
رشد نجومی 
اجاره خانه

 سیل رفت
خرابی ها باقی ماند

چگونه نقشه کرونایی کشور قرمز شد؟ نمایشگاه هوای پاک با حمل و نقل برقی اعترافبهيکشكستخفتبار
 با مشارکت بخش خصوصی یک خط از شبکه اتوبوسرانی تهران 

برای سرمایه گذاری به بخش خصوصی واگذار می شود 
 معاون درمان ستاد مقابله با کرونای تهران از افزایش 40درصدی ابتال 

و 100درصدی مراجعه های سرپایی خبر می دهد

اجاره مسکن در یک سال گذشته 2/5برابر  رشد کرده است

 سخنگوی وزارت خارجه آمریکا سياست فشارحداکثري را »انتخابي خيلي بد« دانست 
که از دولت قبلي ایاالت متحده به جا مانده  است

 گزارش خبرنگار اعزامی همشهری از مناطق
 سیل زده جازموریان؛ 4 هفته بعد از سیل ویرانگر

؟؟؟؟
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7 و 8 مغضوب

استعفای یحیی؛ فشار 
به مدیران پرسپولیس

بهروز رسايليیادداشت
روزنامهنگار

داستان رضا اسدي و آرش رضاوند كه فصل 
عجيبي را پشت سر مي گذارند

همهميدانندكهبــازيدربزرگترينتيمهاي
ايرانچقدرسختاست.درپرسپوليسواستقالل
اگرخوبباشييكشبهراهصدسالهميرويو
موجتعريفوتحســينهاتورادربرميگيرد،اما
وايبــهروزيكهبهاندازهكافيخوبنباشــي؛
اينجاستكهزيرذرهبينميرويوبههماناندازه
بايدفشاروعذابراتحملكني.اينهاراگفتيمتا
يادآوريكنيماينفصل2بازيكندرپرسپوليسو
استقاللبهشدتازسويرسانههاوافكارعمومي
تحتفشاربودهاند.داريمدرموردشمارههاي7
و8ســرخابيهاحرفميزنيم؛آرشرضاونددر

استقاللورضااسديدرپرسپوليس.

   وارث ضعيف فرهاد
دراستقاللآرشرضاوندشرايطعجيبيراتجربه
ميكند.اوكه2فصلپيشبهجمعآبيپوشــان
پيوست،درمجموعموفقنشدهنظرمثبتاغلب
هوادارانراجلبكند.رضاونددرآغازفصلجاري
همعمدتابهعنوانهافبكدفاعيازسويفرهاد
مجيديدرتركيباصليقرارميگرفت.بااينحال
نمايشهاياونهدرفازدفاعيونهدرفازهجومي
براياغلبهوادارانقانعكنندهنبود.كمكمفضا
بهسمتيرفتكهبعدازهربازياستقالل،سيل
واكنشهايمنفينســبتبــهرضاوندبهوجود
ميآمدواوفارغازنتيجهمسابقهموردهجومقرار
ميگرفت.ايناواخــرهمكهزوجزبيرنيكنفس
ومهديمهديپوركنارهمشكلگرفتوهردو
آنقدرخوببودندكهديگركمتربهرضاوندبازي
ميرســد.عجيباينكههــوادارانحتيحضور
چنددقيقهايرضاوندراهــمتحملنميكنند.
مثالروزيكــهحضوررضاونــددرزمينمقابل
آلومينيومباازكفرفتنبرترياستقاللهمزمان
شد،خيليهانسبتبهاينموضوعحساسيتنشان
دادندوتعويضآرشراغلطخواندند.ازهمهبدتر
اينكهاواينفصلشماره7فرهادمجيديراهمبه
تنكردهواينمسئلهباعثشدهتوقعاتوفشارها

رويرضاوندبيشازپيشباشد.

   حيف از شماره 8
درپرسپوليسهمشــرايطرضااسديبههمين
شكلاستوچهبسابدترازرضاوندباشد.اسدي
ابتدايفصلباكليجاروجنجالواحتماالدرازاي
يكقراردادگرانقيمتبهپرسپوليسپيوست،اما
هرگزنتوانستتوقعاترابرآوردهكند.اوهمفصلرا
درتركيباصليسرخپوشانشروعكرد،اماكمكم
بهحاشيهراندهشد.كاربهجاييرسيدكهيحيي
گلمحمديدرمقطعيحتيمحمدشريفيرابه
اوترجيحداد.ايناواخرهمكهحضوراســديدر
زميندردقايقپايانيسوژهشدهاست؛بهخصوص
دربازيبافوالدكهاو2دقيقهبعدازورودبهميدان
ازخستگيرويزمينولوشد.شدتفشارهاروي
اسديغيرقابلتوصيفاستوكاررابهجاييرساند
كهاينبازيكندرفضايمجازيبهمنتقدانواكنش
نشــانداد.اوگفتفقطچهارمــاهازقراردادش
باقيماندهومردمتحملكنندتاايندورانتمام
شود!ازقضااسديهمدرپرسپوليسپيراهنمهم
وعزيزيرابهتنكردهاســت.اوشمارههشتيرا
پوشيدهكهبرتنشماريازبهترينبازيكنانتاريخ
باشگاهبودهاست.اينشمارهازاحمدنوراللهيبه
رضااسديرسيد،اماخريدسرخهافعالموفقنشده

حقمطلبرادراينمورداداكند.

   مي مانند يا مي روند؟
نمايشــيكهاســديورضاونددرنيمفصلاول
داشتندطوريبودهكهشــايعاتیقويدرمورد
جدايياحتماليآنهادرپنجرهزمستانيبهوجود
آوردهاســت.ايــندوبازيكندرمتــنحرفو
حديثهايفراواندرمــورداحتمالجابهجايي
بابازيكنانسايرتيمهاقراردارند.بااينحالگفته
ميشــودحداقليحييگلمحمديباجدايي
اسديموافقنيســت.بعدازفشارهاياخيرهم
يحيييكاســتوريدرحمايــتازاينبازيكن
منتشركرد.بههرحالبايدمنتظرماندوديد7و8
مغضوبسرخابيهانيمفصلدومراهمدرهمين

2تيمسپريميكننديانه.

يحيیگلمحمدیتهديدچندروزقبلشراعملی
كردوديروزاســتعفایخودراتقديممسئوالن
باشگاهپرســپوليسكرد.سرمربیسرخپوشان
بهخاطرمســائلاخيــر،عدمپرداختمطالبات
ومحققنشــدنوعدههایمديــرانجديداين
باشگاهاقدامبهكنارهگيریكردهتاشايدبهاين
ترتيبمديرانباشــگاهرابهواكنشواداركند.
رضادرويشاززمانیكهپستمديرعاملیباشگاه
پرسپوليسراپذيرفتههنوزنتوانستهآرامشرا
دراينتيمحاكمكندووعدههایچندبارهاوبرای
پرداختمطالباتبازيكنانهنوزعملینشــده
است.درويشديروزبعدازاستعفایگلمحمدی
درپاسخبهخبرنگارانگفتهنوزنامهاستعفای
اوبهدستمننرسيدهاست!اوساعتیبعداعالم
كردبااستعفایيحيیمخالفاستوطیيكی
دوروزآيندهبخشــیازمطالباتاعضایتيمرا

پرداختمیكند.

باخت هندبال در بدترین موقع 
تيم ملی ایران مقابل بحرین باخت و برای 

رسيدن به فينال مسابقات قهرمانی آسيا كار 
سختی دارد
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رافائل نادال بعد از مالقات با تنيسور 
ایراني حاضر در اوپن استراليا، از او 

تعریف كرده است

شگفت انگيز؛ تمجيد از مشكات
خسته  نباشید

تيم ملی فوتبال زنان كه برای نخستين بار به جام 
ملت های آسيا رسيده بود  با شکست 5بر صفر 

مقابل چين تایپه مرحله گروهی را به پایان رساند 20
19

لیگ برتر انگلیس
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23:30
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تيممليايرانامشبباعبورازسدعراقبهجامجهانيقطرميرسد
البتهبدونبردناينبازيهمايرانبهقطرخواهدرسيد؛فقطجشنصعود

كميعقبميافتد

بزن بريم

صفحه2صفحه17

یادداشت
محسن مهدیان؛ مدیرعامل 

»وای اگر خامنه ای حکم جهــادم دهد، ارتش دنيا 
نتواند که جوابم دهد« این شعار زیبا و حماسی اغلب 
در محضر رهبر انقالب شنيده می شود. با این حال به نظر می رسد یک فهم ناتمام 
از این شعار وجود دارد. مهم شعار نيست. مهم این برداشت ناقص است که فارغ از 
شعار در دل و ذهن ماست.ما از این شعار و شعارهای مشابه چه برداشتی داریم؟ 
یک فرماندهی داریم که باید دستور دهد تا ما اجرا کنيم. البته این درست است؛ 

اما همين؟ این برداشت خيلی بسيط است.
سؤال اصلی این است که آیا رهبر انقالب تنها فرمانده است؟

رهبر انقالب دعا کردند خداوندا ما را جزو سربازان جهاد تبيين قرار بده. پيش تر نيز 
در معرفی امام سجاد)ع(، حضرت زینب)س( و حضرت زهرا)س( این بزرگواران 
را با روشنگری و مجاهده تبيين معرفی کردند. در جای دیگر می فرمایند امامان 
معصوم)ع( حتي جنگ نظامی شان نيز برای حذف موانع دشمنی تبيين بوده است. 

این یعنی نقشی مهم تر از فرماندهی وجود دارد و آن نيز معلمی است.
فرق معلم و فرمانده چيست؟

فرماندهی برای بحران و ميدان جنگ است. دستور می دهد و باید اجرا شود. اما 
معلم به جای دستور، تربيت می کند. هر دو الزم است اما همان والیت پذیری در 

ميدان جنگ نيز تربيت می خواهد. لذا اصل اول معلمی است.
این  شأن رهبری انقالب را کمتر توجه می کنيم و ثمره اش چه می شود؟ ثمره اش 
این است که ما به عنوان عالقه مند به امام جامعه، نقش خود را تنها زمانی می دانيم 
که او باید دستور دهد؛ آن هم در ميدان قتال و تنها با شمشير کشيدن. اما اگر نقش 
امام جامعه را معلمی ببينيم، آنگاه نقش ما نيز امتداد همين معلمی است. اینجا 
دیگر از جهاد تنها برداشت جنگ نظامی نداریم و به زندگی عادی مان نمی پردازیم 
تا وقت قتال. جهاد را در نسبت با آرایش دشمن تعریف می کنيم و نقش خود را در 

همين معنا تعيين می کنيم؛ نقشی متناسب با تعميم مفهوم جهاد.
اگر چنين نقشی پيدا کنيم چه می شود؟

اول اینکــه والیت پذیری می شــود فهميدن و عمل کــردن. فهميدن خودش 
موضوعيت دارد؛ پس تالش کنيم اول بفهميم.

دوم فهماندن. مربيگری. با دستور و تحکم، جامعه رشد نمی کند. اساسا کار انقالب 
با ادراک پيش می رود نه الزام. اینجاست که نقش همه می شود تبيين گری.

سوم و از همه مهم تر اینکه در جهاد تبيين تنها سربازها نيستند که می جنگند، 
همه مردم باید آگاه و اهل شناخت شوند. اینجاست که از گعده و حلقه مخاطبان 

همسو به گستره مخاطبان در ابعاد ملی می رسيم.

برداشت ناتمام از شعار »وای اگر 
محمد حسین مهدویان از پدیده های سینمای ایران در دهه ۹۰ خامنه ای حکم جهادم دهد«

و یکی از پرکارترین کارگردان های این روزها، در طول 7 سال 
7 فیلم بلند سینمایی، یک مســتند بلند و سریالی پر سر 
و صدا کارگردانی کرده است. کارگردانی که گویی با 
استراحت بیگانه است تقریباً بالفاصله پس از سریال 
»زخم کاری« فیلم »مرد بازنده« را کلید زد. فیلمی 
که بلیت هایش در همان ساعت اول بلیت فروشی 

تمام شد تا برنده روز اول لقب بگیرد.

فروش بليت فيلم های جشنواره با اقبال گسترده مواجه شدند
»مرد بازنده« برنده روز اول

21

۹

مجید جاللی 45 سال در سطح اول فوتبال ایران مربیگری 
کرده است و جزو اولین مربیان نوگرایی در ایران بود 

که با دانش روز کارش را انجام می داد. شــاید او را 
بتوان از جوانترین مربیــان تاریخ فوتبال ایران 

هم دانســت؛ مردی که حاال می گوید عالقه به 
مربیگری دارد ولی حوصله سکانداری تیم های 

 پردردسر را ندارد و ســرگرم نوشتن کتاب
 است.

دیدار با بهاءالدین خرمشاهی؛ نویسنده و مترجم قرآن کریم
کتاب به متن زندگی مردم بازمی گردد

مجيد جاللی  از خاطرات چند دهه مربيگری در فوتبال می گوید
خوشحالم که  رنگی نشدم

23
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هنوز هم فیلم »گشت ارشاد 3« سعید سهیلی در حال 
اکران است و در حال نزدیک شدن به فروش 4۰میلیارد 
تومانی؛ فیلمســازی که با »مردی شبیه باران« 
شروع کرد و به نظر می رسد که فرمول فروش 
در ســینمای ایران را به خوبی یاد گرفته. 
فرمولی که آن را خیلی ساده می داند و خالصه 
شده در شــناخت مردم و زندگی و نفس 

کشیدن آنها.

با سعيد سهيلی، کارگردان سری فيلم های »گشت ارشاد«
طنزهای من از دیگر فیلم هایم جدی ترند

کتــاب »حافظ نامه« بهاءالدین خرمشــاهي به تازگي به چاپ 
بیست وپنجم رسیده است. در این کتاب معني ابیات، آرایه هاي 

ادبي و همه صنایع به شــکل دقیق بررســي شده است. 
خرمشاهي با اینکه مترجم قرآن کریم است و ترجمه 
او را با بهترین ترجمه ها -از حیث اســتحکام زبان- 
ازجمله ترجمه شــیوا و روان »عبدالمحمد آیتي« 
می توان مقایســه کرد، پژوهشگر و مترجمي فروتن 

و صمیمي است.
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داده نما
گرافيک: حامد یزدانی

رکورد مالقات های وزیران و نمایندگان 
از زمان تشــكیل دولت ســیزدهم تــا ابتدای دی مــاه بیــش از 1600مورد 
مالقات مســتقیم بیــن وزیــران، اعضــای كابینــه و نماینــدگان مجلس 
انجام شــده كه ایــن ركورد طی 4مــاه در ادوار مجلس بی ســابقه اســت. 
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نیز گفته است: سطح دسترسی 
نمایندگان با شخص رئیس جمهور و تك تك وزرا بیش از هر زمانی و بلكه 
شاید بیش از همه ادوار پیش  از این بوده است. در این داده نما به بررسی 

سطح تعامل مجلس و دولت پرداخته ایم: 

۷ بار
 حضور سیدابراهیم رئیسی،  رئیس جمهور 

در مجلس یازدهم

1 بار
حضور حسن روحانی ،رئیس جمهور 

اسبق  در افتتاحیه مجلس یازدهم

 مالقات متقابل 
 وزرا و نمایندگان در 
وزارتخانه ها و  مجلس

1۶۶۶بار

 مالقات اعضای كابینه 
با نمایندگان در مجلس شورای 
اسالمی و پاسخ به سؤاالت ایشان

۷9۶بار

 حضور نمایندگان 
 در وزارتخانه ها 

 و دستگاه های دولتی 
و مالقات با وزرا 

8۷0بار
پاسخگویی معاونان پارلمانی 

و مدیران كل امور مجلس 
 وزارتخانه ها به نمایندگان 

در بهارستان 

۵۷۷بار
دیدار 

 مستقیم
  نمایندگان مجلس
با رئیس جمهور 

1۷۲بار

ثبت رأی باالی 200 از سوی مجلس 
بــه 19گزینــه معرفی شــده رئیســی 
بــرای هیأت وزیــران در شــهریورماه

14
مورد

قاليباف: 
 اگر قراردادي

با چین و روسیه 
بسته شد، در مجلس  

اعالم مي کنیم

ری
قنب

ن 
سي

د ح
حم

ي/ م
هر

مش
س: ه
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 خداحافظی 
پایتخت با معتادان

 یک مرکز ترک اعتياد دیگربا 
ظرفيت 1400نفر درتهران افتتاح شد

 300خانه 
پالک قرمز   در تهران 

شناسایی  شد.

 1۲مرکز 
 تخصصی بازپروری 

در پایتخت داریم.

 ۲000 
ظرفیت برای  ترک 

معتادان متجاهر داریم.

 ۲ مرکز 
ترک معتادان متجاهر 
در تهران فعال است.

2

خبر آخر

در ادامه رسوایی کشف گورهای جمعی کودکان بومی کانادا، سران بومی در استان 
بریتيش کلمبيا در غرب این کشور روز سه شنبه گفتند که معتقدند ۹۳ گور بی نشان را 
در نزدیکی یک مدرسه شبانه روزی سابق کشف کرده اند. »ویلی سلرز« رئيس بوميان شهر »وليامز 
ليک« از شهرهای استان بریتيش کلمبيا، در کنفرانس خبری گفت که با استفاده از تکنيک های 
ژئوفيزیکی از جمله رادارهای نفوذی به زمين، اجساد احتمالی انسان در محل مدرسه شبانه روزی 
»سنت جوزف« سابق که از سال 1۸۸۶ تا 1۹۸1 فعال بود، شناسایی شد؛ مدرسه ای که توسط 

مبلغان کاتوليک اداره می شد. سلرز اضافه کرد که برای تایيد این موضوع به حفاری نياز است.

حقوق بشر کانادایی؛ کشف گورهای جمعی

روز گذشته در دیدار مدیران عامل شــرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و 
روزنامه همشهری، تفاهمنامه همکاری ميان این دو سازمان وابسته به شهرداری 
تهران امضا شد. محسن مهدیان، مدیرعامل همشهری و مهدی شایسته اصل مدیرعامل 
شرکت مترو، در این دیدار ضمن بررســی زمينه های همکاری های مشترک فرهنگی و 
رسانه ای، تفاهمنامه ای را امضا کردند. از جمله محورهای این تفاهمنامه انتشار روزنامه 

همشهری مترو خواهد بود.

روزنامه »همشهری مترو« به زودی منتشر می شود

اکبر نيکزاد، رئيس بنياد مسکن انقالب اسالمی گفت: پرداخت 200 ميليون تومان  
وام به ازای هر واحد مسکن روستایی با ســود 5درصد در چند روز آینده محقق 
می شود تا نهضت مقاوم سازی در روستاها ادامه پيدا کند. با توجه به اینکه موضوع مقاوم سازی 
مسکن روستایی در حال متوقف شدن بود، رئيس جمهور دستور داد سود وام ساخت مسکن 
روستایی از 1۸ درصد به 5درصد کاهش یابد. ســال ۸4، هفت درصد از واحدهای مسکن 

روستایی مقاوم بود و امروز به طور ميانگين در کشور به 50 درصد رسيده است.

 پرداخت وام 2۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی

مـنتشـرمـیکـنـد

هرروز4صفحه
گفتوگو،گزارش،نقدویادداشت

همراهباعکسهایاختصاصیازهنرمندان
دررویدادهایجشنوارههایفیلموتئاترفجر

12تا23بهمن
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اعترافبهيکشكستخفتبار
سخنگویوزارتخارجهآمريکاسياستفشارحداكثريرا»انتخابيخيليبد«دانستكهازدولتقبلياياالتمتحدهبهجاماندهاست

باوجــوداينکهدرروزهــاياخير
برخيرســانههاومقامهايغربي
تالشكردندبااســتفادهازحربه
»كمبودوقت«،مذاكــراتوينرا
دربنبستنشاندهند،اماشواهدموجودازمسير
روبهجلويرايزنيها،هرچندباسرعتكم،حکايت
دارد.ايندرحالياستكهآمريکاييهانيزهمچنان
ميكوشندباطرحموضوعهايحاشيهاي،ازجمله
»مذاكرهمستقيم«،ازانجامتعهدهايخوددرقبال

جمهورياسالميايرانطفرهبروند.
درچنينشرايطي،منابعديپلماتيكحاضردروين
معتقدندبرخالفبرخياخباراينروزها،مذاكرات
درهتلكوبورگبهبنبستنرسيدهاست،اماهنوز
نميتــوانزماندقيقــيبرايبهنتيجهرســيدن

گفتوگوهاتعيينكرد.
ازسويديگر،كارشناســانمعتقدندآنچهبيشاز
پيشدرمســيرروبهجلويمذاكــراتمانعايجاد
كــرده،تناقضهايموجــوددرگفتــاروعملکرد
آمريکاييهاســتكهميكوشــندبافضاســازي،
پيشــرفتهايبهدســتآمــدهدرگفتوگوهاي
هســتهايدروينراتحتتأثيرقــراردهند؛آنهااز
يكسوبهشکستسياستفشــارحداكثريعليه
جمهورياســالميايراناعترافوازسويديگراز
برداشــتنگامهايعملگرايانهدرمسيرلغومؤثر

تحريمهاخودداريميكنند.

شكست يك راهبرد كالن
اعمالفشــارحداكثــريبرجمهورياســالمي،
سياستيبودكهدونالدترامپ،رئيسجمهورسابق
اياالتمتحدهباهدفبهزانــودرآوردنايرانبراي
اجرايدقيقآنتالشكــرد.ترامپدربدوورودبه
كاخسفيداعالمكردبرايواداركردنايرانبهتسليم،
راهبردكالن»فشارحداكثريخردكنندهكوتاهمدت

كمترازجنِگباهدفتهديدموجوديتيايران«را
بهكارخواهدگرفت؛راهبرديكــهپسازخروجاز
برجامدرارديبهشــتماه1397،فشردنكمربند
تحريمهاعليهايرانوتغييربرچسبهايتحريمي
ذيلبرجامباهدفســختترشــدناحيايتوافق
هستهاي2015جزءمهميازآنبهحسابميآمد.

ايندرحالياســتكهمقامهايدولــتآمريکادر
ماههاياخيربهدفعاتنسبتبهناموفقبودناعمال
سياستفشــارحداكثريعليهجمهورياسالمي
ايراناعترافكردهاند؛تاجاييكهسخنگويوزارت
امورخارجهآمريــکا»كارزارفشــارحداكثري«را

شکستخفتباريبراياينكشوردانست.
ندپرايسدرنشســتخبرياخيرخودباانتقاداز
سياســتهايدولتقبليآمريــکادرقبالتوافق
هستهاي،سياســتفشــارحداكثريرا»انتخابي
خيليبد«دانســتكهازدولتقبلياياالتمتحده

بهجاماندهاست.
ويبابياناينکــهدرنتيجهسياســتهايدولت
قبلي،برنامههستهايايرانپيشرفتزياديداشته
اســت،گفت:»ماكهانتخابهاييبســياردشوار،
چالشبرانگيزوحتيبدبرايمانمانده،مسيريرادر
پيشگرفتهايمكهباورداريمدرراستايمنافعملي
ماستوآنبازگشتيدوجانبهبهپايبنديبهبرجام
است.اينراه،مسيرياستكهبراساسارزيابيما،
تاكنونبهتريــنراهبازگردانــدنمحدوديتهاي
ســخت،دائميوقابلراســتيآزماييبــربرنامه

هستهايايرانبودهاست.«

درخواست دوباره براي مذاكره مستقيم
سخنگويوزارتامورخارجهآمريکادربارهآمادگي
اينكشوربرايمذاكرهمســتقيمباايرانپيرامون
موضوعهســتهايدرويننيزعنوانكرداززماني
كهمذاكراتاحيايتوافقهستهايدرسالگذشته

ميالديآغازشده،آمريکابرايديدارباايرانآماده
بودهاســت.پرايسهمچنينباتکــرارادعاهاي
گذشــتهدربارهكمبودزمانبراي»نجاتبرجام«
و»بازگشــتدوجانبهبهپايبندي«،معتقداست
تعاملمســتقيمباايراندرزمينهبرجاميامسائل
ديگر،پربارترخواهدبــودو»ارتباطيكارآمد«را

ميسرميكند.
سخنانسخنگويوزارتامورخارجهاياالتمتحده
درشرايطيمطرحميشودكهآمريکاييهاباوجود
اذعانبهشکســتسياســتهايتحريميوفشار
حداكثريعليهايران،همچنــانبراعمالاينابزار
نامشروعادامهميدهندوباحاشيهسازيپيرامون
روندمذاكرات،ازلغوكاملتحريمهاسربازميزنند.
برهميناساسهمهســتكهبرخيكارشناسان
معتقدندآمريکاييهاباارائهپيشــنهادگفتوگوي
مســتقيمبهايــران،تــالشميكننــداززيربار
مسئوليتهايخوددرزمينهبازگشتبهبرجامشانه
خاليكنند.ايندرحالياســتكهبهنظرميرسد
موضوعهستهاي،تنهامحورموردنظرآمريکاييها
برايمذاكراتويننيســتوآنهاميكوشندديگر
درخواستهايغيرقانونيخودرانيزدردستوركار
گفتوگوهابگنجاننــد؛راهبرديكهبــامقاومت
مذاكرهكنندگانكشورمانباشکستمواجهشده
وجمهورياســالميايــرانبارهااعــالمكردهدر
وينصرفاپيراموناحيايتوافقهســتهايســال

2015مذاكرهخواهدكرد.

استيصال در امتيازگيري از ايران
دراينميانبررسيهانشــانميدهدآمريکاييها
پسازآغازفرايندغنيســازي۶0درصددرايران،
درخواســتهايمتعدديرابرايانجاممذاكرات
دوجانبهباايرانمطرحكردهاند.برايناســاسدر
ماههاياخيرمقامهايآمريکايــيبارهاازراههاي

مختلف،تقاضايمذاكرهمستقيمرابهايرانمنتقل
كردهاند.

اينموضوعنشــانميدهدآمريکاييهااينروزها
بيشازهرچيزنيازمندانجــامديدارهايدوجانبه
هستندتابتوانندبخشيازفشارهايداخليرامهار
كنند.ازسويديگرامتناعايرانازمذاكرهمستقيمبا
آمريکاييها،ازتوانراهبرديجمهورياسالميايران
برايناكارآمدسازي»حربههايآمريکايي«حکايت
دارد.برهميناساسهمهستكهبرخيمعتقدند
تغييردرتيممذاكراتيآمريــکادروينراهمبايد
نتيجهاستيصالآنهابرايگرفتنامتيازازجمهوري

اسالميايرانتلقيكرد.

گزارش برجامي وزيرامورخارجه در مجلس
سخنگويكميسيونامنيتمليوسياستخارجي
مجلسبااشارهبهجلســهديروزاينكميسيونبا
وزيرامورخارجــهگفت:حســيناميرعبداللهيان
دراينجلســهباتأكيدبــراينکهتاكنــونمذاكره
مستقيميباآمريکاييهاصورتنگرفتهاست،گفت

كهمذاكراتباگروه1+4بهخوبيپيشميرود.
محمــودعباسزادهمشــکينيافــزود:همچنين
وزيرامورخارجهتصريحكردكهدريافتتضمينهاي
عينــيوجامعبــرايايــرانمهماســتودراين
ميانبرراســتيآزمايينيزتأكيــدداريم؛تاكنون
پيشــرفتهاييدرمذاكــراتصــورتگرفته،اما

همچنانبرخيمسائلباقيماندهاست.
وياضافهكرد:غرببهدنبــالامتيازگيريازايران
استوباپروژههاينخنماتالشدارنددرميانمردم
استرسايجادكنندكهبههدفشــاننميرسند.
آنچهمهماسترســيدنبهتوافقپايدار،بااصالت،
جامعوبرد-بردبودهكهبــاراهنماييمقاممعظم
رهبريانتظاراتمردمدرچارچوبمنافعكشــور

محققميشود.

ديپلماسی

يادداشت دولت

چرايی  محاسبات غلط آمريكايی ها
درروزهــایاخيرمقامهــایكاخســفيدازرئيسجمهور
گرفتهتاسخنگویدولتووزارتخارجهآمريکابهشکست
سياســتهایآمريکادردورهترامپاعتــرافمیكنندكه
بســيارجایتأملدارد.فارغازچرايیايناعترافاتدرزمان
فعلی،سؤالاساسیايناســتكهچگونهسياستهایفشار
حداكثریشکستخوردوموازنهراهبردیبهنفعايرانتمام
شد.قبلازهرچيزناكامیاســتراتژیآمريکارابايدمرهون
هدايتهایرهبرمعظمانقالبدانســت.ايشــانهموارهبه
دستگاهديپلماسیمتذكرمیشدندكهديپلماسیومذاكره
بدونپشتوانهقدرت،تأمينكنندهمنافعملینخواهدبود.اين
موضعراهبردیدرحالیتکرارمیشــدكهدرنحوهمواجهه
بافشــارهایحداكثریدوديدگاهازابتداوجودداشت.يك
ديدگاهبرايــناعتقادبودكــهبايدواردمذاكراتشــويمو
برجامهای2و3رابپذيريموازفشارهایترامپخالصشويم
ودرمقابل،اينديدگاهنيزوجودداشتكهراهیبهجزمقاومت
دربرابرزيادهخواهیهایآمريکانيستوالزمهمقاومت،تغيير
موازنهراهبردیوتبديلتهديدهایحداكثریوهيبريدیبه
فرصتهاست.درهمينراســتا،باتأسیازتدابيرمقاممعظم
رهبری،رويکردفعالسازی»ســازوكارهایبازتوليدموازنه

قدرت«دراولويتنظامقرارگرفت.
1-نخســتينســازوكار،تقويتاجرایمصوبهطرحاقدام
راهبردیبرایرفعتحريمهــابود.قبــلازرویكارآمدن
دولتســيزدهم،مجلسشورایاســالمیباتصويبطرح
اقدامراهبردیگامبزرگــیرابرایارتقــاوبازتوليدموازنه
قدرتبرداشــت.توجهبهاينظرفيتدردولتســيزدهم

جدیتریشد.
2-دومينسازوكار،افزايشقابليتهایبازدارندگیاست.در
اينزمينهتدابيرواقداماتبسيارمؤثریكهسپاهپاسداران
انقالباسالمیبرایارتقایقدرتجمهوریاسالمیايراندر
حوزههایمختلفانجامداد،دربازتوليدقدرتديپلماســی
بینظيربودهاست.ارتقایقدرتموشــکیايرانوياقدرت
دريايیازجملهايناقداماتبود؛بهگونهایكهژنرالمکنزی،
فرماندهتروريســتیســنتکامآمريکادرمنطقه،درآستانه
مذاكرات8آذرماهاعترافكردموشكهایبالستيكايراندر
اصابتبهاهدافموردنظردقتبسياربااليیدارند.ترجمان
وپيامايناعتراف،ناكارآمدشــدنگزينههایرویميزبود
كههموارهمقاماتآمريکادرمذاكراتبرایمرعوبســازی
استفادهمیكردند.درواقعتوانموشکیسپاهپشتوانهدفاعی
قویبرایهرنوعديپلماسیاستكهقابليتبازدارندگیايجاد
میكندكهطرفمقابلنتواندازاهــرمتهديدبرایتحميل
نظراتخوددرمذاكراتاستفادهكند.قدرتدريايی،قدرت
پهپادیواقداماتمقابلهبهمثلايراننيزتوانستموازنهتهديد
رادرعرصهدرياوهواايجادنمايد.يکیازبرنامههایآمريکا
برایتضعيفايراندرمذاكرات،جلوگيــریازفروشنفت
ايرانبود،امااقداماتشجاعانهسپاهازطريقسياستموازنه
تهديدموفقبهخنثیسازیآنهاشــد.بافراهمشدنچنين
شرايطامنی،نفتايرانبهرغمهمهتهديداتآمريکاورژيم

صهيونيستیبهلبنانوونزوئالو...صادرشد.
3-سوميناقدامیكهتعادلراهبردیبرایمذاكرهايجادكرد،
جابهجايیاولويتهادردولتسيزدهموبهويژهخارجكردن
برجامازاولويتاصلیدولتبود.براســاساصولمذاكرات،
هرچقدرنيازيكبازيگرياطرفمذاكرهبهسرانجاممذاكره
كمترباشد،قدرتبيشتریازخودبهتصويرمیكشد.يعنی
وقتیبازيگریكهواردمذاكرهایمیشودنشاندهدترسیاز
شکستدرمذاكرهنداردوهراتفاقیدرنتيجهمذاكرهبيفتد
ازآمادگیهایالزمبرخورداراست،درمواجههباطرفهای
ديگرمذاكرهقویترخواهدبود.براساسايناصلديپلماتيك،
دولتسيزدهمازهمانابتدایورودبهپاستور،تالشكرددر
سياستهایاعالمیواعمالیخودبرجامراازاقتصادكشور
جدانمايد.مهمتــراينکهدولتاعالمكــرداگردرمذاكرات
هستهایتمامتحريمهالغونشــود،باشکستروبهروخواهد
شد.)1400/9/5(اينرويکردكهكامالبارويکرددولتقبلی
متفاوتاســت،بهغربیهانشاندادكهســرانجاممذاكرات
هرچهباشدبرایجمهوریاســالمیايرانعلیالسويهاست
وايرانتمامتخممرغهایخودشرادرســبدمذاكراتوين

نخواهدگذاشت.
4-چهارميناقداموسازوكاربازتوليدموازنهقدرتراهبردی،
ارتقایظرفيتهایهســتهایايرانبود.روندروبهافزايش
اينظرفيتبهشدتدررفتارســازیآمريکاواروپاتأثيرگذار
بود.زيراآنهامیديدندكهبهرغمفشــارها،ايراندرابتدای
خردادماه1400انباشتاورانيوم5درصدیخودرابهباالی
5تنرساندهاست.ذخيرهسازیاورانيومباغنای20درصدكه
درابتدایفروردين55،1400كيلوگرمبود،درخردادماهبه
90كيلوگرمرسيد،درمهرماهاينرقمبهبيشاز120كيلوگرم
رســيدوباهمينرونداينرقمدرآبانماهاز210كيلوگرم
عبوركرد.ســرعتافزايشذخايراورانيوم۶0درصدینيزاز
ابتدایسال1400بهشــدتتوجهآنهارابهخودجلبكرد؛
زيراآنهامیدانســتندكهدرخردادماهســالجاریذخيره
۶0درصدیاورانيومغنیشــده2.5كيلوگرماســت،امااين
ذخايردرشــهريورماهبه10كيلوگرمرسيدودرآبانماهاين
رقمبه25كيلوگرمرسيدهاست.درحالحاضرنيزدرخبرها
شنيدهمیشودكهاينرقمبهباالی30كيلوگرمرسيدهاست.
ازســویديگرسرعتبخشــیدرراهاندازیواســتفادهاز
سانتريفيوژهایپيشــرفته،اقدامديگریبودكهدرراستای
مصوبهمجلسشورایاسالمیوبازسازیموازنهقدرتبرای
مقابلهباتداومتحريمهــایضدبرجامیغربواعمالقدرت

برایبازگشتآنهابهتعهداتبرجامیصورتگرفت.
ازاينرو،ابرازنگرانیهایگســتردهومستمریكهمقامات
غربیازايناقداماتايــراندارند،نشــانمیدهدايراندر
هدفگذاریخودبرایبازتوليدموازنــهقدرتوتحتتأثير
قراردادنغربیهابرایحلموضوعبرجامموفقبودهاســت.
اينگامهاوفرايندها،سببشدتامهمتريناهرمهایآمريکا
برایمواجههباايرانتضعيفشودوازبينبرود.اكنونآمريکا
درمحاسباتراهبردیخودبهايننتيجهرسيدهكهنهاهرم
نظامیقابليتبازدارندگیدارد،نهاهرمتحريمهاوفشارهای
حداكثریوديپلماتيكمیتواندايرانرابهعقبنشــينیو
پذيرشبرجامهای3،2و4واداركندونهخرابکاریهايیكه
درسايتهایهستهایايرانوتروردانشمندانهستهایما
انجامشدقادربهتســليمايراناست.دراينشرايطاستكه
همهمقاماتفعلیكاخسفيداعالممیكنندكاریكهترامپ
باخروجخودازبرجامانجامداد،بزرگترينواحمقانهترين

سياستیبودكهآمريکاتاكنونانجامدادهاست.

رئيسیدرديدارباوزيردفاعجمهوريآذريايجان:
قدرت ايران در منطقه امنيت ساز است

چندماهحاشيهروابطهمســايگيجمهوریآذربايجانباايران
وســايركشــورهايمنطقهبهتدريججايخودرابهمناسبات
ديپلماتيكوبازگشتبهشرايطعاديدادهاست.برخيتحركات
مرزياينكشــوروبهمريختگيمنطقه،موضــعمتقابلايران
ورزمايشمهرماهارتشدرشــمالغربكشــوررارقمزدهبود.
وزيردفاعجمهوريآذربايجانطــي2روزحضورخوددرايران
ديدارهاييرادرتهرانبامقاماتسياســيودفاعيبرگزاركرد.
رئيسجمهورروزچهارشــنبهدرديدارباذاكرحســناف،وزير
دفاعجمهوريآذربايجانبابياناينکهروابطتهرانوباكوصرفا
روابطمرسومدوجانبهبينديگركشــورهانيست،گفت:ايرانو
آذربايجاننهتنهاخويشاوندهســتند،بلکهروابطموجود،رابطه
عميق2ملتاســتكهبرپايهعقيــدهوباورمردم2كشــوربه
مبانيدينيمشتركشــکلگرفتهودرطولتاريخقواميافتهو
استوارشدهاست.وزيردفاعآذربايجانبااميرسرتيپمحمدرضا
آشــتيانیهمتایايرانیخودنيزديدارداشت.براساسگزارش
پايگاهاطالعرســانيرياستجمهوري،ســيدابراهيمرئيسيدر
بخشديگريازسخنانشباتأكيدبراينکهقدرتايراندرمنطقه
امنيتسازاست،تصريحكرد:حضورنيروهايتکفيريوداعشيدر
هيچكجابهنفعمردممنطقهنيست.اينگروهكهادستساخته
آمريکاييهاوصهيونيستهاهستندودرهركجاكهحضورداشتند
اعمالجنايتکارانهانجامدادهانــد.اوهمچنينتأكيدكرد:رژيم
صهيونيستيدشمنبشريتاستوبههيچوجهنميتوانددوست
ملتهايمســلمانباشدواشــغالوتجاوزگريصهيونيستها
درمنطقهوضدملتفلســطينگواهاينواقعيتاست.اواظهار
اميدواريكردباحضورونقشآفرينيآگاهانهنيروهايمســلح
آذربايجانجريانهايتکفيريوكسانيكهسرسازشبامسلمانان
ندارند،نتوانندجايپاييدرمنطقهپيداكنند.وزيردفاعجمهوري
آذربايجاننيزدراينديدارگفتوگوهايخودباهمتايانايرانيرا
بسيارمفيد،پرثمروراهگشابرايآيندههمکاريهاتوصيفكرد.

قاليباف: اگر قراردادي با چين و روسيه 
بسته شد، در مجلس  اعالم مي كنيم

رئيسمجلسدرجريانجلسهعلنيروزگذشته
مجلسدرپاســخبهانتقادنمايندهمهريزوبافق
ازبياطالعــينمايندگانمجلــسدرخصوص
جزئياتقراردادهــايايرانباچينوروســيه،
گفت:قرارداديبينايرانوچينبســتهنشده،
ازنظرحقوقياگرقرارداديبســتهشود،بايدبه
تأييدمجلسبرسد.بهگزارشفارس،محمدرضا
صباغيانبافقي،نمايندهمــردممهريزوبافقدر
مجلسشوراياسالميدرجلســهعلنيديروز
مجلسودرتذكريخطاببــهرئيسمجلس،
گفت:قراردادهاوفعاليتهايديپلماتيكدولت
جايتشکردارد،امادرخصوصقرارداديكهبين
ايرانوچينبستهشدواخيراهمباروسيهبسته

شده،مجلسبيخبراست.
وقتيهمكهمردمدراينبارهازماسؤالميكنند
كهاينچهنوعقراردادياستومتنآنچيست،
پاسخيبرايمردمنداريم.نايبرئيسكميسيون
شوراهاوامورداخليكشــورتصريحكرد:طبق
اصل77قانوناساسيقراردادهايبينالملليبايد
درمجلستصويبشودواينضعفمجلساست
كهازاينموضوعاتخبرندارد.صباغيانخطاببه
قاليباف،رئيسمجلستأكيدكرد:حداقلشمادر
اينبارهتوضيحدهيدكهمحتوايقراردادچيست
واينانتظارازشــماكــهروزاولگفتيداقتدار
مجلسراحفظميكنيد،هســتكهدراينباره

اطالعرسانيكنيد.

مجلس

سيامك باقری
كارشناسمسائلسياسی

دعوت از مردم براي تظاهرات حمايت آميز از يمن
شورايهماهنگيطياطالعيهايازمردمبرايشــركتدرراهپيماييروزجمعهودراعتراضبه
كشــتارمردميمندعوتكرد.دربخشهاييازايناطالعيهآمدهاست:»باوجودوخيمترشدن
اوضاعانسانيدريمن،ائتالف»عربي-غربي«بهسركردگيعربستانهمچنانبهبمبارانمناطق
مختلفيمنومراكزعموميمانندبيمارســتان،اداراتومدارسادامهميدهدواينجناياتدر
ســکوتكاملمحافلخبريآمريکايي-غربيرخميدهدومدعيانحقوقبشرهمچناندربرابر
اقداماتجنگافروزانهرژيمسعوديسکوتمرگبارياختياركردهاند.«درپايانتأكيدشدهاست:
»شورايهماهنگيتبليغاتاسالميضمنمحکوميتشديداقداماتغيرانسانيوكشتاربيرحمانه
مردممظلوميمنتوسطائتالفعبري-عربي،ازملتفهيمورشيدواستکبارستيزايراناسالمي
سياسيجمعهاينهفته)8بهمن(باانجامتظاهراتدر دعوتميكندتابعدازاقامهنمازعباديـ
تماممصليهايسراسركشور)كليهمراكزاستانها،شهرستانهاوشهرها(ضمناعالمهمدردي
بامردمقهرمانيمن،خشمونفرتوانزجارخودراعليهجبههعبري-عربي-سعوديوآمريکاي

مستکبروصهيونيستهايكودككشفريادكنند.

  وزير خارجه قطر امروز به تهران می آيد
1۶روزپسازســفرحســيناميرعبداللهيان
وزيرخارجهكشورمانبهقطروگفتوگوباوزير
خارجهاينكشور،امروزمحمدبنعبدالرحمن
آلثاني،معاوننخستوزيرووزيرامورخارجه
قطرميهمــانكشــورماناســتودرتهرانبا
اميرعبداللهيانمالقاتخواهدكرد.وزيرخارجه
قطراخيراعالوهبرگفتوگویتلفنیباوزيرامور
خارجهايران،بابلينکن،وزيرامورخارجهآمريکا

بهصورتتلفنیگفتوگوكردهبود.

   840نفر؛ نيروي رسمي مجلس
عليرضاســليمي،عضوكميســيونتدوين
آييننامــهداخلــيمجلــسبااشــارهبه
نيازسنجينيرويكاردربخشهايمختلف
مجلس،بهفارسگفــت:تعداد840نيروي
رســميدربخشهايمختلفمجلساعم
ازنظــارت،تقنين،حراســت،كتابخانهو...
مشــغولبهكارهســتندكهدرنيازسنجي
انجامشــدهدركميســيونآييننامــهنياز
مجلسبه1۶00واندينفرنيرويكاراست.

رئيسقوهقضاييه،قضاتوسايرمسئوالنقضايیرا
بهپرهيزازصدورقرارهایمنتهیبهبازداشتموقت
درمواردغيرضرورتوصيهكردوگفت:چنانچهبرای
متهمیبنابهضرورتقراربازداشتموقتصادرمیشود،بايدنهايت
دقتواحتياطوسنجشجوانبامرازســویقاضیصادركننده
قرارلحاظشــود.بهگزارشخبرگزاریصداوســيما،غالمحسين
محسنیاژهایتصريحكرد:همچنينشيوهبازرسیها،بازجويیهاو

سايرتمهيداتوملزوماتناظربرامرتحقيقاتوتکميلپروندهبايد
بهگونهایباشــدكهفرداحضاريابازداشتشده،نسبتبهبرخورد
صورتگرفتهباخودولحاظجنبههــایمختلفعدالتودقتدر
قبالپروندهاش،آرامشخاطرداشــتهباشد.رئيسقوهقضاييهدر
ادامه،جمعآوریادلّهواســنادناظربراتهامانتســابیفردپساز
مرحلهاحضاروبازداشتاورااشکالوغلطدانستوهمهقضاتو

مسئوالنقضايیراازاتخاذاينروشبرحذرداشت.
محســنیاژهایتصريحكرد:مننمیخواهمبگويــمكهاقدامات
ضابطانقضايیدارایاشکالوايراداستبلکهتأكيدمبرآناست
كهقضاتوبازپرسهايیكهاقدامبهصدورقرارهایبازداشتموقت
میكننددارایمسئوليتشرعیوقانونیهستندوبايددرمدتی

كهفردمتهمدربازداشتبهسرمیبرد،برمراحلمختلفتحقيقات
ازاونظارتداشتهباشــندوتوجهكنندكهدراختياربودنمتهم
نزدضابط،رافعمسئوليتهایشرعیوقانونیقاضیصادركننده

قرارنيست.
رئيسعدليهباتأكيدبراهميتنحوهبرخوردمحترمانهباخانواده
متهمانوحفظكرامتوحيثيتآنهاحينمراحلمختلفتحقيقات
قضايیبهذكرخاطرهایازدورانقضــاوتخودپرداختوگفت:
حفظآبرووحرمتخانــوادهمتهموهمچنيــنوجههمتهمنزد
خانوادهبسيارمهموموردتأكيداست.محسنیاژهایدرپنجمين
سفراستانیخودامروز،پنجشنبهبههمراهجمعیازمسئوالنعالی

قضايیبهاستانخراسانرضویسفرمیكند.

 تذكرات اژه ای
 درباره بازداشت های موقت
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با ابراز حمایت شــهرداری از تولید وســایل نقلیه 
برقی و رویکرد جهانی توســعه خودرو های برقی و 
غیرآالینده،  نمایشگاه »هوای پاک« امسال بیشتر از 
همه  چیز به وسایل نقلیه برقی و دوچرخه اختصاص 
داشت. بنا به گفته سیدمجتبی شــفیعی، معاون 
حمل و نقل و ترافیک شــهرداری تهــران در این 
نمایشــگاه، 65 اتوبوس جدید تا نزدیک یک هفته 
دیگر به شبکه اتوبوسرانی تهران افزوده می شود و 
با ایجاد خط اتوبوسرانی برقی و ساخت ایستگاه  های 
شارژ به  توسعه استفاده از وسایل حمل و نقل پاک 
کمک خواهد شد. همچنین روند اورهال ا توبوس ها 
پیگیری می شود تا اتوبوس های سرحالی در خطوط 

به خدمات دهی بپردازند.
شهردار تهران هم در بازدید از این نمایشگاه گفت: 
یکی از برنامه های مدیریت شــهری در این حوزه، 
پشتیبانی از شــرکت ها و مجموعه هایی است که 

خروجی کارشان به هوای پاک کمک می کند.
به گزارش همشــهری، علیرضا زاکانی در حاشیه 
مراسم افتتاح و بازدید از نمایشگاه حمل ونقل پاک 
در جمع خبرنگاران، گفت: موجب توفیق است که 
از نزدیک تولیدکنندگان عزیز کشــور را در حوزه 
دوچرخه، موتور و محصوالتی که می  توانند به هوای 
پاک در کشور کمک کنند، مشــاهده کنیم و هم 
تسهیالتی که ایجاد می کنند و هم خیرات و برکات 

آن، برای ما فرصت ساز و مغتنم است.

شهردار تهران افزود: شهرداری باید به سمت وسویی 
برود که با توسعه زیرساخت ها، به هوای پاک کمک 
کند؛ مثال در توسعه مترو ســرمایه گذاری اساسی 
انجام شود و در بحث اتوبوس ها و تاکسی ها مسیری 
را طی کند که به هوای پاک کمک کند یا در حوزه 
موتورسیکلت و دوچرخه و اسکوتر تسهیالتی داشته 
باشــیم که هم برای مردم رفاه ایجاد کند و هم در 
حوزه هوای پــاک کمک کننده باشــد و هم باعث 
کاهش آلودگی  شود. وی ادامه داد: در بودجه نیز یک 
سرفصل برای این موضوع گذاشتیم و اهتمام داریم 

که کار جدی در این زمینه انجام دهیم.
شــهردار به همراه معاون حمل ونقــل و ترافیک 
شهرداری تهران و برخی از دیگر مدیران شهری از 
غرفه های متعدد این نمایشگاه بازدید کرد. برخی از 
شرکت های حاضر تولید کننده باتری، الکتروموتور و 
قطعات قوای محرکه بودند و تعدادی نیز موتور های 
رایج را برای استفاده از نیروی برق مجهز کرده بودند.

راه اندازی خط اتوبوسرانی برقی
معاون حمل ونقل و ترافیک شــهرداری تهران در 
حاشیه نمایشگاه هوای پاک در گفت وگو با همشهری 
از نزدیک بودن زمــان ورود اتوبوس های جدید به 
شبکه حمل ونقل عمومی تهران خبر داد و افزود که 
خط اتوبوسرانی برقی و همین طور ایستگاه های شارژ 

خودرو های برقی هم در تهران راه اندازی می شود.
ســید مجتبی شــفیعی گفت: برای نخستین بار 
با مشــارکت بخش خصوصی یک خط از شــبکه 
اتوبوسرانی تهران برای سرمایه گذاری طی قراردادی 
به بخش خصوصی واگذار شــده و قرار است در فاز 

اول 50دستگاه اتوبوس برقی را خریداری و در خط 
به کارگیری کنند. در مقابل درآمد بلیت، تبلیغات و 
برخی ظرفیت ها مانند ماده 12 را دریافت خواهند 
کرد. او افزود: این پروژه قرار است تا شهریور  یا مهر 
ماه سال آینده به بهره برداری برسد. عالوه بر اینکه 
این مجموعه ظرفیت تولید صنعتی اتوبوس برقی 
در تعداد زیاد را ایجاد می کند، برای نخســتین بار 
از ســرمایه بخش خصوصی در یک خط استفاده 
شده اســت و اگر این الگو موفق باشد، می توان آن 
را به خطوط دیگر هم گسترش داد. شفیعی درباره 
تاکسی ها نیز گفت: تنها یک مجموعه برای تولید 
تاکســی برقی اعالم  آمادگی کرده اســت. اکنون 
در حال برنامه ریزی هســتیم که یا از محل تولید 
داخل یا واردات بخش فرسوده ناوگان را که در شهر 
تهران شامل بیش از 50هزار تاکسی است، به شکل 

تاکسی های برقی نوسازی شود.
امسال برای تهران 175دستگاه اتوبوس خریداری 
شــد کــه 110دســتگاه آن وارد ناوگان شــده و 
65دســتگاه باقی مانده است. شــفیعی دراین باره 
گفت: خرید ایــن اتوبوس ها یک بخــش نقدی و 
یک بخش غیرنقدی دارد. بخــش نقدی پرداخت 
شــده و مدل غیرنقدی آن با توجه بــه اینکه برای 
نخستین بار انجام می شود، یک مقدار زمان بر است. 
65دستگاه اتوبوس هم آماده تحویل است و تالش 
می کنیم در هفته  پیش رو امور اداری مربوط به آنها 

را انجام دهیم.
در نمایشگاه هوای پاک شهردار و همراهان او از زمان 
شــارژ  موتور های برقی و میزان پیمایش با یک بار 
شارژ سؤال می کردند. معاون حمل ونقل و ترافیک 

شهرداری تهران با اشــاره به انواع توان موتور های 
برقی، گفت: پیمایش یک موتور عادی در شهر کمتر 
از 30کیلومتر اســت که بیشتر موتورسیکلت های 
ارائه  شــده در نمایشــگاه هم این میزان پیمایش 
را دارند. بعضــی از محصوالت هم تــا 80کیلومتر 
پیمایش داشت و اگر کامال بارگیری و در شیب تند 

حرکت کنند تا 50کیلومتر کاهش پیدا می کند.
شــفیعی افزود: یکــی از دالیلی که اســتقبال از 
موتور های برقی در جامعــه کند پیش می رود، این 
است که ایستگاه های شارژ توسعه پیدا نکرد ه اند. ما 
به »گروه مپنا« 10نقطه را معرفی کرده ایم که در آن 
ایستگاه، دستگاه های شارژ تولید شده را نصب کنند 
و این کار تا قبل از پایان ســال انجام می شود. این 
موتورسیکلت ها و دیگر وسایل نقلیه برقی کارآیی 
مناسبی دارند اما به شرط اینکه اعتماد مردم جلب 
شود و مردم آن را ببینند. شفیعی با اشاره به قیمت 
موتورسیکلت های برقی افزود: قیمت مخصوصا در 
حوزه موتوِر کار خیلی مهم است و عمده آن هزینه 
باتری می شود. شــهرداری در بســته ای که برای 
استفاده از منابع ماده 12 تعریف کرده  است 20هزار 
موتور برقی را گنجانده که به تناسب کاهش مصرف 

بنزین از منابع مالی مربوطه استفاده کنند. 
در این نمایشــگاه که دیروز در بوستان گفتگو آغاز 
شد، شــرکت های تولید انواع خودرو های شهری، 
موتورســیکلت و دوچرخه بــه معرفی محصوالت 
خود پرداختند. یک تولید کننده اتوبوس  و چندین 
تولید کننده موتورســیکلت  و اســکوتر، به همراه 
شرکت هایی که دوچرخه ها را مجهز به موتور  های 

برقی کرده بودند، در این نمایشگاه حضور داشتند.

نمایشگاه هوای پاک با حمل و نقل برقی
با مشارکت بخش خصوصی یک خط از شبکه اتوبوسرانی تهران  برای سرمایه گذاری به بخش خصوصی واگذار می شود

شهردار تهران: یکی از برنامه های مدیریت شهری پشتیبانی از مجموعه هایی است که خروجی کارشان به هوای پاک کمک می کند

بزرگ ترین آرامستان کشور با تعویض دروازه ها و ورودی ها، افزایش ظرفیت پارکینگ و تغییرات در مسیرها، بهسازی می شود

لباسنوبرتنبهشتزهرا)س(

 ورودی های آرامستان بهشــت زهرا با هدف تامین زیرساخت ها برای 
مراجعه کنندگان بهسازی می شود. ســالی که آرامستان بهشت زهرا 
ساخته شد، نخستین در آن در ضلع شرقی به نام باب الزهرا نام گرفت، اما 
اکنون با توسعه قطعات آن از سمت شمال، جنوب، غرب و شرق حدود 
9دروازه ورودی و خروجی دارد و سردرهای موجود، قدیمی شده اند و 
طراحی های آنها مخدوش و نورپردازی شان نامناسب است. همچنین 
جدا از آنکه به لحاظ بصری نیاز به اقدامات جدی دارد، معموال در روزهای 
پایانی سال بزرگراه های منتهی به دروازه های قطعات جدید و همچنین 
بلوارهای داخل قطعه ها ترافیک بیداد می کند. بنابراین برای آرام سازی  
ترافیک، ساماندهی دستفروشان در داخل و خارج از آرامستان و افزایش 
نمای بصری جلسه  ای با سازمان ها و نهادهای مختلف برگزار شد و در 
این جلسه موضو عاتی مطرح شد و برای اجرا به تصویب رسید. به گفته 
سعید غضنفری، مدیرعامل سازمان بهشــت زهرا، امید است با اجرای 
مصوبه ها نمای بصری رونق گیرد و از سوی دیگر تردد مراجعه کنندگان 

به آرامستان تسهیل یابد.

اقدامات جدید برای رفاه شهروندان 
مدیرعامل بهشت زهرا به یکسری از اقدامات به مناسبت 22بهمن اشاره 
کرد و گفت:  »برای تسهیل ترددهای مراجعه کنندگان در روزهای پایانی 
هفته و کاهش حجم ترافیک دروازه های جدید در سازمان بهشت زهرا 
ساخته شده  و بازگشایی آنها براساس برنامه و زمانبندی است. به گونه ای 
که جدا از 5دروازه که در طول ایام هفته از شنبه تا پنجشنبه برای ورود 
و خروج فعال است، در ایام تعطیل 4دروازه دیگر نیز بازگشایی می شود 
و همچنین در باب الســالم فقط به عنــوان ورود و درهای باب المغفر و 
باب الندبه برای خروج درنظر گرفته شده اند و همچنین حدود یک سال 
است که یک در دیگر در شمال ساختمان مرکزی برای قطعات جدید در 
ایام تعطیل باز شده و قرار است این دروازه در تاریخ 22بهمن نامگذاری 

شــود. یکی از معضالت قدیمی سازمان بهشــت زهرا مربوط به جاده 
سایت اســت. به دلیل کم عرض بودن خیابان سایت در قسمت جنوبی 
بهشت زهرا اتفاقات ناگواری را شاهد بودیم که در جلسه شورای تامین 
کهریزک مقرر شد این جاده تا 22بهمن تعریض و بازگشایی شود و به 
این ترتیب دروازه های باب القرآن و  باب الصادقیــن  نیز برای تردد در 
اختیار مراجعه کنندگان قرار خواهــد گرفت. همچنین انتهای خیابان 
شهید چله دوان مسدود اســت و منجر به ترافیک می شود و قرار است 
یک در ورودی باز شود تا مراجعه کنندگان از بزرگراه سردار هاشمی وارد 
بلوار عالمه عسگری شوند و از زیر گذر باقر شهر به سمت خیابان شهید 
چله دوان بروند و سپس بدون توقف به قطعات جدید هدایت می شوند. اما 
درباره این موضوع شهرداری باقرشهر در اجرای آن مخالفت هایی داشت 
که قرار شد جلسه مشترکی با شهرداران و معاونان برای تعیین  تکلیف 
برگزار شود.« ســعید غضنفری در ادامه به اقدامات عمرانی سال آینده 
اشاره کرد و گفت: »قرار است در جدیدی برای مراجعه مستقیم به سالن 
عروجیان، مسیر ارتباطی از گلزار شهدا به حرم امام خمینی و مترو برای 

سال1401 درنظر گرفته شود.«

افزایش ظرفیت پارکینگ ها 
افزایش ظرفیت پارکینگ ها در بهشــت زهرا به صورت ثابت و موقت از 

دیگر اقداماتی است که قرار است برای پایان ســال انجام شود. سعید 
غضنفری، مدیرعامل بهشــت زهرا در این باره گفت: »برای تامین رفاه 
مراجعه کنندگان و جلوگیری از ترافیــک، 30هزار مترمربع پارکینگ 
به ظرفیت پارکینگ های بهشــت زهرا در جنب قطعات 50، 58، 330 
و 331 اضافه خواهد شد. اقدام دیگر خط کشی پارک مورب در حاشیه 

خیابان های پرتردد است.«
 ساماندهی گلفروشــان، دستفروشان و میوه فروشــان برای کم شدن 
ترافیک بزرگراه شهید هاشمی، عالمه عسگری و جاده قم اقدام دیگری 
است که در این باره پلیس راهور از شهروندان تقاضا دارد تا شهروندان 
زیارت اهل قبور را به روزهــای پایانی هفته موکول نکنند تا ترافیک به 

حداقل برسد.

 تشکیل کمیته منظر در سازمان بهشت زهرا 
ســازمان بهشــت زهرا حدود 15در اصلی برای ورود و خروج دارد که 
مهم ترین و قدیمی ترین در باب الزهرا ست که معرف خوبی برای سازمان 
بهشت زهرا به شمار می رود و امســال بعد از چندین سال نورپردازی و 

آذین بندی روی این در صورت گرفت. 
 سعید غضنفری، مدیرعامل سازمان بهشــت زهرا در ادامه به تشکیل 
کمیته منظر اشــاره کرد و گفت: »نخســتین اقدام در مدیریت جدید 
سازمان بهشت زهرا، همچنین خبر از تشکیل کمیته منظر داد و در این 
کمیته از ظرفیت استادان، دانشــگاهیان و افراد با تجربه سازمان برای 
طراحی درها اســتفاده کرده ایم. همچنین برای طراحی درها 2برنامه 
داریم و این برنامه ها با توجه به محدوده 500هکتاری بهشــت زهرا و 
محدوده 700هکتاری ســازمان و حرم امام خمینی نیاز به حفاظت از 
اموال قبور و ســایر موارد دارد و برای این موضوع قرار اســت از درهای 
با کیفیت باال تری اســتفاده کنیم که به صورت ریلی باز و بسته شوند. 
موضوع دیگر بحث هویت سردرهاست. در واقع این درها با نیاز سنجی 
هویت بهشت زهرا طراحی شده  و مالک ها برای این هویت بخشی با توجه 
به 30هزار شهید در گلزار شهداست و از قبل 4طرح و اکنون در معاونت 
عمرانی طرح های جدید در حال کارشناسی است و در هفته جاری به 

جمع بندی برای اجرا خواهیم رسید.« 

اجتماعی

شورا

خداحافظی پایتخت با معتادان
صبح روز گذشــته فاز2 مرکز ترک اعتیاد مهر ســروش با 
ظرفیت 2هــزار نفر و با هدف بازپــروری، آموزش و کاهش 
آسیب اجتماعی افتتاح شد. مرکز مهر سروش سال1398 
با نگهــداری 600معتاد متجاهــر به منظور ســم زدایی و 
مهارت آموزی به بهره برداری رســید و اکنون فاز2 با حدود 
1400نفر افتتاح شد و این مرکز تا 2هزار نفر نیز گنجایش 

پذیرش دارد.
به گزارش همشــهری، در این مراسم محمدجعفر منتظری، 
دادســتان کل کشــور دربــاره حضــور معتادان در شــهر 
گفت: »همانطور که همه شاهدیم حضور معتادان چهره شهر را 
زشت می کند و مسئوالن با همه تالش هایی که برای جمع آوری 
و اجرای طرح ها انجام می دهند متأسفانه با دیدن آنها ناراحت 
هستند چون نتیجه خوبی از سعی و اهتمام شان نمی گیرند. 
درحالی که برای رســیدن به نتیجه مطلوب نیاز است تا همه 
نهادهایی که در امر مواد مخدر مشغول به انجام وظیفه هستند 
عزمشان را جزم کنند. اکنون یکی از بزرگ ترین آسیب هایی که 
ما در جهان با آن مواجه هستیم مسئله اعتیاد است و متأسفانه 
برخی نگاه منفعت طلبانه از این موضوع دارند و بدون توجه به 
آینده جوانان مملکت آنها را به دام اعتیاد می کشانند.« او افزود: 
»آمار معتادان و گرفتاران به اعتیاد زیاد است و اگر ما امروز شاهد 
این حجم از نابسامانی در جامعه درباره موضع معتادان هستیم 
به سایر دستگاه ها ربط دارد. یکی از خلل هایی که وجود دارد این 
است که بیش از 80درصد از افرادی که ترک می کنند مجددا به 
اعتیاد روی می آورند، بنابراین الزم است افراد بدانند که می توانند 
با اراده و تصمیم جدی دوباره مســیر زندگی را انتخاب کنند. 
همچنین نباید فراموش کنیم که در حوزه درمان باید برنامه های 
خوبی برای افرادی که ترک کرده اند داشته باشیم و مولفه دیگر 
حضور دلسوزانه خیران اســت که مي توانند با ساخت وساز و 
ایجاد شغل به انسان های گرفتار به اعتیاد کمک بسزایی کنند.«

نتایج خوب تشکیل قرارگاه اجتماعی شهرداری تهران در آینده 
سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس پایتخت در افتتاحیه فاز2 
مرکز ترک اعتیاد مهر سروش به تشکیل قرارگاه اجتماعی توسط 
شهرداری اشاره کرد و به همشهری گفت: »اگر تمام دستگاه ها 
پای کار بیایند می توانیم 20هزار معتاد متجاهر را جمع کنیم و 
موجب رضایت مردم هم شویم. خوشبختانه مدیریت شهری 
جدید درباره این موضوع قرارگاه اجتماعی را تشکیل داده است 
و تاکنون با دعوت همه نهادها و دستگاه های مربوطه بیش از 
5جلسه را تشکیل داده اســت و دراین قرارگاه از همه دعوت 
به کار جهادی کرده اند. امیدواریم بتوانیم با 12مرکز بازپروری 
در محله های شوش، هرندی و مولوی آثار اعتیاد را از این محله ها 
پاک کنیم و با توجه به تالش هایی که شده به زودی شاهد نتایج 

خوبی پیرو این هم افزایی خواهیم بود.«
 او در ادامه افزود: »باورمان بر این بود جدای از اقدامات در مقابله 
با توزیع مواد مخدر، بایــد در بخش مصرف نیز اقداماتی انجام 
دهیم و اگر اقدامات در هر 2 بخــش به صورت توأمان صورت 
نگیرد، موفق نخواهیم بود. هرچند درمان و ترک اعتیاد معتادان 
وظیفه پلیس نیست اما به دلیل اینکه روند مقابله با مواد مخدر به 
درستی انجام شود به موضوع ترک و درمان هم ورود کرده ایم. 
اقدام دیگری که پیگیر آن هستیم ایده دهکده سالمت است 
که آن را به جدیت پیگیری می کنیــم و منتظریم تا از طرف 
نهادهای مختلف و خیرین کمک شود تا بتوانیم این دهکده را 

راه اندازی کنیم.« 
رحیمی افزود: »بیــش از 300خانه پالک قرمــز را در تهران 
شناســایی کردیم، این خانه ها صاحب و مالــک ندارند اما از 
معتادانی که آنجا حضور دارند پول و کرایه گرفته می شــود! 
هنگامی که آن خانه پلمب می شــود فوراً صاحــب آن پیدا 
می شــود و برای رفع پلمب اقدام می کنند و تمام زحمات ما 
به هدر می رود. در واقع وقتی خرده فروشــان بعد از 3 یا 6 ماه 
آزاد می شوند بالفاصله به شهر برمی گردند و باز هم مشغول به 
فروش مواد مخدر می شوند، قانون باید به نحوی باشد که بشود با 
خرده فروشان هم به جدیت برخورد کرد و مجبور نشویم همراه 

معتادان آنها را نگهداری کنیم.« 
طی مراسم افتتاح فاز2 این مرکز از کارگاه های مهارت آموزی 
پرورش شــترمرغ، خیاطی، پرورش گل و گیــاه، آهنگری و 
صافکاری بازدید شد و دادستان کل کشور با آنها درباره نیازها 
و مشکالتشــان صحبت کرد و درنهایت این مراسم با تقدیر از 

خیران پیشکسوت به پایان رسید.

وحید عرب
  مدیرکل تشخیص و وصول درآمد 

شهرداری تهران 
 بــرای امســال مبلــغ ۲هــزار میلیــارد 
تومــان می بایســت در حــوزه عــوارض 
نوسازی کسب شــود که ۲۷۰۰میلیارد 
تومان نیز از سنوات قبل معوق مانده و 
باید فکری بــرای پرداخت آن خصوصا 

بدهکاران دولتی کرد. 

محمدجواد خسروی
شهردار منطقه۹

در نظــر اســت تــا بــا احــداث پارکینــگ 
طبقاتــی در جنــب میــدان میــوه و تره بار 
آزادی کــه در کنــار بزرگــراه آیــت هللا 
ســعیدی واقع شــده، به معضــل کمبود 
پارکینگ در محله دستغیب کمک کنیم 
که این مهم برای ســال آینده در دســتور 

کار است. 

حجت االسالم سیدمحمد آقامیری
 عضو کمیسیون عمران و حمل ونقل 

شورای شهر تهران  
  برای رســیدن به هدف استقالل افراد 
دارای معلولیــت   کمیته ویــژه پیگیری 
مناسب ســازی فضاهای شــهری برای 
معلــوالن تشــکیل شــده و مدیریــت 

شهری هم باید موانع را برطرف کند.

نقل قول خبر

مترو

اعالم آمادگی شهرسالم 
برای مقابله با اومیکرون

مدیرعامل شرکت شهرسالم ضمن هشدار نسبت 
به افزایــش آمار ابتال به بیمــاری کووید-19، از 
آمادگی مراکز بهداشــتی و درمانی شــهرداری 
تهــران بــرای خدمات دهی بیشــتر در صورت 
اوج گیری شیوع ویروس کرونا خبر داد. به گزارش 
همشهری، امیر نورمحمدی با بیان اینکه سویه 
اومیکرون به تدریج در اکثر مناطق جهان به سویه 
غالب در پاندمی کرونا تبدیل می شود، گفت: »در 
ایران نیز طی روزهای گذشته با جهش در تعداد 
مبتالیان مواجه بوده ایم که بسیاری از موارد جدید 
را مبتالیان به  سویه اومیکرون تشکیل می دهند.« 
او با اشاره به همکاری نزدیک شرکت شهرسالم 
با ســتاد مقابله با کرونای تهران از ابتدای شیوع 
این بیمــاری تاکنون عنوان کــرد: »ما در طرح 
شهیدســلیمانی، واکسیناسیون عمومی، تزریق 
سرپایی رمدســیور و... همکاری خوبی با ستاد 
مقابله با کرونای اســتان تهران داشتیم. اکنون 
هم آماده هستیم تا این همکاری ها را ادامه داده 
و حتی تقویت کنیم.« همچنین نورمحمدی به 
همه شهروندان توصیه کرد که منتظر برند خاصی 
از واکسن نمانند و در صورتی که 3ماه از تزریق دوز 
دوم آنها گذشته، دوز ســوم خود را هرچه زودتر 

تزریق کنند.

