
 ۸۰درصد
از مدیران شهرداری تهران 
از داخل خود شهرداری 

منصوب شده اند.

 ۶۰ نفر
از 60هزار پرسنل شهرداری 
به دلیل نمره پایین ارزیابی 

تعدیل می شوند.

 ۳۰۰نفر
از کارکنان براساس 

ارزیابی های اولیه کارت 
می زدند و کار نمی کردند.

 شهرداری 
چگونه چابک شد؟

گفت وگو با معاون برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران

 ۳۶۰۰نفر
از کارکنان، ساالنه 

باید کم شوند که 
بخشی بازنشستگان 

هستند.

 ۶درصد
نیروی انسانی 

شهرداری ساالنه 
از نظر قانونی باید 
کاهش پیدا کند.

بازگشت 
به آغوش 
یارمهربان

پس از 2سال
 تعداد بازدید کنندگان

نمایشگاه کتاب در روز اول 
چشمگیر بود

تربیت نسل 
تمدن ساز 

رهبر معظم انقالب در دیدار جمعی از معلمان تشریح کردند

  بعضی مطالب درسی، صرفا محفوظاتی است 
که باید حذف شود

  نباید به گونه ای باشد که رتبه های پایین کنکور 
سراغ معلمی بروند

واردات خودرو با تصویب دولت آزاد شددستور قاطع برای بررسی احتمال خودزنی
پس از اعالم نظر اولیه پزشکی قانونی درباره شهردار ناحیه3 منطقه19

شهردارتهران دستور پیگیری دقیق داد
کلیات واردات خودرو در هیأت دولت تصویب شد و جزئیات و چگونگی 

آیین نامه آن به زودی اعالم می شود

چرا دفاع از یحیی 
سخت است؟

بهروز رسایلییادداشت
روزنامهنگار

گل محمدی به اندازه میانگین قهرمانی امتیاز 
گرفته، اما چند ابهام جدی متوجه کار اوست

حتیاگــرپرســپولیسقهرماننشــود،بازهم
میانگینامتیازگیریسرخهادرلیگبیستویکم
بسیارخوببودهاســت.معموالمیانگینکسب
2امتیازازهربازیبــرایقهرمانیدرلیگایران
کافیاستوتنهادرفصلگذشتهبودکهسپاهان
باوجودعبورازاینحدنصاب،فاتحجامنشــد.
امسالهمپرسپولیساز26بازی54امتیازگرفته
وبهمیانگین2.07امتیازازهرمســابقهرسیده
اســت.اینکهقرمزهااحتماالقهرماننمیشوند،
فقطبهخاطرعملکردفوقالعادهاستقاللاست.
بنابرایننبایدجایانتقــادچندانیازکادرفنی
پرسپولیسباقیبماند،امادرعینحالچندابهام
منطقیجدیدرعملکردگلمحمدیوجوددارد

کهدفاعازاورادشوارمیکند.

  دستمزد؛ به اندازه مربی خارجی
درموردرقمقــراردادیحییحرفوحدیثهای
بســیارزیادیوجودداردوگمانهزنیهاواخبار
غیررســمیاز15میلیاردتومــانبرایخودش
تایکمیلیونو100هــزاردالربرایخودشو
دســتیارانشمتنوعاســت.طبیعتاتازمانیکه
یکمنبعرســمیدراینمورداظهارنظرنکند،
واقعیتماجراروشننخواهدشد.هرچهباشداما
بهنظرمیرسدگلمحمدیبهاندازهیکسرمربی
خوبخارجی)درحدبرانکویاکالدرون(وچهبسا
حتیبیشــترازآنهاپولمیگیرد.بهاینموضوع
بایدهزینهانتقالاینمربیازپدیدهمشــهدبه
پرسپولیسوغائله3سالهایجادشدهدراینموردرا
همبیفزایید.پسیحییبرایقرمزهاگراندرآمده
وتوقعهمازاوباالست.اگرگلمحمدییکرقم
متعارفدریافتمیکرد،شایدمیشدبعضیکم
وکسریهایکاراوودستیارانشرانادیدهگرفت،

اماحاالاغماضسختاست.

  جوان گریزی عجیب
بهداســتانوحیدامیرینگاهکنید؛یکستاره
ارزشمندملیقبلازبهبودیکاملمصدومیتش
روانهمیدانمیشــود،آســیبدیدگیاوشدت
میگیردوحاالبایدزیرتیغجراحیبرود.ایندر
حالیاستکهجوانیمثلعلیشجاعیبهراحتی
میتوانستبهجایامیریبهمیدانبرودووینگر
توانایتیمملــیایرانراازریســکمعافکند.
گلمحمدیاماهیچاعتقادیبــهجوانانندارد؛
حتیآنهاییکهخودشخریدهومدتهاســت
کنارتیمهســتند.وحیدممکناستبابتاین
ســهلانگاریکادرفنیتاوانسنگینیبپردازدو
چهبساحتیحضورشدرجامجهانیبهمخاطره
بیفتد.عجیبتراینکهیحیییکباردیگرهمدر
بازیسوپرجامهمینریســکرادرموردامید
عالیشــاهانجامدادوباعثتشــدیدمصدومیت
شاگردششد.درحقیقتگلمحمدیآنقدراز
بازیدادنبهبازیکنانجوانمیترسدکهحتی
حاضراستدرصورتلزومازستارههایمصدومبه
جایآنهااستفادهکند.درنتیجههیچچیزعجیبی
نیستکهاودر3سالگذشتههیچاستعدادجوانی
رابهپرســپولیسمعرفینکردهاست.باشرایط

فعلی،آیندهباشگاهحسابیدرخطراست.

  خشم بی پایان
داســتاناعتراضهایبیپایانوپیدرپییحیی
گلمحمدیهمکهاصالنیازیبهبازگوییندارد.
باورکردنینیستکهسرمربیپرسپولیسحتیدر
دورانتحملمحرومیتهمازرویسکوهاپایین
میآیدتابهداوربازیباذوبآهناعتراضکند.او
فصلگذشته7کارتزردو2کارتقرمزازداوران
گرفتواینفصلهمرکورداعتراضوغرولندرا
شکست.خشموخشونتیحییفقطبهکنارزمین
محدودنمیشودواوخیلیمواقعدرمصاحبههایش
همســراغایرادگرفتنازداورانوســایرمسائل
میرود.همهاینهادرتیمــیاتفاقمیافتدکهدر
ســالهایاخیرعادتکردهبودازحواشیبکاهد
وفقطرویمتنمتمرکزباشد.وقتییحییچنین
رفتارهاییانجاممیدهد،ازبازیکنانشچهانتظاری
میتوانداشت؟اتفاقاسرپیچیرامینرضاییان
ازدستورتعویض،درتناسبباکاراکترسرمربی
تیماســت.بهاینترتیبیحییبهنوعیگنجینه
ارزشمندسکوتوآرامشراازپرسپولیسمیگیرد

کهبهراستیخسرانبزرگیاست.

طالی آسيا برای دختر 
تيروكمان ايران 

مهتاعبداللهيکهبهفینالمسابقاتتیروکمان
کاپآسیارسیدهبودباپیروزيمقابلکماندارياز
هندقهرمانشد.دراینرقابتهاکهدرسلیمانیه
عراقبرگزارميشــود،عبداللهيدرریکرورقابت
کردونمایندههندرا6بر2شکستداد.اویکمدال
برنزهمبرايتیمایرانگرفت.دررقابتهايمیکس
عبداللهيورضاشبانيبهدیدارردهبنديرسیده
بودندکهتیمقزاقستانرا6بر2شکستدادندو
رويسکويسومایستادند.دیروزمسابقاتریکرو
مردانهمبرگزارشدوتیمایرانباترکیبشبانی،
نادریوگلشنیدردیدارردهبندي6برصفرمقابل

ازبکستانشکستخوردندوبهمدالنرسیدند.

خبر آخر

   پنجشنبه   22 اردیبهشت 1401     10 شوال   1443       سال سی ام          شـماره  8494

ورژن جدید سپاهان
برخی از ستاره های سپاهان برای تمدید قرارداد 
از نویدکیا کسب تکلیف کرده اند و محرم به آنها 

اطمینان داده که روی نیمکت این تیم باقی می ماند
رضا گرایی، قهرمان جهان و المپیک 

در گفت و گو با همشهری از آخرین 
وضعیتش می گوید

معلوم نیست در ۷۲کیلو بمانم

18
20

 روز مانده تا 
جام جهانی

پخش زنده روز

شنبه 7 خرداد 1401
لیگ قهرمانان اروپا  - فینال

لیورپول

رئال مادرید
23:30

چهارشنبه 4 خرداد 1401
لیگ کنفرانس اروپا  - فینال

آاس رم

فاینورد
23:30

برنامه بازی

مس

استقالل
20:00

پرسپولیس

پدیده
20:00

سه شنبه 3 خرداد 1401
لیگ برتر ایران - هفته 29

پرسپولیس

استقالل

سپاهان

آلومینیوم 

21:50

21:15

فوالد

تراکتور

استقالل

پرسپولیس

19:45

19:00

شنبه 24 اردیبهشت 1401

پنج شنبه 29 اردیبهشت 1401

لیگ برتر ایران - هفته 27

لیگ برتر ایران - هفته 28

فجر 

پرسپولیس
20:00

استقالل

نفت.م.س
20:00

یکشنبه 8 خرداد 1401
لیگ برتر ایران - هفته 30

تاتنهام

آرسنال
23:15

لیگ برتر انگلیس

جمعه 23 اردیبهشت 1401

رئال مادرید

لوانته
00:00

اللیگا اسپانیا

یوفا که هنوز از سوی سوپرلیگی ها احساس خطر می کند، قصد دارد برای جذابیت 

بیشتر و همچنین درآمد باالتر تغییرات تازه ای در فرمول لیگ قهرمانان اروپا اعمال 

کند. این تغییرات به دلیل در جریان بودن جنگ روسیه و اوکراین به تعویق افتاده و 

قرار است از فصل 25-2024 صورت بگیرد

 لیگ قهرمانان
به شکلی که ندیده ایم

ناامید نشده ام
محمد محبی  در گفت وگو با همشهری از برنامه هايش در سانتاکالرا، 

پيشنهاد پرسپوليس، مهدی طارمی و تيم ملی می گويد

ساکت نماند
ساکت الهامی 2هفته بعد از قهرمانی جام حذفی 

نیمکت نساجی را ترک کرد. او در رختکن 
به شدت از مسئوالن باشگاه انتقاد کرده بود

18

مرگ تلخ »شيرين«

 5 ساعت جدال
 با مرگ دردريا

 جاماندگان  یارانه
نگران نباشند

مشق  
1۰۰هزارميليارد 
تومانی در مدارس

۶۷۰۰ شرکت 
 دانش بنیان 

در کشور

نظامیان رژیم صهیونیستی 
 »شیرین ابوعاقله«، خبرنگار 
 شبکه الجزیره در فلسطین را 
به ضرب گلوله شهید کردند

 معلم جوان به طرز معجزه آسایي
از مرگ نجات یافت

همشهری از تجمع حذف شدگان 
یارانه مقابل سازمان هدفمندی 

گزارش می دهد

 12درصد از مدارس ایران
 نیازمند مقاوم سازی و 6درصد 

نیازمند تخریب و بازسازی هستند

صفحه7

صفحه6

صفحه4

صفحه21

صفحه22
صفحه4 صفحه3

صفحه17

یادداشت
محمدامین توکلی زاده؛معاون امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران

سرمایه هایی که برای شــهروندان تهرانی فراهم شده 
حاصل تالش های مدیران گذشــته اســت؛ چنان که 
زیرساخت های کالبدی بسیار خوبی در پایتخت ازجمله بزرگراه ها، پل ها، زیرگذرها 
و ساختمان ها به وجود آمده است. همچنین امکانات خوبی در حوزه سالمت اعم از 
بیمارستان ها، درمانگاه ها، خانه های سالمت و خانه های بهداشت ایجاد شده است. 
اما در عین حال باید توجه داشته باشیم که شهر تهران، عکس آن چیزی که در ظاهر 
دیده می شود، در حوزه سالمت، شهر فقیری به حساب می آید و برخی مناطق آن از 
این نظر واقعا محروم هستند. در یک منطقه بیش از 40بیمارستان وجود دارد، ولی 
در منطقه ای که اتفاقا دارای جمعیت بسیار باالتری است، بیمارستانی نیست و اکنون 
این نگاه ناعادالنه باید برطرف شود. به همین خاطر آنچه بیشتر برای ما اهمیت دارد 
این است که شهروندان تهرانی بتوانند حال خوبی داشته باشند و این حال خوب از 
نگاه و رویکردی فراگیر و عادالنه به دست می آید. با چنین نگاهی باید بتوانیم محیطی 
را فراهم کنیم تا دسترسی خوبی به امکانات وجود داشته باشد. واقعیت آن است که 
تهران در این حوزه دچار عقب ماندگی شده و فقر و بی عدالتی در حوزه سالمت بجد 
خودش را نشان می دهد. اینکه ما دارای بیمارســتان ها و مراکز درمانی خصوصی 
فراوانی هستیم به این معنا نیست که همه شــهروندان ما به این امکانات دسترسی 
دارند. بنابراین به نظر می رسد الزم اســت در پی اعمال سیاست با تبعیض مثبت، 
امکانات شهر را به گونه ای توزیع کنیم که همه شهروندان یا عمده و بیشتر شهروندان 

به آنها دسترسی داشته باشند.
کرونا نیز چنین موضوعی را گوشزد کرد؛ چراکه نشان داد فقیر و غنی نمی شناسد و 
ویروس همه شهر را در برخواهد گرفت. به همین منظور مدیریت شهری جدید در 
نخستین روزهای کاری خود در تصمیمی مهم برنامه هایی را به اجرا درآورد تا همه 
مردم از همه امکانات اعم از واکسیناسیون بهره ببرند؛ بنابراین از همان روزهای اول 
آقای دکتر زاکانی قرارگاه مبارزه با کرونا را تشکیل داد و سعی شد امکانات الزم در 
همه محله ها و ســطوح به ویژه مناطق کم برخوردار و پرجمعیتی مانند محله های 
حاشیه شهر فراهم شــود. حتی در شــهر افرادی با عنوان اتباع خارجی غیرمجاز 
نیز تحت پوشش واکسیناســیون قرار گرفتند و بیش از 60هزار نفر در حاشیه شهر 
واکسینه شدند. از سوی دیگر، تمام امکانات شــهرداری از فرهنگسراها، سوله های 
بحران، ورزشگاه ها و بوســتان ها گرفته تا اتوبوس های سیار تزریق واکسن پای کار 
آمدند و به نقطه ای رسیدیم که مردم از طریق سامانه 137نیز امکان دریافت واکسن 

در منازل خود را به دست آوردند.
اکنون در اقدامی دیگر الزم اســت تا تدابیــری ویژه برای افــراد دارای معلولیت و 
سالمندان شکل بگیرد و با نگاه به آینده، نیازهای شــهر را از این منظر مرتفع کرد؛ 
چراکه ما در آینده با بحران سالمندی مواجه خواهیم شد. اگر از امروز شهر را برای 
دهه های بعدی آماده نکنیم و زیرســاخت های الزم شــکل نگیرد، به هیچ عنوان 
نمی توانیم پاسخگوی نیاز شهروندانمان باشیم. برای همین است که مدیریت شهری 

در همه موضوعات کم توانان را لحاظ می کند.
اگرچه نکته مهم این اســت که در تهران با نزدیک به10میلیون نفر جمعیت، هیچ 
دستگاه و نهادی به تنهایی نمی تواند برنامه ریزی کند و کار را به ثمر برساند؛ به همین 
منظور، قرارگاه سالمت ایجاد شده و همه دستگاه های مسئول در آن حضور دارند. 
در این بین، با کمک و مشارکت مردم، افراد خیر و عزیزانی که در سطح محله ها به 
مسئولیت اجتماعی خود عمل می کنند نیز مثلثی از دستگاه ها، مردم و شهرداری 

شکل می گیرد. شــهرداری زیرســاخت های مناسبی چون 
خانه های سالمت و کانون های ســالمت را در اختیار دارد و 

باید بتوانیم همه امکانات و زیرساخت های دیگر را کنار هم قرار بدهیم تا ریل گذاری 
مستمری برای خدمتگزاری شهروندان تهران پدید  آید. 

 تبعیض مثبت 
وقتی هومن حاجــی عبداللهــی را می خواهید به یاد به نفع مناطق جنوبی شهر 

بیاورید، او را با چه چیزهایی در ذهن تان به یاد می آورید؟ 
کودکان و نوجوانان و حتی بزرگ ترها، تا سال ها او را با 
عروسک »پنگول« به یاد می آوردند. بزرگ ترها 
با ســریال های »پایتخت« و »نون خ« و...  حتی 
فیلم های ســینمایی ای چون »سامورایی در 
برلین« و »گینس« و »اختاپوس« و »پیشونی 

سفید«...

هومن حاجی عبداللهی، ستاره رمضانی
سال ها منتظر نقشی جدی بودم

9

15

محمدرضا گرایی در یک سال توانست به مدال طالی 
المپیک و جهان برسد. او سال بی نظیری را سپری کرد؛ 

ابتدا در مسابقات کسب ســهمیه موفق شد جواز حضور 
در المپیک توکیو را کسب کند و پس از آن در 

المپیک یکی پس از دیگــری رقبایش را از 
پیش رو برداشت و به مدال طال رسید. او حدود 
2ماه بعد در جهانی نروژ حاضر شــد و مدال 

طالی خودش را در جهانی هم تکرار کرد.

احمد مدقق، نویسنده افغان تبار، از نوشتن درباره افغانستان می گوید
نویسنده ای که فکر نکند نمی تواند بنویسد

رضا گرایی، قهرمان جهان از آخرین وضعیتش می گوید
معلوم نیست در 72کیلو بمانم

13

20

روزی که پاس تهران با مربیگری فیروز کریمی روی قله فوتبال آسیا 
ایســتاد، خیلی ها بر این باور بودند که فوتبال ایران بعد از یک دوره 
مالل آور یک بار دیگر به ســطح اول فوتبال آسیا برگشته و قهرمانی 
در مهم ترین تورنمنت باشگاهی آســیا دیگر برای تیم های 
ایرانی آرزوی محالی نخواهد بود. چنین تصوری با گذشت 
سال های طوالنی و حسرت تیم های ایرانی برای تکرار این 
عنوان رنگ باخت و بعد از 3دهه هنوز هیچ کدام از تیم های 

ایرانی فاتح رقابت های باشگاهی آسیا نشده اند...

با محسن گروسی که آخرین گل قهرمانی در آسیا را به ثمر رساند
قهرمانی پاس شانسی نبود

با اینکه از کودکی به نوشــتن عالقه داشته، تصور نمی کرده که 
روزی نویسندگی شغل او باشــد. احمد مدقق، نویسنده ای که 
اصالت افغان دارد، 5ســال بعد از مهاجرت خانواده اش به ایران 
در سال 1364 در قم به دنیا آمده است. او رؤیای نویسندگی را 
دنبال کرده تا ایده ها و حرف هایش را به گوش مخاطبانش برساند 

و حاال با انتشار چند رمان و مجموعه داستان و چند تقدیر 
و جایزه در جشنواره های ادبی، به نویسنده ای مطرح 

در ادبیات افغانستان تبدیل شده است...

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

رسیدگی به وضعیت کارکنان شرکتی شهرداری تهران
اصالح صدور پروانه های ساختمانی برای کاهش فساد، 
چگونگــی افزایش حقــوق کارکنان رســمی شــهرداری 
تهران، رسیدگی به وضعیت کارکنان حجمی و شرکتی 
که با پیمانکاران شــهرداری همــکاری می کننــد و... از 
موضوعاتی است که لطف هللا فروزنده، معاون شهردار 

تهران درباره آن توضیحاتی به همشهری آنالین داد.

تنها نقطه اختالف دولت و مجلس در حذف ارز ترجیحی
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه مجلس معتقد 
است که با توجه به اینکه دولت و مجلس در حذف ارز 
ترجیحی با یکدیگر هم راستا هستند، اما مجلس تأکید 
دارد که قیمــت آرد ماکارونــی و نان هــای حجیم نباید 
خیلی اضافه شود. اگر دولت این بخش را اصالح کند، 
دیگر اختالفی بین مجلس و دولت باقی نخواهد ماند.

پاساژگردی الکچری ها با دکوراسیون خاص
بــه  ســر  و  شــیک  مال هــای  و  الهیــه  خیابــان   
فلک کشــیده اش پاتوق اکثــر الکچری بازان اســت؛ از 
سان ســنتر که همان ابتدای خیابان واقع شده گرفته 
تا برلیان مال و کوین ســنتر؛ مجموعه هایــی که وقتی 
واردشــان می شــویم در و دیــوار بــراق و دکوراســیون 

خیره کننده شان هوش از سر می پراند.

دوربین ۲۰۰مگاپیکسلی برای یک گوشی
سامســونگ پیش از ایــن روی توســعه مــاژول دوربین 
۲00مگاپیکســلی بــرای عرضــه در گوشــی هوشــمند 
موتــوروال کار کــرده بــود و اکنــون سنســور دوربیــن 
۲00مگاپیکسلی پیشرفته تری را برای تلفن همراه مدل 
گالکســیS23 خود آماده می کند. سامسونگ، اخیرا 
یک حسگر دوربین ۱0۸مگاپیکسلی عرضه کرده است.

گیاهی مقاوم برای نگهداری در آپارتمان
اگر به دنبال یک گیاه مقاوم هستید که بتواند با شرایط 
خانه های آپارتمانی تاب بیاورد، آگلونما گزینه مناسبی 
است، زیرا نگهداری آن سخت نیست و به تصفیه هوای 
خانه هم کمک می کند. گل آگلونما بومی مرداب های 
جنوب شــرقی آســیا و جنگل هــای گرمســیری اســت و 

به عنوان  گیاه همیشه سبز چینی نیز شناخته می شود.
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رهبر معظم انقاب اســامی صبح 
دیروز )چهارشنبه( در دیدار صدها تن رهبری

فرهنگیــان،  و  معلمــان  از 
آموزش وپرورش را تربیت کننده نســلی تمدن ساز 
خواندند و با تجلیل از تاش  هــای معلمان به ویژه در 
دوران کرونا و تأکید بر بهبود مســائل معیشتی آنان، 
گفتند: نسل نوجوان و جوان، باید دارای هویت ملی و 
اســامی-ایرانی، معتمد بــه نفس، مقــاوم، آگاه از 
اندیشــه های امام)ره( و آرمان ها، دانشمند و کارآمد 

پرورش یابد.
به گزارش پایگاه اطاع رسانی مقام معظم رهبری، ایشان 
معلمان را مفتخرین به هدایت نسل های آینده خواندند 
و افزودند: هــدف از دیدار با معلمان برجسته شــدن 
نقش آنان و تثبیت و ماندگار شدن ارزش معلمی در 
افکار عمومی است تا هم معلم و خانواده اش به شغل 
او افتخار کنند، هم جامعه به معلم به چشم یک فرد 

مفتخر نگاه کند.
رهبر معظم انقاب با تشکر از نکات خوب سخنان وزیر 
آموزش وپرورش افزودند: کشور از لحاظ قانون، سند و 
تصمیم های خوب، هیچ چیز کم ندارد، مهم این است 
که این تصمیم ها و قوانین بــا کار جدی و مجاهدانه 

پیگیری و اجرا شوند.

هدف بلندمدت ایجاد تمدن نوین اسالمی 
ایشان در تبیین 2 کاربرد مفهوم معلمی، گفتند: معلم 
به معنای تعلیم دهندگی، ارزش بسیار بزرگی است، 
زیرا خداوند به استناد آیات قرآن، تعلیم دهنده است و 
پیامبر و همه حکما، علما، دانشمندان و شخصیت های 
برجسته نظیر استاد شهید مطهری نیز دارای این ارزش 

بسیار واالی معلمی هستند.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای افزودنــد: در کاربرد دوم 
که منطبق بــا کار آموزش وپرورش اســت، عاوه بر 
تعلیم دهندگی، ارزش باالتری نیز وجــود دارد، زیرا 
مخاطب این تعلیم در بهترین ســنین تأثیرپذیری و 
تربیت پذیری هستند و تعلیم آنها، تأثیرگذاری بسیار 

بیشتری از تعلیم دیگر قشرها دارد.
ایشان با اشاره به هدف بلندمدت ایجاد تمدن نوین و 
شکوفای اســامی، گفتند: منابع انسانی، زیرساخت 
هر تمدنی به شمار می رود و برپاکنندگان تمدن نوین 
اسامی نسلی هستند که اکنون در اختیار معلمان قرار 
دارند، بنابراین اهمیت و ارزش کار معلمی را باید از این 

زاویه درک کرد.
رهبر معظم انقاب گفتند: این نسل با این هدف بسیار 
بزرگ باید دارای هویت ایرانی-اســامی، اعتقادات 

محکم و عمیق، دارای اعتمادبه نفس، خودســاخته، 
هوشیار در برابر تمدن های منسوخ شده شرق و غرب، 
دانشمند و کارآمد باشــد تا بتواند آن تمدن عظیم را 

شکل دهد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشــاره به تربیت عناصر 
برجســته در آموزش وپرورش بعد از انقاب افزودند: 
به برکت تــاش معلمان در 4دهــه اخیر، عناصری 
کارآمد در عرصه های مختلف رشد یافته اند، اما کافی 
نیست و برای آن تمدن شکوفا، باید اینگونه پرورش ها 

فراگیر شود.

فرصتی بی نظیر برای تربیت نسل تمدن ساز
ایشان فرصت 12ساله آموزش وپرورش را برای تربیت 
چنین نسلی، بی نظیر برشــمردند و گفتند: سازمان 
گسترده  آموزش وپرورش در همه شهرها و روستاها، 
زمینه مناســبی دارد تا در پرتو تــاش و مجاهدت 
معلمان، ارزش ها و آرمان های انقاب را به درستی به 
دل ها و گوش های آماده  فرزندان ملت منتقل و هویت 

اسامی-ایرانی را در آنها نهادینه کند.
رهبــر معظم انقــاب، وزارت آموزش وپــرورش را 
دستگاهی بسیار پرعظمت و آینده ســاز خواندند و 
افزودند: از امروز آموزش وپــرورش می توانیم فردای 

کشور را حدس بزنیم.
ایشــان با تأکید بر تمجید واقعی از زحمات معلمان 
افزودند: البته برای رسیدن به وضع مطلوب، مشکات 
موجود باید با تدبیر، دانایی، همت، مجاهدت و شکیبایی 

حل شود.
حضــرت آیــت اهلل خامنه ای در تشــریح مســائل 
الزم بــرای حل مشــکات، بــه تدویــن متن های 
مناســب آموزشــی و تأمین کمی معلــم موردنیاز 
آموزش وپرورش اشــاره کردنــد و افزودند: کیفیت 
معلم و تدین، اخاق و مهارت های او بسیار مهم است 
و نباید به گونه ای باشــد که رتبه هــای پایین کنکور 
ســراغ معلمی بروند، البته امروز هم مثل برهه های 

 مختلــف معلمــان متعهد و دلســوز کــم نداریم.

نیازهای دانش آموزان
رهبــر معظم انقــاب در بیــان چند نکتــه درباره 
آموزش وپرورش گفتند: دانش آموز باید دارای هویت 
ملی باشد و در کنار اهتزاز پرچم علم، با اعتماد به نفس، 
پرچم »هویت ملی و پرافتخار اسامی ایرانی« را هم به 

اهتزاز درآورد.
ایشان با انتقاد از ناآشــنایی دانش آموزان با افتخارات 
کشور ازجمله عناصر پر تاش بعد از انقاب، بی اطاعی 
آنان از افکار راهگشای امام خمینی)ره( و آرمان های 
سرنوشت ساز انقاب و ناآگاهی آنان از حوادث انقاب 
گفتند: معلمان عاوه بر آگاه کردن نســل نوجوان و 
جوان، باید اینگونه مسائل را با دل و جان آنان آمیخته 

سازند.
ایشان درک ارزش ایستادگی و مقاوم بودن را از دیگر 
نیازهای دانش  آموزان دانستند و افزودند: در جهانی که 
هرکس، چه شرق چه غرب، زور می گوید نسل آینده 
باید ارزش و اهمیت ایستادگی را از هم اکنون بیاموزد 
تا در پرتو این آموزه ها تمدن ساز شود و ملت و کشور 

را عزتمند سازد.
رهبر معظم انقــاب، وزارت آموزش وپــرورش را به 
تفکیک »علم نافع« از »علم غیرنافع« در برنامه درسی 
دانش آموزان توصیه کردند و گفتند: علم نافع علمی 
است که استعدادهای نوجوان و جوان را شکوفا می کند 
و با سرمایه ســازی برای آینده او، موجب پیشرفت و 

تعالی کشور می شود.
ایشان در این زمینه افزودند: بعضی مطالب در برنامه 
درسی کنونی، صرفا محفوظاتی است که بدون هیچ 
ســودی برای حال یا آینده دانش آموزان به ذهن آنها 
سرازیر می شــود که باید این موارد شناســایی و از 

آموزش ها حذف شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اختصاص ساعاتی 
به آموزش های مهارتی به جای مطالب غیرنافع گفتند: 

مســائلی همچون سبک زندگی اســامی، تعاون و 
همکاری اجتماعی، مطالعــه و تحقیق، فعالیت های 
جهادی، مبارزه با آســیب های اجتماعــی و نظم و 
قانونگرایی ازجمله مهارت هایی است که باید در مدرسه 
آموزش داده و از دوران کودکــی و نوجوانی در افراد 

نهادینه شود.

انتقاد از میزان تحقق سند تحول آموزش وپرورش
ایشان میزان تحقق ســند تحول آموزش وپرورش را 
خرسند کننده ندانســتند و گفتند: با گذشت بیش از 
1۰سال از تنظیم سند و رفت وآمد وزیران متعدد که 
البته این تعدد مدیریت ها نیز نوعی آسیب و آفت است، 
به این سند به عنوان یک مجموعه کامل و به هم پیوسته 

عمل نشده است.
رهبر معظم انقاب افزودند: اگر سند نیاز به اصاح و 
تکمیل دارد، مسئوالن این کار را انجام دهند، ضمن 
اینکه برای سنجش پیشرفت سند نیز باید شاخص های 

کمی معین شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای ســپس در بیان چند نکته 
درباره مسائل معلمان، سنگینی بار اجرای مسائل مهم 
نظام تعلیم و تربیت را بیــش از همه بر دوش معلمان 
دانستند و گفتند: معلمان عزیز که درمقاطع مختلف 
همچون دوران انقاب، دفاع مقدس و حوادث گوناگون 
سیاسی با نقش آفرینی درست خود، نوجوانان و جوانان 
را هدایت می کردند، امروز نیز باید بیش از همیشــه 
متوجه نقش مهم و مســئولیت بزرگ شان باشند و 
مسائلی همچون مشکات معیشــتی نباید موجب 
خسته و ملول شــدن یا تحقیر و کوچک انگاشتن کار 
بزرگ آنها شود. ایشان، نوجوانان و جوانان را دردانه های 
کشور و امانت هایی بزرگ در دست معلمان خواندند و 
افزودند: این امانت های گران سنگ باید در اثر تربیت 
معلمان دین باور و دین مدار، به افرادی با ارزش افزوده 

باالتر علمی، اخاقی و رفتاری تبدیل شوند.
رهبر معظم انقاب دانشگاه فرهنگیان و همه مراکز 
تربیت معلم را دارای وظایف سنگین و نیازمند تقویت 
همه جانبه دانستند و گفتند: این مراکز باید از لحاظ 
امکانات ســخت افزاری، مدیریت، اســتادان، متون 
آموزشی و فعالیت های تربیتی به گونه ای تقویت شوند 

که بتوانند »معلم مطلوب« تربیت کنند.
ایشان با توصیه به هماهنگی رشته تحصیلی معلمان با 
تدریس آنها تا حد امکان، به دشواری های آموزش در 
دوره کرونا و زحمات معلمان نیز اشاره و خاطرنشان 
کردند: دراین دوره، زحمات معلمان مضاعف شد که در 
این خصوص باید صمیمانه از همه معلمان تشکر کنیم. 

رهبر معظم انقاب در دیدار جمعی از معلمان تشریح کردند

تربیت نسل تمدن ساز 

 رویوران در گفت وگو با همشهری تشریح کرد
   تقویت محور مقاومت؛ پیامی

 برای تل آویو
با وجود گذشــت چند روز از حضور بشــار اســد، 
رئیس جمهور روسیه در تهران، این سفر دیپلماتیک در 
کانون رایزنی های منطقه ای قرار دارد. حسین رویوران، 
کارشناس مسائل خاورمیانه معتقد است حضور اسد در 
تهران پیام روشــنی برای رژیم صهیونیستی به همراه 
داشته اســت؛ اینکه روابط راهبردی تهران-دمشــق 
مستحکم تر از گذشته، سد استواری در مقابل تجاوزها و 
توسعه طلبی های این رژیم محسوب می شود. گفت وگوی 

همشهری با رویوران را در ادامه می خوانید.

 سفر از پیش اعالم نشــده اخیر رئیس جمهور 
ســوریه به تهران از نظر تأثیر بر تحوالت منطقه ای از چه 

اهمیتی برخوردار است؟
بخشی از اهمیت این سفر، گسترش روابط دوجانبه است که در 
شــرایط کنونی اهمیت قابل توجهی برای تهران و دمشق دارد. 
بازتعریف شــرایط موجود در منطقه، به ویژه در سرزمین های 
اشغالی با گسترش عملیات مقاومت، انتخابات لبنان، بن بست 
سیاسی در عراق از جمله موضوع هایی است که ضرورت انجام 
گفت وگوهای دوجانبه در حوزه مســائل منطقه ای میان ایران 
و سوریه را دوچندان کرده اســت؛ موضوعی که سبب می شود 

2کشور به نزدیک کردن هرچه بیشتر مواضع خود بپردازند.
 این ســفر از دیدگاه تحــوالت بین المللی چه 

اهمیتی دارد؟
جنبه دیگری از اهمیت سفر اخیر بشار اسد به تهران و دیدار با 
مقام معظم  رهبری و همچنین رئیس جمهور کشورمان را باید از 
دریچه مسائل بین المللی مورد بررسی قرار داد. به هرحال شرایط 
موجود در ساختار نظام بین الملل در حال تغییر و تحوالت مهمی 
است. می توان اینگونه به موضوع نگاه کرد که نظام جهانی پیش از 
جنگ اوکراین، اکنون به سوی تغییرات اساسی در حرکت است و 
ما شاهد بروز روندهای متفاوتی در این عرصه هستیم؛ به همین 
دلیل ایجاد هماهنگی هرچه بیشتر میان تهران و دمشق با هدف 
شناخت تحوالت بین المللی و به کارگیری فرصت ها برای تقویت 

محور مقاومت اهمیت بسیار زیادی دارد.

 گسترش روزافزون روابط تهران - دمشق تا چه 
میزان در تقویت محور مقاومت مؤثر است؟

باید به یاد داشته باشــیم ایران و ســوریه نقطه کانونی محور 
مقاومت به حساب می آیند که در ساختار رسمی خود از آرمان  
آزادسازی قدس شریف حمایت می کنند. این درحالی است که 
چنین رویکردی در کشورهای دیگر در سطح پایین تری پیگیری 
می شود؛ به عنوان مثال، در لبنان یک حزب از آرمان های محور 
مقاومت حمایت تام و تمام می کند یا اینکه یک جریان پارلمانی 
در این حوزه اثرگذار اســت. در عراق نیز شاهد چنین رویه ای 
هستیم. ازسوی دیگر در یمن نیز بخشی از حاکمیت نسبت به 
تحکیم آرمان های محور مقاومت اهتمام الزم را دارد. این درحالی 
است که در سوریه وضعیت متفاوت اســت و دولت این کشور 
بخش مؤثری از محور مقاومت را تشکیل می دهد؛ بنابراین ایجاد 
هماهنگی های الزم میان ایران و ســوریه برای تقویت هرچه 
بیشتر محور مقاومت از ضرورت های انکارناپذیری است که سفر 
اخیر بشار اسد به تهران و دیدار با مقام های ارشد کشورمان نیز 

براساس چنین رویکردی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
 این سفر چه دستاوردهای اقتصادی و سیاسی 

به همراه خواهد داشت؟
در زمینه دستاوردهای این ســفر، باید اشاره کرد که بخشی از 
این دســتاوردها اعام شده و عمدتا شــامل مباحث مربوط به 
گسترش همکاری های اقتصادی اســت؛ به ویژه در زمینه های 
نفتی. این درحالی است که اکنون تبادالت تجاری بین 2کشور 
حتی در حوزه غیرنفتی، نسبت به سال های قبل بیش از دوبرابر و 
برنامه ریزی های الزم برای گسترش این تعامات نیز انجام شده 
 اســت. اما در بخش هایی که به دلیل ماحظات امنیتی، دقیق 
اعام نشده، بحث واگذاری بسیاری از مواضع روسیه در سوریه 
به ایران مطرح شده است؛ ازجمله در جنوب دمشق، در اطراف 
حلب و همچنین اطراف ادلب. این موضوع نکته بســیار مهمی 
است که نشان می دهد نقش ایران در سوریه در آینده افزایش 
می یابد و به طور قطع جمهوری اسامی در این زمینه متفاوت از 

روسیه عمل می کند. 
 حضور اسد در ایران را می توان پاسخی به برخی شائبه های 

اخیر درباره فاصله گرفتن دمشق از تهران ارزیابی کرد؟
چنیــن شــائبه هایی بیشــتر شــایعه بوده اســت. روابــط 
جمهوری اســامی و ســوریه دربرگیرنده همکاری راهبردی 
است و اساسا باورهای 2کشــور در ارتباط با مسائل منطقه ای، 
به ویژه در موضوع هایی مانند فلســطین و لبنان تقریبا منطبق 
بر یکدیگر اســت. حتی نمی خواهم بگویم »اشتراکات« زیادی 
دارند، بلکه »منطبق« بر یکدیگر است؛ به همین دلیل سوریه 
هیچ گاه از ایران فاصلــه نگرفته و اکنون هــم قطعا با حضور و 
تأثیرگذاری بیشتر ایران، این ارتباط ها محکم تر از گذشته نیز 

پیگیری خواهد شد.
 تقویت بیش  از پیش روابــط راهبردی ایران و 

سوریه چه پیامی برای رژیم صهیونیستی دارد؟
این سفر پیام مهمی برای رژیم صهیونسیتی به همراه دارد؛ اینکه 
رابطه جمهوری اسامی و سوریه شــامل تعامات گسترده ای 
است و ایران نقش بیشتری در سوریه چه در ابعاد امنیتی و چه 
در حوزه های اقتصادی ایفا می کند. رژیم صهیونیستی باید این 
واقعیت را درک کند. اگر آنها به رفتارهای گذشته خود در تجاوز 
به سوریه ادامه دهند، قطعا با واکنش سخت  ایران روبه رو خواهند 
شد. ایران کشوری نیست که سیاست »بزن و دررو« را بپذیرد 
و راه ها و امکانات پاســخگویی به چنین اقدام هایی را نیز دارد. 
اگر صهیونیست ها در گذشته با یک موازنه و معادله با همکاری 
روســیه اقدام هایی انجام می دادند، اکنون شرایط قطعا تغییر 
پیدا کرده و ایران هرگونه اقدام علیه امنیت ســوریه را به عنوان 
تهدیدی علیه نیروهای خود می داند؛ مقوله جدیدی که بسیاری 

از معادالت نظامی را تغییر می دهد.

دومین حمله سپاه به مقر 
تروریست  ها در اربیل

سپاه پاسداران یک بار دیگر مقر تروریســت ها در اربیل را 
هدف قرار داد. روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع( 
نیروی زمینی سپاه از دستگیری اعضای یک تیم تروریستی 
در شــمال غرب کشــور و انهــدام پایگاه هــا و مقرهــای 
تروریست های مستقر در اقلیم شمال عراق خبر داد. سپاه 
پاسداران 22اسفندماه سال گذشته نیز در بیانیه ای اعام 
کرد به یک مرکز راهبردی رژیم صهیونیستی در اربیل حمله 

موشکی کرده است.
براساس اطاعیه جدید قرارگاه وابسته به نیروی زمینی سپاه 
آمده است: »در پی شرارت های اخیر گروهک های تروریستی 
وابسته به استکبار جهانی در اعزام تیم های تروریستی برای 
نفوذ و انجام عملیات های ضدامنیتی و خرابکارانه در خاک 
کشــورمان، با اقدامــات اطاعاتی و عملیاتــی دقیق، یک 
تیم مسلح تروریســتی در تور اطاعاتی رزمندگان قرارگاه 
حمزه سیدالشــهدا)ع( نیروی زمینی ســپاه قرار گرفت و 
تمامی اعضای این تیم تروریستی ۵نفره در شهرستان بانه 
دستگیر شــدند.« بنابراین گزارش در پی اعترافات اعضای 
این تیم تروریستی به اهداف و نیات خرابکارانه و شوم خود 
علیه ایران اسامی، از صبح چهارشــنبه 21اردیبهشت ماه 
پایگاه ها و مقرهای تروریست های مســتقر در اقلیم شمال 
عراق هدف حمات توپخانه ای و موشکی رزمندگان قرارگاه 
حمزه سیدالشــهدا)ع( نیروی زمینی ســپاه قرار گرفت و 

منهدم شدند.

   امیر قطر امروز به تهران می آید
شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر امروز در رأس یک هیأت 
بلندپایه سیاسی- اقتصادی به دعوت رسمی رئیس جمهور 
کشورمان، به تهران سفر می کند. به گزارش ایسنا، استقبال 
رسمی، گفت وگوی دوجانبه رؤسا و رایزنی هیأت های عالی 
2 کشور و مصاحبه مطبوعاتی رئیس جمهوری اسامی ایران 

و امیرقطر از برنامه های این سفر یک روزه است.

   رایزنی های برجامی مورا در ایران
انریکه مورا، معاون مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا 
و هماهنگ کننده مذاکرات وین دیــروز با علی باقری کنی، 
رئیس تیم مذاکره کننده هســته ای ایران دیدار و گفت وگو 
کرد. به گزارش ایرنا، مورا درباره سفرش  به تهران در صفحه 
توییتر خود نوشــته بود: »دوباره به تهران می روم تا با علی 
باقری کنی و دیگر مقام ها درباره مذاکرات وین و دیگر مسائل 
دیدار کنم. کار در زمینه حل کردن اختافات باقیمانده در 

این مذاکرات ادامه دارد.«

   دایره مشموالن »طرح شفافیت« گسترده تر شد
نمایندگان مجلس در جلســه علنی دیروز، با اصاح طرح 
شفافیت قوای سه گانه، دامنه دستگاه ها و نهادهای مشمول 
»شفافیت« را گسترش دادند. به گزارش فارس، نمایندگان در 
بررسی ماده یک طرح »شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های 
اجرایی و سایر نهادها«، با الحاق عناوین چند نهاد و شرکت 
به دستگاه های مشمول ماده یک این طرح موافقت کردند. 
براین اساس، نمایندگان »شرکت های غیردولتی که هریک 
از اعضای هیأت مدیره آن ازسوی دولت مشخص می شود«، 
»شــرکت ها و بانک هایی که دولت در آنها ســهام دارد«، 
»صندوق عشایری بیمه سامت« و »صندوق بازنشستگی 

فوالد« را به جزء 2 ماده یک این طرح اضافه کردند.

وزارت اطالعات ۲تبعه 
اروپایی را دستگیر کرد

وزارت اطاعات از دســتگیری 2فرد اروپایی که با 
هدف سوءاستفاده از مطالبات بحق برخی از صنوف 
و اقشــار کشــور و تغییر جهت مطالبات عادی به 
آشوب، بی نظمی اجتماعی و بی ثبات سازی جامعه 
وارد کشور شده بودند، خبر داد. براساس گزارش 
پایگاه اطاع رســانی وزارت اطاعات، »این افراد 
مأموریت داشــتند با توجیه، هدایت، شبکه سازی 
و مرتبط سازی افراد و شــبکه های آلوده داخلی، 
بر مشکات و مطالبات اقشار شریف و زحمتکش 
جامعه اشــراف پیدا کــرده و با منحرف ســازی  
مطالبات و مرتبط سازی  گروه های متصل به خود، 
جامعه را با موج ســهمگینی از تخریب و شرارت و 

ناامنی مواجه کنند.«
در این اطاعیه آمده اســت: »2عنصــر اصلی، از 
اتباع یک کشور اروپایی و سازماندهی شده توسط 
سرویس های جاسوسی، از متخصصان حرفه ای در 
زمینه ایجاد شورش و بی ثباتی هستند که سال ها 
در چندین کشــور هدف، تجربه اجــرای چنین 
ســناریوهایی را به مأموران محلــی خود آموزش 
داده بودند. افراد موصوف براســاس رهگیری های 
فرامــرزی وزارت اطاعــات، در تــور اطاعاتی 
هوشمند این وزارتخانه قرار گرفته بودند و از لحظه 
ورود به ایران تا زمان بازداشــت، تمامی برنامه ها 
و ماقات های پنهان آنها، پوشــش های استفاده 
شــده و خطوط عملیاتی مخرب انتقالی به برخی 
کانون های مرتبط، ازجمله به تشــکل غیرقانونی 
موسوم به »شــورای هماهنگی تشکل های صنفی 
فرهنگیان« تحت نظارت کامل امنیتی قرار گرفته 

و مستند شده است. 

دفاعی

خبرهای کوتاه

امنیتی

گفت وگو

ضرورت بهبود معیشت معلمان 
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر سفارش همیشگی خود به بهبود معیشت معلمان، افزودند: 
با وجود مشکالت امکانات دولتی، اما به مسائل معیشتی، بیمه، بازنشستگی و درمان معلمان 
توجه ویژه شود. ایشان در پایان سخنان شان، به معلمان توصیه کردند با وجود انتظارات زیادی 
که از وزارت آموزش وپرورش برای عمل به وظایفش وجود دارد، منتظر تحقق آن توقعات نمانند 
و با ابتکارهای شخصی و روحیه خیرخواهی و دلسوزی خود، برنامه های تربیتی دانش آموزان 
و کارهای بزرگ را پیش ببرند. در ابتدای این دیدار، نوری، وزیر آموزش وپرورش گزارشی از 
اقدام ها و برنامه های این وزارتخانه درخصوص اجرای سند تحول، استفاده از ظرفیت فضای 
مجازی و فناوری های نوین در عرصه تعلیم و تربیت، توسعه عدالت آموزشی، مهارت آموزی، 
پرورش استعدادهای درخشان، رتبه بندی و معیشت معلمان و تحول در منابع درسی بیان کرد.

مکث

اعضای هیأت دولت در حاشیه جلسه چهارشنبه هیأت دولت 

دولت
متفق القول از تصمیم حذف ارز 42۰۰تومانی و جایگزین کردن 
پرداخت یارانه های مســتقیم بــه مردم حمایــت کردند و 
پاسخگوی نگرانی های مردم درخصوص افزایش قیمت ها بودند. وزیر اقتصاد 
درباره سیاست اصاح ارزی گفت: برای اینکه این اتفاق کنترل شده و مهار شده 
باشد و قیمت ها در افکار عمومی اضطراب ایجاد نکند، وزارت صمت مکلف به 
قیمت گذاری اقام شد. دولت طوری برنامه ریزی کرده است که بعد از اصاح 
نظام پرداخت یارانه ای کاالیی گران نشود یا افزایش قیمت پیدا نکند. به گفته 
احسان خاندوزی »برای اینکه این اتفاق کنترل و مهار شود و یکباره در فضای 
روانی جامعه اضطراب ایجاد نکند، از پیش، وزارت صمت یعنی سازمان حمایت 
از تولیدکننده و مصرف کننده مکلف شــده اســت هم برای اقام و هم برای 
مشتقات شان قیمت گذاری اعام کند که قیمت این اقام نهایی شود و رسماً به 
اتحادیه ها و اصناف اعام شود و ستاد تنظیم بازار آنها را مصوب خواهد کرد.« 
احمد وحیدی، وزیر کشور نیز درباره افزایش قیمت کاالهایی که یارانه آن به 
مردم پرداخت شده است، گفت: فعا مصوبه خاصی درباره هیچ اقامی صورت 
نگرفته و هرگونه گرانی به جز 4قلم اعام شده تا اجرا شدن کامل طرح اصاح 

پرداخت یارانه ها خاف است.
جواد اوجی، وزیر نفت شائبه ها درخصوص هرگونه افزایش قیمت حامل های 
انرژی را رد کرد و گفت: در طرح جدید دولت برای عادالنه ســازی نظام توزیع 
یارانه ها، بحثی درباره افزایش قیمت بنزین نیست. همانطور که رئیس جمهور 
اعام کرد، هیچ گونه تغییر قیمتــی در نان، بنزین و دارو نخواهیم داشــت. 

مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه هم با تأکید بر اینکه واریز 
یارانه جاماندگان درصورت  پذیرش اعتراض  انجام خواهد شد، گفت: تا پایان 
اردیبهشت ماه درخصوص زمان برداشت مبالغ واریزی یارانه به حساب خانوارها 
تصمیم گیری خواهد شد. میرکاظمی با اشاره به اینکه از شهریور14۰۰ به این  
طرف بین 4۰ تا ۸۰درصد کاالها تغییر قیمت داشــتند و مجبور شدیم  مبلغ 
یارانه ها را بیشتر کنیم که پوشش قانونی تا حدودی داده شود، در پاسخ به این 
سؤال که چند میلیون خانوار یارانه دریافت کرده اند؟ گفت: با پرداختی که انجام 

می شود از لحاظ دهک درآمدی، ۹دهک یارانه دریافت می کنند.

رئیسی: مردم با ما همراهی می کنند
رئیس جمهور به فاصله کوتاهی پس از برنامه خبری 
دوشنبه شب خود با صداوسیما بار دیگر در جلسه 
چهارشنبه هیأت دولت عادالنه سازی نظام توزیع 
یارانه ها را تصمیمی ملی و ضرورتی برای اقتصاد 
کشور دانست و با تأکید بر لزوم همدلی و همصدایی 
همه بخش های دولــت در اجرای این طرح، گفت: 
همه مردم باید در جریان الزامــات قانونی برای 
اصالح نظــام توزیع یارانه ها و نحــوه اجرای آن 
قرار گیرند. براساس گزارش پایگاه اطالع رسانی 
ریاست جمهوری، ســیدابراهیم رئیسی اصالح 
نظام اقتصادی و توزیع عادالنه یارانه ها را دستور 
کار مهم حال حاضر دولت دانست و بر لزوم تبیین 
دقیق مسئله و اقناع افکار عمومی تأکید کرد. او 
گفت: مردم عزیز ما فهیم و بصیر هســتند و اگر 
الزامات اجرای قانون بودجه۱۴۰۱ و برنامه های دولت 
در راستای سامان دادن به اقتصاد کشور برای آنها 
به درستی تبیین شود حتما در این زمینه همراهی 
خواهند داشت. رئیسی تصریح کرد که مردم باید 
در جریان ضرورت اصالح نظام اقتصادی و تغییر 
رویکرد در پرداخت یارانه ها قرار گیرند و برای آنها 
توضیح داده شود که دولت چرا چنین تصمیمی را 
اتخاذ کرده و این اقدام چه آثاری برای کشور دارد. 
رئیس جمهور طرح توزیع عادالنه یارانه ها را مبتنی 
بر سیاســت ها و قانون مصوب مجلس و ضرورت 
امروز کشور دانست که ســاعت ها مورد بحث و 
بررسی کارشناسی قرار گرفته است و دیگر قوا و 
دستگاه ها، رسانه ها، صاحبان تریبون های عمومی 
و آحاد ملت را به همراهی و یاری دولت در اجرای 

این کار مهم دعوت کرد.

حمایتیکپارچهدولتمردانازعادالنهسازییارانهها
وزرای کابینه و معاونان رئیس جمهور درخصوص جلوگیری از تبعات قیمتی حذف ارز ترجیحی به 
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شــهردار تهران در ابتدای مدیریت خود در 
شهرداری تهران چند شــعار اساسی داد که 

مهم ترین آن، اختصاص بودجه شــهرداری 
به پروژه های محله محور بــود. از این منظر 
مسیرهایی ایجاد شد تا شهروندان بگویند چه 
بخشی نیاز به آبادانی و بهسازی دارد و بعد از 
آن شهرداری در پی بررسی های کارشناسی 
اقدام کند. از دیگر شعارهای علیرضا زاکانی 

کاهش شــکاف بین مناطق شمالی و جنوبی 
تهران و بهبود شرایط زندگی در مناطق کمتر 
توسعه یافته شــهر بود. اصالح روند پروانه 
ســاختمانی نیز از دیگر برنامه هایی بود که 
شهردار پایتخت وعده پیگیری آن را داد. حاال 
حدود ۲۰۰روز از دوره مدیریت او می گذرد و 

برای بررسی این وعده ها با لطف اهلل فروزنده، 
معاون برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و 
امور شورای شهرداری تهران در دفتر کارش 
گفت  و گو کرده ایم. به گفته او، با ارزیابی های 
جدید کارکنان، ۸۰درصد مدیران ارشــد از 

داخل شهرداری انتخاب شده اند.

یکی از شعارهای شــهردار جدید 
تهران، کاهش شکاف بین شمال و جنوب تهران 
و ایجاد عدالت و توازن در تقسیم بودجه به نفع 
مناطق کمتر توسعه یافته شهر بود. برای رسیدن 

به این شعار چه اقداماتی انجام شده است؟
در تهران شکاف هایی بین مناطق شمالی و جنوبی 
به لحاظ ارائه خدمات دیده می شــود که سعی ما 
کاهش آنهاســت؛ به این معنا که همه شهروندان 
بتوانند بهترین خدمات و امکانات را دریافت کنند. 
از آنجایی که در این معاونت متولی موضوعاتی چون 
برنامه و بودجه هستیم، تالش کردیم به پروژه های 
محلی واقع در مناطق محروم شهر ازجمله مناطق 
۱۸، ۱۹، ۱۶، ۱۵، ۲۰، ۱۰ و ۱۲ اعتبار بیشتری را 
اختصاص بدهیم. مناطقی که بافت فرسوده شهر 
محسوب می شــوند به طور حتم نیاز به نوسازی و 
ایمنی بیشتری نسبت به بافت های جدید شهر دارند. 
همچنین حمل ونقل عمومی جزو اولویت های مهم 

برای ماست که مستمر به دنبال آن هستیم.
ایجــاد قرارگاه هــای مختلف در 

شهرداری هم در همین راستا بود؟
دقیقا همینطور اســت. شــهردار تهران با ایجاد 
قرارگاه های مختلف به دنبال برنامه ریزی درســت 
برای تقســیم بودجه در حوزه های مختلف است. 
اصال تهران برای ثبات هویت خودش نیاز به چنین 
قرارگاه هایی دارد تــا نهادهای دیگــر برای حل 
مشکالت به میدان بیایند و گوشــه ای از کار را با 
مسئولیت هایی که بر عهده دارند، بگیرند. درحقیقت 
می توانیم بگوییم که به ســمت عدالت در شهر و 
اجتماع حرکت کرده ایم؛ به عبارتی دیگر اگر بتوانیم 
تسهیالتی برای طبقات محروم و متوسط بخش هایی 
از شهر قائل شویم، آنها هم می توانند بدون دغدغه 
به راحتی موضوعات اشــتغال، ساخت وساز و سایر 
موارد را خود طی کنند و آن زمان می توان ادعا کرد 
که حرکت جهادی این قرارگاه ها در راستای برقراری 

عدالت بوده است.
امسال اولویت شهرداری در اختصاص 
بودجه با پروژه های محله محور است یا پروژه های 

بزرگ شهری؟
در برنامــه بودجه امســال اولویت بــا پروژه های 
محله محور است که با نظر مردم شناسایی می شوند. 
همچنین راه اندازی طرح رصد توسط اعضای شورای 
شهر موجب شــد تا طرح های اولویت دار کوچک 
منطقه را شناســایی کنیم و بودجه مناسب برای 
هر یک کنــار بگذاریم. از طرفــی روی طرح های 
کالن، مطالعه انجام شــده که اجــرای آنها نیاز به 
منابع دارد و برای تامین آن نیاز به همکاری بخش 
خصوصی و مردم داریم. پروژه هــای کالن در این 
طرح مانند ال آر تی )قطارزمینی( ســاخت مراکز 
تفریحی و فرهنگی و همینطور مجتمع های بزرگ 
است. امیدواریم براساس برنامه شهرداری تهران در 
خردادماه، همایش سرمایه گذاری برگزار شود تا از 
ظرفیت بخش خصوصی بهره مند شویم. هم اکنون 
بخش زیادی از بودجه شهرداری مربوط به حفظ و 
نگهداری است؛ بنابراین برای حل مشکالت مردم 
باید بسترهای دیگری فراهم شود که از دغدغه های 

جدی شهردار و تیم مدیریتی است.
کاهش زمــان صــدور پروانه های 
ساختمانی از دیگر وعده هایی است که شهردار 
تهران داده بود، اما امروز شهروندان می گویند 
که هنوز این اتفاق به طور کامل رخ نداده و فرایند 

همچنان طوالنی است؛ چرا این کار طول کشیده 
است؟

یکی از مسئولیت های این معاونت بررسی فرایندها 
و گلوگاه های اصلی فساد اســت. در این باره حدود 
۱۰فرایند شناسایی شده که شــامل سامانه نظام 
پیشنهادها، فرایند تخلفات، فرایند قراردادها، فرایند 
کارشناسی طرح های موضوعی و موضعی، تخلف 
ســاختمانی و صدور آرای قانونی، فرایند پسماند، 
سرمایه گذاری، فرایند قیمت گذاری امالک و فرایند 
معامالت است. هم اکنون ۲فرایند از این تعداد را در 
اولویت قرار داده ایم؛ یکی صدور پروانه و دیگری پایان 
کار ساختمان. هم اکنون بیشترین مراجعه مردمی به 
شهرداری ها برای صدور پروانه است. ما برای تسهیل 
در این موضوع، تیم های تخصصی گماشته ایم. البته 
بخشــی از قوانین در این زمینه باید اصالح شود و 
بخشی دیگر را باید با بخشنامه شهردار اصالح کنیم. 
با این حال اگر شهروندان برای صدور پروانه مراجعه 
کنند، می بینند که فرایند تا حدودی کوتاه شــده 
است؛ به عنوان مثال بازدید آتش نشانی از ساختمان 
و بازدید فضای ســبز به دفاتر واگذار شده تا یکباره 
بازدید انجام شود و الزم نباشد برای هر مورد بازدید 
مدت طوالنی صرف شود. در عین حال تیمی مشغول 
به کارند تا دفاتر را مورد بازرســی قرار دهند؛ چون 
دفاتر الکترونیک ازجمله مراکزی هستند که قرار بود 
برای خدمت به مردم تشکیل شوند، اما در این بین 
برخی دچار فساد شدند و بعضی پروسه کار را طوالنی 
کردند؛ بنابراین این فرایند بین شهردار منطقه، ناحیه 
و مرکز بخش خصوصی که دفاتر الکترونیک است، در 
حال ساماندهی بوده  و قرار است تا خردادماه زمینه 
را برای پرونده های شخصی به گونه ای فراهم کنیم 
که در مدت ۲ماه پروانه صادر شــود. اما در رابطه با 
پروانه های بزرگ دست ما نیست و ممکن است برای 
این پروژه ها سایر نهادها هم وارد شوند که این موضوع 
فرایند را طوالنی می کند. البته برای کاهش صدور آن 

پرونده ها هم با سایر نهادها در حال رایزنی هستیم.
در مصاحبه ای عنــوان کرده بودید 
که قرار است حقوق کارکنان رسمی شهرداری 
را افزایش دهید، در این باره بیشــتر توضیح 

می دهید؟ 
شــهرداری تهران یکی از دستگاه های پرجمعیت 
نیروی انسانی اســت. ما نزدیک به ۶۰ هزار نیروی 
انسانی در این مجموعه داریم که این تعداد، جدا از 
نیروهای حجمی در قالب شرکت های پیمانکاری 
هستند. نخستین اقدام ما، ساماندهی آماری نیروی 
انسانی بود که بدانیم چه تعداد نیرو به چه صورت 
توزیع شده اند و بعد به این نتیجه رسیدیم که برخی 
نیروهایمان در شرکت ها، ســازمان ها، ستادها و 
مناطق هستند که باید ساماندهی شوند. بعضی از 
نیروها هم رسمی هستند که وضعیت حقوقی آنها 
نسبت به دستگاه های دیگر رضایتبخش نیست؛ 
بنابراین از همان روزهــای اول افزایش حقوق آنها 
پیگیری شــده و هنوز هم ادامه دارد و خود نیروی 
انسانی هم از ســازمان امور استخدامی پیگیر این 
موضوع هست. چون ما در توان و مسئولیت خودمان 
مکاتبات و جلساتی را داشته ایم به امید آنکه حقوق 
آنها نیز مانند سایر دستگاه ها پرداخت شود. طرح 
۱۷۶ساعت آموزش و مؤسسه آموزشی شهرداری 
ازجملــه برنامه های اجرایی دیگر اســت و اکنون 
شهرداری بهترین مرکز آموزش آتش نشان و بهترین 
مرکز آموزش کارشناس ترافیک و مترو را در اختیار 

دارد.
قبل از ســال جدید اعالم شد که 
نیروهای حجمی شــهرداری تبدیل وضعیت 

خواهند شد، این طرح چه زمانی اجرا می شود؟
مسئله اصلی در کشور نیروهای حجمی است که 
معموال با پیمانکاران قرارداد همکاری دارند و آنچه 
تاکنون مشخص شده کم لطفی پیمانکاران به این 
نیروها بوده اســت؛ به این معنا که حقوق کمتری 
به آنها پرداخت شده است. همانطور که می دانید، 
کار اداری مربوط به نیروهــای حجمی در بخش 
خصوصی انجام می شــود و قرار نیســت که آنها، 
کارمند رسمی شهرداری شوند؛ چرا که هیچ کدام 
از قوانین باالدستی چنین اجازه ای را نداده اند. اما 
چارچوبی را مشخص کرده ایم تا نظارت شهرداری 
بر عملکرد پیمانکاران افزایش پیدا کند. این موضوع 
هم در دست بررسی است که اول مشخص شود که 
چه تعداد نیرو دارند و نیروها دارای چه شــرایط و 
ویژگی هستند و همچنین پرداخت حقوق و بیمه 
آنها چگونه اســت. در این خصوص بخشنامه ای 
امضا شده که در قراردادهای اول سال حتما اعمال 
خواهیم کرد. مســئله دیگری کــه هم اکنون در 
حال پیگیری آن هســتیم و به زودی آیین نامه آن 

را ابالغ می کنیم، تشــویق و ترغیب کارکنان 
است؛ به طوری که هر چه کارکنان به سمت 
واحدهای صنفی و عملیاتی مانند آتش نشانی 
و بهشت زهرا بروند، امکان قائل شدن مزایای 
بیشتر را خواهیم داشت. در واقع با این طرح 

قصد فراهم کردن زمینه هایی را برای 
ارتقای آنها داریم. کسی که در 

آتش نشانی مشــغول به کار 
اســت، مــدام در معرض 
خطر قرار دارد یا آن گروه 
از افرادی که در بهشــت 
زهرا یا واحد اتوبوسرانی 
و متــرو کار می کنند، 
سختی کار بیشتری را 

متحمل می شوند؛ بنابراین به دنبال طرح هایی برای 
ایجاد انگیزه در آن همکاران هستیم.

یکی از سامانه هایی که به تازگی در 
شهرداری قرار است رونمایی شود، سامانه جامع 
قوانین و مقررات شهری است، عملکرد آن دقیقا 

چه خواهد بود؟
این سامانه قرار است مثل یک مشاور حقوقی عمل 
کند. درواقع برای همه شهروندان و متخصصان به 
امور شهری کارایی دارد؛ مثال شهروند می خواهد 
بداند قوانین صدور پروانه یا ساخت وساز چیست یا 
درباره قوانین حمل ونقل در شهر آشنایی پیدا کند؛ 
بنابراین وارد سامانه می شود و قوانین را جست وجو 
می کند. حتی می تواند براساس آن مطالبه گری از 
مسئوالن داشته باشد و با سایر حقوق شهروندی اش 

آشنا شود.
برای پیشــبرد کارها در امور اداری 
و مالی شهرداری چقدر از فناوری دانش بنیان 

استفاده می کنید؟
در این بــاره نخســتین قدمی که برداشــتیم، 
سازمان نوآوری را به شــورا ارائه دادیم و مصوبه 
آن را گرفتیم که این سازمان تشکیل شود؛ چون 
دیگر مدیریت شــهر با روش های سنتی منسوخ 
شده است و باید از ظرفیت شرکت های 
دانش بنیان و افراد نخبه استفاده کرد؛ 
مثال دیگر قرار نیســت پســماند را به 
روش های گذشــته جمع آوری کنیم و 
به آرادکوه انتقــال بدهیم، بلکه باید 
مدلی برای آن داشته باشیم که 
تبدیل به یک منبع انرژی 
شــود. همچنین برای 
حفــظ و نگهداشــت 
فضای سبز به بحث 
دانش بنیان احتیاج 
داریم که مطالعات 
آن در حال انجام 

است.

شهرداری چگونه چابک شد؟
 گفت وگو با معاون برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران درباره اقدامات انجام شده برای مشارکت 

مردم در اداره شهر، وضعیت کارکنان شهرداری، اصالح روند صدور پروانه ساختمانی و بهبود فرایندهای اداری

همشهری آنالینگفت وگو

۲۰ مینی بوس ویژه معلوالن  
به زودی در خیابان های شهر

بیست و هفتمین جلسه ستاد مناسب سازی  فضاهای شهری 
برای معلوالن جســمی و حرکتی با حضور اعضای این ستاد 
برگزار شد. به گزارش همشــهری، در این جلسه برنامه های 
پیش روی ســتاد برای مناسب ســازی  معابر، بوســتان ها 
و ســاختمان های شــهر و همچنین گزارش های مربوط به 
تأمین و راه اندازی خودروهای ون ویژه افراد دارای معلولیت، 
 BRT مناسب سازی  ایستگاه های مترو و ایستگاه های اتوبوس
ارائه شد، درحالی که از سوی مدیران، کارشناسان مربوطه و 
نمایندگان جامعه معلوالن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 
حمیدرضا صارمی، معاون معماری و شهرســازی شهرداری 
تهران که دبیری این ســتاد را به عهده دارد، در این جلسه از 
بهره برداری ۲۰دستگاه مینی بوس با ظرفیت ویلچر تا پایان 
اردیبهشت ماه خبر داد. همچنین طبق درخواست معلوالن، 
تمامی ایستگاه های خطوط ده گانه BRT، ظرف یک ماه مورد 
بازدید قرار می گیرند و پس از احصاي مشکالت موجود، نسبت 
به رفع نواقص آنها اقدام مي شود. صارمی گفت:  »مناسب سازی  
ایستگاه های مترو در ۶ بخش نصب آسانسور، پله برقی، خطوط 
بساوایی )مسیر مخصوص عبور نابینایان(، گیت عریض، رمپ 
معلوالن و هندریل تعریف شده است که بنا به گزارش شرکت 
بهره برداری راه آهن شــهری تهران و حومه، در سال گذشته 
ایستگاه های اقدســیه، بعثت، تربیت مدرس، شهید رضایی، 
شهرک آزمایش، مرزداران، یادگار امام )ره(، اشرفی اصفهانی، 
شهید ستاری، بوســتان گفتگو، آهنگ، مهدیه، هالل احمر، 
مدافعان سالمت، بسیج، دوالب، میدان قیام، کمیل، برج میالد، 
توحید، رودکی، بریانک و مولوی مناسب ســازی  شده اند.« 
همچنین قرار است امسال ایستگاه های ۱۷ شهریور، دادمان، 
میدان کتاب، شهدای هفتم تیر، میدان ولیعصر )عج(، بوستان 

الله و کارگر مناسب سازی شود.

تعداد ون های ویژه  تردد معلوالن
   ۶۲ خودروی ون در شهر تهران فعال هستند.

  ۶۰ ون دیگر طبق مصوبه سال ۹۵شــورای شهر باید به 
تهران اضافه شود .

  ۶۲ دستگاه ون فعال تا پایان سال ۱۴۰۱ اورهال می شوند.

 وضعیت مینی بوس های ویژه معلوالن 
  ۲۰دســتگاه مینی بوس فیات با ظرفیت ۵ ویلچر تا آخر 

اردیبهشت مورد بهره برداری قرار می گیرد.
  ۴۰ دســتگاه مینی بوس فیات تا پایــان ۱۴۰۱به ناوگان 

حمل ونقل عمومی اضافه می شود.

