صاحبان 
نمايشگاه ماشين و ســوپرماركت را نمي شناختيم و 

تيراندازي كار ما نبود. 
پس چه كسی تيراندازی كرد؟

آن شب ساعت يك و نيم بود و من در حال بازگشت به 
خانه ام بودم كه يكي از بچه هاي محله مان صدايم زد. او 
از من خواست تا او را به محل قرارش برسانم. مي گفت 
با افرادي درگير شده و قرار دعوا گذاشته است. اصال به 
من نگفت ماجرا تيراندازي است و اسلحه همراه دارد. 
گفت فقط قرار فحش گذاشته اند. يكي از دوستانم نيز 
كه او هم موتور داشت همان لحظه رسيد و همه ما سوار 

موتور شديم و به مقابل نمايشگاه رفتيم؛ به گمان اينكه 
قرار است بچه محله مان به چند نفر ناسزا بگويد و ما هم 
به حمايت از او رفتيم. اما يكباره بچه محله مان از موتور 
پياده شد و شروع كرد با اسلحه كلت تيراندازي كردن.

چند تير شليك شد؟
در حادثه اول يعني خيابان وحدت اســالمي 4تير با 
كلت شــليك شــد، در حادثه دوم فكر مي كنم يك 
خشاب از اسلحه كالشنيكف را خالي كردند اما ما فقط 

در تيراندازي اول بوديم.
اما فيلم ها نشان مي دهد كه در هردو 

تيراندازي حضور داشتيد؟
اشتباه كرديم؛ پشيمانيم؛ گول خورديم.

اختالفتان با 2مرد مغازه دار چه بود؟
آنطور كه شــنيديم ماجرا كري خواني و يك جورايي 
قدرت نمايي بوده اســت. درواقع مي خواستند از آنها 

زهرچشم بگيرند.
ظاهرا در شمال كشور هم اقدام به 

تيراندازي كرديد؟
آن هم مربوط به همين ماجرا يعني كري  خواني بود.

گفت وگو
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كيوسك

هويت مستقل تايوان از چين
با وجود اينكه بيــش از 90درصد مردم تايوان ريشــه چيني 
دارند، اما اكنون بيش از هر زمان ديگري براي خودشان هويتي 
متمايز از كشور همسايه درنظر مي گيرند. اصرار تايواني ها به 
حفظ و تقويت هويت جديدشان، در نهايت سد راه پكن براي 

ضميمه كردن تايوان به خاك خود خواهد شد.

تهديدها و هشــدارهاي اقتصادي 
غرب به روســيه براي بازداشــتن 
مســكو از حمله به اوكراين، اين بار 
به آلمان رسيده و برلين به لغو پروژه 
استراتژيك خط لوله انتقال گاز روسيه به آلمان اشاره 
كرده است. غربي ها، هفته هاست درباره حمله نظامي 
روسيه به اوكراين هشــدار مي دهند و بارها روسيه 
را تهديــد كرده اند كه با ابزارهــاي عمدتا اقتصادي 
خود، به اين حمالت پاســخ خواهند داد. مسكو كه 
به گفته منابع غربي، نزديك به 100هزار نيرو را پشت 
مرزهاي اوكراين جمع كرده، اين ادعا را رد مي كند 
و بارها گفته اســت كه نمي خواهد به اوكراين حمله 
كند. مسكو در مقابل، اقدامات تحريك آميز اوكراين 
را محكوم مي كند. غربي ها، تحــركات ديپلماتيك 
خود را به شدت باال برده اند تا در مقابل حمله روسيه 
چاره جويي كنند و در واكنش هماهنگ باشند. آنتوني 
بلينكن، وزير خارجه آمريكا ديروز به اوكراين ســفر 
كرد و قرار است بعد از مالقات با مقامات اين كشور، 
ازجمله رئيس جمهور آن، به برلين برود تا با مقامات 

ارشد آلمان، انگليس و فرانسه هم مذاكره كند.
وزير خارجه آلمان هم به مسكو سفر كرده و با سرگئي 
الوروف، وزير خارجه روسيه مالقات كرده است. آنالنا 
بائربوك درباره عواقب حملــه به اوكراين به همتاي 
خود هشــدار داده و الوروف بار ديگر گفته است كه 

روسيه چنين قصدي ندارد.
به گزارش رويترز، در آلمان اوالف شولتز، صدراعظم 
آلمان درباره عواقب حمله روســيه صحبت كرده و 
گفته است كه پروژه حياتي روسيه در قلب اروپا كه 
گاز اين كشور را به آلمان منتقل مي كند، ممكن است 
قرباني تهاجم روسيه به اوكراين شود. او بعد از مالقات 
با ينس اســتولتنبرگ، دبير كل ناتو، در پاســخ به 
خبرنگاران گفته است: »مشخص است كه )روسيه( 
بايد بهاي سنگيني بپردازد و اگر دخالت نظامي در 
اوكراين صورت بگيرد، همه  چيز بايد مورد بحث قرار 
بگيرد«. اشاره او به پروژه نورد استريم2 است. او قبال 
هم گفته بود كه اين پروژه ممكن اســت درصورت 

حمله نظامي روسيه، مورد تحريم قرار بگيرد.
خط لوله نورد استريم2 به پايان رسيده، اما هنوز رسما 
افتتاح نشده است. سرگئي الوروف بعد از مالقات با 
همتاي آلماني خود گفته اســت كه اين خط لوله، 
امنيت انرژي اروپا را افزايش مي دهد و »تالش براي 
سياسي كردن اين پروژه« غيرسازنده خواهد بود. اين 

پروژه اما تنها نگراني روسيه، درصورتي كه به اوكراين 
حمله كند، نخواهد بود چــون غربي ها به خصوص 
آمريكا، ليستي از تحريم ها عليه مسكو آماده كرده اند 
كه درصــورت دخالت نظامي روســيه در اوكراين، 

اقتصاد اين كشور را هدف قرار خواهد داد.

اخراج از سوئيفت
يك ماه پيش كه بلينكن هشــدار داده بود حمله به 
اوكراين عواقب بدي براي روســيه خواهد داشــت، 
شــايعاتي درباره كنار گذاشتن روســيه از سيستم 
پرداخت جهاني ســوئيفت مطرح شد. كنار گذاشته 
شــدن از ســوئيفت )جامعه جهاني ارتباطات مالي 
بين بانكي( كه روزانــه 35ميليون تراكنش مالي در 
آن انجام و 5تريليون دالر جابه جا مي شود، مي تواند 
باعث اختالل در سيســتم اقتصادي روســيه شود. 
نه تنها بانك هاي روس از تعامل آسان با خارج محروم 
مي شــوند كه احتماال روبل، واحد پول روســيه هم 
ســقوط خواهد كرد. با اين حال اين اقدام، بســيار 
افراطي اســت و برخي مقامات آلماني به رسانه هاي 
اين كشــور گفته اند كه ايــن گزينــه، از روي ميز 
برداشته شده اســت. به  جاي آن، مسئله هدف قرار 
دادن بانك هاي روســيه مطرح است و ممكن است 
كشورهاي غربي، بانك هاي اين كشور را تحريم كنند.

هدف كلي اين تحريم ها كه اخيرا فايننشال تايمز در 
گزارشــي آنها را با تحريم ها عليه ايران و كره شمالي 
مقايسه كرده، اين است كه دسترسي و ارتباط روسيه 
با اقتصاد جهاني قطع شــود. آمريكا و اتحاديه اروپا 
قبال هم سيستم بانكي روســيه را تحريم كرده اند. 
اين تحريم ها كه مؤسســات كوچك و افراد را هدف 
قرار داده، بعد از حمله روســيه بــه كريمه و منضم 
كردن اين شــبه جزيره كه به صورت رسمي متعلق 
به اوكراين بود، اعمال شد. به گزارش نيويورك تايمز  
عالوه بر اينها،  آمريكا مشخصا صادرات فناوري هاي 
ســاخته و طراحي شــده در آمريكا را به روسيه كه 
در بخــش تســليحاتي و صنايع مصرفي روســيه 
كاربرد دارد، تحريــم خواهد كرد. ايــن تحريم ها، 
برخي از فناوري هاي مــورد عالقه والديمير پوتين، 

رئيس جمهور روسيه را هدف قرار خواهند داد. 
تمركز روي جنگنده هاي روســيه، سيســتم هاي 
ضدهوايي، سيستم هاي ضدماهواره اي، سيستم هاي 
فضايي و فناوري هاي جديــد مثل هوش مصنوعي 
و پردازش كوانتومي اســت. روســيه به خصوص در 
2مورد آخر ســرمايه گذاري هاي بســياري كرده و 
اميدوار است پيشــرفت زيادي در آنها داشته باشد. 
در يك اقدام فراگيرتر، اداره بازرگاني آمريكا مي تواند 
حكمي صادر كند و صادرات هرگونه كاالي مصرفي 

به روسيه - از تلفن همراه گرفته تا لپ تاپ، يخچال و 
ماشين لباسشويي - را كه در آن از فناوري آمريكايي 

استفاده شده، منع كند.
با وجود اين تهديدها، مقامات روســيه تحريم ها را 
كوچك شــمرده و گفته اند كه كشورشــان از پس 

تحريم هاي احتمالي برخواهد آمد. 

 ريسك اقتصادی حمله روسيه به اوكراين
غرب خود را آماده مي كندتا با تحريم هاي جديد به حمله احتمالي مسكو به كي يف واكنش نشان دهد

جهان نما

تدروس ادهانوم قبریسوس
مدیركل سازمان بهداشت جهانی

سویه اومیكرون به هیچ وجه كم اهمیت 
و بی خطر نیســت و دراین بــاره به مردم 
جهــان هشــدار می دهــم و تــا رســیدن 
به پایــان كرونا راهــی طوالنــی در پیش 
اســت؛ پس اشــتباه نكنید. اومیكرون 
قطعــا منجــر بــه بســتری شــدن در 

بیمارستان و مرگ می شود. 

محمدحسن آخند
 نخست وزیر طالبان

از همــه دولت هــا، به ویژه كشــورهای 
اســامی می خواهــم كــه به  رســمیت 
شــناختن حكومــت طالبــان را آغــاز 
كنند. بحران اقتصادی افغانســتان با 
به رســمیت شــناختن امارت اسامی 

و حكومت طالبان حل خواهد شد.

نقل قول خبر

گزارش

مشكل روسيه با اوكراين چيست؟
مســكو، اوكراين را بخــش جدايي ناپذير از 
امپراتوري شــوروي مي خواند، اما كي يف كه 
از بعد از استقالل، به صورت سنتي نزديك به 
مسكو بوده، در سال هاي اخير راه ديگري در 
پيش گرفته و به ســمت غرب حركت مي كند. 
اين كشــور درهاي خود را به روي غربي ها باز 
كرده و درخواست داده است كه به ناتو بپيوندد. 
در ســال 2014 بعد از آنكه تظاهرات خيابانی 
به بركناری رئيس جمهــور اوكراين كه هوادار 
روسيه بود منجر شد، مســكو رسما وارد گود 
شد و شبه جزيره كريمه در جنوب اوكراين را 
ضميمه كرد و از جدايي طلبان در شرق اوكراين 
كه بخش هاي زيادي از منطقه دونباس را اشغال 
كردند حمايت كرد. به موازات نزديكي كي يف 
به غرب، خشم مسكو هم بيشتر شده و شرايط 

فعلي ايجاد شده است.

 بار سنگين استقراض
بر دوش مردم مصر

آمارها وضعيت نسبتا خوبي را نشــان مي دهند؛ اقتصاد مصر به 
روايت گزارش هاي دولت سيسي و همچنين بانك جهاني موفق 
شده پس از سال ها تنش و ناآرامي هاي داخلي، به تدريج ثبات را 
به اقتصاد كشور بازگرداند؛ از نرخ رشد 5/5درصد گرفته تا كاهش 
تورم به كمتر از 7درصد و برنامه هاي متعدد و جنجالي براي توسعه 
اقتصادي. در خيابان اما نارضايتي هاي مردمي، روزبه روز در حال 
افزايش اســت. ريشه اين تعارض به اســتقراض بي سابقه  دولت 
مصر از منابع مالي خارجي برمي گردد؛ رويكردي كه قاهره را به 
بدهكاري بزرگ در سطح جامعه جهاني تبديل كرده است. روزنامه 
العربي الجديد در اين باره مي نويسد: دولت سيسي براي عبور از 
بحران داخلي و بازگرداندن ثبات به مصر پس از كودتاي ســال 
2013، پروژه هاي اقتصادي بزرگي را در اين كشور آغاز كرد؛ از 
تاسيس پايتخت اداري جديد گرفته تا توسعه كانال سوئز، ساخت 
خط  آهن مدرني كه درياي ســرخ را به جنوب مديترانه متصل 
مي كند، نوسازي مناطق مركزي قاهره و صدها پروژه كوچك و 
بزرگ ديگري كه ويژگي مشترك تمامي آنها، رويكرد تبليغاتي و 
نمايشي است. با توجه به وضعيت اقتصادي نامناسب و منابع بسيار 
محدود دولت مصر، تنها راه پيش روي ژنرال سيسي براي تامين 
مالي چنين پروژه هاي پر هزينه اي »استقراض« بود؛ استقراضي 
كه البته محدود به صندوق بين المللي پول هم نبوده اســت. به 
گزارش شبكه الجزيره، دولت مصر طي سال هاي 2015تا كنون 
عالوه بر صندوق بين المللي پول از كشورهاي عربستان سعودي، 
امارات، كويت، فرانســه، آلمان، كره جنوبــي، ژاپن و همچنين 
صندوق مالي اتحاديــه اروپا به طور مســتقيم كمك هاي مالي 
دريافت كرده است. به طور طبيعي دولت مصر موظف است، اين 
منابع مالي را در مدت زمان مورد توافق، به كشــورها و نهادهاي 
كمك كننده بازگرداند. اما ماجرا زماني پيچيده تر مي شــود كه 
بدانيم تقريبا هيچ كدام از قرض هاي ياد شــده براي پروژه هاي 
توليدي در مصر هزينه نمي شــود. به عبارت ساده تر، دولت مصر 
اموال به دست آمده از طريق استقراض را عموما براي پروژه هاي 
تجمالتي-نمايشــي هزينه كرده و منابع درآمــدي جديدي از 
طريق آن به دست نياورده اســت. براي درك بهتر اين وضعيت 
كافي است بدانيم براســاس گزارش آژانس اعتبار مالي موديز، 
مجموعه بدهي هاي خارجي مصر طي سال هاي اخير، به بيش از 
137ميليارد دالر رسيده است؛ آن هم در حالي كه ذخاير ارزي اين 
كشور، هم اكنون تنها 40ميليارد دالر است. نخستين اقدام دولت 
براي مديريت اين چالش، كاهش چشــمگير تعداد شهرونداني 
بوده كه از زمان جمال عبدالناصر تا كنون، از كارت هاي موسوم 
به يارانه هاي معيشتي براي تهيه كاالهايي همچون نان، روغن و 

ساير مواد غذايي اساسي استفاده مي كرده اند. 
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پـايان؛ هـرآغـازي پـايـاني دارد.  عمريادداشت هاي 
پنجشــنبه هاي من كه زيرعنوان آقاي روزنامه نگار 
از پنجشنبه اي در٨ســال پيش در صفحات ضميمه 
٦و7همشهري آغاز شد وســپس در ضميمه روزهفتم 
 و اخيرا در همين ستون ادامه يافت اين شماره به آخر
مي رســد. تــا مجالــي ديگــر و يادداشــت هاي 
ديگر،خوانندگان ارجمند و مهرورز اين ســتون رابه 

خداي منان مي سپارم.

 باشگاه
نویسندگان

پنجشنبه

  لبخندش  حدود ساعت 9 را 
نشان می داد

حال روزگار، مثل هميشــه هاي اين 
سال ها اغلب مغموم و گاه خرده شعفي 
كه با پاره نســيمي سبكبال مي رود و 
ما مي مانيم با چه كنم هاي هميشه! به عبارت ديگر بازماندن از 

رفتن درحالي كه رفتن براي رسيدن بهار است.
حتي يك قدم تا صندلــي كه منتظر جلوس گرم شماســت. 
راه رفتن بهار است مثل بال زدن گنجشكي كه بايد آسمان را جا 

بگذارد تا از علفزار به النه اش زير طاقي ايوان برسد.
 رفتن البتــه پا مي خواهد؛ حتــي يك پا اما بايد چيزي باشــد 
تا پا ســر به  ســر زمين بگذارد و پيش برود تا گل را در گلدان 
بگذارد، اما راست اين اســت يك وقت هايي 2پاي سالم و با 2 
عصا هم نمي تواند راه برود، چرا؟ چون آنچه ما را پيش مي برد 
نه پا كه انگيزه و اراده ماست. اراده يعني باوري كه به ما نهيب 
مي زند درجا ماندن، فرورفتن است؛ يعني براي پيش رفتن بايد 
برخيزيم و مطمئن باشــيم پاهاي ما، اراده ماست، زيرا پاهاي 
بي اراده به يكديگر پشت پا مي زنند و سرنگون مي شوند؛ چنان 
چون آقايان جيم و خانم ها ميم كه هنوز پشــت در يا پشت پل 
و پله مانده اند اگرچه ممكن اســت فربه شــوند اما چون پيش 

نمي روند، سد راه رفتن ديگران مي شوند.
كســي مي گويد آنكه پا دارد و دســت ندارد فكــر مي كند با 
دست هاي نداشــته چگونه بايد از نردبام باال برود، درحالي كه 
دست، هميشه عصاي باالرفتن اســت؟ دردلم مي گويم نردبام 
را روي زميــن دراز مي كند و روي پله هايــش يكي يكي پيش 
مي رود؛ البته به باال نمي رسد پس خود و ماهيت نردبام را تحقير 
كرده است. جواب مي شنوم راه حل ســاده است با دست هاي 
اراده نردبام را سفت بگير و باال برو آن باالتر هزار ستاره منتظر 

شماست.
مرد دانا مي گويد اگر درجا مانده ايــد در حقيقت پا نداريد، اگر 
دستي را نمي گيريد يعني دســت هم نداريد. حاال ساري كه پا 
دارد بال دارد، آسمان دارد روي سيم برق تاتي تاتي مي كند تا 
بپرد در بزنگاه. حاال بزنگاه است، سار در چهارمين پرواز و پرش 
زيرپاي كاج، چيزكي برمي دارد؛ شايد رشته اي خس و خاشاك 
و بعد بال مي زند تا آســمان حوصله اش از تنهايي ســرنرود تا 
سقف آشيانه اش ترميم شود. آيا ســارها هم اراده دارند؟ حتما 

چنين است.
راســت اين اســت كه همواره اراده، مددكار تمــام معلوالن و 
توانيابان است. آنان اميد و همت را با هم دارند و پس از آن است 
كه پاي حمايت و هدايت اطرافيان به ميان مي آيد. پس چنين 
است كه كساني با دست وپاي نداشته و با چشماني كامال بسته، 
جهان را روشني مي بخشيدند تا مأيوس ها ياد بگيرند نردبام را 
به خاطر باال رفتن مي سازند، مثل جاده اي كه راه مي رود تا شما 

را به كسي برساند كه حال زمستاني شما را بهار مي كند.
لبخندش حدودساعت 9رانشان مي داد

حرف كه مي زد
آسمان آبي مي شد

آنقدر كه دست آدمي رنگ مي گرفت.
نعره اي چنان كه نفهميدم

از دهانش بود
يا از يقه اش ؟

گل آفتابگردان!
هرگز دهانت را اينگونه

سياه نديده بودم
مي دانم درروزگار سخت وســرد پيروزي اراده دشوارتر از فتح 
اورست است واندوه اين اســت كه پيش نرويم و ايستاده چون 
تير بي چراغ، كوچه زندگي را در تاريكي فرو ببريم، درحالي كه 

رسالت انسان خلق روشني است.
نســرين وقتي نوزاد بود دچار ضايعه قطع نخاعي و سپس فلج 
و آنگاه ويلچر نشين شد. شــما بگوييد دختران شكوفه و بهار، 
از كدام آرزوي نســرين مي توان نام برد وقتي كه به 18سالگي 
رسيد؟ رفتن به خانه بخت؟ نه او با پاي نداشته آنقدر رفت تا به 
آسايشگاه كهريزك رسيد تا شب ها در آرامش در جست وجوي 
ستاره اش در دورترين آسمان باشد تا نخ دلش را به آن بياويزد و 
ستاره چين شود درست مثل ناصر كه پا دارد، اما 2 دست ندارد. 
ناصر در بهزيستي شهري درغرب كشــور به دنيا آمد و همانجا 
ماند تا قد كشيد؛ يعني رشيد شــد و سپس به كهريزك تهران 
منتقل شد. راست اين اســت وقتي دلتان مي تپد و نمي دانيد 
براي چه كسي، مطمئن باشيد او روزي از راه مي رسد، يعني شما 
مهياي عاشق شدن هستيد. درست مثل نسرين و ناصر كه در 
جريان يك نمايش در سالن تئاتر آسايشگاه كهريزك باهم آشنا 
و دل به دل شدند؛ پس دســت وپاي يكديگر شدند و سرانجام 
ازدواج كردند و در خانه اي كه به اندازه عشــق است به كمك 
خيريه كهريزك ساكن شدند. حاال آنان آرزوي 12 ساله را دارند. 
شكر پنيري كه حال پدر و مادرش را لذيذترين خوردني مي كند، 
ناصر منبت كاراست و با پا ســنتور مي نوازد براي آرزو و خالق 
چندين هنر ديگر هم هست با دست هايي كه نيست. نسرين هم 
درهمان آسايشگاه كار دفتري مي كند. متوسط درآمد ماهانه 
هردوي آنان ناچيز اســت؛ چيزي به اندازه يك گلوله برفي در 
وسط تابســتان، اما آنان همچنان دلبرانه زندگي را در آغوش 
گرفته  اند. آرزو آيا مي داند خرج مدرســه، خرج بيماري مادر و 
خرج هاي ديگر چقدر است؟ حتما مي داند چون مي داند پدر و 
مادرش اميدوارترين پدر و مادر دنيا هستند مثل رودخانه اي كه 

به ساحل رسيده و خستگي راه را فراموش كرده است.

نقاشي كردم چهره پدرم را
شبيه پدرم نشد

آنگاه مادرم را نقاشي كردم در كنارش
پدرم خم شد و بوسيد مادرم را

سازش را به صدا در آورد
شعرها به ترتيب از غالمرضا بروسان ونشئه پاشين

فريدون صديقي/ روزنامه نگار

تقويم / رويدادعدد خبر

  اختراع اشعه ايكس

تا پيش از كشف اشــعه ايكس توسط ويلهلم 
رونتگــن در 20ژانويه ســال1٨9٦ ميالدي، 
امكان مشــاهده اعضا و جــوارح داخل بدن، 
به ويژه وضعيــت اســتخوان ها فراهم نبود. 
درمان آســيب هاي جســمي، تنها از طريق 
معاينه فيزيكي بدن و حدس و گمان پزشــك 
صورت مي گرفت كه بســياري از اوقات هم، با 
تشخيص هاي اشتباه همراه مي شد. بديهي است 
كه هزينه اين اشتباهات را بيماران مي پرداختند. 
رونتگن در يك فرايند كامــاًل تصادفي، تابش 
اشعه الكترومغناطيس كه بعدها به اشعه ايكس 
يا اشعه رونتگن مشهور شــد را كشف كرد و از 
آنجاكه رونتگن نمي دانست ماهيت اين اشعه  
چيســت، آنها را »X« و به معناي »ناشناخته« 
ناميد. در ژانويه ســال بعد، مجموعه بزرگي از 
دانشــمندان، مقامات دولتي و نظامي و طيف 
وسيعي از پزشكان، در سخنراني رونتگن حاضر 
شدند تا با اين فناوري جديد آشنا شوند. او براي 
اثبات گفته هايش و تشريح چگونگي عملكرد 
اشعه ايكس، از دكتر كاليكر دعوت كرد تا عكسي 
از دســت او بگيرد. نتيجه آنچنان تعجب آميز 
بود كه كاليكر با نام گذاري اشعه  به نام رونتگن، 
اين كشف را به عنوان بزرگ ترين پديده علمي 
عمرش توصيف كرد.به لطــف همين اختراع 
بزرگ، رونتگن به عنوان نخستين برنده جايزه 

نوبل فيزيك در سال1901 ميالدي معرفي شد.
اختراع رونتگــن، از نقاط عطف تاريخ بشــر 
به حساب مي آيد. در دنياي امروز، پزشكان براي 
تشخيص انواع مشكالت پزشكي، دست به دامان 
تصاوير حاصل از تابش اشعه ايكس مي شوند، از 
شكستگي استخوان ها گرفته تا ذات الريه و حتي 
روش هاي غربالگري سرطان سينه كه به سادگي 
با يك عكسبرداري سريع انجام مي گيرد. اشعه 
ايكس را مي توان ســنگ بناي پزشكي مدرن 
دانست كه با كشف آن، زمينه براي توسعه طيف 
وســيعي از تكنيك هاي تصويربرداري امروز، 
اعم از »MRI«، سونوگرافي و... فراهم شد. البته 
رونتگن هيچ گاه نسبت به ثبت اين اختراع اقدام 
نكرد. او تنها بر تحقيقات و چگونگي توسعه آنها 
متمركز بود و حتي مبلــغ دريافتي جايزه نوبل 

خود را به دانشگاه محل كارش هديه كرد.

مســلمانان مسجدي در انگلســتان پس از 
قاچ كردن ســيبي نام مبــارك  اهلل را در آن 
مشــاهده كردند و اين خبر خيلــي زود در 
لنكشاير انگلستان منتشــر شد. براي نمونه 
سايت و روزنامه تلگراف لنكشاير انگلستان 
در مصاحبه با حاج محمد طريق نوشت: گويا 
مســلمانان اين مســجد پس از نماز درباره 
معجزه ســخن مي گفتند كه ناگهان يكي از 
نمازگزاران سيبي را قاچ مي كند و نام  اهلل را 
در آن مي بيند. گفتني اســت لنكشاير يكي 
از شهر هاي انگلستان اســت كه مسلمانان 
بســياري در آن زندگي مي كننــد و همين 
موضوع باعث شــده مردم انگلســتان هم با 
جامعه مسلمانان سنخيت هايي پيدا كنند. 
براي نمونه چند ســال پيش هم بيمارستان 
همين شهر يعني لنكشاير لباس هايي داراي 
پوشش اســالمي در اختيار بيماران قرار داد 
تا جامعه مسلمان اين شــهر بتوانند هنگام 
بستري شدن در بيمارستان براساس موازين 
ديني خود عمل كنند. اين لباس كه همچنان 
در اين بيمارستان به بيماران مسلمان تحويل 
داده مي شود سبز رنگ است و بازوها، دستان 
و سر بيماران زن را مي پوشاند و منفذ ويژه اي 
در قسمت بازو دارد كه به منظور تسهيل در 
امر خدماتي همچون اندازه گيري فشار خون 
بيمار تعبيه شده است. مســلمانان مسجد 
مدينه هم در فعاليت هاي خيريه اي شركت 
دارند كه نيازمندان مسلمان و غيرمسلمان 

را دربر مي گيرد.

معجزه در لنكشاير

اسالم نيوز

يكــي از مهم تريــن شــاخص هاي توســعه  يافتگي 
كشــور ها، توسعه روســتايي است. شــاخصي كه با 
تعريف آن متوجه مي شــويم جهادسازندگي از تاريخ 
27خرداد1358 تا بــه حال نقــش غيرقابل انكاري 
در تامين اهداف اين بخش از توســعه يافتگي كشور 
داشــته و اكنون تحت عنوان وزارت جهادكشاورزي 
به اين فعاليت ها ادامه مي دهد. با نيم نگاهي به تجربه 
كشور هايي مانند كره جنوبي درمي يابيم كه چرا اين 
كشور ها  موفق شده اند از ظرفيت جمعيت روستايي 
خود براي شكوفايي بيشــتر اقتصادي كمك شاياني 

بگيرند.
پس از جست وجوي كوتاهي در مقاالت و پژوهش هاي 
دانشگاهي با موضوع توسعه يافتگي روستايي در چين 
و ماچين )در اينجا كره جنوبي( و اين اواخر 33كشور 

ديگر به مدل مشهوري مي رسيم به نام مدل سمائول 
 آندونــگ) Saemaul Undong ( كه اين مدل پس 
از گذشــت نيم قرن همچنان در اين كشور ها دنبال 
مي شود. اين جنبش به دليل باور هاي سنتي اساطيري 
كره ا ي ها و نظر رئيس جمهور كره جنوبی اينگونه نام 
گرفت.  يكي از مهمترين ويژگي هاي اين مدل حفظ 
بافت سنتي و فرهنگي روستا ها بود؛ به اين معني كه 
همين امروز اگر به يكي از روستا هاي كره جنوبي سر 
بزنيم روستاييان را با لباس هاي سنتي متاثر از فرهنگ 
كره جنوبي در حال كار در مزرعه و حتي كارگاه هاي 
ريسندگي و بافندگي مي بينيم. مطابق طرح سمائول 
 آندونگ توســعه روستايي و پيشــگيري از مهاجرت 
بي رويه روستاييان  به شــهر ها هيچ تعارضي با حفظ 
فرهنگ بومي ندارد. اين ويژگي به همراه اثبات بازدهي 

اقتصادي آن باعث شد از سال1980 ميالدي تا كنون 
14كشور در آسيا،11  كشــور در آفريقا و 9كشور در 
ســاير مناطق جهان اين مدل را در روستاهاي خود 

پيگيري كنند.
در بخش آموزشي اين طرح تمركز روي يكپارچه سازي  
جمعيت روســتايي براي فعاليت هاي كشــاورزي و 
دامداري را مشاهده مي كنيم. در بخش تامين امكانات 
هم نكته قابل توجهي وجود دارد. براي نمونه در بخش 
هزينه مورد نياز بــراي تهيه ميكروارگانيزم هاي آمده 
اســت: 50درصد از طريق دولت مركزي و 50درصد 
از سوي دولت محلي تامين مي شــود. با وجود عالقه 
كشــور هاي گوناگــون به طــرح  ســمائول آندونگ 
كره جنوبي همچنان ميزبان كارشناسان و عالقه مندان 

براي آموزش اين طرح و توسعه جهاني آن است.

توسعه روستايی با مدل کره ای

مازنی ها از پخت ساقه های نيشكر، شيره مخصوصی می گيرند كه مصرف غذايی و دارويی دارد/ عكس: حوا احمدی اول آخر

گرينويچ

40سال بردگي نوين
دادگاهي در بريتانيا به پرونده مردي رســيدگي مي كند 
كه متهم است به همراه پدرش از مردي به مدت 4دهه در 
شرايطي شبيه به بردگي بيگاري كشيده بودند. به گزارش 
اينديپندنت،  مردي كه به مدت 40سال مجبور شده بود 
در يك آلونك 6متري بدون چراغ و گرمايش زندگي كند، 
سرانجام از دســت پدر و پســري كه او را آنجا نگه داشته 
بودند، آزاد شد. پيتر سوايلز ابتدا در كنار پدر 80ساله اش 
كه او هم پيتر سوايلز ناميده مي شود، به جرايم برده داري 
مدرن متهم شد اما مرد مســن تر سال گذشته كمي قبل 

از محاكمه درگذشــت. مارتين پليمر، افسر ارشد تحقيق 
گفت: »به ياد داشته باشيم كه قرباني تا همين چند سال 
پيش در تمام دوران بزرگ سالي خود مورد استثمار قرار 

گرفته است.«

بلندترين صداي قرن
محققان ناسا قدرت صداي انفجار آتشفشان تونگا در اقيانوس 
آرام را برآورد كردند. به گزارش اينديپندنت، جيمز گاروين، 
مدير گروه تحقيق به ان پي آر گفــت: قدرت صدا 10مگاتن 
برآورد شده است. به اين معني كه 500برابر قدرت صدايي 
است كه در پايان جنگ جهاني دوم از انفجار بمب هسته اي 
در هيروشيما به گوش رســيد. صدايي كه به گفته محققان 
بلندترين صدا در جهان طي يك قرن گذشــته بوده است. 
با گذشت 3روز از انفجار آتشفشان، هنوز ارتباط بخش هاي 
وسيعي از تونگا با جهان قطع است. كابل هاي مخابراتي قطع 

شده و خاكســتر فرودگاه را پوشانده اســت. وزارت   خارجه 
نيوزيلند مي گويد دست كم 2نفر كشــته شده اند و مناطق 
ساحلي زير امواج سونامي قرار گرفته اند. ناسا از سال ها قبل 

در حال مطالعه روي اين آتشفشان بود.

شــايد اگر ســاختمان 
فرسوده پالسكو در آن 
صبح پنجشنبه زمســتاني 30دي سال95 فرو 
نمي ريخت، خيلي ها هنوز هــم از اهميت ايمني 
در ساختمان با خبر نبودند. با اينكه از ارديبهشت 
ســال92 ســازندگان در همان ابتداي طراحي 
نقشه ســاختمان، دســتورالعمل هاي ايمني را 
دريافت مي كردند و موظف بــه اجراي آن بودند، 
اما ساختمان هايي كه پيش از اين تاريخ ساخته 
شده، مانند پالســكو، هنوز هم در معرض خطر 
ريزش يا آتش سوزي هستند و نيازمند اصالحند. 
ممكن است عجيب به نظر برسد، اما به گفته معاون 
پيشگيري و حفاظت حريق سازمان آتش نشاني، 
هنوز 947برج ناايمن بــاالي 12طبقه در تهران 
داريم و 150بيمارســتان نيز در وضعيت ناايمن 
به سرمي برند كه اگر اتفاقي براي اين ساختمان ها 
بيفتد، جان تعداد زيادي از مردمي كه در اين برج ها 
و ساختمان ها ساكن هســتند يا كار مي كنند، به 
خطر خواهد افتاد. به غيراز ايــن برج ها، كامران 
عبدولي مي گويد كــه بالغ بر 500هــزار واحد 
مسكوني يا اداري از ســال90 تأييديه گرفته اند و 
در آنها هيچ اتفاقي رخ نداده اســت، اما ما نگران 
ساختمان هاي عمومي، تجاري، بيمارستان ها و 
مراكز درمان و مدارس هستيم. 2896ساختمان 
مدرسه و مراكز آموزشــي ناايمن داريم كه شامل 
مهدهاي كودك نيز مي شود. ساختمان قديمي را 
به مهدكودك تبديل مي كنند و متأسفانه بسياري 

از مربيان به اصول ايمني آشنا نيستند.

در كشــورهاي پيشــرفته مهم ترين فاكتور در 
ساختمان ها اين اســت كه راه خروج براي افراد 
وجود داشــته باشــد و همه به پلكان اضطراري 
دسترسي داشته باشند. بنابراين در هر طبقه بايد 
اين فضا وجود داشته و خارج از اين، سيستم اطفاي 
حريق و هشدار و در عين حال سيستم حفاظتي 
هم بايد در ساختمان باشد. در غيراين صورت آن 
ساختمان مجوز ســاخت نمي گيرد. اما در شهر 
ما ساختمان هاي زيادي هستند كه حتي با نگاه 
بيروني هم مشخص است كه فرسوده اند و نه راهي 
براي خروج اضطراري دارند و نه حتي يك كپسول 
آتش نشاني براي مواقع ضروري. البته مسئوالن 
آتش نشاني هم بي كار ننشسته اند تا حريق رخ دهد 
و بعد دست به كار شوند. آنها براي ساختمان هاي 
ناايمن اخطار و دستورالعمل صادر كرده اند اما روند 
اين كار كند است، چرا كه پيگيري برعهده مالك 
است و اگر مالكان همكاري نكنند ديگر كاري از 
دست آتش نشاني برنمي آيد. حاال كه شرايط فراهم 
است و سازمان آتش نشاني و همچنين شهرداري 
عزم شان را جزم كرده اند تا تهران را ايمن كنند و 
ساختمان ها را از خطر زلزله و آتش سوزي مصون 
نگه دارند، جادارد كه مالكان هم با آنها همراه شوند 
تا ديگر كسي جانش را در اين باليا از دست ندهد.

دغدغه

فاطمه عباسي

ايمن شو
قاطبه سالطيِن 
سريرنشيني كه 
تاريخ ايران به خود ديده اســت، مجسمه 
قســاوت و شــقاوت بودند. مثل شاهرخ 
تيمــوري و كريم خان زند انگشت شــمار 
مي توان سراغ گرفت كه مردم دار بودند و 
وكيل الرعايا. و در اين ميان، »شــاه عباس 
صفوي« سهل و ممتنع بود. اگر چه ارامنه 
را گرامي داشت و به شيعه پروبال بخشيد 
اما بــه فرزندانش رحم نكرد و چشــمان 
محمدميــرزا و امام قلي ميــرزا را از حدقه 
بيرون آورد. شــاه عباس كــه آخرين روز 
نخستين ماه زمستان هفتمين  سال سده 
يازدهم )30دي1007( درگذشت، مرشد 
كامل بود و فــرا و وراي يك شــاِه صرف 
بود، جز ايــن خونريزي ها، بــا علم طلبي 
و ادب پــروري و هنردوســتي هايش بــه 
شخصيتي متضاد در تاريخ ايران بدل شده 
اســت. اگرچه مالصدرا را نفي بلد كرد اما 
در دربارش، بزرگاني چون شــيخ بهايي، 
ميرداماد، ميرفندرســكي، شيخ ابراهيم 
َقطفاني و علي رضا عباسي تبريزي در صدر 
مي نشســتند. اصفهان به زيــور هنرهاي 

گوناگون آراسته شد و او اين شهر را نه تنها 
پايتخت سياســي، كه به مركزيت شعر و 
هنر و علم و دين رساند. مرتبِت پرعظمِت 
ميدان نقش جهان و بازي چوگانش، بخش 
جدايي ناپذير سفرنامه هاي غربيان درباره 
ايران است. معماري حيرت انگيز اين شهر 
را مي توان در آثاري چون سي وسه پل، پل 
خواجو، كاخ چهلستون، عمارت عالي قاپو، 
مســجد شــيخ لطف اهلل، بازار قيصريه و 
مدرسه چهارباغ جســت. او مذهب تشيع 
را قوت بخشيد و نهادينه كرد، در ساخت 
گنبد و بارگاه براي ائمه كوشيد و مساجد و 
مدارس علميه را توسعه داد. آب زاينده رود 
در زمان او بود كه ازسوي شيخ بهاءالدين 

عاملي به تساوي منقسم شد.
اما آنچــه او را از ديگر امپراتــوران ايراني 
متمايز و متفاوت مي كند، كاروانسراسازي 
اوســت. در زمانه او بود كه راه ها امن شد 
و تجارت توســعه يافت و براي اين مهم، 
كاروانســراهاي زيادي در سرتاسر ايران 
ازجملــه در كــرج، عباس آباِد بهشــهر، 
خرانِق اردكان، ميبد، بيستوِن كرمانشاه، 
رفسنجان، مرودشــت، ابوزيدآباِد كاشان، 
صائيِن اردبيل، خواجه نظِر جلفا، ينگه اماِم 
ساوجبالغ، مورچه خورِت اصفهان، كوهاِب 

نطنز، شــهرضا، مرنجاب، ســاوه، گدوك 
فيروزكوه، فرسفِج تويســركان، امامزاده 
هاشِم رشت، مياندشــِت ميامي، مهريز، 
مرند، پاســنگاِن قم، بالباِد نايين، خرزاِن 
قزوين، سمنان و بسياري ديگر ساخته شد 
كه به كاروانسراهاي 999گانه شاه عباسي 
مشهور شــد. به نوشــته ژان تاورنيه در 
سفرنامه اش؛ »در تمام خاك ايران خصوصاً 
از تبريز تا اصفهان و از آن جــا تا هرمز در 
مسافت هاي معين و متساوي كاروانسراهاي 
عالي ديده مي شود. عموما وضع كاروانسرا 
در ايران هم از حيــث راحتي و هم از بابت 
عظمــت بنا بهتــر از عثماني اســت و به 
فاصله هاي معينــي در همه جاي مملكت 

كاروانسرايي بنا شده است.« 
ساخت اين كاروانسراها، پل ها، آب انبارها، 
مادي ها، خيابان هــا، تفرجگاه ها، كاخ ها، 
مساجد، مدارس، بازارها و باغ ها و ميدان ها 
خدماتي بودند كه شاه عباس به مردم ايران 
كرد، با وجود مظالم بســياري كه به آنان 
روا داشــت كه اگرچه بعضي شان متروك 
شده اند يا از ميان رفته اند و يا اندكي شان 
تغيير كاربري يافته اند اما برخي شان هنوز و 
همچنان پابرجا هست و به مردم امروز سود 

مي رساند، همانگونه  كه به مردم ديروز.

فرهنگ و زندگي

حميدرضا محمّدي

خشنِ  هنردوست

بی تعارف و تكلف ، مثل همين متن كوتاهی كه می بينيد. ما منتظريم تا نوشته هايتان درباره 
مسائل روزمره، مشــكالت و دغدغه هايتان را برای ما ارسال كنيد. اگر اهل طنز و كاريكاتور 
و طراحی هم هستيد جايتان اينجا محفوظ است. متن يا طرح تان كه آماده شد يك تماس  با 

شماره 23023٦3٦ بگيريد تابرای رساندنش به ما ، راهنمايی تان كنيم. 

فراخوان
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نخند و بخندان

همه نخندها!از  ماه عسل تا جوكر

اینها چرا نمی خندند؟

جایی كه مهمانی جوكر برگزار می شــود، شــبیه به خانه ای است كه همه 
امكانات الزم را در اختیار شركت كنندگانش می گذارد. یك طرف آشپزخانه با 
تجهیزات است و از آب و غذا گرفته تا لباس و وسایلی كه ممكن است مهمانان 
الزم داشته باشند، همه  چیز در اختیارشان قرار گرفته است. دور تا دور خانه، 
40دوربین كوچك و بزرگ كاشته شده تا كوچك ترین نشانه های لبخند و 
خنده از چشم ها پنهان نماند. تماشاگران تصویری از تیم پشتیبانی نمی بینند 
اما همه آنها با همراهی سیامك انصاری، پای مانیتورهای متعدد نشسته اند 
و تمام تصاویر دوربین ها را رصد می كنند. قانون یك خطی مهمانی این است 
كه همه باید سعی كنند بقیه را بخندانند اما خودشان نخندند. هر بازیكن یك 
فرصت اجرا به نام جوكر تایم هم دارد كه در آن زمان می تواند از هر روشــی 
برای خنداندن دیگران استفاده كند و همه باید روبه روی او بنشینند و به او 
توجه كنند. هر شركت كننده ای كه بخندد، بار اول كارت زرد به معنای اخطار 
و بار دوم كارت قرمز به معنای اخراج را دریافت می كند و مجبور است بازی 

را ترك كند و بقیه مهمانی را در اتاقی به همراه میزبان به تماشا بنشیند.

اســم احســان علیخانی برایتان یــادآور چه برنامه ای اســت؟ 
حتماً برای خیلی از مــا نام او بــا برنامه ماه رمضانی ماه عســل 
گره خورده؛ برنامه ای كه زمین تا آســمان با جوكر فرق داشت. 
در همه این ســال ها در فضــای مجازی، شــوخی های زیادی با 
احسان علیخانی انجام شــده درباره اینكه برنامه اش چقدر اشك 
بینندگان را درمی آورد و تلخ و غمگین است. حاال در یك چرخش 
180درجه ای، این بار نام علیخانی به عنوان سازنده برنامه ای مطرح 
شده كه از اول تا آخر خنده است و به قصد خنداندن ساخته شده. 
ما تصویری از علیخانی جلوی دوربین نمی بینیم اما صدایش هر 
چند دقیقه یك بار در فضای مهمانی پخش می شود كه نكاتی را 
در مقام كارگردان تذكر می دهد. البته مشخص است سازندگان 
تالش می كنند روند طبیعی و شوخی های در لحظه مهمانان را بر 
هم نزنند. برنامه همانطور كه گفته شده، یك رئالیتی شو است، به 
همین دلیل هم كمتر كات داده می شود و حتی فرصت استراحت 
مهمانان خیلی كوتاه است. نویسنده هایی كه نامشان را در تیتراژ 
می بینیم، دخالتی در شــوخی های مهمانان ندارند و تنها برای 
بازی ها، چالش ها و برنامه هایی كه شركت كنندگان اجرا می كنند، 

متن می نویسند.