سالمت
 محمد سرابیگزارش

روزنامه نگار

 زهرا کریمیگزارش 2
اضافه شدن ۱۰اتاق »مادر و کودک« روزنامه نگار

در مترو
شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه به منظور جلوگیری از 
ورود آقایان به واگن بانوان، از واگن مخصوص بانوان و کودکان با 
فضای بصری متفاوت رونمایی کرد. به گزارش همشهری، دیروز 
مراسم رونمایی از »واگن مخصوص بانوان و کودکان با طراحی 
جدید« با حضور فاطمه قاسم پور، رئیس فراکسیون زنان  خانواده 
مجلس شورای اسالمی، سمیه رفیعی نماینده مجلس شورای 
اســالمی، مریم اردبیلی مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران 
و مهدی شایسته اصل مدیرعامل شــرکت بهره برداری متروي 
تهران و حومه برگزار شد. در این مراسم شایسته اصل، با اعالم 
اینکه هم اکنون 12اتاق کودک و مادر در شبکه مترو وجود دارد، 
افزود: »قصد داریم که 10اتاق کودک و مــادر دیگر با کاربری 

آماده برای مادران به ایستگاه های مترو اضافه کنیم.«
تالش شورا  برای احیای برج میالد

سخنگوی شورای شهر تهران درباره نقش همه گیری کرونا در 
زیان ده شدن برج میالد توضیحاتی ارائه کرد. علیرضا نادعلی در 
این رابطه به مهر گفت: »برج میالد از ظرفیت هایی است که باید 
دائماً به آن رسیدگی شود؛ چراکه بعد از مدتی فرسودگی های 
آن ممکن است ایجاد خطر یا مسائل دیگر کند.متأسفانه طی این 
دوسال، نگهداشت درستی از برج میالد نشده؛ اما با این حال با 
تالشی که در کمیسیون فرهنگی-اجتماعی و در کمیسیون های 
دیگر صورت می گیرد، به دنبال فعال سازی این ظرفیت با کمک 
مسئوالن برج هستیم تا آن را از حالت زیان ده بودن خارج کنیم.   
برنامه های گوناگون می تواند برای حضور مخاطب ایجاد تقاضا و 

مکش کند و جنبه درآمدزایی را باال ببرد.« 
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داده هــای مركز آمــار گویای این 

تورم
واقعیت است كه در دی ماه امسال 
طبقات فقیر، نسبت به ثروتمندان، 
فشــار بیشــتری را از ناحیه تورم تحمل كرده اند. 
چنان كه میانگین نرخ تورم ســاالنه در دی امسال 
42.4درصد بوده، اما در ایــن بین دهك های اول و 
دوم، به عنوان فقیرترین اقشــار جامعه ایران، با نرخ 
تورم 45.2درصدی مواجــه بوده اند، در مقابل تورم 
وارد آمده بر ســبد هزینه های دهــك دهم، یعنی 
ثروتمندترین اقشار جامعه، 41.7درصد برآورد شده 
است. این آمار از شكافی 3.5درصدی بین تورم سفره 

فقرا با ثروتمندان حكایت دارد.
داده های تكمیلی مركز آمار نشــان می دهد بعد از 
طبقه ضعیف، این طبقه متوسط است كه بیشترین 
فشــار تورم را احســاس می كند، چنان كه دهك 
ســوم با تورم 44.4درصدی، دهك چهارم با تورم 
43.8درصدی، دهك پنجــم با تورم 43.3درصدی 
و دهك ششــم هم با تورم 42.7درصــدی مواجه 
شده است. نكته مهم در گزارش مركز آمار این است 
كه قشر متوســط رو به باال یعنی دهك هفتم با نرخ 
تورم ســاالنه 42.4درصدی در دی ماه مواجه بوده 
و 2دهك با ســطح درآمد به نسبت باال، نرخ تورمی 
كمتر از میانگین كشوری را شاهد بوده اند به گونه ای 
كه نرخ تورم دهك هشــتم 41.8درصد، دهك نهم 

41.6درصد برآورد شده است.
این گزارش نشــان می دهد نرخ تورم در دهك های 

هزینه ای در بــازه 41.6درصد بــرای دهك نهم تا 
45.2درصد برای دهك اول و دوم نوســان داشته 
اســت، به این ترتیب ثروتمندان كمتر از فقیرترین 

قشر جامعه، تورم را تحمل كرده اند.

توزیع تورم خوراك بین فقیر و غنی
به گفته مركز آمار، محدوده تغییرات تورم 12 ماهه 
در گروه كاالهای خوراكی و آشــامیدنی و دخانیات 
بیــن 55.7درصد بــرای دهك باالنشــین دهم تا 
56.5درصد برای دهك پایین نشین جامعه نوسان 
داشــته درحالی كه كمترین نرخ تــورم كاالهای 
غیرخوراكی و خدمات را دهك اول)فقرا( به میزان 
33.7درصد و باالترین را دهك دهم)ثروتمندان( به 

میزان 38.4درصد تحمل كرده اند.

میزان احساس تورم در طبقات باالنشین
بررسی های همشهری از روند تورم نقطه ای در بین 
دهك های مختلف هزینه ای بــه تفكیك كاالهای 
خوراكی و غیرخوراكی نشان می دهد برخالف نرخ 
تورم ساالنه كه فشــار بیشــتری را بر فقرا داشته، 
در مقایسه ســطح عمومی قیمت  كاالها و خدمات 
در دی ماه امســال نســبت به دی ماه سال گذشته 
طبقات باالنشین جامعه تورم بیشتری را احساس 
كرده اند، هرچند به دلیل سهم كاالهای خوراكی و 
آشامیدنی در سبد هزینه ماهانه طبقات ثروتمند، 
آنها را با مشكالتی در زمینه معیشت مواجه نكرده 

اما طبقات پایین جامعه از آنجا كه تامین خوراكی ها 
و آشامیدنی ها بخش زیادی از درآمد ماهانه شان را 
می بلعد، نوسان قیمت خوراكی ها و آشامیدنی ها آنها 

را بیشتر تحت فشار قرار می دهد.

تورم 50درصدی؛ فقط در یك استان 
داده های مركز آمار ایران، نشــان می دهد سرانجام 
پس از 4ماه، نرخ تورم ساالنه در 30استان ایران به 
زیر 50درصد رسیده. در دی ماه امسال تنها استان 
كهگیلویه و بویراحمد با تورم باالی 50درصد مواجه 
بوده است. شكاف نرخ تورم بین این استان با استان 
قم به 11.5درصد رســیده اســت. مركز آمار ایران 
می گوید 2اســتان قم و تهران نرخ تــورم كمتر از 
40درصد را تجربه كرده اند و عالوه بر این استان ها، 
ساكنان استان هایی چون گیالن، سمنان، همدان و 
سیستان و بلوچستان نرخ تورم كمتر از تورم ساالنه 

42.4درصدی كل كشور را شاهد بوده اند.
تازه ترین گــزارش مركز آمار ایران نشــان می دهد 
در دی ماه امسال بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه 
 مربوط به اســتان كهگیلویه و بویراحمد به میزان
44. 3 درصد و كمترین آن مربوط به استان سیستان 
و بلوچســتان به میزان 28.٩ درصد بــوده، این در 
حالی است كه نرخ تورم نقطه به نقطه در كل كشور 
35.٩درصد اعالم شده است. در همین ماه ساكنان 
استان قم با كمترین نرخ تورم به میزان 38.5درصد و 
باالترین نرخ را ساكنان استان كهگیلویه و بویراحمد 

به میزان 50درصد تجربه كرده اند.
این نهاد آماری نرخ تورم ماهانه دی ماه را 2.4درصد 
برآورد كرده اما بیشترین نرخ تورم ماهانه را ساكنان 
استان تهران با 3.٩درصد و كمترین را ساكنان استان 
خوزستان با یك دهم درصد شاهد بوده اند كه نشان 
از فریز سطح عمومی قیمت سبد كاالها و خدمات در 

استان خوزستان نسبت به آذرماه دارد.

تورم ماهانه زنجان منفی شد
به گفته مركز آمار ایران نرخ تورم ماهانه مناطق شهری 
استان زنجان در دی ماه امسال به منفی 4دهم درصد 
رسیده درحالی كه شهروندان استان تهران در همین 
مدت با تــورم ماهانه 3.٩درصدی مواجه شــده اند. 

همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری 
در دی ماه 35.8درصد بوده امــا این نرخ در مناطق 
شهری اســتان كهگیلویه و بویراحمد 42.٩ درصد 
)باالترین( و در نقاط شــهری اســتان سیستان و 
بلوچستان 28.4 درصد )كمترین( برآورد شده است. 
افزون بر اینكه نرخ تورم ســاالنه یا 12ماهه خانوار 
شهری ایران در دی ماه 41.8درصد بوده كه بیشترین 
نرخ تورم ساالنه را خانوارهای شهری 2استان زنجان 
و ایالم با 4٩درصد و كمترین را شهرنشینان ساكن 

استان با 38.5 درصد تحمل كرده اند.

تورم منفی در روستاهای خوزستان
مركز آمار ایران می گوید میانگین رشد قیمت سبد 
كاالها و خدمات مصرفی نقاط روســتایی ایران در 
دی ماه 1.٩درصد بوده كه باالترین نرخ تورم ماهانه 
روستایی را ساكنان روستاهای استان های تهران و 
بوشهر با 3.٩درصد و كمترین نرخ تورم را روستاییان 

خوزستانی با منفی 5دهم درصد تجربه كرده اند.
طبق این گزارش نرخ تورم نقطه ای مناطق روستایی 
ایران در نخســتین ماه زمستان امسال 36.5درصد 
بوده كه باالترین فشــار تورم نقاط روســتایی در 
استان كهگیلویه و بویراحمد به میزان 47.1درصد 
و كمترین هم در استان همدان به میزان 36.3درصد 
مشاهده و محاسبه شده اســت. اما نرخ تورم ساالنه 
مناطق روســتایی در دی مــاه 45.8درصد برآورد 
شده كه ساكنان روستاهای كهگیلویه و بویراحمد با 
53.6درصد بیشترین و ساكنان روستاهای سیستان 
وبلوچستان با 3٩.8 درصد كمترین تورم 12ماهه را 

تجربه كرده اند.

فشار بیشتر تورم بر ندارها
همشهری نبض قیمت كاالها و خدمات در نخستین ماه زمستان را بررسی می كند

قیمت اجاره مسكن شهری در دی امسال نسبت به دی سال قبل، به اندازه 2/5برابر در این دوره رشد كرده است
رشد نجومی اجاره خانه

رشــد فزاینده قیمت اجاره بها كه از تابستان 

مسكن
امسال شروع شــده بود، همچنان ادامه دارد. 
تازه ترین اطالعات بانك مركزی از تحوالت بازار 
مسكن تهران نشان می دهد در دی ماه 1400، تورم نقطه به نقطه 
اجاره مســكن شــهری برای چهارمین متوالی ركورد باالی 

50درصد ثبت كرده است.
به گزارش همشهری، در بازار سنتی اجاره مسكن ایران، قیمت 
اجاره بها همواره به عنوان تابعی از ارزش واحد مسكونی محاسبه 
می شود و به همین واســطه، هرگونه جهش در قیمت مسكن 
با قدری تأخیر در قیمت اجاره بها نیز تخلیه خواهد شــد. این 
وضعیت در رفتار قیمتی بازارهای مســكن و اجاره در 10ماه 
امسال كامال مشهود است به گونه ای كه هرچند از اوایل امسال 
رشد قیمت مسكن نســبت به نرخ تورم مصرف كننده شیب 
مالیم تری داشته، اما شدت تورم بازار اجاره به حوالی 2.5برابر 
تورم مسكن رسیده و فشار مضاعفی به مستأجران وارد كرده 
است. در نتیجه تخلیه تورم انباشــته مسكن در قیمت اجاره، 
در دی ماه امسال و در شــرایطی كه تورم نقطه به نقطه مسكن 
از 20.3درصد عبور نكرده، تورم نقطه به نقطــه بازار اجاره در 
شهر تهران 50.4درصد و در كل نقاط شهری كشور 54درصد 

ثبت شده است.

حال و هوای بازار مسكن تهران
گزارش بانك مركزی از تحوالت بازار مســكن شهر تهران در 
دی ماه 1400 نشــان می دهد قیمت مسكن با شتابی كمتر از 
تورم مصرف كننده در حال افزایش است و عمال با رسیدن تورم 
نقطه به نقطه آن به 20.3درصد )قیمت دی امسال نسبت به دی 
پارسال( همچنان در فاز تخلیه حباب قیمتی قرار دارد. البته 
مسكن به عنوان نیاز اولیه زندگی و بزرگ ترین سرمایه گذاری 
اغلب خانوارها چنان قیمت سرســام آوری دارد كه حتی یك 
درصد افزایش در قیمت آن نیز می توانــد دوره انتظار خانوار 
برای خرید مسكن را تا چند سال به تعویق بیندازد؛ اما از منظر 
اقتصادی و در تقابل بازار مسكن با سایر بازارها، وقتی میزان رشد 

قیمت مسكن از میانگین رشد قیمت سایر كاالهای مصرفی و 
سرمایه ای كمتر اســت، به ناچار باید به آن لقب تخلیه حباب 
داد. آمارهای بانك مركزی حاكی اســت در دی امسال، تعداد 
معامالت مسكن شــهر تهران به ٩هزار و 816فقره رسیده كه 
نسبت به ماه قبل 0.5درصد و نســبت به ماه مشابه سال قبل 
17٩.3درصد افزایش نشــان می دهد. همچنیــن در این ماه 
میانگین قیمت خریدوفروش یك مترمربع زیربنای مسكونی 
در معامالت شهر تهران 32میلیون و ٩36هزار تومان ثبت شده 
كه نسبت به ماه قبل 1.06درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 

معادل 20.3درصد افزایش دارد.

تضعیف تولید و تقاضای مصرفی
بررسی معامالت دی ماه مسكن شــهر تهران به تفكیك عمر 
بنا حاكی اســت در این ماه فقط 33.6درصد از كل معامالت 
به واحدهای نوساز و تا 5سال ساخت اختصاص داشته كه این 
میزان در مقایسه با دی ماه پارسال 5.4واحد درصد و نسبت به 
اوایل دهه٩0 حدود 27درصد كاهش نشان می دهد. این مسئله 
از یك ســو به دلیل ناتوانی متقاضیان از تأمین مالی واحدهای 
نوســاز و گران قیمت در دوره جهش قیمت مســكن بوده و از 
سوی دیگر نشانه كاهش توان سازندگان مسكن برای تولید این 
كاالست. بررسی جنس تقاضای مسكن در بازار تهران حاكی 
است در دی امسال، به لحاظ مساحت، واحدهای مسكونی با 
سطح زیربنای كمتر از 80مترمربع، سهمی معادل 58.5درصد 
از معامالت انجام شده را به خود اختصاص داده اند ضمن اینكه 
62.5درصد از واحدهای مسكونی با قیمتی كمتر از میانگین 
قیمت معامله شده اند. نكته دیگر اینكه 48.٩درصد از معامالت 
مسكن تهران در دی ماه به واحدهای مسكونی با ارزش كمتر از 
2میلیارد تومان اختصاص داشته است. به گزارش همشهری، 
از منظــر اقتصادی، بخش عمده متقاضیان مصرفی مســكن 
حداقل با یكی از 3شــاخص متراژ كمتــر از 80، قیمت كمتر 
از میانگین یا ارزش كمتر از 2میلیارد تومان مطابقت خواهند 
داشت؛ اما كاهش شدید قدرت خرید خانوارها باعث شده بخش 

عمده معامالت در این 3شــاخص حداقلی نیز به خریدهای 
سرمایه گذاری اختصاص داشته باشد.

نمای معامالت مسكن تهران
بررسی توزیع معامالت مسكن تهران برحسب مناطق مختلف 
شهر حاكی است از میان مناطق 22گانه شهر تهران، همچنان 
منطقه 5 با سهم 14.8درصدی از كل معامالت، بیشترین تعداد 
قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده و عنوان بورس 
مسكن تهران را برای خود حفظ كرده است. از نگاهی دیگر، در 
میان مناطق 22گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت 
یك مترمربع زیربنای مسكونی معادل 70میلیون و 220هزار 
تومان به منطقه یك اختصاص داشــته كه 17درصد باالتر از 
دی ماه سال قبل است و در مقابل پایین ترین میانگین قیمت 
منطقه ای مسكن تهران معادل 15میلیون و 650هزار تومان به 
منطقه 18 اختصاص پیدا كرده كه 28.8درصد باالتر از مدت 

مشابه سال قبل است.

زبانه تورم در بازار اجاره
در شرایطی كه 2ســال از ابالغ ستاد ملی مقابله با كرونا مبنی 
بر تمدید خــودكار قراردادهای جاری اجاره بــا افزایش 15تا 
25درصدی می گذرد و همچنان این مصوبه الزم االجراســت، 
آمارهای رســمی از جهش نرخ تورم بازار اجاره حكایت دارد. 
براساس گزارش بانك مركزی، در دی ماه امسال شاخص كرایه 
مســكن اجاری در شــهر تهران 50.7درصد و در كل مناطق 
شهری 54درصد نسبت به ماه مشــابه سال قبل افزایش پیدا 
كرده اســت. ابتدای هفته نیز مركز آمار ایران در گزارش تورم 
دی ماه، از رشد شدید تورم بازار اجاره پرده برداشته بود تا جایی 
كه در همان روز سران قوا در جلسه ای بر ضرورت رسیدگی به 
تحوالت بازار اجاره و حمایت از مستأجران تأكید كردند. قاعده 
بازار سنتی اجاره ایران كه مبتنی بر تعیین قیمت اجاره براساس 
ارزش ملك است، یكی از اصلی ترین عوامل جهش های مكرر 

قیمت اجاره در بازار ایران است.

انرژی

پایان 45روز ماراتن گازی در بورس
بعد از 45روز تنش برسر تعیین نرخ گاز تحویلی به صنایع 
كه به افت سنگین بورس منجر شد، دولت میان داری كرد

بعد از 45روز تنش برسرتعیین نرخ گاز تحویلی به صنایع كه به 
افت سنگین بورس منجر شــد، دولت برای سومین بار مداخله 
كرد و نرخ گاز تحویلی به صنایع را كاهش داد. این موضوع دیروز 
واكنش مثبت بورس را در پی داشــت و به رشد 1.7درصدی 
شاخص بورس منجر شد. با این مصوبه 40هزار میلیارد تومان از 
درآمد های شناسایی شده دولت در الیحه بودجه كم خواهد شد، 

موضوعی كه احتمال تغییر دوباره آن را تقویت می كند.
به گزارش همشهری، به دنبال اختالف های پیش آمده بر سر نرخ 
خوراک و سوخت تحویلی به صنایع ازجمله پتروشیمی، فوالد 
و پاالیشــگاه ها درالیحه بودجه، كه به افت 800هزار میلیارد 
تومانی بازار سهام ظرف یك ماه گذشته منجر شد، روزسه شنبه 
تیم اقتصادی دولت برای ســومین بار در 45روز گذشته برای 
حل مشكل جلسه تشــكیل داد. براساس توافق سه شنبه شب 
بین دســتگاه های دولتی قرار شــد نرخ گاز تحویلی به صنایع 

كاهش یابد.

ماجرا چیست؟
21آذر ماه امســال، پس از ارائه الیحه بودجه1401 به مجلس، 
مشخص شــد نرخ خوراک تحویلی به صنایع باالتراز نرخ های 
جهانی تعیین شده اســت. این موضوع اعتراض سهامداران و 
مالكان عمده صنایع ازجمله شركت های تولیدكننده محصوالت 
پتروشــیمی را برانگیخت و موجب شــد، دولت كه تحت تأثیر 
نزول های دنباله دار بورس زیر فشار بود 28آذر ماه جلسه تشكیل 
دهد و با تصویب یك بسته 10بندی درحمایت از بورس نرخ گاز 
تحویلی به صنایع را اصالح كند. براســاس این بسته حمایتی 
حداكثر نرخ خوراک گاز صنایع 5هزارتومان و ســوخت 2هزار 
تومان درنظرگرفته شــد. قرار بود طبق این مصوبه مفاد الیحه 
بودجه1401 نیز اصالح شود. اما ماجرا به همین سادگی نبود 
زیرا ســازمان برنامه پیش بینی كرده بود از محل فروش گاز به 
صنایع ٩4هزارمیلیارد تومان درآمد شناسایی كند اما با اصالح 
نرخ، درآمدهای دولــت از این محل 40هــزار میلیارد تومان 
كاهش می یافت، در نتیجه این موضوع به محل اختالف تبدیل 
و مصوبه 10بندی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با مخالفت 
برخی دســتگاه های دولتی ازجمله مقامات مســئول سازمان 
برنامه و بودجه مواجه شــد. بعد از این رویداد دوباره با تشكیل 
جلسه ای مقرر شد قیمت ســوخت تحویلی به صنایع، ازجمله 
پتروشــیمی ها، 40درصد نرخ خوراک تحویلی به این صنایع 
باشد با این شرط كه برای قیمت ها سقفی تعیین نشود. اما این 
مصوبه نیز راهگشا نبود زیرا چند روز بعد از این مصوبه كمیسیون 
تلفیق مجلس در جریان بررسی الیحه بودجه مصوب كرد نرخ 
خوراک و سوخت گاز تحویلی به صنایع یكسان و حتی برای آن 
مالیات تعیین شود. این تصمیم اثر منفی زیادی بر بازارسرمایه 
برجای گذاشــت و به افت 333هزار میلیارد تومانی ارزش بازار 
سهام ظرف 3روز منجر شد، زیرا به زعم كارشناسان، این مصوبه 
می تواند درآمد صنایع را بیش از پیــش كاهش دهد. برهمین 
اساس روز سه شنبه 5بهمن ماه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت 
دوباره جلسه تشكیل داد و مقرر كرد همان مصوبات 28آذر ماه 

اجرا شود.
طبق مصوبات جدید قرارشــد نرخ خوراک تحویلی به صنایع 
حداكثر با ســقف 5هزار تومان و برای ســوخت 2هزارتومان 
درنظرگرفته شود. هنوز مشخص نیست آیا این مصوبه به اصالح 
مفاد الیحه بودجه1401 و اصالح نرخ گاز هم منجرخواهد شد 
یا همچنان تنش بر ســر آن ادامه خواهد یافت، اما آن طور كه 
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد گفته و محمد مخبر، معاون اول 
رئیس جمهوری برخی مفاد آن را بــه وزارتخانه های اقتصادی 

ابالغ كرده، قرار است این مصوبات بالفاصله اجرایی شود.

چهره روز

 دعوا بر سر
رانت قیر

  خبر: ســیدحمید حســینی، رئیس اتحادیه 
صادركنندگان نفت و گاز و پتروشیمی گفت: اجرای 
روش حراج باز در بورس بــرای تعیین قیمت قیر، 
به افزایش قیمت 30درصــدی این محصول و ضرر 

صادركننده ها منجر خواهد شد.
  نقد: قیر طبق مصوبات جدید به عنوان ماده خام 
شناسایی شده و قرار است قیمت واقعی آن از طریق 
مكانیزم عرضه و تقاضا كشف شود. اما همین تصمیم 
درست دولت، به اعتراض برخی ذی نفعان منجرشده 
اســت. برخی تولیدكننده ها با خرید قیر از دولت و 
تبدیل آن به وكیوم باتــوم به طور خالص 34درصد 
رانــت در قالب كارمزد دریافــت می كردند. قیمت 
قیر تحویلی به این واحدهای تولیدی بسیار كمتر 
از قیمت های واقعی بود و افرادی كه قیر را به وكیوم 
باتوم تبدیل می كردند، از یك طرف با دریافت وكیوم 
باتوم ارزان قیمت سودی سرشار به دست می آورند و 
از طرف دیگر با یك تكنولوژی سنتی آن را با هزینه ای 
اندک به قیر تبدیل می كردند. حاال قرار شده قیمت 
قیر از طریق مكانیزم های رقابتی بورس كاال كشف 
شود. اما رانت جویان با سفسطه می گویند كه استفاده 
از سیستم حراج باز به ضرر مصرف كنندگان می شود، 
درحالی كه حراج باز لزوما به  معنای افزایش قیمت 
نیســت و اتفاقا یكی از اصلی ترین روش های كشف 
قیمت های واقعی در بازار اســت كه می تواند نرخ 
تعادلی را تعیین و رانت موجــود را كه تاكنون بین 
عده ای تولیدكننده خاص توزیع می شد از بین ببرد.

نقد خبر

تصمیم های تازه دولت
وزیر اقتصــاد می گوید: تصمیم هــای دولت در 
نشست روز سه شنبه به 2بخش تقسیم می شود 
که مربوط به اصالح الیحه بودجه و ابالغ مفاد بسته 
حمایتی از بورس به وزارتخانه های اقتصادی است.
احسان خاندوزی در تشــریح جزئیات ابالغیه 
معاون اول رئیس جمهــوری، توضیح می دهد: 
ابالغیه دولت مشتمل بر سقف گذاری نرخ خوراك 
و نرخ سوخت می شــود. در مدت اخیر به دلیل 
اینكه قیمت جهانی گاز تغییــر یافته بود، این 
نرخ برای پتروشیمی ها و پاالیشگاه های داخلی 
نیز افزایشی بسیار فراتر از حد متعارف داشت. 
برهمین اساس دولت ســقف 5هزار تومانی را 
برای نرخ خوراك و ســقف 2هزارتومان را برای 
نرخ ســوخت مصوب کرد. یعنی با حفظ فرمول 
ســابق، در هیچ زمانی قیمت ها از سقف 5هزار 
تومان برای خوراك و 2هزار تومان برای سوخت 
فراتر نخواهد رفت. به گفته خاندوزی این تصمیم 
نه فقط از ســال۱40۱، بلكه از ابتدای بهمن ماه 
سال جاری الزم االجراست. خاندوزی در تشریح 
تصمیم دوم حمایتی دولت از بورس، درخصوص 
نرخ تسعیر اعالمی بانك مرکزی، برای دارایی های 
خارجی و نیز دارایی های ارزی بانك ها، می گوید: 
بانك مرکزی مكلف شد نرخ سامانه نیما در ۶  ماه 
گذشته را مبنا قرار دهد و معادل ۹0درصد از آن 
را برای نرخ تسعیر درنظر بگیرد. این موضوع هم 
کمك خواهد کرد تا گزارش 3 ماه پایانی بانك ها 
و نهادهای مالی و همچنین گزارش سال آینده 
آنها به لحاظ نشان دادن ارقام واقعی و سودآوری 
تقویت شود. همچنین بانك مرکزی مكلف شود تا 
با مداخله فعال، به نحوی نرخ سود بازار بین بانكی 
را تنظیم کند تا سقف این نرخ 20درصد باشد، این 

رقم فراتر از 20درصد نخواهد بود.

مكث

طبق آمارهای رسمی، تورم وارد آمده 
بر ســفره فقیرتریــن دهــك  جامعه در 
دی ماه بــه 45.2درصد رســیده، نرخ 
تورم دهــك ثروتمنــدان 41.7درصد 

برآورد شده است

نرخ تورم نقطه ای بین دهك های هزینه ای به تفكیك گروه های عمده

كاالهای غیرخوراكی و خدماتخوراكی ها، آشامیدنی ها و دخانیاتشاخص كلدهك های هزینه ای
دی 1400آذر 1400دی 1400آذر 1400دی 1400آذر 1400

35.235.941.542.631.832.4كل كشور
36.337.240.742.531.231.0دهك اول
36.236.740.742.131.531.2دهك دوم
35.636.140.741.930.930.7دهك سوم
35.435.840.941.930.630.5دهك چهارم
35.135.541.142.230.530.5دهك پنجم
34.835.241.242.230.430.5دهك ششم
34.735.141.542.430.530.7دهك هفتم
34.53541.842.830.630.9دهك هشتم

34.435.342.343.331.131.9دهك نهم
35.136.442.543.333.234.7دهك دهم

عجب استانداردی
مهدی اسالم پناه از شروط جدید تحویل 
خودرو های دپو شده به مشتریان خبر داده 
و می گوید: خودرو هایــی كه بیش از 2 ماه 
در پاركینگ مانــدگاری دارند، باید قبل 
از تحویل به مشتری دوباره بازرسی كیفی شده و تمام قطعات 
الستیكی، پلیمری، شن زدگی، فرو رفتگی یا آسیب های عوامل 
طبیعی قبل از تحویل به مصرف كننده ترمیم شــوند. به گفته 
رئیس سازمان ملی استاندارد، خودرو سازان مكلف شده اند برای 
اخذ تأییدیه های تطابق و نوع گواهی ها بالفاصله سازمان ملی 
استاندارد را در جریان تغییرات قرار دهند و مسئولیت این كار 
به عهده شخص مدیران عامل خودروسازی هاست. شروط جدید 
سكاندار سازمان استاندارد آدمی را به شگفتی وامی دارد زیرا تا 
پیش از این تصور می كردیم همه خودروها، استاندارد تحویل 
داده می شود. با این حساب حاال قرار است خودروسازان خودشان 
محصوالت انبار شده را دوباره بررســی كنند تا مطمئن شوند 
استانداردها از بین نرفته باشد. با این گفته مهدی اسالم پناه، این 
گمانه تقویت می شود كه احتماال انبوه خودروهای انباری قبلی، 
كه در سال های اخیر به مشتریان واگذار شده، با افت استاندارد 
مواجه بوده و حتی شاید یكی از رازهای بازنشدن كیسه های هوا 
و آتش گرفتن خودروهای وطنی در همین مساله نهفته باشد. 
پیشنهاد می شود سكاندار سازمان استاندارد یك بار فرایندهای 
حاكم بر تدوین استانداردها و اجرا و كنترل را پاس كند تا بداند 
راهكارش بیراهه است، زیرا وقتی كســی كه كاالیی را با نشان 
استاندارد می خرد، به سازمان ملی استاندارد اطمینان كرده و اگر 
این سازمان در اجرای ماموریت محوله ناتوان است، پاک كردن 

صورت مسئله كه همانا آدرس غلط دادن است.

نرخ تورم ساالنه کاالهای خوراکی، آشامیدنی و دخانیات  در دی ماه 1400
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5 پنجشنبه 7 بهمن 1400
 شماره  8424

کرونا

چگونه نقشه کرونایی کشور قرمز شد؟
معاون درمان ستاد مقابله با کرونای تهران از افزایش 
40درصدی ابتال و 100درصدی مراجعه های سرپایی 

خبر می دهد

پس از 48روز، رنگ قرمز به نقشه ماسك و محدودیت های کرونا به 
شهرهای نارنجی و قرمز باز گشت. شیب ابتال به کرونا روند صعودی 
خود را حفظ کرده و روز گذشــته وزارت بهداشــت از شناسایی 

۱۱8۵۱بیمار جدید خبر داد. 
به گفته نادر توکلی، معاون درمان ســتاد مقابله با کرونای استان 
تهران، به طورکلی شیوع کرونا در زمینه ابتال بیش از 40درصد و 
برای مراجعات سرپایی ۱00درصد افزایش پیدا کرده است. براساس 
آخرین اعالم برنامه ماسك هم، از روز گذشته وضعیت شهرستان 
اردکان یزد قرمز شد و 8شهر کاشان، فردوس، تربت حیدریه، بستك 
و ابرکوه، خاتم، مهریز و میبد هم در وضعیت نارنجی قرار گرفتند. 
۱۱4شهر وضعیت زرد را تجربه می کنند و ۳۲۵شهر هم در وضعیت 
آبی مانده اند. در این میان اما در تهران و بسیاری از استان ها هشدار 
موج جدید بیماری به صدا درآمده چرا که میزان مراجعه روزانه به 
مراکز درمانی به شدت افزایش پیدا کرده است. همچنین براساس 
اعالم تیمور حسینی، جانشــین پلیس راهور ناجا از روز گذشته 
اعمال جریمه برای تردد خودروهای شخصی به/از شهرهای قرمز 
و نارنجی بدون تأییدیه واکسن و یا نداشتن پی سی آر منفی در هر 
۲4ساعت مبلغ یك میلیون تومان خواهد بود و در تردد خودروهای 
شخصی به شهرهای زرد بدون داشتن پی سی آر منفی )در وضعیت 
قرنطینه و بیماری نبودن( مبلغ ۵00هزار تومان در هر ۲4ساعت 

جریمه اعمال می شود.

افزایش 100درصدی مراجعات سرپایی در تهران 
براســاس آخرین گزارش ها، شــهرهای پردیس، پیشوا، دماوند، 
فیروزکوه و ورامین تهران در وضعیت زرد قرار دارند، اما در همین 
نقاط و سایر مناطق استان موارد مراجعات سرپایی و ابتال افزایشی 
است. نادر توکلی، معاون درمان ستاد مقابله با کرونای استان تهران 
درباره شروع پیك جدید بیماری به همشهری می گوید: »هم اکنون 
براساس آخرین آمار 40 تا ۵0درصد موارد ابتال در تهران اومیكرون 
است و نسبت به ماه گذشته در بحث سرپایی ۱00درصد افزایش 
داریم. البته در این باره ۲نكته وجود دارد، اینكه این افزایش آمار، 
بیشتر منتهی به مراجعه بیماران سرپایی است و تعداد بستری، 
فوتی و ابتالی شدید هنوز افزایشی نیست. از سوی دیگر هر سال 
در این فصل شــیوع آنفلوآنزای فصلی هم داریــم و اکنون فصل 

بیماری های ویروسی است.«
 افزایش موارد بستری با توجه به تغییر رنگ بندی در برخی شهرها 
شروع شده اســت و توکلی در این باره توضیح می دهد: »عالوه بر 
افزایش بســتری، موارد تســت های مثبت هم در این باره درنظر 
گرفته می شود. مثال برخی شهرستان ها ازجمله مالرد، بیمارستان 
ندارد که در چنین شرایطی بستری هم ثبت نمی شود اما با توجه به 
افزایش موارد ابتال رنگ آن تعیین می شود.« به گفته توکلی، میزان 
بستری در کل تهران هم اکنون زیر هزار نفر است و بیش از ۳هزار 

مراجعه سرپایی روزانه به مراکز درمانی گزارش شده است. 

موج شدید بیماری در یزد  
اوایل این هفته، شهرســتان اردکان یزد با افزایش موارد بستری، 
نخستین شهر نارنجی نقشه ماسك شد و حاال در فاصله کمتر از 
یك هفته به رنگ قرمز درآمده، ابرکــوه، خاتم، مهریز و میبد هم 
نارنجی شد ه اند. مسعود شریفی، معاون فنی مرکز بهداشت استان 
یزد درباره موج شدید بیماری در این استان به همشهری می گوید: 
»رعایت نشدن پروتكل ها و افزایش تجمعات سیر صعودی بیماری 
را رقم زده که قابل پیش بینی بود.« به گفته شریفی در مواجهه با 
موج جدید بیماری، تزریق دوز سوم ضرورت دارد: »در استان یزد 
از میان تمام افراد واجد شرایط )کسانی که بعد از ۳ماه باید برای 
تزریق دوز سوم مراجعه کنند( هنوز ۵۵درصد مراجعه نكرده اند 
و این یعنی کاهش ایمنی و نگرانی از ابتالی آنها. نكته مهمی در 
بررسی وضعیت بیماران بستری در اردکان هم این بود که برخی از 
بیماران یا هیچ واکسنی تزریق نكرده یا واکسیناسیون شان تكمیل 
نشده بود.« او در پاسخ به این سؤال که چرا یزد در افزایش موارد 
ابتال و بستری، از سایر استان ها سبقت گرفته، توضیح می دهد: 
»بیشترین سرانه تخت کشور در یزد است و بستری شدن بیماران 
در این مناطق به راحتی صــورت می گیرد، اما این اقدام، به معنی 
کم بودن بیماری نیست و همین حاال نزدیك به ۳00نفر بستری 
در بخش های کووید-۱9 مراکز درمانی استان داریم که ۳0درصد 

بیش از هفته گذشته است.«

 حسین ساالر آملی
 رئیس مرکز همکاری های علمی 

بین المللی وزارت علوم
در دوره کرونــا به دلیــل اینکــه دوره هــای 
غیرحضــوری و نیمــه حضوری گســترش 
پیدا کرد موجب شد که تعداد دانشجویان 
بین المللــی افزایــش پیــدا کنــد. بــرآورد 
می شــود بالــغ بــر ۹۳هــزار دانشــجوی 
بین المللی در کشور داشته باشیم. )ایلنا(

 حجت هللا عبدالملکی
 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

تمامــی ارکان کشــور بایــد در مســیر 
افزایــش جمعیــت حرکــت کننــد تــا 
مانــع بســته شــدن پنجــره جمعیتــی 
ایران شــوند. سیاســت های تشویقی 
افزایــش جمعیــت، تســریع و اجرایی 

می شود. )ایسنا(

نقل قول

عدد خبر

نفــر از جمعیــت ۸۵میلیونــی ایــران از 
کشــور مهاجــرت کرده انــد. دبیــر مرکــز 
مطالعــات جمعیت توضیــح داد: معنی 
این عدد این اســت که حدود 4 میلیون 
نفــر، خــارج از ایــران زندگــی می کننــد 
کــه حــدود 4۷درصــد آنهــا در آمریــکای 
شمالی، ۲۹درصد در اروپا، ۱4درصد در 
کشــورهای آفریقایی و عربی و ۱۰درصد 
در کشــورهای آســیا و اقیانوسیه ساکن 

شده اند. )ایسنا(

4

مریم سرخوش
روزنامه نگار

موضــوع طــالق ایــن بــار بــا  
صحبت های سیدابراهیم رئیسی 
به پیشخوان توجه افكار عمومی 
آمده است. آسیبی که خود نشات گرفته از عوامل 
گوناگون اســت و به زعم آسیب شناســان ریشه 
بسیاری از آسیب های اجتماعی به شمار می آید. 
کاهش آمار طالق در ســال های گذشته همیشه 
جزء هدف گذاری های دولت ها بوده و البته افزایش 
مستمر و تدریجی آن هم مایه نگرانی و هشدار مكرر 
مسئوالن. با وجود این، انواع و اقسام و برنامه ریزی ها 
در این زمینه به گواه آمارهای رسمی، نتیجه ای به 
بار نیاورده و منحنی طالق، روند صعودی خود را 

متوقف نكرده است.
سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران گفته 
است: »مشاوره های ازدواج باید اصالح شود، طالق 
توافقی باید اصالح شود و به سهولت انجام نشود. 
نباید مشاوره به سمت جدایی باشد بلكه مشاوران 
باید مشــكل را حل کنند. مشــاوران باید درست 
مشــاوره دهند.« کبری خزعلی، معاون امور زنان 
و خانواده نیز در این باره گفته اســت: » به منظور 
جلوگیری از آسیب طالق طرحی داریم که با کمك 
مشاوران مجرب در سال های اول تا چهارم ازدواج 
که بیشترین طالق ها اتفاق می افتد، اجرا می شود. 
امید است جوانان ما از پشتیبانی های مشورتی و 
تربیتی بهره مند شوند و از انتشار برخی آسیب ها 

جلوگیری و شاهد کاهش آنها باشیم.«
چندی پیش مرکز آمار ایران طی گزارشی تفصیلی 
به بررسی وضعیت شاخص های کالن اقتصادی و 
اجتماعی از ســال ۱۳90 تاکنون پرداخته که در 
سرفصل جمعیت و نیروی انسانی آماری از وضعیت 
ازدواج و طالق در کشــور از سال ۱۳90 تا ۱۳99 
ارائه شده که در آن آمده است: در سال ۱۳90، ۱4۲ 
هزار و 84۱ نفر طالق ثبت شــده بود که در سال 
۱۳99 به ۱8۳ هزار و ۱9۳ نفر افزایش یافته است. 

بر این اساس، میزان طالق در ایران از سال ۱۳90 
تا ۱۳99 حدود ۲8 درصد افزایش داشته است.

نسخه واحد برای مواجهه با طالق نداریم
اما چه مســیر و برنامه هایی را بایــد طی کرد که 
شیب طالق در کشور کاهش یابد؟ آیا این مسئله 
از مسیر طوالنی کردن طالق توافقی می گذرد یا 
باید روی سن ازدواج متمرکز شد؟ مشاوره قبل از 
طالق را باید اصالح کرد یا مشاوره پیش از ازدواج 
را باید جدی گرفت؟ اصوال ریشه طالق از آبشخور 
معضالت فرهنگی-اجتماعی تغذیه می شود یا با 

فقر اقتصادی رابطه مستقیمی دارد؟ 
سیدحسن موسوی چلك، رئیس انجمن مددکاری 
اجتماعی ایران دربــاره نحوه مواجهه برنامه ریزان 
و مدیران اجرایی کشــور با آسیب های اجتماعی 
به ویژه پدیده طالق به همشــهری گفت: » اینكه 
مسئوالن دولتی از انكار یك مسئله به مطرح کردن 
آن رسیده اند، پیشرفت خوبی است. چرا که همواره 
شاهد پنهان کاری در حوزه آسیب های اجتماعی 
هستیم و اصوال مدیران ارشد تالش می کنند آن را 
از دید برنامه ریزان پنهان کنند که بسیار خطرناك 
به نظر می رسد و می تواند آسیب ها را تشدید کند. 
نخســتین قدم برای حل آســیب های اجتماعی 
ازجمله طالق ایجاد یك بانك اطالعاتی درست و به 
روز از آن است. هم اکنون هر نهادی آمار مخصوص 
به خود را دارد که هیچ گاه با آمار و اطالعات موجود 
در نهاد دیگر تجمیع نشده و همین باعث می شود 

تحلیل آمار و ارائه راه حل با خطا صورت گیرد. «
او افــزود: » در حــوزه طالق، قــوه قضاییه، ثبت 
احوال، بهزیســتی، آموزش و پــرورش و....آمار و 
اطالعات گوناگونی دارند که بایــد با هم تجمیع 
شده و دائم به روز شــوند تا بتوان این موضوع را به 
دقت ریشه یابی کرد و ســر منشأ آن در مختصات 
جغرافیایی مختلف، شرایط اقتصادی و سیاسی هر 

دوره را شناخت.«
موسوی چلك معتقد است که آسیبی مثل طالق 
چند وجهی اســت و نمی توان آن را با یك نسخه 
واحد درمان کرد، »ریشــه طالق در یك بســتر 
مشخصی نیســت و عواملی که بروز آن را تشدید 
می کند نیز متفاوت هستند، بنابراین هم عواملی که 
باعث افزایش مشكالت خانوادگی و سپس طالق 
می شوند را باید بررسی کرد و هم عوامل محافظ آن 
را باید شناخت. سپس باید طالق به عنوان مفهوم 
عام را باز کرد و براســاس جزئیــات آن، اقدامات 

مداخله گرایانه را افزایش داد.«

فقر اقتصادی و اختالالت روانی مهم ترین عوامل طالق
زهرا عكاشه، کارشناس جمعیت شناسی و استاد 
دانشگاه درباره بیشــترین عوامل طالق در ایران 
به همشــهری گفت: » اگرچه اطالعات منسجم و 
دقیقی درباره عوامل طــالق در ایران وجود ندارد 
اما گزارش های میدانی از مراکز مشــاوره سازمان 
بهزیستی در استان های مختلف نشان می دهد که 
فقر اقتصادی بیشــترین تأثیر را در افزایش طالق 
دارد به ویژه در شــهرهای بزرگی مانند تهران که 
هزینه های زندگی مانند اجــاره خانه، خوراك و 
پوشاك به شكل چشمگیری باال رفته است. دولت ها 
اگر خواهان حفاظــت از ازدواج ها به خصوص در 
سال های ابتدایی آن هستند، باید حمایت خود را 
به ویژه در بخش مسكن و اشتغال گسترش دهند.«

 همچنین افزایش اختالالت روانی به ویژه افسردگی 
با طالق ارتباط معناداری دارد، این نكته ای است 
که بســیاری از جمعیت شناســان و کارشناسان 
مسائل خانواده بر آن تأکید دارند. عكاشه در این باره 
توضیح داد: » افســردگی یكی از اختالالت شایع 

در بین جوانان است و از آنجا که درمان این دسته 
از بیماری ها در ایــران جدی گرفته نمی شــود، 
پس از ازدواج بعد میان فردی آن شدت بیشتری 
می گیرد و عوارض جدیدی از خود نشان می دهد. 
پرخاشگری و خشونت، قطع ارتباط عاطفی یك 
طرفه یا دو طرفه، جایگزینــی زندگی مجازی با 
زندگی واقعی باعث طالق حتی تا ۲ و ۳ بار می شود. 
مســئله ای که نیاز به مداخله گری جــدی و دراز 

مدت دارد.«
ازدواج های میان فرهنگی به خصوص در شهرهای 
بزرگ و عدم پذیرش فرهنگ های ناشناخته و مقابله 
با آن یكی از زمینه های اختالف در زوجین است که 
در چهار دهه گذشته کمی تعدیل شده اما همچنان 
جزو پنج عامل اصلی طالق به شمار می رود. عكاشه 
در این باره می گوید: »ما شاهد تنوع سنت و فرهنگ 
در اســتان های مختلف ایران هستیم که در طول 
تاریخ به دلیل مناســبات جغرافیایی-سیاسی به 
آن دامن زده شــده که تبعات آن را در پدیده های 
اجتماعــی مانند ازدواج هم می بینیــم. در مراکز 
مشاوره شاهد حضور زوجینی هستیم که مسئله 
اصلی شان ســنت های فرهنگ طرف مقابل است 
که خواهان پذیرش آن نیســتند. ما به کودکان و 
نوجوانــان خود مواجهه بــا فرهنگ های مختلف 
را نمی آموزیم و حتــی در ذهن آنهــا از کودکی 
باورهای غلطــی را می پرورانیــم. مثال می گوییم 
مردم فالن شهر خســیس هستند یا فالن منطقه 
به دروغگویی و الف زنی شــهرت دارنــد و... این 
باورهای غلط در ارتباطات انســانی در ســطوح 
مختلف تقویت می شود و وقتی به قرارداد اجتماعی 
 مانند ازدواج می رسد در قالب بحران خود را نشان 

می دهد.« 

جداییدشوارمیشود
 راهكارهایی برای کاهش آمار طالق، به نقل از 

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران

افزایشطالقدرتهران،فارسوخراسانرضوی
بیشترین طالق های ثبت شده در سه سال گذشته مربوط به استان تهران، خراسان رضوی و فارس 
بوده است. از مجموع طالق های ثبت شده استان تهران ۳1 هزارو ۲۹۸ مورد طالق در بخش شهری 
و 4۳۵ طالق در بخش روستایی رخ داده است. در استان خراسان رضوی نیز 1۷ هزارو ۳۵۶ مورد 
طالق در بخش شهری و یك هزارو ۲4 مورد طالق در بخش روستایی بوده است. در استان فارس 
نیز ۹ هزارو 40 مورد طالق در بخش شهری و یك هزارو ۳ مورد طالق در بخش روستایی به ثبت 
رسیده است. البته اینها آمارهای خامی است که هر سال ثبت احوال ارائه می دهد درحالی که هیچ 

نهاد رسمی دیگری درباره عوامل طالق هر استان اطالعاتی ارائه نمی دهد.

نكته

گزارش

میلیون

از والدت هــای ثبت شــده در ســال۹۹ 
یعنی ۱۰۲هــزارو۵۱۲ والدت در فاصله 
زمانی یــک ســال و کمتــر از یک ســال 
از ازدواج والدیــن رخ داده انــد و 
6۵.۷درصــد یعنــی ۷۰۹هــزارو۹۵4 
والدت از تولدهای ثبت شده با فاصله 
زمانی ۵ سال و بیشــتر از زمان ازدواج 

والدین رخ داده است. )ایسنا(
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4 هفته ای از آن ســیل بی ســابقه می گذرد؛ دست کم در 
70سال اخیر. اما اینجا، دردها نه تنها تمام نشده، که خیلی 
بیشتر هم شده. اینجا بغض کردن و خجالت کشیدن و... 
دیگر سخت نیست؛ عادی شده اســت. اینجا، در کرمان و 
جازموریان و دیار مرد میدان، روایت هایی از سیلی که آمد 
و زندگی ها و امیدها را با خودش برد می بینیم و می شنویم 

که کمتر می شود باورشان کرد...

پیغامیبرایستارهها
مریم فلج است؛ اما چه ســخت می توان بغضی پنهان در 
نگاه مادرانه خاتون ملک جست وجو کرد. قصه ها دارد، فقط 
یکی از غصه هایش از این قرار است:»شوهرم ماشین مان را 
فروخت تا دو، سه هکتار هندوانه بکاریم. سیل آمد و همه 
را برد؛ مخارج عمل جراحی دختر باهوشم مریم که بماند، 
همین امروز برای صبحانه بچه ها هم به ســختی چیزی 
توی خانه پیدا می شــد.« جمعه، توی حرف همســرش 
می پرد که: »نه که نداریم، نه که فقط ماشین رفت، بگو که 
طالهای خودت و دخترها را فروخته ایم تا دوباره مزرعه را 

زنده کنیم.«
خاتون حاال رساتر می گوید:»می خواهم بگویم 12دی آن 
سیل آمد، 10روز پیش سیل دوم آمد، حاال سیل سوم اگر 
آمد و طالها را هم برد، چه کنیم؟« جمعه این بار می گوید 
که:»راه دارد« و خاتون رو به جواد بامری، دهیار روستای 
علی آباد، صدا بلند می کند که:»به خدا راهش بسته غذایی 
و دو، سه کیلو برنج تایلندی و چند تا کنسرو نیست؛ البته 

دست شان درد نکند.«
بغض خاتون اینچنین می ترکد که:»اگر حاج قاسم بود ما 
غصه نداشــتیم«. و جمعه راه حل را نشان می دهد:»حاال 
که نیست راهش را یافته ام. همین دیشب همین جا توی 
تاریکی دشــت، آن باال به ســتاره ها گفتم به حاج قاسم 
بگویند دعا کند ما هم برویم پیش خودش و از این فالکت 

خالص شویم.«

دوار)خانه(مجید
15دقیقه فاصله تا روســتای چهارچاه است. از زهکلوت 
با مسلم که دهیار چهارچاه اســت، راهی جاده می شویم. 
پل ها را سیل برده. بیشتر از یک ســاعت و نیم در رمل ها 
و راه های انحرافی توی دشــت خیس شــده از این سیل 
بی ســابقه، خرابی ها را بارها و بارها دور می زنیم تا برویم 
چهارچاه و برســیم به دوار )خانه( ویران شده مجید. توی  
راه مسلم خواهش و التماس می کند تا مجیدآقا راضی شود 
با ما مصاحبه کند، اما صدای خسته و ناله گون مجید که از 
اسپیکر گوشی مسلم شنیده می شــود، قصه را برای مان 
روشــن می کند:»ای بابا! هی از اینجا و آنجا آوردی عکس 

بگیرند و وعده بدهند یک ماه گذشت، مگر چه شد؟«

قهوهخانهبغدادی
قصه های مجیدآقا چهارچاهی ادعاهای یعقوب آقا، صاحب 
قهوه خانه ای در خیابان اصلی شهر زهکلوت )مرکز بخش 
پهناور جازموریــان( را برای ما ثابــت می کند. یعقوب آقا 
می گوید:»کســی که دار و ندارش را ســیل برده، هر چه 
گرســنه و درمانده و بی چیز هم شده باشد، هرگز خودش 
را به وانت نمی رساند که بسته غذایی بگیرد. این مردم اهل 
کارند، الزم باشد شب و روز کار می کنند. خاک اینجا اصاًل 

برکت ها دارد، به جای چند تا کنسرو و بسته های غذایی، 
حتی به جای وام بالعوض و کمک مالی باید کمک کنند 
مردم اینجا از برکت خاک و آب خدادادی جازموریان عقب 
نمانند؛ همین کافی است. اما کاش همتی بود و مرد میدانی 
مثل حاج قاسم جان.« و بعد برای اینکه سند زنده ای برای 
حرف هایش رو کند، اشاره می کند که:»این یوسف )و اشاره 
می کند بــه جوانکی که کنار پنجره قهوه خانه نشســته و 
بیرون را تماشا می کند( که آمده اینجا دارد قهوه می خورد 
و هی سیگار می کشــد، کارگر زبر و زرنگی است اما اگر به 
داد کشاورز و دامداری که دار و ندارش را سیل برده، نرسند 
یوسف از پس مخارج قهوه و سیگارش هم برنمی آید. شما به 
آنها بگویید جازموریان می تواند آبادترین نقطه ایران باشد، 
راه دارد اما آنکه کار دستش است همت ندارد، اگر هم دارد 

دستش کوتاه است و باید از آن باالها دستش را بگیرند.«

قصه90درصدمردم
نام خانوادگی بیشتر افراد در 13روستای بخش جازموریان، 
بامری اســت. تعدادی از دهیاران و اعضای شــورای این 
روستاها 2 شب پیش به بخشداری زهکلوت )جازموریان( 
برای شرکت در جلسه ستاد بحران رفته بودند؛ جلسه ای 
با حضور فرماندار شهرســتان رودبار جنوب. به گفته آنها 
جازموریان نزدیک بــه 7هزار نفر جمعیــت دارد. اینجا 

پایین دست جبال بارز، واقع در شــمال منطقه است؛ به 
آن کوهستان شــاه کوه هم می گویند. حاال فرماندار به ما 
می گوید که:»در 4روز 270میلی متر باران در کوهستان 
بارید و شد سیلی با صدایی مهیب و خروشی وحشتناک 
که به سمت ما آمد. در بخش جازموریان 90درصد مردم 

کشاورز و دامدارند.«

قصههایمجیدآقاوزینبخانم
در روستای چهارچاه به دوار )خانه( به طور کامل ویران شده 
مجیدآقا بامری می رسیم. صدایش لبریز از حیرانی است؛ 
کالمش اما چاره جو. روی پا بند نیست. ولی تا شروع می کند 
به حرف زدن، روی لبه دره می نشــیند؛ همان دره ای که 
هجوم سیل در آن و از آن، خانه اش را ویران کرده. مجیدآقا 
غصه هایش را چنین شروع می کند که:»80، 70 گوسفند 
داشتم، 60تایش را سیل برد، 10تایش مانده بود که همین 
دیشب از سرما و نبود طویله تلف شدند. با این اوضاع باید 
چه کار کرد؟ چــاره این همه دامدار کــه مثل من ویران 
شدند، چیست؟ کسی می داند کار ما به کجا کشیده خواهد 
شد؟ همه زمین هایی که کاشته بودم هم رفت، چه جوری 
می توانم دوباره از جایم بلند شوم؟ کسی می داند؟ راه حل را 

کسی می داند )و رو می کند به مسلم بامری، دهیار روستای 
چهارچاه(، مسلم تو می دانی راهش چیست؟ می توانی یک 

راهی پیش پای من بگذاری؟« 

نالههایآخربزغالهها
مسلم سکوت کرده. این ســو صدای ناله های 6، 5 بزغاله 
هفت هشــت روزه می پیچد. صبح علی الطلوع که از کپر 
پســرعموی جواد بامری، از روستای علی آباد بیرون آمده 
بوده، ناله های بزغاله ها با صدای دشت خیس آمیخته بود؛ 
صدا از توی تنور خانه زینب خانم بود. پیرزن بی سرپرستی 
که هنوز به خاطر خیس بودن کپرش در خانه همســایه 
زندگی می کند. زینب خانم می گوید:»این بزغاله ها بیشتر 
هم بودند. آنها را موقع ســیل توانســته بــودم ببرم روی 
بام همســایه تا زنده بمانند، بزهای مادر را بسته بودم به 
درختی اما سیل بردشــان. بزغاله های بی مادر را شب ها 
توی تنور می گذارم که ســرما نخورند، اما چون 3، 2 تا از 
گاوهای شــیری را هم آب برده بزغاله ها گشنه مانده اند، 
برای همین یکی یکی دارند می میرند.«  صدای بزغاله ها 
ادامه دارد؛ سکوت مسلم بامری هم هنوز ادامه دارد. راستی 

چاره چیست؟

20بهیک
اما در همهمه جلســه ســتاد بحران در بخشداری چه 

گذشــته اســت؟ علی پرورش، فرماندار 
رودبار جنوب به مــا می گوید:»ما از 

2 هفته قبل از وقوع سیل تشکیل 
جلسات ستاد بحران را شروع 

کرده بودیم و تا االن نزدیک به یک ماه بعد از وقوع سیل 
هر 2 روز جلسه ستاد بحران داریم. چون اینجا محرومیت 
بسیار باالیی دارد و سیل مشــکالت را دوچندان کرده 
است.« سپس توضیح مفصلی می دهد که اولویت ستاد 
بحران پیشگیری از هجوم سیل به 2 شهر رودبار جنوب 
و زهکلوت بوده که سبب شــده تلفات جانی و خسارت 
را از این 2 شــهر دور کند. نمی دانیم چرا در اینجا، یاد 
حرف های خاتون ملــک می افتیم که به مــا گفته بود: 
»خوب کاری کردند شهرها را با ســیل بندها حفاظت 
کردند، اما این رودخانه )کمی آنطرف تر را نشان می دهد( 
هر سال یکی، دو روز بعد از سیل آب دارد. ببینید، االن 
یک ماه از سیل رد شــده ایم و هنوز آب دارد چون برای 
حفاظت از شهر شاید 20 رودخانه را فرستادند به اینجا و 
رودخانه ظرفیت نداشت و همه روستاهای پایین دست و 

محصول دام و خانه و کاشانه مردم را سیل با خود برد.«

راهحلمسلم
دست آخر مسلم ســکوت ســنگینش را می شکند. او 
هم روی پا بند نمی شــود، ولی لبــه دره کنار مجیدآقا 
می نشیند؛ میانِ  خرابی ها و رختخواب ها و قابلمه و ظرف 
و کاسه و بشقاب و پشتی و فرش و بالش ها و یخچال و گاز 
پیک نیک و...؛ که خیس و کج وکوله رها شده اند کنار چادر 
نو و سفیدرنگ اهدایی هالل احمر. بچه های قد و نیم قد 
مجیدآقا شادمانه و بی خیال بازی می کردند. سر و صدایی 
راه انداخته اند. به حرف که می آید، می گوید:»بعد سیل 
سپاه آمد، ارتش آمد، با ماشین آالت سیل بند زدند. آبنما 
زدند. نزدیک به 14پل و نقطه هجوم سیل به جاده را 
تا راه داشــت راه انحرافی زدند و ترمیــم کردند. البته 
هنوز هم راه کامل باز نشــده و ارتبــاط جاده ای مثاًل 
15دقیقه ای روستاها شــده یک ساعت و نیم.« مسلم 

درست می گوید؛ برای رساندن آب آشامیدنی 
به روستاها، تهیه تانکر ثابت 

و ســیار هنــوز در 
را ه ها دارند کار 

می کنند.

2جنایت در پرونده 
دزدان بیهوشی

خبر

جزئیاتدومینمحاکمهسرکرده
گروهکتروریستیحرکهالنضال

دومین جلسه محاکمه حبیب فرج اهلل چعب، معروف به حبیب 
اسیود، سرکرده گروهک تروریستی حرکه النضال)االحوازیه( 
صبح دیروز در شعبه26 دادگاه انقالب اسالمی تهران به ریاست 

قاضی افشاری برگزار شد.
به گزارش همشهری، به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، در ابتدای 
این جلسه نماینده دادستان  به دفاع از کیفرخواست پرداخت و  
اتهامات حبیب اسیود را افساد فی االرض از طریق تشکیل، اداره 
و سرکردگی گروهکی به نام حرکه النضال العربی لتحریراالحواز 
و طراحی و اجرای عملیات تروریستی و تخریب اموال عمومی 
از طریق عملیات  گوناگون اعالم کرد. وزیری سپس به اعترافات 
متهم اشاره کرد و گفت: متهم در جلسات بازجویی به تشکیل 
گروهک تروریســتی حرکه النضال که با تالش شبانه روزی و 
جذب 25نفر از عناصر تندرو اقدام بــه بمب گذاری و اقدامات 
تروریستی می کردند، اقرار کرده است. آنطور که او اعتراف کرده 
در سال1384 اقدامات تروریســتی خود در فرمانداری اهواز و 
سازمان برنامه و بودجه را انجام داده که در فاصله زمانی ساعت10 
تا 10:30 آن روز هر ده دقیقه یک بمب منفجر  و به شهادت تعداد 
زیادی از هموطنان منجر شده است. نماینده دادستان ادامه داد: 
عناصر این گروهک تروریستی در کشور های دانمارک و بلژیک 
ساکن هستند  که از این کشورها می خواهیم به منظور تعهدات 
مقابله با تروریست و در راستای کنوانسیون ژنو عمل کرده و این 
افراد را به جمهوری اســالمی تحویل دهند. وی در ادامه گفت: 
گروهک تروریستی حرکه النضال با گروهک تروریستی منافقین 
که عهد اخوت بسته و با آنها هم پیمان بودند و جلساتی را برگزار 
کردند. نماینده دادستان ادامه داد: متهم اقرار کرده است که 3 
نفر از عناصر این گروهک تروریستی به سوریه متواری شده اند و با 
وصل شدن به گروهک های تروریست سوری که با دولت سوریه 
در جنگ بوده اند اقدامات نظامی را فرا گرفته اند که از این 3 نفر 
یک نفر به هالکت رسیده و فردی دیگر نیز در اهواز دستگیر شده 
است. همچنین نفر سوم هم اکنون به خارج از کشور فرار کرده 
است. دومین جلسه محاکمه نیز به بیان کیفرخواست گذشت 
و پس از اظهارات نماینده دادســتان ختم جلسه اعالم و ادامه 

رسیدگی به وقت دیگری موکو ل شد. 

برخیآمبوالنسهایاورژانستهرانپالكندارند
چرا برخی آمبوالنس هــای اورژانس تهران، پالک ندارند. 
اگر حین رانندگی و ماموریت حادثــه ناگواری رخ دهد، 
تکلیف چیست؟ ما در روز 27دی آمبوالنسی درخواست 
کردیم که به جای انتقال بیمار ما به بیمارستان فیروزگر 
وی را به بیمارستان فیروزآبادی شهرری رساند. آمبوالنس 
مذکور پالک نداشــت ولی بــا این حال از وی شــکایت 

کرده ایم.
علیاکبرفرقانیازتهران

سرقتدراسالمشهربیدادمیکند
ســرقت از خانه، منزل، خودرو، کیف قاپــی، موبایل قاپی و 
خفت گیری جزو زندگی روزانه مردم اسالمشهر شده است. 
درخبرها شنیدیم که 2 باند بزرگ ســرقت در شهرستان 
دستگیر شده اند ولی ســؤال این اســت که به رغم چنین 
دستگیری های گســترده ای چرا از میزان سرقت ها کاسته 
نمی شود؟ اگر مجازات بازدارنده درخصوص سارقان اعمال 

شود قطعا باید از میزان سرقت ها کاسته شود.
بهمنآبادیازاسالمشهرتهران

بلوار»تاسیساتنفتیری«نیازبهرسیدگیدارد
بلوار تاسیسات نفتی ری در باقرشهر نه آسفالت مناسبی دارد 
نه فضای سبز و نه از لحاظ پاکیزگی دارای وضعیت مطلوبی 
اســت.از شــهرداری منطقه تقاضا داریم تا هرچه زودتر به 

وضعیت این بلوار رسیدگی کنند.
الهوتیازباقرشهر

پاسخمسئوالن
ساعتکارمتروبهدلیلکرونانیمساعتکاهشیافتهاست

روابط عمومی شرکت بهره برداری متروی تهران پیرو چاپ پیام 
مردمی با عنوان »ساعات کار متروی شهرهای بزرگ افزایش یابد« 
در ستون با مردم روز 22دیماه پاسخ داده است: احتراما ضمن تشکر 
از مسافر گرامی، به اطالع می رساند قبل از شیوع ویروس کرونا، 
پایان ســاعت کار قطارهای مترو در تمامی خطوط، 10:30شب 
بود که با تصمیم ستاد مقابله با کرونا، از آن زمان تاکنون نیم ساعت 
کاهش یافته است. گفتنی است که شرکت بهره برداری مترو پس از 
تصمیم و ابالغ جدیدترین دستورالعمل این ستاد، طبق برنامه ریزی 
و جدول تنظیمی جدید، در خدمت مسافران گرامی و میلیونی این 

وسیله حمل و نقل عمومی خواهد بود.

شمارهتلفنارتباطیباخوانندگان

ارسالپیامکوتاهخوانندگان

  bamardom_hamshahri@تلگرامبامردم

تلگرام

سارق سابقه دار که به عنوان مسافر 
سوار اتوبوس های بین شهری می شد 
و با فریب مردان عمدتا مسن آنها را 
بیهوش و اموالشان را سرقت می کرد برای هجدهمین 
بار دســتگیر شــد. تا کنون 2نفر از طعمه های این 
مرد و همدســتش به دلیل خوردن نسکافه مسموم 
جان باخته اند و یک ســرباز نیز از 6ماه قبل به کما 

رفته است.
به گزارش همشهری، تحقیقات پلیس برای دستگیری 
فردی مشهور به  دزد بیهوشــی، از حدود یک سال 
قبل شروع شــد اما به دلیل اینکه متهم جرایمش را 
در شهرهای مختلف کشــور رقم می زد، سرنخی از 
وی وجود نداشت. این مرد که تا کنون 18بار به اتهام 
ارتکاب جرایم مختلف دســتگیر شده، در شهرهای 
مختلف ازجمله تهران، قم، اصفهان، اهواز، شــیراز، 
کرج، کرمان و... سوار اتوبوس های بین شهری می شد 
و در بین راه نقشه های شومش را عملی می کرد. او که 
از یک سال قبل سرقت  هایش را آغاز کرده بود، در چند 
ماه گذشته و با دادن آموزش های الزم به مردی جوان 
از او به عنوان همدست اســتفاده می کرد تا راحت تر 
بتواند نقشــه هایش را عملی و اموال طعمه هایش را 

سرقت کند. اما شگردی که او به کار می برد، شگردی 
کامال تکراری و نخ نما بود.متهم پس از اینکه به عنوان 
مسافر سوار اتوبوس های بین شهری می شد، افراد تنها 
را که عمدتا مسن بودند شناسایی می کرد و در صندلی 
کنار آنها می نشست. تا زمانی که اتوبوس در بین راه 
و برای استراحت توقف می کرد، بهترین فرصت برای 
متهم بود که سر صحبت را با طعمه اش باز کند و او را 
فریب دهد. این مرد معموال خودش را فردی موجه که 
کارهای خیر زیادی انجام داده معرفی می کرد و وقتی 
اتوبوس توقف می کرد، مرحله  نهایی نقشــه اش را به 
اجرا می گذاشت. متهم که تا آن زمان توانسته بود به 
خوبی اعتماد طعمه اش را جلب کند، از دکه ها دو لیوان 
نسکافه و نبات می خرید. داخل یکی از آنها قرص های 
بیهوشی که از قبل تهیه کرده بود می انداخت و آن را 
به دست طعمه اش می داد. نبات باعث می شد که طعم 
داروی بیهوشی حس نشود و همین که طعمه  او لیوان 
نسکافه را سر می کشید، 2 تا 3سه دقیقه زمان می برد 
که داروی بیهوشی اثر کند و او از حال می رفت. پس 
از آن سارق حرفه ای همه اموال طعمه اش، از گوشی 
تلفن همراه گرفته تا پول های نقدش را سرقت می کرد 

و متواری می شد.

کالهبرداریازخانوادهها
ســرقت های متهم گاهی از این فراتر هم می رفت. 
او تالش می کــرد در بین راه و بــا زیرنظر گرفتن 
طعمه اش، رمز گوشی او را به دست آورد. اگر موفق 
می شد، پس از بیهوش شــدن طعمه، گوشی او را 
برمی داشت و با خانواده وی تماس می گرفت. بعد 
با این ادعا که حال مسافر آنها بد شده و وی او را به 
بیمارستان رســانده، از آنها می خواست رمز کارت 
عابربانک وی را بگویند تا بتواند هزینه بیمارستان را 
حساب کند. به این ترتیب گاهی موفق می شد رمز 
کارت طعمه هایش را به دست آورد و حساب آنها را 

نیز خالی کند.

جنایاتهولناك
هر چند تمام هدف متهم از این اقدامات ســرقت 
اموال طعمه هایش بود اما گاهی وقت ها قرص های 
بیهوشی که در لیوان نسکافه می ریخت آنقدر زیاد 
بود که جان طعمه ها را به خطر می انداخت. طبق 
تحقیقات پلیس، تا کنون 2 نفر از مالباختگان بر اثر 
مسمومیت شدید جانشان را از دست داده اند و یک 
جوان 20ساله که سرباز بود و در یکی از اتوبوس  های 

بین شــهری در دام متهم گرفتار شــده بود بر اثر 
خوردن نسکافه مسموم از خردادماه امسال به کما 
رفته و هنوز به هوش نیامده اســت. حال آنکه همه 
اموالی که در سرقت از ســرباز جوان نصیب سارق 

بیهوشی شده بود، حدود 170هزار تومان بود.

شاکیانبیایند
به گفته اسماعیلیان، بازپرس شــعبه 5 دادسرای 
عمومی و انقالب قم، متهم که از یک ســال پیش 
تحت تعقیب پلیس بــود در نهایــت مدتی قبل 
توسط مأموران پلیس به همراه همدستش که در 
ســرقت های اخیر با وی همراه بوده، دستگیر شد. 
این در حالی است که دست کم 40نفر با این شگرد 
قربانی او شده اند و اموالشان به سرقت رفته است. با 
این حال احتمال اینکه تعداد شاکیان بیشتر از این 
تعداد باشد وجود دارد، چرا که متهم در شهرهای 
مختلف کشور دست به ســرقت می زد و به همین 
دلیل بازپرس پرونده با صــدور مجوز چاپ عکس 
متهم و همدستش در رسانه ها از شاکیان احتمالی 
خواسته است برای طرح شــکایت به دادسرای قم 

مراجعه کنند.

