هنوز چیزی تمام نشده

برخی رسانهها از قطعی شدن انتقال بیرانوند
به پرسپولیس خبر دادهاند اما مبلغ رضایتنامه او
مانع بزرگی بر سر راه این انتقال است
18

لیگ هرسال ضعیفتر میشود

میلیچ که یک سال قبل استقالل را ترک
کرد در این مدت فوتبال بازی نکرده و
هنوز تصمیمی برای ادامه فوتبالم ندارم
19

خودزنیهای شفاهی

سه جمله یحیی گلمحمدی در پرسپولیس
که به ضرر او تمام شد و حتی صدای هواداران
خودی را هم درآورد

پیشبازی

18
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روز مانده تا
جام جهانی
پخش زنده روز
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19:00
پرسپولیس
19:30
شهرخودرو

فوالد

20:00

20:00
نفت م.س

مس

سپاهان

پیکان

صنعت نفت
21:00

21:15
آلومینیوم

استقالل

فجر

21:30
ذوب آهن

لیگ برتر انگلیس

23:30
لسترسیتی

چلسی

برنامه بازی

اللیگا اسپانیا

جمعه  30اردیبهشت 1401

صعود به اورست
یعنی طالی المپیک

افسانه حسامفرد که در سکوت خبری
به باالترين نقطه جهان رسيد ،میگويد يکميليارد
تومان برای اين صعود هزينه کرده است
بدون اينکه فدراسيون يا وزارت ورزش حمايتش کنند

بتیس

رئال مادرید
23:30

لیگ کنفرانس اروپا  -فینال

چهارشنبه  4خرداد 1401

فاینورد

23:30

آاس رم

لیگ قهرمانان اروپا  -فینال

شنبه  7خرداد 1401

23:30
رئال مادرید

لیورپول

جشن در صدر
جنگ در قعر

جنگ قهرمانی در لیگ برتر به پایان رسیده
اما جنگ نایبقهرمانی ،جنگ بقا و رقابت
برای چهارمشدن ادامه دارد .امشب در
هفته 82تراکتور و پرسپولیس مهمترین
بازی را برگزار میکنند

تراکتور

گل گهر

هفته

لیگ برتر فوتبال ایران امشب پیگیری میشود و
هفته بیستوهشتم این رقابتها با انجام 7بازی
به پایان میرســد .در فاصله 3هفته تا پایان این
مسابقات ،بازیهای هفته بیستوهشتم دیشب
با جدال نساجی و هوادار آغاز شد اما سایر بازیها
امروز و امشب برگزار میشود .استقالل که هفته
گذشــته قهرمانیاش را قطعی کــرد در 3هفته
باقیمانــده فقط بهدنبال رکوردشــکنی و حفظ
افتخار شکســتناپذیری اســت .پرسپولیس و
سپاهان اما برای نایبقهرمانی رقابت میکنند و
جنگ برای سقوط هم بین 3تیم انتهای جدول
همچنان جریان دارد.
جنگ چهارمی؛ خوزستان علیه کرمان
در نخســتین بــازی امشــب ،تیم پیــکان از
ســاعت18:30میزبان فوالد خواهد بود .پیکان
هفته گذشــته بعد از 7بازی باالخــره گل زد اما
باز هم برنده نشد و تســاوی مقابل شهرخودرو
قعرنشین ،نهمین بازی بدون برد این تیم را رقم
زد .از آن طرف ،فوالد هم بعد از شکست خانگی
مقابل استقالل نیاز مبرمی به بردن این بازی دارد.
فوالد در رقابت برای کسب رتبه چهارم با گلگهر
همامتیاز است و مس رفســنجان را هم با فاصله
یک امتیاز پشت ســر خودش میبیند .گلگهر
و مس امشب بهترتیب با نفت مسجدسلیمان و
نفت آبادان بازی میکنند و جواد نکونام میتواند
امیدوار باشد که خوزســتانیها با متوقفکردن
کرمانیها راه را برای چهارمشــدن فوالد هموار
کنند .فوالد هر دو تیم گلگهر و مس را در بازی
رودررو شکســت داده و اگر در پایان فصل با آنها
همامتیاز شــود ،دســت باال را برای رتبه چهارم
خواهد داشت.
جنگ بقا؛ آخرین امید شیراز
فجرسپاسی فرصتهایش را برای کسب پیروزی
و فرار از سقوط یکی یکی از دست داده و میتوان
گفت مصاف امشــب با ذوبآهن آخرین فرصت
این تیم خواهد بود .تیمی که 22هفته است پیروز
نشده برای باقیماندن در لیگ برتر حداقل به یک
پیروزی در 3بازی باقیمانده نیاز دارد .بازی بعدی
فجرسپاسی در زمین تراکتور و آخرین میزبانی
این تیم هم مقابل پرســپولیس خواهد بود .آن
دو بازی آنقدر مشکل هســت که بازی امشب با
ذوبآهن را آخرین امید شیرازیها برای کسب
پیروزی قلمداد کنیم .ذوبآهن در 2بازی قبلی
به 2تساوی خانگی مقابل پرسپولیس و تراکتور
رسیده و امشب هم حریف چغری برای سربازهای
سپاسی اســت .رقبای فجر در راه سقوط ،یعنی
نفت مسجدسلیمان و شهرخودرو هم بهترتیب
با گلگهر و ســپاهان بازیهای سختی خواهند
داشت .با توجه به بازیهای باقیمانده در 2هفته
آینده بهنظر میرسد شانس مسجدسلیمان برای
بقا بیشتر از 2تیم دیگر خواهد بود.
جنگ نایبقهرمانی؛ کار یحیی سخت شد
پرسپولیس در ادامه بازیهای سخت هفتههای
پایانیاش امشب در تبریز میهمان تراکتور خواهد
بود .این بازی بعد از مدتها بــا حضور هواداران
برگزار میشود و یکبار دیگر هیجان بازیهای
بزرگ این دو تیم در روزهــای دور زنده خواهد
شــد .آخرینبار که تراکتور توانست پرسپولیس
را ببرد ،گابریل کالــدرون روی نیمکت قرمزها
نشسته بود و بعد از آن همه بازیهای این دو تیم با
برتری پرسپولیس تمام شد .تراکتور اگرچه ساکن
رتبههای پایین جدول است اما از زمان بازگشت
هواداران به ورزشگاهها تمام بازیهای خانگیاش
را برده و به نتیجه بازی امشب هم خیلی امیدوار
است .سپاهان که با 3امتیاز هفته گذشته ،رقیب
پرسپولیس شد ،امشب میزبان شهرخودرو است و
بهنظر بازی آسانتری نسبت به سرخپوشان دارد.
شاید 2تیم بعد از بازیهای امشب همامتیاز شوند
و به نتیجه بازی رودرروی خودشان فکر کنند.

جنگ رکوردشکنی؛ رقابت فرهاد با فرهاد
و امــا جنگ قهرمانــی که هفته گذشــته تمام
شد و حاال به جنگ اســتقالل با خودش بر سر
رکوردشکنی تبدیل شده اســت .تیم مجیدی
بعد از قطعیشــدن قهرمانیاش حاال به رکورد
باالترین امتیاز در تاریخ لیــگ برتر و همچنین
نخستین قهرمانی بدون باخت چشم دوخته است.
اســتقالل با 5امتیاز از 3بازی باقیمانده میتواند
رکورد باالترین امتیاز در یــک فصل را جابهجا
کند .همچنین آبیها اگر در 3بــازی باقیمانده
بیشتر از 2گل نخورند ،رکورد بهترین خط دفاعی
را هم میشــکنند .تیم فرهاد امروز با آلومینیوم
روبهرو میشــود که یکی از 9مساوی استقالل و
یکی از 10گل خورده این تیــم را در بازی رفت
رقم زده است.
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توسعه مترو
رویکمربندجنوبی

شماره 24 8500صفحه

پایان بنبست شفافیت
8صفحه راهنما ويژه تهران

5000تومان

طرح شفافیت قوای سهگانه با رأی
قاطع ۸۷درصدی مجلس تصویب شد

آغاز عملیات اجرایی یکی از خطوط چهارگانه جدید مترو
با مشارکت بخشخصوصی آغاز خواهد شد
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آرای موافق ،مخالف و افراد ممتنع
در مجلس باید ظرف یکماه انتشار یابد

HAMSHAHRI

پیام رهبر معظم انقالب
به فعاالن حوزه جمعیت

تالش برای
جوانشدن کشور

نخستینبار نمایندگانمجلسدهم
با 108رأی با این طرح مخالفت کردند

صفحه3

صفحه2

آمریكا

کارمند اداره امالک بعد از گروگان
گرفتن همکارانش 4نفر از آنها را به
قتل رساند و خودکشی کرد

آزادی حمل سالح و تفكرات

افراطی نژادپرستانه در آمریكا ،ساالنه هزاران

كشته روی دست این كشور میگذارد

393میلیون

 45هزار

نفر در سال ،2020در آمریکا بر اثر
شلیکگلولهکشتهشدهاند.

 71میلیون

اسلحهطی2دههاخیرازطریق
واردات به بازار آمریکا راه یافته.

صفحه2

گروگانگیری مرگبار
با پرتاب  2نارنجک

غرق در اسلحه

قبضهسالحگرمدرخانههایمردم
در آمریکا وجود دارد.

تالش برای افزایش نسل و جوان
شدن نیروی انسانی کشور و حمایت
از خانواده ،یکی از ضروریترین
فرائض مسئوالن و آحاد مردم است

صفحه6

 201تیراندازی

گروهی در5ماه گذشته ،در شهرهای
آمریکا رخ داده است.

در نشست خبری النا دوهان
گزارشگر ویژه سازمان ملل مطرح شد

تایید حقانیت ایران
در تحریمهای
ظالمانه آمریکا

 79درصد

از قتلهای رخداده در آمریکا توسط
اسلحهانجامشدهاند.

تحریمهای یکجانبه آمریکا
حقوقبشر را زیرپا گذاشته و
بسیاری از شرکتها و نهادها را
درگیر «نقضقانون» کردهاست

 210میلیون

اسلحه تولیدی و وارداتی طی2دهه
دراختیارآمریکاییهاقرارگرفته.

صفحه2

صفحه7

آزادسازی نوار ساحلی ،نقاط حادثهخیز را در سواحل خزر
افزایش داده است
صفحه24

عكس :همشهري /امیر رستمی

چالش امنیت دریا
برای گردشگران

معلوالن مشغول پاسخگویی هستند
گزارشي از مركز پاسخگويي به جاماندههاي يارانهها كه تمام كاركنان آن از افراد داراي معلوليت هستند

21

یادداشت

دادهنما

ی امروز
ویژهها 

شهال کاظمیپور؛ جمعیت شناس

گرافیک :مصطفی سرخوش

گفتوگوباغالمرضانیکخواه،پیشکسوتسریالهایطنز

کاردرشبکهنمایشخانگیراحتتراست

قدرتپیشبینیآینده

کدام ایستـگاههای مترو برای افراد
دارای معلولیت مناسبسازی شدهاند؟
 42ایستگاه از  143ایستگاه خطوط هفتگانه مترو در تهران
به امکاناتی چون آسانسور ،خطوط بساوایی ،نشانه،
عالئم و میلههای دستگرد به منظور سهولت در تردد
معلوالن و افراد خاص تجهیز شدهاند.
ایستگاههای مجهز به آسانسور فعال به تفکیک خطوط

1

5

ایستگاه

ایستگاه

ایستگاه

13

ایستگاه

20

42

در خطوط هفتگانه مترو مناسب سازی شده .

101

درخطوطهفتگانهمترومناسبسازینشده.

ایستگاه

111

ایستگاه

بهورودیهمسطح مجهزشدهاند.

52

به آسانسور فعال مجهز شدهاند.

1100

پله برقی در ایستگاه ها فعال هستند.

ایستگاه

دستگاه

72

سکوی ایستگاه

11

ایستگاه

ایستگاه

ایستگاه

2

تجهیز 50درصد به معابر بساوايی(لمسی)

خط 1
خط 2
خط 3
خط 4
خط 5
خط 6
خط 7

آمارهــای جمعیتی میتوانند مرجــع خوبی برای
پیشبینیهای دقیق از وضعیت آینده هر کشوری
باشند .اینکه ما امروز میدانیم در سال  1430از هر
10نفر 4نفر سالمند هستند ،درواقع نقشه راه خوبی
برای سیاستگذاریهای بلندمدت و کالن کشور در اختیار داریم که باید از آن
استفاده کنیم .این نقشه راه به ما میگوید که در سالهای آینده و البته همین
سالهایی که از آن گذر میکنیم با چه نیازهای ضروریای در کشور روبهرو
هســتیم و چه زیرســاختهایی را باید تقویت کنیم .باید بدانیم که جمعیت،
بهخودی خود در هر شــکلی از هرم خود که باشد مشــکلی به همراه نخواهد
داشت؛ مشــکالت جمعیتی وقتی بهوجود میآیند که با مشکالت اجتماعی
و سیاســتگذاریها گره بخورند و البته هرم جمعیتی میتواند آیینهای برای
ارزیابی مدیریت کالن هر کشور باشد؛ طیفی از کشورهایی با ساختار منظم و
دارای برنامهریزیهای بلندمدت و میانمدت جمعیتی یا کشورهایی با هرج و
مرج در سیاستهای جمعیتی.
مقالهها و پژوهشهای زیادی از بیش از  3دهه گذشته حداقل توسط من درباره
روند افزایشی جمعیت ،اکثریت گروههای سنی در دهههای مختلف ،مشکالت
و نیازهای موجود برای این گروهها و ...در ایران ارائه شده است .ما معتقدیم از
طریق بررســیهای جمعیتی میتوان چالشهای پیش رو را بسیار پیشتر از
وقتی که دیگر نتوان برای آن کاری کرد ،شناسایی کرد .پیشبینی این موضوع،
یعنی داشتن زمان کافی برای تامین زیرســاختها و تعیین خط مشی؛ برای
همین هم پیشبینیهای بسیاری از طرف جمعیتشناسان درباره چالشهایی
که امروز با آن روبهرو هستیم انجام شده بود؛ نیاز به تامین شغل ،زیرساختهای
بهداشتی و درمانی ،شرایط آموزشــی و تحصیلی ،مهاجرت نخبگان از کشور،
افزایش مرگ و میر جوانان بر اثر مشــکالت زیستمحیطی یا ضعف بهداشت
و درمان ،افزایش مرگو میرها بر اثــر تصادفات جادهای و ...ازجمله مهمترین
مشکالت جمعیتیای هســتند که این روزها با آنها در کشور روبهرو هستیم و
اغلب آنها از 3دهه پیش تاکنون پیشبینی و مطرح شدهاند ،اما متأسفانه امروز
با همین مشکالت در یک نقطه ایستادهایم و این یعنی برنامهریزیهای دقیقی
برای حل مشکالت انجام نشده است.
بهنظر میرســد دولتهای ما در هر دورهای آنقدر درگیر مشکالت زمان خود
بودند و هستند که فرصت و مجالی برای برنامهریزیهای بلندمدت برای کشور
را ندارند .غفلت از آینده ،میراثی اســت که در چنین شرایطی دست بهدست
میشود و به دورههای بعد هم به ارث میرسد.
بخشی از نگاه ما در برنامهریزیهای جمعیتی معطوف به امروز و حال است و
بخش دیگر مربوط به آینده؛ آیندهای که قرار است در چشم بر هم زدنی از راه
برسد و باید از همین حاال ،قبل از قرار گرفتن در شرایط قرمز و بحرانی ،فکری به
حال آن کرد .اینکه ما میدانیم 30سال دیگر اکثریت جامعه در سن پیری قرار
خواهند داشت دقیقا پیشبینی آینده اســت و باید قدر آن را دانست .خدمات
بهداشت و سالمت کافی ،پوشش تامین اجتماعی ،اشتغال ،برنامهریزی برای
اوقات فراغت و ...از نیازهایی اســت که از همین حاال براساس هرم جمعیتی،
باید برای آن فکری کرد .همه اینها برای این است که وقتی افراد به سالمندی
میرسند روی پای خود بایستند ،سالمندان فعالی باشند و دچار بیماری یا فقر
نشوند .در غیر این صورت تحوالت جمعیتی  30سال آینده در کشور میتواند
به بحرانی جدی برای همه ما تبدیل شود.
باید یادمان باشد انتخاب سیاســتهای افزایش جمعیت و جوانی جمعیت به
تنهایی برای گذر از این بحران کافی نیســت و باید در کنار این تغییر ساختار
جمعیت ،برنامهریزیهایی دقیق و کارشناسی و قابل اجرا برای جمعیت سالمند
در آینده نزدیک هم داشته باشیم.

به قول مهران مدیری آدم خیلی جدی و تلخی است و چهرهاش
بیشتر شبیه دیپلماتهاست تا بازیگران طنز اما سالهاست
با همان چهره جدی و رســمی ،در نقشهای کمدی
ظاهر شده و خاطرات شــیرینی برایمان ساخته
است .غالمرضا نیکخواه جزو نخستین بازیگران
طنز تلویزیون در دهه 70اســت که با بازی در
سریالهای مهران مدیری شناخته و پس از آن
در نقشهای کمدی بسیاری ظاهر شد...

متنکاملرابااسکنکیوآرکد،درهمشهریآنالینبخوانید

فرهنگی
رویگری :سرک نکشید

رضا رویگری بازیگر ســینما و تلویزیــون درباره آخرین
وضعیت خود و مسائل اخیر گفت :همسرم دستکم
 ۱۰سال کنارم بوده و با من زندگی کرده .او به نوبهخود
زحمتش را برای من کشیده .خواهشم از برخیها این
اســت که قضــاوت نادرســت و دخالت نکنند .ســرک
کشیدن در زندگی دیگران اصال کار درستی نیست.
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گفتوگو با امیر غفارمنش ،به بهانه نقشآفرینی در «خوشنام»

شهری

نقشهای سخت را خیلی دوست دارم

ساخت  5قدمگاه جدید در تهران

امیرغفارمنــش این روزها با ســریال محبــوب و پرمخاطب
«خوشنام» مهمان خانه ایرانیهاست؛ سریالی که درماه مبارک
رمضان پخش آن شروع شد و مورد اقبال و استقبال مردم و
ببیندگان تلویزیونی قرار گرفت .براساس نظرسنجیها در
بین سریالهایی که درماه مبارک رمضان  ۱۴۰۱از تلویزیون
پخش شد ،سریال خوشــنام که از شبکه یک روی آنتن
رفت با ۲۶درصد مخاطب و  ۷۶.۴درصد رضایت مخاطبان
جزو سریالهای موفق رسانه ملی بوده است...

شاپور دیوساالر ،معاون فنی و طراحی شهری سازمان
زیباسازی شــهرداری تهران در گفتوگو با همشهری
آنالین از ســاخت قدمگاه صالحیه حــد فاصل میدان
تجریش تــا قــدس خبــر داد و گفــت :در چنــد خیابان
شــهری دیگر کــه اغلــب در جنــوب و مرکز شــهر واقع
شدهاند ،برای پیادهراهسازی برنامه داریم.

سیاسی
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نیروهای مسلح از قانون شفافیت مستثنی شدند؟

محمدتقینقدعلی،نمایندهمجلسشورایاسالمیدر
گفتوگو با همشهری آنالین میگوید :در سازمانها و
نهادهایامنیتی،فعالیتهایامنیتیومحرمانهازطرح
شفافیت قوای سهگانه مستثنی شــدند اما مازاد این
فعالیتها،یعنیدیگراقداماتایننهادهاوسازمانها
در قالب طرح شفافیت قرار میگیرد.

باسعیدپیردوست،دربارهدورونزدیککاردرسینماوتلویزیون

من و کیمیایی همکالس بودیم

سعید پیردوست برای عالقهمندان ســریالهای ایرانی و
همچنینسینماچهرهونامیشناختهشدهاست.هرچند
اغلب این هنرمند 85ساله را با کارهای طنز مهران
مدیری بهخاطر میآورند .پیردوســت ازجمله
هنرمندان توانمندی اســت که در هر دو سبک
سینمای جدی و سینمای طنز حضور موفق و مانا
و کارنامهای پربار دارد .پیردوست در بسیاری از
سریالهای ماندگار ایفای نقش کرده است...

15
خاطره بازی با اکبر قادری که از نسل اول والیبالیستهاست

تختی گفت باید کشتی گیر شوی

از نســل اول ورزشــکاران ایرانی که مجال حضور در
مســابقات برونمرزی را پیدا کردند چند نفر بیشتر
باقی نماندهاند .ورزشکارانی مثل غالمحسین نوریان
که بازیکن شاخص نخســتین تیم ملی فوتبال بود
یا برادران مشحون که بســکتبال ایران با نام
آنها عجین شده و تیمور غیاثی که در دهه50
پرنده بیبدیلی بــود و صاحب رکوردهای
افسانهای...
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گردشگری
تصویری بینظیر از بهشت مازندران

یکی از زیباترین و منحصر بهفردترین مناطق طبیعی
تنکابــن ،دشــت دریاســر اســت کــه در بهار بــا رویش
گلهایش بســیار ديدنی میشــود .وقتی وارد دشت
دریاســر میشــوید ســطح آن در فصــل بهــار بهویــژه
ل است .تابلوفرشی سبز ،پوشیده
اردیبهشت پر از گ 
از گلهای زرد؛ اعجابانگیز نیست؟

زندگی
تصاویری از جدیدترین مد میوههای پوشیدنی

چندسالی اســت شــرکتهای بیوتکنولوژی ضایعات
میوه و ســبزیها را به چرم و پارچه تبدیل میکنند اما
شــاید نشــنیده باشــید که تا امروز پای چه میوههایی
به این صنعت نوآورانه باز شــده است .سیبزمینی،
پرتقال ،انگور ،آناناس و موز ازجمله میوههایی هستند
که با آنها محصوالت پوشیدنی ساخته شده است.
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پنجشنبه  29اردیبهشت 1401
شماره 8500

رهبری

سیاست خارجی

پیام رهبر معظم انقالب به فعاالن حوزه جمعیت

ت خبری گزارشگر ویژه سازمان ملل مطرح شد
در نشس 

تالش برای افزایش نسل و حمایت
از خانواده؛ ضروریترین فریضه
مسئوالن و مردم

تأیید حقانیت ایران در تحریمهای
ظالمانه آمریکا

پایان بنبست شفافیت

شاخصترین طرح در دست اقدام مجلس یازدهم ،چهارشنبه به تصویب قاطع نمایندگان رسید
قضایی

 ۱۲دستور رئیس قوه قضاییه
به دادستانها
رئیس قوه قضاییه در همایش سراسری دادستانهای
مراکز اســتانها بــه بیــان توصیههایــی خطاب
به دادســتانها پرداخت و این توصیههــا را به منزله
بخشــنامه الزماالجرا معرفی کرد .به گزارش میزان،
«رسیدگی سریع و دقیق به پروندههای ضدامنیتی که
در مقاطع خاص تشکیل میشوند»« ،اعمال حداکثری
اعطای ارفاقات قانونی برای محکومان واجد شــرایط
درعین توجه به این مهم که ترحــم و ارفاق قانونی به
افراد شرور و ســارق که امنیت و آرامش مردم را برهم
میزنند ظلم به دیگران است»« ،توجه تمام و کمال به
موازین شرعی و قانونی در انجام تحقیقات ،بازرسیها،
جلبها و بازجوییها و نظارت ویــژه بر کار ضابطان
دراین حوزهها»« ،تحصیل و جمــعآوری ادله قبل از
احضار افراد مگر در موارد ضروری و مســائل امنیتی
که امکان َصــرف زمان برای جمــعآوری تحقیقات
وجود ندارد»« ،صدور دســتورات صریح و شفاف به
ضابط و کارشناس و پیگیری انجام این دستورات در
زمان مشخص و همچنین ماالیطاق نبودن دستورات
صادره به کارشــناس و ضابط»« ،پیگیــری اجرای
احکام قطعی صادره و انعکاس دالیل عدماجرای حکم
قطعی»« ،اتخاذ تدابیر ویژه و پیشگیرانه در موضوعها و
پروندههایی که ممکن است شکات زیادی پیدا کنند»،
«مشــورت و همکاری با مسئوالن اســتانی درعین
داشتن استقالل قضات»« ،نظارت و دقت بر احکامی
که محدودیت ایجاد میکند ،نحوه و مدت نگهداری
اموال توقیف و پلمب شده»« ،توجه قاضی اجرای احکام
یا دادستان به انجام اعتراض بموقع و منطبق با ضوابط
نســبت به احکامی که خالف شرع و قانون تشخیص
میدهند»« ،اهتمام دادســتانها بــه اعمال نظارت
مستمر فیزیکی و سیستمی به زیرمجموعههای خود و
شعب دادیاری ،بازپرسی و اجرای احکام» و «مساعدت
به همکاران قضایی و صیانت از آنها در جهت پیشگیری
از لغزش» 12دســتوری بود که رئیس قوه قضاییه در
این نشست خطاب به دادســتانهای مراکز استانها
صادر کرد.

خبرهای کوتاه

اهدای لوح یادبود شهید ابوعاقله به شبکه الجزیره

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اســامی بهمنظور تکریم
یاد شهیده «شیرین ابوعاقله» در دفتر شبکه الجزیره در تهران
حضور یافت و لوح یادبود شهادت شــیرین ابوعاقله را ازسوی
این ســازمان به رئیس دفتر این شــبکه در تهران تقدیم کرد.
بهگزارش روابطعمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی،
حجتاالسالم محمدمهدی ایمانیپور در دیدار با عبدالقادر فایز
گفت« :شیرین ابوعاقله» از خبرنگاران جسور و پرتالش فلسطین
بود .وظیفه ماست نگذاریم یاد و خاطره این شهیده خبرنگار از
اذهان حذف شود.رژیم صهیونیستی سالهاست که به تهاجم به
خبرنگاران عادت کرده و در 10سالگذشته  ۵۵خبرنگار ازسوی
این رژیم به قتل رسیدهاند.

درگیری تیم اســکورت نیروی دریایی ارتش با
دزدان دریایی

فرمانده نیروی دریایی ارتش از درگیری تیم اســکورت نیروی
دریایی ارتش با دزدان دریایی در مســیر دریای سرخ خبر داد.
بهگزارش ایرنا ،دریادار شــهرام ایرانی دراین بــاره گفت :تیم
اسکورت نیروی دریایی ارتش بامداد دیروز پساز دریافت پیام
کمک ازسوی کشتی ایرانی مبنی بر حمله قایقهای ناشناس در
دریای سرخ ،سریعا وارد منطقه و با قایقهای مهاجم درگیر شد.
وی افزود :با ورود تیم اسکورت نیروی دریایی ارتش و تبادل آتش
بین قایقهای مهاجم و تیم اسکورت ،مهاجمان نسبت به ترک
محل اقدام کردند .ایرانی اضافهکرد :پساز ائتالف جدید دریایی
مشترک آمریکا با متحدان خود ،شاهد افزایش دزدی دریایی
دراین آبراه حیاتی هستیم.

روز چهارشنبه 28اردیبهشتماه
اساسیترین و پرحاشیهترین محور
مجلس
کار نماینــدگان مجلس یازدهم با
تصویب طرح شفافیت قوای سهگانه به ثمر رسید.
رأی بســیار باالی نماینــدگان بر همــه حرف و
حدیثهای 4ســال قبل مجلس دهم و یازدهم در
این طرح ،مهر خاتمــه زد و جزو دســتاوردهای
مجلس یازدهم در نیمــه راه فعالیتش قرار گرفت.
براســاس شــاخصترین مفاد این طرح ،اسامی
موافقان ،مخالفــان و افراد ممتنــع در مهمترین
تصمیمهای کالن و فرادستی حاکمیتی باید ظرف
مدت یکماه در پایگاههای اینترنتی انتشار یابد تا
مشخص شود مقامات و مدیران ارشد کشوری در
تصمیمات سرنوشتساز چه رأیی دادهاند.
طرح شفافیت قوای سهگانه و دستگاههای اجرایی
و سایر نهادها با عنوان مشــهورتر «شفافیت آرای

نمایندگان» چندینبار با مخالفت مجالس مواجه
شده بود و درنهایت با مطالبه موکالن آنها در بیرون
مجلس به تصویــب نهایی رســید .حداقل آورده
ماهها چکشکاری نماینــدگان مجلس روی طرح
شفافیت ،پختهتر شدن و اضافه شدن نام بسیاری
از نهادها ذیل فهرست مشموالن الزام شفافیت آرا و
مشروح مذاکرات آنها بود؛ طرحی که میتواند پایه
محکمی برای توسعه شــفافیت به میدان تصمیم
بســیاری از نهادها در آینده قرار گیرد .براســاس
مهمترین مفاد ایــن طرح ،دســتگاهها ،نهادها و
سازمانهای حاکمیتی موظف شدند اطالعات در
اختیار خودشان را برای دسترســی مردم انتشار
عمومی دهند .ماده2طرح ناظــر بر همین بخش
170رأی موافق نمایندگان مجلس را بهدست آورد.
همچنین مجلس و برخی نهادهای شورایی براساس
ماده3طرح موظف به شــفاف ساختن آرای اعضا و

هیأت نظارت مجمع ،ملزم به شفافسازی شد

نمایندگان در جریان بررســی طرح دوفوریتی شــفافیت با ۱۵۵رأی با پیشنهاد رفع ابهام
شمسالدین حسینی ،نماینده تنکابن و رامسر مبنی بر مشمولیت هیأت عالی نظارت مجمع
تشخیص مصلحت نظام در این طرح موافقت کردند .شمسالدین حسینی در توضیح پیشنهاد
خود گفت :اگرچه مجمع تشــخیص مصلحت در موارد اختالفی مشمول طرح میشود ،اما
سؤال این است که آیا هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت را شامل میشود یا خیر؟
امروز شــاهد هســتیم که در موارد اختالفی مانند تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای
کســبوکار ،قانون بودجه ،واردات خودرو و تمامی موارد کلیدی که درد مردم این مملکت
است ،مخالفتهایی ایجاد میشود؛ این در حالی است که شورای نگهبان هم ایرادی نمیبیند،
اما مصوبه مجلس به هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام میرود و رأس ًا به شورای
نگهبان ابالغ میشود و حتی خود شورا نسبت به این فرایند گالیه دارد.

مکث

مشروح مذاکرات جلســات خود شدند .این بخش
از طرح نیــز رأی 87درصــدی (155رأی موافق)
نمایندگان را به همراه داشت .بیش از 200نماینده
مجلس در جریان بررسی مفاد مختلف طرح حضور
داشتند.

دستگاههای مشمول انتشار چــه اطالعاتــی بایــد بــرای مردم دستگاههای مشمول شفافیت آرا و مشروح مذاکرات
منتشر شود؟
اطالعات عمومی
هیــأت وزیــران ،کمیســیونهای
متشکل از وزرا
تمامــی وزارتخانهها ،ســازمانها،
مؤسســات ،شــرکتهای دولتــی،
مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت،
بانکها و مؤسســات اعتبــاری دولتی
ازجمله شــرکت ملــی نفت ایــران و
سازمان صدا و سیما
نهادهــای عمومــی غیردولتــی
ازجمله شــهرداریها و هــال احمر و
صندوقهای بازنشستگی
قوه قضاییه شــامل دادگســتری،
دیوانعالی کشور ،دادستانی کل و نیز
تمامی سازمانهای تابع
تمامی شوراها و شوراهای عالی
تمامی مؤسسات خصوصی عهدهدار
خدمــات عمومــی ازجملــه مراکــز و
کانونهای وکالی دادگستری

اسناد تأسیس و اطالعات راجع به ساختار،
مؤسســات و شــرکتهای تابع یا وابســته،
مدیــران و کارکنــان ،نحــوه بهکارگیــری و
اســتخدام وظایف و اختیارات و فرایندهای
اداری ،برنامههــا و طر حهــای مصــوب و
گزارشهای عملکرد
صورتهای مالی و اطالعات راجع به اموال،
داراییها ،درآمدها و هزینهها
تمامــی آرای قطعی دادگاههــای عمومی و
انقالب و همچنین مراجع غیرقضایی با رعایت
موازین امنیتی و حفظ اطالعات شخصی
متن ،متمم و الحاقات تمامی قراردادهای
مربوط بــه معامالت بــزرگ و متوســط مطابق
قوانین و مقررات کشور
فرایندهــا و مراحــل اداری اخذ و صدور
هرگونه مجوز یا پروانه فعالیت
تمامی اسناد باالدستی ،قوانین و مقررات
حوزه فعالیت خود.

مجلس شورای اسالمی
مجمع تشخیص مصلحت نظام
هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام
شوراهای اسالمی شهر و روستا
مهلت انتشار

یک ماه

هیأترئیسه مجلس

مشروح مذاکرات و جلسات و آرای ماخوذه به تفکیک اسامی
موافق ،مخالف و ممتنع و عدمشرکت در رأیگیری

صحن مجلس

مصوباتی که جنبــه صنفی و منطقهای دارد ،از شــمول این
ماده خارج است .کمیسیون تخصصی مکلف است در پایان
گزارش خود به صحن علنی ،جنبه صنفی و منطقهای خود را
اظهار کرده و براساس رأی مجلس عمل شود.

استثنائات

تبصره :وزارت اطالعات و سازمان انرژی اتمی در طرح شفافیت آرا مستثنا شدهاند.

طرح شــفافیت آرای نمایندگان نخســتینبار در
14شهریور1397در جلسه علنی مجلس دهم به
رأی گذاشته شد ،اما آن زمان نمایندگان با 59رأی
موافق با آن مخالفت کردند .با شروعبهکار مجلس
یازدهم ،بار دیگر طرح شفافیت آرای نمایندگان بر
سر زبانها افتاد .اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان
مجلس یازدهم تحقق شفافیت آرا را بهعنوان یکی
از وعدههای انتخاباتی مطرح کرده بودند .این طرح
15بهمنماه1399این بار در مجلس یازدهم به رأی
گذاشته شد و درحالیکه انتظار میرفت رأی باالیی
بگیرد ،این بار هم با 153رأی موافق ،رد شد.
محمدباقر قالیباف در صفحه توییتر خود با اشاره به
تصمیم نهایی نمایندگان در رفع بنبست شفافیت
آرای مجلس نوشت« :الوعده وفا ...امروز شفافیت
آرای نماینــدگان هم با رأی قاطــع ۸۷درصدی
نمایندگان مجلس یازدهم تصویب شــد .مجلس
شــفافیت را از خود آغاز کرد و این بخشی از طرح
جامع «شــفافیت قوای ســهگانه» است که طیف
گستردهای از نهادها را در هر سه قوه و در مهمترین
روندها مشمول شفافیت خواهد کرد و گامی مهم
در مســیر تحقق حکمرانی نو خواهــد بود ».او در
این توییت از عنوان «شــفافیت قوای ســهگانه»
استفاده کرد.

کارشناس مسائل اوراسیا در گفتوگو با همشهری تشریح کرد

فصل نوین نقشآفرینی ایران در آسیای مرکزی
سفر سردار محمد باقری ،رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به تاجیکستان را میتوان
روابط
سرآغاز فصل نوینی در همکاریهای نظامی  -امنیتی  2کشور قلمداد کرد؛ سفری که
همسایگی
عالوه بر گسترش همکاریهای دوجانبه ،بهویژه در زمینه مبارزه با تروریسم ،با افتتاح
خط تولید پهپاد ایرانی ابابیل ۲-همراه شد .این سفر در حوزه دیپلماسی دفاعی  -امنیتی منطقهای
درحالی انجام شد که با دستاوردهای قابلتوجهی همراه بود و توسعه مناسبات  2کشور پساز چند سال
سردی در روابط ،از شهریورماه سالگذشته و با سفر رئیسجمهور کشورمان به تاجیکستان وارد مرحله
جدیدی شده بود .درسالهای اخیر روابط سرد تهران  -دوشــنبه بهدلیل بروز برخی اختالفهای
فیمابین ،سبب شد تاجیکستان بهعنوان یکی از مخالفان پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای
بهحساب آید ،اما در دستورکار قرار گرفتن دیپلماسی منطقهای و اولویت یافتن توسعه همکاریها با
کشورهای همسایه در سیاستخارجی دولت سیزدهم ،زمینهساز رقم خوردن فصل نوینی در روابط 2
کشور شد که نمود آن را در عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای میتوان مشاهده کرد.
گفتوگوی همشهری با شعیب بهمن ،کارشناس مسائل اوراسیا را در ادامه میخوانید.
سفر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
کشورمان به تاجیکستان را در شرایط کنونی
میتوان از نظر راهبــردی دارای اهمیت ویژه
قلمداد کرد؟

واقعیت این اســت که فصل نوین روابط  2کشور
در جریان سفر شــهریورماه گذشته رئیسجمهور
کشورمان به تاجیکســتان رقم خورد .در آن سفر
مقامهای این کشور استقبال گرمی از سیدابراهیم
رئیســی به عمل آوردند که نشــان میداد نگرش
آنان به گســترش روابط با تهران نیــز پساز آغاز
بهکار دولت سیزدهم با تحول قابلتوجهی مواجه
شدهاست .اکنون هم سفر سردار باقری به دوشنبه
را میتوان در ادامه آن سفر و در راستای گسترش
همهجانبه تعامالت  2کشــور تحلیــل کرد که از
آن مقطع کلید خورد .در واقع ســفر شــهریورماه
گذشــته رئیسجمهور کشــورمان به دوشنبه را
میتوان «مبدأ تحول» و سفر اخیر سردار باقری
را «تثبیتکننده» این تحول مؤثر ارزیابی کرد.
این شــرایط اکنــون تغییر
کردهاست؟

باید درنظر داشته باشــیم که با توجه

به بســترهای همگرایی تاریخی و فرهنگی ،ایران
از زمان اســتقالل تاجیکســتان ،از کشــورهای
ذینفوذ دراین کشــور شــناخته میشــد .نقش
جمهوریاســامی ایران در پایــان جنگ داخلی
دراین کشــور نیز ازجمله دالیل تقویت مناسبات
دوجانبه بهحساب میآید.

چشمانداز حضور منطقهای ایران در
آسیای مرکزی را چگونه میتوان ترسیم کرد؟

ابتدا باید به این نکته اشــاره کرد که در سالهای
گذشته و بهویژه پس از فروپاشــی اتحاد جماهیر
شوروی ،قدرتهای بزرگ و بازیگران ذینفع تمایل
زیادی برای حضور در ساختارهای نظامی و امنیتی
آسیای مرکزی داشتند .پیشاز این مقطع ،روسها
قدرت بالمنازع دراین منطقه بهشمار میرفتند ،اما
بعد از فروپاشی بلوک شرق ،غربیها و بهویژه آمریکا
تالش زیادی کردند تــا در حوزههای مختلف این
منطقه نفوذ کنند که البته موفقیتهایی نیز بهدست
آوردند .ایجاد پایگاههای نظامی در کشورهای این
منطقه ،ازجمله در قزاقستان ،نمودی از این رویکرد
است .ازســوی دیگر در ســالهای اخیر چین هم
بهواســطه نفوذ اقتصادی خود ،عالقه نشان داده
که در حوزههای نظامی و امنیتی نیز دراین منطقه
حضور محسوستری داشته باشــد .در کنار اینها
برخی بازیگران منطقهای ماننــد ترکیه هم برای
نقشآفرینــی در منطقه آســیای مرکزی عالقه
نشــان دادهاند .بنابراین نقشآفرینــی پررنگتر
جمهوری اســامی ایران دراین منطقه میتواند
از اولویتهای اساسی دســتگاه سیاستخارجی
کشورمان بهحساب آید.
پیوستن به پیمان شــانگهای چه

تأثیری در تقویت این حضور دارد؟

حضور ایران در ســازمان شــانگهای گســترش
چندجانبهگرایــی و ایجــاد فرصتهای جدیدی
برای توســعه همکاریها با کشورهای این منطقه
را بهدنبال دارد .ازســوی دیگر باید درنظر داشته
باشیم که عضویت در ســازمان شانگهای ،فرصت
جدید و مغتنمی برای توســعه مناســبات با تک
تک کشورهای آســیای مرکزی بهحساب میآید.
نباید فراموش کرد که مــا ازنظر تاریخی  -تمدنی
قرابتهای بسیاری با کشورهای این منطقه داریم
که متأسفانه در سالهای اخیر آنچنان که باید ،مورد
توجه قرار نگرفتند و از فرصتهای موجود بهخوبی
استفاده نشد.

عالوه بــر قرابتهــا ،تهدیدهای
مشــترک تا چه انــدازه در همگرایی ایران با
کشورهای آسیای مرکزی مؤثر است؟

یکسری تهدیدهایی دراین منطقه وجود دارد که
رفع آنها ،از عاليق مشترک جمهوریاسالمی ایران و
کشورهای آسیای مرکزی محسوب میشود .قاچاق
موادمخدر ،قاچاق سازمانیافته انسان و تروریسم و
افراطگرایی ازجمله تهدیدهای مشترکی است که
میتواند زمینهساز گسترش همکاریهای دوجانبه
و چندجانبه ایران با کشــورهای این منطقه شود.
اکنون باید درنظر داشت که پیشزمینه و چارچوب
الزم برای توســعه تعامالت دراین منطقه برای ما
آماده است و با دیپلماســی فعال نظامی  -امنیتی
میتوان به نتایج قابلتوجهــی در رفع تهدیدهای
مشترک دست یافت که سفر اخیر رئیس ستادکل
نیروهای مسلح کشورمان به دوشنبه دراین راستا
قابل تحلیل است.

عکس :خانه ملت

رهبرمعظم انقالب در پیامی با تشــکر از فعاالن دلســوز حوزه
جمعیت ،تالش برای افزایش نســل و جوان شدن نیروی انسانی
کشــور و چارهجویی برای نجات کشــور از آیند ه هولناک پیری
جمعیت را سیاســتی حیاتی و از ضروریترین فرائض دانستند.
بهگزارش پایگاه اطالعرسانی دفتر مقام معظم رهبری ،متن پیام
که دیروز در نشست ستاد ملی جمعیت ازسوی دکتر فروتن ،دبیر
ستاد قرائت شد ،به این شرح است:
بسماهلل الرحمن الرحیم ،با ســام به هم ه کسانی که دلسوزانه و
عاقبتاندیشانه به فعالیت در حوزه جمعیت روی آوردهاند و با تشکر
از مسئوالنی که در مجلس و دولت به چارهجویی برای نجات کشور
از آینده هولناک پیری جمعیت میپردازند ،بار دیگر تأکید میکنم
که تالش برای افزایش نسل و جوان شدن نیروی انسانی کشور و
حمایت از خانواده ،یکی از ضروریترین فرائض مسئوالن و آحاد
مردم است .این فریضه درباره افراد و مراکز اثرگذار و فرهنگساز،
تأکید بیشتر مییابد .این یک سیاست حیاتی برای آینده بلندمدت
کشور عزیز ماست .کاوشهای صادقان ه علمی نشان داده است که
این سیاســت را میتوان با پرهیز از همه آسیبهای محتمل یا
موهوم پیش برد و آیند ه کشور را از آن بهرهمند ساخت.
به دستاندکاران این حسنه ماندگار توصیه میکنم که در کنار
تدابیر قانونی و امثال آن ،به فرهنگسازی در فضای عمومی و نیز در
نظام بهداشتی اهمیت دهند .توفیقات همگان را از خداوند متعال
مسألت میکنم.
سیدعلی خامنهای

گزارشــگر ویژه ســازمان ملل پساز 12روز حضور در ایران،
دیروز در نشســتی خبری در محل کتابخانه ملی ،به تشریح
ابعاد مختلف «تأثیرهای منفی اقدامــات یکجانبه قهرآمیز
بر بهرهمنــدی از حقوقبشــر در ایران» پرداخــت و از دولت
آمریکا خواست بالفاصله تحریمها علیه مردم ایران را لغو کند؛
تحریمهای ظالمانــهای که زندگی مردم کشــورمان را دچار
مشکل کردهاست.
بهگزارش همشــهری ،النا دوهان در گزارش 8صفحهای خود
به تأثیر مخرب تحریمها بر حوزههایی مانند سالمت ،آموزش
و پرورش ،فرهنگ ،اقتصاد ،ورزش و صنایعدســتی اشاره کرد
و به بررســی تبعات این موضوع بهویژه بر زندگی خانوادههای
کمدرآمد ایرانی و همچنین سالمندان پرداختهاست.
وی به این موضوع هم اشــاره کرد که کمکهای سازمانهای
مختلف نیز به دلیل مشکالتی که در زمینه انتقال پول وجود
دارد ،تأثیری بر کم شدن تبعات تحریمها نداشته و موج جدید
تحریمهای اعمال شده از سوی آمریکا ،زندگی مردم را درایران
با مشکالت عدیدهای مواجه کردهاست .دوهان با تأکید بر اینکه
تحریم بانک مرکزی ایران ،خدماتدهی به عامه مردم را دچار
مشکل میکند ،تصریحکرد که تحریمهای یکجانبه آمریکا
حقوقبشــر را زیرپا گذاشته و بسیاری از شــرکتها و نهادها
را درگیر «نقض قانون» کردهاســت؛ «تحریمهای یکجانبه،
وضعیت حقوق انسانی را در ایران بهخطر انداخته و به معیشت
مردم و طبقه آســیبپذیر ،صدمه زدهاســت .این تحریمها
زمینهساز بروز مشکالت در تبادلهای مالی و بانکی شده و اتباع
کشورهای دیگر را هم با مشکل مواجه کردهاست».
داراییهای ایران را آزاد کنید

گزارشگر ویژه سازمان ملل در این نشستخبری از دولت آمریکا
خواست به وضعیت اضطراری و تحریمها علیه ایران پایان دهد و
محدودیتهای تحریمی پیشروی مردم ایران برای دسترسی
به غذا ،دارو ،آب و بهداشــت را متوقف کنــد .وی همچنین از
کشورهایی که اقدام به بلوکه کردن داراییهای ایران کردهاند،
درخواست کرد این داراییها را آزاد کنند.
وی با بیان اینکه گزارش نهایی وی در سپتامبر2022در شورای
ق بشر ارائه خواهد شد ،از راستیآزمایی اطالعات خبر داد
حقو 
و به تشــریح دیدارهای خود پرداخت .دوهان به این موضوع
هم اشاره کرد که در ســفر 12روزه خود به ایران با نمایندگان
دولت ،چند عضــو جامعه مدنی ،نماینــدگان نهادهای مالی
بخشخصوصی و دولتی ،دانشگاهیان ،آژانسهای تخصصی
سازمان ملل و دیپلماتهای خارجی در ایران دیدار کردهاست.
هدف؛ منزویکردن ایران از اقتصاد جهانی

ت با بیان اینکه آمریکا از
گزارشگر ویژه سازمان ملل در این نشس 
دهه1970تحریمهای مالی و تجاری گستردهای را علیه ایران
اعمال کردهاســت ،هدف مقامهای این کشور از وضع چنین
تحریمهایی را منزوی کردن جمهوریاسالمی از نظام مالی و
تجاری جهان ارزیابی کرد .دوهان به افزایش اقدامهای تحریمی
آمریکا علیه مردم ایران از سال 2010اشاره کرد و گفت :موج
جدید تحریمها بانکهای ایران را نیز پوشش داد و از سال ۲۰۱۲
هم تحریمها به بخشهای نفتی و کشتیرانی ایران تحمیل شد.
وی به توافق هستهای سال 2015هم اشاره کرد و افزود :اگرچه
بعد از حصول توافق برجام ،تحریمهای ثانویه علیه ایران برداشته
شد ،اما پساز خروج آمریکا از برجام ،تحریمها علیه ایران دوباره
بازگشت و کانادا هم تحریمهای زیادی علیه بخشهای اصلی
ایران اعمال کرد.

تحریم و رنج بیماران

گزارشگر ویژه سازمان ملل گفت :تحریمهای یکجانبه
آمریکا مردم ایران را در حوزه دسترســی مناسب به
دارو و سالمت با مشــکل مواجه کرده است .از سوی
دیگر تحریم قطعات یدکی ،نرمافزارها و تکنولوژی نیز
زمینهساز بروز مشکالت بسیاری برای مردم ایران شده
است .کاهش درآمد دولت برای صادرات کاال ،سالمت
و بهداشت و اقتصادی مردم را به خطر انداخته؛ ایجاد
محدودیت در واردات دارو به ایران ،نقض حقوقبشر
است .گزارشگر ویژه سازمان ملل به این موضوع هم
اشاره کرده که تحریمها از جنبه اقتصادی مانع از این
شده دولت کمکهای مستمری را به مردم پرداخت کند.
همچنین بهدلیل تحریمها ،دولت ایران قادر به تأمین
خدمات کافی به اتباع و پناهجویان خارجی نبودهاست.
النادوهان تأکید کرد :از دولت آمریکا میخواهم همه
داراییهای بلوکه شده بانک مرکزی ایران را آزاد کند.
از همه بانکها و شرکتهای خصوصی هم میخواهم
در راستای حقوقبشر ،از این تحریمها تبعیت نکنند.
از کشــورهای تحریمکننده درخواست میکنم ایران
ن ملل پرداخت کند.
بتواند حق عضویت خود را در سازما 
دوهان ادامهداد :درخواست میکنم که تحریمها درباره
بیماریهای خاص ،ازجمله دیابت و بیماری پروانهای
برداشته شود و شرایط درمان برای این بیماران فراهم
شود .از همه بانکها ،شرکتها و سازمانهای بینالمللی
نیز میخواهم چارچوبی را درنظــر بگیرند تا حقوق
عادی مردم نقض نشــود .گزارشگر ویژه سازمان ملل
با اشاره بهوجود مثالهای عینی در زمینه نقض حقوق
بشــر در ایران بهدلیل اعمال تحریمهای یکجانبه از
ســوی آمریکا عنوان کرد :کودکان پروانهای در ایران
حتی پانســمان و دارو نیز نمیتوانند تحویل بگیرند.
وی همچنین در پاسخ به ســؤالی درباره گزارشهای
غیرصادقانه برخی همکارانش علیه مردم ایران تأکید
کرد :هر گزارشگری گزارش مستقل خود را دارد ،اما
درباره گزارش تحریمهای یکجانبه ،دیدگاههای افراد،
بیشتر سیاسی است تا انسانی و از مشکالت عامه مردم
چشمپوشی میشود.

پنجشنبه  29اردیبهشت 1401
شماره 8500

یادداشت

نقلقولخبر

شینا انصاری؛ مدیرکل محیطزیست شهرداری

ارزیابی محیطزیستی پروژهها
در مسیر هوشمندی
محیطزیست که بهعنوان یکی از محورهای
اساسی در توسعه متوازن و پایدار شناخته
میشود ،در نتیجه اجرای ضوابط و مقررات
برای حفظ و بهبود محیطزیســت بهویژه
در محیطهای شــهری یک ضرورت غیرقابل اجتناب اســت.
ط زیست شاخه مهم و مســتقلی از حقوق عمومی
قوانین محی 
تلقی میشــوند که از اصل پنجاهم قانون اساسی نضج گرفته و
با اسناد و قوانین باالدســتی باالخص سیاستهای ابالغی مقام
معظم رهبری قوام یافته است .از مصوبه سال 1373شورا 
ی عالی
حفاظت محیطزیســت درخصوص الزام تهیه گزارش ارزیابی
محیط زیستی برخی از طرحها و پروژههای توسعهای تاکنون،
انجام مطالعات محیطزیست با احصای پیامدهای منفی احتمالی
و رویکردی پیشگیرانه سعی در کاهش عوارض محیط زیستی
اجرای پروژهها بر محیطهای انسانســاخت و طبیعی کشــور
دارد .هماکنــون یکی از مهمترین ابزارها در مدیریت شــهری،
ارزیابی اثرات محیطزیســت پروژههای شــهری است .منافع
حاصل از این ارزیابی در بسیاری از شــهرهای جهان شناخته
شده و بسیاری ضوابط قانونی آن را اجرا کرده یا در حال اجرای
آن هســتند .این ابزار بهعنوان محملی پیشگیرانه و مشارکتی
برای حفاظت از محیطزیست در فرایند تصمیمگیری طراحی
شده و میتواند موجب حرکت در مسیر انطباق با سیاستهای
کالن محیطزیستی شــود .برخی نگرانیها حاکی از این است
که ارزیابیهای محیطزیستی موجب تعویق در اجرای پروژهها
میشوند ،درصورتی که ارزیابی پس از تکمیل طرحهای مهندسی
یا ساختمانی شروع شود ،ممکن است چنین اتفاقی بیفتد ،چراکه
در این مواقع هرگونه تغییــرات الزم ،پرهزینه و حتی وقتگیر
خواهد بود .با این حال ،با انجام ارزیابیهای محیطزیســتی در
مراحل اولیه برنامهریزی و مراحل بررســی عملی بودن پروژه،
نهتنها از عقبافتادگیهای غیرضروری اجتناب میشود ،بلکه
گزینههای مربوط به جانمایی و روشهای کار و  ...ارزیابی شده،
ط زیستی آنها احصا شده و افزایش گزینهها و بررسی
اثرات محی 
پیامدهای محیطزیستی مبنای بهتری برای اتخاذ تصمیم فراهم
ط
میآورد .در کالنشهر تهران بهدلیل اهمیت موضوع جوانب محی 
زیستی پروژههای عمرانی و زیربنایی الزم است موضوع ارزیابی
اثرات محیطزیستی پروژهها به دقت مورد بررسی قرار گیرد و
با ارائه راهکارهای عملیاتی ،اثرات احتمالی اجرا و بهرهبرداری
پروژهها تا حــد ممکن کاهش پیدا کند تا اثــرات نامطلوب آن
متوجه شهر و شهروندان نشود .به هر طریق ،آنچه در یک قرن
اخیر در تهران رخ داده ،موجب شکلگیری کالنشهری با تراکم و
تمرکز زیاد شده است؛ بهنحوی که هماکنون این شهر در کانون
یک منطقه کالنشهری با وسعتی بالغ بر  700کیلومترمربع قرار
گرفته است .این بارگذاری روبهتزاید صرفنظر از مسائل مختلف
اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی ،مشکالت عدیده محیطزیستی
را برای پایتخت به ارمغان آورده است که آلودگی هوا ،محدودیت
منابع آب و فرونشست زمین ،تنها برخی از پیامدهای آن است .از
این رو بررسی عوارض محیطزیستی پروژههای شهری میتواند
باعث جلوگیری از تشدید مشــکالت محیطزیستی و تبعات
ناخواسته حاصله بر کیفیت زیست شهری شود .رویکرد مدیریت
شهری با در اولویت قرار دادن مقوله «محیطزیست» در پروژهها،
لزوم توجه هر چه بیشتر به ارزیابی اثرات و انجام مطالعات محیط
زیست برای پروژهها را ضروری و حائز اهمیت میسازد .در این
راستا ،با هدف بهبود فرایند بررســی مطالعات محیطزیستی
طرحها و پروژههای عمرانی و زیربنایی ،اداره کل محی 
ط زیست
و توســعه پایدار شــهرداری تهران با همکاری سازمان فناوری
اطالعات و ارتباطات و مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران
«سامانه ارزیابی محیطزیســتی طرحها و پروژههای شهرداری
تهران»را راهاندازی کرده اســت .طوری که تمام فرایند تعریف
پروژه از ابتدا تا انتها (تعریف پــروژه ،تخصیص بودجه ،اجرای
راهکارهای محیطزیســتی حین اجرا و )...را تحت پوشش قرار
میدهد .این اقدام ضمن ایجاد شفافیت در اجرای پروژهها و در
دسترسپذیری نتایج ،موجب تسریع در روند انجام پروژههای
عمرانی و مطالعاتی ،گردآوری بانــک اطالعات جامع و کامل از
پروژههای شــهری و جلوگیری از اجــرای پروژهها بدون انجام
مطالعات محیطزیستی میشــود .بدون شک ایجاد ساختاری
ط زیست قدم
هوشمند برای رصد پروژههای شهری از منظر محی 
آغازین ولی مهم برای اطمینان از توجه به اثرات محیطزیستی
پروژهها دارد که با امکان نظارت بر روند کار و بررســی و پایش
کاربست مطالعات انجام شده تکوین خواهد یافت.

گردشگری

بهترین فرصت برای بازدید
از برج میالد و موزه نقشه
به مناســبت روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی بازدید از
چند مکان تفریحی و گردشــگری متعلق به شهرداری تهران
برای شهروندان تهرانی و عالقهمندان به تاریخ رایگان شده است.
به گزارش همشهری ،شــهروندان تهرانی میتوانند در روزها و
ساعتهای اعالم شده برای بازدید رایگان به این مراکز مراجعه
کنند .بازدید رایگان از اماکن تفریحی و گردشــگری متعلق به
شهرداری تهران از روز چهارشنبه شروع شده و در برخی از اماکن
تا روز سهشنبه هفته آینده ادامه دارد که برج میالد تهران و موزه
نقشه تهران در محله اقدسیه از جمله آنهاست.
بر این اســاس ،بازدید از برج میالد بهمدت  ۴روز رایگان است.
عباس حیدری ،مدیر عامل برج میالد در این رابطه گفت« :بازدید
از برج میالد از روز شــنبه تا سهشنبه ســوم خرداد همزمان با
سالروز آزادســازی خرمشهر از ســاعت  ۱۰الی  ۱۵برای همه
گردشگران و بازدیدکنندگان رایگان است .این موضوع شامل
موزه مشــاهیر ایران ،گنبد آسمان و تماشــای تهران از ارتفاع
۲۸۰متری میشود».
از ســوی دیگر ،بازدید رایگان از «موزه نقشه» که قدیمیترین
نقشــه تهران را دارد نیز از دیروز تا ســوم خرداد و از ســاعت
9صبح تا 18فراهم شده است .موزه نقشــه تهران که در سال
 ۱۳۹۶تاسیس شده ،حدود  ۸۰۰نقشــه باارزش از پایتخت و
سایر شهرهای ایران را در گنجینه خود دارد .یکی از جذابترین
نقشههای این موزه «نقشــه عبدالغفار» بهشمار میآید که به
دستور ناصرالدینشاه در سال  ۱۲۸۵هجری تهیه شده است.
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قدرتهللا محمدی
مدیرعامل شرکت ساماندهی
فعالیت ونکافهها در رونق زیست شبانه
تأثیرگذار هســتند امــا در ایــن خصوص
مسائل و چالشهایی هم ایجاد میشود
که با ساماندهی و فراهم کردن چارچوب
ت استفاده
مشخص میتوان از این ظرفی 
کــرد .درهرحــال طــی بازدیــد شــبانه از
فعالیت ونکافههای منطقه یک ،با افراد
مستقر در آنها گفتوگو انجام شد.
حجتاالسالم سیدمحمد آقامیری
رئیس کمیته عمران شورای شهر
پلهــای واقــع در مســیر بزرگــراه
آزادگان ،در معرض خطر فرونشست
قرار دارند .این موضوع طی جلســاتی
بــا حضــور اســتادان دانشــگا هها و
نماینده ســازمانهای مختلف مطرح
و پس از تشکیل کمیته علمی دالیل،
عوامــل و راهکارهــاي آن بررســی
میشوند.

طول کلی خط28:کیلومتر
طول فاز یک خط17:کیلومتر

اهمیت خط

 1تسهیل انتقال مسافران کرج به جنوب شهر
تهران و بالعکس
 2پوشش مناطق  ۲۰ ،۱۹ ،۱۸و ۲۱
 3عبــور از محلههــای پــر جمعیــت و پــر تــردد
تهرانسر ،خلیجفارس و یافتآباد
 4داشتن ایستگاههای تبادلی با خطوط 7گانه
فعلیمترو
 5منطقه 21که اکنون مترو ندارد ،از این شبکه
حملونقل بهرهمند میشود

حمید صاحب
مدیرکل سالمت شهرداری تهران
متأسفانهبرخیموانعفرهنگیباعثشدهتا
زوجین فرزندآوری خود را به تأخیر بیندازند.
شــهرداری تهــران در دوره جدیــد مدیریــت
شــهری ،قصــد دارد تــا در راســتای تغییــر
باورها برای ترویج فرزندآوری از کنشــگران،
تشــکلهای مردمــی ،فعالیتهــای حــوزه
فرزندآوری و جمعیت پشــتیبانی برای عبور
از موانع و مشکالت حمایت کند.

آغاز عملیات اجرایی خط 11یکی از خطوط چهارگانه جدید مترو تهران با مشارکت بخش خصوصی آغاز شد

توسعه مترو روی کمربند جنوبی

گزارش

مهدی اسماعیلپور
روزنامهنگار

متروی تهران هماکنون 7خط فعال دارد و طبق طرح
جامع حملونقل ریلی ،باید 4خط جدید دیگر به آن
افزوده شود تا این شبکه انبوهبر زیرزمینی تمام پایتخت
را برای جابهجایی شهروندان پوشش دهد .خطوط،9،8
10و 11این 4خط هستند که از میان عملیات اجرایی
خط 10شروع شــده و خبر خوب اینکه توافقات الزم
میان شهرداری و مپنا برای صفر تا صد احداث خط11
نیز حاصل شده است؛ خطی که با 28کیلومتر طول،
غرب تهران را به جنوب شرق پایتخت متصل میکند.
یعنی درست نقاطی از شهر که به لحاظ دسترسی به
مترو ،کمبرخوردار محسوب میشوند .این توافق ،سبب
میشــود تا هیچ حرف و حدیثی هم برای موضوعات
تامین منابع مالی پروژه باقی نماند.
به گزارش همشهری ،خط 11مترو از محدوده چیتگر
تا سهراه تقیآباد است .فاز نخســت این خط شامل
ایستگاه چیتگر تا عبدلآباد میشود که با تفاهمنامه
امضا شده میان شهرداری تهران و گروه صنعتی مپنا،
اکنون مقدمات شروع ساخت آن به جریان افتاده است.
این خط  ۵ایســتگاه تبادلی با خطوط هفتگانه فعلی
مترو دارد .طی نشســتی که با حضور علیرضا زاکانی
شهردار تهران ،مدیرعامل گروه صنعتی مپنا ،مسعود
درستی ،مدیرعامل شرکت مترو تهران و تنی چند از
مدیران و دستاندرکاران اجرایی پروژههای مترویی
برگزار شد ،تفاهمنامهای برای همکاری درخصوص
مهندسی ،تدارک ،اجرا و تامین مالی بخش حدفاصل
ایستگاه چیتگر تا ایستگاه عبدل آباد از خط  ۱۱مترو
به طول تقریبی ۱۷کیلومتر و با جانمایی در این مسیر

10ایستگاه به امضاي طرفین رسید .براساس مفاد این
تفاهمنامه ،قرار است ظرف 3ماه آینده درباره احداث
بخش نخســت از خط ۱۱و همچنیــن مدل تامین
منابع مالی آن جمعبندی صــورت گرفته و عملیات
اجرایی پروژه پس از توافقات نهایی در ســالجاری
آغاز شود .احداث پارکینگ و دپو خط 6مترو تهران و
ساخت ۲۱۰دستگاه واگن مترو ازجمله دیگر تعهدات
پیمانکار پروژه است که در تفاهمنامه به آنها اشاره شده
اســت .این خط محدودههای جنوبی و جنوب غرب
شهر تهران را پوشش میدهد و به طول ۲۶کیلومتر
و با ۱۷ایستگاه ،از ایســتگاه مترو چیتگر آغاز شده از
مناطق  ۲۰ ،۱۹ ،۱۸و  ۲۱عبــور میکند .یکی دیگر
از ویژگیهای مهم خط 11این اســت که محلههای
پرجمعیت و پرتردد تهرانســر ،خلیج و یافتآباد در
غرب و جنــوب غرب تهران را به شــبکه مترو تهران
متصلمیکند.
شروع کار در سال 1401

مسعود درستی ،مدیرعامل شرکت مترو تهران درباره
این تفاهمنامه و جزئیات بیشتر آن به روزنامه همشهری
میگوید«:تفاهمنامهای با گــروه صنعتی مپنا امضا
شده اســت مبنی بر اینکه طی 3ماه آینده روشهای
تامین مالی و سرمایهگذاری مثل روشهای تهاتری
و بارگذاریهای ســاختمانی را بررسی کنیم و پیش
ببریم و بتوانیم بخشی از سرمایههای بخش خصوصی
و آوردههای شــهرداری تهران را به یک شکل و مدل
منطقی ادغام کنیم و بخش غربی خط 11را در قالب
یک طرح مشترک به گروه صنعتی مپنا واگذار کنیم.
این کلیت موضوع اســت و از هفته آینده درجلسات
راهبردی که برگزار میشــود ،طی 2تــا 3ماه آینده
جزئیات مربوط به آن نیز مشخص خواهد شد .در این

اصفهان به شبکه جهانی
شهرهای پایدار پیوست
تفاهمنامه همکاری دوجانبه در راســتای تحقق شهر
پایدار بین شــهرداری اصفهان و بنیاد جهانی انرژی به
توسعه
امضا رسید و بهموجب این تفاهمنامه ،اصفهان بهعنوان
نخستین شهر کشور ،به شــبکه جهانی شــهرهای پایدار پیوست .به
گزارش همشهری ،شهردار اصفهان در نشست امضای تفاهمنامه گفت
که براساس شعار مدیریت شهری «اصفهان من ،شهر زندگی» توجه به
شاخصهایی همچون پایداری و هوشمندی شهر در دستور کار قرار دارد.
بهگفته علی قاســمزاده ،پس از پیگیری مذاکرات دوجانبه درخصوص
توسعه شهر پایدار ،هوشــمند و تأمین منافع متقابل بین بنیاد جهانی
انرژی و شــهرداری اصفهان ،در مورد راههایی برای همکاری در جهت
عملیاتیکردن مفاهیم شهر پایدار توافق شد .او تأکید کرد« :از مفاد این
توافق میتوان به جمعآوری اطالعات و دادههای شــهری ،طبقهبندی،
تجزیهوتحلیل دادهها مطابق با شاخصها و معیارهای شهرهای پایدار و
هوشمند سازمان ملل متحد ،ارزیابی گامبهگام دادههای استخراجشده و
تهیه گزارش براساس تجزیهوتحلیل دادهها دستیافت».
ایجاد زمینه برای مشارکت و سرمایهگذاری

محمد نورصالحی ،رئیس شورای شهر اصفهان هم با بیان اینکه مجموعه
مدیریت شهری اصفهان در ارتقای زیرســاختها و حرکت به سمت
پایداری و هوشمندسازی اهتمام ویژهای دارند ،گفت« :مدیریت شهری،
آماده ایجاد بسترهایی برای ســرمایهگذاری و مشارکت در تولیدات
مرتبط با پایداری و هوشمندی شــهر و ایجاد دفتر نمایندگی اتحادیه
ت».
جهانی انرژی در اصفهان اس 
اجرای سیستم ساختمان پایدار براساس شاخصهای بینالمللی

وحید مهدویان ،معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان هم با اشاره
به اهداف شهرهای پایدار عنوان کرد :کاهش میزان مصرف منابع طبیعی
و انرژی تجدیدناپذیر ،کاهش اثرات زیستمحیطی ،بهبود استانداردها و
افزایش کیفیت زندگی و ...اهداف پایداری شهرهاست که براساس این
تفاهمنامه برای تحقق آنها تالش میکنیم.