امین حیایی در كارنامــه اش كارهای كمدی هــم دارد اما حاال كه 
به عنوان مهمان به جوكر آمده و قرار اســت نخندد اما بخنداند، كار 
سختی در پیش دارد. او می گوید: »برای اینكه نخندم، حرف می زنم 
و با این حــرف زدن و تكه انداختن، تمركــزم را از موقعیت خنده دار 
می گیرم تا نخندم«. البته كه به مهما ن ها حسابی خوش می گذرد اما 
واقعاً تالش برای نخندیدن خیلی به همه آنها فشار می آورد. امیرمهدی 
ژوله كه تجربه نوشــتن فیلمنامه های طنز و بازی در چند اثر كمدی 
را هم دارد، می گوید كه با هر روشی سعی می كند جلوی خنده اش را 
بگیرد، از گاز گرفتن زبانش گرفته تا فرار از نگاه كردن به بقیه؛»سعی 
می كنم به گل فرش یا موی سر بچه ها نگاه كنم كه حواسم پرت شود.« 
البته كه برای این روش هایش تذكر هــم دریافت می كند. غالمرضا 
نیكخواه هم كه پدیده فصل اول برنامه شــد، برخالف ظاهر جدی و 
صورت بدون خنده اش كه در پشــت صحنه هم شــاهد آن هستیم، 
جلوی دوربین یك رقیب سرســخت برای بقیه محســوب می شود. 
مهمان دیگر برنامه، سام درخشانی است كه اصاًل در حالت عادی هم 
خنده از صورتش می بارد. خیلی تالش می كنــد بقیه را بخنداند اما 
خودش با زحمت، درحالی كه چشم ها و صورتش از فشار خنده یا بهتر 

بگوییم نخندیدن سرخ شده، جلوی خنده اش را می گیرد.

چند ساعت پشت سر هم اســت كه ضبط برنامه ادامه دارد. جز چند 
دقیقه كوتاه، فرصتی برای اســتراحت داده نشــده اســت و عوامل 
پرتعداد پشت صحنه سخت مشغول كار هســتند. سیامك انصاری 
مدام بین اتاق مخصــوص خودش پای مانیتورهــا و محل برگزاری 
مهمانی در رفت وآمــد اســت. او می گوید: »اینهــا نمی خندند كه 
نمی خندنــد! با این وضعیت معلوم نیســت تا كی بایــد كار را ادامه 
دهیم. آنقدر خندیده ام كه اشك از چشــم هایم آمده، اصاًل نمی دانم 
خودشــان چطور می توانند نخندند؟« جالب اســت بدانید از ابتدا 
قرار نبود انصاری اجرا را برعهده داشــته باشد بلكه احسان علیخانی 
قصد داشــت میزبانی را انجام دهد، اما به دالیــل مختلف این اتفاق 
نیفتاد. انصاری می گوید:»هر كــدام از مهمان ها بامزگی مخصوص 
خودش را دارد. اگر جلوی دوربین بودم بعید می دانم می توانســتم 
جلوی خنــده ام را بگیرم«. آنطور كه معلوم اســت گروه آمادگی آن 
را دارد كه تا نیمه شــب ضبط برنامه ادامه داشــته باشــد، تا وقتی 
 فقط یك نفر باقی مانده باشــد كه خنده را شكست دهد و برنده این 

مسابقه شود.

اینجا اســتودیوی قرن جدید 
است؛ همان جایی كه قبل از این 
مسابقه پرطرفدار »عصر جدید« 
در آن برگزار و ضبط شده است. 
این بار این اســتودیو قرار است 
محل برگزاری یك مهمانی باشد؛ 
همان شور و شوق و هیجان، همان بدو بدوهای آخرین 
ساعت ها و دقایق قبل از رسیدن مهمان ها. بله، درست 
است كه اینجا قرار اســت یك برنامه نمایشی جلوی 
دوربین برود اما در واقع این یك مهمانی با قوانین عجیب 
و غریب است كه جلوی دوربین و پیش چشم تماشاگران 
زیادی برگزار می شود. به همین دلیل هم حساسیت ها 
برای خوب برگزار شدن مهمانی بیشتر از حد عادی است. 
دوربین ها هنوز روشن نشــده و هیاهو در پشت صحنه 
جریان دارد؛ یكی صندلی ها را به جای خود برمی گرداند، 
یكی كوســن های روی مبل ها را مرتب می كند، یكی 
تجهیزات صدا را بررسی می كند و خالصه اینكه همه در 
پشت صحنه در تكاپو هستند كه تداركات یك مهمانی 
كامل را آماده كنند. خندیدن هنوز ممنوع نیست و همه 

بدو بدوها با صدای خنده و شوخی همراه است.

نیلوفر  ذوالفقاری

 از حاال 
خنده ممنوع!

مهمان ها یكی یكــی از راه 
می رسند و از همان ابتدای 
ورود، خنده روی صورتشان 
است. انگار ســعی دارند از 
آخریــن دقایقی كــه برای 
خندیــدن مجاز هســتند، 
حداكثر اســتفاده را ببرند. 
8نفر قرار اســت 6ساعت با 
هم وقــت بگذرانند، آن هم 
8نفری كه هر كدام طنازی 
و بامزگی خاص خودشان را 
دارند و از هیــچ كاری برای 
خندانــدن باقــی مهمانان 
كوتاهی نمی كنند. میزبان، 
ســیامك انصاری است كه 
او را بــا نگاه هــای خیره و 
متعجب در لنــز دوربین و 
البته نقش های مختلف در 
برنامه های كمدی متعدد به 
یاد داریم. این بار او است كه 
می تواند تا دلش می خواهد 
بخندد و حواسش باشد كه 
ردی از خنــده روی صورت 
مهمانانش دیده نشــود. او 
تا رســیدن همه مهمان ها، 
پشــت پیانویی كه گوشه 
سالن هســت می نشیند و 
چنــد قطعه ای می نــوازد. 
با رســیدن همه مهمان ها، 
باالخــره عوامــل برنامه به 
پشت دوربین ها برمی گردند 
و مهمانی رســماً شــروع 
می شــود. از حاال به بعد با 
روشن شــدن چراغ سبز، 

خنده ممنوع است.

احسان علیخانی: این خنده ها قیمت ندارد
»آنقدر خندیده ام كه صدایم عوض شده است! حاال هنوز خیلی از قسمت هایی كه ضبط كرده ایم پخش 
نشده و من قول می دهم با پخش آنها، از عمق وجودتان بخندید.« این حرف های احسان علیخانی است 
كه نامش را به عنوان كارگردان در تیتراژ جوكر می بینیم. او از این می گوید كه پیش بینی چنین استقبالی 
را نداشته است؛ »در قسمت هایی كه تا به حال پخش شده، جدا از همه نقدها و نظرات، خیلی ها می گویند 
چه خوب كه در این اوضاع اقتصادی و مشــكالت مختلف و بین این همه خبر بد، یك ساعت برنامه ای 
را تماشا می كنیم كه به آن می خندیم. این جمله ها و این خنده قیمت ندارد. صادقانه بگویم انتظار این 
اندازه استقبال و بازخورد مثبت را نداشتم. من هم پا به پای بیننده ها می خندم و از این كار بیشتر از اینكه 
جلوی دوربین جوكر باشم، لذت می برم.« شوخی های پشت سر درباره برنامه ماه عسل و گریه دار بودن 
آن به گوش علیخانی هم رســیده و خودش می گوید:»خیلی خوشحالم كه باالخره سلطان غم احسان 
علیخانی، با كمك دوستانش كاری می كند كه مردم می خندند، خدا را شكر كه مردم می خندند و این 

برایم حس بی نظیری دارد«.

یادداشت بسته پیشنهادی

   رالی ایرانی
»رالی ایرانــی« به عنوان 
نخستین برنامه رئالیتی شو 
ایرانی شناخته می شود كه 
در قالب یك فیلم-مسابقه 
ساخته شده اســت. در 
این مسابقه و در هر فصل 
بازیگــران مختلف حضور 
داشــتند و در چالش های 
با  مختلف بــه رقابــت 
یكدیگــر می پرداختند. 
شركت كنندگان  ازجمله 
این مســابقه می توانیم به 
محمدرضــا فروتن، فرزاد 
حسنی، بهنوش بختیاری، 
شاكردوســت،  النــاز 
امیرحسین رستمی، ترالن 
پروانه و كامبیــز دیرباز 
نخستین  كنیم.  اشــاره 
سری مجموعه در 6قسمت 
در سال1391ساخته شده 
اســت. هرچند این برنامه 
برای شبكه نمایش خانگی 
ساخته شد و انتظار می رفت 
نســبت بــه برنامه های 
تلویزیونــی بیننــدگان 
كمتری داشــته باشد، اما 
هیجان رقابــت چهره ها و 
البته جدید بودن این نوع 
برنامه سازی باعث شد رالی 
ایرانی بتوانــد طرفداران 

زیادی برای خود پیدا كند.

فیلم-مسابقه

   شام ایرانی
»شــام ایرانی« نیز یكی از 
مســابقات ایرانی است كه 
در هر فصل آن 4بازیگر یا 
حضور  معروف  شــخص 
دارند و در 4شب مهمانی، 
برای یكدیگر غذا می پزند 
و میزبــان رقیبانشــان 
می شوند. ازجمله افرادی 
كه در این مسابقه شركت 
كرده اند می توانیم به رامبد 
جوان، بهاره رهنما، مهران 
غفوریان، اكبر عبدی، سیما 
تیرانداز و امیرمهدی ژوله 
اشاره كنیم. در این برنامه 
هر شــب یك نفر میزبان 
می شود تا برای مابقی افراد 
شام آماده كند. پس از پایان 
هر شــب، مهمانان و خود 
میزبان )از سری چهارم( به 
آن شب نمره می دهند؛ تا 
در نهایت در شب پایانی هر 
فصل برنده مشخص شود. 
ساختار برنامه شام ایرانی 
الهام گرفتــه از مجموعه 
 Come Dine« تلویزیونی
with Me« اســت كــه در 
كشــورهای مختلــف با 
نام های متفاوت ساخته و 

پخش شده است.

مسابقه آشپزی

   دستپخت
مسابقه آشپزی »دستپخت« 
را نیز می توانیــم یكی از 
ایرانی  رئالیتی شــوهای 
مســابقه ای بدانیــم. در 
این برنامــه در هر فصل 
خانواده های مختلف كه در 
واقع آشــپزهای حرفه ای 
نیستند شركت می كنند و 
با پخت غذاهایی مشخص و 
در زمانی محدود به رقابت 
با یكدیگــر می پردازند. 
مجری این برنامه سیدوحید 
حسینی اســت و برخی 
از داوران آن عبارتنــد از 
سیدمهدی مرتضوی، مریم 
امجدی، نیما اخالق نجات 
و كیان رنجبر. مســابقه 
دستپخت، داوران معروف 
و حرفه ای را در برنامه به كار 
گرفته است. البته گاهی هم 
نحوه اجرا و یا قضاوت آنها، 
حاشــیه هایی هم داشته 
اســت. ولی مسابقه بسیار 
هیجان انگیز است و نكات 
مفیــدی را بــه بیننده ها 
آموزش می دهــد. فضای 
رقابتی و شــاد خانوادگی 
برنامــه باعث شــده این 
برنامه هــم بتواند در بین 
ایرانی  رئالیتی شــوهای 

محبوب شود.

مسابقه رئالیتی شوها

اینهاچرانمیخندند؟
 گزارشی از پشت صحنه »جوكر«    كه با حضور احسان علیخانی و سیامك انصاری   این روزها حسابی خبرساز شده است 

ركوردداربیشترینكتابهای
ایرانیدرآمازونهستیم

سفر
تادهانهآتشفشان

تفریح
وقتتلفکردننیست

 رضا یادگاری، بنیانگذار تاریخ نگاری كارآفرینان ایرانی
از تجربه اش در این حوزه می گوید

آشنایی با عجایب شیلی كه یكی از اسرارآمیزترین 
كشورهای آمریكای جنوبی است

حذف تفریحات 
چه آسیبی به زندگی مشترك می زند؟

131110
اتفاقااينروزها
نيازبيشتریبه

خندهسازانداريم

به ســالمتي و از 
این هفتــه هم   با 
ایده چهار روزنامه 
در یــك روزنامه 
در  همشــهري 
شــما  خدمــت 
هستیم و البته فرم صفحه اول ما در روز 
هفتم نیز تغییراتي داشته است؛ هرچند 
كه میزان ارادت ما به شما خوانندگان عزیز 
هیچ گاه دچار تغییر نخواهد شد و ما همان 
روز هفتم همیشگي شــما و البته همان 

همشهري همیشگي باقي خواهیم ماند.
اجازه بدهید سرآغاز سخن این هفته را به 
همین تصویري كه در كنارمان مشاهده 
مي كنید اختصاص بدهیم؛ به برنامه جوكر 
و دوستاني كه یك عمر ما را خندانده اند؛ 
مانند سیامك انصاري. البته حضور احسان 
علیخاني به عنوان سلطان اشك و غم در 
این مجموعه، بماند بــراي بحثي دیگر، 
كه خودش هم در این گزارش اختصاصي 
ما اشــاره كرده كه خوشــحال است كه 
حاال مي تواند در برنامه اي باعث شــادي 

مردم شود.
اجازه بدهید كمي درباره شادي و خنده 
و فلســفه آن و مباحثــي از ایــن قبیل 
صحبت كنیم. این روزها، شاهد حمله ها 
و هجمه هایي هســتیم به كســاني كه 
كارشان، اساساً طنز و كمدي و خنداندن 
مردم است. طبیعي است كه ژانر طنز و 
شوخي نویسي در رسانه هاي مختلف و... 
سال ها وجود داشته و بعد از این نیز وجود 
خواهد داشت. اما چه چیزي باعث شده 
است كه در روزگار ما، چنین حمله هایي 
به كساني كه كارشان خنداندن ماست، 

صورت بگیرد؟
همه ما در جریان هستیم كه چه شرایط 
ســختي را داریم مي گذرانیــم. همه ما 
مي دانیــم كه مــردم با چه مشــكالت 
اقتصادي روبه رو هستند؛ چرا كه ما نیز 
بخشي از این مردم هستیم و تحت همین 
فشارهاي اقتصادي، مالي و... قرار داریم 
اما آیا این دانسته هاي ما، باعث مي شوند 
تا مثاًل نســبت به طنز، شادي، خنده و... 
بي تفاوت باشیم؟ آیا اینها باعث مي شوند 
تا همیشه و در 24ســاعت از روزي كه 
داریم، مدام قیافه هایي در هم رفته همراه 
با اخم و افســردگي و... داشته باشیم؟ و 
آیا اساســاً به فكر خنداندن مردم بودن، 
به آن معناست كه ما، نسبت به رنج مردم 
بي تفاوتیم؟ و آیا اساساً خندیدن در دوره 
ما، به معنا ریشــخند زدن به درد و رنج 

مردم است؟
مي گویند طرح درست مسئله و طرح یك 
سؤال درســت، به خودي خود مي تواند 
بخش بزرگي از مشــكل و معضل را حل 
كند؛ چرا كه آگاهي باعث مي شــود تا به 
یك بازمهندسي در یك فرایند مشكل دار 
برســیم و مســئله را حل كنیم. به نظر 
مي رســد با این ســؤال هایي كه مطرح 
كردیم، عماًل بخش بزرگي از این معضل 
را حل كرده باشیم؛ چرا كه داخل همین 
سؤال ها پیشفرض هایي وجود دارد كه ما 
را به هدف مان مي رساند. واقعاً شاد بودن 
منافاتي با آگاهــي از درد و رنج خودمان 
و مردم ندارد؛ این همه  چیزي اســت كه 

مي خواهیم به آن برسیم.
البته گاهي انتقاداتي به دوستان هست؛ 
مثاًل آن كلیپ تبلیغاتي رامبد جوان در 
اینكه اصاًل اگر پول ندارید چیزي بخرید، 
بهتر هم هســت؛ بروید و مثاًل چیزهاي 
ارزان تر و ســالم تر بخورید. خب به این 
كلیپ و به این ادبیات و... مي شود نقد وارد 
كرد یا حتي شاید بتوان به سبك زندگي 
این افــراد و اینكه از دل چنین ســبك 
زندگي هایي، شاید نشود درد و رنج مردم را 
مشاهده كرد نیز بشود نقدهایي وارد كرد 
یا اینكه حتي خنده ها و شادي هاي برخي 
از این دوستان به واقع تصنعي است. اینها 
نقدهایي دیگر است و قصه اش متفاوت اما 
واقعا چه اشكالي دارد ما بتوانیم شادي و 

خنده درستي به مردم منتقل كنیم؟
اجازه بدهید حتي پــا را فراتر بگذاریم. 
اساســاً دانش پزشــكي و پزشــكان در 
كجاها بیشــتر به درد ما مي خورند؟ بله، 
آنها همیشــه به درد ما مي خورند. ولي 
بیشترین كاربرد آنها، در مواقعي است كه 
با بحران روبه رو شده ایم؛ مثل بحران هاي 
طبیعي ، پزشــكي، همه گیري و... . در 
این جور مواقع است كه اساساً پزشكي و 
پزشكان باید به داد برسند و اگر در چنین 
مواقعي به داد مردم نرســند اساساً دیگر 
كاركردشان مفهومي ندارد. موضوع طنز 
و شادي و خنده نیز چنین است؛ اساساً 
رسالت اصلي شــادي آفرینان، طنازان و 
خنده ســازان، در مواقعي است كه مردم 
غم و غصه و رنج بیشتري دارند؛ وگرنه در 
شرایط عادي كه شاد بودن هنري نیست. 
بله، به واقع مي توان به رسالت این دوستان 
چنین نیز نگاه كرد؛ مأموریتي كه در این 
روزهاي سخت، حیاتي تر و طالیي تر هم 

شده است. واقعاً چرا كه نه؟

عیسی محمدی



تفریح را سخت نگیرید
شاید تصور كنیم تفریح داشتن نیازمند صرف وقت و هزینه زیاد است. البته كه خیلی از برنامه های تفریحی بیرون از خانه 
این روزها هزینه زیادی دارند. مثالً سفر رفتن، تفریح محبوب بسیاری از ماست كه نیاز به وقت كافی و پول خرج كردن دارد. 
اما اگر دسترسی به چنین تفریحاتی برایمان ممكن نیست یا الاقل دیر به دیر ممكن می شود، نباید خودمان را از تفریحات 
به كل محروم كنیم. اینجاست كه مهارت كسب كردن ضروری است. بهتر است سخت نگیریم، باید یاد بگیریم از ساده ترین 
و روزمره ترین كارها، شكلی از تفریح و خوشگذرانی بسازیم. مثاًل غذا پختن مشترك و همراهی با هم برای آماده كردن یك 
وعده غذایی، می تواند به ساعتی وقت گذراندن با هم همراه با شوخی و شادی تبدیل شود. گاهی نیم ساعت قدم زدن با هم به بهانه 
خرید مایحتاج خانه، تماشای یك برنامه تلویزیونی، رسیدگی به گل و گیاهان در خانه، كمك كردن به هم برای تعمیر یك وسیله یا 
مرتب كردن خانه هم می تواند به یك تفریح ساده تبدیل شود. در قدم های بعدی یاد می گیریم چطور تفریحات متنوع را به زندگی 
روزمره اضافه كنیم. مثاًل یك بازی رومیزی جدیدی بخریم، برای تفریح در روزهای تعطیل فضاهای گردشگری نزدیك را فهرست 
كنیم، بازی های خالقانه بسازیم، صبحانه روز تعطیل را در فضای باز طبیعت بخوریم و خالصه روش هایی پیدا كنیم تا تفریح به بخشی 
دلپذیر و بی دردسر در برنامه های زندگی ما تبدیل شود. برای ایجاد شور و هیجان در رابطه همسران، آموختن هنر بازی و شوخی كردن 
الزم است. وقتی این هنر را آموختیم، در واژه های یكدیگر گیر نمی افتیم و حرف ها و اعمال یكدیگر را تفسیر و قضاوت نمی كنیم و این 

موجب شور و هیجان رابطه ما می شود. می توانیم صبح ها زودتر بیدار شویم و نیم ساعت در روز با هم ورزش كنیم.

فرار از مالل با تفریح
ساتون اسمیت، نظریه پرداز مشهور معتقد است:»نقطه مقابل 
بازی، كار نیست، بلكه افسردگی است.« این ایده نشان می دهد 
آن چیزی كه بیشــتر ما به چشــم وقت تلف كردن به آن نگاه 
می كنیم، درصورت حذف شدن از زندگی روزمره می تواند 
منجر به چه پیامدهایی شــود. تفریح داشتن نیاز روحی 
همه ماست برای فاصله گرفتن از فشار كار و مشغله های 
فكری و نیرو گرفتن برای پرداختن دوباره به فعالیت های 

ضروری. اما تفریح داشتن فقط نیاز شخصی ما نیست، زندگی 
مشــترك و خانوادگی ما هم با داشــتن تفریحات مشــترك 
می تواند باكیفیت تر و گرم تر شود و در نقطه مقابل، نبود تفریح 
و وقت گذرانی مفرح با همسر، به مرور فضای خانه را مالل انگیز 
و حوصله سربر می كند. بنابراین قبل از هر چیز باید به این باور 
برسیم كه تفریح، وقت تلف كردن نیست و تأثیرات آن بر روابط 
ما مهم و قابل توجه اســت. در كتاب »ازدواج بدون شكست« 
دكتر ویلیام گلسر از تفریح به عنوان یكی از 5نیاز ژنتیك انسان 
یاد كرده و می گوید:»تفریح یكی از كارهای انسانی و عملی است 

كه همسران می توانند برای بهبود زندگی شان انجام دهند تا در 
كنار یكدیگر بیشتر خوش بگذرانند. نیاز به تفریح نیازی است 
كه آسان تر از سایر نیازها در ازدواج تأمین می شود«. اما همه چیز 
به همین سادگی هم نیســت. برای داشتن تفریحات مشترك 
الزم است مهارت هایی را در رابطه تقویت كنیم. مثاًل الزم است 
توانایی گفت وگوی صمیمانه با همسر داشته باشیم تا بتوانیم به 
عالیق و سالیق او پی ببریم، از كارهایی كه او را خوشحال می كند 
و تفریحات مورد عالقه اش باخبر شویم و بتوانیم متقاباًل درباره 

سالیق و تفریحات محبوب خودمان هم حرف بزنیم.

حذف تفریحات 
چه آسیبی به زندگی 
مشترك می زند؟

نیست
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زندگی خیلی از ما خالصه شده در كار و كار، آنقدر سر خودمان را با شغل و فعالیت های كاری بیرون از 
خانه گرم كرده ایم كه دیگر وقتی برای گذراندن با خانواده برایمان باقی نمانده است. بعضی از ما پا را از 
این هم فراتر گذاشته ایم و حتی در خانه هم، مشغول رسیدگی به موضوعات كاری هستیم. نداشتن تفریح مشترك، یكی از 
عوامل آسیب زننده به زندگی مشترك است كه شاید كمتر حواسمان به آن باشد، اما همین عامل می تواند كیفیت رابطه با همسر 
و اعضای خانواده را به شدت كاهش دهد. برنامه ریزی برای داشتن تفریحات مشترك، مهارتی است كه دكتر اقدس محمودی، 

روانشناس و مشاور خانواده راه های یادگیری آن را آموزش می دهد. با هم، توضیحات این روانشناس را در این باره می خوانیم.

بسته پیشنهادی

نیلوفر  ذوالفقاری

  سكوت بره ها
اقتباس جاناتان دمی از رمان »سكوت 
بره ها«، نوشته توماس هریس، یكی 
از بهتریــن فیلم هــای ژانــر تریلر 
روان شناختی اســت. این اثر موفق 
شد در مراسم اسكار سال 1992همه 
جوایز را درو كرده و مجموعاً 5اسكار 
به خانه ببرد. كالریس استارلینگ یك 
مأمور اف بی آی است كه حین دنبال 
كردن یك پرونده قتل، از یك دكتر 
روانشناس به نام هانیبال لكتر كمك 
می خواهد؛ غافــل از اینكه این دكتر 
خودش ماجراهای مرموز و ترسناكی 
در زندگی اش دارد. جودی فاســتر، 
آنتونی هاپكینز، تد لواین و اســكات 
گلن ازجمله ستارگان فیلم سكوت 
بره ها بودند كه با عملكرد شگفت انگیز 
خود، در كنــار فیلمنامه به شــدت 
حیــرت آور، آن را نه تنهــا به یكی از 
بهترین آثار ژانر تریلر روان شناختی، 
بلكه یكی از بهتریــن فیلم های قرن 

بیستم تبدیل كردند.

فیلم

  تحت درمان
ســریال »تحــت درمان« یكــی از 
ســریال های جســورانه آمریكایــی 
درباره زندگی و جلسات درمانی یك 
روانشناس اســت. تحت درمان یك 
شاهكار در زمینه روانشناسی به شمار 
می رود. این فیلم برای روانشناســان 
و روانكاوان بســیار ســودمند است 
و همچنین كســانی كه بــه مفاهیم 
روانشناســی و روانــكاوی عالقه مند 
هســتند را جذب می كند. این فیلم 
داستان روانپزشك میانسالی به نام دكتر 
پاول وستون است كه در مطب خود كه 
یكی از اتاق های خانه اش است به درمان 
بیمارانش می پــردازد. روانكاوی او با 
صحبت كردن و بیشتر گوش كردن به 
بیمارانش انجام می شود. در هر قسمت 
از سریال به یكی از بیماران و تمركز بر 
داستان او اختصاص دارد، هر چند كه 
زندگی خصوصی دكتر و افراد نزدیكش 
هم با داستان های سریال گره خورده 
است. دكتر وســتون روانكاوی جذاب 
و تا اندازه ای خشــك است كه تالش 
می كند مشــكالت درمان جویانش را 

برطرف كند.

سریال

  هوپوكست
خیلی از ما ســاعت ها در كتاب های 
روانشناســی گشــته ایم یا مقاالت 
مختلف را خوانده ایم تا راهكاری پیدا 
كنیم كه حالمان بهتر شود. گاه گداری 
این كتاب ها و مقاالت با راهكارهایشان 
حالمان را خوب كرده اند اما این حال 
خوب عمیق نبوده است. گوش دادن 
به پادكســت های روانشناســی این 
روزها طرفداران زیادی پیدا كرده چرا 
كه به آنها كمــك می كند به خالصه 
و توضیحات منابع متعدد دسترسی 
پیدا كنند. در روزگاری كه سختی ها 
از هر طرف هجوم می آورند شنیدن 
هوپوكست عمیقاً حال شما را خوب 
می كند. این پادكســت توسط تیم 
هوپو تولیــد می شــود و كار خود را 
از فروردین 99شــروع كرده است. 
ســازندگان در توضیح و معرفی این 
پادكست نوشــته اند: »هوپوكست 
پادكستی برای رشد فردی و آرامش؛ 
یك سری حرفا هســتند حال آدم را 
لحظه ای خوب می كننــد، اما ما در 
هوپوكست خواستیم حالتان رو عمیقاً 

خوب كنیم.«

پادكست

پنجشنبه
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كنترل اعصاب تان را 
پس بگیرید

موقعیت های ناراحت كننده شما را به 
سرعت در حالت ضعف می برد به طوری 
كه دیگر قدرت كنتــرل موقعیت را 
نداشته باشید. اگر احساس می كنید 
كه مدام تســلط بر اعصاب تان را از 
دســت می دهید، یاد گرفتن اینكه 
چطور احساســات تان را به درستی 
كنترل كنید بخشــی از فرایند رشد 

شماست.
  شــانه های تان را تكان بدهید. در بیشتر 
ما قســمت اعظم فشار در پشــت گردن، 
شــانه ها و باالتنه جمع می شود. دفعه بعد 
كه در یك موقعیت ناراحت كننده گرفتار 
شــدید، اگر دقت كنید خواهیــد دید كه 
شانه های تان به جلو خم شده و عضالت تان 
منقبض می شوند. تكان دادن شانه ها باعث 
می شــود فرم بدن تان را دوبــاره به حالت 
نرمال برگردانید، طبیعی نفس بكشــید و 

كمی آرام تر شوید.
  برای قدم زدن بیرون بروید. گاهی اوقات 
نفس كشیدن در هوای آزاد همه آن چیزی 
اســت كه برای تغییر حال و هوا به آن نیاز 
دارید. وقتی عصبانی می شوید، بیرون رفته 

و نفس عمیق بكشید.
  یك دســته كاغذ پــاره كنیــد. یكی از 
ساده ترین فعالیت هایی كه می تواند حواس 
شما را از موضوع منحرف كرده و عصبانیت 

شما را خالی كند، همین كار است.
  از بین بردن اســترس به طــور طبیعی، 
نیازمند صبر و تحمل است. وقتی روی آرام 
كردن درونی خود تمركز كنید، می توانید با 

فكری بازتر به همه  چیز نگاه كنید.
  چشــمان تان را ببندیــد و نفس عمیق 
بكشید. اجازه بدهید حتی برای یك لحظه 
هم كه شده، زمان در ذهن تان متوقف شود. 
با این روش می توانیــد روی بیرون كردن 
فشارهای روحی و احساســی از ذهن تان 

تمركز كنید.

راهنما

ویل اسمیت در یك خانواده متوسط در پنسیلوانیای آمریكا به دنیا آمد. پدرش 
مهندس راه و ساختمان و مادرش مدیر یك مدرسه بود. والدینش زمانی كه 

ویل 13ساله بود از هم جدا شدند اما تا سال 2000رسماً طالق نگرفتند. ویل 
دومین فرزند از 4فرزند این خانواده است. در كودكی او را پرنس می نامیدند. او 

استعداد خارق العاده ای داشت زیرا به كمك زبان چرب و نرم و كاریزمای شخصیتی 
خود از هر مخمصه ای خالص می شد. او از كودكی عالقه به موسیقی و نواختن گیتار 

داشت. در دوران دبیرستان به همراه چند نفر از همكالسی هایش یك گروه جاز 
كوچك ترتیب داد و در 18سالگی وارد یك گروه رپ شد و نخستین آلبومش را در سال 

1987یعنی در سن 19سالگی به بازار عرضه كرد. چند میلیون كپی از این آلبوم به فروش 
رفت. یكی از بهترین آثارش در آن دوران »زمان تابستان« و »والدین نمی دانند« بود.

اسمیت در كتاب خاطرات خود نوشته:»پدرم مرد خشنی بود اما در عین حال در هر مسابقه، 
نمایش و كنسرتی حاضر بود. الكلی بود اما در نمایش افتتاحیه همه فیلم هایم هوشیار بود.« 

او سپس به شرح اتفاقی خشونت بار میان پدر و مادرش می پردازد كه شاهد آن بود و فكرش تا 
سال ها او را رها نكرد. او در ادامه می گوید:»در همه كارهایی كه از آن زمان كرده ام، جایزه ها 

و تشویق ها، توجه ها، نقش ها و خنده ها، همیشه یك حس عذرخواهی نسبت به مادرم 
به خاطر انفعال آن روزم وجود داشته. به خاطر اینكه در آن لحظه به او كمك نكردم. به خاطر 

اینكه جلوی پدرم نایستادم. به خاطر اینكه بزدل بودم«. اسمیت می گوید با فكر آن لحظه 
با خودش عهد كرد یك روز انتقام مادرش را بگیرد. آن روز تقریباً رسید، وقتی كه دهه ها 

بعد اسمیت از پدرش كه به سرطان مبتال شده بود، مراقبت می كرد. او نوشته:»یك شب به 
آرامی با ویلچر از اتاق خواب بردمش به سمت دستشویی. یك نیروی پلید درونم برخاسته 
بود. باالی پله ها ایستادم. می توانستم بندازمش پایین و راحت هم فرار كنم. وقتی دهه ها 
رنج، خشم و دلخوری طغیان و بعدش فروكش كرد، سرم را تكان دادم و پدرم را به سمت 

دستشویی بردم.« اسمیت در عوض اما از این خشم به یك بینش درونی رسید؛»در دنیای 
مادی هیچ چیزی پیدا نمی كنید كه شما را به آرامش یا رضایت درونی برساند. در نهایت 

ذره ای هم مهم نخواهد بود كه آدم ها چقدر دوست تان داشتند. رسیدن به آن لبخند فقط به 
این بستگی دارد كه خودتان چقدر آنها را دوست داشتید.«

زندگی شخصی ویل اسمیت همیشه مورد توجه هوادارانش 
است. اما او در این زمینه چندان صحبت نمی كند. اسمیت 
3سال با همسر اولش شری زامپینو زندگی كرد و بعد طالق 
گرفت. پسرش ویالرد در سال 1992به دنیا آمد و پس از طالق 
با مادرش زندگی می كند. ویل اسمیت 2سال پس از طالق با 
جادا پینكت ازدواج كرد. جادا، 2فرزند به دنیا آورد؛پسرشان 
جیدن اسمیت و دخترشان ویلو كامیال رین اسمیت. این بازیگر 
به همراه دخترش در فیلم »من افسانه ام« و به همراه پسرش 
در فیلم های در »جست وجوی خوشبختی« و »پس از زمین« 
بازی كرد. اسمیت عالوه بر اینكه به عنوان شخصیتی مشهور 
و ثروتمند، فعالیت های خیرخواهانه زیادی انجام می دهد، 
به دلیل اظهارنظرهای سیاسی هم جنجالی شده است. او چند 
سال قبل دونالد ترامپ را به دلیل اظهارات نفرت انگیزش در 
مورد زنان هدف قرار داد و گفت: »سخنان او از قلب تاریكش 
نشأت می گیرد. اینكه یك مرد در میان جمع، زنان را خوك 
كثیف خطاب می كند باعث تأسف است. اگر پسران من 
بخواهند با ادبیات ترامپ صحبت كنند، آنها را از خانه بیرون 
خواهم كرد«.

كودكی با استعداد

ردپای خشونت در زندگی

اسمیت جوان در سال 1990با كمبود مالی روبه رو شد، بنابراین 
به دنبال پیدا كردن شغلی مناسب و پردرآمد بود. باالخره با كمك 
یكی از دوستانش كه در گروه جاز با او آشنا شده بود توانست 
با شبكه تلویزیونی NBC قرارداد امضا كرده بود و به اجرای 
موسیقی و خوانندگی بپردازد كه خوشبختانه به موفقیت رسید. 
صعود سریع او در سلسله مراتب حرفه ای در بین هم قطارانش، 
حتی افراد با تجربه تر از او را هم مبهوت كرد. او در تلویزیون 
به یك ستاره مبدل شده بود. او نخستین سیاهپوست تاریخ 
سینماست كه نامش در رأس فهرست تیتراژ یك فیلم با فروش 
350میلیون دالری )روز استقالل( قرار گرفت. اسمیت با ورود 
به تلویزیون راه به سینما پیدا كرد، اما خوانندگی و موسیقی را 
كنار نگذاشت. دومین آلبومش جایزه بهترین اجرای رپ را از 
آن خودش كرد. با بازی در فیلم »درجه های ششم جدایی« در 
سال 1993استعداد هنرپیشگی خود را نشان داد. او از معدود 
سیاهپوستانی است كه توانسته است در 3رشته محبوب هنری 
همچون سینما، تلویزیون و موسیقی به موفقیت برسد. فیلم 
»مردان سیاهپوش« در سال 1997او را به اوج شهرت رساند. 
در واقع نخستین فیلم های ویل اسمیت بهترین فیلم های او 
محسوب می شوند. »مردان سیاهپوش- 2« نیز با حضور ویل 
اسمیت ساخته شد.

صعود پر سرعت

پرحاشیه فراری از حاشیه

ویالرد كارول »ویل« اسمیت جونیور كه با نام ویل اسمیت 
شناخته می شود، هنرپیشه، خواننده هیپ هاپ، دوبلور و 
همچنین تهیه كننده آمریكایی است. او 4بار نامزد جایزه 
گلدن گلوب، 2بار جایزه اسكار و یک بار نیز برنده جایزه 
گرمی شده  است. ویل اسمیت به عنوان پرسودترین ستاره 
سینمایی جهان از سوی مجله فوربس معرفی شده است. 
مسیر حرفه ای كه طی كرده و زندگی او به عنوان بازیگری 

سیاهپوست در جامعه، جالب و خواندنی است.

ویل اسمیت، بازیگری پرافتخار 
كه با تبعیض نژادی مبارزه می كند

ستاره سیاهپوست 
سینما

رو در رو با تبعیض نژادی
او در كودكی می گفت: »من سیاهپوســت نیستم. من 
تاریک و كثیفم«. در واقع او احساس می كرد رنگ سیاه 
پوستش به دلیل كثیفی است و در دنیای كودكی مرتب 
به حمام می رفت و بدنش را محكم می شســت تا رنگ 
پوستش تغییر كند. اما به مرور متوجه شد او كثیف نیست 
بلكه از نژاد سیاهپوستان است. ویل اسمیت از زمانی كه 
وارد مدرسه شد، طعم تبعیض نژادی را چشید. بعدها او در 
دوره های مختلف زندگی بارها با تبعیض نژادی رودررو شد 
و هربار تالش كرد راهی برای مبارزه و تسلیم نشدن پیدا 
كند. حتی وقتی به بازیگری مشهور و ثروتمند تبدیل شد، 
اسمیت با بازی در فیلم »وصلت« می خواست با تبعیض 
نژادی مبارزه كند. او در كنار ایوا مندز توانســت با زبان 
بازیگری عقاید تبعیض نژادی را سركوب كرده و نشان 
دهد كه در آمریكای مدرن هنوز تبعیض نژادی به وفور 

احساس می شود.

تفریح
وقت تلف كردن 

تفریح و ترشح دوپامین در مغز

تكنولوژی، دشمن تفریح مشترك

برخی از والدین به اشتباه فكر می كنند كه خود و فرزندانشان 
نباید زمان ارزشمند خود را با بازی های بی هدف هدر دهند، 
درحالی كه بازی كردن برای سالمتی آنها و فرزندانشان 
امری ضروری است و باعث ایجاد دوپامین در مغز می شود 
و نهایتاً احساس شــادی و رضایتمندی را به همراه دارد. 
پژوهش ها نشان داده اند كه نبود تفریح و بازی به افسردگی 
و اضطراب منجر می شود و متأسفانه برای خیلی از 
زوج ها بازی و تفریح نخســتین چیزی است كه 
از رابطه خــط می خورد. در پژوهشــی از افراد 
خواســته بودند به مدت 48ســاعت هیچ كار 

لذت بخشی را انجام ندهند، بعد از یك روز آنها گزارش دادند كه 
دچار بی حالی و دشواری در خواب رفتن شده اند. وخامت حال 
و خلق شركت كنندگان چنان آشكار بود كه آزمایش را متوقف 
كردند. تفریح كردن چیزی نیســت كه حتماً نیاز به آموزش 
دیدن داشته باشد. مایكل استوارت براون، پزشك آمریكایی و 
برنده جایزه نوبل فیزیولوژی، استدالل می كند كه بازی نه تنها 
مهارت های اجتماعی را تقویت می كند بلكه ما را قادر می سازد 
تعادل خود را پیدا كنیم. حین بــازی می توانیم به احتماالت 
جدید و ایده های خالقانه برسیم. بازی مغز انعطاف پذیرتری 

را پرورش می دهد.

یكی از مهم ترین عواملی كه باعث می شود به اشتباه تصور كنیم وقتی برای تفریح نداریم، 
نداشتن برنامه ریزی است. گاهی حواسمان نیست كه چقدر زمان را برای كارهای بیهوده تلف 
می كنیم و چه سرگرمی هایی باعث می شود همه وقت مان هدر شود بدون اینكه ساعتی با 
همسرمان وقت گذرانده باشیم. تكنولوژی یكی از مهم ترین این عوامل است. این یك واقعیت 
است، خیلی از ما همیشه و در همه حال این عامل خطرناك برهم زننده روابط را با خودمان 
حمل می كنیم و خیلی مواقع تأثیر منفی آن را دست كم می گیریم. وقت زیادی را در دنیای 
مجازی تلف می كنیم بدون اینكه وقتی برای صمیمانه تر كردن رابطه با همسرمان بگذاریم. 

بهترین كار برای نیفتادن در این دام، برنامه ریزی است. این كار چندان سخت نیست، كافی 
است میزان زمان مشتركی كه با هم در خانه هستیم را تخمین بزنیم. بعد كارها را اولویت بندی 
كنیم و بیشتر این زمان مشترك را، به برنامه های تفریحی اختصاص دهیم. خیلی زود متوجه 
می شویم كه داشتن این زمان مشترك چه تأثیری بر بهبود روحیه و كیفیت رابطه ما می گذارد 
و حتی باعث می شود در كارهای انفرادی و شخصی خودمان هم موفق تر عمل كنیم. پس از 
این به بعد دست از سرگرم كردن خودمان با تلفن هوشمند و چرخیدن بی هدف در فضای 

مجازی برداریم و به فكر برنامه های تفریحی مشترك با همسرمان باشیم.
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11سفارت خانه

ما ایرانی ها عــادت داریم كه به 
تنوع آب و هوایی كشورمان ببالیم 
اما برخی كشــورهای دنیا از این حیث گوی سبقت را از ما 
ربوده اند. مثل شــیلی كه یكی از متنوع ترین كشورهای 
دنیا از نظر طبیعی به شــمار می رود و همین تنوع طبیعی 
هر سال میلیون ها گردشــگر خارجی را روانه این كشور 
می كند. بیابان های وسیع در شــمال، یخچال های عظیم 
در جنوب، كوه های آتشفشــانی در مرز آرژانتین در كنار 
زیبایی های شهر مدرن ســانتیاگو و عجایب جزیره ایستر 
كه در همسایگی اقیانوس آرام قرار دارد، شیلی را به یكی از 
خاص ترین كشورهای آمریكای جنوبی بدل كرده است. این 
نقطه از زمین در روزگار قدیم محل زیست قبایل سرخپوست 
بوده و حك شدن نام این كشور در جغرافیای جهان را می توان 
حاصل كوچ دسته جمعی آنها به آمریكای جنوبی دانست. 
شــیلی حاال یكی از جذاب ترین كشــورهای جهان برای 
گردشگران خارجی است و بیشتر مردم دنیا به جای صحبت 
كردن درباره معادن مس و تولید بیش از 50درصد كاغذهای 

جهان در شیلی، از جاذبه های طبیعی این كشور می گویند.

بسته پیشنهادی

بهنام سلطانی

  حیات وحــش در آمریكای 
التین

آمریكای جنوبی به طور ســنتی، 
به مناطقی از قــاره آمریكا گفته 
می شــود كه مردم آنها بــه زبان 
اســپانیایی و پرتغالــی صحبت 
می كننــد. مســتند حیات وحش 
در آمریــكای التیــن گونه های 
جانــوری این قــاره را بررســی 
می كند. با تماشــای این مستند 
كــه زیســتگاه های طبیعــی در 
مناطق گوناگــون آمریكای التین 
را در 5قســمت معرفــی می كند 
به انطباق شــگفت انگیز حیوانات 
با شــرایط زیستی بســیار دشوار 
مثــل زندگی در رشــته كوه های 
 آند با آن ســرمای طاقت فرسا یا 
زیســت در جنگل آمازون همراه 
با گرمای ســوزانش پی خواهید 
برد. بخش دیگری از این مســتند 
به آشنایی با مكان های ناشناخته 
قاره آمریكا اختصــاص دارد كه از 
 نگاه بسیاری از مردم جهان پنهان 

مانده است.

مستند

  كریستف كلمب؛ كاشف قاره 
آمریكا 

كتاب »كریســتف كلمب، كاشف 
قاره آمریكا« نوشته مری دادسون 
وید، داستان به واقعیت بدل شدن 
یــك رؤیــای ماجراجویانــه را 
به صورت كمیك اســتریپ روایت 
می كند. نویسنده روایت می كند 
كه چگونه یك جهانگرد ایتالیایی 
به عنوان كریستف كلمب از سوی 
پادشــاه كاســتیل ماموریت پیدا 
می كنــد كه به هندوســتان برود 
اما به جای آسیا از قاره آمریكا سر 
درمی آورد و متوجه نمی شود كه 
یك قاره جدید را كشف كرده است. 
او بعد از كشف قاره آمریكا نامه ای 
بلند بــاال برای ایزابــل و فرناندو، 
ملكه و پادشاه اســپانیا می نویسد 
ســبك زندگی مــردم آمریكا و 
گونه های گیاهــی و جانوری این 
ســرزمین را توصیف می كند. این 
كتاب برای كــودكان و نوجوانانی 
كه بــه خوانــدن داســتان های 
 ماجراجویانه عالقــه دارند جذاب 

خواهد بود.

كتاب

فیلم

  فرزندان آدم
این فیلم در ژانــر علمی -  تخیلی 
و اقتباســی از یــك رمــان قوی 
اســت كه باید دســت كم یك بار 
آن را دیــد. آلفونســو كــوارون، 
كارگردان مكزیكی  كه قبال 2فیلم 
بلند »التین« و »هــری پاتر«  را 
كارگردانی كرده بــود با »فرزندان 
آدم« به شــهرت جهانی رسید و 
بعدها با ساخت فیلم های »جاذبه« 
و »روما«جا پایش را در ســینمای 
هالیــوود و جهــان محكــم كرد. 
داســتان این فیلم در سال 2027 
رخ می دهد كه همــه زنان دنیا به 
نازایی مبتال شده اند و جوان ترین 
ســاكن كره زمین در 18سالگی 
درگذشته است. كارگردان در این 
فیلم جهان تاریك آخرالزمانی را به 
تصویر كشیده و تحسین منتقدان 
را برانگیخته اســت.فرزندان آدم 
در 3بخش بهتریــن فیلمبرداری، 
فیلمنامه  اقتباسی و تدوین نامزد 

دریافت اسكار شد.