2نفرازطعمههایسارقسابقهدارجانباختهاندویکنفربهکمای6ماههرفتهاست

4ماه پس از قتل خواننده افغــان در جنوب تهران، 
تحقیقات پلیس با اعالم نتیجــه آزمایش دی ان ای 
توسط پزشکی قانونی وارد مرحله تازه ای شد. گزارش 
پزشکی قانونی فرضیه اینکه همسر مقتول او را به قتل رسانده است 

را تقویت می کند.
به گزارش همشــهری، رســیدگی به این پرونده از روز هشتم مهرماه 
امسال با کشف جسد مردی در جنوب تهران آغاز شد. مقتول با ضربات 
چاقو به قتل رسیده و جنازه اش در خیابان رها شده بود. با اعالم این خبر 
به محمدتقی شعبانی، بازپرس کشیک دادسرای امور جنایی تهران، 
او به کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی دســتور داد به رازگشــایی از 
این جنایت بپردازند. تحقیقات درخصوص مقتول نشان می داد که او 
خواننده ای افغان است که از مدتی قبل همراه با همسر و 3فرزندش در 

تهران زندگی می کرد و خانه اش نیز در نزدیکی محل کشف جسد است. 
آن طور که نزدیکانش می گفتند او رپر بود و در جشــن و عروسی های 
همشــهریانش برنامه اجرا می کرد. وقتی مأموران برای تحقیق سراغ 
همسر مقتول رفتند او حرف های عجیبی زد و مدعی شد شوهرش با 
زنی غریبه در ارتباط بوده و به احتمال زیاد خانواده این زن شوهرش را 
کشته اند. او گفت: شب قبل از حادثه تلفن شوهرم زنگ خورد و آنطور 
که فهمیدم با زنی صحبت می کرد. او تماس را قطع کرد و از خانه خارج 
شد و دیگر برنگشــت و به همین دلیل می گویم ممکن است از طرف 
نزدیکان این زن به قتل رسیده باشد. در شرایطی که تحقیقات در این باره 
همچنان ادامه داشت خانواده مقتول انگشت اتهام را به سوی عروس شان 
نشانه گرفتند و گفتند او با شوهرش اختالف داشته و حرف هایی که علیه 
او می زند برای فریب پلیس است. در این شرایط بود که همسر مقتول 

به اتهام قتل شوهرش دستگیر شد اما در بازجویی های مقدماتی دست 
داشتن در قتل را انکار کرد. با این حال تحقیقات در این باره ادامه پیدا 
کرد. ماموران در این مرحله به تحقیق از پسر 9ساله مقتول پرداختند. 
او درباره روز حادثه گفت: آن روز وقتی به خانه برگشتم مادرم تنها بود و 
گفت پدرم از خانه بیرون رفته است. دستانش خون آلود بود و چند لکه 
را پاک می کرد. وقتی درباره خون ها پرســیدم گفت که دستم را چاقو 
بریده است. در این شرایط مأموران به نمونه برداری از آثار به جامانده از 
لکه های خون پرداختند و این نمونه ها برای بررسی به پزشکی قانونی 
ارسال شد. با گذشت 4ماه از این جنایت حاال نتایج آزمایش دی ان ای 
در پزشکی قانونی نشان می دهد لکه های خون کشف شده با نمونه خون 
مقتول مطابقت دارد و به احتمال زیاد او در خانه اش به قتل رسیده و در 
ادامه جسد به بیرون منتقل شده است. براساس این گزارش با وجود این 
گزارش که دست داشتن متهم در قتل شوهرش را تقویت می کند اما او 
همچنان منکر قتل است. با این حال وی با صدور قرار قانونی در بازداشت 

به سر می برد و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

لكه های خون راز قتل خواننده جوان را برمال كرد

گزارش

جنایی

پیامک

سیل رفت، خرابی ها باقی ماند
گزارش خبرنگار اعزامی همشهری از مناطق سیل زده جازموریان؛ 4 هفته بعد از سیل ویرانگر

ناصرعالقبندانگزارش
روزنامه نگار

شاید، وقتی دیگر...
مسلمحرفهایشوگزارشماراچنینبهآخرمیرساند:»اماراهحلاختصاص4بولدوزربهطوردائم
بهروستاهاستکهدرطولفقطچندماهبااحداثسیلبندنهتنهاازشهرهاکهازروستاهاهمبشود
حفاظتکرد،بلکهباعثشودازبرکتفراواندرمنطقهکلکشوربهرهببرد.مگرکشورازنهادهدامی
وعلوفهدرمضیقهنیست؟خدامیداندبایکگوشهچشمویکهمتبلندازجنسحاجقاسموکاری

جهادی،میشودنیازعلوفهبخشزیادیازکشورراازهمینجاتأمینکرد.«
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آلمان در اوج بحــران اوكراين و در 
روزهايي كه ديگر متحدان غربي اين 
كشور از بگير و ببند و داغ و درفش 
صحبت مي كننــد، رويكردي مســالمت جويانه و 
معقول تری نسبت به روسيه در پيش گرفته و عمال 
مي خواهد با روش هــاي ديپلماتيــك، تنش هاي 

فزاينده بحران اوكراين را خنثي كند.
به گزارش دويچه وله، برلين در روزهايي كه در غرب 
از تحريم هاي بي ســابقه و واكنش خشــمگينانه به 
حمله احتمالي روســيه به اوكراين صحبت مي شد، 
وزير خارجه اش را به مســكو فرستاد. برلين گفته كه 
نمي خواهد به اوكراين ســالح صادر كند، همچنين 
برخالف ديگر كشــورهاي اروپايي گفته كه ســطح 
فعاليت ســفارتخانه اش در كي يف را كاهش نخواهد 
كرد. آنالنــا بائربوك، وزير خارجه آلمــان در توجيه 
اين تصميم گفته اســت كشــورش هيچ اقدامي كه 
وضعيت را بيش از اين بي ثبات كند انجام نخواهد داد. 
صحبت هاي حساب شده بائربوك، بازتابي از تالش هاي 
آلمان در چندسال اخير براي واسطه گري بين ناتو و 
روسيه است. از نظر كريســتوفر هويسگن، ديپلمات 
برجسته آلمان كه سال ها مشاور سياست هاي امنيتي 
آنگال مركل بوده، شرايط امروز با بحران سال2014، 
يعني زماني كه روسيه شبه جزيره كريمه را منضم كرد، 
شباهت هايي دارد؛ »خطر حمله دوباره وجود دارد. شما 
مي بينيد كه همه فعاليت های مقدماتي براي اين كار 
انجام شده است؛ ازجمله آماده سازي هاي رسانه اي در 
روسيه، آماده سازي نظامي و ارائه درخواست ها توسط 
والديمير پوتين )رئيس جمهور روســيه(. پس به نظر 

مي رسد كه چيزي در حال پخته شدن است.«
هويســگن البته اعتقاد دارد كه آلمان باز هم بايد به 
واسطه گري اش ادامه دهد؛ »آلمان نقش فعال تري 
در سياست هاي جهاني پيدا كرده و مردم هم خواستار 
همين نقش هستند. انتظارهاي زيادي وجود دارد كه 
آلمان نقش پررنگي داشته باشد و ما هم البته اين كار 

را مي كنيم.«
راينر شوالب، وابسته نظامي سابق آلمان در سفارت 
اين كشور در مسكو هم معتقد است كه آلمان كليد 
به ثمر رسيدن تالش هاي ديپلماتيك است. او گفته 
اســت: »از نقطه نظر آمريكا، برلين نقطه تماس بين 
اروپا و آمريكاســت و روابط آلمان-روســيه ثبات 
مداومي داشته اســت. تبادل اقتصادي زيادي بين 
2كشور برقرار و عالوه بر آن تبادالت فرهنگي و علمي 
هم در جريان است. آلمان هميشه در تالش بوده تا با 
روسيه ارتباط و تعامل بيشتري داشته باشد.« از نظر 
شوالب، روس ها معتقدند كه آلمان هم براي آنها اثرات 
مثبتي دارد؛ »آنها سياست هاي آلمان ازجمله تمركز 
ما بر حقوق بشر و ارزش ها را درك مي كنند و قبول 
دارند. تنها چيزي كه مي خواهند اين است كه كسي 

در سيستم خودشان دخالت نكند.«
رويكرد مثبت آلمان به روسيه اما منتقداني در ميان 
متحدانش دارد. يكي از بزرگ ترين اختالف نظرهاي 
آلمان با متحدانش، بر ســر ميزان تنبيه روسيه در 
صورت حمله به اوكراين است. غربي ها هفته هاست 
مي گويند روسيه مي خواهد به اوكراين حمله كند. 
مسكو اين ادعا را رد مي كند و در مقابل مي گويد غرب 
و اوكراين رفتارهاي تحريك آميزي دارند. روسيه در 
ماه هاي اخير، نزديك به 100هــزار نيروي نظامي 

پشت مرزهاي اوكراين مستقر كرده است.
غربي هــا وعــده داده اند كه واكنشــي شــديد به 
حمله احتمالي روســيه خواهند داشــت و گفته اند 
بي سابقه ترين تحريم ها را عليه مسكو اعمال خواهند 

كرد. يك تهديد جدي آنها، اخراج سيســتم بانكي 
روسيه از سيستم جهاني سوئيفت است. رسانه هاي 
غربي گفته اند كه  آلمان درباره آن ترديد دارد و گفته 
كه درصورت قطع دسترسي روسيه به اين سيستم، 
در پرداخت هزينه گاز وارداتي روسيه به شركت هاي 
اين كشور، دچار مشكل خواهد شد. اين نگراني كه 
ناشي از نگراني بزرگ تر تامين انرژي در آلمان است، 
يكي از بزرگ ترين اختالف ها بين آلمان و متحدانش 
است. آلمان به شــدت به گاز وارداتي از روسيه نياز 
دارد و قطع جريان گاز روســيه، چه به خاطر جنگ 
و چه به خاطر تحريم هاي بعــدي، مي تواند عواقب 
خطرناكي در آلمان داشته باشد. اين كشور در دوران 
صدراعظمي آنگال مركل، با وجود مخالفت هاي آمريكا 
و برخي متحدان ديگر، پروژه خط لوله انتقال گاز نورد 
استريم2 را پيش برد و حاال اين پروژه منتظر دريافت 

مجوز از آلمان براي شروع كار است.

نورداستریم2، پروژه حیاتی آلمان
به گزارش الجزيره، اين پروژه 11ميليارد دالري كه 
2سوي درياي بالتيك را به هم وصل مي كند، گاز را از 
سيبري غربي به آلمان مي رساند و ظرفيت صادارت 
گاز روســيه به آلمان را كه همين االن از طريق خط 
لوله نورد استريم يك منتقل مي شود، دوبرابر مي كند. 
اين خط لوله مي تواند به 26ميليون خانه در آلمان گاز 

ارزان قيمت بدهد و كار ساخت وساز آن همين انتهاي 
تابستان به پايان رسيد. از نظر آمريكا، اين خط لوله 
سالحي ژئوپليتيك براي روسيه است كه به وسيله 
آن مي تواند امنيت انرژي و ملي اروپا را ناديده بگيرد. 
آمريكا مي گويد اين پروژه، به اهرم فشــار روسيه بر 
اروپا، جايي كه قيمت گاز مدام باال مي رود و خشــم 

شهروندان را به همراه داشته، تبديل خواهد شد.
در خود آلمان هم گروه هاي سياســي، بر سر تعامل 
با اين مســئله، دچار اختالف نظر هســتند. آنگال 
مركل يكي از حاميان سفت و سخت اين پروژه بود و 
مي گفت كه صرفا بايد به آن نگاهي تجاري داشت. اما 
برخي ديگر، نظراتي نزديك به آمريكا و ديگر متحدان 
آلمان مثل اوكراين و لهســتان دارند. اوالف شولتز، 
جانشين مركل تالش مي كرد وارد اين بحث نشود اما 
هفته گذشته به اين مسئله اشاره كرد كه ممكن است 
اين پروژه قرباني حمله روسيه شود؛ »واضح است كه 
)حمله روسيه(  هزينه بااليي خواهد داد و اگر حمله 
نظامي به اوكراين روي دهد، اين مسئله هم بايد به 

بحث گذاشته شود.«
 با اين حال تغيير نظر در اين پروژه مي تواند عواقب 
سياســي وخيمي در داخل آلمان داشــته باشــد. 
كارشناســان مي گويند يكي از عوامل گران شــدن 
قيمت انرژي در اروپا، كم بودن گاز وارداتي از روسيه 
اســت. اروپا حدود 40درصد گاز خود را از روســيه 

وارد مي كنــد. كاهش انرژي و افزايــش قيمت آن، 
بيشترين اثر را روي زندگي كارگران با درآمد پايين 
كه بزرگ ترين حاميان حزب سوسيال دمكرات اوالف 
شولتز هســتند مي گذارد. به همين خاطر است كه 
برخي چهره هاي شاخص سوسيال دمكرات، اينطور 
اســتدالل كرده اند كه پروژه نورد اســتريم2 ربطي 
به اوكراين نــدارد و يك پروژه خصوصي اســت كه 
نبايد تحريم شــود. همه اينها باعث احتياط بيشتر 
آلمان در مسئله واكنش به حمله روسيه شده است. 
اين احتيــاط و رفتار نه چندان افراطــي البته باعث 
رنجش متحدان اين كشور شده اســت. به گزارش 
نيويورك تايمز، متحدان آلمان اين ســؤال را از خود 
مي پرسند كه آلمان حاضر است چه هزينه اي براي 
عقب راندن روســيه بدهد و آيا اصال مي توان در اين 
مســئله به عنوان يك متحد روي اين كشور حساب 
كرد يا نه. دميترو كولبه، وزير خارجه اوكراين با اشاره 
به اين رويكرد آلمان، تا آنجا پيش رفته كه برلين را به 
تحريك روسيه براي حمله به اين كشور متهم كرده 
است. اين ديدگاه در ميان اعضاي ناتو در شرق اروپا 
هم رايج است. در همين راستا، لوريناس كاسيوناس، 
رئيس كميته امنيت ملي پارلمان ليتواني گفته است: 
»آلمان اشتباه استراتژيك بزرگي مرتكب مي شود و 

اعتبار خود را به خطر مي اندازد.«
اين نگراني، به خصوص بعــد از آنكه فرمانده نيروي 
دريايي آلمان در صحبت هايي اعالم كرد كه روسيه 
به اوكراين حمله نخواهد كرد، بيشتر شد. اين دريادار 
به خاطر اين صحبت هاي جنجالي استعفا داد اما موج 
شــگفتي از اين رويكرد در ميان مقامات رده باالي 
آلماني، بيشتر از گذشته اوج گرفت. سفير اوكراين 
در آلمان گفت كه مردم در كشورش با شنيدن اين 
صحبت ها، ياد اشــغال نازي ها افتاده اند. در داخل 
آلمان، برخي به ســابقه تاريخي هزاران ساله روابط 
روسيه و آلمان اشاره مي كنند و مي گويند رابطه بين 
اين دو كشــور، پيچيده تر از رابطه كشورهاي ديگر 
با مسكو اســت. آنها همچنين به اين مسئله اشاره 
مي كنند كه آلمان، موضعي منطقي برابر روســيه 
دارد و اگر الزم باشــد، مثل ســال2014 كه مركل 
پيشتاز اعمال تحريم هاي سنگين عليه مسكو بود، 
مواضع سختي برابر اين كشور خواهد گرفت. فعال اما 
متحدان آلمان، چندان اميدي به ديدن اين مواضع 

سخت ندارند.

آلمان ها به دنبال حل بی دردسر بحران اوكراين
برلين، اميدوار است با اتكا به نقش خود به عنوان واسطه بين روسيه و غرب، بحران اوكراين را بدون درگيري به پايان برساند

جهان نما

دلیل آزمایش های موشکی پیاپی 
کره شمالی چیست؟

برخالف پيش بينی ها، پيونگ يانگ سال2022 را با آزمايش های 
موشكی متعدد آغاز كرد؛ 5آزمايش موشكی در 3هفته. اين در 
حالی است كه تصور می شد سال جديد ميالدی برای رهبران 
كره شمالی، سال پرداختن به اقتصاد و مسائل معيشتی باشد؛ 
اين  را كيم جونگ اون، رهبر كره شــمالی در ابتدای ســال نو 
ميالدی در ســخنرانی ســاالنه اش وعده داده بود. او برخالف 
سال های قبل، هيچ اشــاره ای به تنش ها با كره جنوبی، ژاپن و 
آمريكا نداشت. همين باعث شد تا بسياری از تحليلگران تصور 
كنند كه كره شمالی از جدال نظامی با ديگران منصرف شده و 
در سال2022 به دنبال تمركز بر اقتصاد است. عمر اين تحليل ها 
اما چند روزی بيشــتر نبود. كره ای ها با آزمايش چند موشك 
كروز و مافوق صوت نشان دادند كه در همچنان بر همان پاشنه 

می چرخد.

اين حجم آزمايش موشــكی كره شــمالی طی مدت زمان كم 
در سال های اخير بی سابقه بوده اســت. به همين دليل برخی 
تحليلگران معتقــدد كه اين آزمايش ها پيام ويژه ای از ســوی 
كيم جونگ اون دارد. روزنامه نيويورك تايمز نوشــت كه رهبر 
كره شمالی به دنبال جلب توجه است. او می خواهد با آزمايش های 
موشكی متعدد، ديپلماسی خواب آلود آمريكا در شرق آسيار را 
بار ديگر بيدار كند. اگرچه تعداد آزمايش های اخير زياد بوده اما 
موشك های آزمايش  شده همان هايی هستند كه در سال های 
گذشته هم آزمايش شــده بودند. به عبارت ديگر، پيونگ يانگ 
به دنبال رونمايی از تســليحات جديد و اعالم توســعه برنامه 
موشكی خود نبوده و بيشــتر به دنبال جلب توجه بوده است. 
اين مســئله زمانی اهميت پيدا می كند كه بدانيم كره شمالی 
از سال2017 به بعد، هرگز موشــك های بالستيك قاره پيما و 
هسته ای آزمايش نكرده اســت. توقف اين آزمايش ها به خاطر 
ديدار كيم جونــگ اون و دونالد ترامــپ، رئيس جمهور وقت 
آمريكا بود. هرچند كــه اين ديدارها به نتيجه منجر نشــد اما 
كره شمالی نشان داده كه تا حدودی هنوز به مسير ديپلماتيك و 
گفت وگوهای سياسی در سطوح عالی پايبند است. كره شمالی 
در عين حال هفته گذشته اعالم كرد كه در پاسخ به تحريم های 
آمريكا، شروع مجدد همه فعاليت های معلق شده خود را بررسی 
خواهد كرد. به نظر می رسد رهبر جوان كره شمالی همان طور كه 
در سخنرانی ساالنه خود اعالم كرد به دنبال احيای اقتصاد كشور 
و بهبود معيشت مردم است اما در اين مسير ابزاری جز موشك 
ندارد. كيم جونگ اون، تالش می كند با آزمايش های موشكی 
خود، آمريكا و ديگرانی را كه گفت وگو ها را ترك كرده اند، به ميز 

مذاكره بازگرداند.
فــارغ از اينها، پيونگ يانگ بــرای نمايش قدرت خــود نيز به 
آزمايش های اخير نياز دارد. درحالی كه همه از وضعيت اسفناك 
معيشــتی مردم اين كشــور باخبر هســتند. در اين شرايط، 
كره شمالی به جشن ســالگرد تولد پدر كيم جونگ  اون، يعنی 
كيم جونگ  ايل، نزديك می شود. جشن هشتادمين سالگرد تولد 
پدر كيم قرار است در ماه آينده برگزار  شود. عالوه بر اين، 3ماه 
ديگر نيز جشن تولد 110سالگی كيم ايل سونگ، رهبر و مؤسس 
حكومت كره شمالی و پدربزرگ رهبر كنونی برگزار خواهد شد. 
همزمان با اين تاريخ های مهم، سران كره شمالی نمی خواهند از 
خود ضعف نشان دهند و تنها راه عرض اندام در سياست جهانی 

برای آنها، آزمايش های موشكی است.

آنیکن هویتفلد 
وزیر خارجه نروژ 

نــروژ سال هاســت کــه بــا طالبــان 
گفت وگــو می کنــد. گفت وگوهایــی 
از ایــن دســت بــه هیچ وجــه بــه معنای 
مشروعیت بخشیدن به حاکمان فعلی 
افغانســتان نيســت. گفت وگوهــای 
چند روزه وضعیت افغانستان را تغییر 
نمی دهد. آشتی بین افغان ها و ایجاد 
چارچوبــی بــرای افزایش تعامــل غرب 
با طالبــان زمــان می بــرد. می دانیم که 
طالبان بــه دنبال مشــروعیت اســت؛ 
یکی از دالیلی که با آنها مالقات نکردم 

همین است. 

جو بایدن 
رئیس جمهور آمریکا 

واشــنگتن در صورت حمله روسیه به 
اوکرایــن آمــاده اســت تــا تحریم های 
كمرشكنی را علیه شــخص والدیمیر 
پوتیــن، رئیس جمهــور روســیه وضــع 
کنــد. ایــن حملــه بزرگتریــن تهاجــم 
پس از جنگ جهانــی دوم خواهد بود 
و جهان را تغییر مي دهــد. البته قصد 
اعزام نظامیان آمریکایی یــا ناتو را به 
اوکرایــن نداريم. در نهایــت همه چیز 
بــه تصمیــم پوتیــن در مــورد اوکرایــن 

بستگی دارد.

نقل قول

 خبر

آشتي عربستان و تایلند بعد 
از قهر۳۰ ساله 

عربستان ســعودی و تايلند پس از 30سال روابط 
ديپلماتيك خود را از سر گرفتند. به گزارش رويتر، 
تنش بين 2كشور در سال1۹۸۹ و زمانی آغاز شد 
كه يك كارگر تايلندی نزديك به ۹1كيلو جواهرات 
به ارزش 20ميليــون  دالر را از قصر امير فيصل بن 
فهد، پسر پادشاه وقت عربستان سعودی، به سرقت 
برد. در ميــان اين جواهرات يــك الماس آبی 50 
قيراطی كمياب وجود داشت. پليس تايلند برخی از 
جواهرات را پيدا كرد، اما مقام های سعودی گفتند 
كه بيشــتر جواهراتی كه به رياض فرستاده شده، 
تقلبی بوده اند. فارغ از اين، »المــاس آبی« هرگز 
پيدا نشد. در سال1۹۹0 عربستان يك بازرگان را 
براي تحقيق به تايلند فرستاد اما او ناپديد شد. چند 
روز پيش از ناپديد شــدن او،  3ديپلمات سعودی 
در بانكوك به ضرب گلوله كشته شدند. همه  اينها 
روابط 2طرف را بــه تنش كشــاند. اكنون پس از 
30ســال، پرايوت چان اوچا، نخست وزير تايلند به 
دعوت محمد بن سلمان، وليعهد عربستان، به رياض 
سفر كرده است. به گفته دولت تايلند، عربستان به 
۸ميليون كارگر ماهر نياز دارد و تايلند اميدوار است 

بتواند بخشی از اين نياز را برآورده كند.

نورد استريم2

خط لوله گاز نورد استريم2

طول کلي خط لوله: 
12۳۰کیلومتر

 حجم گاز انتقالي در یك روز:
 151میلیون متر مکعب
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 حضرت امیر المؤمنین علي ع: 
اگر مرگ خريدني بود، هر آينه توانگران آن را 

مي خريدند.

 17:26 12:17  غــروب آفتــاب:    اذان ظهــر:  
 اذان مغــرب: 17:46  نیمه شــب  شــرعي: 23:34

  اذان صبح: 5:41  طلوع آفتاب: 7:07

گرينويچ

درآمد 6هزار دالري

 فوالم:  برخــي بريتانيايي ها صاحب شــغل 
جديدي شــده اند كه در واقع بــدون اينكه كار 
خاصي انجام دهنــد ماهانه درآمــدي معادل 
6هزار و 400دالر كســب مي كنند. به گزارش 
آديتي ســنترال، آنها بــه جاي افــراد ثروتمند 
يا گرفتاري كــه وقت كافي براي ايســتادن در 
صف هاي طوالني ندارند آنجا مي ايستند و دقايقي 
پيش از فرا رسيدن نوبت فرد او را خبر مي كنند. 
اين كار براي آنها ســاعتي 20 تا 30دالر درآمد 
دارد. فردي بكت 31ســاله يكي از حرفه اي   ترين 
شــاغالن اين حرفه  جديد است و در شبكه هاي 
اجتماعــي براي خودش مشــتري دســت و پا 
مي كند. او در اين باره مي گويد: يكي از بهترين و 
پولساز ترين صف هاي روزانه ام صف نمايشگاه هاي 

كريستين ديور است. 

كارت را چک كن

حبابي که يک سال نمي ترکد
 

لیل:  حباب ها معموال نماد شــرايط ناپايدار هستند اما حبابي 
كه دانشمندان فرانسوي فرمول ساختش را كشف كرده اند گويا 
حاال حاال ها خيال تركيدن ندارد. به گزارش يورونيوز، اين حباب 
كه با غلظت باالي ماده گليسرول ساخته شده مي تواند 465روز 
دوام آورد. به گفته فيزيكدان هاي دانشگاه ليل فرانسه تبخير و 
گريز آب از پوسته حباب داليل شناخته شده ای هستند كه باعث 
تركيدن حباب می شوند اما استفاده از گليسرول )كه به شدت 
جاذب رطوبت است(، تبخير را جبران می كند و همزمان مانع 
از تخليه آب از پوسته حباب می شود. ليف ريستروف استاد علم 
رياضی در دانشگاه نيويورک می گويد اين دستاورد كاربردهای 
عملی بسياری دارد براي نمونه شماری از محققان در زمينه های 
پزشكی و توليد محصوالت مصرفی هميشه به دنبال آن بوده اند 
تا راه هايی برای مبارزه با تبخير بيابند. يک نمونه از اهميت اين 
امر به معنای واقعی كلمه جلوی چشمان ما قرار دارد؛ اليه اشكی 
كه سطح چشم ها را پوشــانده و هيچ وقت تبخير نمی شود. اين 
پديده حاصل عملكرد مولكول های بزرگی به نام ليپيدهاست كه 
در صورت نبود  آنها، غشای مرطوب به سرعت ناپديد و چشم ها 
خشک می شدند. با استفاده از روش های مقابله با تبخير، می توان 
»زره ای« برای محافظت از قطرات ريز مرطوب در اسپری  های 
دارويی تنفسی ساخت به نحوی كه آن ها را در هوا ماندگارتر كند. 

»توربوسیل« در سايت هاي معماري

نیويورك : ساختمان مشهور به توربوســيل در پارک فناوري 
پرديس تهران يكي از ســازه هاي مورد عالقه معمار هاي جهان 
است. سايت designboom هم اين هفته با توصيف »سازه  اي 
رو به آسمان« به معرفي به آن پرداخته اســت. به گزارش اين 
سايت، نماي بيروني شــگفت انگيز، كنترل دما به وسيله تلفيق 
شيشه و آلومينيوم و نوآورانه بودن اين سازه مهارت و خالقيت  
معمار هاي آن را به نمايش مي گذارد. در ادامه اين گزارش درباره 
بام اين سازه مي خوانيم كه چگونه حجم ساختمان با شيبي 30 
 درجه اي  فضايي مطلوب براي نصب پانل هاي خورشيدي فراهم

 آورده اســت. به گفته خود معماران اين ســازه بريدگی تيزی 
 در سقف شــيب دار وجود دارد كه حس امتداد را به بيننده القا 
می كند و مسير همواری از زمين تا سقف به وجود می آورد. اين 
لبه، نور طبيعی را به صورت غيرمستقيم به تراس های سطوح 
پايين تر می رســاند. تراس بااليی مكانی بــرای گرد هم آمدن 
 و ارتباطات اجتماعی ميان بازديدكنندگان و كاربر ها اســت و 
تراس های پايينی برای استراحت كاركنان در نظر گرفته شده اند.

 عکس: همشهری/ منا عادلاول آخر

 باشگاه
نویسندگان

پنجشنبه

سندپژوهِ فرش شناس

شــايد از خودتان بپرســيد حاال 
كه 4طلوع از زادروز 93ســالگي 
»سيروس پرهام« گذشته اســت، نوشتن درباره او ديگر چه 
بهره اي دارد. اما يادكردن از اين نادره كاراِن روزگار همه اش 
لطف است. آن هم براي مردي كه هرچه كرد و در هر عرصه اي 

كه وارد شد، تازگي داشت.
هم در روزنامه تهران ژورنال وابســته به مؤسسه اطالعات 
روزنامه نگاري كرد و هم در انتشــارات فرانكلين ويراستاري 
و در كنار منوچهر انور و فتح اهلل مجتبايي، ويرايش در ايران 

را پايه گذاشت.
او را بايد از نخســتين منتقدان ادبي ايران، در مفهوم مدرن 
آن دانست. افزون بر اين، در ترجمه هم قلِم قهاري دارد كه 
سرپرستي مجموعه 15جلدي »سيري در هنر ايراِن« آرتور 

پوپ، ايران شناس آمريكايي معيار اعالي آن است.
هم بنيانگذار سازمان اســناد ملي ايران است و هم از بانيان 
موزه فرش ايران. هم سندپژوه است و هم فرش شناس و البته 
همچنان دغدغه مند سندها و فرش هاي اين سرزمين است و 
اگرچه كهولت سن، سالب توان پيشين شده است اما دست 

از پژوهيدن و بررسيدن برنداشته است.
تازه ترين كتابــش، »فــرش و فرش بافي در ايــران« را در 
92ســالگي، يعني 66ســال پس از نخســتين منشورش، 
»رئاليسم و ضدرئاليسم« منتشر كرد بود و دوسه ماه بيشتر 
نشد كه چاپش تمام شد. اين يعني هنوز بسان جواني قلم بر 
كاغذ مي لغزاند، به كارهاي تازه مي انديشد و لحظه اي از فكر 

ايران و فرهنگش بيرون نمي آيد و به دنبال اعتالي آن است.

آمپــول مســّکن تبــي  را زده ام
زده ام را  عربــي  تنــد  ادويــه 

معشوق چنان چهارشاخ است، انگار-
از عمــق يمــن، ابوظبــي را زده ام

    

من حمله قلبي شــد ه ام؛ دم بدهند
يــک زندگــيِ  شــبیه آدم بدهند

کارآمــوزم بــه حلقه رنــدان، تا-
مانند کف حقــوق، رشــدم بدهند

    

قلبي کــه درون جــاده ات مي راند
جز دنده  شــور، شــیوه اي مي داند؟

مانند »جوکر« شــده دلم در طلبت
»يُبس« است، ولي عجیب مي خنداند

    

من شورشــي جهان تو مي گشــتم
زيتون نــه، پیازِ  خوان تو مي گشــتم

تو »اصغر فرهــادي« من بودي لیک
»مهــران غفوريان« تو مي گشــتم

    

اي آنکه مقیم گاري ام خواهي شــد
يا آلبوم يــادگاري ام خواهي شــد

اين رابطه بــا تنش اگــر پیش رود
تحريــم خزانه داري  ام خواهي شــد

    

احســاس عجیب  يا که خاصی بدهی
کوبیده بــه مرد آس و پاســی بدهی

در چشم تو من اگر که چون »طارمی «ام
پرواز قشــنگ اختصاصــی بدهی

تقويم / مرگعدد خبر

پايان ناتور دشت

جروم ديويد سلینجر يا همان جي. دي سلینجر، 
نويسنده معروف آمريکايي مردي گوشه گیر 
و منزوي بود که در خانه وياليي اش را به روي 
کســي باز نمي کرد و برايش هم مهم نبود که 
میلیون ها آدم، پشت حصارهاي بلند خانه اش 
منتظر شکستن سکوت طوالني »نويسنده« 
بودند تا از او بیشتر بدانند. سلینجر »هايکو« 
مي سرود و زماني بیلیاردباز ماهري بوده است. 
شــیفتگي او به مذاهب شرقي هم که معروف 
است. مي گويند اوايل ازدواجش هیچ موجود 
زنده اي، حتي حشــرات، حق کشته شدن در 
خانه سلینجر را نداشتند! سلینجر در سال1942 
به ارتش پیوست. زمان خدمتش در ارتش، با 
ارنســت همینگوي مالقات کرد. آن دو رابطه 
خوبي با هم برقرار کردند و ســلینجر بخش 
عمده کتاب ناتور دشت را در همان دوران جنگ 
نوشت. سلینجر پس از تالش ناموفقش براي 
چاپ رمان ناتور دشت، به نیويورکر رفت؛ جايي 
که يک داستان کوتاه درباره شخصیت هولدن 
کالفیلد فروخته بود. نیويورکر به گزيده اي از 
رمان ناتور دشت جواب رد داد و حرفشان اين 
بود که شخصیت کالفیلد غیرقابل باور است. 
اما با چاپ نهايي و موفقیت آمیز کتاب، سلینجر 
کم کم مشهور شــد و انتظارها نسبت به چاپ 
کتاب هاي بیشتري از او باال رفت؛ اما سلینجر 
در برابر درخواست خوانندگان و طرفدارانش 
مقاومت مي کرد. بسیاري او را به عنوان يک آدم 
وسواسي مي شناختند و اتفاق هاي باورنکردني 
مربوط به او را دنبــال مي کردند. مثال يکي از 
اين اتفاق ها حذف عکس ســلینجر از تمام 
نسخه هاي شخصي کتاب هايش، توسط خود او 
بود. سلینجر نگذاشت هیچ عکسي از او منتشر 
شــود. حتي بعد از چاپ دوم »ناتور دشت« با 
اصرار زياد توانست ناشــر را مجبور به حذف 
عکسش از جلد کتاب کند. در نهايت جي دي 
ســلینجر مرموز در 27 ژانويه 2010 میالدي 
درحالي که 91سال داشــت، به مرگ طبیعي و 
به دلیل کهولت سن در محل زندگي خود در شهر 

کوچک کورنیش در نیوهمپشاير درگذشت.

حافظ

حال خونین دالن که گويد باز
وز فلک خون خم که جويد باز

نقشه كرونايي ايران باز هم در حال تغيير كردن است 
و رنگ هايش از آبي و زرد به ســمت نارنجي و قرمز 
شــدن پيش مي رود. با همه اين تفاســير همچنان 
هستند كســاني كه واكســن كرونا نزده اند و مثل 
ويروس متحرک در حال تردد در شــهر هســتند. 
مسئوالن هم براي اينكه از مبتال شدن بيشتر افراد 
جلوگيري كنند راهكارهايي ارائــه داده اند كه يک 
نمونه اش الزامي شــدن نصب كارت واكســن روي 
شيشه خودروي تاكســيرانان پايتخت است. آنطور 
كه ســيدامير هنجن، معاون نظارت و امور مناطق 
سازمان تاكسيراني شهر تهران گفته 5هزار و 177 
تاكسيران هنوز براي دريافت واكسن اقدام نكرده اند 
و با توجه به حساسيت شــغلي و ارتباط بي واسطه و 
مستمرشان با شــهروندان، نمي توان در اين زمينه 
اغماض كرد. بنابراين رانندگان تاكسي بايد با مراجعه 
به سايت ســالمت وزارت بهداشــت، تصوير كارت 

واكسن ديجيتال داراي كيوآر )QR( كد را دريافت 
و آن را روي شيشه جلوي تاكسي، درقسمت پايين 
سمت راست، نصب كنند. اين كار از نيمه بهمن ماه 
براي تمامي تاكســيران ها الزامي است و اگر راننده 
تاكسي كارت نداشته باشد، عوامل نظارتي سازمان 
تاكســيراني، از ادامه فعاليتش جلوگيري مي كنند. 
نمونه بعدي راهكارهاي مسئوالن براي كنترل كرونا، 
فروش بليت جشنواره فجر تنها به واكسن زده هاست. 
محسن فرهادي، معاون فني مركز سالمت محيط و 
كار وزارت بهداشــت گفته با اتصال وزارت ارشاد به 
سامانه مديريت هوشمند كروناي »ايران من«، بليت 
تنها به كساني كه واكسينه شده باشند و بدانيم كه 
بيمار نيستند فروخته مي شــود. در مورد رانندگان 
تاكسي بايد بگوييم كه بسياري از اين رانندگان كه 
قرار بود اگر واكسن نزده باشــند از اول بهمن از كار 
معلق شوند، هنوز در خيابان ها در حال مسافركشي 
هستند و قاعدتا كارت واكسن هم ندارند كه بخواهند 
روي شيشه ماشين نصب كنند، با اين حال به راحتي 
در شهر تردد مي كنند. حتي اگر كارت واكسن هم 
روي شيشه نصب كنند، كدام مسافري اين كارت را 

چک مي كند كه ببيند جعلي است يا واقعي. امكان 
اين كار اساسا بسيار دشوار است چون شما در لحظه 
تاكســي گرفتن فرصت چنداني براي اين عمليات 
چک كردن نخواهيد داشت. فروش بليت جشنواره 
فجر به واكسينه شده ها هم اشــكاالت زيادي دارد. 
همين حاال كه اين نوشــته را مي خوانيد، يک روز از 
آغاز فروش بليت جشنواره فيلم فجر گذشته بدون 
اينكه واكسينه شدن خريداران كنترل شود. ضمن 
اينكه وزارت ارشاد هنوز به سامانه مديريت هوشمند 
كروناي »ايران من« متصل نشــده و معلوم نيست 
اين اتصال كي قرار است رخ دهد و تا آن زمان چقدر 
بليت فروخته شده باشد. ضمن اينكه بسياري از اين 
بليت ها در چند روز آينده احتماال در بازار ســياه به 
فروش می رســند كه هيچ قانون و مقرراتي ندارد و 
افرادي هم كه واكســن نزده اند به راحتي مي توانند 
اين بليت ها را تهيه كنند. با اينكه مسئوالن از عوامل 
نظارتي مي گويند كه قرار اســت جلوي تخلفات را 
بگيرند، اما آنچه مشهود اســت اينكه همچنان اين 
تخلف ها انجام مي شود و طرح ها و راهكارها به صورت 
جدي به اجرا در نمي آيد. تا وقتي نهادهاي باالدستي 
به صورت جدي به اين ماجرا ورود نكنند و نظارت ها 
بيشتر نشود، بروز موج هاي بعدي كرونا قطعي خواهد 

بود و آسيبش يقه همه را خواهد گرفت.

خانه ســردار اســعد 
بختيــاري در محدوده 
باغ ايلخاني احداث شده است. باغ توسط اهلل قلي خان 
ايلخاني معروف به حاجي ايلخاني بنا نهاده شد و البته 
سال هاست كه ســاختمان هاي مربوط به بانک ملي 
ايران در اين مجموعه قرار دارد. اين محدوده در دوران 
قاجار محل سكونت رجال و درباريان بود. اين باغ كه 
در محدوده خيابان فردوســي تا محدوده ســرهنگ 
ســخايي امتداد مي يابد، با باغ هــاي صنيع الدوله كه 
بعدتر عمارت خانه قوام)موزه آبگينه و ســفالينه هاي 
ايران(، بــاغ حاجب الدوله، باغ امين الســلطان)خانه 
اتحاديه(، باغ ايلچي و باغ اتابک)سفارت فعلي روسيه( 

همسايه است.
خانه موســوم به ســردار اســعد بختياري توســط 
جعفرقلي خان بختياري)سردار اسعد سوم( بنا نهاده 
شــد و در مالكيت بانک ملي قرار دارد. جعفرقلي خان 
بختياري معروف به سردار بهادر و سردار اسعد سوم، 
از رجال سياســي و نظامي اواخر دوره قاجار و پهلوي 
اول بود. او در آخرين سال هاي پادشاهي احمدشاه در 
كابينه حسن مستوفي الممالک از 1296 تا 1297 و در 

كابينه رضاخان پهلوي از 1302 تا 1303 وزارت پست 
و تلگراف را برعهده داشت. او در دوران پهلوي در كابينه 
محمدعلي فروغــي از 1304 تــا 1305 و در كابينه 
هدايت از 1306 تا 1313 براي 2 دوره وزير جنگ بود. 
جعفرقلي خان از رؤساي ايل بختياري، فرزند عليقلي 
خان سردار اسعد و از فاتحان تهران در جريان انقالب 
مشــروطه بود. او در دوره پنجم مجلس شوراي ملي 
به نمايندگي از منطقه بختيــاري، در مجلس حضور 
داشــت. جعفرقلي خان در ســال 1313 درحالي كه 
هنوز وزارت جنگ را برعهده داشت، به دستور رضاشاه 
دستگير شــد و چندي بعد توسط پزشک احمدي در 
زندان قصر به قتل رســيد. جعفر قلي خان در ســال 
1291مقارن با ســاخت عمارت قوام السلطنه دستور 
ساخت اين بنا را مي دهد. در ســال 1307دولت اين 
باغ را تصرف مي كند و بعد از 5ســال مرمت و ساخت 
و ســاز، بانک ملي را در محوطــه آن احداث مي كند. 
در طول ســاليان اين عمارت كاربري هاي گوناگوني 
داشته اســت ازجمله دايره فالحت، باشگاه بانک ملي 
و كتابخانه تا اينكــه در ســال1382 به عنوان موزه 
اختصاصي بانک ملي تغييــر كاربري مي دهد در واقع 

بخشي از مجموعه آثار هنري متعلق به بانک و هداياي 
جشن پنجاه سالگي بانک)شهريور 57( در اين محل به 
نمايش درآمد. اين بنا در سال 1355با شماره 1349در 
فهرســت آثار ملي ايران ثبت مي شــود و هم اكنون 
به عنوان محل برگزاري جلســات و همايش هاي مهم 

بانک مورد استفاده قرار مي گيرد.
اين ســاختمان كه به لحاظ معماري و تزئينات بسيار 
فاخر و نمونه است توسط علي محمدخان معمارباشي 
صانعي طراحي شــده اســت. او فرزند استاد حسين 

كاشاني معروف به معمار ديوان است.
اين معمار در آثار خود به ويژه در عمارت سردار اسعد 
و قوام السلطنه الگو و ســبكي از معماري را در اواخر 
قاجار- اوايل پهلــوي پايه ريزي كرد كــه تلفيقي از 
معماري ايراني و اروپايي است در اين سبک تخصيص 
فضا و پالن اصلي ســاختمان ملهم از معماري غربي 
است كه با تزئينات و ارائه هاي معماري ايراني البته در 
لحني منطبق با فضا آراسته شده است. ساختمان در 
2 طبقه با پلكاني از چوب و تزئينات چوبي در مركز بنا 
به شيوه غربي ساخته شده است. در ساير بخش ها نيز 

آينه كاري و گچبري به كار رفته است.
اين عمارت زيبا در قلب محوطه ســاختمان مركزي 
بانک ملي ايران هرچند فعال بازديد عمومي ندارد اما به 
مدد دنياي مجازي مي توان بازديد آنالين آن را تجربه 

كرد و كيفور شد.

قصه شهر

سارا كریمان

عمارتي با آدرس یگانه
محوطه ساختمان مركزي بانك ملي ایران، خانه سردار اسعد بختياري

حمیدرضا محمدي
روزنامه نگار

فاطمه عباسينگاه
روزنامه نگار

عیسی محمدی
روزنامه نگار

 بی تعارف و تکلف ، مثل همیــن متن کوتاهی که 
می بینید. ما منتظريم تا نوشته هايتان درباره مسائل 
روزمره، مشکالت و دغدغه هايتان را برای ما ارسال کنید. اگر اهل طنز 

و کاريکاتور و طراحی هم هستید جايتان اينجا محفوظ است. متن يا 
طرح تان که آماده شد يک تماس  با شماره 23023636 بگیريد تا برای 

رساندنش به  ما ، راهنمايی تان کنیم. 

فراخوان

آخر مصور

    اثر  مجید اديبی
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سعید سهیلی گیشه را به خوبی می شناســد و معموالً آثار 
پرفروشی هم می ســازد. او معتقد اســت در آثار طنزی كه 
می ســازد، غالبًا حرف هایی جدی و مهــم مطرح می كند و 
می گوید از بازخورد مخاطبان دریافته كه آنها نیز این جدیت 
را تایید می كنند. سهیلی فیلمســازی را از ابتدای دهه 70 
شروع و با »مردی شــبیه باران«، توجه ها را به خودش جلب 
كرد. جالب اینكه او در دهه 90 با فیلم هایی مثل »چارچنگولی« و »گشت ارشاد« مدتی 
توانست حتی ركورددار پرفروش ترین های سینمای ایران هم بشود. حاال هم كه »گشت 
ارشاد 3« او، در آستانه 40میلیاردی شدن است. سعید سهیلی برخالف انتقادهای ریز و 
درشتی كه به فیلم اخیر او مطرح شده، تمام قد از آثارش و سبك فیلمسازی خود دفاع 
می كند و سینمای نیمه تعطیل ایران بعد از كرونا را، به نوعی مدیون این اثرش می داند. 
اگر عالقه مند شده اید كه توضیحات این كارگردان سینمای كشورمان را بخوانید، پس 

مصاحبه روز هفتم با سهیلی را از دست ندهید.

یادداشت

طنزهایمنازدیگرفیلمهایمجدیترند

بازیگری
رؤیایكودكیمنبود

خوشحالمكه
رنگینشدم

زشتنیستی
زشتمیبینی

شادی مختاری بازیگر جوانی است كه با سریال 
»جزیره«  سیروس مقدم حسابی خبرساز شده

مجید جاللی، آقا معلم فوتبال ایران از خاطرات چند 
دهه مربیگری در فوتبال می گوید

چرا بعضی افراد مدام از ظاهر خود ابراز نارضایتی 
می كنند

121510
حالخوبمنازتو

پولخوبتوازمن...
بله، در ادامه جریانات 
هفتــه  یادداشــت 
گذشته روز هفتم، این 
هفته با جناب ســعید 
ســهیلي هــم گپ و 
گفتي داشته ایم. اتفاقا 
به نكته جالبي اشــاره 
كرده كه موضوع و اساس همان یادداشت قبلي ما 
بوده است. دقت كنید كه اینجا نه قصد نقد فیلمي 
از جناب ســهیلي را داریم، نه چیز دیگري، صرفا 
اصل كالم مدنظر ما هست؛ كه طبیعتا جایگاه نقد 
و بررسي و... جایگاهي دیگر است و شاید بنده یا 
امثال بنده سوادمان به آن نرسد و دوستان دیگر 
ما در روزنامه هســتند كه توان و وظیفه چنین 

كاري را دارند.
اصل كالم سعید ســهیلي این است كه امروزه 
آثار سینمایي طنز مي فروشــند، به این علت 
كه حال مردم بد اســت و مردم بــه طرف آثار 
طنز مي روند تا براي چند لحظه هم كه شده، 
حال شان خوب بشود. بعد هم اشاره كرده كه 
بله، مــردم از فیلم هاي جــدي كمي گریزان 
شده اند چون حال خودشان بد است و در این 
بین، نمي توانند به تماشــاي وضعیت زندگي 
و قصه زندگــي قهرماني بنشــینند كه از آنها 

بدبخت تر است و... .
این حرف، حرف به غایت درســتي است. مردم 
وقتي كه ناراحتند به سمت طنز و شادي گرایش 
بیشــتري دارند، چرا كه مي خواهند براي چند 
لحظه هم كه شــده دردهاي شــان را فراموش 
كنند. تا حاال دقت كرده ایــد كه چرا بزرگ ترین 
غزلســرایان ایران بعد از حملــه مغول ها ظهور 
كردند؟ از این بابت قابل بررسي است؛ كه مردم 
دیگر از وحشي بازي هاي قوم مغول و جبر زمانه 
و... خسته بودند و مي خواستند به سمت تغزل و 

غزل و... بروند تا همه  چیز را فراموش كنند.
چند نفري از همكاران عزیز، در توییت هایي كه 
داشتند اشاراتي به تماشاي فیلم »قهرمان« اصغر 
فرهادي كرده بودند. البته كــه جناب فرهادي 
فخر سینماي ایران هســتند و یك تنه نیمي از 
جایزه هاي معتبر تاریخ ســینماي ایــران را در 
كارنامه شان دارند. اما این دوستان معتقد بودند 
كه فیلم قهرمان زیادي تلخ اســت. حتي یكي از 
دوستان از عبارتی استفاده كرده بود كه به معناي 
چركین بودن داستان و قصه این فیلم بوده است. 
البته كه ســینماي جناب فرهادي قابل احترام 
اســت؛ ولي گاهي از منظر جامعه شناسي هنر و 
سینما هم باید به آثاري كه دارند شكل مي گیرند 
اشاره كرد. به این ترتیب كه وضعیت اجتماعي 
امروز ما، شاید مناسب آثاري از این دست نباشد؛ 
هرچند كه به خودي خــود در ماهیت وجودي 

چنین آثاري، نه نقصي هست و نه اشكالي.
از اینجاست كه نقبي به فلسفه هنر و حتي فلسفه 
طنز هم مي توانیم بزنیم و براي اهالي طنز و هنر، 
رســالت هایي فراتر از تولید صرف و خلق صرف 
آثارشان قائل بشــویم. طبیعي هم هست؛ وقتي 
كه هنرمنــدان و طنزپردازان، خــود را در مقام 
و مرتبه اي مي بینند كه به عنوان یك شــهروند 
و هنرمند نســبت به وضعیت امروز كشورشان 
بي تفاوت نباشــند، پس این مســئولیت را هم 
دارند كه با كارهایي كــه مي كنند، حال مردم را 
گاهي عــوض كنند؛ حال همیــن مردمي را كه 
همین هنرمندان را حمایت كرده اند و به جایگاه 
فعلي شان رسانده اند. حقیقت ماجرا این است كه 
اگر این مردم نبودند، اساسا چرخه اقتصاد هنر و 
طنز این مملكت هم به گونــه اي پیش نمي رفت 
كه ایــن افراد بتوانند در مســیري كه دوســت 
دارند، رؤیاپردازي كرده و به جایگاه امروزشــان 
برسند. اینطور نیســت؟ در واقع این هنرمندان 
و طنزپردازان، به نوعي عملي شــدن آرزوهاي 

خودشان را مدیون همین مردم هستند.
به واقع اجازه بدهید كمي بحث را جلوتر هم ببریم 
و اشــاره كنیم كه این هنرمندان و طنزپردازان 
هستند كه به مردم و مخاطبان نیاز دارند، نه اینكه 
آنها تصور كنند این مردم و مخاطبان هستند كه 
به هنرمندان و طنزپــردازان نیاز دارند. وقتي كه 
نگاه این عزیزان اینطور تغییر پیــدا كند، از آن 
خودشــیفتگي خاصي كه برخي از این جماعت 
دارند كاسته مي شود و مدام به فكر این خواهند 
بود كه خدمتي براي مردمان شان انجام بدهند. 
گاهي این خدمــت مي تواند ســاخت یك طنز 
ناب و خوب باشد یا ســاخت یك فیلم سینمایي 
درست و حسابي، بدون اینكه نیازي باشد در آن از 
چرك بازي هاي اجتماعي براي توجه گرفتن هاي 

داخلي و جهاني سود برده شود.
بله، امروز مــردم به اندازه كافي دردســر و درد 
دارند. در اینجاســت كه مســئولیت هنرمندان 
و طنزپردازان به نســبت مقتضیات زمانه تغییر 
مي كند. یعني در ابتداي امر، هنرمندان ما وظیفه 
دارند طوري رفتار و گفتار نكنند كه بر دردهاي 
این مردم افزوده شــود؛ چنان كــه برخي از آنها 
چنین مي كنند؛ از قبیل نمایش هاي غیرضروري 
 سطح زندگي و حرف هاي خاصي كه مي زنند و...  . 
در مرتبه دوم نیاز هست كه حاال، بعد از اعتباري 
كه از مردم و توجه آنها گرفته اند، كاري براي حال 
بد همین مردم بكنند؛ از طریق هنري كه دارند 
و اثري كه مي توانند بگذارند. و در مرتبه سوم نیز 
خود را جداي از این مــردم ندانند؛ بلكه به قول 
جناب سعید سهیلي، با آنها باشند و نفس بكشند 
و زندگي كنند و قدم بزنند تا به شناخت بیشتري 
از آنها برسند و این شناخت را به آثارشان سرایت 
بدهند. هرچند كه این كارها صرفا هم نباید براي 
شناخت مردم انجام بشود؛ بلكه با این فلسفه باید 
صورت بگیرد كه اساسا هنرمندان نیز خود بخشي 
از مردم اند؛ پس چه نیازي وجود دارد كه حرفي 

دیگر بزنند و در برج عاجي دیگر بنشینند و...؟ 

عیسی محمدی

    جناب سهیلی، االن دارید چه كار 
می كنید؟

مشغول نگارش 3فیلمنامه با تیم های مختلفم. در 
نهایت هر كدام بهتر از آب دربیاید، درباره ساخت 

آن تصمیم می گیریم.
    كار جدی یا طنز؟

یكی از آنهــا كمــدی و دو تا اجتماعی  اســت. 
2فیلمنامه اجتماعی را یك تیم دارد كار می كند و 

دیگری را یك تیم مستقل دیگر.
    سعید ســهیلی از پول سازترین 
سینماگران ایرانی است. چطور راز 
و رمز در اختیار گرفتن نبض گیشه 

سینمای ایران را یاد گرفته اید؟
رازی ندارد؛ خیلی خیلی خیلی ســاده اســت، 

بی اندازه ساده. باید مردم را بشناسید، همین.
    این شناخت مردم یعنی چه؟

این مفهوم یك كلمه یا شعار نیست، بلكه یك مسیر 
است كه طی می شود تا به این شناخت برسید. باید 
با مردم باشی، با آنها زندگی كنی، داخل آنها باشی، 
با آنها نفس بكشی، قدم بزنی، هم سلیقه و همدرد 
باشــی، با آنها سوار اتوبوس شــوی و به مسافرت 
بروی و... . در این صورت می توانی مدعی شــوی 
كه مردم را شناخته ای. فیلمسازی كه نه با مردم 
زندگی می كند نه قدم می زند و نه سلیقه و درد و 
دغدغه آنها را می داند، در نهایت متوجه نمی شود 
كه مردم از سینما و فیلم چه می خواهند و در این 
صورت به جاده خاكی می زنــد. در نتیجه فیلمی 
می سازد كه دغدغه و ســلیقه مردم نیست. پس، 
اصل اول شناخت مردم است و برای شناخت مردم، 

باید با مردم بود.
    شما به این شناخت رسیده اید؟

نگفتم به این شناخت رسیده ام. فقط اشاره كردم هر 
فیلمساز  برای اینكه اثرش مورد استقبال مردم قرار 
بگیرد، باید این مسیر را طی كند؛ من هم سعی ام 
این بوده تا بین مردم باشــم و با آنها نفس بكشم. 

امیدوارم كه به این شناخت برسم.
    شــما كه در ســینما موفق اید، 
وسوسه نشده اید كه به شبكه نمایش 

خانگی بروید؟
به هیچ وجه. تا وقتی در توانم باشد كه فیلم بسازم 
و مردم را به سالن ســینما بكشانم و روی صندلی 

سالن بنشــانم و كاری كنم كه تماشاچی تا پایان 
فیلم از روی صندلی اش بلند نشود و از سالن خارج 
نشود، به چیز دیگری نمی اندیشم. هرچند كه این 
نظر من قطعی و قاطع نیست؛ هر احتمالی در هر 
زمانی ممكن است بیفتد و پیشنهادی یا شرایطی 
مطرح بشود تا این كار را هم بكنم. ولی فعاًل ترجیح 
می دهم فیلم ام را بســازم و در خانه ای كه بلدم، 

بازی كنم.
    در كارنامه شما فیلم های مهمی 
مثل مردی شــبیه باران وجود دارد 
و البته كلی فیلم طنز دیگر. مسیر 
فیلمسازی شما از ژانر جدی می گذرد 

یا از ژانر طنز؟
فیلم هــای طنز مــن از فیلم های جــدی من نیز 
جدی ترند. دلیلی نمی شود چون فیلمی به صورت 
طنز ســاخته شــده، جدی و مهم هم نباشد. در 
بیشتر مواقع با زبان طنز و كنایه و شوخی است كه 
مهم ترین و جدی ترین حرف هایــی كه به صورت 
جدی نمی شــود گفت، بیان می شود. گشت ارشاد 
 یك و دو و ســه، به خصوص گشــت ارشــاد سه، 
فیلم هایی جدی و مهم هســتند كه در قالب طنز 
ساخته شــده اند و تاریخ قضاوت خواهد كرد كه 
گشت سه چه اتفاقاتی رقم خورده و چه حرف هایی 
زده شده كه كسی جرأت حتی نزدیك شدن به آنها 

را نداشته است.
    این، یعنی همین مســیر و ژانر را 

ادامه خواهید داد؟
هیچ چیز برای یك فیلمســاز مشــخص نیست. 
ســینماگری كه تصمیم بگیرد كه مثاًل سال بعد 
این كارها را می كنم، فیلمساز موفقی نخواهد بود. 
باید در لحظه و حال و ساعت و حتی دقیقه و ثانیه 
زندگی كرد و طبق مقتضیات همین لحظه ها فیلم 
ساخت. من شاید یك ســال دیگر، اصاًل دنیایی 
دیگر داشته باشم با دغدغه هایی دیگر. همه  چیز 
بســتگی دارد كه مثاًل اگر ســال بعد می خواهم 
فیلمی بســازم، حال خودم خوب باشــد یا نه؛ یا 
حال روزگارم خوب باشــد یا نه. ولی می توانم این 
نكته را اشــاره كنم تا وقتی كه مــردم ما مملو از 
مشكالت اقتصادی و فرهنگی و سیاسی و طالق و 
فقر و اعتیاد و آسیب های اجتماعی و اجاره خانه و... 
هستند، قطعاً نیاز بیشتری به طنز و كمدی دارند، 
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چرا كه حال شان بد است و فیلم كمدی و طنز برای 
لحظاتی حال شان را خوب می كند. كسی كه حالش 
بد است، طبیعی است قصه شخصیت و قهرمانی را 
كه حال بدتری نسبت به خودش دارد دنبال نخواهد 
كرد. در این صورت اســت كه طنز بیشتر خواهد 
فروخت، چرا كه به حال بد مردم و اینكه می تواند 
حال شان را خوب كند ولو برای لحظاتی، ربط دارد.
    شــما نقدهایی كه به ســبك 
فیلمسازی تان می شود را هم دنبال 

می كنید؟
كسی كه بگوید توجهی به نقد فیلم، فروش فیلم 
و استقبال مخاطب از فیلم ندارم دروغ می گوید. 
مگر می شود آدم فیلمی بسازد و آن وقت استقبال 
مردم و فروش و نظــرات منتقدین و مردم برایش 
مهم نباشــد؟ هر نظری برای فیلمساز مهم است؛ 
درســت یا غلط، از طرف فرد بی ســواد یا منتقد 
حرفه ای یــا غیرحرفه ای. اینها باعث می شــود از 
چنین تجربه هایی برای آثار بعدی اش سود ببرد. 
ولی اینكه بگویم چون منتقدها فیلمی از من را نقد 
كرده اند و این باعث شود تا مسیرم را تغییر بدهم، 
اینطور نیست. قطعاً از جنبه های مثبت نگاه شان 
سود می برم و جنبه های منفی را فراموش می كنم.

    جایــی اشــاره كــرده بودید 
فیلم هایی مثــل »چارچنگولی« و 
گشت های ارشاد فیلم های راحت و 
فیلم هایی مثل »مردی شبیه باران« 
و »مردی ازجنس بلــور« فیلم های 
سخت تان هســتند. این راحت و 
سخت بودن فیلم های تان را چطور 

هیچ چیز برای یك فیلمساز 
مشخص نیست. سینماگری كه 
تصمیم بگیرد كه مثالً سال بعد 
این كارها را می كنم، فیلمساز 
موفقی نخواهد بود. باید در لحظه 
و حال و ساعت و حتی دقیقه و 
ثانیه زندگی كرد و طبق مقتضیات 
همین لحظه ها فیلم ساخت

تقسیم بندی می كنید؟
چارچنگولی و گشت ارشــادها را با هم یك كاسه 
نكنید، چرا كــه از دو دنیای كامــاًل متفاوت اند. 
چارچنگولی یك فیلم كاریكاتوری و ســهل بود، 
ولی گشت های ارشاد اینطور نبودند. در گشت های 
ارشاد من حتی تماشاگری داشتم كه گله می كرد 
چرا سر این فیلم ها مردم می خندند! جواب دادم 
كمدی است دیگر؛ گفت من گریه كردم و عصبی 
شدم و حرف های مهمی در این آثار زده شده و چرا 
مردم باید بخندند؟ بعدها مشخص خواهد شد كه 
در این آثار چه تابوهایی را شكستیم و چوب در چه 
النه زنبورهایی كرد یم. من هیچ وقت معتقد نیستم 
كه گشت های ارشاد فیلم های سهل و ساده ای در 

سینمای من هستند.
    شما ظاهراً به نقل قصه های جدید و 
خاص در آثارتان عالقه زیادی دارید. 

نگاهتان به قصه در سینما چیست؟
به نظر من مثلث قصه، قهرمــان و رؤیاپردازی در 
سینما نقش بســیار مهمی دارد. متأسفانه بعد از 
انقالب این مثلث را از سینما گرفته ایم یا خیلی 
كم رنگ شده. سینمای هند امروزه از رؤیاپردازی 
سود می برد، سینمای هالیوود از قهرمان پردازی 
و ســینمای اروپا از قصه پــردازی. بعد از انقالب 
قهرمان در ســینمای ما خیلی كم رنگ شده؛ ما 
باید در ســینمای مان  قهرمان ببینیم. بعد این 
قهرمان ها را در قصه هایی حرفــه ای وارد كنیم 
و مردم را در سالن های تاریك ســینما، وادار به 

رؤیاپردازی كنیم.
    اجازه بدهید كمــی از فرزندتان 
ساعد هم بپرسیم. كارگردان بودن 
شــما چقدر در دیده شدن ساعد 
نقش داشته؟ و اینكه چرا سینا، دیگر 
پسرتان كه تجربه بازیگری دارد مثل 

ساعد دیده نشده؟
ســاعد نزدیك 25فیلم و مجموعه نمایشی بازی 
كــرده. تنها در 4 فیلــم از آثار مــن حاضر بوده؛ 
گشت های ارشــاد و »كالشــینكف«. در بیشتر 
فیلم هایش بــا كارگردان هــای مطرحی چون 
كیمیایی و داوودی و شــهبازی و... را كار كرده. 
بهتر اســت من نظری درباره ســاعد ندهم؛ این 
كارگردان ها و همچنین منتقدها با انتخاب های 
خودشــان، عماًل در حال نظــر دادن در این باره 
هستند. كاندیدا شدن ساعد در 4 دوره فیلم فجر 
یك نظر است، دیگر نیازی به نظر من نیست. ساعد 

حاال مستقل است و از زیر سایه سعید سهیلی خارج 
شده؛ و حتی افتخار می كنم كه روی سر من نیز 
اسم و اعتبارش سایه انداخته. ولی سینا در آغاز راه 
است؛ یك فیلم اكران شده دارد و یك فیلم در حال 
اكران كه در فجر امسال نمایش داده می شود. قطعاً 
مقایسه او با ساعد كه 20، 25 اثر پخش شده دارد، 
شاید منطقی نباشد و باید به او زمان بیشتری داد.

    دنباله سازی در سینمای ایران چه 
تاریخچه ای دارد؟

قبل از انقالب هم وجود داشته كه بازیگرانی ثابت 
در چند فیلم از یك كارگردان بــازی می كردند، 
ولی اسم فیلم عوض می شد. بعد از انقالب تعداد 
این فیلم ها بیشتر شد. گشت های ارشاد نخستین 
سه گانه ای در تاریخ سینمای بعد از انقالب بودند 
كه در هر سه نسخه خود، موفق ظاهر شده و فروش 
باالیی داشتند. جالب اینكه مابین مخاطبان بابت 
اینكه كدام گشــت ارشاد بهتر اســت، اختالفات 
زیادی وجود دارد. این، یعنی هر كدام از این فیلم ها 

مخاطب خودش را داشته است.
    نگران نبودید كه گشت ارشاد سه 
به سرنوشت دیگر دنباله هایی كه در 
سینمای ایران ساخته شده و موفق 

نشدند، دچار شود؟
اگر یك درصد نگران بودم كه گشــت ارشاد سه، 
بهتر از یك و دو نمی شــود یا بیشتر نمی فروشد، 
حتماً نمی ساختم. من وقتی به قطعیت برسم كه 
این فیلم با مخاطب ارتباط بگیرد، شروع به ساخت 
می كنم. البته نگرانی ها برای هر فیلمسازی وجود 
دارد. ولی من به بچه های گشــت ارشاد سه گفته 
بودم كه این فیلم نزدیك 40میلیارد تومان خواهد 
فروخت؛ كه امروزه به این عدد نزدیك شده ایم. من 
قبل از ساخت و پخش فیلم، همه  چیز را مطالعه و 
برنامه ریزی می كنم؛ اینطور نیست كه بگویم فیلم 

می سازم تا بعدش ببینم چه می شود.
    و حرف آخر یا حرف باقی مانده؟

همه سینمای ایران در دوران كرونا تقسیم بر دو 
شد؛ بدبین ها و خوش بین ها. بدبین ها می گفتند 
دست كم 5 سال طول می كشد سینما سرپا شود 
و به بازدهی برسد. خوش بین ها می گفتند 2سال 
زمان نیاز است. تنها كسی كه معتقد بود اگر فیلمی 
خوب در شــرایطی خوب با مردمی كه خسته از 
خانه نشستن شده اند ارتباط بگیرد یك روزه سینما 
را سرپا می كند، من بودم. وقتی گشت ارشاد سه 
آمد، سینماهای تعطیل شده یا نیمه تعطیل جان 
تازه ای گرفتند. این باعث شده تا دیگر فیلمسازها 
كه در نوبت اكران بودند، امیدوار بشوند كه فیلم 
آنها هم خواهد فروخت. بعــد از اكران و موفقیت 
گشت ارشاد سه در گیشه، تهیه كننده های زیادی 
درخواســت اكران دادند، درحالی كه قبل از آن 
به دلیل ترس از استقبال ســینماروها، حاضر به 
این كار نبودند. گشت ارشاد سه چه فیلم من باشد 
یا نه، سینما را بعد از كرونا مدیون خودش كرده؛ 
چرا كه چراغش را روشــن كرده و رونق را به آن 
برگردانده. انتظار ندارم هیچ سینماگر و تهیه كننده 
و سینماداری از سعید سهیلی تشكر كند، ولی ما 
قطعاً در ســینمای ایران، از گشت سه متشكریم 

بابت این چیزهایی كه گفتم.

یادهاواشكها

یادی هم كنیم از مهرداد 
كه  عزیــز،  میناونــد 
سال گذشــته در چنین 
روزهایی به سفر آخرت 
شتافت؛ مرگی كه در كنار 
درگذشت علی انصاریان، 
حسابی جامعه ایرانی و 
ورزش را در بهــت فرو 
برد. علــی انصاریان نیز 
یك هفته بعد بود كه به 

رحمت خدا رفت.

تولدتمبارك
شاهعباس...

آقا ما نــه دیده ایم و نه 
شنیده ایم، ولی می گویند 
تولد شاه عباس بزرگ یا 
همان شاه عباس صفوی 
هم هست. حیف نیست 
به این همــه چهره در 
این ســتون توجه كنیم 
ولی شــاه عباس را كنار 
بگذاریم؟ همین فرداست 
كه بعد از جیــران، یك 
چیزی هــم درباره دوره 

شاه عباس بسازند.

چراتكان
نخوردهای

آقا ببینید چه عكســی 
همایون خان شــجریان 
منتشر كرده است؛ بزنیم 
به تخته تنها كســی كه 
تكان نخورده خود اوست. 
تصور كنید كه این عكس 
برای ربع قرن پیش بوده 
اســت. فكر كنم دیگر 
كم كم داریم پیر می شویم 
و »موی سفیدو توی آینه 

دیدم« باید بخوانیم و... .

وزارت
همسایگان؟

احمــد وحیــدی، وزیر 
كشور در صحبت هایی، 
پیشــنهاد داده كه بهتر 
است وزارت همسایگان 
تشــكیل بدهیم. چرا؟ 
چون همسایگان ما برای 
ما مهم هســتند. واهلل 
به نظر می رسد این همه 
وزارتخانــه و ارگان و... 
دیگر زیادی است؛ نشود 
»آفتابه لگن  بگویند  كه 
هفت دست، شام و ناهار 

هیچی...«.

جمع
خودشیفتهها

حاال ما كه ایــن هفته با 
شادی مختاری مصاحبه 
كرده ایم، ولی چند وقتی 
است مصاحبه ای ویدئویی 
از او كــه در آن گفته كه 
نقش مقابل خودش را كه 
امیر مقاره بوده تا آن موقع 
نمی شناخته و... منتشر 
شــده و حاال طرفداران 
مقاره هم حســابی سر و 
صدا كرده اند كه این چه 
وضع اش است! مگر مقاره 

مایكل جكسون است؟

پریسا  نوری

سعید سهیلی، كارگردان سری فیلم های »گشت ارشاد« آنها را فیلم های مهمی می داند و دفاع جانانه ای از آنها می كند



جرقه در نوجوانی
نوجوانی دوره حساسی در زندگی همه ماست 

و میزان حساسیت هایمان نسبت به موضوعات 
مختلف در این دوره افزایش پیدا می كند. احتمال 

اینكه نوجوان نسبت به ظاهر خود حساس شود زیاد است 
و این حساسیت اگر شكل وسواس گونه پیدا كند می تواند 
تا سال ها او را در دام بیندازد. اگر در خانه فرزند نوجوان 

دارید، به عنوان والدین هرگز از ظاهر خود نزد نوجوان اظهار نارضایتی نكنید، مثال 
نگویید »من خیلی چاقم« یا »رنگ پوستم خوب نیست«. تحقیقات نشان می دهد 
كه عقاید بسیاری از نوجوانان درباره ظاهرشــان تأثیرگرفته از گفته های والدین 
آنهاست. وقتی می خواهید درباره افراد صحبت كنید، به ویژگی های ظاهری آنها 

توجه بیش از حد نشــان ندهید در 
عوض، بیشتر به توانایی ها و ویژگی های 

اخالقی و شــخصیتی آنها اشــاره كنید، با این كار نوجوان به صورت غیرمستقیم 
به اهمیت مســائل اخالقی پی می برد. هیچ وقت از ظاهر نوجوان انتقاد نكنید، به 
او اطمینان دهید كه به اندازه كافی زیباســت و در تمجید از او بیشتر ویژگی ها و 

توانایی های روحی و اخالقی را مورد توجه قرار دهید.