 تعداد مناسب سازی معابر، بوستان ها و ساختمان هایی 
که تا مهرماه باید مناسب سازی شوند

  ۲۵۶ معبر
  ۱۴۵بوستان

  ۵۸ ساختمان

 تبعیض مثبت
  به نفع مناطق جنوبی شهر 

 البته اگر مردم پای کار نیایند و مشارکت 
مردمی رخ ندهد، تحول در شهر رخ نخواهد 
داد. خوشبختانه در این دوره اداره کل سالمت شهرداری تهران 
و قرارگاه سالمت شــهرداری تهران، با تجمیع امکاناتی که در 
شهر ایجاد شده اقدامات مؤثری انجام داده و خواهند داد. چنین 
قرارگاهی در هر نوبت می تواند به حل یکی از مســائل سالمت 
شــهری بپردازد؛ چه آنکه سالمت روان و ســالمت اجتماعی 
نیز مدنظر قرار می گیرد. نکته اساســی مهم دیگر این است که 
نمی توان موضوعات کالبدی را از موضوعــات دیگر جدا کرد. 
به طور نمونه اگر برای ترافیک و آلودگی شــهر تهران تدبیری 
نشود آثارش در روح و روان مردم و ســالمت آنها بروز و ظهور 
می کند. در این رابطه ۲3دستگاه وظایفی را برعهده دارند. حال 
تا مدیریت واحد شهری تحقق پیدا نکند، این امکان در شهرداری 
تهران با نظام قرارگاهی فراهم می شود. به عبارتی ما با پذیرش 
مسئولیت در شهر تهران در حوزه های مختلفی مثل آلودگی هوا 
نظام مدیریتی واحد را تشکیل داده ایم. صدالبته اگر دستگاه ها 
بخواهند وظایف خود را به گردن هم بیندازند، شانه خالی کنند 
و به وظایف خود عمل نکنند به نتیجه نمی رسیم و باز هم این 
مردم متضرر خواهند شد. پس با مشــارکت دانشگاه ها ما باید 
ظرفیت های نخبگان را پای کار بیاوریم تا این عزیزان با دانش 

جدید با راهکارهای جدی به کمک ما بشتابند.
البته بعضی از آسیب ها فراگیر هســتند و بعضی دیگر محلی و 
منطقه ای. از این بین، برای حل مشکالت منطقه ای و آسیب های 
محلی نیاز به نخبگان محلی داریم و هــدف مجامع نخبگانی 
که از مســیر قرار خدمت کلید خورده همین اســت و تاکنون 
پیشنهادهای راهگشــایی از این راه ارائه شده و به اجرا درآمده  
است. اینها نتایجی بوده که از رویکرد  تبعیض مثبت شهرداری 
تهران حاصل شــده و در آینده ای نزدیک و دور ماحصل هویدا 

خواهد شد.

نیاز مترو به ۲۰۰ آسانسور
طی ســال های اخیر برخی از ایســتگاه های به 
بهره برداری رســیده مترو بدون تجهیزات الزم 
برای تردد آســان شهروندان هســتند. با توجه 
به این موضوع یکی از اقدامات تکمیلی شــبکه 
متروي تهران، نصب آسانســور برای آن دســته 
از ایستگاه هایی اســت که در سال های گذشته 
افتتاح شده اند. به گزارش همشهری، رفع نواقص 
ایستگاه های در حال بهره برداری شبکه متروي 
تهران، یکی از برنامه های اولویت دار شرکت مترو 
در سال جاری و همچنین سال های پیش رو است. 
طبق برآوردهای صورت گرفته، ایســتگاه های 
افتتاح شــده در خطوط یک تا ۴متروي تهران 
نیازمند بیش از ۲۰۰دســتگاه آسانسور هستند 
که برنامه ریزی برای تامین و نصب ۵۰دســتگاه 
آسانسور در این ایستگاه ها در سال ۱۴۰۱صورت 

گرفته است.
در همین راستا قرار است ایستگاه های آزادگان 
و شــهید صیاد شــیرازی که هــر دو در خط 3 
قرار دارند، در 3ماهه نخســت امســال صاحب 
آسانسور شوند. ایســتگاه آزادگان سال ۱3۹3 
و ایستگاه شــهید صیاد شــیرازی سال ۱3۹۵ 
ساخته شده است. ایســتگاه های استاد معین، 
طالقانی و حبیب اهلل هم در خط ۴ ازجمله دیگر 
ایستگاه هایی به شمار می آیند که برای تسهیل 
رفت وآمد افراد کم توان جسمی و حرکتی و نیز 
ســالمندان به زودی صاحب آسانسور می شوند. 
این روند در مورد سایر ایستگاه ها نیز ادامه خواهد 
داشت و با نصب آسانســور و اخذ تأییدیه الزم از 
مؤسسه استاندارد، یکی از نواقص پردرخواست 
ایســتگاه های افتتاح شــده قبلی به مرور زمان 

برطرف خواهد شد.

مدیریت شهر

یادداشت

حمل و نقل

گزارش 

تعدیل تنها 60نفر پس از ارزیابی
تالش برای خوب شدن حال معلوالن

باید بپذیریم که حال افراد دارای معلولیت 
شــهر خوب نیســت و ازاین رو مهم ترین 
موضوع در حوزه سالمت رسیدگی به امور 
معلوالن اســت و تالش می کنیــم با ارائه 
خدمات مطلوب، حال معلوالن چون سایر 
شهروندان خوب شود. افتتاح بوستان اوتیسم اقدام ارزشمندی 
بود که قطعاً می تواند به حضور مبتالیان به این بیماری در جامعه و 
بهره مندی از امکانات تفریحی شهر کمک کند. در واقع وقتی سخن 
از معلوالن به میان می آید، ذهن ها به مناسب سازی شهر معطوف 
می شــود. گرچه این اقدام ضرورت دارد و باید از سوی مدیریت 
شهری پیگیری شود اما با توجه  به زمان بر بودن چنین اقداماتی، 
نمی توان از انجام کارهای دیگری که منجر به خوب شدن حال 
معلوالن می شود، غافل شد. براساس قانون، حضور معلوالن باید در 
جامعه فراهم شود که بخشی مربوط به مناسب سازی شهر است، 
اما بخش دیگر را می توان از طریق احداث بوستان و پیش بینی 
برنامه های فرهنگی، ورزشی و... محقق کرد؛ بنابراین  تمهیداتی 
اندیشیده شده تا این اقشــار در پهنه های محل زندگی شان به 
مکان های مناسب دسترسی داشته باشند و از برنامه های تفریحی 
بهره مند شوند. منتظر بررسی های نهایی این تمهیدات هستیم اما 
به صراحت می توانم بگویم امسال با ایجاد تحوالت در شهر، حضور 

معلوالن در اجتماع بیشتر خواهد شد.

حمید صاحب؛ مدیر اداره کل سالمت شهرداری تهران

60 نفــر از 60هــزار نفــر کارکنــان شــهرداری در ارزیابی ها نمــره پایین 
گرفتند که برخی از آنها از ابتدا غیرقانونی جذب شده بودند و حاال با 

توجه به ارزیابی های انجام شده تعدیل می شوند.

6درصد نیروی انسانی شــهرداری ســاالنه از نظر قانونی باید کاهش 
پیدا کند.

3600نفر از تعداد کارکنان ساالنه باید کاهش پیدا کنند که بخشی از 
آنها بازنشستگان هستند.

300نفــر از کارکنان براســاس ارزیابی هــای اولیــه کارت می زدند و کار 
نمی کردند.

1400نفــر در دوره مدیریت قبلی جذب شــده اند که ۲۵0نفر دســتیار 
بودند و 60 نفر آنها پس از ارزیابی تعدیل می شوند.

6۵0 نفر از کارکنان در کانون شناسایی استعدادها مورد ارزیابی قرار 
گرفتند.

۸0درصد از مدیران ارشد، میانی و مدیران عملیاتی شهرداری از داخل 
شهرداری انتخاب و منصوب شده اند.
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نقل قول خبر

پس از اعالم نظر اولیه پزشک قانونی درباره شهردار ناحیه3 
منطقه ۱۹ شهردار تهران دستور پیگیری دقیق داد

 دستور قاطع
برای بررسی احتمال خودزنی

اواخر هفته پیش خبــری از حمله به شــهردار یکی از نواحی 
شهرداری تهران منتشر شد که در رسانه ها  انعکاس زیادی داشت. 
به گزارش همشهری، بنا به این خبر و تصاویری که همراه آن بود، 
متخلفان ساخت وساز وقتی با بازدید شهردار ناحیه3 منطقه ۱۹ 
روبه رو می شوند، با سالح سرد به او حمله می کنند تا جایی که 
سیدجواد هاشمی به شدت زخمی می شود. اخیرا اما تصویری از 
گزارش پزشک قانونی درباره معاینه مصدوم به دست آمده که در 
انتهای آن »احتمال خودزنی« قویا مطرح شده است. پس از این 
رخداد ها، شهردار تهران که پیش تر از برخورد با متخلفان خبر 
داده بود، در پی انتشار گزارش پزشکی قانونی دستور پیگیری 
موضوع تا رسیدن به نتیجه نهایی را صادر کرد. در این باره رئیس 
مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران با اشاره به  نظریه 
پزشکی قانونی درخصوص شــهردار ناحیه3 منطقه۱۹ گفت: 
»درصورت تأیید این نظریه، برخورد قاطعی با هرگونه بی صداقتی 
صورت خواهد گرفــت.« عبدالمطهر محمدخانی درخصوص 
ادعای مطرح شده در رابطه با احتمال خودزنی شهردار ناحیه 
در جریان درگیری پنجشنبه گذشته در صفحه شخصی خود 
در فضای مجازی نوشت: »هرچند با توجه به جراحت وارده به 
آقای هاشمی، احتمال اولیه پزشکی قانونی خیلی عجیب به نظر 
می رسد، اما شهردار، دستور پیگیری دقیق و قاطع موضوع را تا 
رسیدن به نتیجه نهایی صادر کرد. درصورت تأیید این نظریه، 
حتما برخــورد قاطعی با هرگونه بی صداقتــی صورت خواهد 
گرفت«. با توجه به رویکرد شهرداری تهران در زمینه برخورد 
با تخلفات ساختمانی و همچنین مبارزه با فساد درون  سازمان 
شهرداری تهران، وقایع مربوط به مصدوم شدن این شهردار در 
فضای مجازی باعث واکنش های گوناگونی شد. تا لحظه تنظیم 
این خبر نتیجه قطعی تحقیقات شهرداری تهران درباره این اتفاق 

اعالم نشده است.
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دیروز تعدادی از یارانه نگرفته ها 

یارانه
جلوی سازمان هدفمندی یارانه ها 
تجمع کردند تا شاید سازمانی که 
عنوان یارانه را یدک می کشد، مشکلشان را حل 
کند؛ اما تنها پاسخی که به این جماعت داده شد 
این بود که متولی شناسایی یارانه بگیران وزارت 
کار است و اگر کسی اعتراض دارد باید به سایت 
اعالمی این وزارتخانه مراجعه کند. سامانه ای که 
البته تا لحظه تنظیم این گــزارش، هم اختالل 
داشت و هم امکان »درخواست بررسی مجدد« در 

آن حذف شده بود.
به گزارش همشهری، طرح اصالح نظام یارانه ای از 
2روز پیش با واریز یارانه 300و 400هزار تومانی 
به حســاب 72میلیون نفــر از یارانه بگیران آغاز 
شد؛ اما به دلیل نبود اطالع رسانی پیش از اجرا و 
همچنین ناهماهنگی   متولیان امر نسبت به تأمین 
زیرســاخت های نرم افزاری برای پاسخگویی به 
مشکالت مردم، بازهم بخشی از جامعه غافلگیر 

شده است.  

ابهاماتحذفیارانهها
جمعیتی که دیروز پرسان پرسان خود را به خیابان 
فلسطین پالک 485رســانده بودند، یک سؤال 
مشترک درباره حذف یارانه خود داشتند؛ براساس 
چه معیــاری یارانه آنها حذف شــده درحالی که 
دوستان، همکاران و همسایگانشان واجد دریافت 
یارانه شناخته شده اند؟ وزارت کار به عنوان متولی 
پایش اطالعات جامعه و تهیه فهرست مشموالن 
یارانه، چندین بار اعالم کرده با استفاده از داده های 
تجمیعی در بانــک اطالعات رفاهــی ایرانیان و 
براســاس اطالعات بیمه، خودرو، ملک، ســفر 
خارجی، حساب های بانکی و.. نسبت به سنجش 
توانایی مالی افراد و تعییــن دهک درآمدی آنها 

اقدام می کند و در حذف یا برقرار کردن یارانه افراد 
هیچ نقش مستقیمی ندارد؛ اما نکته این جاست 
که اطالعات این بانک اطالعاتی براســاس قانون 
هر 6ماه یک بار به روزرســانی می شود و به همین 
واســطه بخشــی از تغییرات مالی خانوارها را با 
تأخیر منعکس می کند. مثاًل ممکن است فردی 
در 6ماه نخست سال قبل مالک خودرو، مسکن و 
یک شغل بوده و اکنون هیچ کدام از این 3را ندارد؛ 
اما همچنان از منظر بانک اطالعاتی رفاهی ایرانیان 
واجد شرایط حذف یارانه نقدی باشد. همچنین 
این احتمال وجود دارد که فردی بنا به شــغل و 
حرفه خود، در سال های اخیر چند سفر خارجی 
در قالب مأموریت داشــته و اینک همین مسئله 

به بهانه ای برای حذف یارانه اش بدل شده باشد.
 نکته دیگر اینکه برخی افراد در طبقه متوســط 
جامعه، عماًل زندگی خود را در سطح یک شهروند 
معمولی می داننــد و هیچ دلیلی به ذهن شــان 
نمی رسد که در سامانه حمایت وزارت کار مشمول 
دریافت یارانه محسوب نشوند. سؤال اصلی افرادی 
که از دریافت یارانه جدید بازمانده اند این است که 
اگر آنها جزو دهک دهم جامعه هســتند و نباید 
این یارانه را دریافت کنند، پس آن پول دارهایی 
که در کشور جوالن می دهند در چه دهکی قرار 
می گیرند و وضع معیشتی آن 72میلیون نفری که 
مشمول دریافت یارانه محسوب شده اند چقدر از 

این شهروندان معمولی غیرمشمول بدتر است؟

راههایاعتراض
وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی دیروز در 
اطالعیه ای از راه اندازی شــماره های پاسخگویی 
بــرای رفــع دغدغه هــای مــردم درخصوص 
موضوع مردمی ســازی  و توزیع عادالنه یارانه ها 
به شــرح زیر خبر داد و اعالم کــرد: افرادی که 

به هر نحوی از ســال ۹3 به بعد بــرای یارانه ها 
ثبت نام نکرده یا از قلم افتاده بودند، الزم اســت 
در ســامانه ای که ســازمان هدفمندی یارانه ها 
در دســترس قرار خواهد داد ثبت نــام کنند. بر 
این اســاس، جامانــدگان یارانه باید تــا زمان 
 رونمایی از ســایت ثبت نام ســازمان هدفمندی

صبر کنند.
نکته دیگــری کــه در ایــن اطالعیــه مطرح 
شــده این اســت که؛ اگر افرادی به هر نحوه به 
دهک بندی خود اعتراض دارند می توانند اعتراض 
خود را از طریق ســامانه جامع رفــاه ایرانیان در 
 وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی به آدرس
 https://hemayat.mcls.gov.ir  ثبت کنند 
تا اطالعات مربوط به شــرایط مالی و دارایی آنها 
دوباره بازبینی شود که در این صورت، اگر اطالعات 
اعالمی آنها تأیید شود، یارانه آنها جبران خواهد 
شــد. البته این ســامانه از 2روز پیش با اختالل 
مواجه بــود و به گفته منابــع آگاه در وزارت کار، 
کارشناسان در حال برطرف کردن مشکالت آن 
بودند، اما از دیروز این ســامانه در حالی باز شد 
که فقط وضعیت مشمول بودن یا نبودن یارانه و 
میانگین درآمد و برداشت خانوار را نشان می دهد و 
دراصل امکانی برای ثبت درخواست بازبینی ندارد. 
این در حالی اســت که صبح دیروز گفته می شد 
این سامانه با اصالح معیارهای دهک بندی آماده 
کار شــده و معترضان یارانه به راحتی می توانند 
از این مســیر اعتراض خود را ثبــت کنند. حتی 
کارکنان سازمان هدفمندی نیز با ارائه برگه هایی 
به معترضان حذف یارانه حاضر در روبه روی این 
سازمان، آنها را به اســتفاده از این سامانه ترغیب 

می کردند.
نکته دیگــری که در اطالعیــه وزارت کار وجود 
دارد این اســت که؛ این وزارتخانه شــماره تلفن 

02۱636۹ و شــماره گویای 0۹20000636۹ 
را برای پاسخگویی به ســؤاالت مردم در زمینه 
یارانه معرفی کرده و از افراد خواســته است که 
مشــکالت یارانه ای خود را از طریق این خطوط 

تلفن پیگیری کنند.

اعتمادسازیدرمردمبااطالعرسانی
افرادی که مشمول دریافت یارانه نیستند و برای 
رسیدگی به اعتراض خود وارد سامانه جامع رفاه 
ایرانیــان در وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
 https://hemayat.mcls.gov.ir به نشــانی
می شــوند، اطالعاتی در مورد شاخص های مالی 
خود می بیننــد. در برخی مــوارد در  ارقام ثبت 
شده به عنوان برداشتی یک خانوار در این سامانه 
گاهی به چند برابر میزان دریافتی و درآمد خانوار 
می رسد؛ درحالی که یک خانوار معمولی به ندرت 
می تواند در میان مدت بــا چنین دخل وخرجی 
پیش برود. در چنین مواردی مــی توان به ثبت 

اعتراض در سامانه اقدام کرد.
یکی از پرســش هایی که دیروز در تجمع مردم 
در ســازمان هدفمندی یارانه ها مطرح شد این 
بود که اگر ارقام اعالم شــده در ســایت حمایت 
واقعی اســت، چرا امکان مشــاهده جزئیات آن 
برای مردم مقدور نیست و برای ثبت درخواست 
بازبینی هم تعهدی از مردم گرفته می شود که اگر 
درآمد آنها از مبلغ مشخصی باالتر بود، اطالعات 
آنها به ســازمان امور مالیاتی و... ارسال می شود؟ 
حقیقت ماجرا این است که دولت سیزدهم، خود 
را مکلف به همراهی با مردم و اطالع رسانی دقیق 
و شفاف به آنها می داند. دولت این پیام را داده که 
 جاماندگان از یارانه نگران نشوند ومطمئن باشند
 که به همــه اعتــراض هــای آنها در ســامانه

رسیدگی می شود. 

جاماندگان یارانه  نگران نباشند
همشهری از تجمع حذف شدگان یارانه مقابل سازمان هدفمندی گزارش می دهد

قیمت هر دالر آمریکا دیروز با 2/2درصد رشد در مرز 30هزار تومان قرار گرفت
نوسان دوباره در بازار ارز

روند صعــودی قیمت دالر دیروز بــرای چندمین روز 

ارز
متوالی ادامه یافت و قیمت هر دالرآمریکا دست کم با 
2.2درصد رشد به مرز 30هزار تومان رسید. همزمان با 
این رویداد علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد: ذخایر 
اسکناس ارزی به بیشترین رقم در تاریخ رسیده است. او وعده داد: التهاب 

بازار ارز فروکش می کند.
به گزارش همشــهری، از ابتدای هفته جاری ســرعت رشد قیمت ها 
در بازار ارز افزایش یافته به طوری که در همیــن مدت قیمت هر دالر 
آمریکا 4.5درصد رشــد کرده است. ســرعت این روند صعودی ظرف 
2روز گذشــته افزایش یافته، دیروز قیمت هر دالر آمریکا با2.2 درصد 
افزایش به 2۹هزارو ۹00تومان رسید. هرچند که ظهر دیروز قیمت هر 
دالر آمریکا حتی از مرز 30هزار تومان هم فراتر رفت اما درآن محدوده 
تثبیت نشد. 30هزار تومان نوعی مرز روانی برای قیمت دالر محسوب 
می شود و عبور قیمت از این محدوده می تواند به رشد بیشتر قیمت ارز 
منجر شود. آمار ها نشان می دهد روند صعودی فعلی در بازار ارز درست 
از ۱5اسفند سال قبل آغاز شده، در این مدت قیمت هر دالر ۱7درصد 
افزایش یافته است. هم گام با رشد قیمت دالر دیروز قیمت هر سکه هم 
با یک صعود افراطی 400هزار تومان افزایش یافته و به رقم ۱4میلیون 
تومان رسید. قیمت هر مثقال طال هم دیروز با ۱.۹درصد افزایش مواجه 
شد و به 5میلیون و 8۱7هزار تومان رســید. به دنبال رشد قیمت دالر   
پلیس امنیت اقتصادی اعالم کرد که بــازار ارز را تحت رصد دارد و طی 
انجام چند عملیات، تعدادی از قاچاقچیان ارز را دستگیر و ارز این دسته 
افراد را مصادره کرده است. به نظر می رسد یکی از دالیل رشد قیمت دالر 

افزایش انتظارات تورمی نسبت به آینده است زیرا طبق گفته رئیس کل 
بانک مرکزی وضع ذخایر ارزی که یک عامل تعیین کننده برای قیمت 

دالر محسوب می شود، مناسب است.

وضعذخایرارزی
دیروز همزمان با تداوم روند فزایند نرخ ارز، علی صالح آبادی، رئیس کل 
بانک مرکزی از رکوردشکنی آمار ذخایر اسکناس ارزی سخن گفت و 
وعده داد: التهابی که در بازار آزاد ارز اتفاق افتــاده به زودی التیام پیدا 

می کند و آثار روانی ایجاد شده کاهش می یابد.
او با بیان اینکه نرخ واقعی ارز پایین تر از نرخ فعلی بازار آزاد است ادامه 
داد: در وضعیت جدید تامین ارز بهتر خواهد شــد و نیاز به اســکناس 
به طور کامل در بازار متشکل ارز تامین می شــود. او افزود: امسال برای 
ثبت سفارش واردات در سامانه نیما 4.3میلیارد دالر معامله شده است. 
عالوه بر آن 4میلیارد دالر هم برای تامین کاالهای اساسی در سال جاری 
اختصاص یافته که شامل یک میلیارد دالر برای دارو و 3میلیارد دالر برای 
کاالهای اساسی است. به گفته او در مجموع در سال جاری 8.3میلیارد 

دالر ارز برای واردات تامین شده است.

عواملاثرگذاربرقیمتارز
تحلیلگران می گویند درشــرایط فعلی صرف نظر از مذاکرات هسته ای 
که می تواند در آینده قیمت ارز تأثیر داشــته باشــد، رشد نقدینگی و 
چشم اندازهای تورمی می تواند یک عامل تعیین کننده بر روند قیمت 
ارز باشد. روزبه شریعتی کارشــناس بازار های مالی در این باره توضیح 

می دهد: با توجه به میزان کســری بودجه دولــت، حجم نقدینگی در 
پایان سال آینده به 6400همت)هزار میلیارد تومان( خواهد رسید. در 
این شرایط تبدیل شبه پول به پول سرعت می گیرد و مردم برای فرار از 
تورم، نقدینگی را وارد بازارهای مختلف می کنند و این موضوع روی تورم 
و قیمت ارز تأثیر دارد. حجت قندی اقتصــاددان در این باره می گوید: 
عواملی که در شرایط فعلی بر قیمت ارز اثر دارند شامل 2 دسته عوامل 
خارجی و داخلی هستند؛ دسته نخست متأثر از درآمدهای ارزی کشور 
و دسته دوم شامل سیاست های دولت در رابطه با بازار ارز و تجارت است. 
اصغر سمیعی، رئیس اسبق کانون صرافان نیز پیش از این درباره قیمت 
دالر در سال جاری گفته بود: اگر اساس را علم اقتصاد و نرخ های موجود 
درباره تورم و بهره و بیکاری در کشــور و تفاوت آن با کشورهای حوزه 
دالر درنظر بگیریم، می توانیم نرخ دالر برای سال جاری را حدود 35هزار 

تومان برآورد کنیم. 
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قیمتجدیدکاالهایاساسی
فهرست های دست به دست شده در فضای مجازی از 

قیمت جدید کاالهای اساسی، واکنش  مقامات دولتی و 
صنفی را به همراه داشت

ساعاتی پس از واریز یارانه معیشتی فهرستی از تغییرات قیمت 
لبنیات، مرغ، تخم مرغ و روغن در فضای مجازی دست به دست 
شد. فهرست منتشر شده، قیمت هر شانه تخم مرغ 30عددی 
را ۹8هزار تومــان، مرغ را کیلویی 64هزار تومان، روغن ســویا 
یک لیتری را 52هزار تومان و شیر پاستوریزه ۱.5درصد چربی 
را ۱۹هزار تومان نشــان می داد؛ رقم هایی کــه از جهش 50تا 
۱00درصدی قیمت این کاالها حکایت داشت. همزمان یکی از 
شرکت های تولیدکننده نوشیدنی نیز با انتشار فهرستی از قیمت 
جدید تولید محصوالت خود شــامل دوغ و دیگر نوشیدنی های 
گازدار، از افزایش 30تا 67درصدی قیمت تولید این محصوالت 
خبر داد. همچنین، خبر موافقت وزارت جهادکشاورزی با افزایش 
بیش از 2برابری قیمت شیر خام در سایت های خبری منعکس 

شد که به نگرانی ها درباره جهش قیمت لبنیات دامن زد.
بر این اســاس نهادهای ذیربط موافقــت کردند قیمت هر لیتر 
شــیر خام از 6.400تومان، بــه ۱2.800و بــه روایتی دیگر به 
۱3هزار تومان افزایش یابد تا افزایش هزینه های تولیدکنندگان 
ناشی از رشــد قیمت خرید نهاده ها جبران شود. یک ماه پیش 
و به دنبال زمزمه های افزایش 2برابری قیمت شیر خام، صنایع 
لبنی اعالم کرده بودند با توجه به وابستگی 70درصدي هزینه 
تولید محصوالت لبنی به نرخ شیر خام، چنین تغییری در زمینه 
قیمت مهم ترین ماده اولیه مورد نیاز آنها، قیمت محصوالت لبنی 
را بین 70تا 80درصد افزایش خواهد داد. انتشار این فهرست های 
تأیید نشده، واکنش های مختلفی را موجب شد و موجی از تأیید و 

تکذیب ها را به همراه داشت.

تأییدوتکذیبهایمقاماتدولتی
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی روز گذشته 
در واکنش به فهرست های منتشر شده از تغییرات قیمت کاالهای 
اساسي گفت: مردم به شــایعات توجه نکرده و هرچیزی را که 
در فضای مجازی می بینند باور نکنند زیرا احتمال کذب بودن 
آن وجود دارد. محمد قربانی افزود: قیمت شــیرخام را شورای 
قیمت گذاری وزارت جهادکشــاورزی تعیین می کند. تا امروز 
جلسه ای در این خصوص برگزار نشــده و قیمت مصوب سایر 
محصوالت پروتئینی نیز تغییری نداشته است. همزمان، وزیر 
جهادکشاورزی با تأکید بر اینکه هیچ کمبودی در تامین کاالهای 
اساسی نداریم از تولید مرغ، تخم مرغ، روغن و لبنیات به اندازه 
کافی خبر داد. سیدجواد ساداتی نژاد شایعات کمبود روغن در 
فروشگاه ها را نیز رد کرد و گفت: به هیچ عنوان در تامین روغن 
مشکلی نداریم و اگر بعضی از قفسه های فروشگاه ها خالی از روغن 
است به این دلیل است که برخی هموطنان فکر می کنند ممکن 
است کمبودی در کاالها باشد و مازاد بر نیاز خود خرید می کنند. 
وزیر کشور نیز جزو مقاماتی بود که تغییر قیمت ها را تکذیب کرد. 
احمد وحیدی در حاشیه جلسه هیأت دولت درباره تغییر قیمت 
برخی اقالم اعالم کرد: تصمیم گیری درباره قیمت اقالم به سازمان 
حمایت از مصرف کننده و تصویب ستاد تنظیم بازار برمی گردد و 
تا االن هیچ مصوبه ای برای گرانی اقالم ازجمله مرغ و تخم مرغ 
نداشــته ایم. برخی مقامات صنفی نیز تغییر قیمت در کاالهای 

مربوط به صنف خود را رد کردند. 
منصور پوریان، رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور با بیان 
اینکه افزایشــی در قیمت گوشــت قرمز نداریم، گفت: برخی 
سایت ها و مراکز عرضه به دنبال گرانفروشی گوشت قرمز هستند 
که باید مورد پیگیری دستگاه های نظارتی قرار بگیرند. مشاهدات 
خبرنگاران همشهری هم نشان می دهد در سوپرمارکت ها نیز 
افزایش قیمتی از جنس فهرســت های اعالمی در کار نبوده و 
اگرچه ویزیتورها از افزایش قیمت در هفته های آینده خبر داده اند 
اما فعال قیمت لبنیات )جز در چند قلم محدود(، روغن و تخم مرغ، 

همان است که بود.
در سمت مقابل اما وزیر اقتصاد در گفته های خود تلویحا افزایش 
قیمت ها را تأیید کرد. او اگرچه به طور رسمی از میزان و درصد 
رشــد قیمت نگفت اما افزایش قیمت را اجتناب پذیر دانست. 
احسان خاندوزی روز گذشته درباره افزایش قیمت برخی کاالها 
گفت: به هرحال این اقالم، کاالهایی هستند که اقالم مشتقه دارند 
و با افزایش قیمت آنها، مشتقات آنها نیز باید به لحاظ اقتصادی 

تغییر قیمت متناسب داشته باشد. 
خاندوزی از تعییــن تکلیف قیمت این محصــوالت خبر داد و 
اضافه کرد: برای اینکه این اتفاق کنترل و مهار شود و یکباره در 
فضای روانی جامعه اضطراب ایجاد نکند، از پیش وزارت صمت 
یعنی سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده مکلف شده 
است هم برای اقالم و هم برای مشتقاتشان قیمت گذاری اعالم 
کند و نهایی شــدن قیمت اقالم کاالهای اساسی در دستور کار 
ستاد تنظیم بازار قرار دارد. درحالی که قیمت های منتشر شده 
به طور رسمی تأیید نشــده اند برخی خبرگزاری ها از توافق بر 
ســر قیمت های اعالمی خبر داده اند. فارس روز گذشته در این 
زمینه نوشت: براساس اطالعات رسیده، قرارگاه امنیت غذایی 
وزارت جهادکشاورزی ۱۹اردیبهشت با انجمن ها و اتحادیه های 
تولید، درباره قیمت کاالها مذاکره کرده و درباره این قیمت ها به 
توافق رسیده اما این قیمت ها نهایی نیست و باید در ستاد تنظیم 
بازار تصویب شود. این خبرگزاری از قول منبع آگاه خود افزود: 
قیمت هایی که در فضای مجازی می چرخد درحقیقت پیشنهاد 
وزارت جهاد در هماهنگی با انجمن هاست اما قیمت نهایی پس 
از تصویب در ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت، توسط ستاد 
هدفمندی یارانه ها اعالم می شود. بر این اساس احتمال اینکه در 
قیمت هایی که در فضای مجازی می چرخد، تغییراتی ایجاد شود 
بسیار است، ضمن اینکه دولت قرار است قبل از اعمال قیمت های 
جدید، امکان برداشت یارانه را برای مردم فراهم کند. ابهام درباره 
قیمت آینده اقالم اساسی در حالی اســت که در هفته گذشته 
نیز فهرست قیمت جدید نان فانتزی بعد از تکذیب های پیاپی، 

سرانجام از دیوار فانتزی فروشی ها سر درآورد. 

فشاربهدایرهتخلف
خبر: بانک مرکــزی اعالم کــرد: در جریان رصد و 
پایش تراکنش های بانکی مشــکوک به پولشویی، 
برخی تراکنش های غیرمعمول را که هدف قانونی یا 
اقتصادی مشخصی نداشتند و دارای معیارها و قرائن 
قوی دال بر وقوع تخلف و انجام معامالت غیرمجاز و 
غیرقانونی بوده اند شناسایی و ضمن مسدودکردن 

وجوه مربوط، مدیران خاطی را برکنار کرده است.
نقد:مبارزه با پولشویی که از چندسال پیش با رویکرد 
جدی تری در نظام بانکی ایران دنبال می شود، یکی از 
اتفاقات مثبتی است که هم ضامن شفافیت اقتصادی 
است و هم با محدودســازی دایره عمل شبکه های 
رانت، فساد و تخلف، از گسترش این شبکه ها و تخریب 
اقتصاد مولد از سوی آنها جلوگیری خواهد کرد؛ اما 
نکته اینجاست که اجرای قوانین مقابله با پولشویی 
اگرچه هدف مقدسی دارد اما مشکالتی برای بخش 
شفاف اقتصاد و مردم عادی به همراه داشته و بانک ها 
با این بهانه که بانک مرکزی قواعد ســختگیرانه ای 
اعمال کرده، عمل امور ساده بانکی مردم را وارد یک 
بوروکراسی پیچیده می کنند و مدارک و مستنداتی از 
آنها مطالبه می کنند که گاه در دسترس نیست. بر این 
اساس به نظر می رسد بانک مرکزی که مدیران بانکی 
را مسئول حســن اجرای قوانین مقابله با پولشویی 
می داند، بهتر است اختیاراتی هم برای تسهیل امور 
مردم عادی برای مدیران بانکی قائل شــود و تمرکز 

خود را بر تنگ تر کردن دایره تخلف قرار دهد.
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وزیرصمت:وارداتخودرو
باتصویبدولتآزادشد

وزیر صنعت، معدن و تجارت از تصویب کلیات واردات خودرو 
در هیأت دولت پیرو پیگیری هــای این وزارتخانه خبر داد و 
گفت: جزئیات و چگونگی آیین نامه واردات خودرو به زودی 

اعالم و اطالع رسانی می شود.
وزیر صمت از تصویب کلیات آیین نامــه واردات خودرو در 
هیأت  وزیران خبــر داد و گفت: روش هــای متعدد واردات 
خودرو در آیین نامه ای که هم اکنون در مراحل نهایی تصویب 

قرار دارد، مشخص شده است.
سیدرضا فاطمی امین افزود: در شــرایط کنونی با توجه به 
اینکه تولید خودرو بسیار کمتر از تقاضای بازار است، واردات 

برای تنظیم و کنترل بازار آزاد خودرو ضروری است.
وی افزود: در آیین نامه پیشنهادی واردات خودرو به انتقال 
فناوری برای بهبود کیفیت صنعت خــودرو توجه ویژه ای 

شده است.
وزیر صمت بیان کرد: هم اکنــون خودروهای اقتصادی که 
در سبد تولید خودروســازان قرار دارند از کیفیت مناسبی 

برخوردار نبوده و تولید آنها باید متوقف شود.
فاطمی امین اضافه کــرد: تمرکز بــه واردات خودروهای 
اقتصادی در راستای تأمین این نوع خودروهاست که وضعیت 
مطلوبی در سبد محصوالت شرکت های خودروسازی داخلی 
ندارد و در راســتای حمایت از اقشــار با درآمد متوســط و 

کم درآمد جامعه است.

لزومسرمایهگذاریدرصنعتبرق
مصطفی رجبی مشــهدی، ســخنگوی 
صنعت برق می گوید: در شــرایط کنونی 
میــزان واردات نســبت بــه صــادرات 
برق چربــش دارد؛ به طوری کــه 500 تا 
600مگاوات واردات و 300 تا 400مگاوات صادرات برق داریم.

آمارها نشــان می دهد نرخ رشــد ظرفیت نیروگاهی ایران در 
دهه۹0 از 8.8درصد به 2.2درصــد کاهش یافته، در حالی  که 
میزان مصرف برق ساالنه بین 5 تا 7درصد در حال افزایش است. 
یعنی میزان نیروگاه های ساخته شده با میزان افزایش مصرف 

متناسب نیست.
کاهش عرضه برق به این دلیل اســت که روند سرمایه گذاری 
در صنعت برق در طول ســال های 87 تا ۹۹ نزولــی بوده و از 
6.5میلیارد دالر به 630میلیون دالر رســیده اســت. ریشــه 
اصلی این کاهش ســرمایه گذاری به قیمت گذاری دســتوری 
بازمی گردد. دولت برق را از نیروگاه ها می خرد و آن را در اختیار 
مصرف کننده ها می گذارد اما مبلغی که به نیروگاه ها پرداخت 
می کند کفاف هزینــه تولید را نمی دهد. در واقــع ارزان بودن 
قیمت برق موجب شــده نیروگاه ها زیان ده شوند و توان مالی 
برای ســرمایه گذاری های جدید نداشته باشــند. دولت حتی 
بدهی های خود را با تأخیر طوالنی به نیروگاه ها پرداخت می کند 
که موجب شــده حجم بدهی دولت به نیروگاه ها هم افزایش 
یابد. طبق آخرین برآوردها میزان طلب فقط ۱0نیروگاه معادل 
3۱00میلیارد تومان است و مشخص نیست دولت چه زمانی قرار 
است این بدهی را پرداخت کند. آنچه روشن است برای افزایش 
تولید برق راه حلی جز واقعی شــدن قیمت برق وجود ندارد، تا 

ساخت نیروگاه های جدید صرفه اقتصادی داشته باشد. 
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مدیران جدید 6شبکه سیما منصوب شدند
مدیران جوان انقالبی

عصر سه شنبه 20اردیبهشت،  محسن برمهانی، معاون جدید سیما که حکم 
انتصابش در روز دوشــنبه 19اردیبهشت رسانه ای شــده بود، در احکامی 
جداگانه مدیران جدید 6شبکه تلویزیونی را رسانه ای کرد. مسلما برمهانی 
در فاصله یک روز نمی توانسته مدیران جدید 6شبکه تلویزیونی را انتخاب 
کند و این طور به نظر می رسد که این مدیران پیش از او انتخاب شده بودند، 
اما مســئولیت صدور حکم بر عهده او گذاشــته شده اســت. 25آذر سال 
گذشته بود که پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیما، وحید جلیلی را در 
حکمی به عنوان قائم مقام رئیس سازمان صداوسیما در امور فرهنگی و دبیر 
ستاد تحول این سازمان منصوب کرد. در تعیین مدیران جدید شبکه های 
تلویزیونی می توان نقش پررنگ وحید جلیلی را مشاهده کرد. برای نمونه 
حامد بامروت نژادـ  که به عنوان مدیر شبکه 2 منصوب شدـ  و وحید جلیلی 
هر 2 از اعضای شورای سیاستگذاری جشــنواره عمار هستند. همچنین، 
محمد صادق باطنی و محمد حسین کشکولیـ  که به ترتیب به عنوان مدیر 
شبکه امید و مدیر شبکه قرآن انتخاب شدند_ را می توان در جرگه نیروهای 
انقالبی  همفکران وحید جلیلی به شــمار آورد. نکته دیگری که در انتخاب 
مدیران جدید سیما جلب نظر می کند، جوان بودن آنهاست. متناسب با گام 
دوم انقالب، مدیران این 6شبکه از نیروهای جوان انقالبی هستند که انتظار 
می رود بتوانند تغییرات ملموســی را در صداوسیما رقم بزنند. مدیر شبکه 
سوم سیما یعنی علی فروغی نیز همچنان در این شبکه باقی ماند تا امیدها 
برای بازگشت عادل فردوسی پور به قاب تلویزیون کمتر شود، هرچند جلیلی 
بازگشت عادل را منتفی ندانسته و اعالم کرده؛ از همه ظرفیت ها برای نزدیک 
شدن به مردم اســتفاده خواهد کرد. در ادامه 6مدیر جدید سیما را به طور 

مختصر معرفی کرده ایم.
محسن برمهانی در احکامی میثم مرادی بینا باج را به سمت مدیر شبکه یک، 
حامد بامروت نژاد به سمت مدیر شبکه دو، حسین شاه مرادی به سمت مدیر 
شبکه چهار، علی عبدالعالی به ســمت مدیر شبکه آموزش، محمد حسین 
کشکولی به سمت مدیر شبکه قرآن و معارف سیما و محمد صادق باطنی را 

به سمت مدیر شبکه امید، منصوب کرد.
   میثم مرادی بینا باج متولد 1۳61 دانشجوی دکترای فرهنگ و ارتباطات 

دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکز است. 
   حامد بامروت نژاد متولد ســال 1۳65 و کارشــناس مرکز رسانه های 
دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، دبیر جشنواره مردمی فیلم عمار، 

تهیه و تولید سریال و فیلم را در کارنامه خود دارد.
   حســین شــاه مرادی متولد 1۳6۷و  مدیریت انتشــارات امیرکبیر، 
تهیه کنندگی برنامه های تلویزیونی، سردبیری ماهنامه »شیرازه کتاب« و... 

در کارنامه حرفه ای وی ثبت شده است.
   علی عبدالعالی متولد 1۳5۳ نیــز  پیش از این، معــاون ترویج علم و 
فناوری بنیاد علم ایران بود و تالیفاتی از او به چاپ رسیده است. او در حوزه 

برنامه سازی  نیز حضور داشته است.
   محمد حسین کشکولی متولد 1۳6۴  دستی در نویسندگی دارد.  

   محمد صادق باطنی متولد 1۳6۷ دکتــرای ارتباطات و مدیر مجتمع 
آموزشی- پژوهشی شهید آوینی صداوسیما، مدیر آموزش بسیج صداوسیما 

و... بخشی از کارنامه باطنی به شمار می آید.

سینما

خبر

سیما

طعم گیالس، فیلم سالمت روان 
»طعم گیالس« ساخته عباس کیارستمی یکی از 10فیلم 
مهم تاریخ سینما درباره موضوعات بهداشت روان در فهرست 

مجله فار اوت قرار گرفت.
مجله انگلیسی »فار اوت« در گزارشــی به معرفی 10فیلم 
مهم سینما در حوزه سالمت روان پرداخته که فیلم »طعم 
گیالس« ســاخته عباس کیارســتمی کــه در پنجاهمین 
جشنواره فیلم کن جایزه نخل طالی بهترین فیلم را به طور 
مشترک دریافت کرده، در کنار آثار فیلمسازانی چون »لوئی 
مال«، »اینگمــار برگمن«، »میلوش فورمــن« و »مارتین 

اسکورسیزی« قرار گرفته است.
این فهرست شــامل فیلم های »امید واهی« ساخته »لوئی 
مــال« )196۳(، »نور زمســتانی« از »اینگمــار برگمن« 
)196۳(، »زنی تحت تأثیر« ســاخته »جان کاساواتیس«، 
)19۷۴(، »دیوانه از قفس پرید« ساخته »میلوش فورمن« 
)19۷5(، »راننده تاکسی« ساخته »مارتین اسکورسیزی«، 
»مســتند ســاز« از »آنیس واردا« )19۸1(، »شــعر« به 
کارگرانی »لی چانگ-دونگ« )2010(، »اوسلو، ۳1 اوت« 
به کارگردانی »یوآخیم تریه« )2011( و »تا جنون ما را جدا 

کند« ساخته »وانگ بینگ« )201۳( می شود.

حمید نژاد و شهبازی پروانه گرفتند 

شورای صدور پروانه ساخت با ساخت پنج فیلمنامه سینمایی و دو 
فیلمنامه غیرسینمایی موافقت کرد. به گزارش همشهری؛ ماه رخسار 
به تهیه کنندگی مصطفی کیایی و کارگردانی و نویسندگی عزیزاهلل 
حمیدنژاد، رکســانا به تهیه کنندگی مســعود ردایی، کارگردانی 
و نویســندگی پرویز شــهبازی، بر زالل مهتاب بــه تهیه کنندگی 
مجید صدیقی و کارگردانی و نویســندگی رهبــر قنبری، آپلود به 
تهیه کنندگی، کارگردانی و نویسندگی جهان خادم المله و شهر شلوغ 
به تهیه کنندگی یوسف صمدزاده و کارگردانی و نویسندگی اسماعیل 
فالح پور فیلمنامه های سینمایی، عشق بی انتهاست به تهیه کنندگی 
محمدرضا رحمانیان، کارگردانی اقدس آقاپوریان و نویسندگی حمید 
سلیمانی فیلمنامه مستند و بعد از بیتا به تهیه کنندگی، کارگردانی و 
نویسندگی عدنان کابوسیان فیلمنامه داستانی، موافقت شورای پروانه 

ساخت سازمان سینمایی را اخذ کردند.

درهــای سی وســومین نمایشــگاه کتــاب 
تهران بعــد از 2ســال وقفــه به خاطر شــیوع 
ویروس کرونا به روی مردم و ناشــران باز شــد؛ 
نمایشگاهی که قرار اســت تا ۳1اردیبهشت ماه 
 از ســاعت 10 تــا 20 میزبــان عالقه منــدان
 به کتاب باشد.  البته همچون دوره های گذشته در 
نخستین روز از نمایشگاه هنوز آماده سازی  برخی 
از غرفه ها به پایان نرسیده بود و برخی از ناشران 
هم تازه شروع به چیدن کتاب های خود می کردند. 

باز هم تأخیر در امور اجرایی
2ســالی بود که نمایشــگاه کتاب برگزار نشده 
بود؛ شــاید دلیل دیــر تحویــل دادن غرفه ها و 
آماده سازی  اش این باشــد؛ صحبتی که برخی از 
ناشــران می کنند. با این حال در هر دوره ای که 
نمایشگاه برگزار شــد، بخش اجرایی آن با تأخیر 
یک یا 2روزه خودش را بــرای مخاطبانش آماده  

می کرد و امسال هم این موضوع دیده می شود.
شــاید اگر برگزارکنندگان نمایشگاه بعد از پایان 
نمایشگاه قرآن، کار آماده ســازی  غرفه ها را آغاز 
می کردند، رضایت بیشتری در امور اجرایی دیده 
می شد. روزی که نمایشگاه رسما افتتاح شد، شاید 
به خاطر آماده نبودن همه غرفه ها وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی در نخســتین روز از غرفه ها دیدن 
نکرد. با همــه این اوصاف درهای نمایشــگاه باز 
شده و روز گذشته )چهارشنبه( نخستین روز از 

نمایشگاه، جمعیتی قابل توجه در نمایشگاه حضور 
داشــتند و به طور حتم تعداد بازدیدکنندگان در 

روزهای پایانی هفته بیشتر خواهد بود. 

ناشرانی که نیستند؛ ناشرانی که هستند
به گفته مسئوالن برگزاری نمایشگاه کتاب، امسال 
2۸00ناشر برای شــرکت در این رویداد فرهنگی 
ثبت نام کرده اند که 1۷00ناشر داخلی و 1۷0ناشر 
خارجی به صورت حضــوری در مصلی مســتقر 
خواهند بود و حدود 1100ناشر دیگر هم ترجیح 

داده اند صرفا به صورت مجازی شرکت کنند. امسال 
غرفه های ناشران در فضای مسقف با متراژ 90هزار 
متر جانمایی شده است؛ هرچند تعداد کتاب هایی 
که در نمایشگاه عرضه شده، اعالم نشده، اما در این 
میان برخی از ناشران هم در نمایشگاه حضور ندارند. 
سی وسومین دوره نمایشگاه کتاب تهران غایبانی 
نیز دارد که برخی اعــالم کرده اند برای حمایت از 
کتابفروشان در این دوره شرکت نمی کنند و برخی 
هم به جانمایی ناشران اعتراض  داشتند؛ پلتفرم ها 
و ناشــران کتاب های الکترونیــک و صوتی در پی 

اعتراض به جانمایی در بیانیــه ای از انصراف خود 
برای حضور در نمایشگاه خبر دادند. 

قطر مهمان ویژه نمایشگاه
مراســم افتتاحیه غرفه قطر، مهمــان ویژه این 
دوره از نمایشــگاه بین المللی کتاب تهران امروز 
)چهارشنبه، 21اردیبهشت ماه( همزمان با آغاز کار 
نمایشگاه کتاب در مصالی تهران با حضور جاسم 
ابوالعین، رئیس نمایشــگاه کتاب دوحه و ریاض 

یاسین، رئیس اتحادیه ناشران دوحه برگزار شد.    

بازگشت به آغوش یارمهربان پس از 2سال
تعداد بازدید کنندگان نمایشگاه کتاب برای روز اول چشمگیر بود 

فهیمه پناه آذرکتاب
روزنامه نگار

مجازی ها بشتابند

یکی از بخش های مهم، بخش مجازی این دوره از نمایشــگاه کتاب است که قرار شده بیش از 175هزار 
عنوان کتاب در ویترین مجازی نمایشگاه قرار بگیرد.  در بخش مجازی سی وسومین نمایشگاه بین المللی 
کتاب تهران، بیش از 175هزار عنوان کتاب از حدود 2100ناشر از طریق سامانه ketab.ir در دسترس 
عالقه مندان به کتاب در سراسر ایران قرار گرفت. در این دوره برای نخستین بار از 21 تا 31اردیبهشت ماه، 
در کنار فروش کتاب به صورت فیزیکی، در بخش فروش مجازی نیز از طریق ســامانه ketab.ir امکان 
خرید و ارسال کتاب به تمامی نقاط کشور وجود دارد. همچنین با هدف شفاف سازی و توزیع عادالنه یارانه 
اعتباری خرید کتاب، در این دوره از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، این یارانه به خرید از بخش مجازی 
تخصیص داده شده است. ارسال پستی رایگان برای خریداران در سراسر کشور، امکان خرید 24ساعته، 
ایجاد امکان حضور تمامی ناشران شکل فیزیکی در شــکل مجازی و پیش  بینی ارسال پستی و خرید 
مجازی برای ناشران خارجی، از دیگر مزیت هایی است که برگزارکنندگان این رویداد به آن اشاره کرده اند.
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خانواده مقتول، قهوه چی معروف دربند را بخشیدند

دریچه های فاضالب »بزرگراه همت« دردسرساز شده است
ورودی بزرگراه همت غرب به اتوبــان حقانی، چند دریچه 
فاضالب دارد که به دلیل جانمایی نامناسب، موجب آسیب 

به خودروها می شود. لطفا نسبت به اصالح آن اقدام کنید.
خامسی از تهران

یارانه ام را واریز و دوباره برداشت کردند
در همان شبی که برای اغلب مردم یارانه واریز شد برای من 
و همسرم مبلغ 600هزار تومان واریز شد و ساعتی بعد همان 
مبلغ دوباره از حسابم کسر شد. یعنی کاری به این عظمت و 

وسعت باید چنین داستان هایی داشته باشد.
کاظمی از رودبار

 پاسخ مسئوالن 
حرکت قطارهای مترو مطابق بــا برنامه زمانبندی از قبل 

تعریف شده است
روابط عمومی شرکت قطارهای شهری تهران و حومه پیرو 
چاپ پیام مردمی با عنوان »توقف قطارهای مترو براســاس 
زمانبندی نیست« در ســتون با مردم روز 23فروردین ماه 
پاسخ داده است: احتراما ضمن تشــکر از مسافرگرامی، به 
اطالع می رســاند: حرکت قطارها در خطوط هفتگانه مترو 
مطابق با برنامه زمانبندی از قبل تعریف شده انجام می شود 
و این برنامه در خطوط مختلف با هم متفاوت است؛ به طور 
مثال در خطوط 1، 2 و 4 در زمان های پیک مسافری هدوی 
4دقیقه و در این زمان پیــک در خط 3 و 5 به ترتیب هدوی 
6 و 10دقیقه اجرا می شود. الزم به توضیح است که در میان 
2144حرکت مســافری روزانه، گاهی اوقــات به علت بروز 
اشکال در عملکرد تجهیزی - ثابت یا متحرک - ممکن است 
قطاری دچار اختالل ترافیکی در خط شود که ضمن کنترل 
و هدایت قطارها، همزمان عملیات رفع مشــکل نیز انجام 

می شود تا وقفه ای در سایر حرکت ها به وجود نیاید.

زمین های بالاستفاده فضای سبز و پارک شوند
زمین های بالاســتفاده حتی دارای مالک شخصی اگر در بازه 
زمانی خاصی تعیین تکلیف نشدند تبدیل به فضای سبز و پارک 
شوند تا هم از تجمع زباله و اراذل و اوباش در آنها جلوگیری شود 
هم سرسبزی و فضای سبز ایجاد شده مورد استفاده شهروندان 

قرار گیرد و چهره زشت آن بخش شهری از بین برود.
میرزایی از تهران 

خیرین به ساخت درمانگاه های خیریه اقدام کنند
خیرین نیک اندیش که در کار ســاختن مســجد، مدرســه، 
حسینیه و... هستند نگاهی هم به ساخت درمانگاه های خیریه 
داشته باشند تا مردم بتوانند از خدمات پزشکی با قیمت ارزان تر 
بهره مند شوند. ورود خیرین به این حوزه منجر به خیر دنیا و 

آخرت است.
مسعودی از کرمان

با کسانی که ارز ترجیحی را زمینگیر کردند برخورد شود
ارز ترجیحی قطعا به دلیل نبود نظارت ها به اینجا رسیده است و 
اینگونه که می گویند علت حذف این ارز افرادی است که از آن 
سوءاستفاده می کردند. شناسایی و معرفی این افراد به جامعه 
و حکم متناسب با جرم آنها شاید بتواند آرامبخش جامعه ای 

باشد که از این ناحیه آسیب فراوان دیده است.
رضاپور از تهران 

دهک های مشمول دریافت یارانه بازتعریف شوند
بسیاری از افراد هســتند که در زمان شناسایی اولیه مشموالن 
یارانه وضع مناسبی داشته اند و طبیعتا از یارانه بهره مند نشدند  اما 
همین افراد چه بسا اکنون با فشارهای اقتصادی که بر همه مردم 
وارد است از وضع مناسب خارج شــده و در ردیف یارانه بگیران 
شده اند. شناسایی دهک ها و شــاخص های تخصیص دهک به 

افراد باید تغییر کند.
صدیقی از تهران

بی حجابی عادی انگاری نشود
متأســفانه بی حجابی در جامعــه دیده می شــود و ظاهرا 
برخوردهای ســلبی هم راهکار جمع کــردن این وضعیت 
 نیســت. مســئوالن تدبیری بیندیشــند کــه بی حجابی

 عادی انگاری نشود.
سیدمحمد حبیبی از یزد

بازشدن قفل اصالح یارانه ها شادی بخش است
اگر به همین روال کنونی حرکت کنیم به نظر می رسد قرار است 
قفل اصالح یارانه ها بعد از سال ها باز شــود و این بشارتی برای 
خانواده هایی است که در حق آنها اجحاف شده است. روال کنونی 

شکستن شکاف طبقاتی است که جای تقدیر و تشکر دارد.
یاری از تهران

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

دستگیری قاتل 16ساله در باغ پنبه
پسر نوجوانی که در جریان درگیری با دوســتش او را با ضربه 
چاقو به قتل رسانده بود، ساعتی پس از این جنایت توسط پلیس 
دستگیر شد. به گزارش همشهری، شامگاه سه شنبه به مأموران 
کالنتری153 شهرک ولیعصر خبر رســید که 2 پسر نوجوان 
با یکدیگر درگیر شــده اند و یکی از آنها دیگری را با ضربه چاقو 
مجروح کرده است. دقایقی از این حادثه می گذشت که مأموران 
به محل درگیری رسیدند. پســر مجروح که 17سال داشت به 
بیمارستان منتقل شده بود اما ساعت11:47 خبر رسید که او 
بر اثر شدت جراحات وارده و خونریزی شدید جانش را از دست 
داده است. در این شرایط بود که این قتل به قاضی محمد وهابی، 
بازپرس دادسرای امور جنایی گزارش و به دستور او تحقیقات 
در این باره آغاز شد. در تحقیقات اولیه معلوم شد که مقتول در 
کار جمع آوری و فروش ضایعات بوده و به احتمال زیاد او و قاتل 
بر سر همین موضوع با یکدیگر درگیر شده اند. همچنین چند 
ساعت بعد مأموران به اطالعاتی دست یافتند که نشان می داد 
متهم به قتل بعد از جنایت به محلی به نام باغ پنبه گریخته و در 
آن اطراف مخفی شده است. به این ترتیب، تیمی از کارآگاهان 
راهی مخفیگاه قاتل شدند و او را در یک عملیات ضربتی بازداشت 
کردند. با انتقــال متهم به اداره آگاهی و بــا توجه به اینکه وی 
کمتر از 18ســال دارد، پرونده با صدور قرار عدم صالحیت، از 
دادسرای امور جنایی تهران به دادســرای رسیدگی به جرائم 

اطفال فرستاده شد.

 آتش سوزی مرگبار 
در شهرک کلولی

نشت گاز و آتش سوزی در خانه ای در دزفول، حادثه دلخراشی را 
رقم زد و موجب جان باختن 2نفر شد.

به گــزارش همشــهری، این حادثــه ســاعت 12:54دیروز 
)چهارشنبه( در خانه ای واقع در شــهرک کلولی دزفول اتفاق 
افتاد. مجتبی خالدی، سخنگوی ســازمان اورژانس کشور در 
این باره گفت: به دنبال اعالم خبر وقوع این آتش سوزی بالفاصله 
3 دستگاه آمبوالنس به محل وقوع حادثه اعزام شدند. براساس 
اظهارات کارشناسان این حادثه آتش ســوزی بر اثر نشت گاز 
رخ داده بود که تکنســین های اورژانس به سرعت به وضعیت 
حادثه دیدگان رســیدگی کردند که متأسفانه 2 نفر جان خود 
را از دســت داده بودند. این افراد در محل وقوع حادثه گرفتار 
شده بودند و سوختگی صد درصدی داشتند. خالدی ادامه داد: 
این حادثه همچنین مصدومی نیز بر جای گذاشت که اقدامات 

درمانی اولیه برای آنها انجام شد و به بیمارستان منتقل شدند.

 جان باختن معلم فداکار الموتی
در راه مدرسه

معلم فداکار الموتی که هر روز مسیر قزوین تا روستای فانفین 
الموت را برای تدریس طی می کرد در مسیر مدرسه بر اثر سانحه 
درگذشت. به گزارش مهر، مهدی بخشی هر روز مسیر 3 ساعته 
قزوین تا روســتای فانفین الموت را طی می کرد و مجبور بود 
برای تدریس از رودخانه خروشــان شاهرود عبور کند اما صبح 
چهارشــنبه در محور کوهســتانی الموت دچار سانحه شد و 
درگذشت. مرحوم بخشی چندی قبل در گفت وگویی از عشق 
خود به تدریس گفته بــود. او که هر روز این مســیر طوالنی و 
پرمخاطره را تنهــا برای تدریس بــه 4دانش آموز طی می کرد 
گفت من کارم را دوســت دارم و حتی همکارانی دارم که برای 
یک دانش آموز مسیری سخت را طی می کنند. دیدن موفقیت 
دانش آموزان خوبم برایم یک آرزوســت. مرحوم بخشی حتی 
در ایامی که آموزش حضوری تعطیل بود تنها به این دلیل که 
4دانش آموزش به آموزش مجازی دسترسی نداشتند این مسیر 

را طی می کرد تا دانش آموزان از تحصیل عقب نمانند.

 گردش مالي 12میلیاردي 
زنان کالهبردار 

کالهبرداراني که با فرســتادن پیامک جعلي برنده شــدن در 
قرعه کشي حساب ده ها نفر را خالي کرده بودند 2زن بودند که از 

سوي پلیس دستگیر شدند. 
 به گزارش همشهري، به دنبال چندین شکایت سریالي از سوي 
شــهروندان قمي که مدعي بودند حســاب بانکي شان توسط 
کالهبرداران خالي شده است، تیمي از کارآگاهان پلیس آگاهي 
تحقیقات براي شناسایي و دســتگیري متهمان را آغاز کردند. 
بررسي هاي اولیه از این حکایت داشت که کالهبرداران با ارسال 
پیامک هاي جعلي برنده شدن در قرعه کشي براي طعمه هایشان، 
آنها را فریب داده و به بهانه رساندن جایزه  میلیوني به دست آنها، 
مبالغي دریافت کرده و این در حالي بــود که هیچ جایزه اي در 
کار نبود.  به گفته فرمانده انتظامی اســتان قــم، کارآگاهان با 
تالش های صورت گرفته متهمان را که 2 خانم 53 و 47 ساله، 
ساکن تهران و فاقد ســابقه کیفری بودند شناســایي و آنها را 
دستگیر کردند.  ســردار میرفیضي ادامه داد: متهمان با اجاره 
یک دفتر کار و استخدام 15 نفر، از طریق ارسال پیامک جعلی 
به مردم از هر نفر دست کم 10 میلیون تومان کالهبرداری کرده 
بودند که در بررسی حساب بانکی متهمان مشخص شد در مدت 

فعالیت شان 12میلیارد تومان گردش مالی داشته اند.
وي افزود:  با دستگیري متهمان و انتقال آنها به اداره آگاهي، هر 
دو نفر به فریب طعمه هایشان و کالهبرداري میلیاردي اعتراف 
کردند و در نهایت به همراه پرونده تشــکیل شــده برای انجام 

مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه

معلمی که برای شــنا وارد دریا شده بود گرفتار 
امواج و ناپدید شــد اما درحالی کــه همه تصور 
می کردند غرق شده است، پس از 5ساعت به طرز 

عجیبی نجات یافت.
به گزارش همشــهری، این حادثــه حوالی ظهر 
شنبه گذشته و در شهرستان بندرعباس رخ داد. 
ماجرا از این قرار بود که معلم 34ساله ای که برای 
تفریح به پارک ساحلی غدیر بندرعباس رفته بود، 

تصمیم گرفت برای شنا وارد دریا شود.
گرمای هــوای بندرعباس بیشــتر از آن بود که 
معلم جوان نگران امواجی باشد که به دلیل تغییر 
شرایط جوی هر لحظه بیشتر می شد اما لحظاتی 
 پــس از ورود به دریا گرفتار همین امواج شــد و
هرچه تالش کرد نتوانست به ســاحل برگردد. 
امواج دریا مرد جوان را با خــود می برد و در این 
لحظه افرادی که در ســاحل حضور داشــتند با 
دیدن مرد جوان که دور و دورتر می شد ماجرا را به 
آتش نشانی گزارش کردند. تیم های نجات غریق 
وقتی در جریان حادثه قرار گرفتند که دیگر اثری 
از مرد جوان نبود. آنها با اســتفاده از جت اسکی 
راهی همان محدوده ای شــدند که معلم جوان 
در حال شنا بود اما هر چه گشتند اثری از او پیدا 
نکردند. چند ساعت جست وجو برای پیدا کردن 
مرد گمشده فایده ای نداشت و درحالی که همه 
تصور می کردند وی غرق شــده است، عملیات 
جست وجو متوقف شد. این اما پایان ماجرا نبود. 
خانواده معلم جوان که نگران او بودند برای نجات 
وی دعا می کردند تا اینکه بعد از گذشت 5ساعت 

از حادثه اتفاق عجیبی رخ داد.

عقربه های ساعت از 6بعدازظهر گذشته بود و با 
آرام تر شــدن دریا، چند جوان قایقران به ساحل 
اسکله قدیمی خواجه عطا در بندرعباس رفته و 
ســرگرم تمرین قایقرانی بودند. آنها گرم تمرین 
بودند که ناگهان متوجه مردی شــدند که روی 
آب شــناور بود. آن مرد همان معلم 34ساله بود 
که 5ساعت قبل  و هنگام شنا گرفتار امواج و در 
دریا ناپدید شده بود. جوانان قایقران با دیدن این 
صحنه به سمت مرد جوان رفتند و او را که دیگر 
رمقی در بدن نداشت و در حال غرق شدن بود از 
آب بیرون کشیدند و به ساحل انتقال دادند. آنها 
همزمان با اورژانس تماس گرفتند و لحظاتی بعد 
معلم جوان که هنوز زنده بود و نفس می کشــید 
به بیمارستان شــهید محمدی شهر بندرعباس 
منتقل شــد و درحالی که به طور معجزه آسایی 
از مــرگ حتمی نجات یافته بــود، تحت درمان 
قرار گرفت.  حال عمومی وی مســاعد گزارش 

شده است.

بازداشت زن قمه کش در تهران
زن قمه به دستی که در محله سه راه امین حضور تهران اقدام به اربده کشی و برهم  زدن نظم عمومی کرده بود 
بازداشت شد. به گزارش همشهری، سرگرد محمد زیدی، معاون اجتماعی پلیس امنیت عمومی تهران با بیان 
این خبر گفت: چند روز پیش گزارشی از سوی ساکنان و کسبه سه راه امین حضور در اختیار پلیس قرار گرفت 
که از عربده کشی یک زن قمه به دست در این منطقه حکایت داشت. وی ادامه داد: تیمی از مأموران پایگاه هفتم 
پلیس امنیت عمومی راهی محل حادثه شدند اما اثری از زن جوان نبود. با این حال بررسی تصاویر دوربین های 
مداربسته او را نشان می داد که قمه ای در دست داشته و اقدام به عربده کشی در خیابان می کند. سرگرد زیدی با 
اشاره به شناسایی مخفیگاه متهم در کمتر از 24ساعت در حوالی خیابان 15خرداد، گفت: با هماهنگی قضایی 
و تالش مأموران پلیس، این زن شرور در مخفیگاهش دستگیر و مشخص شد که وی چندین سابقه شرارت نیز 

در پرونده خود دارد. به گفته وی، متهم بازداشت شده و پرونده وی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفته است.

عمویحیــی، قهوه چی 

داخلی
محبوب سلبریتی ها و 
چهره های معروف که به 
اتهام قتل به قصاص محکوم شده بود، با 
کمک خیرین و رضایت خانواده مقتول از 

مجازات قصاص گریخت.
به گزارش همشــهری، عمــو یحیی و 
قهوه خانه معروف او در دربند برای خیلی 
از بازیگران و چهره هــای معروف کامال 
شناخته شده است و تا سال ها پاتوقی برای 
تفریح و خوردن یک صبحانه دل انگیز بود. 
اما شهریور سال 98 حادثه ای رخ داد که 
خیلی ها ازجمله سلبریتی ها را شوکه کرد. 
حادثه در همان قهوه خانه معروف رخ داد 
و در جریان آن عمو یحیی با شــریکش 
درگیر شــد که این درگیــری منجر به 
جراحت شریک او با ضربه چاقو شد. مرد 
مجروح به سرعت به بیمارستان انتقال 
یافت اما تالش برای نجات او بی فایده بود 

و این مرد به دلیل شدت خونریزی جانش 
را از دست داد.

پس از ایــن اتفاق بود کــه عمو یحیی 
قهوه چی به اتهام قتل عمد دستگیر شد. 
او در تحقیقات به ارتــکاب جنایت اقرار 
کرد و گفت:  من صاحب قهوه خانه ای زیر 
پله ای در خیابان دربند هســتم. مقتول 
35سال شــریکم بود و قهوه خانه ما به 
پاتوق بازیگران و سلبریتی ها تبدیل شده 
بود. او قول داده بود که سرقفلی مغازه را 
به من برگرداند اما هر بار طفره می رفت. 
روز حادثه از او خواستم که به قولش عمل 
کند اما گفت که تصمیم ندارد سرقفلی را 
به من برگرداند و به همین خاطر عصبانی 
شــدم و با چاقویی که در دست داشتم،  
یک ضربه به او زدم که متأســفانه باعث 
مرگــش شــد. او ادامه داد:  بــاور کنید 
نمی دانم چرا دست به چنین کاری زدم. 
من آن موقع فشار خون باال داشتم و در آن 

لحظه تعادلم را از دست داده بودم. حتی 
به خاطر ندارم که ضربه را چطور به مقتول 
زدم. من سال ها مقتول و خانواده اش را 
می شناختم و خانواده او همیشه به من 
لطف و محبت داشــتند و من شرمنده 
آنها هستم و هرگز نمی خواستم که جان 

مقتول را بگیرم.
متهم مدتی بعد در شــعبه دهم دادگاه 
کیفــری یک اســتان تهران پــای میز 
محاکمه قرار گرفت. آن روز پسر و مادر 
مقتول که اولیای دم او بودند، با حضور در 
دادگاه برای متهم درخواست صدور حکم 
قصاص کردند و با توجه به شواهد موجود 
در پرونده و اعترافات متهم، قضات دادگاه 

رأی به قصاص این مرد دادند.
با وجود صدور حکم قصــاص برای این 
قهوه چی معروف اما تالش ها برای جلب 
رضایــت اولیــای دم و بخشیده شــدن 
او از ســوی تعدادی از خیرین آغاز شد. 