پنجشنبه

شماره 149
30 دی 1400 

خشك ترین بیابان جهان 

شهر رنگارنگ  نواری باریكجای امنی برای سرخپوست ها

كشــوری كه سرتاسر آن در ســاحل اقیانوس آرام واقع 
شده حتما جاذبه های طبیعی بســیاری دارد اما كمتر 
كسی می داند كه خشك ترین ناحیه زمین هم در همین 
كشور است و این همان تضاد عجیبی است كه هر سال 
پای میلیون ها گردشگر خارجی را به شیلی باز می كند. 
بیابان»آتاكاما« كه هزار كیلومتــر طول دارد و به عنوان 
خشــك ترین بیابان جهان معرفی شده در شمال شیلی 
است و ارزش اقتصادی فراوانی برای این كشور دارد. این 
بیابان سرشار از فلزات معدنی مثل مس، طال و نقره است 
و در سال 2015 چیزی حدود ۶۶میلیون تن مس از این 
بیابان استخراج و صادر شده است. دلیل خشك بودن این 
منطقه هم در نوع خودش جالب است. یك روایت علمی 
و نزدیك به واقعیت این است كه ارتفاعات كوه های  آند 
مانع رســیدن ابرهای باران زا به آتاكاما می شوند و مانند 

دیواری این بیابان را از منطقــه بارانی و جنگلی آمازون 
جدا می كنند. همین شرایط آب و هوایی موجب شده كه 
آتاكاما خشك ترین بیابان جهان لقب بگیرد. در آتاكاما 
منطقه ای به نام گورستان نهنگ ها وجود دارد كه در آن 
اسكلت صدها نهنگ انباشته شده و قدمت برخی از این 
فسیل ها به 5 میلیون سال پیش برمی گردد. بیابان آتاكاما 
یكی از سه مقصد محبوب گردشگران خارجی برای سفر 
به آمریكای جنوبی است و خیلی ها برای دیدن جاذبه های 
طبیعی این منطقه ده ها هزار دالر خرج می كنند. تپه های 
شنی این بیابان هم برای برگزاری مسابقات رالی ایده آل 
است و هر ســال یك مســابقه اتومبیلرانی تحت عنوان 
»عبور از آتاكاما« در این منطقه برگزار می شود. بنابراین 
اگر بگوییم نبض اقتصاد شیلی در همین بیابان به ظاهر 

خشك و بایر می زند، اغراق نكرده ایم.

جزیره پنگوئن ها
بازدید از پنگوئن ها در كشور شیلی یكی دیگر 
از جذاب ترین گزینه های گردشــگران در سفر 
به این كشور است؛جزیره ای با 120 هزار پنگوئن 
كه از نژادهای مختلف دور هم جمع شــده اند و 
بزرگ ترین تجمع پنگوئن ها در جهان را تشكیل 
داده اند. جزیره ایســتر در اقیانوس آرام جنوبی 
هم جای شگفت انگیزی است. این جزیره زیبا و 
اسرارآمیز با تندیس های ۴00ساله باستانی كه 
به شكل نیم تنه ساخته شده شناخته می شود. 
كلیسای سن ماركوز را هم همان معماری ساخته 
است كه برج ایفل را طراحی كرده بود.»الكساندر 
گوستاو ایفل« این كلیسا را در شمالی ترین نقطه 
شیلی و روی خرابه های كلیسای كه بر اثر زلزله 
در همین مكان ویران شــده بود، بنا كرد. شاید 
به همین دلیل باشد كه كلیسای سن ماركوز را 
معرف تاریخ و فرهنگ شیلی هم می دانند و یك 

بنای تاریخی به شمار می رود.

»والپارایــزو« كه در ســال 2002 به عنــوان میراث 
جهانی در یونسكو ثبت شــد، نام یكی از عجیب ترین 
و زیباترین شهرهای كشور شیلی است كه به آن »دلبر 
اقیانوس« و »جواهر اقیانــوس آرام« هم می گویند. 
این شهر، پایتخت فرهنگی شــیلی است و خانه های 
رنگی و تنوع فرهنگی مشــخصه اصلی آن به شــمار 
می رود. در شــیلی خیلی ها بــه »والپارایــزو« لقب 
»سان  فرانسیســكوی جنوبی« داده اند و آن را با یكی 
از معروف ترین و زیباترین شــهرهای آمریكا مقایسه 
می كننــد. از جاذبه های طبیعی شــیلی كه بگذریم 
به مكان های ترســناك این كشــور می رسیم؛ یعنی 
بلندترین آتشفشان فعال دنیا كه »اوجوس دلساالدو« 
نام دارد و در مرز این كشور با آرژانتین واقع شده است. 
گرفتن عكس یادگاری در دهانه بلندترین آتشفشان 
فعال دنیا دلهره آورترین لحظاتی است كه بسیاری از 
گردشگران خارجی تجربه كرده اند تا جایی كه از تور 
سفر به دهانه آتشفشــان اوجوس دلساالدو به عنوان 

ترسناك ترین تور گردشگری دنیا نام می برند.

فوتبال در مه 
یكی از ویژگی های طبیعی شیلی تنوع آب و هوایی این كشور اســت؛ كویر آتاكاما كه یكی از خشك ترین 
نقاط جهان به شمار می رود در شمال این كشور واقع شده و جنوب شیلی به دلیل همسایگی با قطب جنوب، 
بسیار سرد است. برخی نقاط شمالی شیلی ممكن است حتی تا سالیان متمادی بارش باران را تجربه نكنند 
درحالی كه در جزیره گوارلو، میزان بارش ساالنه بیش از 9000میلیمتر بوده كه حتی از میانگین بارندگی در 
شهر برگن نروژ كه یكی از پرباران ترین شهرهای اروپا به شمار می رود بیشتر است. مناطق ساحلی شیلی هم 
در بیشتر روزهای سال بسیار مه آلود است و به همین دلیل همه تیم هایی كه برای رویارویی با تیم ملی فوتبال 
شیلی به این منطقه می روند متحمل شكست های سنگین می شوند. نكته جالب درباره مه آلود بودن هوای 
نواحی ساحلی شیلی این است كه در سال 1992با به كار بردن سیستم تولید آب از مه، در مناطق ساحلی 
خشك شمال این كشور به طور متوسط روزی 11هزار لیتر آب تولید شد. این بزرگ ترین پروژه تولید آب از 

رطوبت هوا بود كه در سواحل مركزی شمال شیلی به سرانجام رسید.

آشنایی با مرتفع ترین شهرهای دنیا 

در جست وجوی اكسیژن 
اكسیژن بدیهی ترین عنصر برای ادامه حیات موجودات زنده است اما نفس كشیدن در برخی 
شــهرهای دنیا به همین سادگی نیست. مرتفع ترین شــهرهای دنیا چنین ویژگی عجیب و 
منحصربه فردی دارند و مطابق اعالم نشریه علمی نشنال جئوگرافیك حدود 140میلیون نفر از 
مردم جهان به طور دائم در ارتفاعات باالی 2500متر مثل ارتفاعات هیمالیای آسیا، اطراف رشته 
كوه های  آند در آمریكای جنوبی و ارتفاعات اتیوپی و برخی مناطق دیگر زندگی می كنند. سفر 

به مرتفع ترین شهرهای دنیا برای برخی مسافران هیجان انگیز است؛ چرا كه معموال در محاصره 
كوهستان ها و آتشفشان های معروف قرار دارند و نوعی جاذبه گردشگری محسوب می شوند. 
سفر به اینگونه شهرها به فتح قله هایی می ماند كه گاهی بدون همراه داشتن تجهیزات ضروری 
مثل كپسول های هوا، نشدنی به  نظر می رسد اما چنین شهرهایی وجود دارند و همه امكانات 

رفاهی برای ساكنان آنها مهیاست.

الرینكونادا

مرتفع  ترین شــهر این فهرســت كه می توان آن را مرتفع ترین شــهر 
جهان بدانیم در پرو قرار گرفته اســت. شــهری به نــام »الرینكونادا« 
كه 5هزار و 100متر باالتر از ســطح دریا قــرار دارد. باید گفت زندگی 
در آن برای عده كثیــری از مــردم غیرقابل تصور اســت. الرینكونادا 
در ســال 2003میالدی از سوی نشــریه علمی نشــنال جئوگرافیك، 
رســما به عنوان مرتفع تریــن ســكونتگاه ثابت و دائمی بشــر معرفی 
شد. این شــهر نزدیك به 30هزار سكنه دارد كه بیشــتر آنها در معادن 
طــال فعالیت می كننــد. الرینكونــادا با وجود داشــتن معــدن طال، 
 زیرساخت های ضعیفی دارد و به دلیل اقدامات مربوط به استخراج طال 

بسیار آلوده است.

ارتفاع

ال آلتو5100 متر 

»ال آلتو« یكی دیگر از مرتفع ترین شهرهای جهان است كه در بولیوی واقع 
شده؛ شهری كه به زبان محلی »ارتفاع« معنی می دهد بالغ بر یك میلیون 
نفر جمعیت دارد.ال آلتو منطقه ای در حومه الپاز، پایتخت بولیوی بود و 
در كمتر از ۴0 سال به یك شهر تبدیل شد. منطقه ای كه ال آلتو به عنوان 
یكی از مرتفع ترین شهرهای جهان در آن واقع شده، خشك و نامناسب 
است و به همین دلیل تا سال 1903 خالی از سكنه بود. وقتی خط راه آهن 
بین شــهرهای الپاز و دریاچه تی تی كاكا، از دریاچه های مهم این كشور 
كشیده شد، مسافرت های ریلی به 2منطقه شكل گرفت و اینگونه بود كه 
ال آلتو با وجود ارتفاع ۴150متری از سطح دریا به مقصد اصلی بسیاری از 

گردشگران خارجی بدل شد.

ارتفاع

پوتوسی4150 متر 

بســیاری از مرتفع ترین شــهرهای جهان در آمریــكای جنوبی واقع 
شده اند؛ مثل شهر پوتوســی كه ۴هزار و 90متر از ســطح دریا فاصله 
دارد و یكی از معروف ترین شــهرهای كشــور بولیوی است. پوتوسی از 
روزگار قدیم به عنوان شــهری با انبوه معدن های نقره شــهرت جهانی 
داشته و نام آن در فهرست میراث جهانی یونســكو قرار دارد. پوتوسی 
در دوره امپراتوری اســپانیا یكی از منابــع تامین نقره بــرای آنها بود 
و طی ســال های 155۶تا 1783بالغ بــر ۴5هزار تن نقــره خالص از 
معادن این شــهر استخراج شده اســت. سروانتس، نویســنده مشهور 
 فرانســوی در كتاب »دون كیشــوت« به عنوان نمــادی از وفور ثروت 

نام برده است.

ارتفاع

شیگاتسه 4090 متر 

شیگاتسه دومین شهر بزرگ در منطقه خودمختار تبت است و جزو قلمرو 
جمهوری خلق چین به شمار می رود. این شهر در محل تالقی رودخانه 
سنگاپور و نیانگ قرار دارد و بعد از لهاسا كه به عنوان پایتخت فرهنگی تبت 
شناخته می شود، دومین شهر مهم این منطقه است. شیگاتسه یك شهر 
كامال توریستی با اقامتگاه های لوكس و گران قیمت است و برای رسیدن 
به این شهر باید با اتوبوس از شهر لهاسا عبور كنید. همه كسانی كه برای 
اقامت چند روزه در یكی از مرتفع ترین شهرهای جهان به تبت می روند 
2 گزینه پیش رو دارند؛ یكی رفتن به لهاسا و سرزدن به معابد معروف این 
شــهر و دیگری اقامت در هتل های لوكس شیگاتسه كه مخصوص افراد 

متمول است.

ارتفاع

3840 متر 

نامچه بازار

شــهر »نامچه بازار« قبــال به عنوان مركــزی تجاری برای ســاكنان 
بومی نپال به شــمار می رفت اما حاال بــه توقفــگاه  كوهنوردانی بدل 
شــده كه در مســیرصعود به اورســت قرار می گیرند.بــرای ورود به 
این شــهر، راه ها و مســیرهای متنوعی وجود دارد. نامچه بازار شــهر 
كوچكــی در ارتفــاع 3500متری از ســطح دریاســت امــا امكانات 
الزم بــرای زندگــی را دارد. این شــهر كوچــك و مرتفــع یك هتل 
محلی به نام »چشــم انداز اورســت« دارد كه به اتاق هــای مخصوص 
مجهز اســت. مســافران با اســكان در اتاق های این هتــل می توانند 
 از هوایی كه نســبت به بیرون از اكســیژن بیشــتری برخوردار است 

بهره ببرند.

ارتفاع

3500 متر  لهاسا

مركز منطقه خودمختار تبت را باید یكی از مشهورترین شهرهای مرتفع 
جهان دانست؛ شــهری با ارتفاع 3هزار و ۶50متر باالتر از سطح آب های 
آزاد كه در كوهپایه های هیمالیا قرار دارد و جمعیت آن به 250هزار نفر 
می رسد. البته بیشــتر مردم دنیا، لهاسا را نه به عنوان شهری مرتفع بلكه 
مقری برای داالیی الما، رهبر بودایی های جهان می  شناسند. لهاسا همواره 
به عنوان شهری مذهبی شــناخته شده و هر ســال میزبان بودایی های 
بی شماری است كه برای زیارت معابد به این شهر مسافرت می كنند. معابد 
بودایی ساخته شده در این شهر مثل معبد مشهور كاخ پوتاال از جاذبه های 
مهم گردشگری نیز به شمار می روند. شهر لهاسا به همین  دلیل در فهرست 

میراث جهانی یونسكو هم قرار دارد.

ارتفاع

3650 متر  اورورو 

این شهر تا سال 1۶0۶صرفا به عنوان مركز استخراج نقره در قاره آمریكای 
جنوبی شناخته می شد و پس از تخلیه معادن نقره، معدنكارهای »اورورو« به 
استخراج قلع روی آوردند. این ماده معدنی هم با گذر زمان رو به زوال رفت 
و اقتصاد یكی از مهم ترین شــهرهای بولیوی را تحت تأثیر قرار داد. اورورو 
پنجمین شهر بزرگ بولیوی است و مثل بسیاری دیگر از مناطق آمریكای 
جنوبی كه تحت سلطه اسپانیا بود اما از آن شهر ثروتمند چیزی جز معادن 
خالی و فرسوده باقی نمانده و ســاكنان آن به قرار گرفتن نام شهرشان در 
فهرست مرتفع ترین شهرهای دنیا اكتفا می كنند. شاید به همین دلیل این 
روزها خبرهای تازه ای از این شهر به گوش نمی رســد و اورورو را باید جزو 

شهرهای مهمی بدانیم كه به لحاظ اقتصادی رو به زوال است.

ارتفاع

3706 متر  جولیاكا

این شهر مركز استان سن رومان در جنوب شرقی پرو است. »جولیاكا« 
در ارتفــاع 3825متری و در فــالت كوالئو قــرار دارد. جولیاكا به دلیل 
برخورداری از مراكز اقتصادی و شاهراه های ترانزیتی یكی از معروف ترین 
و مهم ترین شهر ها در كشور پرو است و از آن به عنوان یكی از مناطق اصلی 
حمل ونقل در آمریكای جنوبی نام برده می شــود. در واقع اینكه جولیاكا 
چنین ارتفاعی از ســطح دریا دارد برای خیلی از مردم این كشور چندان 
مهم نیست و بسیاری از سفرهایی كه هر سال به این شهر انجام می شود 
جنبه تجاری دارد تا تفریحی. به هر حال جولیاكا برای همه جهانگردها و 
گردشگران خارجی یك نام مهم به شمار می رود و بیشتر نشریه های علمی 

دنیا از آن به عنوان یكی از 10شهر مرتفع دنیا نام برده اند.

ارتفاع

3825 متر 

آشنایی با عجایب شیلی كه یكی از اسرارآمیزترین كشورهای آمریكای جنوبی است

سفر تا دهانه آتشفشان

برای صحبت كردن درباره تاریخ كهن شیلی باید به حدود 10هزار 
ســال قبل برگردیم؛ وقتی كه قبایل سرخپوســت به دره های 
حاصلخیز در امتداد ساحل اقیانوس آرام پناه بردند و محل زندگی 
آنها با گذشت زمان به نام شیلی شناخته شد. شیلی از همان موقع 
و به واسطه داشــتن معادن با ارزش مس در تیررس كشورهای 
اروپایی قرار گرفت اما مقاومت سرخپوســت ها، اروپایی  هارا به 
عقب نشینی وادار كرد. فلسفه شورش گسترده مردم شیلی در 
سال 1533كه به قیام»مپوچه« معروف شد، همین مسئله بود. 
قیام سرخپوست ها علیه اروپایی ها در سال های 1598و 1۶55هم 
رخ داد و به تخریب بســیاری از مناطق تحت سلطه اروپایی ها 
منجر شد. قیام های گاه و بی گاه سرخپوست ها سرانجام در سال 
1۶38قوانین برده داری را در این كشــور لغو كرد و اینگونه بود 
كه تجارت بین »مپوچه« ها و اســتعمارگران قانونمند شد. این 
پایان ماجرای مبارزه قبایل سرخپوست با استعمارگران نبود و 
شیلی  بعدها به تصرف اســپانیا درآمد و این كشور جزو قلمرو 
نایب السلطنه اسپانیا در پرو شد تا اینكه در سال 1788 میالدی 
كارلوس سوم، پادشاه اسپانیا در سازماندهی مستعمرات كشور 

تجدید نظر كرد و شیلی از پرو مستقل شد.

بیش از 200سال از قیام مردم شیلی علیه استعمار اسپانیا 
گذشته و این كشــور حاال به عنوان یكی از زیباترین و در 
عین حال مهم ترین كشورهای آمریكای جنوبی شناخته 
می شود. سانتیاگو، پایتخت شــیلی كه با فاصله كمی از 
اقیانوس آرام در حاشیه رشــته  كوه »آند«واقع شده یكی 
از زیباترین شــهرهای جهان اســت و نمادی از رشــد و 
پیشرفت این كشور در 2سده اخیر به حساب می آید. شیلی 
با حدود 757هزار كیلومترمربع مســاحت و 19میلیون 
نفر جمعیت، سی وهشــتمین كشور بزرگ جهان به شمار 
می رود و به عنوان طوالنی ترین كشــور شمالی- جنوبی 
دنیا شناخته می شود. این كشور در نقشه آمریكای جنوبی 
مثل یك نوار بلند و باریك میان رشته كوه های آند در شرق 
و اقیانوس آرام در غرب كشیده شــده  و كمتر كشوری را 
می توان با چنین مختصاتی روی نقشــه جهان پیدا كرد. 
خیلی ها اورســت را مرتفع ترین نقطه دنیــا می دانند اما 
براساس تعاریف علمی، بخش هایی از رشته كوه های  آند در 
همسایگی كشور شیلی را كه 20هزار فوت باالتر از سطح 

دریا قرار دارد بلندترین نقطه زمین به شمار می رود.
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قینرجه در دل سبالن

استان اردبیل سرزمین چشمه های جوشان است. در هر گوشه و كنار 
این استان زیبا و سرسبز، چشمه ای از دل زمین در حال جوشیدن 
است. وجه تمایز بیشتر چشمه های این منطقه با سایر مناطق، معدنی 
بودن آنهاســت كه هر كدام خاصیت به خصوصی دارد و از آنها برای 
درمان بسیاری از امراض استفاده می شود. چشمه معدنی و جوشان 
قینرجه هم یكی از هزاران چشمه معدنی و درمانی در استان اردبیل 
است كه جزو خاص ترین ها در دنیاست. این چشمه كه در نزدیكی 
مشگین شهر و در دل كوه های ســبالن قرار دارد، داغ ترین چشمه 
معدنی و دومین چشــمه آبگرم و خودجوش در جهان اســت. در 

سرچشمه این آبگرم و نقطه خروج از زمین دمای آب آن به طور ثابت 
86درجه سانتی گراد است كه به دلیل وجود كلراید و امالح معدنی در 
آب همراه با بو و گاز زیادی است. با توجه به شدت گرما و گاز زیادی كه 
از این چشمه در زمان خروج از زمین ایجاد می شود، امكان استفاده 
در سرچشمه وجود ندارد و با انتقال آب آن و طی شدن مسیر كوتاهی 
از خروجی اصلی، استخری به همین نام در نزدیكی چشمه بنا شده 
تا عالقه مندان به استفاده از آبگرم های طبیعی بپردازند و همچنین 
بیمارانی كه اســتفاده از آب های معدنی به آنها توصیه شده به این 
استخر و مجموعه مراجعه و از ویژگی های آن نهایت استفاده را ببرند.

خواص درمانی

در این جهان هستی هیچ خلقتی بی حكمت نیست و منطق بر ذره ذره هستی حاكم 
است. یكی از آفریده های خداوند یكتا همین چشمه های معدنی و درمانی است كه 
از دل زمین و به صورت همیشگی جاری شده و در كنار آب زالل و شفافی كه جریان 
دارد، به دلیل وجود امالح معدنی از خاصیت درمانی بی نظیر و فوق العاده ای برخوردار 
است. از این دست چشمه ها در كشور كم نیستند، اما چشمه معدنی قینرجه به دلیل 
وجود كلراید در آب كمی متفاوت تر است و درصورت استفاده مداوم قابلیت درمان 
بسیاری از بیماری ها را دارد. پزشكان زیادی برای درمان بیماری هایی مانند لنفاتیسم، 
راشیتیسم و حتی روماتیسم های مزمن توصیه به استفاده موضعی از آب این چشمه 
كرده اند و نكته جالب تری كه در مورد این چشمه وجود دارد، قابلیت خوراكی آن است 

كه برای درمان بیماری هایی مثل صفرا و معده توصیه شده است.

درباره قینرجه

چشــمه معدنــی قینرجــه در 
دل كوه هــای ســبالن و فاصله 
22كیلومتری از مشگین شهر قرار 
دارد. دمای باالی این چشمه باعث 
شده كه بسیاری از مسافران فصل 
زمستان را برای اســتفاده از این 
مكان انتخاب كننــد و در گرمای 
تابســتان همان چشمه های سرد 
و خنكی كه از دل زمین می جوشد 
را ترجیح می دهنــد. این منطقه 
به دلیــل كوهســتانی بــودن در 
روزهای سرد سال كاماًل پوشیده 
از برف اســت و بایــد تجهیزات 
زمستانی كاملی برای رفتن به این 
مجموعه و حتی مشگین شــهر به 
همراه داشته باشید. برای اینكه پی 
به گرمای زیاد قینرجه ببرید كافی 
اســت یك تخم مرغ خام را تنها 
3دقیقه در سرچشــمه این آبگرم 
قرار دهید تا پخته شود. حجم آبی 
كه از دل زمین در قینرجه خارج 
می شــود به میزان 9لیتر بر ثانیه 
و از 3دهنه مجزاســت و به دلیل 
اینكــه خلوص و تمیــزی آب در 
سرچشمه حفظ شــود، ورودی و 
اطراف آن كاماًل محصور شــده و 
تا مجتمع قینرجه آب به وســیله 
لوله هدایــت می شــود. البته در 
این منطقــه 2مجتمع مجزا برای 
استراحت و شنا وجود دارد كه آب 
هر دو از همین سرچشمه تأمین 
می شــود. همچنین اگر از سمت 
مشگین شهر به سمت این منطقه 
در حركت بودید، از فاصله بسیار 
دور بوی گوگردی شدیدی را حس 
خواهید كرد و این نشانه به معنای 
نزدیك شدن به سرچشمه قینرجه 

است.

بسته پیشنهادی

  مدیریت منابع آبی
مدیریت منابع آب در ســال های 
اخیــر از موضوعــی فرعــی به 
مسئله ای محوری و مهم تبدیل 
شــده و مدیریت تأمین و توسعه 
منابع آب به عنوان یك عامل پویا 
و مؤثر در جهت سیاســتگذاری، 
برنامه ریزی و ایجاد امكانات الزم 
برای بهره گیــری از منابع آب از 
سال ها پیش شكل گرفته و توجه 
عمده خــود را به توســعه منابع 
آب، موضوعات زیســت محیطی، 
سیاســی، اجتماعــی، حقوقی و 
ســازمانی معطوف كرده اســت. 
در واقــع مدیریت آب براســاس 
درك منابــع آب به عنوان بخش 
جدایی ناپذیر زیست بوم، منبعی 
طبیعــی و كاالیــی اقتصــادی 
اجتماعی است. كتاب »مدیریت 
منابــع آب در توســعه پایــدار 
كشــاورزی« كه به قلم ســمیه 
جنگ چی كاشــانی و مســعود 
حكمت اســت در رابطه با همین 
موضوع ها به رشته تحریر درآمده 

است.

كتاب

  توقف دنیا
فیلم »روزی كه دنیــا از حركت 
 The Day the( »خواهد ایستاد
Earth Stood Still( تولید سال 
2008اســت و روایت و بازسازی 
فیلمی قدیمی بــا همین عنوان 
است كه در ســال 1951ساخته 
شــده بود و اســكات دریكسون 
دوباره آن را به روزرســانی كرده 
و نسخه جدید را مقابل دوربینش 
برده اســت. داســتان این فیلم 
زمان ســال 1928 و در كوه های 
برف پوش قره قروم در هندوستان 
است كه مردی كوهنورد با گویی 
درخشــان برخورد كرده و بعد از 
تماس دســتش بــا آن از هوش 
مــی رود و زمانی كه بــه هوش 
می آید، گوی ناپدید شده و زخمی 
روی دست او باقی مانده است. از 
اینجای داستان فیلم به زمان حال 
برمی گردد و دانشمندان گردهم 
می آیند تا این حادثه را بررســی 
و راهی برای نجات انسان ها پیدا 

كنند.

مستند

  ساختمان های فخرآباد
مابیــن خیابان هــای مشــكی 
)فخرآباد( و خورشــید، اثری قرار 
دارد كه به جا مانده از دوران قاجار 
است و در اســفند 1381 به عنوان 
یكی از آثار ملی ایران به ثبت رسید. 
اشرف الملوك ملقب به فخرالدوله 
نخستین مؤسسه تاكسیرانی تهران 
را تأسیس كرد و در تالش بود تا یك 
مؤسسه بورس ملی را در ایران هم 
ایجاد كند كه شرایط برای به ثمر 
رسیدن این خواسته مهیا نبود. از 
این زن، اما مجموعه ای به جا مانده با 
نام مجموعه ساختمان های فخرآباد 
كه هم اكنون در ایــن خیابان قرار 
دارد. البته ســاختمان های زیادی 
در اطــراف و پشــت ســاختمان 
اصلی وجود داشــتند كه در طول 
تاریخ مورد بی مهری قرار گرفته و 
تخریب شده اند كه از مهم ترین آنها 
نخستین هتل آپارتمان ایران با نام 

ساختمان پرچم بود.

تهرانگردی

 هر كدام از چشمه های معدنی و آبگرم ایران 
ویژگی منحصر به فردی دارد

گرم، معدنی و درمانی

هر آدمی به نوعی و شكلی با طبیعت ارتباط برقرار می كند و كمتر آدمی را شاید بتوان پیدا كرد كه با طبیعت بیگانه باشد. هرقدر هم كه مشغله كاری 
زیاد باشد و ذهن مان درگیر كار و مسائل روزمره باشد اما وقتی پا در دل طبیعت بگذاریم گویی كه بیكارترین آدم روی زمین هستیم. به راحتی ساعت ها 
می نشینیم و فارغ از هیاهوی روزمره از زیبایی های خداوند لذت می بریم. یكی از جاذبه های گردشگری كه در دل طبیعت وجود دارد و همیشه پای 
ثابت سفر برای تعداد زیادی از مسافران است، چشــمه های طبیعی و معدنی هستند. این چشمه ها هر كدام به دو دلیل اهمیت پیدا می كنند؛ اولی 
به دلیل موقعیت مكانی قرارگیری و دومی ویژگی و خاصیتی آبی كه از آنها جاری می شود. این جذابیت ها و ویژگی ها باعث شده تا همیشه گردشگران 

پای ثابت سفر به این مناطق باشند و از آرامش و جذابیتی كه طبیعت برای آنها فراهم كرده نهایت لذت را ببرند.
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در نزدیكی تهران و با فاصله زمانی حدود 3ســاعت به روســتایی به نام دلیر خواهید رسید كه از 
همه نظر جذابیت این روستا در نگاه اول كاماًل خودنمایی می كند. این روستا كه در مسیر تهران به 

چالوس، قبل از مرزن آباد و روی ارتفاعات قرار گرفته، بسیار بكر و زیباست و در انتهای روستا و در دل 
كوه چشمه ای جاری است كه برای دقایقی هر مسافری را مجذوب خود می كند. چشمه ای جوشان با آبی 

زالل اما گرم و معدنی كه از دل كوه جاری است و در حوضچه ای طبیعی و روباز سرازیر می شود. روستای 
دلیر به دلیل قرار گرفتن در ارتفاعات حتی در فصل تابســتان هم هوایی معتدل و خنك دارد و از زمستان های بسیار سردی 
برخوردار است، اما در همین هوای سرد و زمســتانی و با وجود برفی كه در اطراف این حوضچه وجود دارد به راحتی می توان 

در آبگرم معدنی و طبیعی این چشمه آب تنی كرد و عالوه بر لذتی كه با شنا در هوای برفی نصیب مان می شود، از خاصیت 
درمانی و طبیعی آن هم بهره خواهیم برد.

هر چشمه جوشانی كه از دل زمین سرازیر شده منحصر به فرد است و گاهی این وجه تمایز به قدری 
مهم می شود كه خود دلیلی برای جلب توجه است. چشمه معدنی و طبیعی شاهان گرماب در استان 

خراسان و در نزدیكی شهر فریمان قرار دارد و از یك ویژگی جذاب و منحصر به فرد بهره می برد و آن 
هم خوراكی بودن آن است. آبی كه از این چشــمه بیرون می آید و سرازیر می شود كاماًل قابل شرب و 

خوراكی است و به عنوان تنها آب معدنی در ایران است كه با وجود امالح باال قابل خوردن بوده و هیچ كدام 
از تركیبات شیمیایی آن برای بدن نه تنها مضر نیست، بلكه كاماًل مفید است. همچنین وجود گاز طبیعی كه در آب این چشمه 
وجود دارد آن را به یك نوشیدنی گازدار و خوراكی تبدیل كرده است. پزشكان مصرف یك لیتر در روز از این آب را برای بر طرف  

كردن مشكالت گوارشی و همچنین از بین بردن سنگ كلیه در افراد توصیه كرده اند و استفاده مداوم از آب آن را هم برای 
برطرف كردن بیماری های پوستی مفید می دانند.

چشمه 
آبگرم دلیر

چشمه آبگرم 

شاهان گرماب

یكی از قدیمی ترین چشمه های آب معدنی در كشــور كه به بهره برداری رسید و از سال های بسیار 
دور مورد توجه عالقه مندان به چشــمه های طبیعی قرار گرفت، چشمه جوشــان آبگرم فردوس در 
خراسان جنوبی است. این چشمه آبگرم و طبیعی در بین چشــمه های طبیعی در كشور به دلیل وجود 
تنوع امالح معدنی موجود در آب، رتبه نخست را دارد و همین مورد برای این چشمه كافی  است كه جایگاه 
ویژه ای بین دوستداران به چشمه های معدنی داشته باشد. موقعیت این آبگرم و استخرها و امكاناتی كه برای 

آن تعبیه شده و در طول سال های گذشته مجهزتر و كامل تر شده به گونه ای است كه در همه روزها و فصل های سال به راحتی در 
دسترس و قابل استفاده است و حتی امكانات اقامتی و اختصاصی مانند استخر و حمام اختصاصی هم در این مركز درمانی موجود 
و قابل استفاده است. به دلیل درمانی بودن این آبگرم و همچنین وجود منبعی غنی از امالح معدنی كه برای بسیاری از بیماری ها، 
ازجمله پوستی مناسب است، آبگرم فردوس در همه روزهای سال پذیرای تعداد زیادی از عالقه مندان به این نوع مراكز است.

در جنوب كشور و استان هرمزگان هم چشمه های طبیعی آبگرم و معدنی بسیاری وجود دارد و یكی 
از این چشمه ها آبگرم گنو است. این آبگرم طبیعی در مسیر سیرجان به بندرعباس و در نزدیكی مكانی 
به همین نام قرار گرفته كه از حیث زاللی آب و میزان حجم آب خروجی آن قابل اهمیت اســت. یكی از 
ویژگی های منحصر به فرد در این چشمه، قابل زیست بودن آن برای یك گونه خاص از آبزیان است. آب این 

چشمه به دلیل وجود چند نوع ماده معدنی و همچنین دمای ثابت 40درجه كه در همه سال به صورت یكنواخت در جریان است، تنها 
زیستگاه ماهی آوینیوس گینویس در جهان به شمار می رود كه از این حیث بسیار باارزش و مورد توجه قرار گرفته است. همچنین 
آسیاب های بادی و آبی گنو كه قدمت شان به دوره قاجار برمی گردد در گذشته از آب این چشمه برای چرخیدن استفاده می كرده 

و اكنون به عنوان یكی از آثار باستانی مهم و به عنوان یك اثر ملی به ثبت رسیده است.

چشمه 
آبگرم 
فردوس

چشمه 
آبگرم گنو

 رانندگی 
در هوای برفی

شرایط رانندگی در هر جاده ای متفاوت 
است و شرایط جوی هم مستقیم روی 
كیفیت رانندگی تأثیر خواهد گذاشت. 
در جاده های كاماًل صاف و مســتقیم، 
هنگام بارش باران و برف، میزان دقت 
راننده باید چندیــن برابر زمان عادی 
باشــد. حال درنظر بگیرید كه در یك 
مسیر پرپیچ و خم كوهستانی همراه با 
بارش برف مجبور به رانندگی باشــید؛ 
در این شرایط اگر اطالعات و تجهیزات 
مناسب همراه نداشته باشید ممكن است 
خطرات جبران ناپذیری را به وجود بیاورد. 
در ادامه به چند نكته در رابطه با رانندگی 

در شرایط برفی اشاره خواهیم كرد.

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

در هوای سرد زمستانی سراغ گرم ترین چشمه آب معدنی جهان در نزدیكی مشگین شهر رفته ایم

جوشان از دل كوه های سبالن

آب به عنوان یك عنصر حیاتی همیشه برای انسان مانند كلید اسرار عمل كرده و نبودنش چرخه 
زندگی هر موجود زنده ای را به خطر خواهد انداخت. متأسفانه چند سالی  است كه هر روز بحران 
نبود آب در كشور و حتی دنیا شرایط بدی را تجربه می كند. با وجود این یكی از كاربردهای اصلی 
و مهم استفاده از آب، شست وشو و پاكیزگی  است و هیچ جایگزین منطقی و دائمی برای آن وجود 
ندارد. البته آب ها كاربردهای دیگری هم دارند كه یكی از آنها جنبه درمانی است. آب هایی كه از 
دل كوه ها یا بر بلندای آنها می جوشد یا آبی كه از برف و سفره های زیرزمینی انباشت می شود، امالح 
موجود در آنها بر بسیاری از بیماری ها غالب است. سال های زیادی  است كه این چشمه های زیرین و 
باالیی كه در طبیعت وجود دارد و به دست بشر كشف شده، مورد استقبال قرار گرفته و هر كدام به نحوی در زندگی انسان ها 
تأثیرگذارند. برخی از اینها با گرمای زیاد از دل زمین بیرون می آید و برخی دیگر سرد و گوارا؛ اما هر دو آنها برای زندگی بشر 
مفید است. حال به سراغ یكی از این چشمه های جوشان به نام »قینرجه« در نزدیكی مشگین شهر رفته ایم كه هم گرم و داغ از 
دل زمین می جوشد و هم با خواص معدنی ای كه دارد، به یكی از مراكز طبیعی درمانی برای پوست انسان ها تبدیل شده است.

مجتبی یارزمان

از مهم ترین مواردی كه حتماً باید در فصل 
زمستان و قبل از سفر از عملكرد صحیح آن 
مطمئن شوید؛ سیستم گرمایشی خودرو 
است. جدای از سرویس های دوره ای برای 
سفر در مناطق كوهستانی و برف خیز بخاری 
خودرو را دوباره سرویس كنید و از تعمیركار 
بخواهید عملكرد در شرایط سخت و سرمای 

شدید را برای بخاری خودرو فراهم كند.

سیستم گرمایشی 

سفر در زمان هایی كه شرایط جوی نامناسب 
است كاماًل باید با هوشیاری باال باشد و یكی 
از مواردی كه به شــدت بایــد تحت كنترل 
باشد مقدار ســوخت داخل خودرو است. در 
زمان هایی كه مسیرتان برف خیز است این 
احتمال را بدهید كه به بنا به هر دلیلی ممكن 
است ســاعت ها در خودرو بمانید و طبیعتاً 
خودرو هم باید روشــن باشد، پس همیشه 

بیش از نیمی از باك خودرو را پر نگهدارید.

سوخت خودرو 

اینكه در فصل زمستان باید زنجیر چرخ همیشه 
همراه داشته باشید بسیار بدیهی است، اما نكته 
مهم تر نحوه باز و بســته كردن آن و استفاده 
در شرایط اضطرار است كه حتماً باید از قبل 
اطالعات كافی و مهارت الزم را به دست بیاورید.

زنجیر چرخ 

برای شرایط سخت و مواقع ضروری مقداری 
طناب مناسب كه تحمل وزن خودرو شما را 

داشته باشد همراه داشته باشید.

طناب یدك كش 

اگر در جاده ای كوهستانی بودید و برف تازه 
شــروع به باریدن كرد و بستن زنجیر چرخ 
هم به دلیل كم بودن برف به خودرو آســیب 
وارد می كرد، باد تایرها را تا جایی كه رینگ 
با زمین برخورد نداشــته باشد خالی كنید. 
این كار باعث چسبندگی بیشتر الستیك به 
زمین شده و از سرخوردن جلوگیری می كند.

باد تایر 

یك تصور غلط وجود دارد كه در زمان بارندگی 
- خصوصاً بارش بــرف- باید با نور باال حركت 
كنید. برف مانند آینه عمل می كند و این نور 
مستقیم به سمت شخص برمی گردد و همین 
باعث می شود تا دید راننده تا حد زیادی كاهش 
پیدا كند. پس با نور پایین حركت كرده و حتی 

بهتر است فقط از مه شكن استفاده كنید.

جهت نور چراغ 

زمانی كه جاده لغزنده است و بارش برف 
ادامه دارد، ســعی كنید روی رد الستیك 
خودرو جلویی و پشت سر هم حركت كنید. 
این كار تا حد زیادی از سر خوردن و انحراف 

احتمالی جلوگیری می كند.

رد الستیك 

هنگام بارش برف ســطح آســفالت كاماًل 
صیقلی می شود و معموالً ترمز گرفتن باعث 
سر خوردن می شود تا ایستادن؛ پس فاصله 
مناســب را رعایت كنید و به وسیله افزایش 
قدرت موتور سرعت خودرو را كاهش دهید.

ترمز ممنوع 
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در اطراف چشمه
هر جای استان اردبیل كه حضور داشته باشید، پر است از جاذبه طبیعی، تاریخی و تفریحی كه می توانید از یك روز تا هر چند 
روز كه دوست داشتید به گشت و گذار بپردازید. در نزدیكی مشگین شهر و منطقه موئیل كه سرچشمه قینرجه قرار دارد، 
هم چندین چشمه و آبشار مختلف وجود دارد كه هر كدام از آنها ویژگی های منحصر به فرد و خاصی دارند و با كمی وقت و 
حوصله به هركدام كه تمایل داشتید سری بزنید و از وجودشان لذت ببرید. اگر در فصل زمستان و هوای برفی به این منطقه 
سفر می كنید، یكی از زیباترین مناظر بكر و طبیعی را خواهید دید كه شاید كمتر كسی آن را تجربه كرده باشد؛ جاده هایی 
با دیواره های برفی. این منطقه به دلیل كوهستانی بودن زمستان های سرد و پربارشی را تجربه می كند و گاهی بارش برف به 
حدی زیاد است كه تمام مسیرهای دسترسی محلی مسدود می شوند و پس از بازگشایی این مسیرها و تلنبار شدن برف های 
كنار جاده، دیوارهایی با ارتفاع زیاد به وجود می آید كه باید ببینید تا پی به زیبایی آن ببرید. البته این نكته را هم درنظر بگیرید 

كه حتماً قبل از رفتن به این منطقه از مناسب بودن هوا و شرایط جوی مطمئن باشید تا درگیر مشكالت بعدی نشوید.



بسته پیشنهادی13مهمان خانه

   استارت كست
باز هــم اگر حــال و حوصله مطالعه 
ندارید، بــا یك پادكســت  در حوزه 
كارآفرینی چطوریــد؟ می توانید در 
این صورت به پادكست استارت كست 
فكــر كنید؛ كــه كارش را از ســال 
گذشته شــروع كرده است. چیزی 
كه این پادكســت را جالب می كند 
آن اســت كه موضوع خاصی را برای 
فعالیت خودش انتخاب كرده است؛ 
حوزه استارت آپ ها. اپیزودهای این 
پادكست یك ساعته است و تا حاال نیز 
قسمت های مختلفی از آن پخش شده 
است. تولیدكننده این پادكست، سعی 
كرده است هر بار سراغ معروف ترین 
استارت آپ های دنیا برود و داستان 
شكل گیری شــان را به زبان صوتی 
و جــذاب بیــان كنــد. او در واقع با 
تولیــد این پادكســت ها، قصد دارد 
تجربه های زیادی را در این زمینه به 
فعاالن استارت آپی ایران منتقل كند؛ 
تا از تكرار تجربه های تكراری منجر به 

شكست در آنها جلوگیری كند.

پادكست

   استارت آپ.كام
این مستند هم درباره یك استارت آپ 
واقعی اســت. دربــاره اینكه چطور 
شــكل گرفته، چطور توانسته یك 
ســرمایه هنگفت 60میلیون دالری 
از صندوق سرمایه گذاری نیویورك 
و چند جــای دیگر دریافــت كند و 
چطور این ســرمایه و موفقیت های 
پیش آمده، روی روابــط موجود در 
این استارت آپ ها اثر می گذارد. این 
مســتند، نكته هایــی را در این باره 
منتقــل می كند كــه موفقیت های 
تجاری، می تواند هر چیزی را تهدید 
كند؛ حتی شراكت های رفاقت مدارانه 
اولیه در اســتارت آپ  را. اما روی هم 
رفته در این مستند، شما از اصول كار 
در استارت آپ ها و دیگر مهارت هایی 
كه نیــاز دارید تا به اوج برســید هم 
چیزهای زیادی یاد خواهید گرفت. 
پس اگر دوســت دارید كه هم یك 
مستند درست و حسابی را مشاهده 
كرده و هم آموزش ببینید، می توانیم 
به شما این مستند خوش ساخت را 

پیشنهاد كنیم.

