
فروردین رفت، پیک هفتم نیامد
سفرها، دورهمی ها  و بازگشایی مدارس و دانشگاه ها  
نتوانست منجر به وقوع یک پیک دیگر در کشور شود

 کرونا روزانه در کشورهایی مثل آمریکا، آلمان، فرانسه
کانادا و انگلستان همچنان قربانیان زیادی می گیرد

ذره بین روی فهرست جدید  ابربدهکاران بانکیسفری حاشیه ساز و موج سواری با اهداف خاص 
مانده تسهیالت کالن 10بانک منتشر شده، از 600هزارمیلیارد تومان هم فراتر می رود سفر برخی اعضای خانواده رئیس مجلس به ترکیه در صدر اخبار پرحاشیه  سیاسی قرار گرفت

 شب های قدر 
در تهران قدیم

  عزاداران  با »حیدر حیدر« 
دم می گرفتند

  راهنمای پروتکل های ویژه 
شب های قدر

  شب قدر؛ پاک کردن گذشته
و نقشه راه آینده

 استقبال 
 از بخش حجاب 
در نمایشگاه قرآن

 گزارش دومين 
نهاد بين المللی از 
رشد اقتصاد ايران

نبرد بر سر  آرای چپ ها

ملت سازی پهلوی اول 
يا سركوب اقوام؟

بخش حجاب و عفاف  با 163 غرفه 
توانسته مخاطبان زیادی را جلب کند

صندوق بین المللي پول: اقتصاد 
ایران امسال 3 درصد رشد مي کند

مکرون و لوپن  بر سر جلب آرای 
چپ ها با هم مبارزه می کنند

یادداشت عبداهلل گنجی، مدیرمسئول 
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درسی از آنفیلد

 فینال 
سبز و قرمز

 فوتبال مهم است 
اما انسانیت خیلی خیلی مهم تر

لیورپول بازی بزرگ این هفته فوتبال انگلیس را 
با 4گل از رقیب دیرینه اش یعنی منچستریونایتد 
برد، با این حال پیروزی بزرگ دیگر این تیم روی 
سکوها رقم خورد؛ جایی که هواداران در دقیقه 
هفتم بازی سر پا ایســتادند و به افتخار کریس 
رونالدو کــف زدند. چرا؟ چون ســتاره پرتغالی 
تیم حریف به دلیل از دست دادن فرزند پسرش 
داغدار بود و اصال به همین دلیل نتوانســت در 
این مسابقه حاضر شــود. رونالدو یک دوقلو در 
راه داشت که فرزند پسرش از دست رفت و تنها 
دختر او سالم به دنیا آمد. کریس این خبر را در 
صفحه اینستاگرامش منتشر کرد و البته نوشت 
که بسیار اندوهگین است. بعد از انتشار این خبر، 
لیورپولی ها تصمیم گرفتند به بازیکن پرتغالی 

دلگرمی بدهند و این کار را هم انجام دادند.
طبیعتا رفتار دوستانه هواداران لیورپول بازتاب 
بسیار مثبتی داشت؛ مخصوصا از این جهت که 
آنها و منچســتریونایتد دو دشــمن قدیمی در 
فوتبال جزیره به شــمار می آیند، اما انســانیت 
همیشه از فوتبال مهم تر است. این درسی است 
که کاش خیلی ها در ایران هم فرا گرفته باشند. 
ما ریشه های ستبر تاریخی داریم و به واقع حیف 
اســت اگر به خاطر فوتبال چنیــن به جان هم 
بیفتیم و مرده و زنده هم را به فحش بکشــیم. 
شــاید دیده باشــید و اگر ندیده اید خوش به 
حال تان؛ اما عده ای از به اصطالح هواداران فوتبال 
ایران در کل کل های ســخیف و مبتذل شــان 
حتی به چهره های فقید باشگاه رقیب هم رحم 
نمی کنند. این همه زشتی و پلشتی، این میزان 
خشونت کالمی به خاطر چه؟ به خاطر فوتبال؟ 
ببینید که خود انگلیسی ها به عنوان مبدعان این 
رشته ورزشــی در چنین مواردی چه رفتاری از 

خود نشان می دهند... افسوس.

نساجی و آلومینیوم به فینال رسیدند و 
ورزشگاه آزادی می تواند میزبان یک بازی 

پرشور و پرتماشاگر باشد، اما برگزارکنندگان 
هنوز بین تهران و تبریز تردید دارند

فینال جام حذفی ایــران در فصل 1400-01 
به یکــی از جالب ترین فینال هــای تاریخ این 
رقابت ها بدل شد. نساجی قائمشهر و آلومینیوم 
اراک، دو تیمی که تا به حال رنگ نیمه نهایی 
را هم ندیده بودند، به فینال رسیدند و حاال در 
نزدیک ترین فاصله ممکن با جامی هستند که 
هرگز از این نزدیکی بــه آن نگاه نکرده بودند. 
این یک اتفاق مثبت برای جام حذفی اســت 
که تیم های ریشــه دار اما کوچک شهرستانی 
را در این مرحله می بیند و شور و حال عجیب 
و بی سابقه ای را در دو شــهر اراک و قائمشهر 
ایجاد کرده است؛ البته به شرط آنکه مسئوالن 
برگزاری در انتخاب میزبان بازی فینال دچار 
اشتباه نشوند و هواداران دو تیم را از تماشای 

این بازی محروم نکنند.

  صعود با پنالتی، قبل از پنالتی
سه شنبه شب در بازی دوم از مرحله نیمه نهایی، 
نساجی قائمشهر کامال بر حریف دسته اولی اش 
برتری داشت اما سختی زیادی کشید تا باالخره 
این تیم را در پایان 120دقیقه شکســت داد. 
مالکیت توپ 70 به 30 و ثبت 777پاس برای 
تیم نســاجی کامال نشــان دهنده شکل بازی 
و احاطه کامل میزبان بر توپ و زمین اســت؛ 
البته میزبانی که مثل بازی های لیگ در زمین 
بی طــرف از میهمانش پذیرایــی می کرد، اما 
حضور پرشــور هزاران تماشاگر قائمشهری در 
تهران، حس و حال ویژه ای به بازی بخشــیده 
بود و نساجی را کامال از امتیاز میزبانی بهره مند 
می کرد. نساجی با وجود این مالکیت باال و زدن 
21شــوت نتوانســت موقعیت های خطرناک 
زیادی خلق کند و تا دقیقه118 هم بدون گل 
ماند. اما نهایتا محمدمهدی نظری یک پنالتی 
برای میزبان پرطرفدار این بازی گرفت و حامد 
شیری هم مثل همیشــه توپ را تبدیل به گل 
کرد. ضربه پنالتی شیری، ششمین ضربه داخل 
چارچوب نساجی بود و این تیم را مقابل حریفی 
برنده کرد که در طــول 120دقیقه فقط یک 

ضربه داخل چارچوب داشت.

  7اردیبهشت، انشاءاهلل آزادی
بالفاصله بعــد از پایان بــازی و در حالی  که 
هواداران نساجی مشغول پایکوبی در ورزشگاه 
آزادی بودند، مســئوالن برگزاری مسابقات 
اعالم کردند بازی فینال در ورزشــگاه یادگار 
امام شهر تبریز برگزار خواهد شد. این تصمیم 
البته با انتقاد هواداران هر دو تیم و رســانه ها 
روبه رو شــد. طبیعی اســت که هــر دو تیم 
آلومینیوم و نساجی، بازی در ورزشگاه آزادی 

را ترجیح می دهند و با 
توجه به فاصله مساوی 

هر دو شــهر با تهران، انتخاب این ورزشــگاه 
می تواند تصمیم عادالنه ای باشد.

فوتبال ایران

   پنجشنبه   1 اردیبهشت 1401     19 رمضان  1443       سال سی ام          شـماره  8481

منهای مهدی
طارمی ویترین فریبنده لژیونرهای ایرانی است؛ 
غیراز او اما اوضاع اصال خوب نیست و خبرهای 

خوبی از آسیا گرفته تا اروپا به گوش نمی رسد
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دژاگه 36ساله دلش می خواهد دوران حرفه ای 
فوتبالش را در یکی از 2قطب سنتی کشور تمام 

کند.  آیا او به درد سرخابی ها می خورد؟

دیر آمدی ای نگار سرمست
شب صعود نکو؟

در پنجمین شب از مرحله گروهی رقابت های 
لیگ قهرمانان آسیا دو تیم فوالد و سپاهان 

امشب به مصاف حریفان می روند 18

 روز مانده تا 
جام جهانی

پخش زنده روز

مس 

آلومینیوم

پرسپولیس

سپاهان

فجر 

نساجی

پیکان

استقالل

20:00

19:00

20:40

18:30

سه شنبه 13 اردیبهشت 1401

چهارشنبه 14 اردیبهشت 1401

لیگ برتر ایران - هفته 25

نفت.م.س

فوالد

تراکتور

گل گهر

20:30

20:30

پدیده

هوادار

صنعت نفت

ذوب آهن

18:00

19:00

برنامه بازی

سپاهان

پاختاکور
21:45

لیگ قهرمانان آسیا

شنبه 3 اردیبهشت1401

جمعه 2 اردیبهشت1401

الغرافه

فوالد
00:45

جام حذفی - فینال

 آلومینیوم اراک

نساجی مازندران
19:00

چهارشنبه 7 اردیبهشت 1401

رئال سوسیداد

بارسلونا
00:00

اللیگا اسپانیا

سوژه روز

 ادامه  در
 صفحه19
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ناصر عليزاده، برنده مدال طالی 
قهرمانی آسيا بالفاصله بعد از 
بازگشت به تهران به اردو برمی گردد 

تا برای رقابت های بعدی آماده شود

هدفم مدال 
المپیک است

کشتی فرنگی ايران 
بيشترين طال را در 

قهرمانی آسيا گرفت 
اما به لحاظ امتيازی 

دوم شد و عنوان 
نايب قهرمانی قاره را 

به دست آورد

نایب قهرمان
 با  ۴ قهرمان

صفحه17

یادداشت
علی عمادی ؛ روزنامه نگار

عمر خطاب که خلیفه شد، برخالف سیره رسول خدا در 
تقسیم بیت المال، بعضی را بر دیگران ترجیح داد؛ آنها 
که زودتر مسلمان شده بودند اولویت داشتند، مهاجران 
قریش بر دیگر مهاجران، همه مهاجران بر همه انصار 
و عرب را بر عجم برتری داد. البد توجیه هم داشته؛ چون سابقون در اسالم بیش از 
دیگر نومسلمانان آزار و اذیت شده بودند یا مهاجران که به فرمان پیامبر اکرم صلی اهلل 
علیه و آله و ســلم  ترک خانه و دیار کرده بودند و از مکه راهی یثرب شــدند، هزینه 
بیشتری نسبت به انصار که ساکنان مدینه النبی بودند برای تشکیل جامعه اسالمی 
پرداختند و حاال در ایام ثبات و آرامش باید حق بیشتری از بقیه می بردند که بردند. 
عرب هم که مسلما با منطق نژادپرســتانه جماعتی که هنوز تفکر جاهلیت را رواج 

می دادند، بی هیچ برهانی، بر عجم اولی بود.
کاسه های صبر وقتی از ستم پر شد، هجوم به در خانه امیر مومنان بردند، برای بیعت. 
با همان توصیف علی علیه السالم؛ »چون موی یال اسب دسته جمعی به دورم جمع 
شده، از هر طرف به ســوی من هجوم آوردند، به طوری که از ازدحام ایشان حسن و 

حسین زیر دست و پا رفتند و دو طرف ردا و جامه من پاره شد...«
امیرمومنان که پیش و پس از آن همچنان مقام امامت را داشت، حکومت را خوش 
نداشت؛ به تعبیر خودش »بی ارزش تر از آب عطسه بز«؛ اما به خواست مردم تن داد و 
فرمود: »اگر نبود حضور آن جمعیت و تمام شدن حّجت با وجود یار و یاور و اگر نبود 
که خداوند از دانایان پیمان گرفته است که بر سیری ستمگر و گرسنگی ستمدیده 
رضایت ندهند، هر آینه مهار شتر خالفت را بر شانه اش می انداختم و مانند روز اول 
کنار می نشستم.« هرچند که این پذیرش با زنهار به جامعه هم بود؛ »آگاه باشید! اگر 
دعوت شما را اجابت کنم طبق آنچه خود می دانم با شما رفتار می کنم و به سخن این 
و آن و سرزنش سرزنش کنندگان گوش فرا نخواهم داد، اگر مرا رها کنید، من چون 
یکی از شما هستم...« و آنها او را رها نکردند و علی با عدالتی با آنان رفتار کرد که آنها 
را خوش نبود؛ مساوات میان همه، بی هیچ برتری و آنکه آنها را عصبانی کرد، یکسان 

دیدن عرب و عجم.
نخستین دست هایی که به بیعت پیش شتافتند، زودتر برای دشمنی به قبضه شمشیر 
رسیدند و علی علیه السالم وقتی دلیل را از طلحه و زبیر خواست، صریح پاسخ دادند: 
»در قسمت بیت المال برخالف عمربن خطاب قدم برمی داری و ما را با دیگران مساوی 
قرار می دهی با اینکه غنایم با شمشیر ما به  دست آمده است...« رزمندگان دیروز که 
لقب »سیف االسالم« از شخص رســول خدا گرفته بودند، مدعیان امروز بیت المال 
شدند و مشی علی را بی عدالتی دانستند. فقط آنها نبودند؛ نزدیکان و دوستان دیگری 
هم بودند که از در خیرخواهی ورود می کردند و در مقابل پول پاشــی های معاویه، 
»مولفه قلوبهم« را پیش می کشیدند؛ یعنی همان کاری که پیامبرخدا با برخی کفار 
کرد و از پول زکات مســلمانان به آنان می بخشید تا دل شــان به اسالم گرم شود. و 
امیرمومنان در پاسخ این دوستان فرمود: »از من می خواهید که برای پیروزی خود، در 
حق کسانی که بر آنها حکومت می کنم از جور و ستم استمداد جویم؟ به خدا سوگند تا 
عمر من باقی و شب و روز برقرار، و ستارگان آسمان در پی هم طلوع و غروب می کنند 
هرگز به چنین کاری دست نمی زنم. اگر اموال از خودم بود، به طور مساوی در میان 
مردم تقسیم می کردم، تا چه رسد به اینکه اموال خداست. آگاه باشید! بخشیدن مال 
در غیر موردش تبذیر و اسراف است، این کار ممکن است در دنیا باعث سربلندی و 
عزت انجام دهنده آن شود ولی در آخرت موجب ســرافکندگی وی خواهد شد، در 
میان برخی از مردمان گرامی می شود ولی نزد خدا خوار خواهد بود؛ هیچ کس مال 
خویش را در غیر راهی که خداوند فرموده مصرف نکرد و به غیراهلش نســپرد، جز 
اینکه سرانجام خداوند او را از سپاسگزاری همان نااهالن محروم ساخت و محبتشان 
را متوجه دیگری نمود، پس اگر روزی پایش بلغــزد و به کمک آنان نیازمند گردد، 

بدترین رفیق و مالمت کننده ترین دوست خواهند بود...«
و علی بر سر همین عدالت بود که سر به تیغ سپرد.

سر به تیغ بر سر عدالت

قدیمی ها و موسپیدکرده های فوتبال ایران، قهرمانی تاج در 
جام باشگاه های آسیا را که نخستین قهرمانی یک تیم باشگاهی 
ایران در این تورنمنت بود، نقطه عطفی در فوتبال ایران می دانند. 

بعد از ایــن اتفاق مهم بود که تیم ملــی هم 2بار دیگر 
قهرمان جام ملت های آسیا شد و قهرمانی در بازی های 
آسیایی تهران، ایران را به ابرقدرت فوتبال آسیا بدل 
کرد. جواد قراب، یکی از جوان ترین بازیکنان تاج 

سابق به میدان رفت ...

با علیرضا قزوه، شاعر آیینی که دغدغه های اجتماعی دارد
شعر اجتماعی بین مردم پیوند می سازد

جواد قراب از نخستین قهرمانی استقالل در آسیا می گوید
در مساجد دعا می کردند فینال را ببریم
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شاید نام علیرضا قزوه برای بسیاری از عالقه مندان به شعر و ادبیات، 
با شعر آیینی گره خورده باشد. اما جالب است بدانید این 
شاعر پرکار و شناخته شده، همچنان که دلبستگی 
عمیقی به شــعر آیینی دارد، دغدغه سرودن شعر 
اجتماعی را هرگز از خود دور نکرده است. قزوه معتقد 

است که جامعه ایرانی به ادبیات اجتماعی 
نیاز دارد و شــعر اجتماعی می تواند بین 

مردم، پیوند و رفاقت ایجاد کند...

ویژه های  امروز
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 متن کامل را با  اسکن  کی آر کد، در همشهری آنالین بخوانید

علت رانش زمین در اتوبان همت
ابراهیــم حق شــناس، عضــو هیأت علمی پژوهشــگاه 
زلزله شناســی در جریــان بازدیــد از رانش فضای ســبز 
بزرگراه همت به همشهری آنالین گفت: دلیل اصلی 
این اتفاق ممکن است ترکیدگی لوله های آب باشد.وی 
همچنين گفت: در این ماه بارندگی خاصی رخ نداده 
است و نمی توان رانش رخ داده را مرتبط با آن دانست.

ناگفته های پوران درخشنده درباره بیانیه زنان سینما
پــوران درخشــنده، کارگــردان در رابطــه بــا بیانیــه 
اعتراض آمیز زنان سینماگر علیه خشونت و آزار جنسی 
به همشهری آنالین گفت: سکوت در چنین مواقعی 
نه تنها هیچ ارزشی ندارد بلکه می تواند ضدارزش نيز 
باشد. من ۷ســال پیش در مخالفت با همین سکوت 

»هیس، دخترها فریاد نمی زنند« را ساختم.

روش نو و ارزان تولید برق
دانشــمندان اســترالیایی ســفری اکتشــافی را از مــاه 
سپتامبر)شهریور( آغاز کرده اند. آنها درصدد هستند 
که با تامین برق تسال از صفحات خورشیدی چاپ شده 
به مقابله با تغییرات آب وهوایی بروند. دانشــمندان 
استرالیایی ۱۸صفحه خورشیدی پالستیکی چاپ  شده 

را ساخته و خارج از ماشین تعبیه کردند.

چالش دیپلماسی سد راه رهایی از گردوغبار!
وحید جعفریان، مدیرکل دفتر امور بیابان منابع طبیعی 
و آبخیزداری می گوید: میزان قابل توجهی از تاالب های 
منطقه خشک شده اند و دشت های سیل آبی پوشش 
گیاهی خود را از دســت داده اند؛ مدیریت این بحران، 
چالش های خاصی در حوزه دیپلماسی را در بر می گیرد 

که نیازمند تعامل و همراهی کشورهای منطقه است.

پشت پرده ممنوعیت کشت خشخاش توسط طالبان
محســن روحی صفــت، کارشــناس مســائل منطقــه 
می گوید: کشورها می توانند بدون اینکه یکدیگر را به 
رسمیت بشناسند با هم ارتباط برقرار کنند. برای مثال 
ایران و مصر یکدیگر را به رسمیت نمی شناسند اما با 
هم مراودات اقتصادی دارند، بنابراین رسمیت دادن یا 
ندادن مانعی برای برقراری ارتباطات کشورها نیست.

شهری

سینما

دانش

زیست بوم

سیاسی

شهادت موالي مؤمنین، امیر متقین، یعسوب الدین حضرت علي مرتضي علیه السالم را تسلیت مي گوییم

داده نما
زهراکریمی/ گرافیک: مهدی سالمی

همه آنچه که در 
متروی تهران می گذرد

10میلیارد و 178 میلیون سفر
 از ابتدای بهره برداری تا پایان سال 1400 با متروی تهران انجام شده است.

خط یک مترو

 29 ایستگاه 
۷۰۰هزار سفر 36 کیلومتر طول مسیر 

روزانه انجام می شود.

127.588 حركت قطار در سال گذشته350 واگن50 رام قطار 

خط 4 مترو

 19 ایستگاه 
45۰هزار سفر 22 کیلومتر طول مسیر 

روزانه انجام می شود.

127.481 حركت قطار در سال گذشته210واگن30رام قطار 

خط 3 مترو

 25 ایستگاه 
4۰۰هزار سفر 35 کیلومتر طول مسیر 

روزانه انجام می شود.

82.244 حركت قطار در سال گذشته175 واگن25 رام قطار 

خط 2مترو

 22 ایستگاه 
449هزار سفر 26 کیلومتر طول مسیر 

روزانه انجام می شود.

127.435 حركت قطار در سال گذشته329واگن47 رام قطار 

فرودگاه مهرآباد

 3 ایستگاه 
 2 کیلومتر طول مسیر 

24۰هزار سفر روزانه انجام می شود.6هزار سفر روزانه انجام می شود.
 2

رام قطار 
 6
واگن

47.980
حركت قطار در سال گذشتهحركت قطار در سال گذشته

خط 5 مترو

 12 ایستگاه 
23۰هزار سفر 38 کیلومتر طول مسیر 

روزانه انجام می شود.

55.665 حركت قطار در سال گذشته260واگن24 رام قطار 

خط 7 مترو

 18 ایستگاه 
22۰هزار سفر 22 کیلومتر طول مسیر 

روزانه انجام می شود.

59.807 حركت قطار در سال گذشته63 واگن9 رام قطار 

خط 6 مترو

 13 ایستگاه 
۷4هزار سفر 17 کیلومتر طول مسیر 

روزانه انجام می شود.

83.490 حركت قطار در سال گذشته42 واگن

فرودگاه امام خمینی

 2 ایستگاه 
 30 کیلومتر طول مسیر 

 2 
رام قطار 

 6
واگن

5.840

6 رام قطار 

11

حسن سلطانی در اجرای برنامه های خبری، سیاسی و مذهبی 
سابقه ای طوالنی دارد و در طول 4دهه اخیر جزو مجریان 
موفق رادیو و تلویزیون بوده است. بی تردید بخشی 
از خاطرات خوش روزه داری ما با چهره محجوب، 
کالم آشنا و اجرای دلنشین او در برنامه سحری 
تلویزیون شکل گرفته. این روزها، بهانه ای است 
تا گپ و گفتی داشته باشیم با این مجری باسابقه 

برنامه سحرگاهی »ماه خدا«...

گفت وگو با حسن سلطانی، مجری رادیو و تلویزیون
14سال است سحری نخورده ام

گابریل گارسیا مارکز، بزرگ ترین نویسنده کلمبیا و 
یکی از نام آورترین نویسندگان جهان و برنده جایزه 
ادبی نوبل سال 1982اســت. بدون شک در بین 
نام های ماندگار جهان ادبیات، گارسیا مارکز جزو 
شناخته شده ترین و محبوب ترین هاست. 
آشنایی با زندگی و شخصیت این 
نویسنده برجسته خالی از لطف 

نیست.

آشنایی با زندگی و شخصیت گابریل گارسیا مارکز
نوشتن؛ نخستین و آخرین انتخاب

12

 68درصد 
 رشد  ترانزیت از  ایران 

در اوج تحریم

12 ،641 ،۰۰۰
ترانزیت ایران در سال 1400

%63

ورود کاالی ترانزیتی از خشکی

%3۷

ورود کاالی ترانزیتی از دریا

۰۰۰، ۰3۷، 4 تن
ترانزیت فقط از بندر شهید 

رجایی  داشته ایم که بیشترین 
ترانزیت  در  مبادی کشور است.

3365۰ کامیون
 ترانزیتی ماهانه 

در ایران تردد کرده است.

میدانگاه های جدید در پایتخت
  پروژه پالزای میدان جهاد)میدان فاطمی( وارد مرحله اجرایی شد
  استقبال از طرح متفاوت این شب های  پالزای میدان ولیعصر)عج( 

صفحه4

3
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رئیس جمهور طی 8ماه آغاز به کار 
دولــت ســیزدهم ماموریت های 
مختلفی برای ساماندهی مهم ترین 
معضالت کشــور به محمد مخبر، 
معاون اول خود داده است. کلیدی ترین این دستورات 
در همان آغــاز به کار دولــت ســیزدهم واگذاری 
مســئولیت ایجاد هماهنگی در تیم اقتصادی دولت 
بود. رئیس جمهور در جلسه شهریورماه معرفی کابینه 
به مجلس بر این مسئله تأکید کرده بود. او صراحتا 
اعالم کرد »مجموعه تیم اقتصادی دولت باید برای 
برون رفت از مشکالت کنونی اقتصادی، با معاون اول 

هماهنگ باشند.«
تقریبا همگی دســتورات رئیس جمهــور به محمد 
مخبر نیــز مبتنی بــر ماموریت اولــش اقتصادی 
بوده اند. براســاس گــزارش پایگاه اطالع رســانی 
ریاســت جمهوری، ســیدابراهیم رئیسی در جلسه 
روز گذشته هیأت دولت با اشاره به ضرورت استفاده 
بهینه از فرصت های موجود و اســتفاده بیشــتر از 
ظرفیت بخش خصوصی در توسعه روابط تجاری با 
کشورهای منطقه، به معاون اول خود مأموریت داد با 
تشکیل کمیته ای، مشکالت و موانع حوزه تجارت را 
احصا و در کوتاه ترین زمان برای حل آنها تدبیر کند.

رئیســی ماموریت نظارت بر عملکرد وزرا و مدیران 
ارشد دولت ســیزدهم را نیز به مخبر موکول کرده 

بود. اول اسفندماه سال گذشته علی بهادری جهرمی، 
ســخنگوی دولت در پیامی که در صفحه شخصی 
خود در توییتر منتشــر کرد، نوشت: »رئیس جمهور 
به معــاون اول و وزیر کشــور دســتور داد عملکرد 
مدیران ملی و استانی را ارزیابی کنند تا نقاط ضعف، 

کاستی ها و نقاط قوت آشکار شود.«
رئیس دولت ســیزدهم بهمن ماه ســال گذشته در 
نامه ای خطاب به مخبر تهیه یک نقشــه راهبردی 
در حوزه تولید داخل را هم خواســتار شده و نوشته 
بود »با عنایت به بیانات مهم و راهبردی مقام معظم 
رهبری)مدظله العالی( در دیدار فعاالن حوزه تولید و 
صنعت و لزوم اجرایی  نمودن رهنمودهای معظم له، 
بدینوسیله به جنابعالی مأموریت داده می شود تا با 

حرکت جهادی، کارگروهی متشکل از متخصصان و 
صاحب نظران و متولیان این حوزه در دولت و مجامع 
علمــی و دانش بنیان و کارآفرینان تشــکیل داده و 
اوال: با لحاظ فرمایشــات اخیر رهبــر فرزانه انقالب 
اسالمی و سایر اسناد باالدستی اعم از سایر فرامین 
و رهنمودهای ایشان و قوانین موجود و سند تحول 
دولت، نسبت به تدوین نقشــه راهبردی صنعتی و 

ارتقاي تولید داخل اقدام نمایید....«
رئیس جمهور در حوزه روابط خارجی نیز خواســتار 
برخی مــوارد از مخبر شــده بود. رئیســی آبان ماه 
سال گذشته با اشــاره به گفت وگوی تلفنی خود با 
رئیس جمهور روسیه، دورنمای همکاری های 2کشور 
را روشن و سازنده توصیف کرده بود و بر لزوم تشکیل 

جلسه کمیســیون مشــترک همکاری های ایران و 
روسیه با ریاست معاون اول رئیس جمهور و پیگیری 
توافقات تأکیــد کرده بود. ماموریت خنثی ســازی 
تحریم ها یکی از نخستین ماموریت های رئیس دولت 
سیزدهم به معاون اول خود بود. سیدابراهیم رئیسی 
مهرماه سال گذشته همه وزارتخانه ها و دستگاه ها را 
موظف کرد در خنثی سازی تحریم ها و تنظیم بازار 
کاالهای اساســی همکاری کنند و مقرر شد معاون 
اول رئیس جمهور، مسئولیت هماهنگی فعالیت های 

دولت برای خنثی سازی تحریم ها را برعهده گیرد.
رئیس جمهور همچنین مهرماه ســال گذشــته به 
مخبر ماموریــت داد در قالــب کارگروهی با حضور 
پیشکسوتان جهاد سازندگی و محرومیت زدایی در 
کشور و بســیج سازندگی، ســازوکار و ساختارهای 
احیای ماموریت های جهاد ســازندگی با محوریت 
مردم در مدت 20روز را بررسی و تدوین کند. سومین 
ماموریت اقتصادی رئیس جمهور در مهرماه1400 
نیز در حوزه تنظیم بازار بود. رئیســی با بیان اینکه 
مسئولیت و مدیریت اصلی تنظیم بازار برعهده معاون 
اول رئیس جمهور اســت، گفته بود: »ستاد تنظیم 
بازار باید زیر نظر معاون اول فعال تــر و عملیاتی تر 
شود.« رئیس جمهور شــهریورماه1400 به معاون 
اول خود ماموریت داد سامانه جامع تجارت را در یک 
زمانبندی مناسب پیگیری  کند و به نتیجه برساند. 

9مأموریت رئیس جمهور به معاون اول

فائزه هاشــمی رفســنجانی، دختر آیت اهلل هاشــمی 
رفســنجانی عالقه زیادی به قرارگرفتن در مرکز توجه 
رســانه ها دارد. این عالقه مندی را گاه با اظهاراتی علیه 
پیامبر)ص(، گاه در دیدار با اعضای فرقه ضاله بهائیت و مظلوم خواندن آنها 
تامین می کند و گاهی نیز خود را از حاشیه به متن می کشاند و درادبیاتی 
که بوی صهیونیست ها از آن به مشام می رسد، خواهان تحریم بخشی از 

ارکان دفاعی کشور می شود. فائزه هاشمی رفسنجانی سال هاست که در 
خانه زیر سایه پدر مشق سیاست کرده است و در انظار عمومی و صحنه 
سیاســی ایران در یکی از مهم ترین احزاب جریــان اصالح طلب یعنی 
کارگزاران سازندگی مسئولیت داشته اســت، با این حال غالمحسین 
کرباسچی، دبیرکل سابق حزب کارگزاران سازندگی گفته است:»خانم 
هاشــمی معموالً قبل از اینکه مطلبی را بیان کند، خیلی درباره آن فکر 
نمی کند و وقتی که آدم زیاد حرف بزند این مشکالت هم پیش می آید.« 
البته این چهره اصالح طلب نزدیک به خاندان هاشــمی رفسنجانی به 
موضوع قابل تامل دیگری نیز اشاره می کند که نشان می دهد اظهارات 

فائزه، چندان هم بدون فکر بیان نمی شــود: گاهی اوقات پیش آمده که 
خانم فائزه هاشمی پس از بیان یک مطلب، از اظهاراتش ابراز پشیمانی 
می کند ولی در هر حال آدم هم نباید زیاد حرف بزند و وقتی هم که حرفی 
زد باید آن حرف حساب شــده باشــد.بالفاصله بعد از انتشار اظهارات 
موهن فائزه هاشمی رفسنجانی درباره پیامبر اسالم)ص( و سپاه، حزب 
کارگزاران سازندگی نظریات این عضو مرکزی حزب را نظر خود او و نه 
این حزب اعالم کرد. سیدحسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران بدون 
محکوم کردن اظهارات هاشمی تنها به بیان این جمله بسنده کرده است 

که در حزب کارگزاران بحثی درباره اظهارات فائزه هاشمی نشده است. 

رئیسی از شهریورماه سال گذشته دستورات اقتصادی متعددی به مخبر داشته است

دولت

احزاب

  پرونده مباحث فنی در مذاکرات وین بسته شده 
است

رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به مباحث فنی مذاکرات وین 
به خانه ملت گفت: موضوعــات و مباحث فنی در مذاکرات وین 
تمام و مشخص شده است؛ بحث های فنی صورت گرفته و تنها 
موضوعات سیاسی باقی مانده که مربوط به وزارت خارجه است. 
محمد اسالمی گفت: در ســال های اخیر گزارش هایی از سوی 
آژانس بین المللی انرژی اتمی برخالف فعالیت های هسته ای ایران 
منتشر شده است اما با گفت وگو و رایزنی های انجام گرفته، این 
مباحث خاتمه پیدا کرده و ایران و آژانس براساس قوانین پادمان، 
روابط خود را مدیریت کردند. اســالمی افــزود: این گزارش ها 
مواردی اتهامی بود که رژیم صهیونیستی و گروه های ضد انقالب 
دنبال می کنند. سال هاســت که آنها به ایــران اتهام می زنند یا 
آدرس های غلط می دهند چراکه همیشه به دنبال تالطم بوده اند 

اما ما روابط روتین خود را با آژانس دنبال می کنیم. 

  نسخه اول طرح صیانت در شورای عالی فضای 
مجازی

یک عضو کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران در 
فضای مجازی گفت که نسخه اولیه طرح صیانت به شورای عالی 
فضای مجازی برای اعالم نظرات ارجاع داده شده  و بعد از اعالم 
نظرات آنها هیأت رئیسه تصمیم می گیرد که این موضوع در یک 
کمیسیون تخصصی  یا یک کمیسیون مشــترک جدید مورد 
بررسی قرار گیرد. غالمرضا نوری قزلجه درباره وضعیت بررسی 
طرح صیانت در مجلس به ایســنا گفت: طرح صیانت از فضای 
مجازی به واسطه اشکاالت زیادش نمی  توانست به قانون تبدیل 
شود، مجلس هم اجازه این کار را نداد. لذا نسخه اولیه این طرح 
مربوط به مرداد سال گذشته به شــورای عالی فضای مجازی و 
دولت برای اعالم نظر ارجاع داده شــد تا آنها نظراتشان را اعالم 
کنند؛ یعنی همان نسخه ای که مجلس رأی داد که طبق اصل 8۵ 
در یک کمیسیون مشترک مورد بررسی قرار گیرد. سایر نسخه  ها 

صرفا نظرات شخصی بود. 

 سفری حاشیه ساز
و موج سواری  با اهداف خاص 

خبر و تصویر منتشر شده از ســفر برخی اعضای 
خانــواده رئیــس مجلس بــه ترکیــه در صدر 
پرحاشیه ترین اتفاقات سیاســی پایان این هفته 
قرار گرفت. یک گزارش توییتری حکایت از حضور 
دختر و داماد محمدباقر قالیباف در سفر بازگشت 
از ترکیه و در فرودگاه امام خمینی)ره( داشت. بار 
اضافه همراه خانواده، ظاهرا در تهیه فهرست اقالم 
سیسمونی نوه رئیس مجلس، بیشترین انتقادات 
را نسبت به تهیه این اقالم در خارج ایجاد کرد. در 
مهم ترین واکنش ها، الیــاس قالیباف پذیرفت که 
این کار زیبنده مسئوالن جمهوری اسالمی نیست 
و خواســت اقدام خانواده را به پای پدر ننویسند. 
درحالی که پسر خانواده قالیباف موضوع را تقبیح 
کرد، انتقادات در ادامه ســمت و ســوی هجمه به 
رئیس مجلس پیدا کردند و نشــان دادند تمرکز 
بیشتر بر موضوع سیاسی است و توسط طیف های 
خاصی است تا هزینه داماد را پدرزن پرداخت کند. 
الیاس قالیباف طی مطلبی در اینستاگرام با برچسب 
»خطای نابخشودنی« نســبت به اتفاق پیش آمده 
عذرخواهی کــرد و آن را خالف نظــر محمدباقر 
قالیباف اعالم کرد. در متن او آمده است »خواهرم 
و همسرش کاری انجام دادند که حتما غلط است. 
این سفر آن هم در این شرایط اقتصادی مردم یقینا 

اشتباه است. «  

خبرهای کوتاه

مجلس

عبداهلل گنجی؛ مدیر مسئولیادداشت

 ملت سازی پهلوی اول
یا سرکوب اقوام؟

اخیرا جناب آقاي دانا نقدي را بر دو کامنت بنده درباره سرکوب 
اقوام ایراني توســط پهلوي اول داشــتند و بنده را همســو با 
تجزیه طلبان معرفي کردند. بنــده در کامنتي به فردي توصیه 
کردم که سرکوب اقوام را مطالعه بفرمایید. جناب دانا گفته اند 
که هم مطالعه کرده اند و هم کتاب دارند. اما متوجه شدم ایشان 
اشرافي در این باره ندارند لذا این پاسخ را تقدیم مي کنم گرچه 

اصل حساسیت ایشان بر ایران عزیز قابل تقدیر است.
اوال: در این ویدئو بارها بنده را ســردبیر روزنامه جوان معرفي 
مي کند. حداقل 13ســال است ســردبیر روزنامه جوان دکتر 
صادقیان است و در حال حاضر مدیرمسئول آن هم جناب اخوان 
هســتند. ثانیا: یک وقت مي خواهیم حرف سیاسي بزنیم، یک 
وقت کسي چون بنده که دانش آموخته سیاست است )گرایش 
مسائل ایران( تحقیقاتش را نقطه عزیمت قرار مي دهد که باید 
متفاوت دیــد. اینکه هر گفته و عبارتي بــا حرف تجزیه طلبان 
همسویي کند بي منطق است، حرف درست و دقیقي نیست. اگر  
تجزیه طلبان گفتند نماز خوب است، باید ما بگوییم بد است؟ 
اگر گفتند پهلوي ها آدم هاي بدي بودند ما باید بگوییم پهلوي ها 
خوب بودند؟ اگــر تجزیه طلبان علیه صهیونیســت ها موضع 
گرفتند با ما همسو شده اند؟ حتي ممکن است ما در مسئله اي 

با آمریکا که دشمن خوني ماست، اشتراک نظر داشته باشیم.
ثالثا: بنده گفته ام پهلوي اول، جناب دانا درباره پیشه وري و قاضي 
محمد سخن مي گوید که مربوط به سال 1324 که ایران تحت 
اشغال خارجي است ســخن مي گوید که ربطي به پهلوي اول 
ندارد. بنده مي گویم سرکوب سران اقوام، دانا  مي گوید سرکوب 
سران تجزیه طلب و جالب اینکه سرکوب سران اقوام را منحصر 
در غائله آذربایجان و کردستان در سال1324 مي کند و تمام، 

که باز هم ربطي به پهلوي اول  ندارد.
رابعا: ملت سازي امري بسیار مهم و ستودني است. ایران امروز 
از سال907 قمري یکپارچه و ملت است. اما آنچه درباره پهلوي 
اول مورد نقد اســت، اشــتباه در گزینش »روش« ملت سازي 
است. با زور سرنیزه نمي شود ملت ساخت. او ایدئولوژي و وجه 
مشترک ایرانیان براي ملت  سازي را گم کرده بود. ملت سازي را 
براساس زبان فارسي و ناسیونالیسم باستانگرا و تجددخواه دنبال 
مي کرد و این باعث چسب اقوام نمي شد. زبان فارسي در زمان 
قاجاریه و صفویه ترک زبان، هم زبان دیوان ساالري است  و جزء 
هویت و تمدن ماست. اما آنچه ملت ما را به هم پیوند مي دهد و 
حداکثر اشتراک را دارد، اسالم است. پهلوي دنبال زبان آموزي 
نبود – که اکنون هم هست – قجرزدایي را همراه با تحقیر قومي 
آنان دنبال مي کرد. امام اســالم را وجه اصلي ملت سازي قرار 
داد و چون اقوام ایران همه مســلمان هســتند، این امر راحت 
محقق شد به صورتي که 800 جوان سیستان و بلوچستانی که 
جنگ هشت ســاله هیچ تهدیدي براي سرزمینشان نداشت، از 
منتهي الیه شرق کشور عاشــقانه حرکت کردند و در منتهاالیه 
غرب کشور شهید شــدند. این یعني ملت ســازي. پهلوي اول 
ملت سازي را با ژاندارمري و ارتش انجام مي داد نه با پیدا کردن 
وجه مشترک ایرانیان. ژاندارمري اولین نهاد حاکمیتي است که 
در سرزمین اقوام ایراني مستقر شد و این یعني حاکمان جز زبان 
زور بلد نبودند. خامسا: هیچ یک از اقوام ایراني دنبال جدایي از 
ایران نیستند، زیرا به ایران سنجاق نشده اند. حتي سران کوموله 
و دمکرات هیچ گاه نگفته اند ما ایراني نیستیم و یا دنبال جدایي از 
ایرانیم. آنها در پروسه دشمنی خارجي ها بازی مي کنند و دنبال 
چهره سازي براي خود در هیبت مطالبه خودمختاري و مبارزه با 

نظام مستقر هستند.
سادسا: ســرکوب اقوام و عشــایر در دوره پهلوي اول و اعدام 
ســران آنان امري حتمي و قطعي اســت که جناب دانا حتما 
نشنیده و ندیده است. به اقوام حوزه مرکزي ایران که دیگر اَنگ 

تجزیه طلبي نمي چسبد، توجه کنید.
جناب دانا بخوانــد و مطالعه بفرماید که پهلوي اول با ســران 
بختیاري، لرستان، قشقایي و بویراحمد چه کرده است و براي 
نمونه بداند ســران بختیاري چگونه اعدام شــدند که 8تن از 
بزرگان بختیاري به نام هاي علي مردان خان، سردار فاتح، سردار 
اقبال، شکراهلل ضرغام الدوله، هژبر عشایر، گودرز احمدخسروي، 
امام قلي خان رستم و حسین خان دره شوري در سال1313 یکجا 
در تهران اعدام شدند. ســرچ بفرمایید »اعدام سران لرستان«، 
»جنگ سمیرم«، »جنگ سفیددشــت« و... تا معلوم شود چه 
خبر بوده است. این بدین معنا نیست که این سران بدون اشکال 
بوده اند، اما پهلوي اول قدرت ارتباط و توجیه کار خود را نداشت. 
وقتي مردم به حضــور ژاندارمري یا ثبت احــوال یا... اعتراض 
مي کردند، سواد و قدرت تعامل در حاکمیت نبود و جواب مشت 
آهنین بود. زیرا بــه مؤلفه هاي بومي ایرانیان باور نداشــتند و 

نوسازي صرفا کپي شده و مورد سوءظن مردم بود.

  با رودربایستی نمی شود کشور را اداره کرد
رئیس جمهور تحول در نظام اداری کشــور را ضرورتی اجتناب ناپذیر دانست و گفت: امروز برای 
سروسامان دادن به نظام اداری کشــور نیازمند انقالب اداری بر پایه عدالت هستیم. سیدابراهیم 
رئیسی در دومین جلسه شورای عالی اداری کشور با تأکید بر لزوم بازبینی روند اجرای سیاست های 
ابالغی مقام معظم رهبری گفت: باید بررســی شود که پس از گذشــت چندین سال از ابالغ این 
سیاست ها،  چه مقدار از آن محقق شده و علت مواردی که تحقق نیافته چیست. رئیسی با اشاره به 
زمینه های تحقق شایسته ساالری، افزایش بهره وری، عدالت و جلب رضایت مردم گفت: افزایش 
بهره وری با بخشنامه امکان پذیر نیست و ضرورت دارد سلسله اقداماتی برای ارتقای بهره وری انجام 
شود. وی اداره کشور با رودربایستی را غیرممکن خواند و به سازمان امور اداری و استخدامی دستور 
داد در روند چابک سازی و بهسازی ساختار اداری کشور با جدیت و بدون رودربایستی عمل کند. 
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: علت عقب افتادن کشورمان در اینگونه موضوعات به این دلیل بوده 

که امور کشور بعضا با رودربایستی اداره شده است.

مکث

فائزه هاشمی از کجا خط می گیرد
اظهاراتی بدون فکر یا برنامه ریزی شده

 نامه 2500 استاد بسیجی به قوای سه گانه 
2۵00 استاد بسیجی در نامه ای با تأکید بر اینکه ریشه بسیاری از ناهنجاری ها در فضای مجازی است، از 
روسای قوای سه گانه و مسئوالن نظام خواستند هر چه سریع تر تدابیر و تمهیدات مورد نیاز برای قانونمند 
کردن فضای مجازی را اتخاذ کنند. در این نامه ریشــه فراگیری و گسترش بســیاری از ناهنجاری های 
فرهنگی، بزه های اجتماعی، فروپاشی خانواده، فساد اخالقی، هتک حرمت، گسترش اعتیاد، اشاعه فحشا 

و بی عفتی، بی غیرتی، بی اعتمادی، ناامنی، ترور، قتل و  روابط نامشروع فضای مجازی اعالم شده است.

ری
هو

جم
ت 

اس
ی ری

سان
ع ر

طال
اه ا

ایگ
س: پ

عک
 



3 پنجشنبه 1 اردیبهشت 1401
 شماره  8481

 کرایه تاکسی 25درصد
 بیشتر شد

 توقف رانش زمین 
در نزدیکی بزرگراه همت

 از ابتدای اردیبهشت کرایه های 
تاکسی به اندازه ای که در شورای 
شهر تصویب شده است، افزایش 
پیدا می کند. شــورای اسالمی شــهر تهران در 
سال گذشــته 25درصد افزایش کرایه از ابتدای 
اردیبهشت 1401 را تصویب کرد ولی در بعضی 
خطوط و  بعضی رانندگان، از ابتدای امسال دست 
به افزایش کرایه ها  زدند کــه عملی غیرقانونی 
محســوب می شــود. به گزارش همشهری، در 
بهمن ماه سال گذشته اعضای شورای شهر تهران 
الیحه ای را مصوب کردند که بر اســاس آن نرخ 
کرایه وســایل حمل ونقل عمومی یعنی مترو، 
اتوبوس و تاکســی افزایش می یابد. تاکســی ها 
همچنیــن می توانند در فاصله زمانی ســاعت 
10شــب تا 6صبح کرایه ها را 20درصد افزایش 
دهند. نرخ کرایه اتوبوس های شــهر تهران هم 
به طور متوسط 25درصد افزایش پیدا می کند؛ اما 
از آنجا که در برخی خطوط مبلغ کرایه نامتناسب 
بود، به این اتوبوس ها اجازه داده شده  که تا سقف 
حداکثر ۳5درصد افزایش کرایه داشته باشند و 
بیشتر از این مقدار غیرقانونی است. کرایه خطوط 
مینی بوس هم در سال جدید 1.2درصد نرخ کرایه 
خطوط اتوبوس بر مبنای طول خطوط اســت. 
بلیت تک سفره مترو نیز 25درصد افزایش قیمت 
پیدا کرده اســت. یکی دیگر از مصوبات شورای 
شهر در سال گذشته تخفیف های بلیت مترو و 
بی آرتی برای خانواده شهدا، جانبازان، معلوالن 

و سالمندان است.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی 
شهر تهران، در این  باره می گوید: فرایند توزیع و 

الصاق برچسب های تعبیه شده ویژه افزایش نرخ 
کرایه تاکسی ها در ســال جاری )که با توجه به 
ویژگی های خاص طراحی شده در آن مقدمه آغاز 
اجرای طرح پرداخت الکترونیک نیز محســوب 
می شود(، در حال انجام است و از نخستین روز 
اردیبهشت ماه در معرض دید شهروندان تهرانی 
قرار می گیرد. مهدی اســماعیل بگی می افزاید: 
افزایــش متوســط 25درصد به طــور معمول 
و ۳5درصد براســاس شــرایط برخی خطوط و 
کاربری ها را شامل خواهد شد و مسافران می توانند 
با اسکن بارکد دوبعدی برچسب تعبیه شده، عالوه 
بر اطالع از میزان کرایه، به خدمات دیگری نظیر 
امکان ثبت پیام تقدیر و تشکر، انتقاد و پیشنهاد و 
دیگر موضوعات درنظر گرفته شده به این منظور 
نیز دسترسی داشته باشند. ضمن اینکه عملیات 
الصاق برچسب تاکسی های تلفنی و گردشی نیز 

طی هفته آتی انجام می شود.
او می گوید: شهروندان تهرانی درصورت مشاهده 
هرگونه تخلف می توانند با سامانه 1888تماس 
گرفته، مراتب را به  دست اندرکاران امر در سازمان 

تاکسیرانی شهر تهران اطالع دهند.

رانش زمین در قسمت تپه فضای 
سبز مجاور بزرگراه همت، منجر به 
ریخته شدن خاک بر سطح بزرگراه 
شد. به گزارش همشهری، رئیس مرکز اطالع رسانی 
پلیس راهور تهــران از ترافیک ســنگین بزرگراه 

به دلیل رانش زمین خبر داد.
سرهنگ علی اصغر شریفی گفت: ساعت ۹ صبح 
چهارشنبه شــاهد رانش زمین در مسیر شرق به 
غرب بزرگراه شهید همت قبل از پل بزرگراه شهید 
چمران بودیم. بر اثر این اتفاق ترافیک سنگینی در 
این محدوده ایجاد شــد که عوامل پلیس راهور و 
شهرداری تهران در محل مشغول رفع آن شدند. 
رئیس مرکز اطالع رسانی پلیس راهور تهران گفت: 
مسیر با تالش عوامل شهرداری محل ایمن سازی  
شد. عوامل پلیس راهور در جهت آسان شدن تردد 

شهروندان در محل حضور داشتند.
شــهردار منطقه۳ نیز درباره رانش زمین گفت: به  
دلیل شیب زیاد و استفاده از ژئوسل زیر خاک، ریشه 
از خاک بر اثر بارندگی هــای اخیر فاصله گرفته و 
به محض آغاز فصل آبیاری، چمن رانش پیدا کرده و 
الیه نخستین خاک به سمت اتوبان روان شده است.

حمید جوانــی افزود: نیروهــای معاونت خدمات 
شهری و محیط زیست شهرداری منطقه۳ با استقرار 
بشکه های ترافیکی و نوار خطر، رانش دیواره اتوبان 
همت شرق به غرب قبل از خروجی چمران شمال 
را رفع خطر کردند. عملیات ایمن سازی  و بازپیرایی 
فضای سبز در کارویژه سال1401 پیش بینی شده 
است تا تمام نواقص فضاهای سبز حاشیه بزرگراه ها 
جمع آوری و تراس بندی شود. ابراهیم حق شناس، 
عضو هیأت علمی پژوهشگاه زلزله شناسی نیز در 

جریان بازدید از رانش فضای ســبز بزرگراه همت 
گفت: به نظر می رسد، زیر قســمت لغزیده شده، 
یک الیه خاک سنگی است. روی این الیه سخت، 
خاک های سست از جنس شن و ماسه وجود دارد 
که به نظر می آید به شــکل مصنوعی در این نقطه 
قرار داده شدند تا فضای ســبز ایجاد شود. ارتفاع 
این تپه بیش از 4متر است و با توجه به شیب تند 
تپه، باید گفت که این نوع خاک درصورت اشباع از 
آب می تواند منجر به رانش شود. همچنین به گفته 
عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات راه، مســکن و 
شهرسازی در این پدیده یک توده خاکی از دامنه 
پرشیب مشــرف به اتوبان همت به ابعادی حدود 
20متر بر 15متر دچار ناپایداری شده و با حرکت رو 
به پایین، باند کندروی اتوبان را مسدود کرده و این 
توده خاکی، حدود 400 تا 500مترمکعب جابه جا 
شده است.   علی بیت اللهی گفت: دامنه این منطقه 
پرشیب است و این دامنه با خاک تحکیم نیافته و 
سست پوشیده شده است و به نظر می رسد به دلیل 
آبیاری بیش از حد موجب این رخداد شده است. 
در این حادثه البته ممکن است ارتعاشات ناشی از 

حرکت خودروها مؤثر بوده باشد.

 در گذشــته ای دور، زمانی که اتومبیل به ندرت 
در شــهر تهران تردد می کرد، به نحــوی میدان 
توپخانه و میدان مشــق پالزای شهری محسوب 
می شــدند. در گذر زمان به واسطه توسعه تهران، 
بســیاری از این فضاها از عابران پیاده گرفته شد 
و در اختیار خودروها قرار گرفــت تا نگرانی های 
زیادی به وجــود بیاید. در ســال های اخیر ایجاد 
پالزاهای شهری در دستور کار شهرداری تهران 
قرار گرفت و در تازه ترین اقدام، پروژه پالزای میدان 
جهاد وارد فاز اجرایی شده است؛ البته با طراحی 
متفاوت و کاربــردی تا مانند پــالزای هفت تیر، 
فضایی با بهره کم ایجاد نشــود. طراحی میدانگاه 
جهاد )میدان فاطمی(، در تقاطع خیابان حضرت 
ولیعصر)عج( و خیابان فاطمی سال گذشته انجام 
شد تا پروژه احداث آن از سال 1401کلید بخورد. 
طراح پروژه پالزای میدان جهاد معتقد است تهران 
دارای یک ســری فضای مرده شــهری است که 
به طور معمول در آن تاسیسات شهری به صورت 
نامتجانس قرار گرفته اند. چنان که اغلب این فضاها 

که مردم نمی توانستند از آن استفاده کنند، جداره 
ناپایدار شهری را مخدوش کرده اند.

محمد خاوریان به همشهری می گوید که در کنار 
کمبود سرانه فضای عمومی در تهران، یکی دیگر 
از دالیلی که بر اهمیت ساخت پالزای میدان جهاد 
می افزاید عدم مصونیت شهروندان پس از خروج از 
متروی جهاد بود: »به طوری که شهروندان مکانی 
برای مکث و فضای امنی برای توقف در این مکان 
نداشتند.« طبق توافقات صورت گرفته با پیمانکار 
پروژه، قرار اســت پالزای میدان جهــاد در 6ماه 
نخست سال 1401با معماری ایرانی - اسالمی به 

بهره برداری برسد.
احداث میدانگاه های شهری برای ارتقای کیفی و 
افزایش جلوه های بصری فضاهای شهری ضروری 
به نظر می رســد. چنان که بعد از مطالعات صورت 
گرفتــه، 105نقطه از شــهر تهران بــرای ایجاد 
میدانگاه های شهری مناسب ارزیابی شده است. 
البته برای اینکه شــهر تهران به ساخت و تکمیل 
105میدانگاه برســد، نیاز به زمــان زیادی دارد، 
چراکه تاکنون احداث میدانگاه های شهری به 5 
عدد هم نرسیده اســت. اکنون میدانگاه جهاد در 
اولویت سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران 

قرار گرفته است؛ میدانگاهی با مساحتی نزدیک 
به 2هزار مترمربع که به گفته سرپرست سازمان 
عمرانی مناطــق شــهرداری، 800مترمربع آن 
شامل بنایی با طراحی سنتی و برگرفته از معماری 
ایرانی- اســالمی اســت: »این فضا شامل محل 
استراحت و مسیر تردد و توقفگاه است که نمای 
این بنا را آجرهایی با طرحــی که در تهران قدیم 
استفاده می شد، تشکیل می دهد.« هادی حق بین 
معتقد است هم اکنون برای رفاه حال شهروندان، 
سرویس بهداشــتی پرتابل با توجه به قرارگیری 
کارگاه پروژه در محدوده ایســتگاه متروی جهاد 
و تردد مسافران، در محل پروژه نصب شده و قابل 

استفاده برای عموم است.

محلی برای مکث
پالزا یا میدانگاه را می توان فضایی از شهر تعریف 
کرد کــه به رغم قــرار گرفتــن در دل رفت وآمد 
انسان ها و خودروها، محلی دنج و آرام برای مکث 
و آرامش افراد است. از همین رو برای رسیدن به 
شهری شهروندمحور نیاز است تا کلیه برنامه ها در 
تمامی حوزه های شهری با توجه به نیاز و خواست 
شهروندان مدنظر قرار گیرد. برای همین، سازمان 
عمرانی مناطق شــهرداری تهــران نیز در بخش 
ساخت و ساز، فضاهایی را در دستور کار خود قرار 
داده که امکان تعامالت به دور از هیاهو و شلوغی 
شهر را برای شــهروندان فراهم می کند. یکی از 
بناهایی که می تواند چنیــن ویژگی هایی را برای 
شهر و شهروندان به همراه داشته باشد، میدانگاه 
است و این سبک بنا، امروزه در تمام شهرهای دنیا 

به رسمیت شناخته شده و در طراحی و شهرسازی 
نوین جایگاه خاصی به دســت آورده است. طراح 
میدانگاه جهاد درخصوص اهمیت ساخت پالزا یا 
بناهای شبیه به آن می گوید ما برای عابرین پیاده 
در شهر تهران به اندازه کافی فضای مکث نداریم:  
»در گذشته بیشترین تغییرات و عملیات عمرانی 
در تهران برای عبور و مرور خودروها بود و میدان ها 
عمال به فلکه های شــهری تبدیل شده بودند که 
زمینه ساز سردرگمی شهروندان هستند. در همه 
شــهرهای دنیا فضاهایی وجود دارد که افراد را به 
تعامالت مشترک دعوت می کند و در آن فضاهای 

فرهنگی و اجتماعی مختلفی تعریف می شود.« 
در شــهر تهران، پیش از این، میــدان هفتم تیر 
برای عابران پیاده مناسب سازی شد و حتی یکی 
از درهای خروجی ایســتگاه متروی هفت تیر به 
میدانگاه ختم می شــود. جالب اینکه در طراحی 
میدانگاه جهاد نیز ایســتگاه متروی فاطمی هم 
دیده شــده اســت. به غیر از میدانگاه هفتم تیر، 
میدانگاه ولیعصر، شهدای بلوار صادقیه و متروی 
امیرکبیر هم هم اکنون پذیرای شهروندان است. 
احداث میدانگاه امام خمینی)ره( و متروی شهدای 
صادقیه نیز در مراحل پایانی قرار دارد. درحالی که 
پروژه میدانگاه جهاد در شروع کار قرار دارد. طراح 
میدانگاه جهاد معتقد اســت الگوی اجتماعی و 
معماری این بنا را می توان به پل خواجوی اصفهان 
تشبیه کرد: »در طراحی نمای میدانگاه جهاد سعی 
شد از نماهای ساختمان های قدیمی همین بخش 
از تهران الگوبرداری شــود تا حــس بهتری برای 

ساکنان این محله به همراه داشته باشد.« 

میدانگاه های جدید در پایتخت
پروژه پالزای میدان جهاد )میدان فاطمی( وارد فاز اجرایی شد که نسبت به بسیاری از میدانگاه های پیشین از نظر طراحی  

تفاوت های اساسی دارد

محمود موالییگزارش
روزنامه نگار

میدانگاه باغ فردوس
باغ فردوس از گذشته میدانگاهی برای شهروندان و هنرمندان بود. میدانگاهی که در آن موزه 
سینما قرار دارد و فضای مناسبی برای گذراندن اوقات فراغت شهروندان است. این میدانگاه 
نیز مورد توجه سازمان عمرانی مناطق شــهرداری تهران قرار دارد. چنان که عملیات مرمت 
میدانگاه باغ فردوس متعاقب برگزاری مناقصه، تعیین پیمانکار و تجهیز کارگاه رسما آغاز شده 
و قرار است طی این پروژه، میدانگاه باغ فردوس که از خیابان ولیعصر)عج( آغاز شده و تا موزه 

سینما ادامه دارد، توسعه یابد و ترمیم و بازسازی شود. 

مکث

فنیتاکسی

 فعال شدن پل های مکانیزه
تا پایان خرداد

سازمان زیباسازی شهر تهران تالش می کند تا پایان خرداد با رفع 
نواقص فنی و ایمن سازی پل های مکانیزه نمره قبولی از شهروندان 

بگیرد.
به گزارش همشهری، احداث پل های عابر پیاده از یک سو سبب 
ایمنی عابران شده و از ســوی دیگر موجب کاهش بار ترافیک در 
معابر مهم و پرتردد می شود. حال مکانیزه شدن این پل ها قطعاً عبور 
و مرور عابران به ویژه کودکان، سالمندان و ناتوانان جسمی و حرکتی 
را تسهیل می کند اما خرابی پل های مکانیزه که بخشی از امکانات 
شهری محسوب می شوند در کالن شــهری چون تهران، قطعاً 
مشکالت متعدد در عبور و مرور عابران ایجاد می کند و گره های 

ترافیکی، به وجود می آورد.
 موضوعی که عالوه بر گالیه مندی شهروندان سبب اعتراض مهدی 
عباسی،  رئیس کمیسیون معماری و شهرســازی شورای شهر 
تهران هم شده است. مدتی پیش او در صحن شورا با بیان این که 
سیاست مدیریت شهری در توسعه شهر، توسعه انسان محور است، 
تاکید کرد: »ایمنی تردد عابران پیاده یکی از نکات مهم است که 
باتوجه به ترافیک معابر تهران احداث پل های عابر ایمنی ضرورت 
دارد و بر اساس مصوبه شورا، شهرداری تهران مکلف به ایمن سازی 
عبور و مرور شهروندان از پل های عابر پیاده است.« این عضو شورای 
شهر تهران، مشــخصاً به وضعیت پل های مکانیزه اشاره و عنوان 
کرد: »فعال بودن پل های مکانیزه برای تردد عابران پیاده به ویژه 
سالمندان و ... ضروری است اما همچنان شاهد خرابی و خاموشی 

این امکانات شهری هستیم.«

رفع نقص فنی 71 یونیت 
معاون هماهنگی امور مناطق ســازمان زیباسازی شهر تهران با 
تأیید نقص پل های مکانیزه گفت که مسئولیت پل های عابر پیاده 
با معاونت حمل ونقل و ترافیک شــهرداری تهران بــود و از اوایل 
فروردین امسال این مسئولیت به سازمان زیباسازی شهر تهران 
واگذار شده است. به گفته مهدی قربانی 501 یونیت به سازمان 
زیباسازی تحویل داده شده که حدود 2۳۹ یونیت دچار نقص فنی 
و ایمنی بوده است. او تاکید کرد که ناایمن بودن پل ها ممکن است 
سالمت و جان شهروندان را به خطر بیندازد و ازاین رو عالوه بر رفع 
نواقص فنی، موضوع ایمن ســازی هم پیگیری می شود. به گفته 
قربانی در مدت کمتر از ۳0 روز حدود 71 یونیت رفع نقص و ایمن 

شده و در چرخه خدمت رسانی قرار گرفته اند. 

تالش 24 ساعته برای خدمت رسانی
مهدی بابایی، عضو کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست و 
سالمت شورای شهر تهران در آخرین اظهار نظرش گفت که پل های 
مکانیزه تا پایان بهار روشن و فعال می شوند اما مهدی قربانی از اعالم 
زمان دقیق امتناع کرد و گفت: »یونیت ها از شرکت های مختلف 
تهیه شده اند و ازاین رو قطعات را هم باید از شرکت های مختلف 
تهیه کنیم که قطعاً این موضوع فرایند عملیات رفع نواقص فنی 
و ایمنی را با مشکالتی مواجه می کند اما نیروها 24 ساعته تالش 

می کنند.«  

ایمن سازی پل های عابرپیاده
براساس مصوبه خرداد 1400 شورای شهر تهران، شهرداری مکلف 
است اقداماتی در راستای ایمن سازی پل های عابر پیاده انجام دهد 

که اهم آنها عبارتند از:
  آسیب شناسی پل های عابر پیاده از ابعاد گوناگون

  تدوین برنامه عملیاتی مناسب سازی و مکانیزه کردن پل های 
عابر پیاده

  ایجاد سامانه نظارت و پایش وضعیت استقرار و تعمیر و نگهداری 
پل های عابر پیاده

  حذف زوائد فیزیکی که منجر به ایجاد نقاط کور روی عرشــه 
پل ها می شود

  رفع فضاهــای بی دفاع و تأمین روشــنایی روی مســیر پل و 
مسیرهای منتهی به پل ها

  نصب آسانســور و احداث رمپ ویژه افــراد دارای معلولیت و 
کالسکه رو در تمام پل های عابر پیاده

مهدی قربانعلی
 معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان 

بهشت زهرا)س(
امســال مراســم لیالــی قــدر از ســاعت 
22 تــا 3بامــداد در 2 نقطــه از گلــزار 
بهشــت زهرا)س( برگــزار می شــود. 
مکان اول، قطعه 26 تا 28گلزار شهدا 
و مکان دوم هم میدانگاهی قطعه 40 
تا انتهای قطعه 50 اســت که برنامه ها 
به صورت منسجم و همزمان در هر دو 
مکان برگزار می شود. مناجات خوانی، 
قرائت دعای جوشن کبیر، سخنرانی، 
مداحی و ... بخش هایی از برنامه های 
پیش بینــی شــده هســتند و در پایــان 
هم سحری در میان شــرکت کنندگان 

توزیع می شود.

مجید قادری
 معاون فرهنگی هنری سازمان 

زیباسازی شهر تهران
به مناسب شــب های قدر و در راستای 
آماده کــردن فضاهــای شــهری بــرای 
گرامیداشــت ایــام شــهادت حضــرت 
علــی)ع( پویــش »مــاه مــن علــی« در 
قالب طرح های فرهنگی، روی سازه های 
تبلیغاتی شــهر اکــران شــده اند. برخی 
از طرح هــا مزیــن بــه وصیت هــای امام 
علــی)ع( بــا مضامیــن یتیم نــوازی و 
دســتگیری از ایتــام و تعــدادی هــم 
کتیبه هایــی از اشــعاری هســتند که در 
مــدح حضــرت علی)ع(بــا ترجیــح بنــد 

»ماه من علی« سروده شده اند.

 کلنــگ احــداث پــروژه ۱28واحــدی در 
خاورشهر منطقه۱5 به عنوان نخستین 
اقدام قرارگاه مسکن شــهرداری تهران 
در جنوب شــرق پایتخــت به زمیــن زده 
شد. به گزارش همشهری، سیدمهدی 
صباغ، شــهردار منطقه در این مراســم 
با اعالم اینکه جواز این پروژه مسکونی 
سال گذشته صادر شده است، گفت: 
ایــن پــروژه دارای 4بلــوک 32واحــدی 

است .

مدیریت ســازمان میدان های شــهرداری 
تهــران، نحوه فعالیــت 263میــدان و بازار 
میوه وتره بــار تهــران در ایــام لیالی قــدر را 
اعالم کــرد. به گــزارش همشــهری، امروز 
میدان ها و بازارهای تره بار صبح از ساعت 
8 تا ۱3 و عصر از ساعت ۱5 تا ۱9:30دقیقه 
و فردا هــم از ســاعت 8 تا ۱3باز هســتند. 
روز شــنبه به مناســبت ســالروز شــهادت 
امام علــی)ع( تمــام میدان هــا و بازارهــای 

تره بار تعطیل هستند.

ویژه برنامه هــای بهــار قــرآن بــا عنــوان بــاغ 
رمضان در مجموعه گردشگری عباس آباد 
برگزار شــد و به گفته مدیر ارتباطات و امور 
بین الملل اراضــی عباس آباد حــدود 4هزار 
نفر از شــهروندان در این برنامه ها شــرکت 
کردنــد. رضــا پورناصرانــی گفــت: توزیــع 
افطــاری ســاده، برپایــی ســفره افطــاری به 
طول 270کیلومتر، بازدید ۱20کودک تحت 
حمایت ســازمان بهزیســتی از پل طبیعت 

و... اهم برنامه های اجراشده هستند.

4000
نفر

263
ترهبار

128
خانه

 تصمیم قضایی 
درباره پاساژ عالء الدین

حکم تخریب طبقه هفتم ساختمان عالء الدین 
5سال پیش اجرا شــد ولی در شــورای پنجم، 
مالک این ســاختمان رأی کمیســیون ماده۳8 
را برای ســاخت 2طبقه اضافه بنا گرفت. اکنون 
دادگاه تجدید نظر پرونده پاساژ عالءالدین برگزار 
شده  و قرار اســت مراجع قضایی در این زمینه 
تصمیم گیری کنند. اعضای شــورای ششم شهر 
تهران هم می گویند پیگیــر جلوگیری از اجرای 

این تخلف  هستند.
به گزارش همشــهری، عوامل اجرایی شهرداری 
تهران حدود 5ســال پیش با ورود به ساختمان 
عالء الدین، معروف ترین مرکز خرید گوشی تلفن 
همراه پایتخت، حکم تخریب طبقه هفتم آن را 
اجرا کردند و ۹۹باب مغازه که به صورت غیرمجاز 
در این طبقه احداث شــده بود، جمع آوری شد. 
رئیس شورای شــهر تهران با اشاره به اینکه رأی 
صادره از کمیســیون ماده۳8 در مورد ســاخت 
2طبقه بنای اضافه در عالء الدین خالف اســت، 
می گوید: کمیســیون ماده۳8 مربــوط به بحث 

معامالت شهرداری و نه شهرسازی است.
مهدی چمــران می افزاید: من نامــه ای را برای 
کمیسیون ماده۳8 تهیه کرده ام تا در چارچوب 
قوانین حرکت صــورت بگیرد این کمیســیون 
فقط در حوزه معامالت و اختالفــات مربوط به 
معامالت می تواند بررسی های الزم را انجام دهد 

و تأیید کند.