مســئوالن صلح و ســازش دادســرای 
جنایی و گروهی از خیرین طی 8جلسه 
با اولیــای دم تالش کردند آنهــا را برای 
بخشــش راضی کنند. هرچند آنها ابتدا 
راضی نمی شدند اما در نهایت با پادرمیانی 
چهره های سرشــناس قبول کردند که 
به شرط دریافت وجه المصالحه از خون 
مقتول بگذرند. از آن زمان بود که خیرین 
برای فراهم کــردن مبلغ دیــه به تکاپو 
افتادند و بعد از هفته ها تالش ســرانجام 
موفق به جمع آوری این مبلغ شدند و به 
این ترتیب عمو یحیی قهوه چی از قصاص 
نجات پیدا کرد. براســاس این گزارش، 
به دنبال بخشیده شــدن متهم از سوی 
اولیای دم قرار است او به زودی در دادگاه 
کیفری یک استان تهران به لحاظ جنبه 

عمومی جرم محاکمه شود.

عمو یحیی از قصاص گریخت

مدیــر اخراجی با خواســتگاری از 

دادسرا
دختران جوان آنها را به خانه هایی که 
به صورت روزانه اجــاره کرده بود، 
می کشاند و در آنجا با مسموم کردن شان اموال شان را 
سرقت و آنها را قربانی نقشه شوم خود می کرد. هرچند 
متهم توانست با این ترفند دست کم 10دختر را به دام 

بیندازد، اما سرانجام توسط پلیس دستگیر شد.
به گزارش همشــهری، رســیدگی به این پرونده از 
چندی قبل با شــکایت زن جوانی در شعبه هشتم 
بازپرسی دادسرای امور جنایی تهران آغاز شد. شاکی 
به بازپرس محمدامین تقویان گفت: چند وقت قبل 
به عنوان مسافر سوار یک خودرو شدم که در بین راه 
راننده سر صحبت را باز کرد و گفت مهندس و برج ساز 
است. او شماره تماسم را گرفت و بعد از چند مرتبه 
صحبت کردن گفت که به من عالقه مند شده و از من 
خواستگاری کرد. او گفت 10سال قبل از همسرش 
جدا شــده و حاال می خواهد با من زندگی تازه ای را 
شــروع کند. من هم حرف هایش را بــاور کردم و به 
خواستگاری اش جواب مثبت دادم و قرار شد به زودی 
عقد کنیم. شاکی ادامه داد: درحالی که من او را نامزد 
خودم می دانستم، خانه ای اجاره کرد و من حتی فرش 
و تلویزیون خودم را هم به آنجا بردم تا به زودی زندگی 
مشترک مان را شروع کنیم، اما یک روز وقتی 2نفری 
آبمیــوه خوردیم من بیهوش شــدم و دیگر متوجه 
هیچ چیز نشدم و وقتی به هوش آمدم صاحب خانه 
را باالی سرم دیدم و خبری از نامزدم نبود. آنطور که 
صاحب خانه می گفت نامزدم خانه را به طور روزانه و 
مبله اجاره کرده بود و حاال خبری از او نبود. خوب که 
نگاه کردم متوجه شدم فرش و تلویزیونم همراه کارت 
عابربانکم سرقت شده و هرچه با او تماس گرفتم جوابم 
را نداد. او پس از بیهوش کردن من و اجرای نقشــه 
شومش، همه اموالم را سرقت کرده و متواری شده بود.

زن راننده
این زن تنها شاکی پرونده نبود و در ادامه با ثبت چند 
شکایت دیگر معلوم شد اقدامات مجرمانه متهم دامنه 
گسترده ای دارد. یکی دیگر از شــاکیان زن جوانی 
بود که به عنوان راننده تاکســی اینترنتی در یکی از 
سامانه های هوشــمند کار می کرد. او در شکایتش 
گفت: مدتی قبل متهم به عنوان مسافر سوار خودرویم 

شد و از من خواست او را به دماوند ببرم. من هم این 
کار را انجام دادم، اما در انتهای مسیر او به من آبمیوه 
تعارف کرد و وقتی آن را خوردم بیهوش شدم. بعد از 
به هوش آمدنم فهمیدم که وی از من فیلم سیاه تهیه 
کرده است. او با نشان دادن فیلم ها تهدیدم کرد که اگر 
سراغ پلیس بروم فیلمم را منتشــر کرده و آبرویم را 

می برد و با سرقت اموالم فراری شد.

کالهبرداری به بهانه کاریابی
هرچه تحقیقات مأمــوران ادامه پیدا می کرد آنها به 
اطالعات تازه تری از متهم تحت تعقیب دست پیدا 
می کردند و شمار شــاکیان نیز بیشتر می شد. یکی 
از ترفندهای متهم پیدا کردن کار برای طعمه هایش 
بود و با این شگرد توانســته بود زن جوانی را قربانی 
نقشه شوم خود کند. این زن به مأموران گفت: وقتی 
به عنوان مســافر ســوار خودروی متهم شدم، سر 
صحبت را باز کرد و وقتی فهمید که من بیکارم گفت 
می تواند برایم کار پیدا کند. من هم حرف هایش را باور 
کردم و امیدوار شدم. او گفت برای سرکار رفتن باید 
50میلیون تومان وثیقه به او بدهم. من هم ماشینی 

که داشتم را فروختم و 50میلیون تومان به او دادم.
شــاکی در ادامه گفت: یک روز که به بهانه صحبت 
کردن من را به خانه اش دعوت کرده بود به من آبمیوه 
تعارف کرد و بعد از نوشیدن آن بیهوش شدم و وقتی 
به هوش آمدم فهمیدم به من تعرض کرده است. آن 
موقع خبری از او نبود و متوجه شــدم آنجا خانه او 
نیست و فقط برای یک روز آنجا را اجاره کرده بود. او با 

این شگرد سرم کاله گذاشت و ناپدید شد.

کالهبردار تحت تعقیب
یکی دیگر از شاکیان، زنی جوان بود که متهم پول های 
طعمه هایش را به حساب بانکی او واریز می کرد. این 
زن درباره چگونگی آشــنایی اش با متهم گفت: یک 
روز در نزدیکی دادگاه خانواده به عنوان مسافر سوار 
خودروی متهم شدم. او شروع به صحبت کرد و گفت 
با همسرش دچار اختالف شده و کارشان به دادگاه 
خانواده کشیده شده اســت. او طوری حرف می زد 
که اعتمادم را به خودش جلب کرد و پیشنهاد ازدواج 
داد. در ادامه شــماره کارت عابربانکم را گرفت و در 
چند مرحله مبالغ کالنی پول به حسابم واریز شد و 
طبق قرارمان من هم پول ها را به حساب خودش واریز 
کردم، اما بعد از مدتی فهمیدم که او یک کالهبردار 
تحت تعقیب است و برای اینکه دستگیر نشود و ردی 
از خودش به جا نگذارد پول های مردم را به حســاب 
من واریز می کند. آنطور که شواهد و مدارک به دست 
آمده و اظهارات شاکیان نشــان می داد متهم تحت 
تعقیب با ترفندهای گوناگون دختران و زنان جوان 
را فریب می داد و اغلب با خوراندن آبمیوه مســموم 
آنها را بیهوش و ضمــن تعرض، اموال شــان را نیز 
سرقت می کرد. در این شرایط با استفاده از سرنخ های 

به دست آمده تالش برای دستگیری او آغاز شد.

زیر گرفتن مأمور پلیس
درحالی که تحقیقات ادامه داشت، اطالعات تازه ای 
از متهم به دست آمد. او در پرونده ای دیگر از یک مرد 
جوان کالهبرداری کرده بود. شاکی نیز بی اطالع از 

مدیر سابق یکی از اداره های دولتی پس از اخراج، تبهکاری همه کاره شد

فریبدخترانجواندرخانههایاجارهای
سایر جرائم متهم، حکم جلب او را گرفته و مأموران را 
برای دستگیری او به مخفیگاهش برد. آن شب مأمور 
پلیس با در دست داشــتن حکم جلب متهم در یک 
قدمی او بود، اما متهم که سوار خودرو بود  دنده عقب 
حرکت کرد و خودرو را به مأمور پلیس کوبید و فرار 
کرد. او که فکر می کرد مأمور پلیس فوت شده است به 
مکان نامعلومی گریخت و تا مدت ها هیچ خبری از او 
نبود تا اینکه سرانجام مأموران توانستند با ردزنی های 

تخصصی او را شناسایی و دستگیر کنند.

مدیر اخراجی که تبهکار شد
متهم در شرایطی دستگیر شد که شمار شاکیانش 
به 10نفر رسیده بود. او ضمن اعتراف به کالهبرداری 
از شاکیان گفت: من در یکی از اداره های دولتی کار 
می کردم و مدیر بودم، اما زندگی ام از هم پاشــید و 
به تدریج به کارهای خالف کشیده شدم. او ادامه داد: 
سال ها قبل ازدواج کرده و زندگی خوبی داشتم، اما 
همسرم با اینکه یک فرزند داشتیم از من جدا شد و 
50سکه مهریه اش را هم از من گرفت. مدتی بعد از آن 
دوباره ازدواج کردم و از همسر دومم هم بچه دار شدم 
اما او هم  ساز جدایی زد و مهریه اش را که 150سکه 
بود اجرا گذاشت و من هم مقداری از سکه ها را دادم 
و بقیه مهریه را قسطی پرداخت می کردم. مشکالت 
زندگی ام هر روز بیشتر از قبل می شــد. در ادامه با 
مردی آشنا شدم که برای سرمایه گذاری پول هایم را 
گرفت، اما نه تنها سودی به من نداد، بلکه 100میلیون 
تومان هم بدهکار شدم و 3سال به زندان افتادم. وقتی 
آزاد شدم مرا که تا قبل از آن مدیر بودم از محل کارم 
اخراج کردند و از آن زمان وارد کارهای خالف شدم 
و تالش کردم با کالهبرداری و فریب زنان و دختران 

هزینه های زندگی ام را تامین کنم.
متهم درباره دلیل زیر گرفتن مأمور پلیس نیز گفت: 
باور کنید من نمی دانستم کســی را که زیر گرفته ام 
پلیس است. آن شب ماشین یکی از دوستانم را قرض 
گرفته بودم که پیام داد باید هرچه زودتر ماشینش 
را پس بدهم واال بالیی سرم می آورد. آن شب وقتی 
جوان موتورسوار را دیدم فکر کردم دوستم کسی را 
برای سر به نیست کردنم فرستاده است و ماشین را به 
او کوبیدم و فرار کردم. تا مدت ها از مخفیگاهم بیرون 
نمی آمدم و فکر می کردم که جوان موتورسوار کشته 
شده است، اما بعد متوجه شــدم که او پلیس بوده و 

خوشبختانه زنده است.
براساس این گزارش هم اکنون متهم در بازداشت به 
سر می برد و رســیدگی به جرائم او در شعبه هشتم 

بازپرسی دادسرای امور جنایی تهران ادامه دارد.
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روزنامه نیویورک تایمز ]آمریکا[

تورم بی سابقه در آلمان
نیویورک تایمز به نقل از ســازمان آمار آلمان نوشــته که 
افزایش قیمت موادغذایی در این کشور در پی طوالنی شدن 
جنگ در اوکراین، تورم ساالنه را به رقم 7.8درصد رسانده 
است. این رقم از سال 1990، یعنی زمانی که آلمان شرقی 
و غربی متحد شدند، بی سابقه بوده است. پیش از این نرخ 
تورم در ماه مارس )سومین ماه از سال میالدی( 7.6درصد 
اعالم شده بود. این روزنامه نوشته که از ابتدای سال جدید 
میالدی، قیمت شیر 11درصد و آرد 40درصد در آلمان گران 

شده است.

شــیرین ابوعاقلــه، خبرنــگار 
شناخته شــده شــبکه تلویزیونی 
الجزیره در فلسطین، صبح دیروز 
در منطقه کرانه باختری از ناحیه ســر هدف گلوله 
سربازان رژیم صهیونیستی قرار گرفت و  شهید شد. 
ابوعاقله مشغول پوشش حمله  نیروهای ارتش رژیم 
صهیونیســتی به اردوگاه جنین بود که مورد هدف 
قرار گرفت. تصاویری که بالفاصله پس از کشته شدن 
خبرنگار شبکه الجزیره در توییتر منتشر شد، نشان 
می دهند که او در حال خونریزی شــدید، بی جان 
روی زمین افتاده است. طبق این تصاویر، او جلیقه 
و کاله آهنی مخصوص خبرنگاران به تن دارد که به 
وضوح کلمه press )رسانه( روی آن درج شده است. 
شــبکه الجزیره در بیانیه ای اعالم کرده که شیرین 
ابوعاقله از ناحیه ســر هدف گلوله قرار گرفته است. 
به گزارش خبرگزاری آسوشــیتدپرس، مسئوالن 
وزارت بهداشت فلســطین گفته اند که ابوعاقله به 
بیمارستان منتقل شــده، اما تالش  برای نجات او 
بی فایده بوده و در ساعت 7:15صبح به وقت محلی 
جان داده است. الجزیره گفته که خبرنگار دیگر این 
شبکه، علی ســمودی که به همراه شیرین ابوعاقله 
بوده از ناحیه کمر هدف قــرار گرفته، اما وضعیت او 
مساعد اســت. اردوگاه جنین طی هفته های اخیر 
بارها شــاهد درگیری میان فلســطینی ها و ارتش 
رژیم صهیونیستی بوده است. تنش میان دو طرف 
در قدس و دیگر مناطق فلســطین طی ماه رمضان 
تشدید شد و از آن زمان تاکنون ادامه داشته است. 
طی روزهای اخیر، نظامیان اسرائیلی به بهانه مقابله 
با گروه های مسلح فلسطینی بارها به اردوگاه جنین 

در شمال کرانه باختری حمله کرده اند.
روزنامه تایمز اســرائیل بــه نقــل از نفتالی بنت، 
نخست وزیر رژیم صهیونیســتی نوشته که خبرنگار 
الجزیره بر اثر شلیک نیروهای فلسطینی کشته شده 
است. علی سمودی اما در گفت وگو با آسوشیتدپرس، 
این ادعا را رد کرده و گفته که آنها در میان یک گروه 
7نفره از خبرنــگاران برای پوشــش خبری حمله 
نیروهای اسرائیلی به اردوگاه جنین صبح چهارشنبه 
به محل رفته بودند. او گفت که همه لباسی پوشیده 
بودند که به وضوح آنها را به عنوان خبرنگار نشــان 
می داده است. آنها همچنین از کنار سربازان اسرائیلی 
عبور کرده اند تا ســربازان آنها را ببینند و بدانند که 
آنها آنجا هستند. سمودی این ادعا را که تیراندازی 
از ســوی نیروهای فلسطینی انجام شــده، »دروغ 
محض« خوانده و گفته کــه در آن زمان هیچ گروه 
مسلح فلسطینی در محل حادثه حضور نداشته است. 
او گفت است: »برای فیلمبرداری به سمت نیروهای 
اســرائیلی می رفتیم که ناگهان شروع به تیراندازی 
کردند. گلوله اول به مــن اصابت کرد و گلوله دوم به 
شیرین.« در تصاویر ویدئویی که روی توییتر منتشر 
شده هم به وضوح قابل دیدن است که یکی از افرادی 
که برای کمک به شیرین ابوعاقله به سمت او می رود 
برای لحظاتی هدف تیراندازی نیروهای اســرائیلی 

قرار می گیرد. شاسا حنیشــه، دیگر خبرنگاری که 
زمان تیراندازی در ویدئوها در کنار شیرین ابوعاقله 
دیده می شود و در کنار دیواری پناه گرفته به الجزیره 
گفته است: »نظامیان اســرائیلی حتی بعد از اینکه 
او روی زمین افتاد هم تیرانــدازی می کردند. حتی 
نمی توانستم دستم را دراز کنم تا او را به سمت خودم 
بکشم. آنها فقط با هدف کشتن ما شلیک می کردند.«

کشتار سیستماتیک روزنامه نگاران
شبکه الجزیره با انتشار بیانیه ای، اقدام ارتش اسرائیل 
در هدف قــراردادن خبرنگار این شــبکه را »ترور 
وحشیانه« خوانده و از نهادهای بین المللی خواسته 
که به این رژیم برای پذیرفتن مســئولیت اقدامات 

خود فشار بیاورند. رژیم صهیونیستی سال گذشته 
نیز در جریان جنگ غزه، ساختمان مرکزی رسانه ها 
در غزه را در مقابل دوربین ها هدف حمالت موشکی 
قرار داد. دفتر الجزیره در غزه نیز در این ساختمان 
قرار داشــت و گفته می شــود که یکــی از دالیل 
اصلی هدف قرار دادن این ســاختمان، جلوگیری 
از پوشــش گســترده جنگ علیه مردم غزه توسط 
شبکه تلویزیونی الجزیره بوده است. دیروز نیروهای 
امنیتی رژیم صهیونیستی به خانه شیرین ابوعاقله در 
بیت المقدس هم حمله کردند و مانع برگزاری مراسم 
یادبود او شدند. تشــکیالت خودگردان فلسطین، 
مشارکت رژیم اســرائیل در تحقیقات در مورد قتل 
ابوعاقله را رد کرده است. ابراهیم ملحم، سخنگوی 

این تشکیالت دیروز در گفت وگو با رسانه ها، ضمن رد 
پیشنهاد رژیم صهیونیستی برای حضور در تحقیقات 
گفت: »کجا دیده ای کــه جانی در تحقیقات درباره 
مرگ قربانی خود شرکت داده شود؟« مسئوالن این 
اتفاق باید به دادگاه های بین المللی کشیده شوند. از 
دیوان بین المللی دادگستری درخواست خواهیم کرد 
در این باره پرونده ای باز کند. فدراسیون بین المللی 
روزنامه نگاران )IFJ( اعالم کرده است که در دیوان 
کیفری دادگستری در الهه، شکایتی را علیه رژیم 
اسرائیل ثبت خواهد کرد. از سال 1967، یعنی زمان 
اشغال سرزمین فلسطین، 86روزنامه نگار فلسطینی 
توسط نظامیان صهیونیستی  شهید   شده اند. 50نفر 
از آنها بعد از سال 2000  شهیدشده اند. 6مورد هم 
مربوط به 2سال گذشته بوده است. دیده بان حقوق 
بشر نیز ضمن محکوم کردن این اقدام، در بیانیه ای 
گفته اســت: »این نخستین بار نیســت که ارتش 
اسرائیل به خبرنگاران شــلیک می کند. آنها به طور 
سیســتماتیک خبرنگاران را هدف قرار می دهند و 
بارها روزنامه نگاران فلسطینی را به قتل رسانده اند.« 
خبرنگاران بدون مرز هم با اشاره به قطعنامه شماره 
2222شورای امنیت سازمان ملل درباره حفاظت از 
خبرنگاران، خواســتار محکوم کردن رژیم اسرائیل 
شــدند. لولوه الخاطــر، معاون وزیــر خارجه قطر، 
قتل شــیرین ابوعاقله را در ادامه »تروریسم دولتی 
اسرائیل« دانست و خواستار پایان دادن به حمایت 
بی چون و چرای برخی کشــورهای جهــان از این 
رژیم شد. کشــورهای مختلف جهان ازجمله ایران، 
پاکســتان، انگلیس، چین و بلژیک نیز خواســتار 
تحقیقات مستقل درباره هدف قرار گرفتن خبرنگار 

شبکه الجزیره شده اند.

 10میلیون کودک افغان 
در آستانه قحطی

کمک های مالی و غذایی که تاکنون روانه افغانستان 
شده اند، برای نجات جان میلیون ها کودک گرسنه 

افغان کافی نبوده است

سازمان خیریه بین المللی »نجات کودکان« هشدار داده که با 
وخیم تر شدن بحران اقتصادی در افغانستان تقریبا 9.6میلیون 
کودک در این کشور دچار گرســنگی بوده و به صورت روزانه 
با ناامنی غذایی دســت و پنجه نرم می کنند. جنگ اوکراین و 
افزایش قیمت کاالهای اساسی تحت تأثیر این جنگ در کنار 
تداوم خشکسالی شدید و تحریم های بین المللی طالبان، بحران 

اقتصادی افغانستان را تشدید کرده است.
این ســازمان بین المللی برای نجات جان کــودکان در بازه 
زمانی کوتاه خواســتار کمک های غذایی فوری شده و افزوده 
که کمک های موجود به تنهایی قادر نبوده اند تبعات ناشی از 
فجیع ترین خشکسالی تاریخ افغانستان را بهبود دهند. به گفته 
این ســازمان، باوجود کمک های قابل توجهی که در ماه های 
اخیر برای خانواده های نیازمند ارسال شــده، 19.7میلیون 
کودک و بزرگسال، یعنی تقریبا 50درصد از جمعیت افغانستان 
گرسنه مانده و برای بقا نیازمند پشــتیبانی و حمایت فوری 
هستند. طبق اعالم سازمان نجات کودکان، فقط طی 2تا 3ماه 
گذشــته حدود 20هزار افغان دچار قحطی شده اند. بسیاری 
از خانواده های افغان پولی بــرای تامین غذا ندارند. همچنین 
 فقر مانع از آن می شــود کــه ابتالی کودکان به ســوءتغذیه
 به موقع درمان شود. گزارش های متعدد حاکی از آن است که 
خانواده ها برای تامین پول مورد نیاز برای خرید غذا، فرزندان 

خود را می فروشند.

درپی سلطه طالبان بر افغانســتان، دسترسی این کشور که 
همیشــه وابســته به کمک های خارجی بوده، به مؤسسات 
و نهادهای مالی بین المللی قطع شــد و همزمــان 9میلیارد 
دالر از دارایی های آن توســط آمریکا مسدود شد؛ اقدامی که 
موجب ایجاد بحران بانکی و مالی در افغانستان شد. همچنین 
تحریم های بین المللی علیه طالبان باعث شد جریان کمک های 
مالی به افغانستان قطع شود. در این میان، تصمیم اخیر دولت 
آمریکا درباره تخصیص 3.5میلیارد دالر از دارایی بلوکه شده 
مردم گرسنه افغانســتان به بازماندگان حمالت 11سپتامبر 
2001، انتقادات شدیدی به دنبال داشته است. سازمان ملل 
متحد و دیگر سازمان های بشردوستانه و امدادی طی ماه های  
اخیر در تالش بوده اند جریان کمک های مالی به افغانستان را 

احیا کنند و مانع از تداوم بحران انسانی در این کشور شوند.
به گفته سازمان نجات کودکان، روزانه کودکان گرسنه و مبتال 
به سوء تغذیه که قوت غالبشان نان است، به دست امدادگران 
این ســازمان مورد درمان قرار می گیرند. وب سایت الجزیره 
به نقل از آتنا ریبرن، مدیر رســانه ای سازمان نجات کودکان 
نوشته است: »کودکان افغان به جز زندگی در دل جنگ شیوه 
زندگی دیگری را نمی شناسند و اگر به سرعت اقدامی صورت 
نگیرد، جهانی به جز جهان گرســنگی و شــکم های خالی را 
هم به چشــم نخواهند دید.« به گفته ریبرن بــا وجود اینکه 
18.9میلیون کودک و بزرگسال در نیمه دوم سال جاری برای 
ادامه حیات به کمک های غذایی فوری نیاز دارند، کمک های 
مالی موجود تنها توان تامین غذای مورد نیاز 3.2میلیون نفر 
از آنها را دارد. به گفته این فعال حقوق بشری درحالی که توجه 
جهانی همچنان به جنگ اوکراین است، وضعیت در افغانستان 
روزبه روز وخیم تر می شود و هرروزی که بدون دریافت کمک 
سپری شود،  کودکان بیشتری جان خود را به دلیل درگیری با 

وضعیت های قابل پیشگیری از دست می دهند.
آنتونیو گوترش، دبیرکل ســازمان ملل متحد ماه گذشــته 
بزرگ ترین کارزار کمک مالی این ســازمان را برای کمک به 
افغانستان به راه انداخت تا به کمک آن بتواند 4.4میلیارد دالر 
برای مدیریت بحران غذا در افغانستان جمع آوری کند؛ اقدامی 
که تاکنون ناموفق بوده زیرا کشورهای اهدا کننده تنها نیمی از 

این مبلغ را تامین کردند.

 کریستین الگارد
رئیس بانک مرکزی اروپا

نــرخ تــورم ســاالنه در منطقــه یــورو به 
رکورد بی سابقه ۷.۵درصد رسیده که 
بسیار باالتر از هدف میان مدت بانک 
مرکــزی اروپــا یعنــی ۲درصــد اســت.  

)یورونیوز(

 آنتونیو گوترش
دبیرکل سازمان ملل

بایــد بگویــم کــه عمیقــاً نگــران خطــر 
گســترش گرســنگی در نقاط مختلف 
جهان به دلیل وضعیت متشنج امنیت 
غذایــی کــه در پــی جنــگ در اوکرایــن 
بــا آن مواجهیــم، هســتم. محصوالت 
کشــاورزی روســیه و اوکرایــن بایــد بــه 

بازارهای جهانی بازگردد. )رويترز(

 ند پرايس
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا

اظهــارات عمران خــان مبنــی بر نقش 
کاخ ســفید در برکنــاری او از قــدرت را 
تکذیب می كنم. اجــازه نخواهیم داد 
که تبلیغات منفی، اطالعات نادرست 
و دروغ مانــع روابــط دوجانبــه مــا بــا 
پاکســتان شــود؛ رابطــه ای کــه برایش 

ارزش قائلیم. )رویترز(

نقل قول جهان نما

کیوسک

گزارش

مرگ تلخ »شیرین«
نظامیان رژیم صهیونیستی »شیرین ابوعاقله«، خبرنگار معروف شبکه الجزیره در فلسطین را به ضرب گلوله   شهید شدند

شیرین ابوعاقله؛ 25سال پوشش خبری فلسطین
شــیرین ابوعاقله در سال 1971در شــهر بیت المقدس در 
یک خانواده مسیحی به دنیا آمد. او در دانشگاه یرموک در 
اردن، ابتدا معماری خواند، اما سپس به روزنامه نگاری تغییر 
رشته داد. پس از فارغ التحصیلی، به فلسطین بازگشت و با 
رســانه های مختلف ازجمله رادیو صدای فلسطین و شبکه 
تلویزیونی امان کار کرد. ابوعاقله یک ســال پس از تاسیس 
شــبکه تلویزیونی الجزیره در قطر، یعنی در ســال 1997، 
به عنوان خبرنگار عرب زبان به این شبکه پیوست و طی تمام 
این سال ها همکار این شبکه ماند. گزارش های ابوعاقله در 

جریان انتفاضه فلسطین در سال 2000، باعث شناخته شدن او در میان خبرنگاران فلسطینی 
شد. ابوعاقله، حمالت بزرگ رژیم اسرائیل به نوار غزه در سال های 2008، 2009، 2012،  و 2021را 
برای الجزیره گزارش کرد. الجزیره دیروز ویدئویی از ابوعاقله منتشر کرد که در آن می گوید: »من 
روزنامه نگاری را انتخاب کردم که به مردم نزدیک باشم. ممکن است واقعیت ها را نتوان تغییر داد، 
اما الاقل می توانم صدای مردمم را به گوش جهان برسانم.« او برای سربازان رژیم صهیونیستی 
چهره ای شناخته شده بود. یکی از همکاران او در الجزیره گفته که به خاطر می آورد در جریان 
انتفاضه دوم، ســربازان در خیابان های رام اهلل او را تمسخر می کردند و با یک بلندگوی دستی 

دائم کلمات پایانی او در گزارش هایش را تکرار می کردند: »شیرین ابوعاقله، الجزیره، رام اهلل.«

مکث

همزمان با هشــدار نهادهای 
اطالعاتــی آمریــکا دربــاره 
طوالنــی شــدن جنــگ در 
اوکراین، بسته پیشنهادی 40میلیارد دالری 
رئیس جمهــور آمریکا به اوکرایــن با اکثریت 
قاطع در مجلس نمایندگان این کشور تصویب 
شد. خبرگزاری رویترز گزارش داده که بسته 
کمک مالــی دولت جــو بایدن بــه اوکراین، 
368رأی مثبت گرفته است. در مقابل، 57نفر 
از نمایندگان هم به این بسته رأی منفی داده اند 
که عمدتا از حزب جمهوریخواه بوده اند. نانسی 
پلوســی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در 
بیانیه ای گفت: »این بســته نه فقط برای دفاع 

اوکراین از مردم، برای دفاع از دمکراســی در 
جهان خواهــد بود.« به مــوازات تصویب این 
کمک در مجلس نمایندگان، سنای آمریکا نیز 
جلسه ای برای شنیدن ارزیابی مدیر اطالعات 
ملی از چشــم انداز جنگ اوکراین برگزار کرد. 
آوریل هینز در این نشســت هشــدار داد که 
جنگ اوکراین طوالنی خواهد بود و مشــکل 
کمبود موادغذایی و افزایش قیمت در کاالهای 
خوراکی، تشــدید می شــود. او تأکید کرد که 
پوتین خود را برای جنگی طوالنی آماده کرده و 
محاسبه اش چنین است که بدتر شدن مشکل 
کمبود و گرانی، موجب تضعیف اراده آمریکا و 

اروپا می شود.

کمک 40میلیارد دالری آمریکا در راه اوکراین

اروپا
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گرینویچ

سقوط فروش خودروی صفر

 

مســکو: فروش خودروهــای ســواری جدید در 
روسيه در ماه آوریل گذشته در مقایسه با ماه مشابه 
ســال پيش 78.5 درصد كاهش یافــت. به گزارش 
 )AEB( یورونيوز، انجمن كســب وكارهای اروپایی
با انتشــار گزارشــی اعالم كرد فروش خودروهای 
صفر كيلومتر و نو در روســيه ماه آوریل گذشته 32 
هزار و 706 دســتگاه بوده كه این شمار كمتر از یک 
چهارم فروش ثبت شده در این تاریخ است. همچنين 
ركود اخير در بازار خودروی روســيه موجب شده تا 
مجموع فروش خودروهای سواری نو در چهار ماهه 
نخست ســال جاری ميالدی نيز در مقایسه با مدت 
مشــابه ســال پيش 43 درصد كاهش یابد. انجمن 
كسب وكارهای اروپایی همچنين پيش بينی كرده كه 
فروش خودروهای صفر كيلومتر در بازار روسيه طی 
سال 2022 در مقایسه با سال 2021 دست كم 50 

درصد پایين تر باشد.

تولد افسانه بارانحج قدیم

طول عمر با غذای سر وقت

نیويورك: نتایج یک مطالعه آزمایشــگاهی كه روی صدها 
موش انجام شده نشــان می دهد كم كردن كالری مصرفی و 
صرف وعده غذایی در زمان مناسب در روز، باعث افزایش طول 
عمر آنها می شود. دانشــمندان همواره بر این باور بوده اند كه 
دم دستی ترین توصيه برای داشتن طول عمر، »كمتر خوردن« 
است، هرچند پيروی از آن آسان نباشد. مطالعات پيشين كه 
روی حيوانات مختلف انجام شده نشان داده است كه محدود 
كردن مصرف كالری می تواند منجر بــه زندگی طوالنی تر و 
سالم تر شــود. حاال اما نتایج تحقيقات جدید می گویند ریتم 
روزانه بدن نيز نقش مهمی در طول عمر دارد. پژوهشگران در 
مؤسسه پزشکی هاوارد هيوز آمریکا دریافته اند موش هایی كه 
رژیم غذایی كم كالری داشتند، وقتی تنها در فعال ترین زمان 
روزانه خود وعده غذایی شــان را دریافت می كنند، عمرشان 
به طور قابل مالحظه ای افزایش می یابــد. در این مطالعه كه 
به مدت4ســال روی صدها موش انجام شــد، پژوهشــگران 
دریافتند رژیم غذایی كم كالری عمر جانوران را تا 10 درصد 
افزایش می دهــد. در همين حال زمانی كــه محققان تغذیه 
موش ها را فقط در یک وعده در شــب تنظيم كردند، زمانی 
كه موش ها بيشترین فعاليت را دارند، عمر آنان تا 35 درصد 

افزایش نشان داد.

کشف محل دفن اعضاي مافیا
 

الس وگاس: بــا پيدا شــدن دومين مورد بقایای انســانی 
در دریاچه ميد در آمریکا، افســانه هایی كــه از این دریاچه 
به عنوان محل دفــن مجرمان و اعضای مافيــای آمریکا در 
الس وگاس یاد می شد، دوباره مورد توجه قرار گرفته است. 
بقایای نخستين فرد روز یکشنبه اول مه از سوی 2 خواهر كه 
در حال قایقرانی بودند در یک بشــکه فلزی زنگ زده كه در 
گل و الی بســتر دریاچه گير افتاده بود، پيدا شد. به گزارش 
ایندیپندنت، هفته پيش نيز بقایای جســد مردی كه پليس 
می گوید احتماال اواسط 1970 هدف گلوله قرار گرفته بود، 
در فاصله نيم ســاعتی همين مکان كشف شد. هویت جسد 
هنوز شناسایی نشده ولی پليس الس وگاس تأیيد كرده كه 
به واسطه كفش هایی كه همراه جسد بوده این فرد احتماال 
در فاصله زمانی اواسط دهه 70 و اوایل دهه 80 ميالدی كشته 
شده است. پرونده ای در مورد احتمال قتل در مورد این مرگ 
باز شده است. كارشناسان هنر هفتم پيش بينی می كنند این 

كشف به نوشتن چند فيلم نامه منجر شود. 

 باشگاه
نویسندگان

پنجشنبه

 وقتی لبخند
  آخرین جان پناه است

اخيــرا كليپــی پخش شــده از 
دورهمی چند تــن از بازیگران 
مجموعه جوكر. دور هم نشســته اند و از ایــن گفته اند كه 
كارشان طنز است و خنداندن مردم؛ در نتيجه باید كارشان 
را انجام بدهند و این بدان مفهوم نيســت كــه از دردها و 
رنج های مردم بی خبرند. پخش این كليپ هم باعث شد تا 
هجمه زیادی عليه ایــن طنزآفرین ها اتفاق بيفتد. موضوع 
هجمه ها هم این بود  كه وقتی ما   داریم  سختی می كشيم، 
شــما چرا باید این جوری صحبت كنيد و شــبيه آن. این 
یادداشــت، قصد دارد كمی به این موضوع بپردازد؛ اینکه 
واقعا در شرایط سخت، همه ما باید از سختی و رنج و دردها 

بگویيم یا چه؟
در فلســفه اخالق، اصلی وجود دارد كه درباره تعریف »امر 
اخالقی« به كار می برند. می گویند ببينيد كه اگر همه مردم 
دیگر و همه مردم دنيا كاری یــا رفتاری را كه مدنظر دارید 
انجام بدهند، دنيا چه شکلی خواهد شد. اگر دنيا تبدیل به 
دنيایی بهتر شــود، پس این امر، اخالقی است؛ در غير این 
صورت باید درباره اش بيشتر فکر كرد. به نظرم ایده جالبی 
اســت. یک لحظه به این فکر كنيد كه در ایران امروز ما كه 
همه مان از ســختی ها و دردهای مردمانش مطلع هستيم، 
همه بخواهند بازتابی ا ز این رنج ها باشند. در این صورت چه 
خواهد شد؟ سؤال بعدی این است كه مگر ما خودمان این 
رنج ها و ســختی ها را تحمل نمی كنيم، یعنی از وجود آنها 

بی اطالع هستيم؟
اجازه بدهيد به یک بيمارستان ســفر كنيم؛ به بخشی كه 
مریض های بداحوال را نگهداری می كنند؛ حتی مریض هایی 
كه گاهی به آخر خط رسيده اند و روزهای آخرشان را دارند 
طی می كنند. آیا پرستارها، پزشــکان، نگهبان و نيروهای 
خدماتی بيمارســتان باید بيایند و به صراحت بگویند كه 
كارتان تمام اســت؟ یا همه كســانی كه به آن بخش تردد 
می كنند، از غم و غصه و پایان زندگی بگویند؟ این بيماران 
خودشــان درگير درد و رنج هســتند، خانواده هایشان نيز 
درگير با این رنج ها هســتند، دیگر چه لزومی دارد كه بقيه 
بيایند و از این رنج ها بگویند؟ آیا باید از همه انتظار داشته 
باشيم از پایان زندگی بگویند؟ پزشک در چنين وضعيتی 
كار خودش را انجــام می دهد؛ یعنی تشــخيص همراه با 
واقع گرایی. پرستار هم همچنين؛ دیگر نيروها و همکاران 
بيمارســتانی نيز چنين كاری می كنند. در این ميانه حتی 
نياز به نيروهــا و همکارانی وجود دارد كــه به این بيماران 
روحيه باالیــی بدهند. بله، حقيقت این اســت كه كار این 
بيماران تمام اســت اما این اخالقی نيست كه حتی با علم 
به چنين حقيقتی، بخواهيم كه اميدشــان را نااميد كنيم. 
روحيه دادن به این بيماران، اخالقی ترین كاری اســت كه 
می توانيم بکنيم؛ آن هم در بيمارســتانی كه هر كسی دارد 
كار خودش را می كند و روحيه دادن به معنای این نيست كه 
پزشک، بی خيال عالئم حياتی بشود و پرستار هم سرم ها و 

دوا و داروهای دیگر را قطع كند و... .
اخيرا كليپی در فضای مجازی دســت به دست می چرخد 
كه ماجرای زندگی یک آرایشــگر آلمانی را روایت می كند. 
این آرایشگر شش روز در هفته در آرایشگاهی در برلين كار 
می كند. سپس یکشــنبه ها كه معادل جمعه های تعطيل 
ما باشــد، كيف آرایشگری اش را برداشــته و به 2 مركزی 
می رود كــه آن جا را تحت عنوان ایســتگاه آخــر بيماران 
می شناسند. او موهای این بچه ها را رایگان كوتاه و اصالح 
می كند. به خاطر همين معروف به دكتر تونی شــده است. 
دكتر مجتبی لشــکربلوكی، در كانال خودش این كليپ را 
گذاشته و سپس اشاره كرده كه »تفاوت قهرمانان اینچنينی 
با ما آدم های عادی در این است كه ما می خواهيم كارهای 
بزرگ و توفانی انجام دهيم و هيچ گاه هم انجام نمی دهيم 
ولی اینان در جست وجوی كارهای كوچک عملی اند، ولی 

انجام می دهند...«.
حاال من نمی خواهم بگویم قصه ما این قدر وخيم اســت، 
صرفا به عنوان یک مثال آن را مطرح كردم تا به نتيجه مان 
برسيم. حقيقت امر این اســت كه در وضعيت سختی، ما 
بيشــتر از اینکه به نامهربانی و بــه هم پریدن ها و نقدهای 
بی رحمانه و انتشــار نااميدی نياز داشــته باشيم، نيازمند 
آرامش و اطمينان و نقدهای درست و ایجاد راه حل هستيم. 
به عبارت دیگر، به جای اینکه بخشی از این فرایند نااميدی 
و رنج باشيم، بخشی از فرایند اميد و راه حل باشيم  و به قول 
دكتر استفان كاوی، به جای اینکه داور باشيم، نور باشيم. 
اینها بدان مفهوم نيست كه بی خيالی طی كنيم؛ اكيدا. اما 
به روایت دكتر مصطفی ملکيان، باید كه بين ارزش داوری ها 
و واقع داوری هــا تفاوت قائل بشــویم. این روزها بيشــتر 
داوری های ما مبتنی بر هيجان و خشم و عصبانيت و... است 
كه می شود ارزش داوری. درحالی كه واقع داوری، داوری های 
مبتنی بر منطق و واقعيت و اطالعات درست و البته توجه به 

نتایج و زمان مطرح كردن چنين داوری هایی است.
یک بيمار اتفاقا وقتی كه مریض می شــود نياز بيشتری به 
غذاهای مقوی و برخوردهای مطمئن تر دارد. یک انســان 
غمگين و افسرده و درگير با ســختی و رنج هم درست در 
چنين شرایطی است كه نياز بيشــتری به روحيه گرفتن و 
طنز و خنده و... دارد. مگر قرار است همه 24ساعت و همه 
روزهای هفته را درگير غم و غصه باشيم؟ باور كنيد حتی در 
موقعيت های بغرنجی چون جنگ نيز همه زمان سربازان و 
مدافعان به جنگ و سختی و غم نمی گذرد؛ اتفاقا باید آواز 
هم بخوانند و لبخند هم بزنند و روحيه هم داشــته باشند؛ 
در كنارش باید دفاع هم بکنند و جنگ هم داشــته باشند. 
شاید بخشی ازجامعه امروز ما در حال از دست دادن روحيه 

و اميد خود باشد.
 اتفاقا در چنين روزهایی، بيشــتر از هميشه نيازمند طنز و 
روحيه دادن و اميد داریم. باور كنيم كه با توپ و تشر زدن به 
طنزپردازانی كه دارند صرفا ما را می خندانند تا چند ساعتی 
غم ها را فرامــوش كنيم و به اميد داشــتن ایمان بياوریم، 
چيزی به دســت نمی آوریم؛ تنها نااميدتر می شویم. بيایيد 
كمی با اميدآفرینان و لبخندآفرینان عصر خومان مهربان تر 
باشــيم؛ چرا كه این روزها به مهربانی و لبخند و با هم بودن 
و... نياز بيشتری داریم؛ این حداقل كاری است كه از دست 

تک تک ما بر می آید، اینطور نيست؟

حافظ

ياری اندر کس نمی بینیم ياران را چه شد؟

دوستی کی آخر آمد دوستداران را چه شد؟

»... و در آنجا بودیم تا روز ترویه كه هشـتم شهر ذی الحجه 
بوده باشد. در آن روز در مسجدالحرام رفتيم و از چاه زمزم 
غسل كردیم، و در حجر اســماعيل زیر ميزاب رحمت، 

احرام به حج تمتع بستيم و از آنجا روانه منی شدیم.«
محمداسماعيل ترخانی سميرمی / 1240قمری

حاجيان دوباره قرار اســت به حج روند و تمتع به جای 
گذارند، از پس سال های سخت و صعب شيوع این ویروس 
منحوس. حاال باید دوباره جامه ســپيد احرام ببندند و 
راهی ســرزمين وحی شــوند به طریق مألوف و معهود 
قدما. همين چند روز پيش )یکشــنبه، 18اردیبهشت( 
بود كه فرا خواندند آنانی كه خواهان طواف اند گرداگرد 
كعبه. كسانی كه سعی دارند برای صفا و مروه و دوست 
می دارند اقامت در صحرای عرفــات را و رمی جمرات را 
تا خود را بياالیند و بپاالیند آلودگی های دنيوی را و تنی 

سبک كنند.
در هميــن حال وهــوا، عصــر سه شــنبه، بيســتم 
اردیبهشت، نشســت »حج قدیم« با موضوع رونمایی 
قدیمی ترین فيلم از مناســک حج به روایت اروپائيان، 
در مركز دایره المعارف بزرگ اسالمی برگزار شد. اثری 
 صامت ســاخته فيلمســاز هلندی با نام جورج كروگرز 
)George Krugers( كه برای نخســتين بار در ایران 
به نمایش درآمد تا روایتی باشد از موسم حج در نزدیک 
به یک سده قبل. فيلمساز سوم فوریه1928 )13بهمن 
1306 / 10شعبان 1346( با مسلمانان هند شرقی هلند 
از اندونزی همرا ه شد و عزم حجاز كرد. سفری و فيلمی 

كه تا موسم حج و عيد قربان یعنی 9خرداد1307 ادامه 
یافت و چون خود می دانست ورود غيرمسلمانان به مکه 
و مدینه ممنوع اســت ظاهرا خود را مسلمان جلوه داد 
و توانســت با این پوشــش وارد حرمين شریفين شود؛ 
چنان كه در جده دوربين بی هيچ واهمه ای در نزدیکی زوار 
است اما در مکه و به ویژه مسجدالحرام بيشتر بر بلندی 

تصویر گرفته است.
این ســفر در 8جوالی1928 )17تير1307( به پایان 
رسيد و فيلم در پایيز همان سال در هلند به نمایش درآمد 
و سازنده تالش كرد فيلم را در نمایشگاه پاریس نمایش 
دهد اما مورد اســتقبال قرار نگرفت و تنها یکی دوبار به 
نمایش درآمد و به فراموشی سپرده شد تا همين 2سال 
قبل كه خبر آمد نسخه اصلی آن در موزه چشم آمستردام 

در هلند موجود است.
نکته جالب در این فيلم بقایای تخریب مزار حضرت حوا 
در جده است - و اصال نام این شهر به همين سبب بر آن 
نهاده شده است - و افزون بر آن، معماری شهرهای مکه 
و مدینه، شيوه زندگی مردم آن سرزمين، تناول اطعمه 
و اشربه در آن روزگار و حتی آداب كفن و دفن ميت در 
سفرهای دریایی اســت. همچنين در این فيلم، نمایی 
از كنســولگری ایران در جده به تصویر كشيده شده كه 
تنها تصویر موجود از آن اســت.این مســتند تازه یاب 
اگرچه كهن ترین فيلم در اختيار از مناسک حج است اما 
قدیمی تر از آن، فيلمی است كه ارنست شودزاک، یکی 
از كارگردانان مســتند علف - كه در سال1925 درباره 
كوچ بختياری ها ساخته شــد - از حج ساخت اما نسخه 
اصلی اش در آتش سوزی از ميان رفت و اكنون چيزی از 

آن در دست نيست.
با نمایش این مستند 74دقيقه ای حاال آگاهی ما از رسوم 
موســم حج در نيمه دوم دهه نخســت سده چهاردهم 
خورشيدی افزون تر از گذشته شده و راه یاب و راه گشایی 
است برای پژوهش های اسالم شناســی، مردم نگاری و 

تاریخی موسع  تر و مفصل تر.

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

عیسی محمدی
روزنامه نگار

سارا کريمانچهره
روزنامه نگار

خالــق جنگل هــای مه آلــود این 
اردیبهشت 92ساله می شود؛ حسين 
محجوبی، هنرمند پيشکسوتی كه 
آثارش در بسياری از مجموعه های 
مهم ایران و جهان نگهداری می شود. 
او در سال1309 در الهيجان چشم 
به جهان گشود و در سال1338 در 
رشته نقاشــی از دانشکده هنرهای 
زیبا فارغ التحصيل شــد و همزمان 

دروس معماری را نيز گذراند. 
حســين محجوبــی از هنرمندانی 
اســت كه دارای ســبک شخصی 
است، آثار نقاشی او همواره ملهم از 
زادگاه اوست. از منظر سبک شناسی 
می تــوان نقاشــی هایش را نوعی 
منظره نــگاری ســمبليک قلمداد 
كــرد؛ مناظــری كه بــا رنگ های 
شفاف و درخشان طبيعت گيالن را 
بازنمایی می كنند. طبيعتی راز آلود، 
ســپيدارهایی كه تکثير می شوند و 
حالتی نامتناهی به فضا می بخشند. 
در اغلب آثــار حســين محجوبی 
اســب هایی وحشــی حضور دارند 
كه می توان معنای نمادین اســب 
در باور و فرهنگ ایرانی و نســبت 
آن با طبيعت منطقه را وجهه ای از 

نمادگرایی آثار او تعبير كرد، از سوی 
دیگر نقاشی های حسين محجوبی 
از منظر شاعرانگی می تواند ژانری از 
رمانتيسيسم تلقی شود؛ گستره ای 
از طبيعت كه یادآور نقاشان هلندی 
و شــمال اروپا و مکتب هاگو است. 
در تركيب بندی نقاشان این مکتب 
اغلب دوســوم اثر را به پهنای آبی 
آســمان اختصــاص می دهنــد و 
طبيعت را به مثابه مفهومی عميق 
و مانــوس بازنمایــی می كنند. از 
آثار مانــدگار او در زمينه معماری، 
طراحی و ســاخت پارک ســاعی 
تهران در ســال1342 و نظارت بر 
اجرای ســاخت پارک هــای ملت، 
نياوران، جمشيدیه و شفق و خزانه 
است. حسين محجوبی هنرمندی 
پر كار اســت كه تا كنــون در بيش 
از 90نمایشــگاه داخلی و خارجی 
حضــور داشــته اســت و چندین 
جایــزه بين المللــی ازجمله جایزه 
هانس كریســتين آندرســن برای 
تصویر سازی  كتاب »افسانه باران« 
به خــود اختصاص داده اســت. به 
مناسبت 92ســالروز این هنرمند 
برجسته و بزرگداشــت او 18اثر از 
وی از روز جمعــه 23اردیبهشــت 
 در مــوزه هنرهای زیبــا مجموعه

فرهنگــی- تاریخــی ســعدآباد 
به نمایش درمی آید.

حمیدرضا محمدینگاه
روزنامه نگار

فکر پــول خرج كردن، فکــر خریدن چيزی 
زیبا اما غيرضروری برای خودم، هميشــه بر 
دوشم سنگينی كرده است. این حس از كجا می آید؟ از پدرم؟ او كه 
با وسواس سکه هایش را می شــمرد و هر وقت می خواست پولی به 
من بدهد، روی هر اسکناسی انگشــت می كشيد كه مبادا اسکناس 
دیگری به آن چسبيده باشد؟ او كه از رستوران رفتن بيزار بود و بيرون 
از خانه حتی یک فنجان چای هــم نمی خورد، چون قيمتش معادل 
یک بسته چای كيسه ای در سوپرماركت بود؟ آیا تحت تأثير تربيت 
سختگيرانه پدر و مادرم است كه هميشه ارزان ترین لباس، ارزان ترین 
كارت پســتال و ارزان ترین غذای منو را انتخاب می كنم و برچسب 
قيمت لباس ها را با همان دقتی می خوانم كه مردم قبل از تماشــای 

اثری در موزه توضيحات زیر تابلو را می خوانند؟ 

- )افسر نازی(: یه جوک برامون بگو.
+)ســابو، صاحب رســتوران(: یه فرمانده 
آلمانی بود توی یه اردوگاه اسرای جنگی به اسم مولر. یه چشمش 
مصنوعی بود. یه وقتایی كه زندانی هــا كفر مولر رو درمی آوردند، 
برای اینکه به زندانی ها ثابت كنه یه آلمانــی اصيله، به یه زندانی 
می گفت بهش بگه كدوم چشــمش اصله و كــدوم مصنوعی. اگه 
درست می گفت اونو می بخشــيد، ولی اگه زندانی اشتباه می كرد، 
تيربارانش می كرد. یه روز یه زندانی بود به اسم ژاكوب، اونو آوردش 
برای این بازی. ژاكوب یه نگاهی بــه فرمانده مولر انداخت و گفت: 
چشم چپ شما مصنوعيه. فرمانده گفت از كجا فهميدی؟ در همين 
موقع ژاكوب گفت: جناب فرمانده، چون تنها از چشــم چپتون با 

مهربونی به من نگاه می كنيد.

جومپا الهیری

رولف شوبل

همین حوالی

دیالوگ

بوک  مارک

يکشنبه غم انگیز

آخر مصور

تماشاخانه

  درخت و زندگی/ اثر: جمال رحمتی

   ناخن گیری فیل در باغ وحش ارم تهران/ عکس ها : همشهری/ منا عادل
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یادداشت سربازانی 
با پینه های مقدس

نویسنده ای که فکر نکند
نمی تواند بنویسد

قهرمانی پاس 
شانسی نبود

حاشیه نویسی از دیدار رهبر معظم انقالب 
و کارگران نمونه کشور 

احمد مدقق، نویسنده افغان تبار 
از نوشتن درباره افغانستان می گوید

گفت وگو با محسن گروسی، مهاجمی که آخرین گل 
قهرمانی یک تیم باشگاهی ایران در آسیا را به ثمر رساند

121315
اردیبهشت، شیراز، حافظ، 

غزل سرودن
اردیبهشــت، شیراز، حافظ، 

غزل سرودن
یا در کنار سعدی شعر تو را 

ستودن
من در بهــار نارنــج، غرقم 

بهارگونه
شــیراز شهر عشــق است، 

بی حرف و آزمودن
یارا بیا و بنگر، حیف است گر نبینی

اردیبهشت شیراز، حافظ، غزل سرودن )1(
همه ایران در اردیبهشــت، بهشــت است و مرکز 
این بهشت، شیراز است؛ از همین رو نیمه این ماه 
بهاری را که نیمه بهار نیز هســت، به بهانه جشن 
»بهاربد«، روز شیراز نامیده اند. هنگامی که صحبت 
از جاذبه های تاریخی و گردشــگری بســیاری از 
شهرهای ایران می شــود، بسیاری از این جاذبه ها 
ده ها کیلومتر خارج شهر هستند اما عالوه بر اطراف 
شــیراز که کلی جاذبه تاریخی و میراث فرهنگی 
درخشــان و منحصربه فرد چــون مجموعه های 
تخت جمشید، پاســارگارد و نقش رستم دارد، در 
خود شهر هم با تنوعی چشــمگیر از نقاط دیدنی 
و تاریخی مواجهیم. پیشنهاد من به عنوان فردی 
عاشــق شــیراز، برنامه ریزی دقیق برای استفاده 
بهینه از فضا و زمان است. به عنوان نمونه بهتر است 
مسجد نصیرالملک را در ساعات آغازین روز ببینید 
که زاویه تابش خورشــید، نمــای زیباتری ایجاد 
می کند یا بعدازظهرهای حافظیه و سعدیه لطف 

بیشتری نسبت به وسط روز دارد.
شما برای لذت بردن در شــیراز نباید کار زیادی 
انجام دهید؛ همین که در ســاعات اولیه صبح یا 
بعدازظهر در باغ های بســیار زیبایــی چون ارم، 
عفیف آباد، نارنجســتان قوام و دلگشا قدم بزنید، 
کافی است. حاال اگر بهار نارنجی هم از روی درخت 
بچینید و با ناخن، خراشــی روی آن داده و گه گاه 
آن را استشمام کنید که دیگر قابل وصف نیست. 
پیشنهاد می کنم از بستنی فروشی های معروف بلوار 
ارم یا جهادسازندگی یک بستنی یا فالوده شیرازی 
بگیرید و قدم زنــان در بــاغ ارم نوش جان کنید. 
برای اینکه شیراز و بیشــتر جاذبه های اطرافش 
را ببینید دست کم ســه چهار روز زمان نیاز دارید. 
به عنوان نمونه، اگر حال و حوصله حدود 3کیلومتر 
پیاده روی دارید پیشــنهاد من برای روز اول این 
است که شــیرازگردی را از خانه زینت الملوک و 
موزه فارس شناسی اش در خیابان لطفعلی خان زند 
شروع کنید، سپس از نارنجستان قوام که در دوره 
قاجاریه محل اقامت حاکم شیراز بوده بازدید کنید. 
بعد از آن مسجد نصیرالملک را که شاهکار معماری 
اسالمی و سمفونی رنگین کمان نور است، ببینید. 
در ادامه به ترتیب مدرسه خان، بازار سنتی شیراز با 
تأکید بر سرای مشیر، مجموعه زندیه شامل حمام، 
بازار و مســجد وکیل، عمارت کاله فرنگی )موزه 
پــارس( و ارگ کریم خانی را ببینیــد. همه اینها 
تقریباً در یک مسیر قرار دارند. شیراز از نظر معنوی 
هم برجسته اســت و به خاطر وجود حرم حضرت 
احمدبن موسی)ع( معروف به شاهچراغ به عنوان 
سومین حرم اهل بیت ایران از آن یاد می شود. این 
شهر را همچنین شهر »شــعر و باغ و گل و بلبل« 
می دانند. خواجوی کرمانی که سال های زیادی از 
عمرش را در سفر به کشورهای مختلف سپری کرد، 
در شیراز آرام گرفت و در مجاورت دروازه قرآن به 
خواب ابدی رفت. اســتاد سخن سعدی هم که به 
قول خودش جهانگردی بوده که »در اقصای عالم 

بگشتم بسی«، درباره شهر خود می گوید:
چه شام و چه مصر و چه بر و چه بحر

همه روستایند و شیراز شهر
حضرت لسان الغیب هم درباره شیراز می فرماید:

شیراز معدن لب لعل است و کان حسن
من جوهری مفلسم ایرا مشوشم
شهری است پرکرشمه حوران 

ز شش جهت
چیزیم نیست ور نه خریدار هر ششم

آرامگاه های هر سه نفر از زیبایی خاصی برخوردار 
است، به ویژه حافظ که همیشــه دلرباست و تفأل 
کنار آرامگاهش، آرام بخش جان؛ اگر خوش شانس 
باشید و نسیمی بوزد و آسمان هم سرشک زاللش 
را ارزانی دارد، دیگر مصداق »ما باده نخورده ایم و 
مستیم« می شود. شما مشکلی برای اقامت در شیراز 
ندارید. پیشنهاد می کنم در کنار هتل های فراوان با 
ستاره های متفاوت و مهمانسراها و مهمان پذیرهای 
گوناگون، از بوم گردی هــا و بوتیک های زیادی که 
در یک دهه گذشته در محیط های زیبا و فضاهای 
دلنشین در این شــهر راه اندازی شده است، غافل 
نشوید. شیراز رستوران های درجه یک و باکیفیت 
فراوانی دارد که در ســایت های معتبر گردشگری 
می توانید آنها را به راحتی پیدا کنید. در ســفر به 
شیراز از غذاهای محلی این شهر همچون کلم پلو، 
هویج پلو، قنبرپلو، آلبالوپلو، دوپیازه آلو و  آش سبزی 
غافل نشوید. اگر حال وهوای قدم زدن در محیطی 
روستایی به سرتان زد، حتماً به »قالت« بروید. این 
روستای زیبا با معماری پلکانی در نزدیکی کوه قالت 
)کوه سرخ( در 3۶کیلومتری شــمال غرب شیراز 
قرار دارد و اردیبهشــت13۹۸ به عنوان نخستین 
بافت روســتایی تاریخی طبیعی استان فارس در 
فهرست میراث ملی ایران به ثبت رسید. رودخانه 
قره آغاج نیز که از ارتفاعات کوه تاسک سرچشمه 
می گیرد و تا پایین دست را سیراب می کند، جلوه ای 
زیبا به این روستا که درختانی چندصد ساله دارد، 

بخشیده است.
عالوه بر مــواردی که از آنها اســم بــردم، دیدن 
مکان های زیبایی چون عمارت شاپوری در خیابان 
انوری و خانه فروغ الملک )موزه هنر مشکین فام( 
در محله سنگ سیاه را نیز از دست ندهید. در پایان 
هر جای شیراز رفتید، موقع غروب خوردن بستنی 
یا فالوده شیرازی و عرقیجات آرام بخش پشت ارگ 

کریم خانی را فراموش نکنید.
پی نوشت: 

1- قسمتی از شعر محمدرضا سروستانی

منظر فرهنگی 
اورامانات

کردســتانی ها خیلی وقت 
بود که منتظر بودند تا یکی 
از خاص ترین مناطق ایران، 
ثبت جهانی یونسکو شود؛ 
اتفاقی که در ســال 2021 
باالخره افتاد و کردستانی ها 
را حســابی خوشحال کرد. 
اورامان، منطقه ای تاریخی با 
بافت پلکانی و آداب و رسوم 
خاص است که در استان های 
کردستان و کرمانشاه واقع 
شده. سبک زندگی خاص و 
شیوه کشاورزی در دامنه های 
پرشــیب، از بارزتریــن 
ویژگی های این منطقه است.

راه آهن سراسری 
ایران

همان سالی که اورامانات 
ثبت یونسکو شد، راه آهن 
سراسری ایران هم به این 
افتخار دســت یافت. این 
خط سراســری راه آهن، 
اســتان های گلســتان، 
مازندران، سمنان، تهران، 
قم، مرکزی، لرســتان و 
خوزستان را به هم متصل 
می کند و 1400کیلومتر طول 
دارد. این خط سراســری 
راه آهن، هم از نظر ساخت 
و هم از نظر گردشــگری و 
قدمــت و جاذبه هایی که 

دارد، منحصر به فرد است.

جنگل های هیرکانی

ایــران، دو اثر طبیعی ثبت 
شده در یونسکو دارد: کویر 
لوت و البتــه جنگل های 
هیرکانی. ایــن جنگل ها 
هم مثل راه آهن سراسری 
ایران، کال بین استان های 
گلستان و مازندران و گیالن 
و خراسان شمالی و سمنان 
گســترش یافته است. در 
واقع این جنگل ها از پارک 
ملی هیــرکان جمهوری 
آذربایجان آغاز شــده و تا 
خراسان شــمالی امتداد 
دارد؛ یک جورهایی اطراف 
دریای خزر را شامل می شود.

چشم انداز 
باستان شناسی 

ساسانی منطقه فارس

بیشترین جاذبه های تاریخ 
ایران باستان را باید در استان 
فارس جســت وجو کرد؛ 
جایی که همه ساله پذیرای 
گردشگران داخلی و خارجی 
زیادی هم هست. حاال آثار 
به جا مانده از دوره ساسانی 
در شهرستان های فیروزآباد، 
کازرون و سروستان به شکل 
یک پرونده در یونسکو ثبت 
شده؛ شامل شهر باستانی 
بیشــاپور، غار شاپور، کاخ 
ساسانی سروستان، شهر 
باستانی اردشیر خوره، کاخ 
اردشیر بابکان، قلعه دختر، 
نقش برجسته دیهیم گذاری 
و نقش برجســته پیروزی 

اردشیر بر اردوان.

شهر تاریخی یزد

یزد هم جزو فهرستی است 
که در 5ســال اخیر به ثبت 
یونسکو رسیده است. مزیت 
بزرگ این شهر که باعث شد 
تا ثبت جهانی شود، بافت و 
ساخت معماری خاص بخش 
سنتی آن است. بادگیرها، 
مناره ها، گنبدها، حمام ها، 
بازارچه هــا، آب انبارهــا، 
مسجدها، حسینیه ها، لردها، 
کارگاه های کوچــک و... از 
شاخصه های معماری سنتی 
این شهر محسوب می شوند 
که بخشی از آنها پابرجا مانده.

آخرین میراث های 
ایرانی ثبت شده 

در یونسکو

علیرضا کتابدار 

 روزنامه نگار 
و فعال گردشگری

وقتی هومن حاجی عبداللهی را می خواهید به یاد بیاورید، او را با چه چیزهایی در ذهن تان به یاد می آورید؟ 
کودکان و نوجوانان و حتی بزرگ ترها، تا ســال ها او را با عروسک »پنگول« به یاد می آوردند. بزرگ ترها با 
سریال های »پایتخت« و »نون خ« و...  حتی فیلم های سینمایی ای چون »سامورایی در برلین« و »گینس« 
و »اختاپوس« و »پیشــونی سفید«. عالقه مندان دوبله و صداپیشــگی نیز او را با دوبله هایی که داشته به 
یاد می آورند. عالقه مندان مجریان تلویزیونی هم بــا اجراهایی چون »در صد ثانیه«، »جام طالیی«، »گوی 
طالیی«، »مثلث«، »راه شــب« و... . اما حاال او را باید با ســریال های رمضانی تلویزیون هم به یاد بیاوریم؛ 
سریالی به نام »خوشنام« که برای اولین بار، به این مرد همه فن حریف فرصت داد تا در نقش اول یک مجموعه پربیننده ظاهر شده و 
خوش بدرخشد. به گفته خودش، حتی زمانی که درگیر اجرا و صداپیشگی هم بوده، بازیگری می کرده؛ جالب اینکه از سی و هفتمین 
جشنواره بین المللی تئاتر فجر هم جایزه بهترین بازیگر مرد را برای نمایش »تناسخ، سه تا 35تومن« گرفته است. این روزها بسیاری 
از بینندگان، پیگیر سرگذشت و سرنوشت شهرام سریال خوشنام بوده و هستند؛ سریالی که به خوبی جا افتاد و بخت با این بازیگر 
یار بود که ابر و باد و مه و خورشید و فلک دست به دست هم دادند تا نخستین تجربه نقش اولی اش، تجربه ای دلپذیر باشد. گفت وگوی 

روز هفتم با این بازیگر و دوبلور و صداپیشه را درباره این سریال و موضوعات دیگر پیش رو دارید.

سال ها منتظر نقشی جدی بودم

    خوشــنام، از ســریال های 
پرمخاطب  ماه رمضان امسال بود. 
به عنــوان بازیگر نقــش اصلی و 
کلیدی آن، از ایفای نقش شــهرام 

برایمان بگویید...
من سال ها بود که در زمینه طنز و کمدی فعالیت 
می کردم اما در کل دنبال فرصتی بودم که یک 
نقش جدی ایفــا کنم. در خوشــنام هم نقش 
شهرام جدی بود. در این سریال، دوست داشتم 
در کنار بازیگرانی که شهره اند به کمدی کار بودن 
و طناز بودن، کار خودم را جــدی انجام بدهم. 
شهرام، البته شخصیتی بود که شاید در برخی 
موقعیت ها که قــرار می گرفت، خنده هم ایجاد 
می کرد اما در کل شخصیتی پرخاشگر و خشن 
و جدی بود. من هم واقعاً دنبال چنین فرصتی 

بودم.
    بازخوردهای این سریال 

چطور بود؟
خدا را شکر خیلی خوب بود. من 
از همان اول که قصه را خواندم، 
پیش بینــی می کــردم که کار 

بگیرد و مورد توجه واقع شود.
    چطور؟

قصه ای جذاب بود که هم در دل 
خودش ماجرای عشقی داشت، 
هم خشــونت داشت، هم خنده 

داشــت، هــم پیام های 

غیرمســتقیم. همه  چیز را با هم داشــت و من 
حدس می زدم که برایش اتفاقات خوبی بیفتد. 
این اســتقبال با توجه به اینکه پخش سریال به 
 ماه مبارک هم افتاد و در شــبکه یک هم پخش 
می شــد و در ســاعت خوب کنداکتور هم قرار 

داشت، بیشتر هم شد.
    شهرام سریال خوشنام خیلی هم 
دور از باور برای ما نیست و مابه ازای 
آن را در جامعه بســیار این روزها 

می بینیم. اینطور نیست؟
بله، همینطور است. چنین شخصیتی مابه ازای 
بیرونی هــم در جامعه دارد. هــم خودم چنین 
مابه ازایی را دیده ام و هم چون بچه جنوب شهر 
بوده ام، از این مــدل آدم ها زیاد دیــده ام. البته 
من همه تالشــم را کردم که این شخصیت زیاد 
کلیشه ای و شــبیه نمونه های بیرونی اش 

نشود.
    منظورتان چیست؟

یعنی ســعی کردم شخصیت 
شــهرام را خاص خودم کنم؛ 
نوع راه رفتن، اخالقیات، حرف 
زدن، واکنش ها و سبک زندگی 
و ســبک رفتاری اش را سعی 
کردم مال خودم کنم؛ یعنی به 
اقتضای ســریال اگر هم قرار بود 
که یک شخصیت الت بسازم، یک 

»الت« جدید و به روز باشد.

    از ســال های گذشــته مرسوم 
بوده برای  ماه رمضان ســریال های 
مناسبتی و مذهبی با سکانس هایی 
از افطار و سحر و پیام های مستقیم 
دیگر ساخته می شــد اما سریالی 
چون خوشنام که مســتقیمًا پیام 
مذهبی ندارد و در الیه های پنهان 
دیالوگ هایش این فرهنگسازی را به 
دوش می کشد تا چه اندازه می تواند 
برای مناسبت هایی چون  ماه رمضان 

موفق باشد؟
این اتفاق خوبی برای خوشنام بود. سریال های 
رمضانی غالباً مناســبتی هســتند اما ما چنین 
نبودیم. اینطور نبود که مثاًل سفره سحر و افطار 
و پیام های مستقیمی داشــته باشد. اگر پیامی 
هم داشت خیلی زیرپوستی و در خفا و در قالب 
یک قصه و داســتانی اجتماعی به مــردم داده 
شــد. فکر می کنم این مدل پیام رسانی موفق تر 
باشد تا اینکه بخواهیم کلیشه ای صحبت کنیم 
و به طــور مســتقیم پیامی به خورد تماشــاگر 
بدهیم. ســریال الیه های مختلفی داشــت که 
پیام های غیرمســتقیمی در آنها پنهان شــده 
 بــود و همین هــا باعث می شــد تا خبــری از 

کلیشه نباشد.