مستند

مستند

   زندگینامه وارن بافت
یكی از بزرگان حــوزه موفقیت های 
مالی و سرمایه گذاری را باید وارن بافت 
بدانیم؛ فردی كه احتماال جمله های 
زیادی از او را شــنیده باشــید. اگر 
حوصله مطالعه كتاب های طوالنی را 
ندارید، می توانید مستند زندگی این 
فرد را تماشــا كنید. یك ساعت و نیم 
مستند تماشــا می كنید، اندازه یك 
عمر اطالعــات مفید اقتصــادی و 
موفقیت تجاری را به دست خواهید 
آورد. جالب ترین نكته این مســتند، 
توجه به زندگی معمولی و ساده این 
ابرثروتمند جهانی است؛ فردی كه هر 
روز به مك دونالد می رود و ساده ترین 
صبحانه را میل می كند. جالب اینكه 
در پایان این مســتند، می بینیم كه 
همســر وارن بعد از سال های زندگی 
مشترك او را ترك می كند ولی یكی 
از دوســتانش را با وارن آشنا می كند 
تا با هم ازدواج كنند؛ دلیلش هم این 
بود كه می دانست وارن در این حوزه 
چقدر آسیب پذیر است. یعنی كه حتی 
بیشترین ثروت هم، جای خانواده را 

نخواهد گرفت.
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دست كم در روزگار ما یك تفكر سراسر اشتباه است. امروزه 
هر كسی با توسل به شبكه های مجازی و اینترنت، می تواند 
تولید محتوا داشته باشد. پس تولید محتوا خدماتی است كه 
دیگر مثل گذشته به صورت محدود صورت نمی گیرد. امروزه 
با فراوانی خدمات تولید محتوا روبه رو هستیم؛ حتی در عرصه 
فرهنگ و هنر و رسانه. پس قواعد بازی در این حوزه در دوره 
ما كاماًل تغییر كرده اســت. به قول تی هــارو اكر، دیگران از 
كجا باید بدانند كه شما یك محصول خوب تولید كرده اید؟ 
دیگران به دم در خانه شــما خواهند آمــد و بابت خرید این 
محصول صف خواهند كشــید، اگر و اگر كه بدانند شما این 
محصول را تولید كرده اید. و البته به قول اكر، در مرحله بعدی 
آنها باید به این اضطرار برسند كه محصول شما را خریداری 

كنند؛ آن هم فوری.
    مثالی در این مورد برای ما مطرح می كنید؟

به طور مثال، مثاًل شعار انتشــارات نواندیش برای من خیلی 
جالب اســت؛ اینكه به این فكر نكنید كه با خرید یك كتاب 
چه هزینه ای از جیب و سبد مالی خانواده تان می رود، به این 
فكر كنید كه با عدم خرید این كتــاب، چه زیان مالی بزرگی 
در كسب وكارتان خواهید داشت. چنین شعاری، مخاطب را 
می ترساند و او را وادار می كند كه مطالعه كند تا عقب نیفتد. 
در واقع ما ناچاریم این حس اضطرار را به صورت اقتصادی و 

معنوی و فكری و فرهنگی و... در مخاطب ایجاد كنیم.
    از تجربه آمازون تان برای مان نمی گویید؟

بله، حتماً. مــن مدت ها به این فكر كردم كه باید در ســطح 
بین المللی هم فعالیت داشــته باشــم. این بود كه از طریق 
نامه نگاری هایی كه با آمازون صورت دادم، توانستم به عنوان 
نخستین ناشر ایرانی كه موفق شــده كتاب هایش را در این 
سایت بزرگ فروش كتاب و محصوالت فرهنگی و... ثبت كند، 
فعالیت كنم. هم اكنون هم كه ركورددار انتشــار بیشترین 

كتاب ها در آمازون هستیم.
    ظاهراً از جایزه جالل هم كه بی بهره نبودید، 

درست است؟
بله، به واسطه كتاب هایی كه در این حوزه چاپ كرده بودیم 
و در حال انتشارشان هستیم، داوران و دست اندركاران این 
جایزه نتوانستند به اثرگذاری این كتاب ها در حوزه خودشان 
بی تفاوت باشند و چنین بود كه به پاس 2دهه فعالیت مستمر 
در حوزه ادبیــات اقتصاد در ایران، ما را شــامل این تقدیر و 
لطف دانستند. این جایزه به طور مشــترك به من و مهشید 
سنایی راد، همسرم تعلق گرفت؛ چرا كه از ابتدا این پروژه را با 

هم شروع كرده و داریم دنبال می كنیم.
    در كل به ادبیــات اقتصاد در ایران امیدوار 

هستید؟
چرا كه نه؟ از شما می پرسم كه این روزها بزرگ ترین مشكل 
مردم ما و حتی حاكمیت ما چیست؟ پول. البته منظورم پول 
خالی نیست؛ بلكه توان كسب این ثروت و در واقع و به زبان 
بهتر، ثروت سازی اســت. این نیاز امروزه، یك نیاز سراسری 
در ایران است. شــما چه یك فالفلی كوچك در یك خیابان 
دورافتاده بخواهید راه بیندازیــد و چه بخواهید بزرگ ترین 
رستوران های زنجیره ای را ایجاد كنید، نیازمند این هستید 
كه از تجربه های افرادی كه در این حوزه ها بوده اند و از رازهای 
مرتبط با این حوزه ها مطلع باشید. پس هنوز جا برای ادبیات 
اقتصاد در ایران بسیار باز است؛ البته و البته ادبیاتی به زبان 

ساده و همه فهم و به شرط تبلیغ و بازاریابی خوب برای آن.

رضایادگاری،بنیانگذارتاریخنگاریكارآفرینانایرانیازتجربهاشدراینحوزهمیگوید

ركورددار بیشترین  كتاب های ایرانی 
در آمازون هستیم

بخشی از افراد مهم و نخبگان هر جامعه ای را، كارآفرینان و آدم های اقتصادی 
و ثروت ساز مهم آن جامعه تشكیل می دهند. چنین است كه مطالعه زندگینامه 
و فراز و فرودهای زندگی این افراد برای بیشــتر مردم جذاب است. به همین 
دلیل ژانر كتاب های زندگینامه افراد بزرگ اقتصادی و كارآفرینی، همیشه از 
اقبال خوبی در جهان برخوردار بوده است. در ایران نیز 2دهه ای است كه این 
كتاب ها به شدت باب شده. شاید در 2 دهه اخیر، مهم ترین نامی كه در ترویج 
این دست كتاب ها در ایران به گوش خورده را باید دكتر رضا یادگاری بدانیم؛ كه با همراهی مهشید 
سنایی راد-همسرش- پروژه تاریخ نگاری كارآفرینان ایرانی را آغاز كرده و در حال ادامه آن هستند. 
یادگاری همچنین دبیر كمیته كسب وكار یونسكو، برنده جایزه ملی جالل آل احمد و بنیانگذار نخستین 

رستوران كتابخوان در ایران هم هست.

    چطور شد به فكر نوشــتن كتاب و در كل 
نوشــتن در حوزه كارآفرینــی و موفقیت 

اقتصادی افتادید؟
جرقه این كار بــا همكاری من و جنــاب بهروز 
فروتن- كــه از كارآفرینان خوشــنام ایرانی و 
بنیانگذار برند بهروز بود- زده شــد. من كتاب 
بیوگرافی این كارآفرین را نوشتم. خود او كه از 
این اتفاق خیلی استقبال كرد. البته از دو سه 
دهه قبل، در حوزه انتشار نخستین روزنامه 
و هفته نامه كارآفرینی ایــران هم فعالیت 
می كردم. این بود كه كم كم به سمت و سوی 

چاپ كتاب های كارآفرینی رفتم.
    بیوگرافی كه از بهروز فروتن نوشتید، 

چه بازخوردهایی داشت؟
جالب بود كــه خود او به مــن گفت كه من 
همیشه دوست داشــتم به نوه ها و اطرافیانم 
بگویم كه چه ســختی هایی در این مســیر متحمل 
شــده ام و همیشــه باید اینها را تعریف می كردم تا 
ببینند چه راه ســختی را آمده ام. امــا با وجود این 
كتاب، آن را هدیه می دهم و بار بزرگی از دوشــم 
برداشته شده است و خیلی خوشحالم. كسانی هم 
كه به حوزه كارآفرینــی در ایران عالقه مند بودند از 

این كتاب و این دست كتاب ها خیلی استقبال كردند.
    و بعد چه اتفاقی افتاد؟

ما دیدیم كه این تجربه را می توانیم گسترش بدهیم. در 
نتیجه پروژه تاریخ شفاهی كارآفرینی و كارآفرینان ایرانی 

را راه اندازی كردیم. یعنی در اصــل، اول كتاب زندگینامه 
این افراد را منتشــر كردم. بعد از آن هم فایل های شفاهی 
و... را منتشــر كردیم. هم اكنون چند صد عنوان كتاب در 
حوزه كارآفرینی به سبك كارآفرینان ایرانی را در انتشارات 
خودمان منتشــر كرده ایم كه بازخوردهای خوبی داشته و 

بخشی از آنها به چاپ های متعددی هم رسیده است.
    آیا در این میانه، ممكن است كه بعضی ها از 
این قضیه سوءاستفاده كنند و بخواهند برای 
رزومه سازی هم كه شده، اقدام به نشر كتابی 

برای خودشان كنند؟
در هر كاری احتمال هر خطایی و سوءاســتفاده ای وجود 
دارد. نه در گذشته و نه بعد از این، هیچ وقت مدعی نخواهم 
بود كه چنین امری اتفاق نخواهد افتاد. هرچند با شناختی 
كه از فضای كارآفرینی ایرانی دارم، سعی می كنم اصالت و 
كیفیت برند خودم را حفظ كنم و اقدام به این كار نكنم. ولی 
اینكه در بین چند كتاب چنــد نمونه این طوری هم خدای 
ناكرده اتفاق بیفتد، واقعاً این را باید به حساب خطای انسانی 

گذاشت...
    در دوره ای كه مطالعه ایرانی ها كم اســت 
و فروش كتاب ها هم وضع مناســبی ندارد، 
چه اصراری به چــاپ كتاب هایی در حوزه 

كارآفرینی است؟
البته در بدیهیأت با شــما موافقم، اما در راه حل ها شاید با 

شما موافق نباشم.
    یعنی چه؟

ایرانی ها كم مطالعه می كنند، چون تاریخ شان غالباً شفاهی 

عیسیمحمدی

درباره7تاازمعروفترینبیوگرافیهایموفقهایصنعتوكارآفرینیجهان

حكایتتسلیمناپذیران
بازخوانی حكایت ها و روایت های افرادی كه موفق شده اند به جایگاه بزرگی برسند؛ همیشه هم 
برای همگان آموزنده بوده، هم برای كسانی كه می خواهند این راه را آغاز كنند پر از نكته های 
فراوان. به همین دلیل در این حوزه كتاب های مختلفی نشر یافته است. بخشی از این كتاب ها 
به زبان فارسی هم نشر یافته و البته شهرت فراوانی هم كسب كرده است. در اینجا 7كتاب از 
معروف ترین بیوگرافی های افراد موفق در حوزه كارآفرینی و صنعت را با هم مرور كرده ایم؛ 

كتاب هایی كه شاید شما هم خوانده باشید.

سنگفرشهرخیابانازطالست
مردیكهازدسترفت

تا سال ها كتاب بالینی هر كارآفرین ایرانی و حتی هر غیرایرانی، همین كتاب از كیم 
وو چونگ بود. چونگ این كتاب را وقتی نوشته بود كه به یكی از مناطق دورافتاده 
كره جنوبی كه در آنجا كارگران دوو كار می كردنــد و اعتصاب كرده بودند، رفته 
بود. شب ها وقتش خالی بود و اقدام به نگارش این كتاب كرد. كتاب به شدت در 

كره جنوبی و در سراسر جهان محبوب شــد. در ایران هم كه هر 
كارآفرین و فعال اقتصادی یك نسخه از این كتاب را با خودش 
داشت. اخالق مداری مطرح شده در این كتاب هر كســی را جذب می كرد؛ و البته روایت 
ایثار و گذشتی كه او و نســل او انجام دادند تا كره جنوبی به جایگاه امروزش برسد. البته 
دســتكاری مالی كیم وو چونگ در بحران مالی اواخر قرن گذشته، كه به قصد دریافت 
كمك بیشتر از دولت انجام شد، باعث شد تا فراری شود. هرچند سرانجام او را دستگیر 

و راهی زندان كردند.

راهتویوتادرفروشوبازاریابی
قدرتنماییبهسبكژاپنی

بدون شك امروزه یكی از افسانه های پیشرفت صنعتی را باید در كمپانی تویوتا مشاهده 
كنیم؛ كمپانی بزرگی كــه محصوالتش، نمونه ای مثال زدنی از اســتاندارد و كیفیت 
هستند. این كتاب را یوشیو ایشی زاكا نوشته است تا به نوعی، شیوه كار تویوتا در فروش 
و بازاریابی را تشریح كند؛ هم برای مخاطبانی از شركت خودش و هم برای كسانی كه 
از بیرون، دوست دارند درباره شیوه كار تویوتا بیشــتر بدانند. طبیعی است فروش و 

بازاریابی برای شركتی كه در بیش از 27كشور جهان، نزدیك به 53كارخانه دارد، اهمیتی حیاتی دارد. نویسنده كتاب، 
معاون مدیرعامل سابق تویوتا بوده و به همین دلیل اطالعات خوبی در این باره تقدیم مخاطبان خودش می كند. جالب 
اینكه بیشترین تجربه های او نیز معطوف به بازارهای خارجی بوده است؛ كه در این كتاب تجربه هایی از بازار استرالیا و 
باالخص بازار آمریكا را مشاهده می كنیم كه ژاپنی ها با چه ترفندهایی موفق به فتح بازارهای مقصد خودشان می شوند.

هوندا
شكستناپذیر

هوندا شما را یاد چه چیزی می اندازد؟ البته ما ایرانی ها وقتی نام هوندا را می شنویم، یاد 
موتورسیكلت های باكیفیتی می افتیم كه زمانی، آرزو داشتیم یكی از آنها را سوار شویم. 
اما بعدها تولیدات این كمپانی گسترش هم پیدا كرد. ولی شاید برای همه شما جالب 
باشد كه سرگذشت فردی به نام هوندا، از همه اینها نیز جالب تر است؛ فردی كه معنای 
واقعی قدرت اراده است. البته از سرگذشت این فرد، كتاب ها و جزوه های دیگری هم 

چاپ شده؛ كه از معروف ترین آنها شاید بتوان به »هوندا قدرت رؤیاها« اشاره كرد كه در اپ های كتابخوان ایرانی 
در دسترس است. كاًل در كتاب های انگیزشی و كتاب های مربوط به توسعه كارآفرینی، سرگذشت هوندا یكی از 
الگوهایی است كه مطرح می شود. او در زمان جنگ جهانی و بعد از آن، درگیر كارهای مختلفی بود و حتی 
كارخانه اش در بمباران آمریكایی ها با خاك یكســان شــد. اما این مهندس كه رؤیاهایی بزرگ داشت، 

همه  چیزش را فدا كرد تا این رؤیاها را به واقعیت برساند.

زندگینامهبیلگیتس
عموبیلوموفقیتهایش

زمانی از هر كدام از دانشــجویان انفورماتیــك و نرم افزار و رایانه و 
شبیه آن كه می پرسید دوســت دارید در آینده چه كسی بشوید، 
همه می گفتند مشخص است؛ عمو بیل! اما عمو بیل كیست؟ آنها 
به طور خودمانی به بیل گیتس می گفتند عمو بیل. بیل گیتس 
نیز یكی از افســانه های زنده كارآفرینی جهان است؛ فردی كه 

مایكروسافت را از هیچ به جایگاه امروزین خودش رساند و حاال هم كه بازنشسته شده است. 
اینكه چطور یك دانشجوی ساده موفق به انجام چنین كار بزرگی شده و چه خصلت هایی 
داشته كه باعث شده تا دســت به این كار بزرگ بزند، دانستنش برای همه جذاب است. به 
همین دلیل است كه بیوگرافی بیل گیتس برای خیلی ها جالب است. البته طبق معمول، 
نســخه های مختلفی از این بیوگرافی در اینترنت و به زبان فارســی موجود است و حتی 
نسخه های دانلودی اش هم ارائه می شود. البته طالق اخیر بیل گیتس از همسرش، كمی او 

را از چشم ها انداخت؛ ولی خب، عمو بیل هنوز هم عمو بیل است.

كفشباز
دوندهایدرمسیرموفقیت

درباره فیل نایت چه می دانید؟ چیــزی نمی دانید؟ خب، حاال 
درباره نایكی چه می دانید؟ حاال شناختید؟ این كتاب درباره 
بنیانگذار این برند معتبر جهانی اســت كه یك پای ثابت همه 
رقابت های ورزشی محسوب می شــود. او در دوران دانشگاه، 
عضو تیم دوومیدانی دانشگاه شــان بود ولی نتوانست در این 

رشته خودی نشان بدهد. در جوانی این رؤیا را كنار گذاشــت اما به رؤیایی دیگر پرداخت؛ 
تولید كفش برای دوندگی و ورزش. جالب اینكه این كتاب فیل نایت، بهترین كتاب مدیریتی 
سال 2016به انتخاب آمازون هم شده و همچنین بهترین كتاب 2016هم به انتخاب بیل گیتس و 
وارن بافت شده. این كتاب، در واقع طبق ادعایی كه می كند، نوعی راهنمای از هیچ به همه  چیز رسیدن است. 
با حساب كسانی كه این كتاب را تأیید كرده اند، باید به این نتیجه رسید كه با اثری قابل توجه در این حوزه 

روبه رو هستیم. این كتاب هم به فارسی ترجمه شده و می تواند برای شما، بسیار جالب و آموزنده باشد.

كتاباستیوجابز
داستانآقایسیبگازخورده

ماجرای نوشته شــدن این كتاب هم كه در نوع خودش 
خیلی جالب است. زمانی كه استیو جابز متوجه بیماری پیش رونده خودش شد، به 
این فكر افتاد كه باید زندگینامه ای از او نوشته شود. به همین دلیل از والتر آیزاكسون 
درخواست كرد كه این كتاب را بنویسد. آیزاكسون به دلیل بیوگرافی های قبلی كه 
نوشته بود و به دلیل كار در تایم، برای خودش وزنه ای محسوب می شد. البته شرط 
هم شد كه استیو جابز همه ارتباطات مورد نیاز برای نگارش این كتاب را در اختیار 
والتر بگذارد ولی تا لحظه ای كه كتاب چاپ نشده حق خواندن آن را ندارد. چنین بود كه این كتاب منتشر 
شد؛ تا نگاهی كامل به زندگی و سال های پایانی حیات استیو جابز داشته باشد. با مطالعه این كتاب، به 
شناختی كامل تر از این كارآفرین بزرگ كه محترم ترین برند جهان را هم ایجاد كرده، دست خواهید 

یافت؛ كارآفرینی كه استناد به او، از نان شب هم برای كارآفرینان و مدرسان این حوزه واجب تر است.

نهبرایلقمهاینان
اینژاپنیهایكاردرست

اگر خاطرتان مانده باشــد، زمانی كه در بین كتاب های دست دوم جست وجو 
می كردیم، غالباً چشم مان به یك نسخه از كتابی پالتویی با كاغذهای رنگ و رو 
رفته می افتاد كه درباره یك كارآفرین ژاپنی بود. ژاپنی ها هم بعد از ویرانی های 

جنگ جهانی دوم، به شدت زحمت كشــیدند و فداكاری كردند تا به 
جایگاه امروزشان برســند. این كتاب نیز، ماجرای سبك مدیریت 

كونوسوكه ماتسوشیتاست. غریبه اســت؟ البد برند پاناسونیك را كه 
می شناسید؛ این آقا این برند را ایجاد كرده است. حاال آشنا شدید؟ سبك مدیریتی این فرد در این كتاب 

در نوع خودش خیلی جالب است؛ تركیبی از تواضع و انسانیت و البته كیفیت مداری و سختگیری به كیفیت 
نهایی محصوالت. این فرد در 9سالگی زادگاه خودش را ترك كرد تا شاگرد یك مغازه دوچرخه سازی شود. او 

اشاره می كند كه سابقه هشتاد ساله اش، می گوید كه برخالف دگرگونی های بنیادین و غیربنیادین در تجارت و 
اقتصاد جهانی، شما این بخت را دارید كه مهارت های مدیریتی تان را رشد داده و كارتان را رونق ببخشید.

بوده است نه مكتوب. اما اگر در همین ایران امروز هم كتاب 
خوب منتشر شــود، بازخورد خواهد داشت. االن ببینید در 
ایران چقدر شــاعر بزرگ داریم و چقدر كتاب شعر منتشر 
شده و چقدر هم دارد منتشر می شود. از شما می پرسم كه 
پس چرا با این همه فراوانی در شــاعر و كتاب شعر و اینكه 
فرمانروایی شعر در ایران به سینما و داستان و... واگذار شد، 
كتاب های فاضل نظری مجموعاً بیش از یك میلیون نسخه 
به فروش می رسد؟ پس در قدم اول اگر كتاب خوب منتشر 
شود، استقبال خوب هم خواهیم داشــت. در مرحله دوم، 
باید كتاب خوب را خوب تبلیغ و بازاریابی كنیم. در همین 
ماجرای كتاب های فاضل نظری، من در جریان هســتم كه 
دوستان ما در انتشارات سوره مهر، چقدر با ظرافت حرفه ای 
تبلیغات و بازاریابی و حتی پیش فروش این كتاب ها را انجام 
می دهند. پس شما هم باید كتاب خوب تولید كنید، هم آن 

را خوب تبلیغ كنید، هم خوب بفروشید.
    یعنی معتقدید كه ناشران و نویسندگان ما 

این كارها را نمی كنند؟
متأســفانه بین اهالی فرهنگ ما، یك مشكل بزرگ وجود 
دارد؛ كاًل نســبت به تبلیغات و بازاریابــی مقاومت خاصی 
دارند. یعنی تا حرف از فــروش و تبلیغات و... می آید، تصور 
می كنند كه برند فرهنگی شان زیر سؤال خواهد رفت. این، 

درایرانچقدرشاعربزرگداریم
وچقدركتابشعرمنتشرشدهو
چقدرهمداردمنتشرمیشود.از
شمامیپرسمكهپسچرابااینهمه
فراوانیدرشاعروكتابشعرواینكه
فرمانرواییشعردرایرانبهسینماو
داستانو...واگذارشد،كتابهای
فاضلنظریمجموعاًبیشازیك
میلیوننسخهبهفروشمیرسد؟پس
درقدماولاگركتابخوبمنتشر
شود،استقبالخوبهمخواهیم
داشت ی

کیل
نو

سی
ح
س:

عك



مطبخ خانه 14 بسته پیشنهادی

   مزه
اپلیكیشــن مزه یكی از ســاده ترین 
اپلیكیشن های آموزش آشپزی است. 
در ایــن برنامه نه قرار اســت پروفایل 
كاربری ویژه خودتان داشته باشید نه 
یك شبكه اجتماعی است. در مزه فقط 
دستور غذاها را داریم. در 4دسته بندی 
كلی سعی شــده تا آنچه در خوشمزه 
كردن غذا به شما كمك می كند معرفی 
شــود: ادویه ها، ســس ها، چیپس ها 
و آجیل هــا. درحقیقت مــزه عالوه بر 
آموزش آشپزی تمركز خود را بر آموزش 
اســتفاده كاربردی از موارد مذكور در 
غذاهای مختلف گذاشته است. به عالوه 
پیش از شروع پخت هر غذا فهرستی از 
مواد الزم برای تهیه غذا وجود دارد. از 
دیگر امكانات مزه می توان به فهرست 
عالقه مندی ها، قابلیت جســت وجو و 
به اشــتراك گذاری محتوا اشاره كرد. 
خوراك نودل با مرغ و بادام زمینی، تن با 
چیپس و پنیر چدار، سس جامائیكایی، 
بال اسپایســی و... ازجملــه مواردی 
هستند كه در این اپلیكیشن می توان 

دستورپخت شان را پیدا كرد.

اپلیكیشن

  مطبخ؛ آشنایی با تاریخچه غذاها
»مطبــخ« از تولیدات جدید شــبكه 
مستند سیماست كه چندین قسمت 
از این مســتند دلنشــین بــا عناوین 
»شــیرینی«، »كباب«، »خورشت« 
و »دیزی« منتشــر شده اســت. اگر 
عالقه مند به تماشای این مستند دیدنی 
هستید، كافی است ســری به سایت 
شبكه مستند بزنید و هر یك از عناوینی 
را كه گفته شد و باب دلتان است، برای 
تماشا انتخاب كنید. در این مستند به 
تاریخچه غذاهای سنتی و خوراك های 
اصیل ایرانی هم پرداخته شده و در كل 
هدف سازندگان این مستند شناخت هر 
چه بیشتر غذاهای اصیل و ذائقه ایرانی 
اســت. مطبخ به تهیه كنندگی حسام 
اسالمی، كارگردانی حسین نشاطی و 
نویسندگی نیما انیسی و از تولیدات خانه 
مستند انقالب اسالمی است. در یكی از 
پربیننده ترین قسمت های این مستند، 
به تاریخچه مشهورترین غذای ایرانی 
یعنی آبگوشت اشاره شــده كه بسیار 

مورد استقبال قرار گرفت.

مستند

  یادآوری آب 
از فواید نوشیدن آب هرچه بگوییم 
كم گفته ایم اما متأسفانه اغلب ما در 
مصرف این ماده حیاتی سهل انگار 
هســتیم. اما نگــران نباشــید؛ با 
پیشــرفت فنــاوری و محبوبیــت 
چشمگیر گوشــی های هوشمند، 
دیگر می توان بــرای هر نیازی یك 
اپلیكیشن یافت. جالب است بدانید 
اپلیكیشن هایی وجود دارند كه به ما 
در حل فراموشی نوشیدن آب كمك 
می كنند. برای نمونه عملكرد برنامه 
»یادآوری آب« این اســت كه ما را 
راهنمایی می كند تا بتوانیم ردیاب 
آب مورد نیاز خود را برای پر كردن و 
یادآوری نوشیدن آب به موقع حفظ 
كنیم. ما به عنــوان كاربر این برنامه 
فقط باید جنســیت خود را انتخاب 
كرده و عدد وزن و قد را وارد كنیم. 
این برنامه خــودش میزان آب بدن 
ما را محاسبه می كند. این اپ های 
كاربردی آبرسانی دقیق به بدن ما را 
كنترل كرده و با فاكتورهای بسیاری 
از جمله قــد، وزن و میزان فعالیت 
روزانه ما را محاسبه می كنند كه چه 

میزان آب برای ما نیاز است.

اپلیكیشن

پنجشنبه
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 میان وعده ای به نام
ژله قند پهلو

قرار نیســت همیشــه ژله را كنار غذا و 
ســر ســفره میل كنیم. گاهــی برای 
تنــوع در پذیرایــی هم كه شــده بهتر 
اســت كمی خالقیــت بــه  كار ببریم 
و یــك میان وعــده ژله  ای بــرای خود 
و مهمانان مــان تهیه كنیم. پیشــنهاد 
 ما تهیه ژله قند  پهلو اســت؛ بله درست 

شنیده اید.
 ژله كه ممكن اســت در نگاه اول، طرف 
مقابل را غافلگیر كند. با ما همراه باشید 
تا طرز تهیه این ژله جالب را با هم مرور 
كنیم. مواد الزم این دســر بسیار ساده 
است؛ یك بسته ژله قرمز با طعم دلخواه، 
یك بسته ژله آلوئه ورا و یك عدد بستنی 
لیوانی تنها مواد الزم برای تهیه این دسر 

جذاب است. 
برای تهیه ایــن ژله ابتدا ژلــه قرمز را با 
یك لیوان آب جوش حــل كرده و روی 
بخار كتری بن ماری كنید تا به شفافیت 
برسد. پس از آن مطابق دستور تهیه ژله 
یك لیوان آب سرد را به آن اضافه كرده 
و سپس ژله را در اســتكان ریخته و در 
یخچال قرار دهید تا خــود را بگیرد. در 
این فاصله ژله آلوئــه ورا را با یك لیوان 
آب جوش مخلوط و دوبــاره روی بخار 
كتری قرار دهید و زمانی كه به شفافیت 
رسید بستنی لیوانی را به آن اضافه كرده 

و به خوبی هم بزنید تا مخلوط شوند. 

سپس مواد بســتنی و ژله آلوئه ورا را  در 
هر ظرفی كه دوست داشتید ریخته و در 

یخچال قرار دهید تا ببندد. 
در انتها پس از اینكه ژله و بستنی كامال 
آماده شدند آنها را به اندازه حبه های قند 
برش زده و كنار ژله های قرمز رنگی كه 
از قبل در فنجان قــرار داده بودید نوش 
جان كنید. نوع فنجان ژله به سلیقه شما 
بســتگی دارد اما اگر در خانه لیوان های 
كمر باریك همــراه با نعلبكــی دارید، 
پیشنهاد می كنیم از اینها استفاده كنید 
تا حسی نوســتالوژیك هم به بزم شما 

بدهد.

ژله؛ از زیبایی تا استخوان سازی 
جا دارد در ادامه اشــاره ای هم به فواید 
ژله داشــته باشــیم. این مــاده غذایی 
به علــت پروتئین باالیی كــه دارد برای 
ســالمتی مفید اســت. چون از ماده  ای 
به نــام ژالتین تهیه شــده كــه حاوی 
پروتئیــن و آمینواســید اســت نقش 
مؤثری در استخوان ســازی  و رشد دارد. 
برخالف تصور بســیاری ژله چاق كننده 
نیست و در تهیه آن از مقدار كمی شكر 
استفاده شده اســت. همچنین مصرف 
این خوراكی خوشــمزه برای ســالمت 
 پوســت، مو و ســایر بافت هــای بدن 

مفید است.

ترفند آشپزی

طعم خاص غذای بلوچی
غذاهای هر اســتان متاثــر از آب و هوا و 
محصــوالت كشــاورزی و دامــداری 
آن منطقه انــد. غذاهــای محلی خطه 
سیستان و بلوچســتان هــم بــه همین 
شكل است؛ اغلب غذاهای این منطقه با 
سبزیجات خودروی محلی، خرما و گوشت 
عجین شده اســت. به عبارتی با توجه به 
غلبه دامپــروری در منطقه، عنصر اصلی 
و محوری غذاهای منطقه بلوچســتان را 
گوشت تشــكیل می دهد. بعد از گوشت 
این خرماست كه برای مردم نقش محوری 
در تولید خوراكی ایفا می كند. غذاهایی 
چون »كشــك زرد زابلی«، »تنورچه«، 
»تباهگ«، »دوغ پا« و نوعی شــیرینی 
با نام »چنگال« ازجمله غذاهایی اســت 
كه تنها در بلوچســتان ایران می توان آن 
را یافت. نكته جالب اینكــه این منطقه 
زمین هــای حاصلخیزی برای كشــت 
برنج هم دارد. البتــه برخالف جنوبی ها، 
ساكنان این منطقه كمتر از چاشنی تند 
و فلفلی در غذاهایشان استفاده می كنند. 
حتی همســایگی با كشورهای پاكستان 
و هند هم نتوانســته غلبــه غذاهای تند 
را در این اســتان زیاد كند. در ادامه شما 
را با چنــد غذای محلی آشــنا می كنیم. 
اگر مهمان بلوچی ها شــده باشید، حتما 
برای یك بار هم كه شــده از شما با غذای 
چنگال پذیرایی شده اســت. بسیاری از 
بلوچی ها از مهمانان خود با چنگال و دوغ 
پذیرایی می كنند، به ویژه در  ماه مبارك 

رمضان، این شیرینی، غذای سفره افطار 
را نیز رنگ و روی تازه  ای می بخشد. گفته 
می شود وجه تسمیه شــاید به این جهت 
اســت كه در تهیه این غذا از چنگ زدن 
توسط انگشتان دست بهره گرفته می شود. 
آرد، خرما و روغن حیوانــی از مواداولیه 
برای تهیه چنگال است. همچنین كشك 
زرد زابلی یكی از خوشمزه ترین غذاهای 
سیستان و بلوچستان اســت. این غذا را 
معموال هنــگام صبحانــه و در روزهای 
سرد ســال مصرف می كنند و از آنجا كه 
غذایی سنگین محسوب می شود، می توان 
به عنوان یك وعده غــذای كامل روی آن 
حســاب باز كرد. این غذا در واقع نوعی 
فراورده ماســتی غالت بــوده كه به طور 
سنتی در این منطقه تهیه شده و طرفداران 
زیادی را پیدا كرده است. تقویت حافظه، 
درمان ورم معده، یبوست، اسهال، فشار 
خون، جلوگیــری از پوكی اســتخوان 
و افزایــش زیبایی پوســت از فواید این 
كشك زابلی است. مواد اصلی این غذای 
خوشمزه و اصیل را كشك زرد، پیاز، آب 
یا آب گوشت تشكیل می دهد. همچنین 
تنورچــه هــم نوعی كبــاب مخصوص 
سیستانی است كه به 2شــیوه متفاوت 
آماده می شود؛ یكی ســیخ زدن گوشت 
گوسفند و در روش دیگر به شكل كامل 
كباب شده كه در هر دو روش نیاز به تنور 
است. كباب تنورچه را به تنهایی یا همراه 

با پلو سرو می كنند.

توریسم غذایی

 نوشیدنی های گرمابخش
در این روزهای سرد

در این روزهای سرد زمستانی چه چیزی 
بهتر از یك نوشــیدنی گــرم می تواند 
برای خــوب كــردن حال ما مناســب 
باشــد. پس با ما همراه باشید تا با ۳ نوع 
 نوشــیدنی مفید برای فصل سرما آشنا 

شوید.
  cنوشــیدنی اول كــه بمــب ویتامین 
به حساب می آید نوشیدنی پرتقالی است. 
این روزها كه این میوه به وفور در دسترس 
است چه خوب است كه تركیبی جدید در 
طعم و مزه آن داشــته باشید. برای تهیه 
آن برای هر نفر یك عــدد پرتقال و یك 
عدد هویج الزم اســت. حاال آب هویج و 
آب پرتقال را جداگانه گرفته، با هم مخلوط 
كرده و سرو كنید. نوشیدنی دیگر پرتقال 
عسل است كه برای این نوشیدنی برای 
حداقل ۶نفــر، نیاز به 1۰عــدد پرتقال، 
4عدد زرده تخم مرغ و ۶ قاشق مرباخوری 
عسل داریم. اول آب پرتقال ها را بگیرید. 
زرده های تخم مرغ را در یك ساالدخوری 
ریخته، خــوب هم بزنیــد. آب پرتقال و 
عسل را به تدریج اضافه و خوب مخلوط 

كنید.
نوشــیدنی دیگــر تركیبی از ســیب و 
نعناع اســت؛ به جای خود سیب از آب 
ســیب آماده كارخانه  ای هم می توانید 
اســتفاده كنید. برای تهیه آب ســیب 
متفاوت یك ســاقه كرفــس، یك عدد 

لیمو ترش، یك عدد ســیب درشــت، 
یــك قاشــق ســوپ خوری شــكر و 
1۰۰ میلی لیتر آب سیب و ۵برگ نعناع 
تازه آمــاده كنید. ســپس لیموترش را 
پوســت كنده و هســته های آن را جدا 
كنید. سیب را هم پوســت كنده و بعد 
از خــارج كردن تخم هایــش، چهار قاچ 
كرده و در مخلوط كــن بریزید. كرفس 
و گوشــت میوه لیموتــرش، برگ های 
تازه نعناع را هم در محفظه مخلوط كن 
ریخته، آب ســیب را هم بیفزایید و پس 
 از مخلوط كــردن در لیــوان مورد نظر 

سرو كنید.
در پایــان شــما را بــه بزم نوشــیدنی 
ســان فروت دعــوت می كنیــم. ایــن 
نوشیدنی سرشــار از ویتامینc  است و 
از آن به عنــوان معجــون ویتامینc  یاد 
می شــود. برای تهیه این معجون شــما 
به یك عــدد پرتقال درشــت، یك عدد 
سیب و یك عدد لیموترش و یك پیمانه 
آب انگور نیاز دارید. حــاال كه این مواد 
را آماده كرده اید، پرتقــال و لیموترش 
را پوست بكنید و هســته هایش را جدا 
كنید. گوشت دو میوه را در مخلوط كن 
ریخته و هم بزنید. ســیب را هم پوست 
گرفتــه و تخم هایــش را جــدا كنید. 
 ســپس همراه با آب انگور به مواد داخل 

مخلوط كن بیفزایید.

نوشیدنی

آشپز جوان این هفته سه دستور غذای 
جنوبی معرفی می كند

در كنار جاذبه های بی نظیر شهرهای 
جنوبــی كشــورمان، نمی توان از 
فرهنگ غذای خــاص این خطه به 
راحتی گذشت؛ غذاهای خوش عطر و طعمی كه به دست این 
مردمان مهمان نواز تهیه و آوازه شان جهانی شده است. بنا به 
استقبال خوانندگان از پرداختن به غذاهای بومی كشورمان 
به ویژه غذاهای جنوبی، این هفته با چند دســتور غذای 
بندرهای جنوب كشور مهمان شما هستیم. این بار »مرضیه 
جاگرانی«، ۲۹ ساله قرار اســت ما را با دنیای خوش عطر و 
پرادویه غذاهای استان بوشهر و شهر بُرِدخون آشنا كند. 
او نزدیك به ۱۵ سال اســت كه به صورت حرفه  ای این هنر 
را دنبال كرده و تالش می كند با تهیــه و معرفی غذاهای 
محلی شــان، دیگران را با فرهنگ غذایی زادگاهش آشنا 
كند. با ما همراه باشید تا با ۳دستور غذای بوشهری بیشتر 

آشنا شویم.

سحر  غفوری 

قلیه ماهیسمبوسه بوشهری

میگو دو پیازه جنوبی

سمبوسه یا در زبان محلی سنبوسگ، غذای خوشمزه  ای است كه اصالت آن 
به جنوب شرق ایران و استان های خوزستان، بوشهر و هرمزگان می رسد. این 
غذا در واقع خمیر پهنی است كه داخل آن را با سیب زمینی و گوشت كوبیده، 
پیاز و ادویه در روغن سرخ می كنند. با توجه به طبع و ذائقه جنوبی های عزیز 
سمبوسه معموالً تند  یا در كنار آن از سس های تند استفاده می شود. برای 

طبخ سریع تر اغلب از نان لواش به جای خمیر استفاده می شود.

گل سر سبد غذاهای جنوبی، بی شك قلیه ماهی 
اســت. این غذا یك جور خورشت سنتی است 
كه با ماهی و سبزی های  خوش عطر و ادویه های 
مخصوص تهیه و مثل سایر خورشت های ایرانی 
همراه پلو سرو می شود. اگر به دنبال طعم های تازه 
هستید، پیشنهاد می كنیم این غذای مقوی و پر از 

پروتئین جنوبی را در خانه تهیه كنید.

یكی از غذاهای اصیل بوشهری، »دوپیازه میگو« است كه به آن میگو دو 
پیازه هم می گویند. طرز تهیه این غذای مقوی، ساده و سریع است و با 
۲روش هم با نان و هم با پلو قابل سرو است. درست است كه پخت میگو 
كار هر كسی نیست اما یادگرفتنی است. پختن میگو به دلیل بوی زهم 
و الستیكی شدن آن كار سختی اســت اما اگر با ما همراه باشید امروز 
می خواهیم یك روش راحت برای تهیه میگوی خوشمزه را آموزش دهیم 

تا میگوی نرم و خوش عطر سر سفره بیاورید.

ابتدا سیب زمینی ها را پوست كنده و نگینی و آب پز كنید. البته 
می توانید با پوست هم آب پز كنید. بهتر است این كار به همراه 
آب، نمك و كمی روغن باشــد تا اگر حین پخت سیب زمینی 
شكاف یا اینكه آب داخل آن نفوذ كرد سیب زمینی مزه دار شده و مزه آب به خودش 
نگیرد. سپس پیازها را خرد و سرخ كنید. در آخر تفت هم كمی زردچوبه به آن اضافه 
كنید تا خوش رنگ و طالیی شوند. اگر بخواهید به مواد سمبوسه گوشت چرخ كرده 
اضافه كنید باید بعد از تفت دادن پیازها، گوشت را اضافه كرده و تفت دهید. بعد از اینكه 
سیب زمینی ها پخت و سرد شد آن را با گوشتكوب له می كنیم و مواد سمبوسه را كه 
شامل سیب زمینی، پیاز و همچنین سبزی های معطر كه باید ساطوری شده باشند 
اســت را به همراه كمی نمك، فلفل و زرد چوبه با هم تركیب و تفت دهید. وقتی مواد 
آماده شد باید نان های لواش را برش بزنید. حاال برای پیچیدن سمبوسه از مواد برداشته 

و یك ســمت نان قرار دهید و به حالت مثلثی نان را بپیچیــد. این مثلت چند چرخ 
می خورد تا تمام اضالع آن بسته شود فقط اگر لب های نان ها خشك بود كمی مرطوبش 
كنید تا نان موقع كار نشكند. بعد از پیچیدن سمبوسه ها آنها را در روغنی كه حدودا 
نیم سانت از سطح ظرف را پر كرده سرخ كنید. فقط دقت كنید برای اینكه سمبوسه ها 
باز نشوند، بهتر است از سمتی كه پیچیده شــده اند، داخل روغن قرار دهید. به جای 
سرخ كردن سمبوسه، می توانید آنها را داخل فر بپزید تا سالم تر باشند. برای خوشمزه تر 
كردن و تندتر كردن سمبوســه می توانید مقدار كمی فلفل سبز تند را به همراه بقیه 
مواد تفت دهید. همانطور كه اشاره كردم می توانید به جای نان لواش، خودتان خمیر 
آن را با مخلوط كردن مقداری آرد و آب تهیه كنید. همچنین استفاده از خمیر یوفكا یا 
فیلو باعث می شود كه سمبوسه ها روغن كمتری به خود بگیرند و سریع تر سرخ شوند. 

یادتان نرود كه ادویه های مخصوص سمبوسه را می توانید از عطاری ها تهیه كنید.

طرز تهیه

  سیب زمینی: ۳عدد
  پیاز: یك عدد

  نان لواش: به تناسب مواد
  جعفری خردشده: به مقدار الزم

  روغن: به تناسب مواد
  زردچوبه: ۱/۴ قاشق چایخوری

  روغن سرخ كردنی: به مقدار الزم
  نمك و فلفل: به میزان الزم

مواد الزم

  میگو: ۵۰۰گرم
  سیب زمینی: ۳عدد متوسط

  پیاز متوسط: ۵عدد
  رب گوجه فرنگی: ۳ تا ۴قاشق غذاخوری

  آب: نصف استكان
  ادویه جات و نمك به مقدار الزم

  سیر: به میزان دلخواه

مواد الزم

  ماهی هامور: یك عدد متوسط
  سبزی ماهی: ۳۰۰ گرم

  سیر: ۵تا۶ حبه
  پیاز متوسط: ۳عدد
  روغن: به مقدار الزم

  آب: به مقدار الزم
  تمرهندی: به مقدار الزم

  آرد: یك قاشق
  رب و نمك و ادویه جات به مقدار الزم

مواد الزم

ابتدا میگوهای پاك شــده را داخل آب از قبل جوشیده 
بریزید تا حدود ۵دقیقه بجوشد و بوی زهم آن از بین برود. 
دقت داشته باشید كه نباید بیشتر از ۵دقیقه بجوشد زیرا 
ممكن است میگوها سفت شــوند. در ظرفی جداگانه سیب زمینی های نگینی 
شده را ســرخ كرده و كنار بگذارید. حاال پیازهای خاللی شده را سرخ كرده و 
وقتی سبك و سرخ شد به آن ادویه و رب زده و حاال میگوها را به آن اضافه كنید. 
در همین مرحله سیب زمینی های سرخ شده  را هم اضافه كرده و خوب مخلوط 
كنید. در انتها كمی آب اضافه كرده تا بافت نرم و خوبی پیدا كند. حاال میگو دو 

پیازه ما آماده است.
چند نكته:

  به دلخواه می توانید كمی فلفل تند یا فلفل قرمز بیشــتری در تهیه این غذا 
استفاده كنید.

  با افزودن مقداری گشنیز طعم بسیار دلچسبی به دوپیازه میگو بدهید.
  اگر دوست داشتید می توانید سیب زمینی را هم در این دستور كم یا حذف كنید.

طرز تهیه

لذت بی پایان 
غذاهای محلی

ابتدا پیازهای نگینی شده را سرخ 
كرده و بعد سیر را كه به خوبی له 
شــده به آن اضافه و سرخ كنید. 
حاال سبزی های  ماهی را اضافه كنید. نمك، ادویه های 
ماهی و رب را در این مرحله اضافه كنید. می توانید فلفل 
هم اضافه كنید تا خورشت شما كمی تند و خوشمزه تر 
شود. وقتی خوب ســرخ شــدند نوبت به اضافه كردن 
ماهی ها می رسد. ماهی ها را با مواد قبلی به خوبی تفت 
دهید. سپس آب تمر هندی و یك قاشق آرد و كمی آب 
اضافه كنید. در قابلمه را گذاشته و به مدت نیم ساعت در 
شعله متوسط قرار دهید تا خورشت جا بیفتد. در انتها 
درصورت تمایل می توانید یك قاشق شكر به آن اضافه 
كنید. دقت داشته باشید شما می توانید فیله های ماهی 
را از قبل با ادویه ها طعم دار و سرخ كنید و بعد به تركیب 
ســبزی و پیاز سرخ شــده اضافه كنید. اگر می خواهید 

خورشت شما تیره تر شود، سبزی را بیشتر سرخ كنید.

طرز تهیه
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خاطره بازی با حسین ماها كه صاحب یکی از قدیمی ترین قنادی های تهران است

بهار در اردیبهشت 
متولد شد

بهار نامی است كه صاحب باسلیقه این قنادی در سال1307 برای آن انتخاب كرد و دست بر قضا اسم 
بامسمایی از آب درآمد. در آن سال ها قنادی های تهران به تعداد انگشتان دو دست هم نمی رسید و 
حاج حسین ماها كه یك جوان قبراق و سرحال بود قنادی جمع و جورش را در چهارراه سرچشمه باز 
كرد. او حاال در آستانه 95سالگی قرار دارد و تنها بازمانده قنادی هایی است كه به پخت شیرینی های 
سنتی شهره بوده اند. حاج حسین ماها به عنوان صاحب قدیمی ترین قنادی تهران، تاریخ شفاهی پخت 
شیرینی های سنتی در پایتخت است و شاهد زنده همه تغییراتی كه در یك قرن اخیر در این صنف به 
وقوع پیوسته؛ پیرمرد خوشرویی كه هنوز هفته ای یك بار به قنادی قدیمی اش در چهارراه سرچشمه می آید تا طعم شیرینی ها را 
بچشد و حكم تولید آنها را صادر كند. با تعطیلی قنادی معیلی كه در ابتدای خیابان الله زار واقع شده بود، قنادی بهار حاال به عنوان 
قدیمی ترین قنادی پایتخت شناخته می شود و حسین ماها قدیمی ترین شیرینی پز تهران است. همین چند روز پیش، روز جهانی 

نان و شیرینی بود؛ بهانه ای كه فرصت ما شد برای نشستن پای خاطرات قدیمی ترین شیرینی پز تهران. هیچ موقع دیر نیست.