نقل قول خبر

عددخبر   متروی تهران، کتاب می شود
کتاب »تاریخ شــفاهی مترو تهران« که مراحل پایانی تدوین 
و گردآوری مطالب را ســپری می کند، به زودی منتشر خواهد 
شد تا عالقه مندان این صنعت حمل ونقلی در جریان سیر پدید 
آمدن و تکامل شــبکه متروی تهران طی نیم قــرن اخیر قرار 
گیرند. به گزارش همشهری، کتاب تاریخ شفاهی مترو تهران، 
مجموعه ای مستند و روایی از اتفاقات مهم و فراز و نشیب های 
شکل گیری و پیشــرفت صنعت مترو در کشور است که عمده 
مطالب آن از طریق مصاحبه رودررو با مدیران و دست اندرکاران 
این عرصه طی 4دهه گذشته جمع آوری شده و بخش دیگری 
از مطالب نیز با بهره گیری از مستندات مکتوب بایگانی شده به 

رشته تحریر درآمده است.  

  سوبسید   به حمل ونقل عمومی برای رفاه حال شهروندان 
سیدمجتبی شفیعی، معاون حمل ونقل و 
ترافیک شهرداری تهران درباره افزایش نرخ 
کرایه حمل ونقل عمومی)مترو، اتوبوس و 
تاکسی( از روز پنجشــنبه اول اردیبهشت 
گفت: »نرخ کرایه حمل ونقل عمومی هرساله 
براساس مصوبه شورای اسالمی شهر تهران اصالح می شود. با توجه 
به افزایش هزینه های ناوگان حمل ونقــل عمومی، نیاز مالی هر 
ناوگان برای افزایش خدمات حمل ونقلی بیشتر از رقم هایی است که 
به عنوان مصوبه درنظر گرفته شده است. حداکثر افزایش نرخ کرایه 
حمل ونقل عمومی ۳5درصد و میانگین 25درصد برای سال1401 
درنظر گرفته شده است. همزمان با افزایش نرخ تورم، هزینه های 
نگهداری و نگهداشــت هر مد حمل ونقلی، حقــوق رانندگان و 
هزینه های جاری افزایش پیدا می کند، اما با توجه به سیاســت 
حمایتی شــهردار تهران، افزایش نرخ کرایه حمل ونقل عمومی 
به صورت میانگین 25درصد به تصویب رسیده است. مابه التفاوتی 
که بین نرخ کرایه مصوب و قیمت واقعی خدمات دهی هر ناوگان 
وجود دارد توسط شهرداری تهران جبران می شود تا هزینه مازادی 

بر شهروندان تهرانی تحمیل نشود.«

حمل و نقل

 خبر

گزارش2
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صندوق بین المللی پول در تازه ترین 

گزارش خود پیش بینی کرد؛ تورم گزارش
ایران در سال  جاری به 32.3درصد 
و در ســال 2023میالدی بــه 27.5درصد کاهش 
می یابد. این مؤسســه بین المللی برآورد کرده رشد 
اقتصاد ایران در سال  جاری به 3درصد می رسد. پیش 
از این، بانک جهانی، نرخ رشــد اقتصــاد ایران در 
ســال جاری را 3.7درصد برآورد کرده بود که هر دو 
پیش بینی از افزایش تولید ناخالــص داخلی ایران 

حکایت دارد.
به گزارش همشهری، آن طور که 2نهاد بین المللی 
اقتصــادی پیش بینی کرده اند با وجود آنکه ســایه 
جنگ در اوکراین باعث افت محسوس رشد اقتصادی 
در اغلب کشورهای جهان خواهد شد، اما اقتصاد ایران 
با رشد مواجه خواهد شد. این مؤسسات بین المللی 
برآوردهای قبلی خود از اقتصاد ایران را اصالح کرده 
و اعالم کرده اند میزان رشد اقتصاد ایران بیش از آن 

چیزی خواهد بود که قبال ارزیابی شده بود.
ابتدای ســال  جاری بانــک جهانــی در تازه ترین 
پیش بینی خود نرخ رشــد اقتصادی ایران در سال 
 جاری میالدی را 3.7درصد برآورد کرد که 1.3درصد 
بیشــتر از پیش بینی قبلی اش بود. ایــن بانک در 

گزارش مهر پارسال خود رشد اقتصادی ایران برای 
سال  جاری میالدی را 2.۴ درصد برآورد کرده بود. 
حاال اندکی بعد از گزارش بانــک جهانی، صندوق 
بین المللی پول نیز گزارش های قبلی خود را اصالح و 
از افزایش تولید ناخالص داخلی ایران خبر داده است.

رشد 3درصدی در سال  جاری
آن طور که صندوق بین المللی پــول در تازه ترین 
گزارش خود پیش بینی کرده اقتصاد ایران در سال 
 جاری میالدی 3درصد رشــد خواهد کرد که این 
میزان رشد یک درصد بیشتر از پیش بینی قبلی این 
مؤسسه است. این مؤسسه در آخرین گزارش خود 
میزان رشــد اقتصادی ایران را 2درصد اعالم کرده 
بود. تولید ناخالص داخلی ایران در ســال  جاری در 
حالی افزایش خواهد یافت که برآوردهای صندوق 
بین المللی پول نشــان می دهد جنگ در اوکراین 
به کاهش قابل توجه رشد اقتصادی جهان در سال 
2022 و افزایش تورم منجر خواهد شد. این مؤسسه 
بین المللی برآورد کرده رشــد جهانــی اقتصاد از 
6.1درصد در سال 2021به 3.6درصد در سال های 
2022 و 2023کاهش می یابــد. طبق این گزارش 
همین حــاال تحت تأثیر جنــگ در اوکراین قیمت 

سوخت و مواد غذایی به ســرعت در حال افزایش 
است و این موضوع بیشــترین ضربه را به جمعیت 
آسیب پذیر در کشورهای کم درآمد وارد کرده است.

نرخ تورم
صندوق بین المللی پول همچنین پیش بینی کرده 
شیب نرخ تورم ایران در سال  جاری میالدی کاهش 
می یابد و از۴0.1درصدی که در سال گذشته ثبت 
شده به32.3درصد در سال  جاری میالدی می رسد. 
آن طور که این نهاد اقتصادی پیش بینی کرده شیب 
نزولی نرخ تورم در سال آینده هم ادامه خواهد یافت 
و نرخ تورم در ســال 2023میالدی به 27.5درصد 

خواهد رسید.
بانک جهانی نیز پیش تر برآورد کرده بود نرخ تورم 
ایران در ســال  جاری میالدی رونــد نزولی خواهد 
داشت، اما این میزان را برخالف صندوق بین المللی 
پول 37.6درصد پیش بینی کرده بود که اندکی کمتر 

از سال میالدی گذشته است.

چشم انداز اقتصاد ایران 
طبق گزارش صنــدوق بین المللی پــول برخالف 
رشد اقتصادی ســال  جاری، نرخ رشد اقتصاد ایران 

در ســال 2023میالدی بار دیگــر نزولی خواهد 
شد. محاسبات این صندوق نشــان می دهد میزان 
تولیــد ناخالص داخلی ایــران در ســال  جاری به 
1557هزارمیلیارد تومان و در سال 2023میالدی 
به 1589هزار میلیــارد تومان خواهد رســید که 
معادل 2درصد خواهد بود. همچنین برآورد شــده 
نرخ بیکاری امسال و سال بعد با رشد مواجه شود و 
از 9.8درصد در سال 2021به 10.2درصد در سال 

 جاری و 10.5درصد در سال 2023برسد.
صندوق بین المللی پول همچنین درآمد سرانه ایران 
را به قیمت جاری 15هزار و 702دالر و برای ســال 
بعد 15هــزار و 860دالر پیش بینی کرده که به نظر 
می رسد این محاسبات با نرخ هر دالر ۴200تومان 
محاسبه شده اســت. درحال حاضر باالترین میزان 
سرانه درآمد مربوط به لوکزامبورگ است که نشان 
می دهد شهروندان این کشور به طور متوسط 125 

هزار و 923 دالر درآمد دارند. 
ســرانه تولید ناخالص داخلی، یکــی از اصلی ترین 
شاخص های مقایسه سطح استاندارد زندگی افراد در 
کشورهای مختلف محسوب می شود و با وجود جامع 
نبودن به عنوان یک معیار کلی، به نوعی بیانگر توان 

مالی شهروندان است.

گزارش دومین نهاد بین المللی از رشد اقتصاد ایران
طبق پیش بینی صندوق بین المللی پول، اقتصاد ایران امسال 3درصد رشد می کند و نرخ تورم با یک روند نزولی به 32/3درصد می رسد

مانده تسهیالت کالن 10بانک منتشر شده، از 600هزارمیلیارد تومان هم فراتر می رود
ذره بین روی فهرست جدید  ابربدهکاران بانکی

بانک مرکزی دیروز فهرســت مقدماتی ابربدهکاران 

1۴بانک را منتشــر کرد، اما جزئیات اعالم شــده بر بانک
پیچیدگی ها و ابهام ها افزود. به نظر می رسد در انتشار 
این فهرست قانون مصوب مجلس به درستی رعایت نشده است. فهرست 
منتشر شده نشــان می دهد در پرداخت تســهیالت و دادن اعتبار به 
اشخاص حقوقی نوعی معامالت تو در تو صورت گرفته است؛ به گونه ای 
که برخی بانک ها به گروه های زیرمجموعه خودشان وام داده اند. نکته 
بســیار مبهم در پرداخت تســهیالت کالن بانکی، افشا نشدن میزان 
مطالبات معوق بانک هاست؛ طوری که هر بانک به سلیقه خودش نسبت 

به انتشار ریزتسهیالت و تعهدات مشتریان دانه درشت اقدام کرده است. 
به گزارش همشهری، دیروز بانک مرکزی فهرست مقدماتی مطالبات 
کالن 1۴بانک، شــامل بانک های ملت، تجارت، اقتصاد نوین، سامان، 
ایران و ونزوئال، سپه، پاســارگاد، پســت بانک، کارآفرین، مهر ایران، 
رسالت، گردشگری، رفاه کارگران و کشاورزی را منتشر کرد که 2بانک 
قرض الحسنه رسالت و مهر ایران فاقد مطالبات کالن از مشتریان خود 
هستند. نکته مهم این است که بین فهرست بانک مرکزی، با فهرستی که 
پیش از این به دستور وزارت اقتصاد منتشر شده، در ارتباط با ابربدهکاران 
بانک های دولتی مغایرت دیده می شــود. بانک مرکزی اعالم کرده در 

جهش 68درصدی ترانزیت از ایران 
در اوج تحریم

با افزایش استفاده از ظرفیت های داخلی، به تدریج دیوار تحریم ها 
در حال ریختن اســت؛ به گونه ای که رکورد ترانزیت از فضای 
ســرزمینی ایران در اوج تحریم های اقتصادی شکســته شده 
و با جهش 68درصدی نسبت به ســال قبل، به رقم کم سابقه 

12میلیون  و6۴1هزار تن کاال رسیده است.
به  گزارش همشهری، آمارهای رســمی وزارت اقتصاد و وزارت 
راه و شهرسازی حاکی از این اســت که در سال1۴00 بیش از 
12میلیون  و6۴1هزار تــن کاالی ترانزیتی از قلمرو جمهوری 
اســالمی ایران عبور کرده که این میزان نسبت به مدت مشابه 

سال1399 معادل 68درصد افزایش نشان می دهد.

نقشه ترانزیت زمینی
براساس آمارهای رسمی، در ســال گذشته 37درصد از کاالی 
ترانزیتی از دریا و 63درصد از مسیر خشــکی وارد ایران شده 
اســت که از مجموع ترانزیت زمینی حــدود 2۴درصد از مرز 
عراق، 15.5درصد از مرز کشورهای آسیای میانه، 16درصد از 
سمت اروپا و 7.5درصد دیگر از سایر مبادی رسمی، وارد کشور 
شده است. همچنین براســاس آمار سازمان راهداری و حمل  و 
نقل جاده ای، از مجموع ترانزیت عبوری ایران در سال گذشته، 
9میلیون  و ۴36هزار تن مربوط به ترانزیت جاده ای بوده و به طور 
میانگین، ماهانه 33هزار و650کامیون ترانزیتی در ایران تردد 
کرده است. آمارها نشــان می دهد تردد کامیون های ترانزیتی 
از مرزهای جاده ای کشــور طی سال گذشته نسبت به سال99 
بالغ  بر 98درصد افزایش یافته است و فقط طی اسفندماه سال 
گذشته ۴3هزار دستگاه کامیون های حامل کاالی ترانزیتی در 
ایران تردد کرده که یک حدنصاب جدید محسوب می شود. در 
این میان ترانزیت بار ریلی از مسیر ایران نیز به باالترین رقم در 
15سال گذشته رسیده و 2میلیارد و 58۴میلیون تن/کیلومتر بار 

ترانزیتی از مسیرهای راه آهن کشور منتقل شده است.

 اثر افزایش نرخ گندم
 بر قیمت نان و ماکارونی

اعالم رســمی قیمت گندم برای صنف و صنعت، پیش بینی ها 
درخصوص رشد قیمت محصوالت وابسته به آرد را تأیید کرد. 
روز گذشته نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران از قیمت 12هزار 
تومانی هر کیلو گندم برای اصناف و صنایع وابسته به گندم خبر 
داد. نرخ تعیین شده برای گندم، قیمت هر کیلو آرد را برای صنایع 
و اصناف مصرف کننده این محصــول تا کیلویی 16هزار تومان 
افزایش می دهد. رقمی که به گفته کارشناسان، قیمت ماکارونی 

را تا 2برابر و قیمت نان را تا ۴برابر افزایش خواهد داد.
ســال 1۴00آرد 3 نرخی بود و اصناف و صنایع این محصول را 
با نرخ های متفاوتی دریافت می کردنــد. نانوایی های یارانه ای، 
آرد را کیلویی 665تومان، نانوایی هــای فانتزی 900تومان و 
صنایع آرد را کیلویی 2.700تومان از دولت تحویل می گرفتند 
و این در شــرایطی بود که هر کیلو گندم از کشاورزان با قیمت 
5هزار تومان خریداری می شد. امســال اما خرید تضمینی هر 
کیلو گندم از کشاورزان برای دولت 11هزار و 500تومان هزینه 
داشته و این افزایش 2برابری قیمت اگرچه به سود کشاورزان 
است اما به طور قطع با رشد هزینه تولید محصوالت وابسته به 

آرد همراه خواهد شد.
به گفته رئیس کانون انجمن های صنایع غذایی ایران، به دنبال 
افزایش نرخ فــروش گندم دولتی صنف و صنعــت از کیلویی 
2700تومان بــه کیلویی 12هزار تومان، قیمــت آرد نیز روند 
صعودی به خود گرفته و به کیلویی 16هزار تومان رسیده است. 
محمدرضا مرتضوی با اشــاره به تبعات افزایــش نرخ گندم بر 
محصول ماکارونی، افزود: اگر ماکارونی کیلویی 12هزار تومان 
باشــد با تغییر نرخ  گندم، قیمت آن به کیلویی 25هزار تومان 
می رســد. افزایش 2برابری قیمت ماکارونی در حالی است که 
قیمت برنج نیز در 6 ماه گذشته 2برابر شــده و به نظر می رسد 
افزایش قیمت نان نیز با توجه به رشد قیمت آرد، حتمی خواهد 
بود. رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران در گفت وگو با همشهری 
با بیان اینکه قیمت آرد اصناف هنوز ابالغ نشده، گفت: تا امروز 
آرد حاصل از گندم 665تومانــی نانوایی های یارانه ای کیلویی 
800تومان و آرد حاصل از گندم 900تومانی برای دیگر نانوایی ها 
کیلویی یک هزار و 200تومان تمام می شد، حاال با قیمت جدید 
گندم، برآوردها نشــان می دهد که قیمت آرد حاصل از گندم 
11هزار تومان کمتر از 15تا 16هزار تومان نیست. به گفته بیژن 
نوروز مقدم، این رقم های هزینه تولید و در نتیجه قیمت نان را 
تا ۴برابر باال خواهد برد، به طور مثال، هزار و 600تومان فقط به 

واسطه قیمت آرد به قیمت نان لواش اضافه خواهد شد.

تنظیم بازار ناهماهنگ
  خبر: نامه وزارت جهادکشاورزی به گمرک ایران 
درخصوص ممنوعیت صــادرات ۴محصول گوجه، 
بادمجان، سیب زمینی و پیاز به گمرکات ابالغ نشده 
و قرار است بازار داخلی این محصوالت با راهکارهایی 

جز ممنوعیت صادرات تنظیم شود.
  نقد: با وارد شدن تکانه های داخلی و خارجی به 
اقتصاد، بازار داخلی نیز به دلیل ثابت بودن موجودی 
و تغییر در رویکردهای صادراتی یا وارداتی با مشکل 
مواجه می شود؛ ازاین رو متولیان تنظیم بازار در این 
وضعیت نسبت به تغییر مناسبات تجارت خارجی 
به نفع تنظیــم بازار داخلی اقــدام می کنند و یکی 
از مرســوم ترین ابزارهای آنها، ممنوعیت صادرات 
است. در دولت سیزدهم اما از ابتدا وعده داده شد که 
جلوی بخشنامه های خلق الساعه ممنوعیت صادرات 
گرفته شود و حتی چند ساعت پیش از مطرح شدن 
پیشنهاد ممنوعیت صادرات ۴قلم محصول کشاورز 
نیز وزیر اقتصاد در جمع نمایندگان بخش خصوصی 
بر این موضع دولت تأکید کرد. در این میان به نظر 
می رسد ناهماهنگی متولیان تنظیم بازار، عمالً باعث 
شده تا همان رویه ســابق برای تنظیم بازار به کار 
گرفته شود که البته با بلند شدن صدای اعتراض ها، 
قبل از اجرا منتفی شد؛ اما باز هم در اجرای راهکار 
جایگزین، ناهماهنگی مشهودی میان دستگاه های 
مسئول وجود دارد که نتیجه آن تداوم آشفتگی بازار 
داخلی محصوالت کشاورزی و سودآوری قابل توجه 
برای صادرکنندگان است و اگر این ناهماهنگی هم 
برطرف شود، می توان امیدوار بود که یکی از صدها 

مسئله پرحاشیه اقتصاد ایران حل شده است.

چهره روز

خبر

بازار

نقد خبر

ترانزیت

چاه ویل
سیاست تخصیص ارز ترجیحی به واردات 
کاالهای اساســی و همزمــان هرج ومرج 
زنجیره توزیــع کاال که به قاچاق معکوس 
این کاالها از کشور منجر شده، به  مثابه چاه 
عمیق و بزرگی در اقتصاد ایران است. چاهی که می تواند منابع 
کشور را تا زمان ورشکســتگی کامل دولت ببلعد. سیداحسان 
خاندوزی، وزیر اقتصاد می گوید: سال گذشته 17میلیارد دالر ارز 
با نرخ ترجیحی برای تأمین کاالی اساسی اختصاص پیدا کرده و 
امسال به دلیل افزایش قیمت ها و همچنین امکان کمبود برخی 
کاالهای اساسی به خاطر جنگ روسیه و اوکراین، احتمال دارد 
این نیاز به 26تا 27میلیارد دالر برسد. این اظهارات وزیر اقتصاد 
به این معناست که در سال قبل، 387هزار میلیارد تومان به عنوان 
مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی و آزاد، برای تأمین کاالی اساسی 
به قیمت یارانه ای صرف شده و امسال هم برای تکرار روند سال 
قبل باید حدود 615هزار میلیارد تومان به عنوان مابه التفاوت 
نرخ ارز برای تأمین کاالهای اساسی اختصاص یابد. این در حالی 
است که در چند سال اخیر به طور عام و در سال گذشته به طور 
خاص، بحث حذف ارز ترجیحی مطرح بوده و جلسات متعددی 
هم برای این کار در دولت و مجلس برگزار شده است. البته وزیر 
اقتصاد 2روز پیش اعالم کرد که حذف ارز ترجیحی، تدریجی و 
گام به گام خواهد بود. دیروز هم تأکید کرد حذف ارز ترجیحی 
مطابق قرائت اقتصاد لیبرالی نیست و دولت همچنان می خواهد 
از کاالهای اساسی حمایت کند. با این حساب، بهترین راهکار 
برای حذف ارز ترجیحی و تداوم حمایت از کاالهای اساســی 
این اســت که مابه التفاوت حاصل از حذف ارز ترجیحی به طور 
هدفمند به جامعه هدف اختصاص یابد؛ اما اگر دولت بخشی از 
این مابه التفاوت را برای خود بردارد، به تنبیه تورمی اقشار ضعیف 
چراغ سبز نشان داده و اگر تخصیص ارز ترجیحی را ادامه دهد، 

اقتصاد را به چاه ویل نزدیک می کند.

ورود کاالی ترانزیتی از دریا

37
درصد

63
درصد

ورود کاالی ترانزیتی از خشکی

منطقه ویژه اقتصادی 
بندر شهید رجایی

بیله سوار اردبیل

بندرلنگه هرمزگان

باشماق مریوان

پرویزخان قصر شیرین

 سرخس
خراسان رضوی

 میرجاوه 
سیستان و بلوچستان

لطف آباد 
جلفا آذربایجان شرقیخراسان رضوی

بازرگان آذربایجان غربی

سایر گمرکات کشور

1 ،633 ،000

228 ،000

324 ،000

210 ،000

409 ،000
1 ،736 ،000

1 ،292 ،000

418 ،000

1 ،197 ،000

4 ،037 ،000

1 ،157 ،000

 ترانزیت ایران 
در سال 1400

12 ،641 ،000
کل ترانزیت ایران

 آغاز ویرایش اطالعات
 نهضت ملی مسكن

آن دسته از متقاضیان نهضت ملی مسکن که در جریان ثبت نام 
مسکن دولتی، شهر مورد تقاضا یا اطالعات خود و اعضای خانوار 
را اشتباه درج کرده اند، از امروز به مدت یک ماه فرصت دارند با 

مراجعه به سامانه ثمن موارد اشتباه را ویرایش کنند.
به گزارش همشهری، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و 
شهرســازی در اطالعیه ای اعالم کرد: متقاضیانی که در زمان 
ثبت نام در طرح های اقدام ملی مســکن و نهضت ملی مسکن، 
شهر محل درخواســت و یا مشــخصات و اطالعات خود را در 
سامانه ثبت نام، اشتباه درج کرده اند، می توانند از روز پنجشنبه 
اول اردیبهشــت به مدت یک ماه با مراجعه به سامانه طرح های 
حمایتی مسکن به آدرس http://saman.mrud.ir نسبت به 
اصالح شهر محل درخواست مسکن و یا مشخصات و اطالعات 
خود اقدام کنند. همچنین در این اطالعیه تأکید شده است که 
متقاضیان پیش از تغییر شهر محل درخواست خود به اطالعیه 
ثبت نام از متقاضیان نهضت ملی مسکن مورخ 20دی1۴00 که 
در سامانه ثمن نیز درج شده، توجه کنند. در این اطالعیه، ضمن 
تشریح شرایط متقاضیان جهت مشارکت در پروژه های نهضت 
ملی مسکن، شــهرهای قابل انتخاب برای متقاضیان مسکن 

دولتی در هر شهر مشخص شده است. 
البته طبق قواعدی که پیش  از این نیز وزارت راه و شهرســازی 
در مورد تقاضای مشارکت در احداث مسکن دولتی اعالم کرده 
بود، در صورت عدم امکان تأمین زمین در شهر محل درخواست 
متقاضی، تأمین زمین برای او در نزدیک ترین شهر ممکن به شهر 
محل درخواست اولیه انجام می شــود. نکته دیگر اینکه، بعد از 
نهایی شدن ویرایش ثبت نام و پاالیش اطالعات متقاضی، او باید 
برای احراز شرط سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا به ادارات راه 

و شهرسازی شهرستان و بنیاد مسکن مراجعه کند.

ماندهطلببانکهایمنتخبازمشتریاندانهدرشت
درصدسهمهزارمیلیاردتوماننامبانک

88,56115بانکاقتصادنوین
5060بانکمشترکایرانونزوئال

153,30226بانکپاسارگاد
2,6910پست بانک
64,90911بانکتجارت

94,99716بانکرفاهکارگران
39,2637بانکسامان
13,9052بانکسپه

9,1152بانککارآفرین
39,0627بانککشاورزی
46,1618بانکگردشگری
47,5648بانکملت
600,034100جمع

سرمایه گذاری مشترك

1,824

فوالد جهان آرا اروند

740

 سرمایه گذاری آرمان

1,776

 فوالد مباركه اصفهان

827

 سرمایه گذاری دارویی تأمین

956

پتروشیمی خلیج فارس

13,604

تاپیکو

3,295

سرمایه گذاری اهداف

3,679

شرکت ساپکو

3,391

پتروشیمی بوشهر

3,578

صنایع معدنی خاورمیانه

73,918

میالدگستر نوآوران

7,919

گسترش انرژی پاسارگاد

28,847

آینده نگر توسعه خاورمیانه

8,714

ارزش آفرینان پاسارگاد

11,976

پتروشیمی خلیج فارس

22,778

سنگ آهن گل گهر

4,836

فوالد مبارکه اصفهان

6,063

ایران خودرو

4,836

سایپا

5,418

ارتباطات سیار

795

خدمات مخابراتی ارگ جدید

71

آتیه گیالب

559

صنایع مخابرات صاایران

83

مهرآب تصفیه

100

خودروسازی مدیران

13,635

کوبل دارو

1,047

اکتوورکو

1,488

مجتمع صنعتی ماموت

1,050

غالت بان

1,123

سرمایه گذاری بانک گردشگری

6,893

هوالرجی

3,283

 نیروبرق الوند

6,577

 پارتیان آرارات

4,065

 جامدسازان آرمان

4,537

سایپا

4,826

ارتباطات سیار ایران

2,930

بازرگانی دولتی

3,750

پاالیشگاه اصفهان

3,200

قطعه سازی کروز

3,639

تامین اجتماعی

85212

ایران ترانسفو

1077

بازرگانی دولتی ایران

4698

کرمان موتور

1397

سایپا

1474

بازرگانی دولتی ایران

17,414

فوالد شرق كاوه

1,673

پشتیبانی امور دام كشور

5,130

سازمان تعاون روستایی

2,185

خدمات حمایتی كشاورزی

3,303

تجارتکارآفرین پاسارگاد

گردشگریسامان

اقتصاد نوین

رفاه

پست بانک

ملتکشاورزی

5بدهکار بزرگ در 10بانک )ارقام به میلیارد تومان(

اجرای احکام تنظیمی تبصره 16قانون بودجه ســال 1۴01کل کشور، 
آمار مقدماتی تسهیالت و تعهدات کالن )از بانک هایی که تاکنون دریافت 
شده( در پایان اسفندماه سال 1۴00منتشر می شود و اطالعات منتشر 
شده تنها به منزله دریافت تسهیالت و تعهدات کالن از شبکه بانکی بوده 
و ایفا نشدن تعهدات یاد شده در ســتون مانده اصل تسهیالت - بدهی 
غیرجاری، قابل مشاهده است. این در حالی است که برخی بانک ها در 
فهرست منتشر شده، ستون مانده اصل تسهیالت- بدهی غیرجاری را 
فاش نکرده اند. آیین نامه تسهیالت و تعهدات کالن بانک مرکزی تأکید 
دارد منظور از تســهیالت و تعهدات کالن، مجموع خالص تسهیالت و 
تعهدات اعطایی یا ایجاد شده برای هر ذی نفع واحد است که میزان آن 
حداقل معادل 10درصد ســرمایه پایه بانک تعیین شده است. البته در 
اطالعیه بانک مرکزی آمده که اطالعات اولیه است و اقدامات مقتضی در 
زمینه پایش و بهبود مستمر کیفیت آن در دست اقدام و پیگیری است و 

اطالعات سایر بانک ها در آینده و به تدریج منتشر می شود.

قانون چه می گوید؟
قانون بودجه 1۴01تأکید دارد:  بانک مرکزی موظف است با استفاده از 
سامانه اطالعاتی خود و عنداللزوم اطالعات دریافتی از بانک ها براساس 
تعاریف و مصادیق تعیین شده در شورای پول و اعتبار، مانده تسهیالت 
و تعهدات کالن و میزان پرداختی و مانده تسهیالت و تعهدات اشخاص 
مرتبط و میزان پرداختی هر یک از بانک ها را به تفکیک هر یک از اشخاص 
منتشر کند. یعنی نرخ ســود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت 
بازپرداخت شامل جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک الوصول، 
نوع و میزان وثیقه دریافت شده، در دسترس عموم قرار دهد و به صورت 
فصلی به روزرســانی کند. درصورت مقاومت بانک ها در ارسال تمام یا 
بخشی از اطالعات در موعد مقرر، بانک متخلف به تشخیص بانک مرکزی 

محکوم خواهد شد.

فهرست 600هزار میلیارد تومانی
بررسی های همشهری نشــان می دهد مانده تسهیالت کالن 12بانکی 
که دیروز جزئیات مشتریان گیرنده تسهیالت بزرگ باالی 100میلیارد 
تومان منتشر شده، از 600هزار میلیارد تومان هم فراتر می رود که از این 
میزان سهم بانک پاسارگاد 26درصد، رفاه کارگران 16درصد و اقتصاد 

نوین، 15درصد برآورد شده است.
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5روز از برگزاری نمایشگاه بین المللی قرآن کریم 
می گذرد. نمایشــگاهی که به ســنت همیشگی 
هر ســال در ماه مبارک رمضان به مدت یک ماه 
برگــزار  مي شــود و حــاال در ایــن دوره زمان 
برگزاری اش 2هفته اســت. عالوه بر بخش های 
مختلف نمایشگاه، یکی از بخش های پرطرفدار، 
بخش حجاب و عفاف است؛ بخشی که طراحان 
چادر و مانتو و پوشاک اسالمی آخرین تولیدات 
خود را به نمایــش می گذارند امــا آنچه در این 
طرح ها به عنوان کمبود به چشــم می خورد عدم 
 اســتفاده تولیدکننــدگان از رنگ های مختلف 
است. موضوعی که در ســال های اخیر هم به آن 

اشاره شده است.
به عقیده برخی از کارشناســان، تنوع تولیدات 
می تواند باعث حضور مخاطبان از هر قشــري در 
بخش حجاب نمایشگاه قرآن باشد. در این دوره 
بخش حجاب و عفاف 163غرفــه دارد. عالوه بر 
بخش حجاب، بخش هنری این نمایشــگاه هم 
مخاطبان خــاص خودش را دارد؛ در شــب های 
گذشته غرفه سینما ماندگار تحلیل فیلم »ملک 
سلیمان« را داشت. این فیلم با حضور کارشناسان 

مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
از دیگر بخش های نمایشــگاه، غرفــه خادمان 
قرآن اســت. این غرفه حــدود 150مترمربع را 
به خود اختصاص داده است. این بخش به معرفی 
چهره های ماندگار و خادمــان قرآنی می پردازد. 
امســال در این بخش از کتاب ستاره ها در 2جلد 
با عنوان شــرح حال و زندگی خادمان قرآن در 

26دوره گذشته رونمایی می شود. 
همچنین خادمان قرآن نیز با حضور رئیس جمهور 

تکریم می شوند.

استقبال  از بخش حجاب در نمایشگاه قرآن
بخش حجاب و عفاف نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با 163 غرفه توانسته مخاطبان زیادی را جلب کند

هلیا نصیرینمایشگاه
روزنامه نگار

پیشنهاد جدید برای حل اختالف 
وزارت ارشاد و صداوسیما

مدت هاســت که بر سر در دســت گرفتن مسئولیت شبکه 
نمایش خانگی میان صداوسیما و وزارت ارشاد اختالف نظر 
وجود دارد و هر یک از این دو مدعی است که برای به عهده 
گرفتن مسئولیت تولیدات شبکه نمایش خانگی از صالحیت 

بیشتری برخوردار است. 
ساترا)سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر( نهادی 
وابســته به صداوسیماســت که صدور مجوز برای تولیدات 
شبکه نمایش خانگی را در حیطه اختیارات خود می داند. در 
مقابل، وزارت ارشاد و البته اغلب فعاالن صنفی تمایل دارند 
که متولی شــبکه نمایش خانگی، وزارت ارشاد باشد. حتی 
اخیرا در دیداری که تعدادی از فعاالن رشــته های مختلف 
هنری با رئیس جمهوری داشــتند، بار دیگر این خواســته 
مطرح شــد که حوزه صوت و تصویر فراگیر به وزارت ارشاد 
برگردانده شود. تقریبا در 2سال گذشته بر سر این موضوع 
 کشمکش وجود داشــته و هنوز هم نتیجه واضحی حاصل

نشده است.
روز گذشته، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس درباره 
اختالف میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و صداوسیما 
بر سر شبکه نمایش خانگی در گفت وگو با ایرنا صحبت هایی 

کرده که شاید سرانجام به این اختالف فیصله دهد.
وی در این باره به ایرنا گفت: در این رابطه استعالماتی دارد 
شکل می گیرد و قرار است به صورت شفاف نظر مقام معظم 
رهبری را جویا شویم و پس از اطالع از نظر ایشان آیین نامه ها 
را بنویسیم. غالمرضا منتظری اظهار داشت: در کمیسیون 
فرهنگی 2دیدگاه وجود دارد. یک دیدگاه این اســت که با 
توجه به مستندات صداوسیما مســئولیت ساترا با سازمان 
صداوسیماســت. اما از آنجا که مجوزها را وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی صادر می کند این مسئله نیاز به تامل بیشتری 
دارد. وی با اشاره به نشستی که کمیسیون فرهنگی با فعاالن 
حوزه سینما، نمایش و موسیقی داشــته است، افزود: یکی 
از بحث های جدیمــان همین موضوع بود. قرار شــد بعد از 
ماه مبارک رمضان نشســت هایمان را ادامه بدهیم. نظرات 
تخصصی کمیسیون فرهنگی برای مجلس بسیار حائزاهمیت 
است. نمی شود با سرعت راجع به این موضوع تصمیم گیری 
کرد و این مسئله نیاز به توقف و دقت و دوراندیشی دارد. در 
کمیسیون فرهنگی نگاه مان این است که شتاب زده تصمیم 

نگیریم؛ چون پرسش های فراوانی وجود دارد.
نایب رئیــس کمیســیون فرهنگــی مجلس با اشــاره به 
اســتعالماتی که دارد انجام می شــود، اظهار داشــت: نظر 
دوستان این است که به صورت شفاف نظر مقام معظم رهبری 
را جویا شویم چون دوســتان ما در صداوسیما به سخنرانی 
مقام معظم رهبری استناد می کنند. باید پاسخ استعالم مان 
را بگیریم. اگر رهبری به صورت شفاف و صریح تأیید کنند که 
شبکه نمایش خانگی زیر نظر صداوسیما باشد کار تمام  شده 
است چون فرمایش ایشان فصل الخطاب است و در این صورت 

باید آیین نامه ها را بنویسیم.
منتظری بــا بیان اینکه نظر کمیســیون این اســت که در 
این بخــش تجدیدنظری شــکل بگیرد، گفت: در شــبکه 
نمایش خانگی هم وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی و هم 
صداوسیما سهم دارد و مسئولیت اصلی اش با صداوسیماست. 
این دو مجموعه باید زیر یک سقف بنشینند و آسیب شناسی 
از وضعیت موجود داشته باشــند. باید تالش کنیم با تدوین 
آیین نامه درست به ســمت وضعیت مطلوب حرکت کنیم. 
وی با تأکید بر اینکه نباید احساسی تصمیم بگیریم، افزود: 
من در این رابطه تا به حال گفت وگوی رسانه ای نداشتم که 
حاشیه ای ایجاد نشود. برای تولید کننده ما همه چیز باید قابل 
پیش بینی باشــد. چون پیش بینی پذیری اعتماد می آورد و 
اگر در جاده تردید حرکت کنیم نمی توانیم به نتیجه برسیم. 
اگر پس از مدتی به این نتیجه برســیم که قانون اشکاالتی 
 دارد آن قانون باید اصالح بشــود و ما برای اصالحش داریم

تالش می کنیم.

مرثیه ای برای امیرالمومنین)ع(

محسن چاوشــی »عدل موثق« را منتشر کرد. به 
گزارش همشهری، محسن چاوشی خواننده مطرح 
موسیقی پاپ کشورمان همزمان با فرارسیدن ایام 
ســوگواری شــهادت حضرت علی)ع( تک آهنگ 

»عدل موثق« را پیش روی مخاطبان قرار داد. 
تک آهنگ »عدل موثق« عنوان یکــی از آثار تازه 
محسن چاوشــی خواننده شناخته شده موسیقی 
پاپ کشورمان اســت که در آستانه ایام سوگواری 
شهادت حضرت علی)ع( منتشر شد. در این قطعه 
موســیقایی امید روزبه ترانه ســرا، اشکان عرب 
تنظیم کننده، عادل روح نواز نوازنده گیتار الکتریک، 
بهــروز میرزایــی نوازنــده گیتارآکوســتیک، 
امیرحســین کیان پور نوازنده پن فلوت و دودوک 

گروه اجرایی را تشکیل می دهند.

تجسمی

موسیقی

خبر

رئیس موزه هنرهای معاصر تهران:
 موزه با همکاری هنرمندان 

اداره خواهد شد 

 موزه هنرهای معاصر تهران با همکاری بیشــتر هنرمندان 
اداره خواهد شد و برطرف کردن همه ضعف  های زیرساختی 
نظیر نارسایی های مرمت و کمبود تجهیزات فنی در دستور 

کار است.
به گزارش همشهری، عباد رضا اسالمی گفت: سرمایه اصلی 
موزه هنرهای معاصر تهران  هنرمندان هستند و ما قصد داریم 
فضایی فراهم کنیم تا دیدگاه هــای هنرمندان در مدیریت 
موزه به صورت معناداری تجلی یابد، با همین هدف ان شاءاهلل 
پس از ماه مبارک رمضان، سلسله نشست  هایی با گروه های 
مختلفی از هنرمندان با سالیق گوناگون تشکیل می دهیم و 

شنونده آرا و راهنمایی های آنها خواهیم بود.
عبادرضا اسالمی، رئیس موزه هنرهای معاصر تهران تأکید 
کرد: ما پس از سلسله نشســت هایی با هنرمندان، شورای 
هنری مشورتی موزه هنرهای معاصر تهران را در دستور کار 
قرار می دهیم و پس از مشورت های هنری همه نمایشگاه ها و 
رویدادهای موزه را با هدایت این شورا و مشاوران که به جامعه 

هنری معرفی خواهند شد، پیش خواهیم برد. 

با توجه به پایین آمدن کف فــروش فیلم های 

»قدغــن« و »گل به خــودی«، فیلم هــای اکران
»المینور« و »انفــرادی« به ترتیــب در گروه 

سینمای کورش و مگامال به نمایش در می آیند.
به گزارش همشهری، علی سرتیپی درباره افزایش سرگروه های 
اکران و همچنین مصوبات جلسه شورا توضیح می دهد: »سالن 
نارنجی از مجموعه شهر آفتاب شیراز به عنوان سرگروه هشتم 
به جرگه ســرگروه ها اضافه شــد و این گروه از همان تاریخ ۷ 
اردیبهشــت با نمایش فیلم »مغز اســتخوان« کار خود را آغاز 

خواهد کرد.«
سخنگوی شــورای راهبردی اکران اضافه می کند: »همچنین 
در مرحله بعد مقرر شد سینمای هویزه مشهد به جای سینمای 
بهمن تهران به عنــوان ســرگروه فعالیت کند و ایــن امر که 
2سینمای مهم شهرستان ها در کنار سینماهای شاخص تهران 

به عنوان سرگروه فعالیت خواهند کرد.« 
به گفته وی، با توجه بــه کثرت فیلم های متقاضــی اکران در 
سال جاری، پیشنهاد اســتمهال نمایش فیلم ها در سینماهای 

سرگروه از سوی صاحبان آثار پذیرفته نخواهد شد.
ســرتیپی همچنین می گوید: »با جمع بندی آیین نامه جدید 
و طبعا، تشــکیل شــورای صنفی جدید، امور اجرایی اکران و 

تعیین فیلم های جدید، نظارت بر قراردادهای پخش کنندگان 
و سینماداران و ســایر امور مرتبط بر اساس وظایف محوله در 

آیین نامه توسط شورای صنفی دنبال خواهد شد.«

عضو شــورای راهبردی اکران یادآور می شــود: »برای امکان 
برنامه ریزی بهتر صاحبان فیلم ها، دفاتر پخش و سینماها به ویژه 
سرگروه ها فیلم های  »بدون قرار قبلی«، »هناس«، »بازیوو« و 
»والدین امانتی«)در ژانر کــودک و نوجوان(، »چند می گیری 
گریه کنی 2«، »روز ششــم«، »بی صدا حلزون«، »علف زار«، 
»طالخون« و »تی تی« می توانند برای اکران 2 عید فطر و نوروز 

با سرگروه ها مذاکره کنند.«
وی همچنین با اشاره به فیلم های دارای پروانه نمایش می گوید: 
»اما اگر فیلــم دارای پروانه نمایش معتبــر دیگری نیز  در این 
ایام بتواند با یکی از ســرگروه های 8گانه توافق کند، می تواند 
درخواست خود را به شورای راهبردی  یا شورای صنفی جدید 
ارائه کند. بحــث تعیین کف فروش جدید برای ســرگروه ها با 
عنایت به قیمت جدید بلیت و ظرفیت های خوبی که ســامانه 
ســمفا در زمینه ارائه اطالعات دقیق فروش و ضریب اشــغال 
سینماها منتقل می کند، با شیوه جدید و نزدیک به رعایت انصاف 
و عدالت بیشتری در جلســات بعدی پس از تصویب آیین نامه 
مصوب می شود.« وی تصریح می کند: »قطعا با تشکیل شورای 
صنفی جدید، اکران فیلم ها در گروه آزاد نیز با توجه به آیین نامه 
مصوب جدید امکان پذیر می شود که این مورد نیز کمک شایانی 
برای افزایش کمی عناوین فیلم ها در اکران امسال خواهد بود.«

رونمایی از ترکیب اکران عید فطر

به گفته معاون اجرایی نمایشگاه، در این دوره از برپایی نمایشگاه قرآن 
درخصوص حمل ونقل عمومي مردم تمهیدات الزم با شــهرداری تهران 
اندیشیده شده است. همچنین مترو با افزایش یک ساعت ونیم به ساعت 
کاری اش در شب های رمضان و به صورت ۲۴ساعته در شب های قدر در 

خدمت روزه داران و شب زنده داران خواهد بود.
در فضای نمایشگاه بیش از ۴۵کمیته وجود دارد؛ علی الخصوص بخش های 
عفاف و حجاب، کودک و نوجوان و بازی های یارانه ای و در بخش بین المللی 
نیز استادانی حضور دارند؛ همچنین از بیش از ۸۰نوآوری رونمایی شده 

و در معرض دید مردم قرار داده شده اســت. معاون اجرایی نمایشگاه 
همچنین اضافه کرد: »در شب های قدر شبستان مصالی امام خمینی)ره( 
میزبان شب زنده داران خواهد بود. در این فضا، بخش مشاوره طراحی شده 
که برای شــب های قدر امکان جمع آوری راحتی دارد. در شب های قدر 
غرفه های ابتدایی در قسمت شبستان جمع مي شوند و به بخش دیگری 
از فضای مصلي انتقال پیدا می کنند تا شبستان مصالی امام خمینی)ره( 
آماده میزباني از مردم خداجو باشد. همچنین بیست ونهمین نمایشگاه 
بین المللی قرآن کریم در شب های قدر یک ســاعت زودتر به کار خود 
پایان خواهد داد.« نمایشــگاه بین المللی قرآن کریم از ۲۷فروردین تا 

۹اردیبهشت۱۴۰۱ در مصالی امام خمینی )ره( برگزار می شود.
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آزادی قاتل ناشنوا 
پس از 24سال 

الهه فراهانی گزارش
روزنامهنگار

افزایش نرخ کرایه را باید روی 25درصد می بستند
بههرحالباافزایشهمــهجانبهقیمتهــادرهمهکاالهاو
خدماتبدیهیاستکهقیمتکرایههمافزایشیابداماگذاشتن
نوسانبین25تا35درصدبرایافزایشقیمتبهدلیلنبودپول
خردوغیرهدستبرخیرانندگانرابرایتخلفبازمیگذارد.

بهترینکاراینبودسقفافزایشراروی25درصدمیبستند.
صادقی از تهران 

یارانه بگیرم اما یارانه معیشتی به من تعلق نمی گیرد
بازنشســتهایباحداقلحقوقو4سرعائلههســتمکهیارانه
45هزارتومانیبهمنتعلقمیگیردامایارانهمعیشتیوکمک
معیشتماهرمضانکهتاکنونچندباربرایبرخیافرادواریز
شدهبهمنتعلقنمیگیرد.پساینیارانهشاملکدامدستهاز

افراداستکهبهمنیارانهبگیرهمتعلقنگرفتهاست.
شعبانی از کرج 

افزایش حقوق ها فقط باعث افزایش قیمت هاست و بس
دولتهاهرقدرهمبرحقوقهــابیفزایندثمریازآنعایدکل
جامعهنخواهدشد،زیراآنچهتاکنوندیدهشدهایناستکهقبل
ازافزایشحقوقورسیدنآنبهدستکارگروکارمندقیمتها
چندبرابرمیشوددرنتیجهکارمندوکارگرکههیچ،باقیمردم
همبهگردآننمیرسند.فکرمیکردیمروشایندولتفرقکند

ولیهمانروشدولتهایقبلیاست.
زارع رفیع از تهران 

دولت خرید وفروش »سهام عدالت« را آزاد کند
چراخریدوفروشسهامعدالتآزادنیست؟منیکبازنشسته
هستمکهبهشــدتبهپولنیازدارماگراجازهفروشسهاممرا

داشتمحداقلبخشکوچکیازمشکلمحلمیشد.
طالب لو از تهران

اتباع خارجی در شهر کاشان از جمعیت شهر بیشتر شده اند
درکاشانکهشــهریتاریخیونهچندانبزرگاستشماراتباع
خارجیکهاحیاناغیرمجازهمهستندآنقدرزیادشدهکهناخودآگاه
احساسناامنیرارقممیزند.بســیاریازاینافراددربافتهای
فرسودهوحتیغیرقابلسکونتشهرساکنشدهاندوهیچنظارتو
کنترلیبرآنهانیست.مسئوالنشهرهممداماظهارنگرانیمیکنند

بیآنکهکاریبکنند.لطفاآرامشرابهکاشانبازگردانید.
مقدم فر از کاشان 

دولت با اتصال حســاب های بانکی به سامانه رصد دولتی 
موافقت کند

اتصالتمامحسابهایبانکیمردمبهسامانهرصددولتیباعث
میشــودکهدولتتراکنشهایبانکی)همــه(رارصدکندو
فراریانمالیاتیبهراحتیشناساییشوند.همچنیننیازمندان
واقعیشناساییشوندومثالدرموضوعیارانهوکمکمعیشت
سرهازناسرهجداشوداماخوددولتبااینطرحمجلسمخالفت
کرد!؟تازمانیکهدولتبرعملکرداقتصادیافرادنظارتنکند،
ثروتمندانهمچنانبزرگترینمصرفکنندهیارانهکشورباقی

میمانندوفقرایزیرخطفقرهرروزفقیرترمیشوند.
گودرزی از تهران

جاده بروجرد به نهاوند مملو از دست انداز
جادهبروجردبهنهاوندمملوازدستاندازوچالههاییاستکه
گودهستندوایندرشأن2شهرگردشگرپذیربروجردونهاوند

نیست.لطفامسئوالنفکریبکنند.
گیتی جاه از بروجرد 

سخنان مسئوالن در مورد نظارت بر قیمت ها واقعی نیست!
بارهاازتلویزیونشاهداینبودهامکهدولتاعالمکردهبرقیمت
اجناسواقــالمخوراکینظارتکامــلداردوجلویافزایش
قیمتهارامیگیردوحتیدرمواردیقیمتهارامطابقسال
قبلخواهدکرد!اینسخناندرحالیاستکهمابهطورروزانهو
سرسامآورشاهدافزایشقیمتهادرهمهزمینههاهستیم.تضاد
بینگفتههایمسئوالنوقیمتهایبازار،اعتمادمردمرانسبت

بهدولتازبینمیبرد.
 شهروندی از تهران

کسب امتیازات برای رتبه بندی آموزش و پرورش بسیار 
سخت است

با29سالسابقهخدمتدرآموزشوپرورشبهعنواندبیر
علومتجربیناحیه5مشــهد،دارایمدرکفوقلیســانس
میکروبیولوژیازدانشگاهشهیدبهشتی،حائزرتبهنهمالمپیاد
زیستشناسیدانشجویانکشوردرسال1380،مؤلف3کتاب
کمکآموزشیمرتبطباتدریسباتأییدیهوزارتآموزشو
پرورش،دارای3مقالهعلمی،تهیه30جزوهکمکآموزشی
برایدانشآمــوزان،تهیه750صفحــهراهنمایتدریسو
ارزشیابیبرایهمکاران،رتبهاولهمایشتحلیلمحتوای
کتبدرسی)علومتجربی(وارائهپیشنهادبرایمحتوایکتب
درسی)6موردپیشنهادکه3مورددرکتبدرسیاعمالشد(
امتیاز700از1000امتیازآییننامهشماکسبمیکنم.حاال
چگونهباقیهمکارانمیتواننــد800و900بگیرندواقعا
نمیدانم!بااینســختگیریدرامتیازعمــالبایدبیخیال
رتبهبندیشویموحرفیازحقوقومشکالتمعیشتینزیم.
اماسؤالایناستکهخودمسئوالنطراحاینامتیازبندی
از1000امتیازچندمیگیرند؟واصالاینسختگیریدقیقا

برایانجامنشدنرتبهبندیاست؟
محمد احتشام از مشهد

نگهداری سرویس های بهداشتی شهرها فراموش شده است
نگهداریسرویسهایبهداشتیشهریوبینراهیفراموش
شدهاستوگویافقطآنهارایکبارساختهاندوتمام.بیشک
وضعیتبهداشتاینســرویسهادرسالمتکسانیکهاز
آنهااستفادهمیکنندتأثیرگذاراســت.جاداردمسئوالن
شهری،راهداریووزارتبهداشــتفکریبراینگهداری

سرویسهایبهداشتیکنند.
رفعتی از تهران 

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبامردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

کالهبرداری با فروش عتیقه های قالبی 
مردیکهدرفضایمجازیخــودراجویندهگنجمعرفی
میکردوعتیقههایقالبیرابهقیمتباالییبهمشتریانش

میفروختدستگیرشد.
بهگزارشهمشــهری،ســرهنگبهزادعبدیان،فرمانده
انتظامیشهرستانپردیسبابیاناینخبرگفت:مأموران
پلیسفتاپردیسدرجریانبررســیهایتخصصیورصد
فضایمجازیمتوجهفردیشدندکهاقدامبهفروشاشیای
عتیقهمیکرد.اینفردمدعیبودعتیقههاییکهدراختیار
داردارزشتاریخیدارندوازاینطریقتوانستهبودمشتریانی
درجریانحفاریمناطقتاریخیبهدستآورد.ویادامهداد:
درجریانتحقیقاتانجامشدهمعلومشدهمهعتیقههایی
کهاینمردبهفروشمیرســاندتقلبیبودندوهیچارزشی
نداشتند.دراینشــرایطدستوربازداشــتاوصادرشدو
مأمورانموفقشدندویراشناساییودستگیرکنند.بهگفته
سرهنگعبدیان،دربازرسیمنزلاینفردتعدادیاشیای
قیمتیکشفوضبطشــداماوقتیدراختیارکارشناسان
میراثفرهنگیقرارگرفتمعلومشــدکههمهآنهاکامال
تقلبیبودهوهیچگونهقدمتتاریخیندارند.ایندرحالی
بودکهمتهمقصدفروشآنهابهمبلغ150میلیونتوماندر
فضایمجازیراداشت.فرماندهانتظامیشهرستانپردیس
تأکیدکرد:متهمبعدازتشــکیلپروندهبرایانجاممراحل

قانونیبهمراجعقضاییمعرفیشد.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاهازحادثه

 مرد میانجی در جریان 
درگیری خیابانی به قتل رسید

جنایت در کوچه خلوت 
ساعت2بامداددیروزدرگیری2رانندهبرسرنحوهپارکماشین
درکوچهایخلوتدرمشهد،منجربهیکنزاعدستهجمعیوقتل

مردیمیانسالشدکهقصدخاتمهدادنبهدرگیریراداشت.
بهگزارشهمشهری،ســاعتاز2بامداددیروزگذشتهبودکه
تلفنبازپرسمحمودعارفیراد،کشــیکجناییمشــهدبه
صدادرآمدتاماجراییکدرگیریمرگباربهاوگزارششــود.
درگیریدریکیازکوچههایمحلهگلشهررخدادهودرجریان
آنمرد60سالهایبراثرضربهایکهبهسرشواردشدهازهوش
رفتهودرنهایتبهقتلرسیدهبود.بهدنبالاینتماس،بازپرس
جناییوتیمیازکارآگاهانپلیــسآگاهیراهیمحلحادثه
شدند.بررسیهاازاینحکایتداشتکهحدودساعت2بامداد،
پسرجوانیکهبههمراهخانوادهاشدرآنکوچهزندگیمیکرد
درحالجابهجاییوپارکماشــیندرکوچهبودکهدرهمان
لحظه،مردیبههمراهخانوادهاشسواربریکخودرویسواری
قصدعبورازکوچهراداشــت.اینمردبهدلیلپارکنامناسب
خودرویپسرجواننتوانستازکنارعبورکندوبرسرهمین
مسئلهبهاواعتراضکرد.ایناعتراضباواکنشپسرجوانروبهرو
وآغازگریکمشاجرهلفظیشد.طولینکشیدکهبرادرانپسر
جوانکهدرخانهبودندمتوجهاینماجراشدندوخودشانرابه
داخلکوچهرساندند.مردرانندهنیزبادیدناینصحنهگوشی
موبایلشرابرداشــتوبادوستانشتماسگرفتودرخواست
کمککرد.دقایقیبعدبودکهیکخودرویسواریواردکوچه
شدوچندمردجوانبههواخواهیازرانندهازآنپیادهشدند.
درگیریمیاناین2گروهباالگرفتوصدایدعوایآنهامحلهرا
پرکرد.وقتیایندرگیریبهزدوخوردتبدیلشد،پدرپسرانی
کهدرآنکوچهزندگیمیکردندواردمعرکهشدوتالشکرد
کهبهایندعواخاتمهدهد.امادرهمینهنگامیکیازاعضای
گروهمقابلباجسمیســختضربهبهسرمردمیانسالزدواو
بیهوشرویزمینافتاد.بهدنبالاینحادثه،اعضایگروهمقابل
بهسرعتسواربرخودروهایخودشدندوازآنجافرارکردند.
پسرانمردمیانسالنیزبااورژانستماسگرفتندومردمصدوم
بهبیمارستانمنتقلشداماصدماتیکهدیدهبودآنقدرشدید
بودکهجانشراازدستداد.بابهدســتآمدنایناطالعات،
بازپرسعارفیراددستورانتقالجسدمقتولبهپزشکیقانونی
راصادرکردتاعلتاصلیمرگاومشخصشود.ازسویدیگر
تیمیازمأمورانماموریتیافتنددرتحقیقازشاهدانوبررسی
تصاویردوربینهایمداربســتهضاربانراشناســاییوآنهارا

دستگیرکنند.

رئیسپلیسمهاجرتوگذرنامهسازماناطالعاتانتظامیکشوراز
شناساییوانهدامشبکه19نفرهجعلمهرهایدولتیواسنادهویتی

ومسافرتیخبرداد.
بهگزارشپلیس،ســردارعلیذوالقدریگفت:اینشبکه19نفره
کهمتشکلاز4نفرسرشبکهو15نفراعضایعادیبودندوبرخی
اتباعخارجینیزدرآنحضورداشــتندبهصورتگستردهدربیش
از6استانکشورفعالیتغیرقانونیخودرادنبالمیکردند.آنهابا
درجآگهیدرسایتهایمعروفوهمچنینمعرفیخودباعناوین
دولتیونظامیطعمههایشانرافریبمیدادندومدعیمیشدند

کهبهراحتیمیتوانندبرایآنهامدارکواسنادهویتیومسافرتی
بگیرند.اینافرادباهمکاریبرخیآژانسهایمسافرتیمتخلف،از
طعمههایشانمبالغهنگفتدریافتمیکردندوسپسبهآنهامدارک
واسنادجعلیمیدادند.ویافزود:اکثراعضایاینشبکهگستردهدر
سطحکشورورابطانآنهاشناساییودستگیرشدندودربازرسیاز
مخفیگاههایآنانمقادیرقابلتوجهیامکاناتوتجهیزاتفنی،مهر،
اسناد،گذرنامهو…کشــفوضبطودوآژانسگردشگریویک
واحدصنفیساختمهرباهماهنگیقضاییپلمبشدودرادامه،

تحقیقاتازمتهمانبرایشناساییسایرعواملادامهدارد.

یکماهپسازسرقتمسلحانهازطالفروشیدرشهرستانسامان،
تالشهایکارآگاهانپلیسآگاهیبهدســتگیریسارقانمسلحو

کشفبخشیازجواهراتمسروقهمنجرشد.
بهگزارشهمشهری،روز29اسفندماهسال3،1400سارقمسلح
باورودبهیکطالفروشــیدرشهرستانســامان،واقعدراستان
چهارمحالوبختیارینقشــهســرقتیراکهازمدتیقبلطراحی
کردهبودند،اجراکردند.پسازفرارسارقانباکیسهایپرازطال،مرد
طالفروشباپلیستماسگرفتوازمأموراندرخواستکمککرد.
اودربارهجزئیاتاینســرقتگفت:پسازخروجیکیازمشتریان
ازمغازه،مشغولجمعکردنطالهابرایگذاشتندرگاوصندوقو
تعطیلکردنمغازهبودمکهیکیازســارقانباگرفتنگردنمکهبه
تازگیجراحیشدهبودوآتلدورآنپیچیدهبودممنراساکتکرد.
همزمانهمدستاوکهسالحگرمداشــتواردمغازهشدوالنگوها
وگوشــوارههایضخیمراجمعآوریکرد.آنهادرکمتراز5دقیقه
طالهاراکهارزشآنهاحدود900میلیــونتومانبود،جمعآوری

کردهوفرارکردند.
بهدنبالاظهاراتصاحبطالفروشی،مأمورانبابررسیتصاویرضبط
شدهتوسطدوربینهایمداربستهبهســرنخهاییازسارقاندست
پیداکردند.بررسیهانشانمیدادســارقانسابقهدارهستندودر
مدتیکهاززندانمرخصیگرفتهانددســتبهاینسرقتزدهاند.
همچنینمعلومشدکهآنهاپسازسرقتبهیکیازشهرهایهمجوار
گریختهاند.تحقیقاتدراینبارهادامهداشــتتااینکهسرانجامدر
عملیاتیضربتیمتهماندستگیرشدندودربازرسیازمخفیگاهشان
مقداریازجواهراتمسروقهکشفشد.سردارمنوچهراماناللهی،
فرماندهانتظامیچهارمحالوبختیاریدراینبارهگفت:ازمخفیگاه
اعضایاینباندمقادیریازطالهایمسروقه،تجهیزاتذوبطالبه
همراه2قبضهاسلحهجنگی،بیشاز10قبضهسالحسردو...جمعا

بهارزش5میلیاردریالکشفشدو3نفرازاعضایاینباندسرقت
دستگیروروانهزندانشــدند.ویادامهداد:سارقانسوابقمتعدد
سرقتداشتهوسردستهاینبانددرایاممرخصیاززندانبههمراه

همدستانشاینسرقتراانجامدادهاست.

انهدام باند مخوف جعل اسناد 

دزدان طالفروشی در دام پليس

ماههاتالشوپیگیریتیمصلحوسازشدادسرای
جناییتهران،صبحدیروزنتیجــهدادو3قاتلکه
هرکدامبیشاز20سالدرزندانبهسرمیبردنداز
مجازاتقصاصرهایییافتهواززندانآزادشــدند.
یکیازآنهاقاتلیکرواللبودکه24سالپیشبهجرم
قتلزنهمسایهدستگیرشدوبهزندانافتاددرهمه
اینمدتهرگزخانوادهاششناســایینشدوحتی
یکنفرهمبهمالقاتشنرفت.بهگزارشهمشهری،
ساعت10صبحدیروز3محکومبهقصاصاززندان
رجاییشهربهدادسرایجناییتهرانانتقالیافتند
تاآخرینتالشهاازسویتیمصلحوسازشدادسرا
برایآزادیآنهااززندانانجامشود.تالشهایتیم
صلحوسازشکهباحضورخیرینویکیازبازیگران
مطرحزنصورتگرفتهبود،مدتیقبلباعثشدهبود
کهخانوادههایمقتوالنازقصاصگذشتکننداما
هرسهمحکومبهدلیلعدمتواناییدرپرداختدیه،
همچناندرزندانبودند.یکیازآنهاقاتلیکروالل
بودکهاز24ســالقبلبهاتهامقتلزنهمسایهبه
زندانافتادهبود.اودرجریاندرگیریبازنیجوان
جانشراگرفتهوپسازدســتگیریومحاکمهبه
قصاصمحکومشدهبود.2محکومبهقصاصدیگر

برادرزنودامادبودندکه28اســفند
سال79مردیآشنارابهقتلرسانده
بودند.انگیزهآنهاازقتلفرارازپرداخت

بدهــی250هزارتومانیبــود.آنهاقصد
داشــتندازمقتولدستنوشتهایبگیرندکه

ثابتکنندباویتسویهحسابکردهاندامازمانیکه
واردخانهویشدهوبااودرگیرشدند،طلبکارشروع
کردبهفریادزدنوآنهاازترساینکههمسایههاباخبر
شوند،اورابهقتلرساندند.هردوقاتلسپسقصد
فرارازخانهمقتولراداشتندکههمسایههامانعشان
شدهودستگیرشدند.برادرزنوداماد،پسازاینکهبه
قصاصمحکومشدند،دراینسالهابارهاپایچوبه
داررفتنداماهربارموفقشــدندازاولیایدممهلت
بگیرندتااینکهمدتیقبلاولیایدمحاضرشدندبه
شرطدریافتدیه،آنهاراببخشند.باوجوداینآنها
قادربهپرداختمبلغدیهنبودندوبهاینترتیببود

کهپایخیرینبهمیانکشیدهشد.

پادرمیانی بازیگر معروف 
درجلسهدیروزعالوهبرسرپرستدادسرایجنایی
تهران،جمعیازخیرین،خانوادهقاتالنوشــقایق
فراهانیبازیگــرمطرحســینماوتلویزیونحضور
داشتند.درابتدامحمدشهریاری،سرپرستدادسرا
گفت:نخســتینمحکومیکهباتالشتیمصلحو

خیرین سازش،
وبازیگــرمطرح
کشورمانباتامین
مبلغدیهآزادمیشود،
مردیکرواللاست.اومردی
مجهولالهویهاســتکهمیگویــداوراناصرصدا
میزنندودرزندانهممعروفبهاللیشــدهاست.
اوخانوادهاینداردودرهمهاینسالهاکهدرزندان
بودنیزتالشهابرایپیداکردنخانوادهوبستگانش
نتیجهاینداشــت.خودشمیگویدوقتیکودک
خردســالیبودهخانوادهاشدرتصادفجانشانرا
ازدســتدادهاندوحاالهمهمــاوخیرینخانواده
اوهســتیمکهامروزازاینکهاوآزادمیشودخیلی
خوشحالیم.سرپرستدادسراسپسروبهمردکرو
اللکــردهوازاومیخواهدکهاحساســشرابیان
کند.زنیجوانکهبهزبانناشــنوایانمسلطاست
سؤالسرپرستدادسراراازاومیپرسدوویجواب
میدهد:آرزوداشــتماگرزندهماندموآزادشدمبه
زیارتامامرضابروم.اگردستبندازدستانمبازشود
واینجاراترککنممیخواهممســتقیمبهمشهد
بروم.بهگفتهسرپرستدادســرایجناییتهران،با
کمکخیرینقراراستمردکرواللپسازآزادیبه
مشهدمنتقلشدهودرکارخانهایکهمتعلقبهیک

خیراستمشغولبهکارشود.اینمردخیرحتیقرار
استبهاومحلیبرایخوابواستراحتهمبدهد.در
ادامهسرباززنداندستبنداتهامراازدستاناینمرد
بازمیکندوخوشحالیدرصورتمردکرواللموج
میزند.هرچندصدایینمیشنودامابهنظرمیرسد
کهمیداندهمهدربارهاوصحبتمیکنند.ازجایش
بلندمیشودوبهسمتدرمیرودوباگفتناینجمله
کهمیخواهدهرچهســریعترخودشرابهمشهد
برساندازاتاقخارجمیشود.»2محکومدیگرفردی
را21سالقبلبهقتلرســاندهوازآنزمانتاکنون
درزندانبودند«.شهریاریباگفتناینجملهادامه
میدهد:خوشبختانهخانوادههردویآنهادراینجا
حضوردارنــدودراینمدتتالشزیــادیکردند
تابتوانندآزادیآنهاراببینند.یکــیازخیرانقرار
استآنهاراکههیچمنبعدرآمدیندارددرمغازهای
مشغولبهکارکندویکیاز2زندانیباشنیدناین
خبرباذوقواشتیاقمیگوید:مناز5صبحدرآنجا
حاضرمیشومتاکارکنموبهخانوادهامخدمتکنم.
سرپرستدادسرایجناییتهرانادامهمیدهد:قانون
تکلیفیبردوشماقضاتگذاشتهکهدرراستایصلح
وسازشبراینجاتزندانیانازقصاصتالشکنیم.
مخصوصاافرادیکهناخواستهمرتکبقتلشدهاندو

سالهادرزندانبودهونادموپشیمانهستند.

آزادی 3گروگان در عملیات ویژه 
پلیس

3مردجوانکهدر2ماجرایجداگانهتوســطمردانمسلح
ربودهشــدهبودندباتالشمأمورانپلیسدرعملیاتویژه

نجاتپیداکردند.
بهگزارشهمشهری،نخستینگروگانگیریدرشهرستان
سربازواقعدراســتانسیستانوبلوچســتاناتفاقافتاد.
ماجراازایــنقراربودکهبهمأمورانپلیسخبررســیدکه
مردانمســلح2مردجوانرادرجادهفرعیســرباز-کافه
بلوچیربودهاند.آنطورکهتحقیقاتمقدماتینشانمیداد
افرادربودهشــده2جوان30و31ســالهبودندکهسواربر
یکخودرویوانتنیســاندرحالحرکتدرجادهبودند
کهناگهان2سرنشــینیــکخودرویپژو405کهســرو
صورتشانراپوشاندهومسلحبودندشــروعبهتیراندازی
بهســویآنهاکردند.دراینشــرایطدومردجوانبهناچار
خودرویشانرامتوقفکردندومردانمسلحآنهاراباتهدید
سوارخودرویخودکردهوربودند.آنطورکهشاهدانعینی
میگفتندمردانمســلحخیلیزودازآنجاگریختندوهیچ

ردیازخودبهجانگذاشتهبودند.
بهدنبالاعالماینخبرتحقیقاتگستردهایبرایشناسایی
هویتآدمربایانآغازشــد.چندســاعتمیگذشــتکه
کارآگاهانپلیسبهاطالعاتیدربارهمردانمســلحدست
یافتندوپیبردندکــهآنهابهدلیلاختالفــاتطایفهایو
تسویهحسابشخصیدســتبهاینکارزدهاند.مأموران
درادامهپیبردنــدکهآدمربایان2مردجــوانرابهیکیاز
روستاهایاطرافسربازمنتقلودرآنجازندانیکردهاند.در
اینشرایطبودکهدرعملیاتیضربتیگروگانهاآزادشدند
وگروگانگیرانکهپیشازحضورپلیسگریختهبودندتحت

تعقیبقرارگرفتند.
دومینپرونــدهگروگانگیریکهمأمــورانپلیسآگاهی
سیستانوبلوچستاندرآنموفقبودندبهماجرایربودن
مردجوانیدریکیازمحلههایشهرســتانتفتانمربوط
میشود.2سرنشینیکخودرویپژو405باتهدیدسالح
گرماینمرد31ســالهراباتهدیدازمقابــلخانهاشربوده
بودند.بااعالماینخبر،گروهیازمأمورانتحقیقاتویژهای
رادراینخصوصآغازکردند.آنهــادرهمانمراحلاولیه
موفقشدندهویتآدمربایانراشناساییکنند.شواهدنشان
میدادکهآدمربایانازمدتیقبلباجوانربودهشدهدچار
اختالفشدهبودندوهمیناختالفاتباعثشدتاآنهادست
بهآدمرباییبزنند.درشرایطیکه2روزازوقوعاینآدمربایی
گذشتهبودمأمورانموفقشــدندمخفیگاهآدمربایانرادر
یکیازمناطقکوهستانیاطرافتفتانشناساییکردهودر
شرایطیکهآدمربایانفرارکردهبودندجوانربودهشدهرا

نجاتدادند.
سرداراحمدطاهری،فرماندهانتظامیسیستانوبلوچستان
بااعالمجزئیاتایندوپروندهآدمرباییگفت:باوجودآزادی
افرادربودهشــدهدردوپرونده،تحقیقاتبرایدستگیری

آدمربایانادامهدارد.