زمینه برای طراحی ،ساخت و تامین منابع مالی خط
11مترو با گروه صنعتی مپنا به توافق رسیدهایم .کار
ساخت یک پایانه در خط 6و نیز تامین 210دستگاه
واگن هم در توافقنامه آمده است که ان شاءاهلل ظرف
3ماه آینده درباره جزئیات آن نیــز به توافق خواهیم
رسید .تالش میکنیم تا این پروژه در سالجاری آغاز
شــود و انتظار میرود در اواخر نیمه اول یا اوایل نیمه
دوم سال 1401کارهای مربوط به آن شروع شود .البته
کارشناسان شرکت مترو از حدود 2سال قبل مطالعه
روی این خط را آغاز کردهاند ،اما برای اطالعرســانی
دقیق درباره جزئیات بیشتر آن یک مقدار زود است و
باید کمی صبر کرد».
خأل مترو در جنوب تهران پرمیشود

درستی با اشاره به اهمیت و تأثیرگذاری راهاندازی خط
11مترو در جابهجایی مســافران خطوط ریلی شهر
تهران میگوید«:خط 11مترو بخشها و محلههایی
را پوشش میدهد که حضور فعلی شبکه مترو در آن
بخشها چندان پر رنگ نیســت .خط 11از ایستگاه
چیتگر در تقاطع با خط 5مترو کار شروع میشود .یعنی
آن بخش از مسافرانی که از شهر کرج به تهران میآیند
و میخواهند به سمت جنوب شهر بروند ،میتوانند از
این خط استفاده کنند .این خط در قطعه اول به ایستگاه
عبدل آباد در خط 3مترو متصل میشــود .بهعبارت
دیگر ابتدا و انتهای این خط  2ایستگاه تبادل مسافر
است .خط11تا حدود زیادی خأل ایستگاههای مترو در
این بخش از شهر تهران را پر میکند .در مجموع ما در
جنوب شرق به آن صورت ایستگاه مترو نداریم .منطقه
21تنها منطقه تهران است که ایستگاه مترو ندارد که با
تکمیل خط11این منطقه هم دارای ایستگاه مترو شده
و به خطوط ناوگان ریلی شهر تهران متصل میشود».

ایستگاههای خط 11مترو
 1ایستگاه جاده ورامین
 2ایستگاه ابنبابویه
 3ایستگاه نماز
 4ایستگاه جوانمرد قصاب
 5ایستگاه آزادگان
 6ایستگاه بوستان شقایق
 7ایستگاه خیابان شقایق
 8ایستگاه بوستان شریعتی
 9ایستگاه عبدلآباد
 10ایستگاه سعیدی
 11ایستگاه بهرامی
 12ایستگاه بیمارستان حکیم
 13ایستگاه میدان الغدیر
 14ایستگاه یافتآباد
 15ایستگاه میدان ایثار
 16ایستگاه میدان خلیجفارس
 17ایستگاه ثارهللا
 18ایستگاه نیکپسندی
 19ایستگاه تهرانسر
 20ایستگاه لشکری
 21ایستگاه چیتگر

همکاری دیوان عدالت اداری و شهرداریها
دبیرکل مجمع شهرداران
کالنشهرهای ایران گفت:
حقوقی
شــهرداریها درگیــر و
گرفتار بحثهای قضایی و حقوقی هستند
و امیدواریم دیوان عدالت و شهرداریها
در راســتای احیای حقوق مردم همراه و
همراستا باشند .به گزارش پایگاه خبری
شــهر ،احســان متولیان در نوزدهمین
نشست مشــترک قضات دیوان عدالت
اداری و مدیران حقوقی شــهرداریهای
کالنشــهرهای ایران گفــت :امیدواریم
خروجی این نشستها به نفع شهرداریها
و شهروندان باشــد .وی با تأکید بر اینکه
همافزایی و همراستا شدن شهرداریها
و دیوان عدالت اداری یکی از اولویتهای
ماســت ،ادامه داد :شــهرداریها درگیر
و گرفتــار بحثهای قضایــی و حقوقی
هستند و امیدواریم دیوان و شهرداریها
در راســتای احیای حقوق مردم همراه و
همراستا باشند .وی افزود :اگر قرار است با
این همکاری ،گرهای از مشکالت مردم باز
شود ،الزم است مجمع تمام توان خود را
بهکار بگیرد تا این اتفاق بیفتد.
رئیس مرکز حقوقی شــهرداری تهران
نیــز در این جلســه گفــت :در فرایند
کارگروهی در شــهرداریها مســائل،
چالشها و ســؤاالتی مطرح میشود که
اگر قضات دیوان این مســائل را بررسی
کنند ،چالشها و مشــکالت شهرداری
کمتر خواهد شد .سعید گفت :در حوزه
حقوقی در کالنشهرها و غیرکالنشهرها
بخش عمدهای از پروندهها در حوزه دیوان

خبر

تقاطعهای غیرهمسطح
پایتخت تکمیل میشوند
معاون فنی و عمرانی شــهردار تهران در جلسه
هماندیشــی شــهرداران مناطق 22گانه اعالم
کرد« :تکمیل گردشهای ترافیکی تقاطعهای
غیرهمسطح شــهر تهران نیازمند هماهنگی و
وحدت رویــه حداکثری دســتگاههای مختلف
مدیریت شهری پایتخت است».
به گزارش همشــهری ،تکمیل پروژهها ،توسعه
و هدایت ،نظارت و کنتــرل پروژهها3 ،اولویت
معاونت فنی و عمران شهرداری تهران است که
عباس شــعبانی با اشــاره به آن عنوان کرد« :از
طریق تکمیل پروژهها و اصالح گردشهای ناقص
۹۸تقاطع غیرهمســطح میتوان بهصرفهجویی
قابلتوجهی در مصرف ســوخت و کاهش زمان
جابهجایی شهروندان دســتیافت ».بهگفته او
موضوع کنتــرل کیفیت بهویــژه در پروژههای
عمرانی بــا هر ســطح و ابعادی اهمیــت دارد.
شعبانی در ادامه به عملکرد 8ماه مدیریت شهری
هم اشاره کرد و گفت۱۷۰۰« :پرونده باز در رابطه
با پروژههایی که کار اجرای آنها به اتمام رسیده
است ،در سازمانهای این معاونت وجود دارد و
باید با تدابیر معاونت هماهنگی و امور مناطق به
یک وحدت رویه مناســب میان مجموعه فنی و
عمرانی و مناطق دســت یابیم تــا بهاینترتیب
امور مربوط به پیشــبرد پروژهها را تاحدامکان
تسهیل کنیم».

عددخبر

700
قطعه
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عدالت اداری است.
وی افزود :در شــهرداری تهران بیش از
۵۰درصد پروندههای جــاری مرتبط با
حوزههای دیوان است و در دیوان عدالت
مورد بررسی قرار میگیرد .در ادامه این
نشست ،معاون قضایی در امور اقتصادی-
اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری
گفت :اصالح ماده  ۱۰۰قانون شهرداریها
در دستور کار مجلس شــورای اسالمی
قرار دارد که اگر این طرح نهایی شــود،
دیگر کمیســیون مــاده  ۱۰۰نخواهیم
داشــت و برای هر تخلف ساختمانی که
برخالف پروانه باشــد ،حکم قلع و قمع
صادر میشــود .احمــد درزیرامندی
در نوزدهمین نشســت مشترک قضات
دیوان عدالــت اداری و مدیران حقوقی
شهرداریهای کالنشهرهای ایران با بیان
اینکه آمار ورودی در رابطه با شــکایات

اعتراض ماده  ۱۰۰و الزام به صدور پروانه
در سال  ۱۴۰۰نسبت به سال  ۹۹افزایش
یافته اســت ،گفت :تعداد شکایات وارده
 ۲۰هزار مورد و با افزایش 3هزار فقرهای
همراه بوده اســت .همچنین الزام صدور
پروانه نیز افزایش داشته است.
وی با بیان اینکه بخشــی از درآمدهای
شــهرداری از جریمههای کمیســیون
ماده ۱۰۰بود ،یادآور شد :اگر این قانون
اجرا شود ،افرادی که قصد تخلف داشتند
مرتکب تخلف نخواهند شد .باید الیحه
درآمدهای پایدار شــهرداری بهصورت
قانون مشخص شود.
رامندی ادامه داد :مصوبات شورای اسالمی
شــهرها معموال در هیأت علمی ابطال
میشود؛ چون برخالف قانون است و اگر
طرح در مجلس نهایی شود ،این مسائل را
شاهد نخواهیم بود.

مجموعه

۲۷

میلیون تومان

معــاون فنــی و مهندســی ســازمان
حملونقل و ترافیک شهرداری تهران
از نصــب 700قطعــه تجهیــزات ایمنی
ترافیک و مرمت 503کاشــن تانک در
تهران خبر داد .محمدرضا شیخبهایی
گفت که این کار با هدف تامین ایمنی
شــهروندان و بــه حداقــل رســاندن
حــوادث رانندگــی ،در شــریا نهای
اصلی و بزرگراهی انجام شده است.
معاون فنــی و اجرایــی ســازمان ورزش
شــهرداری تهران از تعمیــر و راهاندازی
۱۳مجموعه ورزشــی تعطیلشده خبر
داد .ســیدمهدی ســیدعلی گفــت:
«برخــی از مجموعههــای ورزشــی بــه
لحاظ کفپوش ،ایزوگام ،سیستمهای
سرمایشــی ،گرمایشــی و روشــنایی،
تجهیزات و ...مشــکالتی داشــتند که
رفع آنها مطالبه شهروندان بود.
روحهللا محسنی ،معاون مجتمع عروجیان
ســازمان بهشــت زهــرا(س) تهــران گفت:
ســال گذشــته در قطعه یــک تــا ۱۱۲قیمت
هر خانه ابــدی ۲۵میلیون تومان بــود که از
امروز ۲۷میلیــون و ۵۰۰هزار تومان اســت.
در ناحیه  2کــه از قطعه  ۲۰۰تا  ۲۵۸اســت،
هر طبقه ۱۶میلیــون و ۸۰۰هــزار تومان و در
ناحیه  3که از قطعه  ۳۰۰تا  ۳۲۸است ،هر
طبقه خانه ابدی حدود ۸میلیون و ۸۰۰هزار
تومان اســت .در ناحیه  3قطعات عمومی
 ۳۰۳را داریم که یک طبقه بهصورت رایگان
اســت و  2طبقه بــا قیمت ۶میلیــون تومان
واگذار میشود.
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چهره روز

بازار

نفت روسیه و فروش نفت ایران

تأیید و تکذیب
افزایش قیمت شویندهها

جواد اوجی ،وزیر نفت میگوید :ایران نفت
خود را به قیمت خوب میفروشد .البته او
در پاسخ به این پرسش که آیا روسیه در
تالش است تا فروش نفت ایران کاهش
یابد ،اعالم کرده همه در بازار بهدنبال مشتری هستند .با توجه
به اعمال تحریم علیه روسیه آنها هم دنبال مشتری هستند،
اما خوشبختانه ما بازارهای جدید و ظرفیتهای جدیدی را
شناسایی کردهایم که به صادرات نفت ایران کمک میکند.
آنچــه از البهالی صحبتهــای وزیر نفت میتوان کشــف
کرد ،این اســت که روســیه در بازار نفت دنیا ،منفعت خود
را جستوجو میکند و بدیهی است که بخشی از فشار این
کشــور برای فروش نفت حتی به قیمــت پایینتر به ایران
وارد خواهد شــد .البته نباید از نظر دور داشت که روسیه به
همراه عربستان در دوره تشدید تحریم ایران ،بخشی از بازار
صادراتی نفت ایران را تصاحب کردهاند و اکنون ضرورت دارد
ایران هم منافع ملی خود را دنبال کند و عالوه بر تالش برای
شناسایی مشتریان جدید ،به فکر مشتریان قدیمی هم باشد.
البته در کنار این موضوع باید از وزیر نفت پرسید؛ منظور از
فروش نفت با قیمت خوب چیست؟ آیا مشتریان جدید نفت
ایران ،قابل اتکا هســتند؟ فراموش نکنیم بازار جهانی نفت
بهشدت رقابتی است و همه فروشندگان و خریداران طالی
سیاه ،نفع خود را جست وجو میکنند .حق مسلم ایران است
که همچنان سیاست بازپسگیری بازارهای از دست رفته،
تحت فشار تحریمها را دنبال کند و به بهانه مشتریان جدید،
از مطالبه این حق ایران غفلت نشــود .فرقی نمیکند طرف
ما روسیه باشد یا آمریکا یا عربستان ،مهم این است که نباید
اجازه داد جای ایران را دیگری بگیرد.

نقد خبر

کوپن یا پول نقد؟
خبر :احسان خاندوزی ،وزیر اقتصاد میگوید :تا
زمانی که کاالبرگ الکترونیک ،آماده نشود ،حمایت
از مردم ،به صورت پرداخت نقدی یارانه ادامه خواهد
یافت و دولت تا مطمئن نباشد که شیوه حمایتی به
صورت کاالبرگ ،قابل تعمیم به کل کشور است ،فع ً
ال
از شیوه حمایتی قدیم ،یعنی واریز وجه به حساب
سرپرستان خانوارها ،استفاده خواهد کرد.
نقد :به نظر میرسد هنوز دولت بر سر احتمال
موفقیت طرح کاالبرگ الکترونیک کاالهای اساسی
به جمعبندی عملیاتی نرسیده و به همین دلیل فعال
قرار است طرح به صورت پایلوت و آزمایشی اجرا و
میزان اتکای به آن راستیآزمایی شود .نکته مهم این
است که به فرض استقرار نظام کاالبرگ الکترونیک،
دولت باید سیاست اقتصادی خود را شفاف کند که
آیا قرار است این کاالبرگها همانند یارانههای نقدی
سالها ادامه پیدا کند؟ مهمتر اینکه توزیع کاالهای
اساســی با کاالبرگ ،باز هم یک نوع قیمتگذاری
دولتی به شمار میرود و همچنان شکاف بين قیمت
دولتی و آزاد حفظ خواهد شد .این یک چالش جدی
اســت که میتواند در آینده دولت را گرفتار سازد.
از این جهت انتظار میرود سياســتگذار همزمان با
اعمال سیاســت کاالبرگ ،به فکر ایجاد شفافیت و
کاهش دخالت در اقتصاد باشد .فراموش نکنیم که
کار دولتها تغییر شــیوه توزیــع یارانهها با انگیزه
ثبات قیمتها نیست ،بلکه هدف باید این باشد که
تورم کاهش یابد و تک رقمی شود و ثبات به اقتصاد
و بازار برگــردد تا قدرت از دســت رفته پیشبینی
آینده اقتصاد ،احیا شود .تجربه نشان داده هر گزینه
اقتصادی که شــفافیت و رقابت را خدشهدار کند،
بدون تردید محکوم به شکست خواهد بود.

دولت و انجمن صنفی تولیدکنندگان محصوالت
شوینده و بهداشتی ،افزایش قیمت این اقالم و فهرست
منتشرشده در فضای مجازی را تکذیب میکنند

رمزگشایی از کشمکش مزد 10درصدی

همشهری ماجرای اختالف پیش آمده بر سر درصد افزایش مزد کارگران وابسته به دولت و نهادهای عمومی را بررسی میکند
ســناریوی مزدی دولــت برای
کارگران مشمول قانون کار فعال
گزارش
در دولت و نهادهای عمومی ،این
افراد را نگران و ناراحت کرده است.
به گزارش همشهری ،کارگران مشمول قانون کار
فعال در دولت و نهادهای عمومی ،در همه شئون
شغلی مشمول قانون کار هستند و در تعیین مزد
ساالنه هم باید براســاس تجویز این قانون یعنی
مصوبه مزد شــورایعالی کار با آنها رفتار شود؛ اما
امســال ،دولت با وجود مخالفت شورای نگهبان
و مجلس ،اصــرار دارد که دســتمزد کارگران و
بازنشستگان مشمول قانون کار وابسته به دولت و
نهادهای عمومی را مانند کارمندان دولت به میزان
10درصد افزایش دهد.
حق با کارگر است

کارگران مشــمول قانون کار هستند و کارمندان
مشمول قانون خدمات کشوری؛ پس برای تعیین
مزد و حقوق هم هر یک از آنها باید براساس قانون
کار یا قانون خدمات کشــوری اقدام شــود .این
سادهترین تصویری اســت که میتوان از بازار کار
ایران و مناســبات آن ارائه داد و براســاس همین
تصویر ســاده که قانون ،قانونگذار و نگهبان قانون
به آن پایبند هســتند ،اصرار دولت برای افزایش
10درصدی دســتمزد کارگران و بازنشســتگان
مشمول قانون کار وابســته به دستگاههای دولتی
و عمومی به هر شــکلی و با هر مصوبهای خارج از
قانون کار و غیرقانونی است .بهعبارتدیگر ،تا زمانی
که قانون کار ،کارگران بخش خصوصی و کارگران
بخش دولتی و عمومــی را از یکدیگر جدا نداند و
برای هر یک نســخهای جداگانه نپیچد ،نه دولت

و نه هیچ مرجع دیگری نمیتواند برخالف اصول
این قانون نسبت به تغییر فرایند تعیین دستمزد
کارگران اقدام کند.
ورود منصفانه دولت به چانهزنی مزد

بازخوانی ماجرای مزد و حقوق در یکسال گذشته
نشــان میدهد ســازمان برنامهوبودجه بهعنوان
متولی دخلوخرج دولت از ابتدای روی کار آمدن
دولت ســیزدهم ،افزایش مزد را تورمزا و مخرب
میدانســت و از همان ابتدا اعــداد و ارقام  10و
20درصدی را برای تعیین مزد و حقوق کارگران
و کارمندان در سال 1401پیشــنهاد میداد .در
آن زمــان ،بارهــا نمایندگان و فعــاالن کارگری
اعالم کردند ســازمان برنامه فقط در حوزه حقوق
کارمندان قدرت اثرگــذاری و تصمیمگیری دارد
و مزد کارگران به هر میزانی کــه تغییر کند باید
برخاسته از توافق شرکای اجتماعی در شورایعالی
کار باشد و در این میان دولت جز در قامت یکی از
3گروه حاضر در این شورا ،قدرت اثرگذاری ندارد.
در ادامه ،این رویکرد ســازمان برنامه و بودجه در
زمان ارسال الیحه بودجه 1401به مجلس که در
آن میزان افزایش حقوق کارکنان دولت 10درصد
پیشنهاد شده بود ،آشکارتر شــد؛ هرچند با ورود
نمایندگان مجلس ،کارمندان حداقلیبگیر دولت
از این قاعده مستثنا شدند و کف حقوق کارمندان
دولت با 60درصد افزایــش از 3.5میلیون تومان
به 5.6میلیون تومــان افزایش یافــت .در ادامه،
مذاکرات مزدی شرکای اجتماعی در شورایعالی
کار نیز با همراهی دولت به این مصوبه ختم شــد
که دســتمزد کارگران حداقلیبگیر 57.4درصد
افزایش پیدا کند و با افزایــش 41.7درصدی بن

کارگری و رشــد 44.4درصدی حق مسکن ،کف
مزد و مزایــای دریافتی یک کارگــر مجرد بدون
سابقه کار به 5میلیون و 679هزار تومان برسد که
تقریبا با حقوق کارمند حداقلیبگیر برابر است .در
حقیقت ،تعیین دستمزد کارگران برای سال1401
که 57.4درصد باالتر از دستمزد پایه سال1400
بود ،تا حدود زیادی با همراهی دولت و بهخصوص
وزارت کار و معاون روابط کار این وزارتخانه محقق
شد؛ بهگونهای که برای نخستینبار طي سالهاي
اخیر ،تکلیف حداقل مزد کارگران 2هفته قبل از
پایان سال روشن شد.
ماجرای سایر سطوح مزدی

پس از توافق شرکای اجتماعی روی حداقل مزد،
مذاکرات برای تعیین مزد کارگران در سایر سطوح
مزدی ادامه پیدا کرد .اگرچه در ابتدای کار ،موضع
دولت به کارفرمایان نزدیک بود و بر افزایش اندک
مزد کارگران در سایر سطوح مزدی تأکید داشت
اما در ادامه با چرخش از مواضــع قبلی با افزایش
38درصدی مزد پایه بهاضافه رقم ماهانه 515هزار
تومان موافقت کــرد .این اقدام دولــت بهعنوان
کارفرمای بزرگ ،عمال کارفرمایان بخش خصوصی
را در معرض کار انجامشده قرار داد .در نتیجه آنها
هم مصوبه مزد را با قبول تنگنای معیشت کارگران
و البته وعده دولــت برای حمایــت از بنگاههای
کوچک و متوســط امضــا کردند؛ امــا بعدا دلیل
چرخش موضع دولت مشخص شد.
در حقیقــت ،نمایندگان دولت در شــورایعالی
کار با امید بــه اینکه درنهایت پیشــنهاد افزایش
10درصدی مزد کارگران و بازنشستگان فعال در
دســتگاههای دولتی و عمومی در الیحه بودجه از

سوی شورای نگهبان و مجلس تأیید خواهد شد،
خود را از فشــار افزایش 38درصدی مزد در سایر
ســطوح ایمن میدانستند و شــاید برای کسب
وجهه عمومی در طبقه کارگر ،از جیب کارفرمایان
بخش خصوصی با این افزایــش موافقت کردند؛
غافل از اینکه شــورای نگهبان ،پیشنهاد افزایش
10درصدی مزد کارگــران مشــمول قانون کار
فعال در دســتگاههای دولتــی و عمومی را مغایر
با قانون تشــخیص میدهد و دولت نیز باید برای
مزد کارگران خود بــه مصوبه شــورایعالی کار
پایبند باشد.
در این شــرایط ،شــایعه لغــو مصوبــه مزدی
شورایعالی کار در جامعه و رســانهها پیچید که
البته از طــرف نمایندگان کارگــری و وزارت کار
تکذیب شد.
در ادامه منابع آگاه اعالم کردنــد دولت بار دیگر
پیشنهاد افزایش 10درصدی مزد کارگران فعال
در دستگاههای دولتی و عمومی را در هیأت وزیران
تصویب کرده و برخالف قانون میخواهد آن را اجرا
کند؛ اما یافتههای همشهری حاکی از این است که
شکایت گروههای کارگری علیه این اقدام در دیوان
عدالت اداری ثبت شده و بهزودی رأی الزماالجرای
دیوان در رد افزایش 10درصدی مزد ابالغ خواهد
شد که در این صورت غائله تغییر فرایند تعیین مزد
کارگران ختم به خیر خواهد شد.
پیش از این دولت عیدی کارگران مشمول قانون
کار در دستگاههای دولتی را براساس قانون خدمات
کشــوری واریز میکرد اما در پایان سال 1400با
رأی دیوان عدالت اداری مجبور به اجرای قانون کار
شد و عیدی این افراد را به میزان 2برابر آخرین مزد
دریافتی تا سقف 3برابر حداقل مزد پرداخت کرد.

همزمان با آغاز عرضه محصوالت خودروسازان در سامانه یکپارچه و بورس کاال ،قیمت خودرو در بازار با کاهش مواجه شد
ساخت مسکن برای کمدرآمدها
با وام بانکی
معاون وزیر راه و شهرسازی  ۸۰درصد هزینه ساخت مسکن
دهکهای اول تا سوم جامعه را از محل تسهیالت بانکی اعالم
و تاكيد کرد :مبلغ و سود تسهیالت متفاوت و بر اساس دهک
درآمدی افراد تنظیم شده است .محمود محمودزاده ،با بیان
اینکه عملیــات اجرایی  ۴۴۰هزار واحــد طرح نهضت ملی
مسکن در  ۶ماه گذشته آغاز شده است ،افزود :در مجموع یک
میلیون و  ۳۰۰هزار واحد در دست اجرا داریم که از جمله آن
ساخت  ۵۳۶هزار واحد شــهری و  ۱۵۸هزار واحد روستایی
اســت و  ۱۴۷هزار واحد را نیز مردم با دریافت تســهیالت
میسازند .او با اعالم اینکه تعداد واحدهای در حال ساخت تا
پایان تابستان امسال به  ۲میلیون واحد خواهد رسید ،افزود:
دست کم  ۵۰درصد هزینه تمام شــده مسکنهای نهضت
ملی از تسهیالت بانکی تأمین میشــود که در چهار مرحله
فونداسیون ،اسکلت ،سفت کاری و نازک کاری واریز میشود.
معاون مســکن و ســاختمان وزیر راه و شهرســازی افزود:
متقاضیان هم جدا از  ۴۰میلیون آورده اولیه زمان نام نویسی،
الباقی سهم خود را طی  ۴مرحله ،بعد آغاز ،فونداسیون ،سفت
کاری و نازک کاری پرداخت میکنند .او افزود :در بیشــتر
شهرهای کشور یعنی شــهرهای زیر صد هزار نفر جمعیت،
پالکهای یک طبقه یا دو طبقه در حال ســاخت است ،لذا
قیمت تمام شــده و سرعت ســاخت با بلند مرتبه سازی در
شهرهای بزرگ کامال متفاوت است.
محمــودزاده میانگین متــراژ واحدهای در حال ســاخت
شهرهای بزرگ و کوچک را به ترتیب تا  ۷۵و  ۱۰۰متر اعالم
کرد و گفت :آخرین عددی که آذر سال گذشته برای ساخت
یک متر مربع مســکن در طرح نهضت ملی اعالم کردیم ۴
میلیون و  ۷۵۰هزار تومان بود و همه واحدهایی که در ماههای
آینده تحویل متقاضیان داده میشود در همین حدود است.

کارخانههای تولیدی محصوالت شــوینده و بهداشــتی فعال
مجوزی برای افزایش قیمت ندارند و هرگونه تغییر قیمتی در
زمینه این اقالم گرانفروشی و تخلف است .به گزارش همشهری،
روز گذشته نامهای بدون تاریخ ،مهر و امضا در سربرگ انجمن
صنایع شوینده ،بهداشتی و آرایشی در سایتها و فضای مجازی
منتشر شد که از افزایش  30تا 80درصدی قیمت اقالم شوینده
شامل پودرهای شوینده دستی و ماشینی ،مایعات دستشویی
و ظرفشویی ،شامپو ،صابون و خمیردندان خبر میداد .انتشار
این نامه بالفاصله با واکنش مقامهای دولتی مواجه شد .پایگاه
اطالعرسانی دولت اعالم کرد :جدول مربوط به افزایش قیمت
انواع مواد شــوینده در فضای مجازی غیرمستند و غیرواقعی
است .انجمن صنایع شوینده ،بهداشتی و آرایشی نیز در اطالعیه
جداگانهای فهرست منتشرشــده را تکذیب کرد .دبیر انجمن
صنایع شوینده ،بهداشتی و آرایشی روز گذشته در گفتوگو با
همشهری ضمن رد شایعه افزایش قیمت تولیدات این صنایع،
گفت :هنوز هیچ اتفاقی درخصوص افزایش قیمت محصوالت
شوینده و بهداشــتی نیفتاده و من نمیدانم این شایعه از کجا
شروع شده است .جمشید فروزش با اشاره به اینکه انجمن هنوز
درخصوص تغییر قیمت تولیدات این صنایع تصمیمگیری نکرده
است ،اضافه کرد :فهرستی که در فضای مجازی دستبهدست
شــده فاقد تاریخ و مهر و امضاست و اگر انجمن صورتجلسهای
هم در اين زمینه تنظیم کرده یا مصوبهای داشــته باشد حتما
باید این مصوبه دارای مهر ،امضا و تاریخ باشد تا جنبهای قانونی
بهخود گیرد.

آغاز بهکار 2درگاه فروشخودرو

با آغاز به کار 2درگاه فروش خودرو یکی از طریق سامانه
یکپارچه وزارت صنعــت و دیگری از طریق ســامانه
خودرو
معامالتی بورس کاال گام نخست افزایش عرضه خودرو
برداشته شد و همزمان با این رویداد از روز گذشته قیمتها در بازار خودرو
شروع به نزول کرد .انتظار میرود با افزایش عرضه و بهدنبال آن افزایش
تولید در ماههای آینده قیمت خودرو به ثبات برسد.
به گزارش همشهری ،ظرف 2روزگذشته 2درگاه فروش خودرو رسما
فعالیتشان را آغاز کردند .قرار اســت با آغاز فعالیت این 2درگاه عرضه
خودرو افزایش یابد .بر همین اساس از روز سهشنبه ابتدا سامانه یکپارچه
تخصیص خودرو ،متعلق به وزارت صنعت ،آغاز بهکار کرد ،دیروز نیز با
عرضه خودروی کارا ،تولید شده در بهمنموتور ،عرضه خودرو در بورس
کاال آغاز شد.

ساماندهی بازار خودرو از طریق بورس کاال وجود دارد .رئیس کمیسیون
اقتصادی مجلس نیز در اینباره گفت :انتظار نمایندگان مجلس از دولت
بهعنوان مجری قانون ،استفاده از فضای قانونی و شفاف بورس کاال برای
عرضه خودرو است .محمدرضا پورابراهیمی افزود :عرضه خودرو در بورس
کاال بهدلیل شفاف بودن ،درج تمام اطالعات تخصصی مرتبط با طرف
عرضه و تقاضا و نیز شفافیت قیمتی امکان نظارت را در حوزه اقتصادی
کشور بهجای یک بازار کامال سنتی ،غیرمشخص و غیرشفاف همچون
سازوکار قرعهکشی فراهم میکند.
او تأکید کرد :امیدواریم با همراهی وزارت صمت و وزارت اقتصاد و سایر
نهادها ،عرضه خودرو در بورس انجام شــود که این اتفاق در میانمدت
و بلندمدت به افزایش کیفیت خودروها ،عادالنه شــدن قیمتها و نیز
شفافیت همه اطالعات و دادهها کمک میکند و نتیجه آن ،بهبود شرایط
خودروسازان و حمایت از مصرفکنندگان است.

طبق اعالم وزارت صنعت قرار است در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو
هر فصل  200تا 300هزار خودرو برای قرعهکشی عرضه شود .در گذشته
حجم عرضه خودرو در هر بار عرضه در حدود چند10هزار دستگاه بود.
همچنین قرار است از طریق این سامانه واسطهگری خودرو نیز حذف
شود ،این سامانه بهگونهای طراحی شده است که اگر خریداری ،خودروی
خود را در بازار با قیمت باالتری فروخت ،به راحتی شناسایی و مشمول
مالیات شود .مسئوالن وزارت صنعت انتظار دارند این موضوع به حذف
تقاضاهای کاذب در بازار منجر شود .با این حال ،این سامانه ،منتقدانی
نیز دارد بهطوری که فربد زاوه ،کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه
مشکل بازار خودرو در نشانی وبسایت اینترنتی نیست که با عوض کردن
آن مشکل حل شود ،گفت :مشکل در ساختارهای اقتصاد کالن است.

کاهش قیمت در بازار

سامانه یکپارچه تخصیص خودرو

سامانه بورس کاال

دیروز و به فاصله یکروز بعد از آغاز بهکار ســامانه یکپارچه تخصیص
خودرو ،بهمنموتور هم 2محصول خــود را در بورس کاال عرضه کرد تا
در مجموع ۲۹دستگاه کارای 2کابین با قیمت پایه ۳۰۱میلیون تومان

و ۲۶دستگاه کارای تککابین با قیمت پایه ۲۹۱میلیون تومان فروخته
شود.
نکته قابل توجه در این معامالت این بود که برای نخستینبار یک شرکت
خودروساز توانست محصول خود را با قیمت تعادلی در بازار عرضه کند،
خریداران نیز حتی با درنظر گرفتن مالیات ،مالیات ب ر ارزشافزوده ،هزینه
پالکگذاری و بیمه شخص ثالث ،قیمت پایینتری نسبت به بازار برای
خرید خودرو پرداخت کردند؛ در نتیجه خرید خودرو از بورس کاال برای
آنها ارزانتر از بازار بود.
عرضه خودرو در بورس کاال راهکاری اســت که در یکســال گذشته،
کارشناســان و نمایندگان مجلس ،آن را بهعنــوان جایگزین قانونی و
مناسب قرعهکشی خودرو مطرح کردهاند .بهتازگی احسان خاندوزی،
وزیر اقتصاد نیز گفته اســت :عرضه خودرو در بــورس کاال میتواند به
سازوکار قیمتگذاری ،شفافیت دسترسی خریداران و زدودن رانتها
در بستری رقابتی کمک کند و در فضای تعاملی دولت و مجلس امکان

همزمان با آغاز بهکار 2درگاه جدید فــروش خودرو ،دیروز قیمت انواع
خودرو در بازار بین  2تا 7میليون تومان کاهش یافت .برخی گزارشها
نشــان میدهد قیمت بعضی خودروهای خارجی حتی تا 60میلیون
تومان هم نزول کرده است .سعید موتمنی ،رئیس اتحادیه نمایشگاهداران
خودروی تهران ،با تأیید این مطلب گفت :تا پیش از رونمایی از سامانه
ثبتنام خودرو ،قیمتها در بازار با افزایش مواجه شده بود ،اما در یکی،
2روز گذشته شاهد افت قیمتها بودهایم .او افزود :در چند روز گذشته
قیمت برخی خودروهای داخلی ازجمله دنا و پژو ۲۰۷دندهای بین ۱۰
تا ۱۲میلیون تومان و برخی خودروهــای مونتاژی ازجمله هایما اس۷
بین  ۴۰تا ۶۰میلیون تومان کاهش یافته است .فعاالن بازار خودروهای
خارجی میگویند :بهدلیل آغاز به کارسامانه یکپارچه تخصیص خودرو و
قوت گرفتن احتمال آزادسازی واردات ،قیمت برخی خودروهای خارجی
با کاهش مواجه شده اســت .به باور آنان ،واردات خودروهای خارجی
حتی اگر ۱۰۰درصد هزینههای ورودی داشته باشد ،قیمتهای فعلی
را خواهد شکست.

زمان تغییر قیمتها مشخص نیست

اوایل اردیبهشــتماه و همزمان با رشــد قیمتهای جهانی،
زمزمههایی درباره احتمال افزایش قیمت شــویندهها شنیده
شد .از سوی دیگر این اقالم در ســالهای اخیر با توجه به تورم
و رشد هزینههای تولید و تغییرات نرخ ارز ،هر سال درصدی از
رشد قیمت را تجربه کردهاند و بهنظر نمیرسد امسال نیز این
قاعده اســتثنابردار باشد .در چنین شــرایطی ،بهرغم تکذیب
شایعه افزایش قیمت شویندهها ،مصرفکنندگان ،با استناد به
تجربههای گذشته ،درباره افزایش قیمت محصوالت پرمصرفی
مثل شامپو و پودرهای شوینده در آینده نگرانند .دبیر انجمن
صنایع شوینده ،بهداشتی و آرایشی در اینباره به همشهری گفت:
با توجه به اینکه نهادههای تولید و هزینههای حقوق و دستمزد
بهشدت باال رفته احتمال اینکه درصدی از تعدیل قیمت را داشته
باشیم وجود دارد ولی اینکه این تغییرات به چه میزان باشد و چه
زمان اتفاق بیفتد ،هنوز چیزی مشخص نیست .فروزش در پاسخ
به این پرسش که انجمن چه زمان این موضوع را در دستور کار
قرار میدهد ،گفت :فعال با توجه به شرایط حساس بازار نمیتوانم
در این زمینه اظهارنظری داشته باشــم اما آنچه مسلم است تا
زمان اعالم رســمی تغییر قیمت محصوالت ،هرگونه افزایش
قیمتی غیرقانونی است.
تأثیر لیستهای قیمتی بر بازار

افزایش نرخ شویندهها در شرایطی تکذیب شده است که پیش
از این نیز فهرستهای مشــابه دیگری از افزایش قیمت دیگر
محصوالت در فضای مجازی منتشر شده بود که بالفاصله تکذیب
تشکلهای تولیدی را بهدنبال داشــت اما آنچه در عمل اتفاق
افتاد این بود که مصرفکنندگان مجبور شدند محصوالت مورد
نیازشان را با همان فهرستهای تکذیب شده بخرند .در اغلب
موارد بهویژه در ماههای اخیر مشاهده شده کمی بعد از انتشار
فهرستهایی از این دست ،قفسههای فروشگاهها از کاال خالی
میشود و این اقالم یا با خریدهای هیجانی سر از انباری خانهها
در میآورد و یا به قصد فروش با قیمت باالتر به انبار فروشگاهها
بازمیگردد .این سناریوی تکراری از دیماه سال گذشته برای
روغن و در یکماه گذشته براي ماکارونی رخ داد.
رشد قیمت به ارزبری بستگی دارد

نکتهای کــه درباره افزایــش قیمت شــویندهها و محصوالت
بهداشــتی وجود دارد ،درصدهای متفاوت افزایش قیمت این
اقالم اســت .آبان ســال ،99قیمت مصوب 6محصول شوینده
و بهداشــتی شــامل پودر ماشینلباسشــویی ،صابون ،مایع
ظرفشویی ،مایعدستشویی ،خمیردندان و شیشهپاککن رشد
۴۰درصدی را تجربه کرد و قیمت ســایر محصوالت شوینده
و بهداشــتی ۳۰درصد افزایش یافت .در سال 1400هم درصد
تغییرات در برخی محصوالت متفاوت بود .مایع دستشــویی،
مایع ظرفشویی ،پودر و مایع لباسشویی ،صابون ،خمیردندان و
محصوالت دارای تریگر ،حداکثر ۲۵درصد افزایش یافت و سایر
محصوالت شوینده ،بهداشتی و آرایشی حداکثر ۲۰درصد گران
شدند .فروزش ،دلیل این موضوع را درصد متفاوت وابستگی این
محصوالت به مواد پایه و مواد وارداتی اعالم کرد و گفت :بعضی از
شویندهها و محصوالت بهداشتی مثل پودرهای شوینده درصد
وابستگی ارزی بیشتری دارند که با توجه به شرایط غیرعادی
اقتصاد جهانی ناشی از مشــکل اوکراین و روسیه و همچنین
افزایش دستمزد ،تولید این اقالم برای شرکتها با هزینه بیشتری
همراه است .دبیر انجمن صنایع شوینده ،بهداشتی و آرایشی از
اعالم رقمی دقیق برای افزایش احتمالی قیمت محصوالت این
صنایع خودداری و ضمن آن تأکید کرد :در تعامل میان انجمن و
نهادهای تصمیمگیر در زمینه قیمت نهایی محصوالت ،انجمن
تالش خواهد کرد برای رفاه حــال مصرفکنندگان با توجه به
افزایش قیمت کاالهای اساسی ،حداقل ممکن را برای افزایش
قیمت شویندهها درنظر بگیرد.

پنجشنبه  29اردیبهشت 1401
شماره 8500

جشنواره

دعوای قهرمان به کن رسید

آرش نهاوندی؛ مترجم

کن متفاوت با فیلمهای متفاوت

فیلمهای روز اول با استقبال سرد منتقدان روبهرو شدند

آخرین کات

مانوهال دارگیس با اشاره به طوالنیبودن فیلم زامبی – کمدی
«آخرین کات» به کارگردانی میشل هازاناویسیوس از فرانسه،
در نیویورک تایمز درباره این فیلم نوشــته است :پیش از فیلم
«آخرین کات» فیلمهای بدتری هم در مراسم افتتاحیه جشنواره
کن نمایش داده شده بودند که البته بالفاصله و بهراحتی نمیتوان
اســامی همه آنها را به خاطر آورد .او فیلــم «آخرین کات» را
نسخهای بازسازیشده و طوالنی و خستهکننده و کسلکننده از
یک فیلم ترسناک نازل ژاپنی توصیف کرد .در پایان نیز این منتقد
اینگونه نتیجهگیری کرداین فیلم در کنفرانس مطبوعاتی پس
از نمایش فیلم بهطور خیلی سخاوتمندانهای توسط خبرنگاران
مورد استقبال قرار گرفته است .یکی از نکات جالبتوجه درباره
فیلم «آخرین کات» این است که این فیلم پیش از نمایش در کن
«زد» نام داشت که با توجه به اینکه ارتش روسیه از حرف «زد»
روی تانکهای خود در زمان تهاجم به اوکراین استفاده میکند،
نام فیلم در نهایت به «آخرین کات» تغییر پیدا کرد.
همسر چایکوفسکی

همســر چایکوفســکی فیلم تاریخی بــه کارگردانــی کریل
سربرنیکوف از روسیه اســت .در این فیلم بازیگرانی نظیر آلیونا
میخایلوا و اودین بیرون نقشآفرینی کردهاند .این فیلم ازجمله
فیلمهای حاضر در بخش رقابتی جشــنواره کن اســت .کریل
ســربرنیکوف در فیلم «همسر چایکوفســکی» داستان همسر
چایکوفسکی ،آهنگســاز مشــهور روس را روایت میکند که
نمیتواند برخــی از رفتارهای خارج از عــرف و عجیب و غریب
همسرش را تحمل کند .داستان این فیلم در دوران امپراتوری
روسیه و در سالهای میانی قرن نوزدهم میگذرد.
8کوه

«8کوه» فیلمی به کارگردانی فلیکس فانگرونینگن از بلژیک
است .داستان این فیلم درباره دوستی و راجع به کودکانی است
که در بزرگسالی قصد دارند برای همیشــه خانه را ترک کنند
رد پای پدران خــود را از خاطر پاک کنند .امــا آنها با گذراندن
ماجراهای پرپیچوخم دوباره به خانه بازمیگردند .پیترو پسری
است اهل شــهر و برونو آخرین کودک متولدشده در روستایی
کوهستانی است.
درحالیکــه برونو به دهکده کوهســتانی زادگاه خــود وفادار
مانده ،پیترو مدام از شهر به کوهســتان میرود و دوباره به شهر
بازمیگردد .پیترو و پرونو در جریان آشنایی با یکدیگر بهمعنای
دوستی واقعی و طوالنیمدت پی میبرند.

خبر
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فرهادی تکذیب کرد ،سازنده مستند «دو سر برد ،دو سر باخت» حکم دادگاه رو کرد
سینما

خریداران بخــش مجازی
نمایشگاه تا پایان روز هفتم،
سهشنبه 27اردیبهشت ،در
مجموع 475هزار نســخه
کتاب بــه ارزش 42میلیارد
و 200میلیون تومان خرید کردند .روابطعمومی نمایشگاه با
اعالم این خبر افزود که این 475هزار نسخه در قالب 225هزار
بسته خریداری شده است.
شرکت ملی پست جمهوری اسالمی ایران هم تاکنون 50هزار
بسته را بهصورت رایگان ،ارسال کرده و تحویل خریداران بخش
مجازی نمایشگاه کتاب تهران داده است .با وجود تعطیل بودن
بخش حضوری نمایشــگاه کتاب تهران بهدلیل آلودگی هوا،
بخش مجازی اما همچنان فعال بود.

شهاب مهدوی
روزنامه نگار

همانطور که پیشبینی میشــد ماجرای دعوای
حقوقی فیلم قهرمان به جشــنواره کن رسید .با
توجه به حضور فرهــادی بهعنوان یکی از داوران
کن امسال ،میشد حدس زد که ماجرای اختالف
کارگردان اســکاری ســینمای ایران با یکی از
هنرجویانش ،یکی از حاشــیههای فســتیوال را
رقم بزند.
سال گذشته آزاده مســیحزاده ،کارگردان فیلم
«دو ســر برد ،دو ســر باخت» اقتباس فرهادی
از مســتندش را در فیلم قهرمان پیش کشــید.
مسیحزاده که قب ً
ال هنرجوی فرهادی در یکی از
مؤسسات آموزشی هنری بوده براساس ماجرای
واقعی یک زندانی شیرازی مستندی را به توصیه
فرهادی بهعنوان کار کالسی ساخته بود .مدتی
بعد اصغر فرهادی براســاس همین ماجرا فیلم
قهرمان را کارگردانی کرد .در روزهایی که قهرمان
اکران شد ،بحث مستندی که سازندهاش مدعی
بود فرهادی براســاس فیلم او فیلمنامه اثرش را
نوشته به رسانهها راه یافت؛ ماجرایی که در نهایت
به دعوایی حقوقی منجر شد و طرفین از یکدیگر
شکایت کردند.
درباره اینکه دقیقا در مرحله دادگاه چه اتفاقی رخ
داد طرفین دعوا روایتهای متفاوتی ارائه دادند.
هرچه بود انعکاس این داســتان در رســانههای
بینالمللی به زیان فرهادی تمام شد؛ هرچند این
رسانهها بعدها گزارشهای خود را تصحیح کردند.
وقتی فرهادی بهعنوان یکی از داوران جشــنواره
کن امســال معرفی شــد ،قابل حدس بود که او
در مهمترین فستیوال ســینمایی جهان ،درباره
این موضوع به صحبت بپــردازد؛ اتفاقی که روز
سهشنبه و در آســتانه آغاز کن ،رخ داد.فرهادی
با توضیحاتش کوشــید از مهمترین حاشیه کل
دوران فعالیت هنریاش ابهامزدایی کند .اما هنوز
چند ساعت از اظهارنظر فرهادی نگذشته بود که
طرف دیگر دعوا سندی رو کرد که نشان میداد او
دعوای حقوقی را از کارگردان قهرمان برده است؛
طوری که بهنظر میرسد دعوای مالکیت هنری
قهرمان در روزهایی که کارگردانش داور جشنواره
کن است ،وارد مرحلهای تازه شده است.
فرهادی :من در دادگاه محکوم نشدم

اصغر فرهادی برای نخستینبار در انظار عمومی
درباره اتهام سرقت هنری فیلم «قهرمان» صحبت
کرد و این موضوع را بهشدت تکذیب کرد.
کارگردان برنده اسکار ایرانی بعدازظهر سهشنبه
 ۱۷مهدر کنفرانس خبری هیأت داوران جشنواره
کن گفت :فیلم من براساس آن مستند نبود .من
فکر میکنم موضوع بدون شک روشن خواهد شد
و متأسفم که اینقدر احساس بد ایجاد شده است.
پرونده شکایت دانشجوی ســابق فرهادی به نام
آزاده مسیحزاده که او را متهم کرده ایده فیلمش
را از مستندی که در سال  ۲۰۱۴در کارگاهی در
تهران ســاخته بود ،کپی کرده در حال رسیدگی
اســت.اصغر فرهادی در کنفرانــس مطبوعاتی
جشنواره در اینباره گفت :من هیچوقت مستقیما
در این مورد صحبت نکردهام .بسیاری از اطالعات
منتشر شده رسانهها که شما گرفتهاید ،اطالعات

اصغر فرهادی در کنار داوران جشنواره کن

اگرچه امســال مراســم افتتاحیه جشــنواره کــن بهویژه با
فروکشکردن شیوع کرونا ،بســیار پرزرقوبرقتر از سالهای
قبل با حضور پررنگ ســتارگان ســینما برگزار شد ،اما حضور
رئیسجمهــور اوکراین در مراســم افتتاحیه ضمن اســتقبال
حاضران در مراســم افتتاحیه ،واکنشهــای ض دونقیضی را در
سایر محافل هنری و سیاسی برانگیخت .برخی با اشاره به اینکه
در کن تنها سینماگران و ستارگان سینما و اهالی صنعت سینما
حضور مییابند و تاکنون سابقه نداشته هیچ سیاستمداری چه
رسد به رئیسجمهور یک کشــور در مراسم افتتاحیه جشنواره
کن سخنرانی کند و به مسائل سیاســی نیز در سخنان خود در
یک مراسم تماما هنری اشــاره کند ،نسبت به حضور ولودیمیر
زلنسکی در مراسم افتتاحیه این جشنواره معتبر سینمایی انتقاد
کردهاند .این مسئله سبب شد مراســم افتتاحیه متفاوتیبرای
هفتا دوپنجمین دوره جشنواره کن رقم بخورد .عالوه بر این فیلم
افتتاحیه این جشنواره بهرغم تشویق 4دقیقهای تماشاگران نیز
واکنشهای متفاوتی را میان تماشاگران و منتقدان برانگیخت
و برخی از منتقدان از آن انتقاد کردنــد .در کنار فیلم «آخرین
کات» ،که بهعنوان فیلم افتتاحیــه به نمایش درآمد ،فیلمهای
«همسر چایکوفسکی» به کارگردانی کریل سربرنیکوف از روسیه
و «8کوه» ســاخته فلیکس فانگرونینگن از بلژیک در روز اول
جشنواره کن به نمایش درآمدند.

نادرســت بود و بعدا اصالح شــد؛ بنابراین فکر
میکنم باید با توجه به اطالعات صحیح ،وضعیت
را تصحیح کنیم.
این کارگردان افزود :این مســتند چیزی بود که
من در یک کارگاه فیلمســازی دیدم و درباره آن
با دانشــجویم صحبت کردم ،اما خیلی بعد فیلم
«قهرمان» را ســاختم و نمیتوان به آن بهعنوان
یک سرقت ادبی نگاه کرد .درواقع در «قهرمان»
آنچه در فیلم وجود دارد چیــزی کامال متفاوت
است .کارگردان «فروشــنده» ادامه داد :ما باید
ببینیم چرا برخی از روزنامهنگاران این اطالعات
نادرســت را منتشــر کردهاند .کاری که ما انجام
میدهیم ساختن فیلمهای داستانی است و کاری
که من در فیلم «قهرمان» انجام دادم به کارگاهی
که به آن اشــاره کردم مربوط نیســت .فیلم من
براســاس یک رویداد روز بود .این مستند و فیلم
من صرفا براساس اتفاقی است که 2سال قبل از
کارگاه رخ داده است .وقتی رویدادی رخ میدهد و
توسط مطبوعات کشف میشود ،آنگاه به اطالعات
عمومی تبدیل میشــود و میتوانید کاری را که
دوست دارید با آن انجام دهید .میتوانید داستانی
بنویسید یا فیلمی درباره آن رویداد بسازید؛ بدون
اینکه یکی کپی دیگری باشد.
فرهادی افزود :شما میتوانید به اطالعات مربوط
به این اتفاق نگاه کنید .فیلم «قهرمان» تنها یک
تفسیر از این اتفاق است؛ درحالیکه آن مستند
یک کار براســاس مدرک و ســند بود و اصال آن
برداشت نبود .کارگردان «جدایی نادر از سیمین»
تأکید کرد :روزنامهای که به آن اشاره میکنید که
در مورد سرقت ادبی در آن صحبت شده درواقع

اطالعاتش صحیح نیســت و این مورد توســط
مراجع قضایی در حال بررســی است .یک هیأت
منصفه برای قضاوت در ایــن پرونده وجود دارد،
اما ما نمیدانیم که این پرونده چه زمانی رسیدگی
خواهد شد .این یک فرایند بسیار طوالنی است.
فرهادی در پایان گفت :بدیهی است که این اتفاق
کمی احساس ناخوشایندی ایجاد کرده است ،اما
فیلم من براساس مستند ساخته نشده است .حتی
پیشنهاد شد که درآمد فیلم بین ما تقسیم شود.
فکر میکنم بدونشــک موضوع روشن خواهد
شد و متأســفم که اینقدر احساس بد ایجاد شده
است ،اما امیدوارم این اطالعات اشتباهی که در
مورد این موضوع نوشته شده اصالح شود؛ حتی
در اخبار گفته شــده است که من محکوم شدهام
که اشتباه است.
واکنشکارگردانمستنددوسربرد،دوسرباخت

ســاعاتی بعد از انتشــار صحبتهای فرهادی،
آزاده مســیحزاده ،کارگردان مستند دو سر برد،
دو ســر باخت متنی را بهعنوان صفحه  ۱۴قرار
نهایی دادسرا منتشــر کرد که در آن به صراحت
بر شباهتهای این مستند با فیلم قهرمان تأکید
شده بود .اینکه انتشــار متن دادگاه توسط یکی
از طرفین دعوا و پیش از اعالم نظر رســمی مقام
قضایی به لحاظ حقوقی درســت است ،نکتهای
است که باید کارشناسان دربارهاش قضاوت کنند.
آنچه مشهود است آمادگی کامل آزاده مسیحزاده
برای پاسخگویی به دفاعیهای است که کارگردان
قهرمان از خود بــه عمل آورد .درواقع ســازنده
مستند دو سر برد ،دو سر باخت ،دعوای حقوقی

در انتظار سکانس بعدی
مکث

با توجه به متنی که کارگردان مستند دو سر برد ،دو سر باخت بهعنوان نظر نهایی دادسرا منتشر
کرده و درصورت تأیید حکم بهصورت رسمی ،فرهادی در ماجرای اقتباس قهرمان از این مستند،
مقصر شناخته شده است؛ موضوعی که حاشیههای تازهای را برای او بهدنبال خواهد داشت و نکته
اینجاست که فرهادی بهعنوان داور در کن حاضر است و در روزهای پایانی فستیوال احتماال در
معرض مواجهه با سؤاالت تاز ه خبرنگاران قرار خواهد گرفت .به این ترتیب کن امسال با حاشیهای
داغ و ایرانی آغاز شده و به استقبال روزهای آتی خواهد رفت.

قهرمــان را وارد فاز تازهای کرد کــه باید منتظر
واکنشهــای احتمالی بعدی هم بــود؛ هرچند
برخی رســانهها دیروز این تحلیل را ارائه کردند
که لحن و برخی عبارات کارگــردان قهرمان به
شکلی بوده که گویی او از صادر شدن حکم دادگاه
علیهاش اطالع داشته است .به هر حال براساس
آنچه آزاده مســیحزاده بهعنوان برگ چهاردهم
حکم دادگاه منتشــر کرده ،فرهادی دادگاه را به
هنرجوی سابقش باخته است .در این متن چنین
آمده است« :آنچه از اوراق و محتویات این پرونده
و بررسی دالیل و مدارک و مستندات موجود در
پرونده بهخوبی روشن و مشــخص میشود ،آن
اســت که دقیقا همین برداشــت آقای فرهادی
رخ داده است و ایشان از مســتندی که براساس
تالشها و اقدامات خانم مســیحزاده در تهیه و
تدوین مستند دو سر برد ،دو سر باخت مصروف
داشــته اســت ،بهرهبرداری کرده و براساس آن
قهرمان را تهیه و تنظیم و از آن مستند ،بهعنوان
یک منبع و ارجاع استفاده کرده است .موید این
ادعا که به شهادت راشها و فیلمهای ضبط شده
کالس ،آقای فرهادی حین کالس چند مرتبه از
خانم مسیحزاده ســؤال میکند که آیا همه این
موارد را که میگویی فیلمش را هم ضبط کردهای
و فیلم و عکس تنها و یک نفره از ســوژه زندانی
مهریه در شیراز داری یا خیر؟ که نهایتا در زمان
ساخت فیلم قهرمان از مجموعه این اطالعات بهره
برده است .آنچه مهم اســت اینکه استفاده آقای
فرهــادی از اقتباس و برشهایــی از یک رویداد
گذشته ،تا جایی اســت که بخش اعظم و عمده
فیلمنامه قهرمان (از حیث محتوا و نه از حیث فنی
و تکنیکال) از مستند خانم مسیحزاده گرفته شده
است؛ چراکه در بررسی موارد تشابه و همرسانی
محتوای هر دو اثر(مستند دو سر برد ،دو سر باخت
و فیلم قهرمان) این مســئله به وضوح مشخص
اســت که آقای فرهادی بیش از 40مورد ،مقطع
مؤثر و جریانساز در فیلم قهرمان را از جزئیات و
تالشها و پژوهشهای مصرانه و شبانهروزی خانم
مسیحزاده استفاده کرده است».
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از آتشبس 3تا عطرآلود
شــورای صــدور پروانــه
ساخت سینمایی در جلسه
اخیر بــا 3فیلمنامه موافقت
کرد .به گزارش همشــهری،
فیلمنامههــای «ســتاره
ســینما» به تهیهکنندگــی احســان ظلیپور و کارگردانی و
نویسندگی عادل تبریزی« ،آتشبس »۳به تهیهکنندگی محمد
نیکبین و کارگردانی و نویسندگی تهمینه میالنی و «عطرآلود»
به تهیهکنندگی یوســف منصوری (حوزه هنری) و کارگردانی
هادی مقدمدوست و نویسندگی حسین حسنی ،موافقت شورای
پروانه ساخت سازمان سینمایی را اخذ کردند.

اکران

اکران «علفزار» به تعویق افتاد
درحالیکــه قــرار بود
«علفزار» از روز گذشته
روی پــرده ســینماها
برود ،اکران این فیلم به
تعویق افتاد .به گزارش
همشــهری ،اینطــور
که پخشکننده علفزار اعــام کرده علــت تعویق اکران
آمادهنشدن نسخههای این فیلم است .علفزار از فیلمهای
شاخص جشنواره چهلم فجر بود و تا آخرین روزها در فهرست
آثار برگزیده مردمی حضور داشت .موضوع ملتهب علفزار
ازجمله مواردی بود که رســانهها در زمان جشــنواره به آن
اشــاره کردند.علفزار به نویســندگی و کارگردانی کاظم
دانشــی و تهیهکنندگی بهرام رادان محصول سال۱۴۰۰
است .روز سهشنبه سازمان سینمایی اعالم کرده بود اکران
فیلم «علفزار» از چهارشنبه ۲۸اردیبهشت آغاز خواهد شد.
سعید خانی ،مدیر دفتر پخش خانه فیلم که پخش «علفزار»
را برعهده دارد ،اعالم کرد با توجه به آمادهنبودن نسخه نهایی
و تبلیغات فیلم اکران از اوایل هفته آینده آغاز میشود .خانی
در این مورد به سینمادیلی گفت« :ما همه برنامهریزیهایمان
برای اکران «علفزار» در ۱۸خرداد بود .اما طی صحبتهایی
که امروز دوستان در سازمان سینمایی با ما داشتند و با توجه
به افت فروش فیلمها قرار شــد این فیلم زودتر اکران بشود،
اما در این شرایط مراحل فنی و آمادهسازی نسخ ه نهایی فیلم
هنوز تمام نشده و ما در تالشیم فیلم را آماده نمایش کنیم و
همزمان بتوانیم شرایط را برای یک تبلیغات و اطالعرسانی
مناســب جهت اکران این فیلم انجام بدهیم در نتیجه فیلم
انشاءاهلل از اوایل هفتهآینده اکران خواهد شد».
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پنجشنبه  29اردیبهشت 1401
شماره 8500

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگان

با مردم

کوتاه از حادثه

مرگ 2قاچاقچی به ضرب گلوله پلیس

برای کنترل بازار کاغذ تمهیدی بیندیشند

در شــرایط اقتصادی فعلی و در گیرودار مسائل مربوط به
کاالهای اساسی و ارز ترجیحی و غیره توجه به کاالهایی
مانند کاغذ به حاشــیه رفته اســت درحالیکه کاغذ جزو
واجبات جامعه ایرانی و اسالمی ماست و اشاعه فرهنگمان
نیازمند چاپ کتاب و نشر آن است .جا دارد مسئوالن پیش
از اینکه دیر شــود راهکاری برای ارزانتر شدن کاغذ پیدا
کنند و مدیریت بازار را بهدست بگیرند تا دست سودجویان
قطع شود.
کلباسی از تهران

ساعت حرکت قطارهای تهران -ساری با توجه به فصل
تنظیم شود

قطار تهران به ساری در نیمسال اول در ساعت 7بامداد به
سمت ســاری حرکت میکند اما در نیمسال دوم به جای
آنکه ساعت اندکی جلوتر برود تا در تاریکی هوا مشکالت
کمتری برای رسیدن به ایستگاه ایجاد شود ،ساعت حرکت
قطار از تهران به سمت ســاری 5و 50دقیقه بامداد است.
درحالیکه همه جا برای تنظیم حرکت ،فصل و ساعت را
دقیق درنظر میگیرند.
توکلی شهمیرزادی از قائمشهر

مابهالتفاوت حقوق بازنشستگان را زودتر بدهند

حضوری به ســازمان تأمین اجتماعی که در چند قدمی
خانهمان اســت مراجعه کردم تا در مــورد زمان پرداخت
مابهالتفاوتها ســؤال کنم .آنجا به مــن گفتند گویا فعال
خبری از این پرداخت نیست .سؤال این است که با حقوق
سال 1400و تورم دو برابری چگونه در سال 1401زندگی
کنیم؟
خوشبین از تهران

ارسال پيام كوتاه خوانندگان

پیامک

در اجرای حکمهای جدید کارمندان و بازنشستگان تعلل
نشود

ماه دوم سال به پایان رسیده است و همچنان با رقم پارسال
دریافتی داریم .واقعا گیج شــدهایم که چه کنیم .بهعنوان
بازنشســته حقوق 1400را میگیرم و پســرم هم تاکنون
فقط علیالحساب دریافت کرده اســت .نمیدانیم چگونه
برنامهریزی کنیم و با این ارقام فعلی چه اهدافی را میتوانیم
به انجام برســانیم .مثال آیا میتوانیم رقمــی به اجاره خانه
بیفزاییم .همه اینها در گروی احکام جدید و روشــن شدن
تکلیف دریافتی نهایی من و پســرم است تا بتوانیم خانواده
5نفرهمان را مدیریت کنیم.
جنانی از قم

تصویر  2نفر از قربانیان

کارمند اداره امالک بعد از گروگان گرفتن همکارانش 4نفر از آنها را به قتل رساند و خودکشی کرد

گروگانگیری مرگبار با پرتاب  2نارنجک

کارمند سابق اداره امالک بنیاد مستضعفان ایالم
که با همکارانش دچار اختالف شده بود با ورود به
گزارش
این اداره آنها را به گروگان گرفت و پس از تیراندازی
و انفجار نارنجک موجب مرگ 4نفر شد و به زندگی خود نیز پایان
داد.
به گزارش همشهری ،این مرد که مدتها در اداره اموال و امالک
بنیاد مســتضعفان اســتان ایالم کار میکرد بهدنبال اختالف با
همکارانــش از این موضوع ناراحت شــده بــود بهدنبال فرصتی
برای انتقامگیری از همکارانش بود .این مــرد از مدتی قبل یک
اســلحه کالشــنيکف و چند نارنجک جنگی تهیه کرد و نقشــه
کشــید تا همکاران ســابقش را به گروگان بگیرد .ساعت 9صبح
دیروز(چهارشــنبه) این مرد پس از اینکه بار دیگر نقشــهای را
که کشــیده بود مرور کرد خود را به محل کار سابقش در خیابان
پاسداران رساند .او درحالیکه اسلحه و نارنجکها را در یک کیسه
برنج مخفی کرده بود از در ورودی اداره گذشــت و وارد آنجا شد.
همکارانش با دیدن او تعجب کردند و نمیدانستند برای چه کاری
دوباره به اداره امالک آمده اســت .چند لحظــه از ورود این مرد
نگذشته بود که او ناگهان اسلحهاش را از کیسه برنج بیرون کشید.
او اسلحه را مسلح کرد و به طرف کارمندان گرفت و شروع به تهدید
کرد .او برای ترساندن کارمندان چند گلوله شلیک و همه آنها را
وادار کرد که به طبقه دوم ساختمان بروند.
انتقامگیری با نارنجک

همه از صحنهای که شــاهدش بودند شــوکه شــده بودند .مرد
خشمگین فریاد میکشید و همکاران سابقش را تهدید میکرد تا
اینکه یکباره بهصورت رگباری شروع به تیراندازی کرد و در ادامه
یکی از نارنجکهایی را که در اختیار داشــت در آنجا منفجر کرد.
این حادثه در شرایطی رقم خورد که مأموران یگان ویژه و نیروهای

رهایی گروگان پلیس در کوتاهترین زمان ممکن خود را به محل
حادثه رسانده و آنجا را به محاصره کامل خود درآورده بودند .بعد
از تیراندازی و انفجار نارنجک سکوت عجیبی در ساختمان محل
حادثه حکمفرما شــده و به درســتی معلوم نبود که در آنجا چه
گذشته و چه کسانی صدمه دیدهاند؛ مأموران ویژه همراه با سردار
دالور القاصیمهر ،فرمانده انتظامی استان ایالم که خود نیز سالح
بهدست گرفته بود قدم به داخل ساختمان گذاشتند.
ی نارنجک دوم
خنثیساز 

هنوز معلوم نبــود که مــرد گروگانگیر بعد از انفجار چه نقشــه
دیگری دارد .درحالیکه تک تیراندازها از پشتبام ساختمانهای
مجاور محل حادثــه را به دقت زیرنظر گرفتــه بودند ،مأموران با
احتیاط زیادی وارد آنجا شــدند .در این لحظــات بود که ناگهان
مرد گروگانگیر نارنجکی را بهســوی مأموران پرتــاب کرد .که
خوشبختانه با عکسالعمل سریع یکی از ماموران به کسی آسیب
نرسید.
خودکشی در محاصره پلیس

پرتاب دومین نارنجک توسط مرد گروگانگیر نشان میداد او ممکن
است دســت به هر کاری بزند .به همین دلیل مأموران با احتیاط
بیشــتری عملیات را ادامه دادند اما لحظاتی بعد از صدای شلیک
یک گلوله دیگر خبری از مرد گروگانگیر به گوش نرسید و زمانی
که مأموران از طریق پنجره بیرونی ساختمان توانستند وارد آنجا
شوند معلوم شد که مرد گروگانگیر دست بهخودکشی زده است.
آنجا بود که مشخص شــد با پرتاب نارنجک از سوی وی 3نفر از
کارمندان که 2نفر از آنها زن و ســومین نفر مــرد و فرزند معاون
سیاسی سابق استانداری ایالم بود جان خود را از دست دادهاند.
همچنین 7نفر دیگر در این حادثه مجروح شده بودند که به مراکز

درمانی منتقل و 3نفر دیگر که در یکی از اتاقها حبس شده بودند
نیز آزاد شدند.