آدم حتی از فردای خودش 
هم خبر ندارد و نمی دانیم 
اصالً فردا زنده هستیم یا 

نه. من فقط سعی می کنم 
امروزم را درنظر بگیرم و 

نسبت به دیروزم پیشرفت و 
حرکت بهتری داشته باشم

    و اساســًا چقدر مهم است که 
در این قالب های مخاطب پســند و 
موضوع روز با پرداخت غیرمستقیم 

سریال ساخته شود؟
ببینید، االن در شــرایط عجیبی به سر می بریم؛ 
از حیث رقابــت و رقبایی که وجــود دارد. االن 
پلتفرم ها، فضای مجازی و... به رقابت با تلویزیون 
آمده اند. در نتیجه تلویزیــون باید کارهایش را 
به روز رسانی کند و ســبک کارش به روز باشد؛ 
یعنی دیگر به صالح نیست ریتم سریال ها مثل 
گذشته باشــد. قباًل شما ســریال هایی با ریتم 
کند در تلویزیــون می دیدید که اتفاقاً خیلی هم 
بیننده داشتند اما همه اینها برای عصر خودش 
و نسل خودش بود و امروزه دیگر جوابگو نیست. 
االن با توجه به رشــد تکنولوژی و پیشرفتی که 
اتفاق افتاد و ســرعتی که دنیــا امروز درگیرش 
شــده، همه  چیز باید به روزرسانی شــود. ما در 
عصری هســتیم که هر خبر و اتفاقی در عرض 
چند دقیقه قابلیت ترند شــدن دارد. در نتیجه 
باید استانداردهای جدیدی برای تولیدات سریال 
و دیگر محصوالت درنظر گرفته شــود. به نظرم 
خوشنام هم سعی کرده است این استانداردها را 

داشته باشد و به روز ظاهر شود.
    هم اکنون مشــغول چه کاری 

هستید؟
هم اکنون که صرفاً فینال جوکر را دارم و همین 
سریال خوشــنام. ترجیحم این است که بعد از 
۹ ماه حضور تقریباً همــه روزه برای فیلمبرداری 

این سریال، 2،3 ماهی استراحت کنم.
    اینکه بعد از مدت ها نقش اول یک 
مجموعه نمایشی را بر عهده  داشتید 

چه حسی دارید؟
به هر حال قطعاً حس بدی نیســت. احســاس 
می کنم بعد از سال ها کار کردن و پله پله باال آمدن 
و یاد گرفتن درس هایی که باید یاد می گرفتم و 
زحمت کشــیدن، مزد این مرارت ها و ســختی 
کشــیدن ها را گرفتــه ام و این را بــه فال نیک 

می گیرم. قطعاً یک اتفاق خوب است.
    برگردیــم به حوزه اجــرا؛ آیا 
می توانیم شــما را هــم در گروه 
مجریانی بدانیم کــه وقتی ورود 
به عرصه بازیگــری کردند، دیگر 
بازنگشتند؟ مثل شهاب حسینی، 

امیر جوشقانی و...
نمی توانم چیزی در این مورد بگویم که رفت وآمد 
من به عرصه اجــرا و بازیگری چطور خواهد بود. 
باالخره همانطور که نام بردید دوســتانی چون 
شــهاب حســینی و نوید محمدزاده و... زمانی 
مجری بوده اند و حاال در اوج بازیگری هستند و 
در قله دارند خوش می درخشند. البته ذکر این 
نکته را هم الزم می دانم که من زمان مجری گری، 
بازیگری هم می کردم و اساساً برای بازیگری و با 
بازیگری آمدم و اتفاقاتی افتاد که باعث شــد تا 
در اجرا بمانم. به هر حال همیشــه درگیر با این 
بازیگری و... بوده ام و اینطور نیســت که بگویم 
زمانی که درگیــر اجرا بــودم، کاًل بیگانه با این 

عرصه بودم.

    آیا بــه این فکــر افتاده اید که 
کارهایی چــون »مهمونی« جناب 
طهماســب و... را انجام بدهید و 
در حوزه عروســکی و گویندگی 
شخصیت های جدیدی خلق کنید؟ 
به نظر می رسد این حوزه هم به شدت 
می تواند پرمخاطب و جذاب باشد...

فعاًل قصد نــدارم غیراز زمینه اجــرا، عرصه ای 
دیگر را تجربه کنم. کار کودک هم که زیاد انجام 
داده ام، به قدری زیاد که بسیار از آن راضی ام. در 
کار گویندگی و دوبله و صداپیشگی هم که فراوان 
کار کرده ام که بی نســبت به اجرا هم نیست و با 
بازیگری هم نسبت مستقیم دارد. اگر هم به گفته 
شما قرار باشد کاری از این جنس ها باشد، باید به 
قدری شاخص و وسوسه برانگیز باشد که امکان 

مقاومت را از من بگیرد.
    از چه نظر؟

از نظر عوامل، کارگردان، نویسنده، سناریو و...؛ 
یعنی اتفاق بزرگی باشد که دوست داشته باشم 

تجربه اش کنم.
    در شبکه های اجتماعی هم خیلی 
فعال هســتید و به صورت تعاملی 
با مخاطب هــا در تماس و گفت وگو 
هســتید، برخالف بازیگران دیگر. 
دلیل ایــن امر چیســت؟ عالقه 

شخصی خودتان است؟
اتفاقاً اصاًل عالقه ای نــدارم که در فضای مجازی 
باشــم. من حســاب اینســتاگرامی خودم را با 
700هزار فالوئر بســتم. اما بعدها به اصرار امیر 
فتوحی، مدیر برنامه هایم دوباره در اینستاگرام 
فعال شدم و البته در شبکه های دیگر مثل توییتر 
و... . تنها دلیل حضورم در شبکه های مجازی هم 
این است که دوست دارم با مخاطبی که مرا دنبال 
می کند و برایم احترام قائل است، در تعامل باشم 
و حتی اگر به صورت خصوصی پیامی، نقدی و... 
داد، به او جواب بدهم. حاال شاید به قول شما این 
رویه برخالف بیشتر بازیگران باشد. هرچند که 
فکر می کنم بازیگران دیگر هم واقعاً اگر فرصتش 
را داشته باشند حتماً این کار را می کنند اما من 
در کل فکر می کنم مخاطبــی که کارهای مرا با 
جدیت دنبال می کند، حتمــاً ارزش این تعامل 

را دارد.
    هدف 10ســال بعد شــما برای 
حرفــه ای کــه در آن هســتید، 
چیســت؟ مثاًل جایزه ای بگیرید یا 
آثار خاصی را نقش آفرینی کنید یا 

حتی کارگردانی و شبیه آن...
سؤال تان خیلی کلی و ســخت است. آدم حتی 
از فردای خــودش هم خبر نــدارد و نمی دانیم 
اصاًل فردا زنده هســتیم یا نه. من فقط ســعی 
می کنم امروزم را درنظر بگیرم و نسبت به دیروزم 
پیشــرفت و حرکت بهتری داشــته باشم. البته 
طبیعی است هر کسی هدفی دارد و هدف هایش 
برایش مقدس است و می خواهد رشد کند و تا ته 
چیزی را برود. قطعاً من هم پیشــرفت را دوست 
دارم اما چشــم انداز خاصی ندارم و فقط هر روز 

سعی می کنم بهترین تالشم را بکنم.

هومن حاجی عبداللهی، ستاره رمضانی تلویزیون از باال و پایین »خوشنام« و بازیگری می گوید
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والدین حواسشان باشد
خیلی اوقات ردپای والدین در ایجاد اضطراب امتحان در افراد به وضوح 
قابل مشاهده است. والدین ســختگیر می توانند بچه ها را آنقدر تحت 
فشــار بگذارند که آنها به جای تمرکز روی فرایند درس خواندن، فقط 
به گرفتن نتیجه خوب در امتحان فکر کنند و از تصور اینکه اگر نتیجه 
بد شود، باعث سرشکستگی والدین خواهند شد، اضطراب شدیدی را 
تجربه می کنند. والدین مقایسه گر هم در این موضوع نقش دارند و باعث 
می شوند بچه ها با مقایسه خودشان با بقیه همکالسی ها، اعتماد به نفس 
خود را از دست بدهند. بچه ها واکنش والدین به نتایج امتحانات قبلی را 
در ذهن دارند و اگر این واکنش ها منفی، همراه با تحقیر کردن و فشار 
روانی باشــد، به دنبال فرار از تکرار آن تجربه هستند و دچار اضطراب 
می شــوند. بســیاری اوقات اختالالت رفتاری والدین است که زمینه 
بروز مشکالت روحی را در فرزندان آماده می کند. مثاًل والدینی که به 
کمال گرایی افراطی مبتال هستند، همانطور که درباره خودشان احساس 
نارضایتی دارند و مدام دنبال بهتر و کامل تر بودن همه چیز هستند، در 
موضوعاتی که به فرزندشان مربوط است این رویکرد را تکرار می کنند. 
آنها این حس را به فرزندشــان منتقل می کنند که هنوز کافی و کامل 
نیست و البته که این احساس باعث ایجاد اضطراب می شود. به عنوان یک 
والد بیاموزید که رفتار شما در مواجهه با فرزند محصل تان باید چگونه 
باشد، سعی کنید فضای آرام و امنی برایش فراهم کنید، به نگرانی هایش 
گوش دهید، نشانه های اضطراب را در او رصد کنید و با همدلی سعی 
کنید همراه با یکدیگر راهی برای مدیریت اوضاع پیدا کنید. اگر حس 
کردید اوضــاع از کنترل خارج شــده، کمک گرفتن از یک مشــاور و 

روانشناس هم گزینه خوبی است.

ســال ها از روزهایی که دانش آموز بودیم 
گذشــته اما هنوز کابوس می بینیم که سر 

جلسه امتحان نشســته ایم، با ناباوری به سؤاالت روی 
برگه نگاه می کنیم و هیچ چیز بلد نیستیم! اما مگر 

امتحان چــه ویژگی دارد که باعث می شــود 
فکر آن حتی سال ها بعد دست از سرمان 

برندارد؟ واقعیت این است که امتحان 
نه، بلکه اضطراب آن باعث می شود 
هرچه درباره آن بــه یاد داریم، 
منفی و آزاردهنده باشد. بعضی 
دانش آموزان به اضطراب امتحان 

مبتال می شوند و این اضطراب باعث می شود سالمت روح و جسم 
آنها در معرض تهدید قرار بگیرد. چند هفته بیشتر تا آغاز امتحانات 
پایان سال تحصیلی نمانده و ویدا ساعی، روانشناس و روان درمانگر 
به ما توضیح می دهد که اضطراب امتحان چرا ایجاد می شود، چه 

نشانه هایی دارد و در مواجهه با آن باید چه کنیم؟

نیلوفر  ذوالفقاری

چرا اضطراب؟

راه حل چیست؟

عوامل مختلفی وجود دارند که باعث می شــوند دانش آموزان با نزدیک شدن به زمان 
امتحان، شــب قبل از برگزاری یا سر جلســه امتحان، اضطراب را تجربه کنند. اما قبل 
از آن باید یک بار دیگر اضطراب را برای خود تعریف کنیم. اضطراب، احســاس ترس از 
چیزی اســت که درباره آن اطالعاتی نداریم. اضطراب دومین اختالل شایع دنیاست و 
آســیب زیادی به روان فرد وارد می کند. اضطراب می تواند به راحتی کنترل روان ما را 
در دست بگیرد و در شــرایطی که با وضعیتی مبهم و تازه مواجهیم، سالمت روان ما را 
دچار آسیب های جدی کند. اضطراب با افکار وسواس گونه همراه است و به مرور زمان 
تبدیل به وســواس فکری عملی می شود. این وســواس خود منجر به تشدید ترس ها 
می شود و چرخه ای معیوب را تشکیل می دهد. اما عواملی که این اضطراب را در بچه ها 
ایجاد می کنند مختلفند. گاهی یادآوری تجربه یک امتحان بد در گذشته باعث می شود 
دانش آموز از امتحان بترسد. در واقع او تصور می کند قرار است دوباره در امتحان شکست 
بخورد و این مسئله او را مضطرب می کند. یکی دیگر از عوامل ایجاد اضطراب امتحان، 
نداشتن اعتماد به نفس است. بعضی دانش آموزان با اینکه از نظر تحصیلی شرایط خوبی 
دارند، توانایی های خود را باور ندارند و دچار اضطراب می شــوند. البته که این نداشتن 
اعتماد به نفس خودش بر اثر عوامل مختلفی ایجاد می شــود کــه یکی از آنها می تواند 

واکنش های والدین و معلمان باشد.

10 بسته پيشنهادي

  پناه بگیر
شبیه به بســیاری از فیلم هایی که 
موضوعــات روانشناســی در آنها 
پررنگ اســت، فیلم »پناه بگیر« از 
ابتدا تا انتها از احساســات تعلیق و 
ترسی نهان پر شــده است. وقتی 
کورتیس شــروع به دیدن رویاها و 
توهمات آخرالزمانــی می کند، به 
این نتیجه می رسد که عقلش را از 
دست داده. با این حال، او نمی تواند 
بی خیال تمام این رویاهای عجیب 
شــود و در نتیجــه می خواهد از 
همسرش ســامانتا و دخترش در 
برابر طوفانی که قرار اســت به دنیا 
پایان دهد محافظــت کند. نتیجه 
این اســت که کورتیس به شکلی 
دیوانه وار پروژه ساختن یک پناهگاه 
آخرالزمانــی را در حیاط پشــتی 
خانه شان اســتارت می زند. مایکل 
شنون، جسیکا چستین، شی ویگم، 
تووا استورات و کتی بیکر ازجمله 
بازیگران این فیلم تحسین شــده 
هستند. این فیلم پس از اکران در 
ســال 2011در چندین جشنواره 

مختلف نامزد دریافت جایزه شد.

فیلم

  مسئله مرگ و زندگی
مســئله مرگ و زندگــی کنایه ای 
است که همیشــه در باب اهمیت 
یک موضوع به کار می بریم اما این بار 
داستان واقعاً درباره مرگ و زندگی 
اســت؛ داســتان زیبایی که شرح 
خاطرات جالب زوج درمانگر، آروین 
یالوم و همسرش مریلین یالوم است 
و با نگاه به پایان زندگی نوشته شده. 
روانشناسی مادی گرا، شاید همیشه 
مرگ را نادیده بگیرد یا سعی کند از 
آن فرار کند. اما نویسندگان این اثر 
با شجاعت با مســئله پیری و مرگ 
که در پی آن می آید مواجه شده اند 
و در یادداشــت هایی کوتاه زندگی 
خود را نوشــته اند؛ زندگی اي که به 
این مرحله نزدیک می شــود و باید 
متناسب با آن تغییر کند. این کتاب 
از نشــر دنگ را باید اثری ممتاز در 
این زمینه دانست؛ چراکه از نقش 
پختگی و تجارب انســانی صحبت 
می کنــد و شــاید دیدگاهی کمی 
متفاوت از دیدگاه جامعه به ما بدهد.

کتاب

  انگارکه
در معرفــی این پادکســت آمده: 
»اهــداف و افــکار مــا آدم هــا 
همه  چیز ماســت طوری که با آنها 
نفس می کشــیم و روزهایمان را 
می گذرانیــم. ما طــوری زندگی 
می کنیم انگار که مــردان از زنان 
برترند، انگارکه بدی حکمفرماست 
و.... این انگارکه ها واقعیت ندارد اما 
ما جوری زندگی می کنیم انگارکه 
آنها واقعــی هســتند. به عبارت 
دیگر مــا آنها را واقعــی می کنیم. 
ایــن پادکســت در تالش اســت 
با ارائه مطالب در حوزه ســالمت 
روان تا حدی بــه آگاهی عمومی 
از این انگار که ها و روایت ها کمک 
کند تا بتوانیــم جنبه های دیگری 
از این روایت هــا را ببینیم و کمی 
به واقعی بودن آنها شــک کنیم«. 
مثل همه پادکست های دیگر، این 
پادکســت را هم می توانید از همه 
پلتفرم های پخش محتوای صوتی 
بشــنوید و از نکته هایــش نهایت 

استفاده را ببرید.

پادکست

پنجشنبه
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مـجبور نیستی 
شاگرد اول باشی

 اضطراب امتحان باعث آسیب های روحی و جسمی 
در دانش آموزان می شود

نشانه های اضطراب امتحان
وقتی دانش آموزی به اضطراب امتحان مبتال می شود، نشانه های 
مختلفی در رفتار و جسم او وجود دارد که می توان از روی آنها، 
وجود این اضطراب را تشخیص داد. بعضی نشانه های 
جســمی به وضوح قابل مشــاهده هستند. 
مثاًل خیلی از بچه ها دچار احساس تنگی 
نفس، تپش قلب و دل پیچه می شوند یا 
مشکالت جسمی را گزارش می کنند 
که قبل از این در آنها وجود نداشته 
و ناگهان بروز پیدا کرده است. 
اما نشانه های رفتاری هم 
وجــود دارند، مثاًل 
ممکن است فردی 
شروع کند به ناخن 

جویدن یا انجام وسواس گونه یک عمل تکراری. دانش آموزی که 
اضطراب امتحان دارد، درباره نتیجه این امتحان خیال های منفی 
می بافد و از این حرف می زند که در امتحان شکست خواهد خورد. 
افکار منفی در ذهن او تکرار می شوند و گاهی حتی روی تمرکز و 
حافظه اش تأثیرگذار هستند. در موارد شدیدتر هم بچه ها عالئمی 
مثل لرزش دست یا گریه کردن نشان می دهند که نشانه تشدید 
اضطراب در آنهاســت. شــاید تعجب کنید اگر بدانید که بعضی 
دانش آموزان بعــد از اینکه روزهای طوالنــی اضطراب امتحان 
را تجربه می کنند، ســاعت ها درس می خوانند و فشار زیادی را 
تحمل می کنند، عاقبت از شــدت اضطراب حاضر نمی شوند در 
جلسه امتحان حضور داشته باشند! اضطراب اگر به موقع کنترل و 
درمان نشود می تواند بچه ها را با مشکالت جدی در عملکردهای 

رفتاری مواجه کند.

حرف زدن درباره موضوعاتی که قابل کنترل و قابل 
پیش بینی نیستند، سطح اضطراب ما را باال می برد. 
پس بهتر است به جای حرف زدن درباره امتحان و 
تشدید نگرانی درباره آن، به فکر این باشیم که چه 
کاری در واقعیت از دست مان برمی آید؟ واکنش 
درست موقع اضطراب این است که کار درستی را 
در راستای حل آن مسئله انتخاب کنیم و انجام 
دهیم. وقتی در حال تجربه اضطراب هســتیم، 
باید ببینیم که انجام چــه کاری برای ما کارآمد 
است و کمک مان می کند؟ قدم اول برای اینکه در 

شرایط آرام تری روزهای قبل از امتحانات 
را بگذرانیم این اســت که برنامه روزانه 

خود را منظم بچینیم. داشــتن یک 
روتین کمــک می کنــد آرامش 

حاصل از نظم را تجربه کنیم. 
تغذیه مناسب، خواب آرام و 
فعالیت های بدنی در چنین 
روزهایی می توانند بسیار 
کمک کننده باشند. به این 
ترتیب خیال مان راحت 
اســت که از نظر جسمی 

و روحی در شــرایط خوبی 
به سر می بریم. 

افکار 
منفی را دور بریزیم

قدم بعدی این است که افکار منفی را دور بریزیم و دست 
به کار شویم. طبیعی است که اگر به میزان مناسبی درس 

بخوانیم و نکات را مرور و تمرین کنیم تا حد زیادی اضطراب مان 
کنترل می شود. اما گاهی هم این چرخه برعکس عمل می کند، یعنی 

هرچه بیشتر درس می خوانیم اتفاقاً اضطراب مان بیشتر می شود و تصور 
می کنیم تالش مان هنوز کافی نیست. در این مرحله می توانیم کمک بگیریم 
و یک روش مطالعه مناسب را انتخاب کنیم. نباید از تأثیر افکار 
مثبت در کاهش اضطراب غافل شویم، هر موقع 

احساس اضطراب داشتیم می توانیم با 
یک برنامه از پیش تعیین شده، 
توانایی ها و موفقیت های مان 

را در ذهن مان مرور 
کنیم. 

گاهی 
شاگرد اول نباش

 باید تصورات مان را درباره امتحان اصالح 
کنیم. بپذیریم که قرار نیست همه ما در همه 

امتحانات بهترین نتیجه را بگیریم و بسته به تالش و 
توانایی و استعدادمان، ممکن است در یک امتحان 

باالترین نمره را بگیریم و در امتحانی دیگر نه. 
بنابراین با واقع نگری و دوری از کمال گرایی، 

به خودمان حق می دهیم که گاهی 
شاگرد اول نباشیم.

لئوناردو دی کاپریو، ستاره سینمای آمریکا، تاکنون برای 161جایزه نامزد شده 
و 54جایزه از بین آنها را از آن خود کرده است. دی کاپریو 6بار نامزد دریافت 
جایزه اســکار، 4بار نامزد دریافت جایزه در مراسم بفتا و 9بار نامزد دریافت 
جایزه انجمن بازیگران فیلم شده است. او در هر کدام از این مراسم، یک بار 
جایزه ای که برای آن نامزد شده بود را برده است. آشنایی با شخصیت و زندگی 

این ستاره سینما خالی از لطف نیست.

لئوناردو دی کاپریو، ستاره سینما و حامی سرسخت محیط زیست

مشهور فراری از شهرت

ماجرای انتخاب نام لئوناردو جالب است. یک 
روز وقتی مادر لئوناردو باردار بود، در گالری هنری 

در فلورانس و هنگام تماشای یکی از آثار لئوناردو داوینچی، 
لئوناردوی کوچک به شکم مادرش لگد می زند و در نتیجه پدر و 

مادرش تصمیم می گیرند نام فرزندشان را لئوناردو بگذارند. مادر و پدر 
لئوناردو زمانی که او فقط یک سال داشت از یکدیگر جدا شدند و لئوناردو 
همراه مادرش در محله فقیرنشینی با نام ایکو پارک که موسوم به زاغه های 
هالیوود است، زندگی کرد و بزرگ شد. او بازیگری را در 5سالگی با بازی در 
مجموعه تلویزیونی رامپر روم شروع کرد ولی به دلیل رفتار نامناسب از پروژه 

اخراج شد و پس از آن تصمیم گرفت تا تحصیالتش را به طور جدی آغاز 
کند و به مدرسه جان مارشال پیوست. او در خاطراتش می گوید: »در 

دوران مدرسه همیشه تقلب می کردم و در خانه نیز حوصله 
نشستن و مشق نوشتن را نداشتم. در امتحاناتم همیشه 

سعی می کردم کنار باهوش ترین فرد کالس 
بنشینم«.

 دی کاپریو تنها بازیگر هالیوودی است 
که راجع به تغییرات آب و هوایی و حفظ منابع 

طبیعی صحبت هایی جنجالی داشته است. او در سال 
1998زمانی که در اوج موفقیت بود، مؤسسه لئوناردو دی 
کاپریو را تأسیس کرد. این مؤسسه در افزایش آگاهی های 

محیط زیستی فعالیت می کند. دی کاپریو یکی از طرفداران سرسخت 
حفاظت از محیط زیست است و به تمام کسانی که برای حمایت 

از محیط زیست فعالیت می کنند، کمک می کند. در جریان 
انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده سال 2004، از جان 
کری حمایت کرد. دی کاپریو برای تبلیغ به 11ایالت رفت و 
حدود 20سخنرانی درباره حفظ محیط زیست انجام داد. 

او در این سخنرانی ها اعالم کرد که جورج بوش 
در حال نابودی محیط زیست است!

مانند مارلون براندو و جانی دپ، لئوناردو آنچنان 
شهرت و ثروتی دارد که جزیره شخصی خودش را خریده 

است. آثار هنری گرانقیمت تنها چیزی نیستند که دی کاپریو 
دوست دارد در خانه اش داشته باشد، او همچنین طرفدار پروپاقرص 
استخوان های دایناسورهاست. گفته می شود دی کاپریو یک مجموعه 
فسیلی قانونی دارد. در گذشته، او در حراجی برای جمجمه دایناسور 

2۷۶ هزاردالری با نیکوالس کیج رو در رو شد و جمجمه موساسوری را که 
احتماالً حوصله اش از آن سر رفته بود، به راسل کرو فروخت. در سال201۷، 
گزارش هایی منتشر شد مبنی بر اینکه دی کاپریو داوطلبانه چندین هدیه 
قیمتی را به عنوان بخشی از تحقیقات جاری در مورد یک عملیات پولشویی 

بین المللی مرتبط با نخست وزیر مالزی، نجیب رزاق، به دولت ایاالت 
متحده تسلیم کرده است. اقالمی که لئو تسلیم کرد شامل چندین 

اثر هنری گرانقیمت بود؛ یک نقاشی از پیکاسو، یک کوالژ 
از باسکیا، یک عکس از دایان آربوس و اسکاری که 

مارلون براندو برنده شده بود.

زندگی شخصی لئو دی کاپریو مدام در رسانه ها 
دنبال می شود و تحت پوشش خبری جهانی قرار دارد. دی 

کاپریو به تغییر قیافه برای فرار از دوربین عکاسان شهرت دارد. تا 
به حال دی کاپریو را درحالی که ماسک اسکی، روسری و عجیب تر از 

همه ماسک فلزی سیاهی پوشیده بود، دیده اند. در سال 2002 دی کاپریو 
خود را کمی از دنیای پر زرق و برق هالیوود و تصویرهای کلیشه ای مجالت 
دور کرد و تمرکزش را روی 2اثر موفق »اگه می تونی منو بگیر« به کارگردانی 

استیون اسپیلبرگ با بازی تام هنکس و »دار و دسته های نیویورکی« به کارگردانی 
مارتین اسکورسیزی با بازی دنیل دی لوئیس قرار داد که هر دو فیلم مورد دقت 
منتقدان قرار گرفتند. دی کاپریو در اظهارنظری درباره شهرت گفته است: »به 
محض اینکه توجه مردم به شما زیاد می شود و به شهرت و محبوبیت خاصی 

می رسید، شما به قدرتی دست می یابید که پیش از این در زندگی تان 
تجربه اش نکرده اید. همین موضوع باعث می شود که مغرور شوید 

یا با مردم بی ادبانه رفتار کنید. این یک احساس غلط است؛ 
اینکه فکر کنید خیلی توانا هستید یا به تنهایی 

مسیر تاریخ را تغییر داده اید«.

نام هنری برای هنرمند

حامی سرسخت محیط زیست

ثروت و آثار هنری

فرار از دوربین ها

کشف رابرت دنیرو
با اینکه لئوناردو نام یک هنرمند بزرگ را داشت، در آغاز دوران کارش مدیر آژانس 

و مدیر برنامه هایش به او گوشــزد کردند که این نام بیش از اندازه غیرانگلیسی و 
خارجی اســت و او باید نامش را به لنی ویلیامز تغییر دهد ولی لئوناردو نپذیرفت. 

لئوناردو دی کاپریو در کودکی دچار وسواس فکری- عملی بود و در زمان بازی در فیلم 
»هوانورد« در ســال 2004این اختالل در وی دوباره عود کرد. اگر به خاطر رابرت دنیرو 

نبود، شاید هیچ وقت دی کاپریو به جایگاه امروزش نمی رسید. در سال 1992رابرت دنیرو 
از بین 400بازیگر جوان، دی کاپریو را انتخاب کرد تــا در فیلم بازی کند. در این فیلم دنیرو 

نقش پدرخوانده لئوناردو را بازی می کرد. این فیلم موفقیت بزرگی برای دی کاپریو بود و او را در 
مسیر ستاره شدن قرار داد. خودش می گوید: »قبول دارم که در ابتدای راه بازیگری ام در فیلم ها 

و سریال های به درد نخوری بازی کرده ام ولی شــما در آن سن، مجبورید برای جلب توجه دست 
به هر کاری بزنید«. حاال این ستاره سینما افتخار بازی در فیلم های موفقی چون »رمئو و ژولیت«، 

»تایتانیک«، »دار و دسته های نیویورکی«، »جزیره شــاتر«، »گتسبی بزرگ«، »بازگشته« و »روزی 
روزگاری« در هالیوود را در کارنامه خود ثبت کرده است.

طرح:  محمدعلی حلیمی
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هرگاه صحبت از بی طرفی در مجامع بین المللی به میان می آید ناخودآگاه نام دادگاه الهه بر سر 
زبان ها می افتد و این شهر غربی هلند به »پایتخت حقوقی جهان« هم معروف شده است. دادگاه 
الهه هلند، نماد بی طرفی این کشور در منازعات و مناقشات سیاسی و تاریخی است اما همین کشور در روزگار قدیم به 
قصد تصاحب منابع طبیعی به کشورهای دیگر لشکرکشی می کرد و به  خاطرهمین تاریخ پرفراز و نشیبی داشته است. 
هلند، کشوری که هم اکنون به عنوان سرزمین آسیاب های بادی و گل های الله شناخته می شود، از قرن17 تا اواخر قرن 
نوزدهم میالدی امپراتوری اي بود که بر سر تجارت دریایی با پرتغال، اسپانیا و انگلیس وارد جنگ های طوالنی مدت شد 
اما آرام آرام قدرتش رو به افول رفت و مردم این کشور به زندگی عادی برگشتند. سرزمین آنها حاال به یکی از امن ترین 
و آرام ترین نقاط دنیا بدل شده و با صادرات گل، روزگارشان را سپری می کنند. برای اینکه بدانیم هلند چطور چنین 

سیر تاریخی عجیبی را سپری کرد، باید تاریخ این کشور را از بدو پیدایش تا کنون مطالعه کرد.

بهنام سلطانی

پنجشنبه

شماره 162
بسته پيشنهادي22  اردیبهشت 1401 

  توپ را بگیر پاس بده
در فوتبال اســپانیا از پپ گواردیوال 
به عنوان یک مربی نوگرا که نقشی 
اساسی در تحول فوتبال این کشور 
ایفا کــرده، نام می برنــد اما عده ای 
معتقدند این مربی با ارائه ســبکی 
جدید، فوتبال دنیا را تحت تأثیر قرار 
داد. او به پاسکاری های زیاد و مالکیت 
باالی توپ برای ایجاد موقعیت روی 
دروازه حریف اعتقاد راسخی دارد و 
با همین شــیوه که به »تیکی تاکا« 
معروف شد، دوران درخشانی را در 
بارسلونا ســپری کرد. این مستند 
به معرفی باشــگاه فوتبال بارسلونا 
و اوج گیــری آن از ســال 2008 تا 
2012 با سرمربیگری پپ گواردیوال 
می پردازد. موضوع تفاوت های تیم 
پپ با سایر تیم های تاریخ فراتر از یک 
بحث ساده فوتبالی به نظر می رسد و 
مســتند »توپ را بگیر، توپ را پاس 
بده« چنیــن دیدگاهی را به چالش 

می کشد.

مستند

  گاو خشمگین
این فیلم، روایت زندگی بوکســور 
مشهوری به نام جیک الموتا است 
که خیلی زود از کــوره در می رود 
و گاهی خشــونت رفتــاری را از 
خودش بروز می دهد. خصوصیات 
اخالقی الموتا باعث می شــود در 
رینگ مســابقه همیشــه پیروز و 
سربلند باشد اما همین عصبانیت 
مفرط، زندگی شــخصی اش را به 
مــرز نابــودی می کشــاند. »گاو 
خشــمگین« از بهترین فیلم های 
مارتین اسکورســیزی، کارگردان 
مشهور سینمای آمریکاست و در 
آن به زیبایی هرچه تمام تر زندگی 
جیک الموتا، با بازی تحسین برانگیز 
رابرت دنیــرو به تصویر کشــیده 
می شــود. بازی بی نقــص رابرت 
دنیرو در نقش الموتا یکی از نقاط 
درخشان این فیلم است اما خیلی ها 
فیلمنامه قوی را بزرگ ترین ویژگی 
فیلــم گاو خشــمگین می دانند. 
رابرت دنیرو به خاطر بازی در این 

فیلم جایزه اسکار گرفت.

فیلم

کتاب

  بیماری هلنــدی در اقتصاد 
ایران

بیماری هلنــدی در عرصه اقتصاد 
بیماری شناخته شــده ای اســت. 
بیمــاری هلنــدی یــک مفهوم 
اقتصادی اســت که تالش می کند 
رابطه بیــن بهره بــرداری بی رویه 
از منابع طبیعــی و رکود در بخش 
صنعت را توضیح دهد. این مفهوم 
بیان می کند که افزایش درآمد ناشی 
از منابع طبیعــی می تواند اقتصاد 
ملی را از حالت صنعتی خارج کند. 
این اتفاق به علــت افزایش نرخ ارز 
رخ می دهد که صنعت را در بخش 
رقابت ضعیف می کند. در این کتاب، 
نویسنده به خطرات ناشی از اکتشاف 
منابع طبیعی و تزریق بی رویه ارز به 
اقتصاد کشورها اشاره می کند و با این 
حساب می توان »بیماری هلندی در 
اقتصاد ایران« را یک کتاب اقتصادی 
تمام عیار دانســت که خواندن آن 
برای عالقه مندان بــه علم اقتصاد 
توصیه شده اســت. اگر به مباحث 
اقتصادی به ویژه دلیل رکود اقتصاد 
ایران عالقه دارید خواندن این کتاب 

را از دست ندهید.

کشورهای صادرکننده گل را بشناسید

یک شاخه گل در دستم
در بسیاری از کشورهای دنیا رسم بر این است که مردم برای ابراز عشق یا به پاس قدردانی از یکدیگر گل 
هدیه می دهند و معتقدند که  گاهی یک شاخه گل بیش از هدایای نفیس کارکرد دارد. این سبک زندگی 
که طی 2قرن اخیر در اروپا شکل گرفته و از آنجا به سایر کشورهای دنیا تسری پیدا کرده به ایجاد بازاری 
به نام بازار جهانی گل منجر شده است. وقتی گل به نماد عشق و دوستی بدل شد، مردم در رویدادهای 
مختلف فرهنگی، اجتماعی و ورزشی از آن استفاده کردند و این چنین بود که صنعت گل به عنوان یکی 

از بزرگ ترین صنایع جای خودش را در بازارهای اقتصادی دنیا باز کرد. هم اکنون بسیاری از کشورهای 
آفریقایی، اروپایی و آمریکای شمالی سهم عمده ای در صادرات گل به همه نقاط جهان دارند و صادرات و 
واردات گل بخش مهمی از صنعت جهانی است که ساالنه حجم عظیمی از گردش مالی را به خود اختصاص 
می دهد. طبق آخرین برآوردها، گردش مالی بازار جهانی گل به ۳۰میلیارد یورو در سال می رسد که این 

آمار نشانه عالقه روزافزون مردم دنیا به صلح و دوستی و آرامش است.

ایتالیا

استفاده از گل در مراسم مختلف در کشور ایتالیا آرام آرام به یک فرهنگ 
و سبک زندگی بدل شده است. مردم ایتالیا در مراسم مختلف به خصوص 
در جشن ها با یک شاخه گل وارد می شوند و به همین دلیل این کشور در 
پرورش و صادرات گل حرف های زیادی برای گفتن دارد. هم اکنون حدود 
یک درصد از صادرات گل جهان، از ایتالیا به دیگر نقاط اتحادیه اروپا و جهان 
می رود. گلخانه های ایتالیا در حال رشــد هستند و به نظر می رسد آنها در 
آینده ای نزدیک بخش بزرگ تری از بازار جهانی گل را تصاحب کنند. ایتالیا، 
مرکز کاشت و پرورش گل های رز و میخک است و این گل ها با کیفیتی عالی 
به همه کشورهای دنیا صادر می شوند. رز و میخک ایتالیایی در کشورهایی 

مثل اتریش، انگلستان و سوئیس مشتریان پر و پا قرصی دارد.

اتیوپیپایتخت گل میخک

تصویری که از اتیوپی به دنیا نشان داده می شود چیزی جز فقر و گرسنگی 
نیست اما حدود 3دهه می شود که صادرات گل به کمک اقتصاد این کشور 
آمده و اگر مردم اتیوپی همچنان به پرورش گل عالقه نشان بدهند بسیاری 
از مشــکالت اقتصادی آنها حل و فصل خواهد شد. صادرات گل از اواخر 
دهه90 میالدی در اتیوپی رونق گرفته و این کشور به واسطه آب و هوای 
گرم و مرطوبی که دارد به جایی برای رشد انواع گل های زینتی بدل شده 
است. شاید به همین دلیل باشــد که محصوالت این کشور آفریقایی به 
لحاظ رنگ، تنوع باالیی دارند و گل های رنگارنگ از قلب آفریقا به بیش از 
40کشور دنیا صادر می شود. طبق آخرین برآوردها، درآمد اتیوپی از محل 

صادرات گل در سال2018 بیش از 550میلیون دالر بود.

کنیاگل های رنگارنگ

اینکه یک کشور آفریقایی 35درصد از فروش گل در اتحادیه اروپا را به خود 
اختصاص بدهد نکته جالبی اســت. کنیا با چنین رکوردی از کشــورهای 
پیشتاز در بازار جهانی گل به شمار می رود. این کشــور در سال2013 بالغ 
بر 12هزارو500تن شــاخه گل به نقاط مختلف جهان صادر کرده که یک 
رکورد محسوب می شود. کنیا بخش عظیمی از بازار گل اروپا را تصاحب کرده 
و گل های رز ساقه بلند و گل های میخک این کشور به کانادا، روسیه و آمریکا 
هم صادر می شوند که طرفداران بسیاری دارند. کنیا آب و هوای معتدلی دارد 
و همین موضوع کشاورزان را از ســاخت گلخانه های گرانقیمت و استفاده از 
تکنولوژی پیچیده بی نیاز می کند. صنعت گل در این کشور برای 500هزار نفر 
به طور مستقیم و برای 900هزار نفر به طور غیرمستقیم شغل ایجاد کرده است.

اشتغال زایی در 
قلب آفریقا

اکوادور

این کشور را باید پایتخت گل رز دنیا بدانیم. طبق آخرین برآوردها اکوادور 
9درصد بازار جهانی گل را در اختیار دارد اما شــهرت این کشــور بیشتر 
به خاطر تولید انواع گل رز است. هم اکنون حدود 60نوع گل رز در مزارع گل 
اکوادور پرورش داده می شود و این گل ها به بیش از 50کشور جهان صادر 
می شوند که در نوع خودش آمار خیره کننده ای محسوب می شود. حدود 
2هزار هکتار از اراضی اکوادور زیرکشت گل رز است و این گل ها مشتریان 
بسیاری در سراسر دنیا دارد. بازارهای اصلی اکوادور شامل آمریکا، ایتالیا، 
کانادا، آلمان و روسیه است و گل رز این کشور در فرانسه، سوئیس، اسپانیا 
و آرژانتین هم مشــتریان دائمی دارد. در بازار جهانی از اکوادور به عنوان 

کشوری که بهترین گل رز جهان را تولید می کند نام می برند.

سرزمین گل رز

هلند 

تردیدی وجود ندارد که هلند بزرگ ترین صادر کننده گل در جهان است. 
این کشــور نقش مهمی در صادرات گل به دیگر کشورهای جهان و البته 
اتحادیه اروپا دارد. هلند از سال 1970 به طور رسمی وارد بازار جهانی گل 
شد و 2دهه طول کشید تا به بزرگ ترین صادرکننده انواع گل در دنیا بدل 
شود. گل های هلندی از سال1995 به شهرت جهانی رسیدند و در این سال 
حدود 8میلیارد شاخه گل از این کشور به سایر نقاط دنیا صادر شد که یک 
رقم شگفت انگیز است. هلند هنوز هم مهم ترین و بزرگ ترین تولید کننده 
و صادر کننده گل های شاخه بریده در جهان است اما رقبای جدیدي از راه 
رسیده اند و این کشور مجبور است با بازارهای ارزان تر رقابت کند. رقبای 

این کشور به دلیل نیروی کار ارزان تر، موفق شده اند خودی نشان بدهند.

مهد گل بلژیک

به طور کلی استفاده از گل رز در بسیاری از کشورهای اروپایی رواج دارد و از رز 
به عنوان محبوب ترین گل در اروپا نام می برند. بلژیک یکی دیگر از کشورهای 
اروپایی است که در تولید گل های رز با کیفیت تبحر دارد و 3درصد از بازار گل 
جهان را به خود اختصاص داده است. بیشتر گل های رز در گلخانه ها پرورش پیدا 
می کنند که گونه های مختلفی دارند. به دلیل شرایط آب و هوایی، قیمت تمام شده 
گل در بلژیک معموال در مقایسه با کشورهای دیگری که در این صنعت فعالیت 
می کنند بیشتر است. این کشور زمستان های سرد و سوزناکی دارد به حدی که 
پرورش گل در زمین های کشاورزی را مختل می کند. به همین دلیل کمپانی های 
تولید گل، کمتر در این کشور افتتاح می شــوند اما سازمان های دولتی تالش 

می کنند یک راهکار علمی برای پرورش و تولید گل در فصل سرما ابداع کنند.

تولید گل در سرما مالزی

مالزی به عنوان یکی از کشــورهای در حال توسعه، چند صباحی می شود که 
وارد بازارهای جهانی گل شده و در این صنعت هم موفق عمل کرده است. در 
این کشور مزارع پرورش گل ارکیده به وفور یافت می شود و گفته می شود آنها 
در آینده ای نزدیک به جمع 3کشور برتر در صادرات گل های شاخه بریده بدل 
خواهند شد. بیش از هزار هکتار از زمین های این کشور زیرکشت گل به خصوص 
کشت گل های ارکیده است و با این حساب می توان مالزی را بزرگ ترین کشور 
صادرکننده گل ارکیده دانست. ارکیده، جزو معدود گل هایی است که مقاومت 
زیادی دارد و هنگام جا به جایی کمتر آسیب می بیند. پرورش گل در مالزی، 
منحصر به بخش خاصی نیست و بسیاری از زمین های کشاورزی در شهرها و 

روستاها به کاشت و پرورش آن اختصاص دارد.

کلمبیامعدن گل ارکیده

کشوری که بیش از یک میلیارد دالر از درآمدش از محل صادرات گل تأمین 
می شود حتماً در بازار جهانی گل، حرف های زیادی برای گفتن دارد. کلمبیا 
15درصد از صادرات جهانــی گل را در اختیــار دارد و به عنوان بزرگ ترین 
صادر کننده گل سرخ در جهان شناخته می شود. البته در این کشور گونه های 
مختلف آنتوریوم، ارکیده و گل های پرنده بهشــتی هم تولید می شــود که 
مشتریان زیادی دارد. صنعت گل کلمبیا زمانی رشد کرد که صادرات کاکائو در 
این کشور با معضالتی روبه رو شد. در چنین شرایطي کلمبیا با گسترش صنعت 
گل و گیاه بسیاری از مشکالت اقتصادی اش را رفع کرد. هم اکنون 65درصد از 
گل هایی که در آمریکا خرید و فروش می شوند محصول کلمبیاست و این آمار 

نسبت به دهه گذشته، حدود 10درصد رشد داشته است.

 گل سرخ 
به جای کاکائو

هلند چگونه از امپراتوری به کشوری آرام و بی طرف بدل شد

سرزمین آسیاب های بادی 
و گل های الله

هلند قبل از آنکه به طور رسمی اعالم استقالل کند تحت 
سلطه پادشاهی هابســبورگ بود. پادشاهی هابسبورگ 
هم برای خودش حکایتی دارد. ماجرا از این قرار اســت 
که در اواخر قرن پانزدهم فردیناند دوم از منطقه آراگون 
و ایزابالی یکم از منطقه کاستیا که هر یک حاکم قسمتی 
از اســپانیا بودند با هم ازدواج می کننــد و دولت واحد و 
قدرتمندی در این کشــور تشــکیل می دهند. آنها در 
سال1492، مسلمانان و یهودیان را به عقب نشینی از خاک 
اسپانیا وادار می کنند و با کشف آمریکا به این کشور هم 
مسلط می شوند. سلطنت فردیناند و ایزابل به دخترشان 
جوانا می رســد و جوانا با فیلیپ، ولیعهد اتریش ازدواج 
می کند تا وارث ســلطنت و قلمرو اتریش، هلند و چند 
منطقه دیگر شود. از ازدواج فیلیپ و جوانا پسری به نام 
شارل به دنیا می آید که خودش را پادشاه اسپانیا، اتریش و 
هلند می نامد. او صاحب وسیع ترین قلمرو در اروپا و آمریکا 
بود. به این ترتیب شارل پنجم، فرمانروای اسپانیا، هلند، 
اتریش، قسمتی از فرانسه و ایتالیا و مستعمرات اسپانیا 
در آمریکا شد. خاندان سلطنتی شارلکن به هابسبورگ 
معروف اســت و هلند تحت فرمانروایی هابسبورگ ها 
بود اما بعد از جنگ خونین 80ســاله و در سال1648 از 

زیرسلطه امپراتور اسپانیا خارج شد.

هلندی ها بــا گذشــت زمان از گســترش 
امپراتوری و تجارت دریایی دســت کشیدند 
و به کشوری آرام با جاذبه های طبیعی فراوان 
بدل شدند. یک چهارم مســاحت این کشور 
پایین تر از ســطح دریا قرار دارد و در برخی 
مناطق آن مثل شهر »گیتورن« تردد مردم 
فقط با قایق ســواری امکان پذیر است. بخش 
قابل توجهی از زمین های هلند ارتفاعی کمتر 
از یک متر از سطح دریا دارد و به همین دلیل 
 Nederland نام این کشــور در زبان هلندی
به معنی »ســرزمین پست« اســت. بیش از 
60درصد سرزمین هلند پایین تر از سطح دریا 
است و برای همین به این کشور لقب سرزمین 
زیر آب هم داده اند. پست ترین نقطه این کشور 
مکانی به نام »پرنس الکســاندر پولدر« است 
که 7/6 متر پایین تر از سطح دریا قرار دارد و 
هلندی ها با احداث سدهایی از نفوذ آب به این 
منطقه جلوگیری کرده انــد. در جنوب هلند 
هم جزایری وجود داشته که جزو خاک این 
کشور بوده اما همه آنها غرق شدند و به گفته 

هلندی ها دریا این جزایر را بلعیده است.

هلند در پرورش و تجارت گل مقام اول را در جهــان دارد و گل به بخش 
جدا نشدنی زندگی مردم این کشور بدل شده است. حتی تیم ملی فوتبال 
این کشور هم با لقب الله های نارنجی شناخته می شود و در دنیا طرفداران 
بسیاری دارد. هلند تاکنون 3بار به فینال جام  جهانی فوتبال راه یافته اما هر 
بار دستش از جام کوتاه مانده است. به همین دلیل خیلی ها تیم ملی این 
کشور را بهترین تیمی می دانند که تاکنون قهرمان جهان نشده. فوتبال 
هلند در 4دهه اخیر بازیکنان بزرگی نظیر مارکو فان باستن، رود گولیت و 
دنیس برگ کمپ را به فوتبال اروپا معرفی کرده اما ستاره ای که نام تیم ملی 
هلند، باشگاه آژاکس و »توتال فوتبال« به نام او پیوند خورده یوهان کرویف 
است. او نماینده نســلی بود که اواخر دهه60 میالدی در مدرسه فوتبال 
آژاکس تربیت شد و در دهه70، فوتبال اروپا و جهان را تسخیر کرد. سرمربی 
تیم ملی هلند در آن سال ها رینوس میشل بود که سبک جدید فوتبال به 
نام توتال فوتبال را به دنیا معرفی کرد. در این سبک بازی، اگر بازیکنی از 
پست خود خارج شود، یک بازیکن هم تیمی جایش را پر می کند و به این 
ترتیب پست تخصصی معنای خودش را از دست می دهد. این سبک بازی 
مختص هلندی هاست و یوهان کرویف و پپ گواردیوال را می توان بزرگ ترین 
پیروان این مکتب دانســت. خیلی ها معتقدند روش بازی تیم بارسلونا و 
تیم ملی فوتبال اسپانیا در چند سال اخیر که به تیکی تاکا مشهور شده، 
نوع تکامل یافته همین روش است اما هر چه باشد این سبک بازی به نام 
هلندی ها و با عنوان فوتبال هلندی ثبت شده. چنان که هر موقع نام هلند 

به میان می آید، خیلی ها فقط یاد 2چیز می افتند؛ گل الله و فوتبال زیبا.

فوتبال هلندیسرزمین پستاعالم استقالل

هلندی ها در قشم و بندرعباس

با اعالم استقالل و برقراری جمهوری در هلند، فعالیت های 
بازرگانی، فرهنگی و سیاســی گســترده ای در این کشور 
شروع شــد که از آن به عنوان دوران طالیی هلند نام برده 
می شود. در این دوره تاریخی که از اوایل قرن هفدهم شروع 
شــد، هلندی ها فرصتی یافتند تا به جســت وجو و کشف 
سرزمین های دیگر بپردازند و قلمروشان را توسعه بدهند. 
درهمین برهه تاریخی، زمینه برای گسترش و رشد علوم و 
تولید ثروت در این کشور فراهم شد و هنر نزد مردم هلند 
جلوه تازه ای پیدا کرد. هنر نقاشــی در هلند قرن هفدهم 
تولد تازه ای داشــت، به طوری که هم اکنون در موزه های 
هلند و بلژیک بسیاری از آثار مربوط به این دوره نگهداری 
می شــوند و چنان اهمیتی دارند که دوره های دانشگاهی 
برای آن تشکیل شــده اســت. هلند در قرن 17 میالدی 
به لحاظ سیاسی و اقتصادی هم قوی تر شد و همین پیشرفت 
روزافزون در نهایت به ایجاد امپراتوری استعماری هلند و 
تهاجم این کشور به مستعمرات پرتغال و اسپانیا انجامید. 
هلندی ها بر سر تسلط بر تجارت دریایی با انگلیسی ها هم 
وارد سلسله جنگ هایی شدند که تا سال1784 ادامه داشت. 
در کشــاکش این جنگ دریایی بود که آنها در سال1623 
میالدی از طریق جزیره قشم و بندرعباس وارد ایران شدند 
و در جزیره خارک هم تاسیســاتی برپا کردند. امپراتوری 
هلند به مدت 143ســال در ایران حضور داشت و در این 
بازه طوالنی در حال رقابت با انگلیســی ها و پرتغالی ها بود 
و سرانجام در ســال1766 میالدی از منطقه خلیج فارس 

بیرون رانده شدند.

 کشور صلح، گذشت 
و آزادی

از امپراتــوری هلنــد حــاال یــک کشــور 
41هزارو500مترمربعی بــا 17میلیون نفر 
جمعیت باقی مانده اســت. تنها چیزی که از 
دوران اقتدار امپراتوری هلند به یادگار مانده، 
آثار هنری متعلق به نقاشان برجسته این کشور 
در قرن هفدهم اســت. در این دوره نقاشــان 
بزرگی مثل رامبرانت، یوهانس فرمیر، فرانس 
هالس، یاکوب وان روئیزدال، یان آســتین و 
ماریا فان استرویک آثار بسیاری خلق کردند 
و گفته می شود ونســان ون گوگ برای خلق 
آثــارش از آنها الهام می گرفــت. در این دوره 
تاریخی، بســیاری از دانشمندان، هنرمندان 
و مبتکرانی که از کشــور خودشان رانده شده 
بودند به کشــور هلند مهاجرت کردند و کوچ 
دســته جمعی مهاجران نخبه هم باعث رشد 
هلند در زمینه های فرهنگی، هنری و صنعتی 
شــد. در این برهه تاریخی کلیساهای عظیم، 
بناها و کاخ های زیبا و موزه هــای فراوانی در 
این کشور ساخته شــد و هلندی ها در حدی 
کشورشان را به کمال رســاندند که دکارت، 
فیلسوف سرشناس آلمانی، این کشور را مرکز 
صلح، گذشت و آزادی می دانست و 20سال از 

عمرش را در هلند سپری کرد.



نوارهای افتخار
آســمان صبحگاهی تهران صاف و آرام اســت و انگار قصد ندارد با توفان و 
غرش های گاه و بیگاه چند روز اخیرش ما را غافلگیر کند. خیابان شــهید 
کشوردوست خلوت اســت. ظاهراً زودتر از ســایر میهمانان رسیده ایم. در 
حسینیه امام )ره( به رویمان باز اســت ولی نیروهای حفاظت در کارشان 
سهل انگاری نمی کنند. عالوه بر مســائل امنیتی، مبتالنبودن میهمانان به 
بیماری کووید-19 )کرونا( هم از سوی کارشناســان در حسینیه بررسی 
می شود. داخل حســینیه هم صندلی ها را با فاصله های مناسب چیده اند. 
اغلب خانم های دعوت شده جوان هستند و در میان آنها تک و توک بانوانی 
به چشم می خورند که سنشان بیشتر از 45سال به نظر می رسد. ولی در میان 
آقایان تعداد موسپیدان و کارگران بازنشسته فراوان است. بعضی از میهمانان 
با همان یونیفرم های کارگری شان آمده اند و عده ای هم اتو کشیده و شق و 
رق لباس پوشیده اند. بسیاری از میهمانان که از استان های مختلف دعوت 

شده اند، دیشــب را در راه و ســفر گذرانده اند 
ولی هیجانی که روی چهره هایشان جا خوش 
کرده، به خستگی شان می چربد. نوارهای پهنی 
که روی شانه برگزیدگان جشنواره »امتنان« 
حمایل شده، حســابی جلب توجه می کند و 
تعدادی از آنها در ردیف های جلو و نزدیک آقا 

نشسته اند.

من کارگرم
ساعت 11 قرار دیدار است؛ یعنی که یک ساعت 
فرصت داریم بــا میهمانان گــپ بزنیم. البته 
خانم بودن ما باعث می شود نتوانیم به آسودگی 
»یوسف سالمی« و همکارانش که آقا هستند، 
در حســینیه بچرخیم و بــا مدعوین صحبت 
کنیم. هرکدام از میهمانان از شهر و استانی دور 

یا نزدیک آمده اند و بعضی از آنها دســته ای نامه و پیغام 
به همراه دارند که سایر همکاران، همشهریان و اعضای 
خانواده شان برای آقا نوشــته اند. مداحی خوش صدا که 
پشــت میکروفون دقایقی مداحی می کنــد، یونیفرم 
کارگران کارخانه را به تن دارد و مشــخص نیست مداح 
حسینیه اســت یا یکی از کارگران مدعو اهل دل. وقتی 
به شعرخوانی و شعارگویی می رسد، میهمانان با او همراه 
می شوند و شعارها و ترجیع بندهای اشعارش را همخوانی 
می کنند: »من کارگرم، من کارگرم، در ره خط رهبرم.... 
فرمانده، فرمانده، در جنگ اقتصادی، آماده ایم، آماده«. 
حجت اهلل عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم 
در جمع میهمانان دیده می شود و در ردیف اول به انتظار 

شروع رسمی برنامه نشسته است.

خبرهای خوش آقای وزیر
آقا از موعد دیدار دقایقی زودتر می رسد و با آنکه 
از میکروفون حســینیه ورودش اعالم شده، انگار 
میهمانان کمی غافلگیر شده اند. آقا تمایلی ندارد 
شعارگویی و اظهار ارادت میهمانان به درازا بکشد 
و با اشاره دست آنها را به نشستن و بی تکلف بودن 
دعوت می کند: »خیلی ممنونم... خداوند شما را 
حفظ کند.« حدیث نبوی که روی پرده آبی رنگ 
باالی سر آقا نوشته شده و آیاتی که قاری تالوت 
می کند، به حرمت داشــتن و مقدس بودن تالش 
کارگران برای کســب روزی حالل اشــاره دارند 
و حجت اهلل عبدالملکی، وزیر تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی هم که از آقا اجازه ســخنرانی می گیرد، 
صحبت هایش را با نقل روایات و احادیث اسالمی 

درباره همین موضــوع آغاز می کند. گزارش آقای وزیر دربــاره اقدامات دولت برای 
رفع موانع تولید و بهبود شرایط کارگران مفصل است و وقتی به نقش مهم و سازنده 
کارگران در دوره های مختلف کشور اشاره می کند، زبان گویای میهمانان می شود. 
ولی وقتی اقدامات تخصصی دولت را جزء به جزء عنوان می کند، بیش از آنکه روی 
صحبتش با میهمانان باشد، به آقا گزارش کار می دهد. البه الی اصطالحات تخصصی 
که عبدالملکی به کار می برد، کلماتی مانند »تعدیل نیرو« برای کارگران غریب نیست 
و خبر او درباره کاهش 34درصدی تعدیل نیروی کارگران در شش ماهه اول امسال 
نسبت به سال گذشته امیدوارکننده اســت. صحبت های وزیر کار درباره تسهیالت 
ایجادشده در بخش مسکن و سالمت کارگران هم خبرهای خوشی است که میهمانان 
از زبان او می شنوند. عبدالملکی درباره کارگران مبتکر و خالق تعبیر پرمعنایی به کار 
می برد و آنها را »تکاوران جنگ اقتصادی« می نامد. برگزیدگان جشنواره ملی امتنان 
مصداق این تعبیر هستند و هر یک از آنها با اختراع و ابتکار خود برای حل مشکالت 

اقتصادی و رونق تولید کشور تالش کرده اند.

گزارش خانه 12 رویکرد

 فرهنگ مقدس 
کار و کارگری

گاهی وقت ها، در برخی از افراد 
و خانواده هــا، رویکردی دیده 
می شــود که عموما کار یدی و 
کار کارگری و... را در ذهن شان 
چندان دارای ارزش نمی دانند. 
این در حالی اســت که چنین 
نگاهی، هــم بــا رویکردهای 
نــی - یرا ســبک زندگــی ا
اســالمی، هم با رویکردهای 
توســعه ولــو بــه ســبک 
کشورهای پیشــرفته و هم با 
رویکردهای روان شــناختی و 
اخــالق مــدرن و... در تضاد 
اســت. در فرهنگ اســالمی، 
کار کــردن بــرای معیشــت 
حــالل، از ارزش فوق العاده ای 
برخــوردار اســت؛ به گونه ای 
که حتی پیامبــر)ص( حاضر 
می شود بر دســتان پینه بسته 
یک کارگر بوســه زده و اشاره 
کند که آتــش دوزخ به چنین 
دستانی نمی رسد. با هم نگاهی 
بــه اهمیــت کار و کارگــران 
. در فرهنــگ اســالمی  .  و.

می اندازیم.

یکــی از معروف ترین احادیث 
در این مورد، مربوط به پیامبر 
بزرگ اسالم اســت؛ جایی که 
می فرماینــد:»کار کردن برای 
کســب مال حالل، بر هر مرد 
و زن مســلمان واجب است.« 
)جامع االخبــار، ص389( در 
اینجا حتی تفاوتــی در کار و 
کارگری بیــن زن و مرد قائل 
نشده و این واجب را شامل هر 
دو دانسته اســت. اما حدیث 
به شــدت برانگیزاننده دیگری 
کــه از پیامبر عظیم الشــأن 
اسالم)ص( در این مورد وجود 
دارد، چنیــن اســت:»بعضی 
از گناهــان به وســیله نماز و 
صدقه هم آمرزیده نمی شوند. 
سؤال شد یا رســول اهلل! پس 
چــه چیــز موجــب آمرزش 
آن اســت؟ فرمودنــد: جدیت 
و تالش در طلب معیشــت.« 
)مستدرک الوســائل، ج13، 
ص13( حتــی در احادیــث 
دیگری هم ذکر شــده اســت 
کســی که شــبانگاه را خسته 
از تالش ســخت روزانه برای 
معیشــت خود و اهل و عیالش 
 به خــواب رود، همه گناهانش 

آمرزیده است.
موضــوع ســخت کار کردن 
برای کســب حالل و به تعبیر 
خودمــان کارگــری کردن، 
چه بــرای کســب وکار خود و 
چه برای دیگــران، به گونه ای 
اســت که حتــی در روایتی از 
حضــرت صادق علیه الســالم 
نیز به آن اشــاره شــده است. 
یکــی از اصحــاب آن حضرت 
را در گرمــای ســخت نیمروز 
درحالی که لباســی زبر به تن 
داشت و بیل می زد و به شدت 
عرق می ریخت و ســر و پشت 
او از عرق کار خیس شــده بود 
دید، به حضرت گفــت بیل را 
بدهید من و اصحــاب این کار 
را انجام بدهیم. حضرت پاسخ 
داد دوســت دارم کــه آدمی 
برای کســب روزی حالل زیر 
آفتاب ســخت اذیت شود. یا 
در حدیــث معــروف دیگری 
از حضرت رســول، ذکر شده 
که عبادت 10جــزء دارد که 
9جزء آن در کار و تالش برای 
 کســب روزی حــالل خالصه 

می شود.
احادیث و روایــات و تأکیداتی 
از ایــن دســت در فرهنــگ 
اسالمی بســیار فراوان است. 
در واقع در چنیــن فرهنگی، 
کار و کارگری به شدت مقدس 
اســت. چنین نگاهی است که 
می تواند چرخ هــای اقتصاد و 
تولید مملکت را هم پیش ببرد. 
این در حالی اســت که باید به 
ایــن درک و بلوغ برســیم که 
نگاه هــای گاهی مســموم در 
برخی از افــراد و حتی مدیران 
و... نســبت به کار و کارگر، به 
هیچ عنوان نه اســالمی است، 

نه اقتصادی.

پنجشنبه

شماره 162
22  اردیبهشت 1401 

قرعه اقبال
از میان 200کارگر نمونه شــهر کرج، قرعه به 
نام »مه لقا بیوکی« و 9کارگر دیگر افتاده است. 
بیوکی از کارگران نمونــه بخش تولید صنایع 
غذایی است و 8سال از 44ســال عمرش را به 
خدمت در این صنعت گذرانده اســت. او دلش 
می خواهد فرصتی فراهم شود تا یک دل سیر 
با آقا درددل کند و از مشــکالت مردم و قشــر 
کارگر برایشان بگوید. بیوکی تعریف می کند: 
»روز قرعه کشــی مســجد چهارباغ کرج پر از 
جمعیت بود. همه آنها کارگران نمونه بودند و از 
کرج فقط 10نفر می توانستند به دیدار رهبری 

بیایند. قرار بود بعد از نماز مغرب و عشــا برای 
تعیین 10نفر و برنده های وام های قرض الحسنه 
ماهانه قرعه کشی شود. من مدت ها در انتظار 
نوبت گرفتن وام بودم، ولی آن شب موقع اذان 
فقط برای انتخاب شدن در برنامه دیدار رهبری 
با دلتنگی دعا کردم و خدا دعایم را مســتجاب 
کرد«. سکینه خاندان بادنه، مسن ترین بانوی 
کارگر دعوت شده است. او شیرینی پز قابلی است 
و در یک شرکت تولیدکننده شیرینی جات، کار 
می کند. خاندان بادنه می گوید: »فکر نمی کردم 
روزی آقــا را از نزدیک ببینم. دلــم تنگ بود و 

حاال حالم بهتر شده.« او از کودکی کار کرده و 
حاال هم که در شرکت مشغول است، در انجام 
وظایفش سنگ تمام می گذارد. مدیران شرکت 
هم او را به عنوان کارگر نمونه معرفی کرده اند و 
این دیدار برای قدردانی از تالش هایش نصیبش 
شده است. زهره گل افروز، دیشب با اتوبوس از 
رشت راه افتاده و ساعت 4صبح به تهران رسیده 
است. او یکی از 3نماینده کارگران رشت در این 
دیدار است. گل افروز می گوید: »همکارانم برای 
آقا نامه های زیادی نوشته اند و من با یک دسته 

نامه به اینجا آمده ام«.

تکاوران جبهه تحریم
همســر شــهید محمد پازوکی طــرودی، 
میهمان افتخاری جشنواره امتنان بوده که 
امروز به نمایندگی از همســر شــهیدش به 
دیدار آقا آمده است. شــهید پازوکی 2ثبت 
اختراع داشته که یکی از آنها دستگاهی است 
که برای تفحص شــهدا کاربرد دارد. شهید 
در ســال1395 به عنوان یکــی از کارگران 
نمونه استان ســمنان برگزیده و برای دیدار 
آقا دعوت شــده، ولی روز 13اردیبهشت به 
جای آمدن به تهران برای تفحص پیکر شهدا 
راهی مراکز عملیاتی شده است. او در هفته 

کارگر همان ســال، در حال تفحص شــهدا 
 مجروح می شــود و 5روز بعد به شــهادت 

می رسد.
اعظم غالمحســینی و مرضیه جهان دوست 
از دیگــر برگزیده های جشــنواره امتنان و 
جزو کارگران نمونه شــهر تهران هســتند. 
غالمحســینی طرح »پوشــش طعم های 
دارویــی در سیســتم های داروســازی و 
جایگزینی مــواد افزودنی دارویــی با مواد 
داخلی ارزان قیمت برای جلوگیری از خروج 
ارز« را به جشنواره ارائه کرده و جهان دوست 

مقاله ای درباره لزوم ارتباط مراکز صنعتی و 
دانشگاهی ارائه کرده است. پیامدهای خروج 
ارز از کشور و تبعات فاصله افتادن میان جهان 
علم و دنیای صنعت بارها از سوی مقام معظم 

رهبری هشدار داده شده است.
دیدار کارگران با رهبر انقالب هم شــیرینی 
ابــراز محبت آقــا به آنهــا را داشــت و هم 
توصیه هایی که به مســئوالن و مردم برای 
حمایت از آنهــا کردند و هــم انتظاراتی که 
شنیدند. آنها ســتون خیمه تولید هستند و 

رونق تولید، حالل مشکالت کشور.

ردیف جلو نشســته اند، نزدیک سکوی کوتاهی که صندلی آقا وســط آن قرار گرفته. از جا و 
مکانشان و نوارهای پهنی که روی شانه هایشان حمایل شده، می توان حدس زد که خاص تر از بقیه 
میهمانان هستند. آنها کارگران برگزیده »جشنواره ملی امتنان از کارگران گروه های کار و واحدهای نمونه کشور« 
هستند؛ کارگرانی که در حوزه تولید و صنعت کشور طرح های خالقانه ای ارائه کرده اند؛ طرح ها و ابداعاتی که می تواند 
جزو برگ های برنده ما در خالصی از تنگنای تحریم ها باشد و نشان دهد کارگران عرصه تولید و مردان میدان عمل، 
دغدغه ها و نگرانی های آقا و نیازهای کشور را خوب می شناسند. بی جهت نیست که آقا، کارگران را قشری آگاه، 
بابصیرت و متعهد می نامند. حاال ما در میان این کارگران هستیم که به عشق فرمانده شان در یک جنگ اقتصادی 

نابرابر، این  جا حضور یافته اند؛ دیداری که به احترام کارگران ساالنه و در این روزها برگزار می شود.

حاشیه نویسی از دیدار رهبر معظم انقالب و کارگران نمونه کشور 

سربازانی 
با پینه های مقدس

بازخواست به شیوه آقا
صحبت های آقا هم بــا اظهار محبت او 
نســبت به قشر کارگر شــروع می شود 
و بــا قدرشناســی و سپاســگزاری از 
زحمات کارگران کشــور، خستگی را از 
تن میهمانان به در می برد. تمجید او از 
برنامه های دولت مردمــی، برای بهبود 
شرایط تولید کشــور مهر تأییدی است 
بر مسیر ســختی که دولت پیش روی 
خود قرار داده است و وقتی از کارگران 
می خواهد که دولــت را در اجرای این 
برنامه ها یاری کننــد، اهمیت همراهی 
کارگران با سیاست های دولت را گوشزد 
می کند. تعدادی از کارگران دعوت شده، 
قلم و کاغذ در دست دارند و سخنان آقا 
را دقیق تر از ما یادداشت می کنند. آقا وقتی سفارش 
می کند که مــردم برای چرخش چــرخ کارخانه ها از 
تولیدات وطنی استفاده کنند و دولت از واردات اجناس 
خارجی جلوگیری کند، فوراً به خودروســازان تذکر 
می دهد که سفارش او شامل تولیدات بی کیفیت آنها 
نمی شود و این شیوه بازخواست زیرکانه، لبخند را بر 

لب میهمانان می نشاند.

یادگاری برای خوش شانس ها
از سوی کارگران دعوت شده نامه های زیادی به دست 
مســئوالن دفتر آقا رســیده که 
رسیدگی شــود. یکی از کارگران 
سفیدمو که جزو کارگران بازنشسته 
است، بعد از پایان سخنان آقا شروع 
به صحبت می کنــد. او در انتهای 
حسینیه نشســته، ولی به قول آقا 
صدایش آنقدر بلند و رسا هست که 
بدون میکروفون به خوبی شــنیده 
شود. همه حرف هایش را هم بدون 
لکنت و تندتند می گوید تا نکته ای 
ناگفتــه نماند: »آقا همــه جامعه 
کارگران دوست دارند خدمت شما 
برسند، ولی سهمیه استان ها برای 
دیدارتان بسیار کم است.« بسیار 
ابراز محبت می کند و از مشکالت 
جامعه کارگری هم می گوید. پیش از او کارگر سپیدموی دیگری 
هم که در ردیف های جلو نشســته، شروع به صحبت کرده، ولی 
لحنی آرام دارد و تن صدای رســای همکارش باعث می شــود 
حرف های او شنیده نشود. صحبت ها که تمام می شود، آقا برای 
ترک حسینیه از صندلی اش بلند می شود. میهمانان به سرعت 
خود را به او می رســانند تا از فاصله ای نزدیک تر دیدارشان تازه 
شود. 2نفر از میهمانان اقبال بیشــتری دارند و انگشتر و چفیه 
آقا را هم هدیه می گیرنــد. بعد از رفتن آقا نوبــت خبرنگاران و 
عکاسان خبری می رسد که به دور از تذکرات انتظامات حسینیه 
با فراغ بال با میهمانان گپ بزنند و عکس بیندازند، البته حساب 
»یوسف سالمی« خبرنگار صداوسیما و همکار تصویربردارش از 
ما جداست و او پیش از آمدن آقا هم میان میهمانان چرخید و به 

محض رفتن آقا، دست پر حسینیه را ترک کرد.