بسته پیشنهادی

  شیرین بهار
اگر می خواهید با شــیرینی های 
سنتی شهرهای مختلف ایران آشنا 
شــوید و دســتور پخت آنها را یاد 
بگیرید، پیشنهاد ما به شما تماشای 
مستند 40قسمتی شــیرین بهار 
است. عوامل این مســتند با سفر 
به شــهرهای مختلف، مخاطب را 
با موسیقی محلی و شیرینی های 
هر منطقه آشنا می كنند. مثاًل در 
سفر به اصفهان، طرز پخت باقلوای 
دارچینی را آموزش می دهد یا در 
ســفر به گیالن، مردم را با شــیوه 
پخت كلوچه فومنی آشنا می كند. 
برای تماشــای این مستند كافی 
اســت كلیدواژه »ثمرقنــد« را به 
همراه شیرینی سنتی هر شهر در 
موتورهای جســت وجوگر ســرچ 
كنیــد. مدت زمان هر قســمت از 
مســتند شــیرین بهار بین 14تا 
20دقیقه اســت و به گونه ای تهیه 
شــده كه تماشــای آن از حوصله 

مخاطب خارج نباشد.

مستند

  مستطاب آشپزی
نجــف دریابنــدری را بیشــتر 
به عنوان یك مترجــم معروف و 
نویســنده ای قابل می شناسیم. 
شاید به همین دلیل، دیدن نام او 
روی جلد كتاب آشپزی تا حدی 
عجیب به نظر برسد اما دریابندری 
در زمینــه آشــپزی هــم آثار 
ماندگاری از خود به جا گذاشته 
است. او كتاب مستطاب آشپزی را 
با همكاری همسرش، خانم فهیمه 
درســتكار و در یك بــازه زمانی 
۸ساله نوشت. نویســنده در این 
كتاب دو جلدی نگاهی متفاوت به 
مقوله آشپزی و آموزش آن دارد و 
فرهنگ غذایی و آشپزی را در دنیا 
بررسی می كند. نویسنده حتی به 
مواداولیه و وسایل مورداستفاده 
در آشپزی هم نگاه ویژه ای دارد 
و همه این ویژگی ها، مســتطاب 
آشپزی را به عنوان كتابی مرجع 
برای آشپزهای ایرانی بدل كرده 

است.

كتاب

اپلیكیشن

  خاتون
نرم افــزار آمــوزش آشــپزی و 
شــیرینی پزی خاتون یك برنامه 
ساده و سبك اســت كه به صورت 
آنالیــن، پخــت و طــرز تهیــه 
انواع غذا و شــیرینی را به شــما 
آمــوزش می دهد. ایــن نرم افزار 
همــه خوراكی های شــیرین را 
دسته بندی كرده و به عنوان كاربر 
برای انتخــاب شــیرینی دلخواه 
مشــكلی نخواهید داشت. كافی 
است نام شیرینی مورد نظرتان را 
در قسمت جست وجو تایپ كنید 
تا در كمترین زمان ممكن و به طور 
آنالین دستور تهیه آن را دریافت 
كنید. نرم افــزار خاتون این امكان 
را هم برای شما فراهم می كند كه 
تصاویر باكیفیت همه شیرینی های 
تولید شده را ببینید تا دست شما 
در انتخاب یك نوع شــیرینی باز 
باشــد. یكی دیگر از ویژگی های 
این نرم افزار این اســت كه هزینه 
تقریبی پخت شــیرینی هایی كه 
انتخاب می كنید را به شما اطالع 

می دهد.

پنجشنبه

شماره 149
30 دی 1400 

آشنایی با تاریخچه شیرینی های سنتی

سوغات قم برای مظفرالدین شاه
قبل از پیدا شدن سر و كله شیرینی های دانماركی و فرانسوی در مهمانی ایرانی ها، 
باقلوا، مسقطی، راحت الحلقوم و سوهان پای ثابت تشریفات عید به حساب می آمدند. 
این شیرینی های سنتی كه پیشینه برخی از آنها به دوره حكومت قاجار برمی گردد 
هنوز هم جایگاه ویژه ای در مهمانی ایرانی ها به خصوص مهمانی های عید دارند. صرف 
شیرینی در مجالس ایرانی از روزگار قدیم یك سنت دلنشین بود و رسم بر این بوده 
كه مردم بعد از خوردن شیرینی با جمله »شــیرین كام باشید« از میزبان قدرددانی 

می كردند. اهمیت شیرینی در فرهنگ ایرانی به حدی بود كه سفره هفت سین با ظرف 
نقل تزئین می شد؛ نقل های بادامی، بیدمشك، هل دار و... كه عمومًا سوغات تبریز و 
اردبیل و خراسان بودند و اینطور كه جعفر شهری در طهران قدیم نوشته، نخستین 
وسیله پذیرایی از مهمان های نوروزی به حساب می آمدند. این نوع شیرینی هنوز هم 
در قنادی های بااصالت پخته می شود و درباره پخت برخی از آنها خرده روایت هایی 

وجود دارد كه سینه به سینه گشته و به نسل امروز رسیده است.

سوغات حاج خلیفه
حاجی بادام یكی از شیرینی های سنتی استان یزد است اما در كاشان 
هم پخته می شــود. ماجرای پخت این شیرینی هم در نوع خودش 
جالب است. حاج خلیفه كه در یزد شیرینی پز مشهوری بوده به سفر 

حج كه در آن زمان ۶ ماه طول می كشید مشرف می شود و مقدار زیادی شیرینی ازجمله 
بادامی را كه نوعی شیرینی مخصوص حاج خلیفه بود به عنوان توشه راه با خود می برد. 
وقتی از حج برمی گردد چند دانه بادامی داخل جیب مانده بود كه مردم وقتی می بینند به 
آن حاجی بادام می گویند و حاجی خلیفه با این لقب معروف می شود. اگر بخواهیم درباره 
یكی دیگر از خوشمزه ترین شیرینی های سنتی یزد صحبت كنیم باید از كیك یزدی نام 

ببریم كه در تمام ایران  طرفداران زیادی دارد.

میراث ملی
سوغات شیرین كرمانشاهی ها یكی دیگر از شیرینی های پرطرفدار 
نوروزی است كه در برخی از شهرها با شیرینی كرمانشاهی شناخته 
می شود. كرمانشاهی ها به این نوع شیرینی كه به آرد آغشته است و 

خوردن آن برای خودش آدابی دارد »كاك« می گویند. كاك هم این روزها جایش را به 
نسل جدید شیرینی های پرزرق داده و به خاطر ماندگاری باالیی كه دارد از قدیم برای 
پذیرایی دو هفته ای نوروز مورد استفاده قرار می گرفت. سابقه پخت آن را به دوره قاجار 
نسبت می دهند و سابقه 150ساله برای این شیرینی درنظر می گیرند. احتماالً به همین 
دلیل به عنوان یك میراث ملی به ثبت رسیده است. البته كاك در شهرهایی چون شیراز 

هم با مدلی دیگر تولید می شود و تفاوت هایی جزئی در دستور پخت شان وجود دارد.

از عمان تا بندرعباس
این شیرینی هم بیشتر یك دسر ایرانی به حســاب می آید اما در سفره 
نوروزی ایرانی ها به خصوص جنوبی ها جایگاه مخصوصی دارد. مسقطی 
كه با نشاسته و زعفران و مغزپسته درست می شود، سوغات شیراز است 

اما نجف دریابندری در كتاب مستطاب آشپزی می نویسد: »مسقطی در گذشته در سبدهای 
كوچك برگ خرما از بندر مسقط، پایتخت عمان به سواحل ایرانی خلیج فارس می آمد و سپس 
در بندرعباس و بندرلنگه و میناب و بوشهر نظیر آن طبخ می شد«. آنطور كه دریابندری روایت 
كرده مسقطی یك شیرینی وارداتی است. اما چه این روایت را قبول كنیم یا قبول نكنیم، به هر 
حال امروزه این شیرینی تبدیل به یك شیرینی كامال ایرانی شده و تغییر هویت داده است و 

یك پای ثابت بیشتر مهمانی های ایرانی هم محسوب می شود.

راحتی پردردسر
باسلوق یا همان راحت الحلقوم ســوغات مراغه، مالیر و اراك است 
و با شیره انگور، نشاســته، مغز بادام یا مغز هسته شیرین زردآلو و 
ادویه آن را آماده می كنند. امروزه در سطح تهران هم در قنادی های 

مختلفی به راحتی می توانید آن را پیدا كنید. این شیرینی از سال ها قبل تا كنون پای ثابت 
دید و بازدیدهای عید بوده و این سنت هنوز هم در برخی از شهرها پابرجا مانده است. 
راحت الحلقوم با همه راحتی اش در خوردن، دستور تهیه دشواری دارد. فرایند آماده كردن 
این شــیرینی حدود 3 ماه طول می كشــد و در مراغه معموالً آن را اواسط آذرماه تهیه 
می كنند تا در مهمانی های عید نوروز آماده مصرف شود. بله، یك فرایند سه ماهه برای 

پخت چیزی كه اسمش راحت الحلقوم است!

حلوایی كه سوهان شد
درباره به شــهرت رسیدن ســوهان قم روایت های مختلفی وجود 
دارد اما دقیق ترین روایت از دوره قاجار نقل شده است. داستان از 
این قرار است كه حدود سال های 12۸5شمسی كه قرار بود صحن 
عقیق حرم حضرت معصومه)س( افتتاح شــود، مظفرالدین شاه، رئیس ایل قاجار را به 
قم می فرستد. كسبه و بازاریان قم هم به اســتقبال او می روند و هر كدام با خود تحفه 
و هدیه ای می برد كه یكی از آن هدایا، حلوای قمی بوده است. رئیس ایل قاجار هنگام 
بازگشت به تهران می گوید: »آن حلوا، چون سوهان دل مرا صیقل داد و غذایم را هضم 
كرد، از این بدهید تا برای اعلیحضرت ببرم«. به این ترتیب نام حلوای قمی به سوهان 

تغییر می كند و از قم تا تهران و از آنجا به دیگر نقاط ایران می رود.

تكامل حلوا چوبه
درباره تاریخچه گز هم روایت های مختلفی وجود دارد. گفته می شود 
كه در روزگار قدیم، كشاورزانی كه خشخاش كشت می كردند، موقع 
جمع آوری محصول دچار سردی، سستی و تعریق شدید می شدند 
و به همین دلیل به فكر افتادند كه نوعی شیرینی با نام حلوا چوبه بپزند. حلوا چوبه ارزان 
و در دسترس بود و آن را با شكر و سفیده تخم مرغ درست می كردند. این نوع شیرینی 
با گذشــت زمان تكامل پیدا كرد و به گز تبدیل شــد. این شــیرینی به عنوان سوغات 
اصفهان شناخته می شود اما در یزد و شهركرد هم پخته می شود. گفته می شود گز در 
دوره آغا محمد خان قاجار یكی از شیرینی هایی بود كه به عنوان پیشكش به پادشاهان 

كشورهای دیگر هدیه داده می شد.

خرمای نخلستان و آتش هیزم
این شیرینی سنتی كرمان كه ظاهرش شبیه كلوچه است طرفداران 
زیادی دارد. محتوای داخل این شیرینی خوشمزه مخلوطی از خرما به 
همراه پودر هل و یك سری مواد دیگر است. درگذشته مردم كرمان این 
شیرینی خوشمزه را به روش سنتی با روغن محلی و خرمای نخلستان های كرمان و آتش 
هیزم می پختند. امروزه هم این شیرینی را برای پذیرایی در ایام و مراسم خاص مثل عید نوروز 
درست می كنند. جالب اینكه در شهرهای دیگر ازجمله تهران هم این شیرینی را، می توان 
در مغازه ها یافت كه برخی از شهروندان ترجیح می دهند به جای كیك و بیسكوئیت های 
صنعتی از آن استفاده كنند. در كرمان، شیرینی كماچ سهن، قاووت، سوهان زرند، حلوای 

پسته، فالوده كرمانی، نان پر و برشتو پخته می شود اما كلمپه چیز دیگری است.

گران و خوشمزه
شــهر تبریز قدمتی دیرینه در زمینه شــیرینی پزی دارد. یكی از 
معروف ترین شیرینی های تبریز قرابیه است كه سوغات پرطرفدار 
تبریز به شمار می رود و ماده اصلی آن سفید تخم مرغ، شكر و پسته 
است. این شیرینی در شهرهای دیگر مثل زنجان و مراغه هم درست می شود و در تبریز آن 
را برای مهمانی ها و مجالس عروسی طبخ می كنند. قرابیه یكی از شیرینی های نسبتاً گران 
تبریز به حساب می آید چون پایه آن را پسته تشكیل می دهد. تبریز شیرنی های سنتی 
دیگری مثل نوقا، حلوا برزك، لوز، شكالت تسبیحی و اریس هم دارد. پس بیراه نیست 
كه عنوان پایتخت شیرینی ایران را هم به آن اختصاص داده اند؛ چرا كه از تنوع زیادی در 

این حوزه برخوردار است.

سوهان 
قم 

حاجی 
بادام

باسلوق 

مسقطی

كاكگز

كلمپه 
كرمان

قرابیه

مهرداد رسولی

قنادی بهار را با شیرینی های سنتی اش می شناسند. 
به خصوص شــیرینی های كره ای كه با روغن حیوانی 
پخته می شود و عطر و طعم به خصوصی دارد. قنادی بهار 
نخستین جایی است كه در تهران شیرینی های كره ای 
به مشتری های پرتعدادش عرضه كرد و هنوز در ویترین 
این مغازه جای مخصوصی برای این نوع شیرینی درنظر 
گرفته شده است. داستان پخت شیرینی های كره ای در 
قدیمی ترین قنادی تهران را باید از زبان حاج حسین 
ماها شنید؛»قصه پخت بســیاری از شیرینی هایی كه 
امروز در تهران به مشــتری ها عرضه می شود از زمان 
وقوع انقالب كمونیستی شوروی شــروع شد. ماجرا 
از این قرار اســت كه با وقوع انقالب در شوروی سابق، 
ایرانی های مقیم این كشور به كشورهای خودشان پناه 
بردند. ابراهیم عسگریان یكی از همین مهاجران مقیم 
آذربایجان بود كه به ایران برگشت و در قنادی نوپای بهار 
مشغول به كار شد. آمدن او مصادف شد با شروع پخت 
شیرینی های كره ای در ایران. ابراهیم عسگریان آن قدر 
در كارش خبره بود كه خیلی زود در چهارراه سرچشمه 
به استاد ابراهیم معروف شد. شیرینی های پا درازی كه 
االن به مشتری ها عرضه می شود از ابراهیم عسگریان 

در ایران به یادگار مانده است.«

روی در قنادی بهار نوشــته: تأسیس 1317، اما 
صاحب قنادی روایت دیگری دارد. حسین ماها 
كه بین تهران نشــین های قدیمی به آقای بهار 
معروف است می گوید:»پدرم یك مغازه در خیابان 
مولوی داشت كه با یكی از دوستانش شریك بود 
و اسم آن را گذاشته بودند اردیبهشت. آن موقع 
تهران چند قنادی بیشــتر نداشت؛ یكی قنادی 

یاس در میدان بهارستان بود، قنادی شاه رضا در تقاطع خیابان های فلسطین و انقالب و یكی هم شیرینی پزی 
حاجی میرزا بابا در كوچه مروی كه فالوده ها و بستنی هایش معروف بود. پدرم كه از شریكش جدا شد مغازه چهارراه 
سرچشمه را باز كرد و با الهام گرفتن از اسم اردیبهشت نام قنادی اش را گذاشت بهار. در واقع بهار از دل اردیبهشت 
متولد شد و بعد از ۸3سال هنوز سرپاست. از نسل شــیرینی پزهای تهران فقط من زنده مانده ام و در اینكه بهار 
قدیمی ترین قنادی تهران است تردیدی وجود ندارد. اگر بخواهیم درباره قدیمی ترین قنادی ایران صحبت كنیم 
باید از قنادی حاجی خلیفه در یزد نام ببریم. قنادی حاجی خلیفه از روزگار قدیم »سقط پز« بود. این اصطالح را 

برای قنادهایی كه شیرینی های سفت مثل سوهان و باقلوا می پزند به كار می برند«.

در حرفه شیرینی پزی هر شیرینی پزی كه به درجه 
استادی برسد به عنوان خلیفه قنادی شناخته می شود. 
با این تعاریف حسین ماها را باید قدیمی ترین خلیفه 
تهران بدانیم. او شاهد زنده همه اتفاقات تاریخی ای 
بود كه از حدود یك قرن پیــش تاكنون در پایتخت 
رخ داده اســت. مثل حمله متفقین به ایران و وقوع 
خشكســالی در تهران كه منجر به مرگ میلیون ها 
نفر شــد؛»در جنگ جهانی اول كه متفقین ایران را 
اشــغال كردند، روس ها آرد، گندم و شكر ما را تاراج 
بردند و به همین خاطر قحطی آمد. آن موقع پدرم در 
دماوند دوستی داشت كه عسل تولید می كرد. با هزار 
مكافات چند درشكه عسل را به طور پنهانی و با درشكه 
به تهران آوردیم و از در پشــت قنــادی به زیر زمین 
بردیم. با كمیاب شدن شكر، همه قنادی های تهران 
تعطیل شده بود اما چراغ قنادی بهار روشن ماند. ما 
با عسل های دماوند شیرینی هایی می پختیم كه طعم 
بهتری داشــت و مردم هم تصور می كردند آنها را با 
شكر پخته ایم. وقتی ماه رمضان شد با همان عسل ها 
زولبیا و بامیه هم پختیم كه خیلی در تهران معروف 
شد. ما در واقع تقلب كردیم اما آنگونه نبود كه روی 

كیفیت شیرینی ها تأثیر بگذارد.«

قنادی بهار با گذر زمان به یك قنادی خســته بدل شده اما 
در این دهه طوالنی مــزه محصوالتش تغییر نكرده و به طور 
عجیبی از گزند آســیب های دوره مدرنیتــه در امان مانده 
اســت. قدیمی ترین قنادی تهران را در كنار شــیرینی های 
معروف كــره ای و نان خامه ای های بزرگش با نســل جدید 
شــیرینی های بی خطر یعنی شــیرینی های بــدون قند 
می شناسند؛»در جلسه ای كه با وزیر بهداشت سابق داشتیم 
متوجه شدیم كه تعداد بیماران دیابتی زیادشده و همه آنها 
از خوردن شــیرینی های معمولی محروم شــده اند. همان 
موقع به فكر پختن شــیرینی های بدون شــكر و كم كالری 
افتادیم و با شــركت های آلمانی وارد مذاكره شــدیم. برای 
پخت این شیرینی ها از »ایزومالت« كه نوعی شیرین كننده 
بدون قند است و از جو گرفته می شــود استفاده می كنیم. 
مواداولیه ایزومالت از خارج و عمدتاً از آلمان به كشــور وارد 
می شــود. طعم شــیرینی های بدون قند بهار كه پرچمدار 
نسل جدید قدیمی ترین قنادی تهران است با شیرینی های 
معمولی هیچ تفاوتی ندارد.« قدیمی ترین شیرینی پز تهران 
راز مانــدگاری اش در این شــغل را در یــك جمله خالصه 
می كند؛»من عاشق این كار هســتم و در همه این سال ها با 
عشق برای مردم شیرینی پختم. به مردم دروغ نگفتم و با آنها 
مثل فامیل برخورد كردم. مردم این مسائل را حس می كنند.«

یادی از استاد ابراهیم

بهار در اردیبهشت

شیرینی، بدون قندتقلب شیرین

كشف شیرینی خامه ای
نان خامه ای یك شیرینی اصالتاً فرانسوی است كه در اروپا به اسم پرافیت رول و در آمریكا به اسم »كرم پف« و در 
مشهد خودمان به اسم »نارنجك« معروف است. برای شنیدن داستان پخت نان خامه ای در تهران هم باید پای 
حرف های حسین ماها یا همان آقای بهار نشست؛»تا سال1310 فقط قنادی معیلی در الله زار بود كه به سبك و 
سیاق خودش شیرینی خامه ای بزرگ می پخت. آن موقع اصالً چیزی به نام یخچال هنوز اختراع نشده بود. یك روز 
رفتم یك كیلو خامه كه مثل شیر شل بود را خریدم و داخل یخ گذاشتم. صبح كه به مغازه آمدم حسابی سفت شده 
بود. خامه را با یك كیلو شیر و 2كیلو شكر مخلوط كردم و آن قدر آن را هم زدم كه پف كرد و برای پختن شیرینی 
خامه ای آماده شد. این روش را از ابراهیم عسگریان یاد گرفتم كه استاد پختن انواع شیرینی  تر هم بود. او تنها كسی 
بود كه می دانست با خامه می شود شیرینی پخت. روس ها پخت شیرینی خامه ای را از اروپایی ها یاد گرفته بودند.«
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  بازی صد درصد
یكــی از بهتریــن بازی هایی كه 
می تواند برای شما جنبه آموزنده 
هم داشــته باشــد، همین بازی 
اندرویدی صد در صد اســت. این 
بازی، به نوعی از ایده نقشه ذهنی 
وام گرفته شده است. بدین ترتیب 
كه شــما، باید هفت ـ هشت لغت 
مربوط به كلمه ای كه برای شــما 
مشخص می شــود را بیان كنید. 
اما این لغت ها، به نســبت آشنا و 
غیرآشنا بودن شــان، امتیازهای 
متنوعی هــم دارنــد. یعنی اگر 
كلمات رایــج و مرتبط را بگویید، 
در ایــن صــورت امتیازهــای 
كمتری می گیرید. اما اگر كلمات 
گمنام تــری را انتخــاب كنید، 
امتیازهای بیشتری به شما تعلق 
خواهد گرفت. آیا این پایان بازی 
اســت؟ اكیداً. شــما اگر بتوانید 
همه كلمات مرتبــط با واژه های 
مطرح شــده را پیدا و بیان كنید، 

صد درصد امتیاز را می گیرید.

بازی

  بازی شتاب در شهر
معموالً ژانر ورزشی در بازی های 
رایانه ای از اهمیت فوق العاده ای 
برخوردار است. در كنار این ژانر، 
بازی های سرعتی و ماشینی هم 
كه دیگر اهمیت خودشان را دارند 
و همیشــه جزو گزینه های اول 
این دســت بازی ها هستند. حاال 
سرعت در شهر، قرار است كه شما 
را به یك بازی هیجانی و سرعتی 
و ماشینی دعوت كند. این بازی، 
در واقع یك بازی رقابتی در حوزه 
ماشین ســواری با نقشه باز است. 
یعنی راننــده و بازیكن می تواند 
در شهر و محیطی كه برایش در 
نظر گرفته شــده اســت، آزادانه 
رانندگــی كند و بازی، داســتان 
خاصی ندارد. در واقع خود راننده 
پیش می رود و داستانش را شكل 
می دهد. در این مسابقه، بازیكن 
می تواند مأموریت های جالبی را 
در شــهر انجام دهد و همچنین 
در رقابت های رالی داخل و بیرون 

شهر شركت كند.

بازی

  وقایع اتفاقیه
اجازه بدهید كه پیشنهاد بعدی، از 
همین همشــهری خودمان باشد. 
مجموعه پادكســت هایی با عنوان 
وقایع اتفاقیه و بــا عطف به تاریخ 
معاصر و تاریخ قدیمــی ایران در 
همشــهری تولید شــده كه البته 
نســخه صوتی صفحه ای اســت 
كه با همین عنوان در همشــهری 
منتشر می شد. در این پادكست ها، 
وقایع تاریخی جالــب و البته گاه 
متأثركننــده تاریخ ایــران روایت 
می شــود. غالبا ایــن انتخاب ها از 
تاریخ معاصر هستند؛ هرچند گاه 
نیز بــه عقب تــر باز می گردند و به 
وقایع قدیمی تر هــم می پردازند. 
ماجرای جنــگ ایــران و روس، 
قحطی در زمان جنگ جهانی دوم، 
محمدتقی پسیان و... بخش هایی از 
این پادكست ها هستند. می توانید 
در سایت همشهری آنالین یا كانال 
hamshahrinews@، »وقایــع 
اتفاقیه« را جست وجو و این فایل ها 

را دریافت كنید.

پادكست

پنجشنبه

شماره 149
30 دی 1400 

مدیری داریم
چه مهرانی!

بله خالصه، كوتاه سخن آنكه در سرزمین خبرخیزی داریم زندگی می كنیم و از این بابت باید 
ایران را جزو خبرخیزترین و خبرسازترین كشورهای جهان طبقه بندی كنیم. یك مزاحی بین 
جامعه شناس ها و خبرنگارهای ایرانی وجود دارد كه می گویند ما اگر برویم مثال به غرب اروپا یا 
سنگاپور و... بیكار خواهیم شد چون اساسا مسائل كمی برای بررسی و دنبال كردن وجود دارد ولی 
ایران پر از مسائل ریز و درشتی است كه می شود پیگیری كرد. حاال ماجرای ما و خبرهای هفته هم 

این چنین است. كلی خبر ریز و درشت اتفاق می افتد. البته ما نیت كرده ایم كه روی خبرهایی كه 
جذاب  هستند ولی كمتر دیده شده اند مانور بدهیم. اگر هم از دست مان در رفت كه كوتاهی از ما 
بوده است. ولی باور كنید همین خبرهای جذاب و كمتر دیده شده هم به خودی خود اینقدر زیاد و 
شگفتی آور هستند كه باز هم آدم می ماند كدامش را انتخاب كند. در نهایت اینكه، روزگار است 

دیگر؛ ولی آقای طارمی چرا آن جایزه پوشكاش لعنتی را نگرفتی برادر؟

باالخره ما كجاییم؟

خبری منتشــر شــد در 
روزهــای اخیر كــه بله، 
یكی از شــركت هایی كه 
كال كار و زندگــی ندارد 
و وظیفــه اش ولی رصد 
حمل ونقل دریایی است، 
گفته است كه یك اتفاقی 
افتاده؛ اینكه یك كشتی 
كه در حال رفت و برگشت 

در حوالی تنگه هرمز بوده است، اساســا در تنگه هرمز نبوده و بعدا 
فهمیده ایم كه در آن لحظه، داشته در ونزوئال نفت بارگیری می كرده 
است! ظاهرا اطالعات سیستم شناسایی خودكار این كشتی جوری 
تنظیم شــده بود كه مثال بگوید در تنگه هرمز اســت، ولی عمال در 
جایی دیگر بوده. حاال ما كاری به درســتی و غلطی این ادعا نداریم 
ولی خداوكیلی اگر درست بوده باشد باید یك بار دیگر بگوییم كه بله، 
هیچ وقت یك ایرانی را تحریم نكنید، چون شــاید یك وقت دیدید 
شناورهای ما مثال در چابهار رصد می شوند، ولی در همان لحظه در 

ساحل خودتان هستند!

به به! مدیری داریم چه مهرانی!

یك دعوایــی راه افتاده 
اســت بین بعضی ها سر 
مهــران مدیــری. یكی 
افشــاگری می كند، یك 
نفر دیگــر او را با فردین 
مقایســه می كنــد و... . 
حاال كــه نمی دانیم قصه 
از چه قرار است، ولی كال 
قشقرقی به راه افتاده كه 

بیا و ببین. االن وضعیت ما هــم وقتی كه ایــن بگومگوها را داریم 
مشــاهده می كنیم، دقیقا شــبیه وضعیت مهران مدیــری یا اصال 
سیامك انصاری شــده كه یك دفعه وقتی با یك چیز خیلی خاص 
و عجیبی روبه رو می شــدند، با یك حیرت خاصی به سمت دوربین 
و مخاطب ها نگاه می كردند و ابرو باال می انداختند و چشم هایشــان 
گشاد می شد. حاال ما نمی دانیم بخشــی از این دعواها برای گرفتن 
فالوئر و معروفیت بیشتر اســت، یا اینكه نه، واقعا دعوایی در جریان 
 اســت. به خدا این قدر چیزهای عجیب دیده ایم كــه دیگر چیزی 

را باور نمی كنیم.

خریدارش هم پیدا خواهد شد!

آقــا گفته انــد كــه این 
ویالهای »منتســب« به 
نهاد ریاســت جمهوری 
در قشــم هم بــه فروش 
می رســد. چرا قرار است 
به فروش برســد؟ ظاهرا 
برای یكــی از پروژه های 
عظیــم در خلیج فــارس 
آمــده،  كــم  پــول 

گفته اند بــا فروش اینهــا می خواهیــم جبران كســری نقدینگی 
كنیم. حــاال ما متوجــه دو تــا چیز نمی شــویم این وســط، اول 
 اینكــه »منتســب« یعنــی چــه؟ یا هســت یــا نیســت دیگر. 
بحث مهم دیگری كه حاال برخی از كاربران فضای مجازی هم مطرح 
كرده اند، آن اســت كه چه كســی می خواهد اینها را بخرد و به چه 
منظوری؟ البته باور كنید همین فردا كه قصد فروش جدی شــود، 
یك دفعه هزار تا مشتری دســت به نقد پیدا می كند. می گویید نه؟ 
بنشینید و تماشا كنید كه چه كسانی و با چه مبالغی اقدام به خرید 

چنین اماكنی كرده اند...

اگر گفتید این كیست؟!

جان من اگــر گفتید آن 
نفر وســطی چه كســی 
اســت؟ كمی فكر كنید؛ 
یادتان نمی آیــد؟ یكی از 
بازیگرهــای درجــه یك 
ایرانی است كه این روزها 
هم خیلی در اوج اســت. 
نشــناختید؟ این عكس 
متعلق به 20سال گذشته 

است؛ به خاطر همین هم هست كه كیفیت ندارد. آن نفر وسط، جواد 
عزتی است. جا خوردید؟ این عكس را عباس جمشیدی فر، هنرمند 
و بازیگر كشورمان منتشر كرده است. بعد نوشته است كه »20سال 
پیش درجه یك بودی هنوزم در آستانه 40سالگیت درجه یكی؛ چقدر 
خوبه همیشه آدم درجه یك باشه؛ كاش همه آدم ها مثل تو باشن.« 
خالصه كه تولد جواد عزتی را تبریك گفته اســت. از راست به چپ، 
اولی كه عباس جمشیدی فر اســت، دومی جواد عزتی. راستی، اگر 
فكر می كنید در آینده ستاره خواهید شد، حتما عكس هایی كه با رفقا 

داشته اید را از آنها بگیرید و پاك كنید...

ما و قطب شمال؟

آقا یك خبر دیگر هم این 
روزها نشــر یافته كه در 
نوع خودش خیلی جالب 
است. ما كه نه قطب شمال 
بوده ایم و نــه خبر داریم 
و نه می دانیــم، اما برخی 
رسانه ها مدعی شده اند كه 
سرویس امنیت و اطالعات 
دانمارك، گفته كه ایران 

به همراه روســیه و چین دارد از قطب شمال جاسوسی می كند! بعد 
دانماركی ها هشدار داده اند كه چه نشسته اید كه اینها دارند جاسوسی 
می كنند. حاال این روسیه كجای زمین قرار دارد؟ دقیقا چسبیده به 
قطب شمال و اساسا جزو اعضای اصلی شورای شمالگان هم هست و 
بیشتر قطب شمال مال خود روسیه است. چین هم حاال وقتی دیده 
كه تغییرات اقلیمی دارد جدی می شود و باید آنجا حضور داشته باشد، 
خودش را چسبانده به قطب شمال و شده عضو ناظر این شورا. بابا به 
ایران چه كار دارید خب؟ چرا ما را می خواهید قاطی دعواهای خودتان 

بكنید؟ ما سه تا را كجا می برید خب؟

این دزدان بدشانس بدشانس!

اول دیدیــم كــه تیتــر 
زده انــد دامــادی كه به 
خانه پدرزنش دســتبرد 
زده بود دستگیر شد. بعد 
دیدیم كه  ای داد، همین 
همشهری خودمان منتشر 
كرده. اما ماجرا به قدری 
جالب بود كه نتوانستیم 
بی اعتنــا بگذریم. گفتیم 

امروز هم به آن اشــاره كنیم، اگر نخوانده اید در روزهای گذشــته، 
از دســت تان نرود. دامادی از خانه پدرزنش ســرقت كرده اما چون 
عذاب وجدان داشــته، شــب ها به خاطر اســترس در خواب حرف 
می زده. ماجرا هم از جایی شــروع شــد كه فهمید پدرزنش مقدار 
زیادی دالر در خانــه پنهان كرده. بعد هم كــه توی خواب صحبت 
كرده و همســرش قصه را فهمیده و بــه پلیس لــو داده؛ یعنی ما 
هنوز هم كه این خبر را شنیده ایم، چهارشــاخ مانده ایم! یعنی آدم 
 بدشــانس حتی خالف هم بخواهد بكند، این طــوری گیر می افتد؛ 

عبرت بگیرید.

چه حركتی می كنند این سلبریتی ها!

یكی از كارهای قشــنگی 
كه معموال ســلبریتی ها 
در همه جــای دنیا انجام 
كارهــای  می دهنــد، 
خیریه است. این افراد با 
شــهرتی كه دارند، عمال 
می تواننــد موجب توجه 
عمومی به یك معضل یا 
مشــكل یا هر موضوعی 

شــوند و ایــن، اتفــاق بســیار مثبتی اســت. حــاال برخــی از 
بازیگــران خانــم كشــورمان از ایــن تــوان خودشــان ســود 
 برده  اند و فوتسالیســت شــده اند. آنهــا با عضویت و بــازی در تیم 
فوتســال هنرمندان، هــم توان بدنی شــان را محــك زده اند، هم 
كــودكان كار را بار دیگر در معــرض توجه قرار داده و بــه نفع آنها 
بــازی كرده اند. »ای كه دســتت می رســد كاری بكن«؛ شــمایی 
كه از موهبت شــهرت برخورداری، به جای ســیگار گوشه دهانت 
 گذاشــتن و بدآمــوزی، بــرو از این كارهــای مثبت بكــن؛ اینكه 

از دستت بر می آید...

تن فردوسی را نلرزانید

آقا تو رو به خدا تن و بدن 
ما را اینقدر نلرزانید؛ ایضا 
تن و بدن جناب فردوسی 
مرحــوم را در گــور نیز. 
ماجرا چیست؟ یك استاد 
زبان و ادبیات فارســی به 
نــام ســعید حمیدیان، 
آمــده و گفته اســت كه 
»بســی رنــج بــردم...« 

فردوســی، بیتــی جعلی اســت. او حتــی پــا را فراتر گذاشــته 
 و ادعــا كــرده كــه بیــت معــروف »چــو ایــران نباشــد...« 
هم مشــكوك اســت كه برای فردوســی باشــد یــا نــه. بعد هم 
گفته اســت كه به این دلیل و آن دلیل، نمی شــود قســم حضرت 
 عباس خورد كــه این ابیات از فردوســی باشــد. البته بخشــی از 
دالیلــش هــم منطقی بــودن یــا نبــودن مصرع هاســت كــه 
حاال توضیــح اش بمانــد. آقــا تو را بــه خدا تــن این فردوســی 
 عزیــز رو اینقــدر نلرزانیــد؛ حــاال آبــروداری كنیــد و چیــزی 

نگویید خب...

هفته گردی

نگاهی به یكی از خاص ترین جنگ های تاریخ 
ایران انداخته ایم؛ نبردی به نام چالدران

آه اگر شاه  اسماعیل 
حرف گوش می كرد...

این سال ها البد در جریان ماجراهای اردوغان و تركیه و بلندپروازی هایی كه دارد، ماجراهای 
صفویه و عثمانی و... را هم زیاد شنیده اید. از یك طرف اردوغان تشبیه به سالطین عثمانی 
می شود كه داعیه قدرت طلبی دارد و از سوی دیگر درباره ایران و صفویه و... صحبت می شود. 
اما وقتی كه نوبت به داستان صفویه و عثمانی می رسد، یكی از نمادها و اتفاقات مهمی كه 
مطرح می شود، جنگ چالدران اســت. البته كه ایران در این جنگ شكست خورد؛ اما این 
جنگ، یكی از دفاع های جانانه ایرانی ها علیه بیگانگان بود و باعث شــد تا بعدها، ایرانیان 
مجهز به سالح گرم شوند و بتوانند مقابل عثمانی ها خودی نشان بدهند. اجازه بدهید در 

تاریخ گردی این شماره، نیم نگاهی هم به داستان پرسوز جنگ چالدران داشته باشیم.

1
جنگ چالدران كی اتفاق افتاد؟ در ســال 893شمسی؛ دیگر خودتان 
حساب كنید كه چند سال پیش بوده است. جالب اینكه از این نبرد، با 
عنوان مهم ترین جنگ پارتیزانی تاریخ ایران هم نام برده می شــود كه 
البته مشخص نیست ادعای درستی باشد یا نه. این نبرد در 20 كیلومتری شهر خوی، 
در منطقه چالدران اتفاق افتاد. همین االن هم اگر مراجعه كنید، یادبودی به این منظور 
در آنجا تدارك دیده شده است. طرفین نبرد هم كه ارتش های ایران و عثمانی بودند. 

آن موقع، شاه ایران، شاه اسماعیل صفوی بود و شاه عثمانی هم سلطان سلیم.

اول اینكه باید اشاره كنیم كه ایران زمان صفویه، دو دشمن عمده داشت؛ 
یكی ازبك ها در شمال شرق بودند، یكی هم عثمانی ها در شمال غرب. 
البته خوانین و شورشی ها و... هم بودند كه زیاد خطر بزرگی محسوب 
نمی شدند. خالصه اینكه خبر رسید ارتش عثمانی با 100هزار نفر به چالدران آمده 
و خیمه زده  است. خبر به گوش شاه اسماعیل رسید و از این حمله اجنبی ها به شدت 
دلخور و ناراحت شد. چنین بود كه شال و كاله كرد و خودش را به تبریز رساند تا مقابل 
عثمانی ها قرار بگیرد. تعداد ســربازان ارتش ایران در این نبرد را 40هزار نفر تخمین 

می زنند. البته شاه، از عشایر محلی و... هم كمك گرفت.

2

شاید ســؤال كنید كه »چرا عثمانی ها به ایران حمله كردند؟«. ماجرا 
این بود كه دولت صفویه در ایران داشت حسابی سروسامان می گرفت. 
صفوی ها هم شیعه مذهب بودند. جالب اینكه بخش اعظمی از صوفیان 
تركمانی هم كه بیشترشان در آناتولی و شام زندگی می كردند، متمایل به صفوی ها و 
پیوستن به آنها بودند و حتی بخشی نیز به ارتش صفوی ها پیوسته بودند. خالصه اینكه 
سلطان عثمانی از این بابت حسابی احساس خطر می كرد؛ خاصه اینكه شاه اسماعیل 
هم قبال این قضیه متمایل بودن بخشی از ساكنان شرقی قلمرو عثمانی به صفوی ها را 

به روی سلطان عثمانی آورده بود.

3

سر شما را درد نیاوریم؛ این ترس باعث شد تا سلطان عثمانی كه میل به 
فتح اروپا كرده بود، به سمت شرق برگردد و بخواهد درسی به شاه اسماعیل 
بدهد. در واقع سلطان عثمانی، بیشتر از اینكه بخواهد درسی به صفوی ها 
بدهد، از قدرت گرفتن شیعیان در قلمرو خودش و در نتیجه پایان امپراتوری عثمانی 
می ترسید. گفته می شود اگر جنگ چالدران به نفع ایرانی ها تمام می شد، شاه اسماعیل 
می توانست حتی بیشتر از تیمور لنگ قدرت بگیرد و اساسا امپراتوری عثمانی هم دیگر 

رنگ تاریخ را به  خودش نمی دید؛ چراكه تازه در ابتدای قدرت گیری بود.
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با این توضیحات، باید جنگ چالدران را جنگی سرنوشت ســاز دانست كه 
مشخص می كرد طرفین آن، به هر حال رنگ تاریخ را خواهند دید یا نه. البته 
حاال بین خودمان بماند؛ در این بین شیطنت های شاه صفوی هم بی تأثیر 
نبود؛ ضمن اینكه در ماجرای جنگ و شكست هم، عدم  مشورت پذیری درست او در شكست 
ایرانی ها بی اثر نبود... كه حاال عرض می كنیم خدمت شما. حقیقت امر اینكه شاه اسماعیل 
به هر حال از نخوت شاهانه برخوردار بود و این قابل كتمان نیست. او در جریان فرستادن 
شــاه بایزید عثمانی كه برای اعتراض به برخورد صفوی ها با اهل سنت به ایران آمد، غرور 

بیجای زیادی به خرج داد.
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از سوی دیگر شاه اســماعیل، وقتی كه عدم برخورد بایزید عثمانی را دید، كمی 
مغرورتر شد و حتی پا را فراتر گذاشت. او حتی سر بریده شیبك خان ازبك را همراه 
با لیستی بلندباال از درخواست های صفوی ها به دربار عثمانی ها فرستاد. همچنین 
شاه اسماعیل و صفوی ها، در ماجرای شورش سلطان سلیم علیه پدرش یعنی سلطان بایزید، از فرصت، 
استفاده و شورش هایی را در داخل سرزمین عثمانی ها ایجاد كردند و بخشی از نیروهای عثمانی و 
ازجمله نیروهای ینی چری ها را هم كه در به قدرت رسیدن سلطان عثمانی نقش زیادی داشتند، جذب 
كردند. صفوی ها در واقع می خواستند از ماجرای شورش داخلی عثمانی به نفع خودشان استفاده 
كنند. در نهایت ابر و باد و مه و خورشید و فلك دست به  دست هم دادند تا جنگ چالدران اتفاق بیفتد.
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مشكل بزرگ ایرانی ها در جنگ چالدران، ارتش سنتی آنها بود؛ این در حالی بود 
كه عثمانی ها مجهز به توپ های سنگین بودند. تصور كنید كه ایرانی ها در این 
نبرد صرفا 500تفنگ داشتند؛ هرچند كه نبرد در دشت های باز، می توانست 
یك نبرد پارتیزانی را شكل دهد كه ایرانی ها در آن سابقه ای طوالنی داشتند. شاه اسماعیل پیش 
از نبرد، بزرگان ارتش و امرا را جمع كرد تا استراتژی تدوین كنند. نورعلی خلیفه و محمدخان 
استاجلو، با روش های جنگی عثمانی آشنا بودند و پیشنهاد دادند قبل از استقرار نهایی آنها، باید 

حمله به آنها آغاز شود؛ چون توپخانه اگر مستقر شود، دیگر نمی شود كاری كرد.
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پیشنهاد آنها این بود كه باید سریعا و از پشت به نیروهای عثمانی حمله ور شد. البته كه 
پیشنهادی كامال منطقی بود؛ اما این پیشنهاد را شخص شاه اسماعیل و دورمیش خان 
استاجلو رد كردند. به صفوی ها فرصت دادند تا آرایش دفاعی عثمانی كامل شود. جنگ 
شروع شد و جناح راست ایران، جناح چپ عثمانی ها را در هم كوبید. حتی حسن پاشا، فرمانده این جناح 
نیز كشته شد. اوضاع طوری پیش رفت كه سلطان سلیم حتی فكر كرد كه در حال شكست خوردن 

است و می خواست از میدان نبرد فرار كند؛ اما كمی بعد، اوضاع به نفع عثمانی ها تغییر یافت.
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ارتش عثمانی به قدری زیاد بود كه سربازانش همینطور پشت سر هم صف كشیده 
بودند تا نوبت شان بشود و بجنگند. وقتی حمله عثمانی ها شروع شد، قزلباش ها و 
سربازان و عشایر، جانانه مقاومت می كردند؛ ازجمله دو هزار سرباز قزلباش كه دو 
هفته مقابل یك ستون 25هزار نفری قوای ینی چری مقاومت كردند. توپخانه سنگین عثمانی  ها 
كه به  كار افتاد، دیگر كار تمام شد اما ایرانی ها دست از مقاومت برنمی داشتند. سلطان سلیم هم 

ارتش خودش را تهییج می كرد كه »هر چه عجم بكشید، ثواب بیشتری می برید«.
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ایرانی ها  ول كن جنگ نبودند تا اینكه یكی از روحانیون معروف زمانه، قرآن به دست 
نزد شاه  اسماعیل رفت و قسمش داد كه مقاومت نكند و برگردد؛ چراكه اگر او اسیر یا 
كشته شود كل ایران شیعه به تصرف سلطان عثمانی درمی آید و اتفاقاتی كه ضمن 
كشتار شیعیان در قلمرو این امپراتوری افتاده بود، این  بار شدیدتر تكرار خواهد شد. شاه  اسماعیل 
نیز كه دید اوضاع چنین است، با همراهی چند تن از فداكارترین سربازانش، از میدان نبرد گریخت. 
تلفات ارتش ایران هفت تا ده برابر عثمانی ها بود و كردستان تركیه، كردستان عراق و كردستان 
سوریه با آذربایجان و بخش های ایرانی كردستان تا همدان، در این نبرد به تصرف عثمانی ها درآمد.
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  از نكات جالبی كه در این نبرد وجود داشت و برخی از مورخان به آن اشاره كرده اند، شركت زنان 
ایرانی در جنگ است. گفته می شود كه این زنان، دوشادوش همسران خود كالهخود و زره و خفتان و... 
پوشیده و به جنگ شتافته بودند. وقتی كه سلطان عثمانی، فاتحانه در حال بازدید از پیكر سربازان 
ایرانی بود، متوجه این قضیه شد و به دلیری و میهن پرستی آنها درود فرستاد و فرمان داد تا با تشریفات 
نظامی به خاك سپرده شوند. سلیم بعدها به تبریز رفت؛ هرچند خیلی زود آنجا را ترك كرد و به جایی 

دیگر رفت. دلیل تخلیه تبریز و آذربایجان توسط عثمانی  ها نیز مقاومت های ملی صورت گرفته بود.