افزایش شمار قربانیان

درحالیکه دقایقی بعد از پایان این گروگانگیری خونین با حضور
بازپرس جنایی و مأموران ویژه تحقیقــات در محل حادثه ادامه
داشت ،از بیمارستان خبر رســید که یکی از مجروحان حادثه که
دچار جراحات شدیدی شده بود روی تخت بیمارستان جانش را از
دست داده است .به این ترتیب شمار قربانیان این حادثه با درنظر
گرفتن مرد گروگانگیر به 5نفر افزایش پیدا کرد.
تشکیل پرونده قضایی

بهدنبال وقوع این حادثه ،رئیسکل دادگســتری اســتان ایالم
جزئیات بیشــتری از این حادثه را بازگو کرد و از تشکیل پرونده
قضایی در این خصوص خبر داد .عمــران علیمحمدیگفت :فرد
مهاجم که از کارمندان اداره اموال بنیاد مستضعفان استان بود با
انگیزه شخصی و با 2قبضه نارنجک و یک قبضه سالح گرم که در
کیسه برنج پنهان کرده بود ،وارد اداره اموال بنیاد مستضعفان شد.
علیمحمدی ادامه داد :این فرد با شلیک گلوله کارمندان را به طبقه
دوم اداره هدایت و یک نارنجک را داخل محوطه پرتاب کرد .این
انفجار منجر به فوت 3نفــر از کارمندان در محل حادثه و یک نفر
در بیمارستان شــد و در نهایت فرد مهاجم با شلیک اسلحه ،خود
را از پای درآورد.
همچنین سردار دالور القاصیمهر ،فرمانده انتظامی استان ایالم
که از همان لحظــات اولیه در محل حادثه حضور داشــت درباره
انگیزه این مرد از گروگانگیری گفت :این فرد به دالیل مشکالت
شخصی وارد این اداره شــده و اقدام به گروگانگیری و در نهایت
تیراندازی بهسمت عوامل این اداره کرد.

طرحهای حمایت از فرزندآوری مستمر باشد

وقتی زوجها اطمینان حاصل کنند که ثبات اقتصادی هست
و طرح ملی حمایت از فرزندآوری کافی و مستمر است و روند
زندگی و اقتصادشان را در مضیقه قرار نمیدهد اگر خودشان
عذرهای دیگری نداشته باشند ،قطعا در این راه خیر و رحمت
و پرافتخار ترغیب خواهند شد.
ذاکری از تهران

برای جداســازی یارانه زوجهای جوان از خانواده پدری
فکری بکنند

بهعنوان دختر تحت تکلف پدر ،یارانهام بهحساب پدرم ریخته
میشد .پس از ازدواجم در سال 99هم این روال ادامه دارد .آیا
تمهیدی برای جداسازی یارانه متاهالن جدید از خانوادهها دیده
نشده است .با شمارهای که از سازمان هدفمندی داشتم تماس
گرفتم گفتند کافیست یارانهتان را از پدرتان بگیرید! شرعا معلوم
نیست که بعد از ازدواج همچنان مشمول دریافت یارانهام یا خیر
در ثانی چگونه به خانوادهام چنین چیزی را بگویم .اگر سازو کار
این موضوع خودکار و قانونی باشد بهتر نیست؟
سیدپور از فراهان

پیام

تلگرام با مردم @bamardom_hamshahri

واحدهای متخلف عالوه بر جریمه پلمب هم بشوند

اعمال جریمه برای واحدهــای متخلف که کاالها را به چند
برابر قیمت میفروشند یا کمفروشی میکنند به اندازه کافی
بازدارنده نیست و بهتر اســت عالوه بر این کار کاالهای آن
واحد صنفی را مصادره کرده و بیــن نیازمندان توزیع کنند
و در واحد متخلف را نیز پلمب کنند .اگر چند مورد اینگونه
اجرایی شود شاید دیگر کمتر فروشگاه و مغازهای جرأت کند
کمفروشی و گرانفروشی کند.
راحج پور از تاکستان قزوین

ناوگان ریلی در مسیر مشهد به شهرهای مختلف نوسازی شود

قطارهای مشهد به شــهرهای مختلف بهخصوص در مسیر
شهرهای شمالی که مدام در معرض رطوبت قرار میگیرند
بسیار فرسوده شده اســت .تقریبا اکثر قطارها در سرمایش
و گرمایش مشــکل دارند .چه زمانی قرار است این ناوگان
نوسازی شود؟

همهچیز از روزی شــروع شــد که
پســری جوان دلباختــه دختری
دادسرا
تحصیلکرده و مقیم آلمان شد .پسر
که نه پولی داشت و نه تحصیالتی ،برای فریب دختر و
ازدواج با او ،خودش را دانشجوی پزشکی معرفی کرد
و مدعی شد که پسر یکی از جراحان معروف است ،اما
زمانی که دروغهایش فاش شد ،نقشه سرقت کشید.
به گزارش همشــهری ،چند روز قبل دختری جوان
که مسافر آلمان بود راهی اداره پلیس پایتخت شد
و گفت به دام دزدان کیفقاپ گرفتار شده است.وی
در توضیح ماجرای ســرقت گفت :من نقاش هستم
و اقامت کشــور آلمان را دارم و در این مدت بارها به
کشورهای مختلف رفته و نمایشگاه برپا کردهام .قصد
داشتم بهزودی به آلمان و بعد از آنجا به ایتالیا بروم.
حتی بلیت هم تهیه کرده بودم و قبل از پرواز تصمیم
گرفتم طالهایم را بفروشم و پول آن را تبدیل به دالر
و یورو کنم .دختر جوان گفت :روز حادثه طالهایم را
داخل کیفم قرار دادم و ســوار بر ماشینم شدم .ابتدا
به یک طالفروشی در شــمال تهران رفتم و پس از
فروش طالهایم ،راهی یک صرافی شدم .پس از خرید
دالر و یورو درحالیکه قصد داشــتم سوار ماشینم
شــوم ناگهان  2جوان موتورســوار به سمتم هجوم
آورده و کیفم را قاپیدند .امــا من بند کیف را طوری
انداخته بودم که تالش اول آنها نتیجه نداد .با این حال
ترکنشین موتور ،پیاده شد و به سمتم آمد و قمهای
از زیر لباسش بیرون آورد که با دیدن آن چارهای جز
تسلیم شدن ندیدم .او بند کیفم را پاره و آن را سرقت
کرد و عالوه بر دالرها ،همه مدارکم را نیز با خود برد و
باعث شد نتوانم راهی آلمان شوم.

ردپای یک آشنا

با این شــکایت ،پروندهای در دادسرای ویژه سرقت
تشکیل شد و با دستور بازپرس پرونده ،تحقیقات در
اینباره برای دستگیری دزدان کیفقاپ شروع شد.
تیم تحقیق برای بهدست آوردن سرنخی از سارقان
خشن به بررسی تصاویر دوربین مداربستهای که در
اطراف محل ســرقت بود پرداختند تا اینکه چهره
هردو سارق بهدست آمد .در ادامه مشخص شد که
هردو سارق از مجرمان ســابقهدار هستند که یک
هفته قبلتر از زندان آزاد شدهاند .آنها تخصصشان
کیفقاپی بود و با این ســرنخ مأمــوران پاتوقهای
احتمالی این دو سارق ســابقهدار را زیرنظر گرفتند
تا اینکه هر دو چند روز قبل در عملیاتی غافلگیرانه
دستگیر شدند .متهمان در بازجوییها به کیفقاپی
از دختر مقیم آلمان اعتراف کردند ،اما مدعی شدند
که از ســوی مردی به نام مهران اجیر شدهاند .یکی
از آنها گفت :من و همدســتم در زنــدان توبه کرده
بودیم و با خود گفتیم پس از آزادی دور ســرقت را
خط میکشــیم و با آرامش زندگی میکنیم .چون
جوانیمان را پشت میلههای زندان گذرانده بودیم و
از این وضعیت خسته شده بودیم ،اما یک هفته پس
از آزادی یکی از دوستانمان مردی به نام مهران را به
ما معرفی کرد و از ما خواست تا کار او را راه بیندازیم.
ما که نمیتوانســتیم «نه» بگوییم ،ب ه خاطر رفاقت
توبهخود را شکستیم .مهران مشخصات دختر جوان
(مالباخته) را به ما داد و گفت که نامزد سابقش است
و به او خیانت کرده است .او دستمزدمان را پرداخت و
از ما خواست تا کیف او را بقاپیم .ما هم پس از سرقت
کیف را به او دادیم.

خواستگار فریبکار

با بهدست آمدن تصویر مهران ،مالباخته بالفاصله او را
شناخت و گفت وی کسی جز خواستگار فریبکارش
نیست .دختر جوان گفت :چند ماه قبل با مهران در
اینستاگرام آشنا شدم و او در این مدت مرا فریب داد
و زندگی مرا به بازی گرفت .او ادامه داد :وی میگفت
که دانشجوی رشته پزشکی است و بهزودی تخصص
میگیرد .حتی مدعی بود که پدرش یک جراح مطرح
است و آنقدر خوب نقش بازی کرد که حرفهایش را
باور کردم .او هر بار که سر قرار حاضر میشد سوار بر
خودروهای مدل باال مانند پورشه و بنز بود .تا اینکه
یکی از دوســتانم اتفاقی با یکی از آشــنایان مهران
برخورد کرد و متوجه شــد که او نهتنها دانشــجوی
پزشکی نیســت بلکه تا دیپلم به زور درس خوانده و
در یک خانواده فقیر بزرگ شــده است .وقتی پی به
این حقایق بردم به رابطهام با مهران پایان دادم ،اما او
دستبردار نبود و حاال متوجه شدم نقشه سرقت هم
به دستور او اجرا شده اســت .اظهارات دختر جوان و
اعترافات  2کیفقاپ کافی بود تا پسر فریبکار بازداشت
شود و او اگرچه در ابتدا خودش را بیگناه میدانست،
اما در مواجهه حضوری با  2کیفقاپ ناچار شد حقایق

را بیان کند .او گفت :وقتی در نخستین قرار با شاکی
متوجه شدم که او پولدار است و اقامت کشور آلمان را
دارد برای آنکه کم نیاورم ،ناچار شدم دروغ به او بگویم.
همین شد که وارد بازی عجیبی شدم و مجبور شدم
نقش بازی کنم .وی گفت :میدانســتم اگر حقیقت
را بگویم دختر موردعالقــهام رهایم میکند و کمکم
تبدیل شــدم به یک دروغگوی حرفهای .حتی برای
فریب او ماشینهای مدلباال برای چند ساعت اجاره
میکردم و قصدم این بود که بــا او ازدواج و به آلمان
مهاجرت کنم ،اما سرانجام دستم رو شد و دختر جوان
حاضر نشد با من ازدواج کند .آنجا بود که پایان ماجرا به
انتقامجویی ختم شد .وی ادامه داد :چون در این مدت
ارتباطم با دختر جوان صمیمی شده بود ،خبر داشتم
که قرار است بهزودی بخشی از طالهایش را بفروشد و
تبدیل به دالر و یورو کند .به همین دلیل  2روز تمام به
همراه  2کیفقاپ اجیر شده کشیک میدادیم تا اینکه
روز حادثه او به طالفروشــی رفت و ما که در تعقیب
او بودیم در فرصتی مناسب نقشــه را عملی کردیم.
براساس این گزارش ،هر سه متهم این پرونده با قرار
قانونی بازداشت شده و برای انجام تحقیقات بیشتر در
اختیار مأموران اداره آگاهی تهران قرار گرفتند.

عباس از کرج

پس از جدایی یارانه ندارم

پس از جدایی از همسرم بهرغم اعالم تفکیک یارانه به ستاد
مربوطه و با گذشت چند سال هیچ دریافتی نداشتهام .کارمند
و مستأجرم و نیازمند یارانه .چه باید بکنم که از سال 92یارانه
نگرفتهام.
ایرانی از تهران

افراد متمول یارانهبگیر خودشان انصراف دهند

برخی افــراد یارانهبگیــر واقعا اســتحقاق دریافت یارانه
ندارند و قبل از آنکه مســئوالن آنها را شناســایی کرده و
یارانهشان را قطع کند جا دارد آنها خودشان داوطلبانه از
دریافت یارانه انصراف دهند که این کار به عدالت و انصاف
نزدیکتر است.
محمدی از تهران

دستگیری زورگیران جنجالی اهواز
چند روز پس از انتشار فیلم زورگیری از زنی در اهواز ،مأموران پلیس این
شهر موفق شدند زورگیران خشن را دستگیر کنند.
به گزارش همشهری ،چند روز قبل فیلمی در فضای مجازی منتشر شد
که نشان میداد در یکی از محلههای اهواز زنی طعمه زورگیران خشن قرار
گرفته و آنها طالهای او را به سرقت میبرند .این فیلم که توسط دوربین
مداربسته ضبط شده بود نشان میداد زنی در یک خیابان خلوت در حال
راه رفتن است و یک پراید در سمت دیگر خیابان پارک شده که ناگهان
یکی از سرنشینان آن از خودرو پیاده شده و به سمت زن حمله میکند و
از پشت دستش را روی صورت و گردن زن گذاشته و او را روی زمین پرت
میکند و راننده خودرو نیز به کمک همدستش میآید و با کمک یکدیگر
طالهای زن را با خشونت از دستش سرقت میکنند .بهدنبال انتشار این

فیلم در شبکههای اجتماعی دستگیری سارقان به یک مطالبه عمومی
تبدیل شد تا اینکه سرانجام زورگیران توسط پلیس دستگیر شدند .یکی
از سارقان که متاهل و دارای فرزند اســت در جریان بازجوییهای اولیه
گفت :پدرزنم گفته بود که در این محله زنی زندگی میکند که طال دارد.
به همین دلیل من و همدستم به ســمت این محله رفتیم و طالهای زن
را سرقت کردیم .اما آنطور که این سارق میگوید او و همدستش از یک
راننده تاکسی اینترنتی نیز زورگیری کردهاند .او در اینباره میگوید :از
یکی از دوستانم سیم کارتی برای نصب برنامه درخواست تاکسی اینترنتی
گرفتم و بعد از نصب برنامه ،در خواســت سفر به اهواز دادم .زمانی که به
غیزانیه رسیدیم و راننده پیاده شد ،رفیقم پشت فرمان نشست و من هم
سوار ماشین شدم و حرکت کردیم و راننده شروع به داد زدن کرد و سوار

یک خودروی دیگر شد و ما را دنبال کردند اما فرار کردیم .این نخستین
مرتبهای است که به اتهام سرقت دستگیر میشوم .قبل از این دوستانم
سرقت میکردند و خودروهای مســروقه را برایم میآوردند و برایشان
میفروختم .اشتباه کردم که دست به سرقت و زورگیری زدم.

تعقیب و گریز پلیس و قاچاقچیان مسلح در شهرستان داراب
با کشتهشدن 2قاچاقچی و کشــف 23کیلو مخدر شیشه از
آنها پایان یافت.
به گزارش همشــهری ،ظهر دیــروز مأموران پلیــس مبارزه با
موادمخدر شهرســتان داراب در استان فارس در جریان اقدامات
اطالعاتی متوجه شدند که اعضای یک باند قاچاق شیشه با یک
محموله بزرگ قصد ورود به این شهر را دارند .مأموران که موفق
شده بودند مشــخصات خودروی قاچاقچیان و زمان حرکت آنها
بهسوی داراب را بهدست آورند ،به کمین آنها نشستند و به محض
مشــاهده خودروی پژو 405قاچاقچیان ،به راننده دستور ایست
دادند .راننده اما به ســرعت خودرو افزود و قصد فرار داشــت که
عملیات تعقیب آنها آغاز شد و در همین هنگام قاچاقچیان مسلح
برای فرار از دست پلیس اقدام به تیراندازی بهسوی خودروی آنها
کردند .مأموران با دیدن این صحنه شروع به تیراندازی به سمت
قاچاقچیان کردند که در جریان این درگیری مسلحانه ،خودروی
پژو 405متوقف شد و یکی از قاچاقچیان بالفاصله از آن پیاده شد
و با توجه به موقعیت جغرافیایی منطقه توانست از دست مأموران
فرار کند .بهگفته سردار رهامبخش حبیبی ،فرمانده انتظامی استان
فارس ،وقتی مأموران بهخودروی پژو نزدیک شدند ،دریافتند که
2نفر از قاچاقچیان هدف گلوله پلیس قرار گرفته و کشت ه شدهاند.
وی ادامه داد :در بازرسی خودروی پژو ۲۳کیلو مخدر شیشه و یک
اسلحه جنگی و مقادیری مهمات کشف شد .این در حالی بود که در
جریان این عملیات یک دستگاه خودرو سواری پژو ۴۰۵دیگر نیز
با ۳سرنشین که اسکورت و پشتیبانی محموله قاچاق بودند ،توقیف
و سرنشینان آن نیز دستگیر شدند .براساس این گزارش ،تحقیقات
برای دستگیری قاچاقچی فراری ادامه دارد.

مرگ اسرارآمیز پیرمرد تنها
بهدنبال مرگ مرموز پیرمردی در تهــران ،مردی جوان که برای
پرستاری از او استخدام شده بود تحت تعقیب قرار گرفت.
به گزارش همشهری ،چند روز قبل خانواده مردی سالخورده راهی
دادسرای جنایی تهران شدند و به بازپرس اعالم کردند که پدرشان
به قتل رسیده است .یکی از پســرهای این مرد به قاضی مصطفی
واحدی بازپرس شعبه یازدهم دادسرای جنایی تهران گفت :پدرمان
تنها زندگی میکرد و چون ما فرزندانش مشغلههای کاری داشتیم
تصمیم گرفتیم به یک شرکت خدماتی معتبر مراجعه و فردی را
برای نگهداری از او استخدام کنیم .وی ادامه داد :پدرمان مشکل
خاصی نداشت اما چون تنها بود و باید سر وقت داروهایش را مصرف
میکرد ،به نتیجه رسیدیم بهتر است فردی بهصورت شبانهروزی
برای انجام امور خانه و دادن داروهایش سروقت استخدام شود که
پس از پرسوجو و تحقیق فراوان مردی که سالها در یک شرکت
خدماتی معتبر کار میکرد برای پرســتاری و انجام امور کارهای
پدرم استخدام شد اما او پدرم را به کام مرگ فرستاد .وی گفت :پس
از استخدام این مرد ،پدرم حالش بدتر شد به حدی که همسایهها
به من زنگ زدند و گفتند پدرتان حالش خوب نیست .آنها مدعی
بودند که احتماال مردی که به تازگی استخدام شده به پدرم داروی
خوابآور میدهد چرا که او بارها در کوچه تعادلش را از دست داده و
به زمین خورده است .آنها میگفتند که پدرم همیشه سرحال بوده
اما اكنون حالش خوب نیست .پس از تماس همسایهها با مردی که
از پدرم مراقبت میکرد تماس گرفتم و او مدعی شد که داروهای
پدرم را سر وقت به او میدهد اما بهنظر میرسید پدرم حالش خوب
نیست .پس از آن ،به خانه پدرم رفتم و متوجه شدم که از هوش رفته
و حالش خوب نیست .فورا او را به بیمارستان انتقال دادم اما پدرم به
کما رفت و پس از مدتی فوت شد .پس از بستری شدن پدرم ،مردی
که از او مراقبت میکرد فراری شد و پزشکان نیز اعالم کردند علت
مرگ پدرم مسمومیت با موادمخدر شیشه بوده است .درصورتی که
پدرم حتي سیگار هم نمیکشید .ما احتمال میدهیم که پرستار
خانگی،موادمخدر شیشه را داخل کپسولهای پدرم میریخته و
به او میداده تا عمدا وی را به کام مرگ بفرســتد اما از انگیزهاش
بیخبر هستیم .با شکایت این خانواده مدیردفتر خدماتی به دادسرا
احضار شد و گفت تا به حال چنین مشکلی نداشته است .وی گفت:
مردی که از او شــکایت شده از کارمندان شــرکت بود که حدود
5سالی میشــد با ما کار میکرد و مشکل خاصی نداشت اما چند
وقت قبل تسویه حساب کرد و رفت .هماکنون این مرد که فراری
شده تحت تعقیب قرار گرفته تا با تحقیق از وی اسرار مرگ پیرمرد
تنها رازگشایی شود.

معمای دالرهای تقلبی در
گاوصندوق مرد پولدار
«تمام دالرهایی که داخل گاوصندوقم بود به سرقت رفته و سارق
به جای آن دالرهای تقلبی گذاشــته اســت ».این اظهارات مرد
ثروتمندی است که با حضور در دادسرای تهران از 2سرایدارش به
اتهام سرقت شکایت کرد.
به گزارش همشــهری ،صبح دیروز صاحب یک خانه ویالیی در
شمال تهران راهی دادسرای ویژه سرقت شد و با شکایت از سرایدار
قبلی و جدید خود ،مدعی شد که آنها دالرهایش را دزدیدهاند .وی
به بازپرس پرونده گفت :چند ماه قبل به صرافی رفتم و بخشــی
از ســرمایهام را تبدیل به دالر کردم .من سالهاســت که از یک
صرافی متعبر دالر میخرم و بعد از آخرین خرید ،دالرها را داخل
گاوصندوق گذاشتم .آخرین بار پسرم قصد رفتن به سفر خارجی
را داشت که بخشــی از دالرها را در اختیار او قرار دادم اما وقتی
بازگشت متوجه شدم که در کشور خارجی دچار دردسر بزرگی
شده است .پسرم میگفت که دالرهایی که به او داده بودم تقلبی
بوده و برایش دردسر بهوجود آمده است .من که باورم نمیشد به
سراغ دالرهای دیگر رفتم و متوجه شدم همه آنها تقلبی هستند.
درصورتی که شک ندارم زمانی که دالرها را از صرافی خریدم تمام
آنها اصل بودند .در این چند روز خیلی فکر کردم و به این نتیجه
رسیدم که فردی آشــنا تمام دالرهای موجود در گاوصندوق را
ســرقت کرده و برای ردگمکنی به جای آن دالر تقلبی گذاشته
است .وی ادامه داد :من به سرایدار قبلی خانهام که کلیدهای خانه
را داشت و وقتی من ســرکار بودم تمام خانهام را نظافت میکرد
مشکوک هستم .او چند وقت قبل تسویه حســاب کرد و رفت و
همین باعث شک من به او شده است .از سوی دیگر ممکن است
کار سرایدار جدیدی که به تازگی استخدام شده هم باشد ،چون
او هم کلید خانهام را دارد .با این شکایت ،هر دو سرایدار به دادسرا
ت دالرهای مرد تاجر رازگشایی شود.
احضار شدند تا معمای سرق 
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نقلقول

پهپادهای بیرقدار ،سرنوشت جنگ
اوکراین را تغییر میدهند؟

85روز از آغاز جنگ اوکراین میگــذرد و طی این مدت
آنچه بیش از هرچیز جنگ را پیش چشم جهان به تصویر
کشیده ،ویدئوهایی است که از حمله پهپادهای اوکراینی
به ســتونهای زرهی ،ادوات توپخانهای و سیستمهای
دفاع موشکی روسیه منتشر شــده است .ویدئوهایی که
از ســوی وزارت دفاع اوکراین در شــبکههای اجتماعی
منتشر میشــوند ،با آهنگهای حماســی اینگونه القا
میکند که روسها بازنده نبرد هستند .بخشی از آن ،هنر
تبلیغات غرب علیه مسکو اســت اما بخش زیادی از آن
هم واقعیت این روزهای صحنه جنگ اســت .پهپادهای
بیرقدار  TB2ســاخت ترکیه که طی سالهای اخیر در
اختیار ارتش اوکراین قرار گرفتهاند ،نیروهای روســیه را
در محورهای مختلف جبهههای شــمال ،شرق و جنوب
زمینگیر کردهاند.
اوکراین در سال  2018اعالم کرد طی قراردادی 69میلیون
دالری12 ،پهپاد بیرقدار3 ،ســامانه کنتــرل و فرماندهی
زمینی و تجهیزات مرتبط دیگر را از ترکیه خریداری کرده
است .اخیرا وزارت دفاع اوکراین اعالم کرده بود که 20فروند
پهپاد بیرقــدار را در اختیار دارد .هدف قــرار گرفتن تعداد
زیادی از پهپادهای اوکراینی از سوی نیروهای نظامی روسیه
این گمانه را مطرح کرد که ارتش اوکراین یکی از بازوهای
اصلی خود را در جنگ از دست داده است .چراکه پهپادها ،در
هدایت آتش توپخانه ارتش اوکراین هم نقش کلیدی بازی
میکردند .تصور میشد ترکیه روند ارسال پهپادهای بیرقدار
خود به اوکرایــن را از ترس واکنشهای احتمالی مســکو
متوقف کرده است .گاردین اما دیروز در گزارشی به نقل از
کارشناسان نظامی نوشت که تعدادی پهپاد با شماره سریال
بدنه جدید در آسمان اوکراین شناسایی شدهاند؛ موضوعی
که نشان میدهد ترکیه دور از چشــم روسیه همچنان در
حال ارسال پهپادهای بیرقدار و سیستمهای کنترل زمینی
آنها به اوکراین است.
روسهای شــاهد جنگ قرهباغ و نقش محوری پهپادهای
بیرقدار  TB2در پیروزی ارتش جمهــوری آذربایجان در
مقابل ارتش ارمنســتان بودنــد .آنها در جنــگ اوکراین،
پهپادهای اوریون ( )Orionخود را به منطقه درگیری اعزام
کردند اما پهپادهای روس آنقدرها در میدان نبرد توانمند
نبودند .برای روسها هم جایگزینی پهپادها دشــوار بوده
است .این واقعیت که ارتش روسیه در زمینه توانایی پهپادی
بسیار ضعیف است و طی سالهای اخیر نتوانسته ضعفهای
خود را برطرف کند بر کسی پوشیده نیست.
پهپادهای بیرقدار  TB2برای اوکراینیها هم از نظر نظامی
و هم از نظر تبلیغاتی مؤثر بودهاند امــا هرچه جنگ ادامه
پیدا کرده ،شــرایط میدان هم تغییر کرده است12 .هفته
از جنگ اوکراین میگذرد و در این مدت ،تمرکز روسیه از
حمله سراسری به خاک اوکراین ،به مناطق شرقی و جنوبی
چرخیده است .جنگ در این مرحله به یک جنگ توپخانهای
و زرهی تبدیل شــده اســت .ارســال ادوات توپخانهای از
سوی کشــورهای غربی به اوکراین ،یکی از نشانههای این
تغییر اســت .این بدین معنی نیســت که پهپادها ارزش و
جایگاه خود را در جنگ از دســت دادهاند اما هرچه جنگ
طوالنیتر و فرسایشیتر شود ،شمار پهپادهای ساقط شده
هم افزایش پیدا میکند و با توجه به دشوار بودن جایگزین
کردن پهپادها در مدت زمان کم ،رفتــه رفته نقش آنها در
درگیریها هم محدودتر میشود.
در این شرایط ،نقش پهپادها از عملیات تهاجمی به عملیات
شناســایی و جمعآوری اطالعــات تغییر پیــدا میکند.
دوطرف ترجیح میدهند به جای آنکــه پهپادهای خود را
در درگیریها از دســت بدهند ،از آنها بــرای هدایت آتش
توپخانه و ستونهای زرهی و همچنین نیروهای زمینیشان
استفاده کنند .گاردین به نقل از پیتر لی ،کارشناس پهپادها
در دانشــگاه پورتموث انگلیس نوشته است« :پهپادها ابزار
قدرتمند میدان نبرد هستند ،اما قطعا نمیتوانند سرنوشت
نبرد را تعیین کنند».
پهپاد بيرقدار TB2
ساخت تركيه

مهمات
 4موشك ليزری
هدايت شونده

برد ارتباط
راديويی
 300كيلومتر

7

نیکوالی پاتروشف
رئیس شورای امنیت روسیه
غرب از اوکراین بهعنوان بهانهای برای
ایجــاد یــک جنــگ اعــام نشــده علیــه
مســکو اســتفاده کرده اســت .آمریکا
و متحدانــش بــه جــای شــرکت در
گفتوگوهــای ســازنده بــا مســکو ،به
یک توســعه نظامی-سیاســی بهسوی
روسیه دست زدند وکییف را به انجام
یک اقدام خشونتبار در شرق اوکراین
وا داشــتند کــه در نهایــت بــه دخالــت
روسیه منجر شد( .راشاتودی)

آمریکا غرق در اسلحه

حداكثر وزن هنگام برخاستن 700 :كيلوگرم
حداكثر سرعت 200 :كيلومتر بر ساعت
حداكثر ارتفاع 7600 :متر
طول 6.5 :متر
عرض دو بال 12 :متر
نوع موتور :پيستونی  100اسب بخار ساخت اتريش
كشورهای استفاده كننده

تركيه ،جمهوری آذربايجان ،اوكراين ،قرقيزستان،
مراكش ،نيجر ،لهستان ،قطر و تركمنستان

خبر

پاگرفتن نظریههای نژادپرستانه در جامعه آمریکا که سیاهپوستان را عامل کمبودها و مشکالت سفیدپوستان میدانند
به افزایش خشونتهای مسلحانه در این کشور منجر شده است
هنــوز 5مــاه از آغــاز ســال
2022نگذشــته ،امــا تعــداد
گزارش
تیرانداز یهــای گروهــی در
آمریکا به 201مورد رسیده است.
فهرســت شــهرها و ایالتهایی که تیراندازیها
در آنها تمامی ندارد :بوفالــو 2بار ،میلواکی 4بار،
شیکاگو 9بار ،سنت لوئیز 2بار ،ایندیانا پلیس 2بار،
بالتیمور 6بار ،فیالدلفیا 5بار ،نیوجرســی 6بار،
آرکانزاس 9بار ،دیترویــت 5بار و تگزاس بیش از
10بار ،و این فهرست همچنان ادامه دارد .تعریف
تیراندازیهای گروهی در آمریکا متناسب با نهاد و
سازمانی که گزارش میدهد ،متفاوت است .ممکن
است نهادی طبق تعریف کنگره آمریکا تیراندازی
گروهی را بهگونهای تعریف کند که تیراندازیهای
خانگی و تیراندازیهای منتسب به فعالیتهای
تبهکارانه را شامل نشود یا ممکن است هرحملهای
که منجر به کشته شدن بیش از 4نفر شود بهعنوان
تیراندازی گروهی درنظر گرفته شود .تعریف این
نوع از جنایت هرچه باشــد ،نمیتواند در ماهیت
چالش بزرگی که جامعه آمریکا با آن دســت به
گریبان اســت ،تغییری ایجاد کند؛ اینکه آمریکا
درحال غرق شدن در دریایی از سالحهای شخصی
است و اینکه حجم باالی دسترسی به سالح ،باور
به برتری سفیدپوستان و باور ب ه نظریههای توطئه
نژادپرستانه و رواج تیراندازی در آمریکا ،بحرانی
ماندگار و مهارنشدنی را در این کشور خلق کرده
است.
2تیراندازی به فاصله یک روز

نوجوانی 18ســاله عصر روز شــنبه در محوطه
پارکینگ فروشگاهی واقع در بوفالوی نیویورک
با استفاده از اسلحه نیمهاتوماتیکی که در دست
داشت ،شروع به تیراندازی کرد .این نوجوان لباس
نظامی و جلیقه ضدگلوله پوشیده و کاله جنگی
مجهز به دوربین پخش زنده به سر گذاشته بود.
زمانی کــه تیراندازی متوقف شــد13 ،نفر مورد
اصابت گلوله قرار گرفته بودند که 11نفرشــان
سیاهپوســت بودند10 .نفر از آنها کشته شدند.
این مهاجم پیش از آغاز حمله خود مانیفســتی
180صفحهای بهصورت آنالین منتشر کرده بود
که در آن با جزئیات ،نقشــه کشتار خود و دالیل
تصمیمش را شــرح داده اســت .این تیراندازی
جدیدترین نمونه از جنایاتی است که تحتتأثیر
ایدئولوژی برتریطلبی سفیدپوســتان و نظریه
توهم توطئهای به نــام «جایگزینی بزرگ» رخ
داده است؛ نظریهای نژادپرستانه که در سالهای
اخیر در کشــورهای غربی رواج بســیاری یافته
و در آن سفیدپوســتان قربانیان بــزرگ فرایند
جایگزینی توسط مهاجران و افراد رنگینپوست

معرفی میشــوند .این تفکر را سیاســتمداران
راســتگرا در غرب و جمهوریخواهان در آمریکا
ترویج میدهند و به افزایــش باورپذیری آن در
میان افکار عمومی دامن میزنند .این مهاجم اعالم
کرده که این کشتار را با الهام از کشتار نژادپرستانه
سال 2019در کرایستچرچ نیوزیلند انجام داده
اســت .در آن واقعه ،یک سفیدپوست با حمله به
2مسجد 50نفر را کشت .فرد مهاجم تمام مراحل
حمله را بهصورت زنده پخــش کرد .عامل حمله
بوفالو گفته از روی کد پســتی منطقهای را پیدا
کرده که بیشترین ساکنان سیاهپوست را داشته
باشد .تنها یک روز پس از این جنایت ،تیراندازی
دیگری در کالیفرنیا رخ داد که در جریان آن یک
نفر کشته و 5نفر دیگر مجروح شدند.
نظریه جایگزینی بزرگ

نظریه نژادپرســتانه جایگزینی بــزرگ بر محور
کمبود منابع میچرخد .در مانیفستی که مهاجم
بوفالو منتشــر کرده آمده که منابــع آمریکا به
اندازهای نیست که در آینده پاسخگوی نیازهای
همه باشــد؛ از اینرو آغاز نبرد نژادی بر سر این
منابع امری الزم و حیاتی است .ایده آینده مبهم
کــه در آن ثروتی بــرای زندگی وجــود ندارد و
محیطزیست درحال فروپاشی است ،هر اندازه که
غیرواقعی باشد تا به امروز توانسته به انگیزه جوانان
سفیدپوست برای کشتار نژادی تبدیل شود .ایجاد
چنین روندی تا حد زیــادی تحتتأثیر رویکرد
سیاستمداران راستگرای سفیدپوست است که
در راستای پیشبرد سیاســتهای خود ،همواره
بهنظریه جایگزینی بــزرگ بهعنوان اصلیترین
عامل مشــکالت غربیهای سفیدپوست اشاره
دارند.
از ســوی دیگر ،موضوعی فراتــر از توهم توطئه
در جامعه جهانی بهعنــوان عاملی مهم در تکرار
جنایتهایی مشابه آنچه در بوفالو رخ داد ،مطرح
اســت :نابرابری .نابرابری شــدید در دسترسی

اسلحه آمریکایی از نگاه آمار

مکث

کمیتــه اطالعــات مجلــس
نماینــدگان آمریکا دیــروز در
آمریکا
نشســتی با حضور مســئوالن
وزارت دفاع این کشــور ،بعد از 50سال بار دیگر
پرونده اشیای ناشناس پرنده ( )UFOکه اصطالحا
به آنها بشقابپرنده گفته میشود را باز کرد .این
جلســه در دو نوبت علنی و غیرعلنی برگزار شد.
به گزارش آسوشــیتدپرس ،در نشســت علنی،
مقامهای پنتاگون به نمایش چند کلیپ ویدئویی
از دوربینهای دید در شــب جتهای جنگنده و
همچنین پایگاههای دریایی ارتش آمریکا بسنده
کردند .نمایندگان مجلس از هر دو حزب دمکرات
و جمهوریخواه به نتیجه رســیدهاند که اشــیاي
ناشناس پرنده در آسمان آمریکا ،تهدیدی علیه
امنیت این کشــور هستند .این اشــیا از آنجا که

به منابع مالــی روندی حقیقی اســت که در آن
تعداد کمــی افراد قدرتمنــد و متمول به قیمت
نابودی گروه بزرگــی از انســانها ثروتمندتر و
قویتر میشــوند؛ برای مثال در آمریکا ،صدک
اول درآمدی طی چند سال گذشته شاهد افزایش
ثروت خــود بوده؛ درحالیکــه درآمد 50درصد
کمدرآمد جامعــه طی این ســالها کامال راکد
باقی مانده اســت .در نتیجه تعدادی از این گروه
اکثریت محروم ،در مواجهه با مشکالت ناشی از
این نابرابری به فانتزیهای تاریکی مانند نظریه
جایگزینی بزرگ روی میآورنــد تا دلیلی برای
توضیح کمبودهای زندگی خود بیابند .این سبک
ســازماندهی زندگی در غرب هر نامی که داشته
باشد ،به ناامیدی و بدبینی دامن زده و جوانان را
به ورطه پوچگرایی کشانده است .در این شرایط،
قبوالندن نقش مهاجــران و اقلیتهای قومی و
نژادی در تاریک بودن آینده به افرادی که امیدی
به آینده ندارند ،کار دشواری نخواهد بود.
نظرســنجیها نشــان میدهد حتی افرادی که
افکار آسیبزننده و نژادپرستانه ندارند هم امید
چندانی به آینده جهان ندارند .براســاس نتایج
نظرسنجی جدیدی که توســط یونیسف انجام
گرفته اســت ،اکثریت جوانان 15تا 24ساله در
کشورهای ثروتمند به این باور رسیدهاند که در
آینده از نظر اقتصــادی وضعیتی بدتر از والدین
خود خواهند داشــت .نتایج نظرسنجی جهانی
دیگری که بهتازگی توســط 5دانشگاه در میان
10هزار نفر از 10کشــور جهان انجــام گرفته
اســت هم نشــان میدهد که 56درصد از آنها
باور دارند بشــریت محکوم به فناســت .انفعال
سیاســتمداران در حل بحران محیطزیســت و
نابرابری و حتی بهرهبرداری سیاسی چهرههای
سیاســی از ناامیدی که این بحرانها در جامعه
ایجاد کردهاند ،باعث شده تا افرادی مانند مهاجم
بوفالو کشتار نژادپرســتانه را راهحلی قابلقبول
برای توقف نابرابری و از دست رفتن منابع ببینند.

گزارش جدید وزارت دادگســتری آمریکا که در پی تیراندازی اخیــر در بوفالوی نیویورک
منتشر شده است نشان میدهد طی 2دهه اخیر ،سازندگان سالحهای گرم در آمریکا بیش از
139میلیون قبضه اسلحه برای بازار تجاری آمریکا تولید کردهاند که از این بین11.3 ،میلیون
قبضه اسلحه تنها در سال 2020تولید شده است .عالوه بر تولید داخلی ،در همین بازه زمانی
آمریکا 71میلیون قبضه سالح گرم وارد کرده است که با رقم 7.5میلیونی صادرات اسلحه از
آمریکا قابل مقایسه نیست .به بیانی دیگر ،میزان سالحهای وارداتی طی این دو دهه بیش از
9برابر سالحهای صادراتی و مجموع سالحهای تولید شده به اضافه سالحهای وارداتی 28برابر
سالحهای صادراتی اســت .پیش از گزارش اخیر وزارت دادگستری ،گزارش مرکز کنترل و
پیشگیری از بیماریها هم از رکورد قتل با سالح گرم در آمریکا در سال 2020خبر داده بود.
براساس این گزارش ،تعداد قتل در سال 2020نسبت به سال قبل از آن افزایشی 35درصدی
داشته و به 19هزار و 350مورد رسیده است .آمار خودکشی با اسلحه هم با افزایشی 1.5درصدی
به 24هزار و 245مورد رسیده است .نسبت قتل با اسلحه در ازای هر 100هزار نفر از جمعیت
آمریکا هم در این سال به 6.1رسیده که این باالترین رقم طی 25سال گذشته به شمار میرود.

بشقابپرندهها سر از کنگره آمریکا در آوردند
تجهیزات
دوربين مادون قرمز/مسافتياب
ليزری /رادار AESA

سراجالدین حقانی
سرپرست وزارت کشور افغانستان
مــا بــه آمریــکا بــه چشــم دشــمن نگاه
نمیکنیم و بــه توافق دوحــه پایبندیم.
مــا خواهــان روابطــی بــر مبنــای اصول
و هنجارهــای دیپلماتیــک بــا آمریــکا
هستیم .در آینده مایلیم روابط خوبی
با آمریــکا و جامعه بینالمللی داشــته
باشــیم .یکبار دیگر تأکید میکنم که
خاک افغانستان برای تهدید هیچکس
مــورد اســتفاده قــرار نخواهــد گرفــت.
(سیانان)

بدون هیچ موتور پیشرانندهای کار میکنند ،قابل
ردیابی با سیستمهای راداری نیستند و یا با چشم
غیرمســلح رویت شــدهاند یا به طورتصادفی در
تصاویر ویدئویی ضبط شده توسط جنگندههای
در آسمان شــکار شــدهاند .آخرین بار در سال
1966بود که یکی از نمایندگان جمهوریخواه که
بعدها رئیسجمهور هم شد (جرالد فورد) بررسی
موضوع بشــقابپرندهها را در دستور کار کنگره
قرار داد .در یک مورد دســتکم 40نفر ازجمله
تعدادی مأمور پلیس شــيئي نورانی در آسمان
میشیگان دیده بودند .مسئوالن نیروهای هوایی
آمریکا در نشســت کنگره ضمن رد گمانهزنیها
گفتند که احتماال نوری که دیده شده گازی بوده
که از مردابی در نزدیکی میشيگان به آسمان رفته
و سپس مشتعل شده است.

ردپای ترامپ در تیراندازیهای آمریکا

تیراندازی به جمعیــت که زمانــی در آمریکا
رویــدادی نــادر و غیرعــادی بــود ،اکنون با
زندگی آمریکاییها گره خورده است .براساس
جدیدترین گزارش دولتی در این کشور ،از سال
2019تا 2020نرخ قتل با سالح گرم 35درصد
افزایش یافته است .قتلعام بوفالو نهتنها از منظر
تعداد باالی قربانیان ،بلکه از نظر ماهیت سیاسی
که در پس زمینه آن نهفتــه از اهمیت زیادی
برخوردار است؛ زیرا نشان از سرعت گرفتن روند
عادیسازی نژادپرستی و خشونت سیاسی در
آمریکا دارد .مهاجم بوفالو در مانیفســت خود
دیالن روف ،نژادپرست سفیدپوستی را که 9نفر
از اعضای کلیسای متدیست آفریقایی امانوئل
را در ســال 2015به قتل رســاند« ،جنگجوی
آزادی» توصیف کرده اســت .روف قاتلی است
که در ســال 2015و پیش از حمله به کلیســا
در مانیفســتی مملو از ایدههای آشــفته ،زوال
زندگی سفیدپوســتان در آمریکا را به باالرفتن
نرخ جنایت در میــان سیاهپوســتان مرتبط
دانسته بود.
تأیید ایدههای نژادپرســتانه روف در سالهای
بعد توســط دونالد ترامپ ،رئیسجمهور سابق
آمریکا ،آشکارا دشــمنی سفیدپوستان نسبت
بــه سیاهپوســتان را تحریک کــرده و حزب
جمهوریخواه را از قید و بندهایی که در گذشته
داشــت ،رها کرد .ترامپ در سال 2019در یک
رشــته توییت منطقه سیاهپوستنشــینی در
بالتیمور را با واژگانی تحقیرآمیز خطاب قرار داد
و آن را منطقهای کثیف و آلوده خواند .او یک روز
پیش از حمله روف به سیاهپوســتان ،در جلسه
اعالم حضورش در انتخابات ریاســتجمهوری
آمریکا ،مهاجران مکزیکی را متجاوز نامیده بود.
روند تبعیض نــژادی و تحرکات نژادپرســتانه
تقریبا در تمامی طول ریاســتجمهوری ترامپ
حفظ شــد .وی به همراه حزب جمهوریخواه در
ســال 2020آشــکارا از نوجوانی 17ساله که در
تظاهرات حمایت از سیاهپوســتان با اسلحهای
نیمه اتوماتیک به سیاهپوســتان شلیک کرده و
جان 2نفر را گرفته بود ،حمایت کرد و این نوجوان
یکشــبه به قهرمان حزب جمهوریخواه تبدیل
شــد .او در نهایت از اتهام قتل عمد تبرئه شــد و
در مقام قهرمانی جبهه راست آمریکا باقی ماند.
حمله طرفداران به ســاختمان کنگره آمریکا در
سال 2021هم نقطه عطفی خطرناک در پا گرفتن
تندروی و نفوذ خشونت و نژادپرستی در محافل
سیاسی آمریکایی بود؛ زیرا نشان داد جبهه راست
سیاست آمریکا برای رسیدن به اهداف خود به هر
اقدامی دست خواهد زد.

ثبت باالترین نرح تورم در
انگلیس طی  40سال گذشته
براســاس تازهتریــن گــزارش اداره ملی آمار
انگلیس ،نرخ تورم در این کشور در ماه گذشته
میالدی به ۹درصد رسیده است .این رقم عالوه
براینکه باالترین میزان در ۴۰ســال گذشــته
بهشــمار میرود ،یک جهــش 2درصدی را در
عرض یک ماه نشــان میدهــد .پیش از جنگ
اوکراین پیشبینی میشد که نرخ تورم با وجود
فشارهای ناشی از برگزیت و بحران همهگیری
کرونا در محــدوده ۲درصد ســیر کند اما حاال
اقتصاددانان پیشبینــی میکنند که نرخ تورم
بهدلیل افزایش بهای انرژی ،تا پایان سالجاری
میالدی به باالی ۱۰درصد برسد .به گزارش ایرنا،
به نقل از مرکز آمار انگلیس افزایش قیمت برق
و گاز بیشترین عامل افزایش تورم بوده است و
بیم آن میرود که با شروع فصل سرما ،هنگامی
که مردم به سیستمهای گرمایشی نیاز بیشتری
خواهند داشت ،اوضاع وخیمتر شود.

کیوسک

روزنامه بوستون گلوب [آمريكا]

تیراندازی بوفالو؛ تروریسم داخلی در آمریکا

جو بایدن در سخنانی با ابزار تسلیت به خانوادههای قربانیان
سیاهپوست تیراندازی در بوفالو نیویورک ،برتر یجویی
سفیدپوســتان را مثل زهر توصیف کــرد و گفت که فرد
مهاجم از ایدئولوژی منحرف برتر یجویی سفیدپوستان
الهام گرفته اســت .بایدن این حمله را مصداق تروریسم
داخلی دانست.

 پنجشنبه  29اردیبهشت  1401سال سیام شماره 8500

روزنامه اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي

يع:
حضرت امير المؤمنينعل 
کسی که به بندگان ظلم کند ،خداوند خصم او
خواهد بود.

توليد؛ دانش بنيان ،اشتغال آفرين

اگر
رفیق شفیقی درست پیمان باش
حر
یف
خانه و گرمابه و گلستان باش

اذان ظهــر  13:01 :غــروب آفتــاب20:06 :
اذان مغــرب 20:26 :نیمهشبشــرعی00:11 :
اذان صبح 4:16 :طلوع آفتاب5:56 :

صاحب امتياز :مؤسسه همشهري
مدیرمسئول :عبداهلل گنجی
سردبیر :دانیال معمار

حافظ

دفتر مركزي :تهران ،خيابان وليعصر (عج) ،كوچه تورج ،شماره14
كدپستي  19666-45956تهران ،صندوقپستي19395/5446
تلفن ،23023000:نمابر22046067:

پیونگیانگ:کیم جونگ اون با انتقاد از مسئوالن کرهشمالی،
مقابله با شیوع جهشدار پاندمی کرونا را به ارتش واگذار کرده
است .اکنون سربازان به داروخانههای پایتخت اعزام شدهاند
تا بر توزیع دارو برای مبتالیان به «موارد تب» نظارت کنند.
به گزارش دویچهوله ،حدود 2.5ســال پس از اعالم رسمی
شناسایی نخستین مورد ابتال به ویروس کرونا ،عامل بیماری
کووید ۱۹-در شهر ووهان چین ،کرهشمالی که در همسایگی
این کشور قرار دارد شیوع یکباره گســتردهای از پاندمی را
تأیید کرد .رســانه رسمی کرهشــمالی و مقامات این کشور
همچنان به تبعیت از کیم جونگ اون از بهکار بردن واژههایی
مانند کرونا و کووید ۱۹-خودداری میکنند و از «موارد تب»
سخن میگویند .دولت کرهشمالی تا هفته گذشته هیچ مورد
از ابتال به کرونا در این کشور را بهطور رسمی تأیید نکرده بود.
خبرگزاری رسمی کرهشمالی۲۳اردیبهشت با تأیید نخستین
مورد مرگ یک بیمار مبتال به کرونا از شناسایی صدها هزار
مورد ابتال به «تب» خبر داد.

تلفن48075000 :

سايت روزنامهn e w s p a p e r . h a m s h a h r i o n l i n e . i r :

در مسیر نباش

گرينويچ

سربازها ناظر داروخانهها

چاپ :همشهري

همشهريw w w . h a m s h a h r i o n l i n e . i r :

نگاه

فاطمه عباسی
روزنامهنگار

در جاده ،در بزرگــراه ،در خیابان و خالصه در هر
راهی ممکن است ببینیدشان .همان فروشندههای
سیاری که بخشی از این راهها را مسدود میکنند
تا اجناسشــان را به رانندگان بفروشند .نمونهاش
را وقتی دارید در جاده چالوس به ســمت شمال
حرکت میکنید حتما زیاد دیدهاید .از فروش دوغ
خنک و تمشک و بالل بگیرید ،تا روسری و لباس و
کاله .اتفاقی هم که میافتد این است که خیلیها
با دیدن این فروشندگان توقف میکنند و به این

اول آخر

فکر نمیکنند که با اشغال کردن یک الین از مسیر
تردد خودروها چه دردسری برای دیگر رانندگان
بهوجود میآورند .گذشــته از ترافیکی که ممکن
است بهوجود بیاید ،حضور هر عاملی به جز خودرو،
بهویژه این فروشندهها در ابتدای بسیاری از راهها
و آزادراهها یا مناطق نزدیک به بافت مسکونی که
باید فنسکشی شود تا حتی حیوانات هم نتوانند
وارد راه شوند ،راننده را دچار استرسهای ناشی از
تصادف میکند .به جز این ،متأسفانه وانتبارهای
فروش میوه و  ...نفراتی را هم چند متر جلوتر با یک
دست نوشته به حالت ایستاده در حاشیه جاده نگه
میدارند که این اقدام ،هم احتمال تصادف با عابر
پیاده را افزایش میدهد و هم بهدلیل تغییر مسیر

سازمان آگهيها و نيازمنديها:

توزيع و اشتراك:

خيابانقائممقام فراهاني ،ميدان شعاع،خيابان شهيد خدري
شماره - 29طبقه اول تلفن88861819 - 84321700 :

موسسهنشرگسترامروزنوين
تلفن61933000:

پنجشنبه

باشگاه
نویسندگان

امتداد اردیبهشتها
مریم ساحلی
روزنامهنگار

عدد خبر
سالروز
تقویم/

ناگهانی خودروها منجر به افزایش احتمال تصادف
و نیز اخالل در ترافیک میشود .بنابراین به عقیده
کارشناسان ،از این نظر فقط حدود  ۱۰تا  ۱۵درصد
از راههای کشورمان دارای ایمنی کامل و مناسب
هستند و باقی راهها نقاط حادثه خیز بسیاری دارد.
رئیس پلیس راه پایتخت ســال گذشته از اجرای
طرحی گفت که براســاس آن ،این دستفروشان
از حاشیه راهها جمعآوری میشــوند .این طرح
از ابتدای ســال 1400به اجرا در آمده ،اما هنوز
به سرانجام نرسیده و احتماال تا جمع شدن همه
این دستفروشان راه درازی باقی است .تا آن موقع
بهتر اســت وانتبارها و فروشــندگان در اقدامی
خودجوش ،در محلی امن و مجــاز توقف کرده و
محصوالت خود را به فروش برسانند .رانندگان هم
با مشاهده چنین مواردی از تغییر ناگهانی مسیر،
کاهش سرعت و ...پرهیز کنند ،چرا که رفتار آنان
ریسک تصادف را باال میبرد.

نویسنده تماموقت

جعفر مدرس صادقی ،از معدود نویســندگان
ایرانی است که نوشتن را با سهلانگاری برگزار
نمیکند؛ یک نویسنده تماموقت که هیچچیز
برایش مهمتر و باالتر از نوشــتن نیست .همه
اینها را از ساختمان مســتحکم و نشر دقیق و
منحصربهفرد داستانهایش هم میتوان فهمید.
در داستانهای او به شکل فشردهای میتوان
حیات ایرانیها ،آرزوها ،آمال و کابوسهایشان
را دید.
مدرس صادقی 29اردیبهشت  1333در اصفهان
به دنیا آمد .نوشــتن را از سال 1356با «بچهها
بازی نمیکنند» آغاز کرد و به هر دو فرم داستان
کوتاه و رمان به یک میزان دلبســتگی دارد و
برخی از داســتان کوتاههایش مثل «پدرها و
پسرها»  ،جزو بهترین داستان کوتاههای تاریخ
ادبیات ایران بهحساب میآیند .مشهورترین
رمان او «گاوخونی» اســت که احتماال اقتباس
غیرمتعارف بهروز افخمی هم به شهرت آن کمک
کرده .مدرس صادقی تنها به واسطه داستانهای
پرتعدادش شــناخته نمیشود .او یک همه فن
حریف بهمعنای واقعی کلمه اســت .عالوه بر
نوشتن ،ترجمه هم میکند ،مصحح متون ادبی
کهن هم هست و با میراث ادبی مملکتش مثل
اشیای لوکسی که فقط به درد تزیین کنج قفسه
کتابخانه میخورند ،برخــورد نمیکند؛ آنها را
بازخوانی کرده و تدوین مجددی از آنها ارائه داده
است .با این همه اما او اهل کالس برگزارکردن،
شاگرد تربیتکردن و محفل و پاتوق درستکردن
نیست .جعفر مدرس صادقی یک قانون دارد؛
ادبیات چیزی نیست که بشود به کسی یاد داد.
ادبیات خواندنی اســت و تجربهکردنی؛ کشف
و شهودی است که نویسنده در فرایند نوشتن
به آن میرســد .او فقط دربند نوشتن داستان
است؛ آنطور که باید روایت شود و برای رسیدن
به این هدف هر کاری میکند .او از نقد ادبی بیزار
است ،از دستهبندیهای تئوریک داستان کوتاه
و داستان بلند و رمان متنفر است ،از گروهبندی
نویسندهها در مکتبهای ادبی مختلف حالش
به هم میخــورد و از واکاوی شــخصیتهای
داستانهایش دیوانه میشود.

فروشنده دوره گرد سبزیجات در هندوستان  ،جاده «در لداخ» عکس :جنید بهت

تصادف 2سارق خودرو

هر چند ســاله باشــیم ،تفاوتی
ندارد ،اردیبهشــت که به پایان
خویش نزدیک میشود ،اندوهی گس بر شاخ و برگ جان
ی میخلد .گیریم که هزار سال از روزهای درس و مشق
آدم 
و امتحان دور شده باشیم اما باز این اضطراب غریب که در
آخرین روزهای اردیبهشــت ،میلولد ،رهامان نمیکند.
هراس نزدیک و نزدیکتر شدن خرداد ،شبهای امتحان،
خودکار دواندنهای عرقریز بر برگههای سؤال با ماست.
هنوز هم که هنوز اســت ،نفسهای خرداد آغاز نشــده،
بیخگوشهامــان ،هرمی گــرم دمیده میشــود و تصویر
پنجرههای باز کالسها و صدای پند و اندرزهای آخر سال
معلمها انگار قد میکشد از سالهای دور و خود را میرساند
به ما .یک شبهایی هم کابوس تمام نشدن کتابی که باید
امتحان بدهیم و جزوه گمشده و خوابماندن در صبح روز
امتحان ،شبمان را هراسناک میسازد.
کم نیســتند آنها که اردیبهشت را قشــنگترینماه سال
میدانند .ماهی که میشود بهار را به دور از رسم و رسوم و
فکر و خیالهای فروردین و تصمیم شروعی دیگر به تماشا
نشســت ،ولی امان از پایانش که انگار آخر بهار است .انگار
نه انگار که خردادی مانده اســت هنوز .شاید این حس و
حال عجیب و غریبمان بر میگردد به اردیبهشــتهایی
که دفترهای یادگاری را باز میکردیم و میدادیم دســت
همشــاگردیها و معلمهامان تا دو خط بنویســند و امضا
کنند .شاید آن روزها حواسمان به فرداهای دور نبود یا اگر
بود کمتر به این بود که مثال سی ،چهل سال بعد میخواهیم
بنشینیم و خاطراتمان را مرور کنیم .ما همان اردیبهشت
دلتنگ میشدیم برای در کنار هم بودن؛ دور ماندنها در
روزگاری که کمتر خانهای تلفن داشــت .اردیبهشت برای
ما شــاید همان مهرماهی بود که به آخر رســیده بود .این
بود که دیگر به قهر و آشــتیها و آســان یا سختگیر بودن
معلمها فکر نمیکردیم .پس بر حاشیه برگ برگ دفترهای
سادهمان ،کج و معوج ،گل و بلبل نقش میزدیم تا معلمها و
همشاگردیها برایمان چند کلمه بنویسند .کلماتی که در
شادمانی از راه رسیدن فصل تعطیالت و اندوه دورماندنها
برقصند و چراغ یادها را روشن نگه دارند.

بوکمارک

اورگون :پس از تصادف 2خودرو ،افســر پلیسی که
بهصورت تصادفی در محل ،حضور بههنگامی داشت
متوجه شد هر دو راننده سارق خودرویی هستند که
پشت فرمان آن نشســتهاند .به گزارش فاکسنیوز،
لیکوپر 27ساله و کریســتیننیکول 25ساله مثل
یک روز عادی مشغول رانندگی با خودروی مسروقه
بودند که این حادثه برایشان پیش آمد .البته جرائمی
که لیکوپر به آنها متهم است فقط به سرقت محدود
نمیشــود و مواردی همچون حمــل موادمخدر و
مقاومت در برابر افســر پلیس را شــامل میشــود.
خودرویی که کریستیننیکول سوار آن بود دستکم
3هفته پیش سرقت شده و پلیس بهدنبال سارقاش
بود .بهعلت جمعیت باالی آمریــکا و باال بودن آمار
جرمهای مرتبط با سرقت ،بخش حوادث رسانههای
این کشور هر هفته چند شگفتی قابل توجه دارد.

 ۱.۴۴میلیون خودروی الکتریکی

ســئول :گروه خودروســازی هیوندای موتور اعالم کرد که
قصد دارد تا سال ۲۰۳۰میالدی در مجموع ۲۱تریلیون وون
(۱۶.۵۴میلیارد دالر) برای توسعه تجارت خودروهای الکتریکی
خود در کرهجنوبی ســرمایهگذاری کنــد و این یعنی صنعت
خودروسازی جهان با سرعتی بیش از آنچه پیشبینی میشد
به سمت خودروهای الکتریکی پیش میرود .به گزارش رویترز،
فقط گروه خودروسازی کرهجنوبی که شرکت هیوندای موتور
و کیا موتورز را در اختیار دارد ،قصد دارد تا سال ۲۰۳۰میالدی
ساالنه ۱.۴۴میلیون دســتگاه خودروی برقی در کرهجنوبی
تولید کند .گروه خودروسازی در بیانیهای اعالم کرد که حجم
تولید ۱.۴۴میلیون دســتگاه خودروی برقــی در کرهجنوبی
حدود ۴۵درصد از مجموع ظرفیت تولید جهانی ۳.۲۳میلیون
دستگاه خودروی الکتریکی در سال ۲۰۳۰را تشکیل میدهد.
رویترز هفته گذشــته گزارش داد که هیوندای قصد دارد یک
کارخانــه جدید تولیــد خودروهای برقــی در ایالت جورجیا
ایاالتمتحده بســازد .گروه هیوندای موتور ســال گذشــته،
اعالم کرد که قصد دارد ۷.۴میلیــارد دالر در ایاالتمتحده تا
سال ۲۰۲۵برای تولید خودروهای الکتریکی ،ارتقاي امکانات
تولید و سرمایهگذاری بیشــتر خود در راهکارهای هوشمند
تحرک ،سرمایهگذاری کند.