آقا وقتی سفارش می کند که مردم 
برای چرخش چرخ کارخانه ها از 
تولیدات وطنی استفاده کنند و 

دولت از واردات اجناس خارجی 
جلوگیری کند، فوراً به خودروسازان 
تذکر می دهد که سفارش او شامل 
تولیدات بی کیفیت آنها نمی شود 

و این شیوه بازخواست زیرکانه، 
لبخند را بر لب میهمانان می نشاند

رابعه تیموری



   انتشارات صاد
دختر ترکستانی، مجموعه 
7داستان عاشقانه از احمد 
مدقق است. این داستان ها 
اکثراً داستان هایی عاشقانه اند 
که گاه رگه هایی از مهاجرت 
هم در آنها دیده می شــود. 
تالش های معصومانه ای که 
رنج و لذتــش در هم تنیده 
و مخاطــب را بــا آدم های 
سرگشــته قصــه همــراه 

می کند.

13کتاب خانه پنجشنبه
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معرفیبهترینکتابهایمصورکهازآثارادبیمهماقتباسشدهاند

همسایگیکلمههاوتصویرها
برای کتابخوان ها، پرسه زدن در دنیای کتاب های متنوعی که تجربه تازه ای از مطالعه می سازند، از دوست داشتنی ترین لذت هاست. کتاب های مصور هم به خوبی می توانند چنین 
تجربه ای بسازند. کمیک ها، عامه پسندترین نوع از کتاب ها به شمار می روند که با تصویرسازی های خود و عدم استفاده از توصیف های طوالنی و پیچیده، خیلی سریع خواننده 
را وارد ماجرا کرده و داستان را با روایتی صریح و سرراست برای او تعریف می کنند. به همین دلیل حتی برای شروع کتابخوان شدن انتخاب خوبی هستند. داستان های مشهور و 

کالسیک بسیاری تاکنون در قالب کمیک منتشر شده اند که ما برخی از این اقتباس ها را برایتان معرفی کرده ایم.

کتــاب »چین خوردگــی در زمــان« که 
فیلم اقتباســی اش هم ساخته شده است، 
در پنجاه و پنجمین ســالگرد انتشارش، 
توســط هــوپ الرســون به عنــوان یک 
داستان مصور در اختیار عالقه مندان قرار 
گرفت. معموالً برای داستان های محبوب 
و دوست داشــتنی، به ویــژه آنهایــی که 
اقتباس های متنوعــی از روی آنها صورت 
می گیرد، همیشــه این نگرانی وجود دارد 
که تصویر ارائه شده از شخصیت ها با چیزی 
که خوانندگان کتاب در ذهن خود متصور 
بوده اند، تفاوت محسوس و غیرقابل درکی 
داشته باشــد. اما اقتباس تصویری هوپ 
الرسون نه تنها چیزی از داستان جادویی 
مدلین لنــگل نمی کاهد بلکــه ظرافت و 
جزئیات خاصی هم بــه آن اضافه می کند. 
داســتان در مورد دختری 13ساله به نام 
مارگارت ماری اســت کــه در خانواده ای 
نابغه با بهره هوشی بسیار باال به دنیا آمده، 
اما به دالیلی مدت ها پیش، پدر او گم شده 
اســت. مارگارت با اینکه نوجوان باهوشی 
اســت، اما در مدرســه و ارتباط با هم سن 
و ســال خود دچار مشــکالتی می شود. 
کتاب چین خوردگی در زمــان که به قلم 
مدلین لنگل به نگارش درآمده اســت، در 
زمان انتشار خود توانست جوایز زیادی از 

جشنواره های مختلف به دست آورد.

چینخوردگیدرزمان

برای عاشــقان ادبیات، فرانتس کافکا نام 
آشنایی اســت که هر کتابخوان حرفه ای 
حتماً تــالش کرده آثار او را در فهرســت 
مطالعه خود بگنجاند. کتاب »مسخ« هم 
از معروف ترین آثار این نویســنده است. 
داســتان گرگور سامســای تیره بخت که 
صبح یک روز تکراری، خودش را در قالب 
یک بندپای چنــدش آور و هولناک پیدا 
می کند که حتی قادر به حرف زدن و ارتباط 
برقرار کردن با اطرافیانش هم نیســت. با 
اینکه مســخ داســتان کوتاهی است، اما 
کافکا در به تصویرکشــیدن مصیبت های 
گرگور و همچنین در یادآوری گذشــته 
این شخصیت رنجور چیزی کم نگذاشته 
است. پیتر کوپر با طراحی صفحات جالب 
خود و درآمیختن متن و تصویر به شیوه ای 
جذاب، ضمن اینکه به خوبی توانســته از 
پس وظیفه سخت تصویرسازی اثر مبهمی 
چون مسخ بربیاید، موفق شده تا مصایب 
زجرآور گرگور را نیز تا حد زیادی از طریق 
طراحی های خود به مخاطب منتقل کند. 
نسخه مصور مسخ در سال 2004منتشر 
شد. مسخ به اعتقاد بســیاری تنها کتاب 
پایان یافته کافکا محسوب می شود. به نظر 
می رســد تصویرســازی این کتاب با این 
ویژگی هــای خــاص، توانســته آن را در 
فهرست بهترین کتاب های مصور جا دهد.

مسخ

پل آســتر، نویســنده معروف آمریکایی 
که جوایــز زیــادی را در دوران حرفه ای 
نویسندگی اش به دست آورده است، بیشتر 
از همه به خاطــر ســه گانه »نیویورک« 
شــناخته می شــود؛ کتاب هایــی که از 
لحاظ داســتانی و محتوایــی ارتباطی به 
هم ندارند و فقط به دلیل اینکه داســتان 
هر سه کتاب در شــهر نیویورک رخ داده 
است، تشــکیل یک ســه گانه داده اند. با 
این حال، هر ســه اثر دارای پس زمینه ای 
جنایی و معمایی هســتند. کتاب »شهر 
شیشه ای« که نخستین قسمت از سه گانه 
نیویورک اســت، درباره یک نویســنده 
داســتان های خیالی و جنایی اســت که 
تصمیم می گیرد به یک کارآگاه خصوصی 
تبدیل شود و پس از آن درگیر پرونده ای 
می شود که رفته رفته او را به مرز دیوانگی 
و جنون می رساند. اگر اهل کمیک باشید، 
احتماالً می دانید که داستان های جنایی، 
ســازگاری فوق العاده ای با قالب کمیک 
دارند و خوشبختانه نســخه مصور کتاب 
شهر شیشه ای نیز در سال 1994توسط پل 
کاراسیک و دیوید مازوکلی منتشر شد تا 
تجربه جذاب تری از این اثر جنایی را برای 
خوانندگان به ارمغان بیــاورد. این اثر هم 
یکی از برترین های فهرســت کتاب های 

مصور محبوب است.

شهرشیشهای

معروف تریــن و مهم تریــن اثــری کــه 
ری بردبری تا به حال نوشــته اســت، به 
اعتقاد بسیاری، کتاب »فارنهایت 451« 
اســت. کتاب، نقد تند و تیزی نســبت به 
عدم رواج کتاب و کتابخوانــی در جامعه 
وارد می کنــد و ما را با جامعــه ای مواجه 
می کند کــه کتاب خوانــدن در آن جرم 
بــزرگ و غیرقابل بخششــی به شــمار 
می رود. کتاب بردبری به قدری شــهرت 
به دســت آورد که در سال 1966اقتباسی 
ســینمایی هم از روی آن ســاخته شد و 
اتفاقاً اســتقبال خوبی هــم از آن به عمل 
آمد. نســخه مصور کتاب در سال 2009با 
طراحــی تیم همیلتــون و همکاری خود 
بردبری منتشــر شــد. هرچند انتقاداتی 
روانه نویســنده شــد که خود او با انتشار 
نســخه کمیک کتابش به نوعی در حال 
ضربه زدن به کتابخوانی است، اما به هرحال 
طرفداران و دوســتداران واقعی بردبری 
می دانستند که او نسبت به همه قالب های 
ممکن برای نثر و کتاب ارزش قائل است 
و انتشار فارنهایت 451 در قالب یک رمان 
مصور، مغایرتی با عقاید وی نخواهد داشت. 
بنابراین اگر از مطالعــه کتاب اصلی لذت 
برده اید، شــک نداشته باشــید که نسخه 
 مصور آن هــم می تواند به همــان اندازه 

جذاب باشد.

فارنهایت451

کتاب »کیندرد«، نوشــته اوکتاویا باتلر، 
اثری در مورد دورانی تاریک اســت که با 
چاشنی سفر در زمان، شــما را با دختری 
به نام دانا همراه می کند که با بازگشت به 
دوره برده داری، با روزگار سخت پیشینیان 
و اجــداد خود روبــه رو می شــود و تمام 
تالش اش را به کار می گیرد تا بتواند شرایط 
را برای سیاهپوستان تغییر دهد. این کتاب 
معروف و پرفروش، توســط جان جنینگز 
و دیمین دافی به عنــوان یک رمان مصور 
عرضه شــد. این دو طراح با خالصه کردن 
متن کتاب و انتخاب قسمت های مهم آن 
و ترکیبش با تصاویــر دراماتیک و عمیق، 
سعی کرده اند شکل جدیدی از این رمان 
را ارائه دهند. انتشار نسخه مصور کیندرد 
در روزهایی که دوباره مسئله حق و حقوق 
مربوط به زنــان رنگین پوســت در غرب 
اوج گرفته بود، زمانبنــدی خوب دافی و 
جنینگز را در انتشــار اثر اقتباســی خود 
نشــان می دهد.  از دوران مربوط به پیش 
از جنگ داخلــی در آمریکا، همــواره با 
برده داری های بی رحمانه سفیدپوستان و 
رنج هایی که مردم رنگین پوســت وادار به 
تحملش می شــدند، یاد می شود. خطوط 
خشن، تیز و حاشیه دار تصاویر این کتاب 
به خوبی بــا فضای تاریــک و غمگین آن 

همخوانی دارد.

کیندرد

»کمــدی الهــی« دانتــه، یکــی از 
معروف ترین کتاب هــای تاریخ جهان 
است؛ کتابی که داستان سفر نویسنده 
به دنیای پس از مرگ و عبور از جهنم، 
برزخ و بهشت را توصیف و در این بین ما 
را با شــخصیت های بزرگ و نام آشنای 
جهان هم روبه رو می کند و صحنه های 
دراماتیکی می ســازد. طبیعی است که 
اقتباس های مصور متفاوتی برای چنین 
اثر بزرگی منتشــر شده اســت و شاید 
کمدی الهی ســیمور چاوســت یک از 
معروف ترین ها باشــد. اما در کنار این، 
باید بــه دو کتاب »جهنــم جیمبو« و 
»جیمبو در برزخ« هم اشــاره کنیم که 
اگرچه تغییراتی نسبت به داستان اصلی 
دارند و شــاید همراه شــدن با آن کمی 
سخت باشــد، اما ارزش اش را دارد که 
یک بار دیگر این سفر طوالنی را با گری 
پنتر و فروشــگاه بزرگ زیرزمینی اش، 
تجربه کنیــم. در اقتباس گــری پنتر، 
جهنم، به یک مرکز خرید وسیع در شهر 
لس آنجلس به نام فاکی باکی تبدیل شده 
اســت. جهنم جیمبو به خوبی به شما 
نشان می دهد که اگر کمدی الهی دانته 
قرار بود شکل و شمایلی امروزی تر داشته 
باشد و از فرهنگ پانک الهام بگیرد، چه 

چیزی به مخاطبانش ارائه می داد.

جهنمجیمبو
جیمبودربرزخ

بسته پيشنهادي

  افسانه اسطوره
کتاب »افسانه اســطوره« نوشته 
نجف دریابنــدری در 20فصل به 
بررســی مکتب هــای مختلــف 
اسطوره شناسی پرداخته و نظرات 
تازه ای را در باب افسانه و اسطوره 
بیان می کند. هدف از نوشتن این 
کتاب به نقدکشــیدن استفاده از 
کلمه اسطوره به جای افسانه است 
و نویسنده با بیان دالیل و نظرات 
خود ســعی بر این دارد تا ایرادات 
و ابهامات در این مبحث را روشن 
کند. در قسمتی از متن این کتاب 
می خوانید: »شاید نخستین نکته ای 
که برای پاره ای از خوانندگان این 
کتاب مطرح می شود این باشد که 
اهمیت اصطالح »افسانه« و کاربرد 
آن در معنــای »میــت« به جای 
»اسطوره« در چیست. پاسخ این 
اســت که در زبان فارسی همیشه 
افســانه در این معنــی رایج بوده 
ولی امــروز به نظر می آید که کلمه 
اسطوره در بســیاری موارد جای 

افسانه را گرفته است.«

کتاب

  افسانه تروآ
یک فیلم جنگی حماسی با اقتباس 
از حماســه هومر دربــاره جنگ 
تــروآ میان یونانیان و سرنوشــت 
انســان های دیگر این نبــرد. این 
فیلم بــه کارگردانــی ولفگانگ 
پترســن با فیلم های بزرگی مانند 
»گالدیاتــور« و »ارباب حلقه ها« 
برابر اســت. در ابتدا بیان می کند 
که آگاممنــون، پادشــاه یونان، 
توانست کشورهای مختلف یونان 
را با هم متحد ســازد. او حرص و 
طمع زیادی دارد و هدف او تصرف 
تمام دنیاســت. برادر آگاممنون، 
منالئوس، می خواهد با شهر تروآ 
صلح کند. پس از چند درگیری و 
عدم نفوذ یونانیان به تروآ، یونانیان 
تصمیم می گیرند که اسب چوبی 
عظیمی بسازند که سربازان یونانی 
در آن مخفی شده باشند. پادشاه 
تــروآ آن اســب چوبــی را قبول 
می کند و ســربازان به داخل شهر 

رفته و آن را نابود می کنند.

فیلم

پادکست

  رادیو ساگا
دنیای قصه ها و افسانه ها همیشه 
جالب و شــنیدنی است؛ جایی که 
ما را از واقعیت مــکان و زمانی که 
در آن هســتیم دور می کنــد و به 
جهانی خیالی می بــرد. در دنیای 
قصه ها، نشــد وجود ندارد و شاید 
هم همین دلیــل جذابیت قصه ها 
باشــد؛ اینکه پر از اتفاقات عجیب 
و ناشناخته است و هیجان تازه ها 
را به همــراه دارد. در رادیو ســاگا 
حســین رضوی ما را با افسانه ها و 
اسطوره هایی از سرزمین های دور 
آشنا می کند؛ سرزمین های پررمز 
و رازی مانند یونــان، هند، ژاپن و 
آمریکای جنوبی. راوی رادیو ساگا 
لحن خوبی برای روایت قصه دارد. 
اصاًل قرار نیست با گوش دادن آن به 
خواب برویم. برعکس هرچه بیشتر 
می شنویم، بیشــتر برای شنیدن 
ادامه داســتان کنجکاو می شویم. 
اگر به دنیای قصه ها و افســانه ها 
عالقه مندید، رادیو ساگا پیشنهاد 

ما به شماست.

احمدمدقق،نویسندهافغانتبار،ازنوشتندربارهافغانستانمیگوید

نویسنده ای که فکر نکند
نمی تواند بنویسد

با اینکه از کودکی به نوشتن عالقه داشته، تصور نمی کرده که روزی نویسندگی شغل او باشد. احمد مدقق، نویسنده ای که 
اصالت افغان دارد، 5سال بعد از مهاجرت خانواده اش به ایران در سال 1364 در قم به دنیا آمده است. او رؤیای نویسندگی 
را دنبال کرده تا ایده ها و حرف هایش را به گوش مخاطبانش برســاند و حاال با انتشار چند رمان و مجموعه داستان و 
چند تقدیر و جایزه در جشنواره های ادبی، به نویســنده ای مطرح در ادبیات افغانستان تبدیل شده است. با مدقق از 

نویسندگی، ادبیات افغانستان و نویسندگانی که درباره این کشور می نویسند گفت وگو کرده ایم.

    راه شما چطور به داستان نوشتن افتاد؟
ورود من به داستان نویسی یک فرایند تدریجی بود. به نظرم 
در همه زمینه های هنری این اتفاق می افتد و اینطور نیست 
که فردی بگوید تصمیم دارم از فردا نقاش شوم یا موسیقی 
را دنبال کنم. عوامل مختلفی دست به دســت هم می دهد 
و ناگهان متوجه می شوی که در یک مســیر افتاده ای. من 
از زمانی که به یاد دارم به داســتان گویی و داســتان خوانی 
عالقه مند بــودم اما این عالقــه از اوایل دهه90 به شــکل 

خودآگاه درآمد.
    اولین تجربه های نوشتن را به یاد دارید؟

اولیــن تجربه های نوشــتنم در کالس پنجم اتفــاق افتاد. 
داستانی نوشــته بودم از زبان یک تفنگ که تنها گوشه ای 
افتاده و دلتنگ بــود. آن موقع وضعیت طوری نبود که مثال 
داستانم را برای مجله ای بفرستم. تنها کسی که داستانم را 
خواند، پسری به نام مهدی از همکالسی هایم بود که او هم 
سعی کرد به تقلید از من، داســتانی با جان بخشی به اشیا 
بنویســد. جالب اینکه معلم مان او را دعوا کرد که چرا جای 

درس خواندن، سراغ این کارها می روی؟
    یعنی اطرافیان تشویق تان نمی کردند؟

خبری از تشــویق نبود. نمی خواهم بگویم معلم یا خانواده 
در این زمینه مقصر بودند اما واقعا وضعیت طوری نبود که 
اطرافیان به موضوعاتی مثل نوشــتن بها دهند. انگیزه های 
درونی ما که به نوشــتن عالقه داشــتیم، از بیرون تقویت 
نمی شــد. شــاید هم به همین دلیل خیلی طول کشید که 
تجربه های جدی من در نوشــتن رقم بخــورد، درحالی که 

زمینه های نوشتن از کودکی در من وجود داشت.
    آن روزها پیش بینــی می کردید که روزی 

نویسندگی شغل تان باشد؟
پیش بینی نمی کردم که نویسندگی روزی شغل من باشد. 
حتی تا همین 7،6سال پیش، نویسندگی هدف قطعی من 

نبود اما شــبیه به یک آرزو در ذهنم بود. از سال95 کار در 
تحریریه یک سایت را شروع کردم و آنجا به ذهنم رسید که 

می شود نویسندگی را به عنوان شغل تجربه کنم.
    چــه حرفــی در ذهن تان هســت که 
می خواهیــد بــا نوشــتن، آن را به گوش 

مخاطبان تان برسانید؟
بخشی از آنچه می خواهم بگویم، ماجراهای شنیدنی است. 
قصه های زیادی اطرافم می شــنوم که دوســت دارم آنها را 
روایت کنم و فکر می کنم آنقدر جذاب هســتند که بتوانند 
مخاطب را وادار به شــنیدن کنند. جز ایــن در ذهنم هم 
ایده هایی وجود دارد که دوست دارم درباره آنها حرف بزنم؛ 
مثال مدت هاســت به مفهوم کلیدواژه »خانه« فکر می کنم. 
چند ســالی اســت درباره مفاهیمی مثل فالت فرهنگی یا 
ایرانشهر حرف های زیادی می شــنویم. در ذهنم این سؤال 
وجود دارد که وقتی از »برادری« حرف می زنیم، این ارزش 
بیشــتر در مفهوم وطن تحقق پیدا می کند یا در خانه؟ این 

ایده ای است که ذهنم را برای نوشتن قلقلک می دهد.
    خودتان بیشتر چه کتاب های می خوانید و 

مطالعات شما در چه زمینه ای است؟
در زمینه های مختلفــی مطالعه می کنم اما دســت کم در 
5سال اخیر، تاریخ سیاسی معاصر در مطالعاتم پررنگ بوده 
است. فکر می کنم این مطالعات الزم است چون باید بتوانم 
از دریچه تحول تاریخی به ماجراها نگاه کنم. به خصوص که 
جامعه افغانستان در حال تحول است و اینکه از کجا به کجا 

رسیده، باید از دریچه تاریخ سیاسی دیده شود.
    جریان ادبــی افغانســتان را هم دنبال 

می کنید؟
به نظرم جریان ادبیات به آن معنا در افغانستان شکل نگرفته 
است اما به اخبار ادبی افغانستان عالقه دارم و اگر اثر جدیدی 
منتشر شود، تالش می کنم با نویسنده پل ارتباطی بزنم و با 

او هم اندیشــی کنم. اما به هر حال فکر می کنم جریان ادبی 
با مولفه های مشــخص وجود ندارد و تنها تالش های فردی 
ادامه دارد. ناشرانی هم در افغانســتان هستند که اتفاقا کار 

تخصصی آنها داستان است اما انگشت شمار هستند.
    به نظر شما بین نویســندگان افغان داخل 
افغانســتان با آنها که خارج از کشورشــان 

زندگی می کنند، چه تفاوتی وجود دارد؟
فارغ از اینکه من در کدام دسته از نویسندگان قرار می گیرم، 
تفــاوت مهمی بیــن نویســندگان افغان داخل کشــور و 
نویسندگان افغان که در کشورهای دیگر زندگی می کنند، 
وجود دارد. نویســندگان داخلی مجال اندیشه ندارند، آنها 
آنقدر به حادثه نزدیک هستند و تالطم های شدید سیاسی 
را تجربه می کنند که فرصت اندیشه از آنها گرفته می شود. 
به همین دلیل هم داســتان های این دسته از نویسندگان، 
بســیار به اخبار روز نزدیک اســت. این موضوع ضعف آثار 
این نویسندگان نیست، اما ویژگی پررنگی است که شرایط 
محیطی به آنها تحمیل کرده است. طبیعی است که وقتی 
فردی با لرزش پنجره ها از انفجار بیدار می شود و حادثه ای را 
از نزدیک می بیند، توانایی فکر کردن ندارد و باید سوگواری 
کند. نسبت سوگواری هم با داستان، نسبت عمیقی نیست. 
شاید در شــعر مجال بیشتری برای ســوگواری باشد چون 
در شعر عاطفه و احســاس نقش مهمی دارد. اما در داستان 
نمی توان به سوگواری محدود شد. این یکی از آسیب هایی 

است که نویسندگان داخل افغانستان به آن دچار می شوند.
    و نویسندگان خارج از افغانستان؟

نویسندگانی که خارج از افغانستان زندگی می کنند و درباره 
آن می نویســند، فرصت بیشــتری برای فکر کردن دارند. 
آنها از مرکز حادثــه فاصله گرفته انــد و از منظر بازتری به 
افغانســتان نگاه می کنند؛ مثال محمد آصف ســلطان زاده، 
نویسنده ای است که در آثار متنوعش توانسته به دوره های 

نیلوفرذوالفقاری

تاریخی اهالی افغانستان در 100ســال اخیر اشاره کند. او 
در داستان هایش به دوره کمونیســت ها، مجاهدین، قبل از 
طالبان، مهاجران افغان در ایران و اروپا و موضوعات متعدد 
دیگر پرداخته است. او سال هاست خارج از افغانستان زندگی 

می کند و از سیر تند حوادث فراغت پیدا کرده است.
    واکنش نویسندگان را به حوادث سال های 

اخیر افغانستان چطور دیدید؟
واکنش نویســندگان جوان خارج از افغانســتان نسبت به 
حوادث اجتماعی این کشــور برایم جالب اســت. بیشــتر 
واکنش ها احساســی، هیجانی و بالگری است. شاید خودم 
هم گاهی دچار این آسیب شده باشــم. درحالی که وظیفه 
نویسنده، واکنش های آنی نیست و باید تالش کند نظریه ای 
را که برای یافتن یــک جامعه بهتر دارد، بــه روایت و قصه 
تبدیل کند، نه اینکه به محــض رخ دادن یک اتفاق، انرژی 

خود را برای واکنش احساســی و هیجانی خرج کند. انگار 
همان بالیی که نویســندگان داخلی افغانســتان دچارش 
هســتند، به شــکل دیگری درآمده و این بار به صورت موج 
خبری، نویسنده های خارج از کشور را هم اسیر و به واکنش 
آنی و بالگری وادار می کند. به این ترتیب فرصت فکر کردن 
از آنها هم گرفته می شــود و نویسنده ای که نتواند فکر کند، 

نمی تواند بنویسد و اثر قابل توجهی بر جا بگذارد.
    هم اکنون مشغول چه کاری هستید؟

هم اکنون مشغول نوشتن فیلمنامه یک سریال هستم. رمان 
نیمه کاره ای هم دارم که کمتر فرصت می شود سراغ تکمیل 

آن بروم.
    از اینکه نویسنده شدید، پشیمان نیستید؟

هنوز پشیمان نشــده ام، در واقع من کار دیگری جز نوشتن 
بلد نیستم و در این شرایط دیگر پشیمانی معنا ندارد.

   انتشارات شهرستان ادب
این کتاب در قالب داستان 
سفری به افغانستان می کند 
و از تصمیماتــی ســخن 
می گوید که به تحولی عظیم 
در افغانســتان منجر شده 
اســت. آوازهای روسی در 
ســال1397 در یازدهمین 
دوره جشــنواره جایزه ادبی 
جالل آل احمــد به عنــوان 
»کتاب تحســین شــده« 

دست یافت. 

دخترترکستانیآوازهایروسی
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مطبخ خانه 14
 شربت های سنتی، نوشیدنی هایی گوارا 
برای گذراندن ماه های داغ سال هستند

شورش علیه 
گرما و تابستان

با شروع فصل گرما مصرف نوشیدنی های خنک و دلچسب 
زیاد می شود و بسیاری از افراد برای رفع عطش سراغ انواع 
مختلف نوشابه، آب معدنی و بسیاری دیگر از نوشیدنی های صنعتی و کارخانه ای 
می روند اما در این میان هنوز تعداد کســانی که شربت های خانگی و سنتی را به 
این قبیل نوشیدنی ها ترجیح می دهند کم نیست؛ شــربت هایی سالم و مقوی 
مانند شربت خاکشیر، تخم شربتی، سکنجبین و... که از گذشته های دور تاکنون 
مشتریان ثابت خود را داشته و دارد. این قبیل نوشیدنی های سنتی و خانگی متنوع 
عالوه بر رفع عطش و خنک کردن بدن، هرکدام خواص درمانی و دارویی مخصوص 
به خود را دارند و در طب سنتی با توجه به ویژگی ها و خصوصیات جسمانی و روحی 
افراد، خوردن منظم آنها سفارش و توصیه شده است. در این گزارش تعدادی از این 

شربت های سنتی را معرفی می کنیم.

بسته پيشنهادي

سعیده مرادی

 Ratatouille  
)راتاتویی / موش سرآشپز(

شاید تاکنون فیلم و انیمیشن های 
بســیاری را با محوریت آشــپزی و 
افرادی که به این هنر عالقه خاصی 
دارند دیده باشــید اما انیمیشــن 
راتاتویی یا همان موش سرآشپز یکی 
از جالب ترین و خاطره انگیزترین این 
انیمیشن هاســت که حول غذاهای 
لذیذ و خوشمزه می چرخد و تفاوت 
آن در این است که قهرمان قصه یک 
موش اســت و این انیمیشن عالقه 
یک موش به نام رمی را به آشــپزی 
بــه نمایش می گــذارد. داســتان 
راتاتویی به این شکل است که رمی 
تصمیم می گیرد تا به رؤیای دیرینه 
زندگی اش، آشــپزی روی آورد اما 
مشخصا یک مشکل بزرگ سر راهش 
قرار دارد؛ اینکه او انسان نیست. این 
انیمیشن دوست داشتنی موفق شد 
در سال اکران خود مهم ترین جوایز 
سینمایی، یعنی اسکار و گلدن گلوب 

را از آن خود کند.

فیلم

  راهنمای تغذیه سالم؛ قواعد 
خوردن

یکی از راه های حفظ سالمت، تغذیه 
سالم و دانستن درست خوردن است. 
در این زمینه کتاب های بســیاری 
نوشته و به رشته تحریر درآمده که از 
آن جمله می توان به کتاب »راهنمای 
تغذیه سالم؛ قواعد خوردن« نوشته 
مایکل پوالن اشاره کرد. مایکل پوالن 
روزنامه نگار، فعال اجتماعی، استاد 
دانشگاه و نویسنده آمریکایی است 
که کتاب های او که از شمار بهترین 
کتاب های تغذیه اند، به فروش بسیار 
باالیی در سطح جهان دست یافته. او 
کتاب »راهنمای تغذیه سالم؛ قواعد 
خوردن« بر اساس سنت های غذایی 
گوناگون نوشته شده و بیان می کند 
که چگونه فرهنگ های مختلف، در 
گذر زمان به نتیجه ای یکسان و واحد، 
در مورد اصول تغذیه ای رسیده اند. 
شفافیت و شوخ طبعی و استفاده از 
زبان عامیانه و روزمره از ویژگی های 
این کتاب اســت کــه باعث جذب 

مخاطب می شود.

کتاب

 Food Safari مستند  
)سفرنامه غذا(

اگــر عالقه مندید تــا بــا غذاهای 
کشورهای دیگر آشنا شوید می توانید 
مســتند Food Safari )فود سفری 
یا سیاحت غذایی یا سفرنامه غذا( را 
تماشا کنید. این مســتند به معرفی 
غذاهای کشــورهای دنیا می پردازد 
و توانســته امتیاز7.7 را از ســایت 
IMDB به دســت آورد. در هر قسمت 
این مســتند، مجری آنکه یک آشپز 
استرالیایی است، ســراغ چند تن از 
رستوران داران خارجی مقیم استرالیا 
رفته و به معرفــی اجمالی چند غذا 
و دســر خاص از هر کشور و فرهنگ  
مربــوط بــه آن پرداختــه. در بین 
مجموعه های این مســتند بخشی 
به آشــپزی ایرانی اختصــاص دارد. 
غذاهای ایرانی معرفی شــده شامل 
کباب کوبیده، کبــاب لقمه، کباب 
برگ، قورمه سبزی، دیزی، کله پاچه و 
زرشک پلو با مرغ، دسرها و شرینی ها 
و نان ها شــامل نان تافتون، شیرینی 
کشمشی، شیرینی دانمارکی و فالوده 

است.

مستند

دستور پخت 3غذای سنتی که این روزها بهانه بیشتری برای پختن شان وجود دارد

سالم بهاری به کوفته و دلمه و کشک بادمجان
اگر از منوی غذاهای یکنواخت و تکراری خسته شده اید و به دنبال چند غذای متفاوت 
هستید چند پیشنهاد خوب و خوشمزه برای شما داریم. در این روزها که قیمت برنج 
هم سر به فلک کشیده می توانیم به ســراغ غذاهای سنتی و مقوی ایرانی برویم که 
خوردن آنها با نان داغ و برشته طعم و مزه دیگری دارد. در فصل بهار انواع سبزیجات 

و صیفی جات تازه بیشتر در دسترس است و می توان غذاهای متنوع و خوشمزه ای با 
آنها درست کرد. در ادامه طرز تهیه چند غذای خوشمزه و سنتی یعنی »دلمه برگ مو«، 
»کوفته تبریزی« و »کشک بادمجان« را طبق دستور پخت ویژه مریم بخشی، مدرس 

آشپزی و کارشناس آشپزی در برنامه های مختلف صدا و سیما باهم مرور می کنیم.

پنجشنبه

شماره 162
22  اردیبهشت 1401 

کشک بادمجانکوفته تبریزیدلمه برگ مو

یک تابه مناسب را روی گاز 
گذاشــته و مقداری روغن 
داخل آن بریزید. در ابتدا پیازی را که از قبل 
نگینی خرد شــده داخل ماهیتابه ریخته و 
کمی تفت دهید تا پیاز نرم شــود. در ادامه 
گوشت چرخ کرده را به پیاز اضافه کنید و به 
خوبی تفت دهید تا رنگ گوشت تغییر کند 
و سرخ شود. در این مرحله زعفران دم کرده 
و یک قاشــق چایخوری نمک و یک قاشق 
چایخوری فلفل را به گوشت اضافه کنید. پس 
از اینکه گوشت تا حدودی سرخ شد برنجی را 
که از قبل آبکش شده و لپه ای که از قبل پخته 
شــده را به آن اضافه  کنید. در ادامه سبزی 
دلمه را که از قبل شسته و به صورت ساطوری 
خرد شده را به سایر مواد اضافه کنید و اجازه 
دهید تا مواد حدود 10دقیقه ســرخ شوند 
و ســپس ماهیتابه را از روی گاز بردارید. در 
مرحله بعدی یک قابلمه مناسب روی حرارت 
قرار دهید و مقــداری آب داخل آن بریزید. 
پس از اینکــه آب به جوش آمــد برگ های 
مو را به مدت 3دقیقــه داخل آب جوش قرار 
دهید تا نرم شــوند ســپس خارج کنید و با 

آب ولرم آبکشی کنید. برای پیچاندن دلمه 
هم یک بــرگ دلمه را برداشــته و دم آن را 
بچینید و مقداری از مایه دلمه را وسط برگ 
مو قرار دهید و لبه های برگ مو را مانند بقچه 
برگردانید تا دلمه به طور کامل بســته شود. 
یک قابلمه مناسب انتخاب کنید و با مقداری 
روغن آن  را چرب کنید ســپس دلمه ها را با 
دقت داخل قابلمه بچینیــد. دلمه ها را باید 
به صورتی داخل قابلمه بچینید که باز نشوند. 
پس از اینکه تمــام دلمه ها را پیچیدید ابتدا 
داخل قابلمه مقداری روغن ریخته و کف آن 
را با برگ های مو بپوشــانید و سپس دلمه ها 
را به صورت فشــرده داخل قابلمه بچینید. 
یک لیــوان آب را به همراه مقداری ســرکه 
داخل قابلمه بریزید و قابلمه را روی حرارت 
مالیم قــرار دهید و اجازه دهیــد تا دلمه ها 
به مدت حدودا یک ســاعت با حرارت مالیم 
مغز پخت شوند. توجه داشته باشید که باید 
آب موجود در قابلمه به طور کامل تبخیر شود 
و دلمه ها در پایان بدون آب سرو شوند. پس 
از اینکه دلمه ها آماده شدند آنها را در ظرف 

مورد نظرتان بچینید و سرو کنید.

  سبزی دلمه: یک دوم پیمانه
  لپه: یک دوم پیمانه

  برنج: یک پیمانه
  پیاز نگینی خرد شده: یک عدد

  روغن مایع: به میزان الزم
  گوشت چرخ کرده: یک پیمانه

  نمک و فلفل و زردچوبه: به میزان الزم
  زعفران: یک قاشق سوپ خوری

مواد الزم

طرز تهیه

طرز تهیه

طرز تهیه

طرز تهیه

طرز تهیه

در ابتــدا برنج و لپــه را با 
گوشــتکوب یــا غذاســاز 
می کوبیم تا کمی خرد شوند، البته نباید برنج 
و لپه را به طور کامل له کنید. در ادامه گوشت 
را به همراه پیاز رنده شــده، نمک و فلفل و 
زردچوبه و همچنین ســبزی کوفته به لپه 
و برنج اضافه  کنید. سپس تخم مرغ را داخل 
مواد کوفته بریزید تا به مواد انسجام دهد و 
بعد شــروع به ورز دادن  کنید. مواد را خوب 
مخلوط  کنید تا کامال منســجم و یکدست 
شوند. در این مرحله باید کوفته ها را درست 
کنید. برای این منظور به اندازه کف دســت 
از مایه کوفتــه بر می دارید و کمی ورز  دهید 
سپس یک تخم مرغ آبپز به همراه مقداری 
گردو، زرشک و آلو وســط آن قرار  دهید و با 
دســت کوفته را به صورت گرد شکل  دهید. 
پس از اینکه تمام کوفته ها را درست کردید 

آنها را داخل قابلمه سس بچینید. نکته مهم 
در این مرحله آن است که آب درون قابلمه 
نباید در حال قل خوردن باشد؛ زیرا باعث باز 
شدن کوفته ها می شود. پس باید با حرارت 
بسیار مالیم کوفته ها را بپزید تا پس از پخت 

کامال سالم و منسجم باقی بمانند.

طرز تهیه سس کوفته
برای تهیه سس کوفته، در یک قابلمه پیازی 
را که از قبل نگینی خرد کرده ایم ریخته و 
اجازه می دهیم تا کمی نرم شــود ســپس 
زردچوبه بــه آن اضافه کــرده و کمی پیاز 
را هم می زنیم. در ادامــه رب گوجه به آن 
اضافه می کنیم و پیــاز را همراه رب کمی 
تفت می دهیم. ســپس آب بــه آن اضافه 
می کنیم و اجازه می دهیم تا جوشــیده و 

آماده استفاده شود.

  گوشت چرخ کرده: 500گرم
  لپه نیم پز شده: یک پیمانه

  برنج آب کش شده: نصف پیمانه
  سبزی کوفته )تره، جعفری و مرزه(: 500گرم

  رب گوجه فرنگی: یک قاشق سوپ خوری
  تخم مرغ: ۲ عدد

  آلوخشک: تعدادی
  زرشک: یک قاشق غذاخوری

  مغز گردو: نصف پیمانه
  نمک و فلفل سیاه: به اندازه کافی
  روغن و زردچوبه: به اندازه کافی

مواد الزم

طرز تهیه
در ابتدا پوست بادمجان ها 
را گرفتــه ســپس آنهــا را 
به صورت ورقه ای خرد می کنیــم. در ادامه 
برای اینکه بادمجان ها روغن کمتری جذب 
کنند، مقداری نمــک به صورت پخش روی 
آنها می ریزیم و اجــازه می دهیم 30 دقیقه 
اســتراحت کنند. در ادامــه بادمجان ها را 
آبکشی کرده و با دستمال خشک می کنیم. 
در این مرحله یک تابه مناسب روی حرارت 
قرار داده و مقداری روغــن اضافه می کنیم. 
ســپس بادمجان ها را به تابه اضافه کرده و 
به صورت یکدســت هر دو سمتشان را سرخ 
می کنیم. ســپس مقــداری آب داخل تابه 
ریخته و اجــازه می دهیم تــا بادمجان ها به 
خوبی پخته و له شوند. در تابه را می گذاریم 
و اجازه می دهیم آب درون تابه کشیده شده 

و بادمجان به روغن بیفتد. در ادامه در ظرفی 
دیگر پیازها را ســرخ می کنیم تا جایی که 
طالیی شــوند. درصورت تمایل می توانیم 
هنگام سرخ کردن کمی زردچوبه نیز اضافه 
کنیم. پس از اینکه پیازها سرخ شدند، آنها را 
از تابه خارج کرده سپس سیرها را به صورت 
خاللی خرد کرده و به همراه کمی روغن به 
تابه اضافه می کنیم. توجه داشته باشید که 
سیر نیاز به تفت دادن زیاد ندارد و همین که 
طالیی شود کافی است. در نهایت سیرهای 
سرخ شده را از تابه خارج کرده، سپس نعناع 
خشک را به همراه کمی روغن اضافه می کنیم 
و چند ثانیه تفت می دهیم تا تغییر رنگ دهد. 
در نهایت بادمجان را در ظرف مورد نظرمان 
ریخته و بــا پیازداغ، ســیرداغ و نعناع داغ و 

کشک تزئین می کنیم.

  بادمجان: یک کیلو
  پیاز: 4عدد متوسط

  کشک: به میزان الزم
  سیر: 6حبه

  نعناع خشک: 3قاشق غذاخوری
  نمک و فلفل سیاه: به مقدار کافی
  زردچوبه و روغن: به مقدار کافی

مواد الزم

طرز تهیه

یکی از محبوب ترین و بهترین و شاید قدیمی ترین شربت هایی که در فصل تابستان می توان تهیه کرد تا 
از گرما زدگی جلوگیری کرده و عطش را رفع کند، شربت خاکشیر است. خاکشیر نه تنها می تواند به عنوان 
یک نوشیدنی گوارا استفاده شود بلکه خواص درمانی زیادی دارد که در موارد بسیاری مانند کاهش درجه 

حرارت بدن، تسکین سردرد و رفع بی حالی و سرگیجه ناشی از گرما مورداستفاده قرار می گیرد.

شربت نعناع یکی از انواع شربت های ایرانی اســت که بیشتر در فصل تابستان تهیه می شود. این شربت 
خوشــمزه به دلیل وجود نعناع از خاصیت خنک کنندگی بیشتری نسبت به شربت های دیگر برخوردار 
است و به همین دلیل افراد بسیاری از آن برای رفع عطش در فصل تابستان یا ماه مبارک رمضان استفاده 

می کنند.

یکی دیگر از شربت های قدیمی ایرانی که جزو نوشیدنی های خوشــمزه به حساب می آید و طرفداران 
بسیاری دارد، شربت سکنجبین است. این نوشــیدنی گوارا خواص درمانی زیادی دارد و از گذشته تا به 

امروز برای رفع عطش در روزهای گرم سال استفاده می شود.

برای درســت کردن شــربت 
خاکشیر خوشــمزه، مقداری 
خاکشــیر را داخل یک ظرف 
خیس کرده تا خاک و رسوبات 
آن گرفته شود. سپس خاکشیر 
تمیز شــده را به همــراه آب و 
مقداری شــکر و اندکی گالب 
داخل لیوان یا پارچ موردنظرتان 
بریزید و هم بزنید تا به خوبی 
مخلوط شوند. کمی هم زعفران 
به آن اضافه کرده و با انداختن 
تعدادی یخ این شربت گوارا را 

بنوشید و نوش جان کنید.

در ابتدا آب را به همراه شکر داخل 
یک قابلمه مناسب می ریزیم و روی 
حرارت زیاد قــرار می دهیم تا آب 
به جوش  آید. پــس از اینکه آب به 
جوش آمد حرارت را کم می کنیم 
و اجازه می دهیم شکر به طور کامل 
در آب حل شود. سپس برگ های 
تازه نعناع را که از قبل شسته ایم به 
قابلمه اضافه می کنیم و می گذاریم 
با حرارت مالیم حــدود 10دقیقه 
بجوشــد. پس از گذشت این زمان 
شربت ما رنگ می گیرد، حاال فقط 
باید کمی صبر کنیم که شربت به 
قوام برسد تا شــکرک نزند. شربت 
بعــد از اینکــه خنک شــد آماده 

استفاده است.

شــکر و آب را در قابلمــه ای 
بریزید و روی حرارت متوسط 
قرار دهید. پس از اینکه شــکر 
به خوبی حل شــد و به جوش 
آمد، سپس حرارت را کم کنید 
تا شــربت روی حرارت مالیم 
غلیظ شود. پس از اینکه شربت 
قوام آمد، زعفــران و گالب را 
اضافه کنید. حرارت را خاموش 
کرده و اجــازه دهید تا خنک 
شود. بعد مقداری از شربت را با 
مخلوط کرده و کمی یخ در آن 
بیندازید و این شــربت گوارا را 

نوش جان کنید.

برای تهیه شربت سکنجبین ابتدا 
داخل قابلمه ای مناســب مقداری 
آب بریزید و آن را روی حرارت گاز 
قرار دهید تا آب بــه دمای جوش 
برسد. سپس شــکر را به آب اضافه 
کنید و آن را هم بزنید تا شــکر به 
خوبی در آب حل شود و قوام پیدا 
کند. در ادامه نعنــاع را درحالی که 
درون پارچه تمیز نــازک یا توری 
قرار داده اید به مدت 15 یا 20دقیقه 
داخل شربت بگذارید و اجازه دهید 
تا به همراه شربت بجوشد و بعد آن 
را از درون قابلمــه بیرون آورید. در 
نهایت زعفران دم کرده و ســرکه 
سفید را به شربت اضافه کنید. بعد 
از اینکه شربت خنک شد آن را به 
مقدار دلخواه با آب خنک مخلوط 

کرده و نوش جان کنید.

طرز تهیه

شربت تخم شربتی یکی دیگر از شربت های بسیار مفید و پرطرفدار ایرانی است که به ویژه در فصل گرما 
و ماه مبارک رمضان و در مهمانی های افطاری برای پذیرایی مهمان ها از آن استفاده می شود. این شربت 
نه تنها تشنگی را رفع می کند، خواص مفید بسیاری هم برای بدن انسان دارد که ازجمله آن ها می توان به 
کاهش دردهای معده و گوارش، الغری و کاهش وزن، آرامش اعصاب و مفید بودن برای دهان و دندان، 

درمان فشارخون و پوست و مو اشاره کرد.

برای تهیه شربت تخم شربتی 
ابتــدا تخم شــربتی را در یک 
کاســه ریختــه و روی آن 
آب می ریزیــم و به مــدت 
10دقیقه اجــازه می دهیم تا 
تخم شربتی ها تمیز و لعاب دار 
شوند. ســپس تخم شربتی را 
داخل یک پارچ می ریزیم و آب 
خنک بــه آن اضافه می کنیم. 
مقداری آبلیمو و شکر نیز در آن 
می ریزیم و خوب مواد شربت 
را مخلوط می کنیم تا شــکر 
کامال حل شده و شربت آماده 

مصرف شود.

شربت گالب و زعفران
شــربت گالب و زعفران از دیگر نوشیدنی های ســنتی ایرانی اســت که گالب و زعفران موجود در آن 
شــادی بخش اســت و می تواند به عنوان نوعی نوشــیدنی خوش آب و رنگ برای پذیرایی از مهمان ها 
مورد استفاده قرار گیرد. این شربت برای تابستان بسیار مناسب است و به رفع عطش کمک می کند. مواد 
اصلی مورد استفاده در تهیه این شربت گالب و زعفران هستند، ولی گاهی افراد با افزودن آبلیمو، هل و 

عرق بیدمشک به آن تنوع می بخشند.



گفت وگو با محسن گروسی، مهاجمی که آخرین گل قهرمانی 
یک تیم باشگاهی ایران در آسیا را به ثمر رساند

قهرمانی پاس 
شانسی نبود

روزی که پاس تهران با مربیگری فیروز کریمی روی قله فوتبال آســیا ایستاد، 
خیلی ها بر این باور بودند که فوتبال ایران بعد از یک دوره مالل آور یک بار دیگر به 
سطح اول فوتبال آسیا برگشته و قهرمانی در مهم ترین تورنمنت باشگاهی آسیا 
دیگر برای تیم های ایرانی آرزوی محالی نخواهد بود. چنین تصوری با گذشــت 
سال های طوالنی و حسرت تیم های ایرانی برای تکرار این عنوان رنگ باخت و بعد 
از 3دهه هنوز هیچ کدام از تیم های ایرانی فاتح رقابت های باشگاهی آسیا نشده اند. 
محسن گروسی، مهاجم سال های نه چندان دور تیم ملی و باشگاه پاس کسی است 
که تنها گل این تیم در فینال به یادماندنی جام باشگاه های آسیا را به ثمر رساند و به همین دلیل نامش در 
تاریخ فوتبال ایران ثبت شده است. او که این روزها از عرصه فوتبال فاصله گرفته، خاطرات بسیاری درباره 

نمایش درخشان پاس در جام باشگاه های آسیا نقل می کند.

    پاس تهران تا قبل از راهیابی به جام باشگاه های 
آســیا چندبار به نیمه نهایی و فینال جام حذفی 
رسیده بود، اما در تقابل با دو تیم بزرگ پایتخت 
تسلیم می شد. چطور پاس با چنین پیشینه ای 
یکباره در مهم ترین تورنمنت باشــگاهی آسیا 
درخشــید و در نهایت قهرمان جام باشگاه های 

آسیا شد؟
سال 1368که برای گذراندن خدمت سربازی به پاس پیوستم این 
تیم بازیکنان جوان و مستعدی داشت. فیروز کریمی که از یک سال 
قبل به عنوان سرمربی پاس انتخاب شده بود یکی از مربیان نوگرای 
فوتبال ایران در آن سال ها به حساب می آمد. ایشان به شدت اهل 
مطالعه بود و خودش را به روز نگه می داشت. بازیکنان جوان پاس 
هم تشنه یادگیری بودند. آن سال ما جزو سه تیم مدعی قهرمانی 
در لیگ فوتبال ایران بودیم و در جام میلز هندوستان هم قهرمان 
شــدیم. بعدها یک بار قهرمان جام حذفــی و 2بار قهرمان لیگ 
شدیم و به جام باشگاه های آسیا راه پیدا کردیم. بنابراین پاس یک 
تیم جوان و یکدست و در حال پیشرفت بود و درخشش در جام 
باشگاه های آسیا بخشی از مسیری بود که برای بدل شدن به یکی 

از بهترین تیم های باشگاهی ایران طی می کردیم.
    البته قهرمانی پاس در آسیا با چاشنی شانس و 
اقبال هم بود. این تیم در یک رقابت نزدیک با تیم 
العربی قطر به مرحله گروهی راه پیدا کرد و با یک 
امتیاز از مرحله گروهی هم صعود کرد. شاید پاس 
تنها تیم باشگاهی ایران باشد که فقط با یک امتیاز 
به مرحله حذفی جام باشگاه های آسیا صعود کرد.

البته شانس خیلی در این ماجرا دخیل نبود. ما در دور مقدماتی 

تیم یمنی را بردیم و در بازی رفت و برگشــت العربی که یکی از 
بهترین تیم های آســیا بود را با نتیجه 4بر 3بردیم تا به مرحله 
نهایی که در بحرین برگزار می شــد، صعود کنیم. در این مرحله 
یک بر صفر به الوصل باختیم و با تیم پاکستانی یک بر یک مساوی 
شــدیم و به عنوان تیم دوم گروه به مرحله حذفی صعود کردیم. 
در مرحله حذفی تیــم قدرتمند یومیوری ژاپــن را با یک بازی 
حساب شده و با نتیجه 2بر یک بردیم. یومیوری 2بازیکن مطرح 
برزیلی داشت و بردن این تیم کار آسانی نبود. در فینال الشباب 
عربســتان را که نصف بازیکنانش از جام جهانی برگشته بودند، 
بردیم و قهرمان شــدیم. یادم هست که سرمربی یومیوری ژاپن 
در کنفرانس مطبوعاتی قبل از بازی گفته بود ما برای قهرمانی 
آمده ایم و به پاس فکر نمی کنیم، امــا بعد از بازی گفت پاس آن 
تیمی نبود که تصورش را می کردیم. متأســفانه آن موقع تعداد 
روزنامه های ورزشــی زیاد نبود و به همین دلیل درخشش پاس 
در جام باشگاه های آسیا آنطور که باید در رسانه ها بازتاب نداشت. 
حتی بازی های ما در این مسابقات پخش زنده تلویزیونی نداشت.

    نقطه روشن ماجرا این بود که پاس با یک مربی 
ایرانی قهرمان آسیا شد. چقدر می توانیم برای 
فیروز کریمی در این موفقیت تاریخی سهم قائل 

شویم؟
فیروز کریمی خیلی دنبال یادگیری بود. یادم هست در آن سال ها 
کتاب های زیادی با موضوع سیستم های روز دنیا از آلمان برایش 
می فرستادند و این کتاب ها را مطالعه می کرد. او در انتقال نکات 
فنی به بازیکنان تبحر زیادی داشت و روی کارهای روانشناسی هم 
خیلی خوب کار می کرد. در آن سال ها همه می گفتند هر تیمی 
جز استقالل و پرسپولیس به آسیا برود جام نمی آورد، اما پاس با 

مربی قائل شویم.
همینطور است، بعد از آنکه چند بازیکن اصلی را از دست دادیم، 
فیروز کریمی، بازیکنان جــوان را جایگزین کرد و این بازیکنان 
خیلی زود با روشی که مربی بازی می کرد هماهنگ شدند. مهدی 
تارتار، محمود شافعی، فرهاد عباســی و... جای خالی بازیکنان 
بزرگ را پرکردند. در بازی نخســت مرحله نهایی که به الوصل 
امارات باختیم، اصغر مدیرروستا حضور نداشت و اکبر یوسفی 
به دلیل مصدومیت تعویض شــد. در بازی دوم هــر دو بازیکن 
می توانســتند بازی کنند اما مربی ترجیح داد از بازیکنان جوان 
اســتفاده کند. این هم تدبیر فیروز کریمی بود چون باعث شد 

به عنوان یک تیم ناشناخته به مرحله حذفی راه پیدا کنیم.
    پاس در آن مسابقات ساختار دفاعی محکمی 
داشت و با رعایت اصول دفاعی و با یک فوتبال 
منظم قهرمان آسیا شــد. اینکه فیروز کریمی 
تحت تأثیر فوتبال آلمان بود چقدر در شکل گیری 

این ساختار دفاعی نقش داشت؟
تفکر آقای کریمی ایــن بود که دفاع باید از خط حمله شــروع 
شود و اینگونه نبود که کارهای دفاعی روی شانه چهار مدافع و 
یک هافبک دفاعی باشــد. وقتی بازی شروع می شد مهاجمان 
ما نخستین مدافعان تیم بودند. ما با همین روش در لیگ ایران 
هم کمترین گل خورده را داشتیم و بخش زیادی از موفقیت مان 

همین ساختار دفاعی مستحکم بود.
    شما آخرین گلی را که منجر به قهرمانی یک 
تیم ایرانی در جام باشــگاه های آسیا شد به ثمر 
رسانده اید و هیچ بازیکنی هنوز موفق به کسب 
چنین موفقیتی نشده است. این هم برای خودش 
رکوردی است. فکر می کردید تا 30سال هیچ کدام 
از فوتبالیست های ایرانی موفق به گلزنی در فینال 

مهم ترین تورنمنت باشگاهی آسیا نشود؟
این هم یکــی از نقاط تاریک فوتبال ایران اســت 
که این رکورد بعــد از 30ســال پابرجا مانده 
اســت. بــه واســطه بازیکنان مســتعدی 
که داشــتیم هرگز فکــر نمی کــردم تا 
3دهه بعد این اتفاق تکرار نشــود. به نظرم 
مشکالت ســاختاری باشــگاه های ایران 
باعث ثبت این رکورد شــده است. بیشتر 
تیم هــای ایرانی وقتــی به مرحلــه نهایی 

ترکیبی از بازیکنان جوان و با تجربه و یک مربی با دانش، خالف 
این تصور را ثابت کرد.

    پاس در آن سال ها تیم یکدستی داشت و به 
ستاره ها متکی نبود. قبل از شروع مسابقات جام 
باشگاه های آسیا بازیکنانی مثل محمد خاکپور، 
حمید استیلی، مارکار آقاجانیان و...  را از دست 
دادید و حین مســابقات علی اصغر مدیرروستا 
به دلیل مصدومیت از ترکیب کنار رفت اما این تیم 
در نهایت قهرمان آسیا شد. فکر می کنم به همین 
دلیل در کسب این عنوان باید سهم زیادی برای 

فیروز کریمی خیلی دنبال یادگیری 
بود. یادم هست در آن سال ها 
کتاب های زیادی با موضوع 
سیستم های روز دنیا از آلمان 
برایش می فرستادند و این کتاب ها 
را مطالعه می کرد. او در انتقال 
نکات فنی به بازیکنان تبحر زیادی 
داشت و روی کارهای روانشناسی 
هم خیلی خوب کار می کرد

لیگ قهرمانان آســیا می رســند کار را تمام شــده می دانند اما 
در ایــن مرحله تــازه کار اصلی تیم ها شــروع می شــود. همه 
تیم های آسیایی وقتی به مرحله نهایی صعود می کنند با جذب 
بازیکنان مطرح خارجی نقاط ضعفشــان را پوشش می دهند و 
با تمام قدرت می آیند اما تیم های ایرانی بازیکنان اصلی شــان 
 را از دســت می دهند و همیشــه با تیمی نصفــه و نیمه راهی 

مسابقات می شوند.
    قهرمانی در جام باشگاه های آسیا می توانست 
سکوی پرتاب پاس باشد و این تیم را به ابرقدرت 
فوتبال ایران بدل کند. پــاس تنها تیمی بود که 
می توانســت قهرمانی در لیگ برتر را از سیطره 
استقالل و پرسپولیس خارج کند، اما انتقال پاس به 
همدان این تیم را از صحنه فوتبال ایران محو کرد. 
فکر می کنید این تیم اگر تماشاگر داشت به چنین 

سرنوشتی دچار می شد؟
پاس در بسیاری از شــهرهای ایران طرفدار داشت. وقتی در 
جام حذفی به برازجان و بندرلنگه و سایر شهرهای دورافتاده 
می رفتیم عــده ای به ورزشــگاه می آمدند و پاس را تشــویق 
می کردند. حتی وقتی پاس به همدان منتقل شد و من به عنوان 
مربی در آن تیم فعالیت می کردم، یکسری هوادار داشتیم که از 
شهرهای اطراف به ورزشگاه می آمدند. پاس در آن سال ها یکی 
از قطب های فوتبال ایران هم بود. بازیکنان بزرگی مثل حشمت 
مهاجرانی، محمد رنجبر، مهدی مناجاتی، جواد نکونام و... در 
این تیم توپ می زدند و جزو مفاخــر فوتبال ایران بودند. پاس 
همیشه تیم قدرتمندی بود اما به خاطر مشکالت مالی یا دستور 
از باال به همدان منتقل شــد درحالی که می توانستند به جای 

انتقال پاس، امتیاز یک تیم را برای همدان بخرند.
    االن مشغول چه کاری هستید؟

من 12سال در فوتبال ایران مربیگری کردم اما 3-2 سالی می شود 
که از فوتبال دور شــده ام. فکر می کنم روش کار و خصوصیات 
اخالقی ام با فضایی که االن در فوتبال حاکم شده سازگار نیست. 
در این مدت پیشــنهادهای زیادی هم داشــتم اما هیچ کدام را 
نپذیرفتم. این روزها بیشــتر در حال مطالعه هستم و فیلم های 
آموزش مربیگری را می بینم. اگر در آینده شرایط تغییر کند به 

دنیای مربیگری بر می گردم.

بسته پيشنهادي15توپ خانه

   کشتی گیر
داســتان ایــن فیلــم دربــاره 
کشــتی گیری حرفه ای است که 
دوران اوجش به پایان رســیده و 
باید از ورزش کناره بگیرد. او برای 
گــذران زندگی در فروشــگاهی 
مشغول به کار می شود و می خواهد 
به دخترش که در کودکی رهایش 
کرده بود، بیشتر رسیدگی کند اما 
به سختی بیمار می شود. داستان 
این فیلم درباره ورزشــکاری است 
کــه دوره طالیــی اش در رینگ 
مســابقه به پایان رسیده است اما 
به شــکل عجیبی تالش می کند 
تا نامش همچنان بر ســر زبان ها 
بیفتد. »کشــتی گیر« داســتان 
ورزشکاری را روایت می کند که از 
اشتباهات گذشته پشیمان شده و 
به دنبال رستگاری است. منتقدان 
بر این باورند که کشــتی گیر، درام 
خوش ساختی است و باعث شد نام 
کارگردان و بازیگر اصلی آن یعنی 
میکی رورک کــه مدت ها بود کار 
ارزشمندی روی پرده نقره ای نبرده 

بودند، دوباره بر سر زبان ها بیفتد.

فیلم

   پیراهن های همیشه
کتاب صوتی »پیراهن های همیشه« 
نوشــته مرحوم حمیدرضا صدر، 
تک نگاری هایی در مورد ستاره های 
فوتبال دنیاســت که نویســنده با 
نگاهی شــخصی و متفاوت آنها را 
بازگو کرده اســت. هر فصل از این 
کتاب روایت لحظه هــای ماندگار 
یکی از این فوتبالیست ها به شمار 
می رود که مورد تحلیل و بررســی 
نیز قرار گرفته است. این کتاب که 
نخستین بار در سال 1396به انتشار 
رسید، شامل داستان هایی از مردان 
مشهور فوتبال ایران و جهان مثل 
دیه گو مارادونا، زین الدین زیدان، 
دیوید بکام، کریستیانو رونالدو، لیونل 
مسی، نیمار، ناصر حجازی و همایون 
بهزادی است. داستان زندگی این 
فوتبالیســت را پژمان جمشیدی 
روایت می کند. پیراهن های همیشه 
که یک کتاب صوتی 12ســاعت و 
38دقیقه ای اســت را نشر چشمه 

منتشر کرده است.

کتاب

مستند

   توپ کشنده
در این فیلم مستند، زندگی بازیکنان 
معلولی به تصویر کشــیده می شود 
که روی صندلی های چرخ دار بازی 
می کنند. آنها بــرای آنکه بتوانند به 
مسابقات پارالمپیک راه پیدا کنند 
باید بر موانعی چیره شوند. مستند 
»توپ کشــنده« یکــی از بهترین 
مستندهایی به شــمار می رود که 
با موضوع انگیزشی ســاخته شده 
و تاکنــون الهام بخش بســیاری از 
ورزشــکاران دارای معلولیت بوده 
اســت. موضوع این مســتند صرفاً 
چیرگــی بر موانع و انگیزه بخشــی 
نیست و با تماشای آن، درک و بینشی 
واقعی از زندگی کسانی پیدا خواهید 
کرد که بنا به هر دلیلی از توانایی های 
انسان های سالم محرومند اما دست 
از تالش بر نمی دارند. این مســتند 
آمریکایی که محصول سال2005 
است در بخش بهترین مستند، نامزد 
دریافت جایزه اسکار شد و جوایز و 
افتخارات دیگری در جشنواره های 

بین المللی کسب کرد.

پنجشنبه
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مهرداد رسولی

در دهه40که فوتبال ایران چشم به قله فوتبال آسیا داشت نام یک مربی بیش 
از همه مربیان شاغل در فوتبال ایران شنیده می شد؛ »زدراکو رایکوف« که 
به عنوان یکی از بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال یوگسالوی و با کوله باری از 
تجربه به ایران آمده بود تا فوتبالمان را دگرگون کند. رایکوف با این هدف و 
مثل غریبه ها وارد کشورمان شد اما چنان تأثیر عمیقی روی فوتبال ایران 
گذاشت که هنوز از او به عنوان معمار فوتبال نوین ایران نام می برند. رایکوف، 
سردمدار مربیان مطرح خارجی بود که در آن سال ها یکی پس از دیگری وارد 
ایران می شدند؛ مربیانی مثل فرانک اوفارل، آلن راجرز و... اما محبوبیتی که 
او بین تماشــاگران ایرانی پیدا کرد با هیچ مربی دیگری قابل مقایسه نبود. 
رایکوف از ســال 1348تا 1355در فوتبال ایران فعالیت کرد و کارنامه قابل 
اعتنایی از خودش به جا گذاشت. نخستین قهرمانی تاج و استقالل کنونی در 
جام باشگاه های آسیا با مربیگری او رقم خورد اما اتفاق مهم تر بازیکنانی بودند 
که رایکوف تربیت کرد و بعد از رفتنش به اسطوره های این باشگاه بدل شدند.

رایکوف برخالف بسیاری از مربیان گمنامی که این روزها در فوتبال ایران 
فعالیت می کنند، مربی ناشناخته ای نبود. او یکی از ستاره های فوتبال 

 یوگسالوی به حساب می آمد و در المپیک 1956ملبورن و 
جام جهانی 1958سوئد برای تیم ملی این کشور به میدان رفته بود. وقتی در 

سال1347به عنوان مسئول فنی تیم ملی های جوانان و بزرگساالن وارد ایران 
شد، همه از او به عنوان بازیکن بزرگی که در ابتدای مسیر مربیگری است نام 
می بردند. او برای حضور در ایران قرارداد 2سا له ای با فدراسیون فوتبال امضا 
کرد و تا پایان دوران قراردادش در این مسئولیت ماند. رایکوف پس از پایان 

قرارداد با فدراسیون فوتبال 7سال دیگر در ایران ماند و در این بازه زمانی نسبتاً 
طوالنی پایه های یکی از بهترین تیم های تاریخ فوتبال ایران را بنا کرد. او از 

استقالل تیمی ساخت که به راحتی قهرمان آسیا شد و این نخستین قهرمانی 
یک تیم باشگاهی ایران در فوتبال آسیا بود.

رایکوف در سال های ابتدای ورودش به ایران چهره یک مربی موفق خارجی 
را نداشت. او با تیم ملی فوتبال در جام بین المللی دوستی در سال 1347نتایج 

خوبی گرفت اما در سال 1348در جام اکو عملکرد خوبی نداشت و مغلوب 
ترکیه شد. این نتایج در حالی رقم می خورد که انتظارات از تیم ملی ایران پس 
از قهرمانی در جام ملت های آسیا 1968باال رفته بود. رایکوف در رده جوانان 
عملکرد راضی کننده ای نداشت. تیم ملی جوانان در سال 1348با مربیگری 
او به مسابقات جوانان آسیا اعزام شد و مقام سوم را کسب کرد. یک سال بعد 

تیم ملی جوانان یک بار دیگر با رهبری رایکوف به این مسابقات رفت و بعد 
از شکست مقابل کره جنوبی حذف شد. همین نتایج برای پایان همکاری 

فدراسیون فوتبال با این مربی کافی بود. رایکوف در آن سال مربیگری تیم تاج 
را هم بر عهده داشت و پس از پایان قرارداد با فدراسیون فوتبال ایران به طور 

تمام وقت به مربیگری در باشگاه تاج مشغول شد.

درباره یکی از بهترین مربیان خارجی تاریخ فوتبال ایران

ما و یادگاری موسیو رایکوف

برای همیشه ایران را ترک کرد.پیوســت اما در این تیم هم توفیق چندانی نداشت و یک سال بعد بعد از این باخت سنگین از سرمربیگری تاج اخراج شد و به سپاهان که در آبان 1355رقم خورد به پایان خودش نزدیک شد و رایکوف فوتبال ایران با شکست 4بر یک استقالل در برابر صنعت نفت آبادان با رهبری رایکوف به دســت آوردند. دوران حضور درخشان او در دومین دوره لیگ فوتبال باشــگاه های ایران جام تخت جمشید را شد و سرانجام در سال 1353آبی پوشــان تهران عنوان قهرمانی گرفت. در سال 1352تاج قهرمان مسابقات بین المللی جام دوستی 2ســال متوالی قهرمانی در جام معتبر میلز هندوستان را جشن در ســال های 1349و 1350قهرمان جام باشگاه های تهران شد، فصل های تاریخ باشگاه تاج را رقم زده باشد. تاج با مربیگری رایکوف این باشگاه در قاره آسیا را هم به ارمغان آورد تا یکی از باشکوه ترین سال 1349با این تیم قهرمان لیگ ایران شد و نخستین قهرمانی کسب کرده بود، دوران باشــکوهی را در تاج سپری کرد. او در بهار بود. این مربی برخالف نتایج نه چندان خوبی که در تیم های ملی حضور رایکوف در باشــگاه تاج نقطه عطفی در تاریخ این باشــگاه ظهور و افول

ستاره تیم ملی یوگسالوی

رایکوف در سال1980و 2ســال پس از ترک ایران به آفریقا رفت و ســرمربی تیم ملی فوتبال الجزایر شد. او در تیم 
ملی الجزایر هم بیش از یک ســال دوام نیاورد اما تأثیر عمیقی روی فوتبال این کشور گذاشت. الجزایر 2سال بعد در 
جام جهانی 1982به واسطه کارهای زیربنایی رایکوف که به بازیکنان جوان میدان می داد، آلمان غربی و شیلی را برد 
و شگفتی ساز جام جهانی لقب گرفت. رایکوف بعد از حضور کوتاه در الجزایر راهی اسپانیا شد و در سال 1981به عنوان 
سرمربی باشگاه کوردوبا کارش را شروع کرد اما از این تیم هم اخراج شد. او پس از مربیگری در کوردوبا و در 55سالگی 

با دنیای مربیگری وداع کرد اما در فوتبال یوگسالوی هنوز از او به عنوان یک مربی سازنده نام می برند.

ناکامی در تیم ملی جوانان

پایان مربیگری

قریب به اتفاق فوتبالیست های ایرانی که با رایکوف کار کرده اند 
از او به عنوان مربی متفاوتی که با ایده های تازه فوتبال ایران را 
دگرگون کرد، نام می برند. قبل از حضور رایکوف در فوتبال ایران 
»تمرین« اهمیت چندانی نداشت و بازی مهم بود. بازیکنان در 
تمرینات به دویدن دور زمین و نرمش اکتفا می کردند و در نهایت 
به صورت تیم به تیم بازی می کردند. رایکوف روند تمرینات را 
در فوتبال ایران دگرگون کرد. در تمرین رایکوف، گرم کردن و 
نرمش از بدن سازی جدا بود. او »تمرینات فیزیکی« را یکی از 
پایه های اصلی تمرین می دانست. رایکوف در بدن سازی استفاده 
از وزنه، هالتر و توپ مدیسن بال را رایج کرد. او تمرین ها را به 
چند بخش تقسیم کرد. تمرین دفاع از تمرین حمله جدا بود و 
تمرین توپ گیری با تمرین حفظ توپ تفاوت داشت. رایکوف 
»دریبل زدن« را به بخشی از تمرین بدل کرد و برای »سر زدن« 
هم تمرینات ویژه ای داشت. او تکل را هم به بازیکنان ایرانی 
آموزش می داد. شیوه تمرینات رایکوف به گونه ای بود که 
بازیکنانش پس از طی یک دوره تمرینی، مهارت های تکنیکی، 
برتری های تهاجمی و قابلیت های دفاعی تازه ای پیدا می کردند.