نجات مادر و کودکان خردسال از 
دود و آتش

آتشنشاناندرعملیاتیسختونفسگیرجاِنمادریراکه
همراه2فرزندخردســالشدرمیاندودوآتشگرفتارشده

بودندنجاتدادند.
بهگزارشهمشهری،ساعت10:58صبحدیروز)چهارشنبه(
بهآتشنشانیتهرانخبررسیدکهخانهایدرمنطقهنظامآباد
دچارآتشسوزیشدهاست.بالفاصلهگروهیازآتشنشانان
خودرابهمحلحادثهکهســاختمانی3طبقهبودرساندندو
عملیاتاطفایحریقآغازشد.سیدجاللملکی،سخنگوی
آتشنشانیتهراندراینبارهگفت:آتشنشاناندرمدتزمان
دودقیقهبهمحلرسیدندومشاهدهکردندکهآتشسوزیدر
ساختمانیســهطبقهرخدادهکهکانونآتشدرطبقهاولو
یکواحد70متریاست.اتاقخواباینواحدکامالشعلهور
شدهوآتشدرحالسرایتبهاطرافبود.دودبسیارغلیظیاین
واحدرافراگرفتهوبهراهپلههانیزنفوذکردهبود.ملکیادامه
داد:درطبقهسومچندنفردروضعیتناایمنگرفتارشدهبودند
کهآتشنشانانهمزمانباخاموشکردنآتشبهطبقهآخر
رفتهوپسازایمنسازیآنهاراکهشاملدودختر2و6سالهو
مادرشانبودندنجاتدادهوبهمحلامنمنتقلکردند. بهگفته
سخنگویآتشنشانیاینعملیاتبامهارکاملآتشسوزیو

ایمنسازیمحلبهپایانرسید.

خواب راحت بعد از 21سال
دیروز وقتی زندانی محکوم به قصاص که 72ساله است دستبندش 
بازش شد و گفتند آزاد هستی دخترش به پای او افتاد و اشک شوق 
ریخت. او با گریه از خیرین تشــکر کرد و گفت این لحظه فراموش نشدنی را مدیون 

زحمت های آنهاست. گفت وگو با این دختر را بخوانید. 

زمانی که این ماجرا رخ داد، چند سال داشتی؟
18سالمبودوتازهازدواجکردهبودم.

فکر می کردی پدرت سرانجام آزاد شود؟
راستشیکیازبزرگترینآرزوهایمآزادیپدرمبود.آنروزهاشرایطخوبینداشتم.برادرم3ماه
قبلترشفوتشدهبودوشرایطروحینامناسبیداشتم.ازطرفیکسیراهمنداشتمکهکارهای
پدرمراانجامبدهد،دوعموداشتمکهبهخاطرکهولتسنفوتشدهبودند.هیچکسیرانداشتم
وبعداز10سالمادرمازپدرمجداشد.ازســویدیگرهمسرماجازهنمیدادکهدنبالکارهای
پدرمبروموبهخاطرهمینمسئلهازهمسرمجداشدمتاپیگیرپروندهپدرمباشم.میدانستمیک
روزنتیجهتالشهایمرامیبینماماهمیشهوحشتاینراداشتمکهمباداصبحازخواببیدار

شوموبشنومکهقصاصشکردهاند.21سالبودکهخوابراحتنداشتم.
یکشنبه4اردیبهشت1401

شماره8482آنهاقصاصمیخواســتندومناززمانیکهبارداربودمبهدنبالراهیبودمتااز
آنهارضایتبگیرم.دراینراهخیلیهزینهکردم،ماشینمرافروختموهرچهداشتمهزینهکردم
امافایدهاینداشتتااینکهمدتیقبلآنهاراضیبهدریافتدیهشدندامامنپولیبرایتامین
هزینهدیهنداشتم.وقتیکسیجرمیمرتکبمیشودفقطخودشاذیتنمیشوداطرافیانش
بیشتراذیتمیشوند.تااینکهپارســالیکیازاعضایتیمصلحوسازشمستقردردادسرای
جناییتهرانبامنتماسگرفتوگفتدنبالکارهایپدرتهســتیم.گفتمواقعاپولیبرایم
نماندهاستامابعدمتوجهشــدمباکمکخیرینمبلغدیهفراهمشدهاستومنحاالزندگی

پدرمرامدیونآنهاهستم.

2نفر از محکومانی که دیروز پس از تحمل مکث
سال ها حبس آزاد شــدند داماد و برادرزن 
بودند. یکــی از آنها در گفت وگو با همشــهری می گوید که 
سرنوشتشان مانند اصحاب کهف می ماند که بعد از این همه 

سال قرار است به جامعه برگردند و زندگی را از سر بگیرند.

زمانی که رفتی زندان چند ساله بودی؟
حدود33یا34سالهبودمکهبهزندانافتادم.حاال56سالهام.روزهای
سختیراگذراندم.بارهادستبهخودکشیزدماماهربارنجاتمدادند

وحاالخوشحالمکهآنزمانجانسالمبهدربردم.
فکر می کردی آزاد شوی؟

هرگزفکرشرانمیکردم.خیلیازروزهاخســتهوناامیدبودم.دلم
میخواستزودترتکلیفمرامشخصکنند.21سالزمانکمینیست.
جوانیامدرزندانگذشت.وقتیرفتمزندانپسرم3سالهبودوحاال
برایخودشمردیشــدهاســت.البتهخبرنداردکهمنامروزآزاد
شدهام.اوسربازاستوخانوادهامتصمیمگرفتنداوراغافلگیرکنند.

می خواهی چطور زندگی کنی؟
آرزوهایزیادیدارماگرخداعمریبهمنبدهد.کارمیکنمودوباره
زندگیراازسرمیگیرم.نمیدانیدآزادیبعدازاینهمهسالچقدر
دلنشیناست.اینکهآزادانهدرخیابانقدمبزنم،بهطبیعتبروموبا

خانوادهاموقتبگذرانم.
نخستین جایی که دلت می خواهد بروی کجاست؟
آرزویمایناستکههرچهزودترپسرمرادرآغوشبگیرم.البتهدلم
میخواهدسرخاکپدرومادرمهمبروم.بهزیارتامامرضاهمبروم
وازخانوادهامحاللیتبطلبمکهاینهمهسالآنهاهمعذابکشیدند

بهخاطرشرایطمن.نبودمکهبرایپسرمپدریکنمامادلممیخواهد
اینهمهسالنبودنمراجبرانکنم.راستشسرنوشتمماننداصحاب
کهفاست.زمانیکهمنزندانیشــدمهزارتومانپولدرشتیبود
حاالاماهزارتومانپولخردهممحسوبنمیشود.اصالاسکناسها
رانمیشناســموزمانمیبردتاهمهچیزرابشناسم.امیدوارمخدا
دستمرارهانکندهمانطورکهلطفششاملحالمشدوکابوسهایم

بعدازحدود22سالپایانیافت.

قاتل دیگری که در این پرونده از مجازات قصاص رهایی یافته 
است می گوید برای خودش سنگ قبر خریده بود و فکرش را 

نمی کردم که روزی آزاد شود.
اولین جایی که بعد از آزادی دلت می خواهد بروی 

کجاست؟
خانهخودم،پیشخانوادهام.)بهدخترجوانیکهدراتاقایســتاده
اشــارهمیکندومیگوید:(اونوهمناســت.وقتیبهزندانافتادم
دخترمتازهازدواجکردهبودوحاالدخترشاینهمهقدکشــیدهو
برایخودشخانمیشدهاست.آرزویمایناستکهپیشخانوادهام
برومویکشبدرخانهامبخوابمواگرفرداهمفوتشدمبرایممهم
نیست.زمانیکهزندانبودمبرایخودمسنگقبرخریدمواصالامید
نداشتمکهآزادمیشــوم.حاالگوشهایمنمیشنوندوچشمانمبه
خوبینمیبینند.پیروشکستهشدهوشرمندهخانوادهامهستم.اما
حاضرمهرکاریانجامبدهمتااینهمهسالنبودنمراجبرانکنم.

می توانی با این شرایط کار کنی؟
یکخیرپیداشــدهکهقراراســتبــهمنکاربدهــدومناالن
زندگیامرامدیوناینخیرینهستمکهباعثشدندرنگآزادی

راببینم.

گفتوگو

با وساطت تیم صلح و سازش دادسرای جنایی تهران، خیرین و یک بازیگر زن، 3زندانی صبح دیروز آزاد شدند

یاد اصحاب کهف افتادم 
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وال استریت ژورنال ]آمريكا[

فرار اوکراینی ها از شرق
پیامدهای آغاز عملیات گســترده روس ها در شــرق 
اوکراین برای غیرنظامیان، گزارش یک وال اســتریت 
ژورنال است. این روزنامه آمریکایی، در این گزارش به 
فرار غیرنظامیان اوکراینی از شهر های شرقی این کشور 
پرداخته است. روسیه، از دوشنبه شب عملیات گسترده 
خود در شرق اوکراین را شروع کرده و به مواضع نیروهای 
اوکراینی حمله کرده است. روسیه، بعد از آنکه از حمله 
به کی یف ناکام ماند، نیروهای خود را از اطراف پایتخت 
اوکراین فراخواند و هدف اصلی خود در جنگ اوکراین 
را تغییر داد؛ حاال مسکو، به دنبال فتح منطقه دونباس، 
قطب صنعتی اوکراین در شرق این کشور است و در دو 
روز اول عملیات، به موفقیت هایی هم دست پیدا کرده 

است.

نامزدهای چپ  گــرای انتخابات 
ریاســت جمهوری فرانســه، در 
همان دور اول، مغلــوب امانوئل 
مکرون، نماینده محافظه کاران و راست های میانه 
و مارین لوپن، نامزد راست افراطی شدند اما کار 
چپ ها هنوز در انتخابات تمام نشده و می توانند 
با آرای خــود، تکلیف پیروز نهایــی انتخابات را 

مشخص کنند.
به گــزارش رویترز، مســئله حضــور چپ ها در 
انتخابات، بسیار حیاتی و البته مبهم شده است. 
بعد از ناکامــی در دور اول انتخابــات، ژان لوک 
ملنکن، نامزد چپ های افراطی به طرفداران خود 
نامزد خاصی را پیشــنهاد نداد و به نظر می رسد 
که با همین وضــع، بســیاری از رأی دهندگان 
چپ گرا، یــا در انتخابات 24آوریل )یکشــنبه( 
شرکت نمی کنند و یا در صورت شرکت هم رأی 

سفید به صندوق خواهند انداخت.
در این شرایط، مکرون و لوپن به دنبال این هستند 
تا افرادی را که به ملنکــن رأی داده بودند جذب 
کنند. ملنکن هرچند به دور دوم راه پیدا نکرد اما 
در انتخابات دور اول، بعد از مکرون و لوپن ســوم 

شد و 22درصد آرا را به خود اختصاص داد.
انتخابات امسال در فرانســه، بسیار مبهم است و 
برنده، قطعا کســی خواهد بود که فراتر از پایگاه 
رأی خــود، آرای رأی دهندگان دیگــر احزاب را 
هم جلب کند. در چنین شرایطی، رأی دهندگان 
به ملنکن، به خاطر تعداد باالیشــان نســبت به 
نامزدهای پرشمار دیگر، به چشم می آیند و نظر 

هردو نامزد باقیمانده را جلب کرده اند.
البته بعد از دور اول، ملنکن از هوادارانش خواست 
تا به لو پن رأی ندهند. این رویکــرد، با توجه به 

تفاوت اصولی راســت های افراطــی و چپ های 
افراطی، طبیعی است. با این حال او از مکرون هم 
حمایت خاصی نکرد و گفت که بعد از مشاوره های 
درون حزبی، نظر حزب به صورت رســمی اعالم 
خواهد شــد. این یعنی میلیون هــا رأی دهنده، 
تکلیف حزبی برای رأی دادن در دور دوم انتخابات 

ندارند.
براســاس گزارش هایی که ابتدای هفته منتشر 
شــده، حــدود 215هــزار طرفدار حــزب در 
مشــاوره های درون حزبی به صورت نظرسنجی 
شــرکت کرده اند و بیش از 66درصد گفته اند که 
از حضــور در انتخابات خــودداری می کنند و یا 
رأی را ســفید و مخدوش به صندوق می اندازند. 
تنها حدود 33درصد گفته اند که به مکرون رأی 
خواهنــد داد. لوپن چنــان از این حــزب و آرا و 
اصولش دور اســت که در این نظرسنجی، اصال 
گزینه رأی دادن به لوپن گنجانده نشده بود و در 

این باره هیچ آماری وجود ندارد.
ســتاد انتخاباتی ملنکن در وب ســایتش نوشته 
است: »این نتایج به  معنای دســتورالعمل برای 
دادن رأی نیست... هر کســی استنباط خود را از 
این آمار خواهد داشت و خودش تشخیص خواهد 

داد که باید رأی بدهد یا نه.«
براساس نظرسنجی ها، غایبان دور دوم انتخابات 
در روز یکشــنبه، حدود 30درصد خواهند بود؛ 

رقمی که در دور اول هم ثبت شد.

تکرار 2017
مشخص نیست که آمار باالی غایبان در انتخابات، 
چه به  صورت کلــی و چه در میــان چپ ها، در 
سرنوشت هر دو نامزد چه تأثیری خواهد گذاشت. 

هم مکرون و هم لوپن موفق شــدند در دور اول، 
پایگاه رأی خود را بسیج کنند اما به نظر می رسد 
برای تحریک فراتر از آن، با مشکل مواجه هستند.

انتخابات یکشــنبه، تکــرار دور آخــر انتخابات 
سال2017 است. در آن ســال، مکرون که یک 
میانه روی طرفــدار اروپا بود، بعــد از آنکه عموم 
رأی دهندگان به حمایت از او پرداختند، به راحتی 

لوپن را شکست داد و حزب او را به عقب راند.
مکرون، هرچند براســاس نظرســنجی ها بیش 
از 10درصــد از لوپــن برتــری دارد، این بار کار 
ســخت تری برای پیروزی دارد. براســاس یک 
نظرســنجی که ابتدای همین هفته انجام شــد، 
مشــخص شــد که 33درصد رأی دهندگان به 
ملنکن از مکرون حمایت خواهند کرد، در حالی  
که لوپن هم از حمایت 16درصدی آنها برخوردار 
خواهد بود. با این حال 51درصد این افراد گفته اند 

که هنوز برای انتخابات تصمیم نهایی نگرفته اند.
در دهه های اخیر، رأی دهندگان احزاب مختلف، 
تحت عنوان »جبهــه جمهــوری« در دور آخر 
انتخابات، پشت ســر یکی از نامزدها قرار گرفته 
و موفق شــده اند برای مدتی طوالنی راست های 

افراطی را از قدرت دور نگه دارند.
اما سیاست های جنجالی مکرون و نزدیکی برخی 
دیدگاه ها و رفتارهای او با راســت ها، بسیاری را 
ناامید کرده اســت و رئیس جمهور جوان فرانسه 
حاال دیگــر نمی تواند به صــورت اتوماتیک روی 
جلب نظر ایــن بخش از رأی دهندگان حســاب 

باز کند.
لوپن با تأکید بر هزینه های باالی زندگی، افزایش 
هزینه غذا و قیمت باالی ســوخت در پی جنگ 
اوکراین، به دنبال جلــب آرای حامیان ملنکن در 

مناطق غیرشــهری و روســتایی و طبقه کارگر 
خواهد بــود. در مقابــل، مکرون به دنبال قشــر 
تحصیل کرده تر، چپ های میانه و بخش شــهری 

حامیان ملنکن است.
او ابتدای هفته به خبرنگاران در مارسی، شهری 
که به شــدت از ملنکن در دور اول حمایت کرده 
بود، گفت که پیام مردم را شنیده و تالش می کند 
در دوه دوم ریاســت جمهوری اش، فرانسه را به 
کشوری عاری از سوخت های فسیلی تبدیل کند. 
او به لوپن، به عنوان کســی که در واقعیت بحران 
اقلیمی تردید دارد حمله کــرد. این حمله، البته 
با واکنش لوپن مواجه شده اســت؛ »نمی دانم با 
چه حســابی این ادعا را مطرح کرده است اما من 
هرگز درباره درستی مسائل اقلیمی ظن و تردید 
نداشته ام و برنامه هایی هم دارم که محیط زیست 

و بوم شناسی را هم در نظر می گیرد.«
وعده های مکرون برای فعالیت بیشتر در مسئله 
محیط زیست، البته چیزی نیست که از سوی همه 
قابل پذیرش باشد. ژولین بایو، رئیس حزب سبز 
برای نمونه گفته اســت حرف های رئیس جمهور 
فرانسه در این باره چندان قابل اعتماد نیست: »او 
5سال زمان داشت که اقدام کند اما نکرد.« با این 
حال بایو از هواداران حزب ســبز خواسته تا برای 
جلوگیری از به قدرت رسیدن راست های افراطی، 

به مکرون رأی بدهند.
هواداران محیط زیست البته به یک اندازه از هر دو 
نامزد در مســئله حفاظت از محیط زیست ناامید 
هستند. ابتدای هفته، فعاالن تغییرات اقلیمی، با 
تجمع خود، یک میدان و بلوار اصلی را در پاریس 
بســتند و علیه برنامه های محیط زیستی هر دو 

نامزد شعار دادند.

نبردبرسرآرایچپها
 امانوئل مکرون و مارین لوپن برای پیروزی در دور دوم انتخابات فرانسه، بر سر جلب آرای چپ ها در این کشور

 با هم مبارزه می کنند

تغییرات اقلیمی و کاهش شدید بارندگی، زندگی مردم در کشورهای کنیا، سومالی و  اتیوپی را در تنگنا قرار داده است 

سایه قحطی بر سر 20میلیون نفر در شاخ آفریقا

ســازمان ملل روز سه شــنبه هشــدار داد حدود 
20میلیون انسان در منطقه شاخ آفریقا در معرض 
قحطی و گرسنگی شــدید هســتند. به گفته این 
سازمان، تأخیر در بارش باران در کشورهای کنیا، سومالی و اتیوپی 
که از قبل درگیر خشکسالی شدیدی بودند، میلیون ها انسان را در 
معرض خطر قحطی قرار داده است. خشکسالی شدید طی ماه های 
اخیر باعث نابودی محصوالت کشاورزی، تلف شدن دام ها و مهاجرت 
میلیون ها انسان  در جست وجوی غذا و آب شده؛ روندی که منطقه 

شاخ آفریقا را در آستانه وقوع فاجعه ای انسانی قرار داده است.
براســاس گزارش برنامه غذای ســازمان ملل متحد، از آنجایی که 
هنوز بارانی در منطقه شــاخ آمریکا نباریده است، ممکن است آمار 
انسان های گرسنه در این منطقه در سال 2022 از حدود 14میلیون 
نفر به حدود 20میلیون نفر افزایش پیدا کند. براساس گزارش این 
ســازمان، درصورتی که وضعیت کنونی ادامه پیدا کند، 6میلیون 
سومالیایی، یعنی درحدود نیمی از جمعیت این کشور، در معرض 
بحران شدید کمبود غذا و قحطی شدید قرار خواهند گرفت. در کنیا 
هم نیم میلیون نفر در آستانه بحران گرســنگی قرار دارند، به ویژه 
ساکنان اقوام شمالی کنیا که زندگی آنها بر پرورش دام متکی است. 
آمار کنیایی های محتاج به کمک طی 2ســال اخیر بیش از 4برابر 
شده است. همزمان آمار ابتال به سوءتغذیه در جنوب و جنوب شرق 
اتیوپی رو به افزایش گذاشته اســت؛ درحالی که شمال این کشور 

درگیر جنگی 17ماهه میان دولت و شورشیان تیگرای بوده است.
مجموع این وضعیت بحرانی تحت  تأثیر جنگ اوکراین و روســیه 
قرار گرفته اســت؛ جنگی که منجر به افزایش قیمت غذا و سوخت 
شده و زنجیره تامین کاال را در سرتاسر جهان مختل ساخته است. 
برنامه غذای ســازمان ملل همچنین هشــدار داده اســت کمبود 

بودجه می تواند در شــاخ آفریقا فاجعه به بار آورد و خواستار تامین 
473میلیون دالر طی 6ماه آینده شده است. این سازمان در اوایل 
سال  جاری میالدی تنها موفق به جمع آوری 4درصد از بودجه مورد 

نیاز برای مقابله با بحران گرسنگی در شاخ آفریقا شد.
به گفته ســازمان ملل، اقدام بموقع برای جلوگیری از وقوع فجایع 
انسانی بسیار حیاتی اســت و در این شــرایط توانایی نهاد ها برای 

واکنش بموقع نشان دادن به دلیل کمبود منابع مالی محدود شده 
است؛ برای مثال اقدام بموقع بشردوستانه در خشکسالی وحشتناکی 
که در سال 2017در شرق آفریقا رخ داد توانست سومالی را از قحطی 
نجات دهد. 6سال پیش از این، رویدادی مشابه باعث شد 260هزار 
نفر که نیمی از آنها کودکان زیر 6ســال بودند، در اثر قحطی جان 

خود را از دست بدهند.

آفریقا

گزارش

 دردسر جدید استرالیا 
در جزایر سلیمان

امضای قرارداد جدید میان چین و جزایر سلیمان، استرالیا 
را به شدت نگران ساخته است. اگرچه هنوز مفاد دقیق این 
توافقنامه که روز سه شنبه میان 2کشور به امضا رسید منتشر 
نشده است، اما استرالیا، به همراه نیوزیلند و آمریکا نگران آن 
هستند که توافقنامه جدید، مسیر چین برای حضور نظامی 
و امنیتی بیشتر در منطقه اقیانوس آرام را هموار کند. روندی 
که می تواند مسیر رقابت استراتژیک میان چین و آمریکا را 
در این منطقه تغییر داده و به شــدِت تنش ها میان چین و 

استرالیا بیفزاید.
چین و استرالیا سال هاســت که درگیر تنش و اختالف نظر 
هستند. این تنش ها با به قدرت رســیدن دونالد  ترامپ در 
آمریکا، آغاز تحریم های آمریکا علیه چین و همراهی دولت 
استرالیا با این تحریم ها افزایش پیدا کرد. پیوستن استرالیا 
به آمریکا و انگلیس در قرارداد امنیتی سه جانبه  خشم پکن 

را به شدت برانگیخت. 
با آغــاز همه گیــری کرونا هــم درگیری هــای کالمی و 
اتهام زنی های استرالیا و چین علیه یکدیگر برسر نقش چین 
در آغاز همه گیری ادامه پیدا کرد و روابط میان این دو کشور 

تا به امروز همچنان مکدر باقی مانده است.
اکنون قرارداد چین با جزایر سلیمان موجب نگرانی شدید 
کانبرا شده است. پس از افشای پیش نویس قرارداد امنیتی 
میان چین و جزایر سلیمان، دولت اســترالیا تالش زیادی 
کرده است تا ماناسه ساگاواره، نخست وزیر این مجمع الجزایر 

را تشویق به تجدید نظر کند.

وضعیت امنیتی خاص 
جزایر سلیمان با جمعیتی کمتر از 700هزار نفر، مجموعه ای 
از صدها جزیره است که در شــرق پاپوآ گینه نو در اقیانوس 
آرام واقع شده است. این مجمع الجزایر که زمانی مستعمره 
انگلیس محسوب می شد، از دهه 90میالدی با ناآرامی های 
ناشی از تنش ها و خشــونت های قومیتی درگیر بوده و در 
نهایت کودتایی که در پایان این دهه رخ داد، ســوگاواره را 

به قدرت رساند. 

در آن سال جزایر سلیمان در آســتانه فروپاشی اقتصادی و 
سیاسی قرار داشت. از این رو استرالیا و نیوزیلند نیروهایی را به 
این منطقه اعزام کردند و ثبات و صلح را به کشور بازگرداندند؛ 
آرامشــی که دوام چندانی نداشت. در ســال 2003پس از 
درخواســت کمک دولت جزایر ســلیمان از انجمن جزایر 
اقیانوس آرام، ماموریت چند ملیتــی منطقه ای ویژه جزایر 
سلیمان به رهبری استرالیا در این مجمع الجزایر آغاز شد و 

برای 14سال ادامه پیدا کرد.
سوگاواره در سال 2019دوباره به عنوان نخست وزیر جزایر 
سلیمان انتخاب شد و چند ماه پس از آن برای بهبود روابط با 
پکن، کاهش روند روابط خود را با تایوان آغاز کرد. اقدامی که 
مورد پسند تمامی سیاستمداران جزایر سلیمان واقع نشد. 
دانیل سویدانی، رهبر استان ماالیتا با جایگزینی مناسبات 
دیپلماتیک چین به جای تایوان به شدت مخالف است و اعالم 
کرد؛ برای مستقل شدن این استان از جزایر سلیمان، تالش 
خواهد کرد. شورش هایی که در اواخر سال گذشته میالدی 
در جزایر سلیمان رخ داد هم، از دیگر تبعات تصمیم به تغییر 

مناسبات دیپلماتیک این کشور بوده است.

مفاد قرارداد جدید
پیش نویسی که از قرارداد جدید به رسانه ها درز کرده نشان 
می دهد طبق قرارداد جدید چیــن می تواند ناوهای جنگی 
خود را در سواحل جزایر ســلیمان متوقف کند و درصورت 
درخواست دولت، پلیس چین برای برقراری نظم و آرامش 
به این جزایر اعزام خواهد شد. چین همچنین می تواند بنا به 
نیازهای خود و پس از موافقت با جزایر سلیمان، از کشتی ها 
بازرسی کرده و عملیات لجســتیکی در منطقه انجام دهد. 
ســوگاواره درباره این قرارداد به مجلس کشور خود توضیح 
داد این توافقنامه منطبق بــا قوانین داخلی و بین المللی و با 
هدف تقویت قابلیت های پلیس برای مواجهه با ناآرامی های 
 آینده به امضا رسیده است. سوگاواره پیش از این اعالم کرده 
بود قرار نیست جزایر سلیمان به چین اجازه تاسیس پایگاه 
نظامی بدهد و روز چهارشنبه تأکید کرد توافق اخیر براساس 

منافع کشور نگاشته شده است.

واکنش منتقدان
اســترالیا به عنوان یکی از اصلی ترین شرکای امنیتی جزایر 
سلیمان، بیشترین نگرانی را نسبت به این قرارداد ابراز کرده 
است. دولت استرالیا همچنین نسبت به شفاف نبودن جزئیات 
توافقنامه ابراز نگرانی کرده اســت. حزب کارگر استرالیا که 
یکی از رقبای اصلی دولت کنونی استرالیا در انتخابات پیش 
 روی این کشور به شــمار می رود هم، امضای این قرارداد را 
بدترین خطای سیاست خارجی استرالیا در منطقه از زمان 
جنگ جهانی دوم تا به امروز توصیف کرده اســت. عالوه بر 
اســترالیا، آمریکا، نیوزیلند و ژاپن هم نسبت به امضای این 
قرارداد ابراز نگرانی کرده و آن را تهدیدی جدی علیه آزادی 

منطقه هند-آرام اعالم کرده اند.
چین اما به عنوان اصلی ترین مقصد صادرات جزایر سلیمان، 
قرارداد جدید را تبادل و همکاری عادی میان 2 کشور مستقل 
اعالم کرده و دولت های غربی را به تشدید عامدانه تنش ها به 
بهانه این قرارداد متهم ساخته است. الجزیره به نقل از مارک 
هریسون؛ استاد مطالعات چین دانشگاه تاسمانی نوشته است: 
این توافقنامه برای استرالیا فاجعه بار بوده و این کشور را در 
مســیر ارزیابی دوباره آینده خود در منطقه ای تحت سلطه 

چین، با مانعی جدید مواجه خواهد ساخت.

آنالنا بائربوک 
وزیر دفاع آلمان 

مــا موشــک های ضدتانــک، اســتینگر 
)موشــک های ســبک دوش پرتــاب زمین 
به هــوا( و تســلیحات دیگری بــه اوکراین 
داده ایم. قبال هرگز به صورت علنی درباره 
این تسلیحات صحبت نکرده ایم.... اگر 
متحدان ما توپخانه به اوکراین برسانند، 
در نگهداری و آموزش خدمــه به اوکراین 

کمک خواهیم کرد.

رجب طیب اردوغان 
رئیس جمهور ترکیه 

در ایــن زمان حســاس، می خواهــم بار 
دیگــر بــر ایــن مســئله تأکیــد کنــم کــه 
نباید اجــازه بدهیم جایــگاه و معنویت 
مســجداالقصی مــورد تهدیــد قــرار 
بگیرد...مــن از همــه می خواهــم تمام 
تــالش خــود را بکننــد تــا معنویــت این 

مکان مقدس حفظ شود.

کلی کلمنتس
نایب رئیس کمیساریای عالی سازمان 

ملل در امور پناهندگان
8 هفتــه بعــد از جنــگ، مــا 5میلیــون 
پناهنــده داریــم و تعــداد آنهــا در حــال 
بیشترشــدن اســت. ایــن یعنــی مــا 
5میلیــون داســتان منحصــر به فــرد از 
فقــدان و درد داریــم. زنــان، کــودکان 
خــــانه هایشان،  سالخوردگـــــان،  و 
 زندگی هایشــــــــان، پســرانشـــــــــان و 

همسرانشان را ترک کرده اند. 

 انتقال پناهجویان
از دانمارک به رواندا

دانمارک با رواندا مذاکره کرده تــا پناهجویانی را 
که به این کشور می رســند به این کشور در شرق 
آفریقا منتقل کند. به گــزارش رویترز، هفته پیش 
تصمیم انگلیــس برای انتقــال پناهجویان به این 
کشــور آفریقایی با انتقادهای بسیار شدید مواجه 
شده و تصمیم دانمارک هم قطعا انتقادهای زیادی 
را به همراه خواهد داشــت. دانمــارک که به خاطر 
داشتن  سیاست های بسیار سختگیرانه و مغرضانه 
علیه پناهجویان مشهور است، سال گذشته قانونی 
را تصویب کــرد که براســاس آن، پناهجویانی که 
وارد خاک این کشور می شوند، به مراکز نگهداری 
پناهجویان در کشــورهای دیگر منتقل می شوند. 
تصویب این قانون، در همان زمان با انتقاد گسترده 
بین المللی همراه بود اما کپنهاگ بدون توجه به این 
انتقادها، این قانون را پیش برد. مسئله این بود که 
دانمارک هیچ کشــوری را برای انتقال پناهجویان 
پیدا نمی کرد، اما حاال به نظر می رسد مذاکره با رواندا 
در این باره شروع شده است. ماتیاس تسفایه، وزیر 
مهاجرت دانمارک در پاسخ به سؤاالت رویترز گفته 
اســت: »مذاکرات با دولت رواندا شامل مکانیزمی 
برای انتقال پناهجویان است.« انگلیس هفته گذشته 
اعالم کرد که به دنبال این است هزاران پناهجو را به 
رواندا منتقل کند. انگلیس گفته که هدف از این کار، 
از بین بردن شبکه های قاچاق انسان و جلوگیری از 

افزایش انتقال مهاجران به این کشور است.

نقل قول  جهان نما

 خبر

کیوسک

امانوئل مكرون

44 ساله 

محافظه كار متمايل به راست 
دانش آموخته فلسفه 

آرای دور اول : 27.8 درصد 

مارين لوپن 

53 ساله 

راست افراطی 
دانش آموخته حقوق 

آرای دور اول :23.1 درصد 

56  درصد 
آرادرنظرسنجیها

برایدوردوم

44  درصد 
آرادرنظرسنجیها

برایدوردوم
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گرینویچ

تغییر نام برخی سرطان ها

 

شیکاگو: گروهی از پزشکان آمریکایی می گویند 
كه برای جلوگيری از هراس بيماران از ســرطان 
زمان آن فرا رسيده اســت كه نام برخی از انواع 
خفيف سرطان پروســتات را تغيير داد. به گفته 
دانشــمندان با افزایش ســن در پروستات همه 
مردان سلول های سرطانی شــکل می گيرد اما 
اغلب انواع ســرطان پروســتات بی خطر است. 
اســکات اگنر از محققان دانشگاه شــيکاگو در 
ایــاالت متحده می گویــد: »نوعی از ســرطان 
پروســتات وجود دارد كه خفيف ترین اســت و 
كمترین ميزان تهاجم را دارد. این نوع از سرطان 
در عمــل نمی تواند منجر به بــروز عالئم در فرد 
مبتال یا گسترش بيماری به دیگر بخش های بدن 
شود.« او تأكيد می كند كه جمله »شما به سرطان 
مبتال هستيد« تأثير روانی عميقی روی بيماران 

می گذارد. 

غرامت تأخیر هواپیما ی غیر اروپايی
 

لندن: بر پایه تصميــم تازه دیوان دادگســتری اتحادیه اروپا 
مســافرانی كه پروازی را از یک فــرودگاه در اتحادیه اروپا و از 
طریق یک شركت اروپایی رزرو كرده اند، درصورت تأخير، حتی 
اگر پرواز خارج از قلمرو اروپا توسط یک شركت خارجی طرف 
قرارداد انجام شده باشــد، می توانند درخواست غرامت كنند. 
به گزارش یورونيوز، این موضوع در پيوند با پرونده 3مسافری 
مطرح شد كه از شــركت آلمانی لوفتهانزا برای پروازی از مبدأ 
بروكسل بليت خریده و با هواپيمای شــركت آمریکن یونایتد 
ایرالینز، پــس از توقف در خــاک آمریکا در نيــوآرک، عازم 
ســن خوزه بودند. این سه مســافر كه پرواز دوم شان در خاک 
آمریکا بيش از 3ساعت تأخير داشت، با استناد به قوانين اروپا 
نزد دستگاه قضایی بلژیک شــکایت كرده و هر كدام 600 یورو 
خسارات خواســتند. آمریکن یونایتد ایرالینز با این توجيه كه 
قوانين اروپا در آمریکا قابل اجرا نيســت، درخواست غرامت را 
رد كرده و استدالل كرده بود كه مشکل فنی هواپيما كه باعث 
تأخير شــده، بين 2فرودگاه آمریکایی رخ داده است. برعکس، 
دستگاه قضایی اروپا چنين تفسير كرد كه مقررات اروپایی در 
مورد حقوق مســافران »با توجه به محل عزیمت« كه در این 
مورد فرودگاهی واقع در اتحادیــه اروپا بوده و »مقصد نهایی« 

اعمال می شود.

نابرابری جنسیتی در فست فود
 

توکیو: یکی از محبوب ترین فســت فودهای زنجيره ای در ژاپن 
یکی از مسئوالن اجرایی خود را به دليل »سخنان جنسيت زده« 
بركنار كرد. شركت »یوشــينویا« درباره اظهاراتی كه منجر به 
بركناری ماساكی ایتو، مدیر اجرایی رســتوران های زنجيره ای 
این شركت شــد توضيحی نداده اســت. با این حال رسانه های 
ژاپن گزارش داده اند كــه او در اظهاراتی درباره راهبرد بازاریابی 
»یوشــينویا« گفته بود كه باید »دوشــيزه ها« را به محصوالت 
شركت »معتاد« كرد. سخنان مقام بركنارشده این رستوران های 
زنجيره ای در شبکه های اجتماعی منتشر شده بود. كاربری كه این 
اظهارات را در شبکه های اجتماعی منتشر كرده بود مدعی شده 
كه در جلسه سخنرانی ماساكی ایتو در یک دانشگاه حضور داشته 
است. انتشــار این اظهارات موجی از اعتراض ها را در شبکه های 
اجتماعی برانگيخته بود. ژاپن اغلب در فهرست كشورهای جهان 
از نظر برابری جنسيتی مقام پائينی دارد. این كشور در فهرست 
مجمع جهانی اقتصاد در سال2021 از نظر برابری جنسيتی ميان 

156كشور در جایگاه120 قرار داشت. 

رمضان در بهشت/ مسجد کوفه اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

پنجشنبه

شب قدر؛ پاک کردن گذشته 
و نقشه  راه آینده

در مقال قبل گفتيم شــاید كسانی 
بگویند زمان با زمان یا مکان با مکان 
تفاوتی ندارد و همه آنها مخلوق خداوند است. بله، همه مخلوق 
خداوند است اما بعضی از زمان ها و مکان ها خصوصيتی دارند كه 
آنها را متمایز می كند و خود خداوند به دالیلی به آنها فضيلتی ویژه 
بخشيده و برایشان احترام خاصی قائل شــده است. یکی از این 
زمان ها شب قدر است؛ یک شب در سال كه به تعبير قرآن كریم 
از هزار ماه بهتر است. هزار ماه، یعنی 83سال كه عمر طبيعی یک 
انسان است. تازه نفرموده است شب قدر معادل هزار ماه است بلکه 
از هزار ماه هم بهتر است؛ یعنی اگر كسی قدر یک شب قدر را بداند 

و آن را درک كند، برایش از 83سال عمر مفيد هم مفيدتر است.
به راستی چه رازی در شب قدر است كه خداوند حتی به پيامبرش 
می گوید: »و تو چه می دانی كه شــب قدر چيست«. واقعا عقل 
آدمی به اهميت و ميزان ارزش آن قد نمی دهد و از اسرار آن بی خبر 
است. آیا اهميت شب قدر به این است كه مقدرات مخلوقات خدا 
رقم می خورد؟ آیا به خاطر آن است كه فرشتگان الهی تا سحرگاه 
بين آسمان و زمين رفت وآمد می كنند و به زمين جلوه ملکوتی 
می بخشند؟ آیا به خاطر آن است كه مالئکه اهلل رفت وآمد می كنند 
و كارهای نيک بندگان خدا را بــه عرش می برند و مابه ازای آن را 
به حسابشان واریز می كنند؟ آیا اهميت شب قدر به عبادت انسان 
است كه از هزار ماه هم برایش بهتر اســت یا برای این است كه 
انسان قدر خودش را بهتر و بيشتر بداند و آینده خود را بيمه كند؟

به نظر می رسد كه قرار نيست راز این شب عجيب بر انسان هویدا 
باشد؛ همانطور كه خود شب قدر هم مورد تردید است و شب های 
متعددی به عنوان شب قدر احتمال داده شــده است. انگار قرار 
است این شب رمزآلود بماند تا بشر مشــتاقانه دنبال كشف آن 
و درک فضائلش باشد. قرار نيست به همين راحتی در دسترس 
و اختيار بشر باشد. به خاطر همين است كه بعضی از علما و اوليا، 
یک سال تمام، هر شــب را بيدار می ماندند و تا صبح به عبادت و 
مناجات مشغول بودند و اعمال شب قدر انجام می دادند كه شب 
قدر از دست شان درنرود؛ چون اوال كه خود شب قدر احتماالت 
متعددی دارد كه كدام شب است. درثانی چه بسا انسان به حساب 
اینکه شب قدر مثال شب نوزدهم است، آن شب را قدر بداند و به 
شــب زنده داری و عبادت بگذراند اما به خاطر احتمال اشتباه در 
تعيين اول ماه قمری، آن شب در واقع شب قدر نباشد. دليل رازآلود 
بودن این شــب برای بشر عادی معلوم نيســت اما هرچه هست 
خبرهایی هست كه این شب با بقيه شب ها متفاوت است و خداوند 
رحمان از روی لطف به بندگانش اعالم كرده تا آن را پاس بدارند 
و كوتاهی های خود را جبران كنند و برای آینده خود برنامه ریزی 

كنند و به اصالح خود بپردازند.
شاید یکی از قشنگی های شب قدر، عالوه به اميد برای بخشش 
اعمال گذشته، نگاه به آینده باشد؛ یعنی عالوه بر عبادت و راز و 
نياز به درگاه الهی و طلب مغفرت برای كارهای گذشته، آن را مبدا 
تحول خویش برای آینده كنيم. سعی كنيم گذشته زشتمان را 
پاک كنيم و برای آینده ای آبرومند نقشه راه ترسيم كنيم. بنابراین 
باید در شب قدر، قدر انسانی خودمان را بدانيم و اخالق و صفات 
الهی و انسانی را در خویش تقویت كنيم. حاال كه این شب از هزار 
ماه بهتر است، چرا به خودمان نرسيم و به خودسازی نپردازیم و 
كژی هامان را اصالح نکنيم. حاال كه فرشتگان مدام در حال تردد 
بين زمين و آسمان هستند، چرا سعی نکنيم تا عمل صالحمان را 
به آسمان ببرند و بهترین مقدرات آینده را از آسمان برایمان به 
ارمغان بياورند. ما نمی دانيم شب قدر چيست كه حتی به پيامبرش 
فرمود: »و ما ادراک ما ليله القدر« اما اینقدر می دانيم كه شب قدر 
شبی رازآلود و باشکوه است كه فرشتگان الهی بين زمين و آسمان 
در رفت وآمد هســتند و ماموریت مهمی را در ایــن باال و پایين 
كردن ها انجام می دهند. از امير مومنان علی عليه السالم پرسيدند 
آیا شما می دانيد شب قدر كدام شب است؟ فرمود: و چگونه ندانم 
درحالی كه صدای همهمه فرشتگان و رفت وآمدشان را می شنوم. 
چه خوب است قدر شب قدر را بدانيم و ضمن استغفار و طلب توبه 
برای كم و كاستی های گذشته، آینده را ترسيم كنيم و تصميم به 

تغيير بگيریم و بهترین مقدرات الهی را نصيب خود كنيم.

آنها كه زمانی روی 
ن  یشــا شين ها ما
»رفيق بی كلک، مادر« یا ترانــه ای از خواننده 
محبوبشان را می نوشتند، برایمان خاطره های 
چشم نوازی به جا گذاشته اند. اصال نوشته های 
پشــت ماشــين، كاميون و اتوبوس ها هم قد و 
قــواره دیوارنوشــته ها جذاب و چشــمگيرند؛ 
به خصوص وقتی رد و نشــانی از كمک و یاری 
به افراد بی بضاعت داشته باشد. حاال نقش و نگار 
همين یک جمله »جابه جایی اثاث منزل برای 
افراد بی بضاعت و بی سرپرست در ایام تعطيل« 
كافی بود تا به شــماره تماس نوشته شده كنار 
جمله زنگ بزنم... . خودم را فردی با وسع مالی 
پایين كه از عهده هزینه باربری برای اثاث كشی 
برنمی آید معرفی می كنم كه صاحب كاميون بعد 
از پرســيدن چند اطالعات ساده، قول داد تا در 
نخستين فرصت برای كمک پيشقدم شود. این 
روزها كه هزینه جابه جایی برای هر اسباب كشی 
از حدود یک ميليون تا بيش از 3ميليون تومان 
هزینه دارد، راستی آزمایی الزم بود؛ باید مطمئن 
می شدم كه صاحب این كاميون، برای تعریف، 
تمجيد  یا نمایش، این نوشــته را نگذاشته... در 
نهایت توضيحی دادم كه نوشته پشت كاميونش، 
سوژه یادداشت و مصاحبه شده كه می خندد و 
می گوید كه این راســتی آزمایی برایش تازگی 
نــدارد. می گفت كه حدود یک ماه و نيم اســت 
كه این متن را پشــت كاميون نوشته و خيلی ها 
تماس می گيرند كه ایــن كار واقعيت دارد؟ تا 
به حال به كســی كمک كرده ای؟ كمتر كسی 
باورش می شود كه متن ساختگی نيست. خودش 
را »محمد مهدی طایی« معرفــی می كند و از 
فراز و نشــيب های روزگارش حرف می زند. قبال 
آژانس مســافربری داشــته كه بعضی روزهای 
خاص مثل والدت ها، روزهای تاسوعا و عاشورا، 
شب های قدر و روزهای دیگر به صورت رایگان 

مسافر ها را جابه جا می كرده است. حاال نزدیک 
به یک سال اســت كه صاحب این كاميون شده 
و به شــکرانه آن و البته ســالمتی خانواده اش، 
اســباب افراد نيازمند و بی بضاعت را به صورت 
رایگان جابه جــا می كند. او مــدت زیادی دور 
از خانواده در بوشــهر كار می كــرده و از خير و 
بركت های این كار صحبت های زیادی دارد. از 
خير و بركت های این كار حرف می زند و می گوید 
كه همه  چيز برایش پول نبوده. خطرهای زیادی 
از سرش گذشــته. وقتی راننده جاده بوده بارها 
از تصادف های سنگين، جان ســالم به در برده. 
یک بار ترمزش درســت در یک گردنه با شيب 
تند، كار نمی كــرده اما او به طــرز ناباورانه ای 
ماشين را كنترل كرده و خطرها از سر گذرانده. 
تصادف های زیادی از بيخ گذرانده كه تمام اینها 
را از خير و بركت های زندگــی اش می داند كه 
رنگ و بویی از مادیات نــدارد. حاال همين كار 
واسطه ای برای معرفی چند بی بضاعت به افراد 
خير دیگری شده كه نيازمند اما آبرومند هستند. 
می گوید: »دستم جلوی هيچ احدی دراز نيست. 
به هيچ كس نيازمند نيستم. خير و بركت همين 
كار برای من و خانواده ام كافی است. شما هم اگر 
نيازمندی سراغ داشــتيد كه هزینه جابه جایی 
خانه به دوشی را نداشت، خبرم كنيد...«. اینها را 

می گوید و سراغ كارش می رود... .

قصه شهر

برکت اسباب کشی رايگان!

تقويم / سالمرگعدد خبر

اقبال بلند فارسی زبانان

اقبال الهــوری دوبار متولد شــده اســت؛ 
در تقويم مشهور جهانی بیســت ودوم فوريه 
1873میالدی)1289قمــری( و در تقويم هند و 
پاکستان، نهم فوريه 1877میالدی)1293قمری( 
روز تولد اوست؛ »يوم اقبال« که هر ساله به جشن 
و بزرگداشــت می گذرد. اقبال با خانواده اش در 
شهر سیالکوت زندگی و تحصیل کرد. 200سال 
قبل از تولدش اجداد برهمن او مســلمان شده 
بودند و حتی رد پای گرايش های صوفیه در اين 
خاندان ديده می شود. شايد عالقه زياد اقبال به 
موالنا هم از همین جا رنگ گرفته باشد. فلسفه را 
در دانشگاه الهور، کمبريج لندن و مونیخ آلمان تا 
دکتری ادامه داد. بعد از مدتی به پاکستان برگشت 
و به تدريس و شاعری و وکالت پرداخت. دوره رشد 
او با تاريک ترين اتفاقات در کشورهای اسالمی 
همراه بود. انگلیس در افغانســتان و اندونزی، 
فرانسه در الجزاير و ســوريه و تونس، روس و 
انگلیس در شــمال و جنوب ايران و سرانجام از 
هم پاشیدن حکومت عثمانی. مسلمانان چشم 
و دهان بســته بودند. اقبال نمی توانست ساکت 
بماند، قسم خورده بود که آنها را از خواب گران 
بیدار کند. اين شد که شروع کرد به نوشتن مقاالت 
روشنفکرانه و ســخنرانی و سرودن شعرهايی 
که هم لطافت داشــتند و هم تند و تیز بودند. 
کم کم پايش به سیاست باز شد و به عضويت در 
مجلس قانونگذاری پنجاب درآمد. در سال1930 
در کنفرانس ساالنه مسلم لیگ در  اهلل آباد، فکر 
تشکیل کشور مســتقل پاکستان را مطرح کرد 
تا درگیری بین هندوها و مسلمانان تمام شود. 
هر چند اين اتفاق 17سال طول کشید و او آن روز 
را نديد. اقبال در سفری که به اروپا دعوت شده 
بود، برای نخستین بار بعد از بیرون رانده شدن 
مسلمین از اسپانیا، در مسجد قرطبه نماز خواند.  
کتاب ها و مقاالت را امال می کرد و با دوســتان و 
عیادت کنندگان در مورد مســائل روز به بحث 
می نشست. 10دقیقه قبل از مرگش، نزديک طلوع 
آفتاب 21آوريل 1938)اول ارديبهشت 1317( اين 
اشــعار را زمزمه می کرد: »نشان مرد مومن با تو 

گويم/ چو مرگ  آيد تبسم بر لب اوست«.

حافظ

آن شِب قدری که گويند اهل خلوت امشب است

يا رب اين تأثیر دولت در کدامین کوکب است؟

مبدا تاریخ را به ظهور و شروع نگارش می شناسند؛ 
پيش از آن بشر برای نشان ها و شمارش از اشکالی 
اســتفاده می كرد كه دوره پيشــانگارش خوانده 
می شود. نوشتن از همان خطوط موجزی كه انسان 
بر الواح گلی می نگاشت تا به امروز، آميخته ای از 
معانی و نشانه هاست. اگرچه ابتدا رفع الزام و امکان 
بود، دیری نپایيد افسانه ها و اسطوره ها را در خود 
پروراند؛ انسان از همان نمونه های نخستين خوب 
دانست نقش و خط چگونه باید در تناسب و توازن 
باشد. با رشد و تسلط بشــر بر نگارش در هر كدام 
از تمدن های باستانی گونه هایی از خط و نوشتار 

تکامل یافت. در چين، مصر و ایران كتاب آرایی یا 
طومارها و تک برگ ها به شاخه مهمی از هنر بدل 
شدند تا بدانجا كه پادشاهان غالبا كارگاه هایی برای 
خلق آثار و كتب تاسيس می كردند. توليد نسخه ها 
و كتب فاخر در هر دوره از مهم ترین و ممتازترین 
فعاليت های حکومت ها بود. لذا سير تحول كتابت 
و كتاب آرایی كه خود مشتق از چندین هنر است 
بسيار حائزاهميت است. عالوه بر شاهنامه و سایر 
منابع ادبی، كتابت قرآن از مهم ترین موضوعاتی 
بود كه همواره مورد توجه هنرمندان ایرانی بوده 

است. وجوه قدســی و معنوی قرآن در كتابت، از 
ویژگی هایی متمایز كننده برخوردار است.

نمایشگاه هزار سال كتابت قرآن كریم مجموعه ای 
از آثاری است كه طی قرون4 تا 14هجری قمری، 
با نشــانه ها ومشــخصه های هر دوره به نمایش 
درآمده اســت. كنار هم قرار گرفتن آثاری كه هر 
كدام نمایندگی یک بازه زمانــی و مکتب هنری 
را نشان می دهند، بسيار تماشــایی است. آثار به 
نمایش درآمده متعلق بــه گنجينه موزه »خط و 
كتابت ميرعماد« در مجموعه فرهنگی- تاریخی 
سعدآباد است و از آثار شاخص مجموعه به نمایش 
درآمده می توان به قطعــات خط كوفی مربوط به 
قرن چهــارم و همچنين قطعاتی بــا رقم یاقوت 
مســتعصمی، ميرعلی هروی، ميرعماد حسنی و 

احمد نيریزی اشاره كرد.
قطعه خط تصویر نيز مربوط به اســتاد شاملو از 
اســتادان دوره قاجار اســت كه با الهام از خطوط 

كوفی اوليه نگاشته شده است.

ســعدی شــاعر شور 
اســت و عشــق. با شيخ 

مصلح الدین می شــود عاشق شد و عاشــقی كرد. در سعدیه 
هم می شود عاشق شد و عشــق ورزید. حس مزار و مقبره اش 
چنان كششی دارد كه بی درنگ عاشقانه هایش در ذهن تداعی 
می شود. به ویژه اگر این حال، در هوای اردیبهشتی شيراز باشد 
كه دیگر نورعلی نور است و البته نخستين  روز این ماه كه متعلق 
است به او. او كه تصنيف »گلستان«ش را در این روز آغاز كرد كه 

بلبالن بر منابر قضبان از عشق می خوانند.
شيخ شيراز شاعر مهر است و محبت. وداد است و مودت. راه و 
رسم مهر ورزیدن را می شود با او آموخت. عاشقانه هایش در آن 
زمانه قرن هفتم كه مغوالن روزگار را بر اهــل ایران تلخ و تباه 
كرده بودند، بسان شــکر بود. حال را خوش می كرد خواندنش. 
وقتی در عشق، طبع آزمایی می كرد، كسی را یارای مقابله با آن 
همه شيرین سخنی نبود. حتی همين امروز كه 700سال از آن 
دوره گذشــته، ســعدی برای ما دور نمی نماید. گویی شاعری 
اســت هم عصر و معاصر ما. انــگار به زبان مردم امروز ســخن 
می گوید. همه اش ملموس است و محسوس. سر ذوق می آورد 

هر خسته دلی را.
»خوشا وقت شوریدگان غمش/ وگر زخم بينند وگر مرهمش« 

را از چه  كسی جز یک شوریده  حال می توان شنيد.
یا وقتی »ز دستم بر نمی خيزد كه یک دم بی تو بنشينم/ به جز 
رویت نمی خواهم كه روی هيچ كس بينم« را می سراید، چنان 
سرمست از آن عشق اســت كه لحظه ای را بی یار، تاب و توانش 

نيست و برای هر مخاطبی انگيزه زاست.
گویی شعرهایش كالس درسی است برای دل دادگی. او كه حتی 
فراقش را نيز خوش دارد: »دوست می دارم من این ناليدن دلسوز 

را/ تا به هر نوعی كه باشد بگذرانم روز را«.
و البته چنان كه در »ما ترک سر بگفتيم، تا دردسر نباشد/ غير 

از خيال جانان، در جان و سر نباشد« گفته، آنقدر سرشار 
از شيفتگی و شيدایی اســت كه حتی از جان می گذرد 

از برای یار.
و در این دل باختن ها، ســعدی وقتی قلــم بر كاغذ 
می لغزانــد، چونان ماهرانه تصویرگــری می كند كه 

گویی از هر طرح و نقشی، دل فریب تر و دل رباتر است؛ 
»گيســوت عنبرینه گردن تمام بود/ معشوق خوب روی 

چه محتاج زیورست«.
شــيخ اجل نهایت عشق ورزی اســت. زباِن بياِن هر 

عاشــقی اســت در همه روزگاران. شاید برای 
همين هم باشــد كه خود را و شعرش را 
به امروز و اكنون رسانده و در عمِق 
لحظه هــای دل بردگی مــان 
جاری و ساری مانده است.

فرهنگ و زندگي

حمیدرضا محمّدی

شیِخ شیدا

بی تعارف و تکلف ، مثل همین متــن کوتاهی که می بینید. ما 
منتظريم تا نوشته هايتان درباره مســائل روزمره، مشکالت و 
دغدغه هايتان را برای ما ارسال کنید. اگر اهل طنز و کاريکاتور و طراحی هم هستید 
جايتان اينجا محفوظ اســت. متن يا طرح تان که آماده شــد يک تماس  با شماره 

23023636 بگیريد تا برای رساندنش به ما ، راهنمايی تان کنیم. 

فراخوان

سیدمحمدرضا واحدی
فعال فرهنگی

دعای روز نوزدهم ماه مبارك رمضان

لَُكمأَْسَتِجْبُْعونیاد

بسم اهلل الرحمن الرحیم
اللهّم وّفْر فیِه َحّظی من بََرکاِتِه وَسّهْل َسبیلی الی َخیراِتِه وال َتْحِرْمنی 

َقبوَل َحَسناِتِه یا هادیًا الی الَحّق الُمبین.

به نام خداوند بخشنده مهربان
خدایا زیاد بگردان در آن بهره مرا از بركاتش و آســان كن راه مرا 
به ســوی خيرهایش و محروم نکن ما را از پذیرفتن نيکی هایش 

 ای راهنما به سوی حـق آشکار.

سمیه جاهدعطائیان

آخر مصور

  فقر/ اثر : اسماعیل بابايی

هزاره کتابت
سارا کريمانميراث من

روزنامه نگار
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شاید نام علیرضا قزوه برای بسیاری از عالقه مندان به شعر و 
ادبیات، با شعر آیینی گره خورده باشد. اما جالب است بدانید 
این شاعر پرکار و شناخته شده، همچنان که دلبستگی عمیقی 
به شعر آیینی دارد، دغدغه سرودن شعر اجتماعی را هرگز 
از خود دور نکرده است. قزوه معتقد است که جامعه ایرانی 
به ادبیات اجتماعی نیاز دارد و شعر اجتماعی می تواند بین 
مردم، پیوند و رفاقت ایجاد کند. با این شاعر غزل سرا درباره 

کتاب خواندن، فرهنگ مطالعه و البته شعر و شاعری گفت وگو کرده ایم.

نیلوفر  ذوالفقاری

یادداشت

شعراجتماعیبینمردمپیوندورفاقتمیسازد

شبیکهماه
کاملخواهدشد

14سالاست
سحرینخوردهام

درمساجددعامیکردند
فینالراببریم

 شب های قدر تهران  
کجا می توانیم برویم

گفت وگو با حسن سلطانی، مجری باسابقه رادیو و 
تلویزیون

 جواد قراب از نخستین قهرمانی استقالل 
در آسیا می گوید

101113
بهنهجالبالغه

برگردیم...
این روزهــا روزهای علی)ع( 
اســت؛ این شب ها شب های 
علی)ع( اســت. اصــاًل مگر 
می شد تصور کرد که فردی 
چون علــی)ع( را، بتــوان از 
مسیری جز شهادت و بتوان در 
روزها و شب هایی جز روزها و شب های قدر از جهان 
برد؟ می گویند انسان ها به همان سان می میرند که 
زیســته اند؛ و مگر علی)ع( جز این سان زیسته 
است که حاال با این چنین رفتنش تعجب کنیم؟

علی)ع( باید از دروازه شهادت و از مسیر شب ها 
و روزهای قدر به دیدار خداوند خود می شــتافت 
و رستگار می شد؛ چرا که خداوند برایش چنین 
خواسته بود، همانطور که خداوند برای فرزندانش 
چنین خواست تا آنها را در خون و در غل و زنجیر 
و در اسارت و سرگشته ببیند. چرا که خداوند در 
حدیثی قدسی فرموده است:کسی که مرا بطلبد، 
مرا می یابد. کســی که مرا بیابد، مرا می شناسد. 
کسی که مرا بشناسد، دوســتم خواهد داشت. 
کسی که دوستم بدارد، عاشقم خواهد شد. کسی 
که عاشقم باشد، به او عشق خواهم ورزید و او که 
به او عاشق باشم و عشق بورزم را خواهم کشت؛ و 
اویی که من کشته باشم، خونبهایش بر من واجب 

است و من خود خونبهای او خواهم بود.
تصور کنید علی)ع( به کجا رسیده که خونبهای او 
خداست و خداوند این خونبها را با کمال رضایت 
پرداخــت می کند. چنین اســت کــه علی)ع(، 
این چنین دوست داشتنی اســت. نیازی نیست 
چیزی به گفته های او اضافه کنید؛ گفته هایی که 
از جنس نورنــد و خودبه خود اثر می گذارند. مگر 
شما با افروختن چراغی در تاریکی، تفسیری هم 
بر آن می افزایید؟ هرگز، هرگز. خود نور، منطق 
و اســتدالل و برهان خود اســت و برای همین 
منظور کفایت می کند. این روزها همه از علی)ع( 
می گویند؛ همه برای علی)ع( اشــک می ریزند؛ 
همه برای علی)ع( افطاری و شام و کمک به ایتام 
و نیازمندان و... درنظر می گیرند. این روزها و این 
شب ها، روزها و شــب های علی)ع( است. و چه 
چیزی بهتر از این؟ باشــد که همیشه بتوانیم از 
علی)ع( بگوییم و از علی)ع( بنویسیم و از علی)ع( 
سخن بگوییم؛ که سخن از نور، ما را نورانی می کند 
و ســخن از کســی که در نزدیک ترین فاصله به 

خداست، ما را خدایی می کند. اما...
حقیقــت ماجــرا این  اســت که بزرگداشــت 
شــخصیت هایی چون علی)ع(، شــانه به شانه 
الگوپذیــری از چنین شــخصیت هایی حرکت 
می کند. یعنی در کنار سخن گفتن و مرثیه سرایی 
و مداحی و گفتن و شــنیدن از این شخصیت ها، 
باید خود نیز در مســیر تبدیل شــدن به چنین 
الگوهایی باشیم. جمله معروفی در ادبیات توسعه 
فردی وجود دارد که می گوید همان تغییری باش 
که انتظــارش را از دیگران و جهانیــان داری. ما 
غالباً از علی)ع( می گوییم و انتظار داریم دیگران 
علی)ع( گونه رفتار کنند. امــا آیا خود نیز چنین 
تغییری هســتیم که از دیگران و جهانیان سراغ 
داریم؟ اصاًل یک بار هم شــده که بنشینیم و فکر 

کنیم که چرا علی)ع(، علی)ع( شده است؟
یکی از آسیب های بزرگی که در حوزه انسان های 
بزرگ مطرح می شود، چنین است: تنها این افراد 
را تکریم می کنیم و به فکر تبیین دالیلی که باعث 
شــد تا چنین افرادی به چنین جایگاهی برسند، 
نمی افتیم. آیا تا به حــال در بزنگاه ها از خودمان 
پرســیده ایم که اگر علی)ع( در چنین وضعیتی 
بود، چه رفتاری می کرد؟ و من چه کار باید بکنم؟ 
و اینکه ما به زبان داریم علی)ع( را ترویج می کنیم 
یا به عمل؟ مســئله ای که خوب مورد توجه قرار 
نمی گیرد، همین است. علی)ع( یک موجود واقعی 
است؛ یک وجود واقعی. تعجب می کنید که چنین 
می گویم؟ در نگاه معنوی و عرفانی اسالمی، معموالً 
حقیقت وجود را خداوند می دانند. پس هر کسی 
و هر چیزی و هر پدیده ای، در نســبت با نزدیکی 
خود با خداســت که حقیقی یا غیرحقیقی است. 
اینجاســت که مالصدرا در حکمت متعالیه خود، 
عشق را با وجود مساوی می داند و می گوید انسان 
به میزانی که عاشــق خداوند می شود، موجود یا 
صاحب حقیقــت وجود می گــردد؛ زیرا حقیقت 
وجود خداوند است و غیراو عدم هستی نمایی بیش 
نیستند. و چنین است که علی)ع(، این چنین واقعی 
به نظر نمی رسد. اما آیا ما تا به حال به چنین چیزی 
فکر کرده ایم؟ آیا به این اندیشیده ایم که ما نیز باید 
این فاصله را بکاهیم تا واقعی تر و حقیقی تر شویم؟

آیا در جنبه فردی و اجتماعی، فکر کرده ایم که ما 
باالخره مایه ننگ بزرگان و دین خود هستیم یا مایه 
 آبروی آن؟ طوری که حضرت امام صادق علیه السالم 
فرموده که: »ای شیعیان ما! آبرو و زینت ما باشید 
و باعث ننگ و بی آبرویی ما نباشید، با مردم خوب 
صحبت کنید، زبانتان را حفظ کنید و از حرف های 
اضافی و زشــت بپرهیزید.« با چنین رویکردی، 
وضعیت ما چگونه اســت؟ آیا به گونه ای هستیم 
که دیگران وقتی ما را دیدند، در غیاب ما بگویند 
که چه انسان راستگویی، چه انسان متعهد و چه 
انسان مؤدب و چه انسان وفادار به اصول اخالقی 
و چه انسان طرفدار عدالت و مظلومی و چه انسان 
دانشمندی؟ و کنجکاو شوند که ما از کدام آیین و 

مکتبیم که به ما چنین آموخته شده است!
چه زیباست که در زمانه ای که به نظر می رسد در 
زمینه زینت بودن وضعیت مناسبی نداریم، کمی 
هم در کنار اشک ها و اســتغفارها و عزاداری ها و 
مرثیه ســرایی، به این قضیه فکر کنیم؛ به اینکه 
چطور می شود که شخصیتی چون مالک به قدری 
وفادار به اصول باقی می ماند که حتی حسرت و 
احترام عمروعاص، دشمن  ترین دشمن خودش 
را برمی انگیزد. آیا ما چنین هستیم؟ در این روزها 
و شب های مقدس، گوشه ای بنشینیم و کاله مان 

را قاضی کنیم...