تاریخ  گردی



 ستاره ها در 
پنجره زمستانی

نقل وانتقاالت زمستاني ممكن است 
با حضور بازيكنان بزرگ، داغ شود

پدرو براوو، دوســت صميمي مينــو رايوال كه 
خودش هــم مدير برنامه بازيكن اســت، گفته 
اگر امباپه به رئال مادريد برود، هالند به بارسلونا 
خواهد رفت. رايوال رابطــه خوبي با الپورتا دارد 
و بارســلونا دنبال راهي براي فراهم كردن پول 
خريد مهاجم نروژي و همچنين پورسانت مدير 
برنامه هاي او ست. كواترو، چاپ اسپانيا ادعا كرده 
كه هالند روز جمعه يعني فردا تصميمش درباره 
آينده  اش را اعالم مي كند. فعال چند بازيكن ريز 
و درشت ديگر در پنجره نقل وانتقاالتي زمستاني 

جابه جا شده اند اما هنوز بمبي نتركيده است.

   كوالروف: كوالروف، مدافع چپ شــوتزن 
و گلزن اينتر قصد دارد به خاطر طوالني شــدن 
مصدوميتش فوتبال را كنار بگذارد و به كادر فني 
اين تيم اضافه شــود. اين مدافع صرب به دليل 
مصدوميت ها امســال تنهــا 44 دقيقه در تمام 

رقابت ها به ميدان رفته.

   اريكسن: هافبك سرشناس دانماركي پس 
از آنكه با اينتر قراردادش را فســخ كرد، به نظر 
مي رسيد به ليگ دانمارك و تيم اودينسه برخواهد 
گشت. او به دليل مشكل قلبي اش اجازه بازي در 
سري آ را به دست نياورده بود. حاال خبر رسيده كه 
برنتفورد انگليس هم او را مي خواهد. او قبال اعالم 
كرده بود كه دوســت دارد به ليگ برتر برگردد. 
درصورت نهايي شــدن اين انتقال شانس بازي 
براي سامان قدوس از امروز هم كمتر خواهد شد.

   كوالشيناچ: مدافع بزن بهادر آرسنال كه 
يك بار افرادي را كه مي خواستند اوزيل را خفت 
كنند كتــك زده بود، از اين تيم جدا شــد. اين 
مدافع 28ساله بوسنيايي قراردادش را فسخ كرد 
و به مارسي در فرانسه رفت. او ژانويه سال گذشته 
هم قرضي به شالكه رفته بود. كوالشيناچ در اين 
فصل تنها در 5بازي به ميدان رفت. در پست او 

تيرني و تاوارش بازي مي كنند.

   ديباال: 2بازي پياپي است كه ديباال پس از 
گلزني به جايگاه مديران يوونتوس روي سكوها 
نگاه مي كند و شادي بعد از گل نقابي معروفش را 
انجام نمي دهد. او از روند مذاكرات تمديد قرارداد 
ناراضي اســت. يووه نمي تواند دستمزد باالي 
درخواســتي اش را بدهد. ديباال كه حاضر نشد 
ضربه پنالتي را در برد 4بر يك مقابل سمپدوريا 
بزند و آن را بــه موراتا داد، يكــي از گزينه هاي 

بارسلونا براي فصل آينده محسوب مي شود.

   فيرمينــو: اسكاي اســپرت بــه نقل از 
ال ناســيونال مدعي شــد كه روبرتو فيرمينو 
به دليل اينكه جايگاهش را در ليورپول از دست 
داده، قصد دارد از جمع قرمزها جدا شود و حاال 
بارســلونا قصد دارد با پيشــنهادي 20ميليون 
يورويي به ســراغ جذب اين مهاجم 30ساله و 
برزيلي برود. اگر ليورپول در تابستان يك مهاجم 
جذب كند، يورگن كلوپ با جدايي اين بازيكن 

مشكلي نخواهد داشت.

   مگوايــر: 90min ادعا كرده كــه رالف 
رانگنيــك 3 بازيكــن انگليســي و ملي پوش 
منچستريونايتد يعني لوك شاو، آرون ون بيساكا 
و هري مگواير را نمي خواهد. او در بازي آخر به 
مگواير بازي نداد و مدت هاست از شاو و بيساكا 
در تركيب استفاده نمي كند. اين 3 بازيكن بايد 
اميدوار باشــند در پايان فصل سرمربي ديگري 

جاي اين آلماني به اولدترافورد بيايد.

   سوارس: لوئيس سوارس مهاجم 34ساله و 
اروگوئه اي اتلتيكومادريد از استون ويال پيشنهاد 
دارد و استيون جرارد پيش از اين شخصا با اين 
بازيكن صحبت كرده اســت. اين انتقال پس از 
فيليپه كوتينيو مي توانــد دومين خريد بزرگ 
جرارد در نقل و انتقاالت زمستاني باشد و بار ديگر 
اين دو بازيكن را همانند حضور در ليورپول در 

جمع خود ببيند.

   دمبله: عثمان اعصاب هواداران بارســا را 
به هم ريخته. او توســط مديــر برنامه هايش به 
باشگاه اطالع داده كه انتظار دريافت قراردادي 
5 ســاله با مجموع حقوق 200 ميليون يورو به 
عالوه 20 ميليون يورو متغيــرات و 20 ميليون 
يورو حق مدير برنامه هايش را دارد. كاتاالن هاي 
عصباني ابتدا تصميــم گرفتنــد او را تا پايان 
قراردادش در تابستان به سكوها تبعيد كنند اما 
براي خروج او در اين ماه، او را به منچسترسيتي 
و حتي رئال مادريد پيشنهاد دادند. خاوي ميگل، 
خبرنگار AS و از دوســتان ژاوي مدعي شده 
است كه ال كالسيكو احتماال آخرين بازي دمبله 

با لباس بارسلونا بوده است!

   صالح: محمد صالح هــم كه هم اكنون به 
همراه تيم ملي مصر در جام ملت هاي آسيا حضور 
دارد و ديروز با سودان بازي داشت، درخواست 
حقوقي نجومي از ليورپول داشــته اســت. او 
براي تمديد قرارداد درخواست حقوق هفتگي 
400هزار پوند دارد كه دو برابر حقوق فعلي اش 
اســت. اين يعني يك قرارداد 4 ســاله جديد، 
بيش از 80 ميليون پوند بــراي ليورپول هزينه 
خواهد داشت. صالح در قرارداد كنوني خود كه 
5 ساله بوده و تا سال 2023 اعتبار دارد، ساالنه 

10.4ميليون پوند دريافت مي كند.

بنيامين كريمیگزارش
روزنامه نگار
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رؤيايت را شيرين تر كن 
تيم ملي فوتبال زنان ايران امروز براي نخستين بار جام ملت هاي آسيا را تجربه مي كند 

ايران به لحاظ رنكينگ ضعيف ترين تيم جام است اما حداقل به صعود از گروه اميد دارد
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4عالمت سؤال ستاره بی رؤيا فراریان واكسن
 چند پرسش نقل وانتقاالتي

  از يحيي گل محمدي
 در آستانه پنجره زمستاني

سعيد عزت اللهي در آستانه پيوستن به 
الغرافه قطر قرار گرفته؛ انتخاب هاي او 

همچنان هيجان انگيز نيست

ورزشكاران ضد واكسن اگرچه اقليت جامعه را 
تشكيل می دهند اما تبديل شدن  آنها به چهره 

كمپين های ضدواكسن می تواند خطرناك باشد
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اگرميبرد،ميآمد

خامنشوسردار!

نهبابا؛بايدلوگوراخرابكنيد

در ادامه حذف مدعیان از جام حذفي، 
گل گهر هم برابر نســاجي تن به 
شكست 3 بر يك داد و از گردونه 
رقابت ها كنار رفت. نكته ويژه اين 
بازي اما غیبت امیــر قلعه نويي در 
نشست خبري بعد از بازي بود. سرمربي 
گل گهر كه قبل از مسابقه توضیحات مبسوطي در مورد شرايط 
اين تیم و »ظلم« صورت گرفته در حق گل گهر ارائه داده بود، 
بعد از بازي در نشســت حاضر نشد. فهمیدن دلیلش هم البته 
چندان سخت نبود؛ نیامد، چون حرفي براي گفتن نداشت. بازي 
در مشــهد و روي يك زمین هموار برگزار شد و عیب و ايرادي 
هم در كار نبود. در اين شرايط امیر مي آمد و از چه چیزي گله 
مي كرد؟ مطمئن باشید اگر تیمش مي برد، او مقابل خبرنگاران 
حاضر مي شد و حتي به تیم بزرگ نساجي بابت بازي خوبش 

تبريك مي گفت!

لحظه به لحظه به زمان جدايي سردار 
آزمون از لیگ روسیه و حضور او در 
كشوري ديگر نزديك تر مي شويم. 
اين اتفاق يا در همین زمستان رخ 
مي دهد و يا آزمون در تابستان بعدي 
به عنوان بازيكــن آزاد به هر تیمي كه 
خواست ملحق مي شود. همین مسئله باعث شده اتفاقات عجیبي 
در روسیه براي او رخ بدهد؛ يك روز به سردار حمله مي كنند، 
يك روز برايش پرونده اخالقي )درست و غلطش را نمي دانیم، اما 
زمانش جالب است( باز مي كنند و يك روز هم بي هوا به او محبت 
مي كنند. در آخرين نمونه تويیتر رسمي باشگاه زنیت تصاويري 
از آزمون منتشــر كرده و نوشــته: »اين هم هديه به شما كه 
مي دانیم عكس هاي سردار را دوست داريد.« امیدواريم مهاجم 
تیم ملي كشورمان تحت تأثیر هیچ كدام از اين جوسازي ها قرار 

نگیرد. واقعا وقتش شده او برود.

يكي از اتفاقات جالــب اين روزهاي 
فوتبال اروپا هم تبريك بارســلونا 
به رئال مادريــد بابت قهرماني در 
سوپرجام اسپانیا بود. اين مسابقات 
با حضور 4تیم در رياض برگزار شد و 
رئال مادريد با غلبه بر بیلبائو در فینال 
عنوان قهرماني را به دســت آورد. عالم و آدم در جريان رقابت 
ديرينه بارسا و رئال هستند. جالب اينجاست كه كاتاالن ها در 
نیمه نهايي همین مســابقات به رئال باختند و اوت شدند، اما 
هیچ كدام از اينها مانع از آن نشــد كه باشگاه بارسلونا موفقیت 
اخیر را به كهكشاني ها تبريك بگويد. البته شايد هم اين مسايل 
به خاطر حرفه اي نبودن فوتبال آنها رخ مي دهد. اگر فوتبال شان 
حرفه اي بود، به جاي اين سوسول بازي ها، مدام علیه هم بیانیه 
مي دادند و حتي در پوستر مخصوص پیش بازي، لوگوي باشگاه 
مقابل را مخدوش مي كردند. مثال ستاره هايش را برمي داشتند... !

تیم ســپاهان با 4بازيكن، بیشترين تعداد 
نفرات را در تیم منتخــب نیم فصل دارد. 
در تیم منتخب نیم فصــل اول لیگ برتر 
كه براســاس نمرات متريكا شكل گرفته، 
4سپاهاني، 3استقاللي، 2پرسپولیسي و 2بازيكن هم از گل گهر سیرجان 
حضور دارند و سواي اين 4تیم، هیچ باشگاه ديگري در اين تیم منتخب 
نماينده اي ندارد. از 4بازيكني كه خط دفاعي تیم منتخب را تشــكیل 
داده اند 3نفر سپاهاني هســتند. امید نورافكن و دانیال اسماعیلي فر در 
سمت چپ و راست به همراه گولسیاني در دفاع میاني، 3مدافع سپاهان 
در تیم منتخب نیم فصل هســتند. در جلوي زمین هم فرشاد احمدزاده 
يكي از وينگرهاي تیم منتخب نیم فصل اســت. فرشاد در ابتداي فصل 
نیمكت نشین بود اما با بازي هاي خوبش به مرور به تركیب اصلي رسید و 

نهايتا با میانگین امتیاز 7.21سومین بازيكن برتر نیم فصل شد.

تیم سپاهان با اينكه به نتايج دلخواهش در 
نیم فصل اول نرسید و در رتبه سوم جدول 
قرار گرفت، بیشــترين بازيكــن را در تیم 
منتخب دارد. اما در عوض اســتقالل كه با 
امتیاز عالي 35، صدرنشین دور رفت شده با يك بازيكن كمتر از زردپوشان، 
فقط 3نفر در تیم منتخب نیم فصل دارد. تیم مجیدي در هر خط يك نفر را 
در بین بهترين هاي نیم فصل دارد. سیاوش يزداني در دفاع میاني، مهدي 
مهدي پور در خط هافبك و امیرحسین حسین زاده در خط حمله 3بازيكن 
استقالل هســتند كه به تیم منتخب نیم فصل راه يافته اند. مهدي پور با 
میانگین امتیاز 7.23بهترين بازيكن فصل اســتقالل بوده و در جدول 
بازيكنان لیگ، بعد از اسماعیلي فر رتبه دوم را دارد. يزداني و حسین زاده 

هم به ترتیب در رتبه هاي ششم و يازدهم جدول بازيكنان هستند.

و اما تیم هايي كه 2بازيكن در تیم منتخب 
نیم فصل دارند؛ پرسپولیس كه در رتبه دوم 
جدول رده بندي است و گل گهر كه با حكم 
كمیته انضباطي 25درصد امتیازاتش را از 
دست داده و به جاي رتبه سوم در پله هشتم لیگ نشسته است. از جمع 
پرسپولیسي ها مهدي ترابي در خط میاني و امید عالیشاه در خط حمله 
تیم منتخب هستند. عالیشاه با امتیاز 7.21بهترين بازيكن پرسپولیس و 
چهارمین بازيكن برتر نیم فصل بوده است. ترابي هم پشت سر او در رتبه 
پنجم قرار دارد. از تیم گل گهر هم محســن فروزان و ســعید صادقي به 
تیم منتخب نیم فصل رســیده اند. فروزان با امتیاز 7.08باالتر از حقیقي 
و حســیني بهترين گلر نیم فصل بوده و صادقي هم با 4گل و 4پاس گل 

دهمین بازيكن برتر نیم فصل بوده است.

مسابقات مرحله يك هشــتم نهايي جام حذفي هنوز به پايان نرسیده و 
معطل برگزاري مسابقه استقالل و پیكان است تا هشتمین تیم صعود كرده 
از اين دور هم مشخص شود. اين بازي به خاطر ابتالي تعدادي از بازيكنان 
استقالل به ويروس كرونا به تعويق افتاده است. با اين حال تركیب 7 تیم 
ديگر مشخص شده و اين در حالي است كه بسیاري از بزرگان و مدعیان 

كسب عنوان قهرماني از اين مسابقات كنار رفته اند. پرسپولیس، 
نساجي، آلومینیوم اراك، مس رفسنجان، مس كرمان، خیبر 

خرم آباد و خلیج فارس ماهشهر 7 تیمي هستند كه در 
مرحله يك هشتم نهايي حاضر خواهند بود.

اگرچه همیشه جام حذفي را به عنوان جام 
شگفتي ها شــناخته ايم، اما رويدادهاي 
غیرمنتظره مسابقات امسال از حد تصور 

خارج بوده است. تراكتور كه در مرحله قبلي 
به مس رفسنجان باخت و اوت شد. 

در يك هشتم نهايي هم سپاهان برابر آلومینیوم شكست خورد، فوالد به 
مس كرمان باخت و گل گهر ســیرجان نیز برابر نساجي مازندران تن به 
شكست داد. از بین ســاير تیم هاي لیگ برتري، نفت مسجدسلیمان با 
شكست برابر خلیج فارس ماهشهر از دور مسابقات كنار رفت و نفت آبادان 
هم با تیم دومش به خیبر باخت.همه اينها يعني پرسپولیس و استقالل 
)آبي ها درصورت برتري برابر پیكان( تنها مدعیان سنتي باقي مانده 
در مرحله يك چهارم نهايي هستند و حداقل روي كاغذ، فتح 
جام براي آنها در دسترس تر از هر زمان ديگري خواهد 
بود. هرچنــد تیم هايي كه امثال ســپاهان و فوالد 
را حذف كردند، توانايي ايجاد دردســر براي 
سرخابي ها را هم دارند. ضمن اينكه احتمال 
برخورد زودهنگام پرسپولیس و استقالل هم 
در اين مسابقات وجود دارد كه اگر اتفاق بیفتد، 

خیلي جالب خواهد شد.

نكته بازی

متريكاآماربازی

راحتالحلقوم؟
همه مدعیان، جام حذفي را براي سرخابي ها گذاشتند و رفتند

ستارهبيرؤيا
انتخاب هاي سعید عزت اللهي همچنان 

هیجان انگیز نیست

خبر آخر

وز خبر ر

هندبالبا2پيروزي
بهعربستانرسيد

تیم ملي هندبال ايران امروز با روحیه خوب مقابل 
عربســتان قرار مي گیرد. اين تیم كه در مسابقات 
قهرماني آسیا حاضر شده است، در 2بازي پپاپي 

به 2پیروزي رسید.
ايران روز اول اســترالیا را 32-10 شكســت داد 
و در بــازي دوم هم ديــروز هنــد را 42-29 برد. 
پیش بیني مي شــد كه ايران در اين دو بازي كار 
سختي نداشته باشد. نه هند و نه استرالیا كارنامه 
درخشاني در هندبال ندارند و 2پیروزي آسان، توقع 
بیجايي از تیم نبود. اما عربستان اصلي ترين حريف 
ايران در مرحله گروهي اســت. ايران و عربستان 
ساعت18:30 امروز مقابل هم قرار مي گیرند. اين 
بازي براي تعیین صدرنشین است. تیپ رمضاني، 
سرمربي تیم استرالیا بعد از بازي با ايران، پیش بیني 
كرد كه ايران مي تواند صدرنشین گروه باشد: » اگر 
ايران همانطور كه مقابل ما بازي كرد با عربستان 

بازي كند، مي تواند در رده اول گروه قرار بگیرد.«
از روز اول تورنمنت، تمركز همه روي بازي امروز 
است اما در اين چند روز مانوئل فرناندز، سرمربي 
تیم ايران سعي كرده است بازي به بازي پیش برود 
و هر روز روي بازي همان روز تمركز كند: » ما هیچ 
مسابقه اي را آسان نمي دانیم. در هیچ مسابقه اي 
از پیش برنده نیستیم و حتي اگر هم برنده شويم، 
هدف نحوه پیروزي است. مدل پیروزي براي من 
خیلي مهم اســت.« او قبل از بــازي با هند گفته 
بود كه با پیروزي در مســابقات راحت، مي خواهد 
اعتماد به نفس و آرامش تیم را باال ببرد. حاال تیم 
با 2پیروزي اعتماد به نفس پیدا كرده است. ايران 
اگر بازي امروز را ببرد يك قدم به سهمیه جهاني 

نزديك تر مي شود.

2هزارزن،8هزارمرد
 سهمیه بندي زنان و مردان 

 براي بازي پنجشنبه آينده ايران 
و عراق مشخص شد

برخالف آنچه پیــش از اين اعالم شــده بود، از 
10هزار قطعه بلیتــي كه براي مســابقه هفته 
آينده ايران و عراق به فروش مي رسد فقط 2هزار 
ســهمیه به زنان اختصاص خواهــد يافت. اين 
در حالي اســت كه هفته گذشــته بعد از اينكه 
مشــخص شــد بازي هاي تیم ملي در بهمن ماه 
با حضور محدود تماشــاگران برگزار مي شــود، 
برخــي از رســانه ها مدعــي شــده بودند هیچ 
ســهمیه بندي خاصي بین زنان و مردان صورت 
نمي گیرد. بنابراين امید مي رفت 10هزار سكوي 
اختصاص يافتــه براي هــواداران فوتبال، بدون 
محدوديت خاصي در اختیــار زنان و مردان قرار 
بگیرد. اما 2 شب قبل جلســه اي با حضور وزير 
ورزش و جوانان و رئیس فدراسیون فوتبال برگزار 
شــد تا هماهنگي هاي الزم در جهت برگزاري 2 
مسابقه حساس تیم ملي فوتبال ايران در بهمن ماه 
مقابل عراق و امارات انجام شود. با توجه به مصوبه 
ستاد ملي كرونا، قرار اســت 10هزار تماشاگر از 
نزديك مسابقات حساس تیم ملي را كه احتماال 
با جشن صعود به جام جهاني همراه خواهد بود، 
تماشا كنند. در اين نشست، تصمیم مسئوالن بر 
اين شد كه از 10هزار بلیتي كه براي هر مسابقه 
درنظر گرفته شــده، 8هزار بلیت سهم آقايان و 

2هزار بلیت سهم زنان باشد.
با توجه به اينكه رئیس فیفا بــراي بازي با عراق 
میهمان فدراسیون فوتبال خواهد بود و با توجه 
به الزام فیفا درباره حضور زنان در ورزشــگاه ها، 
اختصاص بخشــي از ســكوها به زنان و تقسیم 
ظرفیت ورزشگاه، اهمیت بیشتري پیدا كرد. به 
همین دلیل مسئوالن فدراسیون فوتبال و وزارت 
ورزش درنهايت حكم به تقسیم 80-20سكوها 

بین مردان و زنان تماشاگر دادند.

سعید عزت اللهي در آستانه پیوستن به الغرافه قطر قرار گرفته؛ انتخابي كه در تناسب و هماهنگي 
كامل با كارنامه اين هافبك دفاعي به نظر مي رسد. عزت اللهي زماني كه تنها 18سال داشت، به تیم 
جوانان باشگاه اتلتیكو مادريد پیوست. شايد اگر در آن زمان از مخاطبان پیگیر فوتبال يا حتي خود 
سعید مي پرسیديم 25سالگي اين بازيكن در كدام تیم سپري خواهد شد، هر اسمي مي شنیديم 
غیراز الغرافه، تیمي بسیار معمولي در لیگ ســتارگان قطر. با اين حال عزت اللهي در اين سال ها 
مسیري كامال دور از انتظار را پیمود؛ به طوري كه امروز كمتر كســي از حضور او در چنین تیمي 

تعجب مي كند.
عزت اللهي فوتبالیست خوبي اســت. 40بازي ملي در كارنامه او ديده مي شــود و سابقه بازي در 
جام جهاني را دارد. او حتي همین اواخر هم در مسابقات انتخابي جام جهاني شايستگي هايش را نشان 
داده و مثال مقابل كره جنوبي يكي از بهترين بازيكنان ما بود، اما انتخاب هاي اين بازيكن در حوزه 
باشگاهي كامال عاري از هیجان، بدون هیچ نوع پیوستگي معنايي و خالي از جاه طلبي به نظر مي رسد. 

عزت اللهي در روسیه براي تیم هاي روستوف، آنژي ماخاچ قلعه و آمكارپرم بازي كرده است. او سپس 
درمهم ترين فراز از كارنامه باشگاهي اش به طور قرضي راهي ردينگ در دسته اول فوتبال انگلستان 
شد، اما حضور موفقیت آمیزي در اين تیم نداشت. انتخاب بعدي عزت اللهي هم وحشتناك بود؛ وايله 
بلدكوب در قعر جدول لیگ دانمارك. هر خبري كه در اين مدت از تیم دانماركي رســید، مربوط 

به شكست و ناكامي آن بود و هر بار از خودمان مي پرسیديم سعید در چنین تیمي چه مي كند؟
شايد در تمام انتخاب هاي قبلي عزت اللهي مي شد رگه هايي كمرنگ از تالش براي ارتقاي فني را 
پیدا كرد. به هرحال اين تیم ها اروپايي بودند و چه بســا عزت اللهي به زعم خودش منتظر فرصتي 
براي انتقال به تیمي بزرگ تر بود. حاال اما تكلیف يكسره شده است. پیوستن اين بازيكن به لیگ قطر 
نشان مي دهد انتخاب اول او، دريافت پول راحت و فراوان است. البته كه سعید مثل هر آدم ديگري 
مختار است در مورد زندگي اش تصمیم بگیرد، اما او در اين سن مي توانست در نقطه اي تماشايي تر 

باشد، اگر بهتر انتخاب مي كرد و اگر رؤيايي در سر داشت...

بهروزرسايلي| كمكمبهنقلوانتقاالتنيمفصلفوتبالايراننزديك
ميشويموبازارشنيدههايغيررسميحسابيداغاست.درهمين
راستابدنيستباتوجهبهسياستهاينقلوانتقاالتياينساليان

پرسپوليس،چندسؤالكوتاهازيحييگلمحمديداشتهباشيم.

اگرعبديبازيكنتيمديگريبود...
پرســپولیس تیم بزرگي است و طبیعتا شــايعه و گمانه زني در مورد 
تكاپوي نقل وانتقاالتي اين باشــگاه هم زياد اســت. اين اواخر شنیده 
مي شود بازيكناني مثل شروين بزرگ يا پیمان بابايي در لیست خريد 
سرخپوشان براي تقويت خط حمله قرار دارند. البته يحیي گل محمدي 

قبال هم براي اين خط، خريدهايي مثل آرمان رمضاني و حامد 
پاكدل داشته اســت. حاال بیايید فرض كنیم مهدي عبدي 
مهاجم يك تیم ديگر لیگ برتري مثل فوالد يا تراكتور بود؛ آيا 

پرسپولیسي ها به آب و آتش نمي زدند كه او را جذب كنند؟ 
پس چرا چنین فوتبالیستي گاه و بیگاه بايد در لیست 

ســیاه يحیي گل محمدي قرار بگیرد و به تناوب از 
تركیب اصلي خارج شود؟ همان شهاب زاهدي 
كه باشــگاه در به در دنبال بازگرداندن اوست، 
چقدر بهتر از عبدي اســت؟ پس چطور چنین 
بازيكني در مصاف با امثال استقالل و سپاهان 
نیمكت نشین مي شود و صرفا در پي مصدومیت 

عیســي آل كثیر فرصت حضور در میدان را پیدا 
مي كند؟

اسديراكجاديدهبوديد؟
اين روزها گمانه زني هاي زيادي در مــورد معاوضه بازيكن 

بین پرسپولیس و ساير تیم ها انجام مي شود. جالب اينكه پاي 
ثابت همه اين شايعات هم رضا اسدي است. هر سايت و صفحه 
و روزنامه اي را كه باز كنید، نوشــته قرار است پرسپولیس رضا 
اسدي را بدهد و فالن بازيكن را بگیرد. همه اينها يعني گران ترين 
و پرسروصداترين خريد اين فصل پرسپولیس جواب نداده است. 
حتي بدون توجه به اين شايعات هم مي شــد اين اصل بديهي 
را فهمید. يحیــي گل محمدي اوايل فصل انتقــادات را به جان 
مي خريد و از اسدي استفاده مي كرد تا او جا بیفتد، اما اين مقاومت 

كادرفني هم به جايي نرسید. امروز مي شود از يحیي پرسید آيا اسدي 
را با چشم باز خريده بوديد يا نه؟ اسدي پیش از حضور در پرسپولیس، 
يك فصل ناموفق را در سن پولتن اتريش پشت سر گذاشت و ماه ها دور 
از میادين و فرم ايده آل بود. او با تقال و هزينه زياد جذب پرســپولیس 
شد، نیم فصل طول كشید تا كمي آماده شود و حاال در آستانه جدايي 

از اين تیم است.

عليرضاابراهيميراچراخريديد؟
خريد بد و ناموفق ممكن است در هر تیمي اتفاق بیفتد، اما مورد علیرضا 
ابراهیمي در پرســپولیس واقعا عجیب بود. پیرامــون او هم اين روزها 
شايعات زيادي مبني بر معاوضه با يك بازيكن ديگر به گوش مي رسد، 
اما نكته اينجاست كه هواداران پرسپولیس اصال ابراهیمي را نديدند كه 
متوجه سطح كیفي او شوند. در فصلي كه ساختار دفاعي پرسپولیس 
آسیب پذير شده بود، با وجود همه تغییرات باز هم خبري از ابراهیمي 
در تركیب تیم نشد تا كال كسي متوجه نشود چرا اين بازيكن به 
پرسپولیس آمد. سؤال مشــابه را در مورد رضا دهقاني هم 
مي شود پرسید؛ بازيكني كه بعد از 4 هفته فهمید جايي در 
پرسپولیس ندارد و به تراكتور رفت. جالب اينجاست كه 

كادرفني هم هیچ مقاومتي نكرد.

واقعاشيمباراميخواهي؟
گفتیم كه شايعه فراوان اســت و البه الي همین حرف 
و حديث ها زياد در مورد حضور لوســیانو پريرا يا شیمبا 
در لیست خريد پرســپولیس صحبت مي شود. مهاجم 
فوالد ابتداي فصل مورد توجــه فرهاد مجیدي هم بود، 
اما به طور كلي عالقه مربیان پرســپولیس و استقالل 
به يك مهاجم 38ســاله كه فصل به فصل افت كرده، 
جالب توجه به نظر مي رسد. پريرا در نیم فصل اول لیگ 
بیست ويكم 7گل زده كه 4تا از آنها پنالتي بوده است. 
اين يعني آمار او خیلي خیلي معمولي است. آيا واقعا 
چنین بازيكني به كار پرسپولیس خواهد آمد؟ بعد او 
را فقط براي نیم فصل مي خواهید يا قرار است 
خريد اين بازيكن، يك سرمايه گذاري براي 

آينده باشد؟! 
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4عالمتسؤال
 چند پرسش نقل وانتقاالتي از يحیي گل محمدي

 در آستانه پنجره زمستاني

تهديديحيي؛بعدازبازي
فوالدميروم

بازيكنان و مربیان پرســپولیس هفته هاي زيادي است 
از شرايط مالي اين باشــگاه ناراضي اند و اين نارضايتي را 
بارها در مصاحبه هاي خود اعالم كرده اند. اما كم توجهي 
مديران باشگاه و مسئوالن وزارت ورزش به جايي رسیده 
كه ديروز كادر فني اين تیم تهديد به استعفا كرده است. 
يحیي گل محمدي بعد از بازي با ذوب آهن كه با يك برد 
شیرين در جام حذفي همراه بود، در نشست مطبوعاتي 
براي چندمین بار لب به انتقاد گشود و شرايط اين باشگاه 
را براي ادامه كار، نامناسب خواند. مسئوالن پرسپولیس 
تا پايان نیم فصل فقط 20درصد از قرارداد بازيكنان و كادر 
فني را پرداخت كرده انــد و پاداش پیروزي هاي اين تیم 
نیز پرداخت نشده اســت. ديروز ايسنا از قول يك منبع 
آگاه در پرسپولیس نوشت يحیي گل محمدي تصمیم 
گرفته درصورت حل نشدن مشكالت مالي تیم و پرداخت 
نشدن مطالبات آنها، بعد از بازي با فوالد از پرسپولیس جدا 
شود. اين اتفاق مي تواند شوك بزرگي براي پرسپولیس و 

هوادارانش باشد.
باشــگاه پرســپولیس در زمان مديريت مجید صدري، 
20درصد مطالبات اعضاي تیم در فصل جديد را پرداخت 
كرد و درحالي كــه قرار بود درصد ديگــري از قراردادها 
پرداخت شود، صدري از ســمت خود استعفا كرد. رضا 
درويش كه به تازگي مديرعامل پرسپولیس شده و قبل از 
بازي با فجرسپاسي در اردوي اين تیم حاضر شد هیچ قولي 
درباره پرداخت مابقي مطالبات نداد و تاريخ دقیقي هم 
براي اين كار مشخص نكرد. همین موضوع باعث ناراحتي 
شديد يحیي و شاگردانش شده است. بازيكنان پرسپولیس 
چندبار تا آستانه اعتصاب و تعطیل كردن تمرينات پیش 
رفته اند اما هر بار گل محمدي و ساير اعضاي كادر فني، 
مانع اين اتفاق شده اند. بايد ديد مديريت جديد مي تواند تا 
زمان بازي با فوالد بخشي از مشكالت مالي را حل كرده و 
شرايط تیم را سروسامان بدهد يا نه. گفته مي شود درويش 
به دنبال فراهم كردن پــول و پرداخت 10درصد ديگر از 
قرارداد سرخپوشان است اما بعید به نظر مي رسد اين مبلغ 
هم آرامش را به اردوي پرسپولیس برگرداند و اعضاي تیم 

توقع خیلي بیشتري دارند.
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جهان

عدد بازی

مار در آستين
گرت بيل پس از مدت ها لطف كرد و در تمرين رئال مادريد شركت 
كرد. در اينكــه او هيچ تعصبي به رئال مادريد ندارد، هيچ شــكي 
نيســت. يك بار هم كه هنوز تا اين حد از تركيــب دور نمانده بود 
در اردوي تيم ملي ولز در پالكاردي نوشــته بود »ولز، گلف، رئال 
مادريد، بــه همين ترتيب«. او فصل آخر حضــورش در مادريد را 
سپري مي كند و گفته مي شــود اگر تيم ملي ولز در پلي آف نتواند 
جواز صعود به جام جهاني را به دســت آورد، از فوتبال خداحافظي 
مي كند. او آنقدر از رئال خسته شــده كه وقتي به عنوان كاپيتان 
تيم ملي ولز براي جايزه The Best فيفــا رأي داد، هيچ توجهي 
به نامزدهاي رئالي نكرد. اين در حالي است كه اكثر راي دهنده ها 
مسائلي ازجمله رفيق بازي، تعصب روي هم تيمي يا رأي ندادن به 
رقيب را رعايت كرده بودند. در مجموع رئالي ها باندبازي نكردند و 
به خودشان رأي ندادند. كريم بنزما و كورتوا دست كم مي توانستند 
جزو گزينه هاي آنها قرار بگيرند. ادن آزار هم وضعيتي شبيه گرت 
بيل داشــت. او در كنار يوويچ تنها بازيكنان رئال بودند كه پس از 
قهرماني در سوپرجام اسپانيا هيچ استوري يا پستي نگذاشتند. بيل 
در ليست رئال براي بازي امشب مقابل الچه در مرحله يك هشتم 
پاياني جام حذفي اســپانيا قرار گرفته است؛ اگر در آخرين لحظه 

يك جايش درد نگيرد و از ليست كنار نماند!

چلسي در حد نوريچ
توماس توخل در پاسخ به خبرنگاران 
در كنفرانــس مطبوعاتــي پس از 
تســاوي يك-يك با برايتون درباره 
افت چلسي گفت: »اگر به وضعيت 
بازيكنان كليدي مصدوم، كرونايي 
و برنامه بازي ها نگاه كنيد، پاســخ اين ســؤال را 
خودتان مي فهميد.« برخي ادعا كرده اند كه در تيم 
اختالف افتاده. آلن شيرر درباره واكنش تيم به گل 
حكيم زياش گفت: »بدون هيچ شادي تيمي، بدون 
هيچ واكنشي. سر بازيكن پايينه و واكنشي نسبت به 
گل نداره. من به هيچ مدرك ديگري نياز ندارم كه نشان دهم 
مشكلي در رختكن چلسي وجود دارد.« چلسي از 11 بازي اخير 
خود در ليگ برتر تنها 3 پيروزي كسب كرده است؛ واتفورد، ليدز 
و استون ويال. از آغاز ماه نوامبر، چلسي يك بازي بيشتر از نوريچ و 
8 بازي كمتر از من سيتي برده است. چلسي در 4 بازي اخير خود در 
ليگ برتر پيروز نشده است؛ 3 تساوي و يك باخت. اين طوالني ترين 

دوره بدون برد براي تيم توماس توخل از اكتبر2016 است.

يووه در حد رئال
به نظر مي رسد يووه با آلگري توانسته 
بر افت نيم فصل اول غلبه كند. پس از 
برد 4 بر 3 مقابل آاس رم در ليگ، حاال 
نوبت سمپدوريا در جام حذفي بود كه 
مقابل يوونتوس 4 گله شود. بازيكنان 
بانوي پير در اين بازي 27ضربه به ســمت دروازه 
حريف داشتند كه 15تاي آن داخل چارچوب بود. 
تنها رئال مادريد در ســال نوي ميالدي به اندازه 
يوونتوس توانســته به حريفانش گل بزند. در سال 
2022، در ميان 5 ليگ معتبر اروپايي فقط 4 تيم بيش از 10 گل 

زدند؛ 12 گل يووه و رئال و 11 گل چلسي و فيورنتينا.

رؤيايت را شيرين تر كن 
تيم ملي فوتبال زنان ايران امروز براي نخستين بار جام ملت هاي آسيا را تجربه مي كند؛ ايران به 

لحاظ رنكينگ ضعيف ترين تيم جام است اما حداقل به صعود از گروه اميد دارد
ليلی خرسند |   ساعت17:30 امروز، يك لحظه تاريخي براي فوتبال زنان ايران است. تيم ملي براي نخستين بار در جام ملت هاي آسيا بازي مي كند. براي 
تيمي كه تا يك سال پيش وجود خارجي نداشت و حتي از رنكينگ فيفا هم بيرون مانده بود، رسيدن به اين جام چيزي كمتر از معجزه نبود. حاال هم 
همه مي دانند كه ايران ضعيف ترين تيم جام است، چون نه تجربه اش در حد اين رقابت هاست و نه تداركاتش. چطور مي شود ايراني كه حتي همسايه ها 
حاضر نشده اند حريف تمريني اش باشــند، با هندي مقابله كند كه با برزيل بزرگ همبازي بوده است؟ آيا دختران تازه وارد ايران، توان مقابله با چين 
را كه 8بار قهرمان جام شده دارند؟ آنها با چين تايپه كه 3بار روي سكوي آســيا رفته، چه خواهند كرد؟ چشم همه از امروز به زنان است و شايد همه 
منتظر معجزه ديگري باشند. آيا سورپرايز ديگري در راه است؟ مريم ايراندوست، سرمربي تيم ملي پيش از اين گفته بود كه به پيروزي هاي تيم و حتي 
صعود از گروه اميدوار است، ولي عجيب نيست اگر او و بازيكنانش ته ذهن شان رؤياي شيرين ديگري هم داشته باشند؛ رؤياي صعود به جام جهاني! 
اين غيرممكن ترين اتفاق  هم اكنون است، اما چند ماه پيش حضور در جام ملت هاي آسيا هم به غيرممكن نزديك بود. هيچ چيز از اين زنان بعيد نيست.

ايراندوست: 

دوست دارم2بر صفر برنده شويم
تيم ملي روز يكشــنبه به هند رسيده، چند جلســه تمرين داشته و مريم 
ايراندوست مي گويد شاگردانش آماده شروع بازي ها هستند. او از روحيه خوب 

تيم مي گويد؛ تنها ابزاري كه براي بازي هاي اين جام دارد.

   شرايط تيم خوب است؟
بچه ها واقعا از نظر رواني در شرايط فوق العاده اي هستند. از نظر بدني هم وضعيت خوبي 

دارند و آماده اند كه بازي ها شروع شود.

   هند از نظر آب و هوا و حتي غذا شــرايط متفاوتي با ايران دارد. 
بازيكنان از اين نظر مشكلي نداشتند؟

آب وهوا كمي شرجي اســت اما با توجه به اينكه اردوي آخر را در كيش برگزار كرديم، 
وقتي به اينجا آمديم خيلي اذيت نشديم. فقط با غذاهاي هندي مشكل داريم. با اينكه 
اي اف سي روي همه  چيز نظارت دارد و مسئوالن هتل سعي كرده اند غذاهاي بين المللي 
سرو كنند اما باز هم غذاها تندي خاصي دارند و بعضي از بچه ها نمي توانند غذاهاي هتل 
را بخورند. سفارت ايران در هند هماهنگي هايي انجام داده  و قرار است يك آشپز ايراني 
بياورند كه غذاي ايراني برايمان بپزد. البته ما پيش بيني كرده بوديم كه شايد بچه ها با غذا 
مشكل داشته باشند و به خاطر همين كادر سرپرستي و پزشكي غذاهاي كنسروشده به 
اينجا آورده اند و در اين چند روز بازيكناني كه نمي توانستند غذاي هتل را بخورند، كنسرو 

خورده اند. با آمدن آشپز، در روزهاي آينده شرايط بهتر مي شود.

   مهم ترين ابزار شما و بازيكنان براي اين تورنمنت چيست؟
در نبود بازي هاي تداركاتي، حاال مهم ترين ابزار ما روحيه و جنگندگي باالي بازيكنان 
است و فعل خواســتن كه در وجود تك تك بازيكنان نهادينه شده است. بچه ها خيلي 

باانگيزه هستند و مي خواهند در نخستين بازي پرقدرت ظاهر شوند و نتيجه بگيرند.

   استرس باخت ندارند؟ از حريفان نمي ترسند؟
داشتن ترس و استرس خيلي طبيعي است. بزرگ ترين تيم هاي دنيا هم قبل از هر بازي 
استرس دارند، ولي به قدري بچه ها از حضور در جام ملت ها خوشحال هستند كه برای 
بازي اول لحظه شماری می كنند. آنها فقط مي خوا هند به زمين بروند و خيلي چيزها را 
ثابت كنند. اميدوارم اين هيجانات را در راه مثبت و براي پيروزي استفاده كنيم و بازيكنان 

بتوانند بهترين عملكردشان را در زمين به نمايش بگذارند.

   بازي اول با هند را چطور پيش بيني مي كنيد؟
چون بازي تداركاتي نداشــتيم، به احتمال زياد در دقايق اول بازي بچه ها كمي سردرگم 
خواهند بود. در آخرين تمريني كه انجام داديم بيشتر صحبت  ها درباره اين بود كه تمركزمان 

روي آرامش در بازي باشد. اگر تيم آرامش داشته باشد همه  چيز خوب پيش مي رود.

   دوست داريد بازي با چه نتيجه اي به پايان برسد؟
2 بر صفر به نفع ايران.

زهرا قنبري مي توانســت همراه تيم در هند باشــد اما 
به خاطر مسائل شــخصي ترجيح داد در ايران بماند. او 
پيش از اين 2بار مقابل تيم هند بازي كرده و حتي يك گل 
هم به اين تيم زده اســت. قنبري بازي با هند را سخت 
مي داند: »هند تيم سرعتي و پرتالشي دارد. آنها بازي هاي 
تداركاتي خيلي خوبي انجام داده انــد و براي تورنمنت 
خيلي خوب آماده شده اند. بيشــتر تيم هايي كه به اين 
سطح از مسابقات مي رسند، تيم هاي خوبي هستند اما 
هند با توجه به اينكه ميزبان است، شرايط متفاوتي دارد. 
با تحوالتي كه فوتبال هند در چند سال اخير داشته، بازي 
با اين تيم كار راحتي نيست. بايد در نظر بگيريم كه در هر 
تورنمنتي بازي اول براي همه تيم ها سخت است.« قنبري 
خاطره بازي با هندي ها را مرور مي كند: »سال2008 كه 
با هند بازي كرديم، شرايط ما خيلي بهتر بود. تيم آنها تازه 
تشكيل شده بود و نوپا بودند. با اين حال فوتبال را خيلي 
خوب ياد گرفته بودند و شرايط خوبي داشتند و با اينكه 
تيم ما باتجربه تر بود ولي كار آساني نداشتيم. در آن بازي 
من يك گل زدم. ما 3سال پيش هم با هند بازي كرديم. 
در اين مدت خيلي خوب شده بودند و تغييرات تيم شان را 
متوجه مي شديم. تكنيك هايشان خيلي بهتر شده بود و 
مشخص بود كه تمرين مداوم دارند.« قنبري اميدوار است 
كه تيم ملي نتيجه خوبي در جام ملت هاي آسيا بگيرد: 
»ما زنان در هر تورنمنتي نتيجه بگيريم، به رشد فوتبال 

خيلي كمك مي كند.«

زهرا قنبري: 

بازي سختي داريم

براي اينكه شرايط ايران در بازي 
امروز با هنــد را درك كنيم، بايد 
اين تيم را خارج از زمين فوتبال آناليز 
كنيم. قبل از اينكه ويروس كرونا همه گير و بيشتر فعاليت هاي 
ورزشي لغو شود، فدراســيون فوتبال هند ميزباني مسابقات 
آسيايي در همه رده هاي سني زنان را گرفته بود. اين كار ويژه، 
سرمايه گذاري بلندمدت آنها براي فوتبال زنان را نشان مي دهد. 
اينكه فوتبال زنان برايشان اهميت دارد و براي داشتن تيم ملي 
قوي از همان فوتبال پايه برنامه ريزي مناسبي انجام داده اند. هند 
براي تيم ملي هم تداركات ويژه اي ديده است. كافي است تعداد 
بازي ها و تيم هايي را كه مقابــل اين تيم قرار گرفته اند، بدانيد؛ 
12بازي دوســتانه با تيم هاي برزيل، ونزوئال، چين تايپه و... با 
توجه به اين شرايط و در مقايسه با ايران، تيم هند را بايد حريف 
سرسختي دانســت. ايران بازي تداركاتي نداشته اما اردوهاي 
خوبي برگزار كرده و تيم بدون تعطيلي در اردو بوده است. تيم 
ملي كادر فني خوب و بادانشي دارد. در كنار اينها بايد امتياز انگيزه 
را هم به تيم ايران اضافه كرد. بازيكنان انگيزه بااليي براي اثبات 
توانايي هايشان دارند و اين انگيزه اتحاد تيم را باال برده است.  من 
و تيم شهرداري سيرجان تجربه بازي مقابل هندي ها را داريم و 
مي دانم اين تيم فيزيكي و سرعتي است. تيم ما هم مثل تيم ملي 
بدون بازي تداركاتي در جام باشگاه هاي آسيا شركت كرده بود، 
اما توانستيم همه را سورپرايز كنيم. يكي از داليل پيروزي تيم ما 
انگيزه بازيكنان بود. اميدوارم تيم ملي هم با انگيزه بااليي كه دارد 
به نتيجه خوبي در اين تورنمنت برسد. اثرات مثبت اين نتايج، 

حال همه فوتبال و حال همه زنان را خوب مي كند.