خودزشت پنداری چیست؟

تأثیر منفی اختالل بر  زندگی ریشه در روان

به فكر درمان باشید

نشانه های اختالل خودزشت پنداری

مكتب خانه 10
شاید شما هم با چنین افرادی مواجه شده باشید، شاید اصال خودتان جزو این دسته 

افراد باشید. می پرســید كدام افراد؟ همان ها كه مدام از ظاهر خودشان ایراد می گیرند، 
دنبال نقص ها و زشتی ها در ظاهر خودشان می گردند و اتفاقا زشتی های زیادی هم به چشمشان می خورد. همان افرادی 

كه از این سالن زیبایی راهی آن كلینیك جراحی می شوند و هر راهی را برای از بین بردن زشتی های ظاهرشان امتحان 
می كنند؛ زشتی هایی كه در واقعیت وجود ندارند و تنها در ذهن این افراد وجود دارد. بد نیست بدانید این افراد به نوعی 
اختالل در روان مبتال هستند كه ریشه در عوامل مختلفی دارد. آنها در واقع زشت نیستند بلكه زشت می بینند. دكتر 
محمدرضا دژكام، روانشناس و روان درمانگر درباره این اختالل، دالیل بروز آن، تأثیراتش در زندگی فرد و راه درمانش 

توضیح می دهد و گفته هایش را در این باره با هم می خوانیم.

بسته پیشنهادی

نیلوفر  ذوالفقاری

  هفت
در میــان فیلم هایــی كــه تــم 
روانشناختی دارند، فیلم »هفت« 
در دوره های مختلــف محبوبیت 
زیادی كســب كرده است. در فیلم 
جنایی و روان شــناختی هفت اثر 
دیوید فینچر، دو كارآگاه قتل های 
زنجیره ای به نام هــای دیوید میلز 
)برد پیــت( و ویلیام سومرســت 
)مورگان فریمن( یك قاتل سریالی 
اجتماع ســتیز اما باهوش را دنبال 
می كنند كه قصد دارد با قتل های 
عجیب و معنی دار خود )براســاس 
هفت گناه كبیره در كتاب انجیل(، 
پیام های مشخصی را به مردم منتقل 
كند. در كنار پیت و فریمن، بازیگران 
مشهور و پرســابقه ای نظیر كوین 
اسپیسی، گوئینت پالترو )مرد آهنی، 
انتقام جویان، شــیوع و...( و اندرو 
كوین واكر در فیلم سینمایی هفت 
حضور دارند. این اثر از دیوید فینچر 
پــس از اكران در مراســم  مختلف 
ازجمله اسكار، آكادمی فیلم ژاپن، 
و انجمن ملی منتقدان فیلم نامزد 

دریافت جایزه شده است.

فیلم

  آیین دوست یابی
پیدا كردن یك دوست خوب برای 
همه یك نیاز اساســی است. همه 
می خواهند تأثیرگذاریشــان را در 
زندگی دوستانشان احساس كنند. 
مهم تر از همه این موضوعات، حق 
مسلم همه انسان هاست كه دوست 
بدارند و دوست داشته شوند. دیل 
كارنگی، نویســنده كتاب »آیین 
دوســت یابی« یكی از نخســتین 
نویســندگانی بود كه درباره این 
موضوع تحقیق كرد و كتابی قابل 
فهم برای همه نوشــت؛ كتابی كه 
هنوز هم بعــد از حدود یك قرن از 
نوشته شدن همچنان در فهرست 
پرفروش تریــن و پرطرفدارترین 
و  روانشناســی  كتاب هــای 
خودشناســی قــرار دارد. دیــل 
كارنگی سال های زیادی را صرف 
خواندن كتاب ها و بیوگرافی های 
افراد مشهور كرده بود؛ روی روابط 
انسانی و رفتارهای آنها دقیق شد و 
به این ترتیب بود كه در سال1936، 

كتاب آیین دوست یابی را نوشت.

كتاب

  فهرست سیاه
در این ســریال ریموند ردینگتون 
)جیمز اسپادر(، افسر سابق نیروی 
دریایی ایاالت متحــده تبدیل به 
یك جنایتكار برجسته می شود كه 
پس از فرار داوطلبانه تسلیم اداره 
تحقیقات فدرال می شود. او به اداره 
تحقیقات فدرال گفت كه فهرستی 
از خطرناك ترین جنایتكاران جهان 
را كه طی ســال های گذشته تهیه 
كرده است، در اختیار دارد و مایل 
اســت در ازای مصونیت از پیگرد 
قانونی، در مــورد عملیــات آنها 
اطالع دهد. با این حــال، او اصرار 
دارد كه فقط با الیزابت كین )مگان 
بون( تحلیل گر شخصیتی تازه كار 
اداره تحقیقات فــدرال كار كند. با 
اینكه سریال، ماجراهایی مهیج و 
جنایی دارد، اما شخصیت پیچیده 
و چندوجهی ردینگتــون و روابط 
كاراكترها بــا یكدیگر، موضوعات 
روانشــناختی متعددی را مطرح 

می كند.

سریال

پنجشنبه

شماره 150
7 بهمن 1400 

چرا بعضی افراد مدام از ظاهر خود ابراز نارضایتی می كنند؟

زشتمیبینی
زشـتنیــستی

وقتی صحبت از ویژگی های ظاهری می شود، طبیعی است كه سلیقه ها متفاوت باشد و هر كس نسبت به ظاهر 
خودش نظری داشته باشد. اما در برخی افراد نارضایتی از ظاهر و بدن، باعث ناراحتی و رنج زیادی می شود. 
این افراد در مورد قسمتی از بدن یا ظاهرشان احساس بدی دارند و نمی توانند در موردش فكر نكنند. در این 
موارد اغلب نقص ظاهری وجود ندارد یا اگر هم وجود دارد بســیار كمتر از چیزی است كه خود فرد تصور 
می كند. اما با اینكه نقص بزرگی وجود ندارد، موضوع در ذهن فرد بزرگ می شود و این نارضایتی می تواند 
باعث احساس شرم و خجالت، اضطراب یا خشم شود. در مراحل بعدی فرد از موقعیت های اجتماعی به خاطر 
نقصی كه در ظاهرش احساس می كند، فاصله می گیرد. اینجاست كه نام اختالل خودزشت پنداری مطرح 
می شود. این بیماری، نوعی اختالل روانی است كه در آن، فرد به شــدت نگران یك نقص خیالی یا بسیار 

كوچك در بدن خود می شــود و مدام به آن فكر می كند. مانند بســیاری از اختالالت روانی، علت اختالل 
بدریخت انگاری احتماالً پیچیده و در عین حال زیســتی، روانی و اجتماعی است و عوامل مختلفی ازجمله 

ژنتیك، رشدی، روانی، اجتماعی و فرهنگی دارد.

شاید فكر كنید كسی كه از ظاهرش ناراضی است، درگیر یك 
مشكل مشــخص اســت و این موضوع فقط به همین جا ختم 
می شــود. اما این اختالل در جنبه های مختلف زندگی فردی، 
شغلی و اجتماعی تأثیرات خود را می گذارد و باعث نابسامانی و 
دردسر در زندگی می شود. اكثر افرادی كه به این اختالل مبتال 
هستند، از تركیب و اجزای صورت و ظاهرشان ناراضی هستند. 
از نظر آنها ناهماهنگی درصورتشان وجود دارد. این افراد به طرز 
ریزبینانه و عجیبی جزئیات صورت خود را می بینند و به عنوان 
یك نقص، بزرگ می كنند كه ایــن خود باعث افت عزت نفس 
این افراد شده و به شدت روحیه شان را تحت تأثیر قرار می دهد. 
فكر كردن بــه ظاهر و توهم زشــت بودن، به اشــتغال ذهنی 
دائمی آنها تبدیل می شود و همه تصمیمات و رفتارهایشان را 
تحت تأثیر قرار می دهد. این افراد دست به فاجعه انگاری می زنند 
و آنقدر خود را زشت تصور می كنند كه از جنبه های مثبت خود 
هم غافل می شوند. به این ترتیب قدرت عملكردشان به شدت 
كاهش پیدا می كنــد، روزبه روز اضطراب بیشــتری را تجربه 
می كنند و افسرده و گوشه گیر می شــوند. در مواردی ممكن 
است فرد تصور كند بقیه از ظاهر او بدشان می آید یا او را مسخره 
می كنند، بنابراین این موضوع بر روابط او با اطرافیانش هم تأثیر 

منفی می گذارد.

نشانه هایی وجود دارد كه نشان می دهد فرد مرحله حساسیت طبیعی 
نسبت به ظاهرش را رد كرده و دچار اختالل خودزشت پنداری شده 

است. برخی از نشانه ها اینها هستند:
   فرد وقت زیادی را جلوی آینه بگذراند و قسمتی از ظاهرش را كه با 

آن مشكل دارد چك كرده یا تالش كند با آرایش بپوشاند.
   تالش كند قسمتی از بدن را با آرایش یا مدل خاصی از لباس مخفی 

كند.
   بارها و بارها از دیگران بپرسد كه آیا خوب به نظر می رسد؟

   پشت ســر هم دنبال جراحی های زیبایی و روش های جدید برای 
تغییر ظاهرش باشد.

   مدام فكر كند دیگران به نقص ظاهری اش توجه یا اشاره می كنند.

واقعیت این است كه اگر حساسیت نسبت به ظاهر شكل 
وســواس گونه بگیرد و به اختالل تبدیل شــود، دیگر فرد 
متوجه این نیست كه احســاس نارضایتی او از ظاهرش، 
ریشه در مشــكالت دیگری دارد و در حقیقت اصال 
به ظاهرش ارتباط پیــدا نمی كند. اگر فردی 
خود را به آب و آتش می زند كه با وجود 
مشكالت مالی هزینه جراحی های 
زیبایی را تقبل كند، ســختی و 
خطر عمل را می پذیــرد و تن 
به جراحی می دهــد اما باز هم 
از ظاهرش راضی نیست، واضح 
است كه او به جای جسم، این 
بار باید ســراغ روانــش برود. 
پیداكردن ریشه های روانی 
این احســاس نارضایتی 
در جلســات مشــاوره و 
روان درمانی كار سختی 
نیست و می تواند فرد را 
از توهم زشت بودن 

نجات دهد.

اگر نشانه های ابتال به اختالل خودزشت پنداری را در خودتان 
دیدید، به جای ســرزنش خود و تفكر دائمــی درباره عیب و 
ایرادهای ظاهری، ابتدا با كمك متخصص به درمان روان خود 
بپردازید و این مسئله را ریشه ای حل كنید. البته پذیرش این 
مسئله برایتان سخت است، اما در نهایت تنها راه چاره همین 
است. اغلب افرادی كه به این اختالل دچار هستند یا از بیماری 
خود مطلع نیســتند یا اصاًل قبول ندارنــد و این عدم آگاهی 
یا عدم پذیرش، باعث عدم پیگیری درســت ایــن افراد برای 
درمانشان می شود. متأسفانه این اختالل درصورتی كه درمان 
نشود، باعث افسردگی و اختالالت اضطرابی می شود. واقعیت 
این است كه زیباتر دیده شدن برای همه ما خوشایند است اما 
فراموش نكنیم زیبایی یك برداشت و باور شخصی است و به 
دیدگاه ما بستگی دارد. باور مثبت ما در مورد خودمان می تواند 
تصور ما را از ظاهرمان شكل دهد، اعتماد به نفس بسازد و در 
درمان اختالل به كمك مان بیاید. اگر درمان اختالل را شروع 
كردید، مهم اســت كه انتظار نتیجه فوری از درمان نداشته 
باشــید و پیگیری مناسب را در زمان مناســب انجام بدهید. 
تكنیك هایی كه در روان درمانی به شما آموزش داده می شود 
را تمرین كنید. در مورد این بیماری بیشتر مطالعه و اطالعات 
كسب كنید. می توانید به گروه های خودیاری یا حمایتی كه 
در فضای مجــازی وجود دارد بپیوندیــد و تجربه افرادی كه 
مشكل مشابه داشتند را بشنوید. با خانواده و اطرافیان در مورد 
نگرانی ها و فكرهای خود حــرف بزنید و از آنها كمك بگیرید. 
از مصرف مواد مخدر یا الكل بــرای مقابله با حس های منفی 
اجتناب كنید. فعال بمانید، روابط اجتماعی خود را حفظ كنید 

و خود را منزوی نكنید.

 مهربانی 
با خود

حتماً شــما هم تا به حال درباره 
این توصیه كه با خودتان مهربان 
باشید، شنیده اید. شاید از خودتان 
پرسیده باشید مگر می شود كسی 
با خودش نامهربان باشد؟ سرزنش 
خود میراثی اســت كــه والدین 
نامهربان برای فرزندانشــان به جا 
می گذارنــد. درمانگران به افرادی 
كه خــود را ســرزنش می كنند، 
توصیه می كنند به جای سرزنش 
خود، با خود مهربان باشــند. اما 
مهربانــی با خــود دقیقــاً به چه 

معناست؟ 
همانطــور كــه مهربانی شــامل 
حساس بودن به درد و رنج دیگران 
و در عین حــال مراقبت و درك 
آنها اســت، مهربانی بــا خود، به 
همان شــیوه شــامل مراقبت از 
خود می شــود. مهربانــی با خود 
مستلزم آن است كه بتوانیم درد 
خود را در قالب تجربیات بشــری 
و به عنوان بخشی از آنها مشاهده 
كنیم. الزم است كه با همان عشق 
و محبتی با خودتــان رفتار كنید 
كه آن را به دیگران ارائه می دهید. 
موفقیت ها و دستاوردهای خودتان 
را هم ببینید و بابت آنها از خودتان 
قدردانی كنید. زمانی كه مشغول 
انجام كاری هســتید كــه به آن 
افتخار می كنیــد، لحظه ای مكث 
كنید و به كارتان نگاهی بیندازید. 
سپاسگزار خود باشید و پیروزی 
خود را مز مزه كنید. هر روز زمانی 
را به خودتان اختصــاص دهید و 
در آن به كاری مشغول شوید كه 

دوست دارید.

راهنما

بحران عصبی
تســال در همان زمانی كــه در شــركت تلگراف در 
بوداپســت كار می كــرد، دچار بحران عصبی شــد 
كه خودش آن را ناشــی از حس های به شــدت قوی 
خود می دانســت. او ادعا می كرد كه می تواند صدای 
تیك تیك ســاعت را از 3اتاق آن طرف تر بشــنود یا 
لرزش قطاری كه از فاصلــه 30كیلومتری می گذرد، 
باعث دردی غیرقابل تحمل در او می شود. در دوران 
نقاهت این بیماری بود كه ایده ای سرنوشت ســاز را 
كشــف كرد. همچنان كه در پارك قدم می زد، ایده 
یك موتور بهبود یافته به ذهنش رسید. موتور القایی! 
موتوری كه برخالف موتور جریان مستقیم تك مداره، 
از دو یا چند جریان متناوب بــرای ایجاد یك میدان 
مغناطیسی چرخان و تولید برق استفاده می كرد. او 
بی درنگ دریافت كه این موتــور می تواند انقالبی در 

جهان صنعت ایجاد كند.

الهام بخش مخترعان
بســیاری از ایده های او را دزدیدند و بسیاری، از قبل 
اختراعات او، ثروت هــای كالنی اندوختند اما روح او، 
بزرگ تر از آن بود كه به اعمال حقیرانه دیگران مشغول 
شود. شاید از دشــمنان و رقبای حقیر و فریبكارش 
متنفر بوده باشــد اما معتقد بود كه »اگر نفرت شما 
بتواند به الكتریسیته تبدیل شود، تمام جهان را روشن 
خواهد كرد.« او در همه  چیــز فرصت های نوآوری را 
جســت وجو می كرد. نیكوال تســال كه تمام ثروتش 
را صرف تحقق ایده اختراعاتش كرد، در 86ســالگی 
در فقــر و تنهایی در هتلی در نیویورك درگذشــت. 
نبوغ منحصر به فرد، پشــتكار بی بدیــل، ایده های 
جسورانه و اشتیاق پرشــور نیكوال تسال برای عملی 
ساختن ایده های عجیب و غریب، همچنان الهام بخش 
مخترعان و دانشمندان است؛ مخترعی كه می خواست 

از نفرت انسان ها برق تولید كند!

تسال در نخستین برخورد با ادیسون ایده خود را با او در میان گذاشت و به او پیشنهاد 
كرد كه به جای موتورهای موجود جریان مستقیم از موتورهای جریان متناوب 
استفاده كند. ادیسون ایده های او را مزخرفات خواند و یادآوری كرد كه مدت ها از 
سیستم جریان مستقیم استفاده كرده و آن را ادامه خواهد داد. ادیسون همان روز 
تعمیر روشنایی یك كشتی بخار را به تسال سپرد و او قبل از طلوع آفتاب كار را به 
اتمام رساند. ادیسون تحت تأثیر نبوغ فنی و پشتكار او قرار گرفت و پیشنهاد كرد كه 
اگر بتواند طراحی ژنراتورها را بهبود دهد، مبلغ 50هزار دالر به او پرداخت خواهد 
كرد. تسال از این پیشنهاد استقبال كرد و نه تنها 24دستگاه ژنراتور را بازطراحی 
كرد و بهبود بخشید بلكه حتی كنترل های خودكار هم روی آنها نصب كرد اما 
وقتی كه زمان دریافت دستمزد رسید، ادیسون بهانه تراشی كرد و به او گفت كه 
»تو شوخ طبعی آمریكایی را درك نمی كنی.« او در عوض پرداخت 50هزار دالر، 
پیشنهاد كرد كه حقوق هفتگی او را كه 18دالر بود به 28دالر افزایش خواهد داد. 
تسال كه فهمید فریب خورده با ناامیدی استعفا كرد و از این كشور جدید دلسرد شد.

وقتی ادیسون مسخره اش كرد

نیكوال تسال، دانشمندی مبهوت كننده و درخشــان بود كه در زمینه برق، انقالبی 
عظیم ایجاد كرد. او بنیانگذار اصلی تكنولوژی های بی ســیم امروزی است. بدون 
كارهای این مهندس و فیزیك دان آمریكایی- صربســتانی ممكن بود خانه های ما 
هنوز برق نداشته باشد. تسال بیش از 300 اختراع را در طول زندگی 86ساله خود به 
ثبت رسانده و اختراعات او سبب شد تا راه برای اختراع جریان متناوب، موتورهای 
الكتریكی، رادیوها، چراغ های فلوئورسنت، لیزرها و كنترل از راه دور هموار شود. 
برخی از ایده های او هم اكنون هم عجیب به نظر می رســد. زندگی و شخصیت این 

دانشمند تأثیرگذار، جالب و خواندنی است.

آشنایی با شخصیت و زندگی نیكوال تسال

 دانشمندی كه 
ادیسون فریبش داد

در سال 1856میالدی وقتی كه توماس ادیسون كودكی 10ساله بود و در 
آزمایشگاه خود در زیرزمین خانه شان به تركیب كردن انواع مواد شیمیایی 
مشغول بود، در دهكده ای در آن سوی دنیا در گوشه ای از كشور كرواسی، 

كودكی به دنیا آمد كه پنجمین فرزند یك كشیش ارتدكس به نام میلوتین 
تسال بود. این كودك كه قرار بود روزی به عنوان بزرگ ترین رقیب ادیسون با 

او وارد نزاعی بر سر جریان برق شود، نیكوال نام داشت. مادرش دوكا ماندیك، 
استعداد باالیی در بافتن پارچه های ظریف و زیبا با دستگاهی داشت كه 

خود ابداع كرده بود و اشعار صربستانی را به راحتی به خاطر می سپرد. این 
استعدادهای مادر به صورت حافظه تصویری و تخیلی قوی به نیكوال منتقل 

شد. او در 8سالگی به عالقه خود به مهندسی و فیزیك پی برد. یكی از نخستین 
كاردستی های تسال در مدرسه، ساخت یك توربین آبی بود. او از همان زمان 

رؤیای استفاده از نیروی یكی از معروف ترین آبشارهای جهان را داشت.

تولد رقیب ادیسون

با وجود سرخوردگی از برخورد ناجوانمردانه ادیسون، تسال بالفاصله 
به پیگیری ایده های خالقانه خود پرداخت. طولی نكشید كه 
ایده های هوشمندانه اش مورد توجه سرمایه گذاران فناوری قرار 
گرفت. به كمك دو سرمایه گذار، كارخانه ساخت تجهیزات تسال را 
راه اندازی كرد. رسانه های فناوری آن دوران ستایش اش كردند، اما 
پس از مدتی، سرمایه گذاران به این بهانه كه بخش ساخت و تولید 
شركت بازدهی كافی ندارد، این كارخانه را رها كردند و با تأسیس 
یك شركت دیگر، تسال را تنها گذاشتند. این در حالی بود كه تسال 
حق اختراع های خود را به كارخانه واگذار كرده بود و با تعطیلی 
آن در سال1886دچار مشكالت فراوان مالی شد و حتی به عنوان 
تعمیركار، به مشاغل پاره وقت پرداخت. او از آن سال به عنوان 
سخت ترین دوران زندگی اش یاد كرده است اما او مداومتی عجیب 
و روحیه ای شكست ناپذیر داشت، دوباره به پاخاست و شركای 
جدیدی یافت و موفق شد شركت برق تسال را تأسیس كند.

روحیه شكست ناپذیر تسال در دانشگاه ابتدا به مطالعه فیزیك و ریاضیات عالقه مند 
شد اما به سرعت مجذوب الكتریسیته شد. او در سال1873به 

كاراشتات، مؤسسه پلی تكنیك گراتس در اتریش و دانشگاه 
پراگ رفت. او در سال1881در یك كمپانی تلفن در بوداپست 

به عنوان مهندس الكترونیك مشغول به كار شد. نیكوال توانست 
سیستم برق و تلفن ایستگاه مركزی آن شركت را تا حدود زیادی 

بهبود دهد. در جست وجوی كار بهتر، یك سال بعد توسط 
كارفرمای خود برای كار در شعبه پاریس شركت بین المللی 

ادیسون معرفی شد. مدیران شركت در مدت كوتاهی متوجه 
استعداد باالی او در امور فنی شدند. به همین دلیل طراحی 

دینام و موتورهای پیشرفته و تعمیر تجهیزات شعبه های دیگر را 
نیز به او واگذار كردند. مدیر شعبه پاریس شركت ادیسون را در 

سال 1884 برای اداره كارخانه ادیسون به نیویورك فرا خواند. او 
به تسال نیز پیشنهاد مهاجرت به آمریكا داد، تسال پذیرفت و در 
كارخانه بزرگ ادیسون )كه در زمینه ساخت تجهیزات بزرگ 

الكتریكی در مقیاس شهری فعالیت می كرد( مشغول شد.

عشق به الكتریسیته
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دشتی كه بیابان شدزیر سایه استعمار

فسیل نهنگ ها

صحرای بــزرگ آفریقا مملــو از منابع 
طبیعــی مثل معــادن طــا و منیزیم 
اســت و به همین دلیــل در طول تاریخ 
در تیررس قدرت های اســتعماری بوده. 
این نقطه از آفریقا در ســده شــانزدهم 
میادی به دســت امپراتــوری عثمانی 
افتــاد و در ســده هجدهم به تســخیر 
اروپایی ها به خصوص فرانسوی ها درآمد 
و بعد از تقسیم آفریقا هم بیشتر گستره 
صحرای بزرگ به دست فرانسوی ها افتاد. 
در قسمت شــرقی یعنی مصر و سودان 
هم انگلیسی ها حاكم شــدند، لیبی به 
ایتالیایی ها رســید و در تقسیم غنائم، 
صحرای غربــی به اســپانیایی ها واگذار 
شد. پس از جنگ جهانی دوم، بیشتر این 
مناطق مستقل شدند و اروپایی ها آرام آرام 

از جوالنگاهشان عقب نشینی كردند.

از تاریخ پرفراز و نشیب آفریقا كه بگذریم به شگفتی های این قاره 
كهن می رسیم. مردم دنیا، قاره آفریقا را سرزمینی عموماً با آب 
و هوایی گرم و طاقت فرسا می شناسند. این قاعده دست كم در 
بیشتر كشورهای این قاره وجود دارد اما صحرای بزرگ آفریقا از 
این قاعده پیروی نمی كند. آنطور كه دانشمندان روایت می كنند، 
آب و هوای صحرای بزرگ آفریقا طی 20هزار سال گذشته و در 
یك چرخه طبیعی و البته عجیب به طور متناوب تغییر كرده و 
دشت های سرسبز آن به بیابان بدل شده اند. گفته می شود این 
اتفاق نادر به واسطه آنچه دانشــمندان از آن به عنوان »حركت 
تقدیمی محور زمین در جریان گردش زمین به دور خورشید« 
نام می برند رخ می دهد. دانشمندان بر این باورند كه این حركت 
به طور متناوب محل بادهای موسمی آفریقای شمالی را تغییر 
می دهد و پیش بینی می كنند كه صحرای بزرگ آفریقا حدود 
15هزار سال دیگر یعنی تا سال17000میادی دوباره سرسبز 
شود و هویت از دست رفته اش را باز می یابد. پس ما با سرزمینی 
مواجهیم كه هر چند هزار ســال یك بار به كلی تغییر ماهیت 

می دهد و چنین پدیده ای مختص صحرای بزرگ آفریقاست.

صحــرای بــزرگ آفریقــا بــرای 
دانشــمندانی كه شــواهدی درباره 
محل زیست انســان های نخستین 
را جســت وجو می كننــد یكــی از 
مطلوب ترین نقاط دنیا بوده اســت. 
آنها همان قدر كه به دنبال نشانه هایی 
درباره وجــود آب و زندگی در مریخ 
بوده اند از یافتن نشــانه هایی مبنی 
بر زندگی انســان های نخستین در 
صحرای بــزرگ آفریقا هــم غافل 
نبوده اند. تحقیقــات و پژوهش های 
مفصل دانشــمندان نشان می دهد 
كه یكی از بزرگ ترین رودخانه های 
جهان به نام »تامان راست« از داخل 
صحرای بزرگ عبــور می كرده اما با 
گذشت زمان و به طور تدریجی از بین 
رفته اســت. نتیجه تحقیقات هم به 
آنجا ختم شده كه عمر این رودخانه 
به 5هزار سال قبل بر می گردد. البته 
فقط رودخانه ها نیستند كه در طبقه 
زیرین صحرای بزرگ ناپدید شده اند. 
در منطقه »وادی الحیتان« مصر هم 
شــواهدی از یك اقیانوس گمشده 
وجــود دارد كه حاال به عنــوان دره 
نهنگ شناخته می شود. این قسمت 
از صحرای بزرگ، یكــی از بهترین 
مكان ها برای كشف فسیل نهنگ ها 
به شمار می رود و اســكلت هایی به 
طول 15 متر در آن یافت شده است.

برف آمد

هرم گرما و سوز سرما

شترسواری در صحرا

دانشــمندان بر این باورند كه در این دنیا با قاطعیت نمی توان درباره 
هیچ پدیده ای صحبت كرد اما همیشه استثنا وجود دارد و آن هم این 
است كه هرگز در صحرای بزرگ آفریقا برف نمی بارد. البته این فرضیه 
هم آرام آرام رنگ باخته؛ چرا كه حدود 6سال قبل در یكی از شهرهای 
الجزایر كه در بخش جنوبی صحرای بزرگ واقع شده، بعد از 37سال 
برف بارید و این یك اتفاق غیرعادی و خارق العاده است. مردم این منطقه 
بر این باورند كه وقوع طوفان برف در صحرای بزرگ آفریقا پدیده غریبی 
است و عكس ها و فیلم های بسیاری از آن گرفتند. در سال2017 هم 
طوفان برف یك بار دیگر صحرای خشك و لم یزرع آفریقا را سفیدپوش 
كرد و یك سال بعد اتفاق مشــابهی رخ داد تا بارش برف زمستانی در 
صحرای بــزرگ آرام آرام به پدیده ای قابل قبول بدل شــود. حاال كه 
صحبت از آب و هوای مخصوص صحرای بزرگ آفریقا به میان آمد بد 
نیست بدانید كه دما در این نقطه دنیا، هنگام روز به 57درجه سانتی گراد 

می رسد و شب به دلیل كمبود رطوبت به زیر صفر نزول می كند! 

صحرای بزرگ آفریقا گاهی تصویری رمانتیك و عاشــقانه دارد و گاه 
چهره ای ترسناك به خود می گیرد. به همین دلیل شانس باید با شما 
یار باشد تا در ســفر به صحرای بزرگ، روی خوش این نقطه از دنیا را 
ببینید. در صحرای بزرگ بارش باران گاهی آنقدر ســنگین است كه 
برای مسافران و گردشگران خطرساز می شــود و جان آنها را تهدید 
می كند. ماجرا از این قرار اســت كه برخی رهگذران، خشك رودهای 
صحرای بزرگ را كه آب از طریق آنها تخلیه می شــوند، به عنوان راه و 
مسیر استفاده می كنند اما گاهی اوقات نمی توانند به موقع خشك رود یا 
همان مسیل طبیعی را ترك كنند و در بیابان غرق می شود. جابه جایی 
تپه های شــنی یكی دیگر از پدیده های عجیبی است كه در صحرای 
بزرگ آفریقا رخ می دهد. حــدود 20درصد صحرای بزرگ با تپه های 

شنی پوشیده شده و این تپه ها مدام جابه جا می شوند. 

11سفارت خانه

قــاره آفریقــا از روزگار قدیم به 
ســرزمین عجایب معروف بوده 
است. از كثرت گونه های كمیاب حیوانی و گیاهی گرفته تا 
قدمت برخی جاذبه های طبیعی كه به هزاران سال قبل تعلق 
دارند، همواره بهانه  ای بوده برای سفر به قاره سیاه. صحرای 
بزرگ آفریقا كه بزرگ ترین صحرای گرم جهان است و با 
مساحتی معادل ۹میلیون و۲۰۰هزار كیلومترمربع در شمال 
این قاره واقع شده، یكی از همین عجایبی به شمار می رود 
كه حدود دو و نیم سال قدمت دارد و 5۰هزار سال قبل، محل 
زیست صحرانشین های موریتانی و مراكش و الجزایر بوده. در 
مورد عجیب بودن صحرای بزرگ آفریقا كه به خاطر زیبایی 
شگرف و بی مانندش مدام در معرض توجه دانشمندان و 
كاوشگران بوده، همین قدر بدانید كه آثار حكاكی انسان های 
دوره باستان شامل تصویر جانورانی مثل تمساح در این نقطه 
جهان یافت شده و كاوشگران، سنگواره های دایناسور را هم 
در آن یافته اند. ویژگی هایی از این دست، صحرای آفریقا 
را به یكی از بزرگ ترین شگفتی های طبیعت بدل كرده اما 

بسیاری از مردم دنیا آنطور كه باید در مورد آن نمی دانند.

بسته پیشنهادی

بهنام سلطانی

  مرگبارترین حیوانات آفریقا
قاره سرسبز آفریقا از روزگار قدیم، 
محل زیســت گونه هــای كمیاب 
جانوری بوده و هنــوز هم جانورانی 
در این نقطه دنیــا زندگی می كنند 
كه نسل شــان رو به انقراض است. 
به همین دلیل، آفریقا مقصد اصلی 
همه كارگردان هایی به شمار می رود 
كه در ساخت مستندهایی با موضوع 
حیات وحش تبحر دارند. مجموعه 
مستند مرگبارترین حیوانات آفریقا 
هم چنین مشخصاتی دارد. كارگردان 
با ســفر به نقاط صعب العبور آفریقا، 
محل زیســت گونه هــای كمیاب 
جانوری را كشــف كرده و مجموعه 
مســتند جذابی درباره درنده ترین 
و مرگبارتریــن حیوانــات این قاره 
تهیه كرده كه تحســین منتقدان را 
برانگیخته اســت. اگر می خواهید با 
نژاد مرگبارترین حیوانــات آفریقا 
آشنا شــوید پیشــنهاد ما به شما 
تماشای این مستند 3قسمتی است؛ 
مستندی كه دانش شــما را در این 

زمینه به شدت باال خواهد برد.

مستند

  فرهنگ و تمدن در آفریقا
غارت منابع طبیعــی و هدر رفتن 
اســتعدادها در آفریقــا محصول 
هجوم كشــورهای اســتعمارگر و 
كشورگشــایی های آنهــا در این 
قاره بی دفاع بــوده. به همین دلیل 
برخی  معتقدند كشورهای آفریقایی 
همــواره تحت تأثیر كشــورهای 
اروپایی بوده انــد و فرهنگ اصیلی 
ندارند. محمدرضــا خاتمی در این 
كتــاب آفریقا را به عنــوان یكی از 
خاص ترین قاره های جهان معرفی 
می كند كــه همــواره مورد ظلم 
كشورهای سلطه گر قرار داشته اما 
حاال در همه زمینه ها به خصوص در 
عرصه ورزش هویت خود را بازیافته 
است. در فصل نخست این كتاب به 
ویژگی ها و اهمیت جغرافیایی آفریقا 
اشاره شده و ویژگی های طبیعی آن 
مورد بررسی قرار گرفته. فصل دوم 
هم به تاریخ مبــارزات مردم آفریقا 
در برابر اســتعمارگران اختصاص 
دارد و در فصل سوم، تنوع قومیتی 
و ســنت های خاص مــردم آفریقا 

مورد بررسی قرار گرفته است.

كتاب

فیلم

  ایستگاه قاهره
سینمای آفریقا در یكی،دو دهه اخیر 
آثار ارزشمندی تولید كرده اما كمتر 
مورد توجه مردم دنیــا قرار گرفته و 
چنین آثاری زیر سایه دستگاه های 
تبلیغاتــی هالیوود قــرار گرفته اند. 
ازجملــه فیلــم تحســین برانگیز 
»ایستگاه قاهره« كه شاهكار یوسف 
شــاهین، كارگردان مشهور مصری 
است. داســتان این فیلم به زندگی 
رمانتیك و عاشقانه یك روزنامه فروش 
اختصاص دارد. یوسف شاهین در این 
فیلم به خوبی بازیگرانش را رهبری 
كرده و خودش هم یكی از نقش های 
اصلی را ایفا كرده اســت. بسیاری از 
منتقدان معتقدند فیلم ایستگاه قاهره 
ویژگی های یك تراژدی را هم دارد و 
كارگردان در این زمینــه از بزرگان 
سینمای ژانر وحشــت مثل آلفرد 
هیچكاك و پــاول وارد الهام گرفته 
است. به هر حال این فیلم را باید جزو 
نمونه های سینمایی كمتر دیده شده 
و باكیفیت از سینمای آفریقا دانست.

پنجشنبه

شماره 150
7 بهمن 1400 

مطابق تعاریف علمی، بیابان به مناطقی كه میانگین بارندگی آنها در سال، كمتر از ۲5۰میلی لیتر 
باشــد گفته می شــود. با این تعریف، بیابان ها به طور تقریبی یك ســوم مساحت زمین را 
در بر گرفته اند. صحرای بزرگ آفریقا هم كه بزرگ ترین بیابان گرم جهان به حســاب می آید 
همواره با سایر بیابان های مشهور دنیا رقابت سختی دارد؛ بیابان هایی كه شاید جای مناسبی 

برای زندگی نباشند اما هر كدام از آنها مقصد اصلی بسیاری از گردشگران خارجی است و به دلیل 
ویژگی های منحصر به فردی كه دارند به قطب گردشگری بدل شده اند. این بیابان ها كه به 4دسته 
قطبی، نیمه گرمسیری، زمستانی و ساحلی دسته بندی می شوند جاذبه های طبیعی فراوانی دارند 

كه معموالً از نگاه عموم پنهان می ماند. با هم نگاهی به بزرگ ترین بیابان  های جهان می اندازیم.

آشنایی با بزرگ ترین بیابان های جهان

بیابان 3/5 میلیارد ساله

از شگفتی های صحرای بزرگ آفریقا كه بزرگ ترین صحرای گرم جهان است چه می دانید؟

صحرایی با یك اقیانوس گمشده

قلعه های رازآلود
روایت های موثق و گاه نامعتبری درباره صحرای بزرگ 
آفریقا وجود دارد؛ به طور مثال یك روایت این است كه 
هر موجود زنده ای در دشت های شنی آن گم شود دیگر 
دیده نخواهد شد و خیلی ها دشت های صحرای بزرگ 
را با عجایب مثلث رازآلود برمودا مقایسه می كنند. گفته 
می شود طی قرون گذشته بسیاری از كشورها به طمع 
منابع طبیعی ای كه در قاره ثروتمند آفریقا نهفته به این 
نقطه از جهان لشكر كشی كرده اند اما ارتش این كشورها 
در صحرای بزرگ زمینگیر شده و هیچ اثری از آنها باقی 
نمانده است. با پیشرفت تكنولوژی این ادعا تا حد زیادی 
به واقعیت بدل شــده؛ چرا كه ماهواره ها به كاوشگران 
این امكان را می دهند كه در دوردســت ها بنشینند و 
قلب متروك ترین بیابان های جهان را مورد بررسی قرار 
دهند. آنها در ســال2010 بقایای بیش از 100قلعه را 
در صحرای بزرگ كشف كردند كه اسكلت انسان های 

چند صد سال قبل را در دل خود جا داده اند.

صحرای بزرگ از غرب به اقیانوس اطلس، از شمال به دریای مدیترانه، از 
شرق به دریای سرخ و از جنوب به سودان و دره رود نیل منتهی می شود. 
چنین موقعیت ممتازی یك تصویر رؤیایی را پیش روی گردشگران 
و طبیعت گردها قرار می دهد اما واقعیت ماجرا این اســت كه زندگی 
طوالنی مدت در این نقطه از دنیا مصایب خاص خودش را دارد. طبق 
آخرین برآوردها بیش از 20رودخانه كوچك و بزرگ در صحرای بزرگ 
آفریقا جاری است، اما فقط یكی از آنها آب قابل شرب دارد و مابقی مملو 
از نمك است. دمای هوا در صحرای بزرگ بیش از 100درجه فارنهایت 
است. صحرای بزرگ در محاصره »واحه«ها یا همان آبادی های كوچك 
نزدیك به آب قرار دارد. بزرگ ترین واحه های صحرای بزرگ در كنار 
رود نیل واقع شده اند و ساكنان آن به سنتی ترین شكل ممكن زندگی 
می كنند. آب شرب ساكنان واحه ها از چاه فراهم می شود و از این چاه ها 
به طور سنتی با چرخ و دلو آب باال می كشند. واحه نشین ها محصولشان 
را به چادرنشین ها می فروشــند و گاهی محصوالتشان را با هم تهاتر 
می كنند. در صحراهای بزرگ، مردم عموماً با شتر سفر می كنند اما حاال 
اتوبوس هم در برخی واحه ها رفت وآمد می كند. این هم داستانی است 

كه مدرنیته تا مغز استخوان آفریقا هم نفوذ كرده است.

این بیابان كه در شرق آسیا واقع شده، بخش هایی از شمال و شمال غربی چین را پوشش می دهد 
و تا جنوب مغولستان ادامه می یابد. گبی، یك بیابان به اصطاح »سایه باران« است. سایه باران 

به بیابانی گفته می شود كه كوه های اطراف آن اجازه ورود ابرها را نمی دهند و در نتیجه 
میزان بارندگی در این نقاط بسیار كم اســت. بیابان گبی هم در سمت مخالف كوه های 
هیمالیا قرار دارد و این كوه ها جلوی جریان باد را گرفته و اجازه نمی دهند ابرهای باران زا 

از اقیانوس هند به ســمت بیابان گبی بیایند. بخش قابل توجهی از این بیابان با سنگاخ 
پوشانده شده و برخاف سایر بیابان های بزرگ جهان مملو از شن زارهای وسیع نیست.

ویكتوریا بــا ویژگی هــای خاصی مثل 
داشتن تپه های شنی فراوان، بزرگ ترین 

بیابان استرالیاســت كه گســتردگی آن از 
»دامنه گاولر« در جنوب اســترالیا تا »نواحی 
زرخیز« در غرب این كشور است. وقوع طوفان 

و آذرخش در بیابان بزرگ ویكتوریا بسیار معمول 
اســت؛ به طوری كه هر ســال بین 15 الی 20 
آذرخش در این بیابان رخ می دهد. در طول 
زمستان، دمای هوا تا 20درجه سانتی گراد 
پایین می آید، درحالی كــه دمای هوا در 
تابستان بین 32 الی ۴0 درجه سانتی گراد 
است. بیابان ویكتوریا تركیبی از تپه های شنی 

و دریاچه های نمكی و علف های پراكنده است 
و بخشی كه علف های پراكنده بسیاری 

دارد به پرورش دام و طیور اختصاص 
دارد.

بیابان 
گبی

1,300,000

640,000

كیلومترمربع

بیابان 
ویكتوریا

كیلومترمربع

كیلومترمربع13,985,000كیلومترمربع520,000

كیلومترمربع2,330,000
كیلومترمربع900,000

صحرای بزرگ كاالهاری، بیابانی نیمه خشك با انبوه زمین های 
شن زار است كه در نیمه خشك ســودان و در جنوب آفریقا واقع 
شــده و با همه صحراهای بزرگ دنیا تفاوت های اساســی دارد. 
طبیعت صحرای بزرگ كاالهاری به گونه ای اســت كه پس از هر 
بارندگی طوالنی چراگاه های مطلوبی پدید می آید و به محل رویش 
گونه های مختلف و كمیاب گیاهی بدل می شود. شاید به همین 
دلیل بخش هایی از این صحرای بزرگ را نمی توان به معنای واقعی 
صحرا دانســت؛ چرا كه طبیعت آن با مختصات سایر بیابان های 
بزرگ دنیا كه به سختی می توان در آنها زیست، همخوانی ندارد. 
برخی دانشمندان، صحرای كاالهاری را قدیمی ترین بخش پوسته 

زمین با عمر سه و نیم میلیارد سال می دانند.

این بیابان در منطقه آسیای غربی واقع شده و بخش قابل توجهی از 
شبه جزیره عربستان را دربر می گیرد. صحرای عرب یا همان بیابان 
عربی، كشورهای یمن، عمان، اردن و عراق را احاطه كرده و به عنوان 
چهارمین بیابان بزرگ دنیا شناخته می شود. مركز این بیابان یعنی 
ربع الخالی هم بزرگ ترین ســرزمین های ماســه ای دنیا را تشكیل 
می دهد. آب و هوای این بیابان بسیار خشك است؛ به طوری كه دمای 
هوا در بخشی از آن بســیار باال می رود و در بخش دیگری یخبندان 
است. آهو، غزال بزرگ آفریقایی، گربه شــنی و سوسمار خاردم از 

معدود گونه های جانوری آن  به حساب می آیند.

صحرای 
كاالهاری

بیابان سوریه یا همان »بادیه الشام« كه به زبان فارسی آن را بیابان شام می نامند، تركیبی 
منحصر به فرد از یك بیابان و یك استپ )منطقه كم آب( است كه در شمال شبه جزیره 
عربستان در كشور سوریه واقع شده. این بیابان مسطح اما بسیار سنگاخی است 
و در پی فعالیت های آتشفشانی ناحیه جبل الدروز سوریه پدید آمده و به همین 
دلیل نمای صخره ای دارد. بیابان سوریه مناطقی از كشورهای سوریه، اردن، عراق 
و عربستان سعودی را دربرگرفته و یكی از بزرگ ترین صحراهای خاورمیانه به حساب 
می آید. بیابان سوریه همچون ســایر مناطق نزدیك به خلیج فارس با بحران كم آبی 

مواجه است اما ذخایر نفت و گاز بسیاری دارد.

بیابان 
سوریه

صحرای 
عرب

و البته اگر با همین دست فرمان بخواهیم جلو برویم، باید قطب شمال را هم 
كه مســاحتی نزدیك به همین قطب جنوب دارد، جزو بیابان های بزرگ 
دنیا محســوب كنیم؛ و در واقع دومین بیابان بزرگ دنیا. این منطقه 
در شمال كره زمین قرار داشته و بین كانادا، دانمارك، نروژ، روسیه و 
آمریكا تقسیم شده است. بیشتر بارش هایی كه در این منطقه است 
برفی است و درســت مثل قطب جنوب، با دمای پایین هوا و بادهای 
سرد وزنده روبه رو اســت؛ بادهایی كه در این منطقه می وزد، برف ها را 
باال می برد، به گونه ای كه تصور می  كنید همیشه برف در حال باریدن است.

قطب 
شمال

صحرای بزرگ آفریقا به عنــوان بزرگ ترین بیابان گرم دنیا شــناخته 
می شود اما اگر بخواهیم بزرگ ترین بیابان های جهان را براساس مساحت 
رتبه بندی كنیم در درجه نخست باید از صحرای قطبی در قطب جنوب 
نام ببریم كه بیش از 1۴میلیون كیلو مترمربع مساحت دارد. قطب جنوب 
یا همان جنوبگان مملو از یخ های جامد است به طوری كه فقط 2درصد 
آن در خشكی واقع شده. به همین دلیل قطب جنوب به عنوان سردترین، 
خشك ترین و منزوی ترین قاره جهان هم شــناخته می شود. كمترین 
دمای ثبت شده در این نقطه از جهان منفی89درجه سانتی گراد بوده و 

سرعت باد در آن به بیش از 200مایل در ساعت می رسد.

كیلومترمربع14,245,000

قطب 
جنوب

كویر 
گریت  
باسین

كشور آمریكا به خودی خود، عجایب طبیعی زیادی دارد. كویر گریت باسین 
هم عنوان وسیع ترین بیابان آمریكا را یدك می كشد به طوری كه ایالت های 
زیادی از ایالت های آمریكا را به هم متصل می كند. این كویر بزرگ توســط 
كوه های راكی تا شرق، سیرا نوادا تا غرب، سونوران و بیابان موجاوا تا جنوب و 
فات كلمبیا تا شمال امتداد یافته و به همین دلیل از تنوع آب و هوایی مطلوبی 
برخوردار است. گریت باسین، كویری سرد است كه مجموع بارش ساالنه آن 
به بیش از 12اینچ می رســد و آب و هوای تابستانی بسیار گرم و زمستان های 

برفی و سرد دارد.

كویر پاتاگونیــای آرژانتین را باید بزرگ ترین بیابــان در آمریكای جنوبی بدانیم كه 
بخش هایی از كشور شیلی را هم دربرگرفته و به عنوان چهارمین بیابان بزرگ دنیا هم 
شناخته می شود. پاتاگونیا توســط اقیانوس اطلس به شرق و از سوی رشته كوه های  
آند به غرب امتداد یافته است. این بیابان در زمستان آب و هوای سردی دارد و دمای 
آن به ندرت به بیش از 12درجه سانتی گراد می رســد. ساكنان این منطقه عموماً با 
شكار حیوانات روزگارشان را سپری می كنند و بیشتر زمین های صحرای پاتاگونیا به 
دامداری اختصاص دارد. دامدارهای صحرای پاتاگونیا بازمانده نســلی هستند كه از 

ابتدای قرن 19میادی از شیلی و آرژانتین و ولز به این منطقه كوچ كردند.

كیلومترمربع492,000

كیلومترمربع670,000

صحرای 
پاتاگونیا
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نام سیروس مقدم برای بیشتر ما، یادآور سریال محبوب »پایتخت« و ماجراهای 
نقی معمولی و خانواده اش است. این كارگردان باسابقه این بار شانس اش را با 
ساخت سریال »جزیره« برای شــبكه نمایش خانگی امتحان كرده و تصمیم 
گرفته در كنار حضور بازیگران حرفه ای و پیشكسوت، نقش های اصلی سریال 
را به بازیگرانی بسپارد كه چهره و شناخته شده نیستند. شادی مختاری، بازیگر 
جوانی كه پیش از این چند تجربه كوتاه از بازیگری داشــته، در این سریال 
خوش درخشیده و طرفداران زیادی پیدا كرده است. با این بازیگر كه خود را در ابتدای مسیر حرفه ای 

زندگی اش می داند، درباره این تجربه متفاوت گفت وگو كرده ایم.

بسته پیشنهادی

  آقای نویسنده زنده است
مســتند »آقــای نویســنده زنده 
اســت« به كارگردانی حامد قصری 
و با پرداختن به زندگی و آثار بهرام 
صادقی به صــورت اینترنتی اكران 
شــده اســت. بهرام صادقی پس از 
صــادق هدایت یكــی از مهم ترین 
نویسندگان ایران است و نویسندگان 
در دوره های بعدی از او بسیار تأثیر 
گرفته اند. او را پایه گذار داستان شک 
در ادبیات ایــران می دانند؛ ضمن 
اینكــه طنز تلــخ در آثــار او بیداد 
می كنــد. بهرام صادقی نویســنده 
شناخته شده ای در ادبیات داستانی 
ایران است اما حضور و صحبت درباره 
او همیشه با تردید روبه رو بوده است. 
با اكران فیلم مستند آقای نویسنده 
زنده اســت، جنبه های ناشناخته، 
شعرخوانی و بسیاری از تصاویر ناب 
و دیده نشده از وی برای نخستین بار 
به نمایش درمی آید. اكران در سایت 
و پلتفورم »ودیو« در سراسر جهان 
و به صورت اینترنتی در مدت زمان 

محدود انجام می شود.

مستند

  گلدن تایم
»گلدن تایــم«، فیلمــی شــامل 
12اپیزود كوتاه است كه هر كدام 
به یكی از ماه های ســال منتسب 
شــده اند. این 12اپیــزود از نظر 
داستانی هیچ ربطی به هم ندارند؛ 
نه شاهد شخصیت های تكرارشونده 
هســتیم و نــه در یک اپیــزود به 
اپیزودهــای دیگــر ارجــاع داده 
می شود. حتی انتســاب هر اپیزود 
به یک ماه سال هم از نظر دراماتیک 
ضرورتی ندارد )مثاًل اپیزود خرداد 
می تواند در هر ماه دیگری از ســال 
هم رخ دهد(. در واقع 12فیلم كوتاه 
مستقل كنار هم قرار داده شده اند 
تا یــک فیلم بلنــد 110دقیقه ای 
را تشــكیل دهند. پوریا كاكاوند، 
كارگردان گلدن تایم نیز سعی كرده 
كه زاویه دید داستان های خود را در 
جایی متفاوت تر از همیشه قرار دهد 
و به جای آنكه داستان را مستقیم 
روایت كند، آن را با نگرشی جدید 

تعریف می كند.

فیلم

  رادیو نیست
یک شــهر متشــكل از مجموعه 
مكان هایی  است كه در پس ظاهر 
سنگی خود زیست های گوناگونی 
در آنها جریان دارد؛ زندگی هایی كه 
در طول زمــان، خاطرات و روایاتی 
را می سازند و بدل به بخشی بزرگ 
از هویت و خاطره جمعی شهر و ما 
می شــوند. »رادیو نیست« روایت 
مكان هایی  اســت كه نقش مؤثری 
در زمانه خود داشته و هم اكنون یا 
نیستند یا اگر هستند تغییر كاربری 
و نقش داده اند؛ روایت مكان هایی 
خاموش كه در عین خاموشی هزار 
داستان در خود دارند؛ مثالً در یكی از 
قسمت های این پادكست، به سینما 
متروپل می رویم. سینما متروپل در 
ســال1325با ذوق و هنر »وارطان 
هوانســیان« بر فراز الله زار قد علم 
كرد. متروپل مجلل در روزهای رونق 
دوباره سینما، درست در روزگار پس 
از قحطی و جنگ دوم جهانی، جایی 
شد برای گره خوردن دل ها و ثبت 
خاطره های تلخ و شــیرین در قلب 

شانزلیزه ایران.

پادكست

پنجشنبه

شماره 150
7 بهمن 1400 

سریال برایم تجربه لذتبخشی بود.
    موقع پخش سریال چه بازخوردهایی از اهالی 

سینما و تماشاگران گرفتید؟
قبل از پخش نخستین قسمت ســریال، وقتی به عنوان بازیگر 
نقش صحرا معرفی شدم، از طرف عده ای هجمه هایی وارد شد 
كه برایم عجیب بود. با خودم می گفتم مگر چه اتفاقی افتاده؟ 
وقتی كاری خیلی دیده می شود، همان قدر نگاه ها به سمت تو 
می آید و می تواند باعث ایجاد حاشیه شود. باورتان نمی شود اما 
برای من شایعه درســت كردند كه پدر من سرمایه گذار فیلم 
است! جز یک مغز مریض كســی نمی تواند این صحبت ها را 
بكند و جز یک انسان بیمار، كسی نمی تواند این حرف ها را باور 
كند. من تالش كردم تا جایی كه در توانم هست از این مسائل 
دوری كنم. فكر می كنم این موضوعات اهمیت ندارد و محترم 
بودن، بهترین كاری است كه آدم ها می توانند انجام دهند. بعد از 
پخش سریال، واكنش ها مختلف بود، بعضی از انتقادها مثل نوع 
لباس یا گریم، واقعاً ربطی به بازیگر ندارد. یک پروژه محصول 
كارگروهی است اما از مردم واقعاً ممنونم، یک هزارم این حجم 
از محبت را هم انتظار نداشــتم و اصاًل تصور نمی كردم انقدر 

بازخورد مثبت بگیرم.
    برای ادامه مســیر در حرفــه بازیگری چه 

برنامه ای دارید؟
پیشــنهادهایی دارم اما معیارهایم بعد از سریال جزیره عوض 
شــده اســت. حاال متن برایم اهمیت زیادی پیدا كرده چون 
به نظرم اگر متن خوب نباشــد، هرچقدر هم تالش كنی كار 
خوب از آب درنمی آید. برای بازی كردن عجله ندارم و ترجیح 
می دهم نقشی را انتخاب كنم كه شبیه به صحرا نباشد و مرا به 

چالش بیندازد.
    اهل كتاب و موسیقی هم هستید؟

كتاب بخش جدانشدنی از زندگی من اســت. خیلی از اوقات 
فراغتم با كتاب خواندن می گذرد؛ هم ادبیات جهان می خوانم 
و هم ادبیات ایران. در ادبیات ایران، آثار غالمحسین ساعدی، 
صمد بهرنگی، صادق هدایت، عبــاس معروفی، بزرگ علوی 
و محمود دولت آبادی را دوســت دارم. فكر می كنم نخواندن 
كتاب های این نویسندگان، لذت زیادی را از ما دریغ می كند. 
در ادبیات جهان هم، هرمان هســه را دوست دارم. خودم را در 
مطالعه محدود نمی كنم و فكر می كنم هیــچ كاری به اندازه 
مطالعه، تخیل انسان را تقویت 
نمی كند. درباره موســیقی 
هم، سعی كرده ام گوشم 
را به شنیدن سبک های 
مختلف عــادت دهم و 
البته به گوشم احترام 

بگذارم.

داشــتم، تئاترهای كوچک كارگاهی كار كــردم و فیلم كوتاه 
ساختم. این دوره ها تجربه ارزشــمندی برایم ساخت. این بار 
وقتی نوید محمودی برای فیلم »هفت ونیم« مشغول انتخاب 
بازیگر بود، به دفترش رفتم و گفتم این مدت را صرف آموزش 
كرده ام. از پیگیر بودن من خوشحال شــد و نقش هدیه را در 
اپیزود اول فیلمش به من سپرد. سال بعد هم در سریال »دلدار« 

كه  ماه رمضان از تلویزیون پخش شد بازی كردم.
    همكاری با سیروس مقدم چطور شروع شد؟

وقتی با خبر شــدم آقای مقدم برای سریالش تست می گیرد، 
چندان امیدی نداشتم انتخاب شوم اما برای تست رفتم.

    چرا؟
چون به نظرم در همین تست ها هم می توانستم چیزهایی یاد 
بگیرم. بعد از چند هفته تســت دادن، در كمال ناباوری به من 
گفتند كه انتخاب شده ای و نقش، نقش اول یک سریال شبكه 
نمایش خانگی است و قصه درباره نقش صحراست كه تو بازی 
خواهی كرد. باورم نمی شد، احســاس عجیبی داشتم، حس 
می كردم بعد از مدت ها خسته نشدن و ادامه دادن، باالخره به 
نتیجه رسیده ام. سیروس مقدم بسیار سختگیر است و از همان 
ابتدا به من گفت كه اگر خوب بازی نكنی، وسط سریال هم كه 

باشیم بازیگر را عوض می كنم!
    این نقش چه ویژگی های جذابی برای خودتان 

داشت؟
صحرا یک خبرنگار جسور بود. همان قدر كه از من دور بود، به 
من نزدیک بود. من هم در دوره ای خبرنــگار بودم و حاال باید 
آن دوران را برای خودم یادآوری می كردم اما برخالف من كه 
رفتار آرامی دارم، صحرا رفتارهای تند و تیزی داشــت، سریع 
راه می رفت، بلند صحبت می كرد و می توان گفت رفتارهایش 
بیشتر پسرانه بود. من سخت تمرین می كردم تا از پس اجرای 

این نقش به خوبی بربیایم.
    در نخســتین تجربه حرفه ای، با بازیگران 
پیشكسوت هم بازی شدید. این تجربه برایتان 

چه امتیازی داشت؟
جزیره مجموعه پربازیگری بود و شــانس بزرگی آوردم 

كه توانستم با طیف زیادی از بازیگران از دوره های 
مختلف و با سبک های متفاوت بازی كنم. 
وقتی باخبر شدم نقش شاهنگ بزرگ را 
استاد اكبر زنجانپور بازی می كنند، واقعاً 
ذوق كردم. برای هر بازیگری باعث افتخار 
است كه در پروژه ای با ایشان همراه باشد. 
هم بازی شدن با محمدرضا فروتن، هنگامه 
قاضیانی، بیتا فرهی، حسام منظور، میترا 
حجار و بقیه بازیگران پیشكســوت این 

  ساخت ایران     واقعا ساخت وطن است...
»ساخت ایران« نام مجموعه ای ویدئویی برای شبكه نمایش خانگی است كه فصل اول آن سال1390 

به كارگردانی محمدحسین لطیفی تولید شد. بخشی از فیلم در لبنان فیلمبرداری شده است و ابتدا در 
رسانه خانگی و سپس در شبكه آی فیلم و نسیم پخش شد. فصل دوم تولید سال1395 و به كارگردانی 
برزو نیک نژاد است كه در ادامه استقبال از فصل اول ساخته شد. این فصل از اردیبهشت1397 از رسانه 
خانگی پخش شد. فصل سوم شهریور1400 به كارگردانی بهمن گودرزی با واكسیناسیون عوامل آغاز 

شد و زمستان امسال پخش خواهد شد. در خالصه فصل سوم سریال آمده است: غالم )امین حیایی( 
در جنوب ایران غواص است. یک روز بهین كه بدهی سنگینی باال آورده، از او كمک می خواهد. غالم كه 
به بهین عالقه دارد تصمیم می گیرد به او كمک كند اما حل مشكل بهین برای غالم دردسرهای زیادی 
را به دنبال دارد. در فصل قبل دیده بودیم كه غالمحسین، دزد خرده پایی است كه روزی شاهد تصادف 
اتومبیل با مردی میانسال می شود. وی كیف مرد مجروح را می رباید و پاسپورتی در كیف پیدا می كند. 

او سعی دارد كه كیف را به فروش برساند اما به دلیل اینكه پلیس دنبالش است تصمیم می گیرد به خارج 
برود و از ایران فرار كند.

  روز بلوا     ماجراهای حاج آقا بدیعی
»روز بلوا« مینی سریالی درام با هنرنمایی بابک حمیدیان، لیال زارع، محسن كیایی، محمد علیمحمدی، 

مسعود دلخواه، زكیه بهبهانی، پاشا جمالی، محمد اسكندرفر، ساغر قناعت و داریوش ارجمند و 
نویسندگی مهران كاشانی، كارگردانی بهروز شعیبی و تهیه كنندگی محمدرضا تخت كشیان، محصول 

سال139۸ كشور ایران و سازمان هنری و رسانه ای اوج است. پیش از این نسخه سینمایی روز بلوا در 
بخش سودای سیمرغ سی و هشتمین دوره جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمده بود. عماد بدیعی، روحانی 

خوش نام و معروفی است. عماد یک روحانی برجسته و استاد دانشگاه است و در برنامه های تلویزیونی نیز 
به اجرای برنامه می پردازد. او همراه با همسرش یک مؤسسه خیریه را مدیریت می كنند. همه  چیز خوب 
به نظر می رسد، تا اینكه اتفاقاتی غیرمنتظره رخ می دهد؛ یكباره در میان اختالس و پولشویی اطرافیانش 
خود را تنها می بیند و تالش می كند سروسامانی به اتفاقات پیرامونی اش دهد. عماد روز بلوا خود در بطن 

اختالس، به عنوان متهم و گناهكار حضور دارد. در نتیجه عماد می بایست به رغم دلبستگی هایش نسبت به 
خانواده و زندگی آرام خود، علیه خودش شورش و قیام كند ولو آنكه بدنام شود. انتشار مینی سریال تجربه 

پرطرفداری در شبكه های معتبر تلویزیونی است كه مخاطبان خاص خود را دارد.

   بی گناه     هم گناه2 هم آمد
سریال نمایش خانگی »بی گناه« )هم گناه2( نام یكی از سریال های جدید شبكه نمایش خانگی به 

كارگردانی مهران احمدی و تهیه كنندگی مصطفی كیایی محصول سال1400 است. این سریال در 
فضایی اجتماعی با محوریت خانوادگی دنبال می شود. فیلمنامه سریال بی گناه توسط محسن كیایی 
جان گرفته است. از هنرپیشه های آن می توان به تركیبی از بازیگرهای سینمایی و تلویزیونی ازجمله 

شبنم مقدمی، ماهور الوند، محسن كیایی، مسعود رایگان، مهران احمدی و ... نام برد. ژانر تازه ترین اثر 
مهران احمدی به گفته خودش درامی است اجتماعی كه پیش تولید و انتخاب بازیگرانش آغاز شده و 

قصد دارد در كنار بازیگران باتجربه از چند چهره جدید هم برای نقش های اصلی استفاده كند. نخستین 
تجربه كارگردان این سریال در ساخت مجموعه برای شبكه نمایش خانگی با موفقیت قابل توجهی 

روبه رو شد. هم گناه ساخته قبلی مصطفی كیایی، راجع به خانواده ای قدیمی در تهران به نام صبوری 
است كه سال هاست در كار پرورش گل های تزئینی و گل های مختلف هستند. خانواده صبوری 

متشكل از 3برادر )مسعود رایگان، پرویز پرستویی و مهدی پاكدل( و یک خواهر )رؤیا تیموریان( است. 
ورود جوانی به این خانواده زندگی همه خانواده را دستخوش تغییراتی می كند.

معرفی جدیدترین مجموعه های شبكه نمایش خانگی

سریال خودت را انتخاب كن
از آن زمان كه تعداد شبكه های تلویزیونی كمتر از انگشتان یك دست بود و طبیعتاً انتخاب ها محدود، خیلی گذشته است. حاال جز شبكه های رسمی صدا و سیما، امكان تماشای 
دنیایی از فیلم و سریال در شبكه های نمایش خانگی وجود دارد. سریال های شــبكه نمایش خانگی این روزها حسابی طرفدار پیدا كرده است و تماشاگران ترجیح می دهند 
خودشان بنا به سلیقه و نیاز، سریال مورد نظرشان را برای تماشا انتخاب كنند. اینجا برخی از تازه ترین و پر سر و صداترین سریال هایی را كه به زودی در شبكه نمایش خانگی 

منتشر می شوند یا پخش آنها تازه شروع شده، مرور كرده ایم.

  خاتون    عاشقانه پرستاره
»خاتون« سریالی درام، تاریخی و عاشقانه با بازی نگار جواهریان، اشكان خطیبی، میرسعید مولویان، 
شبنم مقدمی، بابک حمیدیان، رضا بهبودی، ستاره پسیانی، شاهرخ فروتنیان، بهناز جعفری، مهدی 
قربانی، مهتاب ثروتی و با حضور مهران غفوریان، پیام دهكردی و فرخ نعمتی و با حضور افتخاری 
عاطفه رضوی، پژمان بازغی، غزل شاكری، قربان نجفی، سروش صحت و با هنرمندی مهران مدیری و 
نویسندگی و كارگردانی تینا پاكروان و تهیه كنندگی علی اسدزاده محصول سال 1400است. خاتون 
نخستین سریال تینا پاكروان است و داستان خانواده ای را در بستر تاریخ روایت می كند؛ داستانی كه از 
ابتدای شهریور سال1320 و در دوران جنگ جهانی دوم و اشغال ایران توسط متفقین آغاز می شود و 
سرنوشت تحوالت یک خانواده و یک سرزمین را به تصویر می كشد. تاریخ ایران با همه فراز و فرودهایش 
در زندگی همه ما جریان دارد و خاتون داستان زنی از زنان این سرزمین است كه روزی روزگاری در 
ایران برای زندگی جنگیده اند. در سریال پرستاره خاتون عالوه بر حضور بازیگران مطرحی چون نگار 
جواهریان، اشكان خطیبی، بابک حمیدیان و مهران مدیری، چهره های نوظهوری نیز معرفی شده اند. 
موسیقی دان برجسته ایرانی كیهان كلهر نیز به عنوان آهنگساز در سریال خاتون همكاری كرده است.

   نوبت لیلی   سفر به عجایب
»نوبت لیلی« سریالی درام، رازآلود و عاشقانه با بازی حمید فرخ نژاد، مریال زارعی، پردیس احمدیه، 
محمد امین شعرباف، مهران غفوریان، گوهر خیراندیش، نادر فالح، مسعود كرامتی، خسرو احمدی، 
فرزین محدث و علیرضا جعفری به نویسندگی مهدی شیرزاد و سروش چیت ساز است. كارگردانی و 
تهیه كنندگی این سریال را كه در سال1400 تولید شده، روح اهلل حجازی برعهده داشته است. نوبت 
لیلی نخستین سریال روح اهلل حجازی است كه داستانی رازآلود و عاشقانه را در بستری تاریخی روایت 
می كند. این مجموعه كه آخرین مراحل ساخت را طی می كند، به زودی به صورت اختصاصی از نماوا 
پخش می شود. در خالصه داستان این سریال آمده: لیلی كه اتفاقات شوم زمان كودكی اش را ناشی از 
نفرینی كهن می داند، از طریق كتابی مرموز درمی یابد كه او و خانواده اش تاكنون در زمان و مكان های 
موازی بسیاری زیسته اند و اكنون »نوبت لیلی« است تا با رمزگشایی از كتاب و یافتن تابلوی ارزشمند 
نیاكانش دست به انتخابی بزند كه به تمام این زندگی های زیسته معنا بدهد. تجربه نشان داده 
سریال هایی كه داستانی عاشقانه و درام دارند در شبكه نمایش خانگی بیشتر از بقیه مورد توجه 
مخاطبان قرار می گیرند و طرفدار پیدا می كنند.

   جیران     سریال خبرساز
سریال »جیران« به كارگردانی حسن فتحی در سال1400 ساخته شده است. این سریال در ژانر 
عاشقانه و خانوادگی ساخته شده است. نام حسن فتحی باعث می شود كنجكاوی ها درباره این سریال 
بیشتر شود و مخاطبان منتظر تازه ترین اثر این كارگردان پیشكسوت باشند. حسن فتحی پیش از این 
با ساخت سریال پرطرفدار شهرزاد، نشان داد به خوبی با سلیقه تماشاگران آشنایی دارد، این بار هم 
دست به ساخت سریالی در بستر تاریخی با مضمون عاشقانه زده كه از همین حاال حسابی سر و صدا 
به پا كرده است. در این سریال بازیگرانی چون بهرام رادان، پریناز ایزدیار، مریال زارعی، امیرحسین 
فتحی، امیر جعفری، رؤیا تیموریان، مهدی پاكدل، رعنا آزادی ور، كتانه افشارنژاد، ستاره پسیانی، 
غزل شاكری، مرتضی اسماعیل كاشی و هومن برق نورد جلوی دوربین رفته اند. در خالصه ای كه 
سازندگان سریال قبل از انتشار رسمی آن منتشر كرده اند آمده: »ناصرالدین شاه جوان، به تازگی 
فرمان قتل صدراعظم محبوبش امیركبیر را صادر كرده و دربار و حرم و دولت و مملكت دستخوش 
تحوالت مهمی شده اند. در همین زمان و در روستای كوهسار تجریش، خدیجه دختر محمدعلی 
نجار، عشق شورانگیز جوانی به نام سیاوش را در سینه پنهان كرده است«.

شادی مختاری بازیگر جوانی است كه با سریال »جزیره«  سیروس مقدم حسابی خبرساز شده

بازیگری رؤیای كودكی من بود

    عالقه به بازیگری چطور در شما شكل گرفت؟
اگر بخواهم كلیشه ای جواب دهم باید بگویم از همان كودكی، 
اما واقعیت این است كه تمام سرگرمی من در كودكی، وقتی 
هم سن و سال هایم مشغول عروسک بازی بودند، روشن كردن 
دوربین كوچكی بود كه پدرم برایم سوغاتی آورده بود. از صبح 
جلوی این دوربین نمایش اجرا می كردم و بعد با پدر و مادرم به 
تماشای فیلم های دوربین می نشستیم. بعدها در سفری دیگر، 

پدرم یک دوربین عكاسی برایم آورد و باعث شد به این هنر هم 
عالقه مند شوم.