عیسی محمدی

    به نظر شــما مخاطب امروزی را با 
این همه گزینه های سرگرمی، چطور 
می توان به کتاب و ادبیات عالقه مند 

کرد؟
خوشبختانه امروز جلوه های زیادی از کتاب وجود 
دارد که می توان سراغ آنها رفت. اگر کتاب های صوتی 
و شنیداری را هم جزو دنیای کتاب بدانیم، انتخاب 
آنها مفید است. این روزها دیگر تلفن همراه، بیشترین 
وقت را از گروه های مختلف شهروندان می گیرد. در 
چنین فضایی اگر مردم به انتخاب کتاب های صوتی 
و الکترونیکی تشویق شــوند، می توان از این زمان 
استفاده مفیدتری کرد و کمتر سراغ بازی و سرگرمی 
رفت. ترویج استفاده از کتاب صوتی و الکترونیکی، با 
توجه به گران شــدن کتاب کاغذی هم روش خوبی 
اســت. وقتی در بازار یک کتاب رمان 80-70 هزار 
تومان اســت، تهیه یک کتاب صوتــی که به مراتب 

ارزان تر است منطقی خواهد بود.
    جــز انتخــاب کتــاب صوتی و 
الکترونیکی، چــه روش های دیگری 
برای ترویــج مطالعه بــه ذهنتان 

می رسد؟
اگر فرهنگ کتابخانه رفتن را توســعه دهیم، میزان 
مطالعــه افزایش پیدا می کند. نهــاد کتابخانه های 
کشور کتاب های بسیار خوب و با محتوای مطلوب 
را در تعداد زیاد در دســترس قرار داده اســت. باید 
فرهنگ استفاده از این امکانات را ترویج کنیم. بچه ها 
باید در معرض دیدن مطالعه بزرگ ترها قرار بگیرند 
و تا جایی که هزینه ها امکان می دهد، باید برای آنها 
کتاب تهیه کنیم تا به ورق زدن کتاب کاغذی و بوی 
کاغذ عادت کرده و حس خــوب آن را لمس کنند. 
کتابخانه ها بهترین گزینه برای این موضوع هستند، 
درحالی که هم اکنون می بینیم در کتابخانه های بزرگ 
و با امکانات، تعداد کمی از نوجوانان و جوانان در حال 
مطالعه هســتند و بقیه وقت شــان را طور دیگری 
می گذرانند. من فرهنگ کتابخوانی را، تنها در خرید 
مداوم کتاب آن هم با این قیمت های گران نمی دانم. 
آشتی با کتابخانه ها از بهترین راه های توسعه فرهنگ 
کتابخوانی اســت. کتابخانه ها می توانند برنامه های 
متنوع دیگری هم داشته باشند و مطالعه را با بازی 
و سرگرمی یا مســابقه و برنامه های متنوع فرهنگی 
پیوند بزنند تا ذوق بچه ها برای کتابخوانی بیشــتر 

شود. در این حوزه خالقیت هایی هم وجود دارد.
    چه خالقیت هایی؟

مثاًل من با مرکزی در خیابان انقالب آشــنا شــدم 
که امکان تبادل کتاب را فراهم کرده اســت. بچه ها 
می توانند همین کار را در مدرســه انجام دهند. این 

یکی از بهترین شیوه های کتابخوان شدن شهروندان 
است و باید آن را گسترش دهیم. حتی در نمایشگاه 
بین المللی کتاب هم می توانیم از این روش استفاده 
کنیم. کتــاب در فرهنگ ما ریشــه دارد و ایرانیان 
همیشه با کتاب در ارتباط بوده اند. کتاب سوزی های 
بزرگی در تاریخ ما رخ داده، اما در این تمدن 6هزار 
ساله، از نوشته های روی سنگ و سفال تا نخستین 
کاغذها، کتاب همیشه باقی مانده است. نباید اجازه 
دهیم این فرهنگ کم رنگ شود و موبایل ها، کتاب را 

از دست فرزندان ما بگیرد.
    در مقایسه با کشورهای فارسی زبان 
دیگر، فعالیت های ما بــرای ترویج 

کتابخوانی چطور است؟
فعالیت ها بــرای ترویج فرهنــگ کتابخوانی نباید 
تنها مخصوص ایران باشــد و باید این کار را در بقیه 
کشورهای فارسی زبان هم انجام دهیم. ارتباط ها با 
کشورهای هم زبان مثل افغانســتان و تاجیکستان 
باید بیشتر شود. نمایشگاه کتاب کشور ما، در مقایسه 
با بسیاری کشورها، مثل تاجیکستان که من مدتی 
در آنجا نماینــده فرهنگی بودم یا کشــوری مانند 
هند، بسیار پیشرفته تر است. این نشان می دهد که 
فرهنگ ما با کتاب عجین شده و کتاب در جامعه ما 

نقش اساسی دارد.
    خودتــان با وجــود فعالیت ها و 
مشغولیت های روزمره، چقدر فرصت 

برای کتاب خواندن دارید؟
در طول روز فایل های زیادی کتاب به دستم می رسد 
که باید آنها را بخوانم. ارتباط مســتمری با شاعران 
کشور دارم. به این ترتیب در طول روز امکان ندارد که 
زمانی را وقف خواندن یا تألیف کتاب نکنم. مجموعه 
شعرهای شــاعران را می خوانم و نظرم را درباره آنها 
می گویم. به نظرم حتی از فضای مجازی هم می توان 

در راه کتابخوانی استفاده کرد.
    خودتان بیشتر کتاب می خوانید یا 

می نویسید؟
می توانم بگویم هر دو، اما بیشتر می خوانم. برای یک 
نویسنده، نوشتن هم بخشی از فعالیت های کتابخوانی 
محسوب می شود؛ چرا که باید نوشته های خودش را 

هم بخواند و ویراستاری کند.
    در این سبد مطالعاتی محدود، شعر 

چه جایگاهی دارد؟
شــعرهای خوب همیشه ماندگار هســتند و مورد 
توجه قرار می گیرنــد. آثار شــاعرانی مثل حافظ، 
پروین اعتصامی، فروغ فرخزاد، ســهراب سپهری 
یا بعضی شــاعران جوان دیگر، همیشــه گروه های 
طرفدار خودش را داشته است. هرچند که قبول دارم 

گفت وگو با علیرضا قزوه، شاعر آیینی، که دغدغه های اجتماعی دارد

بخش هایی از معروف ترین شعر اجتماعی علیرضا قزوه را 
در ایام شهادت حضرت امیر علیه السالم بازخوانی می کنیم

موال ویال نداشت
علیرضا قزوه شعر معروف موال ویال نداشــت خود را در دهه60 سرود 
و ناگهان خود را به عنوان یک شــاعر کاربلــد و دغدغه مند، در میان 
عالقه مندان به شــعر آیینی و ادبیات اجتماعی جا انداخت. البته شاید 
خوانش امروزین این شعر برای کسانی که از فضای اجتماعی اواخر دهه60 
و دهه70 بی اطالع اند، کمی سخت باشد. با هم، بخش هایی منتخب از این 
شعر ماندگار را که بی مناسبت با ایام ضربت خوردن و شهادت آقای عدالت 

نیست، مرور می کنیم.

... بیا به آفتابی نهج البالغه برگردیم
چرا نهج البالغه را جدی نمی گیریم؟

موال ویال نداشت
معاویه کاخ سبز داشت

پیامبر به شکمش سنگ می بست
البته به شما توهین نشود

بعضی برای جنگ شعار می دهند
و خودشان از جاده شمال به جبهه می روند
پیش از آنکه بر من حد تهمت جاری کنید
من بر خویشتن حد وجدان جاری کرده ام

من دو شاهد عادل دارم: قرآن و نهج البالغه
من چاپلوس نیستم

تملق نمی گویم
اما قدر امام را می دانم

بیایید قدر مردم را بدانیم
بیایید مثل موال با مردم همدردی کنیم

بیایید امام را اذیت نکنیم
بیایید امام را نصیحت نکنیم

اردوگاه های فلسطینی را نگاه کن
ابوالفضل با مشک تشنه برمی گردد

صدای گریه رقیه را می شنوی؟
»گورباچف« و »ریگان« هم کاندید صلح نوبل شده اند

قرآن »فهد« زیباتر از قرآن »قابوس« چاپ می شود
»عرفات« شلوار اسرائیلی می پوشد

راستی یاد شهیدان بیت المقدس به خیر!
»جهان آرا« که بود؟

»حاج هّمت« که بود؟
»حاج عباس« از دنیا یک قرآن جیبی داشت

شهید خرازی
شهید نوری

سرداران بی دست
شهیدان گمنام

بی یادنامه
بی سنگ قبر

»عاصمی« پودر شد
یوسف نوشته بود:

»خدایا، یوسف هم شهید شد، 
او را بیامرز! «.

اسماعیل وصیت کرد روی قبرش بنویسند:
»پر کاهی تقدیم به آستان الهی.«

امسال هیچ شاعری با »حلق اسماعیل« همصدا نشد.
راستی شماره قطعه شهدا چند بود؟!

...
یک روز یک کراواتی سرمایه دار

با بنز قهوه ای اش از جلوی پایم ویراژ داد
و به عبای وصله دارم وصله های عوضی چسباند
دیشب جلوی مهمانم، تخم مرغ آب پز گذاشتم

دیشب مادرم با چایی و کشمش سر کرد
او قلبش برای انقالب می تپد

اما وسعش نمی رسد یک نوار قلب بگیرد
و من می دانم که نوار قلب هم

همه منحنی های دردش را نشان نمی دهد
مادرم دفترچه خدمات درمانی ندارد
و همیشه ابوالفضل به دادش می رسد

او برای شهیدان اشک می ریزد
حلوا می پزد

و به ما یاد می دهد که چگونه شب های جمعه
با چهار قاشق حلوای نذری سیر شویم

او قبر شهیدان را با دست می شوید
وقتی باد، چادر وصله دارش را تکان می دهد

بوی فقر و غربت
تمام پرچم های سبز و سرخ را به بوسه می گیرد

او یک شب خواب خیمه های امام حسین)ع( را دید
خواب زینب را
خواب رقیه را

و فردایش مرا به آقا سپرد و روانه کرد
یک بار هم در خواب

آینده سبز برادرم را دید
و فردا وقتی خوابش را تعریف می کرد

»مارش حمله« می زدند
او نمی داند »کادیالک« چه جانوری است

و داخل هواپیما چه شکلی است
اما خوب می داند

که شمشیر امام حسین)ع( از طال نبوده است
و امام زمان در »جزیره خضرا« نیست

او قلبش برای انقالب می تپد
و هرشب دعا می کند که پیروزی با امام باشد

و آقا بیاید...

زیادشدن تعداد شاعران غیرحرفه ای به شعر لطمه 
زده است. بعضی افراد که چاپ کردن کتاب برایشان 
زود اســت، به راحتی کتابی را روانه بازار می کنند. 
برخی ناشــران هم فقط به فکر سوددهی خودشان 
هستند و هر کتابی را منتشر می کنند. این اتفاق به 
جریان انتشار شعر ضربه می زند و سوزاندن کاغذ و 
وقت مردم اســت. ما میراث ادبی ماندگار و شاعران 
بسیار خوبی داریم. وقتی شعرهای حسین منزوی، 
قیصر امین پور، حسن حسینی و سلمان هراتی وجود 
دارند، چرا باید شعرهایی را بخوانیم که شاعران آنها 
گاهی حتی با وزن شعر آشنایی ندارند؟ این اتفاقات 
باعث افت شعر می شود. در بازار عرضه، سره و ناسره 

با هم می آید و این آسیب است.
    در این بازار آشفته شعر و شاعری، 
به نظرتان شعر آیینی توانسته جایگاه 

خود را حفظ کند؟

به نظر من شعر آیینی همیشــه مشتری خودش را 
دارد. من هم شعر عرفانی می گویم، هم شعر آیینی 
و مخصوصاً شعر اجتماعی. شــاعران خوبی داریم 
که کارهای ارزشمندی در زمینه شعر آیینی انجام 
می دهند. به نظرم شــعر آیینی، سر و سامان یافته تر 
از شعرهای دیگر است و نســبتاً اوضاع بهتری دارد. 
هرچند گاهی در این حوزه هم افرادی وارد می شوند 

که چندان با شعر آیینی انس و الفت ندارند.
    روی عالقه تان به ســرودن شعر 
اجتماعــی تأکید کردیــد. چرا این 

موضوع برایتان اهمیت دارد؟
به نظر من جامعه ما ویژگی هایی دارد که باید شعر، 
ادبیات و رمان اجتماعی در آن پررنگ شود. جامعه 
ثروتمندی که در آن جنگ فقر و غنا همیشه وجود 
داشته است، فضای ملتهبی وجود دارد و مشکالت 
مختلف، به خصوص مشکالت اقتصادی وجود دارد. 

شعر اجتماعی باید در چنین شرایطی تقویت شود. 
یکی از دغدغه ها و عالقه مندی های من شعر اجتماعی 
است. به دلیل اهمیت آن و نقشــی که می تواند در 
جامعه ایرانی داشته باشد. ادبیات و شعر اجتماعی 
باید پیوندی میان مردم ایجاد و رفاقت آنها را بیشتر 

کند تا آرامش به جامعه تزریق شود.
    این روزها مشــغول چــه کاری 
هســتید؟ منتظر اثر جدیدی از شما 

باشیم؟
همزمان مشغول آماده کردن چند اثر هستم اما چون 
بازار نشر اوضاع خوبی ندارد، خیلی برای انتشار آنها 
عالقه نشــان نداده ام. رمان نیمه کاره ای دارم که در 
حال تمام کردن آن هستم. چند مجموعه شعر شامل 
مجموعه غزل ها و قصایدم تقریباً آماده انتشار هستند. 
ترجیح می دهم صبر کنم تا اوضاع نشر بهتر شود و بعد 

برای چاپ آنها اقدام کنم.

شبلیوآتش

  انتشارات سوره مهر
»شبلی و آتش« یکی از 
آثار قزوه است که دومین 
مجموعه  شعر مستقل او 
به شمار می رود. بن مایه 
این اشعار انگار همان سیر 
و سلوکی است که مخاطب 
در تمام این ســال ها از 
شاعری چون قزوه سراغ 
داشته اســت. قزوه برای 
اینکــه توانایــی اش  را 
در قالب هــای گوناگون 
سرایش شعر نشان داده 
باشد، در این کتاب در کنار 
غزل، دوبیتی و دوبیتی 

سپید هم آورده است.

باکارواننیزه

  انتشارات سوره مهر
کتاب »بــا کاروان نیزه« 
مجموعــه ترکیب بنــد 
عاشورایی علیرضا قزوه 
اســت. محتوای کتاب با 
مقدمــه ای از علی معلم 
دامغانی، چهره ماندگار در 
عرصه شعر و ادب فارسی، 
با عنوان شعر آیینی روزگار 
ما آغاز می شود و با نگاه 
نقادانه عبدالجبار کاکایی، 
شاعر و ترانه سرای مطرح 
ایرانــی دربــاره مدح و 
مداحی در زبان و ادبیات 
فارسی و این ترکیب بند به 

پایان می رسد.

برادرانگلستان

  انتشارات سوره مهر
کتاب »برادر انگلستان« 
نخســتین رمان علیرضا 
قــزوه، بــه روایــت 
وقایع پــس از کودتای 
28مرداد 32می پردازد و 
تا روزهای پس از انقالب 
نیز ادامه پیــدا می کند 
و خواننــده را وارد حال و 
هوای داستان می کند. از 
نقاط قوت این رمان، نثر 
داستانی و زبان قدرتمند 
آن است که به دور از شعر و 
شعارزدگی بیان شده که با 
انبوهی از داستان های دهه 
اخیر و موجود، فاصله دارد.

عشقعلیهالسالم

  انتشارات سوره مهر
در ایــن کتــاب، آثار و 
اشعار عاشورایی قزوه، از 
چهار دفتــر رگ مهربان، 
عشق)ع(، پشت هر سنگ 
خداســت و دو نیمه حوا 
گردآوری و بازنشــر شده 
اســت. معروف ترین شعر 
این مجموعه هم همان شعر 
عشــق علیه السالم است 
که همه شنیده ایم: »شور 
بپا می کند، خون تو در هر 
مقام/ می شکنم بی صدا در 
خود، هر صبح و شام/ باده 
به دست تو کیست؟ طفل 
شــهید جنون/ پیر غالم 
تو کیســت؟ عشق علیه 

السالم...«.



حرم امام خمینی )ره(دانشگاه های  تهران و شریف

مصالی امام خمینی)ره(

ریحانه الحسین

2 دانشگاه تهران و شریف، مراسم  شب قدر معروفی دارند. دسترسی به این دانشگاه ها هم برای غالب مردم مرکزنشین 
و جنوب نشین تهران کار سختی نیست. مراسم شب های قدر دانشگاه تهران از ساعت نه و نیم شب شروع شده و تا یک 
و نیم بامداد ادامه پیدا می کند. دعای جوشن کبیر این دانشــگاه را هم حاج مصطفی سماواتی و مهدی میرزاده قرائت 
می کنند. سخنرانان این مراسم  هم حجج االسالم کفیل، وافی و محمدیان هستند. ذکر فضائل امیرالمومنین)ع( نیز در 
این 3 شب توسط حجت االسالم حامد کاشانی صورت خواهد گرفت. مسجد الزهرای دانشگاه شریف نیز میزبان مراسم 

شب قدر خواهد بود؛ با سخنرانی های حجج االسالم امینی نژاد و قاسمیان؛ مراسمی که از ساعت 10 شب آغاز می شود.

همه ساله حرم امام خمینی)ره( نیز، میزبان مراسم  شب های 
قدر است. این نقطه برای شــهروندان جنوب و حتی مرکز 
تهران می تواند دسترسی آسانی داشته باشد. سخنران اصلی 
این مراسم  البته حجت االســالم رئیسی، رئیس جمهوری 
خواهد بود. این مراسم از ســاعت ده و نیم شب و با قرائت 
قرآن توســط قاریان ممتاز ایران آغاز می شــود. مداحی و 
قرائت جوشن کبیر و برگزاری مراســم احیا آن نیز توسط 
ســیدعلی محمد ســادات رضوی، حاج حمید رمضانپور، 
سیدابراهیم هاشــمیان، احمد خلف زاده، احمد شربیانی، 
اسداهلل عرب ســرخی، مهدی منصوری و... برگزار می شود. 
از نکات مثبت این مراسم، وسعت فضا و راحتی پیدا کردن 

جای پارک در آن است.

در باغ فیض اشرفی اصفهانی نیز، شهروندان دسترسی به یک 
مراسم خاص و معروف دارند؛ مراسم هشت شب عاشقی ماه 
رمضان هیئت ریحانه الحسین. این مراسم مانند سال های 
گذشته، از شام والدت امام حســن مجتبی)ع( آغاز شده تا 
شب بیست و سوم رمضان برپاست. مراسمی که سخنران آن 
حجت االسالم عابدینی و مداح آن نیز سیدمجید بنی فاطمی 
است. ساعت آغاز مراسم نیز هر شب ده و نیم است؛ در مجتمع 
فرهنگی مذهبی ریحانه الحسین در بزرگراه اشرفی اصفهانی 
و در محله باغ فیض. برگزاری این مراســم برای شهروندان 
غرب تهران نیز می تواند غنیمت باشد و به راحتی خودشان را 

می توانند به آنجا برسانند.

شب های قدر تهران  کجا می توانیم برویم

شبی که  ماه 
کامل خواهد شد

10

شاید سؤال درست تر این باشد که اساسا در شــب های قدر و برای راز و نیاز و مناجات با خدا، کجا 
می توان نرفت؟ چون هر جا که چشم می گردانید مراســم  و گردهمایی های بزرگ و کوچک شکل 
گرفته و حتی  مراسم  و گردهمایی های خانگی شب قدر نیز، از رونق خوبی برخوردار است. ضمن اینکه 
شبکه های مختلف صداوسیما هم، پخش زنده از مراسم  و برنامه های اصلی دارند تا اگر بازماندگانی از 
مراسم شب قدر وجود دارند، شانه به شانه دیگر حاضران در این اماکن، در خانه قرآن بخوانند و راز و 
نیاز کنند. اما معموال برخی از مراسم  شب های قدر، چشمگیرتر و معروف تر یا خاص تر از مراسم  دیگر 

هستند. با هم، نیم نگاهی به این مراسم  و برنامه ها که در سطح تهران برگزار می شود، می اندازیم.

پنجشنبه

شماره 160
طهران خانه1  اردیبهشت 1401 

زندگی در شهرهای ایران بعد از دوره صفویه در ایام ماه رمضان شکل متفاوتی به خود می گرفت؛ 
کار و فعالیت های روزمره و سنگین جای خود را به تعطیلی و استراحت می داد. بعد از نماز ظهر تا 

قبل از افطار، نوبت به وقت گذرانی در بازار و گشت و گذار می رسید تا زمان سریع تر بگذرد و 
روزه دارها سرشان گرم باشد. درست تا قبل از شب 19 ماه رمضان، شهر 

چهره شاد و پر جنب و جوشی داشت. همین که »ایام 
قتل« از راه می رسید، همه جا سیاه پوش 
می شد و شب های قدر با آداب خاص خود 

از راه می رسید.

شب های قدر، زندگی در شهر را دگرگون و بازار را تعطیل می کرد

عزاداران با »حیدر حیدر« 
دم می گرفتند

عبداهلل مستوفی در کتاب »شرح زندگانی من« شب های 
قدر در تهران دوره قاجار را اینگونه توصیف می کند: »سه 
شب احیا شب های عبادت بود، مردم بعد از افطار به مسجدها 
می رفتند. 6شبانه روز )100رکعت( نماز قضا می خواندند. بعد 
از آن واعظ یا پیش نماز به منبر می رفت. اکثرا تفســیر سوره 
قدر و فضیلت شب قدر را برای مردم می گفت و چون یکی از 
عبادات هم گریه از خوف خداست، آنها را می گریاند و بعد قرآن 
سر می گرفتند و به مسلمانان دعا می کردند و نزدیک سحر به 
منزل برمی گشــتند.« و بعد از تالش مردم تهران برای رساندن 
ثواب به دوستان و همســایه و اقوام می نویسد و پخش خرمای 
نذری در کوچه و بازار که نه فقط فقرا بلکه اعیان هم دست رد به 
آن نمی زدند تا دیگران را در ثواب روزه داری خود شریک کنند. 
»خواب روزه دار هم عبادت است« جمله ای بود که در این روزها 
بین مردم زیاد رد و بدل می شد تا ساعات کشدار روزه داری را با 

آدام اولشگر، پژوهشــگر جغرافی دان و جهانگردی که در دوره صفویه خواب و استراحت برای خود آسان تر کنند.
به ایران آمده بود، خاطراتش از مواجهه با آداب و رســوم مختلف را در 
سفرنامه خود به رشته تحریر در آورد.  ماه رمضان و آداب آن، به خصوص 
در شب های قدر یکی از موضوعاتی است که آدام اولشگر به آن پرداخته 
است. او می نویسد: »هفتم فوریه که برابر تقویم ایرانیان بیست و یکم 
رمضان و روز گرامیداشت شهادت حضرت علی)ع( قدیس بزرگ و رهبر 
مذهبی و مرشد ایرانی هاست، آنان از طریق گردهمایی تمام اهالی شهر 
و با مراسم ویژه در مکانی نزدیک شهر که برای این ساخته شده است، 
این روز را گرامی می دارند.« او که پیش از این شاهد برگزاری مراسم در 
مناسبت های مختلف مذهبی در ایران بود، از گردهمایی های مذهبی 
و چند و چون کلی اجرای آن خبر داشت. این تاریخ نگار درباره تماشای 
مراسم احیا در  ماه رمضان چنین می نویسد: »وقتی که چند نفر از ما به 
محل مذکور وارد شدیم تا از این مراسم دیدن کنیم، به دستور خان که 
کالنتر و جمعی از بزرگان نیز همراه وی بودند، جایی برای ما باز کردند تا 
بتوانیم از نزدیک شاهد اجرای مراسم باشیم. زیر خیمه یک نفر خطیب 
یا برگزارکننده مجلس سوگواری در لباس نیلی رنگ عزا، رنگی غیر از 
رسم ما که مشکی استفاده می کنیم، بر یک صندلی بلندی نشسته بود.«

شب های قدر خانگی
البته مستوفی این نسخه مراجعه به مسجد را برای 
همه مردم شــهر نمی پیچد و از برگزاری مراســم 
خصوصی برخی خانواده ها، ازجمله پدرش می گوید 
که در خانــه احیا را برگزار می کردنــد؛ »من درنظر 
ندارم پدرم در این 3 شب به مسجد رفته باشد، او در 
خانه به خواندن دعا و قرآن مشغول می شد، نزدیک 
ســحر قرآن به ســر می گرفت، مادرم با او همراهی 
می کرد، ما هم در صف عقب تر این عمل مستحب را 
بجا می آوردیم، خدمتکارها هم در ایوان جنب اتاق 
نشسته هر یک قرآنی به سر گذاشته و ذکرهایی را که 

پدرم می گفت، تکرار می کردند.«

روایت های اولشگر

شهر تعطیل می شد

مقتل خوانی
مقتل نامه خوانی، مراسمی است که اولشگر 
از آن یاد می کند؛ »او به مدت 2ســاعت با 
صدایی خوش، رسا و صاف و نیز حرکاتی 
با مفهوم از روی کتابی بــه نام مقتل نامه 
می خواند. محتوای این کتاب شرح زندگی 
حضرت علی)ع( و چگونگی شهادت ایشان 
بود. دور تا دور صندلی خطیب تعداد زیادی 
آخوند همگی با مندیل های ســفید رنگ 
بر سر نشســته بودند و در اثنای خواندن 
خطیب به دفعات متفاوت آغاز به خواندن 
آواز می کردند، زیرا در کتاب یادشده همه 
جا کلمات قصار و رهنمودهــای عالمانه 
وجود داشــت و خطیب وقتی که به آنها 
می رســید کلمه اول را می خواند و سپس 
ساکت می ماند و بقیه جمله را آخوندهای 
مذکور مانند یــک آواز و ســرود معروف 
می خواندند. پس از اتمام چند سرود یکی 
از آنها با صدایی بلند فریاد می زد: »لعنت 
خدای به کشنده علی باد«، در جواب او تمام 

جمعیت می گفتند: »بیش باد، کم مباد.«

آداب مناجات در شب های قدر تقریباً روندی یک شکل و یکسان در شهرها و دوره های مختلف داشته؛ دلیلش 
هم روایت هایی است که در کتاب های مذهبی و احادیث و... همواره وجود داشته و باسوادها آنها را می خواندند 
و افرادی که دسترسی به آن نداشتند، پای منبرها و در مســاجد آن را با نزدیک شدن به هر مناسبتی مرور 
می کردند. قرآن بر ســر گرفتن، بیدار ماندن تا صبح و خواندن نماز شــب قدر مهم ترین این آداب است.  در 
دوره های مختلف تاریخی عالوه بر عبادت و مناجات در شــب های قدر مراســم عزاداری خاصی هم برگزار 
می کردند. اولشگر می نویسد: »عزادارها همراه نوای موسیقی محزون که به وسیله سنج های بزرگ، نی لبک، 
تنبک و طبل نظامی نواخته می شــد می پریدند و می جهیدند. چند گروه از جوانان، چوبه دستی بلندی در 
دست داشتند و دایره های جداگانه به اطراف می پریدند و درحالی که شانه های یکدیگر را گرفته بودند یکی 
از آنها می خواند: »حیدر، حیدر، حسن، حسین« و دیگران با او همین کلمات را دم می گرفتند.« عزاداری و 
مناجات در این شب ها تا سحر در مساجد و تکیه ها ادامه داشت. با نزدیک شدن به سحر همه به خانه های خود 

برمی گشتند و فردای شب های قدر، معموالً همه مغازه ها و بازار تعطیل بود.

نخل گردانینماز 6 شبانه روز را می خواندند

خاطرات سیاحان و مستشاران خارجی در ایران از مراسم و آداب مذهبی، نگاه موشکافانه ای به برگزاری این 
مراسم دارد؛ نگاه فردی که روایتی کلی از مناسبت تاریخی را شنیده و در رفتار و سکنات و خالصه هر لحظه 
از برگزاری مراسم، دنبال نشانه ها و نمادهایی است که مردم سینه به سینه به استفاده از آن در آداب و رسوم 
رو آورده اند. تفاوت این نگاه ها را می توان در خاطرات عبداهلل مستوفی و اولشگر آلمانی درباره شب های قدر 
دید. در خاطرات عبداهلل مستوفی چندان خبری از جزئیاتی که مستشار آلمانی از آن سخن می گوید نیست؛ 
عبداهلل مستوفی از بدیهیاتی که از کودکی با آن آشنا شده و هر سال و در هر شهری برای او تکرار شده است با 
ذکر جزئیات خودداری کرده است. اولشگر درباره ادامه مراسم احیا در ایام رمضان می نویسد: »پس از پایان 
قرائت کتاب، خطیب مفتخر به دریافت خلعتی نو و ابریشمین از خان شد که می بایستی فوراً آن را می پوشید. 
سپس سه تابوت که با پارچه سیاه رنگی پوشیده شده بود دایره وار دور گردانده شد که ظاهراً بایستی مظهر 
تابوت های حضرت علی)ع( و دو فرزند ایشان، امام حسن)ع( و امام حسین)ع( می بود. پیش از اینها دو صندوق 
بلند که با پارچه ای نیلی رنگ پوشیده بود و گویا تمثیل و تنها میراث حضرت علی)ع( یعنی کتاب های روحانی 
ایشان می بود، به نمایش گذاشته شد. همچنین دو رأس اســب زیبا که بر پشت آنها کمان، تیر، دستارهای 
گرانبها و مقدار زیادی پرچم های پیروزی قرار داشت دور گردانده شد، یک نفر ایرانی بر سر چوبی یک برج 
مدور که آن را نخل می نامیدند و بر آن چهار قبضه شمشیر فرو کرده بودند که به سبب فراوانی اشیای زینتی، 
دیدن آنها دشوار می نمود. چند نفر دیگر بر سر خود جعبه هایی حمل می کردند، این جعبه را با دسته ای از 
پرندگان، نوارهای رنگین، گل و سایر چیزها آرایش کرده و درون آن گویا قرآنی را در حالت باز قرار داده بودند.«

بسته پيشنهادي

  نهج البالغه
نهج البالغــه به همــان میزان که 
عظمت دارد، ساده و دلنشین هم 
هســت. کافی است نســخه ای از 
ترجمه های محمد دشــتی را پیدا 
کرده و بخوانید تا متوجه بشــوید 
چه می گوییــم. البته ترجمه های 
دیگری از این کتاب و تفسیرهای 
دیگــری هــم موجود اســت؛ اما 
ساده ترین آنها را باید همین ترجمه 
دشتی دانست. کتابی خوش دست 
و سبک از آب درآمده که می توانید 
آن را بخوانیــد و تــوی کیف تان 
بگذارید. در پشت جلد این کتاب 
می خوانیم: پیامبر اســالم در روز 
غدیر فرمود: ای مــردم! او را برتر از 
همگان بدانید. چرا که هیچ دانشی 
نیست مگر اینکه خداوند آن را در 
من جمع کرده و مــن نیز آن را به 
پیشوای پرهیزکاران علی داده ام. او 
پیشوای روشنگر است که خداوند 
او را در سوره یاســین اینگونه یاد 
کرده: »و دانش هر چیز را در امام 

روشنگر برشمرده ایم...«

کتاب

  آلبوم ماه غریبستان
محمــد اصفهانــی، خواننــده 
خوش صدای کشــورمان، آلبومی 
دارد بــه نام مــاه غریبســتان. 
موزیک های موجــود در این آلبوم 
بارها از صدا و سیما پخش شده، اما 
آهنگی که مردم بیشتر به یاد دارند 
و بارها و بارها پخش شده، آهنگ 
دیده بگشاست. این آهنگ به قدری 
خوب ســاخته و خوانده شده که 
جدا از مناســبتی بودن، در سطح 
باالی موســیقایی هم قــرار دارد. 
هنوز یادتان نیامده؟ شعر آن چنین 
بود: »دیده بگشا ای به شهد مرگ 
نوشــینت رضا/دیده بگشا بر عدم، 
 ای مستی هستی فزا/ دیده بگشا،  ای 
پس از سوء القضا، حسن القضا/دیده 
بگشا از کرم، رنجور دردستان علی/
بهر مروارید غم، گنجور مردستان 
علی...« شعر آن را استاد علی معلم 
دامغانی سرایش کرده و خود نیز در 
ابتدای این آلبــوم، آن را بازخوانی 

کرده است.

موزیک

  مناجات حضرت امیر)ع(
یکی از مناجات های پرنکته و عمیقی 
که وارد شــده، معروف به مناجات 
حضرت امیر علیه الســالم است که 
آن را به ایشان منتسب می دانند. این 
مناجات جزو اعمال زیارت مسجد 
کوفه هم محسوب می شود. مناجاتی 
که ضمن برشمردن ویژگی های روز 
قیامت، از خداوند درخواست می کند 
که ما را از هــول و ترس این روز و از 
تنهایی این واقعه عظیم برهاند. در 
این مناجات، 23صفت خداوند آمده 
که مناجات کننده پروردگار را به آنها 
خوانده است. این مناجات دو بخش 
و 32فراز دارد و با عبارت »اللهم انی 
اسئلک االمان...« شــروع می شود 
و در بخــش اول آن، به ســودمند 
نبودن مال و فرزند، شناخته شدن 
گناهکاران با چهره، مجازات نشدن 
کسی به جای دیگری، مفید نبودن 
عذرخواهی، پشیمانی گنهکاران و... 
اشاره شده است. اما دلچسب ترین 
آوایی که مناجات حضــرت امیر را 
قرائت کرده، متعلق به حاج مهدی 

سماواتی است.

مناجات

دانشگاه های امام صادق)ع( و تربیت مدرس
البته برگزاری مراسم  شب های قدر صرفا به دو دانشگاه 
تهران و شریف ختم پیدا نمی کند و در دانشگاه های دیگر 
هم برگزار می شود. دو تا از معروف ترین دانشگاه ها هم 
که مراسم  شب قدر خوبی دارند، امام صادق)ع( و تربیت 
مدرس هستند؛ که دست برقضا چندان هم از هم دور 
نیستند. مراسم مسجد قدس دانشگاه تربیت مدرس از 

12شب آغاز می شود و سخنرانان آن نیز حجج االسالم 
عرب، شکوری راد و ساداتی نژاد هستند. مراسم شب های 
قدر دانشگاه امام صادق علیه السالم نیز با همت هیئت 
میثاق با شهدا در این دانشگاه برگزار می شود. سخنرانان 
آن نیز حجج االســالم سعدی، قاســمیان و صدیقی 

هستند.

حرم حضرت عبدالعظیم حسنی)ع(

خیلی ها هم دوســت دارند که در شــب های قــدر، در قطب معنــوی پایتخت 
باشند؛ در شهرری. مراســم شــب قدر در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی)ع(، 
یک ربع به ده شب شــروع شــده و تا یک ربع به دو بامداد ادامه دارد. مداحی و 
مناجات خوانی در آن نیز توســط حســن شــالبافان، محمدرضا غالمرضازاده، 
احمد زین العابدین، امیر نعیمی و حمید رمضانپور برگزار می شود. حجج االسالم 
سیدحسین مومنی، ســیدحمید میرباقری و ناصر رفیعی در شب های مختلف 
قدر مراسم احیا را برگزار و ســخنرانی می کنند. جالب اینکه این مراسم به طور 
زنده و همزمان از شبکه پنج، رادیو قرآن و رادیو تهران پخش می شود. برگزاری 
مراسم سخنرانی و احیا، توسط حجت االسالم سیدحسین مومنی، حجت االسالم 
ســیدحمید میرباقری و حجت االســالم ناصر رفیعی به ترتیب از نخســتین تا 
 سومین شــب نورانی قدر از دیگر برنامه های شــب های قدر در آستان مقدس 

حضرت عبدالعظیم حسنی)ع( است.

مگر می شــود شــب های قدر و مناسبت های 
معنوی باشــد و خبری و اثری از این مصالی 
معروف شهر نباشــد؟ مراسم احیای شب های 
قدر  در مصال، هر شب از ساعت ده آغاز می شود؛ 
با ســخنرانی های حجج االسالم مسعود عالی، 
سیدابراهیم رئیســی و محمد حاج ابوالقاسم 
دوالبی. مراسم  هم که قاعدتا شامگاه روزهای 
چهارشنبه، جمعه و یکشــنبه برپاست. احمد 
واعظی، ســیدعلی ســادات رضوی و حمید 
رمضانپور، محمدحسین ســعیدیان، علیرضا 
ســبحانی و مهــدی قربانعلی نیــز مداحان و 
مناجات خوان های این مراســم هســتند. این 
مراسم در شبســتان 4و 5، شبســتان و رواق 

شرقی و صحن مرکزی مصال برگزار می شود.

مراکز اهدای خون

سنت پسندیده ای که چند سالی است در ایران 
باب شده، نذر خون در شب های قدر است. مراکز 
اهدای خون نیز به این منظور، ساعت کاری شان 
را افزایش داده اند تا بتوانند در جا انداختن این 
کار خیر، جلوتر بروند. این مراکز به صورت ویژه 
از 31فروردین فعالیت شــان را آغــاز کرد ه اند 
که تا دوشنبه 5اردیبهشــت هم ادامه خواهد 
داشــت. مراکز اصلی نیز چون وصال شیرازی، 
شهرری، ستاری و تهرانپارس از ساعت 8صبح 
تا پایان مراسم احیا آماده ارائه خدمات هستند. 
مراکزی چون صدر، پیروزی، شهریار و ورامین 
نیز از 8صبح تا 3بعدازظهر در خدمت شهروندان 

خواهند بود.

مراسم  دیگر
همانطور که در ابتدا اشــاره کردیم، همه 
مراســم  شــب های قدر محدود به این 
مواردی که گفتیم نیستند. مراسم   مهمی 
در امامزاده های مطرح چون امامزاده صالح 
و چیذر و... نیز برگزار می شــوند. ضمن 
اینکه شــهرداری هم برخی از فضاهای 
سرباز و بوستان های مناســب را، به این 
منظور برای برگزاری مراســم  شب های 
قدر درنظر گرفته است. ضمن اینکه در جا 
به جای شهر، مزار شهدای گمنام میزبان 
روزه داران و عزاداران هستند. مداحان و 
هیئت های معروف هم که مراسم  خاص 
خودشان را به شــکل و شمایل همه ساله 
برگزار می کننــد. به این موارد مراســم  

خانگی را هم که می توانید اضافه کنید.
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سریالامامعلیع
سال 1375بود که ساخت سریال 
امام علی)ع( بــه کارگردانی داوود 
میرباقری به پایان رسید. این سریال 
 22قســمتی خیلی زود به یکی از 
پر بیننده ترین سریال های مذهبی 
ایران تبدیل شد و بارها از تلویزیون 
و شــبکه های مختلف به نمایش 
درآمد. این روزها با نزدیک شدن به 
شب های قدر، تماشای این سریال 
که ماجرای زندگی امــام علی)ع( 
در دوران امامت تا زمان شــهادت 
را روایــت می کند خالــی از لطف 
نیســت. بازیگران بزرگــی در این 
سریال بازی درخشــانی از خود به 
یادگار گذاشته اند؛ ازجمله جمشید 
مشایخی، داریوش ارجمند، سیروس 
گرجستانی، چنگیز وثوقی، داوود 
رشــیدی، پروانه معصومی، ویشکا 
آســایش، پرویز پرســتویی، اکبر 
عبدی و.... هم اکنون نســخه های 
اینترنتی این ســریال در دسترس 

عالقه مندان قرار دارد.

سریال

ماهمبــارکرمضاندرگذر
تاریخاسالم

ماه رمضان از مفاهیم اسالمی است 
که با مبعوث شــدن پیامبر اسالم 
آداب خاصی برای آن تعریف شــد 
و این آداب ســر از تقویم رســمی 
مســلمانان درآورد. امــا این  ماه 
و آداب مخصوص بــه آن در صدر 
اســالم تفاوت هایی با آداب آن در 
چند سال بعد از آغاز رسالت داشت. 
از طــرف دیگر همــواره در طول 
تاریخ اســالم، رخدادها و حوادث 
مهم تاریخی ای در این ماه به وقوع 
پیوسته است که یکی از مهم ترین 
آنها، ضربت خوردن امام علی)ع( به 
شــمار می رود. کتاب »ماه مبارک 
رمضان در گذر تاریخ اسالم« تألیف 
عباس حاجیانی دشتی رویدادهای 
مهم تاریخــی رخ داده در این ماه 
را در ســال ها و دوره های مختلف 
تاریخی گردآوری و نگارش کرده 
اســت. این کتاب توسط انتشارات 
موعود دانش چاپ و راهی بازار نشر 

شده است.

کتاب

شهرگردی

نمایشگاهقرآن
3دهه است که رویداد »نمایشگاه 
بین المللــی قــرآن« در تهــران، 
نامش با ایام رمضــان گره خورده 
است. بیســت و نهمین نمایشگاه 
بین المللی قرآن کریم، امسال در 
مصالی تهــران برگزار شــد. این 
نمایشگاه تا 25 ماه رمضان مصادف 
با هفتم اردیبهشــت دایر است. با 
سر زدن به این نمایشگاه می توانید 
با چاپ های مختلف کتاب قرآن و 
ترجمه ها و تفســیرها، کتاب های 
مذهبی و روایت ها و... آشنا شوید. 
همچنیــن محصــوالت مرتبط با 
قرآن و آیات آن، مثل صنایع دستی 
که در آن آیه های قرآن نوشته شده 
یا هنرهایی مثل نقاشی که با الهام از 
آیه های قرآنی خلق شده اند در این 
نمایشگاه به چشم می خورد. امکان 
خرید این محصوالت در نمایشگاه 
قرآن با تخفیف های ویژه نمایشگاه 
هم فراهم است. در 2سال گذشته 
به دلیل شیوع کرونا این نمایشگاه 

دایر نشد.

امامزاده 
زیدع

مقبره ای تاریخی در بازار تهران
آستانامامزادهزید)ع(یکیازقدیمیترین
بقعههایمتبرکهتهراناستکهدردلبازار
تهرانجاخوشکردهاست.بنایاصلیبقعه
دردورهصفویهساختهشدهوکاروانسراهای
قدیمیتهراناطرافاینامامزادهوبیرون
ازارگطهماسبیبهچشممیخوردند.

بنایاینبقعهدردورهقاجاربازسازیشدو
کاروانسراهایبیرونازحصارتهران،جایخود

رابهراستههاوحجرههایبازاردادند.کمتر
کسیاستکهگذرشبهبازارتهرانافتادهباشد

وناماینامامزادهرانشنیدهباشد.

 امامزاده 
یحیی ع

یادگار معماری خوارزمشاهی
آستانامامزادهیحیی)ع(دردلمحلهایبههمین

نامقرارگرفتهوگنبدمخروطیشکلآن،وجه
تمایزمعماریاینبقعهبامعماریدیگربناهای
مذهبیدرتهراناست.اینآستانکههنرهای

مختلفمعماری،ازجملهآینهکاریومنبتکاری
ومقرنسوکاشیکاریزینتبخشآنشده،یکی
ازپرمراجعترینبقاعمتبرکهتهرانقدیماست
ودرمناسبتهایمذهبیمختلف،مراسمیبا

حضورساکناناینمحلهوهمچنینکسبهبازارو
چهرههایسیاسیوفرهنگیکشوربرگزارمیشود.
چنارکهنسالیکهدرحیاطاینامامزادهقراردارد،

قدیمیترینچنارتهرانشناختهشدهاست.

بهروایتکتیبهتاریخی
بنــای آرامگاه امامــزاده یحیی بــه حدود ۹۰۰ ســال پیــش و به زمان 
خوارزمشاهیان می رسد. مســاحت بنا حدود 15۰۰ مترمربع است. گنبد 
کاشی کاری شده فیروزه ای رنگ و مخروطی شکل آن در اثر گذر زمان از بین 
رفته بود که البته چند دهه پیش ترمیم شده است. آنطور که روی در قدیمی 
بقعه در دو کتیبه کوچک به خط ثلث نوشته اند، بنای قدیمی در زمان قاجاریه 
نمای خشتی برج تغییر کرد و ایوان، اتاق ها و سایر متعلقات به آن اضافه شد و 
به مرور با افزایش سایر تزئینات مثل آینه کاری، کاشی کاري و معرق، مسجد 
و موزه و کتابخانه، بقعه به بنایی اصیل با کاربردی امروزی تبدیل شده است. 
صندوق منبت کاری شده عتیقه داخل امامزاده یحیی آنطور که در کتیبه 
به آن اشاره شده به دستور »ملک شاه غازی« و در سال ۸۹5 )ه. ق.( توسط 
2برادر به نام های استاد حسین و استاد محمد لواسانی ساخته شده است. 

در دوره پهلوی، بقعه این امامزاده تخریب شده بود. اما بعدها وقتی تصمیم 
به مرمت دوباره آن گرفته شد، پالن و نقشه اصلی ساختمان امامزاده خیلی 
اتفاقی پیدا شــد و همین موضوع به احیای دوباره معماری این بقعه کمک 

زیادی کرد.

شفاخانهقدیمی
ساختمان شفاخانه، دیوار به دیوار بقعه امامزاده یحیی)ع( قرار دارد؛ محلی 
که برای اسکان دادن بیماران صعب العالج ساخته شده است. بیمارانی که 
برای شفا گرفتن دست به دامن امامزاده می شدند در این ساختمان کوچک 
اقامت داشــتند. وجود چنین اقامتگاهی در گذشــته در احداث بقعه های 
متبرک مرسوم بود تا افراد بتوانند از راه دور و برای مدت طوالنی هم در جوار 
این مراکز مذهبی بمانند. چنار قدیمی بقعه امامزاده یحیی)ع( که با بیش از 
۸۰۰سال سن، کهنسال ترین چنار تهران لقب دارد با تنه تنومند خود درست 
کنار شفاخانه جا خوش کرده و سایه اش، گوشه ای از حیاط را پوشانده است. 
یکی از دالیل باقی ماندن این چنار 6۰۰ســاله در حیاط امامزاده این است 
که در اماکن مذهبی به درختان اهمیت زیــادی می دادند و آن را مقدس 
می دانستند. تنه تنومند این درخت در سال های اخیر کمی خشک شده و 
شاخ و برگ های آن بریده شده است. با این حال هنوز چنار امامزاده یحیی)ع( 
سر جای خود باقی است و از تنه کوتاه شده اش شاخ و برگ های سبز می روید.

گنبدمخروطیامامزاده
بقعه امامزاده یحیی بیش از هر چیزی به گنبد مخروطی شکل و البته کتیبه 
تاریخی ای که دارد مشهور است. اگر فرصتی برای رفتن به شهر شوش در 
جنوب ایران و بازدید از بقعه دانیال نبی را ندارید، بد نیست بدانید که گنبد 
مقبره امامزاده یحیی)ع( به همان سبک و سیاق ساخته شده است؛ سبکی 

که از معماری دوره خوارزمشاهی الهام گرفته است.

تاالرهاییبهنامقاجار
نسب امامزاده زید)ع( به امام حســن مجتبی)ع( برمی گردد. این بقعه 
قدمتی به اندازه تاریخ دوره صفویه دارد. با این حال از دوره صفویه تنها 
صندوقچه روی مقبره باقی مانده اســت. معماری ای که این روزها در 
آســتان امامزاده زید)ع( می بینید یادگار دوره قاجار است. بنای بقعه 
به دستور آصف الدوله و ایوان و صحن امامزاده به دستور کامران میرزا 
ساخته شده است. با گذر از حیاط امامزاده، داالن های ورودی به صحن 
را می بینید که به همین نام ها نامگذاری شــده اند. عالوه بر آینه کاری، 
در معمــاری این بقعه کاشــی کاری ها و حجره و ســقف هایی با طاق 
ضربی به کار رفته است. برای رســیدن به این مکان گردشگری، باید از 
بازار کفاش ها عبور کنید و یا می توانید با گذر از بازار پاچنار و تماشای 
راسته ها و بازارچه های فروش فرش، خودتان را به اینجا برسانید. بقعه 

امامزاده زید)ع( به دلیل قرار داشتن در قدیمی ترین بافت بازار تهران، 
توریست های ایرانی و خارجی زیادی را به سمت خود می کشاند و نامی 

آشنا برای این گردشگران است.
 

تنهامقبرهخاندانزنددرتهران
یکی از بخش های تاریخی این بقعه، مزار لطفعلی خان زند اســت که 
در نزدیکی امامزاده و در حجره ای دربســته قــرار دارد. لطفعلی خان 
زند، آخرین پادشاه سلسله زند بود که مردم به خاطر تمام ویژگی های 
اخالقی اش، او را دوست داشتند. با این حال بعد از حمله آغامحمدخان 
قاجار به شیراز و بازشدن دروازه های شــیراز به روی او، لطفعلی خان 
شکست سختی از قاجار خورد و به تهران آورده شد. سجده نکردن در 
برابر آغامحمد خان قاجار همانا و شکنجه شــدن او و همسر باردارش 
همان. بعد از آزار و اذیت های بســیار و کور شــدن از ناحیه دو چشم، 
آغا محمد خان دستور کشتن آخرین شاه زندیه را صادر کرد و به گفته 
تاریخ، او را در حمام گلشــن خفــه کردند. لطفعلی خــان زند و مزار 
2۰۰ساله اش، همین حوالی منطقه 12، درســت کنار آستان مقدس 
امامزاده زید)ع( است؛ پشت پنجره های شیشه ای و درست در محلی که 

این روزها به انباری برای فرش های امامزاده تبدیل شده است.
ضلع شرقی امامزاده زید)ع(، قبل از رسیدن به ورودی مخصوص بانوان، 
درهای شیشــه ای رو به حجره ای دارند که قبری قدیمی گوشه ای از 
آن خودنمایی می کند. باالی درهای بســته، روی تابلویی نوشته شده 
است: »آرامگاه لطفعلی خان زند«. گوشه ای از دیوار، سنگ نوشته ای، 
لطفعلی خان زند را ســرداری بزرگ معرفی می کند. تا چند سال قبل، 
اطراف مقبره لطفعلی خان در این اتاقک، کاشــی کاری هایی به چشم 
می خورد که دیگر وجود ندارند. لطفعلی خان تنها پادشــاه دوره زندیه 
است که مقبره اش در تهران قرار دارد. با این حال کمتر کسی از کسبه 

قدیمی بازار و حتی گردشگران از وجود این مقبره باخبر هستند.

نگاهی به سرگذشت 2 امامزاده قدیمی ولی کمتر شناخته شده پایتخت در بازار تهران

آمرزش در کنار قدیمی ترین چنار  پایتخت

اینروزهااماکنمذهبیوامامزادهها،شــلوغترازهمیشهبهنظرمیرسند؛
بهخصوصبافرارسیدنشــبهایقدروایامشهادتحضرتامامعلی)ع(.
کمنیستتعدادشهروندانیکهازگوشــهوکنارشهرخودشانرابهمحالت
مرکزیشهرتهرانمیرسانندتادرمراسمآیینیومذهبیامامزادههایاین
محلههاشرکتکنندویابهیادگذشتهوبهرسمخانوادگی،آدابزیارترابجا
بیاورند.طبیعیاستکهمعروفترینامامزادههایپایتخترابایدامامزاده

صالحوامامزادهداوود)ع(درشمالتهرانوحرمحضرتعبدالعظیم)ع(در
جنوبتهرانبدانیم.امادرگوشهوکنارپایتخت،بقاعمتبرکهوامامزادههایی
هستندکهشایدکمترشناختهشدهباشند،ولیقدمتیطوالنیدارند.امامزاده
یحیی)ع(وامامزادهزید)ع(درقلبپایتختوحوالیبازارتهران،ازجملهاین
بقاعمتبرکههستندکهشایددانستنتاریخچهوسرگذشتآنها،باعثشود

حتماسریبهآنهابزنید؛خاصهدراینایاموشبهایمعنوی.

گفت وگو با حسن سلطانی، مجری باسابقه رادیو و تلویزیون

14سال است 
سحری نخورده ام

ســالهامجریخبروبرنامههایسیاسی 
بودید،ولیدرســالهایاخیرصرفًابهاجرای

برنامههایمذهبیروآوردید.چرا؟
کار رسمی و موظفی ما در سازمان 25سال است، من در معاونت 
سیاسی و اطالعات و اخبار بودم. وقتی دوره ام تمام شد به دلیل 
تعلق خاطری که به حوزه ادبیات و معارف و تاریخ اسالم داشتم 
در گروه معارف مشغول شدم. در واقع این انتخابم کاماًل دلی و 

به خاطر تعلق خاطرم به حوزه مذهبی بود.
14ســالاســتکهمجریبرنامهسحری 
تلویزیــونهســتید.ســاعتفعالیــتو
استراحتتاندراینماهمبارکبهچهصورت

است؟
شب های ماه مبارک رمضان از ساعت 2بعد از نیمه شب تا یک 
ربع بعد از اذان صبح در استودیو هستم. بعد از برنامه تا به خانه 
برسم و اســتراحتی کنم و قدری قرآن بخوانم ساعت ۹صبح 
می شود. سعی می کنم چند ساعتی بخوابم اما به قول قدیمی ها 
خواب روز لقمه لقمه است و جای خواب شــب را نمی گیرد. 
افطاری ام بسیار سبک است در حد یک لقمه نان و پنیر و چای 
شیرین یا یک ظرف کوچک شیربرنج؛ شام را ساعت 12شب 
می خورم و آماده می شوم تا به استودیو بروم. حین اجرای برنامه 
سحری، امکان خوردن و آشامیدن نیست و فقط با یک آبجوش 
گلویم را تازه نگه می دارم. در واقع من در این 14سالی که توفیق 

اجرای برنامه سحرگاهی را پیدا کردم سحری نخورده ام.
بااینبرنامــهغذایــیوکاریاحتماالًدر 
میهمانیهــایافطــاریاقوامهمشــرکت

نمیکنید؟
بله، اقوام و آشــنایان عذرم را می پذیرند امــا حریف بچه ها و 
نوه هایم نمی شوم. )با خنده( 2پســر و یک دختر دارم که هر 
سه ازدواج کرده و مرا صاحب 5نوه کرده اند. نوه ها اصرار دارند 
که باید به خانه شان بروم. همین دیشب خانه دخترم افطاری 

میهمان بودیم که با اصرار نوه ها ناچار زود برگشتم.
باتوجهبهتغییرســاعتخوابوبیداریو 
کسالتناشیازآندرروز،ازاجرایاینبرنامه

دراینسالهاخستهنشدهاید؟
لحظات ســحر به قــدری جانبخش و فرحبخــش و بابرکت 
اســت که من اجرا در این ســاعت را نه به عنوان یک شغل و 
حرفه که به عنوان یک توفیق می دانــم و خدمت در این ماه را 
با هیچ چیز عوض نمی کنم. معتقــدم فرصت برای خوابیدن و 
استراحت کردن و تفریح زیاد است، اما فرصت برای کسب توفیق 
سحری خیلی کم پیدا می شود. خداوند در لحظات سحری یک 
اکسیری قرار داده که هیچ زمان دیگری قابل درک نیست. به 
قول شاعر: هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ/ از یمن دعای 

شب و ورد سحری بود.
اینکهبرنامهایمناســبتیبایکمجریدر 
یکساعتخاصی،ســالهاپخششودوبه
تکرارنیفتد،بیشازهرچیزهنرمجریاست.
چهچیزیباعثشــدهکهبرنامهماهخدادر
اینسالهاتکرارینشودومخاطبانخودش

راحفظکند؟
به نظر من تهیه محتوایی که بــه درد مخاطبان بخورد و آنها را 
جذب کند، خیلی مهم است. من در طول سال مطالعه می کنم 
تا بخشی از محتوای این برنامه را تهیه کنم. گاهی از کتاب هایی 
که در طول ســال می خوانم یــا نقل قول هــای معتبری که 
می شنوم و یا موضوعاتی که از منابع مستند و معتبری می بینم 
نکاتی را در دفتر یادداشــت می کنم تا در برنامه استفاده کنم. 
برای هر برنامه یکی دو ساعته، ســاعت ها مطالعه می کنم. در 
واقع می دانم آنتن تلویزیون در بهترین و معنوی ترین ساعت ماه 
رمضان در اختیارم قرار دارد و قدر و قیمــت آن را می دانم، از 
این رو همه تالشم را می کنم که کم فروشی نکنم و بهترین برنامه 

را به مخاطب ارائه دهم.

بازخوردبرنامهماهخدادرجامعهومیانمردم 
چطوربوده؟

مردم به من لطف دارند و هر وقــت می بینند می گویند »حاج 
آقا! خیلی بهره بردیم و استفاده کردیم.« در واقع بیشتر تعریف 
می کنند چون ما در فرهنگمان نقــد رو در رو نداریم. اما چون 
تلویزیون مخاطبانش متنوع اســت و انتظارات هم متفاوت و 
متکثر اســت، طبعاً نمی توانی همه را راضــی نگه داری. برای 
همین در طول برنامه شــماره پیامکی اعالم کردیم که مردم 
نظر، سؤاالت، پیشنهادها و انتقاداتشان را بیان کنند. هر چند از 
چند ماه قبل از  ماه رمضان گروه معارف یک نظرسنجی می کنند 

تا براساس نظر مردم و نیاز جامعه شالوده برنامه ساخته شود.
یکویژهبرنامهسحریچهظرافتهاییباید 

داشتهباشدتامخاطبراجذبکند؟
وقت ســحر ماه رمضان حال معنوی و خوشــی دارد. مردم 

انتظار دارند در این وقت، یک آواز خوش و یک مناجات حال 
خوب کن بشنوند؛ پس طبیعی اســت که هر صدایی به درد 
برنامه سحر نمی خورد. شاید یکی صدای خوبی داشته باشد، 
اما مناجات خوان خوبی نباشد؛ شاید آوازی در طول روز به دل 
بنشیند اما آن آواز در وقت سحر مناسب نباشد و... لذا همه 

اینها باید در یک بستری فراهم شود تا مخاطب راضی شود.
جاییگفتهایددرکودکیبرایتانسؤالبود 
که»مجریهایبرنامههایســحرکیسحری
میخورند«تااینکهخودتانمجریشــدیدو

پاسختانراگرفتید...
بله، وقتی بچه بودم، وقت سحر مادرم رادیو را روشن می کرد 
و هر دقیقه صدای مجری می آمد کــه یا صحبت می کرد و 
یا ساعت نزدیک شــدن به اذان صبح را اعالم می کرد. دائم 
از مادرم می پرســیدم »مامان! این مجریه پس کی سحری 
می خوَره؟« مادرم با لهجه شیرین همدانی می گفت: »من چه 
دانم پسر جان! من که هیچ وقت در رادیو نبودم.« سال ها بعد 
که مجری برنامه سحری شدم یک روز مادرم پرسید »باالخره 
فهمیدی مجری کی سحری می خوَره؟« گفتم: »هیچ وقت 

نمی خوَره« )با خنده(.
مردمشماراهمیشهدرقابتلویزیونباکت 
وشلواروظاهریاتوکشیدهومرتبدیدهاند.
وقتیبیرونازتلویزیونمثاًلدرپارکیاسینما
شماراباتیپوظاهریمتفاوتواسپرتببینند

چهواکنشینشانمیدهند؟
من بیرون از تلویزیون هم ظاهرم بــه همین صورت مرتب 
است اما راســتش حتی وقتی بچه هایم کوچک بودند هم 
نمی توانستم با آنها به پارک یا سینما بروم. االن هم نمی روم. 
شــاید بدم نمی آمد که گاهی با بچه ها در پارک بازی کنم. 
روی زیرانداز دراز بکشــم و چای و تخمه بخورم و... اما هیچ 

وقت پیش نیامد.

پسدرفضاهایعمومــیچندانآرامش 
ندارید؟

بله، به ویژه وقتی همراه خانواده هستم باید دائم بایستم و جواب 
محبت های مــردم را بدهم. اگر بگویم »ببخشــید! زن و بچه 
همراهم است... باید بروم«، می گویند »تحویل نمی گیرد و دچار 
تکبر شده.« اگر هم دائم بایستم، خانم و بچه ها معطل می شوند. 
برای همین آنها در مسافرت ها با من بیرون نمی آیند. یادم هست 
مشهد رفته بودیم و می خواستیم به حرم برویم خانم ام در هتل 
گفت »از اینجا تا صحن حرم ما تو را نمی شناسیم، نه تو ما را... 

آنجا منتظر می مانیم تا تو بیایی.«
خاطرهایازبرخوردمردمتعریفکنید. 

در مکه بودم دیدم 2تا پیرزن گریه می کنند. نزدیک رفتم که 
کمکشــان کنم دیدم با دیدن من چهره شــان باز شد و خنده 
میهمان لب هایشان شد. با خوشــحالی گفتند: »عه... این آقا 
سلطانیه..« پرسیدم: »ُگم شدید؟« گفتند: »نه ما گم نشدیم، 
کاروان گم شده...«. گفتم: »خب هتلتان کجاست؟ کارت تان 
را ببینم؟« گفتند: »هتل را ولش کنید. چقدر خوشحال شدیم 

شما را دیدیم و...«.
واینکهازماهمبارک،حسرتچهچیزیرا 

دارید؟
یادش به خیر پدرم راننده بیابان بود و اغلب من و مادرم با هم سحری 
می خوردیم. پسر بزرگ خانواده بودم و 5برادر کوچک تر داشتم. 
مادرم دلش می خواست نماز صبح را در مسجد بخواند اما یک دلش 
پیش بچه ها بود که خواب بودند و یک دلش پیش مسجد. به من 
می گفت: »حسن آقا! سحریت را تندتند بخور تا به مسجد برویم و 
زود برگردیم.« یادم هست زمستان بود و یک متر برف در همدان 
آمده بود. هوا سرد بود و صدای گرگ و شغال از دور می آمد. مادرم 
مرا زیر پر چادرش می گرفت و با ترس و لرز می رفتیم تا به مسجد 
برسیم. آن سحرها برای من خیلی خاطره انگیز بود. آرزویم این 

است که آن سفره دو نفره سحری من و مادرم تکرار می شد.

حسنسلطانیدراجرایبرنامههایخبری،سیاسیومذهبیسابقهایطوالنی
داردودرطول4دههاخیرجزومجریانموفقرادیووتلویزیونبودهاســت.
بیتردیدبخشیازخاطراتخوشروزهداریماباچهرهمحجوب،کالمآشنا
واجرایدلنشیناودربرنامهسحریتلویزیونشکلگرفته.اینروزها،بهانهایاستتاگپوگفتی
داشتهباشیمبااینمجریباسابقهبرنامهسحرگاهی»ماهخدا«کهسالهاستدرلحظاتمعنویو

دلانگیزسحرهایماهرمضانمهمانخانههایماست.

پریسا نوری

لحظات سحر به قدری جانبخش و 
فرحبخش و بابرکت است که من اجرا 
در این ساعت را نه به عنوان یک شغل 

و حرفه که به عنوان یک توفیق می دانم 
و خدمت در این ماه را با هیچ چیز 

عوض نمی کنم. معتقدم فرصت برای 
خوابیدن و استراحت کردن و تفریح 
زیاد است، اما فرصت برای کسب 

توفیق سحری خیلی کم پیدا می شود
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از خانه این فالگیر به خانه آن کف بین، از 
صفحه این مدرس موفقیت تا کارگاه یک 
جلسه ای رمز و راز خوشــبختی آن یکی مربی، از آموزش های 
بی اســاس تا کتاب های روانشناسی زرد که نویسنده شان هیچ 
نام و نشــانی در دنیای علم ندارد. آنها که به شبه علم، خرافه و 
روانشناسی زرد گرایش دارند و جواب سؤال هایشان را در این 
دایره رو به رشد جست وجو می کنند، خبر ندارند که نشانی را به 
کل اشتباه رفته اند و نه تنها قرار نیست با این روش ها رضایتمندی، 

رسیدن به خواسته ها و حال خوب را تجربه کنند بلکه به احتمال 
زیاد تنها وقت و ســرمایه خود را از دســت می دهند و 

سرخورده می شوند. 
در آخر هــم تصور 

می کنند روانشناسی 
به کار آنهــا نمی آید، 

درحالی کــه آنهــا اصاًل 
سراغ روانشناسی نرفته اند! 

حاال که بازار روانشناســی 
زرد و محتــوای غیرتخصصی 

درباره این موضوعات حســابی 
 داغ اســت، بد نیســت توضیحات

دکتر مجتبی شــکوری را درباره این موضوع 
بشنویم، کسی که بارها او را در برنامه کتاب باز 

دیده ایم و البتــه با  »رادیــو راه« نیز به یادش 
می آوریم؛ پادکستی که شــکوری به طور منظم 

منتشر می کند، جزو بهترین پادکست های فارسی 
روانشناسی است. توضیحات او درباره روانشناسی 

زرد و بازاری خواندنی است.

مكتب خانه بسته پيشنهادي

 به کودکان 
باختن بیاموزید

برخی کودکان تحمل باختن 
در بــازی را ندارند، آیا راهی 
وجود دارد که تحمل آنها را در 
چنین شرایطی باال ببریم؟ قبل 
از هرچیز باید دلیل و ریشه این 
واکنش را بشناسیم. دلیل این 
امر معموالً این است که آنها 
خودبــاوری و اعتماد به نفس 
پایینی دارند و احساس منفی 
درباره خود دارند که باید تالش 
کنید تا اعتماد به نفس آنها را 

باال ببرید.

   فرزندتان را با خواهــر و برادر و 
همســاالنش مقایســه نکنیــد، 
مقایســه باعث می شــود کودک 
خودش را در یــک رقابت دائمی 
با دیگران بدانــد و تصور کند تنها 
زمانــی دوست داشــتنی و موفق 
است که برنده هر بازی و مسابقه 

و مقایسه ای باشد. 
   درباره بــرد و باخت و اینکه الزم 
نیست انســان همیشه برنده شود 
و بــرد و باخت نوبتی اســت به او 

توضیح دهید. 
   هرگز به گونه ای با کودک بازی 
نکنید که همیشــه برنده شــود، 
بگذارید گاهی باختن را هم تجربه 
کند و در آن زمان برد قبلی اش را 

به او یادآوری کنید. 
   کودکانی که بــه باختن عادت 
نکننــد در بزرگســالی دچــار 
واکنش هــای ناســالم در برابــر 
باخــت خواهند شــد. بیشــتر 
بازی های غیررقابتی را در فهرست 

بازی هایش قرار دهید. 
   رفتار والدین در مســئله برد و 
باخت نیز بســیار تأثیرگذار است 
مثل اظهــار ناراحتی یــا اعطای 

جایزه و... .
   بهتر اســت بی اهمیــت بودن 
باختن را در روش الگویی به صورت 

عملی به او بیاموزید.

راهنما

آشنایی با زندگی و شخصیت گابریل گارسیا مارکز، خالق »صد سال تنهایی« و رمان های ماندگار دیگر

نوشتن؛ نخستین و آخرین انتخاب آقای نویسنده
گابریل گارسیا مارکز، بزرگ ترین نویسنده کلمبیا و یکی از نام آورترین نویسندگان جهان و برنده 
جایزه ادبی نوبل سال 1982است. بدون شک در بین نام های ماندگار جهان ادبیات، گارسیا مارکز 
جزو شناخته شده ترین و محبوب ترین هاست. آشنایی با زندگی و شخصیت این نویسنده برجسته 

خالی از لطف نیست.

  زندگــی خــود را دوبــاره 
بیافرینید

اگر به طور جــدی به دنبــال اصالح 
الگوهــای رفتــاری خود هســتید، 
کتــاب صوتــی »زندگــی خــود را 
دوبــاره بیافرینید« برایتان بســیار 
 ســودمند خواهد بــود. دکتر جفری 
یانگ و جانت اس. کلوســکو در این 
اثر پژوهشی، به خوبی مطالب نظری 
در حوزه روانشناسی شــناختی را با 
توصیه های عملــی ترکیب کرده اند. 
در محافــل علمی جفــری یانگ را 
به عنوان ابداع کننده طرح واره درمانی 
می شناســند. این حــوزه جدید در 
علم روانشناســی، ترکیبی نوآورانه از 
رویکردهایی بر پایه شناخت درمانی 
اســت. در طرح واره درمانــی به آن 
دســته از اختالالتی توجه می شــود 
که با روش های درمانی دیگر برطرف 
نشده یا پس از مدتی دوباره عالئمی از 
خود بروز داده انــد. مطالب این کتاب 
هم به کار مبتدیان می آید و هم برای 
متخصصــان و درمانگران ســودمند 
است. در این کتاب الگوهای رفتاری 
پرتکراری که تبعات منفی گسترده ای 
در عملکرد انسان می گذارند، یک به 

یک بررسی و ریشه یابی شده اند.

کتاب  صوتی

  درمان شوپنهاور
ارویــن دی یالوم در کتــاب »درمان 
شــوپنهاور« همانند سایر آثار خود، با 
بیانی ساده و شیوا به تشریح موضوعات 
علمــی، فلســفی و روانشــناختی 
می پردازد. یالــوم ضمن مطرح کردن 
مشکالت ذهنی و روانی انسان، باورها و 
عقاید عامه مردم را به چالش می کشد. 
از زبان ســوم شــخص بیان می شود 
و پریشــانی های ذهنــی قهرمانــان 
داســتان، »فیلیپ« و »جولیوس« را 
به تصویر می کشــد. فیلیپ شخصی 
گوشــه گیر اســت که باورها و عقاید 
»آرتور شوپنهاور«، فلسفه دان بزرگ 
آلمانی را قبول دارد. فیلسوف شناخته 
شده و شکاکی که درباره عزلت گفته 
اســت: »مردی که بتوانــد یک دفعه 
برای همیشه از رابطه با تعداد زیادی از 
آدمیان اجتناب کند، مرد خوشبختی  
اســت.« جولیوس نیز روان درمانگر 
مشهوری است که پس از مبتال شدن 
به ســرطان، معنای زندگی، مرگ و 
کارهایی که در طول حیاتش انجام داده 

را در ذهنش یادآوری می کند. 

کتاب 

  مکالمه
اغلب کارگردان ها در حرفه خود تالش 
می کنند یک شــاهکار به جا بگذارند، 
با این حال فرانســیس فورد کاپوال در 
سال 1974دو شاهکار به جا گذاشت. 
گرچه این فیلم اسکار را به »پدرخوانده 
2« واگذار کرد، اما یکــی از بهترین و 
گویاترین آثار دهه 70میالدی اســت 
که جین هکمن نقش یک متخصص 
فریالنس روانی و مبتال به پارانویا، هری 
کال، را ایفا می کنــد. او که به تنهایی 
در سانفرانسیســکو کار می کند، یک 
نزول گیر است که به ندرت کسی را به 
آپارتمان خود راه می دهد، چه برسد به 
زندگی اش. پس از گفت وگوی او با یک 
زوج، هرچقدر بیشتر اطالعات کسب 
می کند، وحشتش بیشتر می شود. او 
که می خواهد نوار صدای ضبط شــده 
این زوج را به صاحــب کارش بدهد، 
متوجه می شود که صدایی وجود ندارد. 