فرهنگ و زندگي

مان

بلندپروازی با فیلم کوتاه

خانه خوب ،خانه بد

میگویند حال ســینما خوب نیست و برای
اثبات آن هم به ارقام ثبت شــده در گیشــه
فیلمها استناد میکنند و ســالنهای غالبا
خالی ســینماها؛ بیراه هــم نمیگویند ،اما
واقعیت این است که این ،همه ماجرا نیست و
«حال سینما» اینقدرها هم بد نیست.
اجازه دهید مثالــی بزنم؛ فوتبــال ایران را
در ســطح حرفهای دنبــال میکنید؟ حتما
در جریــان کشــمکشها و ضعــف و قوت
تیمهــا و بازیکنان و کلکلهای رســانهای
میان لیدرهای دو طرف هســتید ،واقعا هم
جای امیــدواری ندارد و قطعــا باید اعتراف
کرد که حــال فوتبال ما خوب نیســت ،اما
چهکسی میتواند با این استدالل حال خوب
بروبچههایــی را که در یک زمیــن خاکی پا
به توپ میشــوند و با عبور توپ پالستیکی
دوالیهشان از میان پاره آجرهایی که نقش
دروازه را ایفا میکنند به هوا پرواز
میکنند کتمــان کند؟ فوتبال
هنوز هم در زمینهای خاکی
پر از «حال خوب» اســت .در
مقیاس ســینما هــم فرایند
تولیــد و عرضه فیلــم کوتاه
چیزی شــبیه همین ماجرای
زمینهای خاکی فوتبال اســت.
هنوز هم پیدا میشــوند فیلمسازان
و فیلمبازهایی که دل در گرو لذت سینما
دارند و بــدون تن دادن بــه قواعد زمخت و
بیقواره اکران و گیشه« ،فیلم» میسازند و
«فیلم» میبینند تا خودشان کیف کنند و از
کارشان لذت ببرند.
اگر در اصالت این لــذت تردید دارید ،یک
عصر دوشنبه از گرمای پایتخت به خنکای
پردیس چارسو پناه ببرید تا مهمان «پاتوق

فیلم کوتاه» شوید .پاتوقی که به همت انجمن
ســینمای جوانان به راه افتــاده و هر هفته
بهصورت رایگان 4فیلم کوتاه در آن به نمایش
گذاشته میشود.
میتوانید از تماشــای فیلمهای فیلمسازانی
که شــاید در آیندهای نه چندان دور تبدیل
به اسمهای خبرساز و معتبر سینمای ایران
شــوند لذت ببرید؛ مگر نه اینکــه از عباس
کیارســتمی و ابراهیم حاتمیکیــا تا اصغر
فرهادی و حتی همین ســعید روســتایی
دورخیز خود را از سینمای کوتاه آغاز کردند.
این ستارههای دنیای ســینما هم زمانی در
زمین خاکی پا به توپ بودند و از «ســینما»
لذت میبردند؛ اگر سینماباز هستید ،فرصت
سهیم شدن در فرایند کشف ستارههای آینده
سینمای ایران را از دست ندهید!

خانه هرچند که پوستهای قابل
شیدا اعتماد
لمس از دیوار و در و پنجره دارد
اما از اینها ساخته نمیشود .چیزی که خانه را میسازد روحی است
که توسط انسان در خانه دمیده میشــود .رابطه انسان و خانه اما
رابطه خالق و مخلوق نیست .با اینکه انســان با حضورش زندگی
را در خانه جــاری میکند اما اینکه زندگی به چه شــکلی جریان
پیدا کند تابع خانه هم هســت .اینجاست که معماری وارد صحنه
میشود .معماری اســت که تعیین میکند که چه فضایی کجای
خانه قرار بگیرد و این فضاها چه ارتباطی با هم داشته باشند .نحوه
قرارگیری فضاها هم بهطور مستقیم بر نحوه زندگی در این فضاها
اثر میگذارد .در واقع خانه کالبدی خنثی نیست که هر نوع زندگی
را بشود در آن پیاده کرد .شکل خانه و محل قرارگیری فضاها تعیین
میکند که ســاکنان کجای خانه جمع شــوند ،کجا مکث کنند،
میز و کمد و تلویزیون را کجا قرار بدهند .کجا بنشــینند ،کجا غذا
بخورند و تختخواب را در کدام جهت قرار دهند .معماری در مجموع
ســناریویی برای زندگی میچیند که فقط جزئیاتش قابل تغییر
هستند .در خانههای کوچک یا در آپارتمانهای متوسط شهری،
انعطاف کمتری در معماری خانهها وجود دارد که بخشی از آن تابع
مسائل شهری ،قوانین شهرداری و محدودیتهای زمین است .اما
خیلی از مشکالتی که خانههای امروزه درگیرش هستند به سادگی
میشد که نباشند.
این روزها که فصل جابهجایی و تغییر مکان اســت حتما این را از
بسیاری دوستان میشنوید که چقدر مسیر یافتن یک خانه خوب
ناهموار است .حتی بدون درنظر گرفتن مسائل اقتصادی ،باز هم
پیدا کردن خانهای که کیفیت قابلقبولی به زندگی ببخشد به این
آسانیها نیســت( .بماند که درنظر گرفتن مســائل اقتصادی هم
ناممکن است وقتی که بیشــترین هزینه خانوادهها هزینه مسکن
اســت ).خیلی از خانههایی که باصرف هزینههای زیادی ساخته
میشوند با اصول اولیه زندگی غریبه هستند .سازندهها تجسمی از
اینکه یک خانواده قرار است در این خانه زندگی کنند ندارند .فکر
نمیکنند که کودکی قرار است در این خانه نخستین قدمهایش
را بردارد .فکــر نمیکنند که باید پنجرهای رو به کوچه باشــد که
بشود وقت دلتنگی کنارش ایستاد .هیچوقت زوج جوانی را تجسم
نمیکنند که با ذوق خانه را برای شــروع زندگی مشترکشــان
میچینند .انســان زندگیبخش اســت اما همین انسان هم باید
پنجرهای رو به آسمان و آسمانی پشت پنجرهاش باشد که بتواند
بنایی را به خانه تبدیل کند.

پیرمرد و دریا
پیرمردی بود که تنها در قایقی
ارنست همینگوی
ی میگرفت
در گلفاستریم ماه 
و حاال 84روز میشد که هیچ ماهیاي نگرفته بود .در
40روز اول پسربچهای با او بود .اما چون 40روز گذشت
و ماهی نگرفتند پدر و مادر پسر گفتند که دیگر محرز و
ت که بدترین شکل
مسلم است که پیرمرد «ساالئو» اس 
بداقبالی است و پسر بهفرمان آنها با قایق دیگری رفت
که همــان هفته اول 3ماهی خوب گرفت .پســر غصه
میخورد ،چون میدید پیرمرد هــرروز با قایق خالی
برمیگردد و همیشه میرفت چنبر ریسمان یا بُنتوک
و نیزه و بادبان پیچیده به دکل را برای پیرمرد بهدوش
میکشید .بادبان با تکههای گونی آرد وصله خوردهبود و
پیچیده ،انگار که پرچم شکست دائم بود.

دیالوگ

روبان قرمز

«امروز روز مباهله اســت آقا
ابراهیم حاتمیکیا
داوود ،یا تو بــر حقی یا من.
میبینی ،نه دادگاهی هســت و نه مردمــی ،محبوبه
شــاهده و خدا که اون باال قضاوت میکنه .اگر حق با
تو باشه جزاش مینی هســت که میره زیر پای من ولی
اگر تو ناحق باشــی آقا داوود ...به این دادگاه شک نکن
پاشو بیا».

آخر مصور

فراخوان
بی تعارف و تکلف  ،مثل همین متــن کوتاهی که می بینید .ما
منتظریم تا نوشتههایتان درباره مســائل روزمره ،مشکالت و
دغدغه هایتان را برای ما ارسال کنید .اگر اهل طنز و کاریکاتور و طراحی هم هستید
س با شماره
جایتان اینجا محفوظ اســت .متن یا طرح تان که آماده شــد یک تما 
 23023636بگیرید تا برای رساندنش به ما  ،راهنمایی تان کنیم.

جستوجو /اثر احسان چراغی ایرانشاهی

نقشهایسخترا
خیلی دوست دارم

گفتوگو با امیر غفارمنش ،به بهانه نقشآفرینی در
سریال خوشنام و نقش خاصی که داشت
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تختیگفت
بایدکشتیگیرشوی

خاطره بازی با اکبر قادری که یکی از معدود
بازماندههای نسل اول والیبالیستهای ایران است
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متولدین
همینحوالی

منوکیمیایی
همکالسبودیم

محمدمصدق

سعید پیردوست ،از دور و نزدیک کار
در سینما و تلویزیون میگوید

15
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بعضیها میگویند متولد
 29اردیبهشت و بعضیها
میگویندزاده 26خرداد
است؛ در دو سال متفاوت.
ظاهرا اختــاف به تفاوت
در محاســبه برمیگردد.
از معروفتریــن رجــال
سیاســی معاصر ایران؛
مردی که  2دوره و حدود
2سال بیشتر نخستوزیر
نبود ،اما دایره بحث درباره
شخصیت و اثرگذاری و نوع
عملکردش ،هنوز هم ادامه
دارد .مهمترین دستاورد
او ،ملیشدن نفت ایران بود.

منصور ستاری

عكس :منا عادل

کار در شبکه نمایش خانگی راحتتر از تلویزیون است
گفتوگو با غالمرضانیکخواه ،پیشکسوت سریالهای طنز تلویزیونی که این روزها در قاب شبکه نمایش خانگی ایفای نقش میکند

به قول مهران مدیری آدم خیلی جدی و تلخی اســت و
چهرهاش بیشتر شــبیه دیپلماتهاست تا بازیگران طنز
اما سالهاست با همان چهره جدی و رسمی ،در نقشهای
کمدی ظاهر شده و خاطرات شیرینی برایمان ساخته است.
پریسا نوری
غالمرضا نیکخواه جزو نخستین بازیگران طنز تلویزیون در
دهه70است که با بازی در سریالهای مهران مدیری شناخته
و پس از آن در نقشهای کمدی بســیاری ظاهر شد .از اینکه او را بهعنوان کمدین
میشناسند ،خوشحال اســت و میگوید«:مردم وقتی من را در خیابان میبینند،
ناخودآگاه میخندند و همین برایم کافی است ».این بازیگر پیشکسوت که این روزها
و در74سالگی سرگرم بازی در چند سریال شبکه نمایش خانگی ازجمله «جیران» و
«ساخت ایران» است ،با وجود مشغله زیاد با روی باز دعوتمان را پذیرفت و برای گپ
و گفتی صمیمی به دفتر روزنامه آمد .با او درباره اجرای متفاوت و جذابش در برنامه
جوکر ،سریال جیران ،علت کمکاریاش در تلویزیون و ...حرف زدیم .نیکخواه درست
مثل نقشهایش با همان روحیه طناز و چهره جدی به سؤاالتمان پاسخ داد.
مخاطبان شما را بهعنوان بازیگر
طنز میشناســند اما بــا اجرای
موسیقی رپ در برنامه جوکر همه را
غافلگیر کردید .از آن اجرا بگویید.
ایده خودتان بود؟
نویســندگان و عوامل برنامه جوکــر آیتمها را
پیشنهاد میدهند و بازیگران میتوانند بپذیرند
یا رد کنند .به من هم پیشــنهاد شد رپ بخوانم.
راستش خودم هم غافلگیر شدم ،چون نه صدایی
داشــتم و نه چندان موســیقی رپ گوش داده
بودم .اما تصمیم گرفتم آن را امتحان کنم .گروه
نویسندگان یک شــعر خوب نوشتند که خوشم
آمد ،خودم هم چیزهایی که در ذهن داشتم مثل
«ژاله و ژوله»« ،هله و هوله» و ...را به آن اضافه و
اجرا کردم .همینجا بگویم که دخترم هم کمکم
کرد که بتوانم در قالب خواننده رپ ظاهر شــوم.
خوشبختانه این اجرا با استقبال مردم مواجه شد،
بعد از آن هم یکی دو پیشنهاد برای بازی در نقش
خواننده داشتم.
میگویند چون برنامه جوکر بداهه
است ،حذفیات بسیاری دارد ازجمله
سکانس رقص شما که سانسور شد.
هر برنامهای بنا به ســلیقه و نظر عوامل سازنده
یا شــرایط فرهنگی جامعه حذفیاتی دارد البته
من اص ً
ال یــادم نمیآید در ایــن برنامه رقصیده
باشم (باخنده) .فقط یکســری حرکات موزون
برای تقویت عضالت دســت و پــا و گردن انجام
دادم .ولی از شــوخی گذشته من فکر میکنم در
جوکر نسبت به سایر کارها دســت بچهها بازتر
بود و یک بخشهایی را اجــازه پخش دادند که
برای باالبردن نشاط جامعه خیلی خوب بود .من
معتقدم چارچوبها را میشــود بازتر کرد .حتی
میشــود از خانمها هم دعوت کرد در این برنامه
شرکت کنند .این پیشــنهاد را با آقای علیخانی
مطرح کردهایم که امیدوارم عملی شود.
رئالیتی شو «جوکر» با همه اقبال
عمومی ،منتقدانی هم داشــت که
معتقد بودند این برنامه ســطحی
است .نظر شما چیست؟
ضمن احترام بهنظر مخاطبان ،جوکر یک برنامه

اقتباسی بود که برای نخســتین بار در کشور ما
اجرا شد و طبیعی اســت که در کنار نقاط قوت،
ضعفهایی هم داشــته باشــد .ولی فارغ از این
موضوع ،باید برنامههایی ســاخته شود که مردم
ســاعتی مشــکالت زندگی را فراموش کنند و
بخندند .این نیاز بهشــدت در جامعه احســاس
میشود .این حرف من نیست ،حرف کارشناسان
خانواده و روانشناسان اســت که خندیدن باعث
کاهش تنش در خانواده و در نتیجه کاهش آمار
طالق میشــود .خب چه برنامهای از این بهتر و
سازندهتر که به محکم شدن کانون خانواده کمک
میکند؟ خوشــبختانه جوکر با وجود تیم قوی،
خالق و پای کاری که طرح را اجرا کردند ،کمک
کرد تا حدودی این موضوع جبران شود و این کار
خیلی بزرگ و ارزشمندی است.
از بازخورد این برنامه در جامعه
بگویید.
شاید باورتان نشــود وقتی مردم ما را در خیابان
میبینند از ته دل دعا میکنند و میگویند «خدا
پدر و مادرتان را بیامرزد که باعث شــدید ما یک
ساعت غم و غصه را فراموش کنیم و بخندیم.»...
از بازی در سریال جیران بگویید.
فیلمبرداری جیران از یک سال و اندی است شروع
شده و حدودا ً 4ماه دیگر ادامه دارد .پروژه طوالنی
شد چون شــرایط کار ســخت بود ،از یک طرف
بعضی از ســکانسها را باید در شهرهای مختلف
ازجمله اصفهان ،گلپایگان ،قزوین و ...میگرفتیم
و از طرفی کرونا بارها و بارها برنامه گروه را به هم
ریخت .مث ً
ال همه عوامل حاضر بودند که سکانسی
را شــروع به ضبط کنیم ،یک دفعه جواب تست
یک نفر مثبت میشد و کار عقب میافتاد .من هم
اسفندماه کرونا گرفتم و سکانسهای مربوط به
عزیزآغا 2هفته به تعویق افتاد .در کل کار جیران
را بهخاطر کارگردان و تهیهکننده و بازیگرانی که
یکی از یکی بهتر هستند خیلی دوست دارم .این
را هم بگویم که معموالً رسم است که وقتی کار،
کارگردان خوب دارد ،سعی میکنند به بازیگران
پول کمتری بدهنــد و میگویند «آقــا! فالنی
کارگردانه ...اص ً
ال نباید پول بگیرید( »...با خنده)
مردم با «عزیز آغا»ی ســریال

جیران ارتباط گرفتهاند؟
بله ،مــردم «عزیزآغا» را دوســت دارند و گاهی
پیام میدهند که دلشان برای عزیزآغا میسوزد.
میگویند «پیرمرد با جــان و دل تالش میکند
که رضایت خانواده ســلطنتی را بهدست بیاورد
آن وقت گاهــی همه کاســهکوزهها را ســر او
میشکنند».
اگر موافق باشــید برگردیم به
اوایل دهه .70شما در دانشگاه علوم
سیاسی خوانده بودید ،چه شد که
سر از بازیگری درآوردید؟
از بچگی بازیگری را دوست داشتم و در دبیرستان
هم گروه تئاترمان در بوشهر اول شد و آن سال ما
را به اردوگاه رامسر بردند که جزو بهترین خاطرات
نوجوانیام اســت .درســم که تمام شد بهعنوان
ارزیاب گمرک مشغول کار شدم و سال 70بهخاطر
عالقه به بازیگری خودم را بازخرید کردم .االن هم
خیلی خوشحالم که دنبال بازیگری رفتم.
هیچ وقت از دانش سیاســی در
بازیگری استفاده نکردید؟
در فیلم «آینه بغــل» در نقش دکتر ظریف بازی
کردم (باخنده).
لیســانس کارگردانی تئاتر هم
دارید؟
بله ،در دانشــگاه با دخترم نیلوفر در یک کالس
بودیم و وقتی اســتادان میفهمیدنــد دختر و
پدر هستیم برایشــان خیلی جالب بود .بهخاطر
اینکه اسم مان در لیست پشت سر هم بود موقع
امتحانات کنار هم مینشستیم ولی من حتی به
برگهاش نگاه هم نمیکردم (باخنده).
شــما تجربه کار طنز و جدی را
دارید .کدام سختتر است؟
کار طنز بهمراتب ســختتر است .بهخصوص در
ایران که خیلی سخت میشــود مردم را خنداند
درحالیکه در خارج از کشور مردم خیلی راحت به
چیزهای پیش پاافتاده میخندند.
خیلــی وقت اســت کــه در
سریالهای تلویزیون ظاهر نشدید
و حضور پررنگی در شــبکه نمایش
خانگی داشتهاید .شبکه خانگی را به

نمیدانید با «بزنگاه» چه
کردند .هر صبح بیدار میشدیم
روزنامهها نوشته بودند از
امشب بزنگاه پخش نمیشود.
به قدری فشار به کارگردان
و سایر عوامل آوردند که
عطاران گفت «مهرم حالل و
جانم آزاد» و برای همیشه از
تلویزیون خداحافظی کرد!

تلویزیون ترجیح میدهید؟
من تلویزیون را خیلی دوست دارم .اص ً
ال تلویزیون
خانهام است .ولی ضوابط زیاد تلویزیون ،کار کردن
را واقعاً سخت کرده است .اما شبکه نمایش خانگی
محدودیتهایش کمتر است .بهنظرم تلویزیون هم
باید کمی انعطاف نشان بدهد و با خواسته مخاطب
بیشــتر کنار بیاید ،ولی متأســفانه هرچه جلوتر
میرویم فشارها و سانســورها بیشتر میشود که
این اتفاق خوبی نیست.
چرا سالهاست دیگر سریالهایی
مثل «بزنگاه» در تلویزیون تولید و
پخش نمیشود؟
به خاطر ضوابط دســت و پا گیر صدا و ســیما.
نمیدانید با «بزنگاه» چــه کردند .هر صبح بیدار
میشدیم روزنامهها نوشته بودند از امشب بزنگاه
پخش نمیشود .به قدری فشار به کارگردان و سایر
عوامل آوردند که عطــاران گفت «مهرم حالل و
جانم آزاد» و برای همیشه از تلویزیون خداحافظی
کرد .درصورتی که مردم این سریالها را دوست
دارند .همین االن که بزنگاه بازپخش میشــود
مردم بهشدت استقبال میکنند و میگویند «آقا
دیشــب بزنگاه را دیدیم و چقدر لذت بردیم .چرا
دیگه از این کارها نمیسازید؟»
وضعیت اســفبار آقای رویگری
هم موضوع تازهای است که بازتاب
وسیعی در جامعه داشته .نظرتان در
اینباره چیست و چطور میشود مانع
از تکرار اتفاقاتی این چنینی شد؟
درباره وضعیــت آقای رویگــری از صمیم قلب
متأثر شــدم .البته به بخش مســائل خانوادگی
ایشان کاری ندارم چون نباید ما در این مورد
قضاوت کنیم .من مادرم 2سال بیمار بود و
در رختخواب افتاده بود3 ،تا پرستار و آشپز
داشت ،میدانم چقدر نگهداری از بیمار کار
سختی است .قطعاً همه مردم این امکانات
را ندارند .پس نباید از همســر ایشان انتظار
داشــت که پای همه مشــکالت اینچنینی
بایستد .در کشورهای پیشرفته آدمها به سن
خاصی که میرسند دولت موظف است حداقل
امکانات رفاهی را برایشان فراهم کند .همه

میدانیم که رضا سکته کرده و مشکالت جسمی
دارد .چندماه پیش ســر پروژهای بــا هم بودیم.
این بنده خدا بهخاطر بازی در چند ســکانس با
آن حالش آمــده بود ،درحالیکه با آن شــرایط
سخت باید در خانه استراحت میکرد .البته این
موضوع فقط مشکل رضا نیست .خیلی از بازیگرها
بسیار کم کار هستند شاید سالی یک کار به آنها
پیشنهاد شــود ،دولت باید در پیری کمکشان
کند که بتوانند یک زندگــی آبرومند برای خود
دست و پا کنند.
برای حسن ختام این گفتوگو،
خاطرهای از استقبال مردم هم دارید
که برایمان تعریف کنید؟
خاطرات بســیاری از برخــورد مــردم دارم که
بیشترشــان ابراز لطف و محبت آنهاست .اما یک
خاطره را هیچ وقت فراموش نمیکنم .یادم هست
در برنامه نوروز 77در نقش «آقای نوروزی» بازی
میکردم که مردم خیلی دوســتش داشتند .یک
روز در خیابان خانمی از ماشین پیکان پیاده شد
و جلویم را گرفت و گفت «میشود خواهش کنم
چند دقیقه وقتتان را به من بدهید؟» گفتم «بله،
بفرمایید ».گفت« :پســر من خیلی دوست دارد
شما را ببیند »...بعد در ماشــین را باز کرد ،دیدم
یک پسر معلول روی صندلی عقب دراز کشیده...
پسر وقتی مرا دید دستانش را به طرفم دراز کرد و
با بیان الکن گفت« :حرف ...حرف نوروزیه »...من
که این صحنه را دیدم طاقت نیاوردم و بغلش کردم
و بوسیدم و گفتم «نه حرف حرف شماست »...حاال
یک خاطره بامزه هم تعریف میکنم
که حال و هوایتان عوض شود.
یک روز آقایی در خیابان
ما را دید و خیلی ابراز
عالقه کرد و خواســت
عکس بیندازیم ...گفتیم
«گوشیات را بده عکس
بگیریم ».گفت «گوشی
من دوربیــن نــدارد ،با
گوشــی خودتان بگیرید»
(با خنده).

دیگر با ساخته شدن فیلم
«منصور» ،بیشتر ایرانیها
با زیر و بم شــخصیت این
چهره معروف ایرانی آشنا
شد هاند .متولد 1327در
ولیآباد قرچک بود .زمانی
هم که 46سال داشت ،در
سانحه هوایی به شهادت
رسید .او مدتها فرمانده
نیروی هوایی ارتش هم بود
و فرماندهی عملیا تهای
اسکورت در جنگ معروف
نفتکشهــای دهــه 60
شمسی ،از شاخصترین
دستاوردهای او بود؛ البته
با کلی طرح و ابتکار دیگر
در تجهیز رادارها و پدافند
هوایی.

احمد رضا
احمدی

آقای شــاعر ،متولد 30
اردیبهشــت است؛ یعنی
باید 81ساله باشد .او را با
حوزه شــعر و موسیقی و
ویراستاری و ادبیات کودک
و نوجوان به یاد میآوریم و
البته از چهرههای شاخص
معروف به شــعر موج نو
است .او با هنرمندانی دیگر
ازجمله نــادر ابراهیمی،
محمدعلی سپانلو ،بهرام
بیضایی ،اکبر رادی و ...با
هدف دفاع از هنر موج نو،
گروه طرفه را ایجاد کرد.

حامد حدادی

یکــی از معرو فتریــن
بسکتبالیستهای ایرانی را
باید حامد حدادی دانست؛
بازیکنی با 218سانت قد و
127کیلوگرم وزن .او جزو
بسکتبالیستهایی بود که
حتی پایش به انبیای هم
باز شد هرچند که نتوانست
در این لیگ حضور یابد .او
در کنار یک ستاره چینی،
بهعنوان دو ســنتر برتر
تاریخ بسکتبال قاره کهن
شــناخته میشوند .حامد
حتی در سریال مختارنامه
نیز نقشآفرینی کرد.

هنگامه

قاضیانی

بازیگر ایرانــی متولد 30
اردیبهشتماه  ،1349حاال
51ساله است .قاضیانی تا به
حال دو بار موفق به دریافت
سیمرغ بلورین جشنواره
فیلم فجر شــده است؛
برای فیلمهای به «همین
ســادگی» و «روزهــای
زندگی»« .برادرم خسرو»،
«ســاکن طبقه وسط»،
«میگــرن»« ،زندگــی
مشترک آقای محمودی و
بانو»« ،آینههای روبهرو»
و ...از دیگر آثار مطرح این
بازیگر مشهدی هستند.

یادداشت

بیپرده با سلبریتیها
مهــم اســت؛ اینکه چه
میگویی .شاید فکر کنی
که چه اهمیتی دارد؟ این
اهمیت ،برای اطرافیان تو،
خانواده تو و دوســتان تو
عیسیمحمدی
قابل تعریف است .گاهی
یک حــرف ،میتواند در
این دایره اثرگذاری ،تأثیری بگذارد که نمیتوانی
متوجه اهمیت باالیش بشوی .اما حتی مهمتر از
آن ،چیزی است که نمیگویی .گاهی باید گفت؛
وقتی که زمان گفتن اســت .در این صورت اگر
نگویی ،زخمی عمیقتر بهجا میگذاری.
به یاد آن حکایت آغازین گلستان سعدی ،جایی
که میگفت وقتی پنجاه ساله شد ،نشست و فکر
کرد و دید که عمرش به باد رفته و حسابی تأسف
خورد .در نتیجه خواست که باقی عمر را معتکف
بشود و فقط عبادت کند و ســکوت پیشه سازد.
یکی از دوستان سابقش آمد و هرچه با او صحبت
کرد ،دید که سعدی گفتار نمیکند .به دوستش
گفتند که ماجرا چنین است .دوستش هم پاسخ
داد« :به عزت عظیم و صحبت قدیم که دم بر نیارم
و قدم بر ندارم مگر آن گه که سخن گفته شود به
عادت مألوف و طریق معروف که آزردن دوستان
جهل است و کفارت یمین سهل و خالف راه صواب
است و نقص رأی اولوااللباب ،ذوالفقار علی در نیام
و زبان ســعدی در کام» .و سپس شعری چنین
میسراید« :اگر چه پیش خردمند خامشی ادب
است/به وقت مصلحت آن به که در سخن کوشی/
دو چیز طیره عقل اســت؛ دم فرو بستن/به وقت
گفتن و گفتن به وقت خاموشی».
بله ،همه قصه همین نکتهای اســت که سعدی
علیهالرحمه ،آن را ذکر میکند :خاموشی به وقت
گفتن و گفتن به وقت خاموشــی .اما نکته بسیار
مهمتر ،هوش و درکی است که بتوانی تفاوت این
دو را تشخیص بدهی .وگرنه خیلیها سکوت پیشه
میکنند در وقت گفتن اما تصور میکنند که این
هنگامه گفتن ،هنگامه ســکوت است و گروهی
دیگر نیز سخن میگویند به وقت خاموشی؛ با این
تصور خام که بله ،االن وقت سخن گفتن است.
بله ،هر ســخنی که بهموقع گفته شود ،میتواند
اثری عظیــم بگذارد و اگر بیموقع گفته شــود،
میتواند کدورت و شکستی عظیمتر ایجاد کند.
حاال این کدورت و شکست ،میتواند در مقیاس
یک خانواده ،یک دوســتی ،یک خویشاوند ،یک
همکار ،یک سازمان یا حتی یک کشور و فراتر از
آن باشد .بستگی دارد که جایگاه اجتماعی شما
چگونه است .همه اینها را گفتیم تا به اينجا برسیم
که اگر شما یک سلبریتی و چهره مطرح باشید،
حاال در هر حوزهای ،این گفتن به وقت خاموشی
و خاموشی به وقت گفتن و تشخیص آنها ،اهمیت
مضاعف و گاه حیاتی پیدا میکند .گاهی الزم است
که سخنی بگویید در وقتی که باید بگویید ،اما این
سخن را نمیگویید .در نتیجه همه اعتباری را که
عمری برایش سخت کوشش کردهاید ،یکجا از
دســت میدهید و برعکس آن نیز درست است؛
گاهی سخنی میگویید در وقتی که باید بگویید و
همین سخندانی و وقتشناسی ،باعث میشود تا
اعتبار و محبوبیتتان صدچندان شود.
ســاده اینكه :گاهی از چهرههای مطرح و حتی
مرجع جامعه ،حرفهایی میشنویم که حسابی
آزردهخاطرمان میکند .چه بسا طرف منظوری
هم ندارد ،اما در وقتشناسی و فن بیان نکتههایی
که میخواهد منتقل کند ،دچار مشــکل است.
گاهی زمان درســت را تشــخیص نمیدهد و با
همین اتفاق ،هم محبوبیتش را از دست میدهد،
هم باعث میشــود تا دیگرانــی ،رنجیدهخاطر
شوند .حاال این فرد میخواهد یک مسئول باشد،
میخواهد یک شخصیت هنری باشد ،میخواهد
یک شخصیت حتی دینی باشــد یا...؛ این اصلی
است که برای همه به یکسان عمل میکند .اینها
دیگر گاهی برمیگردد به اینکه ما در زندگی چه
آموختهایم و چگونه آموختهایم و چه عادتهایی
را در خودمان نهادینــه کردهایم .همینها باعث
میشوند تا حتی بدون هیچ منظور خاصی ،حرفی
را به نادرستی منتقل کنیم .به قول یکی از نخبگان
دانشگاهی کشور ،حتی گاهی استفاده از حروف
ربط هم در گفتار و نوشتار شما مهم است و باید
بهشدت روی آن تمرکز کنید وگرنه ممکن است
برایتان دردسر تولید کند.
بدیهیترین انتظاری که این روزها از چهرههای
بزرگوار و مطرح کشــورمان میرود ،آن است که
تا جایی که میتوانند نمک به زخم مردم نریزند.
تا جایی که میتوانند با مردم همراهی کنند و در
این همراهی نیز درســتی در قالب و محتوا را به
نیکی رعایت کنند .نمایش خوشــیهای زندگی
در چنین شرایطی ،مصداق همان گفتن به وقت
خاموشی است .شما رفتهاید و تفریحی کردهاید؛
خوشتان باشد .اما واقعاً چه لزوم منطقی و شرعی
و عقلی و اجتماعی وجــود دارد که آن را عمومی
کنید؟ شاید بخش اعظمی از طرفداران شما چنین
امکانی نداشته باشــند .یا اینکه میآیید شوخی
خاصی بکنید و چون دچار لکنت در فن بیان این
نکتهها هستید ،دقیقاً پیامتان را برعکس منتقل
میکنید .بدیهی و طبیعی است که باید نوع پیام و
جامعه مخاطب و زمان انتقال پیام و پارازیتهای
ممکنت را به خوبی شناسایی کرده باشید و اینها
جزو بدیهیات حرفه و کار شماست.
از چهرههای مطرح کشورمان انتظار هوش و درک
بیشتری داریم؛ اینکه بدانند کی سخن بگویند و
کی سخن نگویند .وگرنه آنها نیز آدمیزادگانند و
حق سخن دارند اما هر حقی توسط زمان و مکان و
مقتضیات خاصی نیز محدود میشود .گاهی یک
شوخی نادرست ،میتواند موجی از نارضایتی علیه
یک سلبریتی را در چنین وضعیتی ایجاد کند یا
برعکس .آیا داشــتن چنین درخواستهایی از
چنین عزیزانی ،خارج از قاعده و توان آنهاست؟

بستهپيشنهادي
کتاب

هنر خوب زندگیکردن
رولف دوبلی ایــن کتاب را هم با ســبک و
چارچوبیشبیهکتابقبلیخودیعنی«هنر
شفافاندیشیدن»نوشتهاست:مطالبیکوتاه
وروانازجنسروانشناسیزندگیروزمره.البته
کتاب «هنر خوب زندگیکردن» ،محتوایی
نسبتاً تازهتر از هنر شفاف اندیشیدن دارد.در
این کتاب ،نکات و مثالهایی که مطرح شده،
میتواندبرایکسانیکهدرسهایکالسیک
تصمیمگیریرانیزخواندهوآموخت هاند،جذاب
باشد.کتابباترجمه روان عادل فردوسیپور،
بهزاد توکلی و علی شهروز به بازار عرضه شده
ونشرچشمهآنرامنتشرکردهاست.

فیلم
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شماره 163

آلزایمر؛ بیماری شایعی که مبتالیان
و خانوادههایشان را نگران میکند

ورزش و دوری از تنهایی

ب

ه
س
و
ی
فراموشی

حاال دیگر ثابت شده که ورزش و فعالیت بدنی نه فقط بر سالمت جسم بلکه تا حد زیادی بر سالمت روح و روان
افراد تأثیرگذار است .تحقیقات نشان میدهد افرادی که بهطور مرتب ورزش میکنند و تحرک بدنی باالیی
دارند ،نسبتاً کمتر به آلزایمر مبتال میشوند .حتی بین مبتالیان هم ،ورزشکردن روند پیشرفت
بیماری را کند میکند .ورزش باعث میشود انتقالدهندههای عصبی مغز تنظیم شوند و این
اتفاق در کنترل آلزایمر تأثیرگذار است .در بســیاری از بیماریهایی که ترکیب بیماری
جسمی و روانی هستند ،توجه به موضوعات روانی میتواند روند پیشرفت بیماری را کند
کند یا احتمال ابتال را کاهش دهد .پزشکان معتقدند كه تنها نماندن دائمی و داشتن
روابط اجتماعی مفید ،میتواند باعث شود فرد در برابر آلزایمر تا حد خوبی مصونیت
پیدا کند .این موضوع بهخصوص در میان سالمندان اهمیت بیشتری پیدا میکند.
بنابراین سعی کنید روابط اجتماعی خود را بیشتر کنید ،در فعالیتهای جمعی
شرکت کنید و به جمعها و دورهمیها نه نگویید تا انعطافپذیری مغز شما از بین
نرود .از طرف دیگر داشتن روابط اجتماعی باعث میشود فرد از افسردگی دورتر
شود و افسردگی از عوامل از بینرفتن قدرت شناختی است .به چالش کشیدن
مغز با قبولکردن مسئولیتهای ساده یا روشهایی مثل حلکردن جدول و
یادگرفتن یک زبان جدید هم ،به فعالیت ذهنی بیشتر کمک میکند.

نیلوفرذوالفقاری

حتم ًا از زبان بســیاری از ســالمندان
شــنیدهاید که نگران ابتال بــه آلزایمر
هستند .حتی جوانترها هم گاهی به این
فکر میکنند که اگر به آلزایمر مبتال شوند
چه اتفاقی برایشان میافتد .این نگرانیها
وقتی بدانیم ابتال به آلزایمر در همه دنیا شایع
و روزافزون اســت ،منطقی بهنظر میرسد؛
بهخصوص که بعضی شرایط زندگی امروزی ،مثل
استرس و فشارهای عصبی ،احتمال ابتال به آلزایمر
را تشدید کرده است .محمدرضا دژکام ،روانشناس
و رواندرمانگر از این بیماری ،نشــانهها و راههای پیشگیری و
درمانش میگوید.

آلزایمر و نشانهها
اولدبوی
این سناریو را در ذهنتان مجسم کنید :شبی
بارانی ،افرادی ناشناس شما را میدزدند و
به اتاقی منتقل میکنند که بیشــتر شبیه
زندان است تا اتاق هتل .جز تلویزیون و دفتر
و خودکار چیزی برای ســرگرمی ندارید،
روزی سه وعده غذا به شــما میدهند ،اما
اجازه بیرونرفتن ندارید ،نمیتوانید با کسی
صحبت کنید و نمیدانید برای چه زندانی
شدهاید15 .سال بعد ،باز هم بیآنکه کسی
توضیحی به شما بدهد ،آزاد میشوید و حاال
باید معمای مجازاتی را که متحمل شدهاید
حل کنید .ســناریویی که خواندید شالوده
داستان «اولدبوی» ،به کارگردانی کارگردان
کرهای پارک جان ووک است.

مكتب خانه

هرچند بیشتر ما تصور میکنیم آلزایمر همان فراموشی است ،اما در واقع
تعریف دقیقتری برای این بیماری وجود دارد .آلزایمر یک بیماری مغزی
است که باعث از دسترفتن فرایندهای شناختی میشود .از دسترفتن
حافظه یا زوال عقل و تفکر بخشــی از اتفاقاتی اســت که در مســیر
پیشرونده این بیماری رخ میدهد .یکی از مهمترین دالیل بروز آلزایمر،
تجمع پالکهای پروتئین آمیلوئید در مغز است .آمیلوئید یک اصطالح
عمومی برای پروتئینهایی اســت که بهطور طبیعی در بدن بهوجود
میآیند .در مغز افراد سالم ،این پروتئین نابود میشود ولی در مغز افراد
مبتال به آلزایمر ،تجمع پیدا میکند .نشــانههای این بیماری معموالً
تدریجی شروع میشوند ،مث ً
ال بسیاری از مبتالیان در شروع بیماری،
فقط اتفاقات اخیر را فراموش میکنند یا در انجام کارهای روزمره دچار
مشکل میشوند .بعضی عالئم دیگر هم ممکن است در مبتالیان بروز
پیدا کند؛ مثل تغییر رفتار و شخصیت ،سردرگمی ،پیدانکردن کلمات یا
جابه جایی در استفاده از آنها ،پیدانکردن خط گفتوگوها و سردرگمی.
این نشانهها بهتدریج شدیدتر میشوند تا جایی که فرد مبتال به آلزایمر
در مراحل پیشــرفته بیماری ،توانایی انجام کارهای روزمره را از دست
میدهد و نمیتواند از خودش مراقبت کند.

کلسترول و فشار خون مهم هستند
داشتن یک سبک زندگی سالم همیشــه خوب اســت و به ایمنی در برابر بسیاری از
بیماریها کمک میکند .درباره بیمــاری آلزایمر هم این مورد صــدق میکند .یکی از
مهمترین کارهایی که میتوانیم برای کاهش احتمال ابتال به آلزایمر انجام دهیم ،کنترل کلســترول است .سطح
کلسترول نقش مهمی در بروز و توسعه بیماری آلزایمر دارد .چیزی که به کلسترول بد معروف است ،میتواند سن
ابتال به آلزایمر را کاهش دهد .البته که تحقیقات نشان میدهد عوامل ژنتیک هم در این مورد مؤثرند .داشتن فشار
خون باال هم بر بروز زوال عقل مرتبط با افزایش سن بیتأثیر نیست ،به همین دلیل هم تنظیم فشار خون و رعایت
رژیم غذایی مناسب برای دوری از ابتال به آلزایمر توصیه میشود.

الگوی شیوع آلزایمر

آلزایمر برای پیرها و جوانها
از بین تصورات اشــتباهی که دربــاره آلزایمر وجــود دارد،
شــایعترین آنها این اســت که این بیمــاری تنها مخصوص
سالمندان است .البته آلزایمر در افرادی که بیشتر از 65سال
دارند بیشــتر مشــاهده میشــود اما این دلیل نمیشود که
گروههای سنی دیگر از خطر ابتال دور باشند .حتی 30سالهها
هم میتوانند به آلزایمر مبتال شوند و نشانههای زودرسبودن
بیماری را بروز دهند .تجربه هم نشان داده که سرعت پیشرفت
بیماری در جوانترها ،در مقایسه با بیماران سالمند بیشتر است
و اثرات مخرب بیشتری ایجاد میکند .گاهی حتی جوانترها
به مراقبت بیشتری نیاز دارند ،چون آنها در حال تجربه اتفاقی
هستند که نیروی جوانی و قدرت تفکر را از آنها میگیرد و این
اتفاق باعث میشــود عمر خود را از دست رفته بدانند و بیشتر
دچار مشکالت روانی شــوند .مبتالیان جوان با شوک مواجه
میشــوند چون همیشــه تصور میکردند آلزایمر مخصوص
سالمندان است و اتفاقاً اطرافیانشان هم با همین تصور ،برای
انتخاب رفتار مناسب با بیمارشان سردرگم میشوند.

راههای کاهش ابتال به آلزایمر
مثل هر بیماری دیگــری ،راهکارهایی وجود دارد که کمک
میکند احتمال ابتال به آلزایمر کاهــش پیدا کند .هرچند
این راهکارها قطعی نیست اما تجربه نشــان داده در میان
افرادی کــه این نــکات را رعایت میکننــد ،آلزایمر کمتر
بروز پیدا میکند .یکی از آنها کنترل اســترس است .دیگر
کمتر بیماریاي هســت که نتوان ردپای استرس را در آن
پیدا کرد .پزشکان هم همیشــه توصیه میکنند از استرس
دوری کنیم ،هرچند خودشــان هم اعتــراف میکنند این
کار در زندگی امــروزی اگر نگوییم غیرممکن ،دســتکم
خیلی سخت است .اما برای کاهش احتمال ابتال به آلزایمر،
ناچاریم این کار خیلی سخت را انجام دهیم .استرس مزمن
تأثیرات منفی بر عملکرد مغز میگذارد و زمینه بیماریهای
عصبی ازجمله آلزایمــر را فراهم میکند .بــرای مدیریت
اســترس ،راههایی مثل دوری از خبرها مخصوصاً خبرهای
منفی ،مراقبــت از ســامت روان و دوری از افراد مضطرب
میتواند راهگشا باشد.

طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت ،هماکنون آلزایمر مهمترین دلیل از کارافتادگی سالمندان در
سراسر جهان است .این بیماری یکی از مشکالت عمده سالمتی است که با باالرفتن سن شیوع پیدا
میکند ،بهطوری که طبق آمارها 16درصد بزرگساالن باالتر از 70سال به این بیماری مبتال هستند.
این بیماری اغلب دیر تشخیص داده میشود .سهچهارم مبتالیان ،خود از این بیماری آگاهی ندارند.
36میلیون بیمار مبتال به آلزایمر در کل جهان وجود دارد و این تعداد تا سال2050به 115میلیون بیمار
افزایش مییابد ،بهطوری که در سال 2050از هر 85نفر یک نفر مبتال به بیماری آلزایمر خواهد بود؛
آماری نگرانکننده که حاکی از آن است که در ایران هم این بیماری
بیش از پیش شایع شده است.

کنترل و درمان آلزایمر

با پیشرفتهای علم پزشکی و تحقیقات جدید در سالهای اخیر ،چشماندازهای تازهای از امید برای
درمان آلزایمر بهوجود آمده است .اما هماکنون فرایند درمان بیشتر بهمعنای کنترل و جلوگیری
از پیشرفت بیماری و همچنین کنترل عالئم و اختالالت روانی و رفتاری ناشی از این بیماری است.
مراجعه به روانپزشک «اعصاب و روان» و متخصص مغز و اعصاب برای دریافت درمان آلزایمر
بهصورت دارویی توصیه میشود .همچنین میتوان در کنار درمان دارویی از درمان تکمیلی و
روشهای غیردارویی مثل رواندرمانی ،گفتاردرمانی ،کاردرمانی ،ماساژدرمانی و ...استفاده کرد.
انجام برخی فعالیتها هم مثل ورزش ،پیادهروی ،آوازخواندن ،تحریک حواس پنجگانه از طریق
محرکهای خوشایند و ...میتوانند در تعدیل هرچه بیشتر عالئم
بیماری ،کمککننده باشند.

آشنایی با زندگی و شخصیت دومین فرد ثروتمند دنیا ،جف بزوس؛ مالک آمازون

ترکیب کلهشقی و انعطافپذیری

بعد از آنکه جف بزوس نام کسبوکار خود را آمازون گذاشت ،آن رودخانه قدیمی و معروف به
دومین حدس آدمهایی تبدیل شد که این نام را میشنوند .این قدرتی است که تنها به وسیله
آدمهایی معمولی با تفکری غیرمعمولی بهدست میآید .جف بزوس مؤسس ،مدیرعامل و رئیس
هیأت مدیره بزرگترین فروشگاه اینترنتی جهان یعنی آمازون است .نام او در سال 2022بهعنوان
دومین فرد ثروتمند دنیا بعد از ایالن ماسک مطرح شده است .آشنایی با زندگی و شخصیت مردی
که توانسته به این حد از موفقیت و ثروت دست پیدا کند ،جالب توجه است.

کنجکاویهای کودکانه
جفری پرستون در 12ژانویه سال
1964در نیومکزیکو متولد شد.
ازدواج پدر و مادرش تنها یک سال
دوام داشت و وقتی جف چهارساله
بود ،مادرش با یک مهاجر کوبایی
ازدواج کرد .جف ،نام خانوادگی
بزوس را از ناپدری گرفته است.
او از همان دوران کودکی،
روحیه کنجکاوی داشت .جف
مهارتهای مکانیکی قابل توجهی
را در همان کودکی به نمایش
گذاشت .او بهعنوان یک کودک
نوپا با پیچگوشتی تمام پیچهای
تخت خود را باز کرد و تخت را جدا
کرد تا مثل یک نوجوان در یک
تخت واقعی بخوابد .یک زنگ
الکتریکی برای دور نگهداشتن
خواهر و برادر جوان خود از
اتاقش ساخته بود .پدر و مادر جف
در نهایت از او خواستند که این
اختراعات کودکانه و کارهای خود
را به گاراژ خانه منتقل کند که این
گاراژ در نهایت به یک آزمایشگاه
برای پروژههای علمی جف تبدیل
شد .او طبق عادت و عالقه ،خود
را با قطعات الکترونیکی سرگرم
میکرد .او در سالهایی که در
هیوستون زندگی میکرد در
مدرسه ریور اکس تحصیل میکرد
و پس از مدتی خانواده جف به شهر
دیگری (میامی فلوریدا) نقل مکان
کردند .جف در دبیرستان پالمتو
میامی تحصیالت آکادمیک خود
را ادامه داد .دانشآموز زرنگی در
دبیرستان بود و بهعنوان شخص
ممتازی شناخته میشد .در زمان
دبیرستان در برنامههای آموزشی
دانشگاه فلوریدا شرکت کرد
و توانست مدال سیلور نایت را
کسب کند.

رازهای جذب مشتری
جف قبل از آنکه تصمیم بگیرد فروشگاه آنالین کتاب
خودش را بسازد ،نشست و 20محصول را فهرست
کرد که فقط آنها را در سایتش ارائه کند و بعد وسواس
بیشتری به خرج داد و فهرستش را محدودتر کرد و فقط
5محصول که عبارت بودند :از سیدی ،سختافزارهای
کامپیوتر ،نرمافزارهای رایانهای ،کتاب و فیلم سینمایی
را باقی گذاشت و در انتها تصمیم گرفت فقط روی فروش
کتاب متمرکز شود .بزوس کار استارتآپ خود را با
یک گاراژ کوچک در شهر سیاتل شروع کرد .او سیاتل
از ایالت واشنگتن را به این دلیل انتخاب کرد چون
این شهر از حیث تکنولوژی نسبت به شهرهای دیگر
پیشرفت بیشتری کرده بود و برای کار فروش کتاب
یک انتشاراتی بزرگ کتاب را هم در نزدیکی خودش
داشت .در سال1995سایت فروش کتاب آمازون
بهدست جف بزوس تأسیس شد و طی مدت کمی کار
فروش به جایی رسید که از 50ایالت آمریکا و 45کشور
دیگر سفارش میگرفت .راز موفقیت جف بزوس در
شرکت آمازون مشتریمداری فوقالعادهاش بود .قیمت
کتابهایی که در شرکت بزوس فروخته میشد همیشه
با تخفیف و پایینتر از قیمت بازار بود .حتی مرکز مشاوره
رایگانی برای مشتریها اختصاص داده شده بود که بنابر
خریدهای قبلی و دستهبندی عالیق آنها بهشان کتاب
پیشنهاد داده میشد .همچنین برای تشویق مشتریان
گاهی همراه محصوالت ،هدایای کوچکی بهعنوان
اشانتیون تقدیم میشد .یکی دیگر از ابتکارات این بود
که در صفحه خرید کتاب امکان نظردهی برای
مشتریان را ایجاد کرد تا خریداران بتوانند درباره
کتابها نظر بدهند و به گفتوگو بپردازند.

سادگی بدون تظاهر

ایده فروش آنالین کتاب

جف به دانشگاه پرینستون رفت و در آخر در مقطع کارشناسی
توانست در رشــته الکترونیک و کامپیوتر فارغالتحصیل شود.
جف پس از پایان تحصیل در دانشــگاه در چندین شــرکت
ازجمله فیتل که روی پیادهسازی شبکههای رایانهای تحقيق
میکرد ،مشغول بهکار شد .در همین دوران بود که توجه جف
به رشد بینظیر اینترنت در جهان جلب شد .او در کمال تعجب
دید که رشد استفاده از اینترنت در سال1994نسبت به سال
پیش از آن23 ،برابر شد ه اســت .از همینجا بود که ایده ایجاد
یک فروشگاه از راه دور را رسمی و شروع به پژوهش در زمینه
شرکتهایی کرد که کاالهایشان را از راه دور ارسال میکردند.
جف فهرستی از 20شرکت برتر در این زمینه تهیه کرد .تقریباً
همه کاالهای موردنظر جف از طریق این شــرکتها فروخته
میشــدند اما هیچیک از آنها به فروش کتاب نمیپرداختند و
دلیل آن ،نبود یک کاتالوگ کامل از عناوین کتابها بود .عناوین
کتابها بســیار متنوع بودند و تهیه یک کاتالوگ کامل از آنها
نیازمند هزینه سنگین و تهیه یک کاتالوگ چند هزار صفحهای
بود .جف ایده خود را با شبکه جهانی وب همگام کرد و به فکر
ساخت یک وبگاه برای معرفی عناوین کتابها افتاد.

«من هم مثل بقیه از اتفاقهایی که برای خودم افتاده
شگفتزده هستم؛ از کارمندی بانک تا بنیانگذاری
آمازون ،از استخدام 10کارمند تا  8000نفر در کمی بیشتر
از 5سال ،میلیاردها دالر درآمد و تبدیلشدن به یکی از
شناختهشدهترین کسبوکارهای آمریکا .االن که دوباره به
آن فکر میکنم باز هم متعجب میشوم!»؛ این حرفهای
مردی است که استعداد و عالقهاش با خوششانسی همراه
شد و توانست ایدههای درخشانش را به ثمر برساند .جف،
از آن دست مدیراني است که به تشریفات و حضور کام ً
ال
رسمی در محل کار اعتقادی ندارد .محل کار او ،فقط شامل
یک میز ساده چوبی میشود که در دفتری با 800کارمند،
هفتهای 60ساعت از زمانش را در آنجا میگذراند .جف در
این مورد میگوید« :نمادها و نشانهها مهم هستند .یک نماد
خوب و درست ،هرگز معنی تظاهر بهخودش نمیگیرد.
پس میز ساده محل کارم ،نماد تظاهر نیست .چیزی که
هنگام کارمندی در بانک اذیتم میکرد ،همین نگاه رسمی
به همهچیز بود .انگار که قرار است میز ،اتاق و دکوراسیون،
قدرت و جایگاه مدیران را بهخودشان و دیگران نشان دهند».
از نظر جف بزوس ،کارآفرینی یعنی یک ترکیب شگفتانگیز
از کلهشقی و انعطافپذیری .او میگوید« :اصل ماجرا اینجا
است که بفهمی کجا باید کلهشق باشی و کجا انعطافپذیر!»

پنجشنبه

سفارت خانه
مشکلی به نام پادشاه

استقرار حکومتهای خودکامه و ظلمی که پادشاه در حق مردم رواداشته بخشی
از تاریخ کشور نپال است .پایه حکومت پادشاهی از سال1768میالدی که حاکم
منطقه شاهزادهنشین «گورخا» دره کاتماندو را فتح کرد گذاشته شد .حاکم گورخا
بالفاصله بعد از تسخیر منطقه کلیدی کاتماندو میخواست قلمرو خود را گسترش
بدهد و به همین دلیل در سال1792در تبت وارد جنگ با چینیها شد .او در این
جنگ مغلوب شد و در جنگ با بریتانیا که در سال1816و در هند به وقوع پیوست
شکست خورد و اینگونه بود که نخســتین حکومت پادشاهی در نپال به تاریخ
پیوست .بعد از حاکم گورخا نوبت به خاندان رانا رسید تا از سال 1846تا 1950در
این کشور حکومت کنند و زمام امور را در دست بگیرند .سیاست آنها فاصله گرفتن
از کشورهای همسایه بهخصوص رعایت فاصله با چینیها بود و نپال در این دوره
تاریخی در انزوای مطلق به سر برد .با سرنگونی رژیم رانا که در سال1950رقم خورد،
دروازههای تجارت با نپال به روی دنیای خارج باز شد و خیلیها تصور میکردند
این کشور بعد از حدود یکقرن به آغوش جامعه جهانی بازگشت اما حکومتی که
در سال1962روی کار آمد فضای بسته سیاسی را ایجاد کرد .فضای بسته سیاسی
و میدان ندادن به گروههای مخالف حکومت پادشاهی در نهایت به وقوع جنگ
داخلی در نپال منجر شد و مائوئیستها از سال1996علیه پادشاه قیام کردند که تا
سال 2006ادامه یافت و 16هزار نفر کشته به جا گذاشت.

غنیمت بزرگ

با فروپاشی نظام پادشاهی ،فصل جدیدی در تاریخ نپال باز شد و مردم این کشور
29میلیون نفری هماکنون زندگی نســبت ًا آرامی را ســپری میکنند .موقعیت
جغرافیایی نپال بهگونهای است که این کشــور از هند و تبت نفوذپذیر شده و به
همین دلیل همواره محل مناقشه 2کشور چین و هندوستان بوده است .جنوب این
کشوررازمینهایپستنیمهگرمسیریپوشاندهوکوههایهیمالیاهمدرشمالاین
کشور واقع شده .بلندترین قله جهان یعنی قله اورست در بخش شمالی قرار دارد و
بیشتر مردم دنیا برای یکبار هم که شده نام اورست را شنیدهاند .نپال سرزمینی
کوهستانی است و به همین دلیل مردم این کشور نمیتوانند از راه کشاورزی درآمد
داشته باشند .برای همین خیلیها نپال را کشوری فقیر در حاشیه رشته کوه هیمالیا
میدانند .کشــورهایی مثل نپال که ویژگیهای مهم طبیعی و جغرافیایی دارند
توپنجه نرم میکنند با جذب گردشگران خارجی
و با بحرانهای اقتصادی دســ 
اقتصادشان را س روسامان میدهند .طبیعی است که اورست بهعنوان مرتفعترین
قلهدنیابرایچنینکشورییکغنیمتبزرگبهشماربرود.کشورنپالبارونقدادن
به صنعت گردشگری در این کشور به درآمد هنگفتی دست پیدا کرده و میتوان
گفت اورست با آن شکوه بیمانندش به کمک مردم فقیر این کشور آمده است .در
این کشور برای صدور مجوز صعود کوهنوردان به اورست مبلغ ۲۵هزار دالر دریافت
میشود و با احتساب حدود یکمیلیون نفر کوهنوردی که هر سال برای فتح این
قله به نپال میروند ،چیزی بالغ بر 25میلیارد دالر درآمد نصیب این کشور میشود.
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یادگار قوم نوار

چطور نپال ،که بلندترین قلههای جهان را دارد
مقصد گردشگران خارجی شد

قله25میلیارد دالری
بهنام سلطانی برخی کشــورهای دنیا را با بناهای تاریخی ،میراثهــای فرهنگی یا ویژگیهای
جغرافیاییشان میشناسند؛ مثل «تاجمحل» در هندوستان یا «تخت جمشید» که
بهعنوان یادگار ایران باستان شهرت جهانی دارد و یکی از باشکوهترین بناهای تاریخی دنیا به شمار میرود.
کشــور نپال هم چنین مختصاتی دارد و نام آن با منطقه پرماجرای هیمالیا و قله اورست عجین است .نپال
کشوری در همسایگی چین و هندوستان است و با این کشورها وجوه فرهنگی بسیاری دارد اما آنچه نام نپال
را بهخصوص بین کوهنوردان حرفهای سر زبانها انداخته ،وجود بلندترین قلههای جهان در این کشور است.
بخش قابلاعتنایی از محدوده جغرافیایی نپال روی رشتهکوههای هیمالیا واقع شده و شمال این کشور 8قله
از 10قله بلند جهان را در دل خود جا داده که یکی از آنها بلندترین کوه جهان یعنی قله اورست است.

جاذبههای گردشگری

درست است که نپال عمده شهرتش را مدیون هیمالیا
و قله اورست است اما تعداد قابلتوجهی از گردشگران
خارجی برای تماشــای مکانها و بناهای تاریخی که
نمونه آنها در هیچ کشور دیگری یافت نمیشود راهی
این کشور میشــوند .موزه پاتان در قصر سلطنتی و
تاریخی شــهر کاتماندو ،پایتخت نپال یکی از همین
مکانهای دیدنی است که با مشارکت اتریشیها
بازسازی شده و آثار باستانی کشف شده
در کاتمانــدو در آن نگهداری
میشود« .گنبد بودهاناث»
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رونق گردشــگری نپال صرف ًا بهخاطر وجود منطقه هیمالیا و قله اورست نیست.
صنعتگران بودایی که در ابتدای قرن هفدهم میالدی در دره کاتماندو میزیستند
یادگاری مثل ساخت صنایعدستی را از خود به جا گذاشتند که با گذشت سالهای
طوالنی هنوز هم منبع درآمدی برای مردم این کشور است .صنایعدستی یکی از
صادرات اصلی نپال است که شامل محصوالت فلزی و کندهکاری روی چوب میشود
و از قوم «ن ِوار» که در دره کاتماندو زندگی میکردند به یادگار مانده است .به همین
دلیل مردم نپال ساخت صنایعدستی مثل حکاکی روی چوب ،مجسمههای فلزی،
جواهر،چاقویمعروفگورخا،سفالینه،کاغذهایبرنجیدستسازوبافتفرشهای
پشمی را امری مقدس میدانند و با آن امرار معاش هم میکنند .هنر صنعتگران نپالی
در بسیاری از معابد معروف این کشور تجلی پیدا کرده است .در 3شهر کاتماندو،
پاتانوبختاپورکهاهمیتتاریخیدارندمعابدیبهچشممیخورندکهبهساحتایزد
یا ایزدبانوان تقدیم شدهاند .در کشور نپال به معابد بودایی «پاگودا» و به مقبرههای
بودایی «استوپا» میگویند و بسیاری از این معابد و مقبرههای تاریخی از عصر طالیی
معماری نپال در قرن هفدهم به جا مانده است .زلزله مهیبی که در سال2015در نپال
به وقوع پیوست بسیاری از بناهای تاریخی را نابود کرد بر اثر این زمینلرزه ،شهر
کاتماندو3متربهسمتجنوبجابهجاشدهاست.بههمیندلیلنپالیهااعالمکردند
که کوه اورست را دوباره اندازهگیری خواهند کرد؛ چرا که ممکن است بعد از وقوع
زلزله ارتفاع و موقعیت جغرافیایی آن تغییر کرده باشد.

تنوع قومی

که مقدسترین مکان برای بوداییهای تبت به شمار
میآید هم یکی دیگر از جاذبههای گردشگری نپال
است .این گنبد در قرن 14میالدی ساخته شده و یکی
از بزرگترین گنبدهای جهان بهحســاب میآید .از
«جاناکی ماندیر» میتوان بهعنوان یکی دیگر از بناهای
تاریخی و منحصربهفرد نپال نــام برد که در واقع
یک نیایشگاه تاریخی برای هندوها محسوب
میشود .ســبک معماری این نیایشگاه،
ترکیبی از معماری مغولها
و هندوهاست.

کمتر کشوری را میتوان سراغ داشت که مثل نپال با تنوع عجیب قومیتی مواجه
باشد .نپال یک کشور 147هزار کیلومترمربعی در منطقه هیمالیاست که بین هند
و چین واقع شده و در طول تاریخ نمونهای از گوناگونی فرهنگی و جامعهای چند
قومیتی بوده .حدود 140گروه مختلف قومی در این کشور وجود دارند که بهمدت
2هزار سال در کنار هم زندگی کردهاند و سنتهای مجزا و در عین حال نزدیک به
هم را حفظ کردهاند که این آمیزه در مجموع «فرهنگ نپالی» را بهوجود آورده است؛
فرهنگی که از جنوب تحتتأثیر تمدن هندو در کشور هند و از شمال تحتتأثیر
تمدن بوداییهای تبت است .بوداییهای متعصب نپال ،این کشور را زادگاه بودا
میدانند و بسیاری از آنها معتقدند بودا در سال623قبل از میالد در شهری به نام
«لومبینی» متولد شده است .حتی گفته میشود دولت نپال تصمیم گرفته لومبینی
را بهعنوان قبله بوداییهای جهان معرفی کند ،هر چند درباره زادگاه بودا و وجود این
شخصیت مذهبی بودائیان اختالفنظر وجود دارد .نکته عجیب دیگر اینکه
در نپال حدود 60زبان و گویش مختلف
وجود دارد که در نوع خودش یک
رکورد منحصربهفرد است.

بستهپيشنهادي
کتاب

سرطناب
کتاب «ســرطناب» به بســیاری از
زبانها ترجمه شده و از پرفروشترین
کتابهای مربوط بــه کوهنوردی
است .داستان این کتاب در منطقه
شامونی فرانســه میگذرد و برپایه
ماجرای واقعی زندگی ژوزف راوانل،
از معروفترین راهنمایان کوهستان
فرانســه در دوران پیــش از جنگ
جهانی دوم ،نگاشته شده .نویسنده
بیشــتر شــخصیتهای آن حادثه
را میشــناخته و همه مســیرهای
ذکرشــده در کتــاب را بارها صعود
کرده .کتاب سرطناب نوشته «روژه
فریزون روش» با ترجمــه ابراهیم
نوتاش توسط انتشارات سنایی راهی
بازار کتاب شده .در پشت جلد کتاب
نوشــته شــده :روژه فریزون روش
متولد  ۱۹۰۶در پاریــس ،از جوانی
دلبسته کوهستان شــد و با آنکه در
شهر شامونی که خاستگاه راهنمایان
کوهســتان اســت ،غریبهها را به
ســادگی برای این کار نمیپذیرند،
او توانست جای خود را در میان آنان
باز کند .در زمان جنگ جهانی دوم
کتابهای بسیاری با موضوع نهضت
مقاومت فرانسه نوشت.

مستند

آشنایی با پربازدیدترین کشورهای جهان

سیاحت و تجارت

سفر در بغرنجترین مقاطع زمانی ،بخشی جدانشدنی از زندگی مردم در سراسر جهان بوده است .حتی در پاندمی کرونا که همه کشورهای دنیا را درگیر کرد ،خیلیها از سفر به نقاط دور و نزدیک دنیا ابایی
نداشتند و مدام در تب و تاب کشف مکانهای تازه به سر میبردند .سازمان ملل متحد هر سال با استفاده از سیستم فشارسنج گردشگری جهانی ،کشورهای پربازدید جهان را شناسایی میکند و با استفاده
از دادههای کشورهای پیشرو در صنعت گردشگری مشخص میشود که کدام کشورها در این حوزه موفقتر عمل کردهاند .فشارسنج گردشگری جهانی معتبرترین معیار برای رتبهبندی کشورهای پیشرو
در صنعت گردشگری است و یک نوع رقابت هم بین این کشورها ایجاد میکند تا رفاه ،امنیت و جذابیت برای گردشگران تأمین کنند.

بریتانیا 39.4میلیون بازدیدکننده

بریتانیا همیشه یکی از مقاصد گردشگری محبوب بوده است .از تپههای سرسبز ولز ،مناطق
کوهستانی اسکاتلند و صخرههای معروف موهر گرفته تا شهر شلوغ و در عین حال زیبای لندن
همواره برای گردشگران خارجی جذاب بهنظر میرسد .این کشور دانشگاهها معتبری مثل کمبریج و
آکسفورد را دارد که هر سال موردبازدید میلیونها نفر از مردم جهان قرار میگیرد .بریتانیا 32مکان
تاریخی دارد که میراث جهانی به شمار میروند و از این حیث هشتمین کشور برتر جهان است .در
نظرسنجی از گردشگران خارجی مشخص شد که لندن ،ادینبورگ و منچستر در صدر فهرست
شهرهایی قرار دارند که بیشتر موردبازدید قرار میگیرند.