    اما هنوز تصمیم نگرفته بودید بازیگر شوید؟
نه، وقتی دبیرســتانی شــدم این تصور نادرست وجود داشت 
كه اگر كسی درسش خوب است، نباید به هنرستان برود. من 
هم از این قاعده مستثنی نبودم. به همین دلیل رشته انسانی 
را انتخاب كردم و بعد در دانشــگاه علــوم ارتباطات خواندم. 

نیلوفر  ذوالفقاری

آن زمان این رشــته چندان شناخته شده نبود. روزنامه نگاری 
تجربه خیلی خوبی برای من شد. استادی داشتیم كه می گفت 
در روزنامه نگاری، فرد تجربه زیســته ای به دست می آورد كه 
شــاید یک فرد عادی در صد ســال هم نتواند كسب كند. در 
روزنامه نــگاری جاهایی می روی و افــرادی را می بینی كه در 
زندگی عادی امكانش خیلی كم اســت در آن موقعیت ها قرار 
بگیری. همان روزها دوســتان تئاتری زیادی داشتم و بیشتر 
مكالمات ما درباره تئاتر و سینما و فیلم های روز دنیا بود. به این 
ترتیب من با فضای تئاتر مدام در ارتباط بودم. هر نمایشی كه 
در هر كدام از ســالن های تئاتر تهران اجرا می شد، با دوستانم 
تماشا می كردم. بعد باخبر شــدم كه نوید محمودی برای یک 
فیلم تست بازیگری می گیرد و من هم برای تست دادن همراه 

دوستانم رفتم.
    به این ترتیب این نخســتین قدم شما برای 

بازیگر شدن بود؟
این تست مسیر مرا عوض كرد. نوید محمودی به من گفت تو به 
درد این كار می خوری و حاال كه پتانسیل بازیگری داری، حیف 
است آموزش نبینی. بنابراین من دوره آموزش را شروع كردم. 
2سال تمام با بهترین اســتادان بازیگری دوره های آموزشی 

جزیره مجموعه پربازیگری بود و شانس 
بزرگی آوردم كه توانستم با طیف زیادی 

از بازیگران از دوره های مختلف و با 
سبك های متفاوت بازی كنم. وقتی باخبر 

شدم نقش شاهنگ بزرگ را استاد اكبر 
زنجانپور بازی می كنند، واقعاً ذوق كردم



مانعی به نام ایاب و ذهاب
هنرآموزها و مخاطبان مركز رعد از ســاعت 8صبح از راه می رسند. تمام 
فعالیت های این مركز برای افراد دارای معلولیت رایگان است. با این حال 
تعداد كمی از 4هزار معلول ساكن منطقه، به این مركز مراجعه می كنند. 
كاظمی می گوید:»هــر فردی از هر نقطه از تهران بــه اینجا مراجعه كند 
می تواند از خدمات این مركز بهره مند شود. اما مهم ترین مشكلی كه افراد 
معلول و خانواده هایشان با آن روبه رو هستند، مشكل رفت وآمد 
اســت؛ این افراد با هر ســطح معلولیتی، برای رفت وآمد به 
نقاط مختلف شهر و حتی محله خود دچار مشكل هستند. 
درحالی كه می توان این مشــكل را با ســرویس های ایاب 
و ذهاب برطــرف كرد. بیرون آوردن معلــوالن از خانه كف 
برنامه های ما در مركز رعد است. با این حال عدم مناسب سازی 
خیابان ها و كوچه ها و گذرها، مهم ترین مانع برای حضور این 
افراد در جامعه است«. هر روز بچه هایی را می بینید كه با 
خلقی تنگ از راه می رسند اما بعد از 2 ساعت فعالیت 
در مركز، با روی گشاده و لبی خندان آنجا را ترك 
می كنند. مدیرعامل مجتمع آموزشی نیكوكاری 
رعد شرق می گوید:»این افراد و خانواده هایشان 
به شــدت نیاز دارند كه ســاعاتی در هفته، از 
خانه خارج شوند و فعالیتی برای خود انجام 
دهنــد. تأثیر این حضور یكی دو ســاعته را 
هم در روحیه بچه ها و هم در روحیه اعضای 
خانواده شان می بینیم. با این حال مشكالتی 
در سال های اخیر به وجود آمده كه حمایت های 

ما از این عزیزان را محدودتر كرده است«.

13گزارش خانه
سری زده ایم به مركز آموزشی رعد شرق تهران تا از 

دغدغه های معلوالن بیشتر بدانیم

خارج از 
انزوای خانه

مجتمع آموزشی رعد شرق تهران، بیش از 13سال است كه برای 
كمك و ارائه خدمات به افراد دارای معلولیت راه اندازی شده است؛ 
آن هم در منطقه 14تهران كه با سكونت بیش از 4هزار معلول، در صدر جدول مناطق شهر 
تهران از نظر جمعیت معلوالن قرار دارد. دعوت معلوالن و توان خواهان برای فعالیت های 
اجتماعی و بیرون آمدن از انزوا، آموزش مهارت های مختلف، كمك به اشتغال و تحصیل 
آنها و... از برنامه هایی است كه این مركز ارائه می كند. مركز رعد شرق تهران در سال های 
گذشته مثل اغلب انجمن های مردم نهاد با كاهش كمك های خیران روبه رو بوده  و روزهای 

سختی را پشت سرمی گذارد.

بسته پیشنهادی

مرضیه موسوی

  مری و مكس
انیمیشــن ســینمایی »مــری و 
مكس« یك كمــدی درام موفق 
اســت كه نامــش در فهرســت 
250فیلم برتــر آی.ام.دی. بی هم 
به چشم می خورد. در این انیمیشن 
كه از یك داستان واقعی الهام گرفته 
شده، ماجرای آشــنایی دختری 
به نام مری با مكــس را می بینیم. 
مكس مبتال به ســندروم آسپرگر 
اســت و در روند این اثر سینمایی، 
با تأثیر این اختالل رشــد عصبی 
در زندگی مكس آشــنا می شویم. 
افرادی كه دچار سندروم آسپرگر 
هســتند با مشــكالت ارتباط با 
دیگران در جامعه روبه رو هستند. 
برای درك بهتر شــرایط این افراد 
می توانید انیمیشن مری و مكس 
را ببینید كه هم فال اســت و هم 
تماشا. بد نیســت بدانید برخی از 
پژوهشگران این سندروم را شكل 
مالیمی از اوتیسم می دانند. البته 
در زمینه شبیه دانســتن این دو 
اختالل، اختالف نظرهای زیادی 

در جامعه پزشكی وجود دارد.

انیمیشن

  ذهن خوانی هوشمند
كمتر از یك مــاه از اعالم این خبر 
می گذرد كه یك فــرد دچار فلج 
مغزی توانسته با كمك تراشه های 
مغزی، نخســتین جمله های خود 
را توییــت كند. توییــت این مرد 
62ســاله اســترالیایی كه به فلج 
مغزی مبتالســت امید زیادی به 
استقالل هرچه بیشتر افراد دارای 
این معلولیت ایجــاد كرده. در این 
روش كه برای نخستین بار در دنیا 
انجام شده، با استفاده از رابط مغز و 
رایانه و بدون نیاز به حركت دست، 
این مرد توانسته آنچه در ذهن دارد 
را به دســتوری برای رایانه تبدیل 
كند. »كافی اســت به جست و جو 
كــردن كلمــه ای در موتورهای 
جســت و جو فكر كنید تا ذهنتان 
به كمك این تراشه آن را به رایانه و 
دیگر دستگاه های هوشمند منتقل 
كنــد.« این تمام كاری اســت كه 
برای استفاده از این تكنولوژی باید 

انجام داد.

تكنولوژی

پادكست

  صدای معلوالن
قسمت 38پادكست »رادیو مرز« 
به موضوع معلوالن جسمی حركتی 
اختصاص دارد. در این پادكســت 
افرادی كه دچار معلولیت جسمی 
حركتی هســتند از دنیایی كه در 
آن زندگی می كننــد و فاصله ای 
كه معلولیت برای آنها ایجاد كرده 
می گویند. با شنیدن صحبت های 
تعدادی از افــراد دارای معلولیت 
در این پادكســت با كاستی هایی 
مواجه می شویم كه در كالبدهای 
شهری و اجتماعی وجود دارند اما 
ممكن اســت توجه زیادی به آن 
نشــده باشــد؛ موضوعاتی كه گاه 
بسیار ســاده به نظر می رسند اما 
عدم رعایت آنها باعث شده تا اقشار 
زیادی از جامعــه ازجمله معلوالن 
یا سالمندان از بســیاری خدمات 
عمومی محروم شوند. معلوالن در 
این پادكســت از تجربه های خود 
در مواجهه با نگاه دیگران در جامعه 
می گویند و تبعیضی كه خواسته یا 

ناخواسته آنها را منزوی می كند.

پنجشنبه

شماره 150
7 بهمن 1400 
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ساختمان شیك و نوساز شــهرداری كه مؤسسه رعد 
در بخشــی از آن جاخوش كرده، خّیــران زیادی را به 
اشــتباه انداخته اســت. كاظمی می گوید:»بارها شده 
خّیرانی برای كمك به ما سر زده اند و وقتی ساختمان 
را دیدند، از كمك به ما منصرف شــده اند. درحالی كه 
شــهرداری تنها فضای این مركــز را در اختیار ما قرار 
داده است«. تعطیل بودن ساختمان در روزهای پایانی 
هفته و مناســبت های مختلف هم مانع دیگری برای 
برگزاری برنامه های مختلف در این مركز است. كاظمی 
می گوید:»روزهایی مثل اعیاد و... كه مؤسســات اغلب 
بازارچه خیریه برگزار می كنند تا خّیران را برای كمك 
دعوت كنند، ســاختمان مركز تعطیل است و ما عماًل 
فرصت های زیادی را در این زمینه از دست می دهیم«. 
این روزها یكی از مهم ترین دغدغه های او و دیگر اعضای 
مؤسسه رعد، كمك به آموزش و به خصوص سوادآموزی 

برای معلوالن است. برای همین با هر زحمتی كه بوده، 
دوره های درست نویسی و درســت خوانی را راه اندازی 
كرده و در فكر برگزاری كالس هایی برای قصه نویسی 
است. كاظمی می گوید:»بسیاری از معلوالن به دلیل نبود 
مدارس مناسب و همچنین دشواری های رفت وآمد و... با 
مشكالت یادگیری روبه رو هستند. ما افراد زیادی را سراغ 
داریم كه با وجود قرار داشتن در سن نوجوانی، از خدمات 
آموزشی محروم بوده و حتی توانایی خواندن و نوشتن 
كلمات را هم ندارند. یا بسیاری از افراد در درست نویسی 
دچار مشــكل هســتند. درحالی كه برای اشتغال و هر 
نوع فعالیت دیگری به حداقلی از این ســواد نیاز دارند. 
همین جا از مربیان و افرادی كه می توانند مهارت های 
مرتبط با سوادآموزی را به بچه های دارای معلولیت یاد 
بدهند دعوت می كنم كه به اینجا بیایند و در این راه ما 

را همراهی كنند«.

دعوت به همراهی با معلوالنهزینه های سرسام آور 4هزار معلول در یك منطقه

فضــای 200متری انجمن رعد شــرق تهــران، در 
ساختمان شهرداری منطقه، به كالس های آموزشی 
مختلف اختصاص داده شــده اســت؛ كالس معرق 
و كار با چــوب، كالس درست نویســی، ورزش های 
مخصوص توانبخشی و هر فعالیت دیگری كه مراجعان 
درخواستش را داده باشند و نیرویی برای آموزش آن 
وجود داشته باشــد. این روزها حدود 85نفر از افراد 
دچار معلولیت در این مؤسســه رفت وآمــد دارند؛ 
نوجوانان باالی 14ســال تا افراد 40ســاله. »محمد 
كاظمی«، مدیرعامل مجتمع آموزشــی نیكوكاری 
رعدشرق می گوید: »اســاس كار ما در این مؤسسه 

شناسایی، جذب و آموزش معلوالن منطقه 
به صورت كاماًل رایگان اســت. تالش 

برای ایجــاد اشــتغال از مهم ترین 
اقداماتی اســت كه در ســال های 
فعالیــت در ایــن مركــز انجام 
می دهیم. تا كنون بیش از 350نفر 
از عزیزان معلــول آموزش های 
مختلفی دیده انــد كه می تواند 
زمینه های اشتغال آنها را فراهم 
كند. معرق كاری، پیكره تراشی، 
كار با چــرم، مبانــی كامپیوتر، 

قصه نویسی، درست نویسی، تئاتر، 
درســت خوانی و... ازجمله این دوره ها 

است«.

هم اكنون تنها 3خّیر به صورت مســتمر با این مركز همكاری 
می كنند و تنها یك چهارم هزینه های جاری مؤسســه، منبعی 
برای تأمین دارد. ســاختمان نونواری كه مؤسســه در آن قرار 
دارد، فضایی است كه شــهرداری در اختیار مؤسسه قرار داده 
اما هزینه هایی مثــل حق الزحمه مربیان و مدرســان مركز، با 
استفاده از همین كمك های خّیران پرداخت می شود. كاظمی 
می گوید:»یكی از مهم ترین مشكالت ما، كه بعد از كرونا به اوج 
خود رسیده، مشكل در جذب كمك های خّیرین است. به طوری 
كه ما حتی هزینه ای برای پرداخــت حق الزحمه مربیان را هم 
نداریم«. اما او كمك های نقدی را تنهــا راه كمك به این مركز 
نمی داند و می گوید:»ما حتی در كارگاه های معرق، نقاشی و...، 
وسایل مورد نیاز را برای بچه ها تأمین می كنیم. برای همین اگر 
وسایلی مثل چوب، كاغذ و لوازم التحریر مورد نیاز، رنگ، چرم و 
مواداولیه دیگر تأمین شود، بخش مهمی از هزینه های ما كاهش 
پیدا می كند. از طرفی برای آموزش ها، نیاز به مربیان تخصصی 
داریم. این افراد همین حاال هم با دریافت هزینه ای بسیار اندك ما 
را همراهی می كنند. اما اگر بتوانیم با نیروهای داوطلب متخصص 
این كالس ها را اداره كنیم، باز هم بار بزرگی از دوشــمان برای 
تأمین هزینه ها برداشته می شود«.  او از خانواده هایی یاد می كند 
كه عالوه بر تأمین هزینه های درمان فرزندان معلول، حتی برای 
تأمین معیشت و نیازهای اساســی ای مثل غذا هم از مؤسسه 
كمك می گیرند؛ »افراد و خانواده هایی به سراغمان می آیند كه 
به معنی واقعی كلمه به نان شب هم محتاج هستند. گاهی كه 
خّیری به ما كمك رسانده باشد، حتی شده با مبلغی اندك، سعی 

می كنیم این افراد را دست خالی راهی نكنیم.«

 هر كدام مان به عنوان یك شهروند 
چگونه به معلوالن می توانیم كمك كنیم؟

ما هم بخشی از 
راه حل هستیم

اگر صاحب 
كسب وكاری هستید

اشتغال، مهم ترین دغدغه افراد دارای معلولیت است. اگر 
صاحب كسب وكاری هستید می توانید برای جذب نیروی كار به 

سراغ افراد دارای معلولیت بروید؛ برای این كار به مراكز و مؤسساتی 
مثل رعد كه شعبه های مختلفی در تهران دارد مراجعه كنید. یا 

می توانید سری به انجمن حمایت از معلوالن بزنید و برای جذب نیروی 
كار متخصص از این انجمن هم كمك بگیرید. بد نیست بدانید طبق 

قانون حمایت از معلوالن، مراكز دولتی موظف هستند 2درصد 
از جذب نیروی انسانی خود را به جامعه معلوالن اختصاص 

دهند. درحالی كه در عمل شاهد عدم رعایت این 
قانون در برخی اداره ها و نهادهای وابسته 

به دولت هستیم.

اگر یك شهروند هستید
حل مشكالت افراد دارای معلولیت، نیاز به درك آنها 

دارد. برای افزایش آگاهی خود در این زمینه كتاب ها، فیلم، 
پادكست و ابزارهای متنوعی وجود دارد. ایجاد فرصت های برابر برای 
زندگی همه اقشار با هر ویژگی ای، از نشانه های یك جامعه سالم است. 

اگر به داشتن چنین جامعه ای در شهر و محله خود فكر می كنید الزم است 
بتوانید درك درستی از دنیایی كه دیگران در آن زندگی می كنند هم داشته 

باشید. برای این كار می توانید سری به كانون معلوالن سرای محله خود 
بزنید و دوستی و معاشرت با این افراد را به خود هدیه كنید. افرادی كه 

دركی از حقوق شهروندان، به خصوص شهروندان دارای معلولیت 
دارند، مشكالتی مثل سدمعبر، پارك خودروها در جای 

نامناسب و بسیاری اقدامات دیگر را برای همنوعان 
خود رقم نمی زنند.

اگر با بیماری ها آشنا نیستید
مشكالت و بیماری هایی مثل اوتیسم یا برخی سندروم های دیگر ممكن اســت در نگاه اول قابل تشخیص نباشند. با این حال 
رفتارهایی كه افراد مبتال از خود نشــان می دهند برای رهگذران و افراد غریبه، كمی عجیب به نظر برســد. یكی از بزرگ ترین 
مشكالتی كه مادران و پدران دارای فرزند اوتیســم با آن مواجه هستند عدم شناخت مردم با این بیماری و نحوه مواجه شدن با 
آن است. كم طاقتی مردم در فضاهای عمومی شهر، خانواده این افراد را دچار اضطراب های اجتماعی كرده و باعث منزوی شدن 
خانواده ها و فرزندانشان می شود. در این میان مادران به دلیل نقش های فرهنگی  كه جامعه برای آنها قائل شده، آسیب بیشتری 

می بینند. افسردگی والدین و شدت گرفتن بیماری تنها بخش كوچكی از تبعات عدم شناخت و درك این افراد است.

مناسب سازی شهرها و اماكن عمومی، مهم ترین مطالبه افراد دچار 
معلولیت است؛ موضوعی كه راه های پیش روی معلوالن برای حفظ 

استقالل فردی را هموار می كند و فرصت حضور در جامعه و داشتن یك 
زندگی عادی را به آنها باز می گرداند. تا رسیدن به چنین ایده آلی برای از 
بین رفتن مشكالت شهر، افراد دارای معلولیت در شرایط تبعیض آمیزی 
زندگی را سر می كنند؛ درحالی كه برای جلوگیری از پیشرفت بیماری و 

معلولیت یا برای درمان آن همواره باید دردسرهای بیشتری را نسبت به 
دیگر شهروندان به جان بخرند. اگر بهتر شدن كیفیت زندگی همه اقشار 
جامعه و به خصوص افراد دچار معلولیت دغدغه شماست، چند پیشنهاد 

درباره نحوه كمك داوطلبانه به افراد دارای معلولیت و هموار كردن برخی 
از مسیر پر فراز و نشیب پیش روی این افراد را پیش رویتان است؛ حتمًا 

می دانید كه هر كدام از ما بخشی از راه حل هستیم.

اگر 
بنیه مالی خوبی دارید

هزینه هایی مثل كاردرمانی، تأمین وسایل توانبخشی، 
دریافت پروتز و ارتز و... ازجمله هزینه های تحمیل شده به 

خانواده های دارای معلول است. كم نیست تعداد معلوالنی كه به دلیل 
عدم توانایی مالی برای پرداخت این هزینه ها، روزبه روز شرایط بدتری را 

تجربه و با بیماری های مختلف دست و پنجه نرم می كنند. كمك به تأمین 
هزینه های توانبخشی، یا خدمات مرتبط با آن می تواند یك فرد معلول 
از یك خانواده نیازمند را از انزوای خانه بیرون بكشد و او را وارد چرخه 
فعالیت های اجتماعی كند. اگر فكر انجام چنین كاری به سرتان زد، 

می توانید به نزدیك ترین مركز توانبخشی به محل زندگی خود 
مراجعه كنید. یا سری به بخش مددكاری بهزیستی بزنید و 

كارشناسان را در جریان بگذارید.

اگر اهل سرگرم كردن 
هستید

مركز شبانه روزی »كودكان فرشته اند« در كاووسیه، 
مركزی است برای نگهداری از كودكان دارای معلولیت های 

ذهنی و حركتی. یكی از مهم ترین نیازهای این كودكان، بازی و 
سرگرمی هایی است كه امكان انجام آن در داخل مركز فراهم باشد؛ چرا 
كه اغلب این كودكان امكان حركت بدون كمك مددكار را ندارند. اگر 
توانایی و هنر سرگرم كردن بچه ها، بازی با آنها و خوشحال كردنشان 

را دارید می توانید به این مركز یا مراكز دیگری كه كودكان دارای 
معلولیت در آن زندگی می كنند سر بزنید. گاهی حتی معاشرت و 

دیدار با افراد تازه وارد و كشیدن نقاشی با آنها یا هر كار ساده 
دیگری، زندگی این كودكان را از یكنواختی خارج 

كرده و باعث شعف آنها می شود.

اگر اهل رانندگی هستید
عالئم راهنمایی و رانندگی مخصوصی برای 
افراد دارای معلولیت طراحی شــده تا كمك 
كوچكی برای تردد آنها در شــهر باشد. یكی 
از این عالئم تابلــوی پاركینگ ویژه معلوالن 
است؛ تابلویی كه در نقاط پر ترافیك و پر تردد 
به چشم می خورد تا دردســر این افراد برای 
پیدا كردن جای پــارك را كمتر كند. محل 
اســتقرار ویلچر معلــوالن در اتوبوس های 
بی آرتی، آسانســورهای اماكن شلوغ كه از 
اولویــت معلــوالن می گویــد و همچنین 
پالك های خودروی مخصوص ناشــنوایان و 
معلوالن و... . طراحی بخشــی برای معلوالن 
در اپلیكیشن های خدمات عمومی به مشتری 
و خدمات دهنــده این امــكان را می دهد تا 
قبل از دریافت خدمات، از شــرایط یكدیگر 
باخبر شوند.معلوالن با استفاده از این امكان 
می توانند برای سوار شدن در تاكسی اینترنتی 
و دریافــت هر خدمت دیگری، درخواســت 

كمك و همراهی هم داشته باشند.

اگر 
مهارتی دارید

حتماً می دانید حتی اگر فردی با هیچ گونه معلولیتی 
سر و كار نداشته باشد هم، محدودیت های زیادی در زمینه 
یادگیری، انجام تمام فعالیت های فیزیكی و... دارد. به همین 

نسبت، افراد دارای معلولیت هم با وجود داشتن برخی محدودیت ها 
در انجام تمام كارها، توانایی ها و مهارت های مختلفی دارند كه با 

تقویت آن می توانند به یك متخصص تبدیل شوند. اگر مهارتی دارید 
كه می توانید آن را به افراد دارای معلولیت آموزش دهید، شما را به 
مركز نگهداری از افراد دارای معلولیت »باغ فرشته« در شمیران 

دعوت می كنیم. در این مركز زنان و دخترانی از گروه های 
سنی مختلف، با شرایط متفاوت نگهداری می شوند كه با 

فراگیری مهارت هایی متناسب با معلولیت خود، 
می توانند زندگی هدفمندتری را 

تجربه كنند.

اگر می توانید 
مناسب سازی كنید

حتماً تا به حال با مجتمع های تجاری، خانه ها و 
ساختمان هایی مواجه شده اید كه برای استفاده از آسانسور در 

آن باید چند پله كوتاه را طی كنید؛ همین چند پله گاهی سد بزرگی 
در برابر حركت افراد دارای معلولیت در آن ساختمان است. با استفاده 
از كاشی های برجسته می توانید فرصت تردد برای افراد نابینا و كم بینا 
را فراهم كنید و با عالئم راهنمایی درست، افراد ناشنوا را به محل مورد 
نظرشان هدایت كنید. استفاده از پریز یا شیر آب در ارتفاع مناسب 

و... همه این اتفاق ها تحت عنوان »مناسب سازی « در قوانین 
ساخت وساز استاندارد پیش بینی شده است. بد نیست در 

طراحی فضای كار و خانه خود، امكان حضور افراد 
دارای معلولیت را هم پیش بینی كنید.

اگر 
اهل ترحم هستید

اغلب افرادی كه با ویلچر یا دیگر وسایل توانبخشی 
در اماكن عمومی ظاهر شده اند خاطره مشتركی از نگاه 

ترحم آمیز مردم در جامعه دارند. درحالی كه بسیاری از معلوالن 
برای پذیرش معلولیت، به دست آوردن مهارت برای كنار زدن آن و 
حضور در جامعه تالشی چند برابری نسبت به دیگران انجام داده اند. 
این نگاه های ترحم آمیز نه تنها گرهی از كار افراد دارای معلولیت باز 
نمی كند، بلكه موضوعی آزاردهنده برای آنهاست و ممكن است آنها 
را منزوی كند. همانطور كه در خطوط باالتر خواندید، اگر عدالت 

اجتماعی در هر شهر و روستایی به درستی رعایت شود، این 
افراد هم فرصت های برابری برای استفاده از خدمات 

عمومی خواهند داشت و وابستگی آنها به دیگر 
اعضای خانواده یا مراقبان از بین 

می رود.
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  سه رنگ؛ غذانوشت های سفر 
ایتالیا

منصور ضابطیــان از هــر کوچه 
و خیابان و محله  ایتالیــا که از آن 
گذر می کند ، برای چشــیدن طعم 
غذاهای معروف این کشور استفاده 
می کند. ضابطیان نگاهی  ریزبینانه 
به چند و چون تهیه مواد اولیه غذا 
تا نوع طبخ آن و حتی نوع چشیدن 
طعم های مختلف در این کتاب دارد. 
از مردم ایتالیا می گوید که فرهنگ 
غذایی آنها ، در سال های اخیر حتی 
آنها را نســبت به چند و چون تهیه 
مواد اولیه هم حساس تر کرده و غذا 
خوردن در این کشور را تنها اقدامی 
برای رفــع گرســنگی نمی بیند؛ 
دانشــکده هایی که در کالس های 
درس آن، پخــت انواع نان تدریس 
می شود؛ دورهمی ها و مهمانی هایی 
که صرفا با هدف پخت یک غذا به 
صورت دسته جمعی برگزار می شود 
و خالصه هر موضوع دیگری در این 
کتاب ، از اهمیت غذا به عنوان یک 

فرهنگ در ایتالیا می گوید.

کتاب

  راتاتویی؛ موش سرآشپز
راتاتویی یا همان موش سرآشــپز 
)که در کشــور ما بیشــتر با این 
نام شــناخته می شــود( یکی از 
خاطره انگیزترین انیمیشــن های 
پیکســار اســت. این انیمیشــن 
دوست داشــتنی موفق شــد در 
ســال اکــران خــود مهم تریــن 
جوایز ســینمایی، یعنی اسکار و 
گلدن گلــوب را از آن خــود کند. 
همان طور که از اسم فارسی این اثر 
پیداست، راتاتویی کامال حول محور 
غذاهای لذیذ و هنر زیبای آشپزی 
می چرخد. یک موش کوچک به نام 
رمی تصمیم می گیــرد به رؤیای 
دیرینه زندگی اش، آشــپزی روی 
آورد؛ اما به نظر می رســد کســی 
دوست ندارد یک موش برای او غذا 
درست کند. تماشای این انیمیشن 
سینمایی را نه تنها به کودکان بلکه 
به همه دوستداران آشپزی توصیه 
می کنیم. بد نیست بدانید راتاتویی، 
غذایی فرانسوی است که شباهت 

زیادی به یتیمچه ایرانی ها دارد.  

انیمیشن

  سفرنامه غذا
»مارک وینــز« در این مســتند 
134قسمتی به کشورهای مختلف 
دنیا ســفر می کند تا بــا غذاهای 
بومی آنها آشــنا شــود. از آسیای 
میانه گرفته تا اروپــا و آمریکا و... 
کشورهای زیادی مقصد این برنامه 
مستند هســتند. در این مجموعه 
مســتند از طرز تهیه مــواد اولیه 
هر غذا در اقلیم هــا و جغرافیاهای 
متفاوت صحبت می شود و از اینکه 
سیاست ها و برنامه های اقتصادی 
هــر کشــور چگونــه در فرهنگ 
تغذیه ای مردم خود نقش آفرینی 
کرده اند. و البته تنوع غذایی  که در 
هر اقلیم، با توجه به فرهنگ زیستی 
مردم آن سرزمین تهیه می شود. نام 
انواع غذاها و حتی شباهت هایی که 
جزئیات غذاهای بومی یک کشور با 
کشوری در قاره دیگر ممکن است 
داشته باشد؛ ســوغاتی که اغلب از 
طریق جنگ ها و کشورگشایی ها 
در سده های گذشــته از قاره ای به 

قاره دیگر روانه شده است.

سفرنامه

پنجشنبه

شماره 150
7 بهمن 1400 

سرآشپز این هفته، سه آرزوی 
»کم کالری خورها« را برآورده کرده است

رژیم های دوره ای، بــرای اغلب ما 
خاطراتی از ناکامی به جا گذاشته اند؛ 
آن هم درست وقتی که روی نیروی 
اراده مان، بیش از اندازه حســاب کرده و تصمیم گرفته ایم 
چشم مان را روی یکی از لذت بخش ترین تجربه های زندگی 
یعنی غذاخوردن ببندیم. اگر اسم »غذاهای رژیمی« تصویر 
غذاهای بی مــزه و کم تنوع را در ذهن تــان زنده می کند، 
وقت آن رسیده که این تصور را کمی تغییر دهید. آشپزی 
رژیمی می تواند دستور پختی ساده و در عین حال متنوع 
داشــته باشــد؛ راه حلی که بر خالف رژیم های دوره ای و 
موقت، قرار است ســبک زندگی ما را اصالح کند و روندی 
ماندگارتر داشته باشد. نرگس افشاری که خط به خط متن 
باال را زندگی کرده، یک روز تصمیم می گیرد به سراغ تهیه 
غذاهای رژیمی اما متنوع برود. گرچه رشــته تحصیلی او 
مهندسی کامپیوتر بوده و تخصصش برنامه نویسی است اما 
تجربه هایش را در پیداکردن دستور پخت های جذاب، در 
صفحه ای مجازی با دیگران هم در میان می گذارد و کم کم 
از دستور پخت های ساده به انتشار 
ویدئو از تهیه این غذاها می رسد. 
او می گوید: »من عاشق غذاخوردن 
هستم. از طرفی به دلیل نوع ژنتیکی 
که دارم، زود چاق می شوم. بارها تالش 
کردم که با رژیم، وزن خودم را 
پایین نگه دارم اما هر بار بعد از 
پایان رژیم، دوباره سروکله 
اضافه وزن پیدا می شد. تا 
اینکه فهمیدم باید سبک 
زندگی ام را تغییر دهم. 
کم کم وقتی اطرافیانم 
و  غذاها، شیرینی ها 
دســرهای خوشمزه 
و ســالم من را دیدند 
تشــویقم کردند که آنها را 
با دیگران هم به اشــتراک 
بگذارم«. نرگس افشــاری 
در این صفحه، ما را مهمان 3 
دستور غذای سالم، رژیمی و 

خوش طعم کرده است.

گلنوش امیری

چیزکیککیک شکالت فندقی

بیسکوئیت خرمایی

کیک شــکالت فندقی یا همان نوتــال، از میان وعده هــای محبوب بین 
ایتالیایی هاست. این کیک می تواند یکی از گزینه های پیش رو برای پذیرایی 
از مهمانان هم باشد. در این دستور، طرز تهیه این کیک را با بافت خامه ای و 
نرم، با طعم نوتال می خوانید؛ البته بدون استفاده از خامه، روغن، شکر و کره!

چیزکیک از میان وعده های پرکالری و چربی است 
که اغلب افراد دارای رژیم الغری، از خوردن آن 
منع شده اند؛ اما در این روش، می توانید چیزکیک 
کم کالری تری را برای خود تهیه کنید و حتی به 
عنوان میان وعده در ســاعات ورزش خود، روی 

آن حساب کنید.

بیسکوئیت ها، خوراکی های ساده ای هســتند که می توانیم آنها را همراه 
خود به محل کار، دانشگاه یا هر جای دیگری ببریم و به عنوان میان وعده ای 
سبک، همراه با چای یا دیگر نوشیدنی ها استفاده کنیم. درست کردن این 
بیسکوئیت ها به صورت سالم و کم کالری می تواند ارزش این خوراکی محبوب 

را بین خانواده ها بیشتر کند.

ابتدا فندق و خرما را در غذاساز می ریزیم و اجازه می دهیم کاماًل 
نرم شوند. سپس بقیه مواد را هم به آن اضافه می کنیم و با کمک 
غذاساز به ترکیبی یکدســت و نرم تبدیل می کنیم. برای پایه 
کار، اول مواد الیه کیک را با هم ترکیب می کنیم و سپس برای حدود 1.5 تا 2دقیقه 
در مایکروویو قرار می دهیم تا پخته شــود. بعد از خنک شدن این الیه، آن را به آرامی 
از ظرف، خارج می کنیم. داخل همان ظرف، کیک را با سلفون یا نایلون می پوشانیم 

تا بعد از آماده شــدن کیک، بتوانیم آن را به راحتی از ظرف خارج کنیم. سپس دوباره 
کیک را در ظرف خود قرار می دهیم. الیه کرمی که از قبل آماده شــده را روی کیک 
می ریزیم. ضربه های آرامی با قاشق روی کیک و کرم شکالتی می زنیم تا حباب های 
آن گرفته شود. حاال وقت آن است که کیک، چند ساعتی در یخچال استراحت کند 
و برای خوردن آماده شــود. مقدار انرژی موجود در این کیک در یک ظرف 10×10 

حدوداً 585 کالری است.

طرز تهیه

مواد الزم برای تهیه الیه کرم:
  فندق، حداقل ۱۵عدد

  خرما، 3عدد
  موز، یک عدد

  پودرکاکائو، یک قاشق غذاخوری
  شیر، یک سوم لیوان

  پودر ژالتین خالص، ۲قاشــق 
چای خوری )با 3قاشق غذاخوری 
آب به روش  بنماری حل می شود.(

  یک تکه شکالت تلخ آب شده

مواد الزم برای الیه کیک:
  تخم مرغ، نصف یک عدد

  وانیل، نصف قاشق چای خوری
  ارده، یک قاشق مربا خوری

  شیره، یک قاشق غذاخوری
  آرد جودوسر یا آرد کامل گندم، 

یک ونیم قاشق غذاخوری

مواد الزم

  خرما، ۸عدد
  آرد جو، ۸۰ گرم یا حدود ۸قاشق غذاخوری

  ارده یا کره مغزها، ۶۰گرم یا حدود ۶قاشق غذاخوری
  بکینگ پودر، نصف تا یک قاشق چای خوری

  پودر قهوه یا دارچین یا کاکائو، حدود یک قاشق چای خوری

مواد الزم

مواد الزم پایه چیزکیک:
  جو دوسرپرک، ۲قاشق غذاخوری یا ۲۵گرم

  پوره موز، نصف یک عدد
  گردو، نصف یک عدد

مواد الزم کرم:
  پنیر لبنه، 3۰ گرم یا یک  قوطی کبریت

  ماست ایسلندی
۱۲۰گرم یا حدود 3 تا ۴ قاشق غذاخوری

  عسل به میزان الزم 
)حداقل یک قاشق غذاخوری(

  لبو پخته و ریزشده، یک عدد کوچک
  پودر ژالتین، یک قاشق چای خوری

  شکالت تلخ، ۷گرم
  عصاره وانیل

مواد الزم

پوست و هسته خرماها را جدا می کنیم و آن را با کمک چنگال، 
با ارده خوب ترکیب می کنیم. آرد، بکینگ پودر و طعم دهنده را 
به آن اضافه می کنیم و با نوک انگشت، آن را آرام، ورز می دهیم؛ 
در حدی که فقط با هم ترکیب شوند و خمیر یکدســتی تشکیل دهند. نیازی به ورز 
دادن زیاد این خمیر نیست. خمیر آماده شده را وسط کیسه فریزری که باز شده قرار 
می دهیم و با وردنه یا بطری، آن را باز می کنیــم؛ بعد آن را به طرح های دلخواه، برش 
می زنیم. بیسکوئیت ها را در ظرف مخصوص فر به مدت 10دقیقه با دمای 180درجه 
قرار می دهیم. بعد از پخت، بیسکوئیت ها را در فضای آزاد قرار می دهیم تا خشک و ترد 
شوند. ترکیب این مقدار از مواد اولیه حدود 20بیسکوئیت بزرگ به شما تحویل می دهد 

که تقریباً هر کدام 40کالری دارد.

طرز تهیه

خوشمزه های 
رژیمی

تمام مواد پایه چیزکیک را با هم 
مخلوط کرده، کمی تفت می دهیم 
تا حالت خمیری پیــدا کند. بعد 
آن را کــف ظرف دلخــواه پهن می کنیم. مــواد کرم را 
توسط همزن دستی یا غذاساز به کرم یکدستی تبدیل 
می کنیم و آن را روی پایه کیک می ریزیم. ســپس آن 
را برای حداقل 3 ســاعت در یخچال قــرار می دهیم. 
بعد از شــکل گرفتن کامل چیزکیک و اصطالحاً بستن 
آن، مقداری شکالت تلخ آب شــده روی آن می ریزیم. 
می توانیم چیزکیک را با میوه هایی مثــل دانه های انار 
تزئین کنیم. این مقدار از مواد اولیه 550کالری و 26گرم 

پروتئین دارد.

طرز تهیه

آشنایی با شیرهای غیرلبنی یا شیرهای گیاهی که قدم بزرگی برای  کاهش تولید کربن در جهان به شمار می روند

از شیر بادام تا جان گوساله های جهان
ماجرا از روزی شروع شد که مژده شــکری برای پیدا کردن 
»شیر بادام« سراغ مغازه های همیشگی رفت اما هرچه بیشتر 
می جســت، کمتر پیدا می کرد. برای او که خام گیاه خواری را 
به عنوان ســبک زندگی انتخاب کرده، شیر بادام جایگزین 
ایده آلی برای تأمین کلسیم به شمار می رفت. اما بعد از غیبت 
آن در مغازه ها، دست به کار شــد تا برای خود این محصول را 
به صورت خانگی درست کند. تنها شــیر بادام های صنعتی 
موجود در بازار صنایع غذایی ایران در بسته بندی های تتراپک 
و با تاریخ ماندگاری شش ماهه و یکساله عرضه می شد که هیچ 

سازگاری ای با سبک زندگی او نداشت؛ برای همین هم محصول 
خانگی خود را کم کم گســترش داد و با ارائه آن به دانشکده 
صنایع غذایی دانشگاه شهید بهشتی، عنوان کارآفرین برتر را 
از آن خود کرد. این کارآفرین 3۴ساله که کارگاه کوچکش را در 
دانشگاه شهید بهشتی راه اندازی کرده، اولین تولیدکننده شیر 
بادام بدون نگهدارنده در ایران است که سال99 مجوز رسمی 
تولید این محصول را دریافت کرده اســت. مژده شکری شیر 

بادام و خواص آن را بیشتر برایمان معرفی می کند.

شیر بادام در دسته شیرهای غیرلبنی قرار می گیرد؛ منبعی 
سرشار از کلسیم که برای استفاده گروه های مختلف توصیه 
می شود. برای اینکه با خواص شیر بادام آشنا شویم ابتدا الزم 
است بدانیم شــیر بادام دقیقاً چیست. این محصول در واقع 
بادام خیس شده ای است که با مقدار مشخصی آب، میکس 
و به کمک صافی، به نوشیدنی ای مقوی تبدیل می شود. در 
حال حاضر دو شرکت تولیدکننده لبنیات در ایران اقدام به 
تولید صنعتی شــیر بادام کرده اند که در بسته های تتراپک 
عرضه می شود. رد پای تغذیه انسان روی سالمت کره زمین، 
مهم ترین دلیل روی آوردن مردم در اغلب کشورها به استفاده 
از شیرهای گیاهی یا شیرهای غیرلبنی است. کاهش مصرف 
مواد غذایی تهیه شــده در صنایع دامی، از دغدغه های این 

روزهای حامیان محیط زیست به شمار می رود.

بادام، یکی از پرطرفدارترین شیرهای غیرلبنی را به نام خود سند 
زده است. حساسیت زانبودن این ماده غذایی، ارزش های غذایی 
بادام و غنی بودن آن از ویتامین ئی و کلسیم، مناسب بودن آن 
برای تمام گروه های سنی، کم بودن نسبت کربوهیدرات کالری 
بادام به ویتامین های موجود در آن و... از مزایای استفاده از شیر 
بادام نسبت به سایر غالت و گیاهان است. شیر بادام صاف شده 
حتی برای نوزادانی که تازه شــروع به غذا خوردن کرده اند هم 
توصیه شده؛ در واقع این همان حریره بادامی است که به عنوان 
اولین مــواد غذایی مجاز به نوزادان داده می شــود. برای اینکه 
بدانید کدام گیاه یا غالت، ماده مناسبی برای تهیه شیرغیرلبنی 
برای شماســت، به رژیم غذایی خود ســری بزنید و با توجه به 
محدودیت ها و اولویت ها، از دانه هــای روغنی گرفته تا غالت و 

برنج و حتی میوه هایی مثل نارگیل را برای خود انتخاب کنید.

افرادی که به الکتوز حساســیت دارند، ورزشــکاران، افرادی که رژیم های 
گیاه خواری را تجربه می کننــد، بچه هایی که اســتخوان های آنها در حال 
شکل گیری است و افرادی که به دلیل بیماری های گوارشی، امکان مصرف 
شیر لبنی ندارند مهم ترین گروه های مصرف کننده شیر غیرلبنی هستند. بد 
نیست بدانید در حال حاضر جز شیر بادام، شیر پسته کوهی، شیر نارگیل و 
شیر جو دوسر هم توسط این کارگاه کارآفرینی تولید می شود. از مهم ترین 
ویژگی های شیرهای غیرلبنی، این است که در کبد رسوب نمی کنند. شیرهای 
غیرلبنی بدون نگهدارنده هنوز آنطور که باید و شاید بین عموم مردم شناخته 
نشده اســت؛ برای همین ممکن است آن را به ســادگی در هر مغازه ای پیدا 
نکنید. در حال حاضر این محصول در شــهرهای اصفهان، مشــهد، کرمان، 
قائم شهر، بابل و تهران در فروشگاه های زنجیره ای مختلف قابل دسترس است.

در یک فنجان شــیر بادام تقریباً 2درصد کلســیم، 4درصد آهن، 2درصد پتاسیم و میزان 
قابل توجهی ویتامین ئــی ضروری برای بدن یافت می شــود. میزان کــم پروتئین در این 
نوشیدنی ها باعث می شــود برای کســانی که نیازمند رژیم کم پروتئین و کم کربوهیدرات 
هستند گزینه بسیار مناسبی باشد. برای تقویت اســتخوان ها می توانید روی خاصیت این 
شیرها حساب کنید. بهتر است شــیر را یک ســاعت و نیم بعد از وعده غذایی شام یا ناهار 
بنوشید. در این صورت تداخلی در جذب آهن و روی و ویتامین های موجود در غذا با کلسیم 
موجود در شــیر رخ نمی دهد. همچنین اگر عادت دارید قبل از خواب شــیر بنوشید بهتر 
است نیم ســاعت قبل از اینکه به رختخواب بروید یک لیوان شــیر بنوشید؛ در این صورت 
 کلسیم فرصت کافی برای جذب شدن دارد و در روند خواب تان نیز تداخلی ایجاد نمی شود.

نکته ای که در باب جذب کلسیم شیر باید در نظر گرفت این است که فرقی نمی کند شیر را 
سرد، گرم یا ولرم بنوشید. دمای شیر هیچ دخل و تصرفی در میزان و مدت جذب کلسیم ندارد.

اگر به هر دلیل محدودیت هایی برای مصرف مواد نگهدارنده 
دارید، می توانید شیر بادام را در خانه تهیه کنید. برای تهیه 
یک لیوان شیر بادام کافی است 15عدد بادام را یک روز در 
آب بخیسانید. بعد از این زمان، به راحتی پوست بادام را جدا 
کرده، بادام ها را در مخلوط کن ریخته و به همراه یک لیوان 
آب، مخلوط کنید. برای اســتفاده راحت تر از آن، می توانید 
شیر بادام تهیه شده را از صافی رد کنید تا نوشیدنی یکدستی 
داشته باشید. این نوشیدنی، سرشار از کلسیم و ویتامین ئی 
است. شیربادام خانگی در دمای یخچال 4 تا 5 روز ماندگار 
اســت. شــیربادام های بدون نگهدارنده در بازار غذایی هم 

همین ویژگی را دارد با ایــن تفاوت که به 
دلیل اســتفاده از دســتگاه های میکسر 

صنعتی، شیربادام از صافی 
رد نمی شود.

شــیرهای گیاهی معموالً طعم اندکی از دانه ای که با آن تهیه 
شــده اند را با خود دارند. ممکن اســت در اوایــل مصرف این 
نوشــیدنی، طعم آن به ذائقه افراد، به خصوص کودکان خوش 
نیاید. برای حل این مشکل می توانید طعم دهنده های طبیعی 
مختلفی را به نوشیدنی خود اضافه کنید یا اگر محدودیت های 
رژیمی ویژه ای ندارید، از انواع شکالت ها برای این کار استفاده 
کنید. مخلوط میوه هایی مثل موز، کدو حلوایی، دارچین، انواع 
ادویه از جمله دارچین می تواند طعم متفاوتی به شیرغیرلبنی 
شــما بدهد. همچنین می توانید این نوشــیدنی را با شکالت 
آب شده، یا انواع اسموتی ها طعم دار کنید. به یاد داشته باشید 
اگر فردی که قرار است این نوشیدنی را مصرف کند رژیم غذایی 
خاصی، مثل عدم استفاده از مواد غذایی پخته شده، ممنوعیت 
استفاده از شکر یا مواردی از این دست دارد، برای اضافه کردن 
مواد طعم دهنده، باید ممنوعیت های 

آن رژیم غذایی را رعایت کند.

کدام شیر غیرلبنی مناسب تر استشیرهای غیرلبنی بهترین زمان مصرف شیربرای چه گروه هایی توصیه می شود؟

طعم دهنده های طبیعیشیر بادام چگونه تهیه می شود؟



15توپ خانه

45سال مربیگری در سطح اول فوتبال ایران ركورد ویژه و منحصربه فردی 
است. مجید جاللی از روزی كه در دهه 60با تیم وحدت تهران مقابل تیم های 
بزرگ پایتخت قدعلم كرد به عنوان یك مربی نوگرا نامش را بر سر زبان ها انداخت و در همه این 
سال ها از شمال و جنوب گرفته تا شرق و غرب ایران مربیگری كرده است. عشق او به مربیگری به 
حدی بود كه در یك برهه ای به عنوان مربی ورزش در مدارس تهران مشغول به كار شد و از همان 
موقع لقب آقامعلم فوتبال ایران را یدك می كشد. مجید جاللی به واسطه  استفاده از نرم افزارهای 
كامپیوتری و تكیه بر تكنولوژی برای تجزیه و تحلیل تیم هــای رقیب به مجید كامپیوتر هم 
معروف شد. جاللی چند صباحی می شود كه از لیگ برتر فوتبال ایران دور شده و كمتر در انظار 
ظاهر می شود، اما می گوید در 65سالگی برای ادامه كارش در مربیگری عطش دارد و از فوتبال 

جدا نشده است. با او كه این روزها سرگرم نوشتن مجموعه كتاب آموزش فوتبال است، درباره 
خاطراتش و فراز و فرودهای زندگی ورزشی اش گفت وگو كرده ایم.

بسته پیشنهادی

بهنام سلطانی

  سفا اسكور
عالقه منــدان بــه ورزش معموالً 
زمان قابل توجهــی را برای آگاهی 
از زمان پخش مســابقات ورزشی 
صرف می كنند. بــه همین دلیل 
اپلیكیشــن های مختلفی طراحی 
شــده تا با ســهولت، زمان پخش 
مسابقات ورزشــی را در دسترس 
این افراد قرار بدهد. سفا اسكور یكی 
از همین اپلیكیشن هایی است كه با 
نصب آن، عالوه بر فوتبال، به زمان 
برگزاری سایر مسابقات ورزشی مثل 
تنیس، بسكتبال، والیبال، راگبی 
و هر ورزش دیگــری كه فكرش را 
بكنید دسترسی پیدا خواهید كرد. 
سفا اســكور كامل ترین برنامه ای 
است كه برای پوشــش زمانبندی 
رشته های مختلف ورزشی طراحی 
شده اما در این اپلیكیشن خبری از 
خبررسانی لحظه ای یا گزارش زنده 
مسابقات ورزشی نیست. بنابراین 
اگر مســابقات ورزشــی را به طور 
حرفه ای دنبال می كنید بهتر است 
دنبال اپلیكیشن دیگری باشید، چرا 
كه سفا اسكور فقط زمان پخش و 
نتیجه مسابقات را در دسترس شما 

قرار خواهد داد.

اپلیكیشن

  ما را به خانه ببر 
این مســتند كه در ســال ۲۰1۹ 
اكران شــد، دوران حضور آندره آ 
رادریتزانــی، مدیرعامــل جدید 
باشگاه لیدزیونایتد از سال ۲۰1۷ 
را نشان می دهد كه چگونه بی وقفه 
برای بازگشت لیدزیونایتد به لیگ 
برتر انگلستان تالش می كند. او در 
طول مسیر بازگرداندن لیدزیونایتد 
به لیگ برتر بــا ماجراهای عجیب 
و جذابــی مواجه می شــود و در 
پایان هم بــه شــكل دراماتیكی 
تالش هایش بر باد می رود. شــاید 
این مســتند پایان خوشی نداشته 
باشــد اما اتفاقات پیرامون باشگاه 
لیدزیونایتد به حدی هیجان انگیز 
اســت كه هر بیننده ای را به وجد 
می آورد. جالب اینكه درست یك 
سال بعد از ساخت مستند ما را به 
خانه ببر، لیدزیوناتید با مربیگری 
مارچلو بیلسا به لیگ برتر انگلیس 

برگشت و نتایج درخشانی گرفت.

مستند

كتاب

  روزی روزگاری فوتبال 
این كتــاب بیــن اهالــی فوتبال 
محبوبیت زیادی دارد و یكی از آثار 
ماندگار مرحــوم حمیدرضا صدر 
است كه نخســتین بار در زمستان 
1۳۷۹ توسط نشر آویژ منتشر شد. 
كتاب »روزی روزگاری فوتبال« نگاه 
جامعه شناسانه ای به فوتبال دارد و 
فوتبال كشــورهایی مثل انگلیس، 
ایتالیا، آلمان، اســپانیا و... را از این 
منظر مورد بررسی قرار داده است. 
نویســنده در این كتاب، فوتبال، 
مردم و سیاســت در فرهنگ های 
مختلف را بررســی كرده و دست 
آخر به این نتیجه رســیده كه این 
ورزش تحول شگرفی در ارتباطات 
اجتماعــی ایجــاد كــرده و حتی 
فرهنگ برخی كشورهای صاحب 
فوتبــال را دســتخوش تغییرات 
اساسی كرده است. چاپ جدید این 
كتاب با بازبینی سال 1۳۹۳ در نشر 
چشمه عرضه شــد و به چاپ نهم 

رسیده است.

پنجشنبه

شماره 150
7 بهمن 1400 

مجید جاللی، آقا معلم فوتبال ایران از خاطرات چند دهه 
مربیگری در فوتبال می گوید

خوشحالم كه 
رنگی نشدم

    روزهــای دوری از فوتبال برای شــما كه 
45سال در سطح اول فوتبال ایران مربیگری 

كرده اید چگونه می گذرد؟
به كار كردن در فضای پراسترس و پرفشار اما جذاب فوتبال 
عادت كرده ام و حاال كه تا حدودی از این فضا دور شــده ام 
ســخت می گذرد. البته این روزها بیكار نیستم. االن داریم 
روی چند جلد كتاب آموزش فوتبال كار می كنیم و احتماالً تا 
قبل از تابستان سال آینده به چاپ خواهد رسید. مضمون این 
كتاب ها درباره اهمیت آموزش در فوتبال پایه است. نوشتن 
كتاب را از 1۲- 1۰سال قبل شروع كرده ام و در این یكی دو 
سالی كه كار چندانی نداشــته ام به طور جدی روی آن كار 
كرده ام. ما گروهی هستیم كه مشغول نوشتن این كتاب ها 

هستیم و این كار در حال نهایی شدن است.
    پس خیلی هم از فوتبال دور نشده اید؟

عالوه بر نوشتن كتاب، بیشتر بازی هایی را كه در تهران انجام 
می شــود می بینم و حتی برخی روزها به تماشای مسابقات 
تیم های پایه مــی روم. در این فرصت تماشــای بازی های 
رده های جوانان و نوجوانان و حتی مسابقات لیگ یك را از 

دست نمی دهم.
    مربی ها مثل بازیكنان یك دوره ای دارند. 
یعنی از یك نقطه ای شــروع می كنند و اگر 
استعداد داشته باشند اوج می گیرند و دست 
آخر به خط پایان می رسند. اگر بخواهیم درباره 
نقطه شروع شما در مربیگری صحبت كنیم 

باید به چند سال قبل برگردیم؟

اگر بخواهم درباره شروع مربیگری ام صحبت كنم 
باید به سال 1۳55برگردم كه در محله عارف یك 

تیم محلی داشتیم به نام ولی عصر)عج(. اسم خیابان 
ما ولی عصر بود و برای همین اسم تیم را هم گذاشتیم 

ولی عصر. ســال1۳5۷هم مربی جوانان وحدت شدم و 
از ســال 1۳6۰توامان مربی تیم های جوانان و نوجوانان 
وحدت بودم تا اینكه در ســال 1۳65مربی بزرگساالن 

این باشگاه شدم.
    وحــدت تیمی بود كــه در دهه 60جلوی 
تیم های بزرگ خوب بــازی می كرد و خوب 
نتیجه می گرفت. این تیــم بازیكنان بزرگی 
مثل سیدمهدی ابطحی را هم به فوتبال ایران 
معرفی كرد. آن تیم چگونه سر و شكل گرفت؟
من وقتی در تیم های جوانان و نوجوانان وحدت كار می كردم 
مربیگری را دوست داشتم. برای همین وقتی خدمت سربازی 
را پشت سر گذاشــتم خیلی تالش كردم تا به عنوان معلم 
ورزش در مدارس تهران كار كنم. آن قدر در راهروهای اداره 
آموزش و پرورش رفتم و آمد كردم كه دست آخر استخدام 
شدم. آن موقع وقتی برای حضور در آزمون معلمی ثبت نام 
می كردیم یكسری امتحانات عملی و تئوری داشت و بعد از 
قبولی در آزمون باید دوره 6ماهه كارآموزی را هم ســپری 
می كردیم. بعد از طی كردن این پروسه معلم ورزش شدم و 
از همان موقع دوست داشتم در زمینه مربیگری كارهای نو 
انجام بدهم. وقتی هم كه مربی وحدت شدم این تیم همیشه 
در انتهای جدول بود، اما با بچه ها خیلی صحبت كردم و به 

تیم به اوج دوره مربیگری رسیدید؟
اگر بخواهیم صرفاً نتیجه گیری را مــالك قرار بدهیم دوره 
اوج مربیگری مــن در تیم پاس بود كه بــا این تیم قهرمان 
لیگ برتر شدم اما معتقدم در تیم های فوالد، سایپا و پیكان 
كارهای ماندگاری انجام دادم و با این تیم ها به فوتبال ایران 
خدمت كردم. همیشه به كارهایی كه در این سه باشگاه انجام 
داده ام افتخار می كنم وگرنه پاس قبل از من هم تیمی بزرگ 
با بازیكنان معروف بود و یك فصل قبــل از حضورم در این 

باشگاه با دنیزلی نایب قهرمان لیگ برتر شده بود.
    40ســال مربیگری در فوتبال ایران هم 
خودش یك ركورد است. چطور در همه این 

سال ها خودتان را به روز نگه داشتید؟
من همیشه به این اصل اعتقاد داشته ام كه همه  چیز در حال 
تغییر اســت و اگر خودم را به روز نگه ندارم موج تغییرات از 
روی من رد می شود. همین االن هم چنین دیدگاهی دارم و 
فكر می كنم باید یاد بگیرم و تغییر كنم. عشق وصف ناپذیری 
كه به فوتبال دارم به من انگیزه می دهد كه همواره به سمت 
یاد گرفتن و بهتر شــدن بروم. همین االن در 65سالگی  در 
كالس هــای دو روزه مربیگری كه در اســتان های مختلف 

برگزار می شود حضور پیدا می كنم.
    شــما در دوره ای مربیگــری كردید كه 
مربیگری در فوتبال ایران اساســًا به شكل 
ســنتی بود اما در همین دوره از ســرعت 
پیشرفت تكنولوژی عقب نماندید؛ تا جایی 
كه به شما لقب مجید كامپیوتر را دادند. اصاًل 

چطور شد كه این لقب بر سر زبان ها افتاد؟
نخستین باری كه به فكر استفاده از تكنولوژی افتادم به سال 
1۳۷5برمی گردد. آن موقع در تیم پیام مقاومت خراسان كار 
می كردم و رئیس هیأت مدیره ما سردار یعقوبی بود. وقتی 
با ســردار یعقوبی صحبت می كردم دیــدگاه خودم درباره 
ورود تكنولوژی به فوتبال ایران را با او در میان  گذاشــتم و 
این ایده ها از همانجا شــكل گرفت. وقتی مربی پاس شدم 
این ایده ها را اجرا كردم. البته قبل از این ماجراها دوره های 

آنها گفتم ما باید خودمان را در فوتبال مملكت اثبات كنیم. 
یكی، دو سال طول كشــید تا وحدت برای خودش اسم و 
رســمی دســت و پا كند و بازیكنان بزرگی مثل مصطفی 
عمــادی، علــی پازوكــی، 
ســیدمهدی ابطحی و... 
از تیم معرفی شدند كه 
همین االن هم در جامعه 

صاحب منصب هستند.
    فكر می كنید با كدام 

احساس می كنم به تجربیاتم 
اضافه شده و هنوز عشق و 
عالقه و انگیزه برای كار كردن 
دارم اما مربیگری در تیم های 
پردردسر از حوصله من خارج 
است. اگر تیمی باشد كه 
مطمئن باشم می توانم در 
آرامش به فوتبال ایران 
خدمت كنم به مربیگری 
برمی گردم

حرفه ای مربیگری را در هلند، انگلیس، ژاپن و مالزی پشت 
سر گذاشته بودم و همان دوره های مربیگری در شكل گیری 
چنین دیدگاهی بــه من كمك كرد. ماجــرای لقب مجید 
كامپیوتر هم به موقعی مربوط می شود كه دیگر به استفاده 
از نرم افزارهای پیشــرفته اعتقاد پیدا كرده بودم و با لپ تاپ 
در برنامه های تلویزیونی ظاهر می شدم. همان موقع یكی از 
مربیان لیگ در حضور خبرنگاران و به قصد سخره گرفتن از 

این لفظ استفاده كرد و همین لقب روی من ماند.
    فكر می كنید بعد از 45سال به پایان دوره 
مربیگری نزدیك شــده اید یا هنوز برای كار 

كردن در فوتبال ایران اشتیاق دارید؟
احســاس می كنم به تجربیاتم اضافه شــده و هنوز عشق و 
عالقه و انگیزه برای كار كردن دارم اما مربیگری در تیم های 
پردردســر از حوصله من خارج اســت. اگر تیمی باشد كه 
مطمئن باشــم می توانم در آرامش به فوتبال ایران خدمت 
كنم به مربیگری برمی گردم. طی 8-۷سال گذشته با هزینه 
شــخصی به كشــورهای مختلف رفته ام و در مورد فوتبال 
كارهای پژوهشــی انجام داده ام. فكر می كنم با دانشی كه 
پیدا كرده ام تا چند ســال دیگر می توانــم در كار مربیگری 

دوام بیاورم.
    در دوران اوج مربیگری تان گفته بودید كه 
یك روز مربی لیورپول انگلیس خواهید شد. 
اصاًل چرا لیورپول؟ چرا آرزوی مربیگری در 

منچستریونایتد را نداشتید؟
برای اینكه حدود 1۰روز در باشگاه لیورپول حضور داشتم. 
در سال 1۳8۰كه ژرارد هولیه فرانسوی مربی لیورپول بود 
به این باشگاه رفتم و به مدت 1۰روز از صبح تا غروب در این 
باشگاه بودم. صبح و بعد از ظهر سر تمرین لیورپول می رفتم و 
چند بازی این تیم در لیگ برتر انگلیس را هم از نزدیك تماشا 
كردم. همین مسائل مرا به باشگاه لیورپول عالقه مند كرد و 
مربیگری در این تیم از رؤیاهای من بود اما برای یك مربی 

آسیایی دست نیافتنی است.
    مربی لیورپول نشدید اما شانس نشستن 
روی نیمكت پرسپولیس را كه پرطرفدارترین 

تیم ایران است داشتید...
همینطور اســت، دو بار در آستانه سرمربیگری پرسپولیس 
بودم و كار تمام شــده بود اما بنا به دالیلی این اتفاق نیفتاد. 
یك بار در دوره مدیریت مرحوم حجت اهلل خطیب كه آقای 
پروین همه كاره باشگاه بود و با ایشان صحبت كرده بودم و 
یك بار هم در دوره مدیریت مرحوم عباس انصاری فرد مذاكره 
كردیم كه به توافق نهایی نرسیدیم. یك بار هم وقتی مهندس 
واعظ آشتیانی مدیرعامل استقالل بود با این باشگاه مذاكره 

كردم اما باز هم نتیجه نهایی حاصل نشد.
    شاید هم خطر از بیخ گوش شما گذشت كه 

مربی یكی از دو تیم بزرگ پایتخت نشدید؟
در سال های جوانی كه فوتبال بازی می كردم از استقالل و 
پرسپولیس پیشنهاد داشــتم اما ترجیح دادم به این دو تیم 
نروم چرا كه همیشه یكسری دیدگاه هایی داشته ام و سعی 
كرده ام در یك مدار مشخص حركت كنم. به طور كلی از اینكه 
یك آدم رنگی نشدم خوشــحالم و در عین حال نمی گویم 
عضویت در این دو تیم بد است. به هر حال در فوتبال ایران، 
رنگ رانت های بزرگی با خودش می آورد و خوشحالم كه هیچ 

موقع از رانت استفاده نكردم. عكس:  زینب مهدوی

   حمید شیرزادگان     پا طالیی

انگار همه توانایی های همایون بهزادی در بازی هوایی را حمیدشیرزادگان در بازی روی زمین 
داشت. او یك گلزن بالفطره بود و به قدری با مهاجمان زمانه خودش فاصله داشت كه گاهی به خاطر 

تحصیل به آمریكا سفر می كرد و بالفاصله بعد از بازگشت از سفر به بازیكن ثابت و فیكس تیم ملی 
بدل می شد. حمید شیرزادگان شوت زن قهاری بود و به همین دلیل به نخستین پا طالیی فوتبال 
ایران معروف شد. آن موقع شایعه ای بر سر زبان ها افتاده بود مبنی بر اینكه پاهای پله، اسطوره برزیل 
یا اوزه بیو، گلزن پرتغالی بیمه شده است. در ایران هم گفته می شد پای حمید شیرزادگان بیمه شده 
و حتی روی آن قیمت می گذاشتند. حمید شیرزادگان از مكتب شاهین برخاسته بود و یكی از 

فوتبالیست های تحصیل كرده و با اخالق پرسپولیس و تیم ملی در دهه 4۰به شمار می رفت. پا 
طالیی فوتبال ایران در سال 1۳86بر اثر ابتال به سرطان ریه درگذشت.

   عزت جانملكی     سیم خاردار

مهاجمان فوتبال ایران در دهه 5۰گواهی می دهند كه عبور از مدافعی به نام عزت جانملكی تقریباً 
غیرممكن بود. او بازیكن تاج سابق بود و در كارهای دفاعی به حدی قوی عمل می كرد كه مهاجمان 

رقیب نقاط دیگر زمین را برای نفوذ و گلزنی انتخاب می كردند. عزت جانملكی برای تیمش با تمام 
وجود بازی می كرد و هواداران فوتبال در آن زمان به دلیل همین ویژگی های تدافعی به او لقب سیم 
خاردار دادند. او یكی از بهترین مدافعان ایران در دهه 5۰بود و با تیم تاج دو بار قهرمان ایران شد. مدافع 
سابق استقالل و تیم ملی همه افتخارات ممكن از جمله قهرمانی در جام باشگاه های آسیا و قهرمانی 
در جام ملت های آسیا را لمس كرد و پس از خداحافظی از فوتبال سراغ مربیگری نرفت. او بعدها 

به بیماری  ام اس مبتال شد و در سال ۷8وداع زودهنگامی با فوتبال ایران داشت؛ تا فوتبال ما با 
یكی از بهترین مدافعان خودش برای همیشه خداحافظی كند.

   احمدرضا عابدزاده     عقاب آسیا
تردیدی وجود ندارد كه احمدرضا عابدزاده با آن چهره كاریزماتیكش یكی از محبوب ترین 
فوتبالیســت های تاریخ فوتبال ایران اســت. عالقه مندان بــه فوتبال او را بــا لبخندها و 
پشتك هایی كه بعد از مهار هر پنالتی در فینال بازی های آسیایی 1۹۹۰بروز  داد می شناسند. 
عابدزاده بعد از قهرمانی ایران در بازی های آســیایی پكن و مهار ضربــات پنالتی بازیكنان 
كره شمالی به اوج محبوبیت در فوتبال ایران رسید و از همان موقع لقب عقاب آسیا را برای او 
كنار گذاشتند. او در فینال، سه ضربه پنالتی را مهار كرد تا تیم ملی ایران به شكل دراماتیكی 
قهرمان بازی های آسیایی شود. محبوبیت عابدزاده به حدی است كه یك بار درنظرسنجی 
پیامكی برنامه ۹۰ در سال 1۳88به عنوان محبوب ترین بازیكن ۳دهه اخیر فوتبال ایران 
انتخاب شــد و جای هیچ تردیدی باقی نماند كه او با وجود پوشــیدن پیراهن ۲تیم 

استقالل و پرسپولیس تا چه حد نزد تماشاگران ۲ تیم محبوب است.

آشنایی با لقب های ماندگار در فوتبال ایران

چند پادشاه در یك اقلیم
در همه كشورهای صاحب دنیا باب است كه نام فوتبالیست های بزرگ را با القاب دهان پر كن بر سر زبان ها می اندازند. لقب ساختن 
برای فوتبالیست های محبوب یكی از تفریحات سرگرم كننده تماشاگران دو آتشه فوتبال است اما دوز آن در فوتبال ایران خیلی 
باال است. از دهه 40كه فوتبال به عنوان یك پدیده مهم اجتماعی در ایران شناخته شده تا امروز كه كری خوانی بین تماشاگران 
به اوج رسیده، در استادیوم های فوتبال نام فوتبالیست های بزرگ را با القابشان صدا می زنند و این یك رویه معمول است. علی 
پروین یكی از فوتبالیست های ایرانی بود كه لقب سلطان را از سوی تماشاگران دو آتشه پرسپولیس دریافت كرد یا قبل از او كه 
حمید شیرزادگان و همایون بهزادی پا طالیی و سرطالیی لقب گرفتند. این سنت با گذشت دهه های طوالنی پا برجا مانده و خیلی 

از فوتبالیست های كه از دنیا رفته اند هنوز با لقب هایشان شناخته می شوند.

   علی انصاریان     آقای بخیه

كمتر پیش می آید كه یك فوتبالیست به تیم رقیب برود اما مورد احترام تماشاگران تیم 
قبلی اش باشــد. علی انصاریان از این نظر در فوتبال ایران یك استثنا بود و بین تماشاگران 
ســرخابی احترام خاصی داشت. او در طول سال هایی كه برای پرســپولیس به میدان رفت 
بارها با مصدومیت های جدی مواجه شــد و یك بار در اظهارنظری رسمی مدعی شد زمانی 
كه برای این تیم بازی می كرد 8۰بخیه خورده است. علی انصاریان در سال 1۳85در انتقالی 
باورنكردنی به استقالل پیوست و با همان تعصب همیشگی برای این تیم بازی كرد. آنچه علی 
انصاریان را از همه فوتبالیست های زمانه خودش متمایز می كرد جنگندگی بی حد و حصر او 
و مصدومیت های وحشتناكی بود كه از نگاه تماشاگر غافل نمی ماند. شاید به همین دلیل 
بود كه به او لقب آقای بخیه را دادند. به هر حال علی انصاریان با 8۰بخیه ركورددار بخیه 

در فوتبال ایران است و بعید به نظر می رسد فوتبالیستی به ركورد او نزدیك شود.

   پرویز دهداری     معلم اخالق

مرحوم دهداری از مكتب شاهین برخاسته بود كه با شعار درس، اخالق، فوتبال بازیكنان بااخالقی را به 
فوتبال ایران معرفی كرد. در تاریخ باشگاه شاهین ابتدا دكتر اكرامی، بنیانگذار این باشگاه را به عنوان مرد 

با اخالق می شناختند و پس از او پرویز دهداری زبانزد اخالق بود. زمانی كه مرحوم دهداری سرمربیگری 
تیم ملی را برعهده داشت 14 ملی پوش به دلیل سختگیری او از عضویت در تیم ملی كناره گیری كردند 
اما دهداری به سرعت نســلی طالیی مثل مجتبی محرمی، صمد مرفاوی، احمدرضا عابدزاده و... را به 
فوتبال ایران معرفی كرد و در سال 1۹۹8تیم ملی ایران را به مقام سومی جام ملت ها آسیا رساند. در مورد 
خصوصیات اخالقی پرویز دهداری روایت های مختلفی نقل می شود. مثالً اینكه به رغم داشتن یك كلیه 

و برای گرم كردن خوابگاه بازیكنان تیم ملی، موتورسیكلت مسئول تداركات را می گیرد تا شخصاً 
نفت تهیه كند و چند روز بعد به دلیل سرماخوردگی و وخامت حال عمومی اش در بیمارستان 

بستری می شود.