گویا روان او گسیخته شده.

فیلم

روانشناسی زرد و 
شبه علم چطور افراد 
را گمراه می کند

به چاه
طرح:  محمد علی حلیمی

روانشناسی
 نیفتید

زرد
نیلوفر  ذوالفقاری

چرا زردها انتخاب می شوند؟
شاید این سؤال برای شما هم پیش آمده باشد که اصالً به چه علت، با وجود 
پیشرفت روزافزون علم و دسترســی بی پایان به منابع علمی و صحیح، 
هنوز عده ای سراغ روانشناسی زرد می روند، به فال و طالع بینی متوسل 
می شوند، پای حرف های افراد ناآگاه می نشینند و کتاب های روانشناسی 
زرد و بازاری را یکی پس از دیگری تمام می کنند! جواب این ســؤال در 
نیاز انسان ها به منابع التیام بخش خالصه می شود. نیازی که سال ها قبل 
راه های مختلفی برای پاسخ دهی به آن وجود داشت، مثل سنت، مذهب و 

خانواده. اما تغییراتی که در همه جوامع ازجمله کشور ما در طول سالیان 
اتفاق افتاده، باعث شده این منابع دیگر مثل گذشته کاربرد نداشته باشند 
و بسیاری از افراد به دنبال جایگزینی هستند که برایشان التیام و رهایی به 
همراه داشته باشد. به همین دلیل هم بسیاری از مردم توجه شان به دانش 
روانشناسی جلب شده و این علم به سرعت پیشرفت کرده است. این دلیل 
گرایش مردم به روانشناسی است و البته که در این میان عده ای هم راه را 
خطا می روند و به جای منابع علمی، روانشناسی زرد را انتخاب می کنند.

همانقدر که کمبود منابع اطالعاتی می تواند راه را برای عالقه مندان به آگاهی 
و یادگیری درباره یک موضوع مشخص سخت کند، وجود منابع متعدد درهم 
و طبقه بندی نشده هم می تواند آنها را برای یک انتخاب درست با سردرگمی 
مواجه کند. به همین دلیل هم بعضی ها بدون مشورت با افرادی که صالحیت 
دارند، سراغ شــاخه هایی می روند که ظاهراً به علم روانشناسی ربط دارند اما 
در واقعیت غیرعلمی و بی اساس هستند. بســیاری از تحقیقات روانشناسی 
اصاًل به دانش علمی تبدیل نمی شــوند و به زندگی روزمره انسان ها راه پیدا 
نمی کنند. افرادی که تالش می کنند زخم های خود را از راه دانش روانشناسی 
التیام ببخشند، به جای آشنا شدن با منابع مطالعاتی دست اول و علمی 
که توسط اندیشمندان تولید شده، با انبوهی از محتوای غیراصولی 
مواجه می شوند که نه تنها انتخاب را برایشان سخت 
می کند بلکه می تواند آنها را از مسیر 
روانشناسی منحرف کند.

روانشناســی همانقدر که می تواند معجزه کند، همانقدر هم نباید به آن به چشم یک 
معجزه نگاه کرد! پیدا کردن آگاهی درباره موضوعات علمی روانشناسی، خودشناسی، 
تشخیص اختالالت روانی و مسائلی از این دست نه تنها به همراهی متخصص نیاز دارد 
بلکه پروسه ای زمان بر است. اینجاســت که می فهمیم روانشناسی زرد با آن رویکرد 
معجزه گونه که می خواهد شــما را در 10روز پولدار کند، در 100روز به آرزوهایتان 
برســاند، با خواندن چند جمله دچار تحول کند یا با تفکر مثبــت و قانون جذب به 
خواسته هایتان جامه عمل بپوشاند تا چه حد ناممکن و دور از واقعیت است. روانشناسی 
زرد تالش می کند راه های میانبر پیش چشــم مخاطبانش ترســیم کند درحالی که 
چنین راه هایی وجود ندارند. لزوماً هر تفکر مثبتی به تغییر اوضاع منجر نمی شود، هر 
خواستنی توانستن نیست و اصاًل قرار نیست همه آدم ها همیشه خوشحال و رضایتمند 

باشند بلکه غم و رنج هم رویی از حقیقت زندگی است.

به همان اندازه که گرایش عمومی به موضوعات روانشناســی بیشــتر شــده، بازار 
روانشناسی زرد هم در فضای مجازی داغ شده و وضعیت نگران کننده ای به وجود آورده 
است. هر روز یک چهره جدید به افرادی که در فضای مجازی به دیگران وعده بهشت 
روی زمین می دهند، اضافه می شــود. افراد سرگشــته زیادی هم سراغ این چهره ها 
می روند تا پاسخ سؤاالت شان را حاضر و آماده دریافت کنند. از طرف دیگر روانشناسان 
و اندیشمندان صاحب صالحیتی هم هستند که ورود به عرصه ارتباط عمومی و فضای 
مجازی را برای خود بد می دانند و با دوری از این فضا، زمین را برای سودجویان خالی 
می کنند. اگر قصد دارید در فضای مجازی هم درباره موضوعات مربوط به روانشناسی 
بخوانید، حتماً صفحات افرادی را دنبال کنید کــه صالحیت علمی الزم را دارند و به 

پشتوانه تحصیالت و دانش، محتوا تولید می کنند.

تر و خشک با هم می سوزند

معجزه ممکن و ناممکن

زردها در مجازی جوالن می دهند

به راه های آسان شک کنید
البته تــا حدی طبیعی اســت اگــر همه افــراد به دنبــال راحت ترین و 
کم دردسرترین روش برای رسیدن به خواسته هایشان باشند و دوست داشته 
باشند سریع و ساده به آنچه می خواهند دست پیدا کنند. اما وعده تحقق 
این رؤیا با روش های منتسب به روانشناسی، می تواند نشانه خوبی باشد که 
به صحت و علمی بودن این روش ها شــک کنید. روانشناسی زرد معموالً 
با این روش به راحتی قابل تشخیص اســت. مثاًل در پاسخ به جست وجوی 
روش های داشتن زندگی شاد و رضایتمندانه، فرد را به داشتن تفکر مثبت، 
جذب اتفاقات خوب و مفاهیمی از این دست تشویق می کند. ذهن انسان هم 
فریب می خورد و آرزو می کند که خوشحالی و رضایتمندی، به همین راحتی 
و بی دردسر تنها با یک فکر مثبت قابل دسترس باشد. درحالی که اساس این 
نوع طرز تفکر مشکل دارد و واقعیت زندگی به همین سادگی ها نیست. به 
این ترتیب برای اینکه تشخیص دهیم کجا روانشناسی به زرد بودن متمایل 
شده و در دام شبه علم یا خرافه افتاده است، یک راه حل این است که ببینیم 

آیا منبع ما اصرار عجیبی به ساده جلوه دادن موضوعات پیچیده دارد؟

گارسیا مارکز در ششم مارس 1928در دهکده آراکاتاکا در منطقه 
سانتاماریای کلمبیا متولد شد و تا سن هشت سالگی در این دهکده با 

مادربزرگش زندگی کرد. زمانی که او 8ساله بود، پدربزرگش درگذشت. 
نابینایی مادربزرگش هم روزبه روز بیشتر می شد و او به »سوکری« رفت 
تا با خانواده اش زندگی کند؛ جایی که پدرش به عنوان داروساز سرگرم 
کار بود. پس از ورودش به سوکری، تحصیالت رسمی خود را آغاز کرد. 
در سال 1941نخستین نوشته هایش در روزنامه ای به نام خوونتود که 

مخصوص شاگردان دبیرستانی بود، منتشر شد. تحصیالت دبیرستانی 
او با وقفه روبه رو شد و مارکز، یک سال به سوکو رفت. او به پانسیون 

شبانه روزی فرستاده شد. در آنجا به عنوان پسری سر به زیر که شعرهای 
خنده دار می گفت و کاریکاتور هم می کشید، مشهور شد. اگرچه مارکز 
تنومند و ورزشکار نبود، بسیار جدی برخورد می کرد و همین باعث شد 
همکالسی هایش او را »پیرمرد« لقب دهند. در سال 1943پس از پایان 
سال تحصیلی، ساحل آتالنتیک را جهت رفتن به بوگوتا ترک و در این 

شهر در کنکوری جهت گرفتن بورسیه شرکت کرد.

با خواندن کتابی از کافکا با نام مسخ که او را زیر و رو کرد، مارکز جوان 
آگاه شد که ضرورت ندارد ادبیات از یک خط سیر مستقیم داستانی، 
طرحی روشن و یک موضوع همیشگی و کهن پیروی کند. او درباره 
این اتفاق می گوید: »گمان نمی کردم کسی این اجازه را داشته باشد 
که چیزهایی مانند مسخ را بنویسد. اگر می دانستم، مدت ها پیش از 
این شروع به نوشتن می کردم. برایم آواز برخاسته از کافکا همسو با 
نجواهای مادربزرگم بود؛ مادربزرگم هنگام داستان سرایی عادت داشت 
ماجراجویانه ترین چیزها را با حقیقی ترین صداهای ممکن بیان کند«. 
این نخستین نکته ای بود که او از خواندن ادبیات به آن پی برد. بعد از 
آن شروع به خواندن کرد و هر چه را که به دستش می رسید، می بلعید. 
خودش می گوید: »بعد از ظهرهایی که بیکار بودم به جای اینکه برای 
تأمین مخارجم کار کنم، در اتاقم یا در کافه هایی که اجازه می دادند 
مطالعه می کردم. کتاب هایی را که می خواندم شانسی به دست می آوردم، 
دوستانی که وسع شان می رسید کتاب ها را بخرند، آنها را برای مدت 
محدودی به من قرض می دادند که شب ها بیدار می ماندم تا تمامشان 
کنم و آنها را به دوستانم برگردانم. این کتاب ها مثل نان داغ تازه از تنور 
درآمده بودند. کتاب ها با ترجمه ای نو و بعد از مدتی طوالنی وقفه در 
انتشار به خاطر جنگ جهانی دوم، در بوئنوس آیرس چاپ شده بودند«.

گارسیا مارکز در اوایل دهه 80به کلمبیا برگشت، ولی با تهدید ارتش 
کلمبیا دوباره به همراه همسر و دو فرزندش برای زندگی به مکزیک رفت. 
در سال های پایانی زندگی و به مرور زمان خالقیت و توان نویسندگی 
مارکز رو به کاهش گذاشت. او برای نوشتن کتاب خاطرات دلبرکان 
غمگین من، حدود 10سال وقت صرف کرد. در ژانویه 2006اعالم کرد 
که دیگر تمایل به نوشتن را از دست داده  است. میراث او مجموعه بزرگی 
از کتاب های داستانی و غیرداستانی است که با پیوند دادن افسانه و تاریخ 
در آن هر چیز ممکن و باورکردنی نشان داده می شود. تمام داستان های 
وی به نثری نوشته شده اند که از نظر رنگارنگی و جاذبه غریبشان فقط 
می توان آنها را با کارناوال های آمریکای جنوبی مقایسه کرد.

گارسیا مارکز با فرانسوا میتران، رئیس جمهور سوسیالیست فرانسه در دهه 1980دوستی نزدیکی داشت و مدت ها نیز 
از دوستان نزدیک و حتی نماینده فیدل کاسترو، رهبر سابق کوبا بود. او به دلیل دفاع از حکومت فیدل کاسترو که از نگاه 
گروه زیادی از روشنفکران و نویسندگان به مرور به یک رژیم خودکامه بدل شده بود، وارد بحث های تندی شد که یکی 
از نمونه های برجسته آن مجادله اش با سوزان سونتاگ، نویسنده معروف آمریکایی بود. به خاطر دفاعش از حکومت کوبا 
او مدتی حق ورود به آمریکا را نداشت. دولت آمریکا بعدها در این تصمیم خود تجدیدنظر کرد و مارکز بارها برای معالجه 
سرطان غدد لنفاوی به کالیفرنیا سفر کرد. او به مداخالت آمریکا در ویتنام و شیلی انتقاد کرده بود. به رغم این انتقادها بیل 
کلینتون و فرانسوا میتران، رؤسای جمهور پیشین آمریکا و فرانسه ازجمله دوستان گابریل گارسیا مارکز بودند.

مانند بسیاری از نویسندگان دیگر که دانشگاه را تجربه کردند و آن را 
کوچک شمردند، گارسیا مارکز هم متوجه شد که عالقه ای به مطالعه 

درس های دانشگاهی ندارد و تبدیل به کسی شده که کاری را بر حسب 
وظیفه و اجبار انجام می دهد. به این ترتیب، دوران سرگردانی او آغاز شد؛ 
کالس هایش را نادیده گرفت و از خودش و درس هایش غفلت کرد، سوار 
تراموای شهری می شد و به جای خواندن حقوق، شعر می خواند. خودش 
نوشته: »در فوریه 1947، همانطور که من و والدینم توافق کرده بودیم، 
در دانشکده حقوق دانشگاه ملی واقع در بوگوتا ثبت نام کردم. در مرکز 
شهر زندگی می کردم که بیشتر بخش هایش پر بود از دانشجویانی که 

مثل من از نواحی ساحلی اقیانوس اطلس آمده بودند.« در این دوره او در 
غذاخوری های ارزان غذا می خورد، سیگار می کشید و همدم و همنشین 
همه  چیزهای مشکوک و مظنون آن زمان ازجمله ادبیات سوسیالیستی، 
هنرمندان گرسنه و روزنامه نگاران آتشین و جوان شد. اما از همه مهم تر 
روزی بود که آن کتاب کوچک را خواند؛ زندگی اش دگرگون شد و همه 

خطوط سرنوشت در دستانش، در یک نقطه متمرکز شدند.

زندگی در مکزیک
هرچند خانواده گارســیا مارکز او را ترغیب کردند تا حقوق بخواند اما او تنها آرام بخشش را نوشتن می دانست. 

مارکز شروع به روزنامه نگاری کرد و در کنار آن داستان های کوتاه هم منتشر می کرد. نخستین کتاب مارکز که در 
23سالگی منتشر شد، تأثیرپذیری او از ویلیام فاکنر را هم به خوبی نشان می دهد. مارکز به خاطر فعالیت های سیاسی 
که انجام می داد با دولت کلمبیا درگیر شد و تحت تعقیب قرار گرفت. همین موضوع باعث شد تا او بیشتر عمرش را در 
مکزیک سپری کند. »صد سال تنهایی« در بوینس آیرس منتشر شد و به موفقیتی بزرگ و چشمگیر رسید و به عقیده 
اکثر منتقدان شاهکار او به شمار می رود. او در سال 1982برای این رمان، برنده جایزه نوبل ادبیات شد. بنیاد نوبل در 

بیانیه خود او را »شعبده باز کالم و بصیرت« توصیف کرد.

پسری با شعرهای خنده دار

دانشجوی حقوقی شیفته نوشتن

پیوند افسانه و تاریخ

فعالیت های سیاسی نویسنده

شوق بی پایان خواندن
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  شاه ریچارد
»شــاه ریچارد« را هم باید یکی 
از بهتریــن فیلم های ورزشــی 
دانست که مورد اقبال عموم هم 
قرار گرفته است. در این فیلم که 
محصول آمریکاست ویل اسمیت 
در نقش ریچارد ویلیامز ظاهر شده 
و نقش آفرینــی او در این فیلم با 
تحسین های بسیاری همراه شده 
است. فیلم شــاه ریچارد، زندگی 
ورزشی سوپراســتارهای تنیس 
دنیا یعنی ونوس و ســرنا ویلیامز 
آمریکایــی را روایــت می کند. 
داســتان فیلم، نگاهــی دارد به 
زندگی خواهــران ویلیامز که به 
واسطه مربیگری پدرشان ریچارد 
ویلیامز به اســطوره های تنیس 
بدل شدند. این فیلم نامزد اسکار 
بهترین فیلــم، بهترین فیلنامه و 
بهترین بازیگــر نقش مکمل زن 
شد. اگر دوست دارید درباره این 
تنیسورها که همیشه منبع انگیزه 
برای ورزشــکاران دیگر هستند 
بیشتر بدانید، این مســتند را از 

دست ندهید.

فیلم

  پسری روی سکوها
کتاب »پســری روی ســکوها« 
وقایع نگاری اتفاقات 4دهه فوتبال 
ایران است که در قالب رمان روایت 
شده است. مرحوم حمیدرضا صدر 
در این کتاب، حــوادث، اتفاقات و 
خاطره های تیم ملی فوتبال ایران را 
از سال 1342تا سال 1377روایت 
کرده است. او روایتش را با رقابت 
تیم ملی در برابــر عراق در 22آذر 
1342شــروع می کند و تا بازی به 
یادماندنی و پر سر و صدای ایران با 
آمریکا در جام جهانی 1998فرانسه 
ادامه می دهــد. در این کتاب تنها 
از فوتبال صحبت نشــده بلکه در 
کنــار فوتبــال، وقایع سیاســی، 
هنری و توصیف شــخصیت ها هم 
به تصویر کشــیده شده اند. پسری 
روی ســکوها در اصل، ابراز عشق 
یک هوادار به فوتبال است و البته 
اثری جالب در حوزه وقایع نگاری و 
تاریخ شفاهی فوتبال هم محسوب 

می شود.

کتاب

مستند

  گل بعدی برنده است
این هم یکی از بهترین مستندهای 
فوتبالی است که با نقدهای مثبت 
زیادی مواجه شــد و بسیاری از 
منتقدان شناخته شــده دنیا آن 
را تحســین کردند؛ مستند »گل 
بعدی برنده اســت« درباره یک 
تیم فوتبال در جزیره ساموآ است. 
یک مربی هلنــدی به نام توماس 
رونگن تالش می کند این تیم را 
که همیشه بازنده است به سطح 
باالتر ببرد و بین برنده ها جا بدهد. 
این مســتند به کارگردانی مایک 
برت، برنده جایزه بهترین مستند 
در جشــنواره فیلم ایندیپندنت 
اســپیریت بریتانیا شد. موفقیت 
این مستند در حدی است که در 
بسیاری از سامانه های نظرسنجی 
90درصد نظــر موافقان را جلب 
کرده و یکی از بهترین مستندهای 
فوتبالی تاریخ ســینما به شمار 

می رود.

پنجشنبه

شماره 160
1  اردیبهشت 1401 

مرور مهم ترین قهرمانی های فوتبال ایران در آسیا

روزهای افتخار
قبل از آنکه ژاپنی ها با کســب 4عنوان قهرمانی جام ملت ها به قدرت اول فوتبال آسیا بدل شوند، 
تیم ملی ایران همه حریفانش را قلع و قمع می کرد و قهرمان بالمنازع آســیا بود. تیم ملی ایران از 
سال 1968تا 1976، 3 بار قهرمان جام ملت های آسیا شد و این دستاوردی است که هنوز در فوتبال 
آسیا تکرار نشده. در آن برهه تیم های باشگاهی ایران هم معموالً با عنوان قهرمانی جام باشگاه های 

آسیا را به پایان می رساندند. این افتخارات در سال های بعد از انقالب هم کم و بیش تکرار شد اما حاال 
تیم های کره ای و ژاپنی گوی سبقت را ربوده اند و به تیم های ایرانی مجال خودنمایی نمی دهند. البته 
قهرمانی های فوتبال ایران در مهم ترین تورنمنت های آسیایی اتفاقی نیست که به فراموشی سپرده 

شود و مرور این عناوین هنوز هم حس خوشایندی را به فوتبال دوستان ایرانی القا می کند.

   جام باشگاه های آسیا 1991     دومین قهرمانی استقالل
استقالل در شرایطی راهی مسابقات جام باشگاه های آسیا شد که جامعه ایران هنوز در تب و تاب زلزله 
مهیب رودبار و منجیل به سرمی برد. حریف استقالل در دور مقدماتی السد قطر بود که از وجود ابراهیم 

قاسمپور و مجید نامجومطلق بهره می برد. تساوی 1-1در دوحه و برد در تهران با گلزنی مرفاوی استقالل 
را به مرحله بعد برد، اما حمله عراق به کویت و جنگ خاورمیانه برگزاری مرحله نهایی را یک سال به تأخیر 

انداخت. مرحله نهایی مسابقات در بنگالدش برگزار شد و استقالل که یکی از بهترین تیم های تاریخش 
را در اختیار داشت با مربیگری منصور پورحیدری، دومین عنوان قهرمانی آسیا را تصاحب کرد. آبی ها در 
فینال به مصاف لیائونینگ چین رفتند و با گل های رضا حسن زاده و صمد مرفاوی این تیم را شکست داد.

   جام در جام باشگاه های آسیا 1991     جام به پرسپولیس رسید
تا دهه 70قهرمانان جام حذفی کشورهای آسیایی در مسابقاتی تحت عنوان جام در جام باشگاه های آسیا حضور 

پیدا می کردند و تیم پرسپولیس در سال 1370به عنوان نماینده ایران راهی این مسابقات شد. پرسپولیس با 
مربیگری علی پروین در نیمه نهایی تیم پرقدرت الهالل را برد. قرمزهای پایتخت در فینال تیمی به نام المحرق 

بحرین را پیش روی خود می دیدند که با گل محمد حسن انصاری فرد از روی ضربه کاشته این تیم را بردند و برای 
نخستین بار قهرمان آسیا شدند. به این ترتیب علی پروین که یک سال قبل تیم ملی را قهرمان بازی های آسیایی 
پکن کرده بود، این بار قهرمانی آسیا را با پرسپولیس جشن گرفت. این بازی در ورزشگاه آزادی برگزار می شد اما 

به خاطر درج آگهی روی پیراهن بازیکنان پرسپولیس پخش زنده تلویزیونی نداشت.

   جام باشگاه های آسیا 1992     آخرین قهرمانی با پاس
پاس تهران، آخرین تیم ایرانی به شمار می رود که قهرمان جام باشگاه های آسیا شده. پاس به طور شگفت انگیزی 
در جام باشگاه های آسیایي فصل 1993-1992 قهرمان شد. این تیم در مرحله مقدماتی فقط یک امتیاز کسب 

کرد اما به خاطر تفاضل گل بهتر و در یک اتفاق کم سابقه راهی مرحله بعد شد و در نهایت از فینال سر درآورد. 
پاس تهران با هدایت فیروز کریمی در بازی نیمه نهایی با نتیجه 2 بر یک از سد یومیوری ژاپن گذشت و در فینال 
هم با گل محسن گروسی از سد تیم پرستاره الشباب عربستان گذشت و قهرمان شد. بعد از قهرمانی پاس در جام 
باشگاه های آسیا تیم های استقالل، سپاهان، ذوب آهن و پرسپولیس به فینال این مسابقات راه پیدا کرده اند، اما 

انگار کسب جام قهرمانی در قاره آسیا برای تیم های ایرانی به طلسم بدل شده است.

   بازی های آسیایی 1998     قهرمانی با جادوی پورحیدری
تیم ملی در حالی وارد بازی های آسیایی 1998 بانکوک شد که بعد از حضور نسبتاً موفقیت آمیز در جام جهانی 
1998 با تغییر مربی و بدون برگزاری هیچ گونه اردوی آمادگی، با انجام دادن تنها یک بازی دوستانه  به مصاف 

رقبا رفت. تیم ملی در نخستین بازی مرحله گروهی با نتیجه غیرمنتظره 2-4 مقابل عمان شکست خورد اما با برد 
مقابل چین و تاجیکستان در نهایت به مرحله حذفی صعود کرد. تیم ملی با هدایت منصور پورحیدری در نهایت به 
فینال این بازی ها صعود کرد و در فینال کویت را شکست داد تا برای سومین بار به مقام قهرمانی بازی های آسیایی 
برسد. این آخرین عنوان قهرمانی تیم ملی در این مسابقات نیز بود؛ چرا که از دور بعد تیم های امید به جای تیم های 

بزرگساالن در بازی ها شرکت کردند و بدین ترتیب حضور تیم ملی ایران در بازی های آسیایی به پایان رسید.

   بازی های آسیایی 2002     آخرین قهرمانی با برانکو
از سال 2002قرار شد رقابت های فوتبال بازی های آسیایی مثل مسابقات فوتبال المپیک با حضور بازیکنان زیر 

23سال و 3بازیکن بزرگسال برگزار شود. ایران در این مسابقات پس از پیروزی مقابل افغانستان و لبنان و تساوی 
با قطر، در مرحله حذفی کویت را کنار زد و در نیمه نهایی  هم در ضربات پنالتی کره جنوبی میزبان را شکست داد 
در دیدار فینال که 21مهر 1381در بوسان برگزار شد، تیم ملی ایران با دو گل کاظمیان و بیاتی نیاي ژاپن را برد 
و قهرمان شد. بازی های آسیایی بوسان آخرین تورنمنت مهم آسیایی است که با قهرمانی فوتبال ایران به پایان 

رسید. اتفاق مهم بازی های آسیایی بوسان این بود که علی دایی به دلیل درگذشت پدرش در نیمه راه مسابقات را 
ترک کرد و به ایران بازگشت. سرمربیگری تیم ملی امید ایران را در این بازی ها برانکو ایوانکوویچ بر عهده داشت.

   جام ملت های آسیا 1968    شروع مقتدرانه
تیم ملی فوتبال ایران برای نخستین بار در سال 1968قهرمان جام ملت های آسیا شد. کسب نخستین عنوان 
قهرمانی در تاریخ فوتبال ایران حک شده و شیرینی این قهرمانی به خاطر برد نماینده رژیم صهیونیستی در 
فینال مسابقات دو چندان است. صهیونیست ها در ابتدا با گل دقیقه 56 از ایران پیش افتادند و با اخراج یکی از 
بازیکنان ایرانی پیش بینی می شد جام قهرمانی در تهران از دست برود، اما تعویض سرنوشت ساز سرمربی تیم 
ملی ایران همه  چیز را تغییر داد. در دقیقه 60بود که همایون بهزادی به جای اصغر شرفی وارد زمین شد و همین 
بازیکن دروازه حریف را باز کرد تا بازی به تساوی کشیده شود. همین یک امتیاز برای ایران کافی بود تا قهرمان 
جام ملت ها شود، اما پرویز قلیچ خانی در فاصله 4دقیقه مانده به پایان مسابقه گل برتری زد.

   جام ملت های آسیا 1972     دومین جام متوالی
در پنجمین دوره جام ملت های آسیا که به میزبانی استادیوم ملی تایلند در بانکوک برگزار می شد، تیم 
ملی ایران توانست برای دومین بار متوالی قهرمان شود. ستاره های ایران در این مسابقات حسین کالنی 
و علی جباری بودند. کالنی 3گل به عراق زد و جباری در 4دقیقه 3گل به تایلند زد تا تیم ملی ایران به 
فینال راه پیدا کند و به مصاف کره جنوبی برود. در فینال هم دو تیم با تساوی یک بر یک پیش می رفتند 
که در دقیقه117و در وقت های اضافه حسین کالنی با یک شوت زیبا و دقیق دروازه کره جنوبی را گشود تا 
ایران پیروز شود. در پایان این مسابقات ابراهیم آشتیانی به عنوان برترین بازیکن جام انتخاب شد و حسین 
کالنی با 5گل برترین گلزن مسابقات لقب گرفت.

   بازی های آسیایی 1974     شکست صهیونیست ها در آزادی
تیم ملی فوتبال ایران با کسب دو عنوان قهرمانی جام ملت ها به قدرت بالمنازع فوتبال آسیا بدل شده بود و 
در چنین فضایی در بازی های آسیایی تهران به میدان رفت. ملی پوشان ایران بعد از کسب بردهای آسیا در 
برابر حریفان آسیایی به فینال راه پیدا کردند و در فینال به مصاف تیم رژیم صهیونیستی رفتند. تیم ملی با 
هدایت فرانک اوفارل فینال را هم یک بر صفر برد و برای نخستین بار قهرمان بازی های آسیایی شد. ایران 
قبل از این در بازی های آسیایی 1951و 1966مدال نقره را کسب کرده بود. نکته جالب اینکه تیم ملی 
ایران در این بازی ها 20بار دروازه حریفانش را باز کرد و فقط یک بار دروازه اش باز شد که نشان از اقتدار 
فوتبال ایران در آن سال ها دارد.

   جام ملت های آسیا 1976     جشن 112هزار نفری
تیم ملی ایران در سال 1355و در ورزشگاه 100هزار نفری آزادی، قهرمانی در جام ملت های آسیا را جشن 
گرفت و با 3قهرمانی متوالی رکوردی جاودانه  را ثبت کرد. ایران در حالی عنوان قهرمانی این رقابت ها را 
به دست آورد که در بهترین دوران فوتبالش به سر می برد و در تمام رقابت های ملی و باشگاهی با موفقیت 
روبه رو شده بود. تیم ملی ایران در مسابقات جام ملت های 1976به راحتی از دور مقدماتی صعود کرد و در 
نیمه نهایی چین را شکست داد تا به فینال راه پیدا کند. از طرف دیگر هم کویت با مربیگری ماریو زاگالوی 
مشهور به فینال رسید. در بازی فینال هم علی پروین از روی یک ضربه کاشته تنها گل بازی را به ثمر 
رساند تا تیم ملی ایران در حضور 112هزار تماشاگر قهرمان شود.

   بازی های آسیایی 1990     قهرمانی با گل به یادماندنی
تیم ایران در بازی های آسیایی 1990 پکن با مربی گری علی پروین عنوان قهرمانی را از آن خود کرد 
تا نخستین قهرمانی ایران بعد از انقالب 1357 رقم بخورد. ایران با دو برد مقابل مالزی و کره شمالی به 
مرحله یک چهارم نهایی رسید و پس از برد یک بر صفر مقابل ژاپن در مرحله یک چهارم نهایی، در یک بازی 
سخت مقابل تیم قدرتمند کره جنوبی قرار گرفت. در این بازی سیروس قایقران یک گل به یادماندنی را به 
ثمر رساند تا تیم ملی ایران با شایستگی راهی فینال شود. ملی پوشان ایران در فینال هم کره شمالی را با 
درخشش احمدرضا عابدزاده در ضربات پنالتی شکست دادند و قهرمان شدند. این نخستین موفقیت تیم 
ملی ایران پس از انقالب بود و فوتبال ایران پس از 2دهه بار دیگر روی قله آسیا ایستاد.

جواد قراب از نخستین قهرمانی استقالل در آسیا می گوید

در مساجد دعا می کردند 
فینال را ببریم

قدیمی ها و موسپیدکرده های فوتبال ایران، قهرمانی تاج در جام باشگاه های 
آسیا را که نخستین قهرمانی یک تیم باشــگاهی ایران در این تورنمنت بود، 
نقطه عطفی در فوتبال ایران می دانند. بعــد از این اتفاق مهم بود که تیم ملی 
هم 2بار دیگر قهرمان جام ملت های آسیا شد و قهرمانی در بازی های آسیایی 
تهران، ایران را به ابرقدرت فوتبال آسیا بدل کرد. جواد قراب، یکی از جوان ترین 
بازیکنان تاج سابق که در فینال جام باشگاه های آسیا به میدان رفت خاطرات 
زیادی از آن بازی به یادماندنی دارد. او که این روزها مثل بیشتر پیشکسوتان خوشنام این باشگاه در متن 
فوتبال حضور ندارد، از هیجان رقابت یک تیم ایرانی با تیمی از رژیم صهیونیستی در مهم ترین تورنمنت 

باشگاهی آسیا می گوید؛ مصاحبه ای که به بهانه نزدیکی به سالروز این قهرمانی انجام شده است.

    درباره جو ورزشــگاه امجدیــه در روز 
رویارویی تاج و هاپوئل تل آویو در فینال جام 
باشگاه های آســیا روایت های مختلفی نقل 
شــده اما کمی ضد و نقیض است؛ مثاًل اینکه 

تماشاگران به سختی وارد امجدیه شدند.
ما یک کشور مسلمان و شیعه هستیم و عموم مردم در آن 
زمان تصورشــان این بود با تیمی بازی داریم که به لحاظ 
عقیدتی و سیاســی و فوتبالــی با ما تفاوت های اساســی 
دارند. تصور مردم خیلی هم اشــتباه نبود چون آنها از نظر 
فوتبالی خودشان را از ایرانی ها باالتر می دانستند. آن موقع 
ثروتمندان کلیمی در تهران زندگی می کردند؛ از القانیان که 
مالک پالسکو بود گرفته تا ثابت پاسال که یکی از ثروتمندان 
ایران به حساب می آمد. یکی از مشکالتی که موقع بازی تاج 
و هاپوئل تل آویو پیش آمد این بود که این افراد همه بلیت ها 
را خریده بودند تا امجدیه در قرق تماشاگران کلیمی باشد. 
وقتی این خبر به گوش تیمسار خسروانی رسید دستور داد 
درهای ورزشگاه را به روی تماشاگران ایرانی باز کنند و با این 
کار کلیمی ها را مات کرد. وقتی امجدیه پر شد تماشاگران 

ایرانی غالب بودند و کنترل ورزشگاه دست مسلمان ها بود.
    یک روایتی هم هست که پرسپولیسی ها 
با پرچم قرمز به امجدیه آمده بودند که تاج را 

تشویق کنند.
اصاًل چنین چیزی صحت ندارد. آن موقع ممکن بود برای 
تماشــای بازی تیم رقیب با تیم های خارجی به ورزشگاه 
برویم اما به یاد ندارم که تماشــاگران برای تشــویق ما به 

امجدیه آمده باشند.
    برگردیم به اتفاقات بــازی فینال. به نظر 
می رســد یک وفاق ملی برای قهرمانی تاج 
در آسیا شکل گرفته بود و همه می خواستند 

یک تیم ایرانی برای نخســتین بار قهرمان 
آسیا شود. چنین ذهنیتی چقدر به واقعیت 

نزدیک است؟
ما یکی از بهترین و متمول ترین باشــگاه های ایران و آسیا 
بودیم. تیمسار خســروانی به تنهایی همه ارکان باشگاه را 
کنار هم جمع کرده بود و جو عمومی را به نفع تاج هدایت 
می کرد. در سال1970جام باشگاه های آسیا در تهران برگزار 
می شد و همه تیم ها ازجمله تیم خودمان در بهترین هتل ها 
اسکان داده شــده بودند. افکار عمومی هم روشن شده بود 
که شکســت دادن تیم هاپوئل تل آویو چقدر برای فوتبال 
ایران مهم اســت. وقتی همه تیم ها را بردیم و کار به بازی 
آخر کشید حساسیت مردم زیاد شــد. مردم در مساجد و 
منازل خودشان دعا می کردند این بازی را ببریم. این تصور 
که زمین و زمان دست به دســت هم دادند که تاج قهرمان 
آسیا شود چندان درست نیست. شاید خیلی ها طرفدار تاج 
نبودند اما دعا می کردند هاپوئل را ببریم. آنها تیم درجه یکی 
داشتند و به لحاظ فوتبالی از ما ســر بودند اما دعای مردم 

کار خودش را کرد.
    اتفاقات بازی فینال هم به نفع تاج یا بهتر 

بگوییم به نفع ایران رقم خورد.
همینطور است، آن موقع مثل حاال رسم نبود که بازیکنان 
یک ربع یا نیم ســاعت قبل از شــروع بازی به داخل زمین 
بیایند و خودشان را گرم کنند. معموالً خودمان را در راهروی 
رختکن گرم می کردیم، آن هم به طور خیلی مختصر. قبل 
از بازی با هاپوئل، رایکوف ما را به زمین شــماره2 امجدیه 
برد که تمرین کنیم. همــه بازیکنان تعجب کرده بودند که 
چرا رایکوف چنین کاری می کند. قبل از بازی نیم ســاعت 
در زمین شــماره2 تمرین کردیم و وقتی بازی می خواست 
شروع شود خیلی ســرحال بودیم. این یکی از کلیدی ترین 

نکات بازی اســت که کمتر در مورد آن صحبت شده است. 
بازی سرعت بسیار باالیی داشت و توپ مدام روی دروازه دو 
تیم بود. هاپوئل نخســتین گل بازی را وارد دروازه ما کرد 
اما تعویــض رایکوف ورق را به نفع تــاج برگرداند. رایکوف 
بازیکنی مثل علی جباری را که آن موقع لقب ســلطان را 
یدک می کشــید از بازی خارج کرد و مهــدی حاج محمد 
که یک بازیکن ریزنقش و تکنیکی بود را به زمین فرستاد. 
همین بازیکــن از حریف کرنر گرفت و خــودش کرنر را به 
حدی دقیق ارسال کرد که در حال وارد شدن به دروازه بود 
و غالم وفاخواه با یک ضربه کمک کــرد توپ به تور دروازه 
حریف برسد. بعد هم منصور پورحیدری از جناح چپ سانتر 

کرد و مسعود معینی بعد از استپ کردن توپ با  ضربه دقیقی 
گل دوم را زد. گل معینی یکی از زیباترین گل هایی بود که 
آن موقع در فوتبال آسیا به ثمر رسید. بعد از این گل هاپوئل 
خیلی ما را تحت فشار قرار داد اما مقاومت کردیم و در نهایت 

دو بر یک برنده شدیم.
    تعویض علی جباری نقطه عطف بازی بود. 
فکرش را می کردید که رایکوف علی جباری 

را با حاج محمد تعویض کند؟
این تعویض نشانه شعور باالی رایکوف در مربیگری بود. او 
می توانست من که بازیکن جوانی بودم یا بازیکنان دیگر را 
تعویض کند امــا با تعویض علی جبــاری ورق را برگرداند. 
رایکوف در بدو ورودش به ایــران همه  چیز را تغییر داد. آن 
موقع همه مربیان طراز اول دنیا از یوگســالوی می آمدند 
و رایکوف هم یکــی از همین مربیان بود. وقتــی به ایران 
آمد فوتبــال ما از سیســتم 2-4-4به سیســتم هجومی 
3-3-4تغییر پیدا کرد و این سیســتم را به خوبی در تیم 
تاج اجرا کرد. البته رایکوف به این موضوع اعتقاد داشت که 
سیستم بازی نمی کند و بازیکن نقش تعیین کننده تری در 
موفقیت تیمی دارد. آن موقــع کمپرس آب گرم روی پای 
بازیکنان مصدوم می گذاشــتند و بازیکن دچار مصدومیت 
طوالنی مدت می شــد اما رایکوف می گفت باید از کمپرس 

آب سرد استفاده کنید تا مصدومیت بازیکن تشدید نشود.
    قهرمانی تاج در آسیا یک اتفاق بزرگ برای 
فوتبال ایران بود. این عنوان چقدر اتمسفر 

فوتبال ایران را تغییر داد؟
این قهرمانی نخستین اثر را روی تیم پرسپولیس گذاشت. 
پرسپولیسی ها هم می خواستند پیشرفت کنند و به رقیب 
قابل احترامی برای ما بدل شــدند. تیم هــای دیگری مثل 
بانک ملی، تهرانجــوان، عقاب و... هم می خواســتند یک 

روز مثل تاج قهرمان آسیا شــوند و این به پیشرفت فوتبال 
ایران کمک می کرد. آنها می گفتنــد می خواهیم قهرمان 
آســیا را ببریم و همین رقابت فوتبال ایران را به اوج رساند. 
بسیاری از تیم های اروپایی به ایران می آیند که با قهرمان 

آسیا بازی کنند.
    درباره اتفاقات بعد از بازی با هاپوئل کمتر 
صحبت شده است. امجدیه و فضای اطراف آن 

بعد از قهرمانی تاج چه حال و هوایی داشت؟
بعد از بازی با هاپوئل داشــتیم به هتل مارلیک در چهارراه 
سمیه می رفتیم که دیدیم مردم پشت سرمان هستند و به 
سمت میدان بهارستان و خیابان سعدی حرکت می کنند. 
آنها تا نیمه های شب در خیابان ها پایکوبی می کردند. ما هم 
با دعوت آقای مصباح زاده به دفتر کیهان ورزشــی رفتیم و 
در جشنی که با حضور هنرمندان معروف آن موقع برگزار 
شد شرکت کردیم. فردای آن بازی کیهان ورزشی تیتر زد: 
»اشک مقدس برای پیروزی«. این تعبیر درستی بود چون 
برخی بازیکنان تاج و بیشــتر مردم بعد از بردن هاپوئل در 

امجدیه اشک شادی ریختند.
    فکر می کنید چند سال دیگر باید منتظر 

بمانیم تا یک تیم ایرانی قهرمان آسیا شود؟
رایکوف همیشه حرف خوبی می زد. او می گفت باید تیم های 
جوانان، نوجوانان و امید را به مربیان خوب خارجی بسپارید 
و یک مربی ایرانی روی نیمکت تیم ملی بزرگساالن بنشیند 
تا افتخار قهرمانی در مسابقات آسیایی نصیب مربی ایرانی 
شود. االن تیم های پایه را به مربیان ایرانی سپرده اند و یک 
مربی خارجی در رأس تیم ملی بزرگســاالن اســت. با این 
رویه خیلی سخت است که به فوتبال ژاپن و کره برسیم. ما 
حتی از عربســتان که فوتبال تنبلی دارد عقب مانده ایم. ما 

باید بجنگیم تا جایگاه فوتبال خود را در آسیا پس بگیریم.

مهرداد رسولی
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نعناع خشک

از یک کیلو نعناع، حدود 50الی 60گرم نعناع خشک شده 
به دست می آید. برگ های سالم نعناع را جدا کرده و آن را با 
آب سرد می شوییم و کمی زمان می دهیم تا آب روی برگ ها 
خشک شود. برای سرعت دادن به این کار می توانیم از قرار 
دادن برگ های شسته شده روی دستمال پارچه ای کمک 
بگیریم. برگ های نعناع را بایــد در هوای آزاد قرار دهیم تا 
کاماًل خشک شوند. نکته مهم برای این فرایند، قرار دادن 
برگ ها در سایه اســت. دلیلش هم این است که رنگ سبز 
برگ ها حفظ شــده و عطر آن از بین نرود؛ به خاطر داشته 
باشید تابیدن نور آفتاب به نعناع های در حال خشک شدن، 
باعث می شود رنگ آن کدر شود. یک یا 2روز طول می کشد 
تا نعناع ها به این روش خشــک شوند. بعد از خشک شدن 

کامل برگ ها، به راحتی می توان آنها را با دست پودر کرد.

باقیمانده مواد غذایی را چطور به ادویه و چاشنی 
خوش طعم تبدیل کنیم

چاشنی های خشک
»خشک کردن« یکی از قدیمی ترین روش های 
بشــر برای نگهداری از مواد غذایی به خصوص 
سبزیجات و گیاهان بوده و هنوز هم هست. این راه حل، کارکرد دیگری 
هم دارد؛ از طریق خشــک کردن مواد غذایی اضافــه می توانیم از دور 
ریختن و خراب شــدن مازاد مواد غذایی و تبدیل آن به زباله جلوگیری 
کنیم. کم حجم شــدن مواد غذایی، عدم نیاز به وسایل سرمایشی مثل 

یخچال و مدت نگهداری طوالنی، از دالیل محبوبیت این روش نگهداری اســت. مریم قره داغی، 
بیش از یک سال اســت که  فروش محصوالت خانگی آماده طبخ، ازجمله محصوالت خشک شده 
 https://www.instagram.com/sabzi__jan را در صفحه مجازی »سبزی جان« به نشانی 
 راه اندازی کرده و محصــوالت خانگی اش را به تهران، قم، کرج و مازندران ارســال می کند. 
در این مقاله، او دستور تهیه 6نوع ادویه و محصول خانگی آماده طبخ ساده را ارائه می کند که 

به راحتی در خانه قابل تهیه است.

بسته پيشنهادي

مرضیه موسوی

  50  ادویه ترکیبی
ادویه هــای ســاده تکلیف شــان از 
نظــر طعم و طــرز تهیه مشــخص 
اســت اما خوره های آشپزی خوب 
می دانند که ترکیب انــواع ادویه ها 
با هم و داشــتن ادویه دست ساز که 
طعمــی متفاوت و کم نظیر داشــته 
باشد چقدر در آشــپزی مهم است. 
کتــاب »50ادویه ترکیبــی« برای 
ســاخت انواع این ادویه ها راهنمای 
خوبی اســت. این کتاب توسط الهام 
دوست افزون  نوشته شده و »ویبوکیا« 
ناشری است که آن را راهی بازار کرده 
است. نسخه اینترنتی این کتاب هم 
در دســترس عالقه مندان قرار دارد. 
ادویه های اروپایی، آسیایی، هندی، 
خاورمیانــه ای، ایتالیایی، آفریقایی، 
مکزیکی، آمریکای شمالی و ادویه های 
دسر، دسته بندی فهرست این کتاب را 
تشکیل می دهند و نشان می دهند که 
در این کتاب با چه محتوایی روبه رو 
هستیم. اگر دوست دارید در آشپزی 
خانگی خوش بدرخشید، حتما این 

کتاب را بخوانید.

کتاب

  تاریخ نمک
پادکســت »بی پالس« که توسط 
علی بندری روایت می شــود، در 
قسمت »تاریخ نمک« خالصه ای 
از کتــاب »نمک« نوشــته مارک 
کرالنســی را تعریف می کند. در 
این پادکســت درباره رخدادهای 
تاریخی ای می شنوید که به واسطه 
دستیابی به نمک یا کشف معادن 
نمک و... در جهان رخ داده. اغلب 
این رخدادها که ریشه های تاریخی 
در گذشــته دارند، بــا جنگ های 
خونیــن و نبردهــای چندیــن و 
چندســاله همراه بوده، همچنین 
روایتــی از امپراتوری هایی که بقا 
و دوام خود را مشــروط بــر پیدا 
کردن منبعی برای تأمین نمک در 
قلمروشان می دیدند. این پادکست 
کــه روایــت خالصــه منتخبی 
از کتاب هــای مختلف اســت، با 
لحنی داســتانی و روایتی جذاب 
این اشــاره های تاریخی را به زبان 
می آورد و ســرنخ هایی برای جلب 
اشــتیاق مخاطب، بــرای خرید و 
خواندن کتاب های معرفی شــده 

می دهد.

پادکست

  جواهری در قصر
اگــر طرفدار ســریال های کره ای 
پخش شده از صدا و سیما هستید، 
حتماً سریال »جواهری در قصر« 
با درخشــش شــخصیت یانگوم 
را به خاطــر دارید؛ فیلمــی که از 
فرهنگ سلطنتی حاکم بر کره در 
قرن های گذشته می گفت. گرچه 
رفتارهــای اغراق شــده ای درباره 
اهمیت غذا در مملکــت داری در 
این سریال به چشــم می خورد اما 
همین تأکید بر جزئیات طبخ یک 
غذا، اهمیت نوع طبخ و اســتفاده 
از مواداولیه را هم به رخ می کشید؛ 
اینکــه چگونه یک غذا با دســتور 
پخــت یکســان، صرفــاً به دلیل 
اســتفاده از چاشــنی و ادویه ای 
متفــاوت، طعمــی منحصر به فرد 
به خود می گرفــت یا حتی باعث از 
دســت دادن اصالت غذا و طعمی 

خاص می شد.

سریال

پنجشنبه

شماره 160
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پودر بادمجان
برای تهیه پودر بادمجان، باید بادمجان های قلمــی و بدون دانه را انتخاب 
کنیم. بادمجان ها را بعد از گرفتن پوست، ورق ورق می کنیم به طوری که 
ضخامت ورقه ها بیشتر از یک سانتی متر نشود. ورقه های بادمجان را روی یک 
توری می چینیم که هم از زیر و هم از رو، به آنها هوا برسد. بعد از 2الی 3روز 
بادمجان ها خشک می شود و می توان آنها را با دستگاه آسیاب برقی پودر کرد. 
از پودر بادمجان برای لعاب دادن به غذاها و خورشت هایی مثل قیمه و مرغ 

استفاده می شود همچنین پودر بادمجان طعم خوبی به این غذاها می دهد. 

پاپریکا
بهترین نوع فلفل برای تهیه پودر 
پاپریکا، فلفل دلمه ای قرمز رنگ 
است. فلفل دلمه های شسته شده 
را به صورت خاللی برش می دهیم و 
آن را روی پارچه تمیز قرار می دهیم 
تا خشک شود. برای تهیه این ادویه 
هم بهتر اســت آن را دور از تابش 
مستقیم آفتاب قرار دهیم. بعد از 
خشک شــدن، خالل های فلفل را 
با دســتگاه پودر می کنیم. از این 
پودر پاپریکا به عنوان چاشنی ای 
خوش طعم به خصوص برای غذاهایی 
که در آن گوشــت به کار می رود، 
می توان استفاده کرد. استفاده از 
فلفل قرمز برای پاپریکا، عالوه بر 
طعم شیرین تر این نوع فلفل دلمه، 
رنگ آن هم هســت که باعث کدر 

شدن غذا نمی شود.

پودر سوخاری

پودر گوجه فرنگی پودر سیر

نان باگت هایی که از وعده غذایی گذشــته 
باقی مانده اند و به دلیل بیات شــدن دیگر 
استفاده نمی شوند، به جای سر در آوردن 
از ســطل زباله، می توانند به عنــوان پودر 
سوخاری مورد اســتفاده قرار بگیرند. برای 

این کار باگت ها را در هــوای آزاد یا مقابل 
نور خورشید قرار می دهیم. یک روز زمان 
می برد تا این نان به صورت کامل خشــک 
شود. بعد از پودر کردن باگت های خشک 
شده، کمی پودر سیر، پاپریکا، پودر گوجه، 

نمــک، فلفل یــا هــر ادویه دیگــری که 
دلخواهمان بود به آن اضافه می کنیم. حاال 
آرد سوخاری خوش طعمی داریم که برای 
سرخ کردن مرغ، ناگت، ماهی و... می توانیم 

از آن استفاده کنیم.

برای تهیه پودر سیر به بوته های درشت سیر تازه نیاز داریم؛ چرا که 
قرار است آنها را حبه کرده و به ورقه های نازک تبدیل کنیم. ابتدا 
بوته های سیر را داخل آب می ریزیم تا بتوانیم پوست روی آن را به 
راحتی جدا کنیم. بعد از اینکه پوست حبه های سیر را کامل از آن 
جدا کردیم، نوبت به ورقه ورقه کردن حبه ها می رســد؛ این کار را 
می توانیم به کمک دستگاه غذاساز یا با استفاده از رنده و به صورت 
دستی انجام دهیم. دقت کنید که ورقه های سیر باید ضخامت کمی 
داشته باشند؛ درســت مثل ورقه های چیپس. حبه سیرهای ورقه 
شده را روی پارچه تمیز که رنگ روشنی دارد پهن می کنیم. تقریباً 
یک هفته طول می کشد که سیر خشک شــود. برای سفید ماندن 
سیرها آنها را در سایه خشک کنید، چرا که تابیدن آفتاب تند و تیز 
به آن، باعث زرد شدن ورقه های سیر خشک می شود. بعد از خشک 
شدن ورقه های سیر، نوبت آسیاب کردن آن به کمک آسیاب برقی 
است. پودر سیر ادویه و طعم دهنده خوبی برای غذاهاست. همچنین 
برای گرفتن بوی بد مرغ و گوشت و ماهی هنگام پخت می توان روی 

پودر سیر حساب کرد.

بهار و تابستان که گوجه فرنگی های خوش طعم تر و خوش رنگ تری 
در تره بار به چشم می خورد، وقت خوبی برای تهیه پودر گوجه فرنگی 
است. برای این کار بعد از شستن گوجه ها، آن را چهار قاچ می کنیم. 
برای سریع تر شدن فرایند خشک شــدن، می توانید گوجه ها را به 
تکه های کوچک تری تقســیم کنید. بعد از آن نوبت به پهن کردن 
گوجه ها روی پارچه  زیر نور آفتاب است. آفتاب بسیار شدید و تیز 
باعث سوختگی گوجه ها و کدر شدن رنگ آن می شود. خشک شدن 
گوجه 10تا 15روز زمان می برد. بعد از خشک شدن، می توانیم از 
تکه های گوجه خشــک در غذاهایی مثل آبگوشت استفاده کنیم، 
همچنین غذاهایی که در طبخ آن از گوجه سالم استفاده می شود. 
هم می توانیم گوجه های خشــک را با آســیاب برقی پودر کرده و 
به عنوان ادویه در غذاها از آن استفاده کنیم. پودر گوجه فرنگی طعم 

و رنگ خوبی به غذاها می دهد.

نگاهی به تاریخچه ادویه، کاالی ارزشمندی به قدمت مصر باستان

جاده ادویه؛ از هند تا اروپا
اینکه نخستین بار چه کسی و در کجای کره خاکی کشف کرد که با خشک کردن ساقه، برگ، یا ریشه 
و میوه گیاهان معطر می تواند ادویه بسازد، همواره در تاریخ جای بحث داشته اما تاریخ شناسان 
قدمت استفاده از ادویه به عنوان چاشــنی و همچنین گیاه دارویی را بین 3هزار و500 تا 5هزار 
سال قبل از میالد می دانند؛ تاریخی به قدمت مصر باستان. کارنامه تاریخی ادویه نشان می دهد 

برای به دست آوردن برخی از انواع این مواد جنگ های طوالنی مدتی در دنیا در گرفته و تجارت 
پرسودی را نصیب بسیاری از کشورها کرده است. اندر حکایت اهمیت ادویه در تاریخ زندگی 

بشر همین بس که درست مشابه راه ابریشم، جاده ای از سرزمین هند به سمت اروپا ساخته 
شد تا ادویه آسیای مرکزی و آسیای شرقی را به غرب برساند و »جاده ادویه« نام گرفت. 

چه کشورها که به دلیل جنگ بر سر همین ادویه، به مستعمره انگلستان و هلند 
درنیامد و چه سفرهایی که کریستف 

کلمب برای به دست آوردن ادویه 
در دنیا نکرد!

هرجا صحبت از قدیمی ترین ادویه ها بــه میان می آید، نام »نمــک« را می توان یافت؛ در 
دســترس ترین ادویه ای که این روزها در هر خانه ای، انواع متنوعی از آن یافت می شود اما 
روزگاری حکم کاالیی استراتژیک را داشت که هر سرزمینی امکان دسترسی به آن را پیدا 
نمی کرد. برای همین هم در طول تاریخ نبردهای زیادی برای به دست آوردن معادن نمک 
درگرفته است. نمونه ای از این جنگ ها را در ســریال های کره ای مثل »امپراتوری بادها« 
دیده اید؛ سریالی تاریخی که البته کمی تحریف شده که از جنگ امپراتوری هان برای به دست 
آوردن نمک می گفت و »جومونگ« قهرمان فصل اول آن بــود. کمبود نمک در بدن باعث 
بروز بیماری و به خطر افتادن جان مردم می شد و همین موضوع به اهمیت این ادویه تاریخی 
اضافه می کند. دارچین و فلفل از دیگر ادویه های قدیمی ای هستند که در کتاب های تاریخی 
درباره آنها نوشته شــده. ازجمله در کتاب »تاریخ هرودوت«، اثر تاریخ نگار یونان باستان. از 
این ادویه خوشبو که کارکرد درمانی هم داشته در کتاب تورات هم به عنوان ماده ای معطر 
یادشده است. به دست آوردن دارچین، یکی از انگیزه های مارکوپولو برای سفر به سرزمین 
شرق بود که به کشف این منطقه از زمین توسط او منجر شد. در 1555 سال قبل از میالد در 
مصر گشنیز، رازیانه، زیره، سیر و آویشن به عنوان ادویه جات پرکاربرد طبقه بندی شده بودند. 
همچنین کارگرانی که اهرام مصر را می ساختند از پیاز و سیر به عنوان چاشنی ای برای تقویت 

سالمتی شان استفاده می کردند.

دالیل زیادی باعث شــد ادویه ها کم کم از انحصار کشــورها خارج شــوند و اســتفاده از 
آن نه به عنــوان کاالیی لوکــس و گران قیمــت، بلکه به عنوان چاشــنی و 

خوش طعم کننده غذا و همچنین دارو عمومی شود؛ از تغییر تکنولوژی و 
گسترش امکان تجارت در دنیا گرفته تا تولید انواع ادویه ها در کشورهایی 
که پیش از این خبری از وجود چنین گیاهانی نداشتند. به هر حال ادویه 

تا قرن18یکی از مهم ترین مواد برای طعم دادن به غذاها و 
چاشنی اصلی غذاها در هر کشــوری به شمار می رفت؛ 

از چاشنی های شیرین در کشورهای اروپایی و غربی 
گرفته تا چاشــنی های تند و گرم در آسیای میانه و... 

در صنعت غــذا رخ داد. . با شــروع انقالب صنعتی در اروپا، تحوالت زیادی هم 
غذاهای ساده که زود آماده می شــدند، یا همان فست فودها با انواع طعم ها به بازار تولیدات 
صنعتی راه پیدا کردند و چاشنی اصلی آنها، انواع سس بود؛ محصوالتی که به عنوان مکمل 
برای طبخ غذا از آن استفاده می شد. البته که برای ساخت انواع این سس ها هم از ادویه ها و 

طعم دهنده ها استفاده می شد؛ ازجمله نمک، فلفل، خردل و... .

همــه ادویه ها به ارزشــمندی زعفران 
بودند

ادویه ها، درواقع ریشه یا ساقه با برگ یا پوست یا میوه درختانی 
بودند که اغلب عطر مخصوصی داشــتند. از این مواد عالوه بر 
خوش طعم کردن غذا، به عنوان داروی گیاهی هم اســتفاده 
می شــد و خاصیت این مواد برای اســتفاده کنندگان 
آن معلوم بود. روش های مصرف ادویه ها هم همیشــه 
متنوع بوده؛ از اضافــه کردن به غــذای در حال طبخ 
گرفته تا افزودن به نوشــیدنی ســرد و گرم و روش های 
دیگر. تنوع استفاده از انواع ادویه در سرزمین های مختلف، 
ارتباط مستقیمی با اقلیم آن منطقه و نوع گیاهان رایج در آنجا 
داشته؛ برای مثال ادویه های تند بیشتر در آسیای میانه به چشم 
می خورد. گران قیمت بودن ادویه ها در هزاره های گذشته، باعث 
اهمیت آنها در تجارت و اقتصاد کشــورهای مختلف شده بود. 
در برخی دوره ها ازجمله امپراتوری های روم باســتان یا مصر، 
ادویه کاالیی باارزش به شــمار می رفت که کارکردی شبیه به 
طال هم داشت و می شــد با آن به مبادله کاال پرداخت و در ازای 
آنچه دریافت می شد، ادویه پرداخت کرد. برخی از این ادویه ها 
مثل زعفران، هنوز هم جزو کاالهای بســیار 
باارزش به شــمار می رونــد و قیمت 

جهانی باالیی دارند.

ادویه های سرزمین هندوستان که به ذائقه اروپایی ها خوش آمده بود، باعث شد پای تجارت 
این کاال از آسیای مرکزی به انگلستان باز شود. در دوره صفویه بود که »جاده ادویه« در 
این مسیر شکل گرفت؛ از هندوســتان به بندرعباس و از آنجا به جهرم و استان فارس و 
مرکز ایران. بعد هم ادویه ها راهی مرزهای غربی کشور می شدند و سر از اروپا درمی آوردند. 
جاده کوهستانی که با سنگفرش در جهرم ساخته شده، شاهکاری از دانش راهسازی در 
ایران است که از دوره صفویه باقی مانده و به دلیل رونق تجارت ادویه در این مسیر به وجود 
آمده است. در این دوره اهمیت جاده ادویه چیزی کم از جاده ابریشم نداشت و در مسیر 
این جاده کاروانسراهای مختلفی ساخته شد. از ســوی دیگر ادویه در ماجراجویی های 
کریستف کلمب هم نقشی تعیین کننده داشت. آشــنایی او با ادویه های آسیای شرقی و 
آسیای میانه بود که او را به وسوسه وارد شدن به تجارت این ادویه ها انداخت و سفرهای 
دریایی زیادی برای او رقم زد. بماند که در یکی از این ســفرها او با گم کردن مسیر خود، 
به جای هندوستان از قاره آمریکا سر در آورد. حتی ادویه،موضوع جنگ 200ساله ای بین 
هلند و انگلیس بود که در زمان شاه فیلیپ دوم آغاز شد و در نهایت به توافق این دو کشور 

بر سر مستعمره ها و تقسیم آنها بین هلند و انگلستان منجر شد.

ادویه های تاریخی

ادویه و انقالب صنعتی

جنگ 200ساله بر سر ادویه
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  داستان های عامیانه مردم 
کره

ایــن کتــاب شــامل مجموعه 
داســتان های خواندنــی از دو 
نویسنده برجســته کره ای است 
که چند قــرن گذشــته زندگی 
می کردند. این داستان ها توسط 
نویسنده و مترجم کانادایی به نام 
جیمز اسکارث گیل، گردآوری و از 
کره ای به انگلیسی ترجمه شده و 
در ایران هم به زبان شیرین فارسی 
بازگردانی شده است. این اثر که 
یکی از شــاهکارهای ادبی کشور 
کره به شــمار می رود، خواننده را 
بــا معروف ترین و مشــهورترین 
داســتان های عامیانــه تاریخی 
این کشور آشنا می کند. برخی از 
داستان های این کتاب، از معانی 
و ارزش های اصیل برخوردارند و 
باورهای ســنتی مردم این کشور 
مثل اعتقاد به جــن و پری را به 

چالش می کشد.

کتاب

  جنگجویان رنگین کمان
این فیلم 4ساعته و حماسی که 
براساس حقایق تاریخی ساخته 
شــده و تولید آن 15سال طول 
کشــید، گران ترین فیلم تاریخ 
سینمای تایوان محسوب می شود. 
فیلم »جنگجویان رنگین کمان« 
درباره یکی از قبایل تایوان است 
که مردم آن در جنــگل زندگی 
می کردند. مردم ایــن قبایل در 
کنار هم و در دل طبیعت زندگی 
مسالمت آمیزی داشتند تا اینکه 
در سال 1895محل زندگی شان 
به اشغال ژاپن درمی آید. این فیلم 
کمی پیش از این اتفاق آغاز شده 
و زندگــی یکی از مــردان قبیله 
را نشــان می دهد که شکارچی 
ماهری بود و زندگــی اش بعد از 
حمله ژاپنی ها به سرزمین تایوان 
دســتخوش تغییــرات عجیبی 
می شــود. اتفاقاتــی کــه برای 
شــکارچی تایوانی رخ می دهد 
بســتر اصلی این فیلم سینمایی 

است.

فیلم

مستند

  بزرگ ترین اسرار طبیعت
جنوب شرق آسیا و محل تالقی 
اقیانــوس آرام و هنــد کــه به 
منطقه مثلــث مرجانی معروف 
و بهشــت اقیانوس ها شــده از 
روزگار قدیم زیســتگاه جانوران 
کمیاب بوده و بــه همین دلیل 
ایــن نقطه از دنیا همــواره مورد 
توجه کاوشــگران حیات وحش 
قرار داشته اســت. تماشای این 
مستند، یک سفر ماجراجویانه به 
این منطقه ناشناخته دنیاست که 
با مرجان های رنگارنگ پوشیده 
شده و دست نخورده باقی مانده 
اســت. این منطقه زیبــا که در 
ناحیه ای آتشفشــانی واقع شده 
از نظر وجود گونه های مختلف از 
اهمیتی زیستی باالیی برخوردار 
اســت. این مســتند به مخاطب 
نشــان می دهــد کــه چگونه با 
علــم طبیعت شناســی می توان 
نقاط زیبــا و ناشــناخته دنیا و 
گونه های جانوری آن را کشــف 
 کرد و در معرض دید مردم جهان 

قرار داد.

دانستنی هایی درباره تایوان که برای اقتصاد دنیا  
به کشوری مهم بدل شده است

شاهرگ اقتصاد دنیا
در ســال های اخیر نــام تایوان 
هرازگاهی بر ســر زبان ها افتاده و 
شــبکه های مختلف خبری بارها خبرهایی درباره روابط 
پرغبار این کشور با چین مخابره کرده اند. نمونه اش همین 
چند ماه قبل که زمزمه حمله نظامی چین به تایوان مطرح 
شد اما تاکنون به واقعیت مبدل نشــده است. اینکه چرا 
تایوان همیشــه در تیررس چینی ها و آمریکایی ها بوده و 
خبرهایی از این دست در مورد این کشور کوچک و صنعتی 
مطرح می شود یک ریشــه تاریخی و چند دلیل اقتصادی 
دارد. موقعیت ژئوپلیتیک تایوان را که در سواحل شرقی 
چین واقع شده و حکم شاهراهی برای اتصال چین به آب های 
آزاد را دارد، نباید نادیده گرفت. بنابراین باز هم پای اقتصاد 
در میان است و تایوان را که می خواهد به یکی از قدرت های 
اقتصادی دنیا بدل شــود در معرض تندبادهای سیاسی 
قرار داده است. با این ذهنیت بهتر می توان به این پرسش 
پاسخ داد که چرا تایوان با 36هزار کیلومترمربع وسعت و 
25میلیون نفر جمعیت برای ابرقدرت ها، کشور مهمی است.

بهنام سلطانی
فرار ناسیونالیست ها

تایوان یا همان چین تایپه کشوری نسبتاً کوچک در شرق 
آسیاست که از چند جزیره کوچک و بزرگ تشکیل شده و 
همه این جزایر در سواحل شرق چین واقع شده اند. تایوان 
از روزگار قدیم محل منازعه و جنگ بین دو کشور همسایه 
چین و ژاپن بوده؛ به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم که 
چین، مجمع الجزایر تایوان و پنگــو را از ژاپن پس گرفت 
و در ســال 1947قانون اساســی جدیدی را به تصویب 
رســاند که در تایوان هم الزم االجرا بــود. بعد از تصویب 
قانون اساســی جدید و انقالب کمونیستی چین در سال 
1949رئیس جمهور مخلوع این کشور به تایوان گریخت 
و شــهر تایپه را به عنوان پایتخت موقت دولت در تبعید 
برگزید. ناسیونالیست های چینی خود را همچنان دولت 
مشروع ســرزمین اصلی چین و مغولستان می دانستند، 
درحالی که دولت کمونیســتی چین بر ســرزمین اصلی 
حکومت می کرد. این نقطه شروع نزاع سیاسی بین چین و 

تایوان است که همچنان ادامه دارد.

شاهراه حیاتی

تقویت مهارت

جاذبه های گردشگری

زیبای خفته
حزب کمونیســت چین با »دولت در تبعید« مشــکل اساســی دارد و استقرار 
ناسیونالیست ها در تایوان را غیرقانونی می داند. چینی ها بارها اعالم کرده اند که 
درصورت لزوم با توسل به زور، تایوان را به خاک کشورشان ضمیمه خواهند کرد 
و به همین دلیل هرگونه تالش برای اعالم استقالل تایوان با تهدید چین مواجه 
می شود. این موضوع به محل مناقشه دو ابرقدرت سیاسی و اقتصادی دنیا هم بدل 
شده تا جایی که آمریکا در ســال 2021چند ناو جنگی را برای حمایت از تایوان 
به منطقه اعزام کرد. نگاهی به تاریخ پرفراز و نشیب تایوان نشان می دهد که این 
کشور در سال های قبل از جنگ جهانی دوم هم مورد توجه کشورهای بیگانه بوده 
اســت. تایوان را دریانوردان پرتغالی در ســال 1590میالدی کشف کردند و نام 
»فورموزا« به معنی زیبا را روی آن گذاشتند، اما در سال 1624هلندی ها در جنوب 
و اسپانیایی ها در شمال تایوان قلعه هایی به نشانه تثبیت حاکمیت بر این کشور 
بنا کردند. هلندی ها بعد از بیرون راندن اسپانیا از تایوان تا سال 1661کنترل این 
کشور را در دست داشتند تا اینکه در سال 1683دودمان چینگ با اشغال تایوان بر 
این جزیره مسلط شد؛ اما با شروع جنگ بین چین و ژاپن در سال 1895 چینی ها 

شکست خوردند و تایوان به دست ژاپنی ها افتاد.