آلمان 39.6میلیون بازدیدکننده

بخش قابلتوجهی از کسانی که هر سال از آلمان بازدید میکنند برای بازدید از آثار هنری به
کالنشهرهایی مثل مونیخ ،فرانکفورت یا هامبورگ میروند .در آلمان جاذبههای زیادی برای
گردشگران ایجاد شده که از جذابترین آنها میتوان به سفر با کشتیهای دریایی در درههای مین
ن ماه اکتبر بهترین
و راین اشاره کرد .در آلمان به اینگونه سفرها «اکتبر فرست» گفته میشود ،چو 
زمان ممکن برای تدارک دیدن سفر با کشتی دریایی در این کشور است .البته برخی گردشگران از
کاوش در حومه آلمان و دیدن قلعههای قدیمی و تاکستانهای وسیع لذت میبرند و برخی دیگر
شبگردی در بندر هامبورگ را ترجیح میدهند و معماری کالسیک ارفورت را تحسین میکنند.

تایلند 39.8میلیون بازدیدکننده

گردشگری نوعی کمک اقتصادی به حکومت پادشاهی تایلند است تا برای مدرنیزه کردن زیرساختهای
این کشور هزینه شود .تایلند کشوری با سواحل زیبا ،مناظر تماشایی و چندین آبشار زیبا و خیرهکننده
است .عالوه بر زیبایی طبیعی ،مکانهای باستانی مثل ویرانههای آیوتایا و مکانهای تاریخی مهم همچون
پارک تاریخی فیمای هر سال میلیونها بازدیدکننده دارند .تایلند از دهه60میالدی و زمانی که به ثبات
سیاسی رسید و بانکوک بهعنوان چهارراه حملونقل هوایی بینالمللی شناخته شد ،به مقصد اصلی
بسیاری از گردشگران خارجی بدل شد .جذب گردشگران خارجی صنعت هتلداری و خردهفروشی را در
این کشور گسترش داد و اقتصاد تایلند هم سر و سامان گرفت.

مکزیک 45میلیون بازدیدکننده

این کشور تعداد قابلتوجهی میراث جهانی یونسکو را در دل خود جا داده و طبیعی است که با چنین
ویژگی منحصربهفردی یکی از پربازدیدترین کشورهای جهان باشد .بناهایی که در میراث جهانی
یونسکو به ثبت رسیده شامل خرابههای باستانی در شهرهای تاکسکو ،تالکسکال و گشت وگذار در
شهرهای استعماری و تماشای بسیاری از آثار معماری مدرن است .گردشگری یک صنعت بسیار
مهم در مکزیک است و از دهه1960بهعنوان «صنعت بدون سیگار» توسط دولت مکزیک تبلیغ
شد .همچنین مکزیک بهطور سنتی یکی از پربازدیدترین کشورهای جهان از نظر سازمان جهانی
گردشگری هم به شمار میآید و پس از آمریکا دومین کشور پربازدید در قاره آمریکاست.

ترکیه 51.2میلیون بازدیدکننده

ترکیه بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی آرامآرام به کشوری محبوب برای گردشگران خارجی
بدل شد .گردشگری در این کشور روی بازدید از مکانهای تاریخی و استراحتگاههای ساحلی در
امتداد سواحل دریای اژه و مدیترانه متمرکز است .بازدید از مکانهایی مثل ایاصوفیه که با نامهای
کاپادوکیه و مسجد آبی نیز شناخته میشود ،یکی دیگر از جذابیتهای گردشگری این کشور است.
استانبول هم بهعنوان بزرگترین شهر ترکیه چندین جاذبه مهم دارد که از موقعیت تاریخی آن
بهعنوان پایتخت امپراتوری بیزانس و عثمانی نشأت میگیرد؛ بناهایی مثل مسجد سلطان احمد،
کاخ توپکاپی ،آب انبار باسیلیکا ،کاخ دولما باغچه ،برج گاالتا ،بازار بزرگ ،بازار ادویه و هتل پرا پاالس.

ایتالیا 64.5میلیون بازدیدکننده

بسیاری از مردم دنیا بهخاطر فرهنگ غنی ،غذا ،تاریخ ،مد و هنر ایتالیایی راهی این کشور میشوند.
غذاهای ایتالیایی در سراسر دنیا ،از آسیا گرفته تا قاره آمریکا ،طرفداران پروپاقرصی دارد و به همین
دلیل این کشور مقصد مناسبی برای شکمگردهاست .ایتالیا بیش از هر کشور دیگری در جهان
مکانهای ثبت شده بهعنوان میراث جهانی دارد .شهرهای این کشور مملو از مکانهای تاریخی مثل
کولوسئوم ،کلیسای سیستین ،واتیکان و میدان سان مارکو است .طبق برخی آمارهای غیررسمی
ساالنه بالغ بر 90میلیون نفر از شهرهای مختلف ایتالیا بازدید میکنند اما آمار سازمان ملل میگوید
ایتالیا در فهرست پربازدیدترین کشورهای جهان رتبه پنجم را دارد.

چین 65.7میلیون بازدیدکننده

گردشگری در چین یک صنعت رو به رشد و در حال تبدیل شدن به بخش مهمی از اقتصاد این کشور
است .مردم از سراسر جهان به چین میروند تا بناهای تاریخی این کشور مثل دیوار بزرگ چین را
تماشا کنند .دیوار بزرگ چین به تنهایی 10میلیون بازدیدکننده را جذب میکند .آمار و ارقامها
نشان میدهد که طی چنددهه اخیر ،نرخ گردشگری در چین بهطور قابلتوجهی گسترش یافته
است .باال رفتن آمار ثروتمندان و کاهش محدودیتهای جابهجایی توسط مقامات چینی به رونق
گردشگری در این کشور کمک کرده و حاال میتوان گفت که چین به یکی از بزرگترین بازارهای
گردشگری خارجی در جهان بدل شده است.

مسنر
در دنیای کوهنــوردی از رینهولد
مســنر ایتالیایی بهعنوان پادشاه
کوهنوردی نام میبرند؛ مانند راجر
فدرر در تنیس .این فیلم به زندگی
پرماجرای مسنر از دوران کودکی
تا صعود به بلندترین کوههای دنیا
میپردازد .در این مستند ،زندگی
و صعودهای کوهنورد اسطورهای
جهان ،رینهولد مسنر از ابتدا تا عصر
حاضر به قلــم و روایت خودش به
تصویر کشیده شده و عالقهمندان
به کوهنوردی را با فرازوفرودهای
مشهورترین کوهنورد تاریخ آشنا
میکند .او نخســتین کوهنوردی
است که 14قله جهان را که بیش
از 8هزار متر ارتفاع دارند ،فتح کرده
و بهعنوان نخستین در این حوزه،
برای همیشه ابدی شده است .دیدن
یک مســتند کوهنوردی به اندازه
رفتن به کوه لذتبخش نیســت اما
ضربالمثلی داریــم که میگوید
وصف العیش نصف العیش.

فیلم

امریکا 79.3میلیون بازدیدکننده

دولتهای آمریکا اعم از جمهوریخواهان و دمکراتها روی درآمد حاصل از رونق صنعت گردشگری
در این کشور حساب ویژهای باز میکنند .گردشگری یک صنعت درآمدزا در این کشور است و هر
سال دهها میلیون بازدیدکننده داخلی و خارجی به قصد تماشای شگفتیهای طبیعی و مکانهای
تفریحی و تاریخی از شهرها و ایالتهای مختلف آمریکا بازدید میکنند .نکته مهم درباره آمار
بازدیدکنندههای آمریکا این است که بسیاری از آنها برای تجارت به این کشور میروند؛ یعنی هدف
گردشگران از سفر به آمریکا سیاحت است و تجارت .بنابراین گردشگران خارجی بیش از هر کشور
دیگری در ایاالت متحده پول خرج میکنند.

اسپانیا 83.5میلیون بازدیدکننده

این کشور زیبای اروپایی از دهههای 60و 70میالدی با تعداد زیادی گردشگر بهویژه از بریتانیا ،فرانسه،
آلمان ،ایتالیا و ایاالت متحده مواجه بوده .از محبوبترین مقاصد گردشگری اسپانیا میتوان به جنرالیف
و باغهای الحمرا ،مسجد بزرگ کوردوبا ،مسجد جامع مزکیتا ،خیابان پاسئو دل آرتس یا خیابان هنر،
موزههای هنری پرادو و کلیسای جامع سویل و آلکازار که توسط یونسکو بهعنوان میراث ملی به ثبت
رسیده اشاره کرد .عالقهمندان به فوتبال هم دالیل محکمی برای بازدید از اسپانیا دارند؛ این کشور خانه
2باشگاه معروف بارسلونا و رئالمادرید است .بسیاری از عشاق فوتبال میخواهند برای یکبار هم که
شده بازی تیمهای بارسلونا و رئالمادرید را در ورزشگاههای معروف نیوکم 
پ یا سانتیاگو برنابئو ببینند.

فرانسه 89میلیون بازدیدکننده

فرانسه با جاذبههای بیبدیلی مثل موزه لوور پاریس ،برج ایفل ،کلیسای نوتردام ،کاخ ورسای ،مونت
سن میشل ،روکامادور و روستاهای الکس باید هم در صدر فهرست پربازدیدترین کشورهای جهان
بوهوای دلپذیر ،فرهنگ غنی و غذاهای عجیب و غریب فرانسوی ،این
قرار بگیرد .عالوه بر این ،آ 
کشور را به یک مقصد گردشگری بسیار محبوب بدل کرده است .طبق آمار و ارقامی که فرانسویها
اعالم کردهاند ،صنعت گردشگری بهطور مستقیم ساالنه حدود 100میلیارد یورو به تولید ناخالص
داخلی این کشور کمک میکند .آمارها میگوید از زمان ساخت برج ایفل ،بیش از 200میلیون نفر از
آن بازدید کردهاند که برای یک بنای مدرن رقم شگفتانگیزی است.

 ۷سال در تبت
این فیلم سینمایی براساس داستانی
واقعی ساخته شده و یکی از معدود
فیلمهای موفقی به شــمار میآید
که بــا موضوع کوهنــوردی روی
پرده سینما رفته اســت۷« .سال
در تبت» فیلم درامی اســت که در
سال1997به کارگردانی «ژانژاک
آنو» و بر پایه کتابــی با همین نام
نوشته «هاینریش هارر» ،کوهنورد
اتریشی ساخته شــد .داستان این
فیلم برگرفته از سفر هارر در میان
سالهای 1944و 1951و در زمان
جنگ جهانی دوم به تبت است .او در
منطقهای به نام «نانگاپاربات» اسیر
میشود اما به سمت تبت میگریزد.
داستان فیلم ماجرای 7سال زندگی
وی در تبت و دیدارش با داالیی الما
را روایت میکنــد .در این فیلم برد
پیت و دیوید تیولیس به ایفای نقش
پرداختهاند و موســیقی آن توسط
جان ویلیامز ساخته شدهاست.

بستهپيشنهادي
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كتاب

گفتوگو با امیر غفارمنش ،به بهانه نقشآفرینی در سریال
خوشنام و نقش خاص او

فیلمنامه به همین سادگی
کتاب «فیلمنامه به همین سادگی» به
نویسندگی رضا میرکریمی و شادمهر
راستین در سال 88توسط انتشارات
سوره مهر به چاپ رسید .این فیلمنامه
جزئیات و روزمرگیهــای یک روز از
زندگی یک خانم خانهدار را به تصویر
میکشد .فیلمنامه به همین سادگی
دربــاره زندگــی زنی به نــام طاهره
اســت که دو فرزند به نامهای علی و
آرزو دارد .در ایــن فیلمنامــه طاهره
از روزمرگیها خســته شــده است و
شــوهرش نیز درگیریهای بسیاری
دارد و نمیتوانــد بــه او و بچههایش
برســد .بنابراین بهشــدت احساس
تنهایی میکند و دلــش میخواهد
که مدتی به نزد خانوادهاش برود ،اما
نمیتواند فرزندان خود را تنها بگذارد.
در نهایت حادثهای اتفاق میافتد که او
را از رفتن بازمیدارد.

سریال

سریال جزیره
ســریال جزیــره در 14قســمت به
کارگردانی ســیروس مقدم در سال
1400ساخته شــده است و قصهای
درام و اجتماعــی را در جزیره کیش
به تصویر میکشد .این سریال دومین
ساخته ســیروس مقدم برای فیلیمو
و جزو جدیدترین ســریالهای این
شــبکه خانگی محســوب میشود.
موضوع ســریال جزیره نیــز درباره
دختری جســور به نام صحراست که
در عشق شکســت خورده و در این
ارتباط تصمیمــات ماجراجویانهای
میگیرد که در نتیجــه زندگی خود
و خانواده شاهنگ ،معشوق سابقش
را دســتخوش تغییــرات اساســی
میکند .در این سریال بازیگرانی مانند
محمدرضا فروتن ،هنگامه قاضیانی،
میترا حجار ،غزل شاکری ،حمیدرضا
پگاه ،سامیه لک ،بهنام تشکر ،کاظم
سیاحی ،مینا وحید ،مهدی احمدی،
امیر کاظمی ،بیتا فرهــی ،عزتاهلل
رمضانیفر ،امید روحانی ،پوراندخت
مهیمن ،شــیرین بینا ،رضا رویگری،
امیر مقاره ،شــادی مختــاری و ...به
هنرمندی پرداختهاند.

فیلم

فیلم سینمایی دینامیت
پرفروشترین فیلم سال 1400فیلم
طنــز و کمــدی «دینامیــت» بــه
کارگردانی مســعود اطیابــی بود .در
این فیلــم بازیگران مطــرح کمدی
مانند «پژمان جمشیدی»« ،محسن
کیایــی»« ،احمد مهرانفــر»« ،نادر
ســلیمانی»« ،نازنین بیاتی» و «زیبا
کرمعلــی» ایفــای نقــش کردهاند.
دینامیت از 10تیر 1400به روی پرده
سینماها رفت و رفتهرفته توانست حتی
به یکــی از پرفروشترینهای تاریخ
سینمای ایران هم تبدیل شود .داستان
این فیلم در یک ساختمان میگذرد
که افراد و طیفهای مختلف اجتماعی
در آن سکونت دارند .تقابل اهالی این
ساختمان و تضاد فکری هرکدام از آنها
موجب خلق صحنهها و موقعیتهای
جالب و خندهداری شــده اســت که
هر بینندهای را جــذب خود میکند.
شاید عالقهمند باشید ببینید یک فیلم
پرفروش چه قصهای و ساختی داشته
که اینچنین مورد توجه قرار گرفته؛
در این صــورت دینامیــت میتواند
کنجکاوی شما را پاسخگو باشد.

پنجشنبه

تماشا خانه
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نقشهایسخترا
خیلیدوستدارم

نمایش رشادت و ایثار جوانان ایرانی در دفاع از کشور بود .در
اصل طرز تفکر و نیاز جامعه در آن زمان به این شکل بود ،اما
با پایان آن دوره نیاز داشتیم که به موضوع عشق و خانواده
بپردازیم .جامعه به این چیزها نیاز دارد ،به موضوعاتی چون
عشق ،حال میخواهد این عشق زمینی باشد یا آسمانی.

چرا اینقدر تأکید دارید روی این مورد؟
نسل امروز نسل نصیحتپذیری نیســت و باید با ساخت
فیلمهایی با محوریت و موضوع عشــق و خانواده به شکل
غیرمستقیم راه درست زیســتن را به آنها آموزش بدهیم.
کسی که در وجودش عشــق دارد و به خدا عشق میورزد
با همه مهربان اســت و همه مردم را دوست دارد و همین
موضوع از اشتباهات زیادی جلوگیری میکند.
در این سریال شما نقش یک فرد معتاد را
بازی کرد هاید که نقشی متفاوت بود .جالب
اینکه شما بســیار باورپذیر این نقش را ایفا
کردید .قبل از این فیلــم هم تجربه بازی در
نقش یک فرد معتاد را داشــتید؟ بسیاری از
بازیگران برای ایفای نقشهایی از این دست
کارها و تمرینهــای خاصی انجام میدهند.
مث ً
ال فیلمهایی را در ایــن زمینه میبینند یا
مدتی با افراد معتاد یا روانی زندگی میکنند.
شــما هم تمرین یا کار خاصی در این زمینه
انجام دادهاید؟
البته من قبل از این هم ســال 1380نقش یک
فرد معتاد را در فیلــم «خانهای روی آب» به
نویسندگی و کارگردانی بهمن فرمانآرا بازی
کرده بودم و این بار دومی است که در نقش
یک فرد معتاد ظاهر میشــوم .متأســفانه
به دالیل اقتصــادی و اجتماعی و فرهنگی
امروز جامعه پر از افراد معتادی اســت که
ما هر روز آنها را در گوشه و کنار کوچه و
خیابا نها میبینیم .خب وقتی کارهای
زیربنایی انجام نمیشود این پدیده زشت
هم روزبهروز گسترش پیدا میکند و برای
بازی بهعنوان یک فرد معتاد نیاز نیست که
در یک محیط مشخص با آنها زندگی کنیم.

امیرغفارمنش این روزها با سریال محبوب و پرمخاطب «خوشنام» مهمان خانه
سعیده مرادی
ایرانیهاست؛ سریالی که درماه مبارک رمضان پخش آن شروع شد و مورد اقبال
و استقبال مردم و ببیندگان تلویزیونی قرار گرفت .براساس اعالم نظرسنجی مرکز تحقیقات سازمان
صداوسیما در بین ســریالهایی که درماه مبارک رمضان  ۱۴۰۱از تلویزیون پخش شد ،سریال
خوشنام که از شبکه یک روی آنتن رفت با ۲۶درصد مخاطب و  ۷۶.۴درصد رضایت مخاطبان
جزو سریالهای موفق رسانه ملی بوده است .امیرغفارمنش در این سریال نقش یک فرد معتاد
را بازی میکند و یکی از کاراکترهای اصلی داستان است و نقشآفرینیاش هم خوب دیده شد.
همین سریال و نقشآفرینی ،بهانه گفتوگویی با این بازیگر باسابقه درباره سریال خوشنام و
نقشی که در این مجموعه داشت ،شد.
از ســریال خوشنام شــروع کنیم .این
سریال که در ایامماه مبارک رمضان به روی
آنتن رفت و از شــبکه یک سیما پخش شد،
جزو سریا لهای پرمخاطب چند وقت اخیر
تلویزیون بهحســاب میآید .بهنظر شــما
چه عاملی باعث شــده این سریال در زمره
سریالهای پربیننده صدا و سیما قرار بگیرد
و مخاطبان زیادی داشته باشد؟
شاید مهمترین دلیلی که باعث میشود این سریال در زمره
ســریالهای پرمخاطب تلویزیونی قرار بگیرد این باشد که
بهویژه در سالهای اخیر کارهایی از این دست کمتر ساخته
شده اســت .در کنار این موضوع عواملی چون کارگردانی
خوب ،بازی قوی بازیگران این ســریال هم دست بهدست
هم داده اســت تا خوشنام به یکی از ســریالهای موفق و
پرمخاطب سالهای اخیر صدا و ســیما تبدیل شود .خب،
تمام بازیگران این ســریال جزو بازیگران توانمند سینما و
تلویزیون ما هستند و هرکدام به خوبی نقشهای خودشان
را ایفا کردهاند .هومن حاجیعبداللهی در نقش شهرام ،خانم
فریده سپاهمنصور که نقش یک زن جنوب شهری را بازی
میکند و دیگر بازیگران این ســریال بازی متفاوتی را ارائه
کردهاند که باعث شــده از دیدگاه مردم خوشنام به سریال
متفاوت و محبوبی تبدیل شود.
چرا ســریالهایی از این دست که مردم
داستان و جو آن را دوست دارند و میتواند
مخاطب ایرانی را پای تلویزیون بکشاند کمتر

ساخته میشود؟ این موضوع
به کارگردان و تهیهکنند هها
و دیگــر عوامــل ســازنده
فیلمهابازمیگــردد یا دالیل
دیگری دارد؟
اینکه چرا فیلم و ســریالهایی مانند خوشــنام
و فیلمهایی از این دســت که در زمره فیلمهای
مردمی قرار میگیرند ،کمتر ســاخته میشود،
فکر میکنم بیشــتر به خط فکری صدا و سیما
و بودجه ســاالنه آن بازمیگردد .در همه دنیا
برنامههایی که ســاخته میشود معطوف به
نیازهای جامعه اســت .بهعنــوان مثال در
یک بازه زمانــی آمار طالق در کشــوری
مانند سوئیس افزایش یافت و مسئوالن
و فعاالن حوزه فرهنگی در این کشــور
اروپایــی اعــام کردند باید بیشــتر
برنامههایی ساخته شــود که در آنها
به مقوله عشق پرداخته شود ،اما آیا
در کشــور ما هم این قبیل اتفاقها
میافتد و چنیــن تصمیمهایی در
ســطح کالن گرفته میشود؟ آن
هم در شرایطی که متأسفانه آسیبهای
اجتماعی از جمله همین آمار طالق هم در کشور
ما کم نیست .ما بالفاصله بعد از انقالب وارد دوران
جنگ 8ساله شــدیم و در آن بازه زمانی محوریت
تولید برنامهها و فیلمها جنگ و اسطورهسازی و

تقابل خیر و شر در سریالهای ایرانی

او که گفت آری؛ او که گفت نه
سریال زیر تیغ
ســریال «زیر تیغ» بــه کارگردانــی محمدرضا هنرمند در ســال
1385ساخته و از شــبکه یک سیما پخش شــد .این سریال جزو
سریالهای پرمخاطب دهه 80بهحساب میآید که انتخاب درست
بازیگران و ایفای هنرمندانه و حرفهای نقش توسط آنها نخستین دلیل
موفقیت این سریال به شمار میرود .البته این تنها عامل موفقیت این
فیلم نبود و دالیل دیگری چون شخصیتپردازی قوی ،پرداختن به
بحث خانواده و بهرهمندی از یک داستان خوب باعث جذابیت بیشتر
این سریال شده است .سریال زیر تیغ روایتگر خراب شدن ارتباطات
دوستانه در یک لحظه و ماندن بر سر دوراهیهاست .در این سریال
محمود که پرویز پرســتویی ایفاگر نقش آن است در اثر عصبانیت و
خشمی لحظهای به خطا دســتش به خون آغشته میشود و جعفر
دوست چندین و چند ساله خودش که آتیال پسیانی ایفاگر نقش آن
است را به قتل میرســاند .یکی از دالیل موفقیت این سریال ماندن
نقشهای اصلی آن بر ســر دو راهیهای دشوار و گرفتن تصمیمات
سختی است که از آنها گریزی نیست .محمود بر سر این دو راهی است
که مهر سکوت را شکسته و خود را بهعنوان قاتل دوست صمیمیاش
معرفی کند تا هم از شر عذاب وجدان راحت شود و هم جوان بیگناهی
که به اشتباه جای او دســتگیر کردهاند و در آستانه قصاص قرار دارد
را از این مصیبت رها کند .از سوی دیگر هم محمود میداند اگر لب
باز کرده و به جرمش اعتراف کند بســیاری از ارتباطات دوســتانه
و خانوادگی که با خانواده مقتول دارد گسســته شــده و همچنین
قصاص خواهد شد .دوراهی دیگر این سریال تصمیمی است که رضا
پسر مقتول باید در مقابل قاتل پدرش که نزدیکترین دوست پدر و
همچنین پدرزن آیندهاش است بگیرد .این دوراهیها باعث میشود
تا مخاطب بهشدت پیگیر سرنوشت شخصیتهای سریال باشد.

برای من فرقی نمیکند که کار
طنز باشد یا جدی .برای کودک و
نوجوان باشد یا بزرگسال .من
هر نقشی که سخت باشد و
شخصیتی در آن خلق شود
را خیلی دوست دارم .من
تمایلی ندارم که فقط در
یک سبک خاص بازی
کنمبلکهبیشترتمایل
دارم از نقشهای قبلی که
در آنها بازی کردم فاصله بگیرم
و به نوعی یک نقش تازه را
کشفکنم

براساس مشــاهداتی که در جامعه از افراد معتاد داشتم و
همچنین مشورت و تبادل نظر با گریمور و دیگر عوامل فیلم
توانستم این نقش را به خوبی در سریال خوشنام اجرا کنم.
شما تاکنون کارهای زیادی انجام دادهاید
و نقشهای متفاوتی را بازی کردهاید .در بین
این کارها خودتان کدام یک را بیشتر از همه
دوست دارید و میپسندید؟
برای جواب به این سؤال باید کارهایم را تفکیک کنم .من در
سریال خوشنشینها ،در سینما خانهای روی آب و آهوی
پیشونی ســفید ،در تئاتر هم بانوی محبوب من و در حوزه
کودک و نوجوان هم نقش قلچماق در برنامه عموپورنگ را
بسیار دوست داشتم.
شما بازیگری هســتید که در زمینههای
مختلــف از کارهای طنز و جــدی گرفته تا
کارهای کودک و نوجوان ایفای نقش کردهاید.
خودتان بیشــتر به چه حوز های عالقهمند
هستید و تمایل دارید که بیشتر در کدام ژانر
و چه نقشهایی بازی کنید؟
برای من فرقی نمیکند که کار طنز باشــد یا جدی .برای
کودک و نوجوان باشد یا بزرگسال .من هر نقشی که سخت
باشد و شخصیتی در آن خلق شود را خیلی دوست دارم .من
تمایلی ندارم که فقط در یک ســبک خاص بازی کنم بلکه
بیشتر تمایل دارم از نقشهای قبلی که در آنها بازی کردم
فاصله بگیرم و به نوعی یک نقش تازه را کشف کنم .بهعنوان
مثال من در همین سریال خوشنام نقش یک معتاد را دارم
که با نقش قلچمــاق در برنامه عموپورنگ بســیار فاصله
دارد .من در کارنامه کاری خودم هــم کارهای جدی مثل
«هفتگنج» و هم کارهای طنز مانند «ســاعت خوش» و
هم کار برای کودک و نوجوان مثل قلچماق در عموپورنگ
را دارم .بنابراین ســعی میکنم که در همه زمینهها ایفای
نقش کنم.
شــما اغلب در فیلمها و سریالهای طنز
بازی کردهاید .بازی در این فیلمها و سریالها
انتخاب خودتان بوده یا به واسطه سابقه بازی
در برنامههایی مانند ســاعت خوش و دیگر
فیلمها و سریالهای طنز در این حوزه بیشتر
به شما پیشنهاد بازی میشود؟
من هیچوقت تصور نمیکردم که بخواهم در کارهای طنز تا
به این حد فعال باشم و نقشهای زیادی را در این حوزه ایفا
کنم ،اما بازی در برنامهها و ســریالهای طنز که اغلب آنها
بین مردم شناخته شده هستند ،باعث شده تا پیشنهادهای
بسیاری در این زمینه به من برسد و به نوعی در این مسیر
قرار بگیرم.
خودتان هم قبول دارید که در بین مردم
بیشــتر بهعنوان یک بازیگر طنز شناخته
میشوید؟
بله ،مردم امیر غفارمنش را بیشــتر بهعنــوان بازیگر طنز
میشناسند چون در ذهن مردم لحظات شاد ماندگارتر است
و انسان ذاتاً از چیزهای تلخ گریزان است.

بعضی از فیلمها و سریالها بهدلیل اینکه روایتکننده تقابل قدیمی و همیشگی بین خیر و شر و تقابل نیکی و بدی هستند و داستان آنها پر از دوراهیهای سخت و دشوار بین
درست و غلط است مورد استقبال و توجه بینندگان قرار گرفتهاند؛ داستانها و روایتهایی که اغلب مخاطب را وادار میکند تا با شخصیتهای اصلی داستان همذاتپنداری
کند و در خالل داستان و در موقعیتهای مختلف همیشه با این سؤال و پرسش روبهرو باشد که «خب حاال باید چه کار کرد؟!» با هم ،نگاهی به چند نمونه از سریالهای موفقی که
در صداوسیما و پلتفرمهای پخش خانگی با موضوع تقابل خیر و شر ساخته شده و مورد توجه قرار گرفته ،انداختهایم.

جراحت
«جراحت» یکســریال تلویزیونــی به کارگردانــی محمدمهدی
عسگرپور و نویسندگی سعید نعمتاهلل است که در سال 1389تولید
و از شبکه 3سیما پخش شــد .ســریال جراحت ،درباره مشکالت
ناخواسته و پیشبینی نشدهای اســت که بین خانوادههای بزرگ و
اسماعیل که برادر هستند پیش میآید .فرزندان این دو برادر یعنی
اکرم و امیرحافظ به عقــد هم درآمدهاند ،اما قبل از ازدواج توســط
آزمایش ژنتیک متوجه میشــوند که نمیتوانند بــا هم به زیر یک
سقف بروند ،اما اکرم از امیرحافظ باردار است و این شروع چالشها
و مخالفتهای شدید انسیه ،مادر امیرحافظ با این ازدواج است .ولی
آنها عروسی میکنند و بین دو خانواده درگیری و اختالفهایی شکل
میگیرد .مادربزرگ خانواده که ثریا قاســمی ایفاگر نقش آن است
سعی میکند که جلوی از همپاشیدن خانواده را بگیرد ،اما کاری از
پیش نمیبرد بنابراین تصمیم به مسافرت میگیرد ،اما در راه تصادف
میکند و بزرگ و اسماعیل ناچار بهدنبال پیدا کردن مادر میروند که
در نهایت او را یافته و مادر از آنها میخواهد که خانواده را سر و سامان
دهند و دوباره همه دور هم جمع شوند .از نکاتی که این سریال را جزو
سریالهای پربیینده دوران خود قرار میدهد ،نمایش یک خانواده
سنتی و اصیل ایرانی است که جایگاه اعضای خانواده بهویژه مادر را
به خوبی به تصویر کشیده است .خانوادهای که اگرچه برخی مشکالت
باعث از هم گسستگی آنها میشود ،اما در نهایت به اصل خود بازگشته
و در نهایت اختالفها و کدورتها به پشیمانی و صلح و آشتی منجر
میشود .در این سریال روابط شخصیتها خوب تعریف شده و انتخاب
بازیگرها هم بهدرستی صورت گرفته است .واقعگرایی و باورپذیری
داســتان هم یکی دیگر از ویژگیهای بارز سریال «جراحت» است؛
موضوعی که ممکن است به شکلی دیگر برای هر یک از ما بهعنوان
یک خانواده ایرانی اتفاق بیفتد!

او یک فرشته بود
«او یک فرشــته بود» ســریالی بهکارگردانی علیرضا افخمی است
که در سال 1384از شــبکه دو سیما پخش شــد .موضوع داستان
درباره شخصی به اسم بهزاد است که بسیار معتقد و پرورش یافته در
خانوادهای مذهبی است .ماجرا از آنجا شروع میشود که بهزاد با زنی
تصادف میکند و چون زن حافظهاش را از دست داده و کسی را ندارد
او را به خانه خودش میآورد .از ســوی دیگر شخصیتی بهنام آقای
سرابی در قالب یک وکیل در این سریال ایفای نقش میکند .بهتدریج
حرکات عجیب این زن که فرشته نام دارد و از سوی دیگر تالش سرابی
برای ســردرگم کردن بهزاد بر زندگی خانوادگی بهزاد تأثیر منفی
گذاشته و باعث میشود که او و همسرش رعنا تا آستانه طالق پیش
بروند .حتی فرشته به بهزاد پیشنهاد ازدواج میدهد ،هرچند پس از
مدتی بهزاد متوجه رفتارهای عجیب فرشته میشود و با رهنمودهای
روحانی محل و ســخنان فرزندانش پی میبرد که فرشته ،شیطان
(ابلیس) است و در نهایت به درگاه خدا توبه کرده و از گناهانش اظهار
پشیمانی میکند .این سریال جزو نخســتین سریالهایی است که
وجود شیطان در میان انسانها را به تصویر کشید .او یک فرشته بود
بازگوکننده این واقعیت است که شیطان در هر لحظه و به هر شکلی
در کنار ماست و هرشخصی حتی معتقدترین آدمها هم ممکن است
دچار لغزش شده و در دام شیطان گرفتار شوند .بازیگران این سریال
به خوبی ایفای نقش کرده و به بهترین شکل توانستهاند تقابل خوبی
و بدی و خیر و شر را به تصویر بکشند .داستان و کارگردانی خوب این
مجموعه نیز باعث شده تا ســریال او «یک فرشته بود» برای روایت
چنین داســتانی بدون تخطی از آمیزههای دینی و فرهنگی ایرانی
بتواند پیام خود را بهدرستی به ببینده منتقل کند؛ آنهم بدون آنکه
شکل نصیحت بهخود بگیرد .این عوامل باعث شده تا «او یک فرشته
بود» در زمره سریالهای پرمخاطب و ماندگار تلویزیونی قرار بگیرد.

خداحافظ بچه
«خداحافظ بچه» نــام مجموعه تلویزیونی بــه کارگردانی منوچهر
هادی است که در ســال 1391از شبکه ســه پخش شد .مرتضی و
لیال شخصیتهای اصلی سریال زوج خوشبختی هستند که بچهدار
نمیشــوند و تصمیم میگیرند بچهای را به فرزندی قبول کنند ،اما
بهدلیل سابقه زندان مرتضی ،بهزیستی از دادن بچه به آنها خودداری
میکند .بنابراین لیال به این فکر میافتد که بچهای را بدزدند و مرتضی
هم او را در این مسیر همراهی میکند و در نهایت بچهای را ربوده و
از دید خانوادههایشان پنهان میشــوند و بعد از مدتی پنهان کاری
بچه ربوده شده را بهعنوان فرزند خود به خانوادهها معرفی میکنند.
در نهایت پس از اتفاقهای بســیاری که در خالل داســتان به وقوع
میپیوندد ،آنها بچه را به خانواده اصلیاش تحویل میدهند .خانواده
بچه که متوجه اوضاع آنها میشوند با توصیه مادر بچه که بهاره رهنما
ایفاگر نقش آن است با مؤسسه رویان آشنا شده و پس از اینکه دوره
زندان خود را کــه مجازات بچه دزدی آنهاســت تحمل میکنند ،با
مراجعه به رویان صاحب فرزندان پنج قلو میشوند .این سریال نقاط
ضعف بسیاری را در خود جای داده اســت .محوریت داستان تزلزل
شــخصیتهای اصلی داستان بهخاطر بچهدار شــدن است که این
موضوع از مهمترین نقاط ضعف این سریال بهحساب میآید .لیال و
مرتضی که «مهرواه شریفینیا» و «شهرام حقیقتدوست» به ایفای
نقش آنها میپردازند به راحتی بچهای را سرقت میکنند بدون آنکه
به عواقب آن بیندیشند .بهویژه در این سالها که علم پیشرفت کرده
است و برای مشکالتی از این دست راهحلهای بسیاری وجود دارد.
خوب جلوه دادن اعمال خالف برای رســیدن به هدف از ضعفهای
این سریال به شمار میرود.

پنجشنبه

توپ خانه
خاطره بازی با اکبر قادری که یکی از معدود بازماندههای
نسل اول والیبالیستهای ایران است

تختی گفت
بایدکشتیگیرشوی
از نسل اول ورزشکاران ایرانی که مجال حضور در مسابقات برونمرزی را پیدا
کردند چند نفر بیشتر باقی نماندهاند .ورزشکارانی مثل غالمحسین نوریان که
بازیکن شاخص نخستین تیم ملی فوتبال بود یا برادران مشحون که بسکتبال
ایران با نام آنها عجین شــده و تیمور غیاثی که در دهه 50پرنده بیبدیلی بود و
صاحب رکوردهای افسانهای .اکبر قادری ،یکی از بهترین والیبالیستهای تاریخ
مهردادرسولی
والیبال ایران را هم باید در زمره چنین ورزشکارانی قرار بدهیم .او عضو نخستین
تیم ملی والیبال ایران است و یکی از معدود بازماندههای نسل اول والیبالیستهای
ایرانی بهشمار میآید .اکبر قادری نمونه ورزشکاران خودساختهای است که با کمترین امکانات
پایههای ورزش ایران را بنا کردند اما بعدها مورد بیمهری قرار گرفته و آرام آرام در حاشیه قرار
گرفتند .نام اکبر قادری همچون بسیاری از مفاخر ورزش در کتاب تاریخ ورزش ایران ثبت شده و
از حافظه اهالی ورزش هم محو نخواهد شد .او در 83سالگی خاطرات بسیاری از نخستین ماهها و
سالهای ورود والیبال به ایران نقل میکند و هنوز حرفهای زیادی برای گفتن دارد.
شــما یکی از معدود بازماندههای نسل اول
والیبالیستهای ایرانی در دهه 30بهشمار میروید
و بهتر از هر کسی میتوانید درباره پیشینه والیبال
ایران صحبت کنید .والیبال در آن سالها چطور
وارد ایران شــد و بهعنوان یکی رشته ورزشی
طرفدار پیدا کرد؟
والیبال حدفاصل سالهای  1310تا  1313یعنی در دوره پهلوی
اول ،از ترکیه وارد ایران شد .داستان از این قرار بود که فردی بهنام
شریفزاده با همکاری فرد دیگری بهنام آقای نیکو برای نخستین
بار والیبال را وارد ایران کردند .در واقع 4-5سال قبل از تولد من
والیبال وارد ایران شده بود .آن موقع اصال تشکیالتی تحت عنوان
فدراسیون وجود نداشت و تصمیمهای مهم ورزشی معموال در
اجتماعات و محافل ورزشی گرفته میشد .بعدها تشکیالتی تحت
عنوان فدراسیون شکل گرفت اما چارت سازمانی آن مثل امروز
گسترده نبود .والیبال و بســکتبال هم یک فدراسیون مشترک
داشتند که بعدها مستقل شدند.
احتماال برگزاری مسابقات والیبال هم از همان
موقع در ایران رواج پیدا کرد؟
نخستینبار در سال 1338بود که مسابقات آموزشگاهها را بهطور
رسمی در مشــهد برگزار کردند .من و چند والیبالیست دیگر از
منطقه شمیرانات به مسابقات رفته بودیم و عبداهلل موحد از مدرسه
علمیه مروی و با تیم تهران آمده بود که بعدها نابغه کشتی شد.
آقای موحد که بعدها به یکی از دوستان صمیمی من بدل ش د زاده
مازندران بود اما در تهران زندگی میکرد .در آن مسابقات عبداهلل

موحد با تیم تهران قهرمان استانها شد و ما هم
با تیم شمیرانات قهرمان شهرستانها شدیم .آن
موقع شمیران یکی از شهرهای توابع تهران بود.
طبق روایتهای مکتوبی که
درباره تاریخچه والیبال در ایران
وجود دارد تا حدود سال1330
هیچ باشگاه والیبالی در کشور
تأسیس نشده بود .والیبالیستها
در آن ســالها کجــا تمرین
میکردند و مسابقه میدادند؟
ما که بچه شمیران بودیم به زمینهای وسیع
کشاورزی که اطراف شمیران بود میرفتیم
و والیبال بــازی میکردیم .بخشــی از این
زمین به گندم کاری اختصاص داشت و یک
قسمت دیگر یونجه داشت .وقتی یونجهها را
میچیدند ،زمین به خاک میرسید و از اواخر
تیر و مرداد جان میداد بــرای والیبال بازی
کردن .در زمین خاکی یک نخ میبستیم که
حکم تور والیبال را داشت و بعد با توپهای
پاکســتانی بازی میکردیم .این توپها به
قول معروف «وسی» داشــت و باد میشد.
وقتی توپهای پاکســتانی را باد میکردیم
یک بند داشت که دور «وسی» میپیچیدیم
تا جلوی خالی شدن باد را بگیرد .آن موقع

درباره حسین جبارزادگان که پدر والیبال ایران بود

نورچشمی «آ دایی»

والیبالیستها شیوه بازی با ساعد را تعلیم ندیده بودند و با پنجه
بازی میکردند .وقتی توپ بهدست بازیکن برخورد میکرد ،آن
قسمتی که بند داشت پوست دســت را میبرد و باعث جراحت
میشــد .بعدها توپهایی آمد بــه نام «ســیملس» که حالت
پالستیکی داشت و در روزهایی که هوا سرد بود بازی با این توپها
سخت میشد .در آن روزها پشت دست بازیکنان والیبال همیشه
سرخ بود .البته قبل از اینها با توپهای پارچهای بازی میکردیم.
پارچههای کهنه را در هم میپیچیدیم و داخل آن را ســنگین
میکردیم .گاهی اوقات همین توپهای پارچهای بدن بازیکنان
را حین بازی کبود میکرد.
ظاهرا در آن ســالها والیبال در تهران رونق
زیادی داشت.
بیشتر والیبالیستها از شمیران میآمدند و میگفتند شمیران
پایتخت والیبال ایران اســت .وقتی تیمهای باشگاهی و بعد از
آن تیم ملی تشکیل شد ،زمین خاکی شمیران که در آن والیبال
بازی میکردیم به سالن والیبال تبدیل شده بود .این سالن هنوز
در خیابان شــریعتی و روبهروی پمپ بنزیــن وجود دارد .چند
باشگاه دیگر هم در گوشه و کنار تهران ساخته بودند و آموزش
اصولی والیبال در باشگاهها رواج پیدا کرد .در آن برهه 4بازیکن
از شمیران به تیم ملی راه پیدا کردند؛ من بودم به اتفاق شعبان
محمدی ،حسن اشتری و سیدمجتبی مرتضوی .حسن اشتری
برای خودش اعجوبهای بود و در 4رشته والیبال ،بسکتبال ،شنا
و دوچرخهســواری عنوان قهرمانی کشــور داشت .یادم هست
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که یکبار در مسابقات شنای باالی 50ســال شرکت کرد و در
70سالگی قهرمان شــد .من زیرنظر حسن اشتری شنا تمرین
میکردم و برای تیم ملی شــنا هم انتخاب شــدم اما از آنجا که
مسابقات شنا در فصل سرما تعطیل میشد والیبال را ادامه دادم.
کســانی که پای ثابت تماشــای والیبال در
ورزشگاه امجدیه بودند از شما بهعنوان یکی از
بهترین اسپکرهای ایران در دهههای  30و  40نام
میبرند .این ویژگی در کنار آمادگی جسمانی باال
را چقدرمدیون بازی در زمینهای خاکی بودید؟
من والیبالیست قدبلندی نبودم .وقتی برای مسابقه وارد زمین
میشدیم و در یک صف قرار میگرفتیم همیشه در انتهای صف
میایستادم اما پرشهای بلندی داشــتم و به همین دلیل جزو
بهترین اســپکرها بودم .وقتی نوجوان بودم در یکی از باغهای
نیاوران به نام باغ دوقلو زندگی میکردیم و تعدادی گاو و گوسفند
هم داشتیم .در همان سالها با دسته بیل و پیتهای حلبی هالتر
درســت کردم و هالتر میزدم .با قوطی روغن نباتی هم دمبل
ســاخته بودم .یک چوب محکم هم بین دو درخت بسته بودم
و بارفیکس تمرین میکردم .بنابراین با بدن ورزیده و ســاخته
و پرداخته وارد والیبال شــدم که خیلی کمکم کرد .وقتی برای
اسپک زدن میپریدم ،ســینهام تا روی تور باال
میآمد و با این شیوه بازی کوتاهی قد را
جبران میکردم.
وقتــی باشــگاههای
والیبال تأســیس شد و
والیبالیســتها بهطور
اصولی آموزش دیدند تیم

عكس :محمدعباسنژاد

در دهه  30که تیمهای ورزشــی ایران آرام آرام برای حضور در نخستین مسابقات بینالمللی
آماده میشدند ،والیبال یک رشته نوظهور بود .والیبالیستها از زمینهای خاکی به باشگاههای
تازه تأسیس رسیده بودند و قرار بود تیم ملی والیبال ایران سر و شکل بگیرد و راهی مسابقات
برونمرزی شود .تشکیالت نصفه و نیمه دستگاه ورزش در آن سالها به زحمت والیبالیستهای
نخبه را دور هم جمع کرد اما یک نفر باید پیدا میشد تا از این داشتههای اندک ،تیم ملی والیبال
ایران را بسازد و راهی مســابقات کند .آن یک نفر کسی نبود جز حسین جبارزادگان که برای

ملی ایران هم تشکیل شد یا ماجرای تشکیل تیم
ملی به سالها قبل از این ماجرا برمیگردد؟
تیم ملی در ســال 1339برای نخســتین بار به مسابقات جام
آتاتورک ترکیــه اعزام شــد و به گمانم این نخســتین حضور
بینالمللی والیبال ایران بود .البته تیم ملی سالها قبل تشکیل
شده بود اما مسابقه برون مرزی نداشــتیم .در مسابقات ترکیه
11تیم حضور داشــتند و تیم ملی به مقام یازدهم رســید .آن
موقع حسین جبارزادگان مربی تیم ملی بود .بعد هم به مسابقات
انتخابی المپیک 1964توکیو رفتیم که چهارم شدیم و نتوانستیم
به المپیک راه پیدا کنیم .در آن مسابقات کرهجنوبی قهرمان شد
و بهعنوان نماینده آسیا به بازیهای المپیک صعود کرد .االن تیم
ملی ایران در آسیا حرف اول را میزند و درسطح دنیا مطرح است.
کمی به قبل برگردیم .با توجه به نوع تمرینها
و فیزیک بدنیتان شانس موفقیت در ورزشهای
دیگر مثل کشتی را داشــتید .در آن سالها به
صرافت نیفتادید که شانستان را در ورزشهای
دیگر امتحان کنید؟
اتفاقا یکبــار در اردوی تابســتانی که برای کشــتیگیرها و
والیبالیستها در منظریه برپا کرده بودند با مرحوم تختی آشنا
شدم .در همان اردو وقتی از استخر بیرون آمدم ،تختی با دوربین
پلوراید از من عکسی گرفت که همان موقع ظاهر شد .بعد هم گفت
فیزیک بدنی تو به درد والیبال نمیخورد و باید کشتی بگیری یا
وزنهبرداری کار کنی .به توصیه تختی گوش نکردم چون والیبال
را دوست داشتم به این خاطر که برخورد فیزیکی و نبرد تن به تن
ندارد .من معتقدم ورزشهایی که در آنها برخورد تن به تن وجود
دارد تداوم چندانی ندارند و عمر قهرمانی در این رشتهها
کوتاه است.
داستان آشنایی مفاخر ورزش ایران
در اردوهای تابستانی هم نکته جالبی
است .آشنایی و رفاقت شما با تختی تا
کی ادامه داشت؟
رفاقت من و تختی تــا روز آخر عمرش
پابرجا ماند .خانه تختی در چهارراه دکتر
حسابی بود و به قول معروف بچه محل
بودیم .کوچهای که تختی در آن زندگی
میکرد خیلی باریک بود .یادم هست
وقتی فولکس واگنش را داخل کوچه
پارک میکرد از ماشین پیاده میشد
و با دســت ،عقب و جلوی ماشین را
بلند میکرد و به دیوار میچســباند تا
سد راه مردم نباشد .تختی در یک خانواده
مذهبی تربیت شــده بود اما همسرش به
طبقهای دیگر تعلق داشــت .وقتی خبر
فوت تختی در شهر پیچید من در گمرک
جنوب تهران کار میکردم .همانجا به یکی
از همبازیان ســابقم که افسر شهربانی بود
گفتم تختی فوت کرده و بالفاصله با موتور
شهربانی به هتل آتالنتیک رفتیم .وقتی به
هتل رسیدیم کســی حق ورود به ساختمان
را نداشت و ما با نشان دادن کارت شهربانی وارد
شدیم .وارد اتاق هتل که شدیم یک کاغذ مچاله
شده در دست تختی بود .روی آن کاغذ نوشته بود
من به میل خودم با زندگی وداع کردم.

نخستین بار تیم ملی را تشکیل داد و راهی جام آتاتورک ترکیه کرد .حسین جبارزادگان که بین
اهالی ورزش به نام آقا جبار شناخته میشد در بسکتبال هم صاحبنظر بود و شاید تنها مربی
تاریخ ورزش ایران باشد که مربیگری تیمهای ملی والیبال و بسکتبال را برعهده داشت .با این
حال از او بهعنوان پدر والیبال ایران نام میبرند چرا که مرد مورد وثوق جامعه والیبال بود و درباره
مسائل مختلف والیبال تصمیمهای مهم را میگرفت .حسین جبارزادگان خواهرزاده شهریار،
شاعر محبوب و بلندآوازه ایرانی بود و همواره به داشتن رابطه فامیلی با شهریار میبالید.

امضای آقا جبار

خ

واهرزاده شهریار

جبارزادگان بعد از مسابقات دانشجویان جهان و در
پی اختالفاتی با فدراسیون وقت از سال 1337بهمدت 4سال تا
اندازهای از بسکتبال فاصله گرفت و همکاری خود را با فدراسیون والیبال
بیشتر کرد .او همزمان با بسکتبال مربی والیبال هم بود و بعد از قطع همکاری
با فدراسیون بسکتبال مربی والیبال ایران شد .تیم ملی والیبال ایران با حضور
4بازیکنی که جبارزادگان تربیت کرده بود در بازیهای آسیایی 1958نایب قهرمان
شد و یکی از افتخارات ورزش ایران در آن سالها را رقم زد .تیم ملی والیبال با مربیگری او
در بازیهای آسیایی 1966بانکوک هم به مقام سوم رسید و دومین مدال آسیایی را کسب
کرد تا امضای آقا جبار پای مهمترین افتخارات والیبال ایران در آن سالها باشد .این هم
یکی از اتفاقات مهمی بود که در آن سالها ورزش ایران را تحتتأثیر قرار داد و والیبال ایران
را بهعنوان یکی از قدرتهای نوظهور در آسیا معرفی کرد .جبارزادگان در یک مقطعی با
تیم دختران دانشگاه همکاری کرد و همین همکاری به ازدواج او با اعظم اسکندری که
ستاره آن روزهای بسکتبال و والیبال ایران بود منجر شد .اعظم اسکندری کسی بود
که در تشکیل نخستین تیم ملی بسکتبال زنان در ایران نقش اصلی را ایفا کرد
و سالها کاپیتان این تیم بود .حسین جبارزادگان و اعظم اسکندری تا
سالها در ورزش ایران مکمل هم شدند و از سال 1338تیمهای
جدید و بازیکنان پرشمار دختر و پسر را به عرصه
بسکتبال و والیبال ایران معرفی کردند.

ن زاده تبریز بود و سلسله
حسین جبارزادگا 
اتفاقاتی باعث شد به پایتخت کوچ کند .پدر جبارزادگان
از بازرگانان معروف تبریز بود اما بعد از انقالب شوروی که در
سال 1917بهوقوع پیوست ورشکسته شد و چند سال بعد از دنیا رفت.
مرگ مادر هم در دوران نوجوانی ضربه روحی دیگری بود که بر حسین
جبارزادگان وارد شد و بعد از این ماجراهای تلخ بود که او در سال 1313بههمراه
خانوادهاش راهی تهران شد .او فرزند سوم یک خانواده ۵نفره بود و برای پر کردن
جای خالی پدر و کمک به اقتصاد خانواده ،به تحصیل و کار در تهران مشغول شد.
اصالت جبارزادگان از «خُ شگِناب» یکی از روستاهای آذربایجانشرقی و شهرستان
بستانآباد بود .این روستا زادگاه شاعر معروف ،استاد محمدحسین بهجت
متخلص به شهریار است که دایی حسین جبارزادگان بود و خواهرزادههایش
به او «آ دایی» میگفتند .بعد از فوت مادر و کوچ بچهها به تهران «آ دایی»
یار و غمخوار بچهها شد و کمک کرد تا مقدمات زندگی جدید خود را
در پایتخت بنا کنند .حسین جبارزادگان برای همکالسیها و
دوستانش تعریف میکرد که استاد شهریار با بزرگان هنر
و ادب همنشینی و دوستی دارد و از این بابت
بهخود میبالید.

پدر والیبال ایران

مربی و بازیکن
جبارزادگان از کالس نهم وارد مدرسه دارالفنون
شد و در همان نخستین ماههای ورود به این مدرسه هوش
و استعداد ذاتیاش را در تحصیل و ورزش نشان داد .او در کنار
تحصیل به بسکتبال و والیبال هم عالقه خاصی داشت .در پایان دوره
تحصیل ،مدتی برای تیمهای باشگاهی ازجمله نیرو و راستی بازی کرد که
بعدها در همین تیم مربی شد .خیلی طول نکشید که حسین جبارزادگان به
تیم منتخب تهران دعوت شد و بعد بهعنوان بازیکن تیم ملی بسکتبال ایران در
بازیهای المپیک 1948لندن به میدان رفت .بعد از المپیک لندن ،ورزش ایران در
پی ایجاد سازمان و تشکیالت قوی بود و تجربه و مدیریت افرادی همچون حسین
جبارزادگان به تغییر نگاهها در حوزه ورزش کمک کرد .او به همراه حسین
سرودی ،فریدون صادقی ،حسین صعودیپور ،ضیاءالدین شادمان و ابوالفضل
صلبی ازجمله بسکتبالیستهای حاضر در المپیک لندن بودند که از
دهه 20به مربی -بازیکن تیمهای باشگاهی بدل شدند و پستهای
مهم و تشکیالتی بسکتبال را هم تصاحب کردند .در تقسیم
سمتهای تشکیالتی دبیری فدراسیون بسکتبال به
حسین جبارزادگان رسید.
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آقای تئوریسین
جبارزادگان در سال 1327برای نخستین بار
مسابقاتی تحت عنوان «نیرو و راستی» را در تهران برگزار
کرد .او بهعنوان سرپرست فنی جام نیرو و راستی ،این مسابقات
را با 21تیم و بدون بازیکنان المپیکی برگزار کرد و همزمان بهعنوان
تئوریسین بسکتبال مقالههایی با مضمون آموزش صحیح بسکتبال
در ایران مینوشت که در مجله نیرووراستی چاپ میشد .در آن سالها
مقالهای با قلم حسین جبارزادگان در این مجله چاپ شد که ابعاد زمین
بسکتبال و نحوه چینش بازیکنان در زمین را توضیح میداد .این مقاله در
آن سالها بسیار مورد توجه اهالی بسکتبال قرار گرفت و برای خیلیها
تازگی داشت .فعالیتهای حسین جبارزادگان در بسکتبال حد و مرز
نداشت و او در سال 1336به اتفاق فریدون شریفزاده ،تیمی را
روانه مسابقات دانشجویان جهان در پاریس کرد .جبارزادگان
سالها در قامت مربی روی نیمکت تیمهای ملی ایران
نشست و شاگردان زیادی در بسکتبال ایران
تربیت کرد.

حسین جبارزادگان یا همان آقاجبار بیش از 4دهه در
والیبال و بسکتبال ایران فعالیت کرد و روزهای پر فراز و نشیبی
را از سر گذراند .تأسیس باشگاه بوستان با کمک همفکرانش را باید نقطه
عطفی در زندگی ورزشی او دانست .بعد از آنکه مصطفی سلیمی بهدلیل ارتباط
با اردشیر زاهدی ،رئیس فدراسیون بسکتبال شد ،جبارزادگان از تشکیالت بسکتبال
فاصله گرفت و به اتفاق مربیانی که افکار چپ داشتند باشگاه بوستان را تأسیس کردند.
آقای قیصریه که از تجار معروف تهران بود ،زمینی در اراضی عباسآباد در اختیار آنها گذاشت
تا تیم بوستان ورزش را تشکیل بدهند .جبارزادگان بهعنوان مربی باشگاه بوستان شاگردان
زیادی مثل برادران مشحون ،دکتر رضی و ناصر صدری را به ورزش ایران معرفی کرد .دوره
فعالیت جبارزادگان در باشگاه بوستان خیلی طوالنی نبود چرا که او و همفکرانش در جشنهای
چهارم آبان که جشن تاجگذاری محمدرضا پهلوی بود شرکت نمیکردند و به همین دلیل ،رژیم
امتیاز باشگاه بوستان را لغو کرد .بعد از خاموشی چراغ این باشگاه حسین جبارزادگان هم
محروم شد و آرام آرام به مرز بازنشستگی نزدیک شد .حسن کرد که از معدود بازماندههای
نسل اول والیبالیستهای ایرانی است در توصیف خدمات ماندگار جبارزادگان به والیبال
ایران یک جمله معروف دارد که میگوید« :آقا جباروالیبال دیم ما را به دنیای مدرن
توپ و تور وصل کرد ».شاید این کوتاهترین و کاملترین جملهای باشد که
بتوان درباره بیش از 4دهه فعالیت حسین جبارزادگان در والیبال
ایران به زبان آورد .پدر والیبال نوین ایران در 28تیر1376
در تهران درگذشت.

بستهپيشنهادي
مستند

وقتی ما پادشاه بودیم
داســتان اصلــی این مســتند به
سال 1974مربوط میشود؛ زمانی
که محمدعلی کلی در 32سالگی
بــا دوران اوجش فاصلــه گرفته و
قرار است مســابقهای مهم و پر سر
و صدا بین او و جــورج فورمن که
10سال جوانتر است برگزار شود.
ماجرای ساخت این مستند از زمانی
کلید خــورد که «لئون گســت»،
کارگردان این مســتند از مسابقه
بین محمدعلی و جــورج فورمن
فیلم گرفت و مدتها بهدنبال کسی
بود که هزینه ساخت مستندش را
تأمین کند .گســت معتقد بود که
پیش از شروع این مسابقه تاریخی،
عــدهای تالش میکردنــد تا کلی
بازنده از رینگ مسابقه بیرون بیاید.
خیلیها بر این باورند که مســتند
وقتی ما پادشاه بودیم بیش از آنکه
اتفاقات داخل رینگ بوکس را نشان
بدهد از زد و بندهای پشــت پرده
برای وداع ابدی محمدعلی کلی با
دنیای بوکس پرده برداشته است.

فیلم

12یتیم توانا
این فیلم ،داستان زندگی ورزشی
یــک مربــی فوتبــال آمریکایی
اســت کــه تیمــی را از بچههای
یک یتیمخانه تشــکیل میدهد
و از نقطه صفر به مســابقات لیگ
فوتبــال آمریکایــی میرســاند.
کارگردان ســعی کرده روایتی از
پیروزیها و شکستهای این گروه
12نفره ارائه بدهد و در عین حال
به شــخصیتهای تیــم بهعنوان
بازیکنانی که از کمبودهای عاطفی
رنج میبرند بپردازد .در پایان فیلم
هم سیر تحولی شخصیتها کامل
میشود و اعضای تیم از انسانهایی
بیهــدف و بیانگیزه بــه افرادی
تبدیل میشوند که اعتماد به نفس
باالیی دارند و برای خواستههایشان
میجنگند .این فیلم 2ســاعته به
کارگردانی «تــای رابرتس» و در
سال 2021ساخته شده و محصول
کشور آمریکاست و از بهترینهای
این ژانر محسوب میشود.

اپلیکیشن

کتابراه
اپلیکیشــن کاربــردی «کتابراه»
امکان مطالعه هزاران کتاب صوتی
و کتــاب الکترونیــک را از طریق
موبایل ،تبلت و رایانه برای شــما
فراهم میکند .با اســتفاده از این
اپلیکیشن ،همواره به یک کتابخانه
بزرگ و پــر و پیمان دسترســی
خواهید داشــت و میتوانید از هر
فرصتی برای مطالعه استفاده کنید.
در کتابراه برای همه ســلیقهها از
داستان و رمان گرفته تا روانشناسی
و علمی و ورزشی کتابهایی پیدا
میشــود .کتابهای ورزشی این
کتابخانه مجــازی از تنوع زیادی
برخوردار است و برای دانلود کتاب
ورزشی سالمندان ،کتاب تمرینات
ورزشی ،کتاب ورزشــی فوتبال و
کتاب ورزشــی بــرای نوجوانان
میتوانید از کتابراه استفاده کنید.
با نصب کتابراه در گوگل پلی و اپ
استور هزاران جلد کتاب رایگان در
دسترس شما خواهد بود و امکان
دانلود و خرید قانونــی کتاب هم
وجود دارد.

بستهپيشنهادي
فیلم
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آشنایی با مرباهای بهاری و تابستانی
با میوههای نوبرانه

مربای توتفرنگی

مربا بده

Eat Drink، Man Woman

(خوردن ،آشامیدن ،مرد و زن)
یکی از چاشــنیهایی کــه غذا را
بیش از هر چاشنیای خوشمزهتر
و لذتبخشتر میکند عشــق به
آشپزی است؛ عشق به پختن غذا
برای دوستان ،آشنایان و اعضای
خانواده که برایمان عزیز هستند و
به نوعی منبع این عشق بهحساب
میآیند .آنگ لی ،کارگردان فیلم
« »Eat Drink، Man Woman
توانسته در قالب یک داستان گرم و
جذاب ،موضوع عشق به خانواده و
غذا را با یکدیگر ترکیب کند .فیلم با
سکانس آشپزی «چوو» ،شخصیت
اصلی داستان شــروع میشود که
در تدارک برگــزاری یک مهمانی
است؛ سکانســی که میتواند هر
بینندهای را به آشــپزی در چنین
محیطی وسوسه و تحریک کند .در
مجموع اگر به فیلمهایی با موضوع
غذا و آشــپزی و خانــواده عالقه
دارید Eat Drink، Man Woman
یکی از زیباترین فیلمهایی اســت
کــه میتوانیــد از تماشــای آن
لذت ببرید.

برای تهیه مربای توتفرنگی باید یک کیلو توتفرنگی را به خوبی بشویید و دم آنها را جدا کنید .سپس
به اندازه 750گرم تا یک کیلو شکر البهالی توتفرنگیها بریزید .البته میزان شکر به ذائقه افراد خانواده
بستگی دارد و میتواند کم یا زیاد شود .حاال باید بگذارید این مواد مدت 24ساعت داخل یخچال بماند
و بعد از گذشــت این مدت ،آن را روی حرارت مالیم بگذارید تا جوش بیایــد .هنگامی که مربا در حال
جوشیدن است یکی ،دو بار کف مربا را بگیرید .معموالً 20دقیقه زمان برای قوام آمدن مربا کافی است
و اگر بیشتر از این مدت بجوشد ،باعث تیره شدن رنگ مربا خواهد شد .در آخر هم یک قاشق غذاخوری
آبلیمو درون مربا بریزید و بعد از چند جوش ،هنگامی که مربا قوام آمد آن را از روی حرارت برداشــته و
بگذارید خنک شود .شربت اضافه آن را هم جدا کنید و در شیشه بریزید .مربا را هم جداگانه داخل شیشه
ریخته و در جای خنک نگهداری کنید.

سعیده مرادی با از راه رسیدن اردیبهشت و خرداد ،میوههای تازه و نوبرانه
هم روانه بازار میشوند؛ میوههای خوش آب و رنگی که دهان
را آب میاندازد و برای هر بینندهای حتی تصویر و تصور خوردنشان هم لذتبخش
است .البته دوره این میوههایتر و تازه اغلب کوتاه است و در یک چشم برهم زدن
فصلشان تمام میشــود و دیگر نمیتوان به راحتی آنها را در هر میوهفروشیای
بورنگ برای مدت
پیدا کرد .اگر دوســت دارید طعم خوب این میوههای خوشآ 
طوالنیتری در دهانتان مزه کند به شیوههای مختلف میتوان این میوههای فصلی
را برای مدت طوالنیتر نگهداری کرد که درست کردن مربا ازجمله آنهاست .اگر
دوست دارید با این میوههای فصلی مرباهای خوشمزه درست کنید در ادامه این
گزارش با ما باشید.

مربای بهارنارنج

برای تهیه مربای آلبالو دم و هسته آلبالوها را بگیرید و به اندازه آلبالوها ،شکر درونش بریزید .حاال بگذارید
مخلوط شکر و آلبالو بهمدت 24ساعت درون یخچال بماند .برای تهیه این مربا هم میزان شکر به سلیقه
اعضای خانواده بستگی دارد و میتواند تغییر کند؛ مث ً
ال بعضی افراد مربا را خیلی شیرین دوست دارند که
کونیم کیلو شکر درنظر بگیرید .درحالیکه گروهی دیگر
در این صورت برای یککیلو آلبالو باید حدود ی 
ی ترشمزه باشد و باید شکر کمتری داخل مربا بریزند .بعد از گذشت 24ساعت،
ترجیح میدهند مربا کم 
ظرف را روی حرارت تند بگذارید تا جوش بیاید و با یک قاشق تمیز ،کف روی ظرف را بگیرید .وقتی مربا
قوام آمد ،آن را از روی آتش بردارید و تمام کف مربا را بگیرید و بگذارید سرد شود .حاال میتوانید مربا را
داخل شیشه ریخته و در یخچال نگهدارید.