اهميتي كه هند به فوتبال 
زنان مي دهد

نگاه كارشناس حريفان ايران در يك نگاه

ايران چين تايپه چين هند
مريم جهان نجاتي

سرمربي تيم شهرداري سيرجان
رنك70 فيفا

نخستين حضور در جام 
ملت هاي آسيا

رنك39فيفا
13دوره حضور و 3 قهرماني 

36پيروزي و 165گل زده

رنك19 فيفا
14دوره حضور و 8قهرماني 

57پيروزي، 348گل زده

رنك55 فيفا
8دوره حضور

16پيروزي و 63گل زده 

آراي گرت بيل 
به عنوان كاپيتان 

تيم ملي ولز
بهترين دروازه بان سال:
مندي، دوناروما، اشمايكل

بهترين مربي:
مانچيني، توخل، كونته
بهترين بازيكن سال:

لواندوفسكي، بنزما، صالح

آراي ادن آزار 
به عنوان كاپيتان 
تيم ملي بلژيك 
بهترين دروازه بان سال: 
مندي، دوناروما، نوير
بهترين مربي سال:
 مانچيني، توخل، كونته
بهترين بازيكن سال:

 بنزما، دي بروينه، 
جورجينو

با درگذشت خنتو كه پرافتخارترين بازيكن تاريخ 
ليگ قهرمانان )جام باشگاه هاي( اروپا بود، برخي 
رســانه ها ركوردهاي منحصربه فــرد تاريخي در 
هر حوزه را جمــع آوري كرده اند كــه 5تاي آنها 
متعلق به كريســتيانو رونالدو و 7تا از آن مســي 
است. مسي ركورددار بيشترين گل زده، پاس گل 
و قهرماني در يك باشگاه خاص را دراختيار دارد و 
اين مرهون حضور طوالني مدت او در بارسلوناست. 
پاكو خنتو دقيقــا يك روز پس از آنكه ماســلو به 
ركورد او در بيشــترين تعداد قهرماني توسط يك 
بازيكن رئال مادريد رســيد، در 88ســالگي فوت 
كرد. 18ســال حضور در رئال مادريد، 600بازي،  
6 قهرماني اروپا، 12 قهرماني الليگا، يك قهرماني 
جام بين قاره اي، 2 قهرماني التين كاپ، 2 قهرماني 
كوپــا دل ري، پرافتخارترين بازيكــن تاريخ ليگ 
قهرمانــان )6 قهرمانــي(، پرافتخارترين بازيكن 
تاريخ رئال مادريد )23 جام مشــترك با مارسلو( و 
پرافتخارترين بازيكن تاريخ الليگا )12قهرماني(، 
كارنامه درخشان خنتو در رئال بوده است. خنتو از 
سال 2016عنوان رياست افتخاري رئال مادريد را از 
فلورنتينو پرس دريافت كرد. نزديكان خنتو گفته اند 
وقتي مرحوم فوت كرد لباس رئال مادريد تنش بود 

چون هر شب با اين لباس مي خوابيد.

ركورددارهاي هر چيز
خنتو: بيشترين 

قهرماني در ليگ 
قهرمانان 6

رونالدو:  بيشترين 
پاس گل در ليگ 

قهرمانان 42
مسي: برنده 

بيشترين تعداد 
توپ طال 7

مسي: بيشترين 
گل زده در يك 

سال ميالدي 91
نازاريو:  بيشترين 
قهرماني به همراه 

تيم ملي 5
جونينيو: بيشترين 

گل زده از روي 
ضربه ايستگاهي 77

پله: بيشترين 
قهرماني در 

جام هاي جهاني 3
كلوزه: بيشترين 

گل زده در 
جام هاي جهاني 16

پله: بيشترين 
پاس گل در 

جام هاي جهاني 10
دني آلوز:

بيشترين عنوان 
قهرماني 43

رونالدو: 
بيشترين گل 
زده در ليگ 

قهرمانان اروپا
135266

143

51

115

مسي: 
بيشترين گل 
زده براي يك 

باشگاه
672

رونالدو: 
بيشترين گل 
زده در تمامي 

رقابت ها
803

مسي: 
بيشترين پاس 

گل در تمامي 
رقابت ها

358

بيشترين پاس گل 
براي يك باشگاه

بيشترين گل زده 
پنالتي

بيشترين پاس گل 
در عرصه ملي

بيشترين گل زده 
در عرصه ملي

مسي

رونالدو
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به اندازه پولی كه می دهید توقع داشته باشید

پیمان فخری سرپرســت كاروان ایران در بازی های آســیایی 
هانگژو2022 به صحبت های علیرضا دبیر رئیس فدراســیون 
كشــتی واكنش نشــان داده و اعالم كرده توافق شده بود كه 
فدراســیون تیم اول خود را راهی بازی های آسیایی كند. این 
در حالی اســت كه فدراسیون كشــتی پیش تر اعالم كرده بود 
كمیته ملی المپیك باید به انــدازه بودجه ای كه می دهد توقع 
داشته باشد و آنها نیســتند كه برای كشتی تصمیم می گیرند. 
همزمانی بازی های آسیایی هانگژو و مسابقات جهانی سبب شده 
فدراسیون كشتی برای اعزام كشتی گیرانش به 2رویداد مهم با 
چالش روبه رو باشد. این در حالی است كه كمیته ملی المپیك 
حساب ویژه ای روی مدال های كشتی گیران در هانگژو باز كرده 
است. اختالف نظر بین رئیس فدراسیون كشتی و رئیس كمیته 
ملی المپیك طی هفته های اخیر شدت گرفته، طوری كه دبیر در 
نشست خبری خود اعالم كرد بعد از ثبت نام كاندیداها برای پست 
ریاست كمیته ملی المپیك درباره مسائل پیش آمده بین كمیته 
و فدراسیون مفصل توضیح خواهد داد. از صحبت دبیر می توان 
استنباط كرد كه او منتظر است ببیند صالحی امیری بار دیگر 
برای ریاست كمیته نامزد می شود یا خیر و درصورت ثبت نام او، 

باید منتظر نشست خبری دیگری از سوی دبیر باشیم.

كمیل به تیم ملی نمی آید

كمیل قاسمی سرمربی تیم ملی كامبوج كه عنوان دار جهان 
و المپیك است در حاشیه مسابقات قهرمانی كشور به سالن 
ورزشگاه آزادی گرگان آمد كه با استقبال كمیته فنی روبه رو 
شد. در این دیدار به كمیل قاسمی پیشنهاد مربیگری در تیم 
ملی داده شد كه خبر با فاصله چند روز رسانه ای شد. كمیل 
قاسمی كه از كشــتی گیران خوش تكنیك دوران خودش 
محسوب می شــد، ظاهرا قصد همكاری با پژمان درستكار 
ســرمربی تیم ملی را ندارد و به همین دلیل درخواســت 
حضور در كادر فنی تیم ملی را تا به حال بی پاســخ گذاشته 
است. كمیل قاسمی دارنده مدال طال و نقره المپیك و مدال 
نقره جهان اســت و اگر به كادر فنی تیم ملی اضافه شــود 

پرافتخارترین مربی تیم ملی كشتی آزاد خواهد بود.

در جریان برگــزاری رقابت های كشــتی قهرمانی جوانان 
توابع اســتان تهران كه به میزبانی پاكدشت برگزار می شد، 
درگیری بین 2تیم پاكدشــت و نسیم شــهر حاشیه های 
فراوانی آفرید. درگیری آنقد ر شدید بود كه پای تماشاگران 
هم به تشك مســابقه باز شــد و زد و خورد شــدیدی بین 
طرفداران 2تیم رخ داد. هیأت كشــتی تهران حاال عالوه بر 
اینكه در بخش قهرمان سازی منفعل عمل كرده، بابت ایجاد 
حاشــیه و درگیری در زیرمجموعه اش هم مورد انتقاد قرار 
گرفته است. طی ماه های گذشــته انتقادات زیادی نسبت 
به عملكرد عبداهلل عزیزی رئیس هیأت تهران مطرح شــده 
ولی او به حمایت چند صفحه اینســتاگرامی دلخوش كرده 
و تغییر محسوســی برای بهبود كشــتی تهران انجام نداده 
است. اســتان تهران كه روزی كشتی گیرانی همچون دبیر، 
فالح، جدیدی و علیرضا رضایی را در تیم ملی داشــت حاال 
به كل قافیه را به كشــتی مازندران باخته اســت و اگر هم 
تك نماینده ای در تیم ملی داشته باشد معموال دست خالی 

به كشور بازمی گردد.

حال خراب كشتی تهران

زیریكخم
محسن محمودصفری | خبرنگار
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افقی:
 1- پاییــز عــرب- قاضی- از 

علوفه
2- تجربــه ای بــرای پیروزی 
است- مجله حاوی مدل های 
لبــاس- داســتانی نوشــته 

تورگنیف روسی
3- نوعــی بیمــاری اختالل 

رشدی- فراوان
4- جــزوه كوچــك بــرای 
ارائــه اطالعات دربــاره كاال- 

تخته سنگ- نژاد، تبار
5- مظهر ســردرگمی- هسته 
آهن ربای دائمــی در ژنراتور- 

حرف فاصله
6- من و شما- رسول- پیوسته
7- خاخام- بزن بهادر - تا كنون

8- خدای خدایان در اساطیر 
یونانی- سوره هشــتم قرآن- 

خردمند
9- نیم گرم- نغمه و ترانه- كوه 

سیمرغ
10- دین برتر- كفش راحتی 

سبك- نوعی باالپوش
11- از ساز های آیینی ایران- 
سنگری در دشــت های فاقد 

موانع طبیعی- خدمتكار پیر
12- نومیــدی- ســرازیری- 
قطعه مكانیكی بــرای تبدیل 
حركت دورانی به حركت رفت 

و برگشتی

13- ادب آموختن- در به دری
14- بدن- تبهــكاران- ایمنی 

و آرامش
15- بی نظیر- قهوه ای مایل به 

زرشكی- ماده آرایشی مژه ها
  

عمودی:
1- مخزن گلوله- محافظت از 

مرز- عدد هندسی
2- سخن بی پرده- استخوانی 
در گــوش- بزرگ ترین عصب 

بدن
3- مأمور تشــریفات صفوی- 

داستان كوتاه- بی سر و صدا
4- نرم افزاری بــرای كار های 
گرافیكی- كارگر كشــتارگاه- 

زنگ جرس
5- كامیابی- یاقوت سرخ

6- معلــم مقطع متوســطه- 
نوكــر- پارچه ای بــا خاصیت 

ارتجاعی
7- از قبایل قدیمــی اعراب- 
مقابــل رفتن- نوعــی كبك- 

سنگ ریزه
8- نمایشنامه ای نوشته محمد 

چرمشیر
9- جای پا- نوشیدنی سكر آور- 

طباخ- نیم صدای سگ
10- جادوگر قوم بنی اسرائیل- 

نامی دخترانه- باركش
11- غذایــی ایرانی از مخلوط 

برنج، گوشــت، ماســت، تخم مرغ و 
زعفران- مالقات

12- چــراغ شــاعرانه- بی حركت 
شدن- خاطره ای كه در ذهن می ماند

13- حضور داشتن- روزی دهنده- 
همیشگی

14- مناســب اســتفاده روزمــره- 
محروم- مادر عرب

15- چهره- آماده ســازی  مواد زائد 
برای اســتفاده مجــدد- در قدیم به 

15درجه سرهنگی می گفتند

ینوفمسرجاتبدا
رگاكینرگرسارس
هورفمارباعخپ
هبجیرپسمویرتا

دادمغارچبشكگس
انامهكنیامیرم

ینتشكگنفوگند
تبحتافیكباوج
یكنیسلهناوجا
هلاههكشبلارام
مرسیلهالاتیلع
دابدایمویقناه

ربشمساكریسگس
دكوتاگنهامنكج
یشملاركنتارام

 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 | 4127
دیده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

4 9 1 8 5 6 3 7 2
3 2 8 7 1 9 6 5 4
6 7 5 3 4 2 8 9 1
9 1 2 6 8 5 4 3 7
7 6 4 2 3 1 9 8 5
8 5 3 9 7 4 1 2 6
5 4 9 1 2 3 7 6 8
1 3 7 5 6 8 2 4 9
2 8 6 4 9 7 5 1 3

متوسط

8 5     7     1 9
    2       3    
    4 2   9 6    
  1     8     3  
      4   7      
  3     2     6  
    1 5   8 7    
    3       8    
5 6     4     9 25 8 3 4 6 9 7 2 1

1 2 6 7 5 3 4 8 9
7 9 4 1 8 2 3 5 6
3 5 1 8 9 7 6 4 2
2 6 9 3 1 4 5 7 8
8 4 7 5 2 6 9 1 3
4 7 8 6 3 1 2 9 5
9 3 5 2 4 8 1 6 7
6 1 2 9 7 5 8 3 4

ساده

متوسط

8 5 6 3 7 4 2 1 9
1 9 2 8 5 6 3 7 4
3 7 4 2 1 9 6 8 5
2 1 9 6 8 5 4 3 7
6 8 5 4 3 7 9 2 1
4 3 7 9 2 1 5 6 8
9 2 1 5 6 8 7 4 3
7 4 3 1 9 2 8 5 6
5 6 8 7 4 3 1 9 2

سخت

4     8       7  
3               4
  7       2 8    
    2     5      
  6     3     8  
      9     1    
    9 1       6  
1               9
  8       7     3

ساده

  8 3       7   1
  2     5   4   9
      1 8     5 6
    1     7     2
  6 9 3   4 5 7  
8     5     9    
4 7     3 1      
9   5   4     6  
6   2       8 3  

فراریان واكسن 
جوكوویچ و دوستان

 ورزشكاران ضد واكسن اگرچه اقلیت جامعه را تشكیل می دهند اما تبدیل شدن
 آنها به چهره كمپین های ضدواكسن می تواند خطرناك باشد

زهرا خلجی|   واكسن گریزی پدیده جدیدی نیست اما با شیوع همه گیری كووید-19 و به تبع آن ساخت واكسن هایی علیه این 
بیماری، دوباره كمپین های ضد واكسن شروع به كار كردند تا باورهای غلط را بین مردم رواج دهند. تبعیت از واكسن گریزی 
بسته به نژاد، جنسیت، ملیت یا موقعیت خاصی نیست. هركسی می تواند اطالعات نادرست و گمراه كننده این كمپین ها را 
باور كند. اما داشتن چنین باورهایی از سوی ورزشكاران یا افرادی كه الگوی بخشی از جامعه شناخته می شوند، بحث برانگیز 
است. اخیرا اقدام مقامات استرالیایی برای جلوگیری از حضور نوواك جوكوویچ، مرد شماره یك تنیس دنیا در این كشور 
به دلیل سرپیچی از واكسیناسیون كووید-19 مشخص كرد، قصه واكسن نزدن ورزشكاران سر دراز دارد. اما این اتفاق برای 

تیاگو مونتیه رو، تنیسور برزیلی درس عبرتی بود كه پیش از اقدام برای سفر به استرالیا، واكسینه شود.

جاشوا كیمیش 
هافبك بایــرن مونیخ اخیرا اعتــراف كرده  كه واكســن كووید نزده 
است. در واقع او منتظر نشــانه هایی از عوارض طوالنی مدت در 
واكسینه شده هاست. به اعتقاد او كه باوری غلط است، عوارض 
واكسن های كووید بعدا مشخص می شــود. در ایتالیا گزارش ها  
حاكی از آن اســت كه بیش از 10درصد فوتبالیســت ها واكســینه 
نشــده اند. در انگلیــس نیز یك مــورد عجیــب وجــود دارد؛ كالوم 
رابینسون، مهاجم وست برومویچ كه تاكنون 2بار مبتال به كووید 

شده، همچنان از واكسن زدن امتناع می كند.

كایری ایروینگ 
بسكتبالیســت تیم بروكلین نتــس اخیــرا به دلیل امتنــاع از زدن 
واكسن بحث برانگیز شده است و از ســوی مقامات تیم تا زمانی 
 NBA كــه اقــدام بــه واكسیناســیون كنــد، از بــازی در ایــن فصــل
كنار گذاشــته شــده اســت. در NBA مــوارد دیگری از این دســت 
مانند مایــكل پورتــر و برلی بیــل كه دربــاره واكســن صحبت های 
ضدونقیضــی كــرده بودنــد، وجــود دارد كــه البتــه به طور شــفاف 

نگفته اند واكسن زده اند یا نه.

واكسن برای جایزه؟
مونتیه رو كه رتبه 89تنیس جهان اســت، در واقع نتوانست از جایزه 
100هزار دالری این رقابت ها كه با شــركت در دور اول به دست خواهد 
آورد، چشم پوشــی كند. اما مونتیه رو ادعا می كند ، جایزه پرزرق و برق 
مسابقه دلیل ترغیب او برای واكسن زدن نبوده است: »تصمیم من برای 
واكسیناسیون هیچ ربطی به مسابقات اپن استرالیا نداشت، بلكه من فقط 
به دلیل محافظت از خود و دیگران این كار را انجام داده ام.«به گفته انجمن 
تنیس حرفه ای، درست مثل مونتیه رو، بیش از 95درصد از 100مرد اول 
تنیس جهان و 80درصد از زنان تنیسور در كل 2 دوز واكسن خود را زده اند. 
اما به گفته كارشناسان، این آمار همزمان با نزدیك شدن به رقابت های 
استرالیا باال رفته است و در واقع تنیســورها به دلیل قوانین استرالیا و 
جانماندن از رقابت ها واكسن زده اند. پیش از این، میزان واكسیناسیون 
بین تنیســورهای مرد كمتر از 65درصد بود! تازه ترین آمار اعالم شده 
از سوی اتحادیه زنان تنیسور نشــان می دهد كه بیش از 80درصد از 
تنیسورهای زن 2 دوز واكسن خود را گرفته اند كه این رقم در ژانویه 2022 

بین 100تنیسور اول دنیا به 85درصد رسیده است.

اطالعات غلط
مواردی مشابه جوكوویچ در ســایر ورزش ها ازجمله بسكتبال، گلف و 
فوتبال هم دیده می شود. اما چرا برخی از ورزشكاران كه باید بیشترین 
نگرانی و مراقبت را درباره ســالمت خود داشته باشند، از زدن واكسن، 

امتناع می كنند؟ این سؤالی است كه اغلب ورزشكاران پاسخ روشن و 
منطقی برای آن ندارند. برای مثال، مونتیه رو درحالی كه سعی داشت از 
هیچ كس نامی نبرد، اعتراف كرد شنیدن دالیل ورزشكاران برای فرار 
از واكسن، بسیار گیج كننده است. او می گوید: »من واقعا نمی دانم چرا 
این اتفاق می  افتد اما شاید نتیجه قرار گرفتن در معرض اطالعات غلط 
و غیرعلمی باشد.«دكتر بارن بریتون، روانشناس ورزشی در دانشگاه 
سولنت انگلیس هم در این خصوص می گوید: »اولین قدم برای درك این 
تردید این است كه بررسی كنیم چگونه ورزشكاران بیش از ما نگران بدن 
خود هستند. برای ورزشكاران، بدنشان مهم ترین و ارزشمندترین دارایی 
است. برخی از آنها ممكن است به این خاطر مردد باشند كه به اندازه كافی با 
اطالعات درست واكسن توجیه نشده اند  یا اینكه اطالعات غلط به آنها داده 
شده است. البته نگرانی های غیرمنطقی دیگر هم وجود دارد، نظیر تأثیر 
سوء واكسن روی آمادگی جسمانی یا مثبت شدن تست دوپینگ.«نوواك 
جوكوویچ سال گذشته مخالفتش را با واكسن اعالم كرده بود. كارشناسانی 
مانند بریتون معتقدند كه اگر ورزشــكاران پرآوازه ای مانند جوكوویچ 
واكسن را زیر سؤال ببرد، باعث پررنگ تر شدن كمپین های ضدواكسن 

می شود.

نمونه های مشابه
موقعیت مشابهی در لیگ حرفه ای فوتبال آمریكا نیز پدید آمده است. 
به گفته مقامات این لیگ، بیش از 90درصد بازیكنان 2 دوز واكسن زده اند 
اما آرون راجرز، ستاره این لیگ به طور بحث برانگیزی درمان هومیوپاتی 
را به عنوان جایگزین ایمنی زایی در برابر كووید-19 انتخاب كرده است. 

او همچنین متهم گمراه كردن عموم مردم درباره واكسیناسیون است!
در لیگ فوتبال انگلیس نیز تردیدهایی درباره واكسیناســیون وجود 
داشت و چندین بازی به دلیل شــیوع كووید-19 به تعویق افتاد. نتایج 
یك  نظر سنجی كه توسط لیگ برتر انگلیس انجام شده، نشان می دهد 
یك چهارم بازیكنان در 72تیم حرفه ای قصد ندارند واكسن بزنند. در لیگ 

برتر فوتبال انگلیس، 23درصد از بازیكنان فقط یك دوز واكسن زده اند.

فرضیه توطئه
دكتر گاوین ویدون، سخنگوی ارشد ورزش، سالمت و بدن در دانشگاه 
ناتینگهام هم می گوید: »ما عادت كرده ایم به ورزشــكاران به چشــم 

سوپر انسان نگاه كنیم اما نكته این است كه آنها هم مانند ما در معرض 
اطالعات غلط و گمراه كننده و تئوری های توطئه قرار می گیرند.« وبدون 
هماهنگ كننده یك  برنامه مطالعاتی جدید است كه به طور خاص روی 
تردید واكسن در میان ورزشكاران تمركز می كند. او هشدار می دهد كه 
اینگونه افراد نباید در بحث ایمن سازی مورد توجه قرار بگیرند: »تفكرات 
واكسن گریزی در جهان در حال گسترش است حتی اگر امثال نوواك 
جوكوویچ چیزی درباره آن نگفته باشند. اما متخصصان بر سر این موضوع 
توافق دارند كه وقتی چهره های مطرحی مانند ورزشكاران به طور آشكار 
با واكسن مخالفت می كنند، این موضوع به افزایش دامنه واكسن گریزی 

كمك خواهد كرد.«

نتیجه عكس
خواسته یا ناخواسته جوكوویچ برای مخالفان واكسن تبدیل به یك نماد 
شده است؛ چرا كه موقعیت او به دلیل كارنامه حرفه ای طرفداران زیادی 
دارد. باوجود اینكه اجبار واكسن از سوی مقامات بهداشتی، ارگان ها و 
تیم های ورزشی با جذب ورزشــكاران برای واكسینه شدن همراه بوده 
است، دارن بریتوناما نسبت به الگو كردن ورزشكاران برای تشویق به 
واكسیناسیون هم هشدار می دهد. او معتقد است تبدیل كردن این افراد 
به سفیران واكســن می تواند حتی نتیجه عكس داشته باشد: »هرچه 
بیشتر تالش كنید چیزی را اجباری كنید، مردم بیشتر در برابر آن مقاومت 
می كنند. اگر می خواهید ورزشكاران برای این كار الگو باشند، باید واقعا 

آنها را آموزش دهید.«
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2ســاعت حتی قادر نبودم 
جواب تلفن هایم را بدهم. تا 
اینكه تلفن مــادرم را جواب 
دادم و گفتم سالم هستم. از 
آن روز به مدت یك هفته روی 
آوار و آتش دنبال رضا گشتم 
تا به دســتكش سوخته اش 

رسیدم

آن روز در تلویزیون شــاهد 
فروریختن ساختمان بودیم. 
پــس از آن رفتیــم و بدن 
سوخته عزیزمان را تحویل 
گرفتیــم. او در طبقــه11 
ســاختمان بود كه پالسكو 
فرو ریخت. امیدی نبود زنده 

مانده باشد

 طبقه دهم ساختمان 
پالسكو

 ۳۰ دی مــاه ۱۳۹۵، چند 
دقیقه قبل از ســاعت ۸ 
صبح، دچار آتش ســوزی 

شد.

عددبازی

 پالسکو ایمن شد 
و جان گرفت

شمارش معكوس برای افتتاح بنای جدید

22

ديگر دلم نمي آيد سمت 
چهارراه استانبول بروم 

 آخرین نجات یافته پالسكو

22

قاب در آتش
مروری بر حادثه پالسكو در هنر ایران

24
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ای شهر ز شمع مرده یاد آر
5سال پس از فرو ریختن ساختمان پالسكو و شهادت 16آتش نشان، سراغ خانواده چند نفر از آنها رفتیم تا یادشان را گرامی داریم

به عقب باز می گردیم به روز حادثه در تقاطع فردوسی 
و جمهوری؛ ۳۰دی ماه۱۳۹۵. به طبقه دهم ساختمانی 
كه دچار حریق شــد. انگار پالســكو در بین روایت 
خانواده ها دوباره در آتش افتاده باشد. بین هق هق ها 
از خنده ها و خاطره هایشــان می گویند؛ شوخی و 
زندگی و درد و هیجان. از عزیزان شهیدشــان كه 
می گویند، باورشان به خاك گره نمی خورد. می گویند 
مگر می شــود آن تن، آن ورزشكار و آن روحیه قوی 
در خاك مانده باشــد. نه! حتما جایی در این شــهر 
پناه گرفته اند و تنها ما نمی بینیم شان. مگر می شود 
آتش نشان طعمه آتش شود؟ برای همه شان آن روز 
آزمون بزرگی بود. خیلی هایشان در نجات عزیزشان 
دنبال معجزه بوده اند. همه شان اما از عزت آنها پس از 
شهادت حرف می زنند. با چند نفر از خانواده ۱6شهید 
آتش نشان صحبت كردیم و از روز حادثه و فقدان چند 
ساله پرسیدیم. از حس شان وقتی دیدند ساختمان 

پالسكو دوباره ساخته شد و جان گرفت.

شهید ناصر مهرورز 
او بازگشت مردم را نجات دهد

آتش در زمانی انــدك طبقات باالیی 
ســاختمان را گرفــت و حریقی كه 
ســاعت۷و5۸دقیقه آغاز شــده بود، 
ســاعت11و۳۳دقیقه باعــث ریزش 
كامل ساختمان شد. این روایت برادر 
شــهید ناصر مهــرورز و همــه خانواده هایی اســت كه 
فرزندان شان را آن روز با آه و حسرت راهی كردند. ناصر 
آتش نشان ایستگاه 2۴سازمان آتش نشانی بود. او همراه 
۳برادر دیگر خود فیروز، رضا و حسن همگی آتش نشان 
بودند و از میان آنها، ناصر در پالسكو شهید شد. از میان 
برادران شهید مهرورز، فیروز فرمانده شیفت ایستگاه۷۳ 
و حسن مسئول فرماندهی شیفت ایستگاه6۰ است. »پس 
از این همه ســال هنوز كســی جواب قانع كننده ای به 
خانواده ها نداده اســت. با درصدبندی خطا و تقصیر بین 
چند ارگان، مقصر اصلی هیچ گاه مشخص نشد تا آتش دل 
خانواده ها فروكش كند.« این را حسن می گوید كه خود 

مشغول خدمت رســانی به مردم 
است. او می گوید: »عالقه بیش از 
اندازه مادرم به ناصر، باعث شد پس 
از آن اتفــاق دیگر خانــواده روی 
خوش نبیند. مادرم پس از شهادت 
برادرم سكته كرد و نیمی از بدنش 
بــرای همیشــه بی حــس ماند. 
روزهایی این بی قراری آنقدر شدت 
می گرفت كــه به اصــرار خودش 
چندبار او را سر مزار ناصر می بردیم. 
این غم هنوز هم برای پدر و مادرم 
سبك نشــده.« از آنجایی كه ناصر 
فرزنــد مجــرد خانــواده و همراه 
همیشگی پدر و مادرش بود، پس از 
او، این تنهایی دو چندان شد. حاال 

گالیه از روزهای تقویمی و ســالگرد است كه یك روز در 
سال ما را به یاد كسانی می اندازد كه با رفتن شان عمری 
تنهایی برای خانواده آوردند و كسی نیست جایشان را در 
روزهای دیگر سال پر كند. حســن می گوید از وقتی این 
شغل را انتخاب كردند لحظه ای فكر نكردند در كارشان كم 
بگذارند: »خدمت به مــردم به ما آرامش می دهد. ممكن 
است گاهی بعضی رفتارها آدم را دلسرد كند، اما از وقتی 
این شــغل را انتخاب كردم به این فكر كردم تمام قد در 
خدمت كارم و مردم باشم. او درباره برادرش ناصر می گوید: 
»از نظر احترام، شخصیت و منش زبانزد خاص و عام بود. 
ورزش را حرفه ای دنبال می كرد و از شــركت كنندگان 
مسابقات قوی ترین مردان ایران بود. آن روز پایان شیفت 
كاری ام بود و تازه به خانه رســیده بودم كه با من تماس 
گرفتند. 2۰دقیقه می شد پالســكو فرو ریخته بود كه به 
آنجا بازگشــتم. لحظه های عذاب آوری بــود. به مادرم 
می گفتیم كه ناصر بیمارستان است. هنوز باور نبودنش 
برای پدر و مادرم سخت اســت و این 5سال انگار دو دهه 
برایشان گذشته. ناصر كه خودش فرمانده بود، نیروهایش 
را به بیرون ساختمان هدایت كرد و بازگشت تا كسانی كه 
به خاطر دارایی هایشــان به ســاختمان رفتــه بودند را 
بازگرداند. اما دیگر بازنگشت. یكی از خواسته های ما این 
اســت كه درباره ناایمنی ســاختمان های تهران فكری 

شود.«

شهید محسن قدیانی 
دختر ۱2ساله ام یك شبه بزرگ شد 

شهید محســن قدیانی ۳۸ســاله از 
پرسنل ایستگاه شماره۳ آتش نشانی 
بــود. او در آن زمــان 2 فرزند دختر 
12ساله و 6ســاله به نام های مبینا و 
رومینا داشت كه حاال در سن نوجوانی 
هستند. طاهره اكبرزاده، همسر محسن قدیانی می گوید: 
»محسن وابستگی شدیدی به دخترهایش داشت. وقتی 
صبح زود می خواست به محل كار برود و خواست آنها را 
ببوســد، از او خواهش كردم بغل شــان نكند تا بیدار و 
بدخواب نشوند كه  ای كاش اجازه می دادم ببوسدشان. در 
آن روز 2 بــار تماس گرفتم و دیر جــواب داد، قرار بود با 
ماشین بچه را به استخر ببرم و كلی سفارش كرده بود با 
احتیاط رانندگی كنم و وقتی رسیدم تماس بگیرم. اما هر 
چه تماس گرفتم جواب نداد. خانه مادرم بودم كه خانواده 
تماس گرفتند پالسكو آتش گرفته. ایستگاهی كه محسن 
در آن بود، ربطی به پالسكو نداشت، 
اما كامال ترسیده بودم. تلویزیون را 
روشن كردم. هیچ وقت این صحنه 
را فرامــوش نمی كنــم. همانجــا 
نشستم و گفتم می دانم محسن در 
ساختمان است.« گریه مكالمه مان 
را به سكوت می رساند. طاهره ادامه 
می دهد:  » به ما گفتند محسن در 
ساختمان است. اما خودم را گول 
می ز دم كه محسن آدم زرنگی است 
و حتما جایی خودش را رسانده و 
پنهان شــده. هر روز می گذشت و 
خبری از همســرم نبود، اما امید 
داشــتم. تا اینكه برادر محسن روز 
ششم برایم لباس مشكی آورد.« او 

از دخترش مبینا می گوید كه باعث افتخار همه خانواده 
است. دختری قوی كه جز روز شهادت پدرش دیگر گریه 
نكرد و همواره پشــتوانه مادر و خواهرش شــد: »دختر 
12ساله ام یك شبه بزرگ شد. حاال او بار پدرش را به دوش 
می كشد.« طاهره پس از این به ساختمان جدید پالسكو 
اشاره می كند و می گوید:  » چیزی ســاكن نمی ماند. ما 
نمی توانیم جلوی تغییرات جامعه و آدم ها و هیچ اتفاقی را 
بگیریم. محسن هم به وظیفه شرعی خود عمل كرده و پای 
صلح نامه ای كه زمان ورود به آتش نشانی امضا كرده بود، 
ایســتاد و به مقام شــهادت رســید.« او امیدوار است 
كسب وكارها دوباره در پالسكو رونق بگیرد و یادی باشد 
از 16تن از بهترین جوانان این شهر كه جان خود را برای 

مردم شان از دست دادند.

شهید محسن روحانی
آزار مهم خانواده همین دلتنگی هاست 

محســن روحانی، آتش نشــان اهل 
رضوانشــهر گیالن بــود. او ازجمله 
آتش نشان هایی اســت كه در حادثه 
پالسكو به شهادت رسید و پیكرش در 
كنار سایر آتش نشــان ها در قطعه5۰ 
سازمان آتش نشانی به خاك ســپرده نشد و به زادگاهش 
منتقل شــد. برادر و بســیاری از اعضای خانــواده او نیز 
آتش نشان هســتند. از او دختری ۴ســاله به نام مهسا به 
یادگار مانده بود كه اكنون 9ساله است. علی روحانی كه 
پسرعمو و برادر همسر شهید است، می گوید: »آن روز در 
تلویزیون شاهد فروریختن ســاختمان بودیم. پس از آن 
رفتیم و بدن ســوخته عزیزمان را تحویل گرفتیم. او در 
طبقه11 ساختمان بود كه پالسكو فرو ریخت. امیدی نبود 

زنده مانده باشد.«
علی روحانی خود آتش نشان است. او نگران مهساست و 
می گوید حاال كالس چهارم اســت: »در این سال ها تازه 
متوجه كار پدرش شده. دلتنگی می كند و حاال آزار مهم 
خانواده همین دلتنگی هاست. محسن باعث افتخار خانواده 
است و تنها شهید آتش نشان شهرمان. بی تردید برایمان 
سخت است كه جوانی از دست داده ایم«. علی روحانی از 
آن سال دیگر آتش نشانی را كنار گذاشت و چون خانواده 

نگران سالمتی اش بود، به  كار آزاد روی آورد.

شهید بهنام میرزاخانی
بهنام برایم لباس آتش نشانی خریده بود

بهنام میرزاخانی، آتش نشان ایستگاه 
ن  مــــا ز 2سـا
آتش نشانی بود. 
او زمـان حادثه 
پالسـكـــو بــا 
65درصد سوختگی به بیمارستان 
شــهید مطهری منتقل شد. بهنام 
پس از یك روز در كما، به شهادت 
رسید. او نخستین شهید آتش نشان 
حادثه ســاختمان پالســكو لقب 
گرفت. بهنام میرزاخانی از سال9۰ 
وارد سازمان آتش نشانی شده بود و 
متولد خرداد ماه سال1۳۷۰ بود. او 
جوان ترین شــهید حادثه پالسكو 
است. برادرش بهزاد می گوید: »آن 

روزها نزدیك ایســتگاه آنها ســرباز بودم. وقتی فهمیدم 
نخواستم موضوع را با خانواده در میان بگذارم چون سال 
گذشته اش هم كه بهنام تصادف كرد، تأكید داشت مادرم 
موضوع را متوجه نشــود. اما وقتی به خانه رفتم فهمیدم 
همه ماجرا را می دانند. روزهای ســختی را گذراندیم. اما 
انتظار ما متفاوت از دیگــر خانواده ها بود. ما زودتر از همه 
عزیزمان را از دست دادیم و همه در آن روزها برای دیدن 
خانواده می آمدند.« بهزاد می گوید پس از شهادت بهنام 
آتش نشان شــد: »بهنام برایم لباس خریده بود و قرار بود 
من هم آتش نشان شــوم. پس از شهادتش هم به سازمان 
آتش نشــانی پیوستم و ۳ ســال این كار را ادامه دادم. اما 
بی قراری های مادرم مانع از ادامه شــد. نمی توانست داغ 
دیگــری را تحمل كند. همین شــد كه ایــن كار را كنار 
گذاشتم.« میرزاخانی می گوید هنوز مادرش بی قرار بهنام 

است.

شهید رضا شفیعی 
یكباره دیدم ساختمان فرو ریخت 

رضا شــفیعی، برای ورود به سازمان 
آتش نشــانی آزمون داد و در نهایت با 
پذیرش در ورودی، وارد این سازمان 
شد. او در ایستگاه شماره1۳ فعالیت 
می كرد. از او به عنوان »داماد« پالسكو 
یاد می شود. زمان حادثه پالسكو، اعالم شد كه قرار بوده 
2ماه بعد، یعنی در اسفندماه1۳95 مراسم ازدواج خود را 
برگزار كند. محمدرضا صمدی دوست صمیمی و همراه 
رضا كه با او در ســاختمان حضور داشــت می گوید: »ما 
رفت وآمد داشتیم و با هم به باشگاه می رفتیم. وقتی زنگ 
خورد من در نگهبانی بودم و اعالم شد نیروها را اعزام كنم. 
همه در ماشین نشستیم. همسر رضا تماس گرفت و رضا 
گفت حریق شــده، می رویم و وقتی برگشــتیم تماس 
می گیرد. همانجا به همسرش گفت اگر برنگشت همه  چیز 
را به  نام او كرده . همه ما به رضا تشر زدیم كه لفظ بد نیاید. 
ما دومین ایستگاه اعزامی و در طبقه سوم پالسكو بودیم. 
كپسول اكسیژن من خالی شده بود و وقتی برای پركردن 
رفتم با 2 كپســول خالی دیگر در دستم، وسط چهارراه 

استانبول یكباره دیدم ساختمان فروریخت.« 
صمدی می گوید در آن لحظه همه همدیگر را گم كرده 
بودیم، انگار ساختمان روی سر همه مان ویران شده بود: 
»2ســاعت حتی قادر نبودم جواب تلفن هایم را بدهم. تا 
اینكه تلفن مادرم را جواب دادم و گفتم سالم هستم. از آن 
روز به مدت یك هفته روی آوار و آتش دنبال رضا گشتم، 
تا به دستكش سوخته اش رسیدم.« 
صمدی می گوید ســعی كرده به 
ســاختمان جدید پالســكو برود، 
اما حتی نتوانســته از در آن داخل 
شود. او می گوید: »این ساختمان 
من را یاد لحظه هــای تلخ آن روز 
می اندازد. تصویر آتش نشــان های 
شــهید در پالســكو، ســد راهم 
می شود.« یك سال پس از آن اتفاق 
و ویرانی ساختمان پالسكو بود كه 
صمدی نیز از سازمان آتش نشانی 
استعفا داد و خارج شد. او می گوید: 
»نتوانســتم با این موضــوع و داغ 

دوستانم كنار بیایم.« 

نگار حسینخانیگزارش
روزنامه نگار

آن ۳، آخرین نفراتی بودند كه از پالســكو پایین 
پریدند و لحظه ای بعد 1۷طبقه ساختمان جلوی 
چشم شان فرو ریخت. رضا هاشمی یكی از آن ۳ 
نفر بود؛ بعد از گذشت 5 سال، نمی تواند از آن روز و 
لحظه حرف بزند. درد را بازگو كردن برایش شفا و 
مرهمی نمی آورد. » من آخرین نفری بودم كه سوار 
سبد نردبان شدم، درست وقتی ساختمان منفجر 
شد. ۳ تا از بچه هایمان لب پنجره بودند و بعد دیگر 

نبودند. چه حرف زدنی؟ كه چه بشود؟«
آتش نشانان بازمانده از حادثه پالسكو نمی خواهند 
كه آن روز را به یاد بیاورند، برایشــان درد و رنج و 
غم مــی آورد. آن جان های عزیــزی كه با خاك 
پالســكو یكی شــدند، رفیق هایی بودند جوان 
كه قرار بود عملیات های زیــادی را با هم بروند؛ 
شهروندان زیادی را نجات دهند، لحظه های شاد 
پس از یــك نجات موفقیت آمیز را با هم جشــن 
بگیرند و با هم بازنشسته شوند، اما حاال آنها قابی 
هستند روی دیوار ایستگاه ها. علی امینی، بهنام 
میرزاخانی، ناصر مهرورز، محسن قدیانی، مهدی 

حاجی پور و... .
محمود حیدری، رئیس ایستگاه 96 آتش نشانی 
هم با همان نردبانی از پالســكو جدا شد كه رضا 
هاشمی و مهدیانی جدا شده بودند. زور او بیشتر 
به آن خاطرات تلخ می رسد. » مطمئن بودیم كه 
ســاختمان می ریزد، همین هم بود كه دائم یكی 
به آن دیگری می گفت تو سوار شو. می خواستیم 

مرگ را برای هم به تأخیر بیندازیم.«
حیدری و بقیــه بچه های ایســتگاه 96وقتی به 
پالسكو می رسند كه در دود غلیظ سیاه فرو رفته 
و با شعله های آتش، خود را به طبقه دهم و یازدهم 

رسانده بودند. 
» بچه ها آن طبقات را از كســبه و كارگران خالی 
كرده و فقط خودشــان بودند. ما وقتی رسیدیم 
آنقدر دود زیاد بود كه بدون تجهیزات نمی شــد 
به كانون های آتش نزدیك شــد. به همین دلیل 
برگشتیم و دستگاه های تنفسی خود را آوردیم. 
آتش نشان های ایستگاه های دیگر، مصدومان را 
نجات داده و به بیرون از ساختمان برده و خودشان 
مشــغول مهار آتش بودند. آتش نبود كه شعله ها 
مثل یك شــیر وحشــی به این طرف و آن طرف 
می تاختند و زبانه می كشــیدند. بــا این حال در 

بعضی از طبقات آن را مهار كرده بودیم.«
 شــعله ها كه خاموش می شــود، آتش نشــانان 
»آتش زنی« را شــروع می كنند. یعنی به سراغ 
محل هایی می روند كه شــعله وجود نداشت، اما 
ُكندسوزی رخ داده بود كه احتمال داشت دوباره 
شعله ور شود.» ما نسبتا امیدوار بودیم كه كار تمام 
اســت و فقط باید مراقب باشیم تا آتش جدیدی 
شعله ور نشود كه صدای مهیبی آمد و بعد دیگر 
نفهمیدیم چه شد.« قســمتی از سقف طبقه11 
روی طبقه1۰ فــرو می ریزد و بعد آتش نشــانی 
زیر آوار گیر می كند. ایــن جای روایت را محمود 
 حیدری با صدایــی بریده بریــده بازگو می كند. 
» تیرآهن روی گردنش افتاده بود...گیر كرده بود... 
هرچه كردیم كه تیرآهن را برداریم نشد...المصب 
زیر آتش، سنگین  شده بود.... همان موقع تخریب 
دوم رخ داد و بخش دیگری از سقف ریخت... آن 

همكار جواِن مان با آوار رفت پایین.«
آتش پالســكو انگار دوباره به جانش افتاده باشد، 
عرق سرد می كند و زرد می شــود. » ریزش آوار 
راه خروج را بست و از پله ها هم چیزی نمانده بود. 
موضوع را با بی ســیم به فرمانده عملیات گزارش 
كردیم. موقعیت مان را اعالم كردیم و خواســتیم 
برای نجات ما نردبان بفرستند. نردبان ها را به سمت 
ضلع غربی و ضلع مشــرف به خیابان جمهوری 
فرســتادند. در این زمان بقیه آتش نشانانی كه در 
طبقات باالیی بودند هم خودشان را به طبقه دهم 
رساندند. جلوی پنجره های ساختمان با توری فلزی 
بسته شده بود. با سنگ فرزی كه داشتیم، توری ها را 
بریدیم و نردبان ها یكی پس از دیگری به محلی كه 

ما گرفتار شده بودیم، هدایت شدند.«
آنها كه جوان تر بودند از طریــق نردبان  می روند 

پایین و مصدومان را سوار سبد باالبر می كنند. 
» بچه هــا ســوار نمی شــدند و به مــن و بقیه 
رئیس ایستگاه های آتش نشــانی كه آنجا بودیم، 
می گفتند اول شــما برویــد. دســتور دادیم كه 
باید بروند پاییــن. بعد من مانــدم و چند رئیس 
 ایستگاه دیگر. ازجمله شــهید امینی،  مهدیان و
 هاشمی شاد. سری دوم من هم سوار شدم و بعد 
هم  آقای مهدیان پرید داخل سبد، اما درست در 
لحظه ای كه آقای هاشمی شــاد دستش را به لبه 
ساختمان گرفته بود، ناگهان ساختمان ریزش كرد 
و او به سمت سبد پرید. بعد دیگر چیزی ندیدیم و 

داخل گرد و خاك گم شدیم.«
ساختمان زودتر از سبد حامل آتش نشانان رسید 
پایین، خیلی زودتر. آنها وقتی رســیدند كه دیگر 
پالسكو تله ای از خاك بود در خیابان جمهوری.  « 
یك لحظه مغزم خالی شد. حس كردم شاهد روز 
قیامتم، بعد یادم آمد خیلی از  ما در آن ساختمان 
جاماندند و حاال پودر شدند و حس بعدی، شوك 
شــدیدی بود از همه آنچه را كه بر من گذشت و 
شاهدش بودم. » آنقدر صورتم پر از خاك شده بود 
كه كسی من را نشناخت و به همین خاطر تا چند 

ساعت جزو گم شدگان بودم.«
حیــدری وقتی به خودش می آیــد كه می گویند 
مهدیانی و هاشــمی در بیمارســتانند. »تا خود 
بیمارستان دویدم. دوست داشتم بچه های دیگر 
را هم آنجا ببینــم، همان هایی كه تا 2 ســاعت 
قبلش با هم بودیم و مرگ را از هم دور می كردیم. 
دوست داشتم ببینم كه زیر سُرم هستند یا مشغول 
پانسمان شدن و بعد با آن قیافه های خاكی به من 
می خندند اما واقعیت آنجا مثل پتكی به سرم فرود 

آمد. پالسكو جان خیلی ها را گرفته بود.« 

 روایت آتش نشانی كه به عنوان
 آخرین نفر از پالسكو خارج شد

آن سه نفر

سوگل سیمه سازروایت
خبرنگار

در حادثه پالسكو جان 
 باختند، از این تعداد

 ۱۶ نفر آتش نشان و ۶ نفر 
شهروند عادی بودند.