   علی پروین    سلطان

بازیكنی كه با پیراهن شماره ۷پرسپولیس 18سال در فوتبال ایران حضور داشت باید هم مورد 
احترام هواداران این تیم باشد. علی پروین در پرسپولیس محصولی جز موفقیت درو نكرد و به 
همین دلیل تماشاگران دو آتشه سرخ ها لقب سلطان را به او پیشكش كردند. البته اینكه نخستین 
سلطان فوتبال ایران چه بازیكنی بوده محل بحث و مناقشــه هواداران آبی و قرمز است. هواداران 
استقالل بر این باورند كه قبل از علی پروین به علی جباری لقب سلطان داده بودند اما بعد از آنكه 
رایكوف، مربی وقت تاج، بازوبند كاپیتانی را از جباری گرفت لقب سلطان هم آرام آرام از نام او فاصله 
پیدا كرد. نكته قابل توجه درباره لقب علی پروین این است كه او همیشه با لیدرها و تماشاگران 
به اصطالح تیفوسی پرسپولیس رابطه تنگاتنگی داشت و لقب سلطان هم از روی سكوها به او 
پیشكش شد، اما لقب بی مسمایی نیست. بازیكن افسانه ای پرسپولیس ۷6بارهم برای تیم 

ملی ایران به میدان رفت و با این تیم قهرمان آسیا شد.

   همایون بهزادی     سرطالیی

اما ماجرای لقب ســرطالیی برای همایون بهزادی از كجا آمد؟ یك مجله تركیه ای در دهه 
1۹8۰میالدی فهرستی از 5سرزن برتر جهان منتشر كرد كه نام همایون بهزادی هم در این 

فهرست دیده می شد. او مهاجمی بود كه بیش از ۹۰درصد ضربات سری كه در داخل محوطه 
جریمه حریف می زد به گل تبدیل می شد و به همین دلیل او را به عنوان بهترین مهاجم سر زن 
آسیا می شناختند. سر طالیی فوتبال ایران با پرش های بلند و قدرت سرزنی فوق العاده در فوتبال 
ایران شناخته می شد و با استفاده از همین شگرد 11بار برای تیم ملی ایران هم گل زد. او در دهه 
4۰بهترین مهاجم ایران بود و با حمید شیرزادگان یكی از خطرناك ترین خطوط حمله تاریخ 

فوتبال ایران را تشكیل دادند. همایون بهزادی در دوران حرفه ای بازی اش بیش از ۲5۰گل 
به ثمر رساند و همواره به عنوان یكی از بهترین مهاجمان تاریخ فوتبال از او یاد می شود.



گل خانه 16
درباره غار هرمز

غارنوردی

جاذبه های كویر حلوان

عمق غار هرمز زیاد نیســت و مقدار كمی از آن 
قابل بازدید است و به همین دلیل هیچ امكاناتی 
در این غار وجود ندارد. به دلیل اینكه این جزیره 
و تمام اجزای آن دست نخورده باقی بماند حتی 
برای قســمت های داخلی آن چراغ هم تعبیه 
نشــده و تنها در طول روز و با اســتفاده از نور 
طبیعی خورشید كه قسمت های زیادی از سالن 
اصلی را روشن می كند، امكان بازدید وجود دارد. 
همچنین در طول مسیری كه داخل غار هستید 
ارتفاع سقف آن یكنواخت نیست و در بعضی از 
قسمت ها مجبورید تا خم شوید و عبور كنید. در 
این غار داالن هایی هم وجود دارد كه قابل بازدید 

نیست و به دلیل سختی مسیر عبور، امكان حضور گردشــگران وجود ندارد، هرچند كه طول این داالن ها 
هم بسیار كوتاه بوده و تفاوت ویژه ای با قسمت های عمودی غار ندارد. البته در نزدیكی غار رنگین كمانی 
هرمز یك دره رنگین كمانی هم وجود دارد كه بســیاری از افراد آن را با این غار اشتباه می گیرند. هر چند 
كه دیواره های این دره هم بسیار زیبا و از الیه های رنگی تشكیل شده و همانند غار رنگین كمانی و طیف 

گسترده ای رنگ در آن وجود دارد.

 اول از همه به این نكته توجه كنید كه جزیره هرمز به دلیل موقعیت جغرافیایی كه دارد و آب وهوای گرم و 
مرطوبی كه بر آن حاكم است، در فصل های گرم سال سفر و گردش به آن برای افراد غیربومی كمی مشكل 
است و بهتر است برای استفاده حداكثری از شــرایط و موقعیت این جزیره، حتماً در روزهای سرد سال به 
آنجا سفر كنید. غار هرمز در بخش جنوب شرقی جزیره قرار گرفته و تردد به آن سمت و به صورت انفرادی 
اصاًل توصیه نمی شود. برای رفتن و تماشای این غار حتماً از افراد بومی كمك بگیرید تا گم نشوید. همچنین 
این نكته را هم درنظر بگیرید كه نور غار به صورت طبیعی و از تابش مستقیم خورشید تأمین می شود، پس 
زمان مناسب و حتی المقدور صبح را برای بازدید از غار رنگین كمانی انتخاب كنید. در مسیر رسیدن به غار 
و همچنین بخش هایی از آن صخره ای و سنگی است، پس حتماً از كفش مناسب و راحت برای تردد در این 
مكان استفاده كنید. در آخر هم دقت داشته باشید كه مسیر داخل غار یكنواخت نیست و پستی و بلندی های 
زیادی دارد و گاهی ممكن است مجبور باشید نشسته حركت كنید. برای این منظور از آمادگی جسمانی 
افرادی كه همراه تان هستند مطمئن شوید و سعی كنید در تمام طول مسیر داخل غار از بلند صحبت كردن 
و دست زدن به بدنه سنگ ها خودداری كنید. بدنه غار از جنس نمك است كه با ارتعاشات صدا ممكن است 
باعث ریختن بخش هایی از آن شود و همچنین تركیبات رنگ های روی دیواره ها شیمیایی هستند كه عالوه 

بر آسیب رسیدن به غار ممكن است باعث بروز مشكالت پوستی شود.

غار رنگارنگ

تصویری كه از غار در ذهن همه ما وجود دارد، مكان هایی ســنگی در دل كوه 
هستند كه عموماً دهانه ای باریك اما داالن هایی طوالنی دارند. بیشتر غارهایی 
كه تا به حال كشف شده یا انسان توانسته پای در آنها بگذارد، بافتی كامالً سنگی 
دارند و تنها جنس سنگ های هر كدام باعث تفاوت و وجه تمایزآنها از همدیگر 
می شود. اما در جنوب كشور و استان هرمزگان غاری وجود دارد كه قانون اولیه 
و ماهیت وجودی غارهای جهان را تغییر داده و این تفاوت چیزی نیست جز 
وجود رگه های رنگی در تمام بدنه و سقف غار كه آن را به تنها غار رنگی جهان 
تبدیل كرده است. غار هرمز كه در جزیره هرمز وجود دارد یك نمونه بی نظیر 
در دنیا محسوب می شود و به دلیل جنس خاك و سنگ این جزیره، كه تماماً 
رنگی هستند، شبیه رنگین كمان شده و هر بیننده ای را مدهوش خود می كند.

بسته پیشنهادی

  خلوتگاه
در فیلم هایی كه شــخصیت های 
داستان در موقعیت های حساس 
قرار دارنــد و هیجان زیــادی به 
مخاطب وارد می شود، كارگردان و 
شخصیت اول فیلم مهم ترین نقش 
را برای آن ایفــا می كنند. در فیلم 
»خلوتگاه« كه محصول سال2011 
است، یك حادثه باعث بروز شرایط 
خــاص و خطرناكی می شــود كه 
كارگــردان ایــن فیلم الیســتر 
گریرسون ســعی دارد تا با كمك 
بازیگران با این مشكل مقابله كند. 
داستان خلوتگاه حكایت گروهی 
از غارنوردان است كه برای كشف 
و ماجراجویی وارد یك غار شــده 
و براساس مدل ذهنی ای كه دارند 
مسیر را ادامه می دهند و از همه جا 
بی خبر اتفاقات غیرقابل پیش بینی 
زیادی برای آنهــا رخ می دهد. این 
فیلــم به تازگی با عنوان »مســیر 
مخفی« از شــبكه نمایش خانگی 

پخش شده است.

فیلم

  كوهنوردی و غارنوردی
كتاب »تاریخ عمومی كوهنوردی 
و غارنوردی ایران« روایتی است از 
كوه پیمایان آریایی تا هیمالیانوردان 
ایران و به قلــم داوود محمدی فر 
تحریر شده است. در این كتاب ابتدا 
با 70سال با فدراسیون كوهنوردی، 
تولد فدراســیون كوهنــوردی در 
كشور، روسای ابتدایی فدراسیون 
آشنا می شوید و سپس از كنگره های 
كوهنوردی و مصاحبــه با مربی و 
راهنمــای كوه و گــزارش كمیته 
مالی انجمن كوهنــوردان ایران، 
گردهمایــی بــزرگ كوهنوردان 
دانشكده فنی، غار آرمالدو، گزارش 
گاهنامه انجمن كوهنوردان ایران و 
مدرسه یخ نوردی میگون، اطالعات 
زیادی گردآوری و نوشــته شــده 
است. همچنین نویسنده به سراغ 
هزینه هــای انجمــن كوهنوردان 
ایــران، روزشــمار صعــود به قله 
موســتاگ آتا، اورست زیرگام های 
زنان و مردان ایران و خالصه تاریخ 
همیالیانوردی در ایــران را به طور 
كامل برای خوانندگان شرح داده 

است.

كتاب

  سازمان ثبت و امالك
پس از آنكه رضا شــاه قانون ثبت 
امالك را در سال 1۳02 خورشیدی 
تصویــب كرد، دســتور ســاخت 
ساختمانی مستقل برای مدیریت 
ایــن مجموعــه صادر شــد و این 
مجموعه را در نزدیكی میدان مشق 
بنا كردند. معماری این بنا تلفیقی 
از معماری نئوكالسیك و معماری 
ســنتی ایران اســت و المان های 
معماری دوره اســالمی در نمای 
این ساختمان به چشم می خورد. 
كاشی كاری های آبی بدنه ها، ردیف 
كتیبه هــای آجربــری و تزئینات 
قطاربندی آجری حكایت از بنای 
ساخته شــده در اواخر دوره قاجار 
دارد. همچنین از مهم ترین موارد در 
این بنا می توان به قاب بندی دوتایی 
پنجره هــا و به كارگیری ســتون 
نماهای سنگی در بیرون ساختمان 
هم اشــاره كرد؛ چیزی كه مشابه 
آن در كاخ شهربانی و موزه پست و 

تلگراف هم دیده می شود.

تهرانگردی

وسایل گرمایشی 
شخصی

شرایط و موقعیت های حساس زیادی 
برای همه ما پیش آمــده كه عمومًا 
ناخواســته بوده و هیچ پیش بینی 
و ذهنیت قبلی نســبت بــه آنها 
نداشته ایم و باعث بروز سختی های 
زیادی شــده اســت. یكی از این 
موقعیت ها كه بســیار شایع است و 
شاید برای تعداد زیادی اتفاق افتاده 
باشــد، گیر افتادن در یك شرایط 
سرد و زمستانی در جاده ای طوالنی  
است كه مجبورید ساعت های زیادی 
را سر كنید تا شرایط ادامه مسیر و 
رسیدن به مقصر فراهم شود. در ادامه 
چند راهكار ساده برای گرم شدن و 
جلوگیری از سرماخوردگی در این 

شرایط را برای شما آورده ایم.

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

رنگین كمان در اعماق زمین
یكی از لحظه های زیبایی كه دیدن آن را به 
هیچ عنوان نباید از دست بدهید تماشای 
رنگین كمان است. درست در لحظه ای كه 
بارش باران متوقف می شود و تراكم ابرها رو 
به كاهش است و همچنین جهت تابش نور 
خورشید در زاویه ای مناسب قرار داشته 
باشد، شاید خوش شانس باشید و كمان 
هفت رنگی را كه از رطوبت به جا مانده از قطرات باران در مقابل نور 
خورشید تشكیل شده را ببینید. پس با این توضیحات متوجه شدید 
كه باید ابر و باد و خورشید و باران دست به دست هم بدهند تا شاید 
بتوانیم برای دقایقی یك صحنه ماندگار را تماشا كنیم و از آن لذت 
ببریم. اما داستان این كمان رنگارنگ به همین جا ختم نمی شود و یك 
نمونه دیگر اما بسیار متفاوت تر از آن هم وجود دارد كه هر ببیننده ای 
را مدهوش خود كرده است. در دل زمین و جایی كه نه نور خورشید 
می تابد، نه بادی می وزد، نه ابری تشكیل می شود و نه هرگز بارانی 
باریده، رنگین كمانی تشكیل شده كه سال های قدمت آن از هزار هم 
گذشته است. این رنگین كمان زیبا اشكال بی بدیلی را به وجود آورده 
كه تا از نزدیك و با چشم خود نبینید، پی به عظمت آن نخواهید برد. 
این كمان رنگارنگ جایی نیست جز غار رنگین كمانی »هرمز« كه در 

جزیره ای به همین نام و در نزدیكی خلیج فارس جای گرفته است.

مجتبی یارزمان

پنجشنبه

شماره 150
7 بهمن 1400 

با چند غار جذاب و عجیب كشورمان بیشتر آشنا شویم

قدم زدن در كالبد سیاره
تا به حال با خودتان فكر كرده اید كه كاركرد غارها چیست و چرا این همه غار در ایران و جهان داریم؟ طبیعتا چیزی در جهان بی دلیل خلق نشده و دنیا 
از نظم و منطقی بسیار دقیق برخوردار است. قطعا غارها نیز مانند كوه های آتشفشانی و... كاركردهایی دارند كه برخی از زمین شناس ها این كاركردها 
را مربوط به فعل و انفعاالت درون زمین دانسته اند. به هر حال هر چه كه هست، غارهای زیادی در ایران و جهان هستند كه می شود از آنها بازدید كرد. 

با هم، 4غار عجیب و خاص ایران را بررسی كرده ایم.
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اگر بخواهیم یكی از خشن ترین و مرگبارترین غارهای ایران را معرفی كنیم باید بگوییم غار »چال 
پراو« است. غارها در دنیا عموماً به ۳شكل عمودی، افقی و تركیبی پدیدار شده اند و این غار تركیبی 

از هر دو آنهاست. در زمان كشف این غار و به دلیل شكل عجیب و متفاوتش به عنوان تنها غار عمودی 
و طوالنی در جهان نام گرفت كه بعدها با كشف نمونه های متعدد از این دست غارها در دیگر كشورهای 

دنیا لقب تنهاترین را از دست داد. اما این غار در جهان از یك جهت دیگر همچنان مقام اول را دارد و آن 
هم ارتفاع آن از سطح دریاســت. دهانه ورودی غار در ارتفاعات زاگرس و در ۳هزار متری از سطح دریا قرار دارد و در دنیا مشابه 

ندارد. این غار به دلیل كشته شدن چندین ماجراجو كه برای كشف ابعاد آن به داخل غار رفته بودند به عنوان خشن ترین غار 
ایران هم شناخته می شود و تا سال ها پس از كشف آن كسی نتوانسته بود پای به داخل آن بگذارد. غار چال پراو برای نخستین 
بار توسط تیم های خارجی به طور كامل كشف شد و پس از آن تیم های زیادی برای تماشای زوایای پنهان آن پای در دل 

این چاله مرگبار گذاشتند.

منابع طبیعی در كشور ما به قدری زیاد است كه هر كدام می تواند یك جاذبه گردشگری جذاب 
باشد و به تنهایی ســهم زیادی در جذب توریست داشته باشــد. غار »نمكدان« قشم یكی از این 

جاذبه های بی نظیر در دنیاست كه در هر كشوری اگر بود شاید به یكی از مهم ترین موارد مهم جذب 
توریست تبدیل می شد. این غار تا همین چند سال قبل طوالنی ترین و تنها غار نمكی تنفس طبیعی 

در جهان بود كه هم اكنون دومین غار طوالنی نمكی در جهان محسوب می شود. غار نمكدان خاصیت 
درمانگری دارد و به دلیل وجود هوای طبیعی در آن و گردش هوا در داخل غار و همچنین بخاری كه از نمك موجود در آن ساطع 

می شود، به عنوان یك منبع طبیعی برای درمان مشكالت تنفسی شناخته می شود. این غار از دو بخش تشكیل شده كه بخش 
اصلی و تاالر بزرگ آن به راحتی در دسترس است و بازدید از آن برای عموم آزاد است اما قسمت دوم غار كه از طریق یك سطح 
بسیار باریك و با ارتفاع كمتر از 50ســانت از تاالر اصلی جدا می شود، به دلیل سختی مسیر عبوری قابل دسترس نیست و 

عموماً افراد بومی یا عالقه مند از این مسیر سخت به صورت سینه خیز عبور می كنند و از قسمت دوم آن بازدید می كنند.

 غار 
چال پراو

غار 
نمك قشم

از این غار به عنوان دومین غار وحشتناك و خطرناك ایران یاد می شود كه نباید تنهایی واردش شد. 
حتی افرادی كه تجربه صخره نوردی و كوهنوردی حرفه ای هم دارند رفتن به این غار برای آنها ممكن 
است با خطر همراه باشد. برای رسیدن به دهانه ورودی غار حدود 2ساعت پیاده روی نیاز دارید و پس از 
آن تازه ماجراجویی آغاز می شود. ورودی اصلی این غار در یك محوطه باستانی قرار دارد و بقایای اجساد 
زیادی در این محوطه و داخل غار پیدا شده است. جاذبه های پنهان و طبیعی این غار برای عالقه مندان به 

كوهنوردی و غارنوردی بسیار است و آدم های زیادی همه روزه برای دیدن این غار زیبا و بكر به سمت آن در رفت وآمد هستند. هنوز 
تمام محیط و ابعاد مختلف غار »سم« كشف نشده و به دلیل صعب العبور بودن مســیر و وجود آب در آن قابل دسترسی نیست. 
در این غار تا به حال 21چاه كشف شده كه تنها 17چاه از آنها توسط غارنوردان مســیریابی شده كه مجموع عمق آنها حدود 
۳75متر است. همچنین بیشتر مسیرهای غار سم به حدی باریك است كه به سختی و یكطرفه باید از میان دیواره ها عبور كرد 

و همچنین كاهش سطح اكسیژن در بعضی از چاه های عمیق تر این غار، نیاز به تجهیزات تنفسی را الزم و ضروری می كند.

در گذشته های دور و باستانی انســان ها برای در امان ماندن از خطرات طبیعی و حیوانی، غارها را 
به عنوان سرپناه برای خود انتخاب می كردند و هر دسته از افرادی كه در این غارها سكونت داشتند از 
خود یادگاری هایی نیز به جای گذاشته اند كه حاال برای ما از دو جهت اهمیت پیدا كرده است. یكی از 
غارهایی كه در دوران باستان و قدیمی محل سكونت انسان های اولیه بوده غار »كرفتو« در استان كرمانشاه 
است. این غار در گروه غارهای آهكی و طبیعی قرار دارد و در اثر فرسایش زمین و تغییرات آب و هوایی پدید 

آمده است. مسیر رسیدن به دهانه غار بسیار صعب العبور است و در سال های گذشته با اضافه كردن امكانات رفاهی و بهداشتی، این 
مكان به راحتی برای عموم در دسترس قرار گرفته و قابل بازدید است. پس از آنكه در سال 1۳18محوطه این غار به عنوان یكی از آثار 
ملی به ثبت رسید، باستان شناسان بقایای زیادی از دوران باستان را از داخل این غار كشف كردند و سپس در 1۳79با اضافه كردن 
امكانات رفاهی شرایط را برای بازدید عموم از محوطه داخلی آن فراهم كردند. پاركینگ، مناسب سازی  مسیر، پله های ورودی، 

سیستم روشنایی و سرویس بهداشتی ازجمله امكاناتی است كه برای عالقه مندان به تماشای غار كرفتو فراهم شده است.

غار سم

غار 
كرفتو

دیدار با تنها غار رنگین كمانی دنیا در جزیره هرمز كه در نوع خود بی نظیر است

بدنه رنگین كمان
جنس بدنه سنگ های غار آهكی و نمكی است و وجود الیه هایی كه از رسوب آهك و نمك روی 
هم انباشت شده باعث به وجود آمدن این رگه ها شده است. تفاوت اصلی جنس بدنه این غار با دیگر 
غارهایی كه از رسوب آهك و نمك به وجود آمده است وجود تركیبات معدنی مختلف در میان رگه ها 
و بافت اصلی كل این جزیره است. تركیب شدن سنگ های فلزی با دیگر كانی های رنگی و به وجود 
آوردن یك تركیب شیمیایی و همچنین نفوذ نمك و سولفات آهك این غار و الیه های موجود روی 
دیواره های آن را از هر نمونه دیگری در جهان متمایز كرده و نمایی شبیه به رنگین كمان سنگی را 
به وجود آورده است. نكته جالب توجه و بسیار جذاب این غار وجود 70نوع طیف رنگی متفاوت در 
بدنه آن است كه در نوع خود یك ویژگی منحصربه فرد محسوب می شود. اما اگر بخواهیم مهم ترین 
اتفاق عجیب درباره غار رنگین كمانی را بیان كنیم باید به تغییر طیف های رنگی بدنه آن اشاره كنیم 
كه هر سال اتفاق می افتد. هر سال در فصل گرم سال و به دلیل باال رفتن رطوبت هوا و تركیب شدن 
نمك با مواد كانی بدنه غار، طیف رنگی دیواره ها و خطوط آن تغییر می كند و به سمت براق تر شدن 

حركت می كند كه این اتفاق باعث پویایی و خود ترمیمی آن می شود.

بخاری خودروها عمومــاً از گرمای موتور و 
رادیاتور برای گرم شدن فضای كابین استفاده 
می كنند و وقتی در شرایط بسیار سخت دمای 
آب و موتور پایین باشد، توان تولید گرمای 
الزم را ندارند. برای باال رفتن دمای موتور یك 
تكه پالســتیك معمولی به ابعاد جلوپنجره 
خودرو بــرش بزنیــد و روی آن مهار كنید، 
به تدریج سرمای كمتری وارد موتور می شود 

و دمای خودرو و بخاری باالتر می رود.

دمای خودرو

اگر مسیری كه می روید كوهستانی است، 
شك نكنید كه برای احتیاط و جلوگیری از 
اتفاقات بعدی یك هیتر كاربردی كوچك 
همراه داشته باشــید. هیترهای كوچك 
خانگی عموماً بسیار سبك و كم جا هستند 
و با یك اینورتر بــه فندكی خودرو وصل 
می شوند و به راحتی گرمای مورد نیاز برای 

شرایط اضطرار را فراهم می كنند.

هیتر

یكی از راه هــای كاربردی برای اســتفاده 
از وســایل گرمایشی در سفر اســتفاده از 
اینورترهای خودرویی اســت. اینورترهای 
خودرویی معموالً بــا قیمت های اقتصادی 
برای همین منظور طراحی و ساخته شده اند 
و با متصل كردن آنها به فندكی خودرو، برق 
مورد نیاز وسایل ضروری را در اختیار قرار 
می دهند. اینورترها معمــوالً برق 12ولت 

خودرو را به 220ولت تبدیل می كنند.

اینورتر

در هر فصلی از ســال كه قصد سفر دارید 
و مطمئن هستید شب در منزل خودتان 
نیستید، از پتوی ســفری عالوه بر همه 
وســایلی كه همراه دارید غافل نشــوید. 
این پتوها در فصول گرم سال و در مواقع 
ضروری مانند زیرانداز عمل می كنند و در 
روزهای سرد پوششــی برای جلوگیری 
از نفوذ سرماســت. همچنین سعی كنید 
داخل خودروی شــخصی تان همیشه و 

ثابت پتوی سفری داشته باشید.

پتو مسافرتی
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پخش زنده روز

پرسپوليس

فوالد
16:00

دوشنبه 18  بهمن 1۴00
سوپرجام

ختافه

لوانته
23:30

اللیگا اسپانیا

جمعه 15  بهمن 1۴00

مقدماتی جام جهانی -  فوتبال

لبنان

کرهجنوبی
15:30

استراليا

ویتنام
12:40

امارات

سوریه
18:30

ایران

عراق
18:00

عربستان

عمان
20:45

ژاپن

چين
13:30

برنامه بازی

مقدماتی جام جهانی -  فوتبال

A گروه

B گروه

سه شنبه 12  بهمن 1۴00

ایران

امارات
18:00

عمان

استراليا
19:30

لبنان

عراق
15:30

ژاپن

عربستان
13:40

سوریه

کرهجنوبی
17:30

ویتنام

چين
15:30

7 و 8 مغضوب

استعفای یحیی؛ فشار 
به مدیران پرسپولیس

بهروز رسايليیادداشت
روزنامهنگار

داستان رضا اسدي و آرش رضاوند كه فصل 
عجيبي را پشت سر مي گذارند

همهميدانندكهبــازيدربزرگترينتيمهاي
ايرانچقدرسختاست.درپرسپوليسواستقالل
اگرخوبباشييكشبهراهصدسالهميرويو
موجتعريفوتحســينهاتورادربرميگيرد،اما
وايبــهروزيكهبهاندازهكافيخوبنباشــي؛
اينجاستكهزيرذرهبينميرويوبههماناندازه
بايدفشاروعذابراتحملكني.اينهاراگفتيمتا
يادآوريكنيماينفصل2بازيكندرپرسپوليسو
استقاللبهشدتازسويرسانههاوافكارعمومي
تحتفشاربودهاند.داريمدرموردشمارههاي7
و8ســرخابيهاحرفميزنيم؛آرشرضاونددر

استقاللورضااسديدرپرسپوليس.

   وارث ضعيف فرهاد
دراستقاللآرشرضاوندشرايطعجيبيراتجربه
ميكند.اوكه2فصلپيشبهجمعآبيپوشــان
پيوست،درمجموعموفقنشدهنظرمثبتاغلب
هوادارانراجلبكند.رضاونددرآغازفصلجاري
همعمدتابهعنوانهافبكدفاعيازسويفرهاد
مجيديدرتركيباصليقرارميگرفت.بااينحال
نمايشهاياونهدرفازدفاعيونهدرفازهجومي
براياغلبهوادارانقانعكنندهنبود.كمكمفضا
بهسمتيرفتكهبعدازهربازياستقالل،سيل
واكنشهايمنفينســبتبــهرضاوندبهوجود
ميآمدواوفارغازنتيجهمسابقهموردهجومقرار
ميگرفت.ايناواخــرهمكهزوجزبيرنيكنفس
ومهديمهديپوركنارهمشكلگرفتوهردو
آنقدرخوببودندكهديگركمتربهرضاوندبازي
ميرســد.عجيباينكههــوادارانحتيحضور
چنددقيقهايرضاوندراهــمتحملنميكنند.
مثالروزيكــهحضوررضاونــددرزمينمقابل
آلومينيومباازكفرفتنبرترياستقاللهمزمان
شد،خيليهانسبتبهاينموضوعحساسيتنشان
دادندوتعويضآرشراغلطخواندند.ازهمهبدتر
اينكهاواينفصلشماره7فرهادمجيديراهمبه
تنكردهواينمسئلهباعثشدهتوقعاتوفشارها

رويرضاوندبيشازپيشباشد.

   حيف از شماره 8
درپرسپوليسهمشــرايطرضااسديبههمين
شكلاستوچهبسابدترازرضاوندباشد.اسدي
ابتدايفصلباكليجاروجنجالواحتماالدرازاي
يكقراردادگرانقيمتبهپرسپوليسپيوست،اما
هرگزنتوانستتوقعاترابرآوردهكند.اوهمفصلرا
درتركيباصليسرخپوشانشروعكرد،اماكمكم
بهحاشيهراندهشد.كاربهجاييرسيدكهيحيي
گلمحمديدرمقطعيحتيمحمدشريفيرابه
اوترجيحداد.ايناواخرهمكهحضوراســديدر
زميندردقايقپايانيسوژهشدهاست؛بهخصوص
دربازيبافوالدكهاو2دقيقهبعدازورودبهميدان
ازخستگيرويزمينولوشد.شدتفشارهاروي
اسديغيرقابلتوصيفاستوكاررابهجاييرساند
كهاينبازيكندرفضايمجازيبهمنتقدانواكنش
نشــانداد.اوگفتفقطچهارمــاهازقراردادش
باقيماندهومردمتحملكنندتاايندورانتمام
شود!ازقضااسديهمدرپرسپوليسپيراهنمهم
وعزيزيرابهتنكردهاســت.اوشمارههشتيرا
پوشيدهكهبرتنشماريازبهترينبازيكنانتاريخ
باشگاهبودهاست.اينشمارهازاحمدنوراللهيبه
رضااسديرسيد،اماخريدسرخهافعالموفقنشده

حقمطلبرادراينمورداداكند.

   مي مانند يا مي روند؟
نمايشــيكهاســديورضاونددرنيمفصلاول
داشتندطوريبودهكهشــايعاتیقويدرمورد
جدايياحتماليآنهادرپنجرهزمستانيبهوجود
آوردهاســت.ايــندوبازيكندرمتــنحرفو
حديثهايفراواندرمــورداحتمالجابهجايي
بابازيكنانسايرتيمهاقراردارند.بااينحالگفته
ميشــودحداقليحييگلمحمديباجدايي
اسديموافقنيســت.بعدازفشارهاياخيرهم
يحيييكاســتوريدرحمايــتازاينبازيكن
منتشركرد.بههرحالبايدمنتظرماندوديد7و8
مغضوبسرخابيهانيمفصلدومراهمدرهمين

2تيمسپريميكننديانه.

يحيیگلمحمدیتهديدچندروزقبلشراعملی
كردوديروزاســتعفایخودراتقديممسئوالن
باشگاهپرســپوليسكرد.سرمربیسرخپوشان
بهخاطرمســائلاخيــر،عدمپرداختمطالبات
ومحققنشــدنوعدههایمديــرانجديداين
باشگاهاقدامبهكنارهگيریكردهتاشايدبهاين
ترتيبمديرانباشــگاهرابهواكنشواداركند.
رضادرويشاززمانیكهپستمديرعاملیباشگاه
پرسپوليسراپذيرفتههنوزنتوانستهآرامشرا
دراينتيمحاكمكندووعدههایچندبارهاوبرای
پرداختمطالباتبازيكنانهنوزعملینشــده
است.درويشديروزبعدازاستعفایگلمحمدی
درپاسخبهخبرنگارانگفتهنوزنامهاستعفای
اوبهدستمننرسيدهاست!اوساعتیبعداعالم
كردبااستعفایيحيیمخالفاستوطیيكی
دوروزآيندهبخشــیازمطالباتاعضایتيمرا

پرداختمیكند.

باخت هندبال در بدترین موقع 
تيم ملی ایران مقابل بحرین باخت و برای 

رسيدن به فينال مسابقات قهرمانی آسيا كار 
سختی دارد

20

رافائل نادال بعد از مالقات با تنيسور 
ایراني حاضر در اوپن استراليا، از او 

تعریف كرده است

خسته  نباشیدشگفت انگيز؛ تمجيد از مشكات
تيم ملی فوتبال زنان كه برای نخستين بار به جام 

ملت های آسيا رسيده بود  با شکست 5بر صفر 
مقابل چين تایپه مرحله گروهی را به پایان رساند

2019

لیگ برتر انگلیس

نيوکسل

اورتون
23:15

برنلی

منچستریونایتد
23:30

سه شنبه 19  بهمن 1۴00

آخرین خبر

ن|
عيا

زار
يد

 سع
س|

عك


تيممليايرانامشبباعبورازسدعراقبهجامجهانيقطرميرسد
البتهبدونبردناينبازيهمايرانبهقطرخواهدرسيد؛فقطجشنصعود

كميعقبميافتد

بزن بريم
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از آن زیدان تا این زیدان

خودشان 11میلیارد خریدند

كدام فرجی؟ فرشاد؟

یكی از خبرهــای پربازدید این چند 
روز در سایت های مختلف، خبری 
با این تیتر بود: »زیدان وارد تهران 
شد.« طبیعتا این خبر بسیار جذاب 
است و شما حتی اگر بدانید در مورد 
چیســت، باز هم آن را بــاز می كنید و 
می  خوانید. داستان این است كه زیدان اقبال، بازیكن عراقی و 
18ساله منچستریونایتد برای بازی با ایران وارد كشورمان شده 
است. آدم این خبر را كه می شنود، یاد وعده های مازیار ناظمی 
بعد از خروج كارلوس كی روش از تیم ملی می افتد. یادش به خیر؛ 
آن زمان هم قرار بود زین الدین زیدان به ایران بیاید و همه در كنار 
هم طلوع كنیم، اما مارك ویلموتس آمد و نزدیك بود همه كنار 
هم غروب كنیم! حاال این زیدان و آن زیدان ندارد كه؛ مهم این 

است كه باالخره چنین نامی وارد ایران شد.

باشگاه پرسپولیس تحركاتش را برای 
تقویت تیم در پنجره زمستانی آغاز 
كرده اســت. در همین راستا گویا 
مدیران این باشــگاه بــه گل گهر 
سیرجان نامه زده اند و خواهان جذب 
مهدی تیكدری شده اند. تیكدری دفاع 
راست سیرجانی هاست؛ یعنی دقیقا همان جایی بازی می كند كه 
سال های گذشته به نقطه ضعف پرسپولیس تبدیل شده. این وسط 
فقط یك اشكال كوچك وجود دارد؛ اینكه خود گل گهر ابتدای 
فصل به خاطر جذب تیكدری ناچار شد 11میلیارد تومان پول 
رضایتنامه به تراكتور بدهد! آنها این مبلغ سنگین و باورنكردنی را 
برای دریافت رضایتنامه یك بازیكن غیرملی پوش پرداختند. حاال 
شما فكر می كنید اگر قرار به فروش تیكدری باشد، گل گهر با چه 
شرایطی حاضر است با انتقال این بازیكن موافقت كند؟ فراموش 
نكنید پرسپولیس همین حاال در پرداخت دستمزد بازیكنانش 

وا مانده؛ بعد پول چنین خریدی را دارد؟

یكی از شــگفت انگیزترین اتفاقات 
اردوی جاری تیم ملی، بدون شك 
دعوت از فرشــاد فرجی بود. تیم 
ملی برای بازی با عــراق و امارات 
شرایط خاصی پیدا كرده و تعدادی 
از نفراتش به دلیل شیوع كرونا حضور 
در این دو مسابقه را از دست داده اند. در چنین شرایطی دست 
اسكوچیچ بسته شده و او مدام مجبور است تغییراتی در لیست 
اعمال كند. كار در این مورد به جایی رسید كه فرشاد فرجی از 
پرسپولیس هم به اردوی تیم ملی دعوت شد. بعد از انتشار این 
خبر اما، همه داشتند هاج و واج به هم نگاه می كردند. خیلی ها 
می پرسیدند فرجی؟ كدام فرجی؟ همین فرشاد؟ احتماال آنها 
امیدوار بودند منظور اسكوچیچ یك فرجی دیگر بوده باشد اما 
این امیدواری واهی بود. باور كنید فرشاد فرجی با همین سطح 

كیفی به تیم ملی دعوت شده است.

شجاع خلیل زاده با 1125دقیقه حضور در 
میدان، پركارترین بازیكن تیم ملی در دوره 
مربیگری دراگان اسكوچیچ بوده است. این 
مدافع تا قبل از آمدن اسكوچیچ به تیم ملی 
دعوت نمی شد اما با ورود دراگان او هم ملی پوش شد و در هر 13مسابقه 
تیم ملی تحت هدایت این سرمربی در تركیب اصلی قرار گرفت. شجاع 
فقط در بازی با كامبــوج بین دو نیمه تعویض شــد و در 12بازی دیگر 
90دقیقه كامل بازی كرد. احمد نوراللهی هم دومین بازیكن پركار تیم 
ملی در دوره اسكوچیچ بوده و فقط 33دقیقه كمتر از خلیل زاده در زمین 
حضور داشته است. نوراللهی و شجاع تنها بازیكن هایی هستند كه در هر 

13بازی تحت هدایت اسكوچیچ بازی كرده اند.

در 13مســابقه ای كه دراگان اسكوچیچ 
ســرمربی تیم ملــی بــوده، مجموعا از 
31بازیكن استفاده كرده كه 25نفر از آنها 
در لیست دعوت شــده های بازی با عراق 
حضور دارند. 11بازیكنی كه بیشترین دقایق بازی را در دوره اسكوچیچ 
دارند به ترتیب شــجاع خلیل زاده، نوراللهی، كنعانــی زادگان، صادق 
محرمی، وحید امیری، قلی زاده، آزمــون، طارمی، بیرانوند، عزت اللهی 
و علیرضا جهانبخش هســتند. میانگین حضور این نفرات در بازی های 
ایران 897دقیقه یعنی تقریبا 10بازی كامل از 13بازی تیم ملی است. از 
این جمع احمد نوراللهی امروز به خاطر ابتال به كرونا غایب است و سردار 
آزمون هم با وجود منفی شدن تستش وضعیت نامشخصی دارد. مهدی 

طارمی هم در آخرین ساعات به اردوی تیم ملی رسیده است.

و اما بازیكنانی كه كمترین دقایق بازی  ملی 
را در دوره اسكوچیچ داشته اند؛ 2 بازیكن 
با 25دقیقــه بازی ملــی در دوره دراگان 
كمترین فرصت را از این سرمربی دریافت 
كرده اند كه سابقه ملی آنها كامال با هم متفاوت است. امید ابراهیمی كه از 
بازیكنان مورد اعتماد كی روش و ویلموتس بود با آمدن اسكوچیچ فقط 
در یك بازی و آن هم 25دقیقه بازی كرد و كال از لیست ملی پوشان كنار 
گذاشته شد. دومین بازیكن 25دقیقه ای هم ابوالفضل جاللی است كه 
در دوره اســكوچیچ به عنوان یك چهره جوان و جدید به تیم ملی آمد 
اما به خاطر مصدومیت خیلی زود از جمع ملی پوشــان خارج شد. علی 
كریمی، سیامك نعمتی و جعفر ســلمانی هم دیگر بازیكنانی هستند 
كه زیرنظر اسكوچیچ در تیم ملی بازی كردند اما حاال دیگر مدنظر این 

سرمربی نیستند.

ذوب آهن فصل گذشته به ســختی در لیگ برتر ماندگار شد و 
به نظر می رسید كه مدیران این باشــگاه با درس گرفتن از آن 
شرایط، امسال كار را سفت و سخت تر بگیرند. در همین راستا 
با یكی از آن ابتكارات خاص فوتبال ایران، ســرمربیان دو تیم 
ذوب آهن و پیكان با هم عوض شــدند؛ یعنی مجتبی حسینی 
از ذوب راهی پیكان شــد و مهدی تارتار از پیكان به ذوب آمد. 
حاال اما 16هفته از فصل جدید سپری شده و ذوب آهن با تارتار 
در جایگاهی بهتر از رتبه یازدهمی قرار نگرفته است. این تیم 
از 11بازی گذشــته تنها موفق به كســب 2پیروزی شده و با 
18امتیاز به طور متوســط از هر بازی 1.12امتیاز كسب كرده 

است.
این از قصــه لیگ بود. جام حذفی هم كه آن شــكلی شــد و 
ذوب آهن به فجیع ترین شكل ممكن برابر پرسپولیس شكست 
خورد. باخت سه گله ذوب آهن برابر پرسپولیس در جام حذفی، 

یكی از بدترین نمایش های سالیان اخیر تیم اصفهانی بود؛ 
تا جایی كه خــود بازیكنان هم معترف بودند تیم شــان 
هیچ حرفــی برای گفتن نداشــته. حاال مهــدی تارتار 
گفته:»برخی بازیكنان توقعاتم را بــرآورده نكردند.« 
در این شرایط باید از ســرمربی محترم ذوب پرسید: 

آیا خود شما توقعات را برآورده كردید؟ خب اگر 
قرار بود تیم اصفهانی همین نتایج را كسب كند 
كه دیگر نیازی نبود جابه جایی های بزرگ بین 

تهران و اصفهان صورت بگیرد! احتماال كادر فنی 
قبلی هم می توانســت همینطوری نتیجه بگیرد و 
كج دار و مریز پیش برود. مهدی تارتار فصل گذشته 
با پیكان عملكرد نسبتا خوبی داشت و مورد تأیید 
كارشناسان بود، اما نتایجی كه امسال با ذوب آهن 
می گیرد، به برند این مربی هیچ كمكی نخواهد كرد.

نكته بازی

متریكاآماربازی

شما توقعات را برآورده كردی؟
در مورد مهدی تارتار و فصل بدی كه پشت سر می گذارد

مهدی طارمی در راه 
رسیدن از پرتغال به 

ایران پشت برف های 
زمستان گیر كرد و 

از شهری دوردست 
در تركیه سر در 

آورد! طبق آخرین 
اخبار، طارمی بعد 
از كش وقوس های 

فراوان قرار بود صبح 
امروز از آنتالیا به 

تهران برسد و با این 
حساب بعید است 

برای بازی امروز 
كامال در خدمت تیم 

ملی باشد

از ساعت18 امروز تیم ملی فوتبال ایران در ورزشگاه آزادی 
به مصاف تیم عراق می رود تا كار صعود به جام جهانی قطر 
را در فاصله 3بازی تا پایان رقابت های مقدماتی تمام كند. 
ایران در مرحله قبلی این رقابت هــا هم در آخرین بازی به 
مصاف عراق رفت، اما حساسیت و استرس آن مسابقه ابدا 
با بازی امروز قابل مقایسه نیست. در مرحله قبلی مسابقات 
مقدماتی، كار صعود ایران در رقابت با بحرین و عراق كامال 
گره خورده بود و ایران در آخرین بازی، برای ســرگروهی 
محتاج پیروزی مقابل عراقی ها بود. حتی تســاوی در آن 
مسابقه و دوم شدن ایران در گروهش هم امكان داشت منجر 
به حذف از رقابت های جام جهانی شود. درنهایت ایران آن 
مسابقه را با تك گل سردار آزمون برد تا تیم اسكوچیچ از آن 
میدان هم مثل بازی حیاتی مقابل بحرین، سربلند خارج 
شود. اسكوچیچ در ادامه حضورش روی نیمكت تیم ملی 
به قدری خوب نتیجه گرفت كه حاال تیم ملی برای صعود 
هیچ احتیاجی به امتیازات 4بازی آخر ندارد. برد امروز مقابل 
عراق هم فقط برای قطعی كردن صعود زودهنگام روی كاغذ 
ضروری است، وگرنه كیست كه نداند ایران حتی با همین 
16امتیازی كه تا االن جمع كرده هم به قطر صعود خواهد 

كرد. برای جلوگیری از صعــود ایران، یكی از 4تیم امارات، 
لبنان، عراق و سوریه باید 17امتیازی شود؛ در حالی كه االن 

مجموع امتیاز این 4تیم 17امتیاز است.

  یک سوم تیم غایبند
مهم ترین مسئله تیم ملی در بازی امروز، غیبت چندنفر از 
ستاره های اصلی است. احمد نوراللهی به كرونا مبتال شده 
و به بازی امروز نرسیده است. اسكوچیچ در هر 13مسابقه  
رسمی و دوستانه ای كه ســرمربی ایران بوده، نوراللهی را 
از ابتدا در تركیــب اصلی به زمین فرســتاده و امروز برای 
نخستین بار او را در خدمت ندارد. مجید حسینی، حاج صفی 
و سردار آزمون هم به كرونا مبتال شده بودند اما االن شرایط 
متفاوتی دارند. حسینی هنوز از شر كرونا رها نشده اما 2نفر 
دیگر با وجود اینكه تست شان منفی شــده در بازی امروز 
حضور ندارند. حاج صفی به خاطر مثبت شدن تست كرونا 
به اردو نیامده بود و تازه بعد از منفی شدن تست، برای سفر 
به ایران اقدام كرده است. سردار هم در گیرودار قرنطینه و 
قوانین خاص باشگاهش زنیت است و با وجود رهایی از بند 
كرونا هنوز نتوانسته به اردوی تیم ملی برسد. به اینها اضافه 

كنید غیبت مهدی طارمی را كه در راه رســیدن از پرتغال 
به ایران، پشــت برف های زمســتان گیر كرد و از شهری 
دوردست در تركیه سر درآورد! طبق آخرین اخبار، طارمی 
بعد از كش وقوس های فراوان قرار بود صبح امروز از آنتالیا 
به تهران برسد و با این حساب بعید است برای بازی امروز 
كامال در خدمت تیم ملی باشد؛ الاقل حضور او در تركیب 
اولیه به خاطر خستگی سفر غیرممكن به نظر می رسد. با این 
اوصاف، ایران امروز حداقل 3بازیكن از تركیب اصلی اش را در 
اختیار ندارد؛ به عالوه حاج صفی كه در تیم اسكوچیچ معموال 

فیكس نیست اما دقایقی از نیمه دوم به میدان می رود.

  عراق؛ تیم بدون برد
از غایبان پرتعداد ایران گفتیم اما شــرایط عراق هم خیلی 
بهتر از ما نیست. یاســر قاســم، مناف یونس، علی فائز و 
امجد عطوان، 4بازیكن عراق هســتند كــه به خاطر ابتال 
به ویروس كرونا نمی توانند برابر ایــران به میدان بروند. از 
این جمع 2نفر در بازی رفت مقابل ایران در تركیب اصلی 
عراق بودند و مسئوالن این تیم خیلی سعی كردند موافقت 
برگزاركنندگان مســابقه را برای تست مجدد و استفاده از 

بهروز رسایلی|   محرم نویدكیا را 
باید نماد سپاهان دانســت؛ كاپیتان 
وفادار طالیی پوشــان كــه به عنوان 
بازیكن در هر 5عنوان قهرمانی این تیم 
در لیگ برتر حاضر بوده است. بنابراین 
عجیب نیست كه نویدكیا از محبوبیتی 
خارق العاده بین هواداران ســپاهان 
برخوردار باشد. در ســال های بعد از 
بازنشستگی، همیشــه اسم او به صورت 
غیررسمی به عنوان گزینه سرمربیگری 
سپاهان به گوش می رســید. با این حال 
خیلی ها فكر می كردند شاید محرم از جای 
دیگری كارش را شــروع كند و ابتدا سراغ 
تیم های كوچك تر یا حتی دســتیاری در 
همین سپاهان برود. با این حال هیچ كدام 
از این اتفاقات رخ نداد و نویدكیا از آغاز لیگ 
بیســتم به عنوان نفر اول كادرفنی سپاهان 
وارد جرگه مربیان شد. ورود او به این عرصه، 

محبوبیت منطقه ای نویدكیا را تبدیل به مقبولیتی 
ملی كرد. لحن آرام و رفتار باوقار و سنجیده نویدكیا 
باعث شد همه به او احترام بگذارند. به هر حال اینها 
در فوتبال ایران متاع كمیابی هستند. در عین حال 
محرم فصل اول كارش نتایج خوبی هم كسب كرد و 
خیلی ها نایب قهرمانی طالیی پوشان را به عنوان یك 
موفقیت از او پذیرفتند اما حكایت فصل دوم فعال 

چیز دیگری بوده است.
سپاهان امســال اگرچه گاهی نمایش های جذابی 
داشته است اما به طور كلی در شمایل یك تیم سر به 
هوا و سهل انگار ظاهر شده؛ تیمی كه زیاد موقعیت 
خراب می كند و آســان امتیاز از كــف می دهد. با 
احتســاب شكســت فنی برابر گل گهر سیرجان، 
سپاهان در 16مسابقه این فصل 6بار شكست خورده 
و باخت در جام حذفی برابر آلومینیوم اراك هم فصل 
را برای طالیی پوشــان تلخ تر كرد. همین مسائل 
باعث شده حرف و حدیث های زیادی در مورد تغییر 
یا تقویت كادرفنی سپاهان به وجود بیاید. برخی از 

احتمال جدایی محرم حرف می زنند و عده ای هم 
می گویند او تحت فشــار قرار گرفته تا یك دستیار 

ترجیحا خارجی به كادر فنی اش اضافه كند.
شاید اصال هیچ كدام از این اتفاقات نیفتد اما فشار 
این روزها روی نویدكیا یك واقعیت تلخ را بیش از 
پیش اثبات می كند؛ اینكه فوتبال بی رحم است و 
مخصوصا مربیگری در آن، ممكن است تمام تصاویر 
به جا مانده از بازیكنــان محبوب را مخدوش كند. 
هوادار از تیمش نتیجه می خواهد و اگر این نتیجه 
به دســت نیاید، او خیلی مدارا نخواهد كرد. همین 
رونالد كومان كه اینطور از بارسلونا رانده شد، زننده 
گل نخســتین قهرمانی این تیم در لیگ قهرمانان 
اروپا بود. او تیم ملی هلنــد را در اوج رها كرد و به 
بارســا آمد، اما هیچ كدام از این فداكاری ها باعث 
نشد هواداران بارسا نتایج ضعیف این مربی را تحمل 
كنند. فوتبال همین اســت؛ حــاال باید دید محرم 
می تواند كشــتی خودش را از این رود پرتالطم به 

سالمت بیرون بكشد یا نه.

ماه عسل تمام شد؟
دنیای مربیگری بی رحم است آقای نویدكیا...
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2451935-15105استقالل1

16105122101235پرسپولیس2

169252091129سپاهان3
167542415926مس رفسنجان4
165101159625آلومینیوم اراک5

166731815325پیكان6

222-165741416گل گهرسیرجان7

222-166461214صنعت نفت آبادان8
21-164931515نساجی مازندران9

221-165651214فوالد10

618-16538814ذوب آهن11
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514-163581318تراکتور13

713-16277714فجر سپاسی14

1311-16259720نفت  مسجدسلیمان15

195-511625-16پدیده مشهد16

در شــرایطی كــه گفته می شــد روز 
سه شنبه بعد از برگزاری جلسه در كمیته 
استیناف، رأی حیاتی این نهاد در مورد 
پرونده گل گهر سیرجان صادر خواهد 
شــد، چنین اتفاقی رخ نداد. بعضی ها 
كه می گفتند سه شنبه اصال جلسه ای 
برگزار نشــده، اما مهدی دادرس عضو 
این كمیته با رد شایعات اعالم كرد یك 
جلسه سه ساعت ونیمه برگزار شده كه به 
نتیجه خاصی نرسیده است. دادرس از 
ادامه یافتن تحقیقات سخن گفته و به 
این ترتیب روشن نیست حكم پرونده 
چه زمانی صادر خواهد شــد. همه این 
اتفاقات در حالــی رخ می دهد كه اگر 
كمیته استیناف دســت نجنباند، این 
تأخیر بــا تركش هــای فراوانی همراه 
خواهد شد.توصیه این مطلب هرگز این 
نیست كه قاضیان محترم دقت را فدای 

سرعت كنند، اما بهتر است روند تحقیق 
و تصمیم گیری كمی پرشتاب تر شود. 
تعطیالت بین 2 نیم فصل زمانی است 
كه تیم ها نسبت به اهداف شان اقدام به 
جذب بازیكن می كنند. برای باشگاهی 
مثل گل گهر یا سپاهان خیلی مهم است 
كه بدانند االن دقیقا چند امتیاز دارند، 
كجای جدول هستند و برای چه هدفی 
باید برنامه ریزی كنند. بنابراین صدور 
سریع تر حكم می تواند تكلیف باشگاه ها 
را روشن كند. می ترسیم دوستان آنقدر 
معطل كنند كه رقابت هــای لیگ در 
همین بالتكلیفی از سر گرفته شود. در 
این صورت هر چه جلوتر برویم و به پایان 
فصل نزدیك تر شویم، صدور حكم این 
پرونده با واكنش هــای تندتری مواجه 
خواهد شــد. بنابراین كاش زودتر آب 

پاكی را روی دست همه بریزید.

تعلل جایز نیست
 چرا كمیته استیناف هر چه زودتر باید رأی پرونده 

گل گهر را صادر كند؟

بزن بريم
 تیم ملي ایران امشب با عبور از سد عراق به جام جهاني قطر مي رسد؛ البته بدون بردن این بازي هم

 ایران به قطر خواهد رسید فقط جشن صعود كمي عقب مي افتد

آنها جلب كنند اما این اتفاق رخ نداد. مسئوالن AFC اجازه 
تست دوباره را صادر نكردند و البته در صورت منفی شدن 
تســت ، باز هم طبق قانون بازیكنان باید چند روزی را در 

قرنطینه بمانند.
عراق در حالی به مصاف ایران آمده كه بعد از 6بازی هنوز 
موفق به كسب پیروزی نشده و فقط 4امتیاز دارد. این تیم 
در مرحله قبلی شرایط بهتری داشت اما در آخرین مرحله 
مقدماتی با هدایت دیك ادووكات اصال شــرایط مناسبی 
نداشــته و حاال در گروه 6تیمی رتبه پنجــم را دارد. هر 
دو باخت عراق با نتیجه 3 بر صفر بــوده كه مقابل ایران و 
كره جنوبی اتفاق افتاده و در 4مسابقه دیگر هم 4تساوی 
نصیب شاگردان ادووكات شده است. البته عراقی ها با رتبه 
سوم گروه فقط 2امتیاز فاصله دارند اما تیم سوم این گروه 
هم در بازی پلی آف شانس چندانی مقابل تیم سوم گروه 

مقابل نخواهد داشت.

  جشن 10هزار نفری
بازگشت تماشاگران به ورزشــگاه آن هم برای یك بازی 
ملی، از اتفاقات مهم و جالب این مســابقه اســت. اینطور 
كه از مدت ها قبل اعالم شده، 10هزار تماشاگر زن و مرد 
می توانند با رعایت پروتكل های بهداشتی این مسابقه را از 
نزدیك تماشا كنند. البته تا 24ساعت قبل از بازی هنوز نحوه 
فروش بلیت برای این بازی اعالم نشده بود و عالقه مندان 
فوتبال نمی دانستند بلیت تماشــای این مسابقه را از چه 
طریقی باید تهیه كنند. اما به هر حال ورود تماشــاگر به 
ورزشگاه آزادی و بازی تیم ملی پیش چشم عالقه مندانش 
از اتفاقات مثبت امروز خواهد بود؛ به خصوص كه درصورت 
پیروزی تیم ملی، جشن صعود ایران برگزار خواهد شد و 
حضور تماشاگران می تواند شكوه و هیجان بیشتری به این 

جشن ببخشد.
ن |
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کوتاه از جهان

يك تهديد، يك افشاگري
در ايتاليا يك بمب نقل وانتقاالتي در حال تركيدن اســت. احتماال 
شنبه از خريد جديد يوونتوس كه 75ميليون يورو براي اين باشگاه 
آب خورده، رونمايي مي شــود. والهوويچ يا مثل پيونتك و يوويچ 
مدتي مي درخشد و خاموش مي شود يا مثل هالند و لواندوفسكي 
تا قله مي رود. اين انتقال هواداران فيورنتينا را عصباني كرده. آنها 
پالكاردي تهيه و در آن مهاجم تيم شان را به مرگ تهديد كرده اند. 
جمله روي پالكارد كه نوشــته بود: »نگهبان هاي تو نمي توانند از 
جان تو حفاظت كنند كولي، همه  چيز براي تو به پايان رســيده«، 
پليس فلورانس را وارد عمل كرد تا حفاظــت از جان او را به عهده 
بگيرد. هواداران اين باشگاه درجه2 انتظار داشتند عقد بين آنها و 
اين بازيكن 99ساله باشد؛ آن هم با يك ســوم حقوق. از اين انتقال 

75ميليون با آپشن هاي قرارداد گير فيورنتينا خواهد آمد.

رافائل نادال يكي از پرافتخارترين تنيسورهاي جهان بعد از مالقات با 
تنيسور ايراني حاضر در اوپن استراليا، از او تعريف كرده است

شگفت انگيز؛ تمجيد نادال از مشكات
اگر 2دهه قبل بازيكني به نام ارغوان رضايي با شكست  
دادن بزرگانــي مثل ماريا شــاراپوا و ونوس ويليامز 
نام ايران و تنيــس را در جهان مطــرح كرد، امروز 
مشــكات الزهرا صفي مهم ترين چهره ايراني تنيس 
جهان است؛ اولين تنيسور زن ايراني كه به گرنداسلم 
راه پيدا كرده است و رافائل نادال اسطوره تنيس جهان 
درباره او صحبت كرده: »مشكات شگفت انگيز است.«

ارغوان رضايي تنيس را در فرانسه شروع كرده بود و 
بيشتر يك بازيكن ايراني -فرانسوي بود. او خودش را 
تا رنك15 جهان رساند، در 4گرنداسلم اوپن استراليا، 
فرانسه، ويمبلدون و آمريكا بازي كرد. 2مدال طال هم 
در بازي هاي اسالمي زنان براي تيم ملي ايران گرفت 
اما تفاوت مشــكات با رضايي در اين است كه او در 
ايران بزرگ شده و از زمين هاي كرج خودش را به اوپن 
استراليا رسانده است. البته ارغوان در مسابقات اصلي 

بازي كرده بود ولي مشكات با جوانان مسابقه داد.
مشكات صفي مثل خيلي از ورزشكاران ديگر خودش 
استعدادش را كشف كرد. مشكات به خبرنگار مصري 
كه در استراليا بازي اش را ديده، گفته كه با ديدن نادال 
به تنيس عالقه  پيدا كرده است: »در كشورم اگر بپرسيد 
به چه ورزشی عالقه دارند همه می گويند فوتبال. يك 
روز كه مســابقه نادال را به همراه مادرم از تلويزيون 

نگاه می كردم نســبت به اين رشته كنجكاو شديم و 
می خواستيم بدانيم آيا در ايران زمين تنيس وجود 
دارد كه در آنجا بازی كنيم.« نادال در كنار كريستيانو 
رونالدو، قهرمانان ورزشي مشكات هستند. چند روز 
پيش مشكات عكسي از خودش و نادال به اشتراك 
گذاشت و حاال نادال است كه درباره او صحبت كرده. 

نادال كه با حضور در نيمه نهايي اوپن اســتراليا فقط 
2پيروزي تا رسيدن به عنوان پرافتخارترين تنيسور 
تاريخ جهان فاصله دارد : »براي من اين اتفاق خاصي 
است كه بتوانم كســي را تشويق كنم. همچنين به او 
كمك كنم تا در مــورد زندگي خود تصميمات مثبت 
بگيرد و به اين مسئله خيلي افتخار مي كنم. اگر مسابقه 
من به او كمك كرده است تا بتواند تنيس بازي كند و 
اكنون در گرنداسلم استراليا باشد، از اين بابت بسيار 
خوشحالم.« او همچنين گفته است: »براي من بسيار 
لذت بخش بود كه درباره او بيشتر بدانم. فكر مي كنم 
داستان او شگفت انگيز است. ديدن بازيكناني از نقاط 
مختلف جهان به ويژه  كشورهايي كه در تاريخ خودشان 
بازيكني در اين مســابقات نداشــته اند، فوق العاده 
است.« نادال و مشكات همديگر را اتفاقي ديده اند. او 
داستان مالقات شان را تعريف كرده است: »در راهروي 
محل برگزاري بازي ها بودم كه يكي از افراد حاضر در 

تورنمنت به سمت من 
آمد و مرا به او معرفي كرد و كمي هم درباره داستان او به 
من گفت... فكر مي كنم شگفت انگيز است كه بازيكني 

از ايران ببينيم كه در رده جوانان حضور دارد و 
يك بازي را هم در اين گرنداســلم برده است. 
واقعا داستان او شگفت انگيز است و مالقات با او 
لذت بخش بود.«  همچنين صفحه اينستاگرام 
آكادمي رافانادال، نقل قول صفي را كه گفته 

بود با ديدن بازي هاي نادال به تنيس عالقه مند 
شده است، منتشر كرد.

احتماالت صعود در آسيا
 A گروه   

در گروه A ممكن اســت همين امروز تكليف صعود ايران روشن 
شــود. پيروزي امروز ايران بر عراق مي تواند صعود را قطعي كند. 
امارات كه تيم ســوم گروه اســت 10امتياز با مــا اختالف دارد. 
اماراتي ها امروز با سوريه بازي دارند كه حتي اگر ببرند باز هم در 
فاصله 3بازي مانده تا پايان اين رقابت ها قادر به پر كردن فاصله با 
ايران نخواهند بود و تيم ملي ما مي تواند هر 3 بازي بعدي را ببازد 
و صعود كند. اما براي كره جنوبي هنوز خطر حذف يا ســقوط به 
پلي آف وجود دارد. كره 2 بازي در زمين ناهموار لبنان و ســوريه 
در پيش دارد و يــك بازي باقي مانده با ايــران. پيروزي احتمالي 
امارات در بازي امروز و هفته آينده مقابل ايران معادله گروه را بر 
هم خواهد زد. امارات 6امتيازي و كره 14امتيازي هم اكنون براي 
كسب رتبه دوم تالش مي كنند اما اين احتمال هم هست كه كره 
از ايران باالتر بايستد. عراق هم هنوز روي كاغذ شانس دارد. فاصله 
امتياز اين تيم با كره جنوبي 10امتياز اســت و اين آخرين فرصت 

براي جستن اميدي براي صعود است.

 B گروه   
در گروه B 3 تيم عربستان )16امتياز(، ژاپن )12(، استراليا )11( 
و كمي پايين تر تيم عمان با برانكو كــه 7امتياز دارد، براي صعود 
مي جنگند. عربســتان تنها يك مساوي به اســتراليا داده و همه 
بازي هاي خود را مثل ايران برده است. بازي رودرروي هفته آينده 
ســعودي ها در ژاپن كه يك ديدار انتقامي براي سامورايي هاست 
اهميت بااليي دارد اما تا پيش از آن ممكن است بازي امشب اين 
تيم مقابل عمان تا حدودي سرنوشت گروه را مشخص كرده باشد. 
چين و ويتنام نمي توانند براي ژاپن و استراليا در بازي هاي خانگي 
ظهر امروز دردسري درســت كنند. اگر برانكو بتواند از عربستان 
به تالفي رفتاري كه با او در االتحاد شد امتيازي بگيرد، تعليق در 
باالي جدول اين گروه بيشتر خواهد شد. در اين صورت نفس ژاپن 
و استراليا را عربستان در پس گردن خود حس خواهد كرد. استراليا 
هفته آينده با عمان روبه رو مي شود تا معلوم شود آيا اراده اي براي 
صعود دارد يا طبق معمول مي خواهد به پلي آف برود. حتي امكان 
حذف اين تيم هم وجود دارد. شايد بهتر بود آنها در همان مسابقات 
انتخابي منطقه اقيانوســيه ادامه مي دادند و هوس قاطي شدن با 
آســيايي ها را از ســر دور مي كردند و در هر دوره جواز حضور در 
پلي آف و رقابت با نمايندگان آســيا، آمريكاي شمالي يا جنوبي يا 

اروپا را به دست مي آوردند.

آفريقا
آفريقايي ها فعال ســرگرم جام ملت ها هســتند و بــه مقدماتي 
جام جهاني كاري ندارند. جام ملت ها حاشيه هاي زيادي داشته؛ 
6نفر در ازدحام ورزشــگاه درگذشــته و 40نفر زخمي شده اند، 
چند تا سوپرگل ردوبدل شــده؛ تيم كومور با 12غايب كرونايي 
مجبور شد از مدافع 172سانتي متري اش درون دروازه استفاده 
كند؛ ســاديو مانه تقريبا ضربه مغزي شد؛ داور يكي از ديدارهاي 
مرحله گروهي در دقيقه85سوت پايان بازي را زد و... مسابقات 
پلي آف انتخابــي جام جهاني در اين منطقــه در فيفادي بعدي 
يعني سوم تا نهم فروردين1401برگزار مي شود؛ بين اين تيم ها: 
مصر - سنگال، كامرون - الجزاير، غنا - نيجريه، كنگو- مراكش، 

مالي - تونس.

آمريكاي جنوبي
صعود برزيل و آرژانتين قطعي شــده. تازه، اين دو تيم يك بازي 
كمتر از ديگــران انجام داده اند. نزديك تريــن تعقيب كننده آنها 
در صدر جدول تيم اكوادور اســت كه با توجه به فاصله 6امتيازي 
با كلمبيا و پرو اميدوار اســت در همين فيفادي صعودش مسجل 
شود. اكوادور ساعت 00:30بامداد امشب در زمين خودش با برزيل 
بازي دارد. برزيلي ها بدون نيمار اما با تمام قوا پا به اين مســابقه 
تشريفاتي گذاشــته اند و حتي حاضر نشــده اند براي بازي دوم با 
پاراگوئــه 4 بازيكن رئال مادريدي خــود را آزاد كنند تا آنها براي 
بازي پنجشنبه هفته آينده در جام حذفي اسپانيا مقابل بيلبائو در 
دسترس باشــند. بازي بعدي اكوادور با پرو خواهد بود كه حريف 
مستقيم براي صعود اســت. اوضاع اروگوئه كه معموال از منطقه 
كونمبول سهميه مي گرفت خراب است. نتايج به قدري بد بود كه 
تاوارس پس از سال ها از هدايت اين تيم بركنار شد. ياران سوارس 
و كاواني و والورده براي جاي گرفتن در ميان 5تيم صعودكننده كار 
سختي دارند. باخت در ديدار ساعت 2:30پنجشنبه مقابل پاراگوئه 
مي تواند آنها را به رده يكي مانــده به آخر هل بدهد اما برد معناي 
زيادي دارد. اگر پرو و كلمبيا با هم مساوي كنند و اروگوئه بتواند 
پاراگوئه را ببرد، اين تيم تا رده چهارم باال مي رود. هفته آينده يك 
ديدار نسبتا ساده با تيم ته جدولي ونزوئال مي تواند تضمين كننده 
صعود اروگوئه باشد. كلمبيا هفته بعد بايد به مصاف آرژانتين بدون 
مسي برود و پرو با اكوادور بازي كند. به نظر مي رسد صعود يك تيم 

ديگر در همين فيفادي مشخص شود؛ اكوادور.

اروپا
در اروپا فعال همه  چيز ســوت و كور اســت! 
مســابقات مقدماتي جام جهاني در فيفادي 
گذشته به پايان رســيد و 12تيم به مرحله 
پلي آف راه يافتند كه قرار اســت در فيفادي 
آينده در فروردين مــاه در 3گروه با هم بازي 
كننــد و برنده هاي 2بازي اول هــر گروه در 
فينال با هم بازي كنند و در نهايت يك تيم از 
هر گروه به جام جهاني برود؛ گروه A: اسكاتلند 
- اوكراين، ولــز - اتريش؛ گروه B: روســيه 
- لهســتان، ســوئد - جمهوري چك؛ گروه 
C: ايتاليا - مقدونيه شمالي، پرتغال - تركيه.

قرعه كشي
قرعه كشي بيست ودومين دوره مسابقات جام جهاني در ماه آوريل 2022)فروردين 1401( و درست پس 
از آخرين پنجره بازي هاي ملي در ماه مارس 2022)آخرين بازي در تاريخ 30مارس 2022/ 10فروردين 
1401خواهد بود( برگزار خواهد شد. مسابقات جام جهاني قطر برخالف دوره هاي گذشته كه در فصل 

تابستان برگزار مي شد، اين بار به دليل گرماي هواي كشور ميزبان در فصل زمستان برگزار خواهد شد.
مرحله گروهي جام جهاني.........  21نوامبر )30آبان 1401( تا 2دسامبر 2022)11آذر 1401(
مرحله يك هشتم نهايي.......................................  3تا 6دسامبر 2022)12تا 15آذر 1401(
......................................  9و 10دسامبر 2022)18و 19آذر 1401( مرحله يك چهارم نهايي
مرحله نيمه نهايي..............................................  13و 14دسامبر 2022)13و 14آذر 1401(
...............................................................  17دسامبر 2022)26آذر 1401( ديدار رده بندي
.......................................................................................  18دسامبر )27آذر 1401( فينال

كونكاكاف
در منطقه كونكاكاف يعني آمريكاي شمالي و 
مركزي هنوز خيلي مانده تا تكليف مسابقات 
روشن شود. كانادا با 16و آمريكا با 15امتياز 
از 8بازي در صــدر قرار دارنــد و مكزيك و 
پانامــا با 14امتيــاز در تعقيــب. اين هفته 
ديدار حساسي در پيش نيســت اما ساعت 
23:15يكشنبه آينده آمريكا با هجومي ترين 
تيم ســال2021جهان يعني كانادا بر ســر 
صدرنشيني بازي دارد. در فاصله 6بازي مانده 
تا پايان اين رقابت ها نمي توان انتظار داشت 
صعود هيچ تيمي در اين 10 روز قطعي شود.

اسكوچيچ برعكس كي روش مربي بي  آزاري است
پرويز مظلومي با وجود تعريف و تمجيد از اسكوچيچ و نتايجش معتقد است كادر فني تيم ملي نياز به تقويت دارد

اميرحسين اعظمي|  استقالل برخالف سال هاي گذشته 
نتايج خوبي در ليگ برتر گرفته و يكي از شانس هاي اصلي 
قهرماني در ليگ امسال محسوب مي شود. پرويز مظلومي 
عضــو هيأت مديره اســتقالل هم كه تا چند ســال پيش 
به عنوان سرمربي در اين تيم فعاليت داشت، با اطمينان از 

قهرماني تيمش در ليگ امسال حرف مي زند.
  شرايط استقالل چطور است  ؟

 همه  چيز خوب است و تيم هم نتايج خوبي گرفته كه اين 

موضوع باعث خوشحالي ما و هواداران است. اميدوارم اين 
روند تداوم داشته باشد.

  استقالل قهرمان می شود؟
شما شك نكنيد كه استقالل امسال قهرمان خواهد شد.