اینکه چرا تایوان تا این حد برای چین مهم است و چرا آمریکا وارد نزاع سیاسی بین دو 
کشور شده، پرسشی است که کمتر کسی دنبال یافتن پاسخی برای آن رفته است. تایوان 
در گذشته به خاک چین متصل بود اما به واســطه حرکت پوسته های زمین، بخشی از 
خاک های ارتباط دهنده دو کشور زیر آب رفته و این منطقه به تنگه و تایوان به یک جزیره 
بدل شده است. تاریخ کشور تایوان را به قبل و بعد از این اتفاق جغرافیایی می توان تقسیم 
کرد. حاال دریای چین جنوبی که تایوان در آن واقع شده از اهمیت دوچندانی برای چین و 
اقتصاد جهانی برخوردار شده و اهمیت ژئوپلیتیک پیدا کرده است. چین از طریق دو آبراه 
بسیار مهم به آب های آزاد و مسیرهای دریایی جهان متصل می شود؛ یکی تنگه ماالکا در 
جنوب و دیگری تنگه های راهبردی اطراف جزیره تایوان در شمال دریای چین جنوبی. 
البته مسیرهای دریایی دیگری وجود دارد که چین را به آب های شرق و جنوب فیلیپین 
متصل می کند اما بسیار طوالنی و غیراقتصادی است. در چنین شرایطی راه های اتصال 
به آب های آزاد از طریق مجمع الجزایز تایوان برای اقتصاد رو به توسعه چین، آن هم در 
کشــاکش جنگ تمام عیار اقتصادی با آمریکا اهمیت زیادی پیدا می کند. اگر چینی ها 
تایوان را تصرف کنند، به راحتی و آزادانه به اقیانوس آرام راه می یابند و حتی می توانند 

از صدور نفت به ژاپن و کره جنوبی به عنوان دو رقیب بزرگ اقتصادی جلوگیری کنند.

تایوان با در اختیار داشتن نوزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا و فناوری صنعتی پیشرفته، نقش 
مهمی در اقتصاد جهانی بازی می کند. توماس فریدمن، نویسنده و روزنامه نگار مشهور 
آمریکایی در مقاله ای تحت عنوان »علم بهتر است یا نفت؟« که در نیویورک تایمز به چاپ 
رسیده می نویسد:»گاه و بی گاه از من می پرسند به جز کشور خودت به کدام کشور دیگر 
عالقه داری؟ همیشه یک جواب داشته ام: تایوان و مردم می پرسند تایوان؟ چرا تایوان؟ 
جواب خیلی ساده است. چون تایوان صخره ای لم یزرع در دریایی پر از امواج طوفانی و 
بدون منابع طبیعی برای زندگی کردن است. حتی برای ساخت وساز باید از چین شن و 
ریگ وارد کند و با وجود همه اینها چهارمین ذخایر کالن مالی دنیا را در اختیار دارد. زیرا 
به جای کندن زمین و استخراج هر آنچه باال می آید، تایوان ذهن و افکار 23میلیون تایوانی 
را می کاود، استعدادشان را، انرژی شان را و هوش و ذکاوتشان را.« تمجید فریدمن از اقتصاد 
رو به رشد تایوان اغراق آمیز نیست، چرا که این کشور نه نفت دارد، نه سنگ آهن، نه جنگل، 
نه الماس، نه طال اما فرهنگ تقویت مهارت در این کشور وجود دارد و به تعبیر فریدمن با 

ارزش ترین و تنها منبع تجدیدپذیر واقعی در جهان به حساب می آید. 

پیشرفت سریع اقتصادی همه آن چیزی نیست که باید درباره تایوان بدانیم. این کشور عالوه 
بر صنعت از محل جذب گردشگران خارجی هم درآمد هنگفتی کسب می کند و مملو از 
مکان های دیدنی است. برج تایپه 101 نخستین جایی است که گردشگران بسیاری را جذب 
می کند. برای دیدن منظره 360 درجه شهر تایپه کافی است با سریع ترین آسانسور دنیا به 
طبقه 89 این برج بروید و با دوربین های مخصوص که روی بالکن این طبقه نصب شده به 
تماشای شهر بنشینید. برج تایپه 101 شبیه یک ساقه بامبو ساخته شده و تا چند سال پیش 
بلندترین برج دنیا بود اما جای خودش را به برج خلیفه دبی داد. یکی دیگر از جاهای دیدنی 
تایوان تله کابین مائوکونگ گاندوال است که با کف شیشه ای شما را به باالی کوه می برد تا 
از دیدن باغ های چای کناره کوه لذت ببرید. معابد دوقلوی ببر و اژدها در جنوب تایوان هم 
دیدنی است. تایوان یک کشور ساحلی است و ساحل پنگو را به نام مروارید ساحل های تایوان 
می شناسند. پنگو جایی است که هر سال جشنواره ساالنه غذاهای دریایی در آن برپا می شود. 
روستای رنگین کمان هم زیبایی مسحور کننده ای دارد. این روستا توسط شخصی به نام 
هوانگ یونگ فو ساخته شده است؛ هنرمندی که با استفاده از هنر نقاشی، روستای در معرض 
تخریب خود را به یک مکان زیبا و رنگارنگ بدل کرد. این روستا حاال به یک جاذبه گردشگری 

مشهور تبدیل شده و لقب رنگارنگ ترین روستای جهان را یدک می کشد.

چند نکته درباره شرق آسیا

سرزمین عجایب
آسیا یکی از مهم ترین قاره های دنیا با جوی منحصربه فرد است که از نظر آداب و رسوم، تمایالت 
و نگرش به زندگی با بقیه نقاط دنیا تفاوت های بسیاری دارد؛ قاره ای وسیع با زیبایی های طبیعی 
فراوان و تنوع قومی و فرهنگی. گستردگی جغرافیایی این قاره به حدی است که 60درصد جمعیت 

جهان را در دل خود جا داده و طبیعی است که با چنین ویژگی های منحصر به فردی مملو از شگفتی 
باشد. عجایب قاره آســیا همواره مورد توجه مردم قاره های دیگر بوده و برخی از آنها به عنوان 

رکورد به ثبت رسیده است.

حشره خوارها
در بسیاری از کشورهای آسیایی، حشرات به عنوان یک ماده غذایی خوشمزه برای مشتریان 
سرو می شود به طوری که کرم ابریشم، عقرب، مار، جیرجیرک و بسیاری از حشرات دیگر در 
فهرست خوراکی های لذیذ کشورهای شرق آسیا به چشم می خورد. به طور دقیق تر حشراتی 
مثل کرم ابریشم در کره، ملخ در ژاپن، رتیل در کامبوج، حشره آبی غول پیکر و تخم مورچه 
در تایلند و کامبوج، زنبور در ژاپن، سوسک در چین و کرم بامبو در تایلند جزو خوراکی های 
لذیذ به شمار می روند. این هم یکی از نکات عجیبی اســت که فقط در آسیا می توان سراغ 
داشت. مگر چند کشــور در جهان وجود دارد که مردم آن حتی با حشرات و جانوران سمی 

یک غذای لذیذ طبخ کنند؟

امید به زندگی
طبق جدیدترین آمارهای جهانی، یک کشور آسیایی صاحب باالترین متوسط 
امید به زندگی است. امید به زندگی مردم ژاپن نزدیک 84سال و این طوالنی ترین 
میزان امید به زندگی در میان کشــورهای جهان است. احتماالً به همین دلیل 
است که بیش از 50هزار نفر از مردم ژاپن بیش از 100سال عمر کرده اند. در این 
کشور متوسط امید به زندگی یک مرد نزدیک 81سال و متوسط امید به زندگی 
زنان در ژاپن کمی بیشتر از 86سال اســت. البته ماجرای طول عمر ژاپنی ها به 
سبک زندگی آنها هم مربوط می شود اما امید به زندگی هم مسئله مهمی است 

که ژاپنی ها به طور ژنتیک از آن برخوردارند.

جشن تولد 100میلیون نفری
در ویتنام عید سال نو »تت« نامیده می شــود. طبق فرهنگ و سنت 
ویتنامی ها در این روز، یک ســال به ســن همه مردم کشــور اضافه 
می شود. البته چنین رســمی به معنای این نیست که همه مردم این 
کشور در یک روز به دنیا می آیند. در ویتنام سن افراد از روزی که به دنیا 
می آیند، محاسبه نمی شــود بلکه تعداد دفعاتی که هر فرد عید تت را 
جشن گرفته، مبنای محاسبه سن است. بنابراین عید تت یک روز تولد 
عمومی برای همه مردم این کشور 100میلیون نفری به شمار می رود 

که احتماالً بزرگ ترین و باشکوه ترین جشن تولد جهان است.

باالترین ضریب  هوشی
چشم بادامی ها به تیزهوشــی معروف شده اند و 
بســیاری از مردم دنیا به این باور رســیده اند که 
مردم کشورهای شرق آسیا از ضریب هوش باالیی 
برخوردارند. سنگاپور، کره جنوبی و ژاپن باالترین 
میانگین ضریب هوشــی را در جهــان دارند. در 
بررســی های صورت گرفته در سال 2020مردم 
ژاپن باهوش ترین مردم جهان معرفی شدند. در 
این بررسی، 3عامل شامل جوایز نوبل اعطا شده 
به یک کشور )هوش تاریخی(، میانگین آی کیوی 
مردم )هوش نسل کنونی( و نمره تحصیلی افراد 
جامعه )هوش بالقوه نســل آینده( مقایسه شده 
است. ژاپن برنده 22جایزه نوبل است و این سرانه 

بیش از مجموع سایر کشورهای آسیایی است.

کشوری با 150آتشفشان
در کشــور اندونزی که کنار اقیانوس آرام قرار 
دارد، منطقه ای به نام »حلقه آتش« واقع شده 
اســت. طبق آخرین برآوردها 127آتشفشان 
فعال در این کشور وجود دارد و 23آتشفشان 
غیرفعال هم کشف شــده که هر کدام از آنها 
قابلیت فعال شدن را دارند. فعال ترین آتشفشان 
اندونزی در »کوه مراپی« در جزیره جاوا واقع 
است. این آتشفشان معروف به طور معمول هر 
دو یا 3ســال یک بار فوران می کند و بعد از هر 
یک یا دو دهه، یک فوران شــدید دارد. گفته 
می شود یکی از فوران های بســیار عظیم در 
500یا 600ســال قبل به وقوع پیوسته و این 

جزیره را به خاکستر بدل کرده است.

کشورهای صنعتی در ساخت بلندترین برج های دنیا مدام با هم رقابت می کنند و 
بازار چنین رقابتی بین کشورهای شرق آسیا به شدت داغ است. بد نیست بدانید که 
9ساختمان از 10ســاختمان بلند مرتبه جهان در آسیا واقع شده است. بلندترین 
ساختمان جهان هم اکنون برج خلیفه در دبی با ارتفاع 828متر است و در یک دهه 
اخیر این عنوان را در اختیار داشــته. پس از برج خلیفه، برج شانگهای در چین با 
ارتفاع 632متر به عنوان دومین ساختمان بلندمرتبه جهان شناخته می شود و برج 

سلطنتی ساعت مکه با 601متر در جایگاه سوم قرار دارد.

بلندترین برج های جهان

دوستدار برنج
در بیشتر کشورهای آسیایی، برنج غذای اصلی مردم است و بیشتر برنج تولید شده در جهان 
در این قاره مصرف می شود. آسیایی ها 90درصد از کل تولید برنج جهان را مصرف می کنند 
و در این میان کشــورهای تایلند، هندوســتان، چین و بنگالدش با مصرف سرانه بیش از 
70کیلوگرم برنج در سال در رتبه های نخست قرار دارند. در بسیاری از کشورهای آسیایی از 
برنج برای صرف ناهار، شام و حتی صبحانه استفاده می کنند و این قاعده در برخی شهرهای 
شمالی ایران هم وجود دارد. یکی از دالیل مصرف بیش از اندازه برنج در کشورهای آسیایی 

سهولت در کشت و قیمت مقرون به صرفه این محصول است.

پرجزیره ترین کشورهای جهان

بخشی از کشورهای آسیایی از جزیره های پرتعداد تشکیل شده اند. اندونزی سرآمد این کشورها به شمار می رود 
که با 17هزار جزیره، پرجزیره ترین کشور آسیاست و بیشتر ساکنانش جزیره نشین محسوب می شوند. فیلیپین، 
دومین مجمع الجزایر آسیاست که با 7هزار و 107جزیره رتبه دوم را به خودش اختصاص داده است. البته از 7هزار 
و 107 جزیره فیلیپین فقط 100جزیره مسکونی است که 11جزیره آن جمعیت ساکن دارد و فقط 2770جزیره 

با نام شناخته می شوند. جزیره های جنوب شرقی آسیا در اقیانوس های آرام و هند پراکنده شده اند.



گل خانه 16
گشت وگذار در کنار دریاچه

دریاچه زریوار به یکی از مکان ها و قطب های گردشگری در استان کردستان و شهر مریوان 
تبدیل شده و در همه روزهای سال حتی زمستان هم میزبان عالقه مندان است. در چند سال 
گذشته امکانات تفریحی و گردشگری زیادی در اطراف این دریاچه ایجاد شده که در حال 

خدمت رسانی به مسافران و گردشگرانی است که به این منطقه سفر می کنند.

   قایق ســواری: از رایج ترین تفریحاتی که 
در کنــار دریاچه زریــوار با اســتقبال فراوان 
روبه رو می شــود، قایقرانی اســت. قایق های 
پدالی، موتــوری و پارویی یکــی از اصلی ترین 
سرگرمی هایی اســت که گردشگران با ورود به 
این منطقه به سراغش می روند و از آنها استفاده 
می کنند. فضای مناســب، زیبا و چشم نواز در 
محیط پیرامــون دریاچه زریــوار و همچنین 
طراوتی که با عبور نســیم از روی آب می وزد، 
قایق ســواری را در این دریاچه جذاب تر از هر 

مکان دیگری کرده است.
   ماهیگیــری: از دیگر تفریحــات رایج در 
زریوار ماهیگیری است. اگر عده ای را دیدید که 
به صورت خطی لب آب مدت ها نشسته اند و پلک 
هم نمی زنند تعجب نکنیــد؛ اینها ماهیگیرانی 
هســتند که به انتظــار گیر افتــادن ماهی در 
قالب شــان مجبور هستند ســاعت ها بدون 
حرکت فقط به آب خیره شوند تا شاید بتوانند از 
ماهی های این دریاچه سهمی داشته باشند. پس 
اگر به این تفریح عالقه دارید، در زمان رفتن به 
سمت این دریاچه تجهیزات متناسب این تفریح 

را همراه تان داشته باشید.
   عکاسی: فضای دریاچه و اطراف آن به حدی 
زیبا و جذاب است که یک تفریح متفاوت هم در 
کنار این دریاچه شکل گرفته و طرفداران زیادی 
هم پیدا کرده است. عکاسان حرفه ای، زریوار را 
یکی از مکان های مهم برای این منظور می دانند 
و عالوه بر عکاسی شــخصی، از افرادی هم که 
تمایل به گرفتن عکس های شخصی در طبیعت 

و این دریاچه را داشته باشند با گرفتن هزینه ای 
مشخص عکاسی می کنند. پس اگر تجهیزات 
الزم برای عکاسی از این منطقه را ندارید نگران 
از دســت دادن موقعیت نباشــید و خودتان را 
بسپارید به عکاسان حرفه ای محیطی تا این کار 
را برای شما به بهترین شکل ممکن انجام بدهند.
   پرنده نگری: پس از آنکه گونه های مختلفی از 
پرندگان و حیوانات در اطراف این دریاچه دیده 
شد و همچنین با ثبت این منطقه به عنوان یکی 
از زیستگاه های مهم در سازمان میراث فرهنگی، 
افراد زیــادی از عالقه مندان بــه محیط های 
طبیعی بــرای دیدن این جانــوران و پرندگان 
به ســمت این دریاچه راهی شدند تا از نزدیک 
این پرندگان و حیوانات را به نظاره بنشــینند. 
هم اکنون پرنده نگری یکی از تفریحات جذاب و 
البته خاص پسند در اطراف دریاچه زریوار است 
که در همه روزهای سال افراد عالقه مند به این 

سبک از تفریح را به سمت خود جذب می کند.
   پاراگالیدر: دریاچه زریوار به وسیله کوه هایی 
که در اطراف آن جای گرفته محصور شــده و 
همچون نگینی می درخشــد اما دوســتداران 
طبیعت و تفریحــات خاص، این امــکان را به 
فرصتی برای خالی کردن هیجان های درونی و 
استفاده حداکثری از محیط اطراف تبدیل و یک 
سایت پروازی در کنار دریاچه زریوار راه اندازی 
کرده اند. هم اکنون یکی دیگر از تفریحاتی که 
شما می توانید در کنار این دریاچه تجربه کنید، 
استفاده از پاراگالیدر است که درصورت مساعد 
بودن شرایط جوی در اختیار همه قرار می گیرد.

بسته پیشنهادی

  ماجراجویی های بزرگ
تصور کنیــد قصد ســفر دارید 
امــا با شــرایط فعلی ســفرهای 
طوالنــی و ماجراجویانه روزبه روز 
دست نیافتنی تر می شود. قدیمی ها 
به درستی اعتقاد داشتند که سفر 
انســان را کامل می کنــد و روح 
آدم را جوان تــر می ســازد اما در 
شــرایط فعلی کــه تجربه کردن 
سخت است باید با کتاب خواندن 
این تجربــه را از دیگران کســب 
کــرد. کتــاب ماجراجویی های 
 بــزرگ Grand Adventure را

 Alastair Humphreys تألیــف 
کرده است. او به عنوان ماجراجوی 
برتر نشــنال جئوگرافیک معرفی 
شــده و بــرای عالقه منــدان به 
ماجراجویی راهنمای بسیار مفیدی 
فراهم کرده؛ از دوچرخه سواری در 
کیپ تاون در کشور آفریقای جنوبی 
تا کایاک سواری در رودخانه های 
وحشی آالسکا و پیمودن مسیر یک 
کشور تا کشــور دیگر با پای پیاده 
به صورت ماجراجویانه، تجربه هایی 
است که در این کتاب نوشته شده 

است.

کتاب

  اورست
همیشــه فیلم های ماجراجویی 
جذاب اســت و طرفداران زیادی 
دارد. در این مدل فیلم ها همزمان 
با موضوع فیلم هیجان هم سرتاسر 
ذهن مخاطــب را درگیــر خود 
می کند و معموالً مخاطب را تا انتها 
درگیر داســتان اصلی و حواشی 
فیلــم می کند. »اورســت« یک 
فیلم ماجراجویانه در کوهســتان 
است که براساس داستان واقعی 
و تلخی کــه در ســال1۹۹6 در 
کوه اورســت اتفاق افتاد، ساخته 
شده؛ حادثه ای که در آن ۸نفر از 
کوهنوردان جان خود را از دست 
دادند و در آن زمــان این موضوع 
بسیار در میان عالقه مندان به این 
ورزش مورد توجه قرار گرفت. این 
فیلم تالش های 2گروه کوهنوردی 
را برای بقا نشان می دهد. داستان 
این فیلم هنوز هم یکی از تلخ ترین 
وقایعــی ا ســت کــه در دنیای 

کوهنوردی رخ داده است.

فیلم 

  عمارت دبیرالملک
حوالی چهارراه سرچشـمه تهران، 
وسط رفت وآمدها و در شلوغ ترین 
منطقه شهر، خانه ارزشـمندی از 
دوران گذشته به جا مانده اســـت 
که عمارت دبیرالملــک نام دارد. 
این عمارت با تزئیناتــی اروپایی 
در محله تاریخی عودالجان جای 
گرفته است. دبیرالملک 4ســـال 
به عنوان منشی میرزا تقی خان وزیر 
نظام همـراه او در ارزنه الـروم بـوده 
و در روزگار صـدارت امیرکبیر نیز 
چندین سال منشی گری او را انجام 
داده اســت. این بنا نمونه بارزی از 
معماری دوره قاجاراسـت که در آن 
نفوذ معمـاری غرب و اروپایی دیده 
می شود. علت آن هم ســـفرهای 
شـاهان قاجار به اروپا و عالقه آنها به 
اسـتفاده از سـبک غربی و اروپایی 
در معمـاری بود. در معماری این بنا 
نیز از سـبک ترکیبی استفاده شده 

و به شکلی کاماًل متقارن است.

تهرانگردی

 سراغ چند جاذبه طبیعی زیبای کردستان رفته ایم 
که در فصل بهار جذابیتی دوچندان دارد

سالو خوش هاتی، فه رموو

استان کردســتان یکی از اصیل ترین استان ها و فرهنگ ها در کشــور را دارد که ریشه آن  به هزاران ســال قبل برمی گردد. این استان از نظر 
شرایط زیست محیطی یکی از غنی ترین استان ها در کشــور اســت که عالوه بر گونه های مختلف جانوری، بافت و پوشش گیاهی متنوعی هم 
در گوشه و کنار آن به چشــم می خورد که منابع ارزشمندی در چرخه محیط زیست به حســاب می آیند. به لطف همین محیط زیست ارزشمند، 
طبیعت بکر و زیبایی هم در این اســتان شــکل گرفته که هر کدام به تنهایی یک مکان جذاب برای گردشــگری محسوب می شود و همه روزه 
 پذیرای عالقه مندان زیادی از گوشــه و کنار این کشــور پهناور اســت. در باال هم با زبان شــیرین کردی طرفداران طبیعت را به این استان 

دعوت کرده ایم؛ »سالم خوش آمدی، بفرما«.

ب
پرآ

 و 
ل

ص
رف

ها
چ

ش
بخ

فا
 ش

ی
ها

ب 
آ

وه
ل ک

ز د
ر ا

جا
نف

ا
ها

ت 
سن

ل 
ر د

ن د
در

م

رودخانه سیروان به عنوان طوالنی ترین رودخانه کردستان و پنجمین رودخانه داخلی پرآب ایران شناخته می شود. این رودخانه 
در جنوب غربی کردستان جاری است و یکی از معروف ترین جاذبه های گردشگری منطقه محسوب می شود؛ رودخانه ای خروشان 

که می توان از آن به عنوان خالق شاهکاری بی بدیل از طبیعت در دل زیبایی های رؤیایی اورامان نام برد. این رود همچنین محلی برای 
انجام تمرینات قایقرانی و میزبانی مسابقات بین المللی و ملی است. البته این رود همانقدر که زیبا و دوست داشتنی است، به دلیل باال بودن 

جریان و خروش باالیش خطرناک هم هست و شنا در آن به خصوص برای کودکان و افراد غیرحرفه ای بسیار مرگبار خواهد بود. از این رود 
می توان به عنوان تقسیم کننده منطقه باستانی اورامان به 2بخش مجزا نام برد؛ بخش هایی کامال جدا از یکدیگر که تنها توسط پل دوآب و در 25کیلومتری شمال غربی 

پاوه به یکدیگر مرتبط می شوند. سیروان بعد از طی کردن مسیری بسیار طوالنی و البته پرپیچ و خم بعد از ملحق شدن به رودخانه لیلی وارد کردستان عراق شده و 
از آنجا بعد از پیوستن به رودخانه دیاله به رود بزرگ دجله می ریزد و از آنجا به مقصد نهایی اش یعنی خلیج فارس وارد می شود. از کرانه های این رودخانه و دامنه 

کوه های اورامان به عنوان مقصدی بهشت گونه برای عالقه مندان به طبیعت نام برده می شود؛ مقصدی جذاب با چشمه های فراوان، چراگاه های سرسبز و 
گونه هایی متفاوت از انواع گیاهان و جانوران زیبا در استان کردستان که عالوه بر زیبایی و منحصر به فرد بودن، اکوسیستم منطقه را تحت تأثیر قرار داده است.

چشمه های معدنی همیشه یکی از جذاب ترین و البته متفاوت ترین جاذبه های گردشگری هستند. همیشه نقطه ای که این چشمه ها 
از دل زمین می جوشند و بیرون می ریزند قابل رویت نیست اما همان تعدادی که در دسترس هستند از اهمیت باالیی برخوردارند. 

چشمه آب معدنی باباگرگر که با نام چشمه دنگز هم شناخته می شود، در روستای باباگرگر و در حدود 1۸کیلومتری شمال شرقی 
شهرستان قروه قرار دارد. آب این چشمه به رنگ سرخ و گاهی لیمویی به نظر می رسد و برای بیماری های سودایی، پوستی، سوء هاضمه 

و بسیاری از بیماری های گوارشی و همچنین راشیتیسم و تورم مؤثر است. در ترکیب آب این چشمه گوگرد هم وجود دارد که این احتمال 
را می توان داد که از دهانه یک آتشفشان خاموش بیرون می آید. آب چشمه ای که از دل زمین می جوشد، با جمع شدن در استخری دایره ای شکل، منظره جالبی را 

به وجود می آورد. عالوه بر این چشمه، در کنار روستای باباگرگر آرامگاه یکی از امامزادگان به نام سیدجالل، مشهور به باباگرگر وجود دارد که گفته می شود از نوادگان 
امام باقر)ع( است و بنای این مقبره روی صخره سنگی ساخته شده است. در پایین این بنا سوراخی به قطر 1۰ سانتی متر وجود دارد که بادی با سرعت زیاد و بوی 

تند گوگرد از آن خارج می شود. مسافرانی که به این مکان می آیند عموما اعتقاداتی دارند و سکه ای در آن سوراخ می اندازند، سپس جلوی سوراخ را با دست 
می گیرند و بعد از مدت کوتاهی رها می کنند. این اعتقاد وجود دارد که اگر پس از رها کردن دست شیء به بیرون پرتاب شود، نیاز آن شخص برآورده می شود.

رودخانه 
سیروان 

چشمه 
بابا گرگر

آبشار بل اورامان در استان کردستان و در یکی از روستاهای منطقه اورامان، در نزدیکی مرز استان کرمانشاه واقع شده. در 
کنار روستای بلو در جاده ای که به کوسه هجیج ختم می شود، آبشاری زیبا وجود دارد که به عقیده کارشناسان یکی از بهترین 
آب ها برای شرب است. این آب با فشار زیاد و حجم باال از میان شکاف کوهی به سمت بیرون پرتاب می شود که از زیبایی و جلوه 
خاصی برخوردار است. آبشار بل در مسیری که دارد به رودخانه ســیروان می ریزد و سپس وارد خاک عراق می شود. همچنین 
این آبشار آب خود را هم از چشمه ای به همین نام در باالدست تأمین می کند. این سرچشمه در زبان کردی به نام کانی بل معروف 

است و احتماالً نام خود را از خدای آب بابلیان باستان که بل نام داشت، گرفته و محل خروج آب این چشمه از دل کوه شباهت بسیاری به دهانه یک غار که 
به علت ریزش مسدود شده باشد دارد. آبی که از چشمه و آبشار بل جاری می شود، از نظر کیفی جزو بهترین آب های معدنی دنیا بوده و امالح آن ازجمله 
نیترات، کلراید، فلوراید و سختی کاماًل استاندارد است. در گذشته استفاده از آب این چشمه با وجود گوارایی و فراوانی آن، تنها به دلیل فاصله کمی که 
با رودخانه سیروان داشت فراهم نبود و تنها به ساخت آسیابی روی آن خالصه می شد اما در چند سال گذشته چندین واحد تولید آب معدنی و یک 

مرکز پرورش ماهیان سردآبی با استفاده از آب این رودخانه احداث شده است.

با توسعه صنعت گردشگری و استقبال مردم از این صنعت، در سال های گذشته شاهد رشد چشمگیری در این زمینه بوده ایم. یکی از 
مواردی که در این بین رشد فراوانی داشته و افراد زیادی را هم به سمت خود جذب کرده مدرن شدن روستاها و بافت آنهاست و اضافه 
شدن رویکرد خانه های بومگردی برای دوری از زندگی تجمالتی شهری در این بین با پیشرفت فراوانی روبه رو بوده است. روستای طاینه در 
دل استان کردستان هم یکی از این مکان هاست که نه تنها در بین اهالی منطقه از اهمیت ویژه ای برخوردار است، بلکه با به روز شدن و اضافه 
شدن مکان های بومگردی مدرن، در بین مسافران خارج از استان هم شناخته شده و مورد استقبال قرار گرفته است. این روستا در روزهایی از 

سال شاهد مراسم ویژه ای است که اهالی منطقه دور هم جمع می شوند و مراسم سنتی شان را به اجرا می گذارند. در این روستا باغ های فراوان انگور و سایر میوه ها وجود 
دارد که در یک روز خاص اهالی روستا و منطقه گرد هم می  آیند و مراسم سنتی بوالو )تهیه کشمش( را به نمایش می گذارند و تصاویر به یادماندنی از حضور اهالی و 
مسافران را به وجود می آورند. روستای طاینه در کیلومتر4۰ جاده سنندج به کامیاران قرار دارد که به راحتی در دسترس است. در این روستا یک زوج هنرمند هم 
حضور دارند که پذیرای مسافران و گردشگران هستند؛ آنها با ایجاد یک بومگردی جذاب در باال رفتن رفت وآمد مسافران و همچنین آشنایی با فرهنگ منطقه نقش 
به سزایی ایفا می کنند. آنها عالوه بر احداث بومگردی، موزه ای متفاوت از وسایل موسیقی شخصی شان هم راه اندازی کرده اند که از ارزش باالیی برخوردار است.

 آبشار 
بل

روستای 
طاینه

آتش در طبیعت
یکــی از مهم تریــن عناصر حیات 
در جهان آتش اســت که بدون آن 
جریان زندگــی از حرکت خواهد 
ایستاد. برای استفاده از گرما و نور 
این آتش باید بســیار حساب شده 
عمل کرد؛ زیــرا همانطور که آتش 
می تواند به زندگی حیات ببخشد، 
می تواند حیات زندگی انسان را هم 
درصورت استفاده نادرست به خطر 
بیندازد. یکی از ایــن موارد که در 
اثر بی احتیاطی انســان ها خسارت 
به بار  می آورد، روشــن کردن بدون 
رعایت مســائل و نکات الزم ایمنی 
در جنگل است. برای لذت بردن از 
نور و گرمای آتــش در مکان هایی 
مانند جنگل که ماهیت آن از چوب 
است، باید بســیار بااحتیاط روشن 
شود و مستلزم رعایت نکاتی است 
 کــه در ادامه به چند مــورد کوتاه 

اشاره می کنیم.

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

دریاچه زریوار  در فصل بهار طبیعتی 
چشم نواز و مثال زدنی دارد

نگین شیرین 
کردستان

در استان های غربی کشور معموالً 
زمستان ها بسیار ســرد است و 
روزهای کمتری را می توان تجربه 
کرد که سوز هوا همچون سوزن روی 
پوست صورت فرود نیاید اما همین 
هوای سرد و بارش برف هایی که گاه 
تا 6متر ارتفاع را تجربه می کنند، 
نوید یک بهار بی نظیر را می دهد که چشم هر بیننده ای را 
مسحور تماشای خود می کند. هرچه از روزهای اول فصل 
بهار دورتر و به تابستان نزدیک تر شویم، از طراوت و زیبایی 
منطقه کاسته می شود اما به این معنی نیست که تابستان 
متفاوت باشــد و همه  چیز تغییر کند. با همه این صحبت ها 
و باتوجه به اینکه هنوز زمان زیادی از شــروع فصل بهار 
نگذشته، فرصت را از دســت ندهید و سری به این استان 
جذاب بزنید تا از تصاویر کارت پستالی و نقاشی های طبیعی 
خدا حداکثر استفاده را ببرید و روحتان جال پیدا کند. در این 
گزارش سری زده ایم به دریاچه زریوار در استان کردستان 
که عالوه بر قدمت باستانی و تاریخی این دریاچه، در فصل 
بهار به شدت جذاب می شود و میزبان عالقه مندان زیادی از 

سرتاسر ایران و جهان خواهد بود.

مجتبی یارزمان

مانند هر کار دیگری روشن کردن آتش 
هم نیازمند مکان مناســب است. قبل از 
روشــن کردن، محیط اطراف را با دقت 
نگاه کنید و با توجه به حجم آتشــی که 
قرار اســت برپا کنید، اطــراف را کاماًل 

ایمن سازی  کنید.

مکان یابی

جهت وزش باد یکی از مهم ترین مواردی 
است که باید حتماً به آن دقت کنید. وزش 
باد نامناسب یا مانع از روشن شدن آتش 
می شود یا ممکن است باعث افزایش حجم 
و وسعت و انتقال به شــاخ و برگ اطراف 

شود.

جهت باد

در هر مکانی کــه هســتید و باتوجه به 
شــرایط موجود مقدار آتش را برپا کنید. 
در مکان هایــی که تراکــم بافت جنگل 
باالست و شاخ و برگ زیادی در اطراف تان 
 اســت به هیچ عنوان با مقیاس باال آتش 

برپا نکنید.

حجم آتش

پوشش گیاهی و بافت جنگلی هر منطقه 
متفاوت است و همین موضوع در مشتعل 
بودن آن هم بســیار اثرگذار اســت. پس 
دقت کنیــد که چوب جنگلــی که آتش 
برپا می کنید، قابل اشتعال تر از نمونه های 
مشــابه نباشــد. از بومیان محلی کمک 

بگیرید.

پوشش گیاهی

معموالً برای روشــن کردن آتش از مواد 
قابل اشتعال سریع استفاده می شود. بهتر 
اســت به باقیمانده و محل نگهداری آنها 

به طور ویژه توجه کنید.

مواد آتش زا

یکی از موارد شــایع در آتش سوزی های 
جنگلی، روشن ماندن آتش پس از استفاده 
است. تا از خاموش شدن کامل آن مطمئن 

نشدید آن محل را ترک نکنید.

خاموش کردن

درباره زریوار

اقامت و استراحت در زریوار

دریاچه زریوار که در میان اهالی و بومیان منطقه از اهمیت باالیی برخوردار 
است، یکی از بزرگ ترین تاالب های آب شــیرین در ایران به شمار می رود 
که در استان کردستان به یک قطب مهم گردشگری هم تبدیل شده است. 
درباره این دریاچه داستان ها و افسانه های زیادی مطرح شده و همین دلیل 
کافی ا ست تا متوجه تاریخ و قدمت آن بشویم. البته هنوز هیچ کدام از این 
خیال پردازی ها به اثبات نرسیده و کسی هم نتوانسته آنها را از ذهن مردم 
منطقه پاک کند. دریاچه زریوار در 3کیلومتری شــهر مریوان قرار دارد و 
موقعیت جغرافیایی آن به گونه ای است که زمستان های بسیار سرد و پوشیده 
از برف و تابســتان های خنک و سرســبزی را تجربه می کند. این دریاچه 
برخالف بسیاری دیگر از دریاچه ها که آب آنها از طریق رودخانه و کوه تأمین 
می شود، از چشمه هایی که در کف آن وجود دارد باال می آید و پر می شود و 
به همین دلیل عالوه بر شیرین بودن آب رودخانه، خالی از هرگونه آلودگی 
است. عمق دریاچه در قســمت های مختلف آن متفاوت است اما کمترین 
میزان آن به بیش از 2متر می رســد و به همین علت به راحتی می توان در 
زریوار قایق سواری کرد و از چرخیدن در میان این آب های زالل حداکثر لذت 
را برد. این دریاچه در سال13۸۸ به عنوان یک اثر ملی به ثبت رسید و عالوه 
بر این به عنوان یکی از زیســتگاه های مهم برای حیات وحش منطقه، وارد 

فهرست سازمان محیط زیست هم شده است.

برای رفتن به مکان های طبیعی افراد به 2دسته اصلی تقسیم می شوند؛ دسته 
اول کسانی هستند که فارغ از زندگی روزمره و ماشینی، به دامان طبیعت پناه 
آورده اند و ساعت هایی که در این مکان ها هستند را غنیمت می دانند و با پایان 
روز دوباره به سمت زندگی عادی و روال همیشگی برمی گردند. برای این دسته 
از افراد تفریحات زیادی در کنار دریاچه زریوار فراهم است و به راحتی می توانند 
از آنها حداکثر استفاده را ببرند و یک روز به یاد ماندنی را بگذرانند اما دسته دوم 
کمی متفاوت تر از گروه اول به طبیعت نگاه می کنند و برای رفتن به این مکان ها 
تنها به چند ساعت و یک روز بسنده نکرده و شب  هم از سکوت و آرامش محیط 
استفاده می کنند. در کنار دریاچه زریوار بسیاری هستند که شب کمپ به پا 
می کنند و این لذت را هم تجربه می کنند. اگر شما هم عالقه دارید شب در 
زریوار بمانید و امکان برپا کردن کمــپ را ندارید، می توانید از بوم گردی ها و 

مکان های اقامتی ای که با فاصله کم از دریاچه قرار دارند استفاده کنید.
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درسی از آنفیلد

 فینال 
سبز و قرمز

 فوتبال مهم است 
اما انسانیت خیلی خیلی مهم تر

لیورپول بازی بزرگ این هفته فوتبال انگلیس را 
با 4گل از رقیب دیرینه اش یعنی منچستریونایتد 
برد، با این حال پیروزی بزرگ دیگر این تیم روی 
سکوها رقم خورد؛ جایی که هواداران در دقیقه 
هفتم بازی سر پا ایســتادند و به افتخار کریس 
رونالدو کــف زدند. چرا؟ چون ســتاره پرتغالی 
تیم حریف به دلیل از دست دادن فرزند پسرش 
داغدار بود و اصال به همین دلیل نتوانســت در 
این مسابقه حاضر شــود. رونالدو یک دوقلو در 
راه داشت که فرزند پسرش از دست رفت و تنها 
دختر او سالم به دنیا آمد. کریس این خبر را در 
صفحه اینستاگرامش منتشر کرد و البته نوشت 
که بسیار اندوهگین است. بعد از انتشار این خبر، 
لیورپولی ها تصمیم گرفتند به بازیکن پرتغالی 

دلگرمی بدهند و این کار را هم انجام دادند.
طبیعتا رفتار دوستانه هواداران لیورپول بازتاب 
بسیار مثبتی داشت؛ مخصوصا از این جهت که 
آنها و منچســتریونایتد دو دشــمن قدیمی در 
فوتبال جزیره به شــمار می آیند، اما انســانیت 
همیشه از فوتبال مهم تر است. این درسی است 
که کاش خیلی ها در ایران هم فرا گرفته باشند. 
ما ریشه های ستبر تاریخی داریم و به واقع حیف 
اســت اگر به خاطر فوتبال چنیــن به جان هم 
بیفتیم و مرده و زنده هم را به فحش بکشــیم. 
شــاید دیده باشــید و اگر ندیده اید خوش به 
حال تان؛ اما عده ای از به اصطالح هواداران فوتبال 
ایران در کل کل های ســخیف و مبتذل شــان 
حتی به چهره های فقید باشگاه رقیب هم رحم 
نمی کنند. این همه زشتی و پلشتی، این میزان 
خشونت کالمی به خاطر چه؟ به خاطر فوتبال؟ 
ببینید که خود انگلیسی ها به عنوان مبدعان این 
رشته ورزشــی در چنین مواردی چه رفتاری از 

خود نشان می دهند... افسوس.

نساجی و آلومینیوم به فینال رسیدند و 
ورزشگاه آزادی می تواند میزبان یک بازی 

پرشور و پرتماشاگر باشد، اما برگزارکنندگان 
هنوز بین تهران و تبریز تردید دارند

فینال جام حذفی ایــران در فصل 1400-01 
به یکــی از جالب ترین فینال هــای تاریخ این 
رقابت ها بدل شد. نساجی قائمشهر و آلومینیوم 
اراک، دو تیمی که تا به حال رنگ نیمه نهایی 
را هم ندیده بودند، به فینال رسیدند و حاال در 
نزدیک ترین فاصله ممکن با جامی هستند که 
هرگز از این نزدیکی بــه آن نگاه نکرده بودند. 
این یک اتفاق مثبت برای جام حذفی اســت 
که تیم های ریشــه دار اما کوچک شهرستانی 
را در این مرحله می بیند و شور و حال عجیب 
و بی سابقه ای را در دو شــهر اراک و قائمشهر 
ایجاد کرده است؛ البته به شرط آنکه مسئوالن 
برگزاری در انتخاب میزبان بازی فینال دچار 
اشتباه نشوند و هواداران دو تیم را از تماشای 

این بازی محروم نکنند.

  صعود با پنالتی، قبل از پنالتی
سه شنبه شب در بازی دوم از مرحله نیمه نهایی، 
نساجی قائمشهر کامال بر حریف دسته اولی اش 
برتری داشت اما سختی زیادی کشید تا باالخره 
این تیم را در پایان 120دقیقه شکســت داد. 
مالکیت توپ 70 به 30 و ثبت 777پاس برای 
تیم نســاجی کامال نشــان دهنده شکل بازی 
و احاطه کامل میزبان بر توپ و زمین اســت؛ 
البته میزبانی که مثل بازی های لیگ در زمین 
بی طــرف از میهمانش پذیرایــی می کرد، اما 
حضور پرشــور هزاران تماشاگر قائمشهری در 
تهران، حس و حال ویژه ای به بازی بخشــیده 
بود و نساجی را کامال از امتیاز میزبانی بهره مند 
می کرد. نساجی با وجود این مالکیت باال و زدن 
21شــوت نتوانســت موقعیت های خطرناک 
زیادی خلق کند و تا دقیقه118 هم بدون گل 
ماند. اما نهایتا محمدمهدی نظری یک پنالتی 
برای میزبان پرطرفدار این بازی گرفت و حامد 
شیری هم مثل همیشــه توپ را تبدیل به گل 
کرد. ضربه پنالتی شیری، ششمین ضربه داخل 
چارچوب نساجی بود و این تیم را مقابل حریفی 
برنده کرد که در طــول 120دقیقه فقط یک 

ضربه داخل چارچوب داشت.

  7اردیبهشت، انشاءاهلل آزادی
بالفاصله بعــد از پایان بــازی و در حالی  که 
هواداران نساجی مشغول پایکوبی در ورزشگاه 
آزادی بودند، مســئوالن برگزاری مسابقات 
اعالم کردند بازی فینال در ورزشــگاه یادگار 
امام شهر تبریز برگزار خواهد شد. این تصمیم 
البته با انتقاد هواداران هر دو تیم و رســانه ها 
روبه رو شــد. طبیعی اســت که هــر دو تیم 
آلومینیوم و نساجی، بازی در ورزشگاه آزادی 

را ترجیح می دهند و با 
توجه به فاصله مساوی 

هر دو شــهر با تهران، انتخاب این ورزشــگاه 
می تواند تصمیم عادالنه ای باشد.

فوتبال ایران
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منهای مهدی
طارمی ویترین فریبنده لژیونرهای ایرانی است؛ 
غیراز او اما اوضاع اصال خوب نیست و خبرهای 
خوبی از آسیا گرفته تا اروپا به گوش نمی رسد

19

دژاگه 36ساله دلش می خواهد دوران حرفه ای 
فوتبالش را در یکی از 2قطب سنتی کشور تمام 

کند.  آیا او به درد سرخابی ها می خورد؟

شب صعود نکو؟دیر آمدی ای نگار سرمست
در پنجمین شب از مرحله گروهی رقابت های 

لیگ قهرمانان آسیا دو تیم فوالد و سپاهان 
امشب به مصاف حریفان می روند

18

 روز مانده تا 
جام جهانی

پخش زنده روز

مس 

آلومینیوم

پرسپولیس

سپاهان

فجر 

نساجی

پیکان

استقالل

20:00

19:00

20:40

18:30

سه شنبه 13 اردیبهشت 1401

چهارشنبه 14 اردیبهشت 1401

لیگ برتر ایران - هفته 25

نفت.م.س

فوالد

تراکتور

گل گهر

20:30

20:30

پدیده

هوادار

صنعت نفت

ذوب آهن

18:00

19:00

برنامه بازی

سپاهان

پاختاکور
21:45

لیگ قهرمانان آسیا

شنبه 3 اردیبهشت1401

جمعه 2 اردیبهشت1401

الغرافه

فوالد
00:45

جام حذفی - فینال

 آلومینیوم اراک

نساجی مازندران
19:00

چهارشنبه 7 اردیبهشت 1401

رئال سوسیداد

بارسلونا
00:00

اللیگا اسپانیا

سوژه روز

 ادامه  در
 صفحه19

18

ناصر عليزاده، برنده مدال طالی 
قهرمانی آسيا بالفاصله بعد از 
بازگشت به تهران به اردو برمی گردد 
تا برای رقابت های بعدی آماده شود

هدفم مدال 
المپیک است

کشتی فرنگی ايران 
بيشترين طال را در 

قهرمانی آسيا گرفت 
اما به لحاظ امتيازی 

دوم شد و عنوان 
نايب قهرمانی قاره را 

به دست آورد

نایب قهرمان
 با  ۴ قهرمان
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ول کنید، بگذارید کارش را انجام بدهد

به به؛ عجب لیگ بامزه ای

وقت کشی خیلی بد است؟

احمد گوهری در فضایی پر از تردید 
به پرسپولیس اضافه شد؛ زمانی که 
حامد لک رو به افول گذاشته بود 
و انتظار می رفــت او نقص بزرگ 
درون دروازه ســرخ ها را پوشــش 
بدهد. گوهری اما در این مدت عملكرد 
پرنوسانی داشته است؛ بعضی ها از او شكایت دارند و بعضی ها 
از این دروازه بان راضی هســتند. با این حال حتی آنهایی که 
گوهری را تأیید می کنند هم این دروازه بان را در حد تیم ملی 
نمی دانند. در تمام این کشــور احتماال فقط یک نفر چنین 
تفكری دارد و او نیما نكیساست! دروازه بان اسبق پرسپولیس 
که کال اظهارنظــر عجیب و غریب کم نــدارد، گفته گوهری 
می تواند به تیم ملی دعوت شود. تنها خاصیت این اظهارنظر 
اغراق آمیز شاید این باشد که همین نیمچه تمرکز گوهری را 

هم به هم بزند. ول کنید این بنده خدا را!

یكــی از ســوژه های لیگ امســال، 
برگزاری مسابقات تیم های مختلف 
در زمین های بی طرف بوده است. 
غیراز پرسپولیس و سپاهان که با 
نظر کمیته انضباطی هــر دو دیدار 
این فصل شان را در شهر بی طرف برگزار 
کردند، تیم هایی هم بودند که به دلیل نداشتن زمین باکیفیت ناچار 
شدند به شهرهای دیگر بروند. نساجی مازندران امسال خیلی از 
مسابقات خانگی اش را در مشهد برگزار کرد و این اواخر مسئوالن 
فجرسپاسی شیراز هم همین تصمیم را گرفتند. با این حال در 
شــرایطی که تیم های غیرمشــهدی راهی این شهر می شوند، 
تنها نماینده خراسان در لیگ برتر یعنی پدیده تصمیم گرفته در 
ورزشگاه انقالب کرج میزبان رقبا باشد! پدیده خیلی وقت است 
در تهران تمرین می کند و حاال تصمیم گرفته همین نزدیكی هم 

بازی کند. انصافا کجای دنیا چنین لیگ بامزه ای سراغ دارید؟

دومین بازی مرحله نیمه نهایی جام 
حذفی را نساجی از مس کرمان برد. 
تیم مازندرانــی در آخرین دقایق 
وقت های اضافی از روی یک ضربه 
پنالتی به گل رسید. دیدار فینال در 
تبریز بین نســاجی و آلومینیوم اراک 
برگزار خواهد شد. با احترام به تیم دســته اولی مس، صعود 
نساجی به خاطر هواداران پرشمار و وفادارش اتفاق زیبایی بود. 
با این حال مصاحبه بعد از بازی علیرضا حقیقی خیلی جالب 
بود. گلر نساجی گفت:»تیم مس فقط وقت تلف می کرد.« البته 
که روی زمین افتادن بازیكنان و وقت تلف کردن آنها خیلی کار 
بدی است. فقط حس می کنیم آقای حقیقی همین یكی، دو روز 
اخیر به این نتیجه رسیده است. به ایشان توصیه می کنیم بازی 
مرحله قبلی تیمش برابر استقالل را یک دور دیگر نگاه کند و 

نظرش را در مورد وقت کشی بگوید!

تساوی سپاهان مقابل التعاون باعث شد 
باالخره یكی از 4تیم عربســتانی از صدر 
جدول گروه خودش پایین بیاید. تا پایان 
روز ســوم رقابت های لیگ قهرمانان آسیا 
هر 4تیم عربســتانی در گروه های خودشان صدرنشین بودند و فقط در 
گروه فوالد که تنها گروه خالی از تیم های عربستانی است تیم الغرافه قطر 
صدرنشین بود. در روز چهارم که نخستین بازی های دور برگشت برگزار 
شد 3تیم الهالل، الشباب و الفیصلی صدرنشینی خود را حفظ کردند اما 
التعاون با تساوی یک-یک مقابل سپاهان شاهد سبقت الدوحیل بود که 
با برتری مقابل پاختاکور به صدر جدول صعود کرد. التعاون حاال با 7امتیاز 
پشت سر الدوحیل 9امتیازی است. در گروهC نیز فوالد ایران با 8امتیاز 

در صدر است.

تیم الهالل چهارمین بــازی اش را هم در 
لیگ قهرمانان این فصل با پیروزی پشت 
سر گذاشت تا همچنان صد درصد امتیازات 
 ممكن را کســب کرده باشــد. الهالل در

 گروهA به 4پیروزی از 4بازی رسیده و فعال بهترین عملكرد را در میان 
همه تیم های غرب آسیا دارد. بعد از این تیم که مدافع عنوان قهرمانی هم 
هست، الشباب عربستان با کسب 10امتیاز دوم است و الدوحیل نیز با 
9امتیاز عنوان سوم این منطقه را در اختیار دارد. الفیصلی عربستان و فوالد 
ایران با 8امتیاز 2 صدرنشین بعدی و تیم های چهارم و پنجم غرب آسیا 
هستند. در جمع تیم های دوم التعاون عربستان و الریان قطر با 7امتیاز 
به نظر بیشترین شانس را برای صعود دارند. شباب االهلی امارات هم با 

6امتیاز فعال هشتمین تیم غرب آسیا است.

و اما بررســی امتیازات لیــگ قهرمانان 
براساس کشورهای حاضر، نشان می دهد 
عربستانی ها همچنان موفق ترین تیم های 
این مسابقات هستند. 4تیم عربستانی تا این 
مقطع مجموعا 37امتیاز گرفته اند و میانگین امتیازات آنها 9.25بوده است. 
کشور دوم فاصله زیادی با عربستان دارد؛ قطر با 3تیمی که در این مسابقات 
دارد فعال 25امتیاز کســب کرده و میانگین 6.25امتیاز را به جا گذاشته 
اســت. تیم های ایرانی به طور میانگین 6امتیاز دارند و با فاصله ای ناچیز 
پشت سر قطر قرار می گیرند. در رتبه های چهارم به بعد فاصله کشورها 
خیلی نزدیک است. اماراتی ها به طور میانگین 4.33امتیاز دارند و 3کشور 
ازبكستان، عراق و اردن هم به میانگین 4امتیاز رسیده اند. تاجیكستان با 

تنها تیمش -استقالل- تنها کشور بدون امتیاز مسابقات است.

نكته بازی

متریكاآماربازی
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والیبالی ها در راه 
قزاقستان 

تیم والیبال باریج اسانس که فصل پیش قهرمان 
لیگ برتر والیبال زنان شــد در جام باشگاه های 
آسیا شرکت می کند. این مســابقات از چهارم 
اردیبهشــت به میزبانی قزاقستان آغاز می شود 
و یازدهم همین ماه به پایان می رسد. مسابقات 
2022در یک گروه و دوره ای برگزار می شــود 
که تیم های اول و دوم جــدول برای مدال طال 
و تیم های سوم و چهارم برای گرفتن مدال برنز 
رقابت می کنند. کاشانی ها در مرحله گروهی با 
تیم های باشگاهی قزاقستان یک و 2، ژاپن، تایلند 
و قرقیزستان بازی می کنند. آنها امروز راهی شهر 
سمیی قزاقستان می شــوند. عالوه بر تیم باریج 
اسانس 3ایرانی دیگر هم در این جام حضور دارند. 
محمد شاهمیری عضو کمیته داوری و مرتضی 
افجه ای رئیس کمیته VIS این مسابقات است. 
زهرا شــیری هم به عنوان داور به این رقابت ها 

اعزام می شود.

 اعتراض تنیسورها 
به واگذاری

دعوای فدراسیون تنیس و شــرکت توسعه و 
نگهداری اماکن ورزشــی ادامه دارد. روزهای 
گذشته علیرضا عاصم یوسفی، رئیس شرکت 
توسعه از مزایده ای که برای واگذاری زمین های 
تنیس ورزشــگاه انقالب برگزار کــرد، دفاع 
کرده بود امــا حرف های او با واکنش ســعید 
احمدوند، ســرمربی ســابق تیم ملی روبه رو 
شده است. عاصم یوســفی مدعی  است که 
واگذاری زمین ها قانونی بوده و زمین ها به 
باالترین قیمتی که در مزایده اعالم شــده 
اجاره داده شده اســت و منتقدان کسانی 
هستند که دنبال رانت هستند. احمدوند 
در نقد حرف های یوســفی به فارس گفته 
است: »از 22زمین تنیس در باشگاه انقالب 
حتی یک زمین هم به فدراســیون تنیس 
اختصاص پیــدا نكرده اســت. اعتراض به 
نداشتن زمین، رانت خواری است؟« احمدوند 
از ادبیات یوســفی، انتقاد کرده: »ورزش جای 
گردن کشی نیست و ادبیاتی که یوسفی به کار 
برده، در محیط ورزشــی کاربردی ندارد.« او 
شرایط فدراســیون تنیس با رشته های دیگر 
را هم مقایسه کرده است: »شرکت توسعه اگر 
جرأت دارد خانه کشتی، والیبال یا بسكتبال را 
به مزایده بگذارد تا ببینیم چه اتفاقی می افتد؟ 
6زمین روبــه روی فدراســیون تنیس وجود 
دارد که حتی یک زمین را هم به فدراســیون 
نداده اند. فدراســیونی که باید قهرمان پروری 
کند و قهرمانان را حمایت کند کجا باید اردوها 
و مسابقات خود را برگزار کند؟ قهرمانان او باید 
برای تمرین زمین اجاره کنند؟ امیدوارم به این 

وضعیت رسیدگی شود.«

منهای مهدی
طارمی ویترین فریبنده لژیونرهای ایرانی است؛ غیراز او اما اوضاع اصال خوب نیست

هواداران نساجی در ورزشگاه آزادی برای تیم شان سنگ تمام گذاشتند. 
حمایت پرشور همین هواداران باعث شده کادر مدیریتی نساجی تالش 
کند تا بازی فینال را هم به ورزشگاه آزادی بیاورد. نساجی برای قهرمانی 

روی حمایت هوادارانش حسابی ویژه باز کرده است.

 دیر آمدی 
ای نگار سرمست
 آیا اشكان دژاگه 36ساله به درد استقالل 

یا پرسپولیس می خورد؟

جدول گلزنان

منهای فوتبال

لیگ برتر ایران

کوین یامگا )استقالل( 10

گادوین منشا )مس( 12

لوسیانو پریرا )فوالد( 9
شهریارمغانلو )سپاهان( 9

وقتی مهدی طارمی هر روز روی جلــد روزنامه های پرتغال می رود، 
دیگر تكلیف مطبوعات ایران روشــن است. ســراغ هر رسانه ای که 
می روی تصویر ستاره درخشــان ایرانی را می  بینی؛ کسی که سزاوار 
تمام این تمجیدها به نظر می رسد. حتی اگر منچستریونایتد طارمی را 
نخواهد و حتی اگر او به میالن یا هر تیمی در این قواره ها ملحق نشود، 
تا همین جا هم گل کاشته است. همین پورتو سابقه قهرمانی در اروپا 
را دارد و تیم کوچكی نیست. مهدی در چنین موقعیتی غوغا کرده و 
همه ما از این بابت خوشحالیم. ستاره بوشهری اما ویترین فریبنده 
لژیونرهای ایرانی است. اگر فقط به او اکتفا کنیم، تصویر نادرستی از 
وضعیت بازیكنان شاغل در اروپا در ذهن مان شكل می گیرد. مسئله 
دردناک این است که در فاصله 200روز تا جام جهانی، منهای مهدی 
چیز زیادی برای خوشــحالی نداریم. قبال هم شرایط فوق العاده ای 
نداشتیم، اما حاال حتی نســبت به یک سال قبل هم در نقطه بدتری 

ایستاده ایم.

آنهایی که پسرفت کردند
سرلیست این نفرات سامان قدوس و سردار آزمون هستند. هم اکنون 
این دو بازیكن تنها نمایندگان فوتبال ایــران در 5لیگ برتر اروپا به 
شمار می روند، اما وضع شان خوب نیست. در روزهایی که برنتفورد در 
لیگ برتر انگلستان فراتر از حد انتظار نتیجه گرفته و در رده یازدهم 

جدول قرار دارد، ســامان قدوس اصال برای این تیم بازی نمی کند. 
شمار مسابقاتی که او به طور پیاپی نیمكت نشین بوده دورقمی شده 
و تعداد بازی هــای متوالی که اصال به زمین نیامده از انگشــتان یک 
دست هم تجاوز کرده است. ســامان در برنتفورد در حال فراموشی 
است، درحالی که زمان حضور این تیم در دســته اول، ستاره ایرانی 
بیشتر برای شان بازی می کرد. سردار آزمون هم که در روسیه روزگار 
رشک برانگیزی داشت، بعد از جدایی از زنیت روز خوش ندیده است. 
او فعال در بایرلورکوزن موفق به گلزنی نشده و در مجموع حدود 5 ماه 
است در رده باشگاهی دروازه هیچ حریفی را باز نكرده است. البته که 
سردار مصدومیت و ناآمادگی هم داشــته، اما نگرانیم او در آلمان جا 
نیفتد. اجازه بدهید بین پسرفتی ها به علی قلی زاده هم اشاره کنیم؛ 
وینگر محبوب دراگان اسكوچیچ فصل گذشته بازیكن بسیار مؤثری در 
شارلروا بود، اما این اواخر هفته هاست به نیمكت دوخته شده و خودش 
گفته پایان فصل از این تیم جدا می شود. کاوه رضایی هم که پارسال 
همبازی قلی زاده بود، فعال محو ومفقود است. این فهرست را با مهدی 
قائدی می بندیم؛ بازیكنی که فصل گذشته ستاره استقالل بود و حاال 

سكونشین االهلی امارات است.

آنهایی که درجا می زنند
علیرضــا جهانبخــش یــک شــروع نســبتا امیدوارکننــده در 

فاینوردروتردام داشت، اما حاال مدت هاست که از ترکیب اصلی دور 
شده. تازه بین نیمكت نشــینی او در فاینورد با نیمكت نشینی های 
قبلی اش در برایتون تفــاوت وجود دارد و ایــن هم خودش نوعی 
عقبگرد اســت. صادق محرمــی در دیناموزاگرب بــه تناوب بین 
نیمكت و سكو در حال جابه جایی است و به ندرت پیش می آید در 
ترکیب اصلی قرار بگیرد. 3بازیكن ایرانی در آ.ا.ک آتن داریم که در 
مجموع زیاد به میدان نمی روند و چندان هم موفق نیستند. احسان 
حاج صفی به عنوان کاپیتان تیم ملی ایران عمدتا نیمكت نشین است، 
میالد محمدی بیشتر بازی می  کند و کریم انصاری فرد هم نسبت به 
فصل گذشته آمار ضعیف تری به جا گذاشته است. او پارسال 13گل 
به ثمر رسانده بود و امســال تا اینجا فقط 4گل زده است. در لیگ 
دسته دوم اسپانیا اما وضعیت امیر عابدزاده درون دروازه پومفرادینا 
بد نیست و اگرچه این تیم از صعود به اللیگا فاصله گرفته، اما امیر 
آمار فردی خوبی به جا گذاشته است. این داستان اروپایی هاست، 
در مورد بازیكنان ایرانی شــاغل در لیگ های قطر و امارات هم که 
اصال بحثی باقی نیســت. کیفیت این لیگ ها شاید حتی از فوتبال 
باشگاهی ایران هم پایین تر باشــد و البته اغلب بازیكنان مان آنجا 
هم وضعیت چندان خوبی ندارند. امیدواریم در طول چند ماه آینده 
 اوضاع کمی بهبود بیابد. برای جام جهانی نیاز به بازیكنان آماده تری 

داریم.
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بهروز رسایلی| رسانه ها خبر از عالقه اشکان دژاگه برای 
حضور در پرســپولیس یا اســتقالل داده اند. این سودا 
مدت هاست که در سر اشکان هست و ستاره محبوب ایران 
دلش می خواهد دوران حرفه ای فوتبالش را در یکی از 2قطب 
سنتی کشور تمام کند. می گویند او هم اکنون به استقالل 
نزدیک تر است و بعد از چند نوبت تالش نافرجام برای حضور 
در جمع آبی ها، ممکن است در پایان فصل به این تیم ملحق 
شود. به طور قطع اسم اشکان بسیار جذاب است، اما پرسش 
اینجاست که از نظر فنی آیا حضور این بازیکن به استقالل)یا 
پرسپولیس( کمک خواهد کرد؟ فراموش نکنید دژاگه فصل 

آینده 36ساله خواهد شد.

  هوس مشترک لژیونرها
فقط اشكان نیســت، خیلی از بازیكنان مطرح غیرسرخابی و 
ملی پوشانی که سال ها لژیونر بوده اند دوست دارند در روزهای 
پایانی فوتبال شان به عضویت پرسپولیس یا استقالل دربیایند. این 
اشتیاق می تواند انگیزه های زیادی داشته باشد. برخی از کودکی 
هوادار یكی از این 2تیم بوده اند و مایل هستند قبل از بازنشستگی 
پوشیدن پیراهن آنها را تجربه کنند. برخی تصور می کنند حضور 
دقیقه نودی در جمع ســرخابی ها باعث محبوبیت بیشتر آنها 
می شود و کمک می کند دیرتر از یاد بروند. بعضی هم این خیال را 
در سر دارند که در آخرین سال های بازی رد پای خود را در یكی 
از این دو باشگاه به جا بگذارند و بعد از بازنشستگی به عنوان یک 
پیشكسوت، شانس خوبی برای مربیگری در این تیم ها پیدا کنند. 

اینكه اشكان دژاگه در کدام دسته قرار می گیرد معلوم نیست.

 نمونه های نه چندان موفق
تا به حال لژیونرهای زیادی در سال های پایانی بازی به دالیلی که 
برشمردیم یا هر انگیزه دیگری، به پرسپولیس و استقالل آمده اند، 
اما معموال عملكرد موفقی در این تیم ها نداشته اند. شاید حتی 
تیفوسی ترین هواداران پرسپولیس هم به خوبی به یاد نیاورند 
که رحمان رضایی زمانی عضو تیم آنها بوده اســت. همین طور 
بعید است آنها یک گل حساس و به درد بخور یا یک درخشش 

اثرگذار از وحید هاشمیان را به خاطر بیاورند. 
در اســتقالل فریدون زندی و جواد نكونام 
وضع نسبتا بهتری داشــتند، اما باز اوضاع 
کامال ایده ال پیش نرفت. زندی حاشیه هایی 
داشت، نكونام هم از لحظه ورود به باشگاه 
با دیگران دچار اصطكاک شد. در مقطعی 
بحث رضایتنامه او جنجال به پا کرد، بعد 
گفتند به خاطر بازوبند کاپیتانی با فرهاد 
مجیدی زاویه پیدا کرده و سرانجام طوری 
با امیر قلعه نویی به مشكل خورد که بین 
2نیم فصل لیگ سیزدهم جدا شد و رفت. 
جواد نكونام تندترین حرف های دوران 
حرفه ای اش را علیه امیر قلعه نویی به 
زبــان آورد و چیزهایی گفت که حتی 
کار را به دادگاه کشــاند. به عالوه از او 
مصاحبه ای وجود دارد که به صراحت 
گفته: »از بازی در استقالل خوشحال 

نیستم.«

  ریسک اشکان
هنوز خــود دژاگه در مــورد آینده اش 
چیزی نگفته و تازه به فرض ابراز عالقه او 
نسبت به حضور در یكی از 2تیم سرخابی، 

باید دید موضع این باشگاه ها چیست. دژاگه 
وقتــی جوان تر و طبیعتا مفیدتــر بود، طی 

نخستین حضورش در فوتبال ایران پیوستن به 
تراکتور تبریز با دستمزد دالری باال را ترجیح داد. 

حاال اما سن و سال او باالتر رفته، از تیم ملی خط خورده 
و یک سال هست که درست و حسابی بازی نكرده است. در این 

شــرایط حضور او در ویترین پربیننده پرسپولیس و استقالل 
می تواند ریسک بسیار بزرگی باشد. اگر اشكان به اندازه کافی 
خوب و موفق نباشد، شاید تصویر قشنگی که از او در حافظه 

فوتبال ایران مانده هم تا حدی مخدوش شود.
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جنگنایبقهرمانی
سوم شدن بارسا به فدراسیون فوتبال اسپانیا 

5میلیون یورو ضرر می زند
در اللیگا جنگ قهرمانی عمال پایان یافته و خود ژاوی هم پس از شکست در 
بازی قبلی مقابل کادیز اعتراف کرد تیمش دیگر شانسی برای قهرمانی ندارد. 
حاال زمان تثبیت ســهمیه لیگ قهرمانان اروپا برای فصل آینده است. بازی 
امشب مقابل سوسیداد می تواند به روند افتضاح بازی های اخیر پایان دهد یا 

در ادامه آن باشد.
  باشگاه همچنان تحت تأثیر فاجعه لیگ اروپاست. برخی هواداران و خبرنگاران 
نزدیک باشگاه قهر کرده اند و برخی علیه الپورتا دست به اعتراض زده اند. طبق 
اعالمیه رســمی باشــگاه تعداد هواداران آینتراخت فرانکفــورت در نیوکمپ 
۳۴۴۳5نفر بوده! درحالی که در حالت عادی و مجاز باید 5هزارهوادار برای تیم 
میهمان به ورزشگاه می آمدند. الپورتا تقصیر را برگردن سیستم قدیمی فروش 
بلیت انداخته. جولی گو، مدیر ارتباطات بارسا هم توضیح داده: »هر عضو رسمی 
باشگاه می تواند بلیت را به قیمت ۲۲یورو بخرد و ساکنان کاتالونیا با ۲۶یورو آن را 
می خرند. سیستم ما یک سیستم پویا است و قیمت به تدریج افزایش می یابد. ما 

قراردادی که با اپراتور فعلی داریم را به اتمام خواهیم رساند.«
  ماجرای پورسانت گرفتن پیکه از محل انتقال سوپرجام اسپانیا به عربستان هم 
بر باشگاه سایه افکنده است. ممکن است رئال مادرید هم علیه او دست به شکایت 

بزند چون بازیکن بارسلونا از نام این باشگاه در چانه زنی سوءاستفاده کرده است.
   اگر بارسلونا لیگ را در رتبه سوم به پایان برســاند، سوپرجام فصل آینده را 
هم از دست می دهد چون ۲ تیم فینالیست جام حذفی و ۲ تیم اول اللیگا به این 
رقابت ها راه می یابند. در این صورت فدراسیون اسپانیا به دلیل غیبت این تیم در 
سوپرجام اسپانیا باید 5 میلیون یورو به عربستان غرامت پرداخت کند. یعنی سوم 
شدن بارسا به فدراسیون هم زیان خواهد زد. برای همین ۲تیم سه ویا و اتلتیکو 
که در کورس کسب سهمیه و نایب قهرمانی هستند، نگرانی هایی را ابراز کرده اند 
که مبادا داوری ها به سمت بارسلونا کشش پیدا کند. پیشنهاد قطر برای میزبانی 
ســوپرجام ۳۳ میلیون یورو - بدون پرداخت جریمه درصورت عدم شرکت رئال 
مادرید یا بارسلونا - بدون واسطه و افزایش ســاالنه ۳درصدی بود اما پیشنهاد 
عربستان با ۴0 میلیون یورو - جریمه 5 میلیونی درصورت عدم شرکت بارسلونا یا 

مادرید - با پرداخت از طریق واسطه مورد قبول قرار گرفت.
   جدایی مسی از بارسا به هر دو طرف آسیب زد. ستاره آرژانتینی که فصلی 
ناامیدکننده را در پاریس پشت سر گذاشــت و وضعیت بارسا هم این است. 
بارسلونا در نخستین فصل پسا مسی؛ خارج شدن از کورس قهرمانی اللیگا، 
عدم راهیابی به فینال سوپرکاپ اسپانیا که البته با مسی هم این اتفاق افتاده 
بود، حذف در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی، حذف در مرحله گروهی 
لیگ قهرمانان اروپا که این اتفاق هیچ گاه در دوران مسی رخ نداده بود، حضور 
در لیگ اروپا پس از 18سال و حذف در مرحله یک چهارم نهایی این رقابت ها.