مربای زردآلو

مربای شاتوت

کتاب

معجزه عسل
عســل یک خوراکی شــیرین و
خوشمزه است که خواص فراوانی
دارد و مصرف آن برای ســامتی
بدن بســیار مفید اســت اما شاید
خیلیها با خواص ایــن خوراکی
مفید آشنا نباشند و از معجزات آن
روی بدن اطالعی نداشته باشند.
وجود انــواع ویتامینهــا و مواد
معدنی و مقدار زیادی اسیدآمینه و
قند در آن موجب تغذیه سالم افراد
میشود .بنابراین ما به شما کتاب
«معجزه عسل :نکات عملی برای
ســامت ،تغذیه و زیبایی» نوشته
پنی استن وی را معرفی میکنیم.
این کتاب با هدف معرفی ویژگیها،
کاربردها و خواص دارویی عســل،
این معجــزه بیهمتــای دنیای
خوراکیها ،به رشته تحریر درآمده
اســت .کتاب معجزه عسل شما را
با ترکیبات انواع عســل و فواید آن
روی ســامتی ،پوســت و ...آشنا
میکند.

مربای آلبالو

شکوفههای بهارنارنج نهتنها عطر بسیار خوبی دارد بلکه میتوانید به کمک آن مربای خوشمزهای نیز تهیه
کنید .البته تهیه و طبخ مربای بهار نارنج کمی با مرباهای دیگر متفاوت است .برای تهیه مربای بهارنارنج
باید مقداری بهارنارنج تهیه و خوب تمیز کنید .حاال بهارنارنجها را داخل آب سرد بریزید و بهمدت نیم
ساعت بجوشانید .این کار را باید 3بار تکرار کنید .بعد بهارنارنجها را مدت 24ساعت در آب سرد قرار دهید.
در این مدت 2یا 3بار آب آن را عوض کنید و سپس آنها را درون آبکش بریزید .حاال به همان اندازه شکر
در ظرفی بریزید و روی حرارت تند بگذارید تا جوش بیاید و بگذارید این شربت 15دقیقه بجوشد .حاال
بهارنارنجها را داخل شربت بریزید و مقدار کمی آبلیمو به آن اضافه کنید .اجازه دهید مربا بجوشد و قوام
بیاید .این مربا را هم بعد از سرد شدن درون شیشه بریزید و در جای خنک نگهداری کنید.
روش دیگری هم برای تهیه مربای بهار نارنج وجود دارد که در آن میتوانید بهارنارنجها را 3ساعت درون
آب آهک قرار دهید و بعد آنها را از آب آهک خارج کرده و بعد از شستن آنها را  2بار بجوشانید .در آخر هم
آنها را داخل آب سرد گذاشته و چندبار آب آنها را عوض کنید و سپس با آنها میتوانید مربا تهیه کنید.

لذت آشپزی را با غذاهای شمالی تجربه کنید

طعم شمال در آشپزخانههای خانه
باقالیقاتق

برای تهیه مربای شاتوت در ابتدا شاتوتها را تمیز کرده و دم آنها را بچینید .آب جوش و شکر
را مخلوط کرده و روی حرارت بگذارید تا چند جوش بزند .شاتوتها را به شکر و آب در حال
جوش اضافه کنید .هر چند دقیقه شربت را با قاشق برداشته و از ارتفاع به داخل قابلمه شربت
سرازیر کنید تا غلظت آن را ببینید .شــربت باید نه خیلی سفت و نه خیلی شل باشد .وقتی
شربت غلیظ شد و تا حد ممکن عصاره شاتوت وارد شربت شد ،آبلیمو را اضافه کنید .بعد از
اینکه چند جوش زد قابلمه را از روی حرارت بردارید .با مالقه شربت را از سر قابلمه جدا و از
صافی رد کنید .شــاتوتهای داخل قابلمه را هم با مقداری از شربت که باقی مانده بهعنوان
مربا کنار بگذارید .بعد از اینکه شربت و مربا سرد شد آن را در شیشههای تمیز و خشک بریزید
و در یخچال نگهداری کنید .زمان آمادهسازی این شــربت و مربای خوشمزه حدودا ً  ۳۰تا
۴۵دقیقه است.

مربای زردآلو عالوه بر رنگ و ظاهر زیبا ،عطر و طعم زردآلوی تازه را مهمان سفرههای صبحانه میکند.
برای تهیه این مربای خوشمزه در ابتدا زردآلوها را داخل کاسهای ریخته و روی آن آب میریزیم و خوب
میشوییم .سپس زردآلوها را همراه با هسته در ته قابلمهای بزرگ میچینیم .بهطوری که خیلی روی
هم قرار نگیرند .در ادامه حدود یــک لیوان آب داخل قابلمه میریزیــم و آن را روی حرارت مالیم قرار
میدهیم .وقتی زردآلوها شــروع به جوشیدن کردند و کمی نرم شدند شــکر را به آن اضافه میکنیم و
اجازه میدهیم شربت خوب قوام بیاید؛ یعنی شربت کمی غلیظ شده و حباب بزند .در ادامه جوهرلیمو
را درون چند قاشــق آب ریخته و خوب مخلوط میکنیم و به زردآلوها میافزاییم .قابلمه را بارها به این
طرف و آن طرف تکان میدهیم تا جوهر لیمو به همه جای آن برســد .چند جوش کــه زد ،حرارت را
خاموش میکنیم .اجازه میدهیم کام ً
ال خنک شــود و سپس به ظرف شیشــهای دردار تمیز و خشک
منتقل میکنیم.

شهرهای شمالی کشور نهتنها بهدلیل سرسبزی و طبیعت زیبایشان جزو مقاصد گردشگری مسافران در فصلهای مختلف به شمار میروند بلکه بهدلیل برخورداری از تنوع غذایی
باال نیز زبانزد خاص و عام هستند؛ غذاهایی که جزو محبوبترین غذاهای کشور بهحساب میآیند و خوردن آنها حتی برای یکبار هم که شده خالی از لطف نیست .در این گزارش
غ ترش که جزو غذاهای نامآشــنای شمالی به شمار میآیند را طبق دستور پخت مریم بخشی ،مدرس آشپزی و
دستور پخت باقالیقاتق ،سبزیپلو با ماهی و میرزاقاسمی و مر 
کارشناس آشپزی در برنامههای تلویزیونی آوردهایم که امیدواریم با درست کردن این غذاها و خوردن آنها لذت کافی را ببرید.

مرغترش

میرزاقاسمی

سبزیپلو با ماهی با تهدیگ تهچینی

مستند
مواد الزم
مواد الزم
مواد الزم
پیتزاشو
این روزها کمتر کســی در گوشه
و کنار دنیا پیدا میشــود که نداند
پیتزا چیست یا با طعم این غذای
فرنگی خوشمزه ناآشنا باشد .تنوع
این غذا به حدی است که تاکنون
برنامههــای مختلفــی درباره آن
ســاخته شده که مســتند «پیتزا
شو» یکی از آنهاست .این مستند
یــک مجموعه کوتاه با 6قســمت
۲۰دقیقهای است .در «پیتزاشو»
میتوانید با ریز و درشت جزئیات
درســت کردن پیتزا در قارههای
آمریکا و اروپا آشــنا شوید .غذایی
که پختی آســان و راحت دارد اما
در عمــل ،نیازمند چیرهدســتی،
هنر و نوآوری بســیار است .اگر از
طرفداران پیتزا باشــید ،تماشای
طبخ پیتزاهای مختلــف برایتان
دلنشــین و شــیرین خواهد بود.
مجموعه مســتند «پیتزاشو» به
میزبانی «فرانک پینلو» ،سرآشپز
معروف تولید شده است.

پاچ باقال :یک پیمانه
شوید خشک :یک قاشق سوپخوری
آب جوش2 :لیوان
سیر3 :حبه
تخممرغ ۲ :عدد
نمک و فلفل سیاه و پودر دارچین :به مقدار کافی
زردچوبه :یکقاشق چایخوری
کره یا روغن :به مقدار الزم

طرز تهیه برای تهیه باقالقاتق رشتی ابتدا سیرها را رنده میکنیم،
سپس به همراه کره یا روغن در یک قابلمه مناسب تفت
میدهیم تا عطر سیرها بلند شود .توجه داشته باشید که سیر خیلی زود
میسوزد و به همین دلیل نیاز نیست زیاد تفت داده شود .زردچوبه را نیز
به آن اضافه کرده و کمی تفت میدهیم .پس از اینکه عطر سیر بلند شد،
پاچ باقال را به آن اضافه میکنیم و چند دقیقه تفت میدهیم ،سپس شوید
خشک را به همراه زردچوبه و مقداری فلفلسیاه و دارچین به آن اضافه
میکنیم و چند دقیقه دیگر مواد را تفت میدهیم تا یکدســت شوند .در
ادامه آب را داخل قابلمه ریخته و در آن را میگذاریم و اجازه میدهیم مواد
خورش بپزند و باقالیقاتقمان جا بیفتد .توجه داشته باشید که این خورش
بهصورت کم آب سرو میشود .پس از اینکه آب خورش کم شد و خورش
به روغن افتاد ،تخممرغها را داخل قابلمه میشکنیم و چند دقیقه زمان
میدهیم تا تخممرغها بپزند .در پایــان خورش را در ظرف موردنظرمان
میکشیم و به همراه برنج سرو میکنیم.
نکته :به یاد داشته باشــید که نمک باقالیقاتق را باید در پایان
پخت خورش به آن اضافه کرد تا باقالهایمان سفت نشوند.

بادمجان6 :عدد متوسط
گوجهفرنگی2 :عدد متوسط
تخممرغ2 :عدد
سیر4 :حبه
رب گوجهفرنگی :یک قاشق غذاخوری
روغن و زردچوبه :به اندازه کافی
نمک و فلفل سیاه :به اندازه کافی

طرز تهیه در ابتدا بایــد بادمجانها را کباب کنیــم و پس از اینکه
کمی سرد شــدند پوستشــان را به آرامی جدا کنیم.
بادمجانهای پوست گرفته را در یک کاســه بزرگ میریزیم و آنها را با
گوشــتکوب بهطور کامل له میکنیم تا بافتشــان از هم جدا شود .در
ادامه بادمجانها را کنار میگذاریــم و گوجهفرنگیها را آماده میکنیم.
گوجهفرنگیها را بهمدت ۵دقیقه در یک قابلمــه حاوی آبجوش قرار
میدهیم تا پوستشان به راحتی جدا شود .پس از گذشت ۵دقیقه آنها را
از آبجوش خارج میکنیم و پس از اینکه کمی سرد شدند پوستشان
را به راحتی جدا میکنیم .یک تابه مناسب روی حرارت قرار میدهیم و
مقداری روغن اضافه میکنیم .سیرها را رنده کرده و در روغن کمی تفت
میدهیم تا نرم و ســبک شوند .ســپس مقداری زردچوبه به سیر اضافه
میکنیــم و خوب تفت میدهیــم .در این مرحله بادمجانهــا را اضافه
میکنیم و حدود ۲۰دقیقه تفت میدهیم و بعــد گوجهفرنگیها را که
خیلی ریز یا رنده شــدهاند به تابه اضافه میکنیم و خوب تفت میدهیم
تا آب اضافی گوجهفرنگیها تبخیر شــود و میرزاقاسمی به روغن بیفتد.
اگر میخواهید میرزاقاســمی طعم و رنگ بهتری داشته باشد میتوانید
یکقاشق غذاخوری رب گوجهفرنگی نیز به آن اضافه کنید.
در انتها مواد میرزاقاســمی را یک ســمت تابه جمع میکنیم ســپس
تخممرغها را به مواد میرزاقاسمی مخلوط میکنیم تا کام ً
ال با دیگر مواد
یکدست شوند .سپس نمک و فلفلسیاه میرزاقاسمی را اندازه کنید و اجازه
دهید کمی جا بیفتد.

ران و سینه مرغ5 :تکه
گردو300 :گرم
سبزی معطر200 :گرم
رب انار2 :قاشق غذاخوری
پیاز :یک عدد متوسط
سیر2 :حبه
نمک و فلفل سیاه :به مقدار کافی
روغن و زردچوبه :به مقدار کافی

طرز تهیه ابتدا مقداری نمک ،فلفلسیاه و زردچوبه روی تکههای
مرغ میریزیم و با دست ماساژ میدهیم تا ادویهها به تمام
قسمتهای گوشت مرغ برسد .در ادامه تکههای مرغ را به همراه مقداری
روغن در یک قابلمه مناســب تفت میدهیم .زمانی که تکههای مرغ به
خوبی سرخ شدند و رنگشان طالیی شد ،آنها را از قابلمه خارج میکنیم
و کنار میگذاریم .در ادامه پیاز را بهصورت نگینی ریز خرد میکنیم و در
همان قابلمه کمی تفت میدهیم تا طالیی و ســبک شود .سپس سیر را
خرد کرده و به قابلمه اضافه میکنیم و در حدی تفت میدهیم که عطر
آن بلند شود .سپس مقداری نمک ،فلفلســیاه و زردچوبه به آن اضافه
میکنیم .در ادامه سبزی معطر را بهصورت ساطوری ریز خرد میکنیم و
به قابلمه اضافه میکنیم و چند دقیقه تفت میدهیم تا سبزی کمی سرخ
شود ،سپس گردوی سابیده شده را به همراه رب انار اضافه میکنیم و چند
دقیقه دیگر تفت میدهیم .سپس آب به قابلمه اضافه میکنیم .حرارت را
زیاد میکنیم تا آب به جوش بیاید ،بعد از اینکه آب به جوش آمد حرارت
را کمتر میکنیم تا مواد حدود  ۳۰دقیقه بجوشند و گردو روغن بیندازد.
پس از گذشت این زمان تکههای مرغ را به قابلمه اضافه میکنیم .حاال باید
حرارت را مالیمتر کنیم و اجازه دهیم خورش روغن بیندازد و جا بیفتد.
سبزی مخصوص مرغترش
برای تهیه مرغترش در استانهای شمالی از سبزیجات محلی مثل چوچاق
و خالواش استفاده میشود ،ولی این سبزیجات در همه شهرها در دسترس
نیستند .شما میتوانید ترکیب ریحان ،گشنیز ،جعفری ،نعناع و برگ سیر
تازه را جایگزین سبزیجات محلی کنید.

مواد الزم
تخممرغ2 :عدد
زرده تخممرغ2 :عدد
ماست4 :قاشق سوپخوری
زعفران حل شده4 :قاشق سوپخوری
روغن مایع2 :قاشق سوپخوری
نمک :یک قاشق چایخوری
فلفل :به مقدار الزم
برنج آبکش شده ساده3 :پیمانه
سبزی (تره ،گشنیز ،جعفری ،شوید) :به مقدار الزم
ماهی :یک عدد
سیر رنده شده2 :حبه
برنج ترکیب شده با سبزیپلو5 :پیمانه

طرز تهیه در ابتدا تخممرغهــا را به همراه زردههــای تخممرغ و
ماست و زعفران و یک قاشــق چایخوری نمک و روغن
با هم ترکیب میکنیم و هم میزنیم .در ادامه برنج را کمکم به آن اضافه
میکنیم .ظرف تهچین را به کناری میگذاریم .سپس کف قابلهمان را که
میخواهیم ســبزیپلو و ماهیمان را در آن بپزیم چرب میکنیم .حال
ماهیمان را با سیر رنده شــده و ادویههای معطر و زعفران و فلفل سیاه
طعمدار میکنیم .در ادامه ماهی را وسط قالب گذاشته و اطراف آن از برنج
زعفرانیمان میریزیم و با پشت قاشق آن را صاف کنیم تا همسطح شود.
در نهایت برنج مخلوط شده با سبزیپلویی را که از قبل آبکش شده است
به آن اضافه میکنیم و روی ظرف را با فویل میپوشانیم .سپس قالب را
بهمدت 45دقیقه در طبقه وسط فر و در دمای 180درجه قرار میدهیم تا
ماهی سرخ و برنجمان بپزد.

پنجشنبه

مهمان خانه
سعید پیردوست ،از دور و نزدیک کار در سینما و تلویزیون
کشورمان میگوید

او هم همکاریهایی داشتم .در سریال «هزاران چشم» به
کارگردانی کیانوش عیاری هم ایفای نقش کردهام .شــروع
اصلی کار من در تلویزیون هم با سریال «کارآگاه علوی» بود.
کارگردانی این سریال را حســن هدایت برعهده داشت که
سریال بسیار خوبی بود .احمد نجفی یکی از دوستان قدیمی
من بود و وقتی حرف از ساخت این سریال پیش آمد ،او بود
که مرا برای یکی از نقشها به حسن هدایت پیشنهاد کرد.
هدایت هم برای آن نقش از من تست گرفت و قبول شدم .در
ادامه راه نیز در کارهای مهران مدیری نیز حضور داشتم و در
مجموعههای طنزی که توسط او ساخته شد بازی کردهام.
آقای پیردوســت ،شــما طی این سالها
کارهای زیادی در ســینما و تلویزیون انجام
دادهایــد و در نقشهای بســیاری بازی
کردهاید .از بیــن نقشهایی که تاکنون
ایفا کردهاید ،کدام کاراکتر را خودتان
بیشتر از همه دوست دارید؟ یا فکر
میکنید بیشــتر با کدام نقش بود
که بین مردم شناخته شدید و در
مجموع جامعه از کدام نقش شما
استقبال بیشتری کرده است؟
مــن تقریباً همــه نقشهایم را دوســت دارم.
اگر دوست نداشــتم که اص ً
ال بازی نمیکردم.
یکســری نقشها با آدم جور هستند و یکسری
هم تأثیرگذار .در ســینما من فیلم گوزنها را

من و کیمیایی
همکالس بودیم

سعیده مرادی
سعید پیردوست برای عالقهمندان سریالهای ایرانی و همچنین سینما چهره
و نامی شناخته شده است .هرچند اغلب این هنرمند 85ساله را با کارهای طنز
مهران مدیری بهخاطر میآورند .پیردوســت ازجمله هنرمندان توانمندی است که در هر دو سبک
سینمای جدی و ســینمای طنز حضور موفق و مانا و کارنامهای پربار دارد .پیردوست در بسیاری از
سریالهای ماندگار تلویزیون ازجمله «شــبهای برره»« ،کارآگاه علوی» و «پاورچین» ایفای نقش
کرده است .چندی قبل پیمان جبلی ،رئیس سازمان صدا و سیما اعالم کرد سریالهایی که در گذشته
ساخته میشدند از سریالهای امروزی که گران و پرهزینه ساخته میشوند محبوبتر و پرمخاطبتر
بودند .همین موضوع بهانهای شد تا سراغ این بازیگر قدیمی سریالهای پرطرفدار و موفق دیروز برویم
و گفتوگویی با مرد دوستداشتنی سینما و تلویزیون داشته باشیم.

نیمنگاهی به چند سریال طنزی که در سه دهه گذشته حسابی خوش درخشیدهاند

قاب خنده؛ قاب جادو

ساعت خوش

یکی از سریالهای طنز پراستقبال دهه  ،70سریال «ساعت خوش» به کارگردانی مهران مدیری بود که از شبکه
2صدا و سیما پخش میشد .این سریال را میتوان در فهرست بهترین سریالهای کمدی ایرانی قرار داد .ساعت
خوش با سریالهای کمدی زمان خود متفاوت بود و به نوعی برگ برنده تازهای در این حوزه بهشمار میآمد .این
سریال تنها جنبه سرگرمی داشت ،بدون آنکه بخواهد پیام خاصی را به مخاطب عرضه کند .این مجموعه با وجود
آنکه سالها از پخش آن میگذرد ،همچنان میتواند لبخند بر لب کسانی بیاورد که طنزهای آیتمی را میپسندند و
طرفدار کارهای مهران مدیری هستند.

این چند نفر

«این چند نفر» یکی دیگر از سریالهای طنز ایرانی آیتمی بود که در سال 78از شبکه سوم سیما پخش میشد .این
سریال که به کارگردانی مهران غفوریان ساخته شده بود4 ،شخصیت اصلی داشت که هر چهار نفرشان برادر و با نام
هژیر بودند و یک خواهر هم که با نام خواهر هژیرها شناخته میشد ،داشتند .در کنار این کاراکترها ،مهران غفوریان
یک نقش دیگر هم بازی میکرد که لحن حرف زدن بسیار بامزهای داشت و عموی هژیرها نامیده میشد .هژیرها
در زمان خودش از سریالهای کمدی ایرانی بسیار پرمخاطب بود و کارهای عجیب و غریب کمدینهای آن فضای
فانتزی جالبی را به مخاطب ارائه میکرد.

زیر آسمان شهر

در سال 1380یکسریال کمدی خانوادگی به کارگردانی مهران غفوریان و با عنوان «زیرآسمان شهر» ساخته شد
که بینندگان بسیاری را جذب خود کرد .این سریال از بهترین سریالهای کمدی ایرانی است که زندگی قشرهای
مختلف را در یک ساختمان به تصویر میکشید و توانست جزو ماندگارترین کارهای طنز تلویزیونی باشد .در این
سریال بازیگرهای زیادی جایگزین شدند که مجید صالحی یکی از آنهاست .او بهدلیل اینکه یوسف تیموری عمل
زیبایی انجام داده بود ،جایگزین او در این سریال شد .از بازیگران این مجموعه میتوان به حمید لوالیی ،کامران
ملکمطیعی ،مهران غفوریان ،نصراهلل رادش ،پرستو صالحی و ...اشاره کرد.

بدون شرح

یکی دیگر از سریالهایی که در سال 1381ساخته شد و جزو سریالهای پرمخاطب دوره خود بهحساب میآمد،
سریال طنز «بدون شرح» است .بدون شرح با بازی هنرمندانی مانند فتحعلی اویسی ،امیر جعفری ،مریم سعادت،
بیژن بنفشهخواه ،لیلی رشیدی ،فالمک جنیدی ،مهدی صبایی و امیر نوری ماجرای یک هفتهنامه زرد را به تصویر
میکشید که پولی در بساط نداشت و اعضای تحریریه آن با مشکالت مختلف مواجه بودند .سریال بدون شرح به
کارگردانی مهدی مظلومی را باید یکی از خندهدارترین سریالهای ایرانی دانست که هنوز در ذهنها مخاطبان آن
دوره ماندگار است.

پاورچین

«پاورچین» یکی دیگر از سریالهای جذاب طنز بود که به کارگردانی مهران مدیری از سال 1381تا سال 1382از
شبکه  5سیما پخش شد .مهران مدیری و تیمش با ساخت این سریال بار دیگر طنزی جذاب را به مخاطبان ارائه
کردند که جزو پرمخاطبترینهای دوره خود بهحساب میآمد .این کارگردان صاحبسبک توانست ساخت
سریالهای با تعداد قسمت باال را در تلویزیون ایران بنیانگذاری کند .پاورچین به نوعی تحولی بزرگ در زمینه
طنزهای انتقادی فرهنگی بود که هم عادات اجتماعی غلط مردم و هم کاستیهای مسئوالن را به باد انتقاد
میگرفت و از همین رو ،جزو محبوبترین سریالهای کمدی ایرانی سیما محسوب میشود.

شبهای برره

سریال طنز «شبهای برره» یکی دیگر از ساختههای مهران مدیری است که در سال  ۱۳۸۴به روی آنتن رفت و
از شبکه سوم سیما پخش شد .این طنز کمدی ،انتقادی ،تاریخی و فرهنگی درباره روزنامهنگاری به نام کیانوش
استقرارزاده در زمان شاه بود که بهدلیل نوشتن و چاپ مطالبی روشنگرانه علیه شاه و حکومت ،به یک روستای
دورافتاده تبعید میشود .او در مسیر از دست مأمورین فرار میکند اما حین فرار اتفاقاتی رخ میدهد که باعث
میشود سیامک انصاری یا همان کیانوش قصه به روستایی به نام برره برود و این آغاز این سریال است!
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بسیار دوست داشتم .از آن دست فیلمهایی است که هیچگاه
فراموش نمیکنم ،با فیلمنامــه و کارگردانی قوی که طبعاً
نتیجه مطلوبی هم داشــت .البته این را باید بگویم که همه
فیلمهای مسعود کیمیایی خوب بودند و من آنها را دوست
دارم .در تلویزیون هم من با سریال «پاورچین»« ،نقطهچین»
و «شبهای برره» بیشــتر دیده شدم .کارهایی که در ذهن
مردم ماندگار شده و این مجموعهها را فراموش نمیکنند.
باتوجه به اینکه استقبال مردم از کارهای
طنزی مانند شــبهای برره یــا پاورچین و
نقطهچین خوب بود ،خود شما بیشتر به حضور
در سریا لهای طنز تمایل

من کارم را با
«مسعود کیمیایی»
شروع کردم و حدودا ً
در  ۱۰فیلم ازجمله در
فیلمهای «گوزنها»،
«خاک» و «سفر
سنگ» به کارگردانی
کیمیایی حضور داشتم.
البته فکر میکردم
چون دوست کیمیایی
هستم نقشهای
کوچکی در کارهایش
دارم و خود را بازیگر
نمیدانستم .من و
کیمیایی همکالس
بودیم و او همیشه در
کارهایش به من هم
یک نقش میداد
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دارید یا کارهای جدی را ترجیح میدهید؟
بســتگی به نقش دارد .یک زمان آدم احساس میکند که
با یک نقش طنز راحت اســت و ارتباط خوبی با آن برقرار
میکند .حاال ممکن است همان حس را نسبت به یک نقش
جدی داشته باشم اما در مجموع چون کارم را با نقشهای
جدی شروع کرده بودم به نقشهای جدی تمایل بیشتری
دارم .البته نقشهای جدی هم که بازی کردهام اغلب دارای
تهمایههای طنز هســتند .مثل نقش کبوترباز که در فیلم
گوزنها داشتم.
وضعیت این روزهای سینمای ایران را چطور
ارزیابی میکنید؟
ســینمای امروز ما وضع خوبی ندارد و به نوعی بیمار است.
متأســفانه در ســینما کیفیت مورد توجه قرار نمیگیرد و
این مسئله را میتوان بیش از هرچیزی در فیلمنامهها دید.
فیلمنامههایی که نگاهی سطحی و گذرا دارند و قصههایشان
آنگونه که باید و شــاید قوی نیست .از ســوی دیگر معیار
بازیگران هم متفاوت شــده .متأســفانه هنرمندان به این
هنر به شکل یک تجارت نگاه میکنند .نمیدانم ،شاید آن
عشقی که در گذشــته بود امروز دیگر در بین اهالی سینما
وجود ندارد .البته این موضوع بهمعنای خوب نبودن بازیگران
سینمای ما نیست ،من منکر هنر آنها نمیشوم ،اتفاقاً سینمای
ایران شــاید همین امروز بهترین بازیگران را داشته باشد،
اما متأسفانه مشکل اینجاست که در شــرایط خوبی از آنها
استفاده نمیشود.
بهنظر شــما دلیل اینکه محتوای فیلمها و
سریالها دیگر مانند گذشته جذاب نیست به
چه عوامل و مواردی بر میگردد؟
چون دیگر هیچچیز جای خودش نیســت .نه
بازیگر درست بازی میکند و نه تهیهکننده و
کارگردان درست عمل میکنند .متأسفانه
هرکســی وارد عرصــه کارگردانی
میشود آن هم بدون آنکه تجربه
و علم الزم برای این کار را داشته
باشــد .این حرفــه اصول خاص
خود را دارد که باید رعایت شود.
بنابراین ماحصل این امر تولید
فیلمها و ســریالهایی است
که با وجود صرف هزینههای
زیاد کیفیــت الزم را ندارند و
نمیتوانند مخاطب را جذب
کنند.
در تمام این ســالها که
بهعنوان بازیگر فعال بودهاید،
آیا خاطرهای خــاص و ماندگار
دارید که در ذهنتان مانده باشد؟
در این 50سال که بازیگر بودهام ،خاطرهای که
بتواند برایم ماندگار باشد وجود ندارد ،اما لحظه
به لحظه سریال کارآگاه علوی برایم ماندگار است
و نقشی که در آن سریال داشتم برایم بسیار جالب
بود .من در این سریال ،نقش رئیسکالنتری بازار
زمان رضاشــاه را بازی میکردم که در نوع خود
نقش جالبی بــود و ارتباط خوبی بــا آن برقرار
کرده بودم.
عكس :محمدتوکلی

معمــوالً در ســینما و تلویزیــون برای
بازیگرانی که پا به سن میگذارند نقش خوب
و پیشنهادهای کاری چندان مناسبی وجود
ندارد .یا خانهنشین میشوند یا به ندرت در
نقشها و تولیداتی دسته چندم بازی میکنند.
بهنظر شما دلیل این موضوع چیست؟
متأســفانه این مســئله فقط در سینمای کشــور ما وجود
دارد و در کشورهای دیگر به این شــکل نیست و آنها برای
پیشکســوتان خود ارزش و احترام قائل هستند .سینمای
ما پیشکســوتان بســیاری دارد که عمر خودشان را به پای
سینما و تلویزیون و تئاتر گذاشــتهاند و به قول معروف یک
عمر آزگار خاک صحنه خوردهانــد و گنجینهای با ارزش و
گرانبها از دانش و تجربه و هنر هســتند اما به آنها بها داده
نمیشود و بهراحتی تواناییهای این عزیزان نادیده گرفته
میشود .متأسفانه حتی گاهی از حال و روز پیشکسوتان هم
بیخبریم و نمیدانیم اص ً
ال در چه شرایطی زندگی میکنند.
جای تأســف دارد که امروز میبینیم تازه بازیگر شدهها با
دریافت دستمزدهای کم نقشها را از آن خودشان میکنند
و این موضوع باعث شــده دیگر توجهی به پیشکســوتان
سینما و تلویزیون نشود و فقط تعداد معدودی از هنرمندان
پیشکسوت ما در فیلمها و ســریالها حضور دارند .انگار که
فراموش کردهایم این بازیگران عمر و زندگی خودشان را در
این سینما و تلویزیون گذاشتهاند و اینکه انتظار دارند حداقل
به یادشان باشــیم توقع خیلی زیادی نیســت .البته مردم
همیشه نسبت به بازیگران و علیالخصوص پیشکسوتان لطف
دارند اما خودم این احساس را دارم که از طرف مسئوالن و
دست اندرکاران سینما و تلویزیون توجه الزم به پیشکسوتها

و به کسانی که دوره آخر کاریشان را طی میکنند ،وجود
ندارد.
از دیدگاه شما شرایط این روزهای جامعه چه
تأثیری بر حال و روز هنرمندان ایرانی ازجمله
بازیگران گذاشته است؟
واقعاً وضعیت بدی است .ما وقتی سرکار میرویم عوامل فیلم
مرتب بر سر دستمزدمان چانه میزنند و انتظار دارند که با
توجه به شــرایط اقتصادی موجود مالحظه داشته باشیم و
دستمزد کمتری بگیریم ،اما مگر میشود؟ پولی که دریافت
میکنیم تنها هزینههای روزمره زندگیمان را تأمین میکند.
شغل ما به نوعی گویای ضربالمثل «آفتابه لگن هفت دست
ولی شام و نهار هیچی» است! متأسفانه در حرفه ما نظارت
چندانی وجود ندارد .نه آن کســی که زیاد میگیرد و نه آن
کسی که کم میگیرد هیچ فرمولی برای دستمزدشان وجود
ندارد .بنابراین شرایط یکسری از بازیگران هم به نسبت حال
بد جامعه بد است و وضعیت مناسبی ندارند.
کمی از ســابقه فعالیتهایتان بگویید و
اینکه کار در سینما و تلویزیون را از کجا شروع
کردید و تاکنون با کدامیک از کارگردانهای
مطرح همکاری داشتید؟
من کارم را با «مسعود کیمیایی» شــروع کردم و حدودا ً در
 ۱۰فیلم ازجمله در فیلمهای «گوزنها»« ،خاک» و «سفر
ســنگ» به کارگردانی کیمیایی حضور داشــتم .البته فکر
میکردم چون دوست کیمیایی هستم نقشهای کوچکی در
کارهایش دارم و خود را بازیگر نمیدانستم .من و کیمیایی
همکالس بودیم و او همیشــه در کارهایش به من هم یک
نقش میداد .همچنین من در کارهای سیروس الوند هم با
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ی طنز زیادی از شبکههای مختلف تلویزیونی پخش شده
در چند دهه اخیر سریالها 
و بهاصطالح روی آنتن رفته اما تنها برخی از آنها با اقبال عمومی و استقبال مخاطبان
روبهرو شدند .تعدادی از این سریالهای طنز حتی روی فرهنگ عامه یا همان کوچه
و خیابانی مردم هم تأثیر گذاشتند و واژهها و جمالت تازه و جدیدی وارد دایره لغات

مردم شد .سریالهایی که هرچند سالهای زیادی از زمان پخش آنها میگذرد ،اما
شخصیتها و کاراکترهای آنها همچنان بین مردم محبوب هستند و با یادآوری آنها
ناخودآگاه لبخندی شیرین روی صورت سبز میشود .در ادامه این سریالهای طنز
ماندگار و خاطرهانگیز وتأثیرگذار را مرور میکنیم.

چاردیواری

«چاردیواری» یکی از بهترین سریالهای کمدی ایرانی در اواخر دهه  80بود که به کارگردانی سیروش مقدم و با
فیلمنامهای از محسن تنابنده و سعیدآقاخانی در نوروز 88از شبکه یک سیما روی آنتن رفت .این سریال را باید
از خندهدارترین سریالهای ایرانی دانست که توانست مخاطبین زیادی را جذب کند و از آن استقبال خوبی شد.
چاردیواری در انتخاب کاربران سایت شبکههای صدا و سیما ،با رأی مردم بهعنوان بهترین سریال نوروزی آن
سال انتخاب شد .امیر جعفری ،سعید آقاخانی ،آتیال پسیانی ،جواد عزتی ،محمد فیلی ،مریم امیرجاللی و بهنوش
طباطبایی بازیگران این سریال به یادماندنی بودند.

ساختمان پزشکان

سریال ساختمان پزشکان به کارگردانی سروش صحت یکی از سریالهای کمدی ایرانی است که توانست
محبوبیت قابل توجهی را بین مخاطبان به دست آورد و در فهرست بهترین سریالهای کمدی ایرانی قرار گیرد.
این سریال که در سال 1390پخش شد درباره زندگی پردردسر پزشک روانشناسی به نام نیما (بهنام تشکر) است
که در هر قسمت مشکلی جدید برای او بهوجود میآید که بسیاری از این مشکالت تقصیر منشی کمهوش و همسر
وسواسی اوست .بهنام تشکر ،بیژن بنفشهخواه ،هومن برقنورد ،شقایق دهقان ،فرناز رهنما و ...ازجمله بازیگران
این سریال طنز بودند.

بستهپيشنهادي
مسابقه

مسابقه طنز جوکر
این روزها مســابقه جوکر که برای
شبکه فیلیمو ساخته شده ،به لحاظ
تعداد بیننده در صــدر برنامههای
شــبکه خانگی قرار گرفته اســت.
مسابقه جوکر به کارگردانی احسان
علیخانی و ســیدحامد میرفتاحی
در فضایی متفــاوت و کمدی آماده
شده اســت .در این رقابت ،تعدادی
از چهرههای مشهور هنری ،ورزشی،
اجتماعی و ...در یک اتاق دربســته
برای خندانــدن یکدیگــر رقابت
میکنند ،اما چالش اصلی اینجاست
که خودشان نباید بخندند و اساساً
خندیدن در آن جریمــه دارد .این
برنامه با الگوبــرداری از نمونههای
موفق خارجی ســاخته شده است.
ســیامک انصاری یکی از بازیگران
طرح فیلمهای طنز مجری این برنامه
است و علی لکپوریان هم بهعنوان
بازیگر او را همراهی و کمک میکند.
تا به حال فصلهای مختلفی از این
مجموعه پخش شده است.

فیلم

شکارچیان روح
()Ghostbusters
«شکارچیان روح» یکی از بهترین
فیلمهای طنز دنیاســت .این فیلم
در سال ۱۹۸۴و به کارگردانی ایوان
رایتمن روی پــرده رفت .این فیلم
طنز دارای یکی از بهترین ایدههای
داستانپردازی در تاریخ فیلمهای
سینمایی است؛ داستانی که در آن
گروهی از شکارچیان روح کارشان
نجاتدادن دنیا از خطــر نابودی
بهوسیله هیوالهاســت ،اما با این
حال شخصیتهایی مثل آدمهای
طبقه متوســط کارگر هســتند و
ویژگی خارقالعادهای ندارند .بیل
مری ،هارولد رمیس ،دان آیکروید
و ارنی هادسون بازیگرانی هستند
که در نقش قهرمانان این فیلم بازی
میکنند .صحنههای باورپذیر فیلم،
دیالوگهای مانــدگار و اجراهای
فوقالعاده بازیگران ازجمله عواملی
هستند که باعث شده تا شکارچیان
روح یکی از بهترین و دلچسبترین
فیلمهای کمدی دنیا باشد.

کتاب

دودکش

سریال «دودکش» به کارگردانی محمدحسین لطیفی یکی از سریالهای طنز ایرانی است که در زمان خود
توانست بینندگان زیادی را جذب کند .دودکش در سال 92پخش شد و توانست جزو سریالهای پربیننده باشد.
داستان این فیلم درباره دو خانواده است که با یکدیگر قطع رابطه کردهاند ،اما وقتی یکی از آنها برای آشتی قدم
برمیدارد ،اوضاع کمی بهتر میشود و همین آشتی باعث بهوجود آمدن اتفاقات جالب و غیرمنتظرهای میشود .این
سریال در دو سری پخش شد که در سری اول دودکش و در سری دوم «پادری» نام داشت اما محبوبیت سری اول
آن بسیار بیشتر بود.

سهگانه لیسانسهها

سریال «لیسانسهها» یکی از سریالهای موفق در زمینه طنز بوده که توانست محبوبیت زیادی را بهدست آورد.
کارگردانی این سریال را سروش صحت برعهده داشت و توانست مخاطبان بسیاری را جذب کند .داستان این
سریال درباره  3جوان است که لیسانسه هستند و هر کدام از آنها مشکالت خاص خود را دارند .یکی از آنها بهدنبال
فردی برای ازدواج ،دیگری در آستانه ازدواج و درگیر مشکالت عروسی است و نفر سوم نیز در خانوادهای از هم
پاشیده زندگی میکند .این سریال شوخیهای جذابی با مسئوالن و نیروی انتظامی داشت و توانست جوایز زیادی
در جشن حافظ و سایر جشنوارهها بهدست آورد.

پایتخت

«پایتخت» به کارگردانی سیروس مقدم یکی از بهترین سریالهای طنز ایرانی یک دهه اخیر بوده که از سال
90مهمان خانههای ایرانی بود .پایتخت نهتنها یکسریال طنز محبوب بهحساب میآمد ،بلکه در توجه به بحث
خانواده و نمایش یک خانواده منسجم در نوع خود بینظیر بود .داستان این سریال درباره خانوادهای است که در
روستای علیآباد زندگی میکنند و مشکالت مختلفی برایشان پیش میآید .پایتختیها در اغلب فصلها یک سفر
را هم تجربه میکنند که سبب قرارگیری کاراکترهای ماندگار این سریال در موقعیتهای جذاب و جدید میشود.
بازیگران این مجموعه محسن تنابنده ،ریما رامینفر ،احمد مهرانفر ،علیرضا خمسه و ...هستند.

سریال کمدی ایرانی نون .خ

سریال «نون .خ» که برای نخستین بار در نوروز 98پخش شد ،نام مجموعه تلویزیونی ایرانی به کارگردانی سعید
آقاخانی است که در مدت کم توانسته است محبوبیت خیلی خوبی را بین بینندگان کسب کند .نون .خ مخفف نام
نقش اصلی این سریال ،نورالدین خانزاده است .سریال نون .خ پربینندهترین سریال نوروز 1398بود .این سریال
در  3فصل در سالهای 1399و 1400با داستانهای متفاوت از شبکه یک سیما و شبکه تماشا پخش شده است و
3سال پربینندهترین سریالهای نوروزی صدا و سیما بوده است .این سریال نیز مانند پایتخت ،سرشار از نمادها و
گویشهای محلی اهالی کردستان و کرمانشاه و ...است که آن را خاص کرده.

زنی در فصل پنجم
ته خیار
در دنیا کتابهای بسیاری به زبان طنز
نگاشته شدهاند که کتاب «ته خیار»
نیز یکی از آنهاست .ته خیار مجموعه
داســتانی طنز ،نوشــته هوشنگ
مرادی کرمانی اســت؛ نویسندهای
که بیشتر ما او را با «قصههای مجید»
و «مهمان مامان» میشناسیم .کتاب
ته خیار مجموعهای از 30داســتان
اســت که خود نویســنده بــه آنها
«زهرخند» میگوید .همانند ســایر
کتابهای مرادی کرمانی ،این کتاب
هم درونمایهای اجتماعــی دارد و با
زبانی طنز بــه موضوعات موجود در
زندگی ازجمله مرگ ،زندگی ،پیری،
بیپولی و ...میپردازد .این کتاب گروه
سنی خاصی ندارد ،همانطور که خود
هوشنگ مرادی عنوان میکند« :من
موقع نوشتن ،مخاطب خود را تعیین
نمیکنم .درست مثل سبزیفروشی
که مشــخص نمیکند خیــار را در
اختیار چهکسی و با چه ویژگیهایی
قرار دهد .همه میتوانند از آن استفاده
کنند».

بستهپیشنهادی
کتاب

رفتار گردشگر مسئولیتپذیر
یکی از چالشهایــی که همه با آن
در ســفر مواجه میشــویم رفتار
آدمها در شرایط مختلف و مواجهه
با جاذبههای گردشگری است .در
صنعت گردشگری هم همانند دیگر
صنایع باید اصــول و آدابی رعایت
شود تا هم از آسیبهای احتمالی
به این صنعت جلوگیری شــود و
هم اصول حرفــهای و اخالقی در
زمان مواجهه رعایت شــود .کتاب
رفتار گردشــگر مسئولیت پذیر به
گردشگری پایدار و رفتار گردشگر
در هنــگام ســفر و مکانهایی که
گردشــگر تمایــل دارد بازدیــد
کند توجــه کــرده و در 8فصل به
گردشگری مسئوالنه ،تصمیمگیری
مصرف کننده ،انگیزه گردشــگر،
مصرفکننــدگان اخــاق مدار،
ارزشها و مصــرف اخالقمدارانه،
گـردشـــگران مسئولیـتپـــذیر،
ارزشهای گردشگران مسئولیتپذیر،
بازاریابی گردشــگری مسئوالنه و
پژوهشها و یافتهها در این موضوع
پرداخته است.

فیلم

سفر به هندوستان ایران

رفتهرفتــه هوا به
ســمت گرم شدن
مــیرود و رد پای
تابســتان و آفتاب
سوزانش در بیشتر
مجتبییارزمان
مناطــق کشــور
خودنمایی میکند
اما هنوز مناطق بکر و طبیعی زیادی وجود
دارد که هوا و لطافت بهاری آنجا روح آدم را
جال بدهد و زیر سایه درختان تنومند و سر به
فلک کشیده و موسیقی جریان آب ساعاتی
را سپری کنیم .شهرســتان طارم یکی از
این مناطق اســت که از پس پیچوخمهای
فراوانی نمایان میشود و طبیعتی بکر و زیبا
را پیشروی گردشــگران میگذارد .آب و
هوای این منطقه سرد و کوهستانی است و
همین موضوع باعث شده تا حتی فصل بهار
هم در اطراف این شهرستان کمی سرد باشد
اما در فصل تابستان هوا نسبت ًا خنک و مطبوع
است .طارم بهدلیل سرسبزی و حاصلخیزی
منطقه ،به هندوستان ایران مشهور است.
برای رســیدن به این شهرســتان باید از
چوخمهای بســیاری عبور کنید و هرچه
پی 
باالتر میروید بیشــتر محو و مبهوت این
حجم از زیبایی خواهید شد .طارم حدفاصل
 3اســتان گیالن ،زنجان و اردبیل است که
عالوه بر وجود مناظر طبیعــی بکر در این
شهرســتان ،در اطراف آن هــم طبیعتی
مثالزدنی وجود دارد کــه کمتر بینندهای
میتواند به راحتی از کنار آن عبور کند و برای
ساعاتی خود را به دامان طبیعت نسپارد.

طبیعت در طارم
شهرستان طارم برای هر نوع سلیقهای
طبیعت دارد؛ از رودهای خروشان و
پرآب که از البهالی صخرهها و درختان
مســیر طی میکنند و به سرعت به
سمت پایین حرکت میکنند گرفته
تا آبشارهایی که قدم به قدم در مسیر
این رودها قد علم کــرده و با صدای
پرتاب آب گوش گردشگران را نوازش
میکننــد؛ از جنگلهایی کــه پر از
درختان تنومند کوچک و بزرگ است
تا جنگلی سفید رنگ که بر باالی این
درختان پهن شده و با ابرهای به هم
پیوسته اقیانوسی معلق در بین زمین
و هوا را شکل دادهاند .در کنار همه این
زیباییها از زمینهــای حاصلخیز و
شالیکاریهایی که در دامنه کوهها و
مراتع جای گرفتهاند هم نمیتوان به
راحتی گذشت؛ مناظری از همنشینی
هنر دست کشــاورزان و طبیعت که
هم چشمنوازند و هم نشــان از زنده
بودن این منطقه و شهرستان دارند.
در اطراف این شهرستان دیدنیهای
طبیعی و تاریخی دیگری هم وجود
دارد که یکبار دیدن هر کدام خالی
از لطف نخواهد بود .در طارم عالوه بر
کشاورزی که شغل بسیاری از اهالی
منطقه اســت ،دامپروری هم به وفور
دیده میشــود که در مسیر رسیدن
به ایــن شهرســتان در دامنه کوهها
قابلدیدن هستند.

در اطراف شهر زنجان دیدنیهای زیاد و منحصربهفردی
خودنمایی میکند

زنجان؛ زیبا و با اصالت

اقامت در هزارپیچ

این منطقه هم همانند بیشــتر مناطق طبیعی در کشــور
بهشــتی برای دوســتداران و طرفداران مکانهای بکر و
زیباست .با شروع این فصل و گرمتر شدن هوا ،افراد زیادی به
سمت این منطقه حرکت کرده و معموالً برنامهای برای بیش
از 2روز را برای خودشان درنظر میگیرند .منطقه طارم به
لحاظ طبیعی بسیار غنی است و کوه و جنگل و رود و دشت را
باهم میتوان در اطراف آن به راحتی پیدا کرد .در شهرستان
طارم هم همانند بسیاری دیگر از جاذبههای دیدنی کشور،
اقامتگاههای بومگردی متعددی بنا شــده که قابلاستفاده
هستند .اگر شما جزو آن دســته از افرادی هستید که بکر
بودن منطقه مجابتان میکند تا در طبیعت کمپ بزنید،
این منطقه برای شــما تنوع باالیی دارد اما اگر بعد از یک
گشتوگذار روزانه تمایل دارید که شب را در مکانی مناسب
بگذرانید ،میتوانید بــا رزرو یکی از این اقامتگاهها با خیال
راحت به سمت شهرستان طارم حرکت کنید.

دیدنیها و زیباییهای این منطقه
در مسیر رسیدن به این شهرستان و همچنین در اطراف آن دیدنیهای زیادی وجود دارد که
هر کدام از جهاتی مهم و تماشایی هستند و بد نیست سری به آنها بزنید .بیشتر این جاذبههای
طبیعی در اثر گذر زمان و در سالهای بسیار دور بهوجود آمدهاند اما برخی دیگر از آنها هم
مانند یخدانها نیز تاریخی و بهدست بشر ساخته و آماده شده است.
آبشار هشترخان
این آبشار زیبا در منطقه طارم و در نزیکی روستایی به
اسم الر قرار دارد و از دل کوههایی که در میان درختان
محصور شده به سمت پایین سرازیر میشود .آبشار
هشــترخان از چشمهای جوشــان و از دل کوههای
باالدستی سرچشمه میگیرد و بعد از گذشت مسیری
کوتاه و پیوستن چندین آبراه دیگر به رودی بزرگ و
خروشان تبدیل میشود .برای رفتن به آبشار زیبای
هشترخان باید از جاده زنجان -طارم وارد راه خاکی و
ناهمواری شوید و پس از عبور از امامزاده حسن مثنی
و روستای امام ،به آبادی الر رسیده و از آنجا تا آبشار
که حدود 2ســاعت پیادهروی دارد را طی کنید .در
اطراف این آبشار روستاهای دیگری هم وجود دارد که
میتوان به تماشای آنها رفت .کوههای بلند و سرسبز،
درهای بســیار عظیم ،رودخانهای خروشان و پرآب،
جنگل درختان فندق ،هوای خــوب و طبیعت بکر،
آبشار و ناحیه هشترخان یا هشت چشمه را به یکی
از نواحی زیبا و مناسب برای گردشگری ،کوهنوردی
و دوچرخهسواری در کوهستان تبدیل کرده است.
آبشار وزنهسر
آبشارهای دائمی و دیدنی وزنهسر در اطراف روستایی
به همین نام قرار دارد .این روســتا با مرکز استان و
شهرســتان زنجان 95کیلومتر فاصله دارد که برای
دسترســی به آبشار اول از روســتای وزنهسر حدود
یکساعت پیادهروی و از آبشار اول تا دوم نیز 30دقیقه

پیادهروی دیگر الزم است .مسیر آبشارها از میان باغات
انواع میوه ازجمله زیتون ،گردو ،فندوق ،انگور ،تمشک
و ...عبور میکند و مناظر زیبا و چشمنوازی خلق شده
است .برای دسترســی به این روستا بعد از سهراهی
سرخه دیزج ،راهی درام شوید و بعد از گذشتن از روی
پل رودخانه قزلاوزن و ادامه جاده درام ،در فاصله یک
کیلومتری به درام ،به سمت جادهای که تابلو روستای
وزنهسر را نشان میدهد شوید.
غار خرمنهسر
این غار در کوه بلند و سر به فلک کشیده خرمنهسر
و در ســمت شــمالی روســتای دهبهار قرار دارد.
از برجســتهترین زیباییهــای این غــار میتوان
به ســنگهای خارا و سنگهای ســفید آهکی که
بهصورت ستون و آویزه در این غار وجود دارد و مانند
چلچراغهای زیبا از سقف آویزان هستند اشاره کرد .در
این غار چاهها و درههای بسیار خطرناک و لغزندهای
وجود دارد که برای بازدید از آن حتما باید از وسایل
غارنوردی و کوهنوردی استفاده کرد و به هیچ عنوان
نباید بدون راهنما وارد غار شد .با توجه به فضای تاالر
و همچنین دهلیزهای زیبا و دخمهها ،این غار احتماالً
از زیستگاههای انسانهای نخستین بوده و از اهمیت
ویژهای در بین باستانشناسان برخوردار است.
قلعه سمیران
این قلعه یا دژ از اصلیترین ارکان مجموعه سمیران
اســت که روی یک تپه مرتفع ســنگی واقع شده.

در کشــور پهناور ایران وجببهوجب آن میتــوان دیدنی و جاذبه
طبیعی تاریخی یافت که هر کــدام از جهاتی مهم و زیبا هســتند.
حتی در دل کوه و کویر و جنــگل و دریا هم از این دســت موارد به
وفور یافت میشــود و کمتر بینندهای پیدا میشــود که با دیدن این
آثار طبیعــی و تاریخی پی به عظمت و شــکوه این کشــور پهناور

آسانترین راه دسترســی به قلعه از سمت شمال و
رود قزلاوزن میگذرد .براســاس شواهد تاریخی و
نوشتههای محققان ،بنای اولیه قلعه سمیران احتماالً
به دوران قبل از اسالم برمیگردد و در قرن 5-6هجری
از جایگاه ویژهای برخوردار بــوده و همواره بهعنوان
کانون توجه حکومتهای مختلف اسالمی قرار داشته
است .این قلعه پس از طی دورانی پرفرا زونشیب که تا
اواخر قرن نهم هجری هم به طول انجامیده به حیات
خود ادامه داده و پس از آن دوران افول آن شروع شده
اســت .قدمت بنا و کاربرد آن بهعنوان قلعه دفاعی
باعث شــده تا در دورانهای مختلف ،خسارتهای
قابلمالحظهای به بنای آن وارد شود که البته کیفیت
ساخت و بازسازیهای نصفه و نیمه باعث شده تا این
قلعه همچنان سرپا بماند.
آتشکده گیالنکشه
یکی دیگر از جاذبههای تاریخی و دیدنی در اطراف
طارم همین آتشــکده گیالنکشه است .این آتشکده
از قدمت باالیی برخوردار اســت و در گذشته محلی
برای تجمع و برگزاری آیینهای مذهبی بوده است.
این بنا در بخش جنوبی روســتای گیالنکشه و روی
بلندیهای مشرف بر رودخانه گیالنکشه جای گرفته
است .نقشه بنا شامل یک فضای راستگوش گنبددار
است که از سمت جنوب به یک ایوان کوچک طاقدار
ختم میشود .بنای آتشــکده دارای گنبدی گرد و
یکدست است که با سنگهایی منظم و هماندازه بنا
شده و محیط داخلی آن تقریباً چهارگوش و مربعی
شکل اســت .آثار بهجای مانده از این بنا نشان از آن
دارد که از قسمت فوقانی آن هم استفاده میشده که
هماکنون بهدلیل تخریب قسمتی از آن قابلدسترس
و مشاهده نیست.

نبرد .اســتان زنجان هم از وجــود این جاذبههــا بینصیب نمانده
و گوشهگوشــه آن پر شــده از این دیدنیهای خدادادی و ساخته
شده توســط بشــر که باید دید تا پی به حقایق پنهان آنها برد .در
ادامه چند نمونه از هزاران جاذبه و دیدنی این اســتان زیبا را معرفی
کردهایم.

زندگی شهرنشینی پر شده از تکنولوژی و زرق و برقی که به سرعت از بافت سنتی فاصله میگیرد و همهچیز را به سمت
روستای
ماشینی شدن سوق میدهد اما زندگی در اطراف این شهرها و در بافت سنتی روستایی ،شکل و شمایل متفاوتتری دارد
شیت
و اصالت و زندگی به دور از هیاهو و ماشینی به وفور دیده میشود .برای اینکه بتوانیم پی به اصالت و سنت مردم یک منطقه
ببریم ،باید به سمت بافت سنتی مردم حرکت کنیم و سری به مردمان روستانشین آنجا بزنیم .روستای شیت در استان زنجان
هم یکی از این مکانهای بکر و سنتی است که از هیاهو و زندگی شهرنشینی کمی فاصله دارد و به راحتی میشود بافت سنتی
و اصالت مردم استان زنجان را در بین آنها جستوجو کرد .این روستای بسیار زیبا یکی از مناطق نمونه گردشگری در این استان است که سرسبزی و
زیبایی آن مثالزدنی است .در این روستا جاذبههای دیدنی زیادی همچون چشمهسارها ،قلعه شیت ،رودخانه چهارفصل ،غار سیدباغی ،ییالق دوال
و ییالق نراب و امامزاده سیدمحمد ماهوری شیت به چشم میخورد که هر کدام تاریخی پنهان را دل خود جای داده است .روستای شیت روی
دامنه میانی کوهی قرار گرفته که از روبهرو و کنارهها توسط کوههای بلندی احاطه شده است.
رفتن به دل طبیعت و لذت بردن از زیبایی و سرســبزی آن ،یکی از بهترین تفریحات ما ایرانیهاست .یکی از زیباترین و
کاملترین مجموعههای تفریحی و کوهستانی کشور در نزدیکی شــهر زنجان قرار دارد که از ویژگیهای منحصربهفردی
ائل داغی
برخوردار است .مجموعه تفریحی و کوهستانی ائلداغی یا مجموعه تفریحی گاوازنگ در شمالیترین نقطه زنجان قرار دارد
و دسترسی به آن بسیار ساده است .این مجموعه تفریحی در شمال شــهر و دامنه کوه گاوازنگ و در 3کیلومتری مرکز زنجان
است .کوه گاوازنگ از مهمترین ارتفاعات استان زنجان است که در فصل بهار به منطقهای ایدهآل برای دوستداران طبیعت تبدیل
میشود .اگر به کوهنوردی عالقه دارید یا این ورزش را بهصورت حرفهای دنبال میکنید ،حتماً سری به این ارتفاعات زیبا بزنید و در کنار لذت کوهنوردی از
طبیعت زیبای آن هم استفاده کنید .در این مجموعه تفریحی ائلداغی امکانات فراوانی مانند آبشار مصنوعی ،رستوران ،آالچیق ،وسایل بازی و تفریحی و
بسیاری دیگر یافت میشود .در چند سال گذشته امکانات رفاهی این منطقه بسیار رشد کرده و امکانات جدیدی مثل پیست دوچرخهسواری ،چایخانه،
آمفیتئاتر ،مجموعه ورزشی و چند فروشگاه بزرگ به آن اضافه شده است .البته این نکته مهم را درنظر بگیرید که اگر قصد دارید در روزهای تعطیل
سری به مجموعه تفریحی ائلداغی بزنید ،باید شلوغی و ترافیک را هم درنظر بگیرید.
شهر زیرزمینی دژمنده یا دژمند ،اثری تاریخی و خاص است که در اعماق زمین و بهصورت دستساز کنده شده است.
این شهر دستکند توسط معماران خبرهای ساخته شــده که همه جوانب را درنظر گرفته بودند؛ چرا که در سقفهای
شهر زیرزمینی
سنگی این بنا منافذی تعبیه شده تا تهویه هوا به خوبی صورت بگیرد .این شهر که در روستای خوئین قرار دارد ،دارای داالن
دژمند
طوالنی زیرزمینی است و اتاقهای متعددی در آن وجود دارد و تصویر بازارچه و محلهای را در ذهن تداعی میکند که گویی
در زمانهای خاصی مردم از آن بهعنوان مخفیگاه یا پناهگاه استفاده میکردند .این پناهگاه زیرزمینی در عمق تقریبی ۴متر از
سطح زمین بنا شده و روی در سنگی که در میانه این غار وجود دارد ،جملهای مرموز نوشته شده که تا به امروز رمزگشایی نشده است .کشف این شهر
زیرزمینی از روی همین منافذ تهویه هوا اتفاق افتاد و خانهای در روستای خوئین نشست کرد و درون این شهر نمایان شد و اهالی روستا داالنها و
چوخم این شهر
اتاقهای سنگی شهر زیرزمینی را کشف کردند .شهر زیرزمینی دژمند پیچ و خمهای زیادی دارد ،شاید یکی از دالیل معماری پرپی 
این است که هنگام حمله دشمنان مانع پیشروی سریع آنها میشده و ساکنان قدیم خوئین این امکان را داشتند تا از فرصت استفاده کنند و در
اتاقکهای تودرتوی دژمند پنهان شوند.

تکیه بر جای بزرگان

انواع مختلفی از قلعههای تاریخی از گذشــته به جای مانده که مربوط به دورانهای خاصی هستند .برخی دارای کاربری
نظامی و برخی دیگر مسکونی بودهاند .البته قسمت اعظم این قلعهها دارای کاربری نظامی بودند و بهعلت استحکاماتی که
داشتهاند تا به امروز باقی ماندهاند .بیشتر این قلعهها را بر بلندای کوهها یا تپهها بنا میکردند تا کسی که بهعنوان دیدهبان است
به راحتی بتواند قسمت زیادی از منطقه را مشاهده و کنترل کند .در شهر تکاب که ازجمله شهرهای تاریخی ایران و دارای آثار
تاریخی متعددی است ،میتوانید قلعههای تاریخی متعددی که از دوران گذشته باقی مانده است را پیدا کنید .قلعه تخت بلقیس
روی کوهی به نام بلقیس و در مرز استان زنجان و آذربایجانغربی قرار دارد و بنابر محل قرارگیری قلعه و وجود برجهای اطراف آن ،گمان میشود که برای
امور نظامی مورد استفاده قرار میگرفته است .کوه بلقیس که این قلعه روی آن ساخته شده در 8کیلومتری شمال شرقی تخت سلیمان قرار دارد و مابین
دو قله کوه دریاچه زیبایی از ذوب شدن برف کوهها ایجاد شده که زیبایی خاصی به این منطقه بخشیده است .بنابر نوع مصالحی که در ساخت این
قلعه بهکار رفته و نوع معماری آن ،قدمت آن به زمان ساسانیان برمیگردد.

قلعه تخت
بلقیس

دانستنیهای
سفر

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.

زباله و طبیعت
هرگز!

یکی از مهمترین معضالتی که بشر
در حال دســتوپنجه نرم کردن با
آن است و روزی نیست که آسیبی
از این سمت دریافت نکند ،زبالههای
ســرگردان در طبیعت است .عالوه
بر همه این زبالهها ،به تازگی معضل
زبالههای فضایی و اطراف زمین هم
در حال اضافه شدن است که بشر را
با چالشی جدید و جدی روبهرو کرده
است اما همه ما در این تولید و چرخه
زبالهها بهنحوی مســئول هستیم و
هرکسی باید به اندازه خود در حذف
این چرخه و یا جلوگیری از رشد آن
سهیم باشد .در ادامه به چند مورد
کلی و ســاده برای کمک به طبیعت
و در راستای حذف زبالههای فردی
اشاره میکنیم.

دغدغه داشته باشید
اولین قدم در رعایت چرخه حذف زباله از
طبیعت ،آمادگی ذهنی است .همه ما باید
این دغدغه را وارد ذهنمان کنیم و قبل از
رفتن به هر مکانی رعایت نکات مرتبط را
در برنامه خودمان بگنجانیم.

کاهش ظروف یکبارمصرف

تا حد امکان از این ظروف استفاده نکنید
و درصورت نیاز ،از نوع بــا کیفیتتر که
قابلیت چندین بار اســتفاده را دارد تهیه
کنید.

مواد بازیافتی
تا جایی که ممکن اســت ظروف یکبار
مصرف را از نوع تجدیدپذیر و قابلجذب
در طبیعــت انتخــاب کنید .بــه تازگی
ایــن مــدل از ظــروف یکبــار مصرف
بســیار فراگیر شــده و در دسترس همه
قرار دارد.

تعبیه جای زباله
از همان لحظهای که وارد طبیعت شدید،
مکانــی را برای زبالهها درنظــر بگیرید و
ظرف مناسبی که امکان سرجمع کردن
همه زبالهها را داشته باشــد قرار دهید و
خودتان و همراهانتان را ملزم به رعایت
این نکته کنید.

زیر پوست شهر

عکاسخانه شهر
موزه عکسخانه شــهر ،نخستین موزه
تخصصی عکس در ایران اســت که به
نمایش بخشهایــی از تاریخ تصویری
ایران و معرفی عکاسان پیشکسوت و
جدید میپردازد .از آنجا که عکسخانه
عنوانی برای عکاســیهای قدیم بوده،
به همین دلیل نام موزه عکاسی ایران با
توجهبهپیشینهآن،موزهعکسخانهشهر
انتخاب شده .این موزه توسط سازمان
فرهنگی و هنری شهرداری تهران و با
تالش بهمن جاللی در اردیبهشتماه
1374و در فضایی با مســاحت ۲5۰
مترمربع تأسیس شده .موزه عکسخانه
شهر با موضوع تخصصی تاریخ عکاسی
ایران ،گنجینهای از عکسها و ســایر
میراث تصویری عکاسی ،دوربینها و
ســایر ابزار و ادوات عکاسی است که با
هدف گردآوری ،حفاظت و نگهداری،
آموزش و پژوهش تخصصی عکاســی
و تاریخ عکاسی فعالیت دارد .این موزه
در میدان هفتتیر ،خیابان بهار شیراز
قراردارد.

در آخرین روزهای اردیبهشت سری زدهایم به طبیعت زیبای شهرستان طارم در زنجان

همهچیز آنجاست

تهرانگردی
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چشمنواز و دلربا

فارست گامپ
فارســت گامپ ،نامزد  13اسکار و
برنده 6اسکار ،داستانی بسیار ساده
و انگیزهبخش برای دوســتداران
سفر است که در سال 1994ساخته
شده .در این فیلم شخصیت اصلی
داستان فارســت گامپ نام دارد و
نقش او را تــام هنکس هنرمندانه
بازی کرده است؛ پسری سادهدل
با بهره هوشــی کم که در زندگی
فرازوفرودهای بســیاری را تجربه
میکند که ایــن فرازوفرودها در
دل فیلم به خوبی به تصویر کشیده
شــدهاند .وقتــی به ســراغ فیلم
فارســت گامپ میروید عالوه بر
تماشای فیلم میتوانید به تماشای
منظرههــای بینظیر جنوب غرب
آمریکا ،جورجیا ،کارولینایجنوبی
و ایالت یوتا هم بنشینید که کام ً
ال
بیننده را محو در محیط اطراف آن
میکند .در این فیلــم میتوانید
هیجــان و ماجراجویــی را تجربه
کنید و بــا بازیگــران فیلم همراه
شوید.
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پنجشنبه

گل خانه

سرجمع کردن
همیشه آخرین لحظه جدایی از طبیعت
را به جمع کردن زبالهها اختصاص دهید.
با این کار و پــس از جمعوجــور کردن
وســایل اطراق ،از نبود زبالــه در اطراف
محیطــی که نشســته بودیــد مطمئن
شوید.