22نفر

عملیات پالسكو ادامه 
داشت اما متأسفانه در 
طول زمان آواربرداری، 

هیچ یك از گرفتار شدگان 
نجات نیافتند.

۹ روز

در حادثه پالسكو مصدوم 
و براساس گزارش 

اورژانس تهران از میان 
این افراد، ۱80نفر در 

محل درمان و 55نفر به 
بیمارستان منتقل شده 

بودند.

235نفر

در كنار 5 اتوبوس 
آمبوالنسی كه امكانات 
الزم را داشتند، در زمان 

وقوع حادثه پالسكو 
در محل مستقربودند. 

همچنین براساس گزارش 
اورژانس در آن زمان، 

تمامی بیمارستان های 
شهر به حالت آماده باش 

درآمده بودند.

60آمبوالنس

برای تخریب پالسكو 
رخ داده بود. براساس 

متن گزارش نهایی 
هیأت ویژه گزارش ملی 
بررسی حادثه پالسكو، 
در مرحله اول بخشی 
از كف یازدهم )سقف 
طبقه دهم( در قسمت 

شمال غربی )محل 
شروع آتش سوزی( فرو 
می ریزد، در مرحله دوم 
بخشی از كف دوازدهم 

و سیزدهم روی كف 
دهم ریخت و در مرحله 
سوم نیز ریزش نهایی 

ساختمان در ضلع شرقی 
و جنوبی رخ داده بود.

3مرحله   
تخریب 

مبلغی بود كه به گزارش 
بیمه مركزی، پس از 
بررسی های فنی و 

كارشناسانه در رشته 
آتش سوزی در خسارت 
حادثه پالسكو، از سوی 

شركت های بیمه به 
زیان دیدگان این حادثه 

پرداخت شد.

320 
میلیارد ریال

برج جنوبی ساختمان 
پس از 3ساعت درگیری 

با آتش فروریخت.

ساعت

۱۱:33 

پالسکو
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دستور شهردار برای بهبود معیشت
با دستور شهردار تهران در بودجه۱۴۰۱ برای 
مسكن، معیشت و اصالح ارتقای اداری 
كاركنان آتش نشانی برنامه ویژه ای درنظر 
گرفته شده است. به گزارش همشهری، 
علیرضا زاكانی در آخرین جلسه شورای 
شــهر تهران گفت:  »ما خود را متعهد به 
تامین مطالبات و حل دغدغه های ذهنی 
آتش نشانان عزیز می دانیم. در 2، 3نوبت 
با آقای جاللی )معاون خدمات شهری( در 
این بــاره صحبت كردیــم و این مســئله را 
دنبال می كنیم. ما دغدغه آتش نشانان را 
داریم و باید این دغدغه را برطرف كنیم.« 

كاهش متراژ مغازه ها جبران می شود
محمد پیرعلی، سرپرست سازمان 

اموال و امالك بنیاد مستضعفان 
بنیــاد مســتضعفان مالــك ملكیــت 
امــا  اســت،  پالســكو  ســاختمان  
ســرقفلی داران   مالــك محســوب 
می شــوند. بنیاد مستضعفان مصمم 
است پالسكو به سرقفلی داران منتقل 
شــود و خودشــان مالك اصلی شوند. 
بــا توافــق به عمل آمــده كاهــش متراژ 
جبــران می شــود و افزایــش متــراژ نیــز 
متضمــن اخــذ مابه التفات بــا مراعات 

شرایط كسبه به  صورت اقساط شد.

تأكید بر اخذ تأییدیه ایمنی 
رئیــس شورای شــهر تهران بــر لــزوم اخذ 
تأییدیــه ایمنی از ســازمان آتش نشــانی 
برای ساختمان جدید پالسكو تأكید كرد. 
بــه گــزارش همشــهری، مهــدی چمــران 
گفت:  »تأكید كردیم كه پیش از افتتاح، 
آتش نشــانی بازدیــدی از ســاختمان 
داشته باشــد و شــرایط ایمنی مورد نظر 
آتش نشانی حتما در این ساختمان تامین 
شود. هم اكنون ساختمان جدیداالحداث 
در حال طی كردن فراینــد اخذ تأییدیه از 
آتش نشانی است.برای موضوع پاركینگ 
در حال حل مشكل هستند تا با توافق با 
پاركینگ پروانه نسبت به تامین پاركینگ 

برای این ساختمان اقدام كنند.«

پالسكویی با نمای ایرانی- اسالمی
محمد نیكبخت؛ مدیر پروژه پالسكو

بحــث معمــاری ســاختمان جدیــد 
پالســكو بــا توجه بــه اینكه طــرح ملی 
بود، بــا برگزاری مســابقه انجام شــد. 
كــوروش رفیعی، برنــده این مســابقه 
شــد و طــرح نمایــی كــه شــهروندان 
می بیننــد، براســاس طرحــی اســت 
كه در ایــن مســابقه ملی برنده شــده 
اســت. نمای ســاختمان با بهره گیری 
از نمــای ایرانی -اســالمی انجام شــده 
اســت؛ یعنی در نما حفره هــای آجری 
دیــده می شــود. جنــس نمــا از نــوع 
قطعات GFRC  با دوام اســت كه در 

داخل كشور تولید شده است.

مدیریت شهر

نقل قول خبر

129ساختمان تهران بسیار 
پر خطر هستند 

سازمان آتش نشانی و شهر تهران با بررسی ها، پایش ها 
و ابالغ دســتورالعمل های ارسال شــده به مالكان 
ساختمان های مختلف، به آمار جزئی و دقیقی دست 
پیدا كرده اســت. به گونه ای كه 33هزار ساختمان 
پرخطر و میان خطر در شــهر تهران توسط سازمان 
آتش نشــانی شناسایی شده اســت كه از این تعداد 
3600ساختمان نیاز به مداخله و اصالحات اساسی 
دارد. همچنین از این تعداد، 129 ساختمان شرایط 
بدی دارد و بسیار پر خطر هســتند كه پیگیری ها 
برای اصالح و ایمن ســازی  آنها همچنان ادامه دارد، 
اما متأسفانه این اصالحات بسیار كند پیش می رود. 
دلیل این موضوع هم فقدان قوانین سفت و سخت در 
بحث ایمنی ساختمان است. قوانین جامع و كاملی 
در این رابطه وجود ندارد. همچنین تمام دستگاه ها 
و اصناف در این زمینه مســئولیت های خودشان را 
به درستی انجام نمی دهند. درخصوص لزوم ایمنی و 
ایمن سازی ساختمان ها دچار نوعی درهم پیچیدگی، 
خأل و بی نظمی هستیم و تمام این عوامل دست در 
دست هم داده تا با وجود هشــدار ها و پیگیری های 
مستمر سازمان آتش نشانی، ایمن سازی  ساختمان ها 
بســیار كند پیش برود. نكته مهم ماجرا آن هم در 
سالگرد حادثه پالسكو آن است كه بیشترین تعداد 
ســاختمان ناایمن، در پهنه مركزی شهر و مناطق 
11 و 12 واقع شده اند؛ یعنی در حوالی همانجایی كه 

پالسكو قرار گرفته است.

ذره بین

پالسکو

از آن روز خاص و تلخ برای مان 
بگویید كه با گذشت5 سال 
 هنوز هم با التهــاب و اندوه 

درباره آن صحبت می شود؟ 
روزی كه حادثه آتش ســوزی پالســكو 
اتفاق افتاد بسیار تلخ بود و بچه های ما با 
جانفشانی جان بسیاری از اهالی و كاركنان 
این ساختمان را نجات دادند. این غم هیچ 
وقت سبك نمی شــود و یاد و خاطره آن 
روز هرگــز فراموش و كمرنــگ نخواهد 
شد. فضای سنگین آنجا هیچ وقت سبك 
نخواهد شد و ســاختمان جدید پالسكو 
باعث نمی شود تصاویر تلخ آن روز پشت 

یك سازه جدید به فراموشی سپرده شود. 
وقتی به تصاویر ساختمان جدید پالسكو 
نگاه می كنم تمام اتفاقات تلخ و دلهره آور 
آن روز لحظه به لحظــه در ذهنم تداعی 
می شود و از مقابل چشــمانم می گذرد و 
به یاد می آورم كه چــه عزیزانی را در این 
حادثه از دســت دادیم. روح تمام شهدا 
و رفتگان این حادثه تلخ شــاد و یادشان 
گرامی و جاودانه باشد. هرچند این عزیزان 
ســرانجام با حكم مقام معظــم رهبری 
جزو شهدا محسوب شــدند، اما امیدوارم 
كه این حكم شــهید برای تمام شهدای 
سازمان آتش نشــانی درنظر گرفته شده 

و اعمال شــود و این موضــوع را فقط به 
16شــهید عزیز و گرانقدر حادثه پالسكو 
محدود نكنند. دیگر شهدای سازمان هم 
با جانفشانی و ایثار برای حفظ جان و مال 
مردم با تمام وجود تالش و كوشش كردند 
و از جان خودشان گذشتند. همانطور كه 
16شهید عالیقدر حادثه پالسكو فداكاری 
و از خود گذشتگی را به معنای واقعی كلمه 
معنا و تجسم كردند و با شهادت خودشان 
حدودا جان 300نفر از شهروندان را نجات 
دادند، سایر شهدای آتش نشانی هم تك 
تك در مقاطع و عملیات های مختلف به 
همین شكل و اندازه جانفشــانی و ایثار 

كرده اند. حاال كه شهدای حادثه پالسكو 
جزو شهدا محسوب شده اند، امید و انتظار 
ما این اســت تا دیگر شــهدای سازمان 
آتش نشــانی هم جزو شــهدای خدمت 

محسوب شوند.

در این روزها كه ســالگرد 
پالســكو از راه رسیده شما 
به عنوان یكی از بازماندگان 
حادثه چه حس و حالی دارید؟ 
اتفاقات آن روز همیشــه با من است، اما 
با توجه به اینكــه معموال چند روز قبل از 
سالگرد حادثه پالسكو تلویزیون و رسانه ها 

پالسکو زنده شد
شمارش معكوس برای بازگشایی درهای برج پالسكو 

در چهارراه استانبول شروع شده است
سی ام دی ماه سال 95 از سر صبح، خبر تلخ آتش سوزی ساختمان پالسكو در 
چهارراه استانبول از قاب تلویزیون و رسانه های مختلف مخابره شد. حادثه چنان 
گسترده بود كه آتش نشانان از ایســتگاه های مختلف اعزام شدند، اما ساعت 
11:33 فاجعه رقم خورد و ساختمان 50 ساله فرو ریخت و 16 آتش نشان )بهنام 
میرزاخانی، علی امینی، فریدون علی تبار، حسین سلطانی، حامد هوایی، رضا 
نظری، رضا شفیعی، محسن قدیانی، محسن روحانی، ناصر مهرورز، علیرضا سفی زاده، محمد آقایی، امیرحسین داداشی، علی 
مستوفی، حسین حسین زاده و مجتبی كوهی( چون ققنوس از میان شعله ها پر كشیدند و پیام »ایرانم تسلیت« سرتیتر رسانه ها 
شد. 8 بهمن پس از اتمام عملیات آواربرداری، محدوده ساختمان پالسكو دیواركشی شد و مسئوالن قول دادند در اسرع  وقت 

ساختمان جدید احداث شود و اكنون شمارش معكوس برای بازگشایی برج پالسكوی ایمن شروع شده است.

پاییز97
بنیاد مســتضعفان مســئولیت 
جدیــد  ســاختمان  احــداث 
پالسکو را به عهده گرفت و پس 
از بررسی های کارشناسی، پاییز 
همان ســال کارها برای ســاخت 

برج جدید شروع شد.

7500 متر نما
نمای ساختمان، توسط کوروش 
رفیعــی از معمــاران خــوش ذوق و 
خــالق طراحــی و در متــراژ 75۰۰ 
مترمربع با ترکیب معماری ایرانی 

- اسالمی و مدرن اجرا شد.

گود 32متری
بــرای احداث ایــن ســاختمان، الزم 
بود2۰ طبقــه )۱5 طبقــه روی زمین 
و 5 طبقه زیر زمین( گود برداری به 
عمق 32 متر انجام شود که این کار 
همراه بــا اجرای ســازه نگهبان 78۰ 

تنی صورت گرفت.

3 مشاور
ایمنــی  ضوابــط  و  تجهیــزات 
حضــور  بــا  پالســکو  بــرج  در 
3مشاور آتش نشــان مورد توجه 
قرارگرفته اند و به گفته سازندگان 
آن، پالسکو ایمن ترین ساختمان 

تهران است.

 رنگ پردازی
خاص

قســمت جنوبــی و غربــی ســاختمان 
طراحــی متفاوتــی دارد. در نمای این 
بخش از شیشه استفاده شده و داخل 
فضا هم رنگ آمیزی خاصی دارد که با 
نورپردازی در شب، القاکننده صحنه 

سوختن و آتش است.

پوشش نانو
در نمــای ســاختمان از الیــاف 
شیشه ای و ضدحریق استفاده 
شده و پوششی از نانو هم دارد 
که خود پاکشو است و در برابر 

بارش باران آسیبی نمی بیند.

المان 16شهید
المان یادمانی برای شهدای آتش نشان 
توســط رضــا عابدینــی طراحــی شــده 
کــه در طبقــه اول قــرار دارد و شــرحی از 
رشــادت های آتش نشــانان روی تابلــو 
نوشته شــده و درکنار المان نصب شده 
و در هــر یــک از طبقــات روی دیــوار در 
کنار آسانســورها، تصاویری از شــهدای 

آتش نشان قرار گرفته است.

سال 98
مقدمات عملیات اجرایی ساختمان 
پالسکو در سال 98 فراهم شد و یک 
میلیــون و 885 هزار نفرســاعت کار 
بدون حادثه تا 28 آبان ماه امســال 
انجــام دادنــد کــه طــی آن عملیــات 
ســاخت برج بــه پایان رســید و 37۴ 

باب مغازه تحویل کسبه شد.

 نمازخانه 
100 متری

نمازخانه ۱۰۰ متری ساختمان پالسکو در 
نیم طبقه منفی یک قــرار دارد که مزین 
به نام شهدای آتش نشان پالسکو است 
و عالوه  بر آن فضای باز ورودی نمازخانه 

عکس ۱6 شهید آتش نشان قرار دارد. 

موتورخانه 
پشت بامی

2 دستگاه چیلر و 5 دستگاه 
هواساز در موتورخانه 

ساختمان پالسکو قرار دارد 
و شاید بتوان گفت؛ جزء 

اولین موتورخانه هایی است 
که روی پشت بام طراحی 

شده اند.

گفت و گو با آتش نشانی که در آخرین لحظه از پالسکو در حال فروریختن نجات یافت

  دیگر دلم نمی آید 
سمت چهارراه استانبول بروم 

ساعت 7و58 دقیقه صبح 30دی ماه سال1395 بود كه پالسكو در چهارراه استانبول آتش 
گرفت و سرانجام در ساعت یازده و 33دقیقه ساختمانش فروریخت. در این حادثه تلخ و 
تاریخی 16آتش نشان شهید شدند تا جان صدها انسان نجات پیدا كند. فرمانده امیر مهدیانی 
یكی از آتش نشان هایی است كه در این عملیات مجروح شد و در آخرین لحظه با بیرون پریدن 
از پنجره ساختمان درحال فروریختن پالسكو نجات یافت. در پنجمین سالگرد حادثه پالسكو 

با امیر مهدیانی درباره حال و هوایش در این روزهای خاص گفت وگویی انجام دادیم.

زینب زینال زادهداده نما
روزنامه نگار

فیلم   این گزارش را با اسكن 
این كد ببینید

 مهدی داوری
مدیرعامل سازمان آتش نشانی
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افتتاحپالسكو؛بهزودی
پرویزفتاح،رئیسبنیادمستضعفان

ســاختمانپالســكو،ایمنترازقبــلودر
15طبقهبهاضافه5طبقهزیرزمینساخته
شــدهاســت.احداثاینبناطبقپروانه،
نقشهوضوابطشهرســازیوشــهرداری
انجامگرفتهوعملیاتآن،تاپايانسال99
حدود200میلیاردتومانهزینهداشتهكه
بنیادمستضعفانپرداختهاست.باتوجه
بهاختالفاتومسائلیكهپیشآمدهبود،
درساختساختمانپالسكوهمتأخیر
بهوجودآمد،اماهمانطوركهقولدادیم
نهایتا2سالهآنراآمادهبهرهبرداریكردیم.

صدورتأییدیهبرایپالسكو
جاللملكی،سخنگویآتشنشانی

پسازاتمامعملیاتاحداثســاختمان
پالسكو،نمایندگانوهیأتحقوقیبرج
درســازمانآتشنشــانیحاضــرشــدند
ونقشــههایمعمــاریراارائــهدادنــدو
بررسیهایالزمتوسطكارشناسانانجام
شدوموردتأییدسازمانآتشنشانیقرار
گرفت،امااشكاالتیدربرخیازجزئیات
وجودداشتكهمواردبهمجریاناعالمو
دستورالعملهاییدادهشد.اقداماتالزم
برایرفعنواقصصورتگرفتودرچند
روزآیندهمســئوالنذیربطبرایدریافت

تاییدیهاقدامخواهندكرد.

نقلقولخبر

حمیدرضاصارمی
معاونشهرسازیومعماریشهردارتهراناعالمكرد

 تأمین پاركینگ پالسكو 
در پروانه 

تأمینپاركینگ»ساختمانپالسكو«ازهماناول
بهیكدغدغهتبدیلشدوطبقتوافقاتانجامشده
بینمدیریتشهریومسئوالنبنیادمستضعفان
مقررشدبرایحلایندغدغهاز»پاركینگپروانه«
استفادهشود.ازاینرونیازبودتافضایآندرابتدا
بازسازیوسپسایمنسازیشود.درگامنخست،
بنیادبراساستعهداتشعملیاتبازسازیراشروع
كردواكنونپاركینگآمادهبهرهبرداریاســتو
كســبهومردمدراینزمینــههیچگونهنگرانیای
نداشتهباشــند؛چراكهبهمحضافتتاحساختمان
پالســكومیتوانازظرفیتهایپاركینگپروانه
اســتفادهكرد.البتهبایــدمتذكرشــومكهقطعا
موضوعایمنسازیپاركینگپروانهراهمپیگیری
ورصدخواهیمكرد.براساسگفتهمسئوالنبنیاد
مســتضعفانتا3ماهدیگرعملیاتایمنســازی
پاركینگشــروعمیشــودواینموضوعخللیدر
خدمترســانیبهمراجعهكنندگانایجادنخواهد
كرد.همچنینبراســاستفاهمهایانجامشــدهبا
بنیادمستضعفاندرحالرایزنیهستیمتاازفضای
خالیجنبساختمانپالسكومعروفبه»پاركینگ
اكبر«همبرایخدمترســانیبهكســبهومردم

استفادهشود.



شهرسازی

پالسکو

اتاق های امن
ســطحهــرطبقــه،هــزارمتــرمربع
اســتودرهریــکازآنهــا2راهروو
اتاقامنطراحیشــدهکــهازطریق
ایــنفضاهــا،دسترســیبــهنمــای
بیرونیامکانپذیرمیشود.اقدامی
کــهدرزمانوقــوعحادثــه،فعالیت

آتشنشانانراتسریعمیکند.

 21 دستگاه 
پله و آسانسور

عالوهبرپلههایاضطراری،ساختمان
جدیــد،16دســتگاهپلهبرقــیو5
دستگاهآسانسورداردکهظرفیتهر
یکازآسانسورها13نفراستو2.5

متربرثانیهحرکتمیکنند.

20 طبقه و 
20هزار متر مربع

پالســکودر15طبقهو5طبقــهزیرزمین
ایــن اســت.زیربنای شــده احــداث
ســاختمانعظیمهــم20هزارمتــرمربع

استوبیشاز345بابمغازهدارد.

تجهیزات مدرن
پــردهضدحریــق)درزمــانحادثــهبه
طورخودکاربازمیشــود(ومدیریت
دود)استفادهازفنهایاگزازوفشار
مثبــت(تجهیــزاتمدرنــیهســتند
کــهبراســاسضوابــطبینالمللیدر
پالسکواجراشدهاندودرزمانوقوع
حادثه،مانعازســرایتدودبهســایر

طبقاتمیشوند.

ارتفاع 80متری
هلــیپــدپالســکوبــاابعــاد18در18ودر
فضای80متریازسطحزمیناجراشده
کهظرفیتباربری9.2تنداردوسیستم
ســامانهروشــنایی،صاعقهگیریالقایی
)اتصالبــهارتســاختمانوجلوگیریاز
ایجادحادثهبــرقگرفتگیهلــیکوپتر(،
پلههایدسترسیوهندریلاطرافپد،بر
اساسضوابطبینالمللیاجراشدهاند.

دسترسی به 
ساختمان شمالی

اتصــالســاختمانجنوبــیوشــمالی
پالســکوچونگذشــتهازطبقاتمنفی
یــک،همکــف،اولودومامکانپذیــر
اســتومــردمبهراحتــیمیتواننــداز
طریــقســالنهــایطراحــیشــدهدر2

بخشترددکنند.

شروعبهیادآوریوپخشكردنتصاویر
وفیلــمومصاحبههایــیازآنروزها
میكنند،ناخودآگاهبیــشازهرزمان
دیگریفكروذهنممعطوفبهآنروز
تلخوحوادثوخاطراتشمیشــودكه
بعینهدیدموباپوستوگوشتخودم

تكتكآنهاراتجربهكردم.
دراینروزهاتماماضطرابودلهرههایی
كهدرآنروزداشــتیموبانگرانییك
هفتــهبهدنبــالپیكــرعزیزانمــان
میگشتیمدوبارهبهســراغممیآیدو
همیشهیكهفتهقبلازسالگردحادثه
پالســكوایناضطرابودلهــرهبامن

استوبیشازهرزماندیگریبهخاطر
میآورمكهچهعزیزانیرادراینحادثه

ازدستدادیم.
شرایطفكریوروحیخودمبهشكلی
اســتكهبعدازحادثهپالســكودیگر
نمیتوانمازچهارراهاستانبولعبوركنم
وبهآنمحدودهبروم.چندباریهمكه
مجبورشــدمبهآنســمتبرومحتی
ســرمراباالنگرفتمتاساختمانجدید
وآناطرافرانگاهكنم.ســرمراپایین
میاندازموخیلیســریعردمیشوم.
حتیبودندرآنفضاومحدودهبهمن

دلهرهواضطرابمیدهد.

درآنیكهفتهاتفاقهایتلخیبرای
ماافتادولحظاتســختیراپشتسر
گذاشتیم.روزهاییكهپیكرعزیزانمان
راتكتكاززیرآواربیرونمیكشیدیم
وتشییعمیكردیم.بهویژهشهیدعلی
امینیكهتقریباتمامساعتهایكاری
واداریدركنارهمبودیم.درستاست
كهآنهابهدرجهرفیعشهادترسیدند،
اماجایشانهمیشــهدرخانوادهوبین

همكارانخالیاست.

این روزها كه بازنشســته 
شده اید دلتنگ همكاران 

و روزهای عملیات و نجات 
نمی شوید ؟ 

بازنشستگیماآتشنشــانهااینطور
نیستكهكالازهمكارانمانجداشویم.
بهایســتگاهمیرویموبهبچههاســر

میزنیموباهمدرارتباطهستیم.
دراینیكماهكهبازنشســتهشدهام،
یكباربزرگوحجمزیادیازاسترس
ازدوشمبرداشتهشدهاست.زمانیكه
بازنشستهنشــدهبودمحتیازصدای

زنگتلفناسترسودلهرهمیگرفتم.
حاالایناســترسهابرداشــتهشده
ودیگرازشــنیدنصــدایزنگتلفن

اضطرابنمیگیرم.ازطــرفدیگرما
آتشنشانهاهرچند24ساعتشیفت
و48ساعتزماناستراحتداریم،امابا
توجهبهوضعاقتصادیوتورم،حقوقی
كهدریافتمیكنیمكفافزندگیمان
رانمیدهــدوبچههامجبورنــدتادر
ساعتهاییكهشیفتنیستندهمكار
كنندتاچرخزندگیشانبچرخد.برای
همینزیادفرصتنمیكنیمتادركنار
خانوادهباشیم.حاالكهبازنشستهشدهام
میتوانیمچندصباحیدركنارخانواده
باشــیمواگرعمریباقیباشدجبران

مافاتكنیم.

 شهدای آتش نشان پالسكو 
»شهید خدمت« شدند

بیشاز۵ســالازحادثهپالسكووشــهادتبیشاز۱۶جوان
آتشنشاناینمرزوبوممیگذرد.خاطرمهستازدقایقنخست
اینحادثهدرمحلحاضرودركنارخانوادهمعززآتشنشانها
بودیموهموارهبهمشكالتوبهدلپردردخانوادههایشهدای

پالسكوگوشسپردهایم.
پیروجلساتیكهباخانوادهشهدایآتشنشانداشتم،مسئله
اطالقعنوان»شــهیدخدمت«بــهآتشنشــانانرابادكتر
قالیباف،رئیسمجلسشورایاســالمیمطرحكردموایشان
وعدهدادندپیگیرموضوعخواهندشدودرهمینراستاباآقای
قاضیزادههاشمی،رئیسبنیادشهیدمذاكراتیصورتگرفته
است.درنهایتگردشكاربهحضورمقاممعظمرهبریجهت

كسبتكلیفارائهشد.
برهمیناســاس،مقاممعظمرهبریبااطالقعنوانشــهید
خدمتبهشهدایآتشنشانحادثهپالسكوموافقتكردهاندو
انشاءاهللطیچندروزآیندهفرمانرهبرمعظمانقالبازطریق
بنیادشهیدوامورایثارگرانبهخانوادهشهدایآتشنشانحادثه

پالسكوابالغخواهدشد.

نگاه
 سیدجعفر تشكری هاشمی
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چند ماه بعد از آتش سوزي ســاختمان پالسكو، 
مصطفــي كيايي اعالم كرد فيلــم بعدي اش را با 
محوريت اين ماجرا خواهد ســاخت؛ فيلمي كه 
ابتدا »پالســكو« نام داشــت و بعد به »چهارراه 
اســتانبول« تغيير نــام داد. از ۲۹دي۱۳۹۵ كه 
ساختمان پالسكو فرو ريخت تا بهمن۱۳۹۶ كه 
چهارراه اســتانبول در سي وششــمين جشنواره 
فيلم فجر به نمايش درآمد، كمي بيش از يك سال 
از ماجرايي كه ايران را تكان داده بود گذشته بود. 
در اين فاصله انبوهي تصوير از آنچه بر پالســكو 
در آن روز غم انگيز زمســتان۹۵ گذشته، منتشر 
شــد. اينطور كه كيايي در مصاحبه هايش گفت، 
او در حال نگارش فيلمنامه اي بود و ۷۰درصد آن 
را هم به پايان رسانده بود كه ماجراي ساختمان 
پالسكو پيش آمد. از اينجا به بعد كيايي كوشيده 
بود ميان سناريو و ويران شدن پالسكو پيوند ايجاد 
كند . آنچه هم در پرده اول فيلم مي بينيم چيزي 
نزديك به كارهاي قبلي ســازنده اش با تأكيد بر 
كاراكتر هاي جواني كه درگير مشكالت اقتصادي 

شده اند، است.
بهمن )بهرام رادان( و احد )محسن كيايي( از كسبه 
ساختمان پالسكو هستند كه به دليل ورود اجناس 
چيني، توليدي ورشكســته اي دارند و از دســت 
طلبكاران و اهالي پالسكو فراري اند، از طرفي شب 
حادثه پالسكو، الدن، نامزد احد )ماهور الوند( بعد 
از درگيري بــا پدرش )مســعود كرامتي( از خانه 
بيرون مي زند و احد او را در مغازه غالمرضا )خسرو 
احمدي( در ساختمان پالســكو مخفي مي كند. 
كيايي با اين تمهيد داستاني، پاي كاراكترهايش را 

به ساختمان پالسكو باز مي كند.

سينماي فاجعه
  از لحظه اي كــه بهمن و احد بــراي يافتن الدن 
وارد ســاختمان پالســكو كه در حال ســوختن 
است مي شــوند فيلم چهارراه اســتانبول، لحن 
عوض مي كند و شــخصيت هاي گرفتارش را كه 
براي حل مشكالتشان كارشــان به قماربازي هم 
كشيده شده، در حادثه قرار مي دهد. از اينجا به بعد 
فيلمساز بر نقش آتش نشانان حاضر در ساختمان 
تأكيد مي كند؛ قهرماناني كــه تا آخرين لحظه 
در حال نجات افراد حاضر در پالســكو هستند. 
فريبرز، رئيس تيم آتش نشانان حاضر در صحنه 

)مهدي پاكدل( قرار است قهرمان اثر 
باشــد. آتش نشــانان، الدن را از 

مخمصه نجات مي دهند. در 

هنگامه حوادث تلخ، كيايي، رجعتي هم به كمدي 
موقعيت دارد و در شــلوغي پالســكو با ۲كاراكتر 
سردرگم و گرفتارش مي كوشــد تلخي حاكم بر 
صحنه را تلطيف كند . نكته فيلم، اجراي استاندارد 
سكانس هاي حادثه اي اش است. آنچه در چهارراه 
استانبول از پالسكو، آتش گرفتن و در نهايت فرو 
ريختنش مي بينيم در اندازه هاي ســينماي ايران 
قابل قبول است. فيلم در ســكانس هاي حادثه اي 
به الگوهاي ســينماي فاجعه نظر داشته و در حد 
توان كوشيده تا در حادثه پردازي اجراي حرفه اي 

و خوش پرداختي را ارائه كند.
 در ميانه حادثــه، كارگردان انتقــاد اجتماعي را 
هم بــا ديالوگ هاي اين چنيني لحــاظ مي كند.: 
»پالســكو االن نريخته. چند ساله كه ريخته. اون 
موقع كه جنساي چيني و ترك رو آوردن و جون 
توليدي ها رو گرفتــن،   جنس توليد كرديم نصف 
قيمت چيني شو آوردن تو بازار، پالسكو اون موقع 
مرد! ما رو اون موقع بايد نجات مي دادن. ميدوني 
تو اين نايلونا چيه؟ جنس ايراني با برچسب ترك«. 
به نظر مي رسد كارگردان زمان مناسبي براي انتقاد 
اجتماعي انتخاب نكرده و چنيــن ديالوگ هايي 
كه قرار است به فيلم لحن انتقادي بدهند، خيلي 
مناسب لحظات ملتهب اثر و شرايط دشواري كه 
كاراكتر ها در آن گرفتار شده اند، نيست. همچنان 
كه كوشش فيلمســاز براي ســاختن قهرمان از 
فريبرز، سر تيم آتش نشانان حاضر در پالسكو هم، با 
آن حجم از فرياد و شعار خيلي موفق نيست. نتيجه 
اينكه چهارراه اســتانبول در خلق حادثه به مراتب 

موفق تر از خلق كاراكتر است.

واكنش سريع
فاصله يكســاله فاجعه پالسكو و نخستين نمايش 
چهارراه استانبول، را مي توان واكنشي سريع نسبت 
به رخدادي دانســت كه معموال بخش خصوصي 
خود را فاقد بضاعت پرداخت به آن مي داند. عموما 
نهادهاي دولتي متولي چنين پروژه هايي مي شوند 
و از اين جهت ساخته شدن چهارراه استانبول در 
بخش خصوصي، گامي به جلو محسوب مي شود. 
فيلمي كه بيشــترين مشــكالت را نه در اجرا كه 
در فيلمنامه دارد، ولــي درنهايت به عنوان تنها اثر 
ســينماي ايران كه درباره فاجعه پالسكو ساخته 
شده، تجربه اي اســت مغتنم. تجربه اي 
در ســتايش از آتش نشــاناني كه در 
ساختمان پالسكو، آسماني شدند و 
كيايي در دل روايت داســتان پرفراز 
و نشيب و شخصيت هاي پرتعدادش، 
حواسش هست كه به آنها احترام 

بگذارد.

روايت فاجعه

قاب در آتش

 »چهارراه استانبول« تنها فيلم سينمايي ايران است كه در آن
 مستقيما به ماجراي ساختمان پالسكو پرداخته شده است

مروری بر حادثه پالسكو در هنر ايران

تجسمیتئاتر

سرنخ؛ روايت متفاوتی از پالسكو
در سي وششــمين جشــنواره تئاتر فجر بود كه 
محمدرضا دهقان پرفورمنسي از حادثه پالسكو 
را اجرا كرد. دهقان در اين اثر نمايشــي ســعي 
داشت كه تلنگري به مخاطب بزند و اينكه وقتي 
فاجعه اي رخ مي دهد چه بايد كرد كه اين حادثه 
وضعيت بغرنج تري پيدا نكند. شــكل روايي اين 
اثر هم جذاب بود و اينكــه پرفورمرها درون اين 
اجرا، به نماد پالسكو كه مركز مهمي براي خريد 
لباس هاي زمســتانه بود. پوشش كاموايي به تن 
مي كنند و در ادامه نخي كه از لباس آنان آويزان 
است را به دســت مردم مي دهند تا هر جايي كه 

دوست دارند، آن را با خود ببرند.
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مسعود پوياسينما
روزنامه نگار

»دی دار« در پالسكو

يك ســال بعد از فاجعه پالســكو، در پرديس تئاتر تهران 
نمايــش »دي دار« به نويســندگي و كارگردانــي راضيه 
رفيع زاده، روي صحنه رفت. اين نمايش اســفندماه ۱۳۹۶ 
بود كه اجرا شد و در مراســم افتتاحيه اين نمايش خانواده 
داغدار حادثه پالسكو هم حضور داشــتند. داستان درباره 
مصطفي فرمانده  آتش نشاني اســت كه روز تولد ۷سالگي 
دخترش)قاصدك( به ماموريت ســاختمان پالسكو اعزام 
مي شود و در اين ماموريت به شــهادت مي رسد. قاصدك 
دررؤياي كودكي اش به خيال برگشــتن پــدرش كادوي 
مصطفي را باز نمي كند. از طرفي زهره)همسر مصطفي( در 
وسايل باقيمانده از مصطفي نامه  عاشقانه اي پيدا مي كند... .

قاب هايی در آتش 

نگارخانه عليهاي تهران، زمستان سال۹۵ در يك فراخوان 
از هنرمندان هنرهاي تجســمي دعوت كرد كه آثارشان در 
زمينه آتش نشانان شهيد در حادثه پالسكو را براي برگزاري 
يك نمايشــگاه به اين گالري ارســال كنند. تعداد ۵۵ اثر 
نقاشي، عكاسي و پوستر در نمايشگاه »اداي دين هنرمندان 
تجسمي به آتش نشانان« از 8 تا ۱4بهمن به معرض نمايش 
عموم گذاشته شد. آثار اين نمايشگاه پس از پايان نمايشگاه 

به »سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني تهران« اهدا شد.

سنگين شده است بغض و نفس ها به سينه ها

مي سوزد از فراق شما باغبان هنوز
در سوگ داغ بيست گل ارغوان هنوز

سنگين شده است بغض و نفس ها به سينه ها
آتش زبانه مي زند از عشقتان هنوز

آوار درد ريخته بر سينه هايمان
از چشم شهر مي چكد اشك روان هنوز

مادر سؤال مي كند از يوسفش... بگو
دارد اميد ديدن سروي جوان هنوز

در البه الي آن همه آوار و زخم و درد
خاكستري بجاست از آن قهرمان هنوز؟

چشم انتظار آمدنت بود دخترك
شايد نشسته كنجي از اين بيكران هنوز
با لحظه لحظه سوختنت شعله مي كشد

سرتاسر وجود وطن بي امان هنوز
اينگونه پر كشيدنت اصاًل عجيب نيست

دلداده اي به غربت ياسي كمان هنوز

شهيدان آتش نشان را ببينيد

در اين امتحان بذل جان را ببينيد
گل افشانی ارغوان را ببينيد 

فرو ريخت دل های عشاق، افسوس
شكست دل و استخوان را ببينيد

 نديديد اگر درد پيدای ما را
كنون داغ های نهان را ببينيد
بجز جامه شعله بر تن نكردند

دليران، يالن، عاشقان را ببينيد
شب حمله بر خصم دون را كه ديديد

دوباره شب امتحان را ببينيد
اگر شور غواص ها را نديديد

زير آوار خبرهاتان دل ما ريخته

حبس اگر هستيد بين خاك و خاكستر ولی
در دل ما آنچه جوالن می دهد ياد شماست

زير آوار خبرهاتان دل ما ريخته
زود برگرديد كه محتاج امداد شماست

يوسف ترين ها را به دست آسمان داد

 دل آتشنشان ها زير آوار

طلوع ناگهان ها، زير آوار
غروب قهرمان ها، زير آوار

كماكان می تپد با عشق مردم
دل آتشنشان ها زير آوار

نعيمه امامي اشلقشعر

علی رضا قزوهشعر

 سيده سارا شفيعی

ميالد عرفان پور

روايتآتشنشانان
از فروريختن ساختمان پالسكو تصاوير زيادي به جا مانده است؛ در لحظه فاجعه، هم انبوهي از مردم با تلفن هاي 
همراهشان فيلم مي گرفتند و هم دوربين هاي تلويزيوني در صحنه حاضر بودند. بعد از فروريختن ساختمان 
پالسكو به نظر مي رسيد، مستندسازان زيادي سراغ اين سوژه بروند كه تا حدودي هم اين اتفاق رخ داد اما بيشتر 
مستند هاي مرتبط با پالسكو را رپرتاژهاي تلويزيوني تشكيل مي دهند. مستند هايي كه اغلب هم گفت وگو محور 
هستند و در آنها مسئوالن در حال شرح ماوقع هستند و در البه الي اين مصاحبه ها تصاويري هم از آنچه بر سر 
ساختمان پالسكو آمد گنجانده شده است. مستند »پنجشنبه سوري« ساخته محمدحسن فردوسي زاده، از 
معدود آثار مرتبط با ماجراي پالسكو است كه راه معمول و متداول را طي نكرده است. فيلمي كه با تماس هاي 
تلفني شهرونداني آغاز مي شود كه با آتش نشاني تماس گرفته اند تا از آتش گرفتن پالسكو خبر بدهند. با چنين 
مقدمه اي فيلم بر تالش آتش نشانان متمركز مي شود و در اين مسير از فيلم هاي آرشيوي و تصاوير ضبط شده از 
صحنه حادثه هم بهره مي برد. مستند پنجشنبه سوري در واقع روايت آتش نشانان است. روايتي تلخ و تأثير گذار 

كه در نخستين نمايش مستند در جشنواره سينما حقيقت، مخاطبان را كامال با خود درگير كرد.
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دل شهر 
سوخت

چرا پالسكو 
فروريخت؟

يختــن  ر و فر
ســــاختمان 

پالســكو بر اثر حريــق و به دنبال 
آن اتفاقات دلخراشــي كــه براي 
آتش نشــانان تهــران روي داد دل 
بسياري از شهروندان پايتخت نشين 
و هموطنان را به درد آورد. شهردار 
تهــران نيــز كــه در دل حادثــه 
حضوريافته بود به وجود مراكز ناايمن 

و كانون هاي بحراني اشاره كرد.

ساختمان ها و پاساژهاي قديمي بسياري در شهر هستند كه از نظر شرايط  ايمني وضعيت 
بحراني دارند

مسئوالن كار مجاهدانه را 
ادامه دهند

پيام رهبر معظم انقالب درپي حادثه پالسكو

        در پي آتش سوزي و تخريب كامل 
     ساختمان قديمي پالسكو 21 آتش نشان 

              زير آوار گرفتار شدند

حادثه پالسكو چه تبعات اقتصادي را برجاي گذاشت؟
شبه خبرنگاري و كنجكاوي بي دليل ما مردم چگونه مانع امداد رساني در حادثه شد؟ 

3هزار ساختمان در معرض خطر آتش سوزي

درپي حادثــه دردناك صبح روز پنجشــنبه و آتش ســوزي 

و فروريختــن ســاختمان در مركــز شــهر تهــران كه به 

گرفتارشدن جمعي از آتش نشانان انجاميد، آيت اهللا خامنه اي پيامي صادر كردند. 

حادثه روز پنجشنبه ساختمان پالسكو را مي توان بزرگ ترين زنگ 

خطر براي ساير ساختمان هاي تهران كه  هشدارها و اخطارهاي 

ايمني را جدي نمي گيرند،  دانســت. در اين ميان معصومه آباد،  

رئيس كميته ايمني شوراي شــهر تهران چندان پر بيراه نگفته 

است كه حدودا 3هزار ساختمان در پايتخت 
با شرايط ناايمن مشابه پالسكو وجود دارند. 

نكته مهم اينجاســت كه بيش از 40درصد مجتمع هاي تجاري 
خيابان جمهوري اخطار آتش نشاني دارند. 

صفحه31 
صفحه5 را را بخوانيد

بخوانيد

صفحه4 را 
بخوانيد

اناهللا و انااليه راجعون
شــهادت جانگداز جمعــي از هموطنان عزيز 

مخصوصــاً  امدادگران جان بركف 

آتش نشان را كه در ســانحه ساختمان 
پالســكو جان باخته اند به ملت بــزرگ ايران 

تسليت عرض مي نماييم.تسليت عرض مي نماييم.

اناهللا و انااليه راجعون
با نهايت تأسف و تأثر درگذشت خانم دكتر حديثه دنيامالي فرزند همكار 

ارجمندمان جناب آقاي دكتر احمد دنيامالي را به اطالع كليه دوســتان و 

آشنايان و سروران گرامي مي رســاند. به همين مناسبت مجلس ترحيمي از 

ساعت 14 الي 15:30 روز شــنبه مورخ 1395/11/2 در مسجد نور واقع در 

ميدان فاطمي منعقد مي باشد. شركت سروران گرامي موجب شادي روح آن 

مرحومه و تسلي خاطر بازماندگان خواهد بود. ضمناً حسب تأكيد خانواده آن 

عزيز سفركرده تقاضا دارد حتي االمكان از نصب بنر و ارسال تاج گل به مراسم 

پرهيز و در صورت صالحديد هزينه آن صرف امور خيريه گردد.

مســعود نصر آزاداني ، بهمــن نوري ، امين ســارنگ،  محمــد حق بنده ، 

رحمت حميدي، ناصر گودرزوند، ســيامك عطايي ، وجه اهللا خدمتگزار، 

پژمان پشــمچي زاده ، محمدجواد محمدي نوري ، سيدياســر نبي زاده، 

محمدرضــا خراســاني، ســيديعقوب حســيني ، مهــران مانــدگار ، 

مصطفي بروجردي ، سيدامين حسيني ، حيدر عارفي ، بابك اسدي 

حسرت در بازار پوشاك
شهروندان مشغول عكاسي و مزاحمت هستند
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