رایکوف عالوه بر خلق روزهای خوب مثل همه مربیان دنیا روزهای 
بدی هم داشت. تلخ ترین خاطره آبی ها از سال های حضور رایکوف 
در این تیم به باخت 6بر صفر در دربی بزرگ پایتخت مربوط می شود. 
او سال ها بعد درباره این بازی گفت: »در دربی تاج و پرسپولیس 
چشم  باز کردم و 100هزار ایرانی را در ورزشگاه آزادی دیدم. واقعاً 
تصویر فوق العاده ای بود. من کمتر در دربی شکست می خوردم. فکر 
می کنم 3یا 4دربی را بردیم اما آن روز 6بر صفر شکست خوردیم. 
چرایش را هیچ وقت نفهمیدم. تاج تیمی بود که یا همه بود و یا هیچ 
نبود. ما آن روز انگیزه بردن نداشتیم؛ یعنی هیچی نبودیم. وقتی 
گل اول و دوم را خوردیم، پرسپولیس می توانست تا فردا صبح به 
ما گل بزند. روز 6 بر صفر وحشتناک بود، خیلی روز بدی بود. یکی 
از روزهای بد زندگی من«. رایکوف هر از گاهی خاطرات سال های 
حضورش در ایران را نقل می کرد. او یک بار درباره علی پروین که 
بازیکن تیم رقیب بود گفت: »آن موقع در پرسپولیس بازی می کرد. 
همه می گفتند بازیکن خوبی است اما اگر پروین را به من می دادند، 
قبولش نمی کردم. او وقتی پا به توپ می شد خیلی فکر می کرد. 
بازیکن سریعی نبود. با بقیه بازیکنان همکاری نداشت. می خواست 
فقط خودش باشد. البته پروین به تنهایی خوب کار می کرد. من 
بازیکنان هم تیپ پروین را نمی پسندیدم. می خواستم بچه هایم تک 
ضرب کار کنند. پاسکاری برایم از دریبل خیلی مهم تر بود«.

زدراکو رایکوف که در فوتبال ایران به موسیو رایکوف معروف شده بود در سال 1976فروتنانه 
ایران را برای همیشه ترک کرد و خیلی زود نامش از حافظه کوتاه مدت اهالی فوتبال پاک 
شد. در مورد او خبرهای زیادی نقل می شد. می گفتند بعد از فروپاشی یوگسالوی زندگی اش 
به تاراج رفته و برای ادامه زندگی نزد دخترش در مکزیکو سیتی رفته است. زمستان سال 
1385وقتی مسئوالن باشگاه استقالل اعالم کردند در پی برگزاری مراسمی برای قدردانی از 
رایکوف بودند خبر رسید که این مربی چند ماه قبل در 78سالگی درگذشته است. قدیمی های 
فوتبال ایران نام او را هرگز فراموش نخواهند کرد؛ همان کسانی که فوتبال ایران را به قبل و بعد 
از حضور رایکوف تقسیم می کنند.

نوگرایی در فوتبال

دربی شش تایی ها

مرگ در غربت
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مجتبی یارزمان

گل خانه 16 بسته پیشنهادی

   شیر
یکی از رازآلودتربن کشورهای دنیا 
هندوستان است. اگر از طرفداران 
فیلم های درام و بــه همان اندازه 
عالقه مند ســفر به هند هستید، 
این فیلم کامال مناسب شماست. 
این داستان براساس واقعیت در 
مورد پســر جوانی هندی به نام 
سارو )با بازی سانی پاوار( ساخته 
شــده که به طور اتفاقی ســوار 
قطاری به ســمت کلکته شده و 
در نهایت گم می شود. سارو وقتی 
بزرگ می شــود )با بازی دو پتل( 
پــس از فرزندخواندگی توســط 
یک زوج اســترالیایی، در تالش 
برای یافتن خانــه کودکی خود و 
یافتن خانواده اش، حافظه اش را 
جســت وجو می کند و به کمک 
اینترنت روی نقشه به دنبال آنها 
می گردد. این یک فیلم بســیار 
تأثیرگــذار اســت کــه در کنار 
بــه تصویر کشــیدن مکان هایی 
ازجمله تاسمانی و همچنین هند 

ارزش دیدن زیادی دارد.

فیلم

   خانه مهربان
»خانه مهربــان« از بناهای باارزش 
و تاریخــی در محلــه عودالجــان 
اســت که می تــوان یادگارهایی از 
سبک معماری قاجار را در آن پیدا 
کرد. این خانه هم مانند بسیاری از 
عمارت ها و خانه های تاریخی دیگر 
فراز و نشیب های زیادی را پشت سر 
گذاشته و حتی تا مرز تبدیل شدن 
به یکی از آپارتمان هــای بدقواره و 
تکراری شهر تهران پیش رفته است. 
اما خوشــبختانه هنوز پابرجاست و 
می توان از وجودش لذت برد و در آن 
به تاریخ سفر کرد. این خانه تاریخی 
در نقشــه های بازمانده از آگوست 
کرشــیش )معلم دارالفنــون( به 
محب علی خان خلج که از رجال دوره 
قاجار بود تعلق داشــت اما در نقشه 
عبدالغفار نجم الدوله کــه او نیز در 
دوره دیگری از سلسله قاجار معلم 
دارالفنون بــود، این خانه در اختیار 
یکی از همسران ناصرالدین شاه به نام 

زبیده خاتون بوده است.

تهرانگردی 

شیرازشناسی
شهر شیراز از همه لحاظ جذاب است 
و دل هر بیننده ای را با خود می برد. اما 
درباره این شهر زیبا و تاریخی حقایق 
و نکته های جالبی وجــود دارد که 
برخی از آنها را با هم مرور می کنیم. 
اگر روزی مهمان شیراز شدید بدانید 
که این شهر گذشته پر فراز و نشیبی 
داشــته اما از دل همه این حوادث با 
درایت حاکمانش به ســامت عبور 
کرده و به شیراز امروزی تبدیل شده 

است.

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

   سفر به استانبول
کتاب »سفر به اســتانبول« یک 
کتاب جامع برای رفتن به این شهر 
پرطرفدار در کشــور ترکیه است. 
معموال نداشــتن تجربه کافی در 
نخستین ســفر خارجی می تواند 
باعث ســردرگمی و اتالف وقت و 
هزینه زیادی شود. نویسنده این 
کتاب برای نگارش ســراغ منابع 
مختلفی رفته، از وب ســایت های 
اینترنتی گرفته تا تجربه شخصی 
و صحبت کردن با سایر مسافرانی 
که به این شهر سفر کرده اند. همین 
موضوع باعث شده تا محتوای به 
روز، صادقانه، بی طــرف و کامال 
کاربردی برای مسافران استانبول 
آماده شود. نویسنده تالش کرده 
تا مانند یک راهنمای دلسوز حتی 
برای کسانی که در نخستین تجربه 
سفر هستند هم مفید باشد و مانند 
یک مســافر باتجربه عمل کنند. 
این کتاب تمام جزئیات یک سفر 
موفق و بدون اشتباه را برای شما 

بازگو می کند.

کتاب

پنجشنبه

شماره 162
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1
اولین شهری که بیشترین 

عنوان پایتخت را دارد 
شیراز است.

2
این شهر نخستین 

سیستم حمل ونقل 
 عمومی و اتوبوسرانی 
 را در کشور راه اندازی 

کرده است.

3
دومین پیست اسکی 

بین المللی کشور در شیراز 
افتتاح شده است.

4
اولین شبکه تلویزیونی 

24ساعته محلی متعلق به 
استان فارس است.

5
دومین فرودگاه 

بین المللی کشور در شیراز 
بهره برداری شده است.

6
سومین شهرداری کشور با 
بیش از یک قرن سابقه در 

شیراز افتتاح شده است.

6
در سازمان گردشگری 
کشور شیراز همیشه 

جزو 3شهر جذاب برای 
گردشگران است.

6
این شهر همیشه جزو 

برترین های ارائه دهنده 
خدمات در زمینه امکانات 

رفاهی و اقامتی به 
گردشگران است.

9
تاکنون 5 شهر در دنیا 

اعالم خواهرخواندگی با 
شهر شیراز کرده اند.

10
شیراز تنها شهری است که 

باالی 90درصد جمعیت 
آن را فارس ها تشکیل 

داده اند.

11
بیش از 200سال اعراب 

بر این شهر حکومت 
کرده اند، اما با وجود این 

دوباره جمعیت این شهر را 
فارس ها تشکیل داده اند.

12
شیراز جزو معدود 

شهرهای ایران بود که از 
حمله مغول ها در امان 

ماند و آسیبی به آن 
نرسید.

13
آثار و بناهای شیراز 

همیشه در بین آثار ادبی 
و تاریخی جهان نامزد 
دریافت رتبه و جایزه 

هستند.

14
مسجد نصیرالملک 

شیراز از نظر کاشی کاری 
باارزش ترین مسجد ایران 

نام گرفته است.

اردیبهشت، ماه شیراز است و به همین مناسبت سراغ این شهر زیبا و دلنشین 
در استان فارس رفته ایم

پایتخت شعر و شکوفه و نارنج

زمان گشت وگذار در مکان های دیدنی شیراز، باید فهرست بلندی 
از باغ های ایرانی را در اولویت های خــود قرار دهید و خودتان را 
برای بهشت گردی آماده کنید. باغ عفیف آباد یکی از مکان های 
دیدنی شیراز است و شاهکاری در هنر گل آرایی باغ های ایرانی 
محسوب می شود. عفیف آباد یکی از قدیمی ترین باغ های شیراز 
است که در زمان ناصرالدین شاه قاجار ساخته شده. در معماری 
این عمارت دو طبقه، از ســبک هخامنشی، ساســانی و قاجار 
استفاده شده است که شباهت بسیاری هم به ساختمان باغ ارم 
شیراز دارد. در این عمارت ایوانی بزرگ با ستون های سنگی در 
نمای آن خواهید دید که رو به حوض مستطیلی باغ قرار گرفته 
و همچنین تزئینات خاص معماری ایرانــی و درهای چوبی، از 
ویژگی های بصری عمارت باغ عفیف آباد شــیراز است. امروزه 

این باغ به موزه ای نظامی تبدیل شــده که می توانید بعد از لذت 
از طبیعت خوشرنگ و لعاب باغ، ســری به موزه بزنید تا با تاریخ 
صنعت نظامی در ایران آشنا شوید. در وسط این باغ حوض بزرگ 
مستطیلی، درختان بلندقامت و مجموعه ای از گل های رنگارنگ 
در انتظارتان هستند که می توانید هنر گل آرایی به سبک باغ های 
سنتی ایرانی را مشاهده کنید و از سرسبزی درختان لذت ببرید.

باغ عفیف آباد 

شاهکار گل آرایی ایران

باغ جهان نما یکی دیگر از دیدنی های شیراز است که بعد از دروازه 
قرآن، پیش روی تان سبز می شود. این باغ زیبا در همسایگی مقبره 
حافظ واقع شده و فاصله آن با پای پیاده تا حافظیه حدود 15دقیقه 
اســت. وارد باغ جهان نما که می شــوید باغچه هایی پر از بنفشه، 
اطلسی، داوودی و رز هفت رنگ در کنار درختانی همچون سرو، 
کاج و نارنج را در این باغ بسیار خواهید دید و عمارت کاله فرنگی 
در مرکز این باغ جهان نما با ســاختاری هشت ضلعی خودنمایی 
می کند. هر چند قدمت این باغ به زمان حکومت سلسله »مظفر« و 
»اینجو« در قرن هشتم می رسد اما ساختمان این باغ و حوض های 
آن در زمان کریم خان زند و به دستور وی بنا شده است. طرح باغ 
جهان نما همچون باغ نظر اجرا شده که عمارت در مرکز باغ قرار 

گرفته و 4 خیابان یا همان چهارباغ در اطراف ســازه با ردیفی از 
درختان سبز و جوی های آب در مســیر این چهار خیابان جاری 
شدند. داخل عمارت اصلی باغ جهان نما امروزه به موزه تبدیل شده 
که لذت ماجراجویی در این موزه تاریخی را بعد از گشت وگذار در 

خیابان های پر گل وگیاه باغ از دست ندهید.

باغ جهان نما 

عطر بهارنارنج

شاهچراغ از دیگر دیدنی های شهر شیراز و یکی از معروف ترین 
جاذبه های مذهبی در ایران است. مسافران شیراز بدون رفتن 
به این سرای ملکوتی شهر را ترک نمی کنند و چند ساعتی را 
غرق در آرامش این بارگاه می شــوند. شاهچراغ مقبره برادران 
امام هشتم)ع( اســت و این خود دلیلی برای ارزش باالی این 
زیارتگاه بین مردم شیراز و مسافران شهر است. آرامگاه اصلی 
شاهچراغ مقبره »احمدبن موسی« پسر بزرگ امام هفتم)ع( 
است و در ضلع شمال شــرقی آن برادر کوچک تر این حضرت 
آرمیده است. در این بنای مذهبی معماری اصیل ایرانی و اسالمی 
را مشاهده خواهید کرد و از ظرافت هنر کاشی کاری و آینه کاری 
در این بنا لذت خواهید برد. گنبد شاهچراغ شما را محو زیبایی 
خود خواهد کرد و از تماشــای رنگ ولعاب کاشــی های آبی، 

فیروزه ای، الجوردی، مشکی، سفید، زرد و طالیی در آن سیر 
نخواهید شد. استفاده از شیشه های رنگی، این جاذبه را بیش از 
حد تماشایی کرده و همچنین هنر کاشی کاری به درون حرم 
رنگ ولعاب و زیبایی خاصی بخشیده است. در این میان ضریح 
مقدس زیر گنبد، با بدنه ای از نقره قرار گرفته و در میان بازی نور 

و آینه های سقف و دیوار حرم، مثل الماس می درخشد.

شاهچراغ 

تاریخ در معنویت

شیشــه های رنگی و کاشــی کاری های خوشــرنگ ولعاب، مسجد 
نصیرالملک را به یکی از منحصربه فردترین مساجد ایران تبدیل کرده 
که همه ساله سیل گردشگران داخلی و خارجی را به سمت این مسجد 
سرازیر می کند. رنگ صورتی جلوه خاصی در هنر ظریف کاشی کاری 
این مســجد دارد و به همین دلیل نصیرالملک به »مسجد صورتی« 
ایران نیز مشهور است. این مســجد در محله قدیمی گود عربان واقع 
شده و مانند سایر بناهای سنتی ایران، با فضای هشتی و داالن شما 
را به حیاط هدایت می کند. قســمت منحصربه فرد این مسجد بنای 
شبستان آن است که با شیشــه های رنگی، کاشی های خوشرنگ و 
مقرنس کاری ظرافت مندانه ای آراســته شده اســت. از ویژگی های 
دیگر مسجد نصیرالملک، می توان به نبود گنبد در آن اشاره کرد که 
در بین مساجد خود وجه تمایزی خاص است. طاق نماهای شمالی و 

جنوبی از دیگر بخش های مسجد نصیرالملک هستند که گلدسته ها 
در طاق نمای جنوبی آن واقع شده است و در طاق نمای شمالی یا همان 
طاق نمای مروارید، می توانید شکوه هنر کاشی کاری و مقرنس کاری را 
مشاهده کنید. مسجد صورتی در میان مکان های دیدنی شیراز، یکی 
از سوژه های ناب عکاسی است و به همین دلیل بازدید از این بنا فرصت 

خوبی است تا استعداد هنر عکاسی را در وجودتان زنده کنید.

مسجد نصیرالملک 

منحصربه فرد و جهانی

این غار که در فاصله 6کیلومتری تنگ چوگان و در دامنه کوه واقع 
شده، به دلیل قرار گرفتن مجسمه شاپور در آن به غار شاپور معروف 
شده است. این غار عمیق با بیش از 7متر ارتفاع از سطح زمین، در 
حدود یک کیلومتر طول دارد. در گذشته طول دهانه این غار 16متر 
بوده که پس از برپا شدن دوباره مجسمه شــاپور در غار، دهانه آن 
بزرگ تر و در حدود 30متر عرض و 20متر ارتفاع شده است. البته هر 
چه در داخل غار پیشروی می کنیم، میزان عرض و ارتفاع دهانه غار 
کاهش می یابد و از وسعت آن کاسته می شود. سطح غار دارای پستی 
و بلندی هایی است که حفره های حوض مانندی درون آن وجود دارد 
و این احتمال وجود دارد که در گذشته پرآب بوده اند. در قدیم صعود 
به درون این غار به علت قرار گرفتن در باالی کوه آســان نبوده، اما 

هم اکنون این سطح هموار شده و 230پله سنگی با نرده هایی فلزی 
اطراف آن احداث شده تا بتوان به راحتی به دهانه غار رسید و از آن 
بازدید کرد. داخل این غار مجسمه شاپور برافراشته شده وپشت سر 
مجسمه از ریزش قطرات آب، گودالی به شکل حوض ایجاد شده که 

جزوی از زیبایی های غار شاپور محسوب می شود.

غار شاپور 

ایستاده بر سنگ

نارنجســتان قوام که آن را باغ قوام و بیرونی قوام هم می نامند، از 
بناهای تاریخی شیراز و در یک محله قدیمی قرار دارد. این باغ که 
محل حکومت قوام الملک بوده، به دلیــل وجود درخت های نارنج 
فراوانی که در آن کاشته شده به »نارنجستان« معروف شده است. 
در ضلع جنوبی که مشرف به خیابان است، هشتی ورودی زیبایی 
قرار دارد که محور اصلی باغ و عمارت اســت. این ورودی در نمای 
خارجی با سردری آجری تزئین شده و کتیبه سنگی موجود تاریخ 
احداث بنا را 1305 نشان می دهد. در دو طرف داالن ورودی یک 
راهرو و چند اتاق ساخته شده و در وسط حیاط هم آب نمایی است 
که در دو طرف آن 2باغچه گلکاری شده قرار دارد و درختان نارنج 
و نخل و سرو، 2ســمت آن را احاطه کرده اند. در انتهای این مسیر 
ساختمان اصلی عمارت قرار دارد که با گچبری، آینه کاری، نقاشی، 

کاشی کاری، آجرکاری و منبت کاری هایی که در نوع خود بی نظیرند 
به استقبال تان خواهند آمد. این عمارت ســه طبقه از یک طبقه 
زیرین و 2طبقه باالیی تشکیل شده که در وسط این باغ خودنمایی 
می کند. کاشــی کاری، گچبری و آینه کاری های این عمارت جزو 
باارزش ترین و زیباترین هنرهای دست ساز بشر است که در عمارت 

نارنجستان قوام خودنمایی می کند.

نارنجستان قوام 

محصور میان درختان نارنج

مسجد وکیل یا همان مسجد ســلطانی، از بناهای تاریخی در میان 
دیدنی های شیراز است و از زمان زندیه تا امروز در این شهر پابرجاست. 
دو بنای تاریخی دیگر که هم نام هم هستند در چند متری این مسجد به 
چشم می خورند. بازار وکیل در شرق مسجد، در راسته شمشیرگرها و 
همچنین حمام تاریخی وکیل در شمال این مسجد جاخوش کرده اند. 
کاشی کاری های خوش رنگ، قوس سقف و 4۸ستون سنگی و مارپیچ 
شبستان، این مسجد را به بنایی خاص و تماشایی تبدیل کرده است. 
قسمت های مختلفی همچون داالن، حیاط، 2ایوان شمالی و جنوبی، 
2شبستان جنوبی و شرقی، محرابی از سنگ مرمر، طاق نماها و سردر 
ورودی ها، در این مسجد بزرگ وجود دارند. همه این بناهای تاریخی از 
جمله حمام وکیل که به دستور وکیل الرعایا ساخته شده، در نوع خود 
یک شاهکار معماری محسوب می شوند. همچنین حمام وکیل که با 

هنر آهک بری و نگارگری تزئین شده هوش از سرتان می برد. در کنار 
اینها اضافه کنید طراحی هوشمندانه و مدرن این سازه که مانع خروج 
گرما و ورود سرما به حمام می شود. معماران سنتی ایرانی راهکار جالبی 
برای حفظ گرما داشته اند و ورودی اصلی حمام را کوچک ساخته اند. 
مردم باید از این ورودی می گذشتند و با کمک سطح شیب دار مالیمی 

به فضایی سرپوشیده می رسیدند.

مسجد و حمام وکیل 

یادگار وکیل الرعایا

خانه نصیرالملک از خانه های دوران قاجاریه در شیراز، در مجاورت 
خیابان لطفعلی خان زند و در کنار مســجد نصیرالملک واقع شده 
است. این خانه دارای 2حیاط شمالی و جنوبی است که یک محور 
اصلی طولی دارد. از این مجموعه، تنها اندرونی خانه و اتاق ارســی 
چلیپاشــکل آن باقی مانده و بیرونی آن به دلیل تغییر کاربری فعال 
متروک است. ورودی خانه در ابتدا بسیار متفاوت و بزرگ تر بوده که 
با احداث خیابان، قسمت های زیادی از آن تخریب و تنها بخش های 
اندکی باقی مانده است. آنچه هم اکنون از منزل نصیرالملک باقی مانده 
شامل تاالر اصلی )تاالر آیینه(، قسمتی از حیاط اندرونی، بیرونی و 
زیرزمین است. پس از عبور از یک راهروی کوچک با تزئینات گچبری 
سبز یشمی، اتاق کوچکی قرار دارد که به تاالر آیینه منتهی می شود. 

این تاالر کامال به صورت قرینه ساخته شــده و در 2ضلع شمالی و 
جنوبی این تاالر 2در بزرگ سراســری با گره چینی های ظریف و 
شیشــه های رنگی که به دو حیاط اندرونی و بیرونی مرتبط است، 
وجود دارد. همچنین تاالر اصلی دارای سه فضا شامل یک شاه نشین 
مرکزی و 2اتاق در 2سمت آن است که قابل بازدید و مشاهده است.

خانه نصیرالملک 

سر برافراشته از دل تاریخ

بنای خانه فروغ الملک دارای 4قســمت اصلی بنای بیرونی، بنای 
اندرونی، بنــای مطبخ خانه و حمام و اصطبل اســت. بنای بیرونی 
شامل هشتی ورودی است که از طریق راهرو با سکوهای انتظار به 
حیاط متصل می شود. بنای اندرونی شامل اتاق ها، سالن های انتظار، 
فضای پذیرایی و در نهایت شاه نشــین است که همه اینها از طریق 
یک زیرزمین به هم متصل می شود و راه ارتباطی بین تمام فضاهای 
اندرونی را فراهم می آورد. در ضلع شمال شرقی بیرونی، بنای مطبخ 
خانه و حمام قرار دارد که کل ســاختمان به صورت یک طبقه و در 
قسمتی 2طبقه با آجر و ماسه آهکی ساخته شده است. این بنا متعلق 
به قوام الدین ملقب به فروغ الملک یکی از بستگان قوام شیرازی بوده 
که در سال1210 هجری قمری برای سکونت او احداث شده است. 
متأسفانه بر اثر بی توجهی هایی که به این خانه شده بود، ساختمان 

این بنا مخروبه شد تا درنهایت توسط سازمان عمران و بهسازی شهری 
مرمت و بازسازی شد و هم اکنون در مالکیت سازمان میراث فرهنگی و 
گردشگری استان فارس قرار دارد. پس از اینکه بازسازی این بنا کامل 
شد و در راستای مهیا سازی  شرایط بازدید عمومی، این بنا به موزه 
مشکین فام تبدیل شد و در آن آثار هنرمندان فارس در رشته های 

مختلف به ویژه هنرهای تجسمی و سنتی به نمایش درآمده است.

خانه فروغ الملک 

2قرن خاطره

کمال الدین ابوالعطاء متخلص به خواجو شــاعر قرن هشتم، در سال 
6۸9ه .ق در کرمان به دنیا آمده و در سال 722ه .ق در شیراز درگذشته 
است. آرامگاه این شاعر در شیراز و در دامنه کوه صبوی در ابتدای جاده 
شیراز به اصفهان، در تنگه  اهلل اکبر قرار گرفته است. مقبره خواجوی 
کرمانی بر دروازه قرآن اشراف دارد و آب چشمه معروف رکناباد نیز از 
کنار این مقبره می گذرد. محل آرامگاه در محوطه بدون سقف قرار دارد و 
روی سنگ کتیبه ای که بیانگر قبر خواجو باشد، وجود ندارد. البته فقط 
باالی سنگ عبارت: »کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذوالجالل 
و االکرام« به خط ثلث نوشته شده است. کمی باالتر از مقبره خواجو 
3غار وجود دارد که یکی از آنها غار محل عبادت و ریاضت افراد زاهد و 
مشایخ بوده و خواجو نیز مدتی در آنجا به عبادت مشغول بوده است. غار 

دیگر که در دهانه آن طاقی ضربی از نوع طاق کجاوه ای از سنگ و آجر 
زده شده، محل قبر خواجه عمادالدین محمود، وزیر معروف شاه شیخ 
ابواسحاق اینجو است. آرامگاه این شاعر خوشنام فارسی تاکنون دوبار 
مرمت و بازسازی شــده که این بازسازی شــامل کف و بدنه و ایجاد 

یک سری دیواره های عمودی با مصالح سنگی بوده است.

آرامگاه خواجوی کرمانی 

آرمیده در شیراز

بعید است کسی پیدا شود که شیراز رفته باشد و مجذوب آن همه 
زیبایی و طراوت در کنار مردمی باصفا و مهمان نواز نشده باشد. شهر 
شیراز یکی از شهرهای ایران است که در هر فصلی زیباست و حتی 
در روزهای گرم تابستان که زیر نور مستقیم آفتاب طاقت مان طاق 
می شود، بازهم این شهر پر شده از مسافرانی که از داخل و خارج 
ایران برای دیدن آن پای به این ســرزمین گذاشته اند. این شهر 
در کنار شهرهایی مثل اصفهان و یزد و دیگر مکان های تاریخی و 

باستانی، همیشه یکی از مراکز مهم برای ورود توریست به کشور 
است. عاوه بر همه اینها شیراز را شــهر بهارنارنج هم می نامند؛ 
در فصل بهار و با شــکوفه زدن درختان نارنج و مرکبات در گوشه 
و کنار شــهر، عطر بهارنارنج هر آدمی را از خود بی خود می کند و 
لباسی از شکوفه های بهاری بر تن شهر می گستراند. رفته رفته و 
با گرم تر شدن هوا این شکوفه ها جای شان را به مرکبات خوش آب 
و رنگ می دهند و شاید اردیبهشت ماه آخرین فرصت برای دیدن 

این زیبایی ها باشد و تماشــای این صحنه های بی بدیل را به هیچ 
عنوان نباید از دست داد. هرچند که این شهر از گذشته های دور هم 
امکانات مناسبی برای پذیرایی از گردشگران در اختیار داشته، اما 
در چند سال گذشته این امکانات رفاهی و اقامتی رشد چشمگیری 
داشته تا شرایط بسیار مناسبی را در اختیار گردشگران بگذارد. در 
ادامه با برخی از دیدنی های طبیعی و تاریخی این شهر بیشتر آشنا 

خواهیم شد.



چرا دفاع از یحیی 
سخت است؟

بهروز رسایلییادداشت
روزنامهنگار

گل محمدی به اندازه میانگین قهرمانی امتیاز 
گرفته، اما چند ابهام جدی متوجه کار اوست

حتیاگــرپرســپولیسقهرماننشــود،بازهم
میانگینامتیازگیریسرخهادرلیگبیستویکم
بسیارخوببودهاســت.معموالمیانگینکسب
2امتیازازهربازیبــرایقهرمانیدرلیگایران
کافیاستوتنهادرفصلگذشتهبودکهسپاهان
باوجودعبورازاینحدنصاب،فاتحجامنشــد.
امسالهمپرسپولیساز26بازی54امتیازگرفته
وبهمیانگین2.07امتیازازهرمســابقهرسیده
اســت.اینکهقرمزهااحتماالقهرماننمیشوند،
فقطبهخاطرعملکردفوقالعادهاستقاللاست.
بنابرایننبایدجایانتقــادچندانیازکادرفنی
پرسپولیسباقیبماند،امادرعینحالچندابهام
منطقیجدیدرعملکردگلمحمدیوجوددارد

کهدفاعازاورادشوارمیکند.

  دستمزد؛ به اندازه مربی خارجی
درموردرقمقــراردادیحییحرفوحدیثهای
بســیارزیادیوجودداردوگمانهزنیهاواخبار
غیررســمیاز15میلیاردتومــانبرایخودش
تایکمیلیونو100هــزاردالربرایخودشو
دســتیارانشمتنوعاســت.طبیعتاتازمانیکه
یکمنبعرســمیدراینمورداظهارنظرنکند،
واقعیتماجراروشننخواهدشد.هرچهباشداما
بهنظرمیرسدگلمحمدیبهاندازهیکسرمربی
خوبخارجی)درحدبرانکویاکالدرون(وچهبسا
حتیبیشــترازآنهاپولمیگیرد.بهاینموضوع
بایدهزینهانتقالاینمربیازپدیدهمشــهدبه
پرسپولیسوغائله3سالهایجادشدهدراینموردرا
همبیفزایید.پسیحییبرایقرمزهاگراندرآمده
وتوقعهمازاوباالست.اگرگلمحمدییکرقم
متعارفدریافتمیکرد،شایدمیشدبعضیکم
وکسریهایکاراوودستیارانشرانادیدهگرفت،

اماحاالاغماضسختاست.

  جوان گریزی عجیب
بهداســتانوحیدامیرینگاهکنید؛یکستاره
ارزشمندملیقبلازبهبودیکاملمصدومیتش
روانهمیدانمیشــود،آســیبدیدگیاوشدت
میگیردوحاالبایدزیرتیغجراحیبرود.ایندر
حالیاستکهجوانیمثلعلیشجاعیبهراحتی
میتوانستبهجایامیریبهمیدانبرودووینگر
توانایتیمملــیایرانراازریســکمعافکند.
گلمحمدیاماهیچاعتقادیبــهجوانانندارد؛
حتیآنهاییکهخودشخریدهومدتهاســت
کنارتیمهســتند.وحیدممکناستبابتاین
ســهلانگاریکادرفنیتاوانسنگینیبپردازدو
چهبساحتیحضورشدرجامجهانیبهمخاطره
بیفتد.عجیبتراینکهیحیییکباردیگرهمدر
بازیسوپرجامهمینریســکرادرموردامید
عالیشــاهانجامدادوباعثتشــدیدمصدومیت
شاگردششد.درحقیقتگلمحمدیآنقدراز
بازیدادنبهبازیکنانجوانمیترسدکهحتی
حاضراستدرصورتلزومازستارههایمصدومبه
جایآنهااستفادهکند.درنتیجههیچچیزعجیبی
نیستکهاودر3سالگذشتههیچاستعدادجوانی
رابهپرســپولیسمعرفینکردهاست.باشرایط

فعلی،آیندهباشگاهحسابیدرخطراست.

  خشم بی پایان
داســتاناعتراضهایبیپایانوپیدرپییحیی
گلمحمدیهمکهاصالنیازیبهبازگوییندارد.
باورکردنینیستکهسرمربیپرسپولیسحتیدر
دورانتحملمحرومیتهمازرویسکوهاپایین
میآیدتابهداوربازیباذوبآهناعتراضکند.او
فصلگذشته7کارتزردو2کارتقرمزازداوران
گرفتواینفصلهمرکورداعتراضوغرولندرا
شکست.خشموخشونتیحییفقطبهکنارزمین
محدودنمیشودواوخیلیمواقعدرمصاحبههایش
همســراغایرادگرفتنازداورانوســایرمسائل
میرود.همهاینهادرتیمــیاتفاقمیافتدکهدر
ســالهایاخیرعادتکردهبودازحواشیبکاهد
وفقطرویمتنمتمرکزباشد.وقتییحییچنین
رفتارهاییانجاممیدهد،ازبازیکنانشچهانتظاری
میتوانداشت؟اتفاقاسرپیچیرامینرضاییان
ازدستورتعویض،درتناسبباکاراکترسرمربی
تیماســت.بهاینترتیبیحییبهنوعیگنجینه
ارزشمندسکوتوآرامشراازپرسپولیسمیگیرد

کهبهراستیخسرانبزرگیاست.

طالی آسيا برای دختر 
تيروكمان ايران 

مهتاعبداللهيکهبهفینالمسابقاتتیروکمان
کاپآسیارسیدهبودباپیروزيمقابلکماندارياز
هندقهرمانشد.دراینرقابتهاکهدرسلیمانیه
عراقبرگزارميشــود،عبداللهيدرریکرورقابت
کردونمایندههندرا6بر2شکستداد.اویکمدال
برنزهمبرايتیمایرانگرفت.دررقابتهايمیکس
عبداللهيورضاشبانيبهدیدارردهبنديرسیده
بودندکهتیمقزاقستانرا6بر2شکستدادندو
رويسکويسومایستادند.دیروزمسابقاتریکرو
مردانهمبرگزارشدوتیمایرانباترکیبشبانی،
نادریوگلشنیدردیدارردهبندي6برصفرمقابل

ازبکستانشکستخوردندوبهمدالنرسیدند.

خبر آخر
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ورژن جدید سپاهان
برخی از ستاره های سپاهان برای تمدید قرارداد 
از نویدکیا کسب تکلیف کرده اند و محرم به آنها 

اطمینان داده که روی نیمکت این تیم باقی می ماند

رضا گرایی، قهرمان جهان و المپیک 
در گفت و گو با همشهری از آخرین 

وضعیتش می گوید

معلوم نیست در ۷۲کیلو بمانم

1820

 روز مانده تا 
جام جهانی

پخش زنده روز

شنبه 7 خرداد 1401
لیگ قهرمانان اروپا  - فینال

لیورپول

رئال مادرید
23:30

چهارشنبه 4 خرداد 1401
لیگ کنفرانس اروپا  - فینال

آاس رم

فاینورد
23:30

برنامه بازی

مس

استقالل
20:00

پرسپولیس

پدیده
20:00

سه شنبه 3 خرداد 1401
لیگ برتر ایران - هفته 29

پرسپولیس

استقالل

سپاهان

آلومینیوم 

21:50

21:15

فوالد

تراکتور

استقالل

پرسپولیس

19:45

19:00

شنبه 24 اردیبهشت 1401

پنج شنبه 29 اردیبهشت 1401

لیگ برتر ایران - هفته 27

لیگ برتر ایران - هفته 28

فجر 

پرسپولیس
20:00

استقالل

نفت.م.س
20:00

یکشنبه 8 خرداد 1401
لیگ برتر ایران - هفته 30

تاتنهام

آرسنال
23:15

لیگ برتر انگلیس

جمعه 23 اردیبهشت 1401

رئال مادرید

لوانته
00:00

اللیگا اسپانیا

یوفا که هنوز از سوی سوپرلیگی ها احساس خطر می کند، قصد دارد برای جذابیت 
بیشتر و همچنین درآمد باالتر تغییرات تازه ای در فرمول لیگ قهرمانان اروپا اعمال 
کند. این تغییرات به دلیل در جریان بودن جنگ روسیه و اوکراین به تعویق افتاده و 

قرار است از فصل 25-2024 صورت بگیرد

 لیگ قهرمانان
به شکلی که ندیده ایم

ناامید نشده ام
محمد محبی  در گفت وگو با همشهری از برنامه هايش در سانتاکالرا، 

پيشنهاد پرسپوليس، مهدی طارمی و تيم ملی می گويد

ساکت نماند
ساکت الهامی 2هفته بعد از قهرمانی جام حذفی 

نیمکت نساجی را ترک کرد. او در رختکن 
به شدت از مسئوالن باشگاه انتقاد کرده بود

18
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واقعا زحمت شد

درست عین سریال پژمان!

زیر تیغ رفتی، ولی حاال چرا؟

باالخره یک خبر از لژیونر مفقود شده 
فوتبال ایران یعنــی کاوه رضایی 
رسید. البته اشــتباه نکنید؛ این 
خبر در مورد درخشش یا گلزنی 
و قهرمانی او نیســت، بلکه مربوط 
می شــود به اطالعیه دوخطی باشگاه 
لوون بلژیک در مورد جدایی کاوه از این تیم! رضایی امســال 
به این تیم عجیب و غریــب در میانه های جدول لیگ بلژیک 
پیوست و هرگز هم عملکرد خوبی در این تیم ارائه نداد. او طی 
13بازی برای لوون هیچ گلی به ثمر نرساند و تنها یک پاس گل 
داد که واقعا باعث زحمت بود! کاوه رضایی 4 سال پیش بعد از 
سپری کردن یک فصل بسیار موفق در استقالل راهی اروپا شد 
تا به ترکیب اصلی تیم ملی برسد. او اما در رسیدن به این هدف 

ناکام بود و حاال ممکن است به فوتبال ایران برگردد.

انتصاب محمد محمــدی به عنوان 
مدیر ورزشــی باشگاه پرسپولیس 
همچنــان ترکش هــای خاص 
خــودش را دارد و گروهــی از 
هواداران نسبت به او موضع منفی 
دارند. دلیلش هم این است که محمدی 
پیش از بازنشســتگی مدتی در اســتقالل بازی کرده است. 
پرسپولیســی ها می گویند مگر قحطی پیشکسوت است که 
سراغ یک استقاللی رفته اید؟ از قضا بهروز رهبری فرد، مدافع 
جنجالی دهه70 قرمزها هم همین ادعا را تکرار کرده اســت. 
یورش او به محمد محمدی، بیش از هــر چیز دیگری یادآور 
داستان های سریال پژمان اســت. رهبری فرد و محمدی آنجا 
با جمشیدی همبازی بودند و مدام به پروپای هم می پیچیدند. 
رهبری فرد دائم محمدی را به استقاللی بودن متهم می کرد و 
اجازه اظهارنظر در مورد پرسپولیس را به او نمی داد. حاال به نظر 

می رسد قصه های پژمان در دنیای واقعی در حال تکرار است!

باالخره گره کور عیســی آل کثیر باز 
شــد و این بازیکن رضایت داد پای 
مصدومــش را به تیــغ جراحان 
بســپارد. نــوع برخورد عیســی 
بــا آســیب دیدگی اش، یکــی از 
عجیب ترین نمونه ها در سراسر جهان 
بود. درحالی که پزشکان تأکید می کردند او باید جراحی کند و 
راه دیگری برای خالصی از شر مصدومیت ندارد، این بازیکن برای 
خودش تمرین می کرد و مصر بود که مشکلی برای حضور در 
میادین ندارد. با این حال یحیی گل محمدی آنقدر به او بازی نداد 
که آل کثیر مجاب شد جراحی کند. این وسط او فقط 4 ماه زمان 
ارزشمند را از دست داد؛ فرصتی طالیی که می توانست بازگشت 
عیسی به میادین را جلو بیندازد. حاال اما او در خوش بینانه ترین 
شرایط بعد از جام جهانی می تواند به میدان برود. هیچ کس هم 

نفهمید عیسی چرا این معامله را با خودش کرد.

محمد عباس زاده بهترین بازیکن هفته 
بیست وششــم لیگ برتر شــد. مهاجم 
تراکتور در این هفته یک پنالتی از دست 
داد اما در عین حال 2گل هم زد و ستاره 
تیمش شد. در مصاف تراکتور و هوادار از 4شوت محمد عباس زاده، 
3شوت داخل چارچوب بود و 2شوت تبدیل به گل شد تا این بازیکن 
نقشی کلیدی در بازگشت تیمش در پرگل ترین بازی هفته داشته 
باشد. عباس زاده از متریکا نمره8.17 گرفت و بهترین بازیکن هفته 
شد. در این هفته هیچ بازیکن دیگری جز او به نمره باالتر از 8 نرسید تا 
بهترین گلزن تراکتور برای نخستین بار در این فصل به عنوان برترین 

بازیکن هفته انتخاب شود.

تیم منتخب هفته بیست وششــم لیگ 
برتر با حضور 5بازیکن از گل گهر شــکل 
گرفت تا تیم ســیرجانی تقریبا نیمی از 
بازیکنان منتخب هفتــه را معرفی کرده 
باشد. محسن فروزان، آرمین سهرابیان، شایان مصلح، نوید عاشوری 
و رضا شکاری منتخب های گل گهر بودند. در بین این اسامی باالترین 
نمره را شــایان مصلح گرفت که با نمره7.95 بهترین بازیکن تیمش 
و دومین بازیکن برتر این هفته بــود. از تراکتور 2گلزن این تیم یعنی 
محمد آقاجانپور و محمد عباس زاده به تیم منتخب رسیدند و سپاهان 
هم با محمدرضا حسینی و دانیال اسماعیلی فر حضور پررنگی در جمع 
منتخب های هفته داشت. از تیم استقالل امیرحسین حسین زاده با 
فقط 20دقیقه بازی و کسب نمره7.47 در تیم منتخب هفته قرار گرفت 

و آرمان رمضانی که امتیازی باالتر از او داشت به تیم منتخب نرسید.

در حالی  که گل گهر ســیرجان با حضور 
5بازیکنــش در تیــم منتخــب هفته 
بیست وششــم از این لحــاظ رکورددار 
بود، عنوان بهترین تیم این هفته به مس 
رفسنجان رسید. مس در این هفته قهرمان جام حذفی یعنی نساجی 

را با 2گل شکســت داد و اگرچه فقط یک بازیکن در ترکیب تیم 
منتخب هفته داشت اما به لحاظ گروهی با کسب نمره7.5 از 

10 بهترین تیم هفته شناخته شد. تنها بازیکن مس که به 
تیم منتخب هفته رسید مهرداد رضایی بود که برای دومین 
هفته پیاپی روی گل های مس تأثیر داشت و نمره7.67 
گرفت. تیم مس با گل های همیــن بازیکن و امید لطفی 
توانست 2 بر صفر پیروز شــود و از متریکا هم نمره7.5 را 

دریافت کند که باالتر از امتیاز فنی سایر تیم هاست.

نكته بازی

متریكاآماربازی

8.17

7.95

7.67

ورژن جدید سپاهان؛ انقالب دفاعی
برخی از ستاره های سپاهان برای تمدید قرارداد از نویدکیا کسب تکلیف کرده اند و محرم به آنها اطمینان داده که روی نیمکت این تیم باقی می ماند
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نزدیک به خاور دور
یک نمایش ناامیدکننده دیگر از رضا اسدی

نیم فصل اول همه اجماع داشتند که رضا اسدی نتوانسته توقعات را برآورده کند. در نیم فصل دوم اما 
این بازیکن فرازهای درخشانی هم داشت؛ مثل گل هایی که به نفت مسجدسلیمان زد و یکی 
از پیروزی های پرسپولیس را تثبیت کرد. در شرایطی که اخباری مبنی بر پایان همکاری 
اسدی با پرسپولیس و پیوستن او به بوریرام تایلند در پایان فصل به گوش می رسید، این بازیکن به تدریج 
توانست جایگاه خودش در ترکیب اصلی را پس بگیرد و کمال کامیابی نیا را نیمکت نشین کند. همزمان 
خود اســدی هم از قطعی نبودن جدایی اش حرف زد تا زمز مه هایی در مورد احتمال ماندگاری او در 
جمع سرخ ها به گوش برسد. حتی می گفتند یحیی گل محمدی طوری از عملکرد آقای شماره8 راضی 
است که مخفیانه مذاکرات تمدید قرارداد را با او از سر گرفته است.با این حال یک نمایش کابوس وار در 
اصفهان کافی بود تا بار دیگر اسدی به سیبل هواداران خشمگین در فضای مجازی تبدیل شود. او در 
نیمه اول بازی با ذوب آهن یکی از بدترین بازیکنان پرسپولیس بود، کلی توپ لو داد، خطا کرد و البته با 
یک ضربه سر چرخشی و زیبا توپ را به تیر دروازه خودشان کوبید! در نتیجه این بازیکن بین دو نیمه 
تعویض شد و روند حرکتی سرخ ها هم بهبود یافت. با آنچه در اصفهان دیدیم و جوی که امروز بر باشگاه 
حاکم است، بعید به نظر می رسد اسدی را فصل آینده سرخپوش ببینیم. او حاال از هر زمان دیگری به 

خاور دور نزدیک تر است؛ به تایلند، مسیری که پیش از اسدی، رضا حقیقی آن را پیمود!

محرم نویدکیا با وجود سپری کردن 2 فصل بدون کسب 
جام، همچنان نزد هواداران سپاهان محبوب است ولی 
اینکه او فصل آینده هم هدایت زردپوشــان اصفهانی را 
برعهده خواهد داشت یا خیر، کماکان موضوعی مبهم و 
پیچیده است. نویدکیا در کنفرانس خبری پیش از دیدار 
با پیکان در این باره گفت: »من یک ســال دیگر قرارداد 
دارم و با مسئوالن باشــگاه و هیأت مدیره صحبت های 
ابتدایی را کردیم. مسئوالن باشگاه خیلی دوست دارند 
این کار ادامه پیدا کند و از شــرایطی که داشتیم راضی 
بودند، هفته قبل هم اشاره کوچکی کردم که فصل باید 
تمام شود تا ببینیم کارهایی که کردیم چقدر توانسته به 
تیم کمک کند و بعد تصمیم می گیریم. در یکی دو هفته 
گذشته مسئوالن باشگاه مصمم بوده اند که این کار ادامه 

پیدا کند.«
این پاســخ نویدکیا یعنی هیچ تصویر روشنی از آینده و 
فصل بیست ودوم در ذهن ها نیست و بدون شک سپاهان 
بعد از اتمام لیگ، یکی از پرخبرترین باشــگاه های ایران 
خواهد بود. در چند هفته گذشته اما تعدادی از بازیکنان 
سپاهان که قراردادشان رو به اتمام است، از نویدکیا در 
مورد تصمیمش برای فصل آینده سؤال کرده اند و به نظر 

می رسد ماندن این مربی برای برخی از ستاره های تیم نیز 
مهم است. محرم به دو سه بازیکن سپاهان گفته که قرار 
است فصل بعد هم بماند و آنها می توانند قراردادشان را 
تمدید کنند. با این حال برخی نزدیکان نویدکیا هم خبر 
می دهند که احتمال نماندن این مربی در ســپاهان هم 
وجود دارد. یکی از بازیکنان سپاهان به همشهری ورزشی 
می گوید: »مدتی پیش که آقامحرم اســتعفا داد اکثر ما 
می دانستیم که او برمی گردد و این اتفاق هم رخ داد ولی 
ماجرای آخر فصل متفاوت است. نویدکیا به جوی که از 
سوی هواداران درست می شود حساس است. او می داند 
که هواداران فقط جام می خواهنــد و وقتی این موضوع 
عملی نمی شود، نمی توانیم بابت ماندن او مطمئن باشیم. 
آقامحرم به سپاهان تعصب دارد، حتی او اگر به بازیکنان 
گفته باشد که قراردادشــان را تمدید کنند، باز هم این 

موضوع نمی تواند تضمینی برای ماندنش باشد.«

وضعیت مبهم ساکت
مدیران باشــگاه ســپاهان و همینطور محــرم نویدکیا 
روزهای سختی را پیش رو دارند و باید تصمیم مهمی را 
پس از پایان لیگ بگیرند؛ این در حالی است که وضعیت 

محمدرضا ساکت هم در سپاهان مبهم است. شایعه شده 
با توجه به بحث بازنشستگی و تبعات صدور رأی مارک 
ویلموتس در آینده ای نزدیک، احتمال دارد ســاکت از 
سپاهان کنار گذاشته شــود. این اتفاق درصورت عملی 
شــدن می تواند خیلی از معادالت را در سپاهان به هم 
بریزد، خصوصا اگر قبل از شروع لیگ فصل آینده شاهد 

جدایی ساکت از این باشگاه باشیم.

درخواست سپاهان از سروش و اسماعیلی فر
با اینکــه هنوز فصل به پایان نرســیده اســت، مدیران 
ســپاهان درصدد تمدید قرارداد بازیکنان شان هستند. 
اولویت اول سپاهان حفظ دانیال اسماعیلی فر و سروش 
رفیعی است و باشگاه سپاهان از این دو بازیکن خواسته 
که قراردادهایشــان را تمدید کنند. قرار است مذاکرات 
حضوری با این دو بازیکن به زودی انجام شود و باید دید 
روند مذاکرات ســپاهان با رفیعی و اسماعیلی فر به کجا 
خواهد رسید. سجاد شهباززاده هم دیگر بازیکنی است 
که قراردادش با سپاهان به اتمام خواهد رسید و مدیران 
 باشــگاه قرار اســت به زودی با این بازیکن هم مذاکره

 کنند.

گلر اتریشی نمی ماند
ســپاهان برای فصل بعــد قــرارداد کنت گلر 
اتریشــی اش را تمدید نخواهد کــرد. با توجه به 
حضور رشید مظاهری، ســپاهانی ها به احتمال 
فراوان دروازه بان خارجــی را رد خواهند کرد. 
از طرفی گفته می شــود که نویدکیا درصورت 
ماندن در سپاهان قرار است تغییراتی اساسی 
در خط دفاعــی انجام دهد و شــاید در پایان 
فصل مدافعانی چون پورقاز و مهدی زاده کنار 

گذاشته شوند.

وضعیت مبهم ریگی
مســعود ریگی هم یکی از بازیکنانی است که 
احتمال دارد از ســپاهان جدا شود. او یکی از 
خریدهای گران قیمت سپاهان در فصل گذشته 

بود ولی گفته می شــود که نتوانســته توقعات 
نویدکیا را در خط هافبک برآورده کند. ماندن او 

در سپاهان در هاله ای از ابهام قرار دارد، این در حالی 
است که نویدکیا دو سه گزینه از تیم های دیگر برای 

جذب یک هافبک دفاعی را زیرنظر دارد.
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ساکت نماند
 ساکت الهامی 2هفته بعد از قهرمانی درجام حذفی نیمکت نساجی را ترک کرد 

او در رختکن به شدت از مسئوالن باشگاه انتقاد کرده بود
امیرحسین اعظمی| مسئوالن باشــگاه نساجی قائمشهر 
ساعت24 روز سه شنبه در اقدامی عجیب تصمیم به قطع 
همکاری با ســاکت الهامی گرفتند. این مربی 2هفته پیش 
نساجی را در جام حذفی قهرمان کرد اما باشگاه نساجی در 
نهایت تصمیم به کنار گذاشتن این مربی گرفت. مسئوالن 
باشگاه بیانیه ای منتشــر کردند که در آن آمده: »ایشان 
پس از دیدار مقابل مس و شکســت در این مســابقه در 
رختکن اقدام به رفتاری نموده اند که هرگز در تاریخ باشگاه 
سابقه نداشته است. مسائلی که ذکر مجدد آنها مایه وهن 
باشگاه بزرگ نساجی و هواداران بی نظیر آن است. بنابراین 
ضمن تشــکر از آقای الهامی، خداحافظی چندباره ایشان 
با بازیکنان و خودداری از برگزاری و برنامه ریزی جلســه 
تمرینی را به منزله اســتعفای وی قلمداد کرده و با ایشان 

قطع همکاری می شود.«
دیروز اما الهامی در صفحه شــخصی  اش به بیانیه باشگاه 
نساجی واکنش نشان داد و نوشت: »اکنون هم که فرصت 
همراهی بیشتر با نساجی نیست، همیشه هوادار این تیم 
خواهم بود؛ به خاطر مردم مهربان این شهر و استان، اما این 
حق را دارم که از مدیران این باشگاه بخواهم همه آن چیزی 
را که در رختکن رخ داد، کامل و شفاف بیان کنند که اگر آنها 
این کار را نکنند، من خود این کار را خواهم کرد تا همه بدانند 
من چیزی بیشــتر از موفقیت نساجی نمی خواستم، چون 

اکنون خوب می دانم این تیم امید یک شهر خسته است.«

  ناراحتی ساکت از مدیران باشگاه
مهم ترین موضوعی که الهامی را در یکی دو هفته گذشته ناراحت 

کرد، اتفاقاتی بود که بعد از دیدار بــا آلومینیوم اراک در فینال 
جام حذفی رخ داد. مصاحبه الهامی علیه محمد نوازی باعث شد 
تا خیلی ها در حمایت از مربی آلومینیوم علیه ســرمربی سابق 
نساجی جبهه بگیرند و جو شــدیدی علیه الهامی ایجاد شده 
بود. شرایط برای الهامی زمانی بدتر شــد که او باید برای انجام 
یک بازی تکراری با آلومینیوم به اراک می رفت و هواداران تیم 
اراکی هم از ابتدا تا انتهای این بازی علیه الهامی شــعار داده و 
حتی فحاشی کردند که این موضوع با عصبانیت شدید سرمربی 
نساجی همراه شد. البته بعد از این بازی در رختکن اتفاق خاصی 
رخ نداد ولی شکست برابر مس رفســنجان باعث شد تا دوباره 
کاسه صبر الهامی لبریز شــود و او حرف هایی زد که در نهایت 

چند روز بعد منجر به اخراجش شد.
الهامی بعد از شکســت تیمش برابر مس درحالی که از اتفاقات 
بازی با آلومینیوم به شــدت ناراحت بود، در حضور سیف اهلل پور 
مدیرعامل باشــگاه که در رختکن حضور داشت، گفت: »شما 
در مورد من جا زدید و حتی یک بیانیه ندادید که از ســرمربی 
تیم تان مقابل مربیان آلومینیوم دفاع کنید. خانواده من در ایران 
فحش می خورند و ناسزاها را در تلویزیون و استادیوم می شنوند 
ولی خانواده شما در کانادا هستند. شما با مهدی رحمتی و امیر 
قلعه نویی رفاقت دارید و به حرف آنها گوش می دهید!« الهامی 
در حالی این صحبت ها را به زبان آورده که چند بازیکن و یکی 
از مربیان نساجی هم در گفت وگو با خبرنگار همشهری آنها را 

تأیید می کنند.

  حساسیت به نام قلعه نویی
در طول چند ماه گذشته اتفاقاتی رخ داد که حدادیان، مالک 

باشگاه هم در نهایت تصمیم به قطع همکاری با الهامی گرفت. 
مالک نساجی ارتباط خوبی با قلعه نویی دارد ولی این موضوع 
حساســیت هایی را برای الهامی ایجاد کرده بود. حتی چند 
ماه پیش در بازی نساجی و گل گهر، الهامی مقابل قلعه نویی 
از ســبک فوتبال تیم حریف با واژه »بزن زیرش« اســتفاده 
می کند که این موضوع با ناراحتی قلعه نویی همراه می شود 
و او بعدها به مالک نســاجی می گوید: »ما به شــما باختیم 
ولی هیچ حرفی نزدیم ولی برای ســرمربی شما متأسفم.« 
از طرفی در چند روز گذشــته هم بحث حضور قلعه نویی در 
نساجی برای فصل بعد مطرح می شــود که باشگاه نساجی 
واکنشی به این موضوع نشــان نمی دهد و همین مسئله هم 
با ناراحتی الهامی همراه می شــود. هر چند الهامی توانست 
قهرمانی در جام حذفی را برای نساجی به ارمغان بیاورد، ولی 
این مربی مثل زمان حضورش در تراکتور، با برخی حاشیه ها 
مواجه شد که در نهایت نساجی هم تصمیم به قطع همکاری 
با او گرفت. این در حالی اســت که الهامــی در همین فصل 
 هم 2بار قهر کــرده و در تمرینات چند روزی حاضر نشــده

 بود.

  سرمربی موقت
با توجه به اینکه 4هفته تا پایان مســابقات لیــگ برتر این 
فصل باقی مانده، ابتدا خبر رسید مســعود شجاعی تا پایان 
فصل نقش مربی-بازیکن را در ایــن تیم ایفا می کند. پس از 
رسانه ای شدن این خبر عنوان شد که شجاعی با این موضوع 
مخالفت کرده و مدیران باشگاه عنوان سرمربی موقت تیم را 

به اسماعیل اسماعیلی داده اند.
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لیگ
 قهرمانان
به شکلی

که ندیده ایم
یوفا که هنوز از سوی سوپرلیگی ها احساس خطر می کند، قصد دارد برای 
جذابیت بیشــتر و همچنین درآمد باالتر تغییرات تازه ای در فرمول لیگ 
قهرمانان اروپا اعمال کند. این تغییرات به دلیل در جریان بودن جنگ روسیه 

و اوکراین به تعویق افتاده و قرار است از فصل 25-2024 صورت بگیرد.

تدارکات برای فینال
رئال مادرید که دربی پایتخت را یکشنبه در زمین اتلتیکو 
با تیم دوم خودش باخت، خوشــحال اســت که در این 
بازی مقابل دشمن کینه ای و خشن خود مصدوم نداد. 
آنچلوتی اعالم کرده که برای بازی های بعدی می خواهد 
ترکیب اصلی اش را به میدان بفرستد تا آنها برای فینال 
لیگ قهرمانان در هفتم خردادماه مقابل لیورپول مشکل 
ناآمادگی و ناهماهنگی نداشته باشند. این از بدشانسی 
لوانته است که این روزها برای رهایی از سقوط می جنگد. 
لوانته 2 هفته پیش با وجود شایستگی نتوانست بارسلونا 
را شکســت دهد و حاال با یک غول دیگر هم باید برای 

فرار از ســقوط مبارزه کند. در روزهای اخیر آالبا، بیل، 
مارسلو، ایسکو، کارواخال، ســبایوس، کورتوا )التهاب 
معده( و آسنسیو با تیم تمرین نکردند اما آزار به تمرینات 
برگشته است. او به فینال لیگ قهرمانان می رسد، البته اگر 
یک درصد شانس بازی داشته باشد. لوانته در 4سفر آخر 
به خانه رئال یک برد و یک تساوی به دست آورده. ادریان 

کوردرو داور دیدار امشب خواهد بود.
دیروز رسانه های رئالی تحت تأثیر سفر امباپه به مادرید 
بودند. او با چند بازیکن پاری ســن ژرمن راهی این سفر 
شــده بود و تنها 2.6کیلومتر یعنی 7دقیقه با ورزشگاه 

سانتیاگوبرنابئو فاصله داشت. او و رئال حتی اگر به توافق 
نهایی رسیده باشند، تا پیش از فینال لیگ قهرمانان اروپا 
آن را اعالم نخواهند کرد. امباپه در مادرید ساعت 2بامداد 
به وقت اسپانیا در رســتوران Quinto Elemento با 
سرخیو راموس و اشرف حکیمی شام خورد. از سوی دیگر 
کارهای مربوط به قرارداد رودیگر هم تمام شده. مدافع 
آلمانی تست های پزشکی را پشت سر گذاشته و به زودی 
قراردادی تا سال2026 با رئال امضا می کند و دستمزدش 
7 تا 9میلیون یورو به عالوه پــاداش خواهد بود. پس از 

فینال توافق با او به طور رسمی اعالم می شود.

فصل آینده بارسلونا تیمی کامال متفاوت از این فصل خواهد بود. ژاوی 
در ابتدای ورودش به باشگاه توانســت از نظر فنی و کیفی تیم را به 

پیشرفت برساند. شکست در ال کالســیکوی سوپرجام نتوانست 
بارسایی ها را ناراحت کند چون آنها از عملکرد و سبک بازی تیم 
راضی بودند. حاال شرایط برعکس شده و به نظر می رسد 4 خرید 
نیم فصل و ورود ژاوی تنها یک شوک فنی بود. حتی خیلی ها اعتقاد 
دارند کیفیت تیم از زمان رونالد کومان بدتر شده اما ذهنیت بارسلونا 

همچنان برنده اســت. کاتالون ها در 15بازی پیاپــی خارج از خانه 
شکستی نخورده اند و این برابر با رکورد شکست ناپذیری آنها در خانه تا 

پیش از باخت به کادیس است. خود ژاوی هم چند هفته ای است از عملکرد 
تیمش ناراضی است. او و رسانه ها هر بار از این نارضایتی پس از هر برد پرده برمی دارند. 

صحبت  های سرمربی بارسا پس از برد عالی 3 بر یک مقابل سلتاویگو )تیمی که 3 بازی 
پیاپی باختی مقابل بارسا نداشت( در همین راستا بود. ژاوی ضمن اعالم نارضایتی از 
سبک بازی تیمش، آن را به سیستم جدید با 3 مدافع ربط داد و گفت: »تیم با چینش 
3-4-3 راحت نبود. ما زیاد تمرین نکردیم و به همین دلیــل در نیمه دوم ریکی را 
آوردم، همه  چیز راحت پیش نرفت. ما مستقیم و اثرگذار بازی کردیم اما خوب نبودیم. 
ما 3 بازی متوالی را بردیم، اما حس مان خوب نیست. باید بهتر بازی کرد و صبور بود و 
بهتر فهمید که بازی به چه نیاز  دارد. امروز مستحق زدن گل های زیاد نبودیم، اما گل 

زدیم و در برخی مسابقات مستحق زدن گل های بیشتری بودیم ولی گل نزدیم.« 
   بارسا با این پیروی تقریبا نایب قهرمانی در اللیگا و صعود به سوپرجام را قطعی کرد. 
ژاوی حاال به اندازه رئال مادرید قهرمان در دورانی که او هدایت بارسا را بر عهده گرفته، 
در لیگ امتیاز کسب کرده است. بازیکنانی نظیر دنی آلوز گفته اند که رئال شانس آورد 
بارســلونا دیر از خواب بیدار شد. اما با همه اینها کمتر کســی است که از سبک بارسا 
در این روزها راضی باشد. تیم برای فصل آینده در 7پســت باید تقویت شود. با وجود 
قطعی شدن جذب کریستنسن و فرانک کسیه در پست دفاع مرکزی و هافبک دفاعی، 
تالش ها برای ایجاد تغییرات در سایر پست ها ادامه دارد. این تغییرات در پست مهاجم 
نوک، وینگر، مدافع چپ، مدافع راست، دفاع وسط، دروازه بان دوم و احتماال یک هافبک 
بازیساز خواهد بود. هالند که رسما به منچسترسیتی پیوسته و قرار است به اندازه مسی 

این بارسا نیست
ژاوی می برد اما از تیمش رضایت ندارد و می خواهد

 همه پست ها را تقویت کند

وز سوژه  ر

جهان

مانعی به نام حمیجیچ
همه مربیان بایرن با مدیر ورزشی به مشکل 

می خورند
در بایرن مونیخ هر سرمربی که به تیم می آید با مدیر ورزشی یعنی 
حســن صالح حمیجیچ )حمیدزیچ( به مشکل می خورد. هانسی 
فلیک هم پس از خراب شــدن رابطه اش با حمیجیچ از این تیم به 
تیم ملی آلمان نقل مکان کرده بود. حاال شنیده می شود این مدیر و 
بازیکن سابق بایرن با ناگلزمان هم به مشکل خورده است. او حتی 
در مسائل فنی هم دخالت می کند و بر ســر استفاده از 3 مدافع با 

سرمربی جوان تیم مشکل دارد.
درهرحال رابطه بین این دو خوب پیش نمی رود. حمیجیچ در جذب 
بازیکنان مدنظر ناگلزمان آنقدر تعلل می کند تا فرصت جذب شان از 
دست برود. به طور مثال سرمربی با بازیکنی به نام نیکو اشلوتربک 
تماس گرفته و با او به توافق رسیده بود اما نیکو وقتی تعلل باشگاه 
باواریایی را دید، به باشــگاه رقیب یعنی دورتموند رفت. در مورد 
دنیس زکریا هم همین اتفاق رخ داد و بایرن حاضر نشد 5میلیون 
یورو برای جذب این بازیکن آینده دار هزینه کند و او را به یوونتوس 
هدیه داد. در پیش فصل هم ســرمربی بایرن بازیکنی به نام امین 
عدلی را می خواســت که باشــگاه آن را جــدی نگرفت و فرصت 
خریدش از بین رفت. هفته گذشــته ناگلزمان به طور علنی اعالم 
کرد که برای تیمش یک ماشین پرس کردن می خواهد. فلیک هم 
سال2020 آشکارا درخواست خرید کرده بود؛ چیزی که چندان 
به مذاق حمیجیچ خوش نیامد. این اتفاق نخستین جرقه درگیری 
آنها بود. فلیک با جدایی آالبا و پیوستن او به رئال مادرید هم مخالف 

بود اما باشگاه تالشی برای تمدید مدافع اتریشی نکرد.
بایرن مونیخ به سبک فصل های اخیر قصد دارد الیپزیش را غارت 
کند. یکی از این پدیده ها الیمر است که ناگلزمان او را از همان ابتدا 
می خواست اما باشگاه تعلل کرد. به نظر می رسد این بار با 20میلیون 
یورو امکان انتقال او فراهم شــود البته به شــرطی که آقای مدیر 
ورزشی مشکل تراشی نکند. بایرن اقدام به غارت آژاکس هم کرده 
و تقریبا با گراون برخ و مزروعی از این تیم به توافق رســیده است. 
با وجود این، تعلل مدیریت برای تمدید قــرارداد بازیکنانی مثل 
تولیسو، لواندوفســکی، گنبری و... باعث ایجاد نگرانی برای آینده 
تیم شده است. بعید اســت همکاری حمیجیچ-ناگلزمان بیش از 
یک فصل دیگر ادامه یابد و یکی از آنها باید باشگاه را ترک کند. از 
سادیو مانه هم که قراردادش در تابستان2023 با لیورپول به پایان 
می رسد به عنوان یکی از اهداف بایرن مونیخ در تابستان امسال یاد 
می شود. البته خود مانه پس از پیروزی 2 بر یک برابر استون ویال به 
شایعات مربوط به جدایی اش و پیوستن به بارسا یا بایرن واکنش 
نشــان داد و گفت: »من بدون لیورپول هیچ کسی نیستم و بسیار 

خوشحالم که در این تیم حضور دارم.«

اضافه کاری برای منچستر 
منچستریونایتد یکشــنبه آینده آخرین بازی فصل خود را در زمین 
کریستال پاالس انجام می دهد تا شــر خود را از سر هوادارانش در این 
فصل کم کند. این بهترین خبر برای طرفــداران یونایتد در این فصل 
است. اریک تن هاخ هلندی قصد دارد برای بازسازی تیم فعلی 2 هفته 
زودتر تمرینات پیش فصل را آغاز کند. بازیکنان منچستریونایتد قرار بود 
در تاریخ 4 ژوییه برای پیش فصل به تمرینات ملحق شوند، اما مشخص 
شده که سرمربی این فصل آژاکس از برخی  بازیکنانش می خواهد که در 
اول هفته در تاریخ 20 ژوئن در تمرینات حاضر شوند. تن هاخ این هفته 
با بازیکنان منچستریونایتد به صورت انفرادی در اپلیکیشن زوم چت 
خواهد کرد. او معتقد است عملکرد  ضعیف این فصل منچستریونایتد 

به دلیل شرایط بدنی ضعیف و عدم آمادگی جسمانی آنها بوده است.
هزینه خالص منچســتریونایتد در بــازار نقل و انتقاالت تابســتانی 
150 میلیون پوند خواهد بود. مدیران به سرمربی هلندی پیغام داده اند 
که زیاد ریخت وپاش نکند. با این حال، انتظار می رود منچستر با جدایی 
احتمالی پل پوگبا، نمانیا ماتیچ، جسی لینگارد، خوان ماتا، ادینسون 
کاوانی و لی گرانت که ماه آینده قراردادشــان به اتمام می رســد، در 
پرداخت های مربوط به دســتمزد ســالی 50 میلیون پوند پس انداز 
کند. اگر رونالدو هم تصمیم به رفتن بگیرد، این پس انداز 25میلیون 
پوند افزایش خواهد یافت. با این حال، شــنیده می شود که کریستیانو 
می خواهد در بازســازی من یونایتد نقش ایفا کنــد. او که به تازگی با 
فرگوسن بر سر آینده خودش و باشگاه صحبت کرده، تنها درصورتی 
اولدترافــورد را ترک خواهد کرد که تن هاخ او را نخواهد. کریســتیانو 
رونالدو پس از 20 سال سهمیه حضور در لیگ قهرمانان را نگرفته و در 

یک فصل هیچ جامی را نتوانسته کسب کند.

یکدرصدهمناامیدنشدهام
محمد محبی  در گفت وگو با همشهری از برنامه هایش در سانتاکالرا، پیشنهاد پرسپولیس، 

مهدی طارمی و تیم ملی می گوید

طارمی و پورتو در این فصل 
فوق العاده کار کردند و مزد 
شایستگی شان را گرفتند. 