گذاشتن در مکان مناسب

جمع کردن زبالهها خود معضل است اما
رســاندن آنها به مکانی مناسب معضلی
بزرگتر .این تعهد را بهخودتان و طبیعت
بدهید که حتمــاً تا رســاندن به مکانی
مناسب آنها را با خود حمل کنید و سپس
در جایی که برای همین موارد تعبیه شده
رها کنید.

برخی رسانهها از قطعی شدن انتقال بیرانوند
به پرسپولیس خبر دادهاند اما مبلغ رضایتنامه او
مانع بزرگی بر سر راه این انتقال است

لیگ هرسال ضعیفتر میشود

میلیچ که یک سال قبل استقالل را ترک
کرد در این مدت فوتبال بازی نکرده و
هنوز تصمیمی برای ادامه فوتبالش ندارد

خودزنیهای شفاهی

هنوز چیزی تمام نشده

18

19

18

سه جمله یحیی گلمحمدی در پرسپولیس
که به ضرر او تمام شد و حتی صدای هواداران
خودی را هم درآورد

پیشبازی
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روز مانده تا
جام جهانی
پخش زنده روز

فوالد

19:00
پرسپولیس
19:30
شهرخودرو

پیکان

تراکتور

سپاهان

گل گهر
20:00
نفت م.س
صنعت نفت
21:00

مس

21:15
آلومینیوم

استقالل

فجر

21:30
ذوب آهن

لیگ برتر انگلیس

23:30
لسترسیتی

چلسی

برنامه بازی

اللیگا اسپانیا

جمعه  30اردیبهشت 1401

صعود به اورست
یعنی طالی المپیک

افسانه حسامفرد که در سکوت خبری به باالترين نقطه جهان رسيد ،میگويد يکميليارد
تومان برای اين صعود هزينه کرده است بدون اينکه فدراسيون يا وزارت ورزش حمايتش کنند

بتیس

رئال مادرید
23:30

لیگ کنفرانس اروپا  -فینال

چهارشنبه  4خرداد 1401

فاینورد

23:30

جشن در صدر
جنگ در قعر

جنگ قهرمانی در لیگ برتر به پایان رسیده
اما جنگ نایبقهرمانی ،جنگ بقا و رقابت
برای چهارمشدن ادامه دارد .امشب در
هفته 28تراکتور و پرسپولیس مهمترین
بازی را برگزار میکنند

لیگ برتر ایران  -هفته 28

18:30

هفته

آاس رم

لیگ قهرمانان اروپا  -فینال

شنبه  7خرداد 1401

لیورپول
23:30
رئال مادرید

لیگ برتر فوتبال ایران امشب پیگیری میشود و
هفته بیستوهشتم این رقابتها با انجام 7بازی
به پایان میرســد .در فاصله 3هفته تا پایان این
مسابقات ،بازیهای هفته بیستوهشتم دیشب
با جدال نساجی و هوادار آغاز شد اما سایر بازیها
امروز و امشب برگزار میشود .استقالل که هفته
گذشــته قهرمانیاش را قطعی کــرد در 3هفته
باقیمانــده فقط بهدنبال رکوردشــکنی و حفظ
افتخار شکســتناپذیری اســت .پرسپولیس و
سپاهان اما برای نایبقهرمانی رقابت میکنند و
جنگ برای سقوط هم بین 3تیم انتهای جدول
همچنان جریان دارد.
جنگ چهارمی؛ خوزستان علیه کرمان
در نخســتین بــازی امشــب ،تیم پیــکان از
ســاعت18:30میزبان فوالد خواهد بود .پیکان
هفته گذشــته بعد از 7بازی باالخــره گل زد اما
باز هم برنده نشد و تســاوی مقابل شهرخودرو
قعرنشین ،نهمین بازی بدون برد این تیم را رقم
زد .از آن طرف ،فوالد هم بعد از شکست خانگی
مقابل استقالل نیاز مبرمی به بردن این بازی دارد.
فوالد در رقابت برای کسب رتبه چهارم با گلگهر
همامتیاز است و مس رفســنجان را هم با فاصله
یک امتیاز پشت ســر خودش میبیند .گلگهر
و مس امشب بهترتیب با نفت مسجدسلیمان و
نفت آبادان بازی میکنند و جواد نکونام میتواند
امیدوار باشد که خوزســتانیها با متوقفکردن
کرمانیها راه را برای چهارمشــدن فوالد هموار
کنند .فوالد هر دو تیم گلگهر و مس را در بازی
رودررو شکســت داده و اگر در پایان فصل با آنها
همامتیاز شــود ،دســت باال را برای رتبه چهارم
خواهد داشت.
جنگ بقا؛ آخرین امید شیراز
فجرسپاسی فرصتهایش را برای کسب پیروزی
و فرار از سقوط یکی یکی از دست داده و میتوان
گفت مصاف امشــب با ذوبآهن آخرین فرصت
این تیم خواهد بود .تیمی که 22هفته است پیروز
نشده برای باقیماندن در لیگ برتر حداقل به یک
پیروزی در 3بازی باقیمانده نیاز دارد .بازی بعدی
فجرسپاسی در زمین تراکتور و آخرین میزبانی
این تیم هم مقابل پرســپولیس خواهد بود .آن
دو بازی آنقدر مشکل هســت که بازی امشب با
ذوبآهن را آخرین امید شیرازیها برای کسب
پیروزی قلمداد کنیم .ذوبآهن در 2بازی قبلی
به 2تساوی خانگی مقابل پرسپولیس و تراکتور
رسیده و امشب هم حریف چغری برای سربازهای
سپاسی اســت .رقبای فجر در راه سقوط ،یعنی
نفت مسجدسلیمان و شهرخودرو هم بهترتیب
با گلگهر و ســپاهان بازیهای سختی خواهند
داشت .با توجه به بازیهای باقیمانده در 2هفته
آینده بهنظر میرسد شانس مسجدسلیمان برای
بقا بیشتر از 2تیم دیگر خواهد بود.
جنگ نایبقهرمانی؛ کار یحیی سخت شد
پرسپولیس در ادامه بازیهای سخت هفتههای
پایانیاش امشب در تبریز میهمان تراکتور خواهد
بود .این بازی بعد از مدتها بــا حضور هواداران
برگزار میشود و یکبار دیگر هیجان بازیهای
بزرگ این دو تیم در روزهــای دور زنده خواهد
شــد .آخرینبار که تراکتور توانست پرسپولیس
را ببرد ،گابریل کالــدرون روی نیمکت قرمزها
نشسته بود و بعد از آن همه بازیهای این دو تیم با
برتری پرسپولیس تمام شد .تراکتور اگرچه ساکن
رتبههای پایین جدول است اما از زمان بازگشت
هواداران به ورزشگاهها تمام بازیهای خانگیاش
را برده و به نتیجه بازی امشب هم خیلی امیدوار
است .سپاهان که با 3امتیاز هفته گذشته ،رقیب
پرسپولیس شد ،امشب میزبان شهرخودرو است و
بهنظر بازی آسانتری نسبت به سرخپوشان دارد.
شاید 2تیم بعد از بازیهای امشب همامتیاز شوند
و به نتیجه بازی رودرروی خودشان فکر کنند.
جنگ رکوردشکنی؛ رقابت فرهاد با فرهاد
و امــا جنگ قهرمانــی که هفته گذشــته تمام
شد و حاال به جنگ اســتقالل با خودش بر سر
رکوردشکنی تبدیل شده اســت .تیم مجیدی
بعد از قطعیشــدن قهرمانیاش حاال به رکورد
باالترین امتیاز در تاریخ لیــگ برتر و همچنین
نخستین قهرمانی بدون باخت چشم دوخته است.
اســتقالل با 5امتیاز از 3بازی باقیمانده میتواند
رکورد باالترین امتیاز در یــک فصل را جابهجا
کند .همچنین آبیها اگر در 3بــازی باقیمانده
بیشتر از 2گل نخورند ،رکورد بهترین خط دفاعی
را هم میشــکنند .تیم فرهاد امروز با آلومینیوم
روبهرو میشــود که یکی از 9مساوی استقالل و
یکی از 10گل خورده این تیــم را در بازی رفت
رقم زده است.
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نكته بازی
مظلومترین یا عجیبترین؟

ساکت الهامی که اخیرا بعد از قهرمان
کردن نساجی در جام حذفی از این
تیم اخراج شــده ،در گفتوگوی
کوتاهش با برنامــه فوتبال برتر
احساساتی شــد و اشک ریخت .او
از خودش بهعنوان مظلومترین مربی
ایران یاد کرد؛ چرا که بعد از قهرمانی با تراکتور در جام حذفی
هم با محرومیت و برکناری مواجه شــده بود .ریز ماجراهای
ساکت در این دو تیم را نمیدانیم و به آن ورود هم نمیکنیم؛
فقط اینکه فکر میکنیم به جای «مظلومترین» باید از عبارت
«عجیبترین» مربی ایران در توصیف او اســتفاده کرد .مگر
میشود یک مربی تا این حد احساساتی و هیجانی باشد؟ یک
بازی کنار زمین داد و بیداد راه میاندازی ،یکبار در رختکن
جنجال میکنی ،یک روز روی خط تلفن گریه میکنی .با این
روحیات ،میخواستی آسیا هم بروی؟
واقعا زحمت شد آقای گلمحمدی!

فتــح و فتوحــات امســال یحیی
گلمحمــدی روی نیمکــت
پرسپولیس یکی ،دو تا نیست .شاید
از دست رفتن جامها اتفاقی طبیعی
باشد که باالخره برای هر تیمی در
جهان رخ میدهد ،اما بعضی کاستیها
در پرسپولیس قابل اغماض نیست .یکی از مهمترین مصادیق
این داستان عدمجوانگرایی اســت .طی این سالها طوری در
پرسپولیسبهجوانانکممحلیشدهکهحتینامیکیازبازیکنان
این تیم هم در فهرست تیم ملی امید برای اردوی تدارکاتی عراق
و مسابقات آسیایی در ازبکستان دیده نمیشود .از استقالل 3
نفر و از سپاهان  2نفر دعوت شدهاند ،اما سرمربی پرسپولیسی
تیم ملی امید از سرخپوشان کسی را واجد شرایط برای دعوت
به اردو ندانسته اســت .خب آیا این تیم آینده ندارد؟ پشتوانه
نمیخواهد؟ تا کی میتوان با همان نســل قدیمی در آستانه
بازنشستگی پیش رفت؟
پس بیفایده هم نبوده!

فوالد چندماه پیش با ســر و صدای
زیاد یک وینگر اسپانیایی 33ساله
به نام ایبای گومــز خرید که در
اتلتیک بیلبائو هم ســابقه بازی
داشــت و کلی در مورد او تبلیغات
شد .حتی یک سایت خبری به گومز
لقب مهمترین انتقال سال را داده بود .با این حال این بازیکن
صرفا چند دقیقه در لیگ قهرمانان آسیا بازی کرد ،بهکار نیامد و
جدا شد و رفت .حاال حمیدرضا گرشاسبی ،مدیرعامل فوالد در
این مورد میگوید « :زندگی اردویی گومز الگویی برای بچهها
بود .او اصول و برنامه داشــت اما زمان هماهنگی الزم با تیم را
نداشت ».یعنی شما این همه پول دادید و سر و صدا کردید تا
یک نفر بیاید و بازیکنان فوالد از زندگی اردویی او الگو بگیرند؟
خب دو تا سیدی آموزشی میخریدید ،بهتر نبود؟

آماربازی

متريكا

طلســم گل نزدن تیم پیکان باالخره
در هفته بیســتوهفتم شکسته شد و
این تیم بعد از 622دقیقه به گل رسید.
شــاگردان مجتبی حسینی آخرین بار
در هفته بیستم و در مصاف با فجرسپاسی موفق به گلزنی شدند که
آن مسابقه با نتیجه مساوی 1-1به پایان رسید .جالب اینکه بعد از
آن مسابقه ،هر دو تیم طلسم شدند و طی 6هفته بعدی فجرسپاسی
فقط یک گل زد و پیکان صفر گل! پیکانیها باالخره این هفته مقابل
یک قعرنشــین دیگر یعنی پدیده به گل رسیدند تا طلسم گل نزدن
آنها بعد از  622دقیقه باطل شود .رکورد طوالنیترین دقایق گل نزدن
در لیگ جاری متعلق به آلومینیوم اراک است که در مقطعی از فصل
629دقیقه را بدون گلزنی سپری کرد .پیکان فقط 7دقیقه تا رسیدن
به این رکورد فاصله داشت.

622

فجرسپاسی که طی7مسابقه اخیرش فقط
یکبار گل زده ،این هفته هم در گلزنی و
کسب امتیاز ناکام ماند تا یک گام دیگر به
سقوط نزدیک شــود .حسرت شیرازیها
برای کسب پیروزی در لیگ برتر این هفته به 22بازی رسید که در نوع
خودش رکورد جالبتوجهی است .فجرسپاسی که امسال بعد از مدتها
به لیگ برتر بازگشته در  5هفته ابتدایی به 2پیروزی مقابل نفت آبادان و
پیکان رسید اما بعد از آن دیگر رنگ پیروزی را ندید و 22هفته متوالی را
در حسرت برد سپری کرد .دومین رکورد این فصل در این زمینه متعلق
به پدیده مشهد است که نخستین پیروزیاش را در هفته هجدهم کسب
کرد و پیش از آن 17بازی بدون برد داشت.
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رکورد  662دقیقهای اســتقالل در بسته
نگه داشتن دروازه ،بهعنوان بهترین رکورد
این فصل ثبت شد و دیگر هیچ تیمی در
این فصل شرایط رسیدن به این رکورد را
نخواهد داشت .تیم فرهاد مجیدی از هفته هفتم تا سیزدهم 662دقیقه
را بدون گل خوردن سپری کرد تا اینکه باالخره در وقتهای تلفشده
بازی با آلومینیوم در شهر اراک تسلیم شد .دومین رکورد برتر این فصل
متعلق به گلگهر اســت که  574دقیقه دروازهاش را بسته نگه داشته
است .هماکنون طوالنیترین دقایق گل نخوردن را تراکتور و ذوبآهن
دارند که از آخرین گل خوردهشان بهترتیب 130و 123دقیقه گذشته
است .با توجه به اینکه برای هر تیم فقط  270دقیقه تا پایان لیگ مانده،
دیگر هیچ تیمی به رکوردهای استقالل و گلگهر نخواهد رسید.
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هنوز چیزی
تمام نشده

سوژه روز
از اسرار موفقیت فرهاد
مهدی رحمتی یکی از نخستین
ستارههایی بود که طعم برخورد
انضباطی مجیدی را چشید
تقابل اســتقالل و آلومینیوم اراک در هفته
بیستوهشــتم لیگ برتر ،بیش از هر چیز
دیگــری تحتتأثیر رویارویی  2دوســت و
همبازی قدیمی اســت؛ فرهــاد مجیدی و
مهدی رحمتی .شاید اگر قهرمانی استقالل
هنوز قطعی نشده بود یا شاید اگر تیم اراکی
به امتیازات این مسابقه نیاز داشت ،مسائل
دیگری اولویت مییافت و رفاقت زیر سایه
حساســیت رنگ میباخت ،اما حاال اینطور
نیســت و انتظار میرود مجیدی و رحمتی
برخورد گرمی با هم داشته باشند .برخالف
بســیاری از بزرگان اســتقالل که دو به دو
اختالفات خیلی زیادی با هم داشتهاند ،در
ســابقه تعامــل مجیــدی و رحمتی تنش
چندانی دیده نمیشــود .حتــی زمانی که
فرهاد در لیگ هجدهم بهعنوان دســتیار
وینفرد شفر کارش را در استقالل آغاز کرد،
رحمتی با انتشــار یک متن صمیمانه به او
خوشامد گفت.
نکته جالب اما اینجاست که با وجود سابقه
رفاقت و دوســتی ،مهدی رحمتی یکی از
نخستین کســانی بود که طعم نظمگرایی
مجیدی را در اســتقالل چشید .اواخر لیگ
هجدهم پس از آنکه شــفر از استقالل کنار
گذاشــته شــد ،مجیدی بهعنوان سرمربی
موقت هدایت تیم را بهدست گرفت و چند
روز بعد مهدی رحمتی را جریمه کرد .چرا؟
چون کاپیتان باســابقه اســتقالل یک روز
بدون هماهنگی و اطــاع غیبت کرده بود.
کمتر کسی انتظار داشت مجیدی با رحمتی
برخورد کند و حتی دستور رسانهای شدن
آن را بدهد ،مخصوصا که او بهعنوان سرمربی
موقت مشــغول بــهکار بود و چشــمانداز
طوالنیمدت هم نداشــت .فرهاد اما گربه
را دم حجله کشت و امروز 3 ،سال بعد از آن
اتفاق میتوان گفت یکی از اســرار موفقیت
مجیدی همین مسئله بوده است.
در طول  3مقطعی که فرهاد هدایت آبیها
را برعهده داشته و نهایتا هم موفق شده این
تیم را به مقام قهرمانی برســاند ،بازیکنان
زیادی با برخوردهای سختگیرانه او مواجه
شــدند؛ از طارق همــام عراقی تــا محمد
دانشگر ،فرشــید باقری ،فرشید اسماعیلی
و خیلیهــای دیگر .خود فرهــاد میگوید
حتی با برادرش فرزاد هم مهربان نبوده و او
را بهخاطر بیانضباطی از حضور در تمرینات
منع کرده اســت .در نتیجه روشن است که
حساب کار دســت بقیه هم میآید و فرهاد
با یک تیم نهچندان پرستاره ،یک قهرمانی
مقتدرانه بهدست میآورد .کسی که روز اول
مربیگریاش رحمتــی را تنبیه کرده ،دیگر
از چهکسی قرار است واهمه داشته باشد؟

برخی رسانهها از قطعی شدن انتقال بیرانوند
به پرسپولیس خبر دادهاند اما مبلغ رضایتنامه
او مانع بزرگی بر سر راه این انتقال است
امیرحسین اعظمی| علیرضا بیرانوند دروازهبان
شــمارهیک تیم ملی ،چند روز پیش بهصورت
رسمی از بواویشتا جدا شــد و حاال درحالیکه
فصل نقل و انتقاالت آغاز نشده ،تبدیل به یکی از
مهمترین سوژههای رسانهها شده است .بیرانوند
یک فصل در لیگ پرتغال حضور داشت که 8بازی
انجام داد و با ثبت یک کلینشیت کار خود را به
پایان رساند .او در مصاحبههای اخیرش تأکید
کرده که میخواهد به فوتبــال ایران برگردد.
بیرانوند 3روز پیش به ایران برگشت و حاال جدا
از انجام بیزينس و کارهای شخصی در تالش است
تا ماجرای انتقالش به پرسپولیس قطعی و رسمی
شود .بیرانوند که در هفتههای آخر لیگ نوزدهم
از پرسپولیس جدا شده بود ،پیشتر اعالم کرده
درصورت پیشنهاد این تیم ،اولویتش بازگشت
به جمع سرخپوشــان خواهد بود .رضا درویش
مدیرعامل پرســپولیس و یحیی گلمحمدی
هم از بازگشت این بازیکن استقبال کردهاند .با
وجود ابراز عالقه بیرانوند نسبت به پرسپولیس
در هفتهها و ماههای گذشته ،پایان قرارداد او با
بواویشتا به منزله این نیست که بیرانوند میتواند
تیم بعدیاش را انتخاب کنــد .این دروازهبان
در خرداد ۱۳۹۹با قراردادی 3ساله به آنتورپ
پیوست و حاال یک سال دیگر از قراردادش باقی

مانده تا به این ترتیب باشــگاه بلژیکی تبدیل
به تصمیمگیر اصلــی در ماجرای گلر ملیپوش
ایرانی شود.

به بنبست برسد شاید انتقال قرضی (به شرط
تمدید قرارداد با آنتورپ) را بپذیرد ولی هدف او
جدایی قطعی از باشگاه بلژیکی است.

چالش پرداخت بند فسخ
باشگاه بواویشتا بند دائمی کردن قرارداد علیرضا
بیرانوند به مبلغ یکمیلیون یورو را فعال نکرد و
حاال باشگاه پرسپولیس باید مبلغ سنگینی را
برای جذب بیرانوند به باشگاه بلژیکی بپردازد.
آنتورپ حاضر است با ۷۰۰هزار یورو بیرانوند را
در اختیار پرسپولیس قرار دهد؛ رقمی بسیار باال
(21میلیارد تومان) برای یک تیم ایرانی که در این
شرایط پرداخت چنین مبلغی برای پرسپولیس
یکچالش بزرگ است .برخی رسانهها در ایران
خبر دادهاند که باشگاه پرسپولیس حاضر نیست
پولی بابت رضایتنامه بیرانوند پرداخت کند و
از این بازیکن خواســته که خودش مشکل این
انتقال را برطرف کند ولی این موضوع حقیقت
ندارد چراکه باشگاه پرسپولیس حاضر شده تا
400هزار دالر برای گرفتن رضایتنامه بیرانوند
هزینه کند .در این شرایط بیرانوند هم قرار است
با مدیران تیم بلژیکی در مورد پایین آوردن پول
این انتقال صحبت کند تــا در نهایت بتواند به
پرسپولیس برگردد .اگر بیرانوند در این زمینه

چیزی مشخص نیست
روز گذشته دقایقی با بیرانوند صحبت کردیم ولی
او تمایلی به انجام مصاحبه نداشت .این در حالی
است که برخی سایتهای خبری از قطعی شدن
حضور او در پرســپولیس و توافق با این باشگاه
خبر دادند .بیرانوند در پاســخ به این پرسش
که آیا قطعی شــدن حضورش در پرسپولیس
صحت دارد به همشــهری ورزشی گفت« :باور
کنید چیزی در مورد آینده نمیدانم و صادقانه
میگویم که در مورد رفتن به پرسپولیس هنوز
هیچچیز تمام نشده اســت .قبال هم در مورد
اهمیت فصل آینده صحبت کرده بودم و امیدوارم
اتفاقی در روزهای آینده رخ دهد که برایم خیر
باشد ».هماکنون تمام هدف بیرانوند بازگشت
به پرسپولیس اســت و او برای حفظ موقعیتش
در تیم ملی نمیخواهد به تیمی جز پرسپولیس
برود .این بازیکن در روزهای آینده مذاکراتی هم
با مدیران پرسپولیس خواهد داشت تا در نهایت
تصمیم عاجلی برای پرداخت پول رضایتنامه به
باشگاه بلژیکی گرفته شود.

بیرانوند  :باور
کنید چیزی
در مورد آینده
نمیدانم
و صادقانه
میگویم که
در مورد رفتن
به پرسپولیس
هنوز هیچچیز
تمام نشده
است .قبال
هم در مورد
اهمیت فصل
آینده صحبت
کرده بودم
و امیدوارم
اتفاقی در
روزهای آینده
رخ دهد که
برایم خیر باشد

خودزنیهای شفاهی

 3جمله یحیی گلمحمدی در پرسپولیس که به ضرر او تمام شد
بهروز رسایلی| بحث کامیابی یا ناکامی نیست .حتی
اگر پرسپولیس امسال قهرمانیهایش در لیگ برتر
را تکرار هم کرده بود ،باز نمیشد از کنار بعضی مسائل
عبور کرد .نکته مدنظر ایــن مطلب ،خودزنیهای
شفاهیسرمربیسرخپوشاناست.یحییگلمحمدی
اززمانحضوردرپرسپولیسمصاحبههایبحثبرانگیز
زیادی انجام داده است .خیلی از حرفهایی که او زده،
رنگ و بوی بهانهجویی و فرافکنی داشته و حتی صدای
هواداران خودی را هم درآورده است .ما اما همه اینها را کنار
میگذاریموبه3مصداقخاصمیپردازیم؛جمالتیعجیب
که حواشی منفی زیادی را متوجه گلمحمدی کردند.
 10روز قبل اوساگونا را خواستم

بهطور کلی پروژه حضور یحیی گلمحمدی در پرسپولیس
بسیار پیچیده و شبههدار دنبال شد .مدیران وقت باشگاه
پرســپولیس وانمــود میکردند در حال تــاش برای
نگهداشــتن گابریل کالدرون بودند ،درحالیکه چنین
نبود و آنها از مدتها قبل با یحیی به توافق قطعی دست
یافته بودند .این وسط باشگاه شهرخودرو هم تحت فشار
بود که رضایتنامه گلمحمدی را صادر کند و البته بهرغم
میل باطنی این کار را انجام داد .درحالیکه وانمود میشد

همهچیز روتین و درســت پیش رفته ،گلمحمدی در حاشیه
نخستین تمرین پرسپولیس بند را آب داد و به خبرنگاران گفت:
«من حدود 10روز پیش به باشــگاه گفتم اوســاگونا را جذب
کند ».این جمله در آن زمان جنجال زیادی به پا کرد و به وضوح
نشان داد داستان عبور از کالدرون از خیلی وقت پیش استارت
خورده بود .بدتر از همه اینکه اوساگونا هم مثل بسیاری از دیگر
خریدهای یحیی کارایی چندانی نداشت و به یک نقطه منفی در
کارنامه او تبدیل شد.
خود من هم بخشی از پروژه نابودی پرسپولیس هستم

این جمله یحیــی گلمحمدی این روزهــا در فضای مجازی
بسیار تکرار میشود؛ یک اظهارنظر خیلی عجیب که مشخص
نیست روی چه حسابی بر زبان سرمربی پرسپولیس جاری شد.
گلمحمدی آبان پارســال البهالی غرولندهای همیشگیاش
گفت« :همــه میدانند که بعــد از 5دوره قهرمانی جلوی تیم
سنگاندازی زیادی میشود و دوست ندارند این موفقیتها ادامه
داشته باشد .امیدوارم اشتباه کنم ،ولی شاید خود من هم یکی از
پروژهها برای شکست و نابودی پرسپولیس باشم .امیدوارم این
اتفاقنیفتادهباشدواشتباهکنم».هیچکسنفهمیدمنظوریحیی
چه بود .یعنی وزارت ورزش او را آورده که پرســپولیس را نابود
کند؟ یعنی سرمربی پرسپولیس در تمام طول این مدت با چنین

صددرصد برد

آمار عجیب و غریب یحیی گلمحمدی برابر تراکتور
پرســپولیس امروز در حالی به مصــاف تراکتور میرود
که این بازی میتوانست در فضایی بسیار جذابتر
دنبال شــود .تیم تبریزی امسال برخالف فصول
گذشــته چندان قدرتمند نبود .آنهــا نهتنها در
کورس قهرمانی قرار نداشــتند بلکــه تا همین
اواخر برای بقا در لیگ میجنگیدند .با این حال
 2پیروزی آنها برابر هوادار و مس رفســنجان در
هفتههای اخیر ،خیال این تیم را از عدمسقوط راحت
کرد .در نقطه مقابل هم پرسپولیس با نتایج بدی که در
چند هفته اخیر گرفت ،بهطور کامل از کــورس قهرمانی خارج
شد و جام را به استقالل واگذار کرد .بنابراین مسابقه امروز  2تیم
حساســیت جدولی چندانی ندارد .به هر حال اما پرسپولیس و
تراکتور 2تیمی هستند که تقابلشــان با هم حائز اهمیت است.

نکته جالب در مورد این بازی به آمار درخشــان یحیی
گلمحمدی مربوط میشود .سرمربی پرسپولیس
از زمان بازگشت به جمع سرخپوشان در  5دیدار
برابر تیم تبریزی حاضر شــده که هر  5بازی به
نفع سرخپوشان پایتخت به پایان رسیده است.
آخرین پیروزی تراکتور برابر پرسپولیس به دور
رفت لیگ نوزدهم برمیگردد که هدایت قرمزها
را گابریل کالدرون برعهده داشت و تراکتور با تک گل
احسان حاجصفی پیروز شد .یحیی اما از هفته هفدهم
لیگ نوزدهم روی نیمکت پرسپولیس نشست و از قضا در همان
نخســتین بازی تراکتور را برد .پس از آن هم یحیی در  4مسابقه
دیگر در قالب لیگ برتر و ســوپرجام موفق به کسب برتری برابر
تیم تبریزی شده است.

ذهنیتی مشغول بهکار بوده است؟ احتمال خوشبینانه هم این
است که یحیی آنقدر پرگویی کرده و بهانه گرفته که این جمله
بیمعنا هم ناخواسته از دستش در رفته است .همیشه آدمی که
زیاد حرف میزند ،زیاد هم گاف میدهد.
من بیشتر از بازیکنان پول گرفتم

یکی از آخرین جمالت جنجالی یحیــی گلمحمدی همین
یکماه پیش از دهان او خارج شد .سرمربی پرسپولیس طبق
معمول مشغول انتقاد از مشکالت مالی بود که گفت« :فصل دارد
تمام میشود و بازیکنان ما فقط حدود 50درصد پول گرفتهاند.
البته خود من بهخاطر نوع قراردادم بیشتر پول گرفتهام و حدود
65درصد دریافتی داشتهام ».این جمله بسیار عجیب بود ،چرا
که سرمربیان معموال رویکرد متفاوتی دارند و همه تالششان
را میکنند تا ابتدا بازیکنان به منابع مالی دسترســی داشــته
باشند .بازیکنی که بداند مربیاش برای او فداکاری میکند ،با
توان مضاعفی میجنگد ،اما وقتی فوتبالیســت حس میکند
سرمربی بیشتر از هر کس دیگری به فکر خودش است ،داستان
عوض میشود .شاید بخشی از افول انگیزشی این فصل سرخها
هم ریشه در همین موضوع داشته باشد .آیا جنگجویی و انرژی
و توان این روزهای بازیکنان پرســپولیس ،مثال با دوران برانکو
قابلمقایسه است؟

جدول گلزنان

لیگ برتر ایران

13
کوین یامگا (استقالل)
10
لوسیانو پریرا (فوالد)
9
گادوین منشا (مس)

لیگ برتر ایران(جام خلیج فارس) -فصل بیست ویکم
گل خورده

رتبه

تیم

بازیها

برد

مساوی

باخت

گل زده

1

استقالل

27

18

9

-

37

10

27

63

2

پرسپولیس

27

15

9

3

38

20

18

54

3

سپاهان

27

15

7

5

39

17

22

52

4

گل گهرسیرجان

27

10

12

5

30

26

4

42

5

فوالد

27

11

9

7

25

21

4

42

تفاضل گل امتیاز

6

مس رفسنجان

27

11

8

8

36

26

10

41

7

پیکان

27

7

13

7

23

23

-

34

8

هوادار

27

8

10

9

17

18

-1

34

9

آلومینیوم اراک

27

7

13

7

18

21

-3

34

10

ذوب آهن

27

9

6

12

18

22

-4

33

11

صنعت نفت آبادان

27

8

8

11

21

26

-5

32

12
13

نساجی
تراکتور

27

5

14

8

22

30

-8

29

27

5

10

12

21

28

-7

25

14

نفت مسجد سلیمان

27

3

11

13

12

31

-19

20

15

فجر سپاسی

27

2

11

14

9

25

-16

17

16

شهر خودرو

27

2

10

15

16

38

-22

16

19
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یکشنبه
سرنوشت

لیگ ایران
هرسال ضعیفتر میشود

هروویه میلیچ که یک سال قبل استقالل را ترک کرد در این مدت فوتبال بازی
نکرده است .او در گفتوگو با همشهری میگوید بعد از مشکالتی که در استقالل
داشتم ،هنوز تصمیمی برای ادامه فوتبالم ندارم

همه سناریوهای احتمالی برای
تعیین قهرمان لیگ برتر

محمد زارعی| هروویه میلیچ ،مدافع چپ کروات استقالل یکی از چندین بازیکن خارجی است که در سالهای
اخیر بهدلیل اختالفهای مالی و عدمپرداخت دستمزد ،لیگ ایران را ترک کردهاند .میلیچ در تیرماه1400اقدام
به فسخ قرارداد با استقالل کرد و درحالیکه حدودا یک سال از رفتنش گذشته هنوز هیچ توافقی میان او و
باشگاه استقالل رخ نداده است .طی روزهای اخیر برخی از رسانهها خبر دادهاند که میلیچ به درخواست باشگاه
استقالل برای توافق درخصوص دریافت مطالباتش جواب رد داده است .همین موضوع باعث شد بعد از مدتها به
سراغاوبرویموازطریقمدیربرنامههایایرانیاشعلیرضابهرامیگفتوگوییبااوداشتهباشیم.مدافع33ساله
و بازیکن سابق تیمهای فیورنتینا و ناپولی در این گفتوگو به سؤاالت همشهری ورزشی پاسخ داده است.
در خبرها آمده بود که حاضر نشــدی
برای دریافت مطالبات با مدیران استقالل توافق
کنی و همهچیز را به رأی فیفا سپردهای.
متأسفانه باید بگویم این چیزی که از شما میشنوم اشتباه
است .من بعد از ترک استقالل از طریق افراد مورد اعتمادم
در ایران با باشگاه استقالل در ارتباط بودم و میخواستم با
آنها به توافق برسم ولی هیچ اقدامی از جانب باشگاه ندیدم.
آنها هیچ اقدامی برای تعامل بــا من انجام ندادند و اینکه
پیشنهادی از جانب باشگاه به من شده و من قبول نکردم
کامال دروغ و اشتباه است.
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ایبراهیما کوناته در 27دیداری که برای
لیورپول به میدان رفته ،این تیم رنگ
باخت را ندیده؛ ۲۲برد و ۵تساوی
با پیروزی 2بــر یک لیورپول بر ســاوتهمپتون ،جنگ
قهرمانی در لیگ برتر به هفته پایانی کشیده شد .کلوپ
که با 9تغییر تیمش را به میدان فرستاده بود ،توانست
امیدهای قهرمانی را حفظ کند .حاال یکشنبه اگر استیون
جرارد بتواند با استونویال یکامتیاز از منچسترسیتی
بگیرد و لیورپول بر ولوز پیروز شود ،قهرمانی به قرمزها
میرسد و کلوپ نخستین بار یکجام را برای لیورپول
2بار میبرد .در غیراینصورت و با پیروزی منســیتی
یا توقــف لیورپول در ایســتگاه آخــر ،گواردیوال برای
چهارمینبار قهرمان لیگ برتر خواهد شد.
  یک ســناریوی عجیب دیگر هم وجود دارد؛ اینکه
اتفاقاتی باور نکردنی بیفتد و برای تعیین قهرمان فصل،
یکدیدار تکراری و پلیآف و فینال بین سیتی و لیورپول
برگزار شــود .این اتفــاق در حالی رخ خواهــد داد که
منچسترسیتی با نتیجه 6بر صفر به استونویال ببازد و در
بازی همزمان لیورپول با ولوز 5-5مساوی کند .هماکنون
تفاضل گل سیتی 6گل از رقیب بهتر است .اگر این اتفاق
بیفتد گلهای زده و خورده هر 2تیم در عددهای 92گل
زده و 30گل خورده با هم برابر میشود و با امتیازات برابر،
سرنوشت قهرمانی به بازی تکراری سپرده خواهد شد.

  در هر ســناریویی غیراز این؛ اگر هر  2تیم در هفته
پایانی ببازند یا مســاوی کنند یا ببرند ،سیتی قهرمان
میشود .اگر سیتی مساوی کند و لیورپول ببازد ،بازهم
سیتی قهرمان خواهد شد .اگر ســیتی ببازد و لیورپول
مساوی کند باز هم جام به سیتی میرسد .لیورپول تنها
درصورتی قهرمان میشود که ســیتی امتیاز از دست
بدهد و خودش برنده بازی پایانی باشد.
  لیورپول هماکنون 89امتیاز کســب کرده و ممکن
اســت در هفته پایانی امتیازات خود را در این فصل به
عدد92برســاند که باز هم برای قهرمانی کافی نخواهد
بود .ایــن در حالی اســت که منچســتریونایتد ۷بار با
امتیازی کمتر از  ،۸۶عنوان قهرمانــی این رقابتها را
بهخود اختصاص داده اســت .حاال سؤال اینجاست که
رقابت بین گواردیوال و کلــوپ باعث باال رفتن امتیازات
تیم قهرمان شده یا افت تیمهایی مثل آرسنال و منچستر
و...؟ لیگ ضعیفتر شــده یا دو تیم باالی جدول خیلی
قویتر شدهاند؟
  میلنر که مثل همیشــه در پســت غیرتخصصی و
اینبار در دفاع راست بازی میکرد ،در نیمه اول مقابل
ساوتهمپتون 5موقعیت گل برای لیورپول خلق کرد .او

با ۳۶سال و ۱۳۳روز ســن بعد از اسکولز ،به مسنترین
بازیکنی تبدیل شــد که این تعــداد موقعیت را خلق
میکند .آخرینبار پل اســکولز در آوریل  ۲۰۱۲برای
منچستریونایتد مقابل کویینز پارک رنجرز با ۳۷سال
و ۱۴۴روز سن5 ،موقعیت در یکبازی لیگ برتر ایجاد
کرده بود.
  لیورپول برای سومینبار در این فصل در مسابقههایی
که مانه و صالح همزمان در ترکیب نبودند پیروز شــد؛
کریستالپاالس ،برنتفورد و ساوتهمپتون.
  لیورپول تنها تیمی است که هنوز در یکبازی لیگ
در سال 2022شکســت نخورده و در 18بازی اول خود
در سالجاری 15برد و 3تساوی بهدست آورده است .در
ژانویه 2022آنها 14امتیاز از سیتی عقب بودند.
  لیورپول بــا زدن 2گل به ســاوتهمپتون به رکورد
550گل زده در لیگ برتر زیرنظر یورگن کلوپ رسید.
آنها در بازیهای خارج از خانه لیگ نیز به رکورد 250گل
رسیدند.
  ساوتهمپتون در 2بازی این فصل2 ،تساوی از سیتی
گرفته و تنها در مرحله یکچهارم نهایی جام حذفی به
این تیم باخته بود.

08
جوئل ماتیپ در هر
۸بازی لیگ برتری که
موفق به گلزنی شده
لیورپول به پیروزی
رسیده .او در ۱۲۵بازی
در لیگ برتر ،تنها
۱۰بازی را باخته؛ یعنی
8درصد .این کمترین
درصد باخت بین
بازیکنانی است که
حداقل ۱۰۰بازی را در
تاریخ لیگ برتر انجام
دادهاند .ماتیپ در
108مسابقه در ترکیب
حاضر بوده است

سرنوشت سقوط هم در دست جرارد است

اسطوره لیورپول در این فصل هم میتواند قهرمان لیگ را تعیین کند و هم یکتیم را به دسته پایینتر بفرستد
برای اینکه تعداد بازیهای تیمها در جدول لیگ برتر در عدد37برابر شود ،او مصدومیتی را هم به کادر پزشــکی اعالم نکرد و صبح روز بازی هتل را ترک کرد.
امشب 3بازی در انگلیس برگزار میشود که خیلی هم کماهمیت نیستند؛ کریستنسن بهزودی به بارسلونا میپیوندد و احتماال میخواسته ریسک مصدومیت
در این مسابقه را کم کند .حاال در باشگاه چلسی نسبت به او احساس بدی پیدا شده.
اورتون -کریستالپاالس ،استون ویال -برنلی و چلسی -لسترسیتی.
  با شکست این هفته آرســنال مقابل نیوکاسل سهمیه چلسی برای لیگ پیشتر بارسلونا بازیکنان را ترغیب به یاغیگری میکرد تا باشگاهشان را به فروش راضی
قهرمانان فصل آینده قطعی شــد .حاال تنها خطری که قهرمان فصل گذشته اروپا کنند اما اینبار مدافع دانمارکی بدون مشکلی با بارسا به توافق رسیده بود تا در پایان فصل
بهصورت رایگان به این تیم برود.
را تهدید میکند ،سقوط به رده چهارم و حضور در پلیآف است .تاتنهام
  استونویال یکشنبه باید سیتی را به نفع لیورپول متوقف کند تا در
2امتیاز از چلســی کمتر دارد و اگر چلســی نتواند هر  2دیدار
اورتون
تعیین قهرمان لیگ نقش داشته باشد .این تیم حاال 3روز پیش از
باقیمانده را ببرد ،تاتنهام با پیروزی مقابل نوریچ در هفته
این هفته بــه برنتفورد باخت
این بازی باید در سرنوشت سقوط یکی از  2تیم برنلی و اورتون
آخر میتواند به رده سوم برسد .در هر صورت چه تاتنهام
وگرنــه هماکنــون دغدغــه ســقوط
هم نقش ایفا کند .شاید استیون جرارد که اسطوره لیورپول
سوم شود چه چهارم یا حتی پنجم ،این دومین باری
نداشــت .هماکنون اورتون 2امتیــاز از برنلی و
اســت بدش نیاید اســتونویال به برنلی ببازد تا شرایط
خواهد بود که آنتونیو کونته بهعنوان سرمربی یکتیم
یکامتیاز بیشتر و یکبازی کمتر از لیدز دارد .برد
سقوط اورتون که دشمن و رقیب همشهری لیورپول است
در لیگهای سطح اول فوتبال اروپا در رتبهای غیراز اولی
بر کریستالپاالس میتواند بقای تافیها را تضمین
به دسته پایینتر فراهم شود .پیروزی استیون جرارد در
یا دومی فصل را به پایان خواهد برد .او در فصل 2017-18با
و بازی هفته پایانی را برای این تیم تشــریفاتی کند
این بازی میتواند به همبازی سابق او در تیم ملی انگلیس
چلسی پنجم شــد .چلســی برای قرار گرفتن در رده سوم
چون در این صورت فاصله امتیاز نسبت به لیدز به
یعنی فرانک لمپارد که هماکنون سرمربی اورتون است،
جدول تنها به یکامتیاز از 2بازی باقیمانده خود نیاز دارد.
4امتیاز افزایش مییابد .تیمهای واتفورد و
کمک کند .جرارد این روزها برای خودش بازی نمیکند
  یک خبر حاشــیهای دیگر؛ توماس توخل میخواســت
نوریچ سقوطشان قطعی شده
و برای مشخص شدن سرنوشت تیمهای دیگر تیمش را به
کریستنسن را در فینال جام حذفی در ترکیب اصلی قراردهد ،اما
اســت.
میدان میفرستد.
این بازیکن به دالیل نامعلومی به مربی گفت که آماده بازی نیست.

اشکها و لبخندها در برنابئو

فردا رئال مادرید برای قهرمانی  53اللیگا جشن و برای جدایی بعضیها عزا میگیرد
در فاصله 8روز مانده تا فینال لیگ قهرمانان اروپا ،رئال مادرید آخرین دیدار
خود را در اللیگا برگزار میکند تا نســبت به لیورپول که یکشنبه آینده در
لیگ برتر بازی دارد2 ،روز بیشتر استراحت کند .بازیهای هفته پایانی اللیگا
یکشنبه و بهصورت همزمان برگزار میشود اما چون قهرمانی رئال و سهمیه
لیگ اروپای رئال بتیس از پیش قطعی شده ،این دو تیم فرداشب در سانتیاگو
برنابئو با هم روبهرو میشوند .این جشن رســمی قهرمانی رئال در اللیگای
این فصل است و احتماال برنامهای پرسوز و گداز برای جدایی مارسلو و شاید
گرت بیل و ایسکو که نسبت به مارسلو همدلی کمتری بهخود جلب میکنند.
  رئال امشب در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو رسما سیوپنجمین قهرمانی در
اللیگا را جشن میگیرد .آنها 24بار هم نایبقهرمان شدهاند .بارسا 26قهرمانی
و 27نایبقهرمانی دارد.
  فعال در مادرید همه حواسها به فینــال هفتم خرداد و همچنین تصمیم
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امباپه برای ماندن در پاریس یا آمدن به پایتخت اسپانیا معطوف است .امیر
قطر و رئیسجمهور فرانسه در روزهای اخیر با امباپه تماس گرفتهاند تا او را
متقاعد به ماندن در پاریسنژرمن کنند .رئال مادرید باید با 2
کشور ثروتمند بجنگد.
آ نچلو تی
  رئــال بــا یکامتیــاز در این بــازی بــه امتیازات
که در بازی بــا کادیس به
اتلتیکومادرید در فصل پیش میرســد که قهرمان
بیشــتر بازیکنان اصلی استراحت
شده بود .رئالیها فصل پیش 2امتیاز از قهرمان کمتر
داده بود ،حاال آنها را برای هماهنگشدن
جمع کرده بودند.
بیشتر در ترکیب نیاز دارد .بنزما ،مودریچ،
  برای چهارمین فصل پیاپی امتیازات تیم قهرمان
یگردند.
وینیسیوس و کورتوا به ترکیب برم 
لیگ به 90نمیرســد .اگــر رئال فرداشــب ببرد،
بنزما 5روز اســتراحت کــرده و در
بهترین عملکرد امتیازگیری را از فصل 2017-18
مرخصــی بــوده اســت.
به اینسو خواهد داشت.

دوست نداری این موضوع دوستانه حل
شود؟ هواداران استقالل از تو خاطرات خوبی دارند
و با این وضعیت ممکن است دلخور شوند.
همانطور کــه بارها گفتــم این موضوع هیــچ ربطی به
رابطه من و هواداران ندارد .من همیشــه عشق و محبت
آنها در یادم میماند .همیشــه بین هواداران استقالل و
شماره33تیمشــان یک رابطه مثبــت و دوطرفه وجود
داشت و همیشه آن رابطه خوب بین ما باقی میماند .این
بحثهایی که دارد میشــود بین من و نفراتی در داخل
باشگاه است که خیلی از آنها نامهربانی و بیاحترامی دیدم.
وقتی من باشگاه استقالل را ناخواسته و به اجبار ترک کردم
حتی یکبار هم حاضر نشدند تماس بگیرند و جویای حالم
شوند .حتی حاال که مجبور شدم شکایت را به فیفا برسانم
هنوز هیچ اقدامی از سوی باشگاه استقالل صورت نگرفته
است.

از لحاظ فوتبالی االن وضعیتات چطور
است و کجا بازی میکنی؟
من در خانه کنــار خانوادهام هســتم .واقعا دارم لذت
میبرم چون مدتی بود پیش آنهــا نبودم و واقعا از این
موضوع خوشــحالم که کنارشان هســتم .االن دارم
کســبوکارهای خارج از فوتبالــم را انجام میدهم و
این تابســتان در مورد فوتبالم تصمیم میگیرم که به
بازی کردن ادامه بدهم یا نه! بعد از سختیهایی که در
استقالل و دوران بعد از آن کشیدم ،مشکل است وارد
یک چالش جدید شوم .باید بنشینم فکر کنم که زندگی
فوتبالیام را چگونه پیش ببرم .ولی خیلی خوشحالم و با
یک حال خوب در مورد آیندهام تصمیم خواهم گرفت.
وضعیت استقالل را تا چه حد پیگیری

میکنی؟
این فصل پیگیر بازیهای اســتقالل بــودم و االن هم
میدانــم در 3هفته به پایان لیگ بــا اختالف 9امتیاز
قهرمان شــدهاند .از 10هفته مانده به پایان لیگ من
پیگیر مسابقات بودم و میدانســتم استقالل قهرمان
میشود .چون رقبای همیشگی استقالل شرایط خوب
سالهای قبل را ندارند و آنچنان قوی ظاهر نشدهاند.
البته باید تأکید کنم از موقعی که من به لیگ ایران آمدم
و بازیها را دنبال کردهام احساس میکنم لیگ ایران
سال به سال ضعیفتر میشود و این خبر خوبی برای
فوتبال ایران و بهخصوص تیم ملی ایران نیست .ولی تنها
نکته مثبت این است که استقالل قهرمان میشود و جام
را میبرد .این یک خبر خوب برای همه آبیدالن
ازجمله من اســت که باعث خوشحالیمان
سالهایی
میشود .آن هم بعد از 10سال که نتوانسته
خیلی
بودم
که در استقالل
بود این عنوان را کسب کند.

سختیها کشــیدم ولی در

قبالش محبت و عشق هواداران
بهنظر شــما دلیل
اصلی اینکه استقالل در چند
را نمیتوانم فراموش کنم و باعث
سال گذشــته نتوانسته بود
شــدند برای من یک قلب آبی
قهرمان لیگ شود چیست؟
باقی بماند .برای تیم ملی ایران
دالیل خیلی زیاد و متعددی بود که
و باشگاه سابقم استقالل
من به آنها برخوردم ولی بهتر اســت
آرزوی موفقیــت
راجعبه آنها حرف نزنیم چون استقالل این
میکنم.
فصل قهرمان شد .هیچوقت نباید در گذشته
دســتوپا زد چون در این صورت نمیشود رو به
آینده روشن قدم برداشــت .حاال که استقالل قهرمان
شــده ،دیگر کســی راجعبه عدمموفقیت این تیم در
10سال قبل صحبت نمیکند .همه میگویند استقالل
قهرمان لیگ است و برای فصل آینده هم مدافع عنوان
قهرمانی خواهد بود.
نظــرت دربــاره قرعه ایــران در
جامجهانی 2022قطر چیست؟
درباره تیمملی ایران میدانم که قبل از اسکوچیچ شرایط
خوبی نداشت و حتی خیلیها باور نداشتند ایران از مرحله
مقدماتی باال بیاید .ولی وقتی اسکوچیچ آمد تمام بازیها
را برد و به مرحله بعد رسیدند .تا جایی که خاطرم هست
ایران تا حاال به این راحتی به جامجهانی صعود نکرده
بود .احســاس میکنم ایران میتواند از گروهش در
جامجهانی صعود کند و این فقط منوط به 90دقیقه
بازی نمیشود .روند آمادهسازی و خیلی شرایط خوب
دیگر که باید برای تیم ملی فراهم شود جزو فاکتورهای
تعیینکننده هستند .امیدوارم این موفقیت برای ایران
اتفاق بیفتد چرا که اتفاق خیلی خوبی هم برای اسکوچیچ
و هم برای مردم ایران خواهد بود.
تو در ســطوح باالی فوتبال اروپا
بازی کردی و بعد پا به فوتبال ایران گذاشــتی.
تفاوتهای این دو فوتبال در چیست؟
میتوانم بگویم اختالف فاحــش و تفاوت زیادی بین
فوتبال ایران و اروپا وجود دارد .آنطور که من در فوتبال
ایران دیدهام ،فوتبالیستها خیلی جنگندهاند .از لحاظ
فیزیکی و مقاومتی تواناییهــای خیلی خوبی دارند
ولی از نظر تکنیکی قابل قیاس با اروپا نیســتند.
تفاوت را در آنجا میشــود دید که وقتی
یــک
بازیکنان برتر ایران به اروپا ترانســفر
من
که
بزرگ
مشکل
میشوند تازه مســائل تکنیکی و
دیدم مســائل زیرساختی
تاکتیکی را یاد میگیرند چون
تا آن زمان اصال برخوردی با
اســت .فقط تعــداد خیلی کمی
این مسائل نداشتهاند .بهنظر
ورزشــگاه دیدم که از امکانات خوبی
من این ضعف بزرگ فوتبال
برخوردار بودند .اســتادیوم ،زمین خوب
ایران اســت .باید از پایهها
و امکانات کلی که یک باشــگاه حرفهای
شروع کنند و از این لحاظ
باید داشته باشد .ما میبینیم که خیلی
کیفیتشــان را باال ببرند و
از باشگاهها میخواهند به رقابتهای
این چیزی است که اختالف
آســیایی بروند اما واجد شرایط
فوتبال ایران با اروپا را نشــان
نیستند .در کل امکاناتی که باید
میدهد.

داشته باشــند را ندارند.
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منهای فوتبال
تاراز -پیکان ،سانتوری -شهداب

تاراز قزاقســتان و ســانتوری ســانبرد ژاپن به مرحله
نیمهنهایی والیبال جام باشــگاههای آسیا صعود کردند
و امروز برای صعود به فینال باید از سد پیکان و شهداب
بگذرند .سانتوری در 3ســت تیم الریان قطر را شکست
داد و برای این پیروزی کار ســختی نداشــت؛ ،20-25
20-25و  22-25نتایج ستها بود .سانتوری عصر امروز
باید با برنده شهداب و گاز جنوبی عراق بازی کند ،این دو
تیم عصر دیروز بازی کردند و با توجه به نتایج قبلی بهنظر
نمیرسید شهداب کار سختی برای شکست دادن نماینده
عراق داشته باشد .در دیگر بازی مرحله یکچهارم نهایی
تاراز تیم ناخون راتچاســیمای تایلند را شکســت داد.
نماینده تایلند ست اول را  20-25از دست داد و با اینکه
در ســت دوم رقابت نزدیکی داشت و توانست 22-25به
پیروزی برسد اما در ستهای ســوم و چهارم 17-25و
18-25بازنده شد .تاراز امروز در مرحله نیمهنهایی باید
با برنده بازی پیکان و اربیل عراق بازی کند .با شانسی که
پیکان برای پیروزی در بازی عصر دیروز داشت ،امروز باید
جدال این دو تیم برای فینالیست شدن دیدنی باشد.

صعود به اورست
یعنیطالیالمپیک

افسانه حسامفرد که در سکوت خبری به باالترین نقطه جهان رسید،
میگوید یکمیلیارد تومان برای این صعود هزینه کرده است بدون اینکه
فدراسیون یا وزارت ورزش حمایتش کنند

والیبال و یک مصدوم دیگر

یک بازیکن دیگر از اردوی تیم ملی والیبال کم شــد.
طبق آخرین خبر امیرحسین فرهادی که از ملیپوشان
جوان و تازهوارد به اردوی تیم ملی است ،مصدوم است
و نمیتواند تمرینات را ادامه بدهد .فرهادی که ســال
پیش برای ســایپا بازی کرد ،تا 2ماه نمیتواند تمرین
والیبال داشته باشد .بعد از جواد کریمی ،میثم صالحی
و علیاصغر مجرد ،فرهادی هم به جمع مصدومان تیم
اضافه شد و لیگ ملتها را از دست داد.

لیلی خرسند | نوشته« :دیوانگی پوشــیدن لباس سیمرغ است ،چیزی که تو دیگر مجبور نیستی
رفتارت را توجیه کنی ».دیوانگی؟ شاید دیوانگی باشد که یکمیلیارد تومان از جیب هزینه کنی،
یک ماه روی برف و یخ باال و پایین کنی تا به قله برسی ،به اورست ،به بام جهان ،به ارتفاع 8هزار و
848متری .در باالترین نقطه باشی ولی تا خودت فریاد نزنی ،دیده نشوی .افسانه حسامیفرد روز
24اردیبهشت تصویر خودش را روی قله اورست ضبط کرد و تا زمانی که این تصویر را روی صفحه
اینستاگرامش به اشتراک نگذاشت خبری از این اتفاق مهم منتشــر نشد .همانطور که وقتی قله
8هزار و 163متری را فتح کرد ،کسی ندید و نشنید .نهتنها او که در کوهنوردی ،زنان دیگر هم دیده
نمیشوند .بعد از صعود افسانه به اورست ،نوشته بودند بعد از سال2005که الله کشاورز و فرخنده
صادق به اورست رفتند ،دیگر زنی از ایران به اورست نرسید .ولی همین 9سال پیش بود که پروانه
کاظمی ،اورست و لهوتسه را با هم صعود کرد .بعد از صعود حسامیفرد حتی فدراسیون کوهنوردی
هم حاضر نشد خبری از این صعود روی سایت منتشر کند .این در حالی است که حسامیفرد رئیس
هیأت کوهنوردی خراسان شمالی است.

کشتی تا نیمهشب

روز اول مسابقات کشتی آزاد نونهاالن قهرمانی کشور که
به میزبانی سنندج برگزار شد ،با مسئله بزرگی همراه بود.
مسابقات روز اول تا بامداد طول کشید و این اتفاق اعتراض
بسیاری از مربیان و خانوادهها را به همراه داشت .بعد از این
اتفاق ابراهیم مهربان ،دبیر فدراسیون با دستور علیرضا
دبیر صبح روز دوم راهی سنندج شد تا علت این بینظمی
و اخالل مشخص شود .مهربان تأیید کرده که مسابقات
روز اول تا بامداد روز بعد ادامه داشته است« :مسابقات در
هیچ مقطعی نباید از ساعتی که مشخص شده ،بیشتر طول
بکشد اما متأسفانه مسابقات روز اول تا بعد از نیمهشب هم
ادامه داشت و هیچ توجیهی از برگزارکنندگان قابلقبول
نیســت ».بهگفته مهربان قرار است مســابقات فرنگی
بهمدت 2روز و هر روز در 6وزن برگزار شــود تا اتفاقات
مسابقات آزاد تکرار نشود .تیرماه امسال مسابقات قهرمانی
نونهاالن آسیا برگزار میشود و مسابقات قهرمانی کشور به
نوعی انتخابی مسابقات آسیایی است.

تا قبل از اینکه ویدئوی صعود به اورست را
در صفحه اینستاگرامتان منتشر کنید ،خبری از شما
نبود .صعود به اورست از کجا شروع شد؟

روزهای قبل از صعود بیشــتر باید روی
ی و ذهنیتان تمرکز میکردید اما
ی بدن 
تمرین و آمادگ 
بهدنبال پول بودید .استرس نداشتید که وام ندهند؟

وقتی میخواهی وارد فضای ورزشی بشوی ،فشارهای روانی
سنگینی را باید تحمل کنی .به جای اینکه این فشار از روی
من برداشته شود و تمرکزم بیشتر روی کارم باشد ،بیشتر
دغدغه هزینه ،ویزا ،ثبتنام و ...را داشتم.
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ساده

پروسه همهواییتان چقدر طول کشید؟

چند دقیقه روی قله بودید؟

حدود 12تا 13دقیقه .به انــدازهای که بتوانم یک ویدئو و
چند عکس بگیرم .خیلی هوا سرد بود و نمیشد بیشتر ماند.
بعد از این قرار است چه اتفاقی بیفتد؟

بعضی از کوهنوردها هدفشــان صعودهای فنی اســت،
بعضیها میخواهند بــه 7قله مهم 5قــاره بروند و برای
بعضیها هم مثل من صعودهای 8هزار متری مهم است.
ورود به باشگا ه 8هزارتاییها؟

برای ورود به این باشگاه باید به 14قله صعود کنی .هزینهها
باالست .من چون با هزین ه شخصی صعود میکنم در چند
سال آینده شاید بتوانم به دو سه قله دیگر بروم .میخواستم
اورست و لهوسته را با هم صعود کنم اما هزینه راکه اعالم
کردند دیدم دیگر در توانم نیست و منصرف شدم.

 2-3نوبت به کمــپ یک و دو رفتیم و آنجــا خوابیدیم تا
بدنهایمان عادت کند .دو بار هم بــه ارتفاع 6هزار متری
رفتم .ارتفاع 6500متر و 7هــزار متری را هم رفتم تا بدنم
برای ارتفاع باالی 8هزار متر آماده شود4 .اردیبهشت که
اعالم کردند هوا خوب است ،صعود را انجام دادم و ساعت 8و
10دقیقه صبح روی قله بودم.

ی هستم و بهعنوان پزشک کوهستان هم کار
پزشک عموم 
میکنم .اگر عشق و عالقه باشد ،سختیها کوچک میشوند.

اسم اورست خودش به تنهایی بزرگ است و
استرس دارد .وارد منطقه که شدید ،نترسیدید و نگران
نشدید که نتوانید صعود کنید؟

شما بجنوردی هســتید .تصور این است
که فقط آنهایی که در شهرهای بزرگ هستند کارهای
بزرگ انجام میدهند.

برای خودم شعاری دارم و همیشه تکرارش میکنم و به
دوستانم هم میگویم که در هر شــرایطی رویاهایتان را
دنبال کنید .در جامعه ،ما زنــان یاد نگرفتهایم که دنبال

پزشک هم هستید .دو کار سخت را با هم
انجام می دهید.

قطعا تصور همین است .خیلیها نمیدانند بجنورد کجاست
و چقدر ورزشکار دارد .بجنورد ورزشکار خوب زیاد دارد و
من کوچکشان هستم.

 -1گرداگرد دهان -دیدن اجرام
آسمانی به کمک تلسکوپ -زین
و برگ اسب -دریافت
 -2نویسنده نروژی رمان فلسفی
دنیای سوفی -کتف
 -3پســوند شــباهت -نوعی
بازی بــرای ســنجش مهارت
هدفگیری -سوره صدوهفتم
قرآن
 -4خنککن -ســمت چپ-
بستر
 -5بازشدن غنچه گل -فرشته
مهر در آیین زرتشتی
 -6مشهور -دشنامگو -زاپاس
 -7مــدت زمان طوالنــی -از
اجزای چشم -تکرار حرفی
 -8فرمانده -از بزرگترین جزایر
ایتالیا -نوزاد گوسفند
 -9تپه کوچک -از روی اجبار-
ضربهای در بدمینتون
 -10سخن ،گفتار -روغن نخل-
شیطان
 -11سرشــار -ســاز بــادی
بلوچستان
 -12وعده دادهشده -تکیه کالم
درویش -آدمکش
 -13ســر و ته -توهینآمیز-
کامیون ارتشی
 -14نوعــی خطکش -آخرین
پادشاه فرانســه که در انقالب

فرانسه اعدام شد
 -15سرزنش -مجموعهای
از داد ههــای مرتبــط در
کامپیوتر -از الفبای فارسی-
صوت شگفتی
عمودی:

 -1اجــداد -لبخنــد به لب
دارد -زائو ترسان
 -2نــور کــم -از خواهران
برونته -ورزشی رزمی
 -3تقویــم -از شــبکههای
تلویزیونــی برو نمــرزی
صداوسیما
 -4عریان -بیحرکتشدن-
حشره نیشدار
 -5شکار -ماورا -نام کوچک
هیتلر
 -6پستفطرتی -خانم کارآگاه
داســتانهای آگاتاکریستی-
نغمه
 -7محتاج غذا -اســتخوانی
در گوش -حرف دهن کجی
 -8انجمــن بینالمللــی
حملونقل هوایــی -به حد
اعتدال رساندن -اثر تربیتی
ژان ژاک روسو
 -9تکــرار حرفــی -یاقوت
سرخ -بیخبر از خود
 -10پیامبــری کــه خانه

کعبــه را بنــا نهــاد -پیوســته-
پرجمعیتترین شهر در مرکز چین
 -11خویشــاوندی -دوســتان-
گهواره
 -12امانتی -دو رنگ -همسر مرد
 -13از عالئم نگارشی -بازی مفرح
روی میز لبهدار
 -14آغشــته به خون -انحراف-
پرنده لذیذ گوشت
 -15خــــواری -حــــاصل-
نمایشنامهای از اسکار وایلد ایرلندی
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22فروردین سفر از ایران شروع شــد و 24اردیبهشت به
قله صعود کردم .صعود به اورســت  45تــا  60روز طول
میکشــد چون بدن نیاز به همهوایــی دارد ولی بدن من
خیلی زود به شرایط عادت کرد .در منطقه ایران صعودها
تابستان انجام میشود اما در منطقه نپال صعودها را مهر
یا فروردین و اردیبهشت انجام میدهند چون با گرم شدن
ف یخچالها باز میشود و احتمال ریزش هست .تا
هوا شکا 
قبل از قله ،یک کمپ پایه داریم و 4کمپ اصلی .خیلیها
از منطقه خومبو که کمپ پایه آنجاست وحشت دارند اما
وقتی من به آنجا رسیدم بهخودم گفتم اینجا همانجایی بود
که باید میآمدم .آنجا پر از تودههای بزرگ برف و یخ است
و هر لحظه ممکن است ریزش کند اما برای من زیباترین و
عجیبترین جایی بود که میدیدم و جاذبه زیادی داشت.

وقتی رسیدید چه شد؟

حس خیلی خوبی داشتم .حس رسیدن ،حس رهایی .

باالی یک
میلیارد تومان
برای رفتن به
اورست هزینه
کردم.چون با
هزینه شخصی
صعود میکنم
در چند سال
آینده شاید
بتوانم به دو سه
قله دیگر بروم.
میخواستم
اورست و
لهوسته را با
هم صعود کنم
اما هزینه را که
اعالم کردند
دیدم دیگر در
توانم نیست و
منصرف شدم
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زمین داشتم و میخواستم بفروشم ولی چون دیدند من
به پول نیاز دارم میخواستند با قیمت کم بخرند و بهخاطر
همین منصرف شــدم .وام گرفتم و خــودم هم پسانداز
داشتم .وام هم یک هفته مانده به پایان سال آماده شد.