مجيدي بدون استرس و حاشيه كارش را به خوبي انجام 
مي دهد و نتايج استقالل نشان مي دهد كه او چگونه كار 
كرده اســت. باشــگاه هم در اين مدت تالش كرده تا به 
بازيكنــان و كادر فني آرامش بدهــد. وقتي تيم آرامش 

داشته باشد همه  چيز خوب پيش مي رود. 
   براي نيم فصل دوم تيم تقويت می شود؟

قطعا تقويت مي شــود مجيدي هم ليست مورد نظرش 
را به باشگاه داده و اميدوارم بازيكنان مورد نظر او جذب 

شوند.
  در مورد بازي ايران و عراق صحبتي داريد؟

اين بازي كه ديگر حرف زدن ندارد! از حاال صعود ايران را 
به جام جهاني تبريك مي گويم و اميدوارم بچه ها با انجام 
يك بازي خوب عراق را شكست دهند. اگر هواداران هم به 

ورزشگاه بيايند كه عالي خواهد شد.
  شما فكر مي كنيد صعود به جام جهاني 

همچنان دستاورد بزرگي براي فوتبال ماست؟

نه، ما بايد با يك برنامه ريزي درســت بــه فكر صعود به 
مرحله حذفي جام جهاني باشيم. ما بايد خودمان را قوي تر 
كنيم چون در دوره هاي قبلي دست خالي از جام جهاني 

برگشتيم و ديگر نبايد اين اتفاق رخ دهد.
  در دوران بازيگري تان خاطره خاصي از 

بازي با عراق داريد؟
من با تيم ملي مقابل عراق بازي نكردم. فقط يك بار قبل 
از انقالب با تيم تاج در يك بازي دوستانه برابر عراق قرار 

گرفتيم.
  در مورد عملكرد اسكوچيچ در تيم ملي 

چه صحبتي داريد؟
او نتايج خوبي گرفته و تا االن هم شكست نخورده است. 

اســكوچيچ برعكس كي روش مربي بي آزاري است و تيم 
را هم به خوبي هدايت كرده ولي اعتقاد من اين است كه 

كادر فني تيم ملي نياز به تقويت دارد.
  يعني مربي ديگري جاي اسكوچيچ بيايد؟
ما وقتــي مي خواهيم مربي بــزرگ خارجــي بياوريم، 
بازنشسته ها را جزو گزينه ها قرار مي دهيم. اگر قرار است 
مربي بزرگ بياوريم، آيا شــرايط اين كار را داريم؟ البته 
يك سري از دوستان با افتخار مي گويند قرارداد اسكوچيچ 
ريالي است ولي اين چيزها از نظر من مالك نيست. فكر 
مي كنم همين كادر تقويت شــود بهتر است، به هر حال 
اسكوچيچ براي تيم ملي زحمت كشيده و به مربيان ايراني 

هم بها داده است.

مستند نيمار
نيمار در مستندش كه به تازگي به بازار 
آمده، نشان داد كه از كودكي رئالي بوده. 
تصاويري از نيمار 14ساله با پيراهن رئال 
و فاش كردن اين خبر كه او همزمان با 
كارواخال در سال2006 در كاستيا و تيم 
دوم رئال مادريد بازي كرده و آن زمان 

27گل هم در بازي هاي تمريني اين 
تيم زده بود. اين دقيقا يك ماه پس 

از پايان دوره اول رياست 
فلورنتينو پرس در رئال 
مادريد بود وگرنه اتفاق 
ديگري رخ مي داد. همزمان 

با انتشار اين مستند، مسي در تولد ژاوي 
گفت كه هنوز درك نكرده چرا نيمار بايد 
بارسا را به مقصد پاريس ترك مي كرده. 
در جشن تولد سرمربي بارسا، پيكه غايب 
بود چون با مسي مشكل دارد.

جانشين آگوئرو
گوارديوال كه بعد از رفتن آگوئرو 
نتوانسته بود مهاجم نوك بخرد 
و در خريد رونالدو و هري كين 

ناكام مانده بود، حاال يك بازيكن 
در اين پست خريده، اما خريد تازه 

در تابستان به سيتيزن ها ملحق 
مي شود. خولين آلوارس، پديده 
آرژانتيني كه در 46بازي اين 
فصل 24گل و 15پاس گل 

براي تيم ريورپالت ثبت 
كرده، با قراردادي به ارزش 
18.5ميليون يورو از فصل 

آينده راهي منچستر خواهد شد. 
من يونايتد هم او را مي خواست.

فان دبيك
هافبك 50ميليون يورويي 

منچستريونايتد در دوره 
هيچ مربي  اي نتوانست جايي 
براي خودش در تركيب ثابت 

تيم پيدا كند. او به زودي 
قرضي راهي تيمي ديگر 

مي شود. فعال مذاكرات براي 
انتقال اين بازيكن به 

كريستال پاالس در 
مرحله پيشرفته اي 

قرار دارد.

گوزنس
باشگاه اينتر ميالن خواستار 
جذب آنجلينو مدافع چپ 
25ساله و اسپانيايي اليپزيش 

است. براي همين پست 
گوزنس آلماني هم كه در 
آتاالنتا و در يورو2020 
درخشيد مورد توجه 
باشگاه اينتر است. 
گوزنس 22ميليون يورو 
براي اينتر آب مي خورد.

سوت وكور!
برويم به استقبال سردترين فيفادي قرن

مدتي از مزاحمت فيفادي براي فوتبال دوستان خبري نبود و مسابقات باشگاهي روال عادي اش 
را طي مي كرد. فعال تا شنبه اين هفته نه، شنبه بعد از آن مسابقه باشگاهي نداريم و بايد با همين 
بازي هاي ملي كه تك وتوك بين آنها مسابقه قابل توجهي پيدا مي شود بسوزيم و بسازيم. تاكنون 
سرنوشت صعود تيم هايي مثل برزيل، آرژانتين، ســوئيس، انگليس، آلمان، فرانسه، دانمارك، 
صربستان، اسپانيا، كرواسي، هلند، بلژيك و قطر ميزبان به جام جهاني قطر قطعي شده و برخي 
بازي هاي اين فيفادي تشريفاتي است يا جنبه آماده سازي تيم ها را دارد. ببينيم چه اتفاقاتي قرار 

است در اين دو فيفادي ژانويه رخ دهد.
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رقابتهيأتتهرانوالبرزدربينظمي

بعد از اينكه فيلم درگيري در مســابقات جوانان توابع 
تهران در پاكدشت خبرساز شــد، اين بار نوبت به هيأت 
كشتي البرز رسيد تا با يك برنامه ريزي عجيب و غريب 
مسابقاتش تا 3بامداد طول بكشد. رقابت هاي نوجوانان 
اســتان البرز صبح روز جمعه در روســتاي هيو از توابع 
نظرآباد اســتان البرز آغاز شــد كه 400كشتي گير در 
اين رقابت ها حاضر بودند. مســابقات از ساعت11صبح 
رسما شروع شــده و تا ســاعت14 ادامه پيدا مي كند. 
در نوبــت بعدازظهر مســابقات از ســاعت14:30آغاز 
مي شــود و بعد از چند كشتي مراســم تجليل را درنظر 
مي گيرند كه طوالني شــدن اين مراسم، گاليه بسياري 
از افراد را به دنبال دارد. عبــداهلل عزيزي، رئيس هيأت 
كشــتي تهران در واكنش به فيلم درگيــري در جريان 
مســابقات پاكدشــت عنوان كــرده بود يــك مربي با 
ســوءنيت فيلم را منتشــر كرده اســت! حاال بايد ديد 
حميد ياري رئيس هيأت كشتي البرز در واكنش به اين 
 برنامه ريزي عجيب وغريب اعتقاد به سوء نيت چه كسي

 دارد.

تستسرزده

قبل از پايان اردوي كشتي گيران آزادكار، مأموران مبارزه با 
دوپينگ به صورت سرزده در خانه كشتي حاضر شدند و از 
برخي كشتي گيران تست دوپينگ گرفته اند. نمونه گيري 
بيشــتر از نفراتي انجام شده كه در مســابقات قهرماني 
كشوري توانســتند عنوان قهرماني را كسب كنند. طبق 
چرخه انتخابي تيم ملي، نفرات اول مســابقات قهرماني 
كشور به مسابقات قهرماني آسيا مغولستان اعزام خواهند 
شد. فدراسيون كشتي درنظر داشــت با اين نمونه گيري 
خيال خودش را از حضور نفراتي كه در مسابقات قهرماني 
آســيا روي تشــك مي روند، راحت كند. رضا مومني در 
57كيلوگرم، داريــوش حضرت قلي زاده در 61كيلوگرم، 
مهدي يگانه جعفري در 70كيلوگرم و محسن مصطفوي 
در وزن 86كيلوگرم در عين ناباوري در مسابقات قهرماني 
كشور كه در شهر گرگان برگزار شد، توانستند مدال طال 

بگيرند.

ديدار دوســتانه كشــتي گيران ايران و آمريكا قرار است 
23بهمن ماه در ايالت تگزاس برگزار شود. تيم كشتي آزاد 
آمريكا تركيب خودش را براي اين رقابت ها اعالم كرده كه 
نامي از ديويد تيلور، قهرمان جهان و المپيك در آن ديده 
نمي شود. تيلور در 3ديدار از 4مسابقه اي كه با حسن يزداني 
برگزار كرده، پيروز بوده است. اما يزداني در آخرين مبارزه 
خود در جهاني نروژ توانست يكي از شكست هايش را مقابل 
اين كشــتي گير جبران كند. از همين رو بسياري از اهالي 
كشتي منتظر ديدار پنجم اين دو كشتي گير بودند اما به نظر 
بايد تا جهاني صربســتان 2022 براي تماشاي رويارويي 
مجدد تيلور و يزدانــي صبر كنند. خبرهــا حاكي از اين 
است كه با وجود عدم حضور تيلور در ديدار دوستانه ايران 
و آمريكا، يزداني در اين رقابت ها كشــتي خواهد گرفت. 
زاهيد والنسيا، نماينده آمريكايي ها در وزن 86كيلوگرم 
 خواهد بود و در غياب تيلور با حسن يزداني كشتي خواهد

 گرفت.

يزدانيبهآمريكاميرود

زيريكخم
خسته نباشیدمحسن محمودصفري | روزنامه نگار

 تيم ملی فوتبال زنان كه برای نخستين بار به جام ملت های آسيا رسيده بود
 با شكست 5بر صفر مقابل چين تايپه مرحله گروهی را به پايان رساند
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افقي:
 1- نوعــي ماهــي آب هــاي 
شيرين- بســيار خوشايند- 

سمت و سو
2- صد مترمربع- فهم و شعور- 
شعري كه در وصف بهار سروده 

شود
يــار  نظــر-  از  دور   -3

خميردندان- نوعي يخچال
4- پنجاه ويكمين سوره- زبان 

پهلوي اشكاني- نشانه جمع
5- زشــت و نفرت انگيــز- 

بيشترين حد
6- بردبــار- جشــن ازدواج- 

دست نخورده
7- كاكل اســب- پروتئيــن 
سلول هاي زنده- رماني نوشته 

فهيمه رحيمي
8- مادر حضرت اسماعيل)ع(- 
گازي به شدت قابل اشتعال- 

بسيار مهربان
9- از باشــگاه هاي فوتبــال 
عربستان- فاقد تحرك- بوي 

رطوبت
10- به يكبــاره- فرمانروايي- 

معطر و خوشبو
11- وضع موجود- بد زباني و 

دشنام گفتن
نارنجــك-  يــازده-   -12

كوچك تر از دريا
13- روغن كشي- اسرارآميز- 

قطار
14- وســيله اندازه گيــري 
اختالف پتانســيل- ترياك- 

مكمل زيبايي رو
15- رقعــه- لقــب رســتم 

دستان- تجهيز شده
  

عمودي:
1- محصولي از چوب درخت- 

رماني نوشته اورهان پاموك
2- شــعري عاميانه ســروده 
احمد شاملو- قسمتي از ران- 

به هيچ وجه
3- در بيان علت به كار مي رود- 
جزيــره اي در اندونــزي- 

كوچك ترين ذره
4- نشــانه مفعولي- ناگهان- 

خط هاي پيشاني
5- معادل فارســي فالسك- 
خاك قرمز رنگي كه در مناطق 

گرمسير يافت مي شود
6- صحيح بودن- وضع حمل- 

برهنه
7- عشق بيگانه- مقابل ارباب- 

خاموش
8- معاينه كلي بدن- چوپان- 

پول ارمنستان
9- نويســنده فرانسوي رمان 
طاعــون- ترشــي بادمجان- 

رايگان
10- تكرار حرفي- دوره تجديد 

حيات اروپا- گردآوري و تنظيم
11- نوعــي اســلحه كمــري- 

حسرت زده
12- متــداول- به طــور پنهاني و 

مخفيانه- رطوبت
13- پاســخ مثبت- برقــرار- واحد 

پول ميانمار
14- سالح جنگجوي قديم- معاصر- 

اسب سفيد
15- بازيگر مرد فيلم گربه ســياه- 

15تا كنون

ششوجتلازابجنك
كاناياقاناوناب
ويلبدمادجنكور

رسكريدماياجس
تناسرعقملارك
مهتمتيابنتشون
اهرطقدانقواد
سقالوجدارزنو
ويرسانشتسيپا
رمتسماياوباون

ههيشدسفممارا
نلوماتوتفتزا

مثاسناخرسبيلص
سابرككيهتورسيل
درننومنهراهنا
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ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

617285943
594713862
382946571
176459238
923867154
845132796
731524689
458691327
269378415

متوسط

 1   9  7   
   8     2
  4    6  3
 9   1   3  
   2  8    
 5   6   8  
6  3    9   
1     2    
  7  4   1  586712394

417359268
392486715
163947582
975823641
824561973
748635129
259174836
631298457

ساده

متوسط

216394758
539876142
874521693
798415236
461238579
352769481
683157924
145982367
927643815

سخت

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

ساده

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

باخت هندبال در بدترين موقع 
تيم ملی ايران مقابل بحرين باخت و برای رسيدن به فينال مسابقات قهرمانی آسيا كار سختی دارد

 تيم ملی هندبال ايران نخستين شكست خود در مسابقات قهرمانی آسيا2022 عربستان را 
مقابل بحرين تجربه كرد. ايران كه از شروع تورنمنت در 5بازی به پيروزی رسيده بود، ديروز 

36-26 شكست خورد.
ايران و بحرين هر 2 به نيمه نهايی مسابقات قهرمانی آســيا صعود كرده و سهميه مسابقات 
جهانی سوئد- لهســتان را گرفته بودند و شايد تصور می شــد برد و باخت در اين بازی برای 
هيچ يك از 2تيم مهم نباشد. اما بحرينی ها برای اينكه با قطر روبه رو نشوند می خواستند پيروز 
از زمين بيرون بيايند.بعد از قرعه كشی مرحله دوم مسابقات، گفته می شد كه از بين تيم های 
عراق، كويت و بحرين، همين بحرين ســخت ترين حريف ايران است. ايران نه عراق را راحت 
شكســت داد و نه كويت را. با اين حال پيش بينی نمی شد كه ملی پوشان مقابل بحرين بازی 
ضعيفی به نمايش بگذارند. برای بحرين و ايران مهم بود كه صدرنشــين گروه شوند. قطر و 
عربستان 2تيمی بودند كه از گروه  مقابل به نيمه نهايی رسيده بودند و ترجيح ايران و بحرين اين 
بود كه در مرحله  نيمه نهايی با قطر روبه رو نشوند. به هرحال قطر هم تجربه قهرمانی در آسيا را 
دارد و هم نايب قهرمان جهان شده است. ايران كه در مرحله گروهی با عربستان بازی كرد و اين 
تيم را شكست داد، اميدوار بود كه بتواند در نيمه نهايی هم با اين تيم روبه رو شود. بهترين مقام 

ايران در مسابقات آسيايی، مقام سوم سال2014 است. بعد از شكست دادن كويت و قطعی 
شدن حضور تيم در مرحله نيمه نهايی، بازيكنان اميدوار شدند كه اين بار مدال خوش رنگ تری 
بگيرند؛ شايد طال. چون بيشتر تمركز تيم ها روی گرفتن سهميه جهانی بود، به نظر می رسيد 
بازيكنان ايران ديروز با  آرامش بيشــتری بازی كنند. اما ايران از همان دقايق اول بازی را بد 
شروع كرد و 4 بر يك عقب افتاد. اين فاصله لحظه به لحظه بيشتر شد. در حدی كه نيمه اول را 
19 بر10 به رختكن رفت. با شروع نيمه دوم هم اتفاق خاصی نيفتاد. بحرين با برتری بازی را 
در دست داشت و فاصله را حفظ كرد و با اختالف 10امتياز به پيروزی رسيد. اين برتری بحرين 
قابل  پيش بينی بود. آنها در بازی های المپيك توكيو نماينده آســيا بودند و توانستند در رده 
هشتم قرار بگيرند. ايران در بازی های قبلی با سيوهای مطمئن محمد سياوشی به پيروزی 
رسيده بود اما ديروز، روز خوب او نبود. اميدرضا سرپوشــی در نيمه دوم جايگزين او شد اما 
بازيكنان نتوانستند فاصله را كم كنند.تيم ها امروز و فردا استراحت می كنند و شنبه در مرحله 
نيمه نهايی مقابل هم قرار می گيرند. فينال و رده بندی هم روز يكشنبه برگزار می شود. ايران كه 
به عنوان تيم دوم به مرحله نيمه نهايی رسيده است به احتمال زياد بايد با قطر بازی كند. اين 

شرايط، صعود ايران به فينال را سخت كرده است.

مريم ايراندوســت قبل از رفتن تيم به هند و آغاز جام 
ملت های آســيا گفته بود كه تنها ابــزار تيمش برای 
مقابله با حريفان، انگيزه است. او با اتكا به همين انگيزه، 
پيش بينی می كرد تيمش به مرحله يك چهارم نهايی 
برسد اما تيم او بعد از 2شكست سنگين، امروز فقط با 

معجزه می تواند به مرحله بعد برسد.
تيم ملــی فوتبال زنان كــه برای نخســتين بار جام 
ملت های آســيا را تجربه می كرد در نخستين بازی با 
هند مســاوی كرد اما بعد از حذف ميزبان مسابقات 
به خاطر داشتن 13بازيكن كرونايی، يك امتياز ايران 
هم از دست رفت. بعد از باخت 7بر صفر به چين، ايران 
عصر ديروز به چين تايپه هم  5بر صفر باخت و مرحله 
گروهی را با 12گل خورده به پايان رساند. قبل از بازی 
ديروز، ايران با مشكل ديگری هم روبه رو شد؛ 4بازيكن 
اصلی تيم به كرونا مبتال شــدند و به قرنطينه رفتند. 
ســمانه  چهكندی يكی از اين بازيكنــان در يك نامه 
انگيزشی برای دوستانش نوشــته بود: »نه تنها چشم 
همه ملت  ايران به شماســت بلكه من، ثنا، مرضيه و 
نگين هم چشم انتظار برد شــماييم. ما 19شيردختر 
داريم كه با جون و دل مــی رن می تركونن و ميان. من 
به شماها ايمان دارم، شما هم به خودتون ايمان داشته 
باشين. شــما هيچ چيزی كم ندارين. من مطمئنم با 
غيرت ايرانی تون بازی و دوباره تاريخ سازی می كنيد. 
قوی باشيد مثل هميشه.« اما برای موفقيت اين تيم 
فقط انگيزه كافی نبود. 2بازی آخر تيم ملی زنان نشان 
داد كه آنها از نظر فنی در سطح ابتدايی هستند و برای 
قد علم كردن در سطح آسيا راه درازی در پيش دارند.

انتظار از ايراندوست اين بود كه مثل بازی با هند تيم را 
تدافعی به زمين بفرستد تا حداقل بتواند يك مساوی 
بگيرد اما اين اتفــاق رخ نداد. غيبــت چند بازيكن و 
كيفيت پايين يكی دو بازيكن ديگر باعث شــد ايران 
در دقيقه4 گل بخورد. اين گل زودهنــگام تيم را به 
هم ريخت و ايراندوست را مجبور كرد تا دوباره از كنار 
زمين با فريادهايش تيم را به بازی بهتر وادار كند. اما 
گل های پی درپی چين تايپه اجازه نــداد ايران نفس 
بگيرد و خودش را در زمين پيــدا كند. الی لی  چين، 
كاپيتان چين تايپه در اين بازی هت تريك كرد. او در 
دقايق4، 31و 64 دروازه ايران را باز كرد و 2 گل ديگر 
هم توســط چين  ين  پينگ در دقيقــه40 و ونگ در 

دقيقه 78 زده شد.
ايران اگر بازی با چين تايپه را می برد يا مساوی می كرد، 

صعودش به مرحلــه بعد قطعی بــود اما با اين 
شكست ســنگين، ايران فقط در حالتی 

می توانــد صعــود كند كه اســتراليا 
12برصفر تايلند را شكســت بدهد. 
اين نتيجه شايد عجيب و غيرممكن 
به نظر برســد اما در همين رقابت ها 
استراليا توانسته اندونزی را 18برصفر 

ببرد و تايلند همين اندونزی را با 4گل 
برده اســت. البته صعود احتمالی ايران 

با 12گل خــورده و بدون حتی يــك گل زده، 
افتخاری برای اين تيم محســوب نمی شود و چيزی 
هم به تيم ما اضافه نخواهد كرد. بــرای اين تيم نوپا، 
همين حضور تاريخ ســاز در جام ملت های آســيا و 

انجام 3بازی ســنگين كافی است. اين 
بازی ها تجربه گرانقيمتی برای دختران 

فوتباليســت ايران خواهد بود. دخترانی 
كه بدون حتی يك بازی تداركاتی به اين 
رقابت ها پا گذاشتند و حاال تجربه حضور 
در 3بازی بزرگ و يك تورنمنت سنگين 

را دارند.

  تیمی که بزرگ تر از خودش شد
ديروز بعد از بازی ضعيف تيم ملی زنان، 
دوباره بحث هايی در انتقــاد از تبليغات 
اغراق آميز پيرامون اين تيم به راه افتاد. 
منتقدان می گوينــد تبليغاتی كه برای 
تيم ملــی زنان شــده بــا واقعيت اين 
تيم فاصله داشته اســت. آنها صعود 
به جام ملت هــا را حاصل يك 
اتفاق می داننــد و معتقدند 
فدراســيون بيــش از حد 
روی اين اتفاق مانور داده 

و انتظارات از اين تيم را باال 
برده است. اما اعتقاد برخی هم 

بر اين است كه زنان نياز به ديده شدن دارند 
و اين تبليغات برای آنها الزم بوده است. اما به 
هر حال مسئله ای كه هر دو طرف روی آن اتفاق نظر 
دارند، ضعف فنی تيم است. اينكه فوتبال زنان به توجه 
اساسی نياز دارد؛ از مربی خارجی گرفته تا بازی های 

دوستانه و... .

ایران اگر بازی با چین تایپه 
را می برد یا مساوی می كرد، 

صعودش به مرحله بعد 
قطعی بود اما با این 

شكست سنگین، ایران 
فقط در حالتی می تواند 

 صعود كند كه استرالیا
 12 بر صفر تایلند را 

شكست بدهد. این نتیجه 
شاید عجیب و غیرممكن 
به نظر برسد اما در همین 
رقابت ها استرالیا توانسته 

اندونزی را 18 بر صفر ببرد و 
تایلند همین اندونزی را با 

4گل برده است



اعتراض ساراندون 
به سكوت رسانه ای 

عليه مردم يمن
سوزان ســاراندون، بازيگر نامدار آمريكايي كه 
تاكنون 4بار نامزد جايزه اسكار شده و در سال 
۱۹۹۵ براي فيلم »راه رفتن مرد مرده« موفق شد 
جايزه اسكار نقش اول زن را از آن خود كند، در 
صفحه شخصي اش در توييتر، به حمله عربستان 
ســعودي به يمن اعتراض كرد و از بي توجهي 

رسانه هاي جهان به اين مسئله نوشت.
ساراندون با بازنشــر يك توييت در توييترش از 
شيرين العديمي، دانشيار يمني االصل دانشگاه 
ميشيگان، به سكوت و سانســور خبري در برابر 
كشــتار مردم يمن اعتراض كرد. در اين توييت 
آمده است: »هنوز دارم تالش مي كنم تا بفهمم 
چطور 24 ساعت پيش عربستان سعودي، آمريكا 
و امــارات، همه اينترنت يمن را بســتند تا انواع 
كشتار را در يمن انجام دهند و اين موضوع در هيچ 
جا به خبر اول تبديل نشــد«. اين نوشته سوزان 
ساراندون بيش از 4هزار بار ري توييت شده و بيش 

از 4 هزار نفر آن را اليك كرده اند.
بسياري از فعاالن حقوق بشر از اين حركت خانم 
ســاراندون قدرداني كرده اند، ازجمله كميته 
وحدت يمني ها كه از وي تشكر كرده كه با انتشار 
اين توييت، به ديده شدن اين مسئله كمك كرده 
است. برخي ديگر نيز نوشته اند؛ رسانه ها فقط 
درباره اين مي گويند كه عربســتان چند پهپاد 
حوثي ها را سرنگون كرده و از واقعيت هاي اين 
جنگ نابرابر حرفي نمي زنند. همچنين تعدادي 
از كاربران فضاي مجازي هم بر اين تأكيد كرده اند 
كه براي رسانه ها كشته شدن آدم ها در يمن به 
منزله كشته شدن چند نفر است نه كشته شدن 

مردم بي گناه.
اين نخستين باری نيست كه ساراندون به مسائل 
اجتماعي و سياســي واكنش نشان مي دهد. او 
پيش تر در تظاهرات ضدجنگ و حقوق بشــر 
شركت كرده و از جمله معترضان به سياست هاي 
دونالد ترامپ بوده اســت. ســاراندون، توييت 
ديگري را باز نشر كرده اســت كه در آن آمده: 
»لطفا، لطفاً، لطفاً هشــتگ يمن را ترند كنيد! 
اينجا قيامتي به پا شــده اســت. مردم بيگناه 
غيرنظامي دارند در كمال خونسردي بمباران 
مي شوند؛ درحالي كه اينترنت قطع شده است. 
نمي دانم چه مي شود گفت. در 24 ساعت اخير 
حداقل ۳۰۰ نفر كشته يا مجروح شده اند. زبانم 

قاصر است...«

»متری شش ونيم« 
در سزار فرانسه 

درحالي كه تا پيش از اين، گمانه زني ها از شانس 
نامزدي 2فيلم »قهرمان« به كارگرداني اصغر 
فرهادي و »متري شــش ونيم« ساخته سعيد 
روستايي در رشته بهترين فيلم خارجي جايزه 
سزار فرانســه حكايت داشت، آكادمي فنون و 
هنرهاي سينمايي فرانسه گزارش داده است 
كه فيلم »متري شش ونيم« در نهايت به عنوان 
نامزد ســينماي ايران براي حضور در رشــته 
بهترين فيلم خارجي چهل وششــمين دوره 
جوايز سزار، كه به اســكار فرانسه نيز معروف 
است، انتخاب شده است. »متري شش ونيم« در 
كنار فيلم هاي »كوپه شماره۶« ساخته »يوهو 
كاسمانن« از فنالند، »ماشين من را بران« به 
كارگرداني »ريوســوكه هاماگوچي« از ژاپن، 
»اولين گاو« ساخته »كليريچارد« از آمريكا، 
»بدترين آدم دنيا« بــه كارگرداني »يوآخيم 
ترير« از نروژ، »مادران موازي« ساخته »پدرو 
آلمودوار« از اســپانيا و »پدر« به كارگرداني 
»فلورين زلر« از بريتانيا و فرانسه، براي كسب 
جايزه بهترين فيلم خارجي جوايز سزار2۰22 

رقابت مي كند.
»متري شــش ونيم« بــه كارگرداني ســعيد 
روستايي از ســوي كمپاني »وايلد بانچ« و از 
تاريخ2۱ژوئيه2۰2۱ در فرانســه اكران شد و 
با اســتقبال خوب مخاطبان فرانسوي در اين 
كشور ۱.۳ميليون دالر فروش كرد. سينماي 
ايران پيش از اين يك بار در سال2۰۱2 با فيلم 
»جدايي نادر از سيمين« موفق به كسب جايزه 
سزار در رشته بهترين فيلم خارجي شده است؛ 
همچنين داريــوش خنجي براي فيلمبرداري 
»شهر كودكان گمشده« ساخته »ژان پير ژونه« 
و »مارك راكو« در سال۱۹۹۶ و فيلمبرداري 
فيلم »عشق« ســاخته »ميشــل هانكه« در 
سال2۰۱۳ نامزد دريافت جايزه سزار شده بود.
به گــزارش ورايتــي، در اين دوره از مراســم 
جايزه سزار، فيلم هاي »تصورات گمشده« به 
كارگرداني »ِژاويه جيانولي«، »آلين« ساخته 
»والري المرســيه« كه فيلمي زندگينامه اي 
درباره ســلن ديون اســت، فيلــم »آنت« به 
كارگردانــي »لئو كاراكس« و بــا بازي »آدام 
درايور« و »ماريون كوتيار«، ازجمله شانس هاي 
اصلي دريافت جايزه سزار در رشته بهترين فيلم 
هســتند. فيلم هاي »باك نورد« به كارگرداني 
»ســدريك خيمنس« كه يــك فيلم مهيج و 
پليسي است، فيلم اجتماعي »شكاف« ساخته 
»كاترين كورســيني«، فيلم ترسناك »بوات 
نوار« بــه كارگردانــي »يان گــزالن«، فيلم 
عاشقانه »پاريس بخش ســيزدهم« ساخته 
»ژاك اوديــار« و فيلم »اوندا: ۱۰هزار شــب 
در جنگل« به كارگرداني »آتــور هاراري«، با 
موضوع جنگ جهانــي دوم، نيز ازجمله ديگر 
نامزدهاي رشــته بهترين فيلم جوايز سزار در 

سال2۰22 هستند.
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»مرد بازنده« برنده روز اول
در اولين روز بليت فروشی فيلم های جشنواره، آثار مسعود كيميايی و محمد حسين مهدويان 

با اقبال گسترده مخاطبان مواجه شدند 

همانطور كه انتظار می رفت، بليت فيلم  های كارگردانان 
شاخص حاضر در جشنواره فجر، در همان ساعات اوليه 
باز شدن سايت، به اتمام رســيد. در اين ميان بليت های 
فيلم های »خائن كشــی« )مســعود كيميايی( و »مرد 
بازنــده« )محمد حســين مهدويان( زودتــر به فروش 
رفت. فيلم »مالقات خصوصی« )اميد شــمس( از ديگر 
آثار حاضر در جشــنواره امسال اســت كه مردم از آن 
اســتقبال كردند؛ به طــوری كه بيشــتر بليت های اين 
فيلم به سرعت فروش رفت. در جشــنواره ای كه تعداد 
فيلمسازان شاخص و شناخته شده كم  است، مخاطبان 
خيلی زود بليت های فيلم هايی را كه كنجكاوی برانگيز تر 
از بقيه بودند، خريداری كردنــد. فروش بليت فيلم های 
جشنواره به صورت آنالين از طريق سامانه بليت فروشی 
سينماتيكت برای عموم مردم در سراسر كشور امكان پذير 

است. امسال بليت های جشنواره فقط به صورت آنالين 
عرضه خواهد شــد و خبری از عرضه بليت در گيشــه 
نخواهد بود. با مراجعه به ســايت فروش آنالين می توان 
دريافت كه به فيلم مرد بازنده ســاخته محمدحســين 
مهدويان ۶ســالن ســينمايی اختصاص پيدا كرده كه 
تمام صندلی های اين ۶ ســالن تا روز آخر جشــنواره پر 
و خالی از ظرفيت اســت. همچنان كــه تمام بليت های 
۶ســالن درنظر گرفته شــده برای فيلم خائن كشی هم 
به ســرعت تمام شد؛ نشانه ای از اشــتياق عمومی برای 
تماشای آخرين ساخته مســعود كيميايی. درحالی كه 
تا آخرين لحظــات نگارش اين گزارش خبری رســمی 
از دفتر جشــنواره در مورد جزئيات اســتقبال مردم از 
فيلم های جشنواره منتشر نشــده، خبرهای غيررسمی 
حكايت از آن دارد كه فيلم های »نگهبان شــب« )رضا 
ميركريمی(، »علفزار«)كاظم دانشی(، »بدون قرار قبلی« 
)بهروز شــعيبی( و »بی رويا« )آرين وزيردفتری( هم در 
بليت فروشی با اســتقبال قابل توجهی مواجه شده اند و 
شايد حاال كه اين گزارش را می خوانيد، تمام بليت های 

اين فيلم ها پيش فروش شــده باشــد. امسال برخالف 
سال های گذشته بهای بليت جشنواره افزايش نيافته و 
بليت های چهلمين جشنواره فيلم فجر با قيمت ۳۰هزار 

تومان به مخاطبان عرضه می شود.

تركیب مبهم هیأت داوران
در شرايطی كه مســعود نقاش زاده، دبير جشنواره به علت 
مبتال شدن به بيماری كرونا خانه نشين شده، هنوز خبری از 
معرفی هيأت داوران جشنواره نيست. معموال تركيب هيأت 
داوران جشنواره نهايتا تا روزهای ابتدايی بهمن ماه معرفی 
می شدند، امسال هنوز هيچ خبری از اعضای هيأت داوران 
جشنواره چهلم نيست؛ موضوعی كه باعث شد ديروز برخی 
 رسانه ها با كنايه به آن بپردازند و لزوم تحرك بيشتر دفتر 
جشنواره را يادآور شوند. در سال های اخير معموال تا ۶بهمن 
تركيب هيأت داوران مشخص می شد؛ اتفاقی كه تا آخرين 

ساعات روز گذشته رخ نداد تا بازار شايعات 
درباره رايزنی های ناموفق با سينماگران 

برای پذيرش داوری جشنواره داغ شود.
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مسعود پویاگزارش
روزنامه نگار

پيش بيني سانس هاي فوق العاده 
براي وضعيت قرمز

درحالي كه آمار مبتالیان به اومیكرون، سویه 
جدید كرونا، به صورت تصاعدي گســترش 
مي یابد، براي ۷۰درصد ظرفیت ســالن هاي 
نمایش دهنــده فیلم هاي جشــنواره بلیت 
فروخته مي شود و شاید تا میانه هاي بهمن هم 
اوضاع ابتال به كرونا دوباره بحراني شود. به گفته 
مدیر روابط عمومي جشــنواره در این صورت 
از ظرفیت سانس هاي فوق العاده بهره گرفته 
خواهد شد. یزدان عشــیري درباره وضعیت 
بلیت هاي مردمي فروخته شده در صورت قرمز 
شدن وضعیت كرونایي به مهر گفت: »در این 
صورت سراغ سانس هاي فوق العاده مي رویم 
تا پاســخگوي عالقه منداني كــه به صورت 
پیش خرید بلیت تهیه كرده بودند، باشــیم و 
مكانیزمي را تعریــف مي كنیم تا میزبان همه 
عالقه مندان باشــیم.« البته به نظر مي رسد 
اختصاص ســانس فوق العاده براي مخاطباني 
كه بلیت خریده اند به لحاظ اجرایي كار چندان 

ساده اي نباشد.

مكث

ميزباني ۱۰سالن براي اجراهاي جشنواره 
آغاز اجراهاي جديد در تماشاخانه هاي خصوصي

شمارش معكوس براي برگزاري چهلمين جشنواره تئاتر 
فجر در حالي آغاز شده كه ســالن هاي نمايشي همچنان 
اجراهاي خود را دارند و هر شــب بيش از 8۰نمايش روي 
صحنه مي رود. در اين ميان برخي از سالن ها هم در هفته 
دوم بهمن ميزبان اجراهاي جديد مي شــوند. در اين دوره 
از جشنواره ۱۰سالن ميزبان نمايش هاي فجر است و ديگر 

سالن ها اجراي عادي نمايش هاي خود را دارند.

بازخواني آقاي چرچیل
در كنار اجراي نمايش ها، برنامه نمايشنامه خواني آثار هم 
در بعضي از سالن ها برگزار مي شــود. خوانش »ماموريت 
جدي آقاي چرچيل« ازجمله نمايشــنامه هايي است كه 
اجرايش را ۱۶بهمن در شهرزاد دارد. ديوار چهارم هم نهم 
بهمن نمايشنامه »هتل پناهجويان« را بازخواني مي كند. 
»جان سوخته« مهتا محدث هم دوم بهمن ماه در شهرزاد 

خوانش مي شود.

ژپتو در ایرانشهر
تماشاخانه اهورا از ۱7بهمن ميزبان »روز اعتراف« سميه 
قاسمي مي شــود. اوشــان محمودي هم از اول اسفند ماه 
نمايش »ژپتو« را در سالن ناظرزاده ايرانشهر روي صحنه 
مي برد. در آخرين  ماه سال افسانه ماهيان هم اجراي »بچه« 

را در ايرانشهر دارد. تماشاخانه ســنگلج از دهم بهمن ماه 
ميزبان »لباس جديد پادشــاه« به كارگرداني الدن نازي 
مي شود. در تماشــاخانه اهورا هم نمايش »چمدان« آريو 

راغب كياني ۱7بهمن اجرايش را شروع مي كند.

پزشک نازنین اشكان خطیبي
سالن شــماره يك پرديس ســپند هم از ۱4بهمن ميزبان 
»پزشك نازنين« اشــكان خطيبي مي شود. در هيالج هم 
»پشت كالنتري« نيما صمدي اجرايش را شروع مي كند. 
شــاهين زارع هم نمايش »اســم« را به خانه نمايش آبان 
مــي آورد. »الموزيكا« هم از نيمــه دوم بهمن ماه در خانه 

نمايش دا اجرا مي شود.

میزباني 1۰سالن در جشنواره تئاتر فجر
نمايش هاي چهلمين جشنواره تئاتر فجر در ۱۰سالن روي 
صحنه مي رود. ۹ســالن به اجراي نمايش ها در بخش هاي 
رقابتي، غيررقابتي و مهمــان اختصاص خواهد يافت و در 
سالن اســتاد انتظامي هم نمايش هاي بخش راديوتئاتر به 
اجرا درمي آيند. تاالر وحدت، مجموعه تئاتر شهر)ســالن 
اصلي، چارسو، سايه، قشقايي(، تماشاخانه ايرانشهر)سالن 
استاد سمندريان و سالن اســتاد ناظرزاده كرماني(، سالن 
اصلي تئاتر مولوي و تاالر حافظ از مراكزي هســتند كه به 

اجراي نمايش هاي جشنواره اختصاص پيدا كردند.

معرفي نمایش هاي رادیوتئاتر
از 2۰بهمن ماه اجراي ۱2اثر در بخش راديوتئاتر جشنواره 

در تاالر استادعزت اهلل انتظامي خانه هنرمندان ايران آغاز 
مي شــود و تا شــنبه 2۳بهمن ادامه پيدا مي كند. هر روز 
۳راديوتئاتر در ســاعات۱۶، ۱8:۱۵ و 2۰ در اين تاالر به 

اجرا درخواهد آمد.
نمايش هاي »معماي شــام« به كارگرداني محمدرادمهر 
ســاعت۱۵، »راه حل« بــه كارگردانــی پيام نــوروزي 
ســاعت۱8:۱۵، »قاصد روزان ابري« به كارگردانی ميثم 

كريمي ساعت2۰ در نخستين روز اجرا مي شوند.
پنجشــنبه 2۱بهمــن نمايش هــاي »زخمه ربــاب« به 
كارگرداني محمدعلي ياري ساعت۱۵، »حديث بي قراري 
ليــال« بــه كارگرداني مبيــن بوي افراز ســاعت۱8:۱۵، 

»كمدي كافه« بــه كارگرداني پيمان قريب پنــاه و بهرام 
سروري نژاد ساعت2۰ اجرا خواهد شد.

جمعه بيســت ودوم بهمــن نمايش هاي »ســاندي« به 
كارگرداني هانيه پيرامي ســاعت۱۵، »سووشــون« به 
كارگرداني آرش جمال الديني ساعت۱8:۱۵، »راهبندان« 
به كارگرداني ســولماز ملكي ســاعت2۰ اجرا مي شوند. 
2۳بهمــن نمايش هاي »مافگــه« بــه كارگرداني زهرا 
اسماعيلي ساعت۱۵، »يواش تر شليك كن« به كارگرداني 
مجيــد حمزانلويي ســاعت۱8:۱۵ و »ضيافــت مرغان 
مهاجر« به كارگرداني شيرين سپهراد ساعت2۰ به اجرا 

درخواهند آمد.

جيك جيلنگهال 
در ببر و فرار كن 

جیک جیلنگهال قرار است 
در فیلم ترسناك با موضوع 
سرقت »ببر و فرار كن« به 
تهیه كنندگي بریان اولیور 
و برادلي فیشــر از كمپاني 
»نیوریپالیــک پیكچرز« 
بازي كنــد. او همچنین 
یكي از تهیه كنندگان این 
فیلم خواهد بود. به گزارش 
هالیوودریپورتر، جان گلن 
فیلمنامه نویسي كه نگارش 
فیلمنامه هــاي فیلم هاي 
»چشم عقاب« و »شهروند 
تابع قانــون« را در كارنامه 
خود دارد، نگارش فیلمنامه 
این فیلم را عهده دار خواهد 
بود. داستان این فیلم درباره 
دزداني است كه با استفاده 
از قایق هاي موتوري سریع 
از قایق ها و كشــتي هاي 
تفریحي خصوصي سرقت 
مي كنند؛ این بار اما دزدان 
داستان این فیلم در زمان 
سرقت، شي ء اشتباهي را 
از یک گروه از خالفكاران 
مي ربایند و همین مسئله 
حوادث ترسناكي را براي 

آنان رقم مي زند.

نظر فرهادی 
درباره نامزدی 
در اسكار2022

در  فرهــادي  اصغــر 
گفت وگویــي بــا ورایتي 
از نامزدي»قهرمــان« در 
فهرست اولیه رشته بهترین 
فیلم بین المللي اسكار2۰22 
و چالش هایي كه در مسیر 
تبلیغ این فیلم براي حضور 
در معتبرتریــن مراســم 
سینمایي سال با آن روبه رو 

بوده، سخن گفت.
فرهادي دربــاره حضور 
نامزدهاي  فهرســت  در 
اولیه رشــته بهترین فیلم 
بین المللي اســكار گفت: 
زماني كه فیلمــي به این 
مرحله مي رسد، مخاطبان 
مي شوند  كنجكاو  سینما 
بدانند موضوع داســتان 
فیلمي كه تــا این مرحله 
صعود كرده چیســت؟ و 
همین مسئله سبب افزایش 
تماشــاگران این فیلم در 

سراسر دنیا مي شود. 

رئيس 
صداوسيما در 
پشت صحنه 

سلمان

پیمان جبلي، رئیس سازمان 
صداوسیما در دومین بازدید 
خود از پشت صحنه سریال 
»سلمان فارســي« كه به 
كارگرداني داوود میرباقري، 
در شهرك غزالي در حال 
تصویربرداري اســت، در 
جریان مراحل مختلف تولید 
این سریال فاخر قرار گرفت. 
در ابتداي این بازدید جبلي با 
حضور در صحنه فیلمبرداري 
در جریان ضبط سكانس شفا 
یافتن گداي معبد »سلیمان 
اورشلیم« قرار گرفت. این 
سكانس در 2نوبت با حضور 
بازیگران و هنــروران از 
زوایاي مختلف ضبط شد. 
رئیس رسانه ملي در جمع 
عوامل، با اشاره به اهمیت 
مجموعه هــاي تلویزیوني 
تأثیرگذار گفت: ســریال 
»سلمان فارسي« اثري عظیم 
و تأثیرگذار است و امیدوارم 
فرایند تولید این ســریال 
بدون مانع ادامه داشته باشد. 
داوود میرباقري نیز با تشكر 
از حضور رئیس سازمان و 
هیأت همراه گفت: حضور 
شما تأثیرگذار بوده و باعث 
مي شود ما با انرژي و قوت 

قلب بیشتر پیش برویم. 

فهیمه پناه آذرتئاتر
روزنامه نگار
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سرسرباز هخامنشی در مخزن موزه ملی ایران

فریبا خطا بخش، مدیر پایگاه میراث جهانی نقش جهان: ترک  بناهای تاریخی قدیمی تر از طرح موضوع فرونشست های اصفهان است
نقش جهان؛ بازگشایی مسجد امام و یافتن آبراه عالی قاپو

میدان نقش جهان اصفهان با برخورداری از 5 اثر 
تاریخی دیگر در دل خود شامل مسجد امام، سردر 
قیصریه، عمارت عالی قاپو و مسجد شیخ لطف اهلل 
سال1313 به شماره102 در فهرســت آثار ملی ایران ثبت شد و 
نزدیك به نیم قرن بعد، یعنی در سال1358 با شماره115 در ردیف 
نخستین آثار تاریخی ایران قرار گرفت كه به ثبت در فهرست میراث 
جهانی یونسكو رسید. میدان نقش جهان اما عالوه بر آن شهرت 
جهانی كه در تمامی كتاب های گردشگری جهان از آن به عنوان یك 
مقصد دیدنی گردشگری یاد می كنند و آن را شكوه معماری عصر 
صفوی در ایران می خوانند، هر از گاهی حاشیه ساز می شود. از ساخت 
برج جهان نما كه به نقض حریم این میدان ثبت جهانی شده و خروج 
این اثر از فهرست یونسكو منجر می شد تا رسیدن فرونشست های 
اخیر به این میدان یا حتی قبل تــر، تخریب خانه های تاریخی در 
حریم درجه یك این میدان ثبت جهانی شده برای كشیدن گذر 
آقانجفی و بعدتر مرمت گنبد مسجد شیخ لطف اهلل، همگی میدان 
نقش جهان را برای مدت ها در فهرست نخست اخبار میراث فرهنگی 
جای داده است. این بار مرحله دوم مرمت گنبد مسجد شیخ لطف اهلل 
آغاز شــده و باز هم حواشــی زیادی به خود دیده است. روزنامه 
همشهری حاال در گفت وگو با فریبا خطابخش، مدیر پایگاه میراث 
جهانی نقش  جهان از وضعیت مرمتی آثار و بناهای تاریخی موجود 
در این میدان ثبت جهانی شده، تأثیر فرونشست های اصفهان بر 
این میدان تاریخی و وضعیت مرمتی ترك دوم گنبد مسجد شیخ  

لطف اهلل پرسیده است.

 خانم خطابخش، آیا فرونشست های اصفهان واقعا به 
میدان ثبت جهانی شده نقش جهان رسیده است؟ 

صحبت درباره موضوع فرونشســت نیازمند یك تخصص اســت و در 
تخصص بنده نیســت كه در موردش صحبت كنم. اما به شما می گویم 
این مواردی كه در مورد ترک های موجود در برخی قسمت های میدان 
نقش جهان اصفهان یا حتی سی و ســه پل در فضای مجازی و رسانه ها 
دست به دست می شــود، موضوعات جدیدی نیست و از گذشته وجود 
داشته اســت. در مورد میدان نقش جهان هم این ترک ها از قبل وجود 
داشته كه می تواند به دلیل فرسودگی مصالح به كار رفته در بناها باشد. 
مثال در مسجد امام در میدان نقش جهان ترک هایی به مراتب شدیدتر 
از آن چیزی كه در تصاویر موجود در فضای مجازی با عنوان ترک های 
قسمت هایی از میدان وجود دارد، دیده می شود. این ترک ها از قبل وجود 
داشته و حتی بررســی آنها تاریخ گذاری دارد. تا مشخص شود حركت 
ترک ها بیشتر شده است یا خیر؟ بنابراین ترک های موجود در میدان 
نقش جهان مربوط به االن نیست كه بگوییم چون آب در اصفهان وجود 

ندارد، این ترک ها ایجاد شده است. اما نمی توان منكر وجود فرونشست 
در میدان نقش جهان هم شد، چون یك تیم تخصصی باید این موضوع 
را بررســی كند و اگر فرونشســت در میدان نقش جهان وجود داشته 
باشــد، خطر بزرگی برای بناهای تاریخی اصفهان و میدان نقش جهان 
ایجاد می كند. البته كمیته ای برای بررســی موضوع فرونشست ها در 
اصفهان تشكیل شده كه مدیریت هماهنگی ها برعهده مدیریت بحران 
استانداری اصفهان است و این دســتگاه باید یك تیم تخصصی برای 
بررسی فرونشست های میدان نقش جهان به این میراث جهانی اعزام كند. 
من فقط می توانم بگویم ترک هایی كه تصویر آنها گاه در فضای مجازی 
منتشر می شــود و آن را به سی و ســه پل یا میدان نقش جهان منتسب 
می دانند، همان زمان هم كه زاینده رود پرآب بود یا بارندگی ها نیز خوب 

بود، در این آثار وجود داشت و چیز جدیدی نیست.
شما مرمت ترك دوم گنبد مسجد شیخ لطف اهلل اصفهان 
را آغاز كرده اید و در جایی دیدم كه نوشته شده ترك گنبد را در 
حالی برداشته اید كه بارندگی می تواند به سازه گنبد نفوذ كند و 

باعث تخریب و فروریختن گنبد مسجد شود. درست است؟
ببینید، االن فصل سرد سال است و ما هم چون نمی توانیم پیش بینی 
كنیم در زمستان میزان و نوع بارش ها چه اندازه است، معموال كار مرمت 
انجام نمی دهیم. در مورد مرمت ترک دوم گنبد به شما می گویم كه تنها 
كاشی های این ترک جمع آوری شده و بقایای زیر گنبد باقی است تا اگر 
بارندگی هم صورت گرفت، به سازه گنبد نفوذ نكند و گنبد از بین نرود. 
االن نیم ترک سوم و چهارم یعنی ترک دوم گنبد را برداشته ایم تا مرمت 

آن را انجام دهیم.
 هزینه مرمت ترك دوم گنبد مســجد شیخ لطف اهلل 

اصفهان چقدر است؟ 
تا االن برآورد ما برای مرمت ترک اول و تــرک دوم گنبد یك میلیارد 
تومان بوده كه تنها 500میلیون تومان برای مرمت این گنبد تا به حال 
تخصیص داده شده اســت. برآورد ما برای مرمت تمامی گنبد  حدود 

4میلیارد تومان اســت. مرمت ترک دوم هم باید تا آخرین روز تیرماه 
سال1401 كه سال مالی1400 تمام می شود، انجام شود. اما اگر پروژه 
زمانبر باشد و وضعیت اقلیمی اجازه ندهد، هیچ عجله ای برای اتمام سریع 

مرمت نداریم، چون نمی توانیم كیفیت مرمت را فدای سرعت كنیم.
 وضعیت مرمت های مسجد امام اصفهان چگونه است؟

مرمت گنبد مسجد امام اصفهان از سال90 شروع شد و ترک های گنبد 
یك به یك مرمت شد و اكنون نیز ترک 15 و 16 گنبد در حال پایان كار 
مرمت است كه فقط حدود یك متر از مرمت رأس گنبد این مسجد باقی 
مانده است. بنابراین اگر شرایط آب و هوایی به ما اجازه دهد، تا یك  ماه 
دیگر می توانیم داربست گنبد مسجد امام اصفهان را به طور كامل بازكنیم 
و عید سال آینده این مسجد برای بازدید عموم باز شود. البته تنها مرمت 
گنبد به پایان می رسد و مرمت ساق گنبد باقی است. مرمت های داخل 
مسجد هم انجام شده  و مرمت كاشی های بدنه شمالی و جنوبی مسجد 
هم به طور كامل انجام شده است. اما موضوع این است كه كاشی های بدنه 
مسجد در برخی نقاط در حال ریزش است كه باید مرمت بدنه هم انجام 
شود اما تمام اعتبار امسال برای مرمت گنبد گذاشته شد و اعتبار جدیدی 
هم گرفته شد كه به دلیل ریختن سردر بازار مسجد شیخ لطف اهلل صرف 
مرمت آن می شود. برای مرمت گنبد مسجد شیخ لطف  اهلل نیز از ابتدای 

كار تا همین حاال حدود 5میلیارد تومان هزینه شده است.
 وضعیت مرمتی عمارت عالی قاپو چگونه پیش می رود و 

هزینه های صورت گرفته چقدر است؟ 
در عمارت عالی قاپو در حال مرمت تزئینات مسیر راه شاهی هستیم كه 
2فاز آن انجام شده و در حال انجام فاز سوم هستیم. تعدادی نقاشی های 
پرده سازی جدا شده از بنا وجود داشت كه زمان استحكام بخشی عالی قاپو 
این نقاشی ها از دیواره ها جدا شده بود و در طبقه چهارم عمارت نگهداری 
می شد. در فاز اول و دوم براساس تشــخیص كارشناسی كه نقاشی ها 
مربوط به راه شاهی عمارت هستند 5تكه از نقاشی ها مرمت و سرجای 
خودش نصب شد. اكنون در حال انجام فاز سوم مرمت نقاشی های مسیر 
شاهی هستیم و یك نقاشی دیگر هســت كه  مربوط به ایوان عالی قاپو 
است كه پس از مرمت در جای خود نصب می شــود. این مرمت ها نیز 
300میلیون هزینه برداشته است. موضوع دیگری كه مربوط به عمارت 
عالی قاپو ست، مرمت مسیر آب عمارت است كه از پایین به طرف حوض 
طبقه سوم جاری می شــد. كارهای مرمتی آن را هم انجام داده ایم. این 
مسیر متأسفانه وضعیت خوبی نداشت و نیازمند   فعالیت باستان شناسی 
بودیم تا مسیر آب مشخص شود. در فعالیت های قبلی مرمتی در عمارت 
عالی قاپو بخشی از مسیر انتقال آب زیر پوشــش كاهگل رفته بود و با 
همكاری دانشگاه هنر اصفهان مطالعات مربوط به این مسیر انجام شد و 
فعالیت باستان شناسی مسیر نیز به پایان رسیده است كه برآورد ما برای 

مرمت مسیر آب عمارت یك میلیاردو800میلیون تومان است.

اخبار روز

یادداشت

 نیاز محوطه باستانی میرك
 به پایگاه پژوهشی

معاون پروژه كاوش تپه های میرک ســمنان گفت: محوطه 
باســتانی میرک به عنوان كهن ترین محوطه میراثی ایران 
و نخستین محوطه روباز پارینه ســنگی در كشور به پایگاه 
پژوهشــی نیاز دارد. به گزارش ایرنا، ســید میالد هاشمی، 
افزود: راه اندازی پایگاه پژوهشی برای تپه های تاریخی میرک 
سمنان در افزایش سطح مطالعات این محوطه نقش مهمی 
دارد. وی گفت: محوطه میرک در سطح جهانی شناخته  شده 
و تاكنون مقاالت متعددی در رابطه با آن در نشــریات فاخر 
انگلیسی زبان منتشر شده است. معاون پروژه كاوش تپه های 
میرک سمنان با تأكید بر اهمیت جهانی این محوطه باستانی 
گفت: در استان سمنان باید این محوطه توسط تمام نهادها 

مورد توجه جدی قرار گیرد.
تپه های میرک در 8 كیلومتری جنوب سمنان واقع شده اند. 
میرک سمنان، كهن ترین محوطه میراثی ایران و نخستین 
محوطه روباز پارینه سنگی در كشور است كه تاكنون مورد 
كاوش قرار گرفته اســت. این اثر در تاریــخ 10 مهر 1380 
 با شــماره ثبت 4148 به عنوان یكی از آثار ملــی ایران به

ثبت رسید.

 »داریان« پاوه آماده ثبت
 در فهرست آثار ملی  

سرپرست فرمانداری پاوه با اشاره به ظرفیت ها و فرصت های 
گردشگری بسیار مناسب در این شهرستان و روستای داریان، 
گفت: این ظرفیت ها مسیر ثبت ملی شدن داریان به عنوان 
روستای ملی صنایع دستی را هموار می كند. »جلیل باالیی« 
به ایرنا گفت: ارغوان بافی از مهم ترین و بارزترین صنایع دستی 
پاوه و روستای داریان است كه اقدامات الزم برای ثبت شدن 
آن در فهرست آثار ملی انجام شده اســت. وی تصریح كرد: 
وجود صنعتگران سبدباف ، جاذبه های گردشگری طبیعی، 
معماری و بافت روســتا، قرار گرفتن در میراث جهانی منظر 
فرهنگی اورامان، مهمان نوازی مردم، ویژگی های فرهنگی، 
مرزی بودن و دسترسی به بازار داخل و خارج، درآمدزا بودن، 
قدمت و تاریخچه ارغوان بافی در این دیار بخشــی از دالیلی 
است كه راه ثبت ملی  روســتای داریان را به عنوان روستای 
ملی صنایع دستی در حوزه ارغوان بافی هموار كرده است. او 
تصریح كرد: وجود میراث جهانی منظر فرهنگی اورامان، 25 
اثر ثبت شده ملی و شهر ملی گیوه نودشه، می تواند پاوه را به 

مقصد گردشگران داخل و خارج تبدیل كند.

تخریب سازمان یافته بافت تاریخی 
پیرامون مسجد جامع عتیق 

اواخر سال97، چندین خانه تاریخی ارزشمند در بافت شمالی 
مســجد جامع عتیق اصفهان و در حریم این اثر ثبت جهانی 
تخریب شــد كه هیچ ارگان و نهادی مسئولیت تخریب آن را 
نپذیرفت و ابهامات به وجود آمده در مورد نهاد تخریب كننده 
و علت تخریب باعث نگارش نامــه ای در تاریخ 1398/2/31 
به معاون وقت میراث فرهنگی كشور شد، كه از طرف وزارت 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری هم پیگیری و 
اقدامی صورت نپذیرفت. در مرداد ماه ســال بعد با توجه به 
بازدید وزیر وقت راه وشهرسازی از این بافت و صحبت از توسعه 
و موافقت با ساخت و سازهای جدید در این بافت، مجددا نامه و 
گزارش مفصلی در تاریخ 1399/5/29 به وزارت راه وشهرسازی 
و وزارت میراث فرهنگی و معاونین این دو وزارتخانه ارسال شد 
و با پیگیری های انجام گرفته مشخص شد یكی از دستگاه ها، 
جهت ساخت یك مجتمع عظیم آموزشــی، اقدام به تملك 
3هكتار )30هزار مترمربع( از این بافت تاریخی كرده اســت 
و با تملك این بناها به عنوان بافت فرســوده شهری و اخراج 
ســاكنان اصیل و رها كردن بناها و در نتیجه تجمع معتادان 
و بی خانمان ها، در نهایت اقدام به تخریب پنهانی یا آشــكار 
خانه های ارزشــمند این بافت تاریخی می كند. این دستگاه 
با آنكه هیچ طرح مصوبی در كمیســیون ماده5 استان برای 
اقدامات خود ندارد، تاكنون صرفا با تملك و تخریب به دنبال 
آزادسازی محدوده طرح است تا زمانی كه موفق به تخریب تمام 
پالک های واجد ارزش تاریخی شد، طرح خود را در كمیسیون 
ماده 5 مطرح كند و با توجه به نبود پالک ارزشمند و به نوعی 
نبود مزاحم اقدام به دریافت مجوز برای طرح خود كند. این نوع 
تخریب های سازمان یافته قبل از تصویب طرح در نمونه های 
مشابه ازجمله در مورد احداث گذر آقانجفی در جوار میدان 
ثبت جهانی شــده نقش جهان اصفهان نیز عینا انجام شد، تا 
جایی كه در زمان تصویب طرح گذر در كمیسیون ماده5 در 
سال94 حدود 60درصد مسیر خیابان، حد فاصل سال های 90 

تا 94 تملك، تخریب و آزادسازی شده بود.
اما در ادامه روند تخریب های این بافت ارزشمند تاریخی، در 
آبان1400 خبر تخریب بخشی از خانه ثبت ملی و ارزشمند 
»امام جمعه« در جوار مسجد جامع عتیق رسانه ای شد كه 
این اقدام هم تكمیل  كننده پازل تخریب های سازمان یافته   
در چند ســال اخیر برای مداخله ای بزرگ مقیاس در حریم 
بالفصل و درجه یك مسجد ثبت جهانی شده عتیق اصفهان 
و بافت ارزشمند پیرامونی آن است. حال سؤال اینجاست كه 
وزارت میراث فرهنگی، وزارت راه وشهرسازی و شورای عالی 
معماری و شهرسازی كشــور تا كی قرار است چشم خود را 
روی زیاده خواهی ها و اقدامات تخریبگرایانه در بافت تاریخی 
اصفهان ببندند و شاهد تخریب بناها و بافت ارزشمند واقع در 
جوار مســجد جامع عتیق اصفهان كه نگین بی همتا و موزه 

تاریخ معماری ایران است، باشند؟!

محمدعلی محسنی بندپی
نایب رئیس فراکسیون گردشگری مجلس
 آثــــــــار محــــوطه هـــــای باستـــــــانی از
جندی شاپور تا بیســتون، شهر سوخته 
و جیرفت،دهه هابــه غــارت رفتــه و 
برخی شــان در موزه هــای خارجــی و 
تعــدادی بــه واســطه قاچاقچیــان و 
دالالن در انتظار خروج از کشــور است/ 

خانه ملت

فتح هللا توسلی
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ

میــراث  فرهنگــی، غــاری را کــه ســاالنه 
حــدود ۳۰میلیــارد تومــان درآمــد دارد به 
۸۰۰میلیون تومــان اجاره داده و شــرکت 
ســیاحتی علیصــدر، ســال۹۸ از ایــن غار 
۲۴میلیارد تومان درآمد مستقیم داشت 
امــا  حتــی اجاره  بهــا را تاکنــون بــه وزارت 

میراث پرداخت نکرده است/ خانه ملت

سارا عطارچی
عضو هیأت علمی دانشکده 

جغرافیای دانشگاه تهران
 ســامانه جامع نقشــه باستان شناســی 
کشــور پیاده ســازی شــده و محققــان 
به ویژه در پژوهشگاه میراث و گردشگری 
می تواننــد اطالعات مکانــی و توصیفی 
مربوط به یــک پــروژه، پایگاه و اســتان و 

کشور را مشاهده کنند/  مهر

نقل قول خبر

عدد خبر

اثر تاریخی کردســتان ثبت ملی شــد. 
ایــن آثــار شــامل ۹خانــه تاریخــی  خان 
احمدی، کســوت  آرا، برنجــی، معتمد 
وزیری، نصرت نوری، شــهناز خالدی، 
ســبحانی، بهمن ســلطانی و منصوب 
عباسی، به همراه۳ اثر شامل مجسمه 
مستوره اردالن، سنگ قبر محمدامین 

خان گروس و شمشیر مانایی است.

12

از  ســاله  ۳هــزار  تاریخــی  شــیء 
قاچاقچیــان اشــیای تاریخــی کشــف 
شــد و ســردار حســن مهــری، فرمانده 
یگان حفاظــت میراث فرهنگی گفت: 
قاچاقچیان قصد داشــتند این اشــیاء 
عتیقه را از کشور خارج کنند که ناکام 
ماندنــد. او افزود: آن ها می خواســتند 
یک مجسمه ارزشــمند ۳هزار ساله را 

 ۴میلیارد تومان بفروشند.

930

اثــر هنــری دوره قاجــار در یازدهمیــن 
مزایــده  گالــری آرتیبیشــن در کانــال 
تلگرامــی ایــن گالری حــراج می شــود. 
شــده  گذاشــته  حــراج  بــه  آثــار 
قطعه هــای  خطــی،  نســخ  شــامل 
خوشنویســی بــا تنــوع بــاال از لحــاظ 
نــوع قلــم، فرمان هــای شــاهی قاجار، 
منســوجات و فرش، قلمــدان و جعبه 

منبت کاری شده است.

32

افزایش 30درصدی بودجه 
وزارت میراث در الیحه دولت

معاون امور مجلس، حقوقی و اســتان های وزیر 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی  
گفت: دولت ســیزدهم در الیحه بودجه1401 
افزایش 30درصدی اعتبارات برای این 3 بخش را 
مدنظر قرار داد. به گزارش ایرنا، جواد واحدی در 
حاشیه معرفی امیر كریم زاده به عنوان مدیركل 
جدید میراث فرهنگی اســتان ســمنان گفت: 
كمیســیون تلفیق مجلس پس از بررسی حوزه 
درآمدی وزارت میراث اكنون در حال بررســی 
ســرفصل های هزینه ای بودجه است. وی افزود: 
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
از افزایش و توجه ویژه به اعتبارات این بخش ها 
دفاع می كنــد و مطالبه جــدی در این حوزه ها 
وجود دارد. واحدی با اشاره به تالش برای كمك 
به فعاالن آسیب دیده حوزه های میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دســتی به دلیل كرونا تأكید 
كرد: تسهیالت از محل تبصره18 حدود یكهزار 
و 500میلیارد تومان برای جبران خسارت كرونا 
به فعاالن صنایع دســتی، گردشــگری مدنظر 
قرار گرفت، اســتان ها اكنون در حال جذب این 
تسهیالت هستند و برآورد می شود حوزه میراث 
فرهنگی در رتبه باالی جذب این اعتبارات قرار 

بگیرد.

 خبر

سر سرباز هخامنشی كه در سفر رئیس جمهور سابق 
ایران به نیویورک برای بازگشت به ایران تحویل حسن 
روحانی شــد، حاال حاشیه ساز شــده و كار به جایی 
رسیده اســت كه نایب رئیس فراكسیون گردشگری 
مجلس احتمال سرقت این اثر تاریخی متعلق به پلكان 

شرقی تخت جمشید را مطرح كرده است.
محمدعلی محســنی بندپی،  نماینــده   مجلس به 
خبرگزاری خانه ملت گفته است كه آثار محوطه های 
باستانی و تاریخی از جندی شاپور گرفته تا بیستون، 
شهر سوخته و تمدن جیرفت، همگی طی دهه های 
طوالنی به غارت رفته اســت. به گفتــه نایب رئیس 
فراكسیون گردشگری مجلس، برخی از این آثار در 
آن سوی مرزها در موزه كشورهای خارجی و تعدادی 
نیز به واسطه قاچاقچیان و دالالن داخلی در مرزها در 
انتظار خروج از كشور است و مسئوالن نظاره گر این 
وضعیت هستند. محمدعلی محسنی بندپی گفت: سر 
سرباز هخامنشی كه پس از سال ها به ایران برگردانده 
شد و قرار بود پس از نمایش در استان های مختلف در 
تخت جمشید نصب شــود، هنوز بعد از 2سال به این 
سایت برنگشته و ماجرای ســرقت آثار باستانی طی 

سال های اخیر به كرات تكرار شده است.
چنــد روز قبل نیــز حمید فدایــی، مدیــر پایگاه 
میراث جهانی تخت جمشید به خبرگزاری مهر گفته 
بود: براساس برنامه ریزی ها قرار بود نقش برجسته سر 
سرباز هخامنشــی در نقاط مختلف كشور به نمایش 
گذاشته شود و این اتفاق در برخی استان ها افتاد اما 

بعد از گسترش و شیوع این ویروس، تمام برنامه ها با 
مشكل مواجه شد و هم اكنون نمی دانم نقش برجسته 

سر سرباز هخامنشی كجاست؟

داستان یك سفر
نقش برجسته سر سرباز هخامنشی 64سال قبل از 
پلكان شــماره 19 شرقی تخت جمشــید جدا شد و 
16سال بعد در سال 1974 مصادف با 1352شمسی 
ســر از حراجی ســاتبی در نیویورک درآورد و یك 
خانم مجموعه دار به نام برنت این اثر باستانی ربوده 
شــده از مجموعه میراث جهانی تخت جمشــید را 
خریداری كرد. او سر سرباز هخامنشی را 31سال نزد 
خود نگاه داشت و ســرانجام در سال 1383 شمسی 
و 2005میالدی تصمیم به فــروش این اثر تاریخی 
در حراجی كریستی لندن گرفت. درست در همین 
ســال بود كه ایران متوجه حراج این اثر تاریخی شد 
و اقدامات قضایی را برای استرداد اثر به سرقت رفته 
متعلق به مــردم ایران آغــاز كرد. ســازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری وقت اما در 
بازگرداندن این اثر در دادگاه انگلستان شكست خورد 
و دادگاه لندن در سال 2007 میالدی و 1385شمسی 
به نفع خریدار اولیه سر سرباز هخامنشی كه آن زمان 
ساكن فرانســه بود، رأی داد. 12سال بعد سر سرباز 
هخامنشی به آمریكا منتقل شد تا در یك حراجی به 
فروش گذاشته شود، اما یك دانشجوی ایرانی ساكن 
نیویورک به طور اتفاقی متوجه شد كه كاتالوگ این 
حراج خصوصی با سر سرباز هخامنشی منتشر شده 
و موضوع را از طریق شــبكه های اجتماعی رسانه ای 
كرد. این زمان بود كه دولت وقت ایران متوجه شــد 
سر سرباز هخامنشی این بار ســر از حراجی آمریكا 

در آورده  و اقدامات حقوقی خود را برای توقیف اثر به 
سرعت انجام داد و سرانجام در همان سال یك قاضی 
در دادگاه نیویورک حكم به توقیف اثر و استرداد آن 
به ایران داد. بدین ترتیب سر سرباز هخامنشی تحویل 
نمایندگی ایران در ســازمان ملل متحد شد و بهانه  
خوبی برای همراهی وزیر ســابق میــراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دســتی با رئیس جمهور وقت به 
نیویورک شد تا حســن روحانی از سفر به نیویورک 
دست خالی بازنگردد و سر ســرباز هخامنشی را هم 
همراه خود به ایران بیاورد. وزیر وقت میراث فرهنگی 
اما چنان از این رویداد خرسند بود كه اعالم كرد سر 
سرباز هخامنشی پس از نمایش در شهرها و موزه های 
كشور به تخت جمشید بازمی گردد تا در همان محلی 

كه از آن سرقت شده است، بار دیگر نصب شود.