طارمی االن نه افتخار 
بوشهر، بلکه افتخار ایران 

است و ایرانی های تمام 
دنیا به او می بالند. من 

مطمئنم طارمی همینطور 
به پیشرفتش ادامه خواهد 

داد. من هم دوست دارم 
مانند او مسیر پیشرفت را 

طی کنم

  تعداد تیم های حاضر در این رقابت ها در شکل جدید از 32 تیم به 36 تیم افزایش پیدا 
می کند. یوفا پیشنهادات مختلفی را بررسی کرد و در نهایت این شیوه به تصویب رسید 
که هر سال لیگ هایی که در رده بندی های مورد نظر یوفا عملکرد درخشان تری داشته 
باشند می توانند نمایندگان بیشتری در این رقابت داشته باشند. به طور مثال انگلیس 
و اسپانیا که معموال لیگ قدرتمندتری نسبت به سایر کشورهای اروپایی دارند شانس 
باالیی برای داشتن 5 نماینده در لیگ قهرمانان دارند اما مثال لیگ هلند با به دست آوردن 
استانداردهای مشخص می تواند یکی از 5 سهمیه را از این 2 لیگ ربوده و از آن خود کند. 
شاخص ترین مالک، محاسبه مجموع امتیازات به دست آمده توسط تیم های یک لیگ به 
نسبت تعداد باشگاه های حاضر در آن و مقایسه عدد به دست آمده با سایر لیگ ها خواهد 
بود. به این ترتیب 2 تیم از 4 تیم اضافه شده به نسخه جدید از این مسیر تامین خواهد شد.
  با درنظر گرفتن روش مورد اشاره، تعداد تیم ها به 34 می رسد و هنوز 2 تیم تا رسیدن 
به عدد 36فاصله داریم. شناخت مســیر انتخاب 2 تیم باقی مانده لیگ قهرمانان شما را 
شگفت زده خواهد کرد! یکی از 2سهمیه باقی مانده به سومین تیم در جدول رده بندی از 
لیگ های ملی عضو یوفا که در رده بندی این اتحادیه در رتبه پنجم قرار دارند )این عنوان 
هم اکنون به لیگ فرانسه می رسد( خواهد رسید! یک سهمیه دیگر نیز به قهرمان لیگ 
داخلی یکی دیگر از کشورهای عضو یوفا خواهد رسید که البته به صورت کامال تصادفی از 
طرف یوفا مشخص می شود! این تیم که از طریق پلی آف وارد رقابت ها می شود از مسیری 

با عنوان »مسیر قهرمانان« عبور خواهد کرد.
  یکی دیگر از موارد تغییریافته که از اهمیت باالیی برخوردار شــده، تغییر در تعداد 
بازی  تیم ها در مرحله گروهی است. البته باید به این نکته اشاره کنیم که مرحله گروهی 
به شیوه فعلی در ساختار جدید جایی نخواهد داشت و تمام تیم ها در قالب یک جدول 
36 تیمی و شبیه به لیگ داخلی کشورها با یکدیگر رقابت خواهند کرد. یوفا در پیشنهاد 
اولیه خود انجام 10 بازی به جای 6 بازی فعلی در مرحله گروهی را بررسی کرد اما انجام 
این تعداد بازی برای لیگ های شلوغ اروپا ازجمله انگلیس و اسپانیا که رقابت های داخلی 
متعددی را تجربه می کنند، مشکالت فراوانی ایجاد می کرد. راه حل این مشکل انتخاب 
عددی بین 6  و 10بود. در نهایت انجام 8 بازی در مرحله گروهی توســط یوفا به تأیید 
رســید. این تعداد بازی طی 10 هفته که در تقویم یوفا پیش بینی خواهد شــد، برگزار 
می شود و این 8 بازی با 8 تیم مختلف انجام خواهد شــد که 4 بازی در خانه و 4 بازی در 
خارج از خانه خواهد بود. یوفا این نکته را درنظر گرفته که هر 3 ســطح از مسابقاتی که 
برگزار می کند، حداقل یک هفته به طور مجزا در کانون توجه همگان قرار بگیرد و همزمان 

با سطوح دیگر برگزار نشود.
  حاال باید اشاره ای هم به نحوه صعود تیم ها به مرحله حذفی داشت. در پایان رقابت ها 
در مرحله گروهی در ســاختار جدید، 8 تیم باالی جدول به طور مستقیم راهی مرحله 
حذفی خواهند شــد. رقابت میان تیم های 9تا 24جدول، 8پیروز نهایی خواهد داشت 

)پلی آف به شکل ضربدری( که در نهایت تیم های مرحله حذفی را تکمیل می کند.
  کلیه این تغییرات، در لیگ اروپا و لیگ کنفرانس اروپا نیز اعمال خواهد شد )لیگ اروپا 

با 8 بازی لیگ و لیگ کنفرانس با 6 بازی لیگ(.

عثمان 

دمبلــه بــا 13پاس 

گل به صدر جــدول بهترین 

پاســورهای اللیگا صعود کرد. 

این در حالی است که این ستاره 

فرانسوی 16بازی این فصل را 

از دست داده است.

Mohammad Mohebi

در پاری سن ژرمن یعنی حدود 40میلیون یورو در سال 
دستمزد بگیرد و به ســومین بازیکن گران جهان پس 
از نیمار و مسی تبدیل شــود. کریم آدیمی مهاجم جوان 
20 ساله و آلمانی سالزبورگ هم با عقد قراردادی 5 ساله به ارزش 

38 میلیون یورو راهی دورتموند شده تا جانشین هالند در این تیم شود.
   لواندوفسکی شاید یک فصل دیگر به اجبار در بایرن مونیخ بماند. باشگاه همچنان 
منتظر یک گزینه مناسب برای خط حمله خواهد بود چون نمی شود تنها به اوبامیانگ 
اکتفا کرد. اوبا پیش از تمدید قرارداد در آرسنال هم عالی بود اما تا قراردادش تمدید 
شد، به حاشیه روی آورد و افت کرد. با توجه به بودجه محدود باشگاه، بازیکنانی باید 
حذف شوند که هزینه انتقال پایینی داشــته باشند؛ مثل اتفاقی که در خرید رایگان 
اوبامیانگ، کسیه و کریستنســن افتاد. از بازیکنانی مثل آســپلیکوئتا، سادیو مانه، 
لواندوفسکی، برناردو سیلوا، تالیافیکو، ژسوس )که به انتقال به آرسنال نزدیک است(، 
مارکوس آلونسو یا الخاندرو گریمالدو برای پست دفاع چپ و خیلی های دیگر برای 

تقویت تیم در فصل آینده نام برده می شود.
   از طرفی مارکا ادعا کرده که باشگاه بارسلونا قصد دارد به 9 بازیکن خود در تابستان 
اجازه جدایی بدهد؛ فرنکی دی یونگ، ممفیس دیپای، نتو، کلمنت لنگله، کوتینیو، 
سرجینیو دست، اوسکار مینگسا، ســاموئل اومتیتی، ریکی پوچ و مارتین بریتویت. 
بارسا انتظار دارد از واگذاری آنها حدود 100 میلیون یورو درآمد کسب کند. 2 باشگاه 

منچسترسیتی و منچستریونایتد به جذب فرنکی دی یونگ عالقه مند هستند.
   برد مقابل سلتا یک قربانی هم روی دست بارسا گذاشت. آرائوخو در برخورد سر به 
سر با گاوی دچار ضربه مغزی شد و با آمبوالنس به بیمارستان انتقال یافت. فعال شرایط 

او خوب توصیف شده، اما بعید است تا آخر فصل برای بارسا به میدان برود.

محمد زارعی |  محمد محبی از ابتدای فصل جاری 
در سانتاکالرای پرتغال نخستین حضورش را در 
تیم های خارجی تجربه کرد. شاید همین یکی از 
دالیلی بود که او نتوانست در این تیم جایگاه ثابتی 
پیدا کند و به همین خاطر هم در نیم فصل خواهان 
جدایی از سانتاکالرا بود. البته محبی در مقاطعی 
از فصل فرصت حضور و درخشــش در ترکیب 
تیمش را پیدا کرد و حاال که به پایان فصل نزدیک 
شده ایم شایعاتی درباره بازگشت او به ایران و حتی 
انتقالش به تیم های پرطرفدار شنیده می شود. او 
در گفت وگویی پیرامون شرایط حال و آینده اش به 

سؤاالت همشهری پاسخ داده است.

   لیگ پرتغال هفته پایانی خود را پیش 
رو دارد، اما به نظر می رســد نتوانستی به اهدافی 
که در تیم سانتاکالرا داشــتی دست پیدا کنی. 

درست است؟
من هر وقت با صالحدید مربیان بازی کردم تمام تالشم 
را کردم تا بهترین عملکردم را انجام دهم و آن چیزی را 
که مربیان می خواهند در زمین اجرا کنم. در نیم فصل هم 
با توجه به پیشنهادهایی که داشتم، به باشگاه درخواست 
جدایی دادم اما باشگاه قبول نکرد. من هم به خاطر اینکه 
قرارداد داشتم مجبور شــدم بمانم. البته یک بدشانسی 
دیگری هم که داشــتم، تیم ســانتاکالرا در طول فصل 
3بار مربی خــود را تغییر داد و این مســئله خیلی روی 
بازی کردن و عملکرد من تأثیر داشت. در کنارش مصدوم 

هم شدم که این مسئله هم خیلی مرا عقب انداخت.

   امسال پیام نیازمند هم یکی دیگر از 
لژیونرهای ما در لیگ پرتغال بود که او هم نتوانست 

انتظارات را برآورده کند.
یک مسئله ای که هم در مورد من و هم پیام نیازمند وجود 

دارد، این اســت که ما خیلی دیر به لیگ پرتغال آمدیم. 
بازی های فصل شروع شده بود و کار ما برای اینکه جایگاه 
ثابتی پیدا کنیم، خیلی سخت بود. اما درکل تجربه خوبی 
شد. من خودم با 23سال سن، نخستین تجربه لژیونری را 
داشتم. ان شاءاهلل با استفاده از این تجربه برای فصل آینده 

بهترین تصمیم را می گیرم.

   ممکن است برای فصل آینده هم در تیم 
سانتاکالرا بمانی؟

درباره فصل آینده مهم ترین نکته برای من این است که 
در هر تیمی هستم بتوانم بازی کنم؛ حاال چه سانتاکالرا 
بمانم، چه راهی تیم دیگری شــوم. در پایان بازی ها در 
جلسه ای با مدیران و مربی باشگاه درخصوص این مسائل 
صحبت خواهم کرد و بعد از آن با بررســی های الزم و با 
مشورت دوستانم سعی می کنم بهترین تصمیم را بگیرم.

   این روزها با نزدیک شــدن به فصل 
نقل وانتقاالت بحث حضــورت در لیگ ایران و 
به خصوص تیم پرسپولیس به گوش می رسد. این 

موضوع را تأیید می کنی؟
به هر حال طبیعی است که پیشنهادهایی داشته باشم. 
همانطور که خودتــان گفتید به فصــل نقل وانتقاالت 
نزدیک می شــویم و تیم هــا به دنبال خریــد بازیکنان 
مدنظر خودشان هســتند. درباره خودم می توانم بگویم 
پیشــنهادهایی از تیم های مختلف بوده ولی فعال هیچ 
تصمیمی نگرفته ام و منتظرم با پایان لیگ پرتغال تصمیم 

بگیرم.

   یعنی ممکن است فوتبالت را در داخل 
ایران ادامه بدهی؟

هیچ چیز مشخص نیست، باید شــرایط را بررسی کنم. 
باید دقت الزم را در این خصوص داشته باشم تا تصمیمی 

بگیرم و به تیمی بروم که به پیشــرفت 
فوتبالــم کمک کنــد. حــاال داخلی یا 

خارجی اش بعدا مشخص می شود.

   در مورد درخشــش همشــهری ات 
مهدی طارمی و قهرمانــی اش همراه پورتو چه 

نظری داری؟
مهدی طارمی و پورتو در این فصل فوق العاده کار کردند 
و مزد شایستگی شــان را گرفتند. طارمی االن نه افتخار 
بوشهر، بلکه افتخار ایران است و ایرانی های تمام دنیا به 
او می بالند. من مطمئنم طارمی همینطور به پیشرفتش 
ادامه خواهد داد. من هم دوســت دارم مانند او مســیر 

پیشرفت را طی کنم.

   چندبار به تیم ملی دعوت شدی 
و حتی بازی هم کــردی. حاال امید داری 

دوباره دعوت شوی؟
یک درصد هم ناامید نشده ام. همه تالشم را 
می کنم تا دوباره در خدمت تیم ملی باشم. 

این آرزوی من اســت که با پیراهن تیم 
ملی بدرخشم.

   در مــورد 
قرعه ایــران در جام 
جهانی 2022 قطر چه 

نظری داری؟
هر تیمی که توانسته به جام جهانی صعود کند، مطمئنا 
تیم خوبی بوده اســت. پس هیچ حریفی آسان نیست 
و گروه ما هم مانند ســایر گروه ها سخت اســت. اما با 
برنامه ریــزی، اردوی تدارکاتــی مناســب و بازی های 
تدارکاتی خوب می توانیم امیدوار باشیم که از گروه مان 

صعود کنیم.
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محمدرضا گرایی در یک سال توانست به مدال 
طالی المپیک و جهان برسد. او سال بی نظیری 
را سپری کرد؛ ابتدا در مسابقات کسب سهمیه 
موفق شــد جواز حضور در المپیک توکیو را 
کسب کند و پس از آن در المپیک یکی پس 
از دیگری رقبایش را از پیش رو برداشــت 
و به مدال طال رســید. او حدود ۲ماه بعد 
درحالی که بسیاری از طالیی های المپیک 
به خودشان اســتراحت داده بودند در 
جهانی نروژ حاضر شــد و مدال طالی 
خودش در المپیــک را در جهانی هم 
تکرار کرد. گرایــی بعد از رقابت های 
جهانی در هیچ مســابقه ای شرکت 
نکرده و حاال قرار اســت در مسابقات 
رنکینگ دار قزاقســتان پس از حدود 
۷ماه اســتراحت پا روی تشک مسابقه 
بگذارد. در ادامه گفت وگوی همشهری را 

با این قهرمان جهان و المپیک می خوانید.

  بعد از استراحتی نسبتا طوالنی 
قرار اســت در قزاقستان روی تشک 

بروی. شرایط چطور است؟
سال خوب و البته سنگینی را پشت سر 
گذاشتم. در ۳مسابقه هر بار ۲مرتبه 
سر وزن قانونی )6۷کیلوگرم( رسیدم 
و کشتی گرفتم. واقعا فشار زیادی را 
متحمل شدم و برای همین با نظر کادر 
فنی مدتی را از مســابقه دور بودم. 
البته نتیجه هر ۳مسابقه فوق العاده 
بود و خدا را شکر که مردم خوشحال 
شدند. استراحت که نمی شود گفت 
چون در اردوهای تیم ملی حضور 
داشتیم و اگر هم در اردو نبودیم 
در شــیراز تمریناتم را پیگیری 
می کردم. حاال قرار اســت در 
مســابقات قزاقســتان )جام 
توریخانوف( در وزن ۷۲کیلوگرم 
کشتی بگیرم و خودم را برای این 

مسابقات آماده می کنم.

  این تغییر وزن از 6۷ به ۷۲کیلوگرم 
به این معناست که دیگر قصد بازگشت به وزن 

6۷کیلوگرم را نداری؟
این موضوعی اســت که باید با کادر فنی 
درباره آن صحبت کنیم فعــال قرار بر این 
اســت که در تورنمنت قزاقستان در وزن 
۷۲کیلوگرم کشــتی بگیــرم. تغییر وزن 
موضوعی اســت که باید همــه جوانب در 
آن سنجیده شــود و فعال تصمیمی در این 

خصوص گرفته نشده است.

  بازی های آســیایی هم یک سال 
به تعویق افتاد. نظرت در این باره چیست؟

بازی های آسیایی به دلیل نزدیکی با مسابقات 
جهانی همیشه برای کشتی همراه با چالش 
بوده است. نزدیکی ۲ مسابقه یعنی داشتن 
۲ تیم آماده و مدعی در هــر دو رویداد که 
واقعا مشکل اســت مخصوصا در سبک وزن 
که کشتی گیران خوبی در سطح آسیا حضور 
دارند. هم اکنون هم که بازی ها لغو شــده و 
تاریخ جدید آن اعالم نشــده اســت. برای 
همین ســعی می کنم اول دوبنده تیم ملی را 
به دست بیاورم و بعد از آن در مسابقات جهانی 
صربستان به امید خدا خوشرنگ ترین مدال 

را کسب کنم.

 بعد از قزاقســتان قرار اســت به 
آلمان بروی. درباره این رقابت ها هم توضیح 

می دهی؟
بله مســابقه خداحافظی فرانک اســتابلر 
است که من به همراه محمدعلی خودمان و 
حمید ســوریان به مراسم خداحافظی که به 
نوعی رقابت تیم منتخب جهان با تیم آلمان 
است دعوت شــده ایم. من و محمدعلی در 
تیم منتخب جهان حضور داریم و کشــتی 
می گیریم و آقاحمیــد به عنوان مهمان ویژه 
و یکی از مفاخر کشــتی دنیا به این مسابقه 

دعوت شده است.

 فرانک استابلر را در المپیک توکیو 
شکست دادی. به نظر استابلر می خواهد در 
مســابقه خداحافظی این شکست را جبران 

کند؟
استابلر کشتی گیر خوبی است و من برایش 
احترام قائلم. کســب ۳مدال طــال، ۲ برنز 
جهان و مدال برنز المپیک نشان می دهد که 
کشتی گیر خوبی بوده و امیدوارم موفق باشد. 
این مسابقه قرار است اواخر خردادماه برگزار 
شــود و تا آن زمان باید ببینیم چه اتفاقاتی 

می افتد.

3هفته 
دیگر منتظر بمانید

بازی های آسیایی ۲0۲۲هانگژو به احتمال زیاد 
برگزار نمی شــود. این بازی ها به خاطر شیوع دوباره 

کرونا در چین و قرنطینه شدید در این کشور یک سال به 
تعویق افتاد ولی با توجه به اینکه سال آینده سال برگزاری 

مسابقات انتخابی بازی های المپیک ۲0۲4پاریس است، بعید 
است فدراســیون های جهانی حاضر به برگزاری بازی های 
آســیایی باشــند. صالحی امیری در این مورد توضیح داد: 

»شورای المپیک آسیا مصمم است بازی ها را برگزار کند. 
کمیته ای برای مشخص کردن تاریخ جدید بازی های 

آسیایی تشکیل شد و قرار است تا ۳هفته 
دیگر تکلیف را روشــن کند.« 

در چند روز گذشــته انتخابات کمیته ملــی المپیک بحث اصلی 
ورزش ایران بود. انتخابات باید اسفندماه برگزار می شد اما نداشتن 
تأییدیه IOC برای اساســنامه جدید و در پیش بودن بازی های 
آســیایی 2022هانگژو، هیأت اجرایی و اعضــای مجمع را بر آن 
داشت که انتخابات را به مهرماه و بعد از بازی های آسیایی موکول 
کنند. اما با تعویق یکساله این بازی ها، هیأت اجرایی تصمیم گرفت 
انتخابات زودتر برگزار شود. این تصمیم با شایعاتی همراه بود مبنی 
بر اینکه  دولت از ســوی بعضی از مخالفان دولت قبلی برای تغییر 
مدیریت کمیته ملی المپیک تحت فشار است. به نظر می رسید این 
شایعات به یک دلیل قوت گرفته است؛ شانس باالی صالحی امیری 
برای انتخاب دوباره. در این بین مخالفان رئیس کمیته ملی المپیک 
یک مانع قانونی را برای ریاست دوباره او مطرح کردند؛ او بازنشسته 
است. ولی صالحی امیری نه تنها خودش را بازنشسته نمی داند که 
از نظر قانونی هم مشکلی برای انتخاب  دوباره اش نمی بیند: »من 
15تیر امسال بازنشســته می شــوم اما به خاطر اینکه هم اکنون 
61سال سن دارم، با توجه به داشتن ســابقه ایثارگری وعضویت 
در هیأت علمی دانشــگاه، امکان ادامه مدیریت تا 4سال دیگر را 
دارم. ازطرف دیگر ماده19اساسنامه می گوید ریاست کمیته ملی 
المپیک شغل نیست. هم اکنون 3نفر در هیأت اجرایی بازنشسته 

هستند اما حضورشان قانونی اســت.« با این حال او تصمیم بر 
نامزدی ریاســت دوباره ندارد: »برنامه ریزی من 

برای مدیریت 4ســاله بود. به شــهادت 
اعضای مجمع، اعضای هیأت رئیسه 

و اعضای کمیســیون رسانه من 
یک سال پیش قبل از تشکیل 
دولت جدید اعالم کردم که 
برای دوره بعــد نمی مانم.« 
اما چــرا موضع گیری علیه 
صالحی امیری و درخالف 
جهت نظر اوست؟ جواب 
او این بود: »این ســؤال را 
از کســانی کــه بداخالقی 

مـی کـــنند، بپـــرسید.« 
روزهای گذشــته گفته شــد 

کــه صالحی امیــری حتی حق 
امضا ندارد و ایــن دلیل انتقاد تند او 

بود: »برخی از افــراد به خصوص آنهایی 

که جز ناکارآمدی و هزینــه برای ورزش قهرمانــی چیز دیگری 
نداشــته اند، نباید خودشــان را قیم ورزش بدانند.« هفته پیش 
مصطفی  هاشمی طبا، رئیس اسبق کمیته ملی المپیک و سازمان 
تربیت بدنی در نقد تغییر اساســنامه به ایرنا گفته بود که ریاست 
کمیته ملی المپیک شــغل است و نباید اساســنامه در این مورد 
تغییر می کرد. صالحی امیری از او هم دلخور است؟ »هاشمی طبا از 
سرمایه های ورزش و مورد احترام ماست. او دوست خوب من است. 
من احتمال می دهم با خبرنگاری که این مصاحبه را گرفته، شوخی 
کرده است. ماده19 اساســنامه در زمان خود او بوده و این بند در 

اساسنامه 200کشور عضو IOC هست.«
آیا امکان دارد صالحی امیری تا تیر یا مــرداد که مجمع انتخاباتی 
برگزار می شــود، تصمیمش را تغییر بدهد؟ »من از روی صداقت 
تصمیمم را اعالم کردم. من دغدغه ای برای گرفتن رأی ندارم اما 
باید گردش مدیریت اتفاق بیفتد. درســت است که در کشورهای 
دیگر روسای کمیته ملی المپیک سابقه مدیریت طوالنی دارند اما 
کشــور ما پذیرش این موضوع را ندارد. عمر مدیریتی در ورزش ما 
کوتاه است.« اصرار بر این بود که او تحت فشار این تصمیم را گرفته 
است: »ســال قبل از مقامات دولتی تقاضا کردم که کمک کنند و 
مشاوره بدهند تا انتقال مدیریت بدون هزینه انجام شود. هیچ یک 
از بخش های مدیریت دولتــی برای تغییر ریاســت، اعضای 
هیأت اجرایی یــا خبرگان، موضعــی را منعکس 
نکرده اســت.« صالحی امیری که از آرای 
مجمع نســبت به خود اطمینان دارد، 
در انتخابات آتی از نامزدی حمایت 
می کند؟ »من یــک رأی دارم و 
بنای مداخله علیــه یا به نفع 

کسی را ندارم.«
مجمع فوق العــاده کمیته، 
سوم خرداد برگزار می شود 
و اعضا تصمیــم می  گیرند 
انتخابات تیر برگزار شــود 
یا مرداد بعــد از بازی های 
کشورهای اسالمی. هر چند 
صالحی امیری دیروز بارها تأکید 
کرد که تحت هیچ شرایطی حاضر 
نیست در انتخابات شــرکت کند اما 

عده ای هنوز این حرف او را باور ندارند.

هنوز کسی 
به من 

نگفته برو
درحالی که گفته می شود عده ای مخالف 

ادامه ریاست صالحی امیری در کمیته ملی 
المپیک هستند اما او می گوید هیچ کسی 
از طرف دولت او را برای رفتن تحت فشار 

نگذاشته است 

دیروز روز خداحافظی غیررسمی سیدرضا صالحی امیری، رئیس کمیته ملی المپیک بود. تا صبح دیروز و تا قبل 
از نشست خبری صالحی امیری، تصور این بود که قصد او بر ماندن است و عده ای که عالقه ای به ادامه حضور 
او در ریاست فدراسیون ندارند، در تالش هستند که با کمک دولت، مجمع فرد دیگری را جایگزین او کند. اما 
رئیس فعلی کمیته ملی المپیک دیروز تأکید کرد نه برنامه ای برای ماندن دارد و نه برای رفتن تحت فشار است.
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افقی:
 1- کتاب خاطره نوشته بهناز 
ضرابی زاده در حــوزه ادبیات 

دفاع مقدس-  ساززدن
2- به نرمــی رفتارکردن-  ماه 

آخر سال- عسل
3- عشــق بیگانه- چراغ آویز 

تزیینی- بهتان
حضــرت  نام هــای  از   -4
فاطمه)س(- رهبــری- مادر 

عرب
5- شبیه- شــیطان- درآمد 

نامشروع با امکانات دولتی
6- طاقچــه قدیمــی- ترس 

غیرعقالنی- به تنهایی
7- خودنمایــی- چیز هــای 
مخالف و مغایر یکدیگر- آرایش
8- سیاه و ســفیدش را همه 
دارند- قرن- چغندر پخته- امر 

به یافتن
9- قــوم حضرت هــود)ع(- 

فارغ البال- رفت وآمد زیاد
10- نقل حدیث- چند مرتبه- 

پوستین
زیبــا-  زن  پرچــم-   -11
و  فرانســوی  فیزیــک دان 

بنیانگذار الکترودینامیک
12- نفــوذ به یک سیســتم 
رایانــه ای- قورباغه درختی- 

پایتخت کشور مالت
13- قســمت های میانــی- 

پندارها- بزرگ تر از گردان
14- مخترع لگاریتم- محصل 
هنرستان- از تیم های فوتبال 

باشگاهی امارات
15- دیــــگ ســنــگی- 
هــــدایت کردن وســیله 

نقلیه هـوایی
  

عمودی:
1- ضایعه ســطحی پوست- 

واپس گرا- ایراد
2- رمانی فلســفی سیاسی 
از رومــن گاری، نویســنده 

فرانسوی
3- غرامت- پیش غذا- قلعه 

حکومتی
4- تکــرار حرفی- کیســه 

مشک آهو- پاک تر
5- برنج پوست نکنده- کاخ 

لویی چهاردهم- پاکیزه تر
6- بسیار بخشنده- فرمان- 

آخرین یک رقمی
7- سوره مردم- سر و صدا- 

همسایگی
8- وام خواهــی- از انــواع 

غذا های پلویی ایرانی
9- قاب عینــک- اضطراب و 
نگرانی- نسبت دو زن با یک 

شوهر
10- دوتا نــون- دندان های 

نیش- خواهش های نفسانی

11- دوستی- رنجش و آزردگی- 
ایمنی

12- ضعــف و سســتی- دســت 
شکسته... گردن است- نوعی حلوا

13- آجر گلی- پبامبران- بی باک، 
دلیر

14- نخستین پویانمایی سینمایی 
بلند ســاخت ایران به کارگردانی 

بهرام عظیمی
15- پشــیمانی- پرنده صلح- به 

15رنگ سرخ روشن

كاشاختخمزدابق
شبعالضالافلتخم

ودردهمجنزپشا
يناقريگنوارك
يلجنانسينكسم
يرماسراسيياب
دنوربلدوتارپا

لوارهنميدنكاي
اكنخيگدنرابرن

رسداشراانريا
اكولمرايتاتب
مميتيانزهاري
يملقرشانسالم
ينيچالزربيرفرح
توخركوبتيلايل

 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 | 4203
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

914۳685۲۷
۳56۷۲1849
۷8۲954۳61
4۳۷81965۲
6۲154۳۷98
895۲۷641۳
14968۷۲۳5
۲681۳59۷4
5۷۳49۲186

متوسط

   4 6  ۳   
   ۳  ۲  9  
      8 5 4
  ۷  8 5    
1        ۳
   9 ۷  ۲   
5 9 1       
 6  8  1    
  8  9 4    1۳4۲5968۷

۲5968۷41۳
8۷61۳4۲59
۷68۳4159۲
۳4159۲8۷6
59۲8۷61۳4
9۲5۷68۳41
68۷41۳9۲5
41۳9۲5۷68

ساده

متوسط

915468۳۲۷
۷84۳5۲691
6۲۳۷19854
۲۳۷185946
159۲46۷8۳
8469۷۳۲15
5916۲۷4۳8
46۲8۳15۷9
۳۷859416۲

سخت

    6 8 5   
 5  ۷    4  
      ۳  1
4    1 9    
         
   ۲ ۷    ۳
1  9       
 6    5  ۷  
  ۳ 4 9     

ساده

1 ۳   5   8 ۷
  9    4   
  6 1  4 ۲   
 6   4   9  
   5  ۲    
 9   8 ۷   1 ۳  
  5 ۷  8 ۳   
  ۷    ۳ 9  ۲  
4 1   ۲   6 8

معلوم نیست در ۷۲کیلو بمانم
رضا گرایی، قهرمان
جهان و المپیک در 

گفت و گو با همشهری 
از آخرین وضعیتش 

می گوید
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افزایش ۲۲درصدی 
مستمری مددجویان 

کمیته امداد

 کاهش 
پرداختی بیماران 

اورژانسی

مدیرکل کمیته امداد استان تهران در نشست 
خبری با بیــان اینکه مســتمری  مددجویان 
امسال نسبت به ســال قبل حدود ۲۲درصد 
افزایــش یافت، افــزود: »خانــواده یک نفره 
۴۵۰هزار تومان، ۲نفره ۶۰۰هزار تومان، 3نفره 
۸۴۰هزار تومان، ۴نفره یک میلیون و۸۰هزار 
تومان و ۵نفره و بیشتر یک میلیون و 3۲۰هزار 
تومان مســتمری ماهانه به حسابشــان واریز 

می شود.«
 ابوالفضل پرپنچی   با اشاره به ۱۲۰نوع خدمتی 
که توســط کمیته امداد ارائه می شود، گفت: 
»۷۸هــزارو۷۴۸ خانواده )بالغ بــر ۱۴۰هزار 
نفر( در اســتان تهران تحت حمایت هستند 
که براســاس جمعیت ۱.۸3درصد کل استان 

را دربرمی گیرند.«
مدیرکل کمیته امداد استان تهران همچنین 
اعــام کــرد کــه در مــاه مبــارک رمضان 
۴۵۰۰ حامی دیگر به تعــداد حامیان کمیته 

امداد تهران اضافه شد.
مدیرکل کمیته امداد استان تهران با بیان اینکه 
سال گذشــته ۱۵هزارو۴۰3 خانوار در حوزه 
اشتغال حمایت شــدند، افزود: »۲۲33مورد 
وام اشتغال داده شد و ۲۷۲3مورد از هم افزایی 

بانکی استفاده کردند.«
پرپنچی در بخش دیگری از ســخنان خود با 
بیان اینکه در زمینه مســکن بالغ بر ۲۰هزار 
خانوار مددجو مستأجر هســتند، یادآور شد: 
»بزرگ ترین مشــکل در کانشــهرها، بحث 
سرپناه اســت. معموال نخستین موضوعی که 
 از خرداد مــاه در مراجعــات خانوادها مطرح

می شود، نیاز به مسکن است.«
مدیرکل کمیته امداد اســتان تهران در ادامه 
با اشــاره به افزایش مراجعات به کمیته امداد، 
گفت: »حدود ۲۰۰۰ تا 3۰۰۰ خانوار از سال۹۹ 
تاکنون بــه مددجویان کمیته امــداد اضافه 
شــده البته کمیته امداد کمک های موردی را 
 نیز به افرادی که مراجعــه کرده اند پرداخت

کرده است.«

میز خبر

مشق 100هزار میلیارد تومانی
۱۲درصد از مدارس ایران نیازمند مقاوم سازی و ۶درصد محتاج تخریب و بازسازی هستند

3 استان کشور؛ پیشرو در تفکیک زباله
براساس اعام معاون مرکز سامت محیط و کار وزارت بهداشت به همشهری، استان های اصفهان، 

بوشهر و سمنان جزو استان های پیشرو در تفکیک زباله  هستند و تهران همچنان عقب است

۲۰درصد مدارس فعلی فرســوده هستند. این 
آمار را یوســف نوری، وزیر آمــوزش و پرورش 
در آیین افتتاح ۱۵۰مدرســه بنیاد برکت اعام 
می کند؛ رقمی که با آمار ارائه شده توسط مهراهلل 
رخشــانی مهر، معاون وزیــر آموزش وپرورش 
و رئیس ســازمان نوسازی، توســعه و تجهیز 
مدارس کشور که در زمســتان سال گذشته به 
رســانه ها اعام کرده بود چندان تفاوتی ندارد. 
او گفته بود که در ســال۱3۹۵ میزان مدارس 
فرسوده کشور 3۰درصد بوده، اما با تاش های 
انجام شده در راستای ساخت فضا های آموزشی، 
میزان مدارس فرسوده با ۱۰.۵درصد کاهش به 
۱۹.۵درصد رسیده است؛ به این معنا که اکنون 
بیش از ۸۰درصد مدارس کشــور اســتاندارد 
هســتند. حاال اما با توجه به بودجه سال۱۴۰۱ 
که برای ســازمان نوسازی، توســعه و تجهیز 
مدارس کشور درنظر گرفته شــده است و این 
عدد ۱۷درصد نسبت به سال۱۴۰۰ رشد داشته، 
امید اســت روند نوســازی مدارس نیز پس از 
۲ســال دوری دانش آمــوزان از محیط درس 

ســرعت بگیرد. اما وضعیت نوســازی مدارس 
چگونه است؟

نوســازی مدارس در همه این ســال ها و 
سال های بعد

اواسط دهه  ۸۰اطاعات و آماری درباره وضعیت 
مدارس گرفته شــد. آن زمان مشــخص شــد 
۷۰درصد مدارس کشــور فرســوده هستند و 
3۰درصد از اســتحکام الزم برخوردارند. پس 
از آن مجلس، اعتباری بــه مبلغ ۴میلیارد دالر 
برای بازسازی مدارس فرســوده مصوب کرد. 
در طول ۱۰ســال تعداد زیادی از این مدارس 
فرسوده بازسازی شدند. در سال۱3۹۵ اما، آمار 
جدید نشان از این داشــت که عدد فرسودگی 
بسیار کاهش داشته و ۷۰درصد مدارس ایمن 
و 3۰درصد همچنان فرسوده مانده بودند. از آن 
سال تا ۱۴۰۰ نیز بازســازی در اولویت کار قرار 
گرفت و در پایان ســال این عدد فرسودگی به 

۱۹.۲درصد کاهش یافت.
میثم حاجی پور، مدیرکل حوزه ریاست سازمان 
نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور می گوید: 
»۱۹.۲درصد از مدارس کشــور هنوز نیازمند 
تخریب و بازســازی یا مقاوم ســازی هســتند 
یعنــی ۱۲.۷درصــد  نیازمند مقاوم ســازی و 

۶.۵درصد نیازمند تخریب و بازسازی هستند؛ 
یعنی ۸۰درصــد مدارس کشــور هم اکنون از 

استانداردهای کافی برخوردارند.« 
کردســتان،  کــه  می گویــد  حاجی پــور 
آذربایجان شرقی، تهران و حاال البرز استان هایی 
هستند که بیشترین نیاز را به تخریب، نوسازی 
و مقاوم سازی نسبت به استان های دیگر دارند. 
از سویی او به بودجه اختصاص یافته در این باره 
اشــاره کرده و می گوید: »بازســازی و نوسازی 
مدارس برای همیــن ۱۹.۲درصــد به حدود 
۱۰۰هزار میلیارد تومان پــول و اعتبار نیازمند 
است. در ۱۴۰۱ و در پیوست یک قانون بودجه، 
برای مدرسه سازی مجموعا حدود ۶هزار میلیارد 
تومان اعتبار پیش بینی شده که اگرچه نسبت 
به سال گذشته افزایش پیدا کرده، اما تا اعتبار 

موردنیاز بسیار فاصله دارد.«
حاجی پور بــا قدردانی از خیران مدرسه ســاز 
که با آمــوزش و پــرورش همکاری های خوب 
و ســازنده ای داشــته اند، می گوید: »تعهدات 
خیران سال به سال روند افزایشی داشته است. 
این عدد در ســال۱3۷۷ که جامعــه  خیرین 
مدرسه کشور شــکل گرفت، حدود ۱۷میلیارد 
تومان بــود، اما در ســال۱۴۰۰ و بعــد از این 
۲۴سالی که از شکل گیری این جامعه گذشته 

اســت، 3۴۰۰میلیارد تومان تعهــدات خیران 
مدرسه ساز بوده اســت. آنها همچنان پای کار 
مدرسه سازی ایستاده اند و به میزانی که در توان 
دارند به این رویه کمک می کنند، اما هم رشــد 
جمعیت دانش آموزی و هم حاشیه نشینی ها و... 
عواملی هستند که دست به دست هم داده اند تا 
نیازمندی های فضای آموزشی را بیش از پیش 
کنند. زمانی جمعیت دانش آموزی کشــور بین 
۱۰ تــا ۱۱میلیون نفر بود، اما حــاال نزدیک به 

۱۵میلیون دانش آموز در کشور وجود دارد.«

خیران چه نقشی در مدرسه سازی ایفا می کنند؟
بنیاد برکت بین 3۰ تا ۵۰درصد هزینه ساخت 
از ۱۵۰مدرسه را پرداخت می کند. مابقی توسط 
ســازمان نوســازی مدارس تأمین اعتبار شده 
اســت. هم اکنون یک هزار مدرســه کانکسی و 
خشتی و گلی در کشــور وجود دارد که بخشی 
از هزینه های تبدیل این مدارس تأمین شــده 
و آموزش و پــرورش متعهد بــه تأمین مابقی 
هزینه هاســت. در ســال۱33۷ نخســتین بار 
اقدامات خیرخواهانه خیران نظام مند شد و در 
همان ســال یک میلیاردو۷۰۰میلیون تومان 
برای ســاخت مدرســه جمع آوری شد که این 
مبلغ به ۴هزار میلیارد تومان در ســال گذشته 

رسیده است. ناصر قفلی، رئیس جامعه خیرین 
مدرسه ساز کشــور می گوید: »ســال گذشته 
بــرای تکمیل طرح های نیمه تمام در ســاخت 
مدارس ۵هــزار میلیارد تومان توســط دولت 
تعهد شــده بــود کــه ۲۵۰۰میلیــارد تومان 
آن پرداخــت شــده و مابقی هنــوز پرداخت 
نشــده اســت. ما در تهــران خیر داریــم، اما 
زمیــن نداریم. شــهرداری باید به مــا حداقل 
۱۰۰قطعه زمیــن بدهد؛ مثــا در منطقه۲۲ 
تهران بــا ۵۰۰هــزار نفر جمعیــت مواجهیم 
که به 3۰۰مدرســه نیازمندند و فقط ســاخت 
۱۰۰مدرسه برای آن درنظر گرفته شده است.« 
او در آیین افتتــاح مدارس بنیــاد برکت ادامه 
می دهد: »بسیاری از دانش آموزان بعد از مقطع 
ابتدایــی از تحصیل انصــراف می دهنــد، این 
موضوع نیازمندی به احداث هنرســتان و مراکز 
مهارت آموزی را نشــان می دهــد. فرزندان ما با 
تئوری به جایی نرسیدند ما رایزنی هایی داشتیم 
که در کنار شــهرک های صنعتی هنرستان ها را 
ایجاد کنیم و مراکز مهارت آموزی در سرتاســر 
کشــور گســترش یابد. همه این طرح ها که با 

همکاری ســازمان نوســازی 
مدارس در حال پیگیری است 
نیازمند تخصیص اعتبار است.« 
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هشدار درباره دفع اصولی پسماندها همچنان برقرار است. هنوز 
در برخی کانشهرها، پسماندهای عفونی مطب ها و درمانگاه ها 
بی خطر نمی شوند، این وضعیت در دوران کرونا تشدید هم شد، 
چرا که بسیاری از شهروندان، زباله های آلوده را بدون تفکیک، 
دورریز می کردند؛ اتفاقی که منجر شــد این زباله ها به راحتی 
به چرخه پســماندهای عادی راه پیدا کنــد و همراه آنها دفن 
شود. براساس اعام وزارت بهداشت، از میان تمامی استان ها، 
اصفهان، بوشهر و سمنان در ســال های اخیر، اقدامات خوبی 
در این باره انجام داده اند و جزو اســتان های پیشرو در تفکیک 
زباله ها هستند اما در تهران با وجود حجم باالی تولید پسماند، 
از این وضعیت عقب افتاده است. قبا مدیرکل دفتر مدیریت 
پسماند سازمان محیط زیست کشور گفته بود که ساالنه حدود 
۲۱میلیون تن پسماند عادی، حدود ۱۷۵تن پسماند کشاورزی، 
3۲میلیون تن پسماند صنعتی، ۸میلیون پسماند خطرناک و 
۱۷۵هزار تن پسماندهای پزشــکی و عفونی در کشور تولید 
می شود که تنها ۲۰درصد پســماندها بی خطر دفن می شوند. 
حاال در این شرایط محسن فرهادی، معاون مرکز سامت محیط 
و کار به مناسبت هفته سامت به ماجرای اهمیت تفکیک زباله 
از مبدا و جداسازی زباله های عفونی از عمومی اشاره می کند. او 

درباره مدیریت این پسماندها به همشهری توضیحاتی می دهد 
و می گوید: »پسماندها، قســمت های مختلف ازجمله عادی، 
صنعتی، کشــاورزی و عفونی دارند که هرکــدام از آنها دارای 
اهمیت و حساسیت خاص خودشان هستند. این در حالی است 
که در این حوزه به ویژه در کانشهرهایی مثل تهران مشکات 
زیادی در مدیریت پســماند و دفع آنها وجــود دارد.« به گفته 
فرهادی، امروز ثابت شــده که دفع اصولی پسماند از دیدگاه 
بهداشتی و سامت اهمیت  مستقیم و غیرمستقیمی بر زندگی 
جمعی دارد: » اگر پسماند را به روش های غیرعلمی دفع نهایی 
کنیم، آســیب جدی بر زندگی انسان دارد. دفن غیربهداشتی 
پسماند در زمین می تواند در خاک، آب های زیرزمینی، افزایش 
حشرات و جوندگان اثر داشته باشد و به تدریج سختی و فلزات 
ســنگین در آب مصرفی زیرزمینی مورد اســتفاده انسان ها 
را افزایش دهــد. مجموع این عوامل باعث می شــود که تمام 
بیماری های ناشی از دفع غیراصولی پسماند به شکل مستقیم و 

غیرمستقیم به زندگی خود انسان ها برگردد.« 
او در پاسخ به این سؤال که هم اکنون چه میزان از پسماندها به 
شکل غیراصولی دفع می شود؟ می گوید: »در این باره تاش های 
زیادی از سوی متولیان اصلی یعنی شهرداری ها و وزارت کشور 
در روستاها و مناطق شهری انجام شده اما همچنان در شهرها 
به ویژه کانشهرهایی ازجمله تهران، مشکات زیادی وجود دارد 
و باید کارهای بیشــتری انجام شود. از نظر علمی تمام کسانی 
که در حوزه های زیست محیطی فعالیت می کنند، مهم ترین و 

بهترین راه دفع بهداشتی پسماند را کاهش و بازیافت و تفکیک 
از مبدا عنوان می کنند. هرقدر در این بخش ســرمایه گذاری 
شود، باز هم نیاز به اقدامات بیشتر است.« این مسئول در ادامه 
به نکته دیگری اشاره می کند و آن  هم همکاری نکردن مردم 
در تفکیک از مبدا زباله هاست: »در این بخش نقش مردم بسیار 
مهم است و درکنار آن هم باید شرایطی فراهم شود تا با استفاده 
از راه های ساده و تشویقی مردم به تفکیک از مبدا کمک کند. 
این مسئله در دوران کرونا مطرح بوده و همچنان هست؛ چرا 
که تفکیک از مبدا به نحو اصولی و پوشش صددرصد باال نیست 
و مخاطرات زیادی دارد. هر چند که برخی استان ها در این باره 
بسیار موفق عمل کرده اند اما شــهرهای دیگر ازجمله تهران 
مشکل همچنان برجاست و در جداسازی مستقیم از سطل های 
شهری، پســماندهایی ازجمله دارو، تجهیزات تزریقی، پدها 
و پنبه ها عامل آلودگی های عفونی هســتند و بــه راحتی به 
چرخه پســماندهای عادی راه پیدا می کنند.« فرهادی ادامه 
می دهد: » برای تمام این موارد در مدیریت شــهری نیازمند 
اقدام هستیم. البته این تنها وظیفه شــهرداری نیست و تمام 
دستگاه های مرتبط و هماهنگ با مردم در این حوزه باید فعال 
باشند. طی سال های گذشته به دلیل اقدامات گسترده در بخش 
پسماندهای عفونی بخش های بیمارستانی، اکنون زباله های 
عفونی بیش از ۹۴درصد بیمارســتان های دولتی و خصوصی 
در همان محل بی خطر می شوند، اما این کافی نیست؛ چرا که 
همچنان مراکز تولیدکننده خرد پسماند عفونی مثل مطب ها 
و درمانگاه ها را داریم که زباله هایشان را بی خطر نمی کنند. این 
مسئله در بسیاری از استان ها از ســوی مدیریت شهری حل 
شده اما در تهران صددرصد این پســماندهای عفونی، بدون 
بی خطرشدن جمع آوری می شود که روش خوبی نیست و باید 

حتما توأم با بی خطرسازی باشد.« 
به گفته معاون مرکز سامت محیط و کار، اصفهان )پسماندهای 
عمومی و عفونی(، ســمنان و بوشهر )پســماندهای عفونی( 

استان های پیشرو در تفکیک زباله ها هستند و در این مناطق 
اقدامات خوبی انجام شده است: »باید از تجربه های آنها در دیگر 
مناطق بهره گرفت و در سایر استان ها هم به صورت مشابه انجام 
شــود. البته کاری که در این مناطق انجام شده با هماهنگی و 
تعامل تمام ارگان ها بوده که منجر به منسجم تر شدن اقدامات 
بوده است. اما درباره شهری مثل تهران که قطب درمانی کشور 
است، حجم باالیی از پســماند های عفونی تولید می شود و با 
اینکه اقداماتی از سوی ســازمان محیط زیست، دانشگاه های 
علوم پزشکی، شهرداری و وزارت کشور در حال انجام است، اما 
باید جهش بیشتری داشته باشد تا مشکات پسماند در مرکز 

کشور برطرف شود.« 
این مسئول معتقد است که ســمن ها و نهادهای مردمی در 
افزایش مشــارکت اجتماعی در مدیریت پســماندها، نقش 
زیادی دارند. او می گوید: »سمن ها در تفکیک از مبدا تأثیرگذار 
هستند؛ چرا که این مسئله یک کار ترویجی، تبلیغی و فرهنگی 
است و سمن هایی که از مردم هســتند و بین آنها نفوذ دارند 
می توانند نقش مهمــی در این باره ایفا کنند. به شــرطی که 
ظرفیت و انرژی آنها تجمیع شــود و همســو بــا طرح های 

شهرداری در مدیریت پسماندها گام بردارند.« 
فرهادی درباره وظایف وزارت بهداشــت درباره بهتر مدیریت 
شدن پسماندها هم می گوید: »وزارت بهداشت مجری نیست 
و به عنوان ناظر در این امر نقش دارد. در این باره اگر در حوزه 
بهداشتی و زیســت محیطی مشــکلی وجود داشته باشد آن 
را به دســتگاه های مســئول اعام می کنیم. در بخش درمان 
وزارتخانه که تولید پســماند عفونــی دارد، نظارت به صورت 
الیه بندی از مراکز درمانی تا ســطح وزارتخانه وجود دارد. در 
این باره اعتباراتی هم درنظر گرفته شده که به محض تحقق، 
به بیمارستان های دانشگاهی اعطا می شود. چندی پیش هم 
وجوهی برای فاضاب و پســماند بیمارستانی به چند استان 

ازجمله گیان و فارس ارسال شد.«

 ۴۵۰هزار تا یک میلیون 
 و3۲۰هزار تومان به حساب

سرپرست خانوار واریز می شود

تعرفه های خدمات درمانی در سال ۱۴۰۱ 
چه مشخصاتی دارند؟

معاون دبیرخانه شــورای عالی بیمه ســامت 
کشور ضمن تشــریح جزئیات کامل تعرفه های 
خدمات تشــخیصی و درمانی در سال۱۴۰۱، 
گفت: »جهت حفاظت مالی از مردم هم راســتا 
با قانون بودجه سال۱۴۰۱، فرانشیز بیماران در 
3دهک اول درآمدی نسبت به سال۱۴۰۰ هیچ 
افزایشــی ندارد و حتی در مواردی پرداختی ها 
کاهش هم یافته اســت؛ به طــوری که بیماران 
این دهک ها، بــرای خدمات بســتری به جای 
۱۰درصد، ۵درصــد و برای خدمات ســرپایی 
به جای 3۰درصــد، ۲۰درصد پرداخت خواهند 
کرد.« ســعید معنوی،  با اشاره به اباغ جزئیات 
تعرفه های پزشــکی ســال۱۴۰۱، گفت: »در 
نهایت رشد ۱۹.۵درصدی تعرفه های خدمات 
تشــخیصی و درمانی در بخش دولتی و رشــد 
۲۴درصدی تعرفه های خدمات تشــخیصی و 
درمانی در بخش خصوصی ، روز یکشنبه چهارم 
اردیبهشــت ماه۱۴۰۱، مــورد تصویب هیأت 
وزیران قرار گرفت.« او افزود: »در زمینه محتوای 
نســخه الکترونیک در تعرفه های سال۱۴۰۱، 
در همه بخش های ارائه دهنــده خدمت اعم از 
دولتی و غیردولتی، درج کد تشخیصی براساس 
کدینگ اســتاندارد اباغی وزارت بهداشت، در 
برنامه نسخه الکترونیکی ســامت برای کلیه 
ارائه دهندگان خدمات سامت در بخش سرپایی 

و بستری الزامی شده است.«
او دربــاره میزان پرداخت از جیــب مردم برای 
تعرفه ویزیت، اظهار کرد: »۷۰درصد نرخ تعرفه 
ویزیت در بخش دولتی توســط ســازمان های 
بیمه گــر پایه پرداخــت می شــود و در بخش 
خصوصی مابه التفاوت آن تا ســقف تعرفه  های 
بخــش خصوصی، توســط مردم  یــا نهادهای 

بیمه گر تکمیلی پرداخت می شود.«
او دربــاره تعرفــه ویزیــت در بخــش دولتی 
در ســال۱۴۰۱، گفــت: »ویزیت پزشــکان و 
کارشناسان پروانه دار در بخش سرپایی دولتی 
در برنامه نســخه الکترونیک ســامت به این 
صورت است؛ پزشکان، دندانپزشکان عمومی و 
دکتری تخصصی در علوم پایه )PHD( پروانه دار 
۲3هزارو3۰۰تومان، پزشکان فوق تخصص، دوره  
تکمیلی تخصصی و پزشکان فوق تخصص، دوره 
تکمیلی تخصصی کودکان و نوزادان برای معاینه 
گروه سنی ۱۸سال و باالتر 3۵هزارو۲۰۰تومان، 
پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی 
کودکان و نوزادان برای معاینه گروه ســنی زیر 
۱۸سال ۴۲هزارو۲۰۰تومان، پزشکان متخصص 
روانپزشــکی 3۶هزارو۸۰۰تومان و پزشــکان 
فوق تخصص روانپزشــکی ۴3هزارو۸۰۰تومان 
که از میــان حداقل ۷۰درصد هزینه، توســط 

سازمان های بیمه گر پایه پرداخت می شود.«

افزایش استفاده از پابند 
الکترونیک برای زندانیان 
در 3ماه اخیر گزارش شده 

است. براساس اعالم 
رئیس سازمان زندان ها  

هم اکنون 3200پابند 
الکترونیک در انبار  

زندان های تمام استان ها 
موجود است.

۲/5برابر 

در 24ساعت اخیر، 
جانشان را براثر ابتال به 

کرونا از دست داده اند، با 
مرگ این افراد، مجموع 
جان باختگان کرونا به 

141هزارو198نفر رسید. در 
همین مدت هم 453بیمار 
جدید شناسایی شده اند 
و 62بیمار هم کارشان به 

بستری کشیده است.

6بیمار 

از سوی معاونت بهداشتی 
وزارت بهداشت دنبال 
می شود؛ پیشگیری، 
تشخیص زودهنگام 

ناباروری، آموزش پیش از 
ازدواج و حمایت از مادران 

باردار بی بضاعت

4برنامه 
افزایش جمعیت

در ماه رمضان آزاد شدند. 
به گفته رئیس هیأت امنای 

ستاد دیه کشور، این 
افراد، با برگزاری جشن 
گلریزان آزاد شده اند 
که 683نفرشان مرد و 
40نفرشان زن بودند.

7۲3زندانی 
جرائم غیرعمد

دمای هوا در 5سال آینده 
گرم تر می شود. سازمان 

جهانی هواشناسی گزارش 
کرده که جهان با 50درصد 
احتمال گرم شدن به میزان 

1.5درجه سانتی گراد تا 
سال2026، باالتر از سطح 
قبل از صنعتی شدن قرار 

خواهد گرفت.

1/5درجه 
سانتی گراد

دانش آموزان »نیازمند 
تالش« در مدارس کشور، 

آماری است که از سوی 
معاون آموزش و پرورش 
ابتدایی اعالم شد. بنابر 
گفته او، میزان یادگیری 
دانش آموزان در دوران 
کرونا بسیار افت کرده 

است.

 ۲ برابر
 افزایش

 خودروهای
 غیرقابل تصادف آینده

 روایت امید 
و پیروزی نور  بر تاریکی

طرح سوال برانگیز درباره میراث

محققان حوزه هوش مصنوعی تاش می کنند 
آمار تصادفات خودرویی را به صفر نزدیک کنند

»سووشون« بازتابی از گرایش های 
ضد استعماری زنده یاد سیمین دانشور است

طرح آزادسازی خریدوفروش آثار تاریخی و 
حفاری و کاوش  در محوطه های باستانی تقدیم 

هیأت رئیسه مجلس شد
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پیش از اختراع خودرو، تصادف و آمار مرگ ومیرهای 
مربوط به آن، برای هیچ کس قابل تصــور نبود، اما 
امروز، آنگونه که سازمان بهداشت جهانی اعالم کرده، 
ساالنه در کل دنیا حدود یک میلیون و350هزار نفر 
بر اثر تصادف خودروها کشته و حدود 50میلیون نفر 
به شدت مجروح می شــوند. حاال شرکت های بزرگ 
خودروسازی تصمیم گرفته اند که این آمار را به زمان 
پیش از اختــراع خودرو نزدیک کننــد. اما چگونه؟ 
با توســعه تکنولوژی های جدیــد ازجمله اینترنت 
اشــیا، تکنولوژی 5G و همچنین هوش مصنوعی 
خودروسازان بزرگ دنیا تالش کرده اند از آنها در تولید 
خودروهای خودران و البته ایمنی بیشتر رانندگان، 
سرنشینان و عابران پیاده اســتفاده کنند. با توسعه 
هوش مصنوعی که مبتنی بر »یادگیری ماشــین« 
است، احتماال خودروهای خودرانی روانه بازار خواهند 
شد که ویژگی اصلی آنها »غیرقابل تصادف بودن« 
اســت، اما نکته اصلی در مورد هوش مصنوعی این 
است که توسعه این تکنولوژی به شدت به داده های 
متنوع و فراوان وابســته اســت؛ بنابراین به عنوان 
مثال، در خودروها هر لحظــه می تواند با روش های 
مختلف ازجملــه ضبط موقعیت هــای گوناگون به 
وسیله دوربین های پیشرفته، توســعه پیدا کند. با 
این حال، برخی با نگاه بدبینانه به استفاده از هوش 
مصنوعی در ایمن سازی خودروها نگاه می کنند. آنها 
معتقدند که هیچ وقت هوش مصنوعی نمی تواند به 
اندازه یک انسان در جاده ها موقعیت های پرخطر را 
تشخیص دهد و همچنین تهدید حریم خصوصی را 
هم از چالش های به کارگیری این تکنولوژی می دانند.

هوش مصنوعی در خدمت ایمنی
اکنون از هــوش مصنوعی بــرای افزایش ایمنی در 
رانندگی استفاده می شود. اپلیکیشن های موبایلی 
که بر رفتار رانندگان در پشت فرمان نظارت می کنند، 
نمونه ای از خدمات هوش مصنوعی هســتند که به 
رانندگانی که به شــکلی ایمــن رانندگی می کنند، 

امتیاز می دهند. همچنین خودروهایی که به اینترنت 
متصل هســتند با یکدیگر و با زیرساخت های جاده 

ارتباط برقرار می کنند.
با این حال، باید منتظر ماند تا ببینیم چه چیزی در 
آینده رقم خواهد خورد؟ آیا هوش مصنوعی می تواند 
کاری را انجام دهد که انسان از عهده آن برنمی آید؟ آیا 
این فناوری پیش از تولید انبوه خودروهای خودران 

توسعه خواهد یافت؟

اغراق درباره هوش مصنوعی
برخی بر این گمان هستند که نقش هوش مصنوعی 
در خودروهای خودران بیش از حــد جدی گرفته 
شــده اســت؛ ازجمله دیوید وارد، رئیــس »برنامه 
ارزیابی جهانی خودروهای جدید« که یک سازمان 
غیرانتفاعی مستقر در لندن است، می گوید: »از نظر 
من، بیش از اندازه درباره هوش مصنوعی، ایمنی جاده 
و وســایل نقلیه خودران هیاهو و اغراق می شود.« او 
معتقد است که باید روی موضوعات زودبازده تمرکز 

کرد و نه وعده های دور از ذهن.
افرادی مانند وارد به فناوری های سودمند و کم هزینه 
که اکنون در دسترس اســت، توجه می کنند. مثال 
 I.S.A بارز این فناوری ها دستیار هوشمند سرعت یا
اســت که از هوش مصنوعی برای مدیریت سرعت 
خودرو از طریق دوربین های داخل خودرو و نقشــه 
استفاده می کند. این فناوری اگرچه هنوز در آمریکا 
مورد استفاده قرار نگرفته، اما از ماه جوالی )حدودا 
3ماه دیگر( در همه خودروهای جدید اتحادیه اروپا 

اجباری خواهد شد.

چشم هوشمند در خودروها
آکیوسنسوس ازجمله شرکت هایی است که از هوش 
مصنوعی برای بررسی ایمنی جاده ها استفاده می کند. 
دوربین های آکیوسنسوس از ســوی این شرکت با 
عنوان »چشم های هوشمند« نامگذاری شده اند. این 
دوربین ها با اســتفاده از یادگیری ماشینی و توانایی 
تصویربرداری با وضوح باال برای شناسایی رفتارهای 
خطرناک رانندگی که تشــخیص آنها اغلب دشوار 

است، به کار می روند.
مارک اتزباخ، معاون فروش این شرکت در آمریکای 

شمالی با اشاره به اینکه ما به فناوری دست یافته ایم 
که می تواند جان انســان ها را نجات دهد، می گوید: 
»این فناوری که در نوبت ثبت اختراع است، برخالف 
چشم انسان تحت تأثیر شرایط آب و هوایی یا سرعت 
باال قرار نمی گیرد و می تواند رفتار داخل وسیله نقلیه 
را مشــاهده و ثبت کند. این دوربین ها را همچنین 
می توان برای زیرســاخت های کنار جاده ای مانند 
پل های روگذر، عالئم پیام رسان یا سازه های متحرک 
نصب کرد و ســپس تصاویر ضبط شده، برای هوش 
مصنوعی که بــا پارامترهای خاصــی آموزش داده 

می شود، بهینه می شوند.«
ایــن شــرکت عنــوان کــرده کــه الگوریتم های 
آکیوسنســوس می تواننــد با دقــت باالیی تعیین 
کنند که آیا یک راننده رفتار مخاطره آمیز داشته یا 
خیر. اتزباخ می گوید: »مــا می توانیم حواس پرتی، 
محدودیت سرنشینان و ســرعت خودرو را ارزیابی 
کنیم. همچنین می توانیم به طور همزمان 3رفتار را 
زیرنظر بگیریم. بیش از 90درصد از این رفتارها زیر 

داشبورد اتفاق می افتد.«
این فناوری به مجریان قانون این توانایی را می دهد 
تا به وضوح ببینند که آیا راننــده چیزی )مثل یک 
موبایل( را در کنار فرمان در دست گرفته و آیا راننده 

به پایین نگاه می کند تا به کسی پیام ارسال کند؟
فناوری آکیوسنســوس همچنیــن می تواند برای 
شناســایی »نقاط حســاس« مورد اســتفاده قرار 
بگیرد و همچنین به مســئوالن در جاهایی که نیاز 
به اجبار بیشــتر در رعایت قوانین، ایجاد تغییرات 
در زیرســاخت ها یا تصویب قوانین جدید اســت، 

کمک  کند.

نیاز به جمع آوری داده ها
همچنین فناوری دیگری شــبیه فناوری شــرکت 
آکیوسنسوس در اروپا مورد توجه قرار گرفته است. 
الکساندر ســانتاکرئو، دبیر کل سازمان حمل ونقل 
شهری اروپا در پاریس می گوید که جمع آوری داده ها 
در مقیاس بزرگ، پتانســیل باالیی برای جلوگیری 
از تصادف در جاده ها دارد. هوش مصنوعی تشــنه 
اطالعات اســت، اما اکنون اطالعات بسیار کمی در 

اختیار مسئوالن راهداری قرار دارد.

اخیرا طی یک آزمایش در بارسلون اسپانیا، از فناوری 
دیداری کامپیوتری در اتوبوس های شــهری برای 
نقشه برداری از مکان هایی که در طول مسیر، امکان 
برخورد با وسایل نقلیه، عابران پیاده و چیزهای دیگر 
وجود دارد، استفاده شده تا مشخص شود که خطر 

تصادف در کجا بیشتر است.
 سانتاکرئو که گزارشی در مورد هوش مصنوعی نوشته 
اســت، می گوید: »وقتی این نوع داده ها را طی یک 
سال کامل از طریق هزاران اتوبوس و هزاران خیابان 
جمع آوری می کنید، به نتایج قابل توجهی می رسید.«
فنــاوری دیــداری کامپیوتــری در این مــورد، از 
دوربین های اتوبوس که نقشه راه ها، موقعیت عابران 
پیاده و وسایل نقلیه و سرعت را ضبط می کنند، بهره 
می برد. سانتاکرئو تأکید می کند که برای حفظ حریم 
خصوصی، داده های ویدئویی اغلب پس از پردازش 

از بین می روند.
این گزارش حاکی اســت در مناطقی که داده های 
دقیق و مرتبط وجود دارد، هوش مصنوعی می تواند 
مکان های خطرناک را پیش از وقوع تصادف به شکلی 

مؤثر شناسایی کند.
ســانتاکرئو می گوید که موضوع مهم این است که 
دولت ها داده ها را به طور گسترده به اشتراک بگذارند 
و فضایی برای بازارهای داده ایجاد کنند؛ چراکه ایجاد 
این فضاها بهترین راه برای تهیه داده های باکیفیت 

هستند.

مرگ ومیر صفر
دبیرکل سازمان حمل ونقل شهری اروپا در پاریس 
با اشــاره به اینکه خوش بین اســت که درنهایت با 
جمع آوری این داده ها بتوان راهــی برای کاربردی 
کردن آنها پیدا کرد، معتقد اســت که به این ترتیب 

می توان به هدف Vision Zero نزدیک تر شد.
هدف Vision Zero که برای نخستین بار در دهه90 
میالدی در سوئد معرفی شد و اکنون در بسیاری از 
نقاط جهان پذیرفته شده اســت، به معنای به صفر 
رساندن مرگ ومیرها و صدمات جدی در جاده ها با 
ایجاد »الیه های حفاظتی متعدد« اســت؛ به طوری 
که اگر یکی از آنها نتوانست موفق عمل کند، الیه های 

دیگر بتوانند یک شبکه ایمنی ایجاد کنند.

خودروهای غیرقابل تصادف آینده
محققان حوزه هوش مصنوعی تالش می کنند تا با استفاده از این فناوری، آمار مرگ ومیرها و تصادفات خودرویی را به صفر نزدیک کنند

اولین تصاویر ارسالی از طرف ماهواره نور2نشان می دهد که این تصاویر از دقت تصویربرداری و دقت تفکیک باالیی برخوردار هستند
انتشار عکس های ماهواره ایرانی از پایگاه نظامی آمریکا 

با عکس هایی که وزیــر ارتباطات و فناوری منتشــر 
کرده، اکنون نخستین سوغات ماهواره نور 2به زمین 
رسیده است. ماهواره نور2در 17اسفند سال گذشته با 
موفقیت در مدار لئو قرار گرفت تا به این ترتیب آنچه به عنوان »تثبیت 
در مدار لئو« نامیده می شود، به وسیله دانشمندان فضایی کشور محقق 
شــود. اما مهم ترین ویژگی این عکس ها، وضوح باالی آنهاست که در 
مقایسه با عکس های پیشین، نشان از دستاوردی قابل توجه دارد. پس 
از آنکه رئیس جمهور در سال گذشــته پس از 11سال نخستین جلسه 
سازمان فضایی کشور را تشکیل داد، یکی از دستورات مهم، تثبیت در 
مدار لئو بود. به همین خاطر مدتی پس از آن جلســه، سپاه پاسداران با 
همکاری دانشمندان ایرانی توانست ماهواره نور 2را با موفقیت در مدار 
قرار دهد. لحظاتی پس از پرتاب این ماهواره، نخستین سیگنال های آن 
توسط ایستگاه های زمینی با موفقیت دریافت شــد. نور2، ماهواره ای 
سنجشی- شناسایی است که هر 90دقیقه به دور زمین می گردد و در 
هر شبانه روز 1۶بار از فراز سپهر ایران زمین عبور می کند. ماموریت این 
ماهواره که حداقل 3 سال ادامه خواهد داشت، با سرعت 7.۶کیلومتر بر 
ثانیه به پرواز درآمد و ۴۸0ثانیه پس از پرتاب، در مدار 500کیلومتری 
قرار گرفت. همچنین پرتابگر این ماهواره با نام »قاصد« یک ماهواره بر 
3مرحله ای ساخت ایران با پیشران کامپوزیتی الیاف کربن است. این نوع 
پیشران موجب کاهش قابل توجه وزن حامل نسبت به حامل های فلزی 
شده است. این پرتابگر در مرحله اول خود از سوخت مایع و در 2مرحله 

دیگر از سوخت جامد بهره می برد.

اولین تصاویر دریافتی
اولین تصاویر ماهواره نور2چندین نقطه را ثبت کرده اســت که شاید 
مهم ترین آن، ثبت تصاویر یــک پایگاه نظامــی آمریکایی در منطقه 

خلیج فارس، برای نخستین بار به وسیله یک ماهواره ایرانی است.
عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره به مشاهده 
تصاویر ماهواره نور2گفت: »نخستین بار است که یک ماهواره بومی ایرانی 

تصاویر کاربردی رنگی با وضوح و دقت تفکیک زیاد ارسال می کند.«

او در پست اینستاگرامی خود نوشت: »چه کسی باور می کرد که روزی 
یک ماهواره ایرانی در مدار 500کیلومتری زمین قادر باشد از همه جای 
کره زمین تصویربرداری رنگی کرده و این تصاویر را به ایســتگاه های 
زمینی که آنها هم به دســت جوانان ایرانی ساخته شــده اند، مخابره 
کند؟ چه کسی باور می کرد که ایران به جمع باشگاه کشورهای صاحب 
فناوری ماهواره ای بپیوندد؟« زارع پور با اشــاره به اینکه از دیدن این 
دستاورد بزرگ احســاس غرور و بالندگی کرده، ادامه داد: »به جوانان 
ایرانی که از میان دشــمنی ها، تحریم ها و تنگناها پیش رفته اند و در 
بیکران آسمان و فضا رقیب کشورهای صاحب نام در این حوزه شده اند 

درود فرستادم.«
به گفته او »حاال هم فناوری ساخت ماهواره، هم ارسال و استقرار ماهواره 

و هم راه اندازی و کاربردی کردن ماهواره در دستان دانشمندان ایرانی 
اســت؛ صدها نخبه و نابغه ای که تعهد و تخصص را با هم آمیخته اند و 
سال هاست برای توسعه دانش فضایی در گمنامی کار کرده اند تا بدین جا 

رسیده ایم. شیر مادر و نان پدر حالل تان باد که ُگل کاشتید.«

دستاورد مهم صنعت فضایی
همچنین محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ســابق ارتباطات و فناوری 
اطالعات این دستاورد مهم را به تالشگران عرصه فضایی ایران تبریک 
گفته اســت. آذری جهرمی در کانال تلگرامی خود نوشته است: »وزیر 
محترم ارتباطات، جناب آقای دکتر زارع پور، با انتشار این تصویر، خبر 
از دریافت نخستین تصاویر ماهواره  تصویربرداری نور2 سپاه پاسداران، 
از ارتفاع 500کیلومتری سطح زمین داده اند که دستاورد مهمی برای 
صنعت فضایی ایران اســت. این دســتاورد را به همه تالشگران عرصه 
فضایی ایران و به ویژه عزیزان نیروی هوافضای سپاه پاسداران، تبریک 

عرض می کنم.«

دقت تصاویر
گزارش های منتشر شده حاکی از آن است که ماهواره نور2در مقایسه 
با نور1در حوزه دقت تصویربرداری و دقت تفکیک عکس بســیار بهتر 
عمل کرده است. درحالی که در ابتدا برخی منابع به اشتباه و با استناد به 
تصاویر منتشر شده، دقت تصاویر را 30متر عنوان کرده بودند، اما حاال 
تصاویری با کیفیت بیشتر از این ماهواره منتشر شده که نشان می دهد 
کیفیت تصاویر ماهواره به مراتب بیشتر از این عدد است. این در حالی 
است که در حوزه سنسورهای سیگنالی از سنسورهای پیشرفته تری در 
این ماهواره استفاده شده اســت. همچنین رئیس مرکز روابط عمومی 
وزارت ارتباطات هم با انتشار یک توییت، از تصویربرداری این ماهواره از 
پایگاه ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در منامه، پایتخت بحرین خبر 
داد. یکی از ویژگی های ماهواره هایی که در مدار 500کیلومتری مستقر 
می شوند این است که برای ماموریت های تصویربرداری و ارتباطی مورد 

استفاده قرار می گیرند.