   فصولی که بارسلونا در طول این قرن بیش از 5 بازی در نوکمپ باخته است؛ 
فصل0۳-۲00۲، فصل۲1-۲0۲0، فصــل۲۲-۲0۲1. ۲تا از این ۳ مورد در 

۲فصل اخیر بوده اند.
   آخرین شکست بارسلونا در آنوئتا )زمین سوسیداد( در فصل۲015-1۶ 
بود. این تیم فصل گذشته با رونالد کومان در آنجا ۶ بر یک پیروز شد، با ۲ گل از 

مسی و دست و یک گل گریزمان و دمبله.

راهنمایشنبهفوتبالی
شنبه هفته بعد که در ایران روز تعطیل است 
بازی های زیادی در لیگ های اروپایی برگزار 
می شود که بســیاری از آنها حساس است. 
پاری سن ژرمن شنبه شــب می تواند جشن 
قهرمانی لیگ را بــا امتیازگیری مقابل آنژه 
برپا کند. در سری آ اینتر که برای قهرمانی این 
فصل شانس زیادی دارد، در سخت ترین بازی 
ممکن تا پایان فصل به مصاف آاس رم می رود 
که با مورینیو مدت هاست )13 بازی( در لیگ 
نباخته. مورینیو این هفته توانست با تساوی 
مقابل ناپولی امیدهای این تیم برای قهرمانی 

را از بین ببرد.

بوندس لیگا

  جدال بایرن مونیخ و دورتموند در ســاعت۲1 
می توانــد دورتموند را از کــورس قهرمانی خارج 
ســازد. در 10۲رویارویی بین دو تیم 51برد از آن 
بایرن بوده، ۲9تســاوی و ۲5برد برای دورتموند. 
هالند که به تازگی پیش بینی هــا درباره انتقالش 
به منچستر سیتی در فصل آینده با حقوق هفتگی 
باالی 500هــزار پوند به قطعیت نزدیک شــده، 
می خواهد شکســت پرگل بازی رفــت را جبران 
کند. ترکیب بایــرن 80۴میلیون یورو ارزش دارد 
و دورتموند 5۶0میلیون. زوله هم برای آخرین بار 
با پیراهن بایرن مونیخ در در کالســیکر به میدان 
می رود. فصــل آینده او پیراهــن زنبورها را بر تن 
خواهد کرد. در فاصله ۴هفته به پایان لیگ اختالف 
امتیاز دو تیم 9امتیاز است. پیروزی دورتموند این 
فاصله را به ۶امتیاز کاهش می دهد اما بعید اســت 
برای قهرمان نشدن بایرن مونیخ در دهمین سال 
پیاپی کافی باشد. بازی رفت را بایرن ۳بر ۲برده بود.

  شــنبه ساعت1۶آرسنال و منچســتریونایتد 
که در دوران ونگر و فرگوســن رقابت پرشوری با 
هم داشــتند، بازی رودررو را برای کسب سهمیه 
لیگ اروپا برگــزار می کنند. هــر دو زخم خورده 
از بازی های اخیر، همچنان شــانس اندکی برای 
کسب ســهمیه چهارم لیگ قهرمانان اروپا دارند. 
بازی رفت را منچستر با سولسشائر ۳بر ۲از حریف 
برد که نخســتین پیروزی آنها مقابل توپچی ها از 
ژانویه۲019بود. در 59رویارویــی در تاریخ لیگ 
برتر تنها 1۶بار آرسنال برده و ۲5پیروزی به یونایتد 
رسیده است. در این میان 1۲پیروزی آرسنال در 
ورزشگاه خودی رقم خورده. رونالدو احتماال شنبه 
به ترکیب برمی گردد. او سابقه 8بار باز کردن دروازه 

آرسنال را دارد.

% 96

74

5

تیاگو در مصاف با منچستر، 
پاس هایی با دقت 96 درصدی 

به هم تیمی هایش داد و این 
در حالی است که مقابل 

منچسترسیتی پاس هایی با 
دقت 92 درصدی داده بود.

منچستر یونایتد 
با دریافت 
74 گل از 

لیورپول در 
لیگ برتر 
هم اکنون 

بیش از 
هر حریفی مقابل 

لیورپول گل دریافت کرده است.

محمد صالح نخستین بازیکن 
تاریخ لیگ برتر است که در یک 

فصل 5 گل به منچستریونایتد 
زده است.

کریســتیانو 
رونالدو تنهــا بازیکن از 

6 گلزن برتر لیگ برتر است 
که تیمش در جمع 4 تیم اول جدول 
جایی ندارد. منچستر در فصل جاری 
با رونالدو به طور میانگیــن 1.78 امتیاز از 
هر بازی گرفته و این در حالی اســت که 

بدون او به طور میانگین در هر بازی 
0.5 امتیاز کســب کرده

است.  

میالنآبیشد
درست همزمان با بازی تیم های لیورپول و یونایتد که با تحقیر تیم 
منچستری همراه شد، میالن هم مقابل اینتر در جام حذفی با نتیجه 
۳بر صفر شکست خورد تا پس از لیگ قهرمانان، دومین جام فصل را 
هم از دست داده باشد. اینتر که با پیروزی در بازی عقب افتاده اش در 
لیگ می تواند جای میالن را در صدر جدول سری آ بگیرد، با درخشش 
الئوتارو مارتینز همشهری خود را شکست داد. مارتینز گل های اول 
و دوم اینتر را در این داربی به ثمر رساند و آنها را به والدینش تقدیم 

کرد. رابین گوزنس هم گل سوم را برای اینتر به ثمر رساند.

الکالسیکویتابستانی
در تور پیش فصل تابستان امســال ممکن است یک الکالسیکوی 
دیگر در پیش باشد. بارسلونا در نظر دارد ۴ بازی تدارکاتی قبل از 
شروع فصل، در آمریکا برگزار کند؛ جایی که رئال مادرید هم برای 
اردوی آمادگی در آنجا اقامت دارد. ممکن است بازی های این تیم 

در میامی باشد و ۳ بازی دیگر در سواحل غربی.

بازگشتآسانسور
هواداران لیگ برتر انگلیس از االن خودشان را برای سقوط فوالم در پایان 
فصل آینده به لیگ چمپیونشیپ آماده کرده اند. فوالم بار دیگر توانست 
با یک سال دوری به لیگ برتر برگردد. با پیروزی ۳ بر صفر پسران مارکو 
سیلوا مقابل پرستون، فوالم یک سال پس از سقوط به چمپیون شیپ 
انگلیس، به لیگ برتر بازگشت تا چمن سبز ورزشگاه کریون کاتیج با 
هواداران پر شود. از همین حاال برخی ستاره های این تیم جدا شده اند 
که کاروالیو از جمله آنهاست. این پرتغالی به زودی به لیورپول می پیوندد.

شبصعودنکو؟
در پنجمین شــب از مرحله گروهی رقابت های لیــگ قهرمانان 
آسیا دو تیم فوالد و سپاهان امشــب به مصاف حریفان می روند. 
فوالد امشــب می تواند با یک برد ۳امتیازی صعودش را به مرحله 
بعدی قطعی کند اما ســپاهان با اما و اگرهای فراوانی برای صعود 
روبه روســت. فوالد بعد از دو برد متوالی مقابــل آخال 8امتیازی 
شــده و در صدر گروهش قرار گرفته است. حریف امشب این تیم 
الغرافه قطر است که در روز اول با فوالد به تساوی بدون گل رسید 
و در پایان دور رفت هم صدرنشین بود اما در بازی چهارم ناگهان 
8گل از شباب االهلی امارات خورد و همه را به تعجب واداشت. تیم 
استراماچونی بعد از آن باخت بارســلوناگونه حاال در تالش است 

خودش را برای برگشتن به مسیر رقابت بازیابی کند. 
در مقابل اما فوالد فقط نیاز به یک پیروزی دیگر دارد تا با 11امتیاز 
صعودش را به مرحله بعدی رقابت ها مسجل کند. تیم نکونام در این 
رقابت ها از آن صالبت همیشگی در خط دفاعی دور بوده اما با وجود 
این فقط یک گل دریافت کرده و با وجــود زدن گل های کم تعداد 
شرایط خوبی برای صعود دارد. فوالد با ۳گل زده صدرنشین گروه 
شــده و دو تیم تعقیب کننده اش به ترتیب 11 و 5گل زده دارند! 
بازی فوالد از ساعت 00:۴5 بامداد شنبه )فرداشب( برگزار می شود 
و دو سه ساعت قبل تر از آن، سپاهان در گروه D به مصاف پاختاکور 
می رود. این بازی از ســاعت۲1:۴5 آغاز می شود و تیم ازبکستانی 
برای انتقام شکست ۳-1 در دور رفت به مصاف زردپوشان می آید. 
ســپاهان باید از ۲بازی باقیمانده اش ۶امتیاز کامل را بگیرد و بعد 

منتظر نتایج دو تیم الدحیل و التعاون باشد.

فینالسبزوقرمز
 فاصله اراک تا تهران ۲78کیلومتر و فاصله 
قائمشــهر تا تهران نیز حدودا ۲50کیلومتر 
است. اگر بازی در تهران برگزار شــود می توانیم شاهد حضور 
۶0، 70هزار تماشاگر در ورزشــگاه آزادی باشیم. اما برگزاری 
بازی در تبریز، کار هواداران هر دو تیم را سخت می کند و اهالی 
تبریز هم که طبیعتا عالقه ای به حضور در ورزشــگاه و تماشای 
این بازی نخواهند داشت. همین موضوع باعث انتقاد فراوان از 
تصمیم کمیته برگزاری مســابقات شد و یک روز بعد مسئوالن 
این کمیته برگزاری بازی در تبریــز را تکذیب کردند. آخرین 
اخبار دیروز حاکی از این بود که هنوز تصمیم گیری نهایی بین 
دو شهر تهران و تبریز انجام نشده و کمیته مسابقات با بررسی 
کلیه شرایط موجود نتیجه را اعالم خواهد کرد. نتیجه ای که به 

 احتمال فراوان، برگزاری بازی در ورزشگاه آزادی خواهد بود.

گزارش بازی

جهان

لیگ قهرمانان آسیا

جام حذفی

جدول اللیگا در زمان آغاز بــه کار ژاوی روی نیمکت 
بارسلونا:

یك- رئال مادرید: 30 امتیاز )13 بازی(، 9- بارسلونا: 18 
امتیاز )13 بازی(، 12 امتیاز فاصله میان 2 تیم

 جدول کنونی اللیگا:
 یك- رئال مادرید )بدون احتساب بازی دیشب مقابل 
اوساسونا(: 75 امتیاز )32 بازی(، 2- بارسلونا: 60 امتیاز 

)31 بازی(، 15 امتیاز فاصله میان 2تیم.

پاشنــــه
آشیل

مسی باز هم مصدوم شد 
و عملکردش در این فصل 

می تواند نقطه ضعف 
کارنامه حرفه ای و پاشنه 

آشیل اش باشد

پیش بازی

6

پاری سن ژرمن اگر دیشــب آنژه را برده باشد، 
تنها با یك امتیاز دیگر، قهرمانی اش را در این 
فصل لیگ یك قطعی خواهد کرد. به این ترتیب 
مسی با قهرمانی در لوشامپیونه به 39 قهرمانی 
در دوران ورزشی خود می  رسد. این یازدهمین 
قهرمانی او در لیگ خواهــد بود. او اگر به بازی 
شنبه مقابل النس برسد، می تواند در جشن اولین 
قهرمانی اش با پیراهن تیم جدید شرکت کند. با 
این حال فصل برای مسی اصال خوب پیش نرفته. 
او بار دیگر دچار آسیب دیدگی شده؛ این بار از 
آشیل پا. لئو تا پیش از این 10 بازی پاریسی ها را 

به دلیل مصدومیت از دست داده بود. 
   او در مجمــوع 21بــازی ایــن فصل در 
لیگ تنها 3 بار موفق به گلزنی شــده و البته 
13بار هم پاس گل داده اســت. مسی به دلیل 
مصدومیت های زیاد فقــط در 61درصد دقایق 
ممکن به میدان رفته و روی 23درصد گل های 
فصل تیمش تاثیر گذاشــته است. او بدشانس 
هم بوده. ستاره آرژانتینی در فصل جاری 13 بار 
تیرک دروازه را به لرزه در آورده و 4 گل او پس از 
بررسی VAR مردود شده اند تا بدشانسی های او 
در نخستین فصل حضور در پاریس تکمیل شود. 
   مســی زمانی که وینگر راســت بوده، در 
434بــازی 314بار موفق به گلزنی شــده اما 

به عنوان مهاجم مرکزی بیشتر گل زده؛ 304گل 
در 295بازی. او در 7بازی به عنوان وینگر چپ 
تنها یــك گل زده، 50گل در 60بازی به عنوان 
مهاجم دوم به ثمر رســانده و 11گل در 11بازی 
به عنوان هافبك بازیساز در کارنامه اش به چشم 

مي آید.
   مسی در 7بازی لیگ قهرمانان این فصل 5بار 
موفق به گلزنی شد؛ هر 126دقیقه یك گل. او یك 
بازی هم در جام حذفی انجام داد که گلی نزد. به 
این ترتیب مسي امسال در 29 بازي، 8 گل زده، 

13 پاس گل داده؛ هر 303 دقیقه یك گل!
   این آمار برای بازیکنی که در میان انتقادات 
فراوان بار  دیگر توپ طال گرفته اســت، اصال 
خوب نیست. باشگاه پاری سن ژرمن می خواهد 
او را در فصل آینده هم در اختیار داشته باشد. 
به نظر نمی رسد مسی به این زودی ها به بارسلونا 
برگردد. اما ســرخیو راموس دیگر در پاریس 
مورد نیاز نیست و می تواند تیم را در تابستان 
ترک کند. باشگاه می خواهد در فصل آینده به 
بازیکنان تیم جوانانش که به تازگی قهرمان لیگ 
شده اند، بیشتر بازی بدهد. غیر از مسی بقیه 
بازیکنان آرژانتینی آزاد خواهند شد. دی ماریا 
قرارداد ندارد و پاردس و ایکاردی هم احتماال به 

سری آ خواهند رفت.

ادامه از 
صفحه17

درحالی کــه همین چهارشــنبه قبل 
هــواداران منچستر ســیتی یک دقیقه 
ســکوت به احترام هواداران لیورپولی 
کشــته شــده در فاجعه هیلزبــورو را 
رعایــت نکردنــد و به حریــف احترام 
نگذاشــتند، هواداران لیورپول در بازی 
با منچستر یونایتد به سیتیزن ها احترام 
و ادب را آموختنــد. لیورپولی هــا در 
دقیقه7که شــماره پیراهن کریستیانو 
رونالدو است، او را تشــویق کردند و به 
او دلــداری دادند. تشــویق ایســتاده 
حاضران آنفیلــد در هفتمین دقیقه باز 
برای حمایت از کریســتیانو رونالدو در 
روزهای سختی که ســپری می کند و 
به تازگی یکی از قل هــای جدیدش را 
که پسر بوده، از دســت داده. طرفداران 
لیورپول شعار »هرگز تنها قدم نخواهی 
زد« معروف خود را این بار برای دلگرمی 
دادن به کریستیانو خواندند و بازیکنان 
هر دو تیم برای همدردی با او، با بازوبند 
مشکی پا به میدان گذاشتند. این درسی 
برای همه تماشاگران فوتبال در هر جای 
دنیا بود؛ بــرای آنها یی 
که در ورزشگاه به 

اسطوره درگذشته تیم حریف هم ناسزا 
می گویند. بگذریم؛ قصد نصیحت نداریم.

  در پیــروزی خردکننــده ۴بر صفر 
لیورپول بر من یونایتد که این بار در غیاب 
رونالدو رقم خورد، رالف رانگنیک از همه 
منطقی تــر حرف زد؛ اینکه منچســتر 
۶سال از لیورپول عقب است و در پایان 
فصل نیاز به جــذب 10 بازیکن جدید 

دارد.
  تیم فوتبال منچســتریونایتد برای 
نخســتین بار در تاریخ لیــگ برتر، در 
۲ مســابقه یک فصل 9 گل از حریفش 

دریافت کرد.
  آمــار تقابل های رالــف و کلوپ هم 
جالب اســت. رانگنیک در آلمان ۶بار 
کلوپ را بــرده و 5بار مســاوی کرده و 
تنها ۲ بار به او باخته بــود. حاال تعداد 
بردهایش ۲برابر باخت هایش مقابل این 

مربی موفق شده.
  صالح بعد از 1۴بازی ســرانجام گل 
زد. مثلث هجومی لیورپول متشکل از 
صالح، مانه و لوییــس دیاس هر کدام 
یک گل زدند و یک پاس گل دادند. ژوتا 

هم با ۲0دقیقه بازی یک پاس گل داد.
  صالح و مانــه در این فصل هر کدام 

10 گل در لیگ برتر در آنفیلد زده اند.

  مو صالح در تمــام رقابت های این 
فصل برای لیورپول؛ ۴۲بازی، ۳0گل، 
1۲پاس گل. صــالح در 10 بازی لیگ 
قهرمانان 8 گل و در ۳0 بازی لیگ برتر 

۲۲گل زده است.
  لوییس دیاس در این فصل با ۳ گل به 
اندازه جیدون سانچو در لیگ گل زده و 
این در حالی است که او 19بازی کمتر 
انجام داده است. مســی هم در پاریس 

همین تعداد گل را به ثمر رسانده است!
  تیاگو گوشه هایی از توانایی هایش را 
در زمانی که برای بایرن بازی می کرد در 
ترکیب لیورپول هم به نمایش گذاشت. 
آمار لیورپول از زمانی که تیاگو در این 
فصل لیگ برای لیورپول به میدان رفت؛ 
1۴ بازی، 1۳ برد، یک مســاوی، ۴1 گل 

زده و ۴ گل خورده.
  از ســال 0۴-۲00۳ تنها ۴ بازیکن 
توانستند بیش از 100 پاس در یک بازی 
مقابل منچستریونایتد در پریمیر لیگ 
بدهند که ۲ مورد از آنها سه شنبه شب 
اتفاق افتاد؛ تیاگو 105 پاس و ویرجیل 

فان دایک 10۶ پاس.
  ســادیو مانه اکنون به انــدازه رایان 
گیگز در لیگ برتر گل زده است، اما در 

۳7۴بازی کمتر؛ ۲58گل.

تحقیر در غیاب کریس
منچستریونایتد بدون ستاره پرتغالی اش مقابل لیورپول حرفی برای گفتن نداشت
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افقی:
1- سرپرســتی حضــرت 
مریم)س( را برعهده داشت- 

نکند که- یاری
2- رنگ موی فوری- برتری 
مقــام و موقعیــت- نوعی 

نوشابه گازدار
3- نمایشــنامه ای نوشــته 
محمــود اســتاد محمــد- 

روشنایی
4- تاب و توان- خاکســتر- 

مربوط به هندسه
و  ظریــف  نشــاط-   -5

خوشایند- یاقوت
6- نــام قدیــم زاهــدان- 
کشمش درشــت و سیاه- از 

انجیل های معتبر
7- طراح- جانشــین- آدم 

گیج راه می رود و می خورد!
8- ســخن صریح- سوره ای 
کــه نــام آن به خط ســیر 
ســتارگان اشــاره دارد- 
ســازه ای روی مرقد بزرگان 

دینی- ضمیر انگلیسی
9- بعید- مکث- دارای مقام 

و منزلت
خــوش-  بــوی   -10

بی آالیش- شاعر جغتایی
11- پیشــرفت- رهــرو- 

پسوند شباهت
12- ایلخان مغول که قلعه 

الموت را ویران کرد- همراه 
چنگال- حیران

13- شخص- نویسنده رمان 
شطرنج با ماشین قیامت

14- گروهــی از جانــوران 
بی مهره- ســبز تیره- نشانه 

مفعولی
15- ســلطان- دانــش و 

آگاهی- چاه فاضالب
  

عمودی:
1- فاقــد ظرافت- بســیار 

وسیع- کردار
2- برزگر- شهری در استان 

گیالن
3- کلرید آمونیــوم- واحد 
پول عمان- ابر و بــاد و... و 

خورشید و فلک درکارند
4- رفیق مشــــــــهدی- 

حساب کننده- بانمک بودن
5- کاله پادشــاهی- سرد و 

خنک- پیاپی
6- کارگــزار- تاریخ نــگار- 
حالتی مخصوص زن آبستن

7- خروشــان- از ارائه های 
ادبی- عمارت

8- بدهکار- هفته نامه طنز 
مرحوم کیومرث صابری

9- نوعــی آچار ســرکج- 
پر برکت- شایستگی

10- چشم- سوغات کرمان- 

حبه خشک شده انگور
11- به طور امانت- دارای ضمانت 

در برابر خطر- پیشینیان
12- تخریب کننده اموال عمومی- 

اکنون- زیور و زینت
13- از جشــنواره های با شــکوه 

سینما- بی صدایی- غیرخدا
14- زمان فعل »رفته اســت«-  

ناشناخته
15- تنبل جالیــزی- گل زیبای 
15پاییزی- عروس به خانه بخت می برد

يچيقذغاكگنسجوا
ولسايروبمانيب
موينرادرفوگلا
ارايهبيناهجد
لپمارهادراودا
دايرتاتوقايان

يتشدسيواسوبد
نيميهامرامانم
نيمزوبوبدياك
زاادوهيوزرامت
نژولاهلتنادهب
ذيدنلبنهدورخ
لكلاهوهيبراقا
يرارفراداوورن
لانينيچناميرنه

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 4190
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

693812475
714563298
258749613
926481537
187635942
345297186
871926354
532174869
469358721

متوسط

     5 9 8  
    8   2  
       6 3
7     2 4  8
  3 5  9 6   
1  4 6     9
6 2        
 4   1     
 9 1 7      968217345

475638129
321495678
132576984
587149263
649382751
813724596
296851437
754963812

ساده

متوسط

412365987
536987124
978421563
769132458
283549671
154678239
627894315
845213796
391756842

سخت

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

ساده

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

ناصر علیزاده تنها طالیی ایران در روز نخست رقابت های 
قهرمانی آســیا 2022 بود که با اقتدار توانست روی 
سکوی نخست وزن 87کیلوگرم آسیا بایستد. علیزاده 
در مسابقات قهرمانی آسیا در سال2021 هم مدال طال 
گرفته بود و با طالی 2022 توانست از عنوان قهرمانی 
خودش دفاع کند. او در گفت وگو با همشهری از شرایط 
این مسابقات و برنامه های آینده اش گفته است که در 

ادامه می خوانید.

   روز اول تنها طالیی کشتی فرنگی ایران 
در مسابقات قهرمانی آســیا بودی. سطح مسابقات 

چطور بود؟
همه رقبای آسیایی آمده بودند و همانطور که دیدید در هر 
وزن چند قهرمان جهان و المپیک حضور داشت. خدا را 
شکر توانســتم نتیجه الزم را بگیرم و امیدوارم در ادامه 
مسیر هم موفق باشم. امسال سال شلوغی برای ورزش 
کشور به خصوص کشتی است و من تمام تالشم را خواهم 

کرد تا در این کورس جا نمانم.

  پیش بینی کسب مدال طال را می کردی؟
سال گذشــته در رقابت های قهرمانی آسیا که به میزبانی 
آلماتی قزاقستان برگزار شد توانستم مدال طال کسب کنم و 
امسال هم برای کسب مدال طال به مغولستان آمدم. با کمک 
مربیان و لطف خدا برای بار دوم توانستم مدال طالی قهرمانی 
آسیا را کسب کنم. اگر به خاطر کسب این مدال طال لحظه ای 
دل مردم و همشــهری های عزیزم را شاد کرده باشم از این 

بابت خوشحالم.

  برنامه بعدی ات چیست؟ مشخص 

شده که در چه رویدادی کشتی خواهی گرفت؟
فکر می کنــم به محض بازگشــت دوباره باید بــه اردوی 
آماده ســازی برویم. کمتر از 5ماه دیگر مسابقات جهانی و 
بازی های آسیایی را در پیش داریم و من هم سرباز تیم ملی 
هستم. هر جا صالح بدانند کشتی خواهم گرفت و امیدوارم 

بهترین نتیجه را کسب کنم.

  وقتی روی سکوی قهرمانی آسیا رفتی به 
چه چیزی فکر می کردی؟

واقعیتش یک لحظه تمام سختی هایی که کشیده بودم از 
جلوی چشم هایم رد شد ولی بیشــتر به هدف اصلی ام که 
کسب مدال المپیک اســت فکر می کردم. قهرمانی آسیا، 
مســابقات جهانی و بازی های آســیایی مسابقات مهمی 
هستند و کسب مدال در این رقابت ها ارزشمند است ولی 
مدال المپیک چیز دیگری است که هر ورزشکاری آرزوی 

آن را دارد.

  بعد از کســب مدال طال نخستین نفر با 
چه کسی صحبت کردی؟

مادرم نخســتین نفری بود که با او تمــاس گرفتم. خیلی 
احساس خوبی بود وقتی خوشحالی مادرم را دیدم. مسیر 
قهرمانی مسیر پر پیچ و خمی است که قطعا یک ورزشکار به 
تنهایی نمی تواند از آن رد شود. خانواده خیلی تأثیر دارد و البته 
مربیان سازنده کادر فنی تیم ملی هم تأثیر زیادی دارند. تشکر 
می کنم از همه این عزیزان و فدراسیون کشتی به خصوص 
آقای دبیر که همه امکانات را در اردو برای کشــتی گیران 
فراهم کرده تا بتوانیم بدون هیچ کم و کاستی فقط به تمرین 
و آماده سازی برای مسابقات فکر کنیم. امیدوارم این طالها 

ادامه داشته باشد تا دل مردم شاد شود.

نایب قهرمان با 4 قهرمان
 کشتی فرنگی ایران بیشترین طال را در قهرمانی آسیا گرفت اما به لحاظ امتیازی دوم شد 

 و عنوان نایب قهرمانی قاره را به دست آورد
در روز پایانی مسابقات کشتی قهرمانی آسیا در رشته فرنگی، نمایندگان 
اوزان 60، 67، 72، 82 و 97کیلوگرم به روی تشک رفتند. شاگردان بنا 
که در روز اول رقابت  ها به یک مدال طال و 2 برنز رسیده بودند، در روز دوم 
عملکرد خوبی داشتند و توانستند در 4وزن به فینال برسند. شاهین 
بداغی هم در وزن 67کیلوگرم راهی دیدار رده بندی شد. با 3پیروزی و 
یک باخت در 4فینال روز دوم، فرنگی کاران در مجموع به 4مدال طال، یک 
نقره و 2برنز رسیدند. تیم ملی کشتی فرنگی ایران در پایان این رقابت ها 

پس از قزاقستان در رده دوم قرار گرفت و تیم قرقیزستان سوم شد.

  نقره با طعم مصدومیت
مهدی محســن نژاد، دارنــده مدال نقــره و برنز امیدهای جهــان در وزن 
60کیلوگرم در دور اول با نتیجه 9بر صفر جیانیدر از هند را شکســت داد 
و به نیمه نهایی رسید. او در نیمه نهایی با نتیجه 5 بر 4 از سد آیاتا سوزوکی 
از ژاپن گذشت و به فینال رسید. محســن نژاد در فینال به مصاف ژولومان 
شارشنبکوف دارنده مدال نقره جهان از قرقیزستان رفت و درحالی که 4بر 
صفر از حریفش عقب بود، به دلیل آســیب دیدگی به کشتی ادامه نداد و به 

مدال نقره قناعت کرد.

  دست شاهین به مدال نرسید
شاهین بداغی در وزن 67کیلوگرم در دور اول با توجه به عدم حضور محمد 
فواز از سوریه به پیروزی رسید. او در دور دوم مقابل هان سو ریو، قهرمان جهان 
از کره جنوبی با نتیجه 8 بر صفر مغلوب شد و با توجه به حضور این کشتی گیر 
در فینال، بداغی به دیدار رده بندی رفت. شاهین بداغی برای کسب مدال برنز 
در مقابل کاتسوکی اندو دارنده مدال طالی زیر 23سال جهان از ژاپن قرار 

گرفت که با نتیجه 7 بر یک شکست خورد و به عنوان پنجمی رسید.

  اولین طالی روز دوم
محمدرضا مختاری که در مسابقات جهانی 2021 نروژ هم ملی پوش ایران بود 
و به عنوان پنجمی رسید، در وزن 72کیلوگرم در دور اول با نتیجه 9 بر صفر 
عادیلخان نورالنبکوف از قرقیزستان را شکست داد و به نیمه نهایی رسید. او 
در نیمه نهایی در یک کشتی یکطرفه با نتیجه 9 بر صفر میرزابک رحمت اف 
از ازبکســتان را مغلوب کرد و به دیدار فینال راه یافت. مختاری برای کسب 
مدال طال به مصاف آبیلخان آمزی اف از قزاقســتان رفت که با یک کشتی 
حساب شده با نتیجه 4 بر یک به پیروزی رسید و نخستین طالی ایران در روز 

پایانی مسابقات را کسب کرد.

  طالی رسول 
رسول گرمسیری در وزن 82کیلوگرم پس از استراحت در دور نخست در 

دور دوم با نتیجه 8بر صفر خان جعفرخــان از قطر را مغلوب کرد. او در 
مرحله نیمه نهایی در یک کشتی حساب شــده و یکطرفه با نتیجه 5 بر 
صفر سینگ هارپریت، دارنده مدال نقره آسیا از هند را شکست داد و به 
فینال رسید. گرمسیری در فینال به مصاف دیاز کاالن از قزاقستان رفت 

و با نتیجه 4 بر 3 به پیروزی رسید و صاحب مدال طال شد.

  پایان طالیی 
مهدی بالــی در وزن 97کیلوگرم آخرین کشــتی گیر ایران در 

روز دوم بود که بــه فینال 
رقابت هــای قهرمانی 

آســــــــیا2022 
مغولســتان رسید. 
بالی در کشتـی اول 
خود در یـک رقابت 

دیدنی درحالی که کشــتی با نتیجه 4-4 دنبال می شــد، پارک 
جی وو از کره  جنوبی را با ضربه فنی شکست داد و راهی 
دیدار نیمه نهایی شــد. او در نیمه نهایی مقابل اوزور 
ژوژوپبکوف قهرمان آسیا از قرقیزســتان با نتیجه 
4 بر یک به پیروزی رســید و فینالیســت شد. بالی 
در فینال مقابل کشــتی گیر کهنه کار ازبکســتانی 
رستم آساکولوف دارنده مدال نقره و برنز جهان قرار 
گرفت و در یک کشتی حساب شده با نتیجه 5 بر یک 

آساکولوف را شکست داد و به مدال طال رسید.

هدفم مدال المپیک است
 ناصر علیزاده، برنده مدال طالی قهرمانی آسیا بالفاصله بعد از بازگشت به تهران 

به اردو برمی گردد تا برای رقابت های بعدی آماده شود
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تمدید ثبت نام در خدمات 
افزوده شبکه »شاد«

 
فرصت ثبت نام در خدمات افزوده شبکه آموزشی 
شاد )شادبوم( تا ۱5اردیبهشــت ۱۴۰۱ تمدید 
شــد. به گزارش فارس، با اعــام تمدید فرصت 
ثبت نام ارائه خدمات افزوده و یا خدمات زیرساخت 
پشتیبان در شبکه آموزشــی دانش آموز )شاد(، 
واجدین شرایط می توانند تا ۱5اردیبهشت نسبت 
به ارائه محصــول و خدمات خود در اپلیکیشــن 
شــاد اقدام کنند. فراخوان ارائــه خدمات افزوده 
شــامل طرح های آموزشــی اقتصادی در شبکه 
ملی شاد، به استناد بند ۳ ماده یک سند الزامات 
سامانه های آموزش الکترونیکی و شبکه آموزشی 
دانش آموز )شاد( مصوب جلسه شهریور ماه امسال 
شورای عالی فضای مجازی، با موضوع تنظیم گری 
و صدور مجوز ارائــه خدمات افــزوده طراحی و 
تدوین شده است. بر همین اساس، تمام اشخاص 
حقوقی دولتی و غیردولتی واجد شــرایط اعم از 
سازمان ها، نهادها، شرکت ها، مؤسسات، مدارس 
و مراکــز علمی، آموزشــی، فرهنگی، ورزشــی، 
هنری و انتشــاراتی عاقه مند بــه ارائه حداقل 
یکی از انواع خدمات افزوده آموزشــی، که دارای 
مجوز فعالیــت معتبر از مراجــع ذیصاح قانونی 
و مرتبط با ایــن خدمات هســتند، می توانند تا 
 ۱5اردیبهشت۱۴۰۱ با مراجعه به پایگاه اینترنتی
shadboom.medu.ir، طرح اقتصادی خود را 
برای کمیسیون تنظیم مقررات مشارکت در شاد 

ارسال کنند. 

کولبران یک ماهه 
ساماندهی می شوند

معــاون امنیتی انتظامــی وزیر کشــور از تعیین 
مهلت یک ماهه به ســتاد مبارزه بــا قاچاق کاال 
 و ارز بــرای ســاماندهی کولبــران خبــر داد. 
»مجید میراحمدی« معاون امنیتی انتظامی وزیر 
کشور درباره سرانجام ساماندهی کولبران به ایلنا 
گفت: »درباره بحث کولبران جلســه ای را برگزار 
کردیم و همه دســتگاه های ذیربط در کشــور و 
همچنین مسئوالن استان کرمانشــاه نیز در این 
جلسه حضور داشــتند. قطعا ما وضعیت فعلی را 
غیرقابل قبول می دانیم و این وضعیت از نگاه ما مورد 
پسند نیست و باید به سرعت اصاح شود.« او ادامه 
داد:» در گذشته تصمیمات مختلفی در این زمینه 
گرفته شده است، اما هیچ کدام تقریبا عملیاتی نشده 
است. ما مهلتی را تعیین کردیم و به ستاد مبارزه با 
قاجاق کاال و ارز اعام کردیم حداکثر ظرف مدت 
یکماه با مشورت سایر دستگاه ها طرح پیشنهادی 
را در این خصوص تهیه و ارائه دهند تا براســاس 
آن منافع مرزنشینان تأمین شود و آنها عاقه مند 
شده و با ما همکاری داشته باشند تا از معابری که 
ما مشخص می کنیم به طور رسمی و بدون نگرانی 
کاالهایی که مورد نظر است را وارد کنند.« به گفته 
او، قرار است آن بخشــی که اقدام به قاچاق کاال و 
کاالهای ممنوعه می کنند به شدت کنترل شده و با 
آنها برخورد شود تا وضعیت فعلی ساماندهی شود.

محدودیت های جاده ای 
در تعطیالت پایان هفته

رئیس مرکــز اطاعات و کنتــرل ترافیک پلیس 
راهور انتظامی کشور محدودیت های جاده ای در 
تعطیات پیش رو را اعام کرد. احمد شــیرانی، 
درباره محدودیت های جاده ای در تعطیات پیش 
رو گفت: »تردد موتورسیکلت از ساعت ۱۳:۰۰ظهر 
روز گذشته یعنی ۳۱فروردین تا ساعت ۰6:۰۰روز 
شنبه ۳اردیبهشــت از محورهای کرج - چالوس، 
هراز، فیروزکوه و محور تهران - ســمنان - مشهد 
و بالعکس ممنوع است.« به گزارش ایلنا، او ادامه 
داد:»البته تــردد موتور ســیکلت های انتظامی و 
امدادی برای انجام ماموریت های ضروری در مسیر 
مجاز جریان ترافیک بامانع خواهد بود.« به گفته او، 
در محور کرج - چالوس، تردد انواع تریلر، کامیون و 
کامیونت از محور کرج - چالوس همچنان ممنوع 
است. همچنین تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 
۱۳امروز پنجشــنبه، از مرزن آباد به ســمت کرج 
ممنوع بوده و درصورت اعــام مأموران پلیس راه 
در محل تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۴بعد از 
ظهر تا ساعت ۱2شــب از کرج میدان امیرکبیر و 
آزادراه تهران - شمال به سمت مرزن آباد به صورت 
یک طرفه خواهد بود.« شیرانی گفت:» همچنین 
تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت یک ظهر تا ۱2شب 
 روزهای جمعه و شــنبه از کرج ابتــدای آزادراه
 تهران - شمال به ســمت مرزن آباد ممنوع بوده و 
درصورت اعام مأموران پلیــس راه در محل تردد 
انواع وسایل نقلیه از ساعت ۴بعد از ظهر تا ۱2شب 
همان روز از مرزن آباد به سمت کرج و تهران به صورت 
یک طرفه خواهد بود.« او دربــاره وضعیت تردد در 
محور هراز هم توضیح داد:» تــردد تمام تریلرها از 
محور هراز همچنان ممنوع اســت. همچنین تردد 
تمام کامیون ها و کامیونت ها به اســتثنای حامان 
مواد ســوختی و فاسدشدنی از ســاعت 6صبح تا 
۱2شب روزهای پنجشــنبه، جمعه و شنبه یعنی 
یکم، دوم و سوم اردیبهشــت از محور هراز ممنوع 
است.« به گفته او، تردد تمام وسایل نقلیه از ساعت 
2ظهر تا ۱2شــب روز جمعه و شــنبه دوم و سوم 
اردیبهشت از رودهن به ســمت آمل ممنوع بوده و 
از ساعت ۴بعداز ظهر تا ۱۰شب همان روز درصورت 
اعام مأموران مستقر در محل از آب اسک به رودهن 
)محدوده مشاء( به صورت یک طرفه است.« او ادامه 
داد:»اجرای محدودیت های مذکور منوط به افزایش 
حجم تردد در محورها خواهد بود و چنانچه وضعیت 
ترافیک عادی باشد با هماهنگی اجرای محدودیت ها 

متوقف می شود.« 

میز خبر
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فروردین رفت، پیک هفتم نیامد 

پیک هفتم کرونا، از بیخ گوش فروردین گذشــت. 
پس از پایان تعطیــات نوروز بود که بســیاری از 
متخصصان بهداشت و درمان از احتمال وقوع پیک 
هفتم کرونا در کشــور ابراز نگرانــی می کردند. به 
اعتقاد آنها شلوغی های پیش از تعطیات، سفرها 
و دورهمی های نوروزی و عاوه بر آن بازگشــایی 
مدارس و دانشگاه ها می تواند منجر به وقوع یک پیک 
دیگر در کشور شود، حاال اما پایان فروردین، آمارهای 
اعام شده از میزان ابتا، بستری و مرگ ها، حکایت 
از پایدار بودن وضعیت آرام کرونایی در کشور دارد. 
در آخرین روز فروردین، تعــداد مرگ ومیر روزانه 
بیماران کووید-۱۹ به کمتر از 2۰ نفر رسید و در ۱۹ 
استان هم هیچ موردی از مرگ ثبت نشد. هر چند 
نباید فراموش کرد که کرونا تمام نشده و همچنان 
اومیکرون با زیرســویه های متعــدد و ترکیبی اش 
در برخی کشورها تاخت و تاز می کند، تا جایی که 
براساس اعام علیرضا بیگلری، رئیس انستیتوپاستور 
ایران به همشهری، بررسی ها نشان می دهد در ۳ ماه 
اخیر، 8۰درصد سویه غالب در کشور BA2 است. او 
این خبر را هم می دهد که دیگر قرار نیست شناسایی 
ســویه های جدید با تأخیر و از دســت رفتن زمان 
همراه شود:»ما اکنون به مجهزترین دستگاه پایش و 
توالی یابی جهش ها )NGS( مجهز شده ایم و شبکه 
آزمایشگاه های تشخیص مولکولی کشور می تواند 
واریانت های مختلف شامل واریانت های جدید را از 
طریق NGS تشخیص داده و رصد کند. با این روش 
جهش های ویروسی در کشور به سرعت شناسایی 
می شوند.« سویه غالب BA2 در برخی کشورهای 
اروپایی آمار ابتا را باال برده اســت، در شــانگهای 

چین هم روزانــه نزدیک به 2۰هزار نفــر را مبتا 
می کند. به گفته بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت موج 
اومیکرون با زیرسویه های جدیدش در ۴ ماه گذشته 
در آمریکا حدود 2۰۰ هــزار و در آلمان با جمعیت 
مشابه ایران، حدود 25 هزارنفر را قربانی کرده است 
اما آمار فوتی ها در ایران حدود ۷ هزار نفر است و علت 
کاهش مرگ ومیرها، واکسیناسیون مؤثری بود که با 

کمک مردم به خوبی در کشور انجام شد.
آخرین اطاعات جمع آوري شده از شیوع کرونا در 
کشورهاي مختلف نشــان مي دهد، میانگین فوت 
روزانه طی هفته جاری   در کشورهاي آمریکا حدود 
۴۰۰ مورد، در انگلستان 2۰۰ مورد، در آلمان ۱6۰ 
مورد، در فرانسه ۱2۰ مورد و در کانادا ۷۰ مورد بود؛ 
در حالیکه در همین زمان میانگین فوت روزانه کرونا 

در ایران کمتر از ۳۰ نفر بود.

ضرورت آغاز تزریق دوز چهارم واکسن کرونا 
خطر شــدت گرفتن کرونا و وقــوع پیک جدید، 
همچنان برقرار است. محمد رضا هاشمیان، عضو 
کمیته علمی کشــوری کنترل و مقابله با کرونا در 
این باره به همشــهری می گوید: »نباید فراموش 
کرد که بیماری همچنان وجود دارد اما اثربخشی 
واکسن ها باعث شده که موارد ابتا حدود ۱5۰۰نفر 
باشد. هر چند این آمار مربوط به تست های روزانه 
اســت و برخی مبتایان به دلیــل ابتای خفیف 
تســت نمی دهند، بنابرایــن آمار بیمــاری باالتر 
است اما شــدید و منجر به مرگ نیست.« به گفته 
این فوق تخصــص مراقبت های ویــژه، هم اکنون 
بیشتر افراد جامعه به دلیل واکسیناسیون یا مبتا 
نمی شوند و یا درصورت ابتا، نوع خفیف بیماری را 
تجربه می کنند: »در بخش آی سی یو هم با کاهش 
بستری ها مواجه هستیم و در بیشتر موارد افرادی 
که واکســن نزده یا واکسیناسیون شــان را کامل 

نکرده اند درگیر مرگ می شوند. بنابراین مهم ترین 
نگرانــی هم اکنون از کاهش نرخ واکسیناســیون 
در کشــور اســت و ضرورت تزریق دوز چهارم. در 
بسیاری از کشــورها ازجمله ترکیه در همسایگی 
خودمان تزریق دوز چهارم واکســن را آغاز کرده 
اســت و درباره گروه های پرخطر، افراد سالمند و 
کادر درمان کشــورمان هم باید مجوز تزریق این 
دوز ایمنی  صادر شود.« پیش از این وزیر بهداشت 
هم بر اهمیت تزریق دوز چهارم واکســن در پاییز 
اشاره کرده و گفته بود احتماال این دوز برای بیماران 
با نقص ایمنی تزریق خواهد شد.هاشمیان در ادامه 
درباره اینکه با وجود کاهش استقبال از واکسن ها 
و مراجعه نکردن ۳۰میلیون نفــر برای تزریق دوز 
سوم آیا دوز چهارم از سوی مردم مورد استقبال قرار 
خواهد گرفت، می گوید: »واکسیناسیون اجباری 
نیست، شاید برخی افراد اعتقادی هم به آن نداشته 
باشــند. اما درصورت صدور هر چه سریع تر مجوز 
از ســوی وزارت بهداشــت برای عموم، می توان از 
مرگ ومیر احتمالی در آینده پیشــگیری کرد. ما 
در کشورمان واکسنی مثل پاستوکووک داریم که 
کیفیت باالتری نســبت به مدرنا و فایــزر در برابر 
اومیکرون دارد و تزریق دوز چهارم برای کســانی 
که مایل به تزریق هســتند می تواند آنها را در برابر 
این سویه ایمن کند. تاکنون ثابت شده که واکسن 
بهترین پیشگیری در برابر کرونا و کاهش مرگ و میر 
ناشی از آن است.« هاشمیان معتقد است افرادی که 
واکسن نمی زنند باید بدانند که حتی اگر خودشان 
به نوع سخت بیماری مبتا نشوند اما با پنهان کردن 
و گردش بیماری می تواننــد منجر به ابتا و مرگ 
افراد سالخورده و دارای نقص سیستم ایمنی شوند: 
»به هر حال عوارض واکسن وجود دارد اما به هیچ 
عنوان قابل مقایسه با خود بیماری کرونا و عوارض 

ناشی از آن نیست.« 

اومیکــرون برای واکســینه  شــده ها، مثل 
سرماخوردگی است

پیام طبرســی، دبیر کمیته تخصصی تشخیص و 
درمان کووید-۱۹ و رئیس بخش عفونی بیمارستان 
مسیح دانشوری هم اگرچه تأیید می کند که شیب 
اومیکرون در کشور کاهش داشته، اما معتقد است که 
این بیماری همچنان افراد مسن و بیماران زمینه ای 
را تهدید می کنــد و عوارض شــدید و درجه ای از 
کشــندگی را به همراه دارد:»با اینکه پیش بینی 
می شد بعد از تعطیات نوروز موج افزایشی بیماری 
را شاهد باشیم اما با گذشــت 2هفته از تعطیات 
افزایش قابل توجهی نداشتیم. براساس آمار وزارت 
بهداشت، در ۱۰روز گذشــته، موارد مثبت حدود 
2 هزار نفر و بستری ها از ۳۰۰ تا 5۰۰ نفر متفاوت 
بوده و به نظر می رسد شیب نزولی به کندی در حال 
وقوع است.« او که با بخش ســامت رادیو تهران 
صحبت کرده، درباره فصلی شدن کرونا هم گفته: 
»این پیش بینی در مورد کرونا کار مشکلی است، 
چون سویه های آن مدام در حال تغییر هستند. اما 
پس از ایجاد موج های متعدد و فروکش کردن دلتا 
به واسطه پوشش خوب واکسیناسیون در بسیاری 
کشورها، شدت اومیکرون که رکورد تعداد مبتایان 
را شکست از نظر بستری و مرگ ومیر رو به کاهش 
است. مشخص اســت اومیکرون به تدریج در افراد 
جوانی که واکسینه شده و بدون بیماری زمینه ای 
هستند در حال تبدیل شدن به یک بیماری در حد 

سرماخوردگی ساده است.« 

از شیوع XE در انگلیس تا زیرسویه جدید در 
آمریکا

البته با اینکه وضعیت کرونا در کشــور نزولی است 
و آمار مرگ ومیر ها به کمتر از 2۰نفر رســیده اما 
کرونا در برخی کشورها شرایط متفاوتی را رقم زده 

است. مقامات بهداشتی انگلیس از شناسایی بیش 
از ۱۱۰۰ مورد ابتا به  ســویه ترکیبی اومیکرون 
)BA1-BA2( تحت عنوان XE خبر می دهند که 
قابلیت سرایت باالیی دارد و احتماال در مدت زمان 
کوتاه به  ســویه غالب در این کشور تبدیل خواهد 
شد، هر چند که تزریق واکســن ها از مردم در برابر 
آن محافظت خواهد کرد. از ســوی دیگر مطالعات 
نشان می دهد که زیرســویه ترکیبی XE نسبت 
به  ســویه های قبلی کووید-۱۹ از قدرت سرایت 
باالتری برخوردار اســت و افراد واکسینه نشده که 
بیشتر کودک هستند را بیشــتر در معرض خطر 
قرار داده اســت. البته عائم این سویه در کودکان 
به طور کلی خفیف و شامل عائم دستگاه تنفسی 
فوقانی مانند تب، آبریزش بینی، گلودرد، بدن درد 
و سرفه خشــک اســت. همچنین مرکز کنترل و 
پیشگیری از بیماری ها )CDC( هم از کشف گونه 
جدیدتری از سویه اومیکرون در این کشور موسوم 
به BA.2.12.1 خبــر می دهد که یک پنجم موارد 
جدید ابتا در این کشور را شامل می شود. به گفته 
مقامات بهداشتی آمریکا زیرسویه BA275 درصد 
موارد ابتا در این کشور اســت اما از هفته گذشته 
تاکنون دلیل افزایش مــوارد ابتا به کووید در این 
کشور زیرسویه جدید یعنی BA.2.12.1  است هر 
چند که هنوز هیچ مدرکی وجود ندارد که نشــان 
دهد این زیرســویه جدید باعث بیماری شدیدتر 
می شود. چین هم تنها کشور دنیاست که با افزایش 
تعداد مبتایان، باز هم سیاســت محدودیت های 
ســختگیرانه کرونایی و تعطیلی های سراسری را 
برای شهر شانگهای درنظر گرفته است. اکنون آمار 
ابتا در این شهر 25میلیون نفر و روزانه نزدیک به 

2۰هزار نفر است و آمار فوتی ها 
هــم از زمــان بحــران بیماری 
تاکنون تنها ۱۷نفر اعام می شود.

علیرضا بیگلری، رئیس انستیتوپاستور ایران: 8۰درصد سویه غالب کرونا در کشور BA2 است؛ واریانت های جدید به سرعت شناسایی می شوند

عددبازی

وضعیت اختالل
  شنوایی

 در ایران و جهان

کشور در فروردین 1400شرایط ویژه ای داشت. آن زمان به دلیل انجام نشدن واکسیناسیون کرونا برای جمعیت عمومی، آمار ابتال و مرگ 
باال بود. به طوری که درست پس از پایان تعطیالت پیک چهارم رقم خورد. فروردین 1400با 73فوتی شروع شد و در آخرین روز این ماه، 
شمار مرگ ها به 395نفر رسید. ابتال هم در نخستین روز روی عدد 7هزار بود و در آخرین روز به باالی 25هزار نفر رسید. باالترین میزان 
فوت در آن ماه، مربوط به 29فروردین با 405فوتی می شد و کمترین آن هم در نخستین روز فروردین رقم خورد. در فروردین سال گذشته، 
5هزار و 649نفر جانشان را از دست دادند و 470هزار و 179نفر هم مبتال شدند. روند ابتال و مرگ در فروردین 1400از هفته سوم همان ماه 

آغاز شد و در نهایت کشور را وارد پیک چهارم کرد.

 نگاهی به وضعیت ابتال و مرگ کرونا در فروردین 1401اما نشان می دهد که میزان فوتی های روزانه به 100نفر هم نرسید و باالترین تعداد 
مرگی که ثبت شد، مربوط است به دوم فروردین با 73فوتی. کمترین هم در آخرین روز این ماه یعنی روز گذشته با 19فوتی به ثبت رسید. 
در یک ماه گذشته، میزان ابتال از 1256نفر شروع شد و در پایان فروردین به 1607نفر رسید. بیشترین میزان ابتال مربوط به شانزدهم 
فروردین با 4615نفر می شود. در یک ماه گذشته، یک هزار و 236نفر جانشان را از دست دادند و 71هزار و 362نفر هم مبتال شدند. بررسی 
میزان ابتال و مرگ در یک ماه گذشته نشان دهنده روند کاهشی در ابتال و مرگ دارد که از هفته سوم فروردین آغاز شد؛ روندی که نشان 

می دهد به استناد همین آمار، کشور هنوز وارد پیک نشده است.
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دانشمندان موفق شده اند در مسیری امیدبخش 
برای درمان سرطان، تومورها را از بین ببرند

نظری بر بسترها و پیامدهای جنگ طلبی 
حزب دمکرات در شهر نقده 

در شب های قدر مسئوالن استانی دستورالعمل های 
ویژه ای برای عزاداران در نظر گرفته اند

درمان سرطان با امواج 
مافوق صوت

 بازی حزب دمکرات  برای
 ایجاد تفرقه بین کرد و ترک

پروتکل های ویژه شب های 
قدر در استان ها

500هزار 
مبتال به اختالل 
شنوایی )ناشنوا 
و نیمه ناشنوا( در 
کشور وجود دارد.

3هزار 
نوزاد با اختالل 

شنوایی در یک سال 
گذشته شناسایی 

شدند.

360 میلیون 
نفر در جهان به 

كم شنوایی مبتال 
هستند، سهم 

افراد زیر 15 سال 
در كم شنوایی یا 

ناشنوایی 32 میلیون 
نفر است.

2/7درصد
میانگین بروز و شیوع 
ناشنوایی در کشور 
در هر تولد است؛ 
ناشنوایی در گروه 

سنی 6 تا 18سال به 
15درصد می رسد.

1/200میلیون
تومان یارانه 

کمک هزینه فرد 
دارای اختالل 

شنوایی در سازمان 
بهزیستی است.

5سال
حداکثر مدت 
زمان نیاز افراد 

شناسایی شده به 
خدمات توانبخشی 

است.

5040میلیارد 
تومان هزینه 

توانبخشی افراد 
شناسایی شده با 

اختالل شنوایی طی 
10سال برای سازمان 

بهزیستی است.
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به تازگی انتشــار خبر غلبه فناوری مبتنی بر امواج 
صوتی غیرتهاجمی به تومورهــای کبدی موش ها 
که منجر به از بین رفتن ســلول های سرطانی شد، 
امید تازه ای در مســیر درمان هــای غیرتهاجمی 
ســرطان کلیــد زد. در خبرها آمده بود کــه با این 
روش، سیســتم ایمنی موش ها برای جلوگیری از 
گسترش بیشتر سلول های ســرطانی تحریک شد 
که نشان دهنده عدم بازگشــت بیماری یا متاستاز 
سلول های سرطانی به سایر بافت های بدن است. به 
گزارش ساینس دیلی، با از بین بردن 50 تا 75درصد 
حجم تومور سرطانی کبد، سیستم ایمنی موش ها 
توانست بدن را پاکسازی کند، بدون اینکه شواهدی 
از عود یا متاستاز در بیش از 80درصد حیوانات وجود 

داشته باشد.
 ژن ژو، پروفسور مهندسی زیست پزشکی و نویسنده 
مســئول این مطالعه گفت: حتی اگر کل تومور را 
هدف قرار ندهیم، باز هم می توانیم تومور را وادار به 
عقب نشینی کنیم و همچنین خطر متاستاز در آینده 

را کاهش دهیم.
امواج مافوق صوت اما می توانند نجات دهنده بشر از 

این بیماری باشند؟

هدف؛  فقط سلول های سرطانی 
در اصطــاح پزشــکی بــه ایــن نــوع از درمان، 
»هیستوتریپسی« گفته می شــود که در آن امواج 
مافوق صــوت به صورت غیرتهاجمــی اما متمرکز، 
بافت هدف را با دقــت میلی متری تخریب می کند. 
این تکنیک نســبتا جدید در آزمایش سرطان کبد 
انســانی در آمریکا و اروپا مورد استفاده قرار گرفته 
است. در بسیاری از موقعیت های بالینی، به دالیلی 

که شامل اندازه، محل یا مرحله توده است، نمی توان 
کل تومور ســرطانی را به طور مستقیم در درمان ها 

مورد هدف قرار داد.
تجاسوی ورکلیر، دانشــجوی دکتری در مهندسی 
پزشکی می گوید: »هیستوتریپســی« یک گزینه 
امیدوارکننده اســت که می تواند بــر محدودیت 
روش هــای آزار دهنــده فعلی غلبه کنــد و به طور 

غیرتهاجمی و ایمن تری، ریشه تومور را بکند.
بیشتر درمان های سرطانی با جراحی، شیمی درمانی 
و اشعه های رادیویی همراه است اما از آنجایی که این 
روش ها سلول های ســالم را نیز همراه با سلول های 
سرطانی هدف قرار می دهند، این درمان ها می تواند 
بیماران را خسته و آسیب پذیر کند. بنابراین محققان 
به دنبال یک رویکرد جدیدی هستند که  همزمان با 
از بین بردن سلول سرطانی، به سلول های سالم هم 
آسیبی نزند. یکی از این راه ها از بین بردن سلول های 

سرطانی با انرژی مافوق صوت است.

فرایند درمان
پیش از این دیوید میتلشتاین که یک مهندس زیست 
پزشکی در مؤسسه فناوری کالیفرنیا در پاسادناست، 
به همراه تیم تحقیقاتــی اش روی این روش نوین، 

آزمایشاتی را انجام داده بودند.
او درباره یافته های تیمش بســیار هیجان دارد. او 
می گوید: ســونوگرافی یا همان ارسال امواج مافوق 
صوت با شدت کم، ممکن اســت به پزشکان اجازه 
دهد تا سلول های سرطانی را براساس ویژگی های 
فیزیکی و ساختاری منحصربه فردشان مورد هدف 
قرار دهند و هرگونه سرریز انرژی باید آسیب کمی به 

بافت سالم وارد کند.
در این درمان پالس هایــی از امواج صوتی - انرژی- 
ارسال می شود که فرکانســی باالی 20هزار هرتز 
دارند. این صدا آنقدر بلند است که گوش ما قادر به 
شنیدن آن نیست. تصویربرداری پزشکی در حقیقت 

به پالس های بسیار کوتاه این سونوگرافی با شدت کم 
متکی است.

درک موج و طول موج
پزشکان هم اکنون با استفاده از امواج مافوق صوت 
شدید، سلول های سرطانی را می ُکشند. این امواج 
صوتی انرژی های فوق العاده زیادی را به یک منطقه 
متمرکز کوچک ارســال می کنند. این امواج باعث 
ارتعاش آب داخل ســلول در آن منطقه می شــود. 
این کار باعث گرم شدن ســلول شده و سلول های 
هدف و همســایه های آن در20ثانیــه به 65درجه 
سیلیسیوس می رسند که این کار سلول سرطانی را 
می کشد اما با این حال باعث از بین رفتن سلول های 
سالم نیز می شــود. اما تیم میتلشتین می خواست 
کار متفاوت تری را امتحان کنــد. در یک آزمایش 
دیگر که در آزمایشگاه انجام شد، اثرات سونوگرافی 
کم شدت بر سلول های ســرطانی بررسی شد. این 
سلول ها با سلول های سالم تفاوت دارند. آنها هسته 
بزرگ تری دارند و نرم تر هستند. این تیم یک مدل 
کامپیوتری دیگر از سلول های سرطانی ایجاد کرده 
است. این مدل ها نشان داد که سونوگرافی با شدت 
کم ممکن است سلول ها را بکشد. به گفته میتلشتین، 
این کار مثل این است که یک خواننده اپرا بتواند با 
تکنیک های خــود یک نت خــاص بخواند و باعث 

شکستن یک لیوان شود.

قانون میکروحباب ها
این درمان باعــث ادغام میکروحباب های بســیار 
کوچک که احتماال حباب های کوچک هوای موجود 
در مایع هســتند، شــد. امواج مافوق صوت باعث 
نوسان حباب های بزرگ تر شــد و این نوسان باعث 
شد که حباب های کوچک رشــد کنند و سپس با 
شدت فرو بریزند. میتلشــتین گزارش می دهد که 
برای از بین بردن سلول های سرطانی، نوسان حباب 

ریز ضروری بود اما کافــی نبود. میکرو حباب ها هم 
در سلول های سالم و هم در ســلول های سرطانی 
دچار نوسان شدند. او تأکید کرد که فقط سلول های 
سرطانی در برابر فرکانس های خاصی از سونوگرافی 

آسیب پذیر بودند.

ارزش اولتراساوند در پزشکی
ارزش امواج مافوق صوت در پزشــکی بســیار زیاد 
است ، از تصویربرداری از اعضای داخلی بدن تا درمان 
سرطان. تیموتی میکم از  بنیاد اولتراساوند متمرکز 
در شارلوتزویل و مدیر ارشد پزشکی در این باره گفت: 
اگر تأثیری که در این سلول ها مشاهده می شود در 
آزمایشات بالینی بیشتری پاسخ موفقیت آمیز بدهد، 
به پزشــکان اجازه می دهد سلول های سرطانی را با 
روش هایی که هم اکنون امکان پذیر نیســت، هدف 
قرار دهند. با این حال، او هشــدار می دهد که این 
روش هنوز برای اســتفاده در بیماران آماده نیست. 
این تنها نخســتین قدم در روند توسعه یک درمان 
جدید اســت، اما اگر مراحل بعدی به خوبی پیش 
برود، برای بسیاری از بیمارانی که با سونامی سرطان 

درگیر هستند، بسیار مفید است. 

یک نمونه انسانی درمان شده
مرد 72ساله ای که به سرطان کبد مبتا شده بود، 
نخستین بیمار در فلوریدای جنوبی بود که تومورش 
با پالس های اولتراســاوند متمرکز و با شدت باال از 
بین رفت. فناوری غیرتهاجمی اگرچه بیشتر شبیه 
داستان های علمی- تخیلی اســت اما مدتی است 
رنگ واقعیت به خود گرفته اســت. بــا این حال، به 
لطــف کارآزمایــی #HOPE4LIVER که در آن 
مؤسسه قلب و عروق میامی و مؤسسه سرطان میامی 
بیمارانی که تومورهای کبدی دارنــد و کاندیدای 
هیستوتریپسی هستند را معرفی می کنند، در حال 

تبدیل شدن به واقعیت است.

درمان سرطان با امواج مافوق صوت
دانشمندان موفق شده اند در مسیری امیدبخش برای درمان سرطان، تومورها را با استفاده از امواج مافوق صوت از بین ببرند

 هر آنچه به صورت آناین منتشر می شود این ظرفیت را دارد که برای همیشه به صورت آناین
در دسترس باشد و اطاعاتی از فرد را افشا کند

ردپای پررنگ هر کلیک در اینترنت 

هر ایمیل، پســت یا عکسی که ارســال و هر لینکی که روی آن کلیک 
می کنید، به معنای آن است که یک رد آناین از خود به جا گذاشته اید. 
ردپای دیجیتال یا به قول بعضی، »ســایه دیجیتال« نابود نمی شود و 
مادام العمر شما را دنبال می کند. ممکن است از خود بپرسید: »ردپای 

دیجیتال چیست؟ و چرا باید به آن اهمیت بدهم؟«

رمزگشایی از ردپای دیجیتال 
هرگونه اطاعاتی از شــما که به صورت عمدی یا ســهوی به اشتراک 
گذاشته شود، از سوی تبلیغ کنندگان، کارفرمایان و فروشگاه هایی که از 
آنها خرید می کنید، جمع آوری می شود. این اتفاق به این معنی است که 
ردپای دیجیتال، امروز می تواند به عنوان یکی از عناصر اصلی شکل گیری 

»اقتصاد دیجیتال« درنظر گرفته شود.
برایان هرینگتون، که به عنوان مشــاور برندینگ شناخته می شود، در 
یک تعریف کلی می گوید: »هرگونه اطاعاتی که در مورد شما به صورت 

آناین منتشر شده باشد، ردپای دیجیتال نامیده می شود.« 
فعالیت در شبکه های اجتماعی، وب سایت خودتان و مقاالتی که درباره 
شما یا به وسیله شما نوشته شده هم، بخشی از ردپای دیجیتال محسوب 
می شود. هرینگتون توضیح می دهد که ردپای دیجیتال همیشه هست 
و فقط هم شامل مواردی نیســت که در باالی صفحه جست وجو یافت 
می شود. درواقع، پیدا کردن این اطاعات می تواند آسان یا دشوار باشد.

توجه داشته باشید که ردپای دیجیتال شما فقط شامل مواردی نمی شود 
که فعاالنه و عامدانه منتشر کرده اید؛ مانند انتشار عکس ها یا متن ها در 
شبکه های اجتماعی. بلکه اطاعاتی هم که ناخودآگاه منتشر کرده اید، 

به عنوان ردپای دیجیتال شناخته می شود.
ناتالی آتاناسیادیس مالک شــرکت Ormi Media هم درباره ردپای 
دیجیتال می گوید: »ردپای دیجیتال شما داده هایی است که از طریق 
فعالیت ها و ارتباطات آناین شما ایجاد می شود. این داده ها می تواند از 

فعالیت های منفعانه شما به دســت بیاید، مانند گردآوری آی پی های 
شما از سوی یک وب ســایت، یا از کارهای فعاالنه تر و آگاهانه تر مانند 

اشتراک گذاری تصاویر در شبکه های اجتماعی جمع آوری شود.«
به گفته او »باید به خاطر داشــته باشــید که هر چیزی که به صورت 
آناین منتشر می شود، اعم از متن یا تصویر، این ظرفیت را دارد که 

برای همیشه به صورت آناین در دسترس باشد.«

انواع ردپای دیجیتال
ردپای دیجیتال منفعانه )Passive digital footprint( رد داده هایی 
اســت که فرد به طور غیرارادی آن را به صورت آنایــن از خود به جا 
می گذارد. یک ردپا ممکن است به طور تصادفی در یک دیتابیس آناین 
ذخیره شــود. ردپا ممکن اســت به معنی ردیابی آدرس آی پی کاربر 
)زمانی که ایجاد شده و اینکه مربوط به کجاست( باشد. در یک محیط 
آفاین، مدیران می توانند بدون اینکه بفهمند چه کسی این فعالیت ها 
را انجام داده، به فعالیت های دستگاه دسترسی یابند و آنها را مشاهده 
کنند. نمونه  ای دیگر از ردپای دیجیتال منفعانه برنامه هایی هستند که 
از موقعیت های جغرافیایی استفاده می کنند. همچنین وب سایت هایی 
که کوکی ها را در دستگاه شما دانلود می کنند و تاریخچه مرورگر هم 
در دسته ردپای منفعانه طبقه بندی می شود. اگرچه ردپای دیجیتال 
منفعانه اجتناب ناپذیر است، اما می توان با استفاده از بعضی روش ها 

آنها را کاهش داد و مدیریت کرد.
ردپای دیجیتال فعال)Active digital footprint( به طور آگاهانه ایجاد 
می شود، زیرا اطاعات با میل کاربر، پست یا به اشتراک گذاشته می شود. 
آنها همچنین می توانند بسته به موقعیت به روش های مختلفی ذخیره 
شوند. زمانی که کاربر وارد یک سایت می شود و یک پست یا تغییر ایجاد 
می کند، یک ردپای دیجیتال می تواند ذخیره شود. نمونه هایی از ردپای 
دیجیتال فعال شامل پست های رســانه های اجتماعی، آپلود ویدئو یا 

تصویر یا ایجاد تغییر در وب سایت های مختلف است. 

زهرا خلجیدانش
روزنامه نگار

مدیریت ردپای دیجیتال
ردپای دیجیتال تقریبا حذف شدنی نیست و مدت های 
طوالنی باقی می ماند، اما می توان آن را با اســتفاده از 

بعضی روش ها مدیریت کرد.
  خودتان را گوگل کنید: فهرســتی از آنچه در فضای 
اینترنت از شما وجود دارد، مشاهده و تهیه کنید. هر چند 
ماه یکبار، نام خود را جست وجو کنید تا از اطالعاتی که 

دیگران به آنها دسترسی دارند، آگاه باشید.
  فعال کردن هشــدارهای گوگل: توصیه می شود که 
هشدار گوگل )Google aler( را برای نام خود تنظیم 
کنید. این ابزار، هشدارهای گاه به گاه از هر پستی که نام 

شما در آن وجود داشته باشد، برای شما ارسال می کند.
  از اطالعات شــخصی خود محافظت کنید: آدرس 
شخصی، شماره تلفن، رمز عبور یا شماره کارت بانکی 
خود را فاش نکنید. به جای نــام واقعی خود از یک نام 

مستعار استفاده کنید.
  اطالعات ورود به سیســتم را در حالت قفل و کلید 
)lock and key( نگه دارید: هرگز نام کاربری یا رمز 

عبور خود را با کسی به اشتراک نگذارید.
  قبل از پســت کردن فکر کنید: هرگز یک احساس 
موقت را در اینترنتی که ابدی است، قرار ندهید. توجه 
کنید که خشم موقت است، اما فضای آنالین دائمی است. 
قبل از ارسال یک پست، مکث کنید، یک بار دیگر فکر 

کنید و آنگاه تصمیم به ارسال متن بگیرید.
  آپلود عکس ها را محدود کنید: هر عکسی که پست 
می کنید ممکن است روزی مورد توجه و کنکاش دیگران 
قرار بگیرد. اشتراک گذاری تصاویر مشکوک را محدود 
کنید. 15دقیقه خندیدن و شوخی کردن هرگز ارزش یک 

عمر تحقیر احتمالی را ندارد.