سر سرباز هخامنشی حاال كجاست؟ 
تور ایرانگردی سرباز هخامنشی بالفاصله آغاز شد تا 
آنكه كرونا وارد كشور شد و سرباز هخامنشی ناپدید 
شد. 2سال از پنهان ماندن سر سرباز هخامنشی ایران 
می گذرد و حاال رئیس فراكسیون گردشگری مجلس 
با ظرافت گفته است این اثر نه تنها در تخت جمشید 
نصب نشده، كه نشــانی از آن نیســت و سرقت آثار 
تاریخی كشور كماكان ادامه دارد. علی دارابی، معاون 
میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی  پاسخگو نبود 
اما محمدرضا كارگر، مدیركل امــور موزه ها و اموال 
منقول وزارت میــراث فرهنگی ســرنخ اصلی را به 
همشهری داده است. او در پاسخ به تماس همشهری 
كه جویای سر سرباز هخامنشی است، گفت: اثر تحویل 
موزه ملی ایران بود. از همان ها پیگیری كنید. همین 
تماس ما را به موزه ملی ایران و دفتر جبرئیل نوكنده، 

رئیس موزه ملــی ایران رســاند. از جبرئیل نوكنده 
پرسیدیم سر سرباز هخامنشی كجاست؟چون مدیر 
پایگاه میراث جهانی تخت جمشید نمی داند این اثر 
كجاست.  و نایب رئیس فراكسیون گردشگری مجلس 
هم گفته است سرقت آثار تاریخی كماكان ادامه دارد؛ 
آیا سردیس سرباز هخامنشــی كه از آمریكا به ایران 

بازگردانده شد، سرقت شده است؟
جبرئیل نوكنده می گوید: این اثر نه تحویل نماینده 
مجلس شده است كه از آن خبر داشته باشد و نه امكان 
نصب شدن بر پلكان شرقی تخت جمشید را دارد. چون 
بیش از نیم قرن پیش از این پلكان جدا شده و به سرقت 
رفته است و بنابراین امكان نصب مجدد آن بر جایگاه 
قبلی با توجه به فرسایش های مداوم و... وجود ندارد. 
پس تنها ارزش موزه ای دارد و باید در موزه های ایران 

و جهان به نمایش گذاشته شود.
جبرئیل نوكنده  می گوید: این اثر از همان ابتدا تحویل 
موزه ملی ایران بود و اینكه گفته شود به سرقت رفته 
یا كسی از آن خبر ندارد، واقعا عجیب است. سر سرباز 
هخامنشی هم اكنون در مخزن بخش تاریخی موزه 
ملی ایران و در سالمت كامل نگهداری می شود. رئیس 
موزه ملی ایران می گوید: سر سرباز هخامنشی پس 
از تحویل به موزه ملی ایران در سال 97 ابتدا به مدت 
یك ماه در موزه ملی ایران به نمایش گذاشــته شد و 
پس از آن در استان های خراسان رضوی، سیستان و 
بلوچستان، فارس، زنجان و مدتی در برج میالد تهران 
به نمایش عمومی گذاشته شد. اما با شیوع كرونا تور 
نمایشگاه تك اثر نقش برجســته سرباز هخامنشی 
متوقف شــد و این اثر به موزه ملی ایران بازگشت و 
هم اكنون در مخزن موزه ملی ایران در سالمت كامل 

نگهداری می شود.

میراث 
فرهنگی

محمد باریكانی
دبیر گروه زیست بوم

گپ

محمدمهدی كالنتری
پژوهشگر دكتری مرمت بناها 

و بافت های تاریخی
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كتاببهمتنزندگیمردمبازمیگردد
ديدار با بهاءالدين خرمشاهی؛ نويسنده، حافظ پژوه و مترجم قرآن كريم

كتاب »حافظ نامه« بهاءالدين خرمشاهي به تازگي 
به چاپ بيست وپنجم رسيده است. در اين كتاب 
معني ابيات، آرايه هاي ادبي و همه صنايع به شكل 
دقيق بررسي شده اســت. خرمشاهي با اينكه 
مترجم قرآن كريم است و ترجمه او را با بهترين 
ترجمه ها -از حيث اســتحكام زبان- ازجمله 
ترجمه شيوا و روان »عبدالمحمد آيتي« می توان 
مقايسه كرد، پژوهشــگر و مترجمي فروتن و 
صميمي اســت. با او گپي درباره وضع كتاب و 
كتابخواني در ايران زديم و اوضاع امروز كتاب را 
در كشورمان با كشورهاي توسعه يافته مقايسه 
كرديم. به بحث درازدامن كاغذ و چندرسانه اي 
شــدن جهان و انقالب ديجيتال و تأثيرش بر 
كتاب و كتابخواني پرداختيم. غوري در مباحث 
زبانشناسي و غناي زبان فارســي كرديم و به 
انقالب ديجيتال و كتاب و كتابخواني بازگشتيم. 
اين گفت وگو را تا پايان بخوانيد و از دست ندهيد.

به خاطر دارم كه يك بار گفتيد كتاب، 
كاالي سرد محسوب مي شود. تعبير شما عالوه بر 
اينكه تازگي داشت، در جاي خودش به اصطالح 
خوب نشست. چرا تيراژ اين كاالي سرد امروز به 
300نسخه رسيده است؟ در دهه60 كه جمعيت 
ما به مراتب كمتر از امروز بود، كتاب شمارگاني 

بيشتر از امروز داشت.
مسئله دوســويه اســت و دو معضل جهاني مقابل 
كتاب قد علم كرده اســت. فقط هم مختص ايران 
نيست؛ اين موضوع بومي و ملي محسوب نمي شود 
و سراسر جهان را فراگرفته است. يكي چندرسانه اي 
شدن جامعه بشري است. مثاًل صدسال پيش حتي 
راديو هم نبود. بعدها به تلويزيون رسيديم و سپس 
ماهواره ها و فضاي مجازي جهــان را درنورديدند. 
انقالب ديجيتال، انقالب عظيمي است. از انقالب هاي 
صنعتي و انواع ديگر به گمانم هيچ كم ندارد. انقالب 
فرانسه يك انقالب كشوري بود يا انقالب خودمان، 
اما انقالب ديجيتال يك انقالب جهاني اســت. اين 
انقالب جاهاي بســياري از جهان را دگرگون كرده 
است. چطور بايد انتظار داشته باشيم كه بتوان كتاب 
را دانلود كرد و با وجود اين مترجم كتابي را از خارج 
كشور سفارش دهد كه قيمت پُستش هم سه برابر 

قيمت خودش مي شود! 
من كتابي را چند ســال پيش و قبل از شيوع كرونا 
ســفارش دادم. گفتند اين كتاب 20هــزار تومان 
قيمت دارد. پرسيدم چقدر براي من تمام مي شود 
تا به دستم برسد؟ گفتند 90هزار تومان هم قيمت 
پست كتاب است. اين مربوط به 3سال پيش بود و 
مي خواستم كتابي را از شهر كتابي در مشهد بخرم. 
امروز به مراتب قيمت ها باالتر رفته و وضع با آن 3سال 
پيش هم متفاوت است.  معضل دوم، بحران كم شدن 
درخت براي كاغذ است. بحران كاغذسازي جهاني 
باعث شده جهان به اين فكر بيفتد كه كاغذ و كتاب 
را از درخت نســازد. ماده اي پيدا كنند يا از زباله ها و 
بازيافت و نظاير آنها كتاب توليد شود. امروز هم دانش 
شيمي و بيولوژي جهان پيشرفت كرده و از همين 
رو اميد است كه جهان بتواند ماده اي جانشين براي 
مواداوليه كاغذ بسازد. كشــورهاي توسعه يافته در 
دانشگاه هايي مانند كلمبيا و آكسفورد كتاب هايي را 
در 50نسخه منتشر مي كردند و آن را به اطالع همه 
سايت ها و رسانه ها مي رساندند، اما به دليل پيشرفت 
فناوري امروز حتي به 2نســخه هم مي توان اكتفا 
كرد. به گمانم آن روزها ديگر گذشته است كه نياز 
به ماشين هاي بزرگ چاپ باشد. سرمايه گذاري ها 
نســبت به آن زمان هم تغيير كرده است. قبال اصال 
صرف نمي كرد كه مثاًل زير 200نسخه كتاب چاپ 
شود. اكنون وقتي بستر يك پروســه فراهم است، 
حتي مي توان يك نســخه كتاب چاپ كرد! بعضي 

جاها تقاضاهاي يك هفته يا يك ماه را جمع مي كنند 
و وقتي به تعداد قابل مالحظه اي براي مخاطبان انبوه 
رسيد، مثاًل به 150 يا 200نسخه، كتاب مورد نظر را 
چاپ مي كنند. از اين دست كارها هم مي توان براي 
صرفه جويي كاغذ انجام داد؛ چنانچه برخي كشورها 
هم چنين كرده اند. اين شــمارگان البته براي ايران 
امروز يك تيراژ به شمار مي رود. يكي از كتاب هايم 
13بار چاپ شــده. پس از كتاب »حافظه هاي من« 
دو كتاب ديگر نوشتم كه منتشر شد. يكي از آنها با 
عنوان »حافظ حافظه ماســت« به چاپ رسيد. اين 
كتاب دوم به رغم اينكه 13بار چاپ شده، هر چاپي 
كه من در خاطر دارم حدود 200نسخه اي بوده. من 
با اين وضع موجود از خودم و نه حتي از خوانندگان 
خجالت مي كشم. باور كنيد كه نزد خودم هم موضوع 
لوس مي شود. اين پرسش در ذهنم جان مي گيرد كه 
اصال چرا چنين كتابي نوشته ام كه فقط 200مخاطب 
داشته باشــد!؟ اين كار را با دســتگاه كپي هم كه 

مي توانستم انجام دهم! 
باري... البته ناشران هم مشكالت خودشان را دارند 
و موضوع را نمي توان به گردن آنها انداخت. چنانچه 
عرض كردم بحران كاغذ و موضوع چندرســانه اي 
شدن جهان و انقالب ديجيتال، عمده ترين مسائلي 
است كه ما با آنها سر و كار داريم. حال شما از جناب 
آذرنگ، فاني و دوســتان صاحب نظــر ديگر كه در 
انتشــاراتي هاي بزرگ كار مي كننــد، مانند خانم 
رضايي در انتشارات علمي و فرهنگي پرسش كنيد 
تا موضوع براي مخاطبان تان در شــماره هاي ديگر 
روزنامه روشــن تر شود. همين انتشــارات علمي و 
فرهنگي كتاب »تخت جمشيد« را منتشر كرده كه 
شاهكاري در نوع خود محسوب مي شود و قريب به 
56سال از چاپ نخستش مي گذرد. اين كتاب سراسر 
طرح و نقش ونگارهاي معماري است. نه اينكه براي 
نشان دادن زيبايي هاي تخت جمشيد باشد بلكه براي 
نشان دادن آنچه تخت جمشــيد قبال بوده به چاپ 
رسيده اســت. يعني مردم بدانند كه در اصل تخت 
جمشيد چه بوده. اين تصاوير و طرح ها توضيحاتي 
هم دارد كه در آنها به وصف و معرفي تاالرها و پلكان ها 
مي پردازد اما اين دو معضل نمي گذارد كه مثال همين 
كتاب جان بگيرد. به گمانم اين دو موضوع باعث شده 

كه كتاب با بحران روبه رو باشد. 
هيچ علت ديگري در اين بين وجود 

ندارد؟ مثاًل غفلت مردم از كتاب و كتابخواني؟
علت ســوم ديگر را اگر بخواهيم بررسي كنيم بايد 
بگويم كه مردم ديگر وقت ندارند. درســت است كه 
در دوران كرونــا آنها حبس خانگي شــده اند اما در 
عين حال باز وقت ندارند. ســاعت كار آنها با ساعت 
غيركارشان مرز واضح و روشــني را درنمي نوردد و 
تكليف ما به نوعي با اين زمان آشــكار نيست. مردم 
دچار نوعي ندانم كاري شــده اند. تا ســاعت را نگاه 
مي كنند مي بينند كه به 9شب رسيده اند و بايد دو 
ساعت بعدش هم اســتراحت كنند. من كه خودم 
نويسنده ام در اين بين وقت كم مي آورم. بنابراين در 
اين فرصت كوتاه سعي مي كنم چند مقاله بخوانم و 
روزنامه ها را مرور كنم و مجله ها را ورق بزنم. به دليل 
اينكه در دوران كرونا دلبستگي ام به رباعي زيادشده، 

چند رباعي هم مي گويم.
قصد داريد اين رباعي ها را چاپ كنيد؟

بله. اتفاقا يك مجموعه شعر مي شود كه انتشارات نگاه 
آن را منتشر خواهد كرد. عنوان احتمالي اين مجموعه 
»چقدر آسمان دارم« است و سروده هاي 60سال مرا 

دربرمي گيرد. يعني از سال1340 تا 1400.
قالب شان همه رباعي است؟

خير. شــعر قديم، جديد، رباعي، غــزل، قصيده و 
حتي شعر نيمايي و ســپيد هم ميان شان به چشم 
مي خورد. به نوعي همه ژانرها يا قالب ها در اين كتاب 

وجود دارد.
مي خواهم بدانم كــه در عهد كرونا 

چقدر سعي كرده ايد آدمي مكتوب باقي بمانيد؟
مثالي مي زنم تا موضوع برايتان روشــن شود. اين 
موضوع فراتر از كتاب و كتابخواني است. شايد باورتان 

نشود اما من حتي برخي مواقع هنوز نامه مي نويسم! 
اگر بخواهم پاسخ كسي را بدهم كه از طريق تلفن در 
دسترس نيست، به هيچ وجه خودم را بيهوده ناراحت 
نمي كنم و برايش نامه مي نويســم. نامه، امروز گويا 
كال از جامعه بشري خارج شده و ديگر در دسترس 
نيست! گويي نامه متعلق به جهان هاي توسعه نيافته 

است؛ اما من چنين نمي انديشم.
گفتيد بحران كاغذ، جهاني است. آيا 
كشورهاي توســعه يافته جهان هم كتاب را به 

محاق بحران برده اند؟
نه تنها كتاب در آنجاها هم تأثيرش كمرنگ شــده، 
بلكه شمارگان روزنامه ها هم فروكاسته شده. چنانچه 
اطالع دارم بســياري از روزنامه ها در كشــورهاي 
توسعه يافته جهان تعطيل شده اند. تيراژ يك ميليوني 
هم اكنون براي آنها و البتــه در برخي نقاط تبديل 
به  رؤيا شده اســت. البته در خود ايران هم پيش از 
ايام كرونا و اگــر بخواهيم خيلــي دور نرويم، يكی 
دو دهه پيش، مطبوعات چندصدهزار نســخه اي 
داشته ايم و آن را تجربه كرده ايم. در عرصه كتاب هم 
چنين تجربياتي را از پس سر گذرانده ايم. نام عادل 
فردوسي پور به هيچ وجه تابو نيست. در همين دوره 
كتابي كه ايشــان ترجمه كرد، چندصدهزار نسخه 

تيراژ خورد.
مردم در مترو و وســايل حمل ونقل 
عمومي با گوشــي هاي لمسي بازي مي كنند اما 

كتاب نمي خوانند. چرا؟
ايــن معضلي اســت كه بايــد جامعه شناســان و 
روانشناسان اجتماعي به آن رسيدگي كنند و اقدامي 
انجام دهند تا گردن ها با وســيله اي باال نگه داشته 
شــود! بچه ها و نوجوان ها اگر بازيچه اي ديدند بايد 
خوشحال شــوند اما متأســفانه نمي بينند و گويي 
چشم شــان را بــه روي همه  چيز بســته اند و فقط 
گوشي هاي لمسي شــان را مي بينند! بچه 10ساله 
و 9ساله هم گوشــي همراه دست گرفته. خب، اين 

فاجعه است!

حتي مرد 50ساله هم با گوشي لمسي 
بازي مي كند اما هيچ به اين نمي انديشــد كه از 

وقت هدررفته اش بهره ببرد.
پيش از انقالب هاي اجتماعي كه در شــرق و غرب 
جهان پيش رفته اند و حتي در كشورهاي مسلمان 
تأثير و نفوذ داشــته اند، نهضت كتابخواني جمعي و 
ملي از سر گذرانده شده است. اين را يادگاري از من 
داشته باشيد)با لبخند( كه اساساً سرانه فرهنگ در 
ايران پايين است. از كسي كه حسابدار يك شركت 
است، وقتي مي خواهيم نام 5شاعر ايراني را بگويد، 
درمي ماند. رودكي به ذهن او خطــور نمي كند. به 
يادآوردن نام سنايي براي او دشوار است تا چه رسد 
به اينكه ديوان سنايي را دست بگيرد و بخواند. گويي 
بين جهان او و جهان سنايي هزارسال فاصله است. 
اين حسابدار ساده گويي نمي تواند واژگاني را كه در 

ديوان سنايي يا رودكي است درك كند.
زبان فارسي كه از 1200سال پيش تا به 

امروز هنوز قابل فهم است. چنين نيست؟
نمي دانم بگويم از معجزات زبان فارســي است يا از 

بليه هايش. همان طور كه به درستي و تا حدودي اشاره 
كرديد مي گويند ما امروز زبان شاهنامه را مي خوانيم 
و مي فهميم. اين امر هم نه البتــه به طور مطلق اما 
به طور نسبي درست است. اما زبان شناسان معتقدند 
كه اين نشانه تحول پذيري و تكامل اندك زبان است.

در دوره هاي اخير به نظر شــما زبان 
فارســي تغييرات عديده به  خود نديده است؟ 
همين االن اشاره كرديد كه به فرض يك حسابدار 

دركي از همه واژگان ديوان سنايي ندارد.
البته زبان امروز ما با زبان متون كالسيك مان تغيير 
كرده و نمي توان منكر اين امر شــد. از قاجار به بعد 
زبان فارسي تغييرات عمده به خود ديد. سير تغيير دو 
زبان پهلوي اشكاني و ساساني هم قابل بررسي است 
و عمده به شــمار مي رود. امروز بنگريد و ببينيد كه 
چقدر اصطالح در زبان مردم امروز وارد شده. معتقدم 
از اين اصطالحات مي توان فرهنگ جديدي نوشت. 
نمونه آن سريال آقاي فتحي است كه زبان محاوره اش 
شگفت آور بود و يكي از منتقدان و پژوهندگان خوب 
زبان فارسي، يعني خانم ســايه اقتصادي نيا كه در 
زمينه هاي مختلــف زباني و ادبــي صاحب نظرند، 
نقدي نوشــتند و اعالم كردند كه 60-50اصطالح 
اين ســريال كه تاريخ روايتش به 70ســال پيش 
بازمي گردد، نبوده و مربوط به دوره آن سريال نيست 

و جديد است.
تحول زباني ما به دليل انقالب و تحوالت همه جانبه 
جهاني، سرعت گرفته و تغييرات عمده به خود ديده. 
واژه گيري و واژه دهي و تحول فارسي به ويژه در چند 
دهه اخير شتاب قابل توجهي دارد و تأثير اين مهم را 
روي كتب مختلف و زبان محاوره مردم هم مي توان 
مشــاهده كرد. ما امروز البته ديگر از زبان عربي كم 
لغت مي گيريم. 50 تا 60درصد مفردات و تركيبات 
زبان فارسي قديم و جديد عربي است. از سالم عليكم 
گرفته تا خداحافظ. اولي كه كامل عربي است و دومي 
مركب. »خدا« همان طور كه مي دانيم واژه فارسي و 
»حافظ« واژه عربي است. امروز برخالف گذشته ورود 
واژه هاي انگليسي و به تعبيري بين المللي در زبان 
فارسي زياد شده؛ واژه هايي مانند سلبريتي، الكچري 
و غيره. به جاي الكچري راحت مي توانيم واژه لوكس 
را به كار ببريم كه البته آن هم فرانسه است اما قدمت و 
كاربرد بيشتري دارد. ما كه اينها را داشتيم، پس چرا 

دوباره وارد زبان شان مي كنيم؟ 
ورود اين لغات به زبان به چه شــكل 

است؟ يعني واقعا از كجا مي آيند؟
معموال مهاجران مختلف كه به خارج از ايران سفر 
مي كنند و به كشور بازمي گردند اين واژگان بيگانه را 
وارد زبان مي كنند. تأثير اين طيف از مهاجران بر زبان 
فارسي كم نيست و بايد توسط زبان شناسان به طور 
دقيق بررسي شود. آنها اين واژگان را بدون خجالت 
به كار مي برند. حتــي واژه »واكســن« هم معادل 

»مايه كوبي« داشت.
آيا در انقالب ديجيتــال، كتاب كال 

فراموش مي شود؟ پس از اين دوره چه؟
نه.

پس جايگاه كتاب پــس از انقالب 
ديجيتال كجاست؟

مردم پس از اينكه ديوانه وار به ديجيتاليسم جهاني 
روي آوردند، آرام تر مي شوند. مثال كوتاهي مي زنم 
تا موضوع برايتان روشن شود. امروز راديو رسانه اي 
نيست كه مردم برايش سر و دست بشكنند. در عين 
حال رسانه معقول و دلپذيري است كه شايد بگويند 
پيرمردپسند است، اما تا حد قابل تأملي معقول است. 
ما 82سال اســت كه راديو داريم يا كمتر از 60سال 
اســت كه تلويزيون وجود دارد اما امروز مردم ديگر 
براي راديو و تلويزيون به اصطــالح هول نمي زنند. 
روزي اينترنت و تحوالت ديجيتال هم جزو عادات 
زندگي مردم مي شود. من در اين عرصه صاحب نظر 
نيستم اما نظر صاحب نظران را جويا شده ام كه اگر 
آن را محدودســازي كنيم، بين 50 تا 100سال در 
تحوالت جهاني از مردم كشــورهاي توســعه يافته 

عقب خواهيم افتاد.

كتاب

مهارت

تازه هاي نشر

 چگونه فرهنگ مطالعه 
در خانواده ها  زنده مي شود

اگر كتابخوان خوبي باشيم مي توانيم از كتاب هاي مناسبي كه در 
اطرافمان هستند، لذت ببريم. عادت به مطالعه كمي دشوار است، 
اما با اندكي تالش مي توانيم ايــن فرهنگ خوب را در خود زنده 
كنيم. براي زنده كردن فرهنگ مطالعه و كتابخواني بايد اول از 
خودمان شروع كنيم. اگر توقع داريم فرزندانمان بي آنكه ما كتاب 
بخوانيم، كتابخوان هايي حرفه اي شوند، انتظاري باطل داشته ايم. 
عالوه بر اين بدانيم كه كتاب خواندن از هر كار به ظاهر فرهنگي اي 
دشوارتر است؛ سخت تر از كنسرت رفتن، فيلم و سريال و نمايش 
ديدن و كارهايي از اين دست. بنابراين بايد خودمان را وادار كنيم 
به خواندن و تنبلي را كنار بگذاريم. عادت به مطالعه بايد در وجود 
هر فرد نهادينه شود؛ در غير اين صورت تنها به مطالعه مي توان 
به شكل يك گذران وقت نگاه كرد. اين چند پيشنهاد به ما كمك 
مي كند تا نه تنها پس از مدتي كوتاه كتابخواني حرفه اي شويم، 

بلكه مطالعه تبديل به يكي از مفرح ترين سرگرمي هاي ما شود:

انتخاب كتاب در زمينه اي كه به آن عالقه مند هستيد   اگر شما به رشته يا زمينه خاصي عالقه منديد و از آن 1
لذت مي بريد به دنبال انتخاب كتاب هايي باشــيد كه در زمينه 
آن رشــته ها هســتند. با اين كار عادت مطالعه در شما كم كم 
نهادينه مي شود و پس از مدتي از هر كتابي در هر زمينه اي و با 
هر محتوايي لذت مي بريد. اما درباره ديگر اعضاي خانواده، اجازه 
بدهيد آنها خودشان طبق سليقه هايشان كتاب انتخاب كنند؛ 
به ويژه درخصوص فرزندان كودك و نوجوانتان سليقه شخصي تان 

را به آنها تحميل نكنيد.

ادبيات داستاني يا غيرداستاني   تعدادي از كتاب ها كامال ســاخته و پرداخته تخيالت 2
نويسنده و تلفيقي از حقيقت و تخيل نويسنده  هستند. به اين 
آثار كتاب هاي داستاني مي گويند. رمان ها، داستان هاي كوتاه 
و افسانه ها نمونه خوبي از اين دسته هستند. اين گونه كتاب ها 
مي توانند شــما را به جاهاي ديگر ببرند و به قدرت تخيل شما 
كمك كنند. اين دسته از كتاب ها براي عالقه مند شدن به مطالعه 
و لذت بردن از كتاب بسيار مناسبند. اما كتاب هاي غيرداستاني 
مبناي حقيقي دارند؛ مانند كتاب هاي تاريخي و علمي، اما اين به 
آن معنا نيست كه اين دسته از كتاب ها خسته كننده  هستند، بلكه 
براي آغاز كار مناسب نيستند، اما با خو گرفتن به عادت پسنديده 

مطالعه مي توان پس از مدتي كوتاه از آنها هم لذت برد.

از ساير اعضاي خانواده كمك بگيريد  از فرزندان و همســرتان و كساني كه به آنها عالقه مند 3
هستيد يا خصوصيات مشتركي با آنها داريد، بخواهيد كتاب هايي 
را كه خوانده اند و از آن لذت برده اند به شما معرفي كنند. با اين كار 
شما هم شايد از كتابي كه آنها خوانده اند، لذت ببريد و همين امر 
نقطه اي براي لذت بردن از مطالعه باشد. عالوه بر اين به بچه ها 
در محيط خانه اهميت داده ايد و آنها حس خوبي خواهند داشت 
از اينكه جدي گرفته شده اند و بر آينده مسير كتابخواني آنها هم 

تأثير گذار است.

از متخصصان مشورت بگيريد  كتابخانه مكان خوبي است تا شما بتوانيد كتاب هايي را 4
كه دوست داريد پيدا كنيد و مجبور نباشيد خودتان درباره آنها 
تحقيق كنيد؛ بنابراين درباره عاليق تان با كتابداران صحبت كنيد 

تا آنها در اين زمينه شما را ياري كنند.

برپايي جلسه كتابخواني  با دوستانتان قرار بگذاريد تا هر كسي كتابي مشخص 5
را بخواند و پس از مطالعه درباره آن كتاب ها با هم صحبت كنيد. 
اين كار شما را تشويق مي كند تا هم يك جلسه دوستانه داشته 
باشــيد و هم پيش زمينه اي از كتابي را كه نخوانده ايد در ذهن 
داشته باشيد تا تصميم بگيريد كه اين كتاب را بخوانيد يا نه. اين 
كار را به بچه هايتان هم توصيه كنيد كه چنين جلســه هايي با 

دوستانشان بگذارند.

به مطالعه تنها به عنوان سرگرمي نگاه نكنيد  همه افراد به مطالعه به عنوان نوعي سرگرمي نگاه و فكر 6
مي كنند كه اگر آن را انجام ندهند، كار اشتباهي مرتكب نشده اند، 
اما اگر به مطالعه به عنوان يكي از نيازهاي ضروري زندگي نگاه كنيم 
ياد مي گيريم تا مثل غــذا خوردن مطالعه 
را هرگــز فراموش نكنيــم. با چنين 
گام هاي مؤثري شايد در كمتر از يك 
ماه بتوان عادت خوب مطالعه را در 

خود پرورش داد.
 منبع:كيد هلت  
نويسنده:ماري ال گاوين

سيمرغ شعر
جلد پنجم »ســيمرغ شــعر« 
برگزيده  اشعار شاعراني از سراسر 
كشور است كه بعد از كارشناسی 
و بررســی از بين صدها شــعر 
انتخاب و در 128 صفحه از سوي 
نشر بيد به بهاي 65 هزار تومان 
منتشر شده اســت. در جلدهاي 
قبلي نيز در هر مجلد 20 شــاعر 
 و آثارشــان معرفي شــده بود.

حامد احمــدزاده، مريم صفــری، پديده احمــدی، همايون 
رحيميان، محمدباقر آزاد، آرزو حاجی خانی، رحيمه احمدپور، 
زيبا غفاری، بهاره كيانی قلعه سردی، فاطمه كريمی، ريحانه 
وطن خواه، زينب فخاری، هاجر جعفرزاده، پريســا هادی پور 
)گيلدا(، خاقان كرمی، علی لوان آرانی، عليرضا داودی مقدم، 
داود نادعلی، علی سلطانی نژاد و شهربانو قادري آبادي شاعراني 
 هستند كه سروده هايي از آنها در اين دفتر منتشر شده است.

اين كتاب به همت كانون شاعران معاصر و با گردآوری عبداهلل 
محمدزاده به انتشارات بيد ارائه شده است.

مرجان آقبالغي
مترجم

معماي توسعه
كتاب»معماي توسعه« با زير عنوان تجربه ماهاتير و مالزي 
را علي اشرف افخمي به فارسي برگردانده و به تازگي از سوي 

انتشارات نيستان منتشر شده است.
افخمي در بخشــي از مقدمه خود بر كتاب تــازه اش كه با 
موضوع نگاهي به زندگي و ايده هاي اقتصادي و حاكميتي 
ماهاتير محمــد از بنيانگذاران دوران نــو اقتصادي مالزي، 
نوشته شده است با اشاره به سفر ســال 2016خود به اين 
كشور به منظور شركت در كنفرانســي با موضوع بانكداري 
اسالمي و ديدار با ماهاتير محمد، درباره ريشه هاي نگارش 
اين كتاب به موضوعات جالبي اشــاره كرده اســت. او بيان 
مي كند كه ماهاتير محمــد، مهم ترين كارش حركت دادن 
مالزي به سمت توسعه و ايجاد فهم و فرهنگ »اعتمادسازي« 
در اين كشور بوده است؛ به طوري كه مردم اين كشور بتوانند 
با تكيه بر آن، سيستمي تازه از ارزش ها، اخالقيات و ديدگاه ها 
را براي رسيدن به توسعه و مدل شدن به كشور توسعه يافته 
طي كنند كه اين موضوع به اذعــان افخمي و البته ماهاتير 
محمد محقق شده اســت.كتاب »معماي توسعه« روايتي 
است از مسير پر فراز و نشيبي كه مالزي، رهبر و مردمان آن 
طي كرده اند تا بتوانند به توسعه مدنظر خود طي سال هاي 
اخير دســت پيدا كنند. اين كتاب با مــروري بر زندگينامه 
ماهاتير محمد آغاز و در ادامه، ريشه هاي انديشه و تفكر وي را 
براي بازسازي اقتصادي كشورش مورد توجه و كنكاش قرار 
مي دهد و در ادامه نيز سعي مي كند متني عبرت آموز بر پايه 
مستندات تاريخي از آنچه در مالزي براي رسيدن به توسعه 
طي شده را ترســيم كند. اين كتاب همچنين ديدگاه هاي 
ماهاتيــر محمد درباره جهاني شــدن و مواجهــه جهان با 
مسلمانان و پيشرفت جوامع آنها را نيز مدنظر قرار داده است. 
انتشارات نيستان اين كتاب 208صفحه اي را به بهاي 55هزار 

تومان منتشر كرده است.

تازه هاي نشر 
اقتصاد

من هستم گيلگمش
»مــن هســتم گيلگمــش« مجموعه اي اســت از 
نمايشــنامه هاي ســعيد تشــكري كه در سال هاي 
نه چندان دور با عنوان نمايشنامه نويس و در سال هاي 
اخير با عنوان نويســنده و داستان نويس، نام آشنايی 
برای مخاطبان خود شده است. تشــكري در اين اثر 
مجموعه هفت نمايشنامه كوچك را گرد هم آورده كه 
همه آنها با نخ تســبيح »روايت و نوشتن« به يكديگر 
متصل شده است. تشكري در نوشــتن، وامدار زبان 
فخيم خراساني در سنت ادبيات فارسي است. زباني 
كه عبارات و كلمات را شكوهمند انتخاب كرده و در 
فضاسازي ها به خوبي از عهده ترسيم اساطيري خير 
و شــر بر مي آيد. او در اين نمايشنامه ها نيز به ويژه در 
بخش هايي كه شخصيت پردازي آنها متأثر از ادبيات 
و شخصيت هاي تاريخي ايران است، اين موضوع را به 

اوج خود رسانده است.
ســنت روايي تشــكري در نمايشنامه نويسي چه در 
متن هاي تاريخي و چه در متن هــاي امروزي دوري 
گزيدن از موقعيت سازي فيزيكال و حركت به سمت 
فضاسازي زباني است. به عبارت ساده تر؛ ادبيات، كلمه 
و روايت براي او دســتمايه اي اســت كه به كمك آن 
تمامي آنچه را كه درصدد بيان آن است، بازگو مي كند 
و به همين خاطر در متن هاي او كمتر مي توان سراغ 
از خلق موقعيت هــاي خاص بــراي چينش صحنه 

نمايش گرفت.
انتشارات نيستان اين كتاب 188صفحه اي را به بهاي 

51هزار تومان منتشر كرده است.

تازه هاي نشر  
نمايشنامه

ايرانيان باستان 
كتاب »ايرانيان باستان« اثر ماريا بروسيوس، شرح فشرده اي 
است از تاريخ و فرهنگ 3 سلســله پادشاهي ايران، پيش از 
ورود اسالم به بين النهرين و ايران. ماريا بروسيوس، دانشيار 
تاريخ باستان در دانشگاه نيوكاسل، در اين كتاب با در نظر 
گرفتن جديدترين پژوهش ها، سلســله هاي هخامنشــي، 
اشكاني و ساساني را مرور كرده و كوشيده خوانندگان عادي و 
دانشجويان تاريخ و تمدن هاي باستان و عالقه مندان به تاريخ 
را بهتر با جامعه، فرهنگ، دستگاه اداري، اقتصاد و مذاهب 
ايران باستان آشنا كند. بروســيوس در اين كتاب از نظرگاه 
تازه اي، تاريخ ايران را بررســي كرده كه به دور از نگاه قالبي 
ساختگي است كه يك سويش غرب است و سوي ديگرش 
شرق. در واقع در تاريخ نگاري اروپايي، ايرانيان باستان عمدتا 
براســاس منابع يوناني و رومي توصيف شده اند، منابعي كه 
ايرانيان را از نظر سياســي، فرهنگي و اجتماعي فرو دست 
انگاشــته اســت. به رغم چنين رويكردي، ايــن پژوهش با 
روشني تمام، به واقعيت تاريخ ايران باستان مي پردازد و حق 
مطلب را درباره فرهنگ، هنر، اقتصاد و قدرت نظامي ســه 
سلسله هخامنشيان، اشكانيان و ساسانيان ادا مي كند. ماريا 
بروسيوس، دانشيار تاريخ باستان در دانشگاه نيوكاسل است 
كه به ايران نيز ســفر كرده و آثار متعددي هم درباره تاريخ 

ايران نوشته است.
نشــر ماهي، اين كتاب 280صفحه اي را با ترجمه عيســي 

عبدي به بهاي 28هزار تومان منتشر كرده است.

تازه هاي نشر  
تاريخ
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فرشاد شيرزاديگفت وگو
روزنامه نگار

امــروزگویانامــهنوشــتنكالازجامعه

بشــریخارجشــدهودیگردردسترس

نیست!گویینامهمتعلقبهجهانهای

توســعهنیافتهاســت،امــامــنچنیــن

نمیاندیشمواگربخواهمپاسخكسی

رابدهمكهازطریقتلفندردســترس

نیست،برایشنامهمینویسم
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شما به عنوان يكي از نويسندگان فعال 
در زمينه ادبيات علمي- تخيلي در كشورمان، 
سابقه اين ژانر ادبي در بين نويسندگان ايراني 
را چقدر مي دانيد و نمونه هــاي اوليه متعلق به 

كدام يك از نويسندگان است؟
داستان نويسي در كل، پديده اي نو در ادبيات ايران 
است. قدمت داستان نويسي مدرن هنوز به صد سال 
در ايران نرسيده اســت. در آثار نويسندگان پيش از 
انقالب، به نمونه هاي انگشت شماري مي توان اشاره 
كرد ازجمله كتاب »رســتم در قرن بيســت و دوم« 
به قلم آقــاي صنعتــي زاده. اما در دهــه 90، من و 
نويسندگان ديگر، به صورت جدي شروع كرديم به 
نوشتن داســتان هاي گمانه زن)فرا طبيعی(، هم در 

ژانر علمي- تخيلي و هم فانتزي و وحشت.
سال 1395نخســتين رمان علمي- 
تخيلي شما با عنوان كاج زدگي منتشر شد، چطور 
شد تصميم گرفتيد به سراغ اين ژانر ادبي برويد؟

من از كودكي عاشــق ژانر علمي- تخيلي بودم؛ چه 
در كتاب، چه در فيلم و ســريال. بــراي پايان نامه  
كارشناسي ارشد هم موضوع را مرتبط با گونه علمي-

 تخيلي انتخاب كردم و همين باعث شد مباني نظري 
اين ژانر را عميق تر مطالعه كنــم. اما در ايران نمونه  
رمان علمي- تخيلي نداشــتيم و رفتن به سمت اين 
ژانر مثل راه رفتن در تاريكي بود. با اين حال وقتي ايده 
كاج زدگي به ذهنم آمد، اول يك داستان كوتاه نوشتم 
و بعد آن را به طرح رمان تغيير دادم. طرح را براي چند 
نفر خواندم و نهايتاً تصميم گرفتم داستان را بنويسم و 

قدم در اين راه مبهم بگذارم.
انتشــار رمان كاج زدگــي به عنوان 
نخســتين اثر شــما در ژانري متفــاوت، چه 
واكنش هايي  بين مخاطبان آثارتان و نويسندگان 
ايراني داشت و رويكرد شــما در مواجهه با اين 

اظهارنظرها چه بود؟ 
كتاب كاج زدگي اســفند 95منتشر شــد. در ابتدا، 
واكنش خاصي نداشت و حلقه  ادبي نسبت به كتاب 
سكوت كردند. اما كم كم مخاطبان و عالقه مندان ژانر 
علمي- تخيلي، كتاب را خواندند و استقبال آنها خوب 
بود. سال 96به عنوان رمان برتر در مجله دانستني ها 
انتخاب شد و سال بعد در نخستين دوره جايزه نوفه 
از كتاب تقدير شد. به مرور خوانندگان علمي- تخيلي 
بيشتري به ســمت كتاب آمدند و با اينكه به عنوان 
نخستين كتاب ايراني در اين ژانر، انتقاداتي به كتاب 
داشتند، در كل نظرات مثبتي گرفتم و همين باعث 
شــد با اطمينان خاطر بيشتري به ســمت اين ژانر 
حركت كنم. موضــوع كاج زدگي درباره  ويروســي 
مشــابه كروناســت كه پاندمي مرگباري در جهان 
به وجود مي آورد. بعد از شيوع كرونا، پيام هاي زيادي 
از مخاطبان كاج زدگي گرفتم مبني بر تشابه فضا و 
موضوع داستان با اتفاقي كه در حال افتادن بود و در 
واقع كرونا باعث شد كاج زدگي دوباره مطرح شود و 
مخاطبان تازه اي جلب كند. با اينكه بعد از كاج زدگي، 
6كتاب ديگر در اين ژانر منتشــر كــردم، هنوز مزه  
نخستين كتاب علمي- تخيلي ايراني براي مخاطبان 
باقي مانده و بعضي از خوانندگان آثار من هســتند 
كه همچنان اين كتاب را بيشــتر از باقي كتاب هايم 

دوست دارند.
در كشــور ما ادبيات علمي- تخيلي 
ســابقه چنداني ندارد و در سال هاي اخير است 
كه برخي نويسندگان از جمله شما وارد اين حوزه 
نوشتاري شده ايد. دليل اين پيشينه ضعيف را در 

چه مواردي مي دانيد؟
همانطور كه گفتم داستان نويســي در ايران سابقه  
طوالني ندارد و طبيعي است كه نسبت به كشورهاي 
غربي، در اين زمينه عقب باشــيم، در واقع هنوز راه 
زيادي داريم تا اين تأخير را پر كنيم. از طرفي داستان، 
واكنشــي به جامعه اســت و رمان مدرن برآمده از 

جامعه  مدرن اســت. ما هنوز در جامعه  مدرن به سر 
نمي بريم و هنوز كشمكش  بين ســنت و مدرنيته، 
مسئله  اصلي ماست. بديهي است كه به جاي پرداختن 
به موضوعاتي كه در آينده مي گذرند و جهان سازي 
برخاســته از علوم و تكنولوژي هــاي جديد دارند، 
داســتان ايراني بيشتر معطوف باشــد به گذشته و 
مشــكالت اجتماعي و اقتصادي زمــان حال. براي 
اينكه ادبيات ژانري در جامعه پيشتاز شود، به نوعي 
دغدغه  زندگي شهري مدرن نيازمنديم كه هم اكنون 
با توجه به مسائل اصلي جامعه به خصوص فرهنگي، 
ايدئولوژيك و اقتصادي، هنوز سطح نيازهاي رواني ما 

به آن نرسيده است.
موقعيت فعلي ژانــر ادبيات علمي-

 تخيلي در كشورمان را، با توجه به غلبه ترجمه 
بر تأليف در اين زمينه چطور ارزيابي مي كنيد؟

از نظر حجــم آثار توليــدي خيلي عقبيــم. تعداد 
نويسندگان اين ژانر در ايران به تعداد انگشتان دست 
هم نمي رسد و تعداد كتاب هاي تأليفي هنوز خيلي 
كم اســت. اما ما هر روز بهترين آثار علمي- تخيلي 
جهان را بدون پرداخت هيــچ كپي رايتي، ترجمه و 
منتشر مي كنيم. نويســندگان ژانر علمي- تخيلي 
در ايران، نه تنها مســير مشــخصي جلوي رويشان 
نيست و بايد خودشان راه را بسازند و علمي -تخيلي 
را بومي ســازي كنند، بلكه در كنار اين كار ســخت 
بايد با بهترين آثار دنيا كــه از فيلتر جوايز و فروش و 
اقتباس هاي موفق ســينمايي و سريالي گذشته اند، 
رقابت كنند. اين قضيه، كار را ســخت مي كند. اما تا 
همين جا هم به نظر من ميانگين كيفيت آثار تأليفي 

منتشر شده قابل قبول و قابل دفاع است.
با توجه به نوپا بودن اين ژانر در ايران 
و شناخت نســبتا كم مخاطبان از داستان هاي 
علمي- تخيلي به ويژه در حوزه تأليف، چشم انداز 

اين ژانر در سال هاي آينده را چگونه مي بينيد؟
به دوره اي رســيده ايم كه متولدان دهه های 70و80 
عمده  مخاطبان آثار داستاني را تشكيل مي دهند. اين 
نسل، با توجه به حركت جامعه به سمت مدرن شدن، 

تفاوت هاي زيادي با نســل هاي قبلي دارند. با وجود 
شبكه هاي اجتماعي، اينترنت و دسترسي به فيلم ها و 
سريال ها و كتاب ها در سطح جهاني، آشنايي بيشتري 
با داستان ژانري دارند و نسبت به آن نه تنها دافعه ندارند 
بلكه رغبت زيادي نشان مي دهند. در واقع مخاطب 
بالقوه اي وجود دارد كه اتفاقا عالقه دارد داستان ژانري 
ايراني بخواند كه با مختصات زيستي خودش همخواني 
داشته باشد و بتواند با آن همذات پنداري كند. همين 
نياز بازار و موفقيت نسبي آثار ژانري كه تا كنون منتشر 
شده اند، نويسندگان بيشتري را به قلم زدن در ادبيات 
ژانري تشويق كرده است. همينطور ناشران بيشتري 
هم اكنون از داستان ژانري تأليفي حمايت مي كنند 
و كم كم دارد مسير مناســبي باز مي شود. تنها حلقه  
مفقود هم اكنون همچنان اقتباس سينمايي است كه 
اميدواريم در سال هاي آينده، فيلمسازان ايراني هم با 
استقبال از آثار خوب ژانري تأليفي، تحولي در سينماي 

ايران به وجود آورند.
پيشرفت هاي علمي در دهه هاي اخير 
چه كمكي به ادبيات علمي- تخيلي كرده و اصوال 
آيا ارتباط مستقيمي بين پيشرفت هاي علمي با 

كيفيت آثار ادبي در اين زمينه وجود دارد؟
در واقع پيشــرفت هاي علمي ممكن اســت كار را 
ســخت تر كرده باشــد! به هرحال بخش مهمي از 
داســتان علمي -تخيلي، جهان ســازي است كه بر 
پايه  علم يا تكنولوژي محتمل صورت مي گيرد. هر 
چه پيشرفت بيشــتري داريم، گمانه زني و خالقيت 
بيشتري الزم داريم تا بتوانيم موضوع جديدي براي 
جهان سازي بيابيم. اما در كل داستان علمي- تخيلي 
با اينكه به علم و تكنولوژي در دنياسازي وابسته است، 
از نظر مضموني، نگاهي جهان شمول دارد. براي مثال 
آثار نويسندگاني مثل آسيموف، اچ جي ولز يا حتي 
ژول ورن، با اينكه از نظر علمي تاريخ مصرف شــان 
گذشته اســت، از نظر داستاني و مضموني همچنان 
خواندني هســتند و مخاطبــان دوره هاي مختلف 
مي توانند با آنها ارتباط برقرار كنند و داستان و پيام 

آنها همچنان تازه است.

به نظر شما يك اثر ادبي موفق در بخش 
علمي -تخيلي بايد چه ويژگي هايي داشته باشد 

كه بتواند در جذب مخاطب موفق باشد؟
علمي- تخيلي تعاريف مختلفــي دارد اما در كل چند 
شاخصه  مهم دارد ازجمله دنياسازي، پالت و مضموني 
كه معموالً به انسان و رابطه  انسان با جهان پيرامونش 
مي پردازد. با اين نگاه، داســتان علمي- تخيلي موفق، 
داســتاني اســت كه ايده  جديد و خالقانــه اي براي 
دنياسازي داشته باشد، پالت داســتاني آن جذاب و 
هيجان انگيز و داستان  از نظر مضموني، عميق و تاحدي 
فلسفي باشد. براي علمي- تخيلي ايراني، بومي سازي هم 
المان مهمي است. بومي سازي مي تواند در دنياسازي، 
داستان، مضمون و استفاده از نثر و زبان فارسي، اتفاق 
بيفتد و از همه مهم تر اينكه دغدغه هاي خواننده ايراني 

را دستمايه اصلي موضوع و مضمون كند.
به كارنامه نويسندگان ايراني در بخش 
داستان هاي علمي- تخيلي چه نمره اي مي دهيد 
و آيا نمونه هاي موفق و ايده آل در اين ســال ها 
منتشر شده يا بايد منتظر ماند تا نتيجه دلخواه در 

سال هاي آينده حاصل شود؟
تا اينجا هنوز داريم ســعي و خطا مي كنيم و كم كم 
مسير باز خواهد شد اما همانطور كه گفتم متوسط 
كيفي آثار ايراني نمره  قابل قبولي مي گيرد. بايد صبر 
كرد تا تعداد نويسندگان و آثار علمي- تخيلي ايران 
بيشتر شود تا بتوانيم با متر و معيار مناسبي كه زمان 

در اختيارمان قرار مي دهد، آنها را محك بزنيم.
استقبال ناشران از آثار علمي- تخيلي 
چگونه است و آيا ناشر تخصصي در اين زمينه در 
ايران داريم يا ناشران مختلف به شكل مقطعي و 

پراكنده كار مي كنند؟
تا شش، هفت سال پيش اثر خاصي در ادبيات ژانري 
توليد نشــده بود. خود من كتاب كاج زدگي را با نشر 
چشمه منتشر كردم كه اتفاقاً  بين مخاطبان ادبيات 
گمانه زن بازخورد خوبي نداشــت، چــون معموال 
مخاطب نشر چشــمه نيســتند. بعد از آن تالشي 
كرديم براي انتشــار آثار ژانري در قالب مجموعه اي 
تخصصي تر. سال 96انتشارات ققنوس مجموعه رمان 
ژانر هيال را راه اندازي كرد و من هم 2رمان »آدم نما« و 
»خاك آدم پوش« را در اين مجموعه منتشر كردم. اما 
ناشرهاي تخصصي ادبيات گمانه زن مثل كتابسراي 
تنديس، نشر ويدا، نشــر باژ، هوپا و... كه پيش از اين 
فقط ترجمه منتشر مي كردند و مخاطبان وفادار براي 
آثار ژانري داشتند، شروع كردند به انتشار كتاب هاي 
تأليفي و اين حركت باعث شده تا حدي پراكندگي 
از بين برود و نويسنده و مخاطب بدانند براي انتشار 
و خريد كتاب، ســراغ چه نشــري بروند. به نظر من 
اين تمركز نســبي، تأثير خوبي داشته است. فروش 
كتاب هايي كه با ناشــرهاي تخصصي ژانري منتشر 
كردم، مثل »باران زاد«، »رنسانس مرگ«، »سندروم 
ژوليت« و آخرين كتابم »زمان ســوار« بهتر بوده و 

مخاطب هدف درستي به سمت اين كتاب ها آمدند.
درباره آثار در دست ترجمه و همچنين 

آثار زيرچاپ بگوييد.
هم اكنون رماني براي گروه سني جوان )يانگ ادالت( 
نوشته ام در ژانر تريلر-فانتزي شهري. به تازگي با ناشر 
قرارداد بسته ام و فكر می كنم سال ديگر منتشر شود.

چشم انداز ادبيات علمي -تخيلي بين 
نويسندگان و مخاطبان ايراني را چگونه مي بينيد؟

اميدوارم روزي برسد كه ادبيات گمانه زن ايراني، نه تنها 
مخاطب پرتعداد داخلي داشته باشد بلكه در سطح 
جهاني مطرح شود و اقتباس هاي موفق سينمايي و 
ســريالي از آثار خوب ادبيات ژانري ما صورت بگيرد. 
براي همه  نويســندگاني كه در اين راه ســخت وارد 
مي شوند آرزوي موفقيت دارم و توصيه مي كنم صبور 
باشند و زود دلسرد نشوند تا در آينده همه با هم شاهد 
ميوه دادن درختي باشيم كه امروز نهالش را مي كاريم.

داستان علمی-تخيلی  نگاه جهان شمول دارد 
گفت وگو با ضحي كاظمي، نويسنده داستان هاي علمي-  تخيلي، درباره موقعيت و چشم انداز اين ژانر ادبي در ايران

نگاه از درون

مسئله اصلي آثار علمي- تخيلي انسان 
و ماهيت و زندگي اجتماعي اوست

اميرعباس ميثمي، امســال با انتشار 
نخستين رمان خود با عنوان»آريزونا« 
كه اثري علمي- تخيلي است، به جمع 
نويســندگان اين ژانر ادبي پيوسته 
است. آريزونا در اصل فقط يك كتاب 
علمي -تخيلي نيست، بلكه به يكي از 
زيرشاخه هاي ادبيات ژانري تعلق دارد 

به نام »ادبيات نوعجيب« )يا نوغريب برگرفته از واژه انگليسي 
New Weird Fiction(. در اين زيرژانر معموال شاهد دنيايي 
هستيم همانند جهان امروزي كه به واسطه المان هاي فانتزي 
يا علمي- تخيلي دچار دگرگوني شده است. آريزونا هم درباره 
جهاني است شبيه به همين دنياي كنوني، اما با اين تفاوت كه 
به صورت يك زندان بزرگ درآمده و تمام انسان هاي كره زمين 
هم نقش زندانــي را به خود گرفته اند. انســان ها در اين زندان 
متولد مي شــوند، زندگي مي كنند و در نهايــت با مرگ از آن 
بيرون مي روند، بدون آنكه مزه آزادي را بچشند. زيرا هيچ وقت 
تجربه اي از آن نداشته اند و براي همين، آزادي براي آنها معنايي 
ندارد. البته در اين زندان فرايندي به نام هواخوري وجود دارد 
كه هر زندانــي حداقل يك بار در نوجوانــي تجربه انجام آن را 
داشته است، اما از آنجا كه تجربه اي ترسناك محسوب مي شود، 
زنداني ها از آن گريزان هستند. آراد، شخصيت اصلي داستان 
هم يك زنداني است همانند ديگران، با اين تفاوت كه نخستين 
هواخوري او در كودكي انجام شده و همين باعث شده تا تجربه 
تلخي داشته باشد، اما سال ها بعد از آن، با زنداني ديگري آشنا 
مي شود كه به او مي گويد آن تجربه تلخ، در اصل فرصتي براي 
آزادي بوده و آراد در موقعيتي قرار مي گيرد كه بايد ميان اسارت 
و آزادي دست به انتخاب بزند و اين انتخاب ماجراهاي زيادي را 

براي او به همراه دارد.
 اميرعبــاس ميثمي دربــاره تعريــف خود از داســتان هاي 
علمي- تخيلي مي گويد:»معموال در افــكار عموم مخاطبان، 
داستان هاي علمي- تخيلي بيانگر وضعيت انسان در آينده )دور 
يا نزديك( همراه با دستيابي به فناوري هاي پيچيده است. براي 
مثال، ســفرهاي فضايي، تكنولوژي هاي خاص و خارق العاده، 
پيشــرفت هاي ژنتيك و موارد ديگر، اما داستان هاي علمي-
 تخيلي به عنوان يك ژانر بسيار گسترده تر از اين مسائل هستند 
)درســت شــبيه كلمات علم و تخيل كه به نوعي بي حدومرز 
تلقي مي شوند(. اما از نظر بســياري از صاحب نظران، مسئله 
اصلي داستان هاي علمي -تخيلي انســان و ماهيت و زندگي 
اجتماعي اوست و در اين امر سعي مي كند توجه مخاطب را نه 
به روبناي واقعيت، بلكه به زيربناي آن جلب كند. در حقيقت 
در داستان هاي علمي- تخيلي، نويسنده از گزاره هاي علمي )نه 
لزوما گزاره هاي علمي اثبات شده و نه فقط در بحث تكنولوژي( 
و تخيل خود استفاده مي كند تا با طرح  و با قرار دادن مخاطب 
در موقعيت هاي داستاني و طرح پرســش، او را به تفكر درباره 
خود به عنوان يك موجود داراي تفكــر و آگاهي، وادار كند.« 
ميثمي معتقد است برگزاري جشــنواره هاي ادبي مي تواند به 
رشد ادبيات علمي- تخيلي در ايران كمك كند؛» قطعا برگزاري 
جشنواره ها، مسابقات و رويدادهاي مشابه يكي از اموري است 
كه مي تواند در رشد و گسترش ادبيات داستاني )چه در جريان 
اصلي و چه در ادبيات ژانر( تأثيرگذار باشد. براي مثال در بخش 
ادبيات ژانري، به واسطه برگزاري جايزه نوفه يا جايزه افسانه ها، 
بسياري از عالقه مندان به داستان نويسي در حوزه ژانر، فرصتي 
پيدا كرده اند تا هم توانايي هاي خودشان را محك بزنند و هم 
با آثار ديگر افراد عالقه مند آشنا شوند و هم اينكه باعث ايجاد 
جمع هايي مي شود كه افراد حاضر در آنها مي توانند به تعامل 
و تبادل نظر بپردازند و در كنار هم ايــن جامعه  نوپاي ادبيات 
ژانري در ايران را رشد دهند.  ازجمله خروجي هاي اين جوايز 
هم مي توان به آثاري اشاره كرد كه در فرايند برگزاري و انتخاب 
ديده شدند و بعد توسط ناشــران به چاپ رسيده و در اختيار 
خوانندگان قرار گرفته اند.« وي به پيشــينه اين ژانر در ايران 
هم اشاره مي كند و مي گويد:» كال ادبيات ژانر در ايران سابقه 
زيادي ندارد و تا مدت ها، بيشتر كتاب هاي منتشر شده در اين 
حوزه، شامل ترجمه آثار نويسندگان خارج از كشور )و به ويژه 
بهترين و پرفروش ترين آثار آنها( بود. اما چندســالي است كه 
به همت افراد مختلف، توجه به آثار ژانري تأليفي )به خصوص 
علمي- تخيلي و فانتزي( جلب شده و خوانندگان ايراني نسبت 
به خواندن كتاب هاي تأليفي ژانري عالقه مند هستند. مخصوصا 
كه نويسندگان ايراني ســعي كرده اند المان هاي اين آثار را با 
المان هاي بومي پيوند بزننــد و باعث جذابيت خاصي در روند 
داستان گويي شــوند.  از نمونه هاي موفق اين آثار مي توانم به 
كتاب هاي خانم ضحي كاظمي )كه اكثرا در ژانر علمي -تخيلي 
قرار دارند و برنده جوايزي همچون جايزه نوفه شده اند( اشاره 
كنم كه هم توسط منتقدين و هم توسط خوانندگان اين حوزه 
مورد استقبال قرار گرفته و راه خود را به بازارهاي نشر در خارج 
از كشور هم باز كرده اند. البته بايد توجه داشت كه طبيعتا قدمت 
ادبيات ژانري در داخل كشور، كمتر از خارج از آن است و هنگام 
قياس بايد به آن واقع بينانه نگاه شود تا بتواند مراحل رشد خود 

را طي كرده و ارتقا پيدا كند.
ميثمي به رويكرد ناشــران ايراني با ادبيات علمي -تخيلي هم 
اشاره مي كند و مي گويد:»خوشــبختانه، با توجه به استقبال 
مخاطبان از ادبيــات ژانر )به خصوص در ميان نســل جوان(، 
ناشران توجه ويژه اي به اين بخش دارند و همين حاال تعدادي 
از ناشرين، به صورت تخصصي به انتشار آثار ژانري مي پردازند. 
نكته مهم اين اســت كه با توجه به پرســش قبل، ناشران هم 
تمايل خوبي نسبت به چاپ كتاب هاي تأليفي دارند و اگر آثاري 
استانداردهاي يك اثر خوب در اين حوزه را داشته باشد، قطعا 
توسط ناشر قبول و وارد فرايند چاپ و انتشار مي شود. همين 
حاال هم ناشريني هستند كه در صفحات اجتماعي خود، براي 
جذب آثار ژانري، فراخوان گذاشــته و از نويســندگان جوان 
حمايت مي كنند.« اميرعباس ميثمي درباره آثار در دســت 
تأليف و زير چاپ خود هم مي گويد:»آريزونا نخستين كتاب من 
و نخستين كتاب از يك مجموعه ۳ جلدي به نام بي نهايت بود و 
حاال من سرگرم نگارش جلد دوم اين مجموعه هستم. اميدوارم 
بتوانم در زمانبندي مقرر شــده نوشتن جلد دوم را تمام كرده 
و در اختيار ناشر قرار بدهم تا انشاءاهلل ســال آينده در اختيار 

خوانندگان عالقه مند قرار بگيرد.« 

سياره ای به نام ترا 
نويســندگان آثار علمــی- تخيلی در 
ايران هنوز به شــكل رسمی انجمن يا 
تشكل های صنفی مســتقل ندارند و 
بيشتر براســاس ذوق و سليقه خود و 
برداشت های شــخصی كه از ادبيات 

علمی- تخيلی دارند آثاری را خلق می كنند و اتفاقا مخاطبان قابل 
توجهی هم در بازاركتاب ايران دارند. يكی از اين نويسندگان، ايرج 
فاضل بخششی، متولد ۳0فروردين 1۳44در شهر مشهد است.  وی 
تحصيالت ابتدايی، راهنمايی و دبيرستان را در همين شهر گذرانده 
و فارغ التحصيل رشته مهندســی استخراج معدن از دانشكده فنی 
دانشگاه تهران است. داستان های او در شاخه ادبيات علمی- تخيلی 
قرار می گيرد و با رويكرد به مســائل انسانی تقسيم بندی می شود. 
ازجمله آثار او می توان به كتاب های »انسان ها و ابربرج ها«، »پيامی 
از فراسوی زمان«، »فرشته نگهبان«، »بيمار اتاق ۳20«، »فرزندان 
خورشيد«، »معدن رود زرد«، »سفر به ســياره ترا« و »آقای نسل 
چهار« اشاره كرد. فاضل بخششی درباره فعاليت های نويسندگی 
خود در بخش ادبيات علمی- تخيلی گفته است؛»روزی فكر كردم 
در مملكت نوشتن اثر تخيلی كم است و شروع به نوشتن كردم كه 
نتيجه آن شامل 9كتاب و 100داستان كوتاه است. معتقدم تخيل 
نخستين قدم برای هر كاری است و متأســفانه در ايران زياد روی 
تخيل كار نمی شود و به همين دليل نوآوری ها كم شده است. كتاب 
»فرشته نگهبان« من در زمانی منتشر شد كه فيلم ضد ايرانی ۳00به 
نمايش درآمده بود تا با تمدن ايران برخورد شود و اين نوشته پاسخی 
به اين اقدام بود.« آثار ايرج فاضل بخششی حوزه های گوناگون در 
عرصه های علمی را در برمی گيرد و با تخيل نويسنده به اين عرصه ها 

رويكرد داستانی داده است.

 معرفی
يك نويسنده

 معرفی
يك نويسنده

 رمان»حصار«؛  روايتی نو
 از داستان علمی- تخيلی

گرايش نويســندگان جوان ايران 
به ژانر علمی- تخيلی در سال های 
اخير بيش از هر زمان ديگری شده 
و تقريبا بيشتر ناشــران آثاری در 
اين زمينه منتشــر می كنند. يكی 

از اين نويســندگان جــوان، محمدعلی ميقانی، نويســنده 
كتاب»حصار« اســت كه اثری در ژانر علمی- تخيلی نوشته 
شده است.  با داستانی كه در ايران می گذرد و حوادث متفاوتی 
را در جهان داســتانی روايت می كند. در داستان اين كتاب، 
محسن كهن، دانشمند اســت و زمانی كه ساخت اختراعش 
تمام شــود می تواند دكترايش را بگيرد و ثروتمند شود، در 
همين زمان با همسرش بيتا به مشكل می خورد و همسرش 
تركش می كند. چيزی نمی گذرد كه حصاری عجيب دورتادور 
شــهرش را می گيرد. حاال مردم با كمبود مواد غذايی و نبود 
مدير و رهبر روبه رو هستند و نياز به كسی دارند كه دنيايشان 
را نجات دهد. محســن كه توان اداره خانه اش را هم نداشته 
حاال بايد دنيا را نجات دهد. البته رمان حصار به شــكل چند 
جلدی قرار است منتشر شــود و فعال جلد اول آن با عنوان 
»ايجاد« منتشر شده است. اين اثر داستانی با بهره گيری از 
عناصر ژانر علمی -تخيلی كوشيده است بيانی نو از داستان 
ايرانی با مضامين دينی و  اعتقادی را روايت كند. محمدعلی 
ميقانی درباره اين رمان گفته اســت؛» من وقتی شــروع به 
نوشــتن كردم به ژانر فكر نمی كردم، به دنبال اين بودم كه 

داستان خودم را تعريف كنم.«

سفر به آينده
محمد قصاع، متولد سال 
1۳4۳تهران و كارشناس 
مخابرات دريايی اســت. 
او كار ترجمــه را از ســال 
1۳67با ترجمه كتاب های 

علمی- تخيلی شــروع كــرده اســت. مجموعه های 
»اســپايدرويك«، »نبرد هيوالهــا«، »خانه درختی 
ســحرآميز« و كتاب های »سرنوشت ســازان«، »مرد 
عنكبوتی« و »درخت چوب آهنی« از آثار اين مترجم 
فعال در سال های اخير هستند. البته محمد قصاع يك 
كتاب تأليفی هم در بخش ادبيات علمی -تخيلی دارد كه 
او را به عنوان نويسنده اين ژانر ادبی هم معرفی می كند. 
ماجراهای رمان »جهش، خاطرات روز بعد« محمد قصاع 
صبح يكی از روزهای ســال 1545شمسی خورشيدی 
آغاز می شــود. زمانی كه محمد پســر نوجوان حسين 
علوی، رئيس انجمن علوم كشــور ملل متحد اسالمی، 
روی رايانه اش نقاشی سفينه ای را كه به تازگی كشيده به 
پدرش نشان می دهد. سفينه شكلی عجيب و غريب دارد 
و علوی بدون آنكه بخواهد پسرش را نااميد كند در دل 
می داند كه چنين سفينه ای ممكن نيست از زمين بلند 
شود. چند ساعت قبل از آن سفينه ای ناشناس ناگهان در 
محدوده  پايگاه فضايی آلفا ظاهر شده است و پس از ناديده 
گرفتن پيام های هشــدار، با قطع تمامی سيستم های 
ارتباطی و دفاعی پايــگاه آلفا، بزرگ ترين مركز فضايی 

جمهوری آروميكا را به گروگان گرفته است. 
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اميرعباس ميثمي
نويسنده رمان 

عملي -تخيلي»آريزونا« 

 معرفی
يك  نويسنده

ضحي كاظمي، از داستان نويسان فعال در سال هاي 
اخير اســت كه اين روزها رويكــرد اصلي او در 
نويسندگي، داســتان هاي علمي- تخيلي است. 
داستان نويســي را به صورت حرفه اي از سال ۸۷ 
آغاز كرد. نخستين رمان او »آغاز فصل سرد« سال 91 منتشر و نامزد نهايي جايزه واو )رمان متفاوت سال( 
شد. بعد از آن مجموعه داستانك »كفشهاتو جفت كن« را از سوي انتشارات همشهري منتشر كرد. رمان 
»سين شين« او سال 93 منتشر شد. همان سال رمان ديگري از او با نام»سال درخت« منتشر و به زبان 
انگليسي ترجمه شد. رمان بعدي كاظمي، »اينجا كسي مرده؟« بود كه در سال 94منتشر شد. از آن به بعد 
كاظمي كه به عنوان نويسنده اي فرم گرا و تجربه گرا شناخته شده  بود به نوشتن آثار ژانر فانتزي و علمي- 
تخيلي روآورد. رمان علمي- تخيلي »كاج زدگي«، رمان فانتزي-تاريخي »خاك آدم پوش« و مجموعه 
علمي -تخيلي نوجوان »دنياي آدم نباتي ها« )نشر هوپا( حاصل سال ها مطالعه، تحقيق و تالش اين نويسنده 
در اين ژانرهاست. رمان علمي- تخيلي »آدم نما« اين نويسنده هم مورد توجه عالقه مندان اين ژانر در ايران 
قرار گرفت. رمان ديگر او با عنوان »باران زاد«  برنده  جايزه ادبي نوفه 9۸ شد. كاظمي همچنين در سال 99هم 
2 رمان پادآرمانشهري با عناوين »سندروم ژوليت« و »رنسانس مرگ« را منتشر كرده است . با ضحي كاظمي 

درباره داستان هاي علمي- تخيلي گفت وگو كرده ايم.

آراسته سليمي توپقراءگفت وگو
روزنامه نگار

به تصويركشيدن واقعيت محتمل
 ژانر علمي- تخيلي در ميان فارسي زبان ها طرفداران زيادي در 
ميان جوانان دارد و يكي از نويســندگان جوان، آرمينا سالمي 
است كه سال قبل نخستين كتابش، »فراخوان رنگ ها« به چاپ 
رسيد. جلد دوم مجموعه به زودي و مجموعه  جديد اين نويسنده، 
مجدداً در ژانر علمي- تخيلي، سال آينده به چاپ خواهد رسيد. 
داستان كتاب دوجلدي سالمي در جهان كنوني ما رخ مي دهد كه 
برخي انســان ها با مديريت ميدان الكترومغناطيسي بدن شان 
به قدرت هاي خاصي دست يافته اند، هرچند همه از وجود اين 
قدرت ها خبر ندارند. داستان هم با دختري به نام رها آغاز مي شود 
كه از قدرت خود بي خبر است و جنگ دو سازمان پرورش دهنده 
اين قدرت ها بر ســر او.  جلد اول اين مجموعه به چاپ رسيده 
و جلد دوم هم به زودي چاپ خواهد شــد. آرمينا ســالمي در 

تعريف خود از داستان هاي علمي- تخيلي و اينكه كدام يك از 
جاذبه هاي آن باعث شد به طرف اين ژانر ادبي برود، مي گويد:» 
فارغ از تعريف هاي رسمي و معمول اين ژانر، شخصًا داستاني را 
علمي- تخيلي مي دانم كه نه هم اكنون و نه با پيشرفت هاي علمي 
كنوني، ولي نهايتًا امكان پذير باشد. دقيقًا به همين دليل هم به 
اين ژانر عالقه دارم؛ داستان هاي علمي- تخيلي چه نويدبخش 
و چه اخطاردهنده، به واقعيت نزديك هســتند.  اصوالً وظيفه 
علمي- تخيلي همين اســت كه واقعيتي محتمل را به تصوير 
بكشد«. او درباره تأثير جوايز ادبي بر گسترش و فراگير شدن ژانر 
علمي -تخيلي بين كتابخوان ها هم معتقد است:»متأسفانه جامعه 
ادبي ايران نسبت به ادبيات ژانري به طور كلي كم لطف هستند و 
در جوايز ادبي هم داستان هاي علمي- تخيلي معموالً با بي مهري 

مواجه مي شوند. اصوالً اين گروه داستان ها را در دسته ادبيات 
كودك و نوجوان جاي مي دهند.  اگر جوايز ادبي بيشــتر به اين 
ژانرها توجه كنند، مخاطب درمي يابد اين پيش فرض غلط است 
و اميدوارم باعث آشتي مخاطبين با ژانر و ژانرنويسي شود«. اين 
نويسنده جوان يادآوري مي كند؛»پاي ادبيات علمي- تخيلي در 
3 دهه گذشته تازه به ايران باز شده و پيشرفت كند اما پيوسته و 
اميدبخشي دارد. بهترين اتفاق در حال وقوع، شروع چندصدايي 
در ادبيات علمي- تخيلي ا ســت كه باعث مي شود اشخاص با 
سليقه هاي مختلف به اين ژانر جذب شوند.« سالمي به برخورد 
ناشران با اين ژانر ادبي هم اشــاره مي كند و مي گويد:»به نظر 
مي رســد كه ناشــران تازه در اين اواخر دارند با مفهوم ژانر و 

ژانرنويسي آشنا مي شوند. 

مكث
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