فضا

قصه آیپاد به سر رسید
شرکت اپل سرانجام پس از 21سال به تولید دستگاه آیپاد 
پایان داد. این دستگاه در زمان ورودش به بازار، انقالبی در 
میان دستگاه های پخش کننده موسیقی به حساب می آمد و 

از سوی مردم بسیار مورد تحسین قرار گرفت.
به گزارش بی بی سی، وقتی نخســتین آیپاد در سال2001 
معرفی شد می توانست هزار ترک موسیقی را در خود جای 
بدهد. اما امــروزه بیش از 90میلیون آهنگ در ســرویس 
 iPod Touch استریم اپل وجود دارد. آیپاد تاچ با نام تجاری
توسط همان تیمی طراحی شــده بود که بعدا گوشی های 
آیفون را تولیــد کردند که خیلــی زود آیپاد را زیر ســایه 
خود قرار داد. آخرین به روزرســانی آیپاد در سال2019 از 
سوی شرکت اپل انجام شــده بود. در طول سال های تولید 
این دستگاه پخش کننده موسیقی، مدل های مختلفی که 
شامل نانو و شافل می شــود به بازار آمد اما آیپاد تاچ که در 
سال2007 معرفی شــد آخرین مدلی است که دیگر تولید 
آن متوقف شده است. اولین مدل آیپاد از سوی استیو جابز، 
بنیانگذار شرکت اپل در ســال2001 رونمایی شد. جابز در 
طول معرفی یک ساعته این دستگاه پخش موسیقی، گفت: 
موسیقی بخشی از زندگی هر فرد اســت و تا همیشه باقی 
می ماند. پس از این معرفی بزرگ ترین شــعار تبلیغاتی آن 

شب این شد: هزار آهنگ در جیب شما.

اما آن زمان کارشناســان فناوری معتقــد بودند که روزی 
آیفون جای آیپــاد را می گیرد. بن وود، تحلیل گر ارشــد در 
شرکت مشاوره فناوری CCS Insight گفت: وقتی شرکت 
اپل، آیفون را ساخت، می دانست که این کار به معنای پایان 
Crea�  بازار دستگاه های آیپاد اســت. کارولینا میالنسی از

tive Strategies گفت که کاهــش فروش آیپاد با افزایش 
فروش آیفون مرتبط اســت. او گفت: کنار رفتن آیپاد از بازار 
جهانی احتماال بهتریــن نمونه از عدم نگرانــی اپل در مورد 
ارتقا و یا معرفی ســایر محصوالت خود است.آیپاد نخستین 
پخش کننــده MP3 در بازار نبود، درســت مانند آیفون که 
نخستین گوشی هوشمند نبود، اما این طراحی منحصر به فرد 
اپل بود که ثابت کرد موسیقی دیجیتال برای شروع، نیاز به 
وسوسه کردن مردم برای جدایی از پخش کننده هایی مانند 

سی دی و کاست دارد.

 ماسک، ترامپ را 
به توییتر باز می گرداند

ایالن ماسک می گوید درصورتی که پیشنهادش برای خرید 
توییتر موفقیت آمیز باشــد، ممنوعیت دونالد ترامپ برای 

استفاده از این پلتفرم را لغو می کند.

به گزارش بی بی سی،  ثروتمندترین فرد جهان ماه گذشته با 
هیأت مدیره توییتر بر سر پیشنهاد خرید ۴۴میلیارد دالری 
به توافق رسید. اما می گوید که هنوز این معامله نهایی نشده 
اســت و در ایده آل ترین حالت دو یا ســه ماه آینده حاصل 

خواهد شد.
ماسک در مصاحبه با فایننشال تایمز گفت: تصمیم توییتر 
برای ممنوعیت رئیس جمهور ســابق آمریکا از نظر اخالقی 
اشتباه و حتی احمقانه بود. در ژانویه 2021، حساب کاربری 
ترامپ در توییتر به دلیل خطر ایجاد خشــونت، به طور دائم 
تعلیق شد. اما مالک تسال می گوید: من این ممنوعیت دائمی 
را برطرف خواهم کرد اما هنوز مالک توییتر نیستم؛ بنابراین 
فعال این اتفاق رخ نمی دهد. به گفته او این ممنوعیت باعث 
نشده است که ترامپ ساکت شود بلکه موجب شده است تا 
او سایت اجتماعی خودش را راه بیندازد و در آنجا با صدای 

بلندتری طرفداران حزب راست را به سمت خود بکشاند.
ماسک می گوید با جک دوروســی، بنیانگذار توییتر درباره 
بیرون کردن کاربرانی که توییت های تهاجمی و خشونت آمیز 
می زنند، صحبت کرده است. او گفت: من و او بر این عقیده 
هستیم که تحریم های دائمی باید بســیار نادر باشد و برای 
حساب هایی که روبات ها یا حساب های کالهبرداری هستند 
محفوظ است. به گفته ماسک اگر توییت یک نفر غیرقانونی 
یا مخرب برای مردم جهان باشــد، باید به طور موقت تعلیق 
یا پست او نامرئی شود. ماسک معتقد اســت توییتر باید با 
به اشــتراک گذاشــتن الگوریتم خود و درخواست از مردم 
برای ارائه پیشــنهاداتی در مورد بهبود آن، اعتماد بیشتری 
ایجاد کند. کاترین فلیک، متخصص مسئولیت اجتماعی در 
دانشگاه دی مونتفروت اما با ماسک مخالف است. او می گوید 
تیمش شــواهد قدرتمندی دارند که نشان می دهد ماسک 
کامال درباره تأثیر حذف ترامپ از توییتر اشتباه می کند. حذف 
ترامپ از توییتر درواقع سطح قطبی شدن را کاهش داد. او از 
پلتفرمی کنار گذاشته شد که در آن در حال نفرت پراکنی و 

ایجاد تبعیض بین افراد بود.
ماسک همچنین درباره نگرانی ها مبنی بر اینکه مالکیتش 
در توییتر می تواند حواس او را از سمت مدیر اجرایی خود در 
تســال منحرف کند، گفت: تا زمانی که بتوانم مفید باشم در 

این شرکت خودروسازی باقی خواهم ماند.

اینترنت

سخت افزار

سالمندی سالم تر با استفاده 
از فناوری های دیجیتال

اتحادیــه جهانــی مخابــرات )ITU( عبــارت 
»فناوری های دیجیتال در خدمت ســالمندان« 
را به عنوان شعار سال2022 اعالم کرد. هر سال، 
27اردیبهشت ماه برابر با 17ماه می، به عنوان روز 
جهانی ارتباطات گرامی داشته می شود و اتحادیه 
جهانی مخابرات با هدف افزایش آگاهی و دانش 
جوامع با هدف کاهش شــکاف دیجیتال، شعار 
سال خود را در این روز اعالم می کند. به گزارش 
روابط عمومی پژوهشــگاه ارتباطــات و فناوری 
اطالعات، با توجه به روند رو به افزایش سالمندی 
جهانی در سال های اخیر و نیاز مبرم به بهره مندی 
این قشــر از فناوری های دیجیتال، شــعار روز 
جهانی ارتباطات امســال با عنوان »فناوری های 
دیجیتال در خدمت ســالمندان« انتخاب شده 
اســت. هدف از انتخاب این شعار، آگاهی بخشی 
و بهره مندی از خدمــات ارتباطــات و فناوری 
اطالعات)ICT( در حمایت از ســالمندان برای 
سالم ماندن از لحاظ فیزیکی، عاطفی و مالی است. 
همچنین دستیابی به سالمندی سالم تر و پایداری 
سیســتم های اقتصادی و بهداشتی حیاتی برای 
سالمندان، حمایت از ساخت شهرهای هوشمند، 
مبارزه با تبعیض های مبتنی بر سن در محل کار 
و تضمین مالی افراد مسن از دیگر اهداف انتخاب 

این شعار عنوان شده است.

دانش بنیان

فناوری

ارتباطات

 فعالیت۶۷۰۰ شرکت دانش بنیان
در کشور

اکنون ۶700شــرکت دانش بنیان در 
کشــور فعالیت دارند که از این تعداد 
1500شــرکت در حــوزه فنــاوری 
اطالعــات و 1200شــرکت در حوزه 
سخت افزار الکترونیک و مخابرات فعال 
هستند. »محمد خوانساری« رئیس سازمان فناوری اطالعات 
با اعالم این خبر به شتاب بخشــی برای توسعه شرکت های 
دانش بنیان، اشتغال و تولید در سال جدید اشاره کرد و ادامه 
داد: به طور کل یک سوم از کل شــرکت های دانش بنیان از 

فناوری اطالعات برای پیشبرد کار خود استفاده می کنند.
به گزارش ایرنا، او با بیان اینکه قاعدتا این شرکت ها در رشد 
خود چرخه ای را دنبال می کنند، گفت: برای سرعت گرفتن 
این چرخه مواردی مانند احراز هویت، کدپســتی، آدرس، 
اعتبارات بانکــی، تبدیل هایی برای شــبای بانکی و احراز 
مالکیت، ازجمله زیرساخت های مهمی است که باید برای این 
شرکت ها مهیا شود تا آنها بتوانند برای تولید محصول نوآورانه 
خود از آن استفاده کنند. خوانساری شرکت های دانش بنیان 
را شــرکت هایی می داند که روی محصوالتی با فناوری های 
باال کار می کنند و محصوالت شان دارای خصوصیات خاصی 
است. رئیس سازمان فناوری اطالعات با اشاره به اینکه این 
شــرکت ها معموال حجم باالیی از نیروی انسانی خبره را در 
اختیار دارند گفت: هزینه هایــی که دانش بنیان ها در حوزه 
تولید و آزمایشگاه های مخصوص صرف می کنند بسیار زیاد 
است. خوانســاری همچنین تصریح کرد که حجم زیادی از 
مسائل مرتبط با تسهیل امور شــرکت های دانش بنیان در 
کشور، از جانب معاونت علمی ریاست جمهوری انجام می شود 
و بخشــی دیگر از تکالیف برعهده وزارت ارتباطات و به طور 

خاص سازمان فناوری اطالعات است.

 تحریم جدید اکوسیستم 
فناوری ایران 

آمریکا تحریم جدیدی را از سوی شرکت های فناوری برای 
کاربران ایرانی اجرا کرده است. بعد از پلتفرم های مختلفی 
که دسترســی کاربران با آی پی ایرانی را بسته بودند حاال 
جی تی متریکــس )GTmetrix( کــه ابزارهای ســنجش 
سرعت سایت های اینترنتی را ارائه می کند هم به این جمع 

پیوسته است.

 براساس متنی که در سایت GTmetrix به مراجعه کنندگان 
با آی پی ایران نمایش داده می شود کاربران ایرانی از 19ماه 
می  )29اردیبهشت( به علت تحریم ها، دیگر امکان دسترسی 
به این وب سایت و استفاده از ابزارهای آن را نخواهند داشت.
به گزارش همشهری، به نظر می رسد فشارهای دولت آمریکا 
در این زمینه باعث شــده تــا جی تی متریکس هم به جمع 

تحریم کنندگان ایرانی بپیوندد.
جی تی متریکس نخستین و احتماال آخرین پلتفرمی نیست 
که کاربران ایرانی را تحریم کرده است. پیش از این پلتفرم 
OpenSea، دیســکورد، بیت دیفندر و Avira، ایران را در 

لیست تحریمی های خود قرار داده بودند.

عمادالدین قاسمی پناهگزارش
روزنامه نگار
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تاریخ انقالب

تاریخ ایران

تاریخ جهان

هاشمی رفسنجانی
کتاب »هاشمی رفســنجانی« نوشته 
ســعید میرزایی به تازگی با رویکرد 
بررســی افکار و عملکرد سیاســی و 
اقتصادی اکبر هاشمی رفسنجانی از 
سوی مؤسســه فرهنگی هنری قدر 
والیت منتشــر شــد. اکبر هاشمی 
بهرمانی، مشهور به هاشمی رفسنجانی 

یک شخصیت اثرگذار در انقالب اسالمی بودکه از 2دهه پیش 
از پیروزی انقالب اسالمی تا اواخر دهه 40 انقالب، همواره در 
متن انقالب و مبارزات آن بوده است. بررسی متقن و مستند 
کارنامه چنین شخصیتی، بسیاری از زوایای تاریخی انقالب 
اســالمی را دربرمی گیرد و به تبیین و طــرح آن می پردازد. 
مؤلف کتاب در این بررسی اهداف مختلفی را محقق ساخته 
است: 1- روشن شــدن حق و حقیقت در موضع گیری ها و 
جهت گیری های شخصیتی چون هاشمی رفسنجانی و میزان 
انطباق آن با اصول و موازین انقالب اسالمی که در مواضع و 
هدایت های امام خمینی)ره( و رهبر معظم انقالب اســالمی 
تجلی دارد. 2- شــناخت رخدادها و وقایــع تاریخی انقالب 
اسالمی، خصوصاً حوادث و وقایعی که هاشمی رفسنجانی در 
آنها حضور و نقش داشته است و به ویژه رخدادهای دهه 60 
که هم از نظر کمی فراوان بوده و هم از نظر کیفیت پیچیدگی 
داشته است. ۳- بصیرت افزایی و تحلیل صحیح و منطبق با 
معیارها برای همگان و علی الخصوص جوانان که بسیاری از 
این وقایع را ندیده اند. درس ها و عبرت های فراوانی در بررسی 
این شــخصیت ها وجود دارد که خاصیــت تبیین صحیح و 
صادقانه تاریخ همین درس ها و عبرت ها و بصیرتی است که از 

آن حاصل می شود.
 این کتاب در 460 صفحه با قطــع وزیری و قیمت ۷0 هزار 

تومان در اختیار عالقه مندان قرار گرفته است.

گفتمان دوران قاجار
کتاب » آمــوزش، دیــن و گفتمان 
اصــالح فرهنگــی در دوران ق اجار« 
نوشــته »مونیکا ام رینگر« را مهدی 
حقیقت خواه به فارســی برگردانده 
و از سوی انتشــارات ققنوس منتشر 

شده است.
یکی از مباحث مهم تاریخ آموزش در 
ایران معاصر شیوه بازنگری در نظام 

آموزشی آن اســت. محققان زیادی به تحلیل دستاوردهای 
این مقطع با کمک منابع و مستندات منتشرشده و آرشیوی 
پرداخته اند. یکی از آنان خانم مونیکا رینگر است که پایان نامه 

دکتری خود را در این حوزه به انجام رسانده است.
این کتاب گزارشی جامع و تحلیلی از جنبش اصالح آموزشی 
در ایران قرن نوزدهم اســت و به اصالح آموزشــی در متن 

گسترده تر فرایند مدرن سازی  در جامعه ایران می پردازد.
 نظام جدید، دارالفنون، مدارس جدیــد، مدارس خارجی، 
میســیونری و اقلیت ها، اعزام دانشجویان به خارج و انجمن 
معارف، ازجمله مواردی اســت که در این کتاب درباره آنها 
بحث شده اســت. کتاب به فرایند مدرن سازی  و تنگناهای 
فراروی آن، دشــواری های تحــول سیاســی و اجتماعی، 
چالش های بین افکار و نهادهای مدرن و ســنتی می پردازد 
و جدل بین دیدگاه های رقیب را در حوزه سیاســت، جامعه 
و فرهنگ ایران پی می گیــرد و پیش زمینه ها و هدف های 

اصالحی انقالب مشروطیت و پس از آن را روشن می سازد.
مونیکا ام. رینگر استادیار تاریخ و زبان ها و تمدن های آسیایی 
در کالج آمهرست است. وی نویسنده معارف، دین و گفتمان 

اصالحات فرهنگی در ایران قاجار است.
انتشارات ققنوس این کتاب ۳20صفحه ای را به بهای 85هزار 

تومان منتشر کرده است.

 آمریکا و روسیه
کتاب »آمریکا و روسیه« نوشته 
»گری وینر« را فاطمه شاداب 
به فارسی برگردانده و از سوی 
انتشارات ققنوس منتشر شده 
اســت. با درنظر گرفتن روابط 
خصمانه ای که امروز بین آمریکا 
و روسیه حکمفرماست، باور این 

موضوع که این دو کشــور روزگاری روابط حسنه ای 
داشته اند دشوار اســت. به طور کلی از سده بیستم و 
به طور خاص بعد از جنگ جهانی اول و وقوع انقالب 
روسیه، آمریکا و روسیه اختالف منافع پیدا کردند. تا 
پیش از آن رابطه این دو قــدرت »پایدارترین رابطه 
دوستانه ای بود که آمریکا با یک کشــور اروپایی در 
قرن نوزدهم داشــت«، حال چه شد که این روابط به 
اینجا ختم شد پیشینه ای به نسبت طوالنی دارد که از 
زمان به رسمیت شناختن آمریکا از سوی روسیه آغاز 
می شود. در فاصله زمانی سال های 1۹4۷ تا 1۹۹1 
که تنش بین دو کشــور به اوج رسیده بود و آمریکا و 
شوروی تا آستانه جنگ جهانی سوم پیش رفته بودند، 
مطرح شده اند. بدیهی بود که دو ابرقدرت به جامانده 
از جنگ جهانی دوم بخواهند در امور جهانی موقعیت 
برتر را داشته باشند. در این روند بعضی از معروف ترین 
عبارت های سده بیستم شــکل گرفت. بعضی از آنها 
چنان مشهور شدند که بخشی از فرهنگ عامه شدند و 
تقریبا هر آمریکایی که در آن دوران زندگی می کرده 
بی درنگ متوجه آنها می شود. این کتاب 104صفحه ای 

به بهای ۳5هزار تومان منتشر شده است.

سفره قرار داد درحالی که مردم شهر در فقر و قحطی 
به سر می برند و سربازان انگلیسی بیشتر محصوالت 
کشــاورزی را از صاحبان زمین ها و با قیمتی ناچیز 
می خرند! او اعتقادات و گرایشات اصلی خویش در این 
داستان را از زبان قهرمان آن یعنی یوسف باز می گوید. 
در تمام بخش های این قصه شاهد حق طلبی یوسف و 

ایستادگی او در برابر نیروهای اشغال هستیم.
سیمین دانشور با ترســیم نبرد مردم علیه اجانب، 
امید پیروزی نــور بر تاریکــی را در دل خوانندگان 
زنده می کند و با بیان تالش ها و مبارزات شخصیت 
اصلی داســتان، خبر از آینده ای روشن می دهد که 
در آن خیر بر شر پیروز خواهد شــد؛ آینده ای که با 
مرگ حق طلبانه شــخصیت اول داســتان شروع و 
باعث بیداری زنان و مردان فراوانی می شــود. تفکر 
ضد استعماری دانشــور انفعال را از شخصیت های 
داســتانی خویش و همچنین خوانندگان می گیرد 
و او را برای تالش آگاهانه برای بهبود شــرایط آماده 
می کند. در اصــل افکار حق طلبانه یوســف پس از 
شهادت او در جسم و جان اطرافیانش نفوذ می کند 
و او با خون خود درس استعمارستیزی، پایمردی و 
تداوم مقاومت را به دیگر شخصیت های داستان انتقال 
می دهد. در ادامه به شــخصیت های اصلی داستان 

نگاهی اجمالی خواهیم داشت.

نماد اصلی روایت  استعمارستیزانه دانشور 
کیست؟

همانگونه که اشــارت رفت یوسف شخصیت اصلی 
داستان و از قضا متعلق به قشر مرفه جامعه و دارای 
تحصیالت عالیه در خارج از کشور است. او با وجود 
این، حضور در کنار طبقات ضعیف جامعه را بر منافع 
شخصی و زودگذر خود ترجیح می دهد و در مقابل 
ظلم و تعدی اشغالگران انگلیسی می ایستد. اعتقاد 
یوسف به عدالت در بخشی از داستان نمود می یابد 
که او محصوالت کشــاورزی را بین مردم گرســنه 
تقسیم می کند و اجازه فروش آنها را به قشون انگلیس 
نمی دهد. او معتقد است با اشــغال ایران، تمامیت 
ارضی مملکت به خطر افتــاده و باید با مقابله جدی 
و قاطع مانع از حضور و نقش آفرینی اشــغالگران در 

کشورمان شد.
زری، همسر یوسف اســت که در مدارس انگلیسی 
درس خوانده. او برای حفاظت از خانواده خود و بیم 
از آینده یوسف را به اغماض و سکوت تشویق می کند 
درحالی که این رفتار با افکار و اعتقادات آزادی خواهانه 
یوســف همخوانی ندارد! طرحی که در داســتان از 
شخصیت او شکل می گیرد ترکیبی از ترس و تمایل 
به شجاعت است که البته به موازات پیشرفت قصه 
از ترس او کاسته و به شجاعتش افزوده می شود. در 
این میان خسرو ثمره زندگی زری و یوسف است که 
بیشتر از پدرش تأثیر گرفته است و تالش می کند تا 
در جهت آگاهی بیشتر و نیز شــجاعت قدم بردارد. 
شخصیت خســرو خبر از نســلی آگاه می دهد که 
مبارزه و ایستادگی در برابر اشغالگران را درک کرده  
و آموخته اند. در خالل داستان شاهد بروز نشانه هایی 
از تهور و شجاعت در منش خسرو هستیم که با بالغ تر 
شــدن او تمایل به ایســتادگی و مقابله با نیروهای 

استعماری نیز در وجودش رشد می کند.
در بخشی دیگر از داستان از مجادله یوسف با برادرش 
ابوالقاسم خان می خوانیم که تنها به فکر منافع خویش 
است و مبارزه با انگلیســی های غارتگر برایش معنا 
ندارد. او تالش های یوسف برای رهایی از بند اشغال را 
کاری عبث و بی فایده قلمداد می کند! ابوالقاسم خان 
از سوی دیگر با سران اشغال از قبیل سرجنت زینگر در 
ارتباط است. در این داستان می توان زینگر را چهره ای 
نمادین از استعمارگران انگلیسی به حساب آورد که 
افکار بخش هایی از جامعه را تحت نفوذ قرار داده و به 
تبلیغ محصوالت تجاری کشور خویش می پردازد. 
نویســنده درصدد بازنمایی این حقیقت اســت که 
اشــغالگران از ایران در واقع به عنوان بــازار فروش 

محصوالت خویش استفاده می کنند و از این رهگذر 
به بهره برداری مالی از منابع اقتصادی کشــورمان 

مشغول می شوند.

ابعاد حضور نیروهای اشغالگر در ایران
 در آینه یک روایت

سیمین دانشور با استفاده از تصویرسازی های مختلف 
به اشــاعه فرهنگ مقاومت و مواجهه با اســتعمار  
می پردازد. در داســتان او یوســف نفوذ انگلیس در 
ساحت های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ایران را 
برنمی تابد. او معتقد است که اگر توان و باور مردم به 
مبارزه از اهالی یک سرزمین گرفته  شود عزت و غرور 
ایشان از بین خواهد رفت و چیزی جز شکست بدون 
مبارزه برای ارائه به نسل های بعد باقی نخواهد ماند 
اما بی شک ایستادگی در برابر اشغالگران راه روشنی 
به سوی امید است. همانگونه که اشارت رفت او به  رغم 
برخورداری از زمین های کشاورزی متعدد از اعطای 
محصوالت کشــاورزی به بیگانگان سر بازمی زند و 
بخش زیادی از آن را به مردم گرســنه و قحطی زده 
فارس می دهد. این کار او باعث به خطر افتادن جانش 
می شود! در بخش هایی دیگر از داستان می خوانیم که 
وی از اشغالگران به عنوان مهمانان ناخوانده یاد می کند 
که فرهنگ و زندگی مردم را تحت تأثیر قرار می دهند. 
اســتعمارگران مردم را به نوعی مدهوشی و خواب 
می برند که توان مبارزه و ایســتادگی از آنها ستانده 
شود و روز به روز از حقوق اولیه و انسانی شان دورتر 
شوند. در بین این حجم از خموشی و فراموشی کسی 
سر بر می آورد که دیگران معتقدند هنوز دوره افکارش 
نرسیده است! یوسف دلیل سکوت دیگران را آرامش از 
سر فریب خوردگی می خواند و تالش او چیزی نیست 

جز از بین بردن این فریب و بیداری افکار مردم.

شلخته درو کنید
 تا چیزی گیر خوشه چین ها بیاید!

شاید بتوان هدف اصلی نویسنده داستان را در خوانش 
جمله ای از او مــورد بازخوانی قرار داد. دانشــور از 

زبان شخصیت ظلم ستیز و مبارز داستان می گوید: 
»شــلخته درو کنید تا چیزی گیر خوشــه چین ها 
بیاید!...«. این جمله بیانگر اعتقادات نویسنده است 
که در منش شخصیت اصلی داستان گنجانده شده. 
کسی که قبل از هر نفعی برای خود به فکر گرسنگان 
و رفع قحطی است، آن هم در روزگاری که حکام ظالم 

به فکر کسب جایگاه و همراهی با اشغالگران بودند.

آرمان های نویسنده در طریق مبارزه با استعمار
 دانشور در سووشون به صورتی واضح درصدد انتقال 
این پیام اســت که وظیفه مردان و زنان یک جامعه 
به عنوان بخشــی از آموزگاران فرزندان خود، تبیین 
مفاهیمی از قبیل استعمار، ظلم و مبارزه برای آنان 
اســت تا راهنمای فرهنگی و اعتقــادی صحیحی 
برای آینده ایشان باشند. او با آرامش حاصل از فریب 
فرزندان و مردم، مخالفت و آگاهی را همراه با مبارزه 
عملی و ایستادگی در برابر بیگانگان تجویز می کند و 
هرگونه اغماض و نرم خویی در برابر استعمارگران را به 
منزله پیشروی گام به گام آنان برای حاکمیت مطلق 
بر مردم می داند. نویسنده با ترسیم شخصیت خسرو 
سعی در به تصویر کشیدن نسلی آگاه دارد؛ نسلی که 
مماشــات و همراهی با ظلم را رد می کند و به سوی 

شجاعت و آگاهی بیشتر قدم برمی دارد.   
نگارنده در بخش های دیگری از داستان به بازخوانی 
تأثیرات آموزشــی حضور اســتعمارگران در کشور 
می نشیند. او به شهادت اسناد تاریخی بازمانده معتقد 
است که حضور اشغالگران در عرصه فرهنگ و مدارس 
ایران باعث خمودگی و عدم پیشرفت مردم خواهد 
شد؛ چرا که آنان تمام تالش خویش را برای تثبیت 
ایدئولوژی متناسب با استعمار و اشغال در فکر و ذهن 
دانش آموزان این مرز و بوم خواهند کرد. هدف اصلی 
آنها گرفتن اعتقادات اصیل و بومی مردم و همچنین 
شجاعت از ایشان است. در بخشی از داستان، یوسف 
وجود عنصر ترس در شــخصیت زهــرا را محصول 
تحصیل و تربیت او در مدارس انگلیسی می داند. در 
تفکر ضد استعماری دانشور تأکید بر شجاعت مکانتی 
ویژه دارد که شــاید بتوان آن را به حضور کاراکتری 
چون جالل آل احمد در زندگی او ربط داد. دانشور در 
خالل مقابله فرهنگی با استعمارگران بر حفظ اعتقاد 
به مبارزه و رنگ نباختن آن تأکید می کند. یوسف در 
زمانه ای زیست می کند که تعداد کمی از مردم با او 
هم عقیده هستند اما این تنهایی باعث نمی شود که 
او از عقایدش دست بکشد و با تمام سختی ها دست 
از مبارزه نمی شوید. این تصویرسازی مهر تأییدی بر 
استحکام عقاید و شخصیت یوسف در گذر زمان است.

   
      نویسنده مبارزه حزبی

 و تأکید ویژه بر همبستگی ملی
سیمین دانشور از نزدیک شاهد فعالیت های حزبی 
همســرش جالل آل احمد در بخشی از زندگی او 
بود. او تمام سختی ها و سرخوردگی های حاصل از 
عضویت در حزب توده را درک کرده بود و اعتقادی 
به عضویت در اینگونه احزاب برای نیل به آزادی و 
رهایی از بند اشغال نداشت. نویسنده در بخشی از 
داستان با بیان اوصافی از شور و هیجان خسرو برای 
عضویت در حزب توده، به روشنگری یوسف برای 
سوق دادن او به سمت طریقه ای برای تفکر مستقل 
و آزادی خواهی در محدوده ای خارج از احزاب فعال 
در آن دوره پرداخته است. او معتقد است عضویت 
در احزابی که بنیانگذارانش جماعتی وابســته به 
خارج و دور از اندیشه و مطالبات مردم هستند و 
انگیزه الزم را برای مبارزه با ظلم ندارند و در نهایت 
برای منافع و ترویج ایدئولوژی خود تالش می کنند 
بی فایده است. او چنین القا می کند که عضویت در 
چنین احزابی نهایتا فاقد آورده ای قابل ذکر برای 
ملت است و تنها روشنگری و همکاری آحاد یک 
ملت موجب آزادی و دفع شــر استعمار و عوامل 

داخلی آنها می شود.

روایت امید و پیروزی نور بر تاریکی
»سووشون« بازتابی از گرایش های ضد استعماری زنده یاد سیمین دانشور

 سیمین دانشور و روشنفکران
و  اشارتی به چند نکته

 روشنفکری عرفی
حضور او را تاب نمی آورد

بی تردید در تاریخ ادبیات داستانی ایران، نام دکتر سیمین 
دانشــور مهم و در خور اعتناست. اعتبار شــایان او به این 
بازمی گردد که نخستین زن رمان نویس ایرانی است. رمان 
»سووشون« واجد روایتی ضد استعماری و به طور مشخص 
ضد انگلیسی است. انتشــار این اثر فاخر را می توان، نوعی 
واکنش به مناسبات سیاســی حاکم بر ایران، در آن روزگار 
قلمداد کرد. به نظر می رسد که دانشــور تا پایان حیات، به 
اندیشه و گرایش حاکم بر سووشون وفادار بوده است. دانشور 
در ســویه روشــنفکران معترض ایرانی، در دهه های 40و 
50جای می گیرد. با این همه نمی توان کلیت اندیشه و آثار 
او را، با این جماعت یک کاسه کرد. شواهدی که ما را به این 

نتیجه رهنمون می سازد، به قرار ذیل است:

یک
سیمین دانشور در واپسین ســالیان دهه 20، همسر جالل 
آل احمد شد. هرچند که او به لحاظ خلق و خوی شخصی، 
هماره خود را از جنجال های سیاسی به دور نگاه می داشت. 
یوسف و زری سووشون، هر چند که جالل و سیمین نیستند 
اما بســا به یکدیگر نزدیک می نماینــد. خیلی ها در طول 
5دهه گذشــته، متوجه این موضوع شــده و درباب آن داد 

سخن داده اند.

دو
 جالل عالوه بــر تأثیر فکری بــر ســیمین، او را به وادی 
نقش آفرینی سیاسی نیز سوق داد. بارزترین نمونه آن، پس 
از تشکیل کانون نویســندگان رخ نمود که دانشور به عنوان 
نخستین رئیس آن انتخاب شد. این کانون پس از آن تشکیل 
شد که فرح دیبا در راستای وجهه سازی  برای حکومت شاه، 
درصدد برگزاری کنگره ای بین المللی با حضور نویسندگان 
از سراســر جهان بود که آل احمد و دوســتانش با بیانیه ای 
شــدیداللحن، بازی وی را بر هم زدند! ایــن نقش آفرینی 
سیمین به رغم آرامش و عزلت، در دوران اوج گیری انقالب 
اسالمی نیز، خود را نشان داد. مفاد سخنرانی تاریخی وی در 

محفل ادبی انستیتو گوته، شاهدی بر این مدعاست.

سه
 مطرح شدن جالل آل احمد به عنوان بخشی از عقبه تئوریک 
انقالب و نظام بر آمده از آن، همزمان با جبهه گیری جمعی از 
روشنفکران در برابر جمهوری اسالمی، فشار بر دانشور را زیاد 
کرد! آنان از سیمین مخالف خوانی می خواستند و ابراز برائت 
صریح از اندیشــه آل احمد! او معمــوال در برابر این تالش ها 
مقاومت و به این بسنده می کرد: که من هیچ گاه ادعا نکرده ام 
که آل احمد هستم! او راست می گفت، چه اینکه کاراکتر آرام او، 
هیچ گاه نتوانست به پای جنب و جوش و تحرک جالل برسد، اما 
به طور کامل از آن منقطع نیز نبود. در این باره شواهدی متنوع 
در دست است که اشــارت به نمونه ای از آنها مفید می نماید. 
از اینجا به بعد، رشــته روایت را به منصور اوجی شاعر فقید 
می سپارم؛ »وقتی عباس معروفی با مشکالتی که برای او و مجله 
گردون اش پیش آوردند، از ایران رفت و در آلمان مستقر شد و 
کتابفروشی اش را راه انداخت، شروع کرد با رسانه های خارجی 
مصاحبه کردن.  یک بار خانم دانشــور تلفن کرد و گفت: اگر 
عباس با شما تماس گرفت، بگو فالنی می گوید: سنگین بنشین 
و داستان هایت را بنویس و مرتب با رسانه های خارجی مصاحبه 
راه نینداز، مخصوصا با رادیو اسرائیل!...و بعد از خودش گفت که 
بعد از قضیه بیانیه 1۳4 کانون نویسندگان، از رادیو بی بی سی 
با من تماس گرفتند تا مصاحبه کنم. گفتم: صحبتی برای شما 
ندارم!...و وقتی اصرار کردند، گفتم: می خواهم رخت چرکم را 
در خانه خودم بشویم! گفتند: مگر رخت های چرک هم داری؟ 
که گفتم: تا دلتان بخواهد!...اما عباس با من-که منصور اوجی 
باشم-هرگز تماسی نگرفت تا او را در جریان سفارش سیمین 

بگذارم...«.

چهار
 اینک و پس از سپری شــدن یک دهه از درگذشت سیمین 
دانشور، با نگاهی به تبلیغات جاری جریان روشنفکری، می توان 
دریافت که نام و آثار او، در فضاسازی های این طیف جایی ندارد 

یا دست کم حاشیه نشین است. 
روشــنفکران با او همان می کنند که به شــکل گسترده تر و 
پرقدمت تر با شوی او کردند. اندیشه استعمارستیز دانشور، به 
سان جالل آل احمد، نمی تواند در های و هوی جاری و رسمی 
آنان، حضور و نقشی داشته باشد. آنها دانشور را، تنها به عنوان 
یک عدد به حساب می آورند و نه یک فکر و این، بس عبرت آموز 

و روشنگر می نماید.

احمد سینایی؛ تاریخ پژوهنگاه

نمایی از میز کار زنده یاد دکتر سیمین دانشور
در منزل شخصی

زهرا حسینی کیا
پژوهشگر ادبیات فارسی گزارش

یکی از دالیل ماندگاری نام دکتر سیمین دانشور 
در ادبیات این مرز و بــوم نگارش رمان تاریخی 
»سووشــون« و بازتولید مجموعه ای از مفاهیم 
ایدئولوژیک و تاریخی در آن اســت. مهم ترین 
رویکرد دانشــور در این اثر مانا بازسازی مقابله 
مردم علیه نیروهای اشغالگر انگلیس و روس است 
که در خالل جنگ جهانی دوم وارد فارس شدند. 
در طول داستان شــاهد تبیین مفاهیمی چون 
شجاعت، رشادت و مواجهه با استعمارگران با زبان 
داستانی هستیم. نوشتار ذیل در پی آن است تا با 
مددگیری از مضامین این رمان تاریخی به تبیین 
رویکردهای استعمارستیزانه سیمین دانشور 
و به طور مشــخص تر مواضع او علیه استعمار 

انگلیس بپردازد.

اولین بانوی داستان نویس ایرانی
 که »استعمار« را مجسم ساخت

سیمین دانشور نویسنده ای است که نامش از دیروز تا 
امروز به سبب قلم گیرا، فصاحت بیان، طرح مفاهیم 
عمیق و نثری راهگشا در ذهن و یاد مخاطب ایرانی 
جای گرفته است. او نخســتین نویسنده زن ایرانی 
بود که با نگارش رمان سووشــون توانایی خود را در 
عرصه ادبیات داستانی معاصر اثبات و بعدها با ترجمه 
یا نگاشتن داستان های غنی نام خود را در جریان ادبی 
معاصر ایران و جهان ماندگار کرد. بی تردید سووشون 
به فتح سین، در عداد آثار فاخر زبان فارسی است و 
جایگاه ویژه ای در ادبیات قصه گوی معاصر دارد. این 
اثر همچنان بعد از سالیان دراز جایگاه خویش را در 
فرایند رمان نگاری معاصر حفظ کرده و به مثابه یک 
نماد و نشانه درآمده است. مهم ترین رویکرد سیمین 
دانشور در نوشــته هایش تأکید بر آزادی خواهی در 
مالزمت با استعمارستیزی است که پررنگ تر از دیگر 

آثارش آن را در سووشون می بینیم.

مختصات تاریخی سووشون
تصویر سازی  های واضح و قابل فهم دانشور از تأثیرات 
مخرب فرهنگی و اجتماعی اشــغال ایران و به ویژه 
خطه فارس در جای جای رمان سووشــون به چشم 
می خورد. او در داســتان خود تالش می کند تا نفود 
اشغالگران را در تمام سطوح فکری، فرهنگی، سیاسی، 
اجتماعی و اقتصادی نشان دهد و استعمار را صرفا به 
وجه جغرافیایی آن محــدود  نکند. می توان رویکرد 
ضداستعماری نویسنده در این داســتان را به مدد 
مفاهیمی چون مبارزه با ظلم حاکمان و مالکان مستبد 
در جهت رفع فقر و قحطی مقابله و ایستادگی مردم 
در برابر استعمار، شکسته شدن بت استعمار و ظلم در 
ذهن و دیده مردم، اتکا به قدرت تفکر و آزادی گرایی و 
ترویج آن در جامعه، رهایی از بند اشغالگران و تلقین 
باور خودکفایی و مبارزه با مهمانان ناخوانده و پرضرر 
خارجی، حفظ هویت انسانی مردم به وسیله مبارزه 
با دشــمن، پایمردی در حفظ اعتقــادات و امتناع 
از خود فروختگــی دینی و مذهبــی و... بازپروری و 

ارزیابی کرد.

پردازش شخصیت ها در راستای بازخوانی تاریخ
همانگونه که اشارت رفت، تبیین نگاه ضد استعماری 
نویسنده محور اصلی سووشــون را شکل می دهد. 
دانشــور با الهام گرفتن از محیــط پیرامون خویش 
شروع به شخصیت پردازی در ذهن مخاطب می کند. 
او با استفاده از مجال این رمان، بخش اعظم اعتقادات 
استعمارستیزانه  خود علیه انگلیس را بروز می دهد. 
داستان با حضور پررنگ تمام شخصیت های کلیدی 
آن دوره فارس به ویژه ســران و سربازان اشغالگر در 
جشن عروسی دختر حاکم آغاز می شود؛ جشنی که 
در آن سفره عظیمی برپاست و نان بزرگی در وسط 

دانشــور در سووشــون معتقد اســت که 
حضــور بیگانــگان در عرصــه فرهنــگ و 
و  خمودگــی  باعــث  ایــران  مــدارس 
عدم پیشرفت مردم خواهد شد؛ چرا که 
آنان تمام تالش خویــش را برای تثبیت 
ایدئولوژی متناسب با استعمار و اشغال 
در فکــر و ذهــن دانش آمــوزان ایــن مرز 
و بــوم خواهنــد کــرد. هــدف اصلــی آنها 
گرفتن اعتقادات اصیــل و بومی مردم و 

همچنین شجاعت از ایشان است
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اینــک و پــس از سپری شــدن یــک دهــــــــــــــه از 
درگذشــت دکتــر ســیمین دانشــور، بــا نگاهــی بــه 
تبلیغات جاری جریان روشــــــــــــــــــــنفکری، می توان 
دریافـــــــــــــــــــــــت که نام و آثار او، در فضاسازی های 
این طیف جایی ندارد  یا دســت کم حاشیه نشــین 
است. روشنفکران با او همان می کنند که به شکل 

گسترده تر و پرقدمت تر با شوی او کردند
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46نماینده مجلــس از کمیســیون های انرژی، آب 
و کشــاورزی، صنایع و معادن و امنیــت ملی و البته 
فرهنگی طرحی را به هیأت رئیســه مجلس ارســال 
کرده اند که درصورت تصویب و به زعم کارشناســان 

منجر به خروج گسترده آثار تاریخی از ایران می شود.
به گزارش همشهری، براساس طرح »استفاده بهینه 
از آثار باســتانی و گنج ها«، حفاری و کاوش عمومی 
در محوطه های باســتانی قانونی و خرید و فروش آثار 
تاریخی حاصــل از کاوش ها در داخل و خــارج آزاد 

می شود.
نمایندگان مجلس در شــرایطی این طــرح را برای 
تصویب به هیأت رئیسه ارســال کرده اند که براساس 
اصل 83 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، انتقال 

اموال فرهنگی کشور ممنوع است.
نمایندگان امضا کننــده این طرح در مــاده ۱ از ۲۱ 
قانون پیشنهادی خود نوشــته اند: »تمامی فسیل ها، 
سفالینه ها، پیکره های مومیایی شــده، اشیای فلزی 
یا غیرآن که دارای ســن بیش از ۱۰۰ســال هستند 
مشمول این قانون می شوند و درباره اشیایی که قدمت 
آن از ۱۰۰سال کمتر باشــد افراد می توانند درصورت 
تمایل آن را برای عرضه در سامانه یا دریافت سند )پس 

از پرداخت هزینه های مربوطه( ثبت کنند.«
نماینــدگان پیشــنهاد دهنده در مــاده۲ این طرح 
کاوش و حفــاری در محوطه های باســتانی که ثبت 
ملی نشــده باشــند را  آزاد دانســته و در ماده3 نیز 
وزارت میراث فرهنگــی را موظــف کرده اند نســبت 
به صدور پروانه مســئولیت فنی باستان شناســی در 
موردمکان های پیشنهاد شــده، به دارندگان مدرک 
فوق لیسانس یا دکتری رشته باستان شناسی یا تاریخ و 
رشته های مشابه یا مرتبط و گرایش های مختلف نظیر 
باستان شناسی پیش از تاریخ، باستان شناسی تاریخی، 
تاریخ طب و تاریخ ادیان، اقدام کند و اگر به درخواست 
متقاضیان حفاری تا 5هفته پاسخ مثبت ندهد به معنای 

موافقت با حفاری است.
ماده4 از قوانین پیشــنهادی طرح »اســتفاده بهینه 
از آثار باســتانی و گنج هــا« اما به انــدازه ای عجیب 
است که درصورت اجرایی شــدن باید دانشکده های 
باستان شناسی کشور را تعطیل و مؤسسات خصوصی 
»گنج یابی« تاسیس کرد. این ماده تأکید دارد: »تمام 
دارندگان مدرک کارشناسی ارشد در همه رشته های 
موضوع ماده3 و دارندگان مدرک دکتری در رشــته 
غیرباستان شناسی موظفند دوره کوتاه مدت کاوشگری 
و حفاری باستان شناسی به شیوه علمی را که مورد تأیید 

وزارت میراث فرهنگی باشد، بگذرانند.«

جالب آنکه نمایندگان پیشنهاد دهنده، حفظ امنیت 
مکان کاوش و اشــیای یافته شده حاصل از حفاری ها 
را نیز برعهده »کاوشگر« گذاشته و تأکید کرده اند اگر 
کاوش ها و حفاری های متقاضیان به تخریب محوطه 
باستانی یا کاوش غیراصولی منجر شود دارنده پروانه 

حفاری باید پاسخگو و جبران کننده باشد.
ماده6 قانون پیشنهادی حتی وزارت میراث فرهنگی را 
مکلف به راه اندازی سامانه خریدوفروش آثار تاریخی و 
اعزام کارشناس برای تأیید آثار کرده تا حفاران بتوانند 

آثار به دست آمده را در این سامانه بفروشند.
نکته جالب دیگر آن است که نمایندگان پیشنهاد دهنده 
طرح »استفاده بهینه از آثار باستانی و گنج ها« وزارت 
خارجه را نیز مکلف به تســهیل امر خریدوفروش آثار 

باستانی ایران و آثار خارج از ایران کرده اند.
براساس ماده۱۲ قانون پیشــنهادی، »موزه ها و سایر 
نهادهای دولتی حداکثر یک مــاه پس از درج قیمت 
در ســامانه می توانند با ارســال درخواست و قیمت 

پیشــنهادی بر پایه قیمت پایه نســبت به خریداری 
شیء اقدام و 7۰درصد مبلغ ثبت سند به حساب وزارت 
میراث فرهنگی برای خرید اشیای گرانبها  واریز  شود.«

ماده۱۹ این طرح اما وزارت میراث فرهنگی را مسئول 
حفظ و نگهداری اشیای حاصل از کاوش های صورت 
گرفته توسط متقاضیان در انبار سامانه خرید و فروش 

آثار تاریخی و بیمه آثار در بدو ورود کرده است.
نمایندگان امضا کننده طرح »اســتفاده بهینه از آثار 
باســتانی و گنج ها« مزایای طرح پیشنهادی خود را 
اینگونه برشــمرده اند: »تبدیل شــدن ایران به هاب 
منطقه ای خریدوفــروش آثار باســتانی و ورود ارز به 
کشــور«، »ایجاد ردیف درآمدی جدید برای وزارت  
میراث فرهنگی«، »اشتغال زایی برای فارغ التحصیالن 
رشته های تاریخ، گوهرشناســی و باستان شناسی«، 
»حفظ گنجینه تمدنی و میراث باســتانی از تخریب 
و کاوش غیرکارشناســی« و »حفظ میراث باستانی از 

فروش به ثمن بخس به دالالن و قاچاقچیان!«

نامه اعتراض به قالیباف
همزمان با انتشــار جزئیات طرح پیشنهادی مجلس 
اما 6۱استاد دانشگاه رشته  باستان شناسی کشور، در 
نامه ای سرگشاده به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، 
خواســتار لغو طرح مذکور شدند.استادان دانشگاه در 
نامه خود خطاب به رئیس مجلس آورده اند: »یک نگاه 
گذرا به طرح از جانب هر دانش  آموخته باستان شناسی 
کافی  است تا روشن شود تهیه  کنندگان طرح، نه تنها 
از الفبای رشته باستان شناســی بی اطالع بوده، که از 
مشاوره نهادهای رسمی باستان شناسی )پژوهشکده 
باستان شناسی در پژوهشگاه میراث فرهنگی، انجمن 
علمی باستان شناسی ایران و کارگروه باستان شناسی 
وزارت علوم(کوچک ترین بهره ای نبرده  و نفس حضور 
واژه سخیف و گمراه کننده »گنج« در عنوان طرح، خود 
بسیار  گویاست.« در این نامه آمده است: »مغایرت های 
آشکار و واضح طرح یادشده با قوانین مصوب جمهوری 
اسالمی ایران همچون: الیحه قانونی راجع به جلوگیری 
از انجام اعمال حفاری های غیرمجاز و کاوش به قصد 
به دست آوردن اشــیای عتیقه و آثار تاریخی و بند۱4 
سیاست های کلی قضایی مصوب۱38۱/7/۲8 ابالغی 
مقام معظم رهبری )بازنگری در قوانین برای کاهش 
عناوین جرایم و کاهش اســتفاده از مجازات زندان( 
واضح است.«  اساتید دانشگاه در نامه خود به قالیباف، 
اعالم کردند: »عنان محافظت از مواریث فرهنگی ایران 
از کف متولیان خارج شده و شمار محوطه های باستانی 
آســیب دیده و به تاراج رفته از عدد خارج است و تنها 
چاره کار، عمل به  قانون اســت و نه تغییر آن به نفع 

طرف سودجو.«

طرح سوال برانگیز درباره میراث
طرح آزادسازی خریدوفروش آثار تاریخی و حفاری و کاوش  در محوطه های باستانی تقدیم هیأت رئیسه مجلس شد

ابتدای هفته بود که نشســت هماهنگی افتتاح منطقه آزاد مهران با حضور 
مشاور رئیس جمهوری و دبیر شــورای عالی مناطق آزاد برگزار شد و در این 
نشست مسئوالن وعده دادند، این منطقه آزاد امسال به بهره برداری برسد؛ 
اتفاقی که برای 6 منطقه آزاد جدید دیگر در گلستان )اینچه برون(، اردبیل 
)اردبیل(، سیستان و بلوچستان )سیستان(، کردستان )بانه - مریوان(، بوشهر 

)بوشهر( و کرمانشاه )قصر شیرین( هم پیش بینی شده است.
ایالم براساس اعالم استاندار بیش از ۲3هزار بیکار دارد که ایجاد منطقه آزاد 
مهران امیدواری را برای جذب سرمایه گذاری، اشتغال زایی و درآمدزایی در 

این استان کوچک و محروم مرزی ایجاد کرده است.

آغاز فرایند اجرایی از همین ماه
براســاس وعده های اســتاندار ایالم قرار اســت فرایند اجرایی طرح جامع 
منطقه آزاد تجاری و صنعتی مهران تا پیش از خرداد آغاز شود. روز یکشنبه 
۱8اردیبهشت جلسه مناقصه مطالعه طرح جامع منطقه آزاد مهران در محل 

سازمان اروند آبادان )منطقه آزاد معین( برگزار و پیمانکار آن مشخص شد.
شرکت مشــاور موظف اســت عالوه بر مطالعات طرح جامع )ساختاری - 
کالبدی( 4 پیوســت فرهنگی-اجتماعی، ارزیابی زیست محیطی، پدافند 

غیرعامل  و پیوست استقرار سیستم مدیریت اطالعات مکانی داده ها را درنظر 
بگیرد. سیاست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به گونه ای است که مناطق 
آزاد جدید تا زمانی که طرح جامع نداشته باشــند به بهره برداری نخواهند 
رســید. منطقه آزاد مهران اردیبهشت سال گذشــته تصویب و ابالغ شد و 
هم اکنون در مرحله تصویب اساسنامه است و پس از تصویب این اساسنامه در 
دولت، هیأت مدیره معرفی و در منطقه مهران مستقر خواهند شد. بعد از این 
مرحله نوبت به تدوین طرح جامع با 4پیوست تأکیده شده می رسد که برای 

این کار هم بازه زمانی حدود 6ماهه تعریف شده است.

4ظرفیت اصلی منطقه آزاد مهران 
3درصد ذخایر نفتی و ۱۱درصد ذخایر گازی کشور در استان ایالم قرار دارد 
و هم اکنون ۲۱5هزار بشــکه نفت روزانه از میدان های این استان برداشت 
می شــود. با توجه به این آمار، مدیر اجرایی منطقــه آزاد مهران مهم ترین 
توانمندی این منطقه را صنعت نفت و گاز می داند و به همشهری می گوید: 
حدود ۲۰میدان اکتشاف شده نفت و گاز در ایالم وجود دارد که از این میان 
فقط حدود 8میدان به بهره برداری رسیده است. منطقه آزاد می تواند زمینه ای 
 ایجاد کند تا ســرمایه گذاران به دلیل وجود صنایع مــادر، به ایجاد صنایع

 پایین دستی اقدام و با این کار، به اشتغال زایی در منطقه کمک کنند.
نورالدین رحیمی ظرفیــت دوم منطقه آزاد مهران را در حوزه کشــاورزی 
می داند و اظهار می کند: یکی از مهم تریــن توانمندی های ایالم برای ایجاد 
اشتغال و درآمدزایی سامانه گرمسیری است که با اجرای آن، بهبود آبیاری 

در ۱8هزار هکتار از اراضی دیم و ۱7هزار هکتار از اراضی آبی را شاهد خواهیم 
بود. با توجه به اینکه حدود 5هزار هکتار از زمین های منطقه آزاد مهران در 

حوزه این طرح قرار دارد، می تواند تحولی در حوزه کشاورزی ایجاد کند.
به گفته وی، ظرفیت ســوم منطقه آزاد مهران به واسطه نزدیکی به عتبات 
عالیات، گردشگری مذهبی است و از سوی دیگر، پایانه مرزی مهران با مجوز 
واردات و صادرات یک فرصت مناسب برای جذب ســرمایه گذاری در این 

منطقه محسوب می شود.

مسئولیت های اجتماعی مناطق آزاد
دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشــور از اختصاص 5.5میلیارد یورو از محل 
تهاتر نفت برای تجهیز زیرســاخت های 7منطقه آزاد که ســال گذشــته 
تصویب و ابالغ شــده خبر می دهد، اما فلســفه ایجاد مناطق آزاد بازگشت 
این سرمایه و جذب ســرمایه گذاران داخلی و خارجی است. مدیر اجرایی 
منطقه آزاد مهران مهم ترین هدف مناطق آزاد را عالوه بر جذب سرمایه گذار، 
دسترسی به بازارهای جهانی و منطقه ای می داند و می گوید: به طور طبیعی 
جذب سرمایه گذار و دسترسی به بازارهای بزرگ زمینه توسعه اقتصادی و 
اشتغال زایی را در مناطق برای مردم بومی ایجاد می کند. رحیمی البته عدد 
دقیقی برای پیش بینی اشتغال زایی منطقه آزاد مهران نمی دهد، اما تأکید 
می کند پایبندی به پیوست فرهنگی و اجتماعی و عمل به مسئولیت های 
اجتماعی همه مواردی است که اشتغال زایی برای بومی ها را تضمین می کند. 
گرچه سعید محمد، دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور زمان مورد نیاز برای 
تدوین طرح جامع منطقه آزاد مهران را 6ماه اعالم کرده، اما پیش بینی مدیر 

اجرایی این منطقه شروع به کار رسمی از یک سال و نیم دیگر است.

در انتظار رایزنی ها
7هزار هکتاز از این اراضی شهرستان مهران جزو منطقه آزاد است، اما به گفته 
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار ایالم، بیــش از ۹۰درصد از این 
محدوده جزو اراضی ملی است. جهانگیر رستم زاد به همین دلیل خواستار 
تســریع در الحاق قانونی این اراضی به منطقه آزاد شده است. عالوه بر این، 
منطقه آزاد مهران زیرســاخت های مورد نیاز را هم ندارد و برای تجهیز این 
زیرساخت ها ازجمله آب، برق، گاز و اینترنت رایزنی هایی با وزارتخانه های 

مربوطه شده است.

        
پیش از این اخباری از تدوین طرح جامع سیستان، اینچه برون، قصرشیرین 
و بانه و مریوان منتشر شده بود، اما هنوز هیچ یک از مناطق آزاد جدید وارد 

فاز اجرایی نشده اند. 

مطالعات طرح جامع منطقه آزاد مهران از ماه دیگر آغاز می شود و مسئوالن امیدوارند با 
تکمیل طرح این منطقه تا یک سال دیگر به بهره برداری برسد

راه اندازی منطقه آزاد مهران تا یک سال دیگر

یادداشت

عکس خبر

روستای »سیاهپوش« 

سیاهپوش روستایی از توابع بخش طارم سفلی در استان 
قزوین است که از نظر تاریخی قدمتی دیرینه دارد. این 

منطقه بادخیز و با آب و هوای خنک و معتدل در کنار سد 
سفیدرود )سد منجیل( قرار دارد. آب و هوای مدیترانه ای 

این روستا شرایط را مساعد رویش درختان پربار زیتون کرده 
و هم اکنون حدود ۳هزار هکتار زمین زیر بار کشت زیتون 
است. نام قدیمی روستای سیاهپوش طارم »خندان« بود 
و ناصر خسرو از این روستا حدود ۹۷۰سال قبل در سفرنامه 

خود نام برده است. منبع: ایسنا

گیالن

سیده زهرا عباسیگزارش
خبرنگار

تشابه طرح مجلس با آزاد سازی 
تجارت موادمخدر

طرح پیشنهادی »اســتفاده بهینه از 
اشیای باستانی و گنج ها« را که توسط 
46نماینده مجلس بــرای تصویب در 
صحن علنی به هیأت رئیســه مجلس 
شورای اسالمی ارسال شده است، تنها 
می توان با طرح مجاز شــمردن خرید و فــروش موادمخدر 
مقایسه کرد. از آن جهت موضوع مواد مخدر را مثال آورده ام 

که یک واقعیت دردناک در کشور است.
تجارت کثیف موادمخدر یک اقتصــاد بزرگ در خود دارد و 
گردش مالی هنگفتی در آن اتفــاق می افتد. این تجارت در 
ایران همچون بسیاری دیگر از کشورها غیرقانونی و غیرمجاز 
اســت و به عنوان یک جرم در قوانین جزایــی ایران و دیگر 
کشورها شناخته می شود. به دلیل غیرقانونی بودن تجارت 
مواد مخدر، دولت ســهمی در این تجارت ندارد و به همین 
دلیل باید هزینه زیادی نیز برای مقابله با قاچاق موادمخدر و 
جلوگیری از این پدیده کثیف داشته باشد. اگر این تجارت در 
ایران یا دیگر کشورها آزاد بود، دولت ها نیز سهم هنگفتی از 

گردش مالی حاصل از تجارت موادمخدر داشتند.
اما چرا این تجارت غیرقانونی و جرم است؛ چون برای نسل 
کنونی در ایــران و جهان مخرب و زیانبار اســت و منجر به 
میرایی نسل حاضر می شود. اما آیا طرح »استفاده بهینه از 
اشیای باستانی و گنج ها« تنها نسل حاضر را هدف می گیرد؟ 
با رویکرد به چنین دیدگاهی می توان نتیجه گرفت طرح اخیر 
برخی نمایندگان مجلس، برای آزاد کردن خرید و فروش اشیای 
تاریخی و باستانی و آزاد شدن حفاری و کاوش در محوطه های 
باستانی کشور برای دستیابی به آثار تاریخی و اقدام به فروش 
این آثار، حتی زیانبارتر از آزاد کردن تجــارت موادمخدر در 
کشور است. چون نه تنها منجر به از بین رفتن هویت تاریخی و 
فرهنگی نسل حاضر می شود که نسل های آینده را نیز از هویت 
تاریخی تهی می کند و زیان آن متوجه تمامیت فرهنگی ایران 
می شود. پس می توان گفت که طرح پیشنهادی »استفاده بهینه 
از آثار باستانی و گنج ها« که به تازگی به هیأت رئیسه مجلس 
ارسال شده اســت، به معنای مجاز شمردن خریدوفروش آثار 
عتیقه و زیرخاکی اســت که نتیجه ای زیانبارتر از آزاد کردن 

تجارت مواد مخدر برای کشور دارد. 

عدد خبر

جشنواره ملی پخت سمنو 
در آشتیان 

رئیــس اداره میــراث  فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی شهرستان آشتیان در استان مرکزی 
گفت: هفتمین جشنواره ملی پخت سمنو با وقفه 
۲ساله به علت شیوع کرونا، امروز و فردا )پنجشنبه 

و جمعه( برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث  فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی، علیرضا 
امیری افزود: این جشــنواره در ۲۰کارگاه پخت 
سمنو در مجموعه ورزشی جهان پهلوان تختی 

آشتیان برگزار می شود.
به گفته وی، برگزاری برنامه های فرهنگی مانند 
اجرای موسیقی سنتی، نمایشگاه صنایع دستی و 
سوغات، نمایش های خیابانی و اجرای بازی های 
بومی محلی در این جشــنواره پیش بینی شده 
اســت. رئیس اداره میراث فرهنگی،گردشگری 
و صنایع دستی شهرستان آشــتیان با تأکید بر 
اینکه تاکنون 6دوره جشــنواره ســمنوپزان در 
استان برگزار شده اســت، گفت: این جشنواره با 
هدف حفاظت و پاســداری از میراث ناملموس 
کشــور و بــا مشــارکت اداره میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی، شورای اسالمی شهر و 
شهرداری آشتیان و حمایت مالی شرکت پژوهش 
صنعت مدرن برگزار می شود. جشنواره سمنوی 
شهرستان آشتیان در سال۱3۹7 به شماره۱734 

در فهرست آثار ناملموس کشور به ثبت رسید.

میراث

حــدود 20میــدان اکتشــاف شــده نفــت و گاز در ایالم 
وجود دارد. منطقــه آزاد می تواند زمینه ای ایجاد کند 
تا سرمایه گذاران به دلیل وجود صنایع مادر، به ایجاد 
صنایع پایین دستی اقدام و با این کار، به اشتغال زایی 

در منطقه کمک کنند

مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای یــزد بــا 
تشــریح وضعیت منابع آب اســتان گفت: 
متأســفانه کســری مخــازن آب یــزد بــه 
۳۸۰میلیــون مترمکعب رســیده اســت. به 
گزارش فارس، محمدمهــدی جوادیان زاده 
آب  منابــع  از  ۱۳۰درصــدی  برداشــت 
زیرزمینی به دلیل خشکسالی های مستمر 
و طوالنی مــدت را یکــی از اساســی ترین 
آسیب ها به مخازن آبی استان یزد دانست 
و افزود: برداشــت های بی رویه، سفره ها را 

آسیب پذیرتر از قبل کرده است.

 380
 میلیون 

یزد

در ســال گذشــته ۸۵۵کودک کار و خیابان 
در اســتان فــارس ســاماندهی شــدند کــه 
۸۰درصــد آنهــا از اتبــاع مجــاز و غیرمجــاز 
خارجــی هســتند. بــه گــزارش تســنیم، 
معصومــه فروتــن، معــاون امــور اجتماعــی 
بهزیســتی فــارس تأکیــد می کند کــه برخی 
از این کــودکان دارای کارت آمایش و برخی 
دارای کارت معافیت تحصیلی و عده ای هم 
غیرمجــاز هســتند و مشــکل اصلــی وجــود 

کودکان غیرایرانی غیرمجاز است. 

  855
کودک

فارس

مرکزی

در  اشــنویه  جهادکشــاورزی  رئیــس 
آذربایجان غربی گفت: امسال پیش بینی 
می شــود 4۰۸۳تن گیالس از باغ های این 
شهرســتان برداشــت شــود کــه ۱۷درصــد 
نسبت به ســال گذشــته افزایش دارد. به 
گــزارش ایرنا، مراد رســول انصــاری افزود: 
به طــور میانگیــن از هــر هکتــار بــاغ بــارور 
این شهرســتان، ۸تــن محصول برداشــت 
می شــود و ایــن شهرســتان بــا توجــه بــه 
شــرایط اقلیمــی و آب و هوایــی مســتعد 

کشت گیالس است.

4000
تن

جانغربی
آذربای

سیدمحمد بهشتی؛ کارشناس فرهنگی

احتمال وجود یکی از سرستون های 
تخت جمشید در موزه ملی لبنان

وزیر فرهنگ جمهوری لبنان از موزه ملی ایران بازدید کرد و 
از وجود یک سرستون مشابه سرستون هخامنشی موزه ملی 
ایران در موزه ملی لبنان خبــر داد. به گزارش وزارت میراث 
فرهنگی، »محمد مرتدا« وزیــر فرهنگ جمهوری لبنان در 
ســفر به ایران و در جریان بازدید از بخش های مختلف موزه 
ملی ایران و گالری آثار هخامنشی، به وجود سرستونی مشابه 
در موزه ملی لبنان اشاره کرد و گفت:آن سرستون بازمانده 

دوران حکومت هخامنشیان در منطقه است.
وزیر فرهنگ لبنــان همچنین از تاالر قرآن و نقاشــی های 
دیواری موزه باستان شناســی و هنر دوران اســالمی ایران 
بازدید کرد. نسخ خطی قرآن کریم و تابلو نقاشی قهوه خانه ای 
عزیمت مســلم به کوفه، اثر »محمد مدبر« مربوط به اواخر 

قاجار نیز مورد توجه او قرار گرفت.
محمد مرتدا همچنین در دفتر یادبود موزه ملی ایران نوشت: 
»امروز این افتخار را داشــتم تا از این موزه فوق العاده بازدید 
کنم و با میراث فرهنگــی و هنری که نشــان دهنده تمدن 
جمهوری اسالمی ایران و مردم سرافراز آن است، آشنا شوم. 

با آرزوی موفقیت برای مردم عزیز ایران.« 

ضوابط موزه ها بازبینی می شود
سرپرست اداره کل موزه ها از بازبینی ضوابط و دستورالعمل ها 
با هدف تسهیل دسترسی پژوهشگران و دانشجویان به محتوا 
و آثار مطالعاتی موزه ها خبر داد. به گــزارش وزارت میراث 
فرهنگی، مرتضی ادیب زاده جایگاه شورای هماهنگی موزه ها 
را در ارتقای کیفی سرانه فرهنگ جامعه، افزایش سطح کمی 
و کیفی موزه های تخصصی، افزایــش آگاهی عمومی مردم 
در حفاظت، صیانت و معرفی میراث فرهنگی مؤثر دانست و 
آموزش و پژوهش را به عنوان ۲ رکن اساسی و از وظایف اصلی 

موزه ها برشمرد.
ادیــب زاده همچنین به تنظیــم پیش نویــس تفاهمنامه 
بین این وزارتخانــه و وزارت علوم، تحقیقــات و فناوری با 
 موضوع آموزش های تخصصی در حوزه مــوزه و موزه داری

اشاره کرد.
همچنین مقرر شد اداره کل موزه ها در راستای پژوهش روی 
آثار تاریخی  فرهنگی موجود در موزه ها، طی بازبینی ضوابط 
و دستورالعمل ها با هدف تســهیل دسترسی پژوهشگران و 
دانشجویان به محتوای مطالعاتی و آثار موزه ها شرایط الزم 

برای انجام این امر را فراهم کند. 

اخبار کوتاه

محمد باریکانیگزارش
دبیر گروه زیست بوم

نمایندگاندرحالپسگرفتنامضایخودهستند
واکنش های شدید به اقدام 46نماینده مجلس برای ارسال طرحی که براساس آن تجارت و خرید و فروش 
آثار باستانی کشور آزاد و حتی حفاری و کاوش در محوطه های باستانی نیز قانونی می شود، سبب شد که 
از صبح دیروز برخی نمایندگان امضا کننده این طرح اقدام به پس گرفتن امضاهای خود کنند. روزنامه 
همشهری همچنین مطلع شده است که   مهدی حجت، رئیس شورای جهانی بناها و محوطه های باستانی 
در دفتر ایران در تماس با   نصراهلل پژمانفر، یکی از نمایندگان طــراح، مراتب اعتراض خود را به اقدام 
نمایندگان مجلس در جهت آزادسازی خریدو فروش آثار تاریخی و حفاری در محوطه های باستانی اعالم 
و در نامه به محمدباقر قالیباف نیز مخالفت خود با بررسی و تصویب طرح »استفاده بهینه از آثار باستانی 
و گنج ها« را اعالم کرده است. با توجه به همین واکنش ها برخی نمایندگان مجلس به همشهری اعالم 
کردند که نمایندگان امضا کننده طرح آزادسازی خرید و فروش آثار باستانی و قانونی کردن حفاری در 
محوطه های باستانی از صبح دیروز اقدام به پس گرفتن امضای خود از پای این طرح مغایر با قانون اساسی 

و قوانین جاری کشور کرده اند. 

مکث
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