مکث

عمادالدین قاسمی پناهفناوری
روزنامه نگار

شارژ تسال با صفحه های خورشیدی
یکی از بزرگ تریــن معضات خودروهای تمــام الکتریکی این 
اســت که در برخی از مناطق دنیا، دارندگان آنها باید همواره در 
جاده ها و خیابان ها حواس شان به ایستگاه های شارژ باشد؛ چراکه 
زیرساخت ها در این خصوص چندان تکمیل نیست. از همین رو 
بسیاری از مبتکران و حتی خود ســازندگان اینگونه خودروها 
به دنبال راه هایی هستند تا نیاز به ایستگاه شارژ را تا حد ممکن 
کاهش دهند. استفاده از صفحه های خورشیدی در این خصوص 
می تواند کمک حال باشــد. به همین خاطر برخی از دانشمندان 
استرالیایی در تاش هستند نیروی محرک خودروهای تسا را 
با استفاده از صفحات خورشیدی چاپی تامین کنند. به گزارش 
خبرگزاری رویترز، دانشمندان استرالیایی سفری اکتشافی را از ماه 
سپتامبر2021 )شهریور1400( آغاز کرده اند. آنها درصدد هستند 
که با تامین برق تسا از صفحات خورشیدی چاپ شده به مقابله با 
تغییرات آب وهوایی بروند. محققان این آزمایش را در یک مسیر 
15هزارو100کیلومتری انجام دادند. دانشــمندان استرالیایی 
18صفحه خورشیدی پاستیکی چاپ  شده را ساخته و خارج از 
ماشین تعبیه کردند تا انرژی الزم خورشید را برای شارژ خودروی 

برقی تسا به خود جذب کند. پل داستور، ابداع کننده پنل های 
خورشیدی چاپی در این خصوص گفت که تیم دانشگاه نیوکاسل 
نه تنها دوام این پنل ها، بلکه عملکرد بالقوه آنها را برای کاربردهایی 
در حوزه های دیگر نیز آزمایش خواهد کرد. داستور به رویترز گفته 
که در واقع یک ایده اصلی این صفحات خورشــیدی چاپ شده، 
به کارگیری و توانمندتر کردن فناوری در مناطق دوردست چون 
فضاست. صفحات خورشیدی چاپی در اصل از جنس پاستیک 
PET سبک وزن است که با هزینه کمتر از 10دالر در هر مترمربع 
ساخته می شود. این صفحات توسط یک چاپگر تجاری ساخته 
می شــوند که از آن چاپگرها برای چاپ برچســب محصوالت 
نوشیدنی هم استفاده می شود. داســتور ابراز امیدواری کرد که 
ایان  ماسک، مدیرعامل شرکت تسا از این ابتکار خوشش بیاید و 
این ترکیب از فناوری نوآورانه را با پیشرفت هایش به عنوان توسعه 
راه حل های جدید برای سیاره مان درنظر بگیرد. او همچنین معتقد 
است که این ابتکار یعنی به کارگیری صفحات خورشیدی، ضمن 
افزایش توجه شهروندان استرالیایی به خودروهای برقی، راه حل 
موردپسندی در جامعه برای مقابله با تغییرات آب وهوایی است 

که روزانه با آن مواجه هستیم.

ماسک وام می گیرد و توییتر را می خرد
داســتان ایان ماســک و توییتر ابعاد جدیــدی را به خود 
گرفته است. در حالی موضوع شکایت ســهامداران توییتر 
از مدیرعامل ثروتمند تســا همچنان به قــوت خود باقی 
است، که سران این شرکت شبکه اجتماعی سخت در تاش 
هستند تا نگذارند، ماسک کل ســهام را خریده و مالک آن 
شود. از این رو به نظر می رسد که در هفته ها و ماه های آینده 
شاهد کشمکش های بسیاری بین ثروتمندترین مرد جهان 
و سران توییتر و سهامداران نگران آن باشیم. در عین حال، 
»نیویورک پســت« به نقل از 2 منبع آگاه گزارش داده که 

ایان ماسک مایل اســت بین 10 تا 15میلیارد دالر از پول 
خود را برای خصوصی کردن شرکت توییتر سرمایه گذاری 
کند. این به معنای تاش گســترده او برای رسیدن به این 
هدف خواهد بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، براســاس 
این گزارش، این میلیاردر که دومین سهامدار بزرگ توییتر 
با 9/1درصد سهام محسوب می شود، قصد دارد یک پیشنهاد 
مناقصه را در حدود 10روز دیگر راه اندازی کند و براســاس 
این گــزارش، از مورگان اســتنلی )شــرکت خدمات مالی 
آمریکایی( برای افزایش 10میلیارد دالر دیگر استفاده کرده 
است. نیویورک پست نیز گزارش داد که ماسک که همچنین 
مدیرعامل شرکت تســا نیز اســت، امکان دارد درصورت 
لزوم در برابر سهام فعلی خود وام بگیرد؛ اقدامی که احتماال 
می تواند چندین میلیارد دالر اضافی به همراه داشته باشد. 
این شرکت رسانه ای اجتماعی هفته گذشته برای محافظت 
از خود در برابر پیشنهاد خرید 4۳میلیارد دالری ماسک، یک 
»قرص سمی« )حقوق کوتاه مدت سهامداران( را اتخاذ کرد. 
در این طرح، به سهامداران خرد اجازه داده می شود، سهام 
شرکت را با تخفیف خریداری و به نام خود کنند. افراد آشنا 
به این موضوع روز دوشنبه بدون نام بردن از شرکت به رویترز 
گفتند، »شرکت های سهام خصوصی« بیشتری جهت شرکت 
در معامله ای برای توییتر ابراز عاقه کرده اند. این عاقه پس 
از آن پدید آمد که توما براوو، یک شــرکت سرمایه گذاری 
خصوصی متمرکز بر فناوری، هفته گذشته با پلتفرم رسانه 
اجتماعی تماس گرفت تا خریدی را بررسی کند که پیشنهاد 
ماســک را به چالش می کشد. بسیاری از ســرمایه گذاران، 
تحلیل گران و بانکداران ســرمایه گذار، انتظار دارند هیأت 
مدیره توییتر پیشــنهاد مدیرعامل تسا و اسپیس ایکس را 
در روزهای آینده رد و آن را ناکافی اعام کند. سهام توییتر 
در معامات بعدازظهر سه شنبه به وقت محلی با 1/6درصد 
کاهش به 47/69دالر رســید که بســیار کمتر از پیشنهاد 

54/20دالری ایان ماسک بود.

 تلســکوپ فضایــی ناســا بــه مناســبت 
جشن تولد 32سالگی خود تصویری از 5 
کهکشان را منتشر کرده است. هر سال 
24آوریــل تیم هابــل تصویــری متفاوت 
را بــه نمایــش می گــذارد و روز پرتــاب 
هابــل را جشــن می گیــرد و امســال بــه 
مناسبت 32ساله شــدن این تلسکوپ 
فضایی، این مراســم با انتشار تصویری 
از 5 کهکشــان همــراه شــده اســت کــه 
Hickson Compact Group 40 

یا HCG 40 نامگذاری شده است.

32
سالگی

همزمــان بــا تــداوم بحــران تراشــه در 
آمریــکا که صنعــت خودروســازی این 
کشــور را متأثر کرده، شــرکت تایوانی 
تی اس ام ســی از اختصــاص بودجــه 
3.5میلیــارد دالری بــرای حــل ایــن 
مشــکل خبــر داده اســت. بودجــه 
3.5میلیــارد دالری شــرکت مذکــور 
صــرف احــداث کارخانــه ای در ایالــت 

آریزونا خواهد شد. 

3/5
میلیارد

شــرکت فضایــی خصوصــی »راکــت 
لب« در حال آماده شــدن برای انجام 
بزرگ تریــن بدلــکاری در تاریــخ پرتاب 
راکــت اســت. آنها قصــد دارنــد راکتی 
کــه از فضا بــه زمیــن بازمی گــردد را در 
هــوا بــا کمــک یــک هلی کوپتــر عظیم 
بگیرنــد. ایــن ماموریت بــرای اجــرا در 
یــک فرصــت زمانــی 2 هفتــه ای کــه از 
تاریــخ 2اردیبهشــت آغــاز می شــود، 

برنامه ریزی شده است.

 2
اردیبهشت 

 اولویت باالی ماموریت
به اورانوس و انسالدوس

درحالی کــه رقابتی جدید برای ســفر به ماه کلید 
خورده است یک گروه از دانشمندان می گویندکه 
ماموریت به اورانوس و  انسادوس )قمر زحل( باید 

در اولویت اکتشافات فضایی قرار گیرد.

دانشمندان آمریکایی حوزه علوم سیاره ای، گزارش 
قابل توجهی را از وضعیت دانش ما در مورد منظومه 
شمسی و اولویت های اکتشــافی دهه آینده تهیه 
کرده اند. آنها 2 ماموریت جدید را توصیه می کنند؛ 
پرتاب یک کاوشــگر اورانوس در اوایل دهه20۳0 
و پرتاب یــک ماموریت به یکــی از قمرهای زحل 
موسوم به »انسادوس« )Enceladus( در اواخر 

دهه20۳0 یا اوایل دهه2040.
به گزارش بی بی ســی، اورانوس مشــهور به »غول 
یخی« هفتمین سیاره منظومه شمسی است، که در 
فاصله ای 19برابر زمین دور خورشید می گردد. قبا 
فقط ماموریت وویجر-2 از این سیاره بازدید کرده، 

که آن هم عبوری کوتاه در سال1986 بوده است. 

نرم افزار

عدد خبر

اینترنت

فضا

حمل و نقل

 تشخیص کرونا
با اپلیکیشن تحلیل سرفه 

گروهی از محققان می گویند یک اپلیکیشن در حال آزمایش 
احتماال در آینده نزدیک می تواند با تحلیل صدای سرفه افراد 
تشــخیص دهد آنها به بیماری کووید-19 مبتا شده اند یا 
خیر. سازندگان اپلیکیشن ResApp می گویند با استفاده از 
هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی این اپلیکیشن می تواند 
با دقت 92درصد سرفه افراد را تجزیه و تحلیل کرده و ابتای 
فرد به کرونا را تشــخیص دهد. به گــزارش دیلی میل، این 
اپلیکیشــن هم اکنون در فاز آزمایشــی قرار دارد و مشغول 
جمع آوری دیتا از سرفه افراد اســت. ResApp با این حال 
توانســته توجه »فایزر«، یکی از بزرگ ترین شــرکت های 
داروسازی جهان و تولیدکننده واکسن کووید-19 را جلب 
کند. فایزر پیشــنهاد خرید ResApp را بــه  قیمت حدود 

74.۳میلیون دالر به صورت نقدی مطرح کرده است.

برای آزمایش اینکه آیا این برنامه می تواند سرفه کووید-19 
را از ســرفه سایر مشکات تنفسی مانند آســم، ذات الریه و 
عفونت های دستگاه تنفسی تشــخیص دهد، 1007بیمار 
مبتا به مشــکات تنفســی غیرکووید مورد آزمایش قرار 
گرفتند و اپلیکیشــن توانســت حدود 92درصد تشخیص 

درست ارائه بدهد.
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روزهایی که بر ما می گذرد، سالگرد جنگ افروزی 
حزب موسوم به دمکرات کردستان، در شهر نقده و 
در آغازین روزهای پس از پیروزی انقالب اسالمی 
است. بی تردید مقاومت نیروهای مردمی در این 
نبرد خونین، موجب شــد که ضد انقالب، سودای 
تسلط بر این شــهر و کوچاندن مردم ناهمفکر را 
فرو نهد و نهایتا این خطــه را ترک گوید. در گفت 
و شنود پی آمده، غالم بناوند، از فعاالن مواجهه 
با حمالت این حزب در نقده، به بازگویی خاطرات 

خویش از این رویداد تاریخی پرداخته است. 
 * * *

با توجه به اینکه نقده، از دیرباز یک شهر 
دوقومیتی است، روابط اجتماعی میان ترک ها با 

کردها در سال۱۳۵۸ چگونه بود؟
در ابتدا، باید یک مسئله مهم تاریخی را روشن کنیم 
و آن هم اینکه جنگ نقده، نخستین جنگ بین ترک 
و کرد در تاریخ نبوده اســت اما امیدواریم که آخرین 
جنگ داخلی در این منطقه باشد. جنگ های متعددی 
در این منطقه صورت گرفته، ولی هر زمان که آرامش 
و امنیتی برقرار شــده، نتیجــه آن روابط صمیمانه 
بین ترک ها و کردها و برقراری دوســتی بین این دو 
بوده اســت. در چنین مقاطعی ترک و کــرد، با هم 
روابط اقتصادی و اجتماعی داشــتند، حتی بین آنان 
ازدواج های فراوان هم صــورت می گرفت و حوادث 
تاریخی، کنار گذاشته یا فراموش شده قلمداد می شد.

طرح آمریکا برای تاســیس کشــور 
کردستان آزاد شامل چه مفادی بود؟

بعد از کودتای عبدالکریم قاسم، در سال ۱۳۳۷شمسی 
در عراق، شــرایط بین المللی به ضرر آمریکا تمام شد. 
کارشناسان کاخ ســفید، طرحی به نام هالل آمریکا، 
که »هالل سبز« هم نامیده می شــد را برای پیشبرد 
منافع خود ارائه کردند. آنها منطقــه را به بخش ها و 
به نام هایی چون مدیترانه، لبنان آزاد، کردستان آزاد 
و خلیج فارس تقسیم کرده بودند. این طرح سدی در 
مقابل شوروی بود تا کمونیست های تزاراندیش نتوانند 
در زمین و خشــکی، به طرف آب های گرم پیشروی 
کنند و به وصیــت پطر کبیر جامه عمل بپوشــانند. 
آنها می خواســتند در فاصله عراق و شوروی، عالوه بر 
ایران و ترکیه، کشور ســومی به نام کردستان باشد تا 
شــوروی ها در راه نیل به آرزوی خود )مبنی بر اینکه 
ما تا آب هــای گرم یک قدم فاصله داریــم( به مانع بر 
بخورند. در بررسی های آنها، مرزهای دولت موسوم به 
کردستان مشخص هم شده بود؛ کشوری بود به شکل 
دو سوم هالل که بخش سوم آن از لبنان تشکیل می شد. 
به همین دلیل، مقدمات آشــوب در لبنان هم فراهم 
آمد و این کشور به ســوی بی ثباتی رفت. آنها در این 
مورد، از مرزهای ایران آغاز کردند و بزرگ ترین مشکل 
آنها، تعیین مرز ایران با کشــور به اصطالح کردستان 
بود! ارومیه و ســلدوز )نقده(، در داخل مرز تصورشده 
کردستان می ماند و آنها دیدند،که اگر بخواهند مردم 
این دو شهر را از آنجا بیرون کنند، بی تردید مسئله ای 
شبیه آوارگان فلســطینی رخ خواهد داد که مشکل 
بزرگی برای آنها پیش خواهد آورد. در نهایت مسائلی در 
منطقه پیش آمد که از اعتبار طرح هالل کاست و آمریکا 
دستور بایگانی این برنامه مفصل را صادر کرد. الزم به 
ذکر است که طرح» هالل ســبز«، به صورت مبسوط 
توسط حجت االسالم مرتضی رضوی در کتاب »ایل قره 
پاپاق« مطرح شده است که اکنون مجال پرداخت به 
آن نیست و عالقه مندان می توانند به آن مراجعه کنند.

حزب دمکــرات در فروردین۱۳۵۸، 
با پخش اعالمیه در شــهرها و روستاها، به بهانه 
تشکیل دفتر این تشکل در شهر نقده، از کردها 
دعوت کرده بود که در میتینگ آنها شرکت کنند. 
به نظر شما دلیل آنها برای انتخاب این شهر چه 
بود؟ به عبارت دیگر آنها در پی این گزینش، چه 

چیز را دنبال می کردند؟
موقعیت سیاســی، جغرافیایی و استراتژیک منطقه 
نقده که در طرح هالل ســبز هم به آن اشــاره شده 
بود، همواره برای کشورهای توسعه طلب همسایه و 
جنبش های کرد، مطرح بوده است. منطقه حاصلخیز 
و مهمی که غالب جمعیت آن ترک بود، مانعی ســر 
راه تشکیل کشور کردســتان به شمار می رفت. آنها 
به بهانه افتتاح دفتر حزب در نقــده، در همه ایالت 
و عشایر استان های کرمانشــاه، بخش های جنوبی 
آذربایجان غربی و حتی کردهــای ترکیه و عراق که 
با ما هم مــرز بودند، فراخــوان داده بودند. حزب در 
میتینگ ۲۰۰۰نفری مهاباد اعــالم کرده بود که در 
شهر کردنشین نقده، دومین میتینگ خود را برگزار 
خواهد کرد. در این باره باید ۲نکته را به شــما عرض 
کنم: اوال: نقده بنا بر ادعای حزب دمکرات در ســال 
۱۳۵۸، به عنوان یک شهر کردنشین شناخته می شد، 
درحالی که در آن زمان و بنا بر آمارهای رسمی، اغلب 
جمعیت این شهر از ترک ها تشکیل می شد. ثانیا: دفتر 
حزب دمکرات در نقده از روزها و هفته های قبل از آن 
فعال بود. سؤال اینجاست دفتری که در بخش جنوبی 
شهر و در منطقه کردنشــین واقع بود، چه ضرورتی 
داشت که میتینگ افتتاحیه آن، در آخرین منطقه 
ترک نشین و میدان ورزشی شهر برگزار شود؟ مسلما 
حزب دمکرات قصد داشــت تا با نمایش تسلیحات، 
تجهیزات و تهدید ضمنــی، فضایی را ایجاد کند که 
پس از برگزاری میتینگ، ترک های نقده دچار ترس  
و وحشت شده و به تدریج منطقه را ترک کنند. البته 
عده ای اعتقاد دارند حزب دمکرات با برنامه منظم و 
مفصل جنگی وارد شهر شده بود اما نظر من برخالف 
این است. این حزب برای آینده منطقه برنامه داشت. 
آنها در مرحله نخست می خواستند با کمترین هزینه 
و تلفات، مســئله خود را حل کنند. اگر کشتارهای 
گسترده ای علیه ترک ها یا شــیعیان رخ می داد، در 
سطح کشور و منطقه ابعاد گسترده ای پیدا می کرد و 
این در مرحله اول خودمختاری، به نفع آنها نبود. لذا 
با قدرت مانور نظامی، تهدید و ارعاب، می خواستند 
ترک ها، با اراده خــود منطقه را تــرک و مهاجرت 
کنند. به نظر من، این مطلــوب آنها بود و فی البداهه 

نمی خواستند وارد جنگ شوند.

با این همــه و در نهایت جنگ خونین 
نقده آغاز شد. این رویداد در کجا و چگونه کلید 

خورد؟ 
جنگ خونین و البته ناخواســته نقده، در روز جمعه 
۳۱فروردین ۱۳۵۸ آغاز شد. اعضای حزب دمکرات 
از مناطق جنوبی شــهر، بــا رژه افراد مســلح و در 
صفوف منظم، از خیابان اصلی شهر که امروز خیابان 
امام خمینی نامیده می شود، به سوی میدان ورزشی 
شهر که در منتهی الیه منطقه ترک نشین شهر قرار 
داشت، در حرکت بودند. آنها با شعارهای تند و آتشین 
که »ما تا آخریــن قطره خون، حقمــان را خواهیم 
گرفت« و »پیگیر مطالبه خود مختاری کردســتان 
هستیم«، روانه میدان ورزشی شهر شدند. برخی از 

شعارهای آنها از این قرار بود:
تشکل توده ها ایجاد باید گردد
حماسه ویتنام تکرار باید گردد

بژی ایران/ بژی کردستان 
خاطرم هست که داریوش فروهر قبل از آغاز جنگ 

نقده، در سردشت، پیرانشهر و نقده سخنرانی کرده و 
اعضای حزب در آنجا و برای نخستین بار »بژی ایران/ 
بژی کردستان، دمکراسی بو ایران/ خودمختاری بو 
کردان« را سر داده بودند. به هرحال در روز میتینگ 
و وقتی در میدان ورزشــی، عبدالرحمن قاســملو 
صحبت خود را آغاز کرد، تیری شــلیک شد. البته 
ما این صحنه را نمی دیدیم. ممکن بــود یک نفر از 
سر احساسات  یا حتی مســتی، گلوله ای را شلیک 
کرده باشد. باید داخل پرانتز اشاره کنم که متأسفانه 
نقده، تنها شــهری بود که فرمانداری، بخشــداری، 
ژاندارمری و دادگستری منظمی نداشت. به هرحال 
و به دنبال آن شــلیک، اوضاع به هــم ریخت. حزب 
دمکرات هم در میدان شهر، آسمان را به رگبار بست. 
صدای غرش های مهیبی شــنیده می شــد. تا ظهر 
یکی دو ســاعت درگیری پیش آمد، چند نفر کشته 
شدند و بعد از آن تا حدودی وضعیت آرام شد. ما در 
آن لحظات، در باالی ســاختمان فرمانداری بودیم 
)شهرداری هم در طبقه پایین همان ساختمان قرار 
داشت(. کمی به ساعت ۲بعد ازظهر مانده بود که یک 
نفر وارد ساختمان شد و به زبان فارسی گفت: »من 
عباسی استاندار آذربایجان غربی هستم. می خواهم با 
سران ۲قوم صحبت کنم.«. ایشان به صورت تلفنی، 
با مرحوم حاج آقا محــرر، حاج عظیم معبودی و مال 
صالح رحیمی صحبت کرد اما مثل اینکه نتیجه ای 
نگرفت. آقای اســتاندار بعد از به نتیجه نرســیدن 
صحبت تلفنی، خواســت به صورت حضوری با آنها 

صحبت کند. ما هم گفتیم منــزل محرر و معبودی 
نزدیک است و می توانیم شــما را تا آنجا راهنمایی 
کنیم اما به مال صالح رحیمی دسترسی نداریم. او به 
هر زحمتی که بود، رفت اما نهایتا نتیجه ای نگرفته و 

به ارومیه برگشت.

جنگ عصرگاهی در همان روز چگونه و 
در کدام منطقه آغاز شد؟

شهر در سکوت به سر می برد تا اینکه در ساعت ۵-6 
بعدازظهر یکی از دوستان آمد و گفت: آقای بناوند! 
چرا در فرمانداری نشسته اید؟ تپه »قاال باشی« دارد 
ســقوط می کند، بیایید به آنجا برویم! )البته ایشان 
فرزند یکی از کســانی بود که در جنگ نقده، ناجی 
شهر نامیده شــدند(. ما با ســرعت راهی قاال باشی 
شــدیم. در راه، یک نفر هم به ما ملحق شد. وقتی به 
آنجا رسیدیم، نه تپه در حال سقوط و نه درگیری و 
تیراندازی در کار بود. البته اکثر خانه ها تخلیه شده 
بود. مدتی از رسیدن ما نگذشته بود که درگیری پیش 
آمد و آنجا را شدیداً به رگبار بستند. فرد ملحق شده 
به ما از ناحیه پیشانی تیر خورد و او را به بیمارستان 
منتقل کردند. همراهان به بنده گفتند: شما هم همراه 
او به بیمارستان بروید که من قبول نکردم و گفتم بهتر 
است اینجا بمانم. من سینه خیز خزیدم و سنگرها را 
عوض کردیم. وقتی از طــرف ترک ها و برای دفاع از 
خود تیراندازی نشــد، از طرف کردها هم تیراندازی 
قطع شد و نهایتا باز هم شهر در سکوت فرو رفت! من 
به همراه چند مدافع که یک ارتشی هم در میان آنها 
بود، کشیک می دادیم. فرد ارتشی خطاب به من گفت: 
به باالی منبع آب برو و از آنجا کشیک بده. گفتم: آنجا 
سنگری نیست و طرف مقابل، مجهز به دوربین های 
لیزری است و مرا در نخستین لحظه با تیر خواهند زد. 
من بعد از چند ساعت، خواستم تا برای استراحت به 
منزل بروم. همراهانم که از اهالی همان منطقه بودند، 
گفتند: شما بروید، ما هم می رویم . دقایقی با خودم 
فکر کردم: اگر ما اینجا را ترک کنیم و حزب دمکرات 
بر این منطقه مسلط شود، کار سخت خواهد شد و آنها 
از هر چهارطرف می توانند شهر را به گلوله ببندند. به 
هرحال شب را همراه با دوستان، در قاالباشی سپری 
کردیم. تا صبــح از هیچ طرفی صــدای تیراندازی 
نیامد. فردا صبح از فرط خســتگی به خانه آمدم تا 
کمی استراحت کنم. مدافعان شهر اسلحه ها را از من 

گرفتند، تا از آن سنگر همچنان دفاع کنند.

با پخش خبر دخالت ارتش در جنگ و 
امیدواری اهالی شهر به خاتمه ماجرا، چرا سران 
حزب دمکرات مانع از حضور نظامیان در صحنه 
شدند؟ آیا حضور ارتش به معنای شکست آنها بود؟

طبیعتا حضور ارتش در جنگ مطلوب حزب دمکرات 
نبود و آنها هرگز راضی نبودند کــه تا زمان حصول 
نتیجه نیروهای نظامی در ایــن جنگ حضور یابند. 
به هر حال، دوباره جنگ از هر دوطرف شــروع شد. 
صدای تیراندازی شدیداً به گوش می رسید. 4۰نفر از 
اهالی ارومیه، خودجوش و مستقل درحالی که وابسته 
به هیچ نهادی نبودند با شــنیدن خبر درگیری ها از 
رادیو و تلویزیون، شــبانه خود را به نیروگاه رسانده 
بودند.)البتــه توضیح این واقعه مفصل اســت و من 
به اختصار عــرض می کنم( 6 نفــر از آن 4۰ نفر، در 
درگیری ها شهید شدند. آنها بسیار به موقع به داد ما 
رسیدند. در طول شب دوم جنگ ادامه داشت. فردای 
آن روز شــدیدترین روز جنگ نقده بود. متأسفانه 
طی این سه روز شــاهد صحنه های جانکاهی بودیم. 
مهم ترین مصداق این مدعا، دختر خردسالی بود که 
در اثنای جنگ و تبادل شدید آتش، بین فرود آبادیان 
غیور و کردهای مهاجم، به شــهادت رسید. کودک 

۵ساله ای بود که در وسط خیابان مورداصابت گلوله 
قرار گرفــت. آن دختر معصوم کــه نامش معصومه 
حســینی بود، بعد از تیر خوردن بر زمیــن افتاد و 
دســت و پا می زد. مدافعان فرود آبادی به علت تبادل 
آتش رگبار به سرعت نتوانستند او را از مهلکه جنگ 
نجات دهند. نهایتا با تالش یکی از دوســتان به نام 
سیدرسول فاطمی، کودک زخمی را از محل درگیری 
دور می کنند. معصومه بعد از ادای کلماتی، به دور از 
آغوش پدر و مادرش -که آنهــا یکدیگر را گم کرده 

بودند- همانند غنچه ای ناشکفته پرپر می شود.

در شامگاه روز شــنبه ۲اردیبهشت 
۱۳۵۸و در دومین روز از جنــگ نقده، زنده یاد 
حجت االسالم والمســلمین غالمرضا حسنی با 
عده ای از نیروهای تحت امر و مســلح خود وارد 
نقده شدند. ورود ایشان چه تأثیری بر ادامه روند 

جنگ داشت؟
 حضور مرحوم آقای حسنی در روحیه مردم شهر تأثیر 
بسیار خوبی داشت. قطعا برای مردم امیدآفرین بود. 
فهمیدند تنها نیستند و پشــتیبان دارند اما مرحوم 
حسنی در آخرین شب درگیری ها و در ساعت ۱۲شب، 
با ۲نفربر ضد شــورش وارد شهر شدند. گشتی هم در 
خیابان های شهر زدند. البته در جلوی در خانه بوزچلو، 
یکی از نفربرهای آنهــا مورداصابت گلوله قرار گرفت. 
یکی هم نزدیک کمیته ترک ها از کار افتاد. ورود آقای 
حسنی و مانور نیروهایش بســیار مؤثر بود، هر چند 
قدری دیر آمدند. در آن ماجرا دولت موقت، کوتاهی 
کرد؛ چرا که شاید تا آن موقع فاجعه بزرگ انسانی رخ 
می داد. مردم محلی، چاره ای جز دفاع از خود نداشتند.

جنگ نقده چگونه خاتمه یافت؟ این 
توقف در چه فرایندی اتفاق افتاد؟

 جلســه تــرک مخاصمــه در روز یکشــنبه 
۲اردیبهشت۱۳۵۸ در محمدیار برگزار شد. ارتش از 
قوشچی وارد نقده شد. البته در این میان توپی هم به 
مقر اصلی حزب دمکرات شلیک شد. حزب دمکرات 
می دانست که فردای آن روز و با ورود ارتش به شهر، 
خودبه خود ترک مخاصمه اتفاق خواهد افتاد. لذا از 
شب قبلش و از سمت روســتای بالیقچی به سمت 
پیرانشــهر و مهاباد منطقه را ترک کرده بود. چهره 
جنگ آرام آرام از شهر رخت بربست. البته طی چند 
روز، درگیری های متفرقه پیش آمد و به تدریج آنها نیز 
خاتمه پیدا کرد. گروگان ها آزاد شدند و مردم به دیدار 
خانواده هایشــان رفتند. البته و در نگاه کلی سال ها 
طول کشــید تا مجددا در این منطقه آرامش برقرار 
شــود. جنگ های چریکی و مین گذاری در منطقه 
همچنان ادامه داشت. دمکرات ها به سادگی حاضر 
نبودند این منطقه را واگذار کنند. »تامین جاده« در 
مقرهای مستقر در دامنه کوه ها ایجاد شد که باعث 
امنیت تردد در منطقه می شــد. تــردد از ۸صبح تا 

۵بعدازظهر، صورت می گرفت.

شما به عنوان یکی از مدافعان حاضر 
در صحنه شهر نقده، نقش مردم را در دفاع از آن، 
با توجه به خسارت جانی و تالمات روحی ای که 

متحمل شدند، چگونه دیدید؟
مدافع حاضر در صحنه بودن مــرا تنها خدا می داند 
و بس! بدیهی اســت که باید در آن شرایط، از جان، 
ناموس و مال خــود دفاع می کردیــم. در حقیقت 
فداکاری اصلی توســط مردم گمنــام نقده صورت 
گرفت؛ افرادی که بســیار بیشــتر از آنان که ناجی 
ملت قلمداد شــدند با تقدیم جان خود از شهر دفاع 
کرده و به شهادت رسیدند. روحشان شاد و یادشان 

گرامی باد.

بازی حزب دمکرات 
برای ایجاد تفرقه بین کرد و ترک

»نظری بر بسترها و پیامدهای جنگ طلبی حزب دمکرات در شهر نقده« در گفت و شنود با »غالم بناوند«

معصومه محرمیگفت وگو
روزنامه نگار

حضور مرحــوم آقــای حســنی در روحیه 
مردم شــهر تأثیر بســیار خوبی داشــت. 
آنهــا فهمیدنــد تنها نیســتند و پشــتیبان 
دارند. ایشان در آخرین شب درگیری ها 
و در ساعت۱2شب با 2نفربر ضد شورش 
وارد شهر شدند و گشتی در خیابان های 
شهر زدند؛ البته در جلوی در خانه بوزچلو 
یکی از نفربرهای آنها مورد اصابت گلوله 
قــرار گرفــت. در آن ماجرا دولــت موقت 
کوتاهی کرد و مردم محلی هــم چاره ای 

جز دفاع از خود نداشتند

تاریخ پایداری

تاریخ ادبیات

تاریخ پایداری

آقا سعید
کتــاب »آقاســعید«؛ برگ هایی 
از زندگــی و زمانــه شــهید 
سیدمحمدسعید جعفری به قلم 
محمدمهــدی همتی و توســط 
انتشارات »راه یار« منتشر و راهی 
بازار نشر شده است. در بخشی از 
مقدمه این کتاب آمده است: مقام 
معظم رهبری در ســفر به استان 

کرمانشاه، در مهر ۱۳۹۰، سه بار به شهید سیدمحمدسعید 
جعفری اشــاره کردند. ایشــان ابتدا در اجتماع بزرگ مردم 
کرمانشــاه فرمودند: یک ماه بعد از پیروزی انقالب، یعنی در 
اسفند سال ۵۷، جوان های کرمانشاهی بودند که رفتند تا از 
پادگان لشکر سنندج دفاع کنند؛ نخستین گروه هایی که برای 
دفاع در مقابل ضدانقالب بسیج شدند و راه افتادند رفتند که 
بعضی از همان ها جزو شهدای نام آور کرمانشاه اند. روز بعد، در 
جمع خانواده های شهدا و ایثارگران کرمانشاه فرمودند: من 
دیروز اشاره کردم که جوان های کرمانشاهی، یک ماه بعد از 
پیروزی انقالب احســاس کردند نیاز هست که بروند. شهید 
سیدمحمدسعید جعفری، شهید پیشــرو و پیشتاز، با جمع 
رفقای خودش رفتند از پادگان لشــکر سنندج دفاع کردند؛ 
فهمیدند که معنای این دفاع چیست؛ تسلط ضدانقالب بر یک 
پادگان نظامی، معنایش چیســت. این زودفهمیدن، به وقت 
فهمیدن، به هنگام عمل کردن و پاسخ به نیاز دادن، آن نقطه 
برجسته ای است که نباید مغفول بماند... این اشاره مکرر به 
شهید سیدمحمدسعید جعفری، برای کرمانشاهی ها معنایی 
متفاوت داشت؛ معنایی بیش از تجلیل رهبر انقالب از یکی 
از شهدای شاخص استان. شهید سیدمحمدسعید جعفری، 
نخستین فرمانده سپاه غرب کشور، 4آبان ۱۳۵۹در منطقه 

قراویز سرپل ذهاب به شهادت رسید.

مرثیه خورشید
کتاب»مرثیه خورشید« )سوگنامه 
استاد الیق شیرعلی( با تهیه و تنظیم 
»صفر عبداهلل« از ســوی انتشارات 
خردگان در تهران چاپ و منتشــر 
شده است. در پیشــگفتار کتاب 
آمده است، این مجموعه  نه مدیحه 
است نه ستایش، نه ثناخوانی است 

نه مرثیه خوانی، بلکه »مجموعه ای است« حاوی پاره هایی از 
اشعار و افکار استاد الیق و عقاید هم زمانان او. گاه ستایش انگیز 
است، گاه قضاوتی است خصوصی، هر آیینه اندیشه هایی است 
از اطرافیان، دوستان و گاهی کسانی که فقط از راه شعرش او 
را شــناخته اند. زمان، بزرگ ترین داور این اندیشه ها خواهد 
بود. این مجموعه کتابی اســت که تا حدی زندگی استاد و 
شعرها و »پاره های دل شکسته« او را به ما می نمایاند یا الاقل 
ذره ای از همه آن چیزهایی را که ما از زندگی او و شعرهای او 
می شناخته ایم و درک می کرده ایم بازگو می کند. سوگنامه 
استاد الیق، یادواره ای اســت از زمان ما برای آیندگان، برای 
آنانی که بعدها او را به قضاوت خواهند گرفت. باشــد که این 
مجموعه، هدف خویش را به انجام رساند. استاد الیق شیرعلی 
از شــاعران معاصر پارســی گو و از چهره های ادبی مشهور 
تاجیکستان است. نخســتین مجموعه اشــعار الیق به نام 
»سرسبز« در سال ۱۹66 انتشار یافت و بعدها مجموعه های 
»خانه چشــم«، »خانه دل«، »ریزه باران«، »ورق ســنگ« 
ازجمله پرخواننده ترین کتاب های او بودند. هنر و اســتعداد 
الیق به آفرینش شعر محدود نمی شد؛ او در ترجمه اشعاری از 
شعرای خارجی به زبان فارسی هم سهم داشت. اشعار خودش 
هم تاکنون به زبان های دیگر ترجمه شــده اند. الیق در سال 
۱۹۷۸ میالدی، برای مجموعه اشعار خاک وطن برنده جایزه 

ابوعبداهلل رودکی شد.

مقتل
کتاب»مقتــل« نوشــته  
محمد بکایی، نویســنده 
معاصر، مجموعــه ای از 
داســتان های تأثیرگذار 
با مضمــون شــهادت و 
دفاع مقــدس را دربردارد 

که نویســنده در بطن این قصه ها به مقایسه  جنگ 
هشت ساله  عراق علیه جمهوری اسالمی ایران با وقایع 
کربال پرداخته است. این کتاب شامل ۷داستان کوتاه 
با عناوین »زیباترین شــعر«، »مقتل«، »تن خیس 
قمیش«، »آن سوی آب«، »تپه 6۹4«، »پاهای ِگلی« 
و »عزیز« است که در هر یک از آنها با نگاهی متفاوت 
و زاویه ای نو به مضامین دفاع و شــهادت پرداخته 
اســت. در بخشــی از کتاب مقتل می خوانیم:»وای 
اینکه تن قاسم است. قاسم با آن سر کوچک و جسم 
نارس. فقط یــک نوجوان بود. وقتی کــه آمد چادر 
گردان، هیچ کس باورش نشــد که او رزمنده باشد. 
همه گفتند »از خانه شان فرار کرده« اما او رضایت نامه 
کتبی پدرش را همراه داشــت. به همه نشان می داد 
و می گفت که پدرش کاماًل راضی است که او باشد. 
حسین مطمئن نبود. دلش رضا نمی داد. رضایت نامه 
را چندبار خواند و بعد چشم دوخت توی چشمانش. 
از آن خیره شدن هایی که ســنگ را آب می کرد. از 
آنهایی کــه هیچ کس طاقت مقاومتش را نداشــت. 
انگار به چشم های آفتاب نگاه کنی. برق می گرفتت 
و آبت می کرد. اما قاسم تکان نخورد. او هم نگاه کرد 

به چشم های حسین؛ بی ترس. بی آنکه پلک بزند.«

نمایی از برگزاری یکی از میتینگ های حزب دمکرات در منطقه کردستان

غالم بناوند
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آیین های سنتی و مذهبی با کاهش 
آمــار کرونــا، افزایــش پوشــش گزارش

واکسیناســیون و بهبود شــرایط، 
امســال رنگ و بوی دیگری به خود گرفته اند و بعد از 
نوروزی که با مســافرت های پرشــور و رونق نسبی 
گردشگری به پایان رســید، حاال ماه مهمانی خدا، 
برپایی سفره های افطاری و مراسم شب های قدر هم 
بعد از 2ســال، جان تازه ای به  خود دیده. به گزارش 
همشهری، با فرارسیدن شب نوزدهم ماه رمضان، شب 
ضربت خوردن امــام  علی)ع( اســتان های مختلف 
برنامه های خود را بــرای برپایی هرچه باشــکوه تر 
شــب های احیا و عزاداری اعالم کردند. هرچند همه 
اســتان ها یک دســتورالعمل واحد بــرای رعایت 
پروتکل هــای بهداشــتی دارند و رئیس شــورای 
هیئت های مذهبی کشور در این باره گفته است که 
مجالس و برنامه های شب های قدر در فضای باز بدون 
محدودیت جمعیت و با رعایت فاصله گذاری اجتماعی 
برگزار می شود. نوشاد نوشادی همچنین تأکید کرده 
است برگزاری مراسم در فضاهای مسقف در شهرهای 
قرمز با حداکثــر ۳۰درصد، در شــهرهای نارنجی 
۵۰درصد و در شهرهای زرد ۷۰درصد ظرفیت باشد و 
محدودیتی در شهرهای آبی وجود ندارد. هم اکنون 
طبق اعالم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
۵۵شهرســتان در وضعیت قرمز، 84شهرستان در 
وضعیت نارنجی، 2۷4شهرســتان در وضعیت زرد و 

۳۵شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

پویش »یک  شهر رمضان« در خراسان رضوی 
مراســم احیای شــب های قــدر در حــرم مطهر 
امام رضا)ع( یکــی از مهم ترین آیین هــای این ماه 
مبارک در استان خراســان رضوی است که امسال 
هم همراه با برنامه هایــی چون تالوت قرآن و دعای 
جوشن کبیر، مرثیه ســرایی و ســخنرانی برگزار 
می شــود. اما یکی از برنامه های جالب توجه اهالی 
این استان، پویش »یک  شهر رمضان« و اطعام ۵هزار 
روزه دار است. رئیس شورای مشــارکت های زنان 
مجمع خیرین سالمت خراسان رضوی در این باره 
می گوید: اطعام ۵هــزار روزه دار در قالب پویش در 

شهرستان های مختلف استان در حال انجام است.
آرزو حیدریــان با بیــان اینکه این پویــش برای 
چهارمین ســال متوالی برگزار می شود، می افزاید: 
در این پویش همزمــان با شــب های پرفیض ماه 
مبارک رمضان تهیه افطار و اطعــام روزه داران در 
خانه هــای ایتــام، خوابگاه هــای دانش آموزی در 
مناطق کم برخوردار و خانواده های کم بضاعت دارای 
کودکان بیمار در شهرســتان های مشهد، خواف، 
صالح آباد، کاشــمر، بردسکن، خوشــاب، قوچان، 

خلیل آباد و بجستان انجام می شود.

نخل گردانی یزدی ها در شب های قدر 
یزدی ها که همیشــه بــه عزاداری هــای منظم و 
پرشورشان شهره هســتند، امســال آیین احیای 
شب های قدر را در همه ۳هزار مسجد این استان و با 

حضور مردم گرامی می دارند.
معاون فرهنگــی اداره  کل تبلیغات اســالمی یزد 
در این باره می گوید: بعد از 2ســال بــه  دلیل کرونا 
امســال مراســم احیای شــب های قدر با حضور 
 مردم به نحو باشــکوه در تمامی مســاجد اســتان

 برگزار می شود.
حجت االســالم خلیل ســلطانی با بیان اینکه این 
مراســم معنوی با رعایت نکات بهداشتی همراه با 
برنامه هــای مخصوص لیالی قدر برگزار می شــود، 
می افزاید: اولویت برگزاری مراسم شب های قدر در 
فضای باز مســاجد و امامزادگان است و در غیر این 
صورت از فضای بسته برای انجام این آیین معنوی 

استفاده می شود. 
یکی دیگــر از آیین هــای زیبای یزدی هــا در ایام 
شــب های قدر، خواندن روضه قنبر اســت که این 
مراسم از شب نوزدهم تا بیست و هفتم ماه مبارک 
رمضان اجرا می شود. روضه قنبر، نماد ضربت خوردن 
حضرت علی)ع( اســت که به صورت نمادین توسط 
بانوان در منازل خوانده می شود و هیچ مرد یا کودک 

پسری نباید در این مراسم حضور داشته باشد.
در تفت هم در شب بیست و هفتم در حسینیه »شاه 
ولی« مراسم نخل گردانی برگزار می شود و روز 2۱ماه 
مبارک رمضان در حسینیه مهریز مراسم تعزیه خوانی 

برگزار می شود.

رعایت  پروتکل ها و گسترش فعالیت های دینی
بعد از 2سال محدودیت های کرونایی، همه شهرها 
و استان ها امســال در شــب های قدر رنگ و بوی 
دیگری گرفته اند و این آیین در  8۰۰ نقطه بوشهر، 
۵هزار مسجد فارس، ۱42۵مسجد بوشهر، یک هزار 
مسجد مرکزی، ۱۵۰۰مسجد همدان، 4۵۰مسجد 
کهگیلویه  و بویراحمد، ۵۰مسجد ایالم و ... به صورت 
حضوری برگزار می شود. با وجود برگزاری آیین ها 
به صورت حضــوری، اما مســئوالن تأکید کرده اند 
رعایــت پروتکل ها الزامی اســت. حجت االســالم 
محمدرضا طاهری، مدیرکل تبلیغات اسالمی بوشهر 
معتقد اســت: هیئت ها و مردم می توانند با رعایت 
دســتورالعمل های بهداشتی، اســتفاده از ماسک، 
رعایت فاصله اجتماعی و تقسیم پذیرایی در ظروف 
یک بار مصرف به قدرت گرفتــن فعالیت ها ازجمله 

فعالیت های دینی در سطح استان کمک کنند.
حجت االســالم حســین ملک مکان، رئیس مرکز 
رســیدگی به امور مســاجد فارس تأکید می کند: 
برگزار کننــدگان مراســم شــب های قــدر در 
شــهرهای قرمز، عالوه بر محدودیــت تعداد افراد، 
در برگزاری زمان مراســم نیــز محدودیت اعمال 
 کنند و بیش از ۳ســاعت در اماکن سربسته حضور

 نداشته باشند.
تراب محمدی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استاندار آذربایجان شرقی و محمد باباخانی، رئیس 
کارگروه سالمت محیط دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
اما تأکید می کنند آیین احیای شب های قدر حداکثر 

یک ساعت و نیم باشد.

نذر خون ادامه دارد
رسم اســت که مردم اســتان های مختلف با توجه 
به آییــن و فرهنگ  منطقه شــان در مراســم های 
مذهبی نذری بدهند، اما چند ســالی اســت پای 
ثابت نذرهای ویژه ماه رمضان اهدای خون است. به 
همین مناسبت هم محمدسعید کریمیان، مدیرکل 
انتقال خون کردستان می گوید: ساعت کاری انتقال 
خون استان در شب های قدر با افزایش ۱.۵ساعتی 
از ســاعت2۳ به ۳۰دقیقه بامداد افزایش یافت. در 
تهران، البرز، کرمانشــاه، کرمان، مازندران و سایر 
استان ها هم افزایش ساعت  کاری، توصیه به اهدای 
خون و اســتمرار آن بعد از شــب های قدر از موارد 
اعالم شده از سوی مسئوالن انتقال خون است. در 
چهارمحال و بختیاری و کرمان این ساعت تا ۳بامداد 

اعالم شده است.
البته عباس صداقت، سخنگوی سازمان انتقال خون 
کشور تأکید می کند با وجود اینکه همه مراکز انتقال 
خون سراسر کشور در ماه مبارک رمضان باز هستند، 
اما روزه داران اهدای خون را محدود به شب های قدر 
نکنند و نذر خون را در طول ایام ماه مبارک رمضان 

انجام دهند.
        

تمهیدات ترافیکــی، آماده بــاش اورژانس، پلیس 
و دســتگاه های خدمات رســان، توزیع بسته های 
معیشــتی، ممنوعیت تردد کامیون، خدمات ویژه 
حمل ونقل عمومی به عزاداران و آیین های افطاری 
 ســاده از دیگر برنامه های اســتانی در شــب های

 قدر است.

پروتکلهایویژهشبهایقدردراستانها
شب های قدر در شهرهای قرمز با حداکثر ۳۰درصد، در شهرهای نارنجی ۵۰درصد و در شهرهای زرد ۷۰درصد ظرفیت برگزار می شود و 

مسئوالن استانی هم دستورالعمل های ویژه ای برای عزاداران در نظر گرفته اند

رفتار عــزت اهلل ضرغامــی، وزیــر میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دســتی در مخزن موزه ملی ایران با یک اثر تاریخی که حدود 
۵هزار سال قدمت دارد و عنوان کهن ترین انیمیشن جهان را به خود 
اختصاص داده است، بار دیگر تبدیل به یک بمب خبری و حاشیه ساز   

برای وزیر میراث فرهنگی شد.
عزت  اهلل ضرغامی که چندی پیش شــایعه شــده بود درصدد تغییر 
جبرئیل نوکنده، رئیس موزه ملی ایران، از باستان شناسان با تجربه و 
موفق کشور است، به موزه ملی ایران رفت تا از مخزن مادر موزه های 
ایران با برخورداری از میلیون ها شــیء تاریخی بازدید کند. ضرغامی 
این بار اقدام بسیار عجیبی انجام داد که با موجی از واکنش ها روبه رو 
شد. ظرف سفالین شهر سوخته مزین به نقوش یک بز در حال پریدن 
برای خوردن سرشاخه یک درخت اســت. این حرکت حدود ۵هزار 
ســال قبل در قالب انیمیشــن و تکرار نقوش در پالن های متعدد بر 
این اثر سفالین کشف شده از شهر ســوخته نقش شده است. به دلیل 
حرکت داشتن نقوش رفتار بز نقش شده بر ظرف سفالین شهر سوخته 
است که دانشمندان از آن با عنوان نخستین انیمیشن کشف شده در 

جهان یاد می کنند.
عزت اهلل ضرغامی اما نمونه اصلی ظرف ســفالین ۵هزار ســاله را از 
قفسه های مخزن موزه ملی ایران برمی دارد و آن را چندین مرتبه در 
دست می چرخاند تا به بررسی انیمیشن نقش شده بر ظرف بپردازد. 
او یک جفت دستکش و ماســک بر چهره دارد. اما فاصله نقطه ای که 
ظرف در دستان وزیر میراث فرهنگی در حال چرخش است تا زمین 
بیش از یک متر است. ضرغامی ظرف ۵هزار ساله مشهور را در دست 
می چرخاند و در حال ســخن گفتن با رئیس موزه ملی ایران توصیف 
آثار موجود در مخزن موزه ملی ایران و حق مردم برای تماشــای این 
آثار است. در ویدئوی منتشر شده توسط عزت اهلل ضرغامی بر صفحه 
اینســتاگرامی خود، تمرکز چشــمان جبرئیل نوکنده، رئیس موزه 
ملی ایران بر دســتان ضرغامی و جمع شــدن حواس او به اثر ۵هزار 
ساله موزه ملی ایران به خوبی بیانگر میزان نگرانی او از آسیب رسیدن 
به مشهورترین ظرف منقوش شــهر سوخته اســت. ضرغامی اما با 
خونسردی کامل مشغول پرس و جو از نقوش ظرف و چرخاندن آن بر 
دستانش است. انتشار همین ویدئو در صفحه اینستاگرامی عزت اهلل 
ضرغامی کافی بود تا موجی از اعتراض  ها به رفتار وزیر میراث فرهنگی 
در نحوه مواجهه با آثار تاریخی کشور منتشر شود. رسانه ها و فعاالن 
میراث فرهنگی چنان از رفتــار وزیر میراث فرهنگــی انتقاد کردند 

که موزه ملی ایران ناچار به انتشــار بیانیــه ای در مورد نحوه مواجهه 
وزیر میراث فرهنگی با این اثر تاریخی شــد. در بیانیه موزه ملی ایران 
درخصوص لمس ظروف و اشیای زرین موزه ملی ایران توسط عزت اهلل 
ضرغامی، آمده است: »وزیر با هماهنگی امنای اموال حاضر با پوشش 
دستکش و صرفا آثاری را که امکان داشت با دست و باقی را در محل 
خود و روی میز مشاهده کردند و آقای وزیر کامال همراه برای رعایت 

مقررات در زمان بازدید بودند.«
این بیانیه به معنای آن است که عزت اهلل ضرغامی پروتکل های مدنظر 
در موزه ملی ایران را در مواجهه با آثار تاریخی مراعات کرده و بنابراین 
چرخاندن ظرف سفالین ۵هزار ساله شهر سوخته  ، بدون اشکال است.

جریان سازی  رســانه ای عزت اهلل ضرغامی با صفحه اینستاگرامی اش 
البته محدود به این اتفاق نیست.

او در نخستین سفر رسمی خود به شیراز و همراهی با رئیس جمهوری 
نیز در گفت وگویی که با پس زمینه پاســارگاد )آرامــگاه کورش( به 
بهانه گفت وگو با کشاورزان منطقه صورت داد، یک بمب خبری دیگر 
ساخت. او گفته بود: »همه جای اســتان درخصوص ساخت وساز در 
بخش حریم ها دچار مشکل است، امروز مردم شهر پاسارگاد به خاطر 
مقبره کورش و قوانین ما نمی توانند ساختمان دوطبقه بسازند، درست 

کشاورزی کنند، چاه بزنند، دکل بزنند. 
من باید این مشکل را حل کنم. یک مقدار انقباض قوانین حریم ها را 

بردارم و انبساطی کنم. از جناب آقای رئیسی هم خواهش می کنم اجازه 
بدهند هم در شورای عالی انقالب فرهنگی و هم در دولت این موضوع 
را با اولویت مطرح کنیم، چون این تصمیم یــک تصمیم ویژه و مثل 

حرکت روی لبه تیغ است.«
همین اظهارات موجب شــد که موجی از واکنش ها مبتنی بر تالش 
ضرغامی برای تســهیل حفر چاه در حریم محوطــه میراث جهانی 
پاسارگاد و آرامگاه کورش به راه افتد و تا چند روز فروکش نکند تا آنکه 
خود ضرغامی در حاشیه بازدید از نمایشگاه فناوری های نرم و صنایع 
فرهنگی و خالق اعالم کند: »وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی به دنبال حفر چاه در کنار مقبره کورش نیست.« او بعدتر 
اعالم کرد که 2۰میلیارد تومان هم به ساماندهی پاسارگاد تخصیص 
می یابد. اگرچه این اظهارنظر عزت اهلل ضرغامی در نخستین روزهای 
حضور در وزارت میراث فرهنگی و بی اطالعی او از قوانین ثبت ملی و 
جهانی چندان تعجب برانگیز نبود اما در نوع خود تبدیل به یک جریان 

خبری منفی علیه وزیر میراث فرهنگی شد.
عزت اهلل ضرغامی البته تنها در این دو مورد جریان ســازی  منفی علیه 
خود نکرد. او در سفر رئیس جمهوری به شیراز طرح تخریب ۵۷هکتار 
از بافت تاریخی شــیراز را نیز که در دولت قبل و با تالش چندین ساله 
فعاالن میراث فرهنگ متوقف شده بود، بار دیگر به جریان انداخت و در 
جلسه ای با مسئوالن شیراز باز هم بدون اطالع از پیشینه موضوع، قول 
مساعد برای حل موضوع داد و در تصویری که کنار کودکان بافت تاریخی 
شیراز منتشر کرد، این بافت را که به زعم معاون پیشین میراث فرهنگی 
کشور می توانســت حتی با تخریب های صورت گرفته به عنوان دومین 
بافت تاریخی کشور برای ثبت جهانی در فهرست یونسکو معرفی کرد، 
بافت فرســوده خواند و باز هم جریان سازی  خبری علیه خود را تقویت 
کرد.  عزت اهلل ضرغامی البته در انتصابات خود در وزارت میراث فرهنگی 
نیز دستخوش برخی انتقادات قرار گرفت. چه آن زمان که رئیس وقت 
موزه فرش را که کارشناس بود برکنار کرد و به جای او یک جوان بیگانه 
با صنعت فرش را که در حوزه سرگرمی کودک و نوجوان فعالیت می کرد 
و البته که عضو انجمن پیپ ایران بود و خود را در شــبکه های مجازی 
»چلمن ســیزدهم« معرفی می کرد به جای او گماشت یا آن زمان که 
مدیران سازمان صدا و سیما را به مسئولیت های مختلف در صف و ستاد 
وزارت میراث فرهنگی منصوب کرد هم با موجی از واکنش ها مواجه شد. 
تجربه رسانه ای وی در سکانداری صداوســیما اما هربار توانست او را از 
فشار انتقادات رها کند، چون بالفاصله و پس از اطالع از اشتباهات در 
توییتر و اینستاگرام مواضعی اتخاذ کرده است که با ظرافت از گفته های 
پیشــین خود عقب نشــینی کند. چند ماه دیگر عــزت اهلل ضرغامی 
یک ســالگی وزارت خود در وزارت میراث فرهنگی را جشن می گیرد. 
او اما در این مدت برخالف تمامی وزرا و روســای پیشین وزارتخانه و 
سازمان وقت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی رسانه ها را به 
حضور نپذیرفته است و عالقه ای به نشست با خبرنگاران و پاسخگویی 
به پرســش آنها ندارد. این تنها وجه تمایز وزیری است که باید همواره 
در افکارعمومی حضور داشته باشد، اما خود و مشاورانش همواره او را از 
نشستن با خبرنگاران منصرف کرده اند و تنها مسیر ارتباطی را به صورت 
یکجانبه محدود به شبکه های اجتماعی در توییتر و اینستاگرام کرده اند؛ 

اقدامی که همواره با اعتراض خبرنگاران مواجه شده است.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی این بار با در دست گرفتن جام 
۵هزار ساله شهر سوخته خبرساز شد

گرداب خبری خودساخته

 نخستین نیروگاه برق  زمین گرمایی
ایران در مشگین شهر 

نخســتین نیروگاه زمین گرمایی ایران تابســتان امسال در 
مشگین شــهر وارد مدار می شــود. به گزارش ایرنا، نماینده 
مشگین شــهر در مجلس شورای اســالمی گفت: براساس 
برنامه ریــزی انجام شــده بــا وزارت نیرو، بــرق نیروگاه 
زمین گرمایی مشگین شهر همزمان با پیک مصرف، تابستان 

امسال وارد مدار خواهد شد.
محمود عباس زاده مشــگینی افزود: در جلسه ای با همایون 
حائری، معــاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی مشــکالت و 
موانع موجود در مســیر اجرای ســریع پروژه زمین گرمایی 
مشگین شهر بررسی و تصمیمات عملیاتی و جدی برای اتمام 
عملیات اجرایی و بهره برداری از این پروژه اتخاذ شد. نماینده 
مشگین شهر در مجلس شورای اسالمی افزود: در این جلسه 

دستورات الزم برای شروع فوری کار صادر شد.
به گفته وی، با تکمیل این نیروگاه، جمهوری اسالمی ایران به 
باشگاه معدود کشورهای دارنده نیروگاه ژئوترمال می پیوندد 
و سبد تنوع انرژی کشور تکمیل خواهد شد و اساسا به همین 

دلیل این نیروگاه یک برند ملی است.
نیروگاه زمین گرمایی مشگین شــهر با ظرفیت ۵۰ مگاوات 
در دامنه های ســبالن ساخته می شــود و تاکنون عالوه بر 
صرف منابع ارزی، بیش از 2هزار میلیارد ریال برای ساخت 
آن هزینه شده است، ۱۱چاه اکتشافی تا عمق ۳2۰۰متری 
زمین حفر شده که ۷حلقه آن به بهره برداری رسیده و قابلیت 

نصب توربین و تولید برق را دارد.
با تکمیل این نیروگاه زمینه ایجاد سایر صنایع جانبی مرتبط 
با بخار داخل زمین ازجمله کشت گلخانه ای، مزارع پرورش 
ماهی و شهرک های گردشگری در شهرستان مشگین شهر 

فراهم خواهد شد. 

اخبار کوتاه

عکس خبر

خبر

قصرقند، نگين سبز سیستان و بلوچستان 

قصرقند از شگفت انگیزترین شهرهای ایران در جنوب 
سرزمین سیستان و بلوچستان است و دنیایی از محصوالت 
کشاورزی رنگارنگ را درون خود جای داده. آنچه قصرقند را 
از دیگر شهرهای سیستان و بلوچستان متمایز کرده فراوانی 
آب با توجه به رودخانه های دائمی چون کاجو و قنات هاست. 
شالیزارها، آبشارها، درختان میوه های گرمسیری، رودخانه 
پر آب کاجو و تمساح پوزه کوتاه از جاذبه های مهم و دیدنی 

این شهرستان است که نظر هر بیننده ای را به سوی خود جلب 
می کند.بافت اقتصادی شهرستان قصر قند غالباً تار و پود 
کشاورزی دارد به طوری که شهر قصر قند در تصاویر هوایی 

به صورت یک باغ شهر نمایان است.

بلوچستان
سیستانو

اردبیل

محمد باریکانیگزارش
دبیر گروه زیست بوم

   ۱۸۱روستای بوشهر در معرض سوانح طبیعی
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی بوشهر گفت: براساس 
بازدیدهــای میدانی و مطالعــات صورت گرفته از ســوی 
پژوهشکده سوانح طبیعی کشــور، ۱8۱روستای در معرض 
خطر سیالب در این استان مشــخص شد. به گزارش ایسنا، 
علیرضا مقدم اظهار کرد: بازدیدها و مطالعات روســتاها در 
راستای تحقق برنامه ششم توســعه و شناسایی روستاهای 
در معرض خطر ســوانح طبیعی به ویژه بارندگی های شدید 
و سیل در مناطق حادثه خیز روستایی صورت گرفته است. 
وی تصریح کرد: بنیاد مســکن تالش خواهد کرد با ساخت 
ســیل بند و دیوار حفاظتی در مناطق مشــخص شــده به 
ایمن سازی روستاها اقدام کند تا از وقوع سیل و سایر سوانح 
طبیعی جلوگیری شود. مقدم خواستار تخصیص اعتبار تملک 
دارایی، ملی و حوادثی به پروژه ایمن ســازی روستاهای در 
معرض خطر سوانح طبیعی شد و افزود: از اجرای پروژه هایی 
برای جلوگیری از وقوع خسارت های سنگین ناشی از حوادث 

بالیای طبیعی حمایت می کنیم.

   مدیریت چرای دام در مراتع کهگیلویه وبویراحمد 
معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه 
و بویراحمد گفت: طرح مدیریت چرای دام به منظور صیانت 
از عرصه های طبیعی در مراتع این استان آغاز شد. به گزارش 
ایرنا، گودرز باقری فرد با بیان اینکه کنترل تعداد دام با پروانه 
چرا از برنامه های طرح مدیریت چرای دام در مراتع کهگیلویه 
و بویراحمد اســت، اظهار کرد: براساس این طرح دامدارانی 
که اقدام به چرای مازاد در مراتع کرده باشــند شناسایی و 
در مرحله نخســت به آنان اخطار و در مراحل بعدی جریمه 
می شــوند. معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه تعداد دام های موجود 
در مراتع استان 2.۵برابر ظرفیت مراتع است، افزود: ظرفیت 

دام در مراتع کهگیلویه و بویراحمد ۹۰۰هزار راس است.

   صادرات ۶۰۰ تن محصول کشاورزی از اهواز
مدیر جهاد کشــاورزی اهواز گفت: در سال گذشته ۶۰۰تن 
محصول کشاورزی از اهواز صادر شده است. به گزارش ایسنا، 
محمد غانمی با اعالم این خبر اظهار کرد: در ســال۱4۰۰ 
حدود ۶۰۰تن صادرات انواع محصوالت کشــاورزی اعم از 
بامیه، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه سبز و... از طریق فرودگاه 
شهرستان اهواز به مقصد کشــورهای کویت و ترکیه انجام 
شده است. وی افزود: پس از بازدید و بررسی محموله ها توسط 
مسئول قرنطینه شهرستان، ۱۶۶نســخه گواهی بهداشت 

نباتی جهت این محموله های صادراتی صادر شده است.

عدد خبر

درآمــد حاصــل از محــل فــروش بلیت 
موزه ها و آثار تاریخی وابسته به وزارت 
میراث فرهنگی در ســال ۹۹  به میزان 

۱۱.47   میلیارد  تومان اعالم شد.
وزارت میــراث فرهنگی دیــروز با اعالم 
عملکــرد ســال ۹۹ خــود از بازدیــد 
3میلیون و 76هزار و 454بازدیدکننده 
از موزه هــا خبــر داد کــه تنهــا 5هــزار و 

4۱7نفر از آنها خارجی بودند. 

 ۱۱.47
 میلیارد 

 در بازدید گردشــگران ســال ۹۹ تعداد 
۹ موزه برتر اعالم شدند.

وزارت میراث فرهنگی اعالم کرد: کاخ 
ســعدآباد، نیــاوران، گلســتان، مــوزه 
چهلستون، قلعه فلک االفالک، موزه 
روستایی گیالن، موزه تخت جمشید، 
مجموعه نادری و موزه پارس به ترتیب 
۹ مــوزه برتــر کشــور بــه لحــاظ آمــار 

بازدیدکننده بودند.

9
موزه

گردشــگران و مســافران در ســفر بــه 
حضــرت  حــرم  در  رضــوی  خراســان 
 رضــا)ع(  22۹ دقیقــه زمــان ســپری

می کننــد  . حســین اکبری، عضــو هیأت 
مشــهد  فردوســی  دانشــگاه  علمــی 
می گویــد: براســاس مطالعــات گــذران 
وقت، نخستین فعالیت زائران در مشهد 
خوابیدن و بیدار شدن با زمان 7ساعت و 
25 دقیقه است و دومین فعالیت گذران 

وقت در حرم مطهر است.  

  229
دقیقه

ثبت ملی ساخت رخت شتر و تهیه 
ترشی لیمو سیستان و بلوچستان

قائم مقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
با ابالغ مراتب ثبت ملی ۷ میراث ناملموس به اســتاندار 
سیســتان و بلوچســتان، بر حفاظت و پاسداری فوری 
از یــک میراث درخطــر تأکید کرد. به گــزارش وزارت 
میراث فرهنگی، در ابالغیه علی دارابی، قائم مقام وزیر و 
معاون میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی به حســین مدرس خیابانی، استاندار 
سیستان و بلوچســتان آمده است: »در اجرای ماده یک 
از قانون تشکیل ســازمان میراث فرهنگی و گردشگری 
مصوب ســال ۱۳82 و مــواد ۱۱ و ۱2 از قانون الحاق 
جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون بین المللی حفظ 
میراث فرهنگی ناملموس مصوب ســال ۱۳84 و مواد 
2 و ۳ آیین نامه اجرایی این قانون مصوب ۱۳8۷/۱۱/۶ 
هیأت وزیران و بــا رعایت مقــررات آیین نامه اجرایی، 
میراث فرهنگی ناملموس با عنوان »مهارت پخت غذای 
بت ماش« به شماره 2۵44، »مهارت تهیه ترشی لیمو« 
به شماره 2۵4۵، »تنگ و بیل، شخم زدن سنتی زمین« 
به شماره 2۵4۶، »مهارت تهیه هیزک« به شماره 2۵4۷، 
»دانش بومی ساخت و بهره برداری از بندسار )منطقه ای 
به پیشنهاد سیستان و بلوچســتان(« به شماره 2۵48، 
»مهارت ساخت رخت شتر« به شماره 2۵4۹، »آهنجگ؛ 
مهارت بافت شــلوار بند بلوچی« به شــماره 2۵۵۰ در 
فهرســت ملــی میراث فرهنگی ناملمــوس و »مهارت 
پچوبافی )لته بافی(« به شماره ۱۳۱ در فهرست آثار در 
خطر و نیازمند پاسداری فوری در تاریخ 28 /۱4۰۰/۱۰ 

به ثبت رسیده است.« 

 خبر

عزت هللا ضرغامی
وزیر میراث فرهنگی و گردشگری 

در  شــمس  مقبــره  تکمیــل  و  احــداث 
دســتور کار قــرار می گیــرد. مقبره شــمس 
تبریزی ظرفیــت آن را دارد که گردشــگران 
و عالقه منــدان را بــه ســمت خــوی جــذب 
کند. احیا و ســاخت بارگاه شمس در خوی 
می توانــد در توســعه گردشــگری اثرگــذار 
باشــد کــه در ایــن راســتا احــداث و تکمیل 

مقبره شمس در دستور کار قرار می گیرد.

مهدی ایزدی 
سرپرست اداره میراث فرهنگی مازندران

سال گذشته با صادر شدن 75۰ پروانه 
بهره بــرداری تاسیســات گردشــگری 
مازندران ظرفیت پذیرایی و اقامتی این 
اســتان افزایــش قابل توجهی داشــت 
و بــا توجــه بــه تمدیــد یک هــزار و 7۰۰ 
پروانه بهره برداری، تعداد تاسیســات 
گردشگری دارای پروانه در این استان 

به 2 هزار و 45۰ واحد رسید. 

نقل قول خبر

سیدمحمدرضا سیدالنگی
معاون امور عمرانی استانداری گلستان 

طرح نهایی و 22 هکتاری طبیعت گردی 
آشــوراده بــه همــراه تمامــی جزئیــات 
تدویــن شــده و تمــام مالحظــات الزم 
در آن گنجانده شده اســت. در انتظار 
برگزاری جلسه شورای عالی معماری و 
شهرسازی هستیم تا تأیید نهایی طرح 
را دریافت کــرده و پروژه را بــرای اجرا به 

پیمانکار واگذار کنیم.

هر
س: م

عک
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