اعداد  1تا  9را طوري در خانههاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها ،ستونها و مربعهاي كوچك  3در  3يكبار
ديده شود .پاسخها در ادامه آمده است.
7
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7 4

چطور تامین کردید؟ مثــل زندهیاد لیال
اسفندیاری خانه فروختید؟

هزینههای سفر با خودتان بود؟

متوسط

از حضور در اورست بگویید .از روزی که به
کمپ رسیدید و راهی قله شدید.

چقدر شد؟

بله ،همه هزینهها را خودم دادم .نه اسپانسر داشتم و نه از
فدراسیون و وزارت ورزش پولی گرفتم.
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ساده

دستشان درد نکند.

باالی یک میلیارد تومان.

هر کسی که کوهنوردی را بهعنوان ورزش انتخاب میکند،
صعود به اورســت هدف اصلیاش میشود .صعود به همه
قلههای باالی 8هــزار متر به اندازه طــای جهان ارزش
دارد و اما رفتن روی قله اورســت ،در حد طالی المپیک
اســت .الزمه صعود به این قله این اســت که به یکی دو
قله باالی 8هزار متر بروی و خــودت را محک بزنی .بعد
از اینکه به ماناسلو رفتم ،دیدم توانایی صعود به اورست را
دارم.

روزهای گذشته شایعه شــد وزارت ورزش از مدیریت
فدراسیون دوومیدانی و ســطح ورزشکاران این رشته
راضی نیست و از هاشــم صیامی رئیس این فدراسیون
خواسته اســت که اســتعفا دهد .اما صیامی هم خبر
استعفا و هم درخواست وزیر را رد کرده و به ایرنا گفته
اســت« :من منتخب مجمع هســتم و وزیر ورزش هم
همواره از من حمایت کرده است».

بعد از صعود به شما و بقیه هیمالیانوردها
روی سایت تبریک دستهجمعی گفتند.

خودتان نخواستید یا کمک نکردند؟

بعد از این صعود مصمم شدید به اورست

بروید؟

اردو داشتیم و در اردو گفتند که شما هنوز توان صعود به
اورست را ندارید!

جذب اسپانسر در رشته کوهنوردی سخت است و این کار برای
زنان سختتر .بعد از بازگشت از ماناسلو 6-7ماه فرصت داشتم
تا برای رفتن به اورست اسپانسر بگیرم ولی هر چه تالش کردم
به نتیجه نرسیدم .اما چون هدفم برای صعود جدی بود ،خودم
هزینهها را تامین کردم و هزینهها هم خیلی باال بود.

از ســال1378کوهنوردی میکنم و  6-7سال است که
فعالیتهای بر ونمرزیام را شروع کردهام .آخرین صعودم
را مهر ســال1400انجام دادم .به ماناســلو رفتم که جزو
قلههای باالتر از 8هزار متر اســت .این صعــود برای زنان
چ كجا خبری از این
ارزش مدال طالی جهانی را دارد اما هی 
صعود منتشر نشد.

صیامی هم میرود؟

جدولاعداد | 4209

چرا فدراسیون از شما حمایت نکرد؟

رویاهای خودمان باشیم .خانواده ،کار و ...جزو اولویتها
هســتند اما یک زن نباید خودش را فراموش کند و باید
برای خودش زندگی شــخصی و رؤیا داشته باشد و برای
رســیدن به آنرؤیا تالش کند و بجنگد .من از 20سال
پیش رؤیای رفتن به اورست را داشتم و وقتی هم که پا به
منطقه گذاشتم به تنها چیزی که فکر میکردم رسیدن
به آن باال بود.
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توفان وحشت
در بازار ارزهای دیجیتال

ترور شخصیت پدر
محبوبیت او را افزایش داد

چالش امنیت دریا
برای گردشگران

22

23

24

رمزارزها ،روزهای بسیار سختی را
سپری میکنند اما همچنان امیدوارند

زندهیاد حجتاالسالم والمسلمین غالمرضا
حسنی ،به روایت فرزندش

عددبازی

میز خبر

غریق ،آزادسازی سواحل و  ...در گیالن
مطالبات منجیان 
و گلستان از مواردی است که باعث چالش شده است

12میلیون
مجرد

پنجشنبه29اردیبهشت17 1401شوال 1443سالسیام شـماره8500

هماکنون در کـشور داریم.
بهگفته رئیس مـــؤسسه
تحقیقات جمـعیـت کشور
میانگین ســنی جمعیت
کشور در ۳۰سال آینده به
حدود  ۴۸سال میرسد و
میتوان گفت در سال ۱۴۳۰
حدود ۳۳درصد از جمعیت
کشور سالمند میشود.

22هزار و
913نفر
از متقاضیــان مشــمول
در نوبــت پنجــم وام
بازنـشـســـتگان ،وام
ضروری 12میلیون تومانی
را دریافت کردنــد .این
وام بــه بازنشســتگان و
وظیفهبگیران کشــوری
ارائه میشــود .ثبتنام
اینترنتی دوره جدید این
وام برای سال  ،۱۴۰۱تا پایان
اردیبهشتماه جاری ادامه
دارد.

گزارش میدانی همشهری از مرکز پاسخگویی به جاماندههای یارانه که تمام کارکنان آن از افراد دارای معلولیت هستند و ماجرای تماس گیرندگان را روایت میکنند
گزارش

مریم سرخوش
روزنامهنگار

«ســام ،وقتبخیر ،کد 670هســتم ،بفرمایید».
این آغــاز گفتوگــوی اپراتور مرکز پاســخگوی
سامانه  6369است با یکی از جاماندگان یارانههای
افزایشیافته دولت .یک نفر از آن سوی خط فریاد
میکشــد که حقوق ماهانهاش کمتر از 3میلیون
تومان اســت اما یارانه برای او واریز نشــده« .کد
 »670به پشــتی ویلچرش تکیه میدهد و سعی
میکند پاسخ آرامی به تماسگیرنده عصبانی بدهد.
تماسگیرنده نمیداند کد  ،670زن جوان 24ساله
دارای معلولیت جسمی  -حرکتی است و حاال روی
ویلچر نشسته و جوابش را میدهد .تمام اپراتورهای
مؤسسه «نیکوکاری رعد» ،دارای معلولیت جسمی
 حرکتیاند؛ مؤسســهای که بهعنوان پشتیبانو مشــاورههای مردمی در بخش یارانهها انتخاب
شد ه اســت .در اتاقهای مؤسســه ،کاربرها روی
ویلچرهایشانپشتسیستمهایکامپیوترینشسته
و پاسخ افرادی را میدهند که گاهی عصبانی و گاهی
هم نگران از واریز نشدن یارانههای جدید هستند.
بهگفته خودشان در برخی تماسها ،مردم به آنها
ناسزا میگویند و گاهی توهین میکنند .بعضی هم
از همانشــروع مکالمه از غصهها و مشکالتشان
میگوینــد .وظیفه آنها اما راهنمایــی مردم برای
پیگیری و ثبت شکایتهایشــان اســت .بهگفته
«علیرضا آتشک» ،مدیرعامل این مؤسسه ،در2هفته
گذشــته که ماجرای مردمیسازی یارانهها مطرح
شده تماسهای مردمی بهشدت باال رفته« :روزانه
40هزار تماس از طریق سامانه  6369در سه شیفت
کاری پاسخ داده میشــود .در کنار آن هم سامانه
 09200006369وجود دارد که همزمان میتواند
2هزار تماس را با گرفتن کد ملی و شماره موبایل
پاسخ دهد .بیشترین تماسها اعتراض به دهکهای
معیشتی است30 .ســؤال یارانهای استخراج شده
که اپراتورها به آن پاســخ میدهند ».کارکنان این
مؤسسه میگویند قبال مردم تماس میگرفتند و
درباره اینکه چطور پس از ازدواج یارانهشان را منتقل
کنند ،یا چطور برای فرزند جدیدشان یارانه بگیرند،
سؤال میکردند حاال اما تمام تماسها ،اعتراض به
واریز نشــدن یارانهها و حساب نکردنشان در دایره
یارانه بگیران خالصه میشود.
از اینکه کار میکنم احساس رضایت دارم

بیش از نیمی از اپراتورهای این مؤسسه (65درصد)
زن هســتند و 35درصد ،مرد« .فاطمه اشــتاد»،
همان کد  670است که پس از چند تماس متوالی
و بدون وقفه یک فرصت کوتاه برای پاســخگویی
به سؤاالت همشــهری پیدا میکند .او میگوید:
«تمام تماسهایمان از ســوی مردمی اســت که
یارانه نگرفتهاند و حاال بــه روزی 400تماس هم
رسیده است .ما پیش از این ،پشتیبانی یارانههای
معیشــتی را انجام میدادیم اما از 2هفته پیش که
واریز یارانهها تغییر کرد ،برخی مشمول آن نشدند
و حاال وضعیتشان را پیگیری میکنند .ناراحتاند
و گاهی با لحن بســیار تند با ما صحبت میکنند.
تنها وظیفه ما گوش دادن به صحبتهایشــان و

یکی از اپراتورها میگوید :مردم با ما

دعوا میکنند که چرا یارانه برایشــان

واریــز نمیشــود .برخــی توهیــن
میکننــد .بعضــی هم میگوینــد آنجا
چهکار میکنید که یارانه ما پرداخت

نمیشود؟

دادن راهکار اســت .ما از برخورد بــد آنها ناراحت
نمیشــویم ،چرا که آموزش دیدهایم درکشــان
کنیم ».او میگوید 6سال است که اپراتوری میکند
اما در این مدت مردم مشکالتی را مطرح کردهاند که
اصال نمیتوان آنها را عنوان کرد« :کارمان ســخت
است و دائم با مشکالت مردم سروکار داریم .گاهی
مردم از نقاط دورافتاده و محروم تماس میگیرند
و چیزهایی میگویند که واقعا تلخ است .بسیاری
از آنها درباره غمهایشــان با ما صحبت میکنند،
شــرایط زندگیشــان را میگویند و اینکه گاهی
غذایی برای خوردن ندارند ».او درباره مشــکالتی
که ممکن است در شرایط کاری با وجود معلولیت
جســمی  -حرکتیاش با آن مواجه شود ،توضیح
میدهد« :به این باور رسیدهایم که محدودیت برای
همه وجود دارد حتی برای کســانی که از سالمت
کامل برخوردارند .ما این محدودیتها را حل کرده
و با آنها کنار آمدهایم .مشکالت زیادی وجود دارد و
در تمام سالهای گذشته تکرار شده اما من هر روز
سرکارم حاضر میشــوم و از این شرایط احساس
رضایت دارم».
بهترین شغل دنیا را داریم

«اکبر موسیلی» ،هم تقریبا 6سال است اپراتوری
میکند«:درباره افرادی که شرایط ما را دارند و به هر
عنوانی دارای معلولیتاند ،یکی از بهترین شغلها،
پشتیبانی و مشاوره است .حتی با حداقل و حداکثر
معلولیت جسمی  -حرکتی هم میتوانیم این کار
را انجام دهیم .جز وزارت کار ،نهادهای دولتی هم
باید امور پشتیبانی و پاســخگویی را به افراد دارای
معلولیت بدهند تا ظرفیت شــغلی ما افزایش پیدا
کند ».او البته معتقد است که حقوقشان با اینکه
براساس قانون کار تعیین شده اما نسبت به کاری
که انجــام میدهند ،پایین اســت« :در تمام دنیا،
اپراتورها بهعنوان «کالسنتر» جزو مشاغل سخت
به شمار میروند ،چرا که باید دائم پاسخگو و بهروز
باشند .از سوی دیگر هربار اطالعات تکراریدادن
به مردم باعث میشود ،فرســایش روحی  -روانی
داشته باشیم ،با وجود این سختی کار نداریم .برخی
از دوستان ما بعد از سه تا چهار سال کار در این حوزه،
دیگر قادر به ادامه فعالیت نیســتند چون مشکل
روحی  -روانی برایشان بهوجود میآید».
چراکارکردنافراددارایمعلولیتاینقدرجذاباست؟

«مشکل اینجاست که بیشتر افراد تماسگیرنده به
راهنماییهای ما گوش نمیدهند ،فکر میکنند که
ما با کلیک کردن روی یک کلید ،میتوانیم یارانه

آنها را واریز کنیــم ».اینها صحبتهای یکی دیگر
از اپراتورهای مؤسسه است .او میگوید« :بیشترین
تماسهای ما از خوزستان ،بندرعباس ،کهگیلویه و
بویراحمد و حاشیه شهر تهران است .یک نفر تماس
میگیرد و با اینکه مالک 4خودرو اســت ،اما چون
در حاشیه شهر تهران زندگی میکند ،انتظار دارد
یارانهاش واریز شود .با ما دعوا میکنند که چرا یارانه
برایشان واریز نمیشود .وظیفه ما تنها راهنمایی این
افراد است و کار دیگری از دستمان برنمیآید .اما
زمانی که همین مسائل را میگوییم ،برخی به ما
توهین میکنند .بعضی هم میگویند شــما آنجا
چهکار میکنید که یارانه ما را پرداخت نمیکنند؟
این شرایط ســخت اســت اما قرار نیست با مردم
بجنگیم و باید اوضاع را مدیریت کنیم تا مشکلشان
حل شود ».او چنین شرایطی را باعث فشار کاری و
خستگی بیش از حد برای خود و همکارانش میداند
و معتقد است نهتنها برای خودشان چنین وضعیتی
دارند بلکه برای تمامی اپراتورهای پاســخگو اگر
مردم کمــی منصفانه برخورد کنند شــرایط کار
بهتر میشود « :گاهی مردم تماس میگیرند و از
مشکالتشــان میگویند ،تمام تالش ما این است
که به همه حرفهایشــان گوش دهیــم اما زمان
محدود است ».با اینکه میزان بیکاری در افراد دارای
معلولیت باالست اما این اپراتور از اینکه کار کردن
افراد دارای معلولیت تا این اندازه برای دیگران جذاب
است ،تعجب میکند«:ما فرقی با دیگر افراد جامعه
نداریم و میتوانیم به راحتی با مردم ارتباط بگیریم.
سالهاست آموزش دیدهایم و بهترین شرایط کاری
در این حوزه را داریم .ایکاش به جای این شرایط،
امکانات دیگری را بــرای ما فراهم میکردند .چند
روز پیش بهدلیل مشکلی که برای رانندگان ایجاد
شده بود ،ما سرگردان رفتن به خانههایمان شدیم.
خود من از یافتآباد تا آزادی را با ویلچر برقی به خانه
رفتم و ممکن بود در راه هزار و یک مشکل برای من
بهوجود بیاید».
آخرین کامپیوتر در انتهای اتاق مؤسســه ،متعلق
به « فرشاد عباسزاده» است که معتقد است این
شرایط و اســتفاده از ظرفیت معلوالن حرکتی و
جسمی مزیت خوبی برای آنهاست ،چرا که هیچ
فرصت شغلی برای آنها فراهم نیست« :این کار هم
سختیهایی دارد اما حداقل شغلی برای کار کردن
داریم و زیرنظر وزارت رفاه مشغول پاسخگویی به
جاماندههای واریز یارانهها هستیم».

مدیرعامل مؤسسه نیکوکاری و

کارآفرینی افراد دارای معلولیت:

در2هفتهگذشته و پساز

مردمیســازی یارانهها،

روزانــه 40هــزار تمــاس
از طریق سامانه 6369

در  3شیفت کاری پاسخ

داده میشود

بیشــترین تما سهــا از خوزســتان،

بندرعبــاس ،کهگیلویــه و بویراحمد و

حاشیه تهران اســت .یک نفر تماس

میگیــرد و بــا اینکــه مالــک 4خــودرو
اســت ،امــا چــون در حاشــیه زندگــی

میکند ،انتظار یاران ه دارد

70درصد افراد دارای معلولیت بیکارند

علیرضا آتشــک ،مدیرعامل مؤسسه نیکوکاری
توگو با همشهری درباره
رعد الغدیر است و در گف 
فعالیت این افراد توضیح بیشتری میدهد .بهگفته
او ،این مؤسسه یک سازمان مردم نهاد است که از
سال 80تاسیس شده ،مجوز آن سال 98از سازمان
تنظیم مقررات گرفته شده اما کار از سال 96شروع
شده بود «:در این مؤسسه به افراد دارای معلولیت
جسمی  -حرکتی ،از بدو تولد تا 40سالگی خدمات
داده میشــود که ارائه آموزش بــا مدرک فنی-
حرفهای و همچنین خدمات توانبخشی ،ازجمله
این اقدامات اســت ».براســاس اعالم «آتشک»،
آموزش توانبخشی و اشتغال ،اصلیترین خدمت
ارائه شده به این افراد است «:بخش اشتغال تعریفی
تحتعنوان کارآفرینی اجتماعی خیریه دارد .به
این صورت که ما برای حل یک معضل اجتماعی
برای معلــوالن که همان بیکاری اســت و میزان
شیوع آن در این افراد 70درصد است ،کار اقتصادی
انجــام میدهیم .البته ایــن کارآفرینی ،منفعتی
برای ما ندارد ،تمام منافع آن برای آموزش رایگان،
توانبخشی ،استفاده از کلینیکهای دندانپزشکی
و ...مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد ».او ادامه
میدهد«:در کارآفرینی اجتماعی ســه کار انجام
دادهایم که یکی از آنها ،مرکز تماس الغدیر است،
ما از سازمان تنظیم مقررات مجوز رسمی گرفتهایم
و بهعنوان نخستین مرکز تماس برای معلوالن ،آن
را فعال کردهایم ،دومین اقدام هم راهاندازی کارگاه
رعدجامه است که در آن لباس کار تولید میشود
و سومین اقدام ،کارآفرینی برای 100نفر از افراد
دارای معلولیت در خانه بهصورت تولید محصول
اســت .قراردادی هم با یکی از سایتهای معتبر
فــروش اینترنتی محصوالت داریــم که از طریق
آن 1100نفر را بهصورت مستقیم و غیرمستقیم،
مشــغول بهکار کردهایم ».براســاس اعالم
مدیرعامل مؤسسه نیکوکاری رعد الغدیر،
هماکنون 200نفر در این مؤسســه بیمه
هســتند و حداقل حقوق کار را دریافت
میکنند« :تالش ما این است که
یک اقدام فرهنگــی ایجاد کنیم
تا کار اپراتوری و پاسخدهی ،به
افراد دارای معلولیت داده شود.
بر همین اساس هم آموزشها را
انجام میدهیم و افراد را توانمند
کردهایم ».آتشــک درباره ایده
ایجاد این نوع کارآفرینی هم توضیح
میدهد «:سال 96در جشنوارهای

که در فرانسه برگزار شد شــرکت کردیم ،در این
جشنواره 190طرح در ارتباط با کارآفرینی شرکت
کرده بودند که ایده ما جزو 5طرح برتر دنیا انتخاب
شد .در همان جا مشاهده کردیم که چقدر از مراکز
تماس برای ایجاد اشتغال برای افراد دارای معلولیت
و در همه جای دنیا از این افراد بهعنوان نیروهای
توانمند اســتفاده میشــود ».او ادامه میدهد«:
پس از آن بود که تصمیم گرفتیم این افراد را برای
سامانه پاسخگویی در ارتباط با طرح مردمیسازی
و اصالح یارانهها که از سوی دفتر مطالعات معاونت
رفاه وزارت تعاون که یکی از شرکای اجتماعی در
حمایت از این افراد است و به ما برونسپاری شد،
آموزش دهیــم .افراد انتخاب شــده در دورههای
فن بیان ،کامپیوتر ،مهارتهــای دهگانه کنترل
خشم و مســائل اجتماعی و ...شــرکت کردند و
 3تا 6ماه هم کارآموزی داشــتند .بعد از آن وارد
چرخه کار شدند».
یکی از انتقادات آتشــک ،متفاوت نبودن شرایط
کار برای افراد دارای معلولیت نسبت به سایر افراد
است«:باید شرایط کاری این افراد فرق داشته باشد،
اما براساس قانون کار ،این افراد 8ساعت باید سر کار
باشند ،درحالیکه در همه جای دنیا از آنها در بخش
اشتغال حمایت میشود و ساعتهای کاریشان
حدود 6ساعت است .البته یک نکته برای این افراد
رعایت میشود و آن هم بازنشستگی آنهاست که
5سال زودتر انجام میشود ».بهگفته او ،البته تمام
افراد نیازمند شــغل در بخش پاسخگویی مشغول
بهکار نیستند ،برخی هم در خیاطی و صنایعدستی و
کارهای هنری فعالیت میکنند «:یکی از نکات مهم
این است که ما بهعنوان کارآفرین بخش خصوصی
با سرمایه اندک مشــغول بهکار هستیم که نیاز به
حمایت داریم .ما میتوانیم 500نفــر از این افراد
را در خانه مشــغول بهکار کنیم ،امــا هیچکس از
ما حمایت نمیکند .قانــون میگوید برای هر نفر
میتوان 100میلیون تومان وام گرفت ،ما میتوانیم
20میلیارد برای افراد تحت پوششمان وام بگیریم،
تا تجهیزات بخریم و آنها را در خانه و مؤسســات
مجهز کنیم ،اما بانکها به ما وام نمیدهند ،یکی از
مشکالت ما سرمایه در گردش است » .او میگوید«:
زمانیکه یک معلول مشــغول بهکار میشــود ،از
چرخه حمایت دولت خارج میشود ،ما میخواهیم
مردم بدانند که میتوان به معلول به جای بســته
ارزاق ،کار داد».
او درباره آمــار بیکاری افــراد دارای معلولیت هم
توضیح میدهد و میگوید «:آمارهای جهانی نشان
میدهد 7درصد از جمعیت کشــوری مانند ایران،
از نوعی معلولیت رنج میبرنــد ،بنابراین با توجه
به جمعیت کشــور ،این افراد 5میلیون و 600هزار
نفر هستند .اما افرادی که تحت پوشش بهزیستی
هســتند حدود یک میلیون نفر هســتند ،از این
تعداد 950هزار نفر معلول جســمی  -حرکتیاند
که میتوان برایشان اشــتغال ایجاد کرد .اما حدود
یک پنجم این افراد تحت پوشش هستند ».بهگفته
آتشــک ،بیکاری در جامعه جســمی  -حرکتی،
60درصد ،در نابینایان 75درصد و در ناشــنوایان
65درصد است .نرخ بیکاری در این
افراد 4برابر افراد عادی است بنابراین
باید بهشــدت از آنها حمایت شود.

عکس :همشهری /رضا نوراله

معلوالن مشغول پاسخگویی هستند

5میلیون و
 ۴۰۰هزار نفر
از دهکهای پایین جامعه
تحت بیمه همگانی سالمت
قــرار گرفتنــد .بهگفته
مدیرعامل ســازمان بیمه
ســامت ایران ،جمعیت
تحــت پوشــش کمیته
امداد و بهزیســتی نیز در
بخش بســتری بهصورت
رایگان تحت پوشش بیمه
خواهند بود و در سرپایی
نیز فقــط ۱۵درصد هزینه
میپردازند.

200مدرسه
جدید با ۱۰۰۰
کالس درس
با اولویــت جایگزینی با
مدارس کانکسی در دستور
کار بنیاد برکت قرار دارد
و این مرکز ۲هزار میلیارد
ریال اعتبار برای این منظور
تخصیص داده اســت .با
افتتاح این مدارس تعداد
مدارس آماده بهرهبرداری
و تکمیل شده برکت تا پایان
سال  ۱۴۰۱به ۲هزار مدرسه
میرسد.

 647هزار و
 ۲۰۹داوطلب
در آزمون کارشناسیارشد
ســال 1401دانشگاهها و
مؤسســات آموزشعالی
شــرکت کرد هانــد که
53درصد از آنهــا را زنان
تشــکیل میدهند .طبق
اعالم ســازمان سنجش
شرکتکنندگان این آزمون
در ســال 1401با افزایش
12هزار نفری همراه بوده
است.

27درصد از
داوطلبان
آزمون کارشناسیارشــد
در ســال گذشته موفق به
پذیرش در دانشــگا هها
شدند .پیشبینی میشود
که این آمار امسال به باالی
30درصد افزایش پیدا کند.
برگزاری این آزمو نها در
رشتههای مختلف تا جمعه
30اردیبهشت ادامه دارد.

ماجرایکمبودمقطعی
شیرخشکهایرژیمی
مسئوالن سازمان غذا و دارو دلیل کمبود مقطعی
در تامین شیرخشــکهای رژیمــی را تأخیر در
تخصیص ارز با کیفیت دانســته و در عین حال
اعالم کردند که شیرخشکهای رژیمی مشمول
دریافت ارز دولتی و غیریارانهای هستند و بر همین
اساس هم برای جلوگیری از خروج این فرآوردهها
از زنجیره توزیع و عرضه ،بخشــنامهای مبنی بر
الزام شــرکتهای پخــش و داروخانهها به ثبت
اطالعات فروش و عرضه شیرخشکهای رژیمی و
غذاهای ویژه در سامانه  TTACبه معاونتهای غذا
و داروی سراسر کشور ابالغ شد .همچنین سازمان
غذا و دارو اعالم کرد کــه درصورت عدمثبت این
اطالعات ،ســهمیه داروخانههای متخلف قطع
خواهد شد.
بهگزارش ایسنا ،رئیس اداره شیرخشک رژیمی
و غذای ویژه ســازمان غذا و دارو درباره وضعیت
ترخیص شیرخشکهای رژیمی از گمرک ،گفت:
«طبق تفاهمنامهای که در سال  ۱۳۹۷به امضای
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و وزیر امور
اقتصاد و دارایی رسیده است ،مقرر شده بود گمرک
نســبت به فراهم کردن امکان ارســال اطالعات
محمولههای فرآوردههای سالمتمحور که مرتبط
با سازمان غذا و داروســت ،از طریق سامانههای
الکترونیکی به ســازمان اطالع دهد؛ درحالیکه
سازمان غذا و دارو اطالعی از محمولههایی که از
بهمنماه سال گذشته در گمرک دپو شده بودند،
نداشت .به محض اعالم این دپو ،سازمان غذا و دارو
اقدامات مربوط به ترخیص این کاالها را ســریعا
پیگیری کرده و فرایند را آغاز کرد».
بهادر صید محمدیــان افزود« :با شــرکتهای
تامینکننده شیرخشکهای رژیمی جلسه برگزار
شد و شیرخشکهای رژیمی که بعد از آن جلسه
وارد گمرک شدند ،بهصورت بخش به بخش و با
اظهار شــرکتها ،همان روز یا نهایتا یک روز بعد
به شکل سیســتمی در ســامانه تی.تی.ای.سی
ترخیص شد.
رئیس اداره شیرخشــک رژیمی و غــذای ویژه
ســازمان غذا و دارو گفــت« :بعــد از ترخیص
شیرخشــکهای رژیمــی ،محمولــه بــرای
شناسهگذاری و الصاق برچسب اصالت بهصورت
بخش به بخش مســتقیما به انبارهای مربوطه
ارســال شــد .بعد از ترخیص مرحله به مرحله
محموله وارداتی از گمرک و شناسهگذاری آنها،
در تعطیــات عید فطر ،ایــن محمولهها به انبار
شــرکتهای پخش و به کل کشــور بهصورت
همزمان ارسال شد و در چرخه توزیع قرار گرفت
و بعد از تعطیالت عید فطر نیز بهصورت پیوسته
توزیع سراسری شیرخشــکهای رژیمی انجام
شــد ».صید محمدیان بــا بیان اینکــه تا تاریخ
 ۲۷اردیبهشــتماه بیــش از  ۶۸هــزار قوطی
شیرخشــک رژیمی توزیع شده اســت ،گفت:
«باید توجه کرد که فرایند ثبت ســفارش اقالم
ســامتمحور در ســامانه (تی.تی.ای.ســی) و
بهصورت اتوماتیک انجام میشود .بر این اساس
بعد از اینکه شرکت این اقدام را انجام داد ،ترخیص
بهصورت سیستمی انجام میشود».

نظامتامیناجتماعی
کشور اصالح شود
مرکز پژوهشهای مجلس شــورای اسالمی طی
گزارشی به بررسی بیمههای اجتماعی در قانون
اساسی پرداخت.
در بخشهایی از این گزارش آمده است« :تأمین
اجتماعی یکی از ارکان اصلی رفاه اجتماعی است
و در معنای جهانی عمدتا شامل «حمایتهایی
است که جامعه در قبال پریشانیهای اجتماعی
و اقتصادی پدید آمده به واســطه قطع یا کاهش
شــدید درآمد افراد ،ناشــی از بیماری ،بارداری،
حوادث و بیماریهای ناشــی از کار ،سالمندی،
بیــکاری ،ازکارافتادگــی ،فــوت و همچنیــن
رویدادهای ناشی از افزایش هزینههای درمان و
نگهداری خانواده (عائلهمندی) به اعضای تحت
پوشــش خود ارائه میدهد ».ایــن حمایتها با
همکاری و مشــارکت مــردم و دولتها محقق
میشود».
همچنین در این گزارش به بررسی ابعاد حمایتی
تامین اجتماعی اینگونه پرداخته شــده اســت:
«قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز تأمین
اجتماعی را در همه جهات «بازنشستگی ،بیکاری،
پیری ،ازکارافتادگی ،بیسرپرستی ،درراهماندگی،
حوادث و سوانح ،نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی
و مراقبتهای پزشــکی» حقی همگانی میداند
و دولت را مکلف به انجــام آن میکند .طرحهای
تأمین اجتماعــی از طریق ســازوکار بیمههای
بازنشستگی (مشــتمل بر بازنشستگی ،بیکاری،
پیری ،ازکارافتادگی) و بیمههای درمان (مشتمل
بر خدمات بهداشــتی ،درمانــی و مراقبتهای
پزشــکی) تحقق مییابند .بر این مبنا و مطابق با
اصول رفاهی قانون اساســی ،قوانین متعددی به
تصویب رسیده است .این قوانین در برخی حوزهها
کافی و در برخی دیگر دارای نواقص است».
در نتیجهگیری این گزارش تأکید شده« :درنتیجه
بررسی این موارد در گزارش ،بهنظر میرسد که
وضعیت کنونی تأمین اجتماعی در کشور بیش
از آنکه ناشی از غفلت قانون اساسی یا عدمانسجام
و پراکندگی آن باشد ،نشــانگر عدماجرای دقیق
همین مقدار از اصــول قانون اساســی و ضعف
ساختارهای سازمانی در تشخیص ،برنامهریزی
و حل مسئله است .هرچند قوانین و هنجارهای
حاکم بر نظام تأمیــن اجتماعی متعدد و مفصل
بوده و سعی در پیشــبرد اهداف تأمین اجتماعی
دارد ،اما این نظــام همچنان نیازمند اصالحات و
بازنگریهایی است».
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فناوری

اینترنت

انحصار فیبر نوری مخابرات
برداشته میشود

بحران سردرگمی در توییتر

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات درباره
رفع انحصار مخابرات در واگذاری اتصال
کاربران خانگی به شــبکه فیبر نوری و
کاهش هزینههای آن بــا هدف افزایش
سرعت اینترنت گفت :مخابرات ،بازیگر
اصلی نیست و قرار نیست همه کارها را مخابرات انجام دهد.
به گزارش همشهری آنالین ،عیسی زارعپور ادامه داد :ما روز
سهشنبه  ۸.۵میلیون پورت را با غیرمخابرات امضا کردیم که
راه بیندازند .بازیگران جدیدی هم به صحنه میپیوندند ،کما
اینکه این کار را در چند شــهر اصلی هم شروع کردیم .روز
سهشنبه نیز پروژه بوشهر را با شرکت صبانت شروع کردیم.
در قم هم شرکت شاتل بود و اصال کاری با مخابرات نداشت .با
ورود بازیگران جدید در عرصه واگذاری فیبر نوری در منازل
مردم ،فضا رقابتی و کار مخابرات هم بهتر خواهد شد و کیفیت
و قیمت نیز متحول میشود .وی با تأکید بر همکاری نکردن
مراکــز مخابراتی تهران با شــرکتهای خصوصی در اتصال
فیبر نوری منــازل گفت :ما این مســئله را اصالح میکنیم.
وزیر ارتباطات در پاســخ به اینکه آیا انحصــار از مخابرات
برداشته میشــود ،گفت :رفع انحصار طول میکشد .ما تازه
اول راه هســتیم .تمهیداتی هم اندیشیدهایم تا هزینه مردم
را کم کنیــم .در آینده نزدیک اعالم میکنیــم که اپراتورها
تجهیزاتشان را بهصورت قسطی در اختیار مردم قرار دهند.
وزیر ارتباطات وعــده راهاندازی  ۲۰میلیــون فیبر نوری
را طی  ۳ســال داده اســت .به تازگی هم وزارت ارتباطات
تفاهمنامهای را با  ۹اپراتور برای گسترش استفاده مردم از
فیبر نوری به امضا رساند .فناوری فیبرنوری میتواند باعث
جهش سرعت اینترنت ثابت در کشور شود.

فضا

مرگ «اینسایت» در مریخ

لندر اینسایت ناسا که برای انجام ماموریت بررسی
دقیقتر مریخ در این ســیاره حضور داشــت ،به
احتمال زیاد بهزودی توانایی ارسال داده و عکس را
به زمین از دست میدهد .به گزارش اسپیس ،این
لندر اگر چه هنوز در حال انجام فعالیتهای علمی
و ماموریتهای خود است ،اما بهدلیل وجود گرد و
غبارهای زیاد روی پنلهای خورشیدی ،توانایی
خود را برای ادامه کار از دســت میدهد .مقامات
ناســا در کنفرانس خبری اعــام کردند قدرت
اینســایت به یک دهم توان  ۵هزار وات ساعتی
آن هنگام فرود کاهش یافته اســت .کاتیا زامورا
گارسیا ،معاون مدیر پروژه اینسایت در آزمایشگاه
 JPLناسا به خبرنگاران گفت :زمانی که لندر روی
مریخ فرود آمد ،انرژی آن برای مدت یک ساعت
یا ۴۰دقیقه فعالیت کافی بود .انرژی ابزار اکنون
حداکثر برای ۱۰دقیقه فعالیت کافی اســت .اما
هنوز بهطور دقیق مشخص نیست اینسایت چه
زمانی برای همیشه روی مریخ خاموش میشود.

۱۲

مدیــر دبیرخانه کارگــروه صندوقهای
پژوهــش و فنــاوری کشــور از صــدور
12هــزار و 980ضمانتنامــه بــه ارزش
۸۲۵۰میلیارد تومان برای شرکتهای
دانشبنیــان خبــر داد .امیرحســام
بهــروز گفــت :قدمــت صندو قهــای
پژوهش و فناوری در کشور به ۲۰سال
میرسد که ۱۸صندوق براساس برنامه
سوم توسعه ایجاد شــدند و هماکنون
۶۳صندوق در کشور ثبت و ۶صندوق
مصوب شده است.

10

گروهــی از محققــان دانشــگاه کینگــز
لندن ،مؤسسه کارولینسکا و دانشگاه
اراسموس روتردام در مطالعه اخیرشان
۱۰ژن جدیــد مرتبــط بــا کمشــنوایی
و بخشــی از گــوش را کــه بــه ایــن دلیــل
تحتتأثیــر قــرار میگیــرد ،شناســایی
کردنــد .طبــق ایــن یافتههــا بخشــی از
حلزون گوش به نام stria vascularis
را میتوان بهعنوان هدف درمان و کمک
به افراد کمشنوا مورد مطالعه قرار داد.

ژن
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میلیارد دالر

توفان وحشت در بازار ارزهای دیجیتال
رمزارزها ،روزهای بسیار سختی را سپری میکنند اما همچنان امیدوارند که بار دیگر به اوج بازگردند

رمزارز

ضررهای هنگفت تازهواردها

ساسان شادمان منفرد
روزنامهنگار

قیمت بیتکویــن به پایینترین حد خود از ســال
2020سقوط کرد .کوینبیس ،صرافی بزرگ ارزهای
دیجیتال ،ارزش خود را کاهش داد .یک ارز دیجیتال
که خود را بهعنوان یک وسیله مبادله پایدار معرفی
میکرد ،سقوط کرد و بیش از 300میلیارد دالر در
اثر سقوط قیمت ارزهای دیجیتال حذف شد.
به گزارش روزنامه نیویورکتایمــز ،دنیای کریپتو
در این هفته در یک فروپاشــی کامــل قرار گرفت
که بهصورت گرافیکی خطــرات ارزهای دیجیتال
آزمایشــی و کنترلنشــده را نشــان داد .حتی در
شرایطی که افراد مشهور و غولهای فناوری مانند
ایالنماســک دربــاره ارزهای دیجیتــال صحبت
کردهاند ،کاهش شــتابان ارزهای دیجیتال مانند
بیتکوین و اتر نشــان میدهد که در برخی موارد
 2سال ،سود مالی میتواند یک شبه ناپدید شود.
این لحظه وحشــتناکترین وضعیــت در ارزهای
دیجیتال از زمان سقوط 80درصدی بیتکوین در
ســال 2018بود .اما این بار ،کاهش قیمتها تأثیر
گســتردهتری دارد ،زیرا افراد و مؤسسات بیشتری
این ارزها را در اختیار دارنــد .منتقدان گفتهاند که
این سقوط مدتها به تعویق افتاده بود ،درحالیکه
برخی از معاملهگران شــرایط هشــدار و ترس را با
شروع بحران مالی 2008مقایسه کردهاند.
«دان دولف» ،یک تحلیلگر که شرکتهای رمزارز و
فناوری مالی در گروه میزوهو را پوشش میدهد ،در
این خصوص گفت« :این مانند طوفان کامل است».
براساس نظرســنجی مرکز تحقیقات پیو (،)Pew
در طول همهگیری ویروس کرونا ،مردم به ســمت
ارزهــای دیجیتال هجــوم آوردنــد ،بهطوری که
هماکنون 16درصد از آمریکاییها صاحب این ارزها
هستند که این رقم در سال 2015تنها یک درصد
بود .بانکهای بزرگی مانند  North Trustو Bank
 of Americaنیــز همراه با صندوقهای پوشــش
ریســک ،برای کاهش بدهی ســرمایهگذاری روی
ارزهای دیجیتال استفاده کردند.

ســرمایهگذاران اولیه هنوز احتمــاال در موقعیت
ایدهآلی هستند .اما کاهش سریع این هفته بهویژه
برای سرمایهگذارانی که در زمان افزایش قیمتها در
سال گذشته ،ارزهای دیجیتال خریداری کردهاند،
بد بوده است.
ســقوط ارزهای دیجیتال بخشــی از عقبنشینی
گســتردهتر از داراییهای پرخطر بوده که ناشی از
افزایش نرخهای بهره ،تورم و عدماطمینان اقتصادی
ناشی از عملیات روسیه در اوکراین است .این عوامل
بهاصطالح خماری همهگیر را تشدید کرده است که
با بازگشت زندگی به حالت عادی در ایاالت متحده
شروع شد و به قیمت سهام شرکتهایی مانند زوم
و نتفلیکس که در طول قرنطینه رشــد میکردند،
آسیب وارد کرد .اما کاهش ارزش ارزهای دیجیتال
شدیدتر از سقوط گســتردهتر در بازار سهام است.
درحالیکه 500 S&Pامســال تاکنون 18درصد
کاهش داشته اســت ،قیمت بیتکوین در همین
دوره 40درصد کاهش یافته است .تنها در یک هفته
گذشــته ،بیتکوین 20درصد در مقایسه با کاهش
5درصدی 500 S&Pسقوط کرده است.
مدت زمان فروپاشی بازار رمزارزها مشخص نیست.
قیمت ارزهای دیجیتال معموال از زیانهای عمده
به حالت قبل بازگشته است ،اگرچه در برخی موارد
چندین سال طول کشید تا به اوجهای جدید برسد.
خاستگاه ارزهای دیجیتال به سال2008بازمیگردد،
زمانی که شخصیتی پنهان به نام «ساتوشیناکاموتو»
بیتکوین را ایجاد کرد .ارز مجــازی بهعنوان یک
جایگزین غیرمتمرکز برای سیستم مالی سنتی به
تصویر کشیده شد .طرفداران بیتکوین به جای اتکا
به دروازهبانانی مانند بانکها برای تسهیل تجارت،

ترجیح دادند که تراکنشها را بین خود انجام دهند
و هر یک را در دفتر کل مشترکی به نام بالکچین
ثبت کنند.
اشکال مختلف رمز ارز

رهبران برجســته فناوری ازجمله ایالن ماســک،
جک دورســی ،بنیانگذار توییتر و مارک آندریسن،
یک ســرمایهگذار ،این فناوری را درحالیکه از یک
کنجکاوی جدید به یک جنبــش فرقهمانند تبدیل
شــد ،پذیرفتند .ارزش ارزهای دیجیتــال منفجر
شــد و دســته جدیدی از میلیاردرهــای رمزارزی
را بهوجود آورد .ســایر اشــکال ارزهای دیجیتال،
ازجمله اتر و دوجکوین ،توجه عموم را بهخود جلب
کردند ،بهویژه در این همهگیری ،زمانی که پول نقد
اضافی در سیســتم مالی مردم را بــه تجارت روزانه
برای سرگرمی ســوق داد .قیمت ارزهای دیجیتال
در اواخر ســال میالدی گذشــته به اوج خود رسید
و از آن زمان با افزایش نگرانیها نســبت به اقتصاد،
کاهش یافته اسـ�ت ،اما در این هفته زمانی ک ه �Ter
 ،raUSDیک استیبلکوین ،ســقوط کرد ،بحران
شتاب بیشــتری بهخود گرفت .اســتیبلکوینها
که قرار اســت وســیله مبادله مطمئنتری باشند،
معموالً به داراییهــای باثباتی ماننــد دالر آمریکا
متصل میشوند و درنظر گرفته شدهاند که در ارزش
نوسان نداشته باشــند .بســیاری از معاملهگران از
آنها برای خریــد ارزهای دیجیتال دیگر اســتفاده
میکنند TerraUSD .از حمایت شرکتهای معتبر
سرمایهگذاری خطرپذیر ،ازجمل ه �Arrington Capi
 talو  Lightspeed Venture Partnersبرخوردار
بود که دهها میلیون دالر برای تامین مالی پروژههای
مربوط به ارزهای دیجیتال ساختهشــده براساس

سقوط میلیاردی

مکث

پس از ریزش 99.99درصدی قیمــت ارز دیجیتال لونا« ،چانگ پنــگ ژائو» ،مدیرعامل
صرافی دیجیتال بایننس توییتی را منتشر و در آن اعالم کرد که این صرافی دیجیتال که از
سرمایهگذاری خود در لونا سود فراوانی کسب کرده بود ،اکنون تقریبا تمامی آن را از دست داده
است .بر همین اساس ،سرمایه یک میلیارد و 600میلیون دالری این صرافی در این ارز دیجیتال
حاال فقط حدود 3هزار و 400دالر ارزش دارد! این صرافی در سال2018با دریافت 15میلیون
توکن لونا3 ،میلیون دالر در اکوسیستم  Terraسرمایهگذاری کرد.

این ارز سرمایهگذاری کردند .کاتلین بریتمن ،یکی
از بنیانگذاران ارز دیجیتال «تــزوس» ،گفت«:این
احساس کاذبی از امنیت به افرادی داد که ممکن است
از این چیزها اطالع نداشته باشند ».اما TerraUSD
با پول نقد ،خزانهداری یا ســایر داراییهای سنتی
پشتیبانی نمیشد .در عوض ،پایداری فرضی خود را
از الگوریتمهایی که ارزش آن را به یک ارز دیجیتال
خواهر به نام لونا مرتبط میکردند ،بهدســت آورد.
این هفته ،ارز دیجیتال لونــا تقریبا تمام ارزش خود
را از دســت داد .این موضوع بالفاصله تأثیر منفی بر
 TerraUSDداشت که در روز چهارشنبه گذشته به
کمترین میزان خود یعنی 23سنت رسید .با وحشت
ســرمایهگذاران ،تتر ،محبوبترین استیبلکوین و
محور معامالت ارزهای دیجیتال ،نیــز از یک دالر
خود متزلزل شــد .تتر قبل از بهبودی تا 0.95دالر
کاهش یافت .این نوســانات به ســرعت توجه را در
واشــنگتن جلب کرد؛ جایی که استیبلکوینها در
رادار رگوالتورها قرار داشتند .پاییز گذشته ،وزارت
خزانهداری گزارشی منتشر کرد که در آن از کنگره
خواســت قوانینی برای اکوسیستم استیبلکوینها
تدوین کند .جانت یلن ،وزیر خزانهداری در جلســه
اســتماع کنگره گفت«:ما واقعا به یــک چارچوب
نظارتی نیاز داریم .در چند روز گذشته ،یک نمایش
واقعی از خطرات داشتهایم .استیبلکوینها همان
ریســکهایی را ارائه میکنند که قرنهاســت در
ارتباط با عملیات بانکی میشناســیم ».بخشهای
دیگر اکوسیستم کریپتو در همان زمان ضعیف شد.
روز سهشنبه گذشته ،کوینبیس ،یکی از بزرگترین
صرافیهای ارزهای دیجیتال۴۳۰ ،میلیون دالر ضرر
3ماهه را گزارش کرد و گفــت که بیش از  2میلیون
کاربر فعال را از دست داده اســت .قیمت سهام این
شرکت از زمان نخستین حضور پیروزمندانه آن در
بازار در آوریل 2021میالدی82 ،درصد سقوط کرده
است .برایان آرمسترانگ ،مدیر اجرایی کوینبیس،
تالش کرد تا به مشــتریان در توییتر اطمینان دهد
که این شرکت در خطر ورشکستگی نیست؛ این مهم
پس از آن اتفاق افتاد که مواردی درخصوص مالکیت
داراییهای این صرافی افشا شده و موجبات وحشت
کاربران را فراهم آورد.

تکامل ویروس کرونا تا کجا ادامه دارد؟

عدد خبر

هزار

درحالیکه ایالن ماسک با ادعاهای خود بهدنبال پایین
آوردن قیمت خرید توییتر است ،تعدادی از نیروهای ارشد
این شبکهاجتماعی میخواهند این شرکت را ترک کنند

منابــع آگاه اعــام کردنــد کــه
اســپیسایکس در آســتانه تبدیــل
شــدن بــه بــا ارزشتریــن اســتارتآپ
ایــاالت متحــده اســت ،زیــرا ارزش آن
در فروش مداوم ســهام در بازار ثانویه
بــه بیــش از ۱۲۵میلیــارد دالر افزایش
یافته است .ارزش این سهام که حدود
۷۲دالر است ،نسبت به اکتبر گذشته
افزایش یافت.

متخصصان میگویند مقابله ما با ویروس کرونا باید مطابق با تغییر رفتار ویروس باشد و به همین دلیل بازگشت زودهنگام به شرایط پیش از
شیوع کرونا ،کار را برای پایان همهگیری سخت میکند
اکنــون بیــش از یک ســال
زهرا خلجی
است که واکســنهای اصلی
دانش
روزنامهنگار
کووید19-به طرز قابلتوجهی
و حتی شگفتانگیزی در برابر
سویههای مختلف ویروس کرونا که براساس الفبای یونانی آلفا ،بتا ،گاما،
دلتا خوانده میشــوند ،خوب عمل کردهاند .به گزارش یاهو ،اما اکنون
کارشناسان میگویند چیزی در این بین در حال تغییر است .از آغاز سال
 ،2022نسخه اولیه اومیکرون که به نام BA.1شناخته میشود با سرعتی
هشداردهنده در حال تولید زیرشاخههای جدید BA.2، BA.2.12.1،
 BA.4، BA.5است.
تکامل ویروس

نســخههای قبلی نیز زیرســویههایی تولید میکردند ،امــا بهگفته
اریک توپول ،بنیانگذار مؤسسـ�ه �Scripps Research Transla
 ،tional Inاین زیرســویهها چندان مهم نبودند ،زیرا شاخههای آنها
هیچ پیامد عملکردی نداشتند و قابلیت انتقال یا بیماریزایی را افزایش
نمیدادند .با این حال ،شکلهای جهشیافته اومیکرون که به سرعت
در حال تکثیرند ،ماهیت متفاوتی دارند .همه آنها یک ویژگی مشترک
نگرانکننده دارند :در فرار از ایمنی بهتر و بهتر میشــوند و افرادی را
که قبال از طریق واکسیناســیون یا عفونت قبلی محافظت شده بودند،
بیمار میکنند.
بهعبارت دیگر ،این ویروس هماکنون سریعتر از همیشه در حال تکامل
است .با توجه به سرعت فزاینده فرار از سیستم ایمنی و آنچه این الگو
برای آینده به تصویر میکشد ،کارشناسان هشدار میدهند که زمان آن
فرا رسیده است که روی اعتمادمان به واکسنهای موجود تجدید نظر
کنیم و واکسنهای نسل بعدی را که در واقع میتوانند عفونت را متوقف
کنند ،تولید کنیم.
توپول چندی پیش نیز گفته بود :ما باید در ماههای آینده برای مواجهه
با چیزی بدتر از اومیکرون برنامهریزی کنیــم .موارد ابتال به کووید در

بســیاری از کشــورها ازجمله آمریکا از ابتدای آوریل در حال افزایش
بوده است و طی 6هفته گذشته تقریبا 4برابر شده و بهطور میانگین به
بیش از90هزار نفر در روز رسیده اســت .با این حال ،هر دو مرگومیر
ناشی از کووید و بستری در  ICUهنوز در پایینترین سطح هستند یا به
پایینترین سطح خود نزدیک میشوند.
همهگیری تمام نشده است

در اینکه مصونیت موجود علیه کووید ،هنوز ارزشــمند اســت شکی
نیست .در کنار این مصونیت ،درمانهای جدید مانند قرص پاکسلووید،
اصلیترین عاملی است که میتوانیم سال 2022را از نظر آمار مرگومیر،
بســیار متفاوتتر از ســالهای 2021یا 2020بدانیم .اما برخی کار
ویروس را تمامشده میدانند .مشــکل این رویکرد این است که مسیر
جدید ویروس را کاری که علم میتواند برای تغییر مسیر آن انجام دهد،
نادیده میگیرند .آنها تصور میکنند که به مرور زمان ویروس میتواند
خودش را از بین ببرد .همین چند ماه پیــش ،ممکن بود باور کنیم که
کووید در حال تمام شدن است .با موج عظیم زمستانی ابتال به ،BA.1
جهان مملو از آنتیبادیهای جدید بود که بهنظر میرسید نسخه بعدی
اومیکرون به نام  ،BA.2را تا حدی کم اثر کند .اما ظهور همزمان و سریع

نسخههای BA.2.12.1، BA.4و  BA.5این انتظارات را تغییر داد .هر
سه سویه دارای جهشهای متعددی هستند و همچنین دارای تغییرات
اضافی در یک اسید آمینه کلیدی به نام  L452هستند که ممکن است
به توضیح اینکه چرا هر سه به خوبی توانایی فرار از ایمنی را دارند ،کمک
کند L452 .بخشی از دامنه اتصال گیرنده اســت ،بخشی از پروتئین
اسپایک که روی سلولها قفل میشود و منجر به عفونت میشود .این
دامنه همچنین یک هدف کلیدی برای آنتی بادیهای محافظ است.
نکته نگرانکننده در مورد جهشهای  L452این اســت که حداقل در
چهار کشور مختلف ،همه در یک زمان رخ دادند :بلژیک ،فرانسه ،آفریقای
جنوبی و آمریکا بهویژه نیویورک .این موضوع کامال نشــان میدهد که
جهشها تصادفی نبودهاند ،بلکه یک سازگاری داروینی بوده تا به ویروس
کمک کند راحتتر از ایمنی بدن انسان فرار کرده و راحتتر منتشر شود.
فرار از ایمنی

کریستین اندرسن ،که تکامل ویروسی را در تحقیقات اسکریپس مطالعه
میکند ،توضیح داد :میتوانیم مطمئن باشــیم که ســویههای آینده
ویروس ،توانایی بیشــتری برای فرار ایمنی خواهند داشت .این مسیر
جدید بهسوی فرار ایمنی به چند دلیل خطرناک است.
در بیشــتر موارد در بیماری همه گیر ،عفونت قبلــی محافظت واقعی
در برابر عفونت مجدد ،ارائه میکرد .با این حال ،مطالعات اولیه نشــان
میدهد که ایمنی متقابل کمی بیــن  BA.1و  BA.2.12.1، BA.4یا
 BA.5وجود دارد ،به این معنی که کسانی که با نخستین نوع اومیکرون
آلوده شدهاند چند ماه بعد با نســخههای جدیدتر این سویه نیز مبتال
شــدهاند .با توجه به ســرعت تغییر ویروس ،توپول و سایر متخصصان
میگویند که زمان آن رســیده اســت که رفتار ما با ویروس نیز تغییر
کند .محافظت و ایمنی که بسیاری از مردم جهان با اتکا به آن اقدام به
برداشتن ماسکها و بازگشــت به زندگی عادی کردند ،کار را در ادامه
سختتر میکند .بنابراین ،واکســنهای نسل بعدی هوشمندانهترین
استراتژی خروج از وضعیت همهگیری بهنظر میرسند.

درحالیکه بهنظر میرســد ایالن ماســک ،بنیانگذار تسال
موتورز از خرید توییتر منصرف شــده و بهدنبال لغو کردن
پیشنهاد خود اســت3 ،پرسنل این شــبکه اجتماعی نیز
استعفای خود را اعالم کردهاند.
به گزارش بلومبرگ ،این ســه نیروی ارشــد که قصد ترک
توییتر بعد از اتفاق اخیر را دارند «ایلیا براون» ،معاون مدیریت
محصول برای سالمت ،گفتوگو و رشد؛ «مکس اشمایزر»،
رئیس بخش علــم دادههــا ( )Data Scienceو «کاترینا
لین» ،معاون سرویس این شبکه اجتماعی هستند.
با توجه به اطالعات آنها در لینکدین ،لین و اشمایزر بهترتیب
حدود یک و 2سال و براون6 ،سال در این شرکت بودهاند.
پس از انتشار خبرها در این رابطه ،توییتر با ارسال بیانیهای
این موضوع را تأیید کرده اســت .ســخنگوی این شــبکه
اجتماعی گفته اســت :ما همچنان بر ارائــه بهترین تجربه
ممکن برای کاربران خود متمرکز هستیم .میتوانیم تأیید
کنیم که آنها توییتــر را برای فرصتهــای جدیدی ترک
خواهند کرد .از زحمات آنها سپاسگزاریم.
در چند هفته گذشــته ،تغییرات زیادی در وضعیت داخلی
توییتر رخ داده است .البته تمام آنها بهدلیل ماجرای معامله
44میلیارد دالری ایالن ماسک نبوده؛ هفته گذشته «پاراگ
آگــراوال» ،مدیرعامل توییتــر «کیوان بیکپــور» ،رهبر
ایرانیتبار تیم محصوالت و «بروس فالک» ،مدیر درآمدها را
اخراج کرد .بیکپور توضیح میدهد :آگراوال که کمتر از 6ماه
مدیرعامل بوده ،از او خواسته است این تیم را ترک کند زیرا
میخواهد آن را به مسیر دیگری هدایت کند.
در همین حال ،ماسک اعالم کرده که اگر توییتر را تصاحب
کند ،مدیرعامل جدیدی را منصــوب خواهد کرد .بنابراین
چیزی به پایــان کار آگراوال در ســمت مدیرعاملی توییتر
باقی نمانده است.
بازی ماسک

هر چند هیأت مدیره توییتر با فروش این شــبکه اجتماعی
به ایالن ماســک با مبلغ 44میلیارد دالر موافقت کرده ،اما
ظاهرا ثروتمندترین فرد جهان میخواهد برای دستیابی به
قیمت پایینتر دوباره مذاکره کند و بهنظر میرسد اهرم فشار
ماســک ،تعداد کاربران واقعی توییتر است .حاال مدیرعامل
تســا از کمیســیون بورس و اوراق بهادار آمریکا ()SEC
خواسته تعداد کاربران توییتر را ارزیابی کند.
در روزهای اخیر بحث میان ایالن ماســک و توییتر درباره
تعداد کاربران واقعی و فیک این شبکه اجتماعی باال گرفته.
توییتر میگوید تنها 5درصد کاربران این شــبکه اجتماعی
غیرواقعی هستند ،درحالیکه ماسک اعالم کرده که حداقل
20درصد کاربران توییتر واقعی نیســتند و البته شاید این
میزان به 90درصد هم برسد.
ایالن ماسک دیروز اعالم کرد تا زمانی که توییتر ثابت نکند
تعداد کاربران فیک این شــبکه اجتماعی کمتر از 5درصد
اســت ،دســت به معاملهای نمیزند .پس از این اظهارنظر،
ثروتمندترین فرد جهان در توییتر یک نظرســنجی با این
مضمون برگزار کرد:
«توییتر ادعــا میکند که بیش از 95درصــد کاربران فعال
روزانه واقعی و انســانهای منحصربهفرد هستند .آیا کسی
چنین تجربهای داشته است؟»
در پاسخ به این نظرسنجی ماسک ،یکی از کاربران پیشنهاد
داده که  SECادعای توییتر را بررســی کند .درصورتی که
کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا متوجه شود که توییتر
دروغ گفته ،عواقــب بدی در انتظار توییتــر خواهد بود .در
واکنش به این پیشنهاد ،ایالن ماسک با منشن کردن SEC
به نوعی خواستار بررسی این موضوع از سوی این کمیسیون
شده است.
رازهای پشت پرده

اطالعات جدیدی که در کمیســیون بورس و اوراق بهادار
آمریکا ثبت شده ،نشــان میدهد که ایالن ماسک بهمدت
3روز قبل از ارائه پیشــنهاد خرید توییتر بــا هیأتمدیره
این شرکت گفتوگو داشته اما مشــخص نیست که بحث
اکانتهای غیرواقعی در این جلسات مطرح شده است یا نه.
بهعالوه ،جک دورسی به ماسک گفته بود که این شرکت باید
خصوصی شود ،با این حال او پیشنهاد ماندن در هیأتمدیره
را رد کرده است.
اسنادی که در کمیســیون بورس و اوراق بهادار ثبت شده
نقطهنظر توییتر در روزهای منتهی به ارائه پیشنهاد خرید را
نشان میدهد .ماسک ابتدا با جک دورسی،بنیانگذار توییتر
هم تماس گرفت تا درباره مسیر آینده این شبکه اجتماعی
گفتوگو کنند .او همان روز در تماســی بــا یکی از اعضای
هیأتمدیره توییتر به نام «ایــگان دوربان» درباره احتمال
پیوستن به هیأت مدیره صحبت کرد.
مدیرعامل تســا یــک روز بعد بــا «برت تیلــور» ،رئیس
هیأتمدیره و «پاراگ آگراوال» ،مدیرعامل توییتر حرف زد
و نسبت به این شرکت ابراز عالقه کرد .ماسک گفت در حال
بررسی ایده پیوستن به هیأتمدیره توییتر ،خصوصی کردن
این شرکت یا تاسیس یک شبکه اجتماعی جدید است.
طرفیــن پــس از برگزاری جلســاتی بــه همــراه وکال و
ســرمایهگذاران خود ،توافــق کردند که ایالن ماســک به
هیأتمدیره بپیوندد .مدیرعامل تسال 4آوریل (15فروردین)
با دورسی تماس گرفت و همبنیانگذار توییتر به او گفت باور
دارد که این شرکت بهعنوان یک شرکت خصوصی میتواند
بهتر عمل کند.
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در تکریم قهرمان نامدار آذربایجانغربی
شادروان غالمرضا حسنی

قلندری که هرگز سالح
بر زمین ننهاد!

ترور شخصیت پدر
محبوبیت او را افزایش داد
زندهیاد حجتاالسالم والمسلمین غالمرضا حسنی ،به روایت فرزندش

گزارش

در روزهای پیــش روی ،خاطــره جهادگر
پرآوازه ،زنده یاد حجتاالسالم والمسلمین
غالمرضا حسنی ،تجدید میشود .هم او که با
پایمردی خویش ،تمامیت ارضی ایران را حفظ و
گروهکهای تجزیهطلب را به موطن اصلی خود
راند .در گفت و شنود پی آمده ،بانو معصومه
حســنی دختر آن بزرگ ،پارهای از خاطرات
خویش از پدر را واگویه کرده است.
بهعنــوان دختر بــزرگ زندهیاد
حجتاالسالم والمسلمین غالمرضا حسنی،
پدر را با چه ویژگیهایی به خاطر میآورید؟

زندهیاد حجتاالسالم والمسلمین غالمرضا حسنی در دوران دفاعمقدس

نمایانــد! او در ایــن دوره نــه بــا دمکرا تهــا و

مجاهدین ،که با کسانی مواجه شد که به انقالب

و نظــام اســامی پشــت کــرده و کشــور را روانــه

اردوگاه غــرب میخواســتند! او بهطور مشــخص
پس از دوم خرداد  ،76با همــان انگیزه مبارزاتی
سراسر حیات ،با قدرت در برابر این نحله ایستاد

و هزینه ســنگین آن را ،با تحمل امواج گســترده و

سهمگین ترور شخصیت پرداخت!

شش :وجه دیگری از کارنامه حسنی ،ارتباط عاطفی و متقابل او با
مردم آذربایجانغربی و ارومیه است .واقعیت این بود که وی همپای
برخورد قاطع با ضدانقالب ،با محرومان و طبقات فرودست جامعه،
بس همدلی و صمیمی میکرد .مردمان میدیدند که وی در زندگی
خویش ،نان از کشاورزی میخورد و محصول زمینهای خویش در
بزرگآباد را به محرومان و رزمندگان در جبهههای جنگ میبخشد.
در زندگی ،لباس و ســخن او ،تکلف نیست و به ســان آنان میزید.
استمرار این خصال در آن روحانی نامور ،محبوبیت وی را طی دهههای
متمادی ثابت نگاه داشت که در روز تشییع پیکرش در شهر ارومیه،
جلوهای تام از آن بروز یافت .او اینک در زادگاه خویش ،از مرز نسلها
گذشته و به نماد اقتدار آن خطه مبدل شده است.
هفت :بختیاریم و بختیارید که در سالروز کوچ او به سرای ابدی،
به بازگویی خصال وی نشستهایم؛ او که هرچه بیشتر شناسانده شود،
غرور بیشتری را در آذریان و نگاه کلیتر مردم ایران خواهد آفرید .این
امر همت مضاعف دستگاههایی را میطلبد که موظف به بسط و تبیین
فرهنگ انقالب و سیره رهبران آن هستند .یاد حسنی بزرگ و یارانش
در ادوار انقالب و دفاعمقدس هماره بلند و برقرار باد.

روزنامهنگار

بسماهلل الرحمن الرحیم .شاید همه «حسنی» را
با واژههایی چون :مقتدر ،شجاع ،مجاهد ،فرمانده
انقالبی  یا عبارتهایی مانند مبارزات مسلحانه،
نبردهای خونین با تروریستها ،نماینده ولی فقیه
و امام جمعه ارومیه بشناسند اما او برای ما پدری
مهربان و دلسوز بود و اگر بخواهم بارزترین ویژگی
ایشــان را بیان کنم ،تنها میتوانم بگویم« :پدرم
برای ما بهترین بود ،او مردم را دوســت داشت و
برای دفاع از آنها ،صادقانه جان و مالش را در طبق
اخالص گذاشت» .امروز دیگر حسنی ،بهعنوان
الگوی غیرت در تاریخ بــزرگ آذربایجان مطرح
شده است و در مکتب او ،جوانان غیرتمندی تربیت
یافتهاند که هوشــیارانه در همه صحنهها حضور
دارند و یاد و نامش را زنده نگه میدارند.

براساس تجربه زیسته شما ،زندگی
با یک پدر مبارز ،چه ویژگیها یا دشواریهایی
دارد؟

فرزند یک روحانی مجاهد که فرمانده خیل عظیمی
از مردم بود ،عم ً
ال دشواریهای بسیاری داشت ،اما
آنچه تحمل این سختیها را آسان میکرد ،عزم و
اراده ایشان برای مقابله با سختیها و مشکالت و نیز
آرامشی بود که به اهل خانه میداد .فضایی را تصور
کنید که انقالب شده ،حکومت نوپا تشکیل شد و
کشور با شرایط سختی روبهرو است .گروهکهای
تروریستی و مزدوران کانونهای قدرت در جهان ،با
تجهیزات حداکثری و تخلیه پادگان و پاسگاههای
منطقه ،آماده اشغال شهرستانهای استان و آغاز
کشتار و قتلعام هســتند! در این وضعیت چشم
امید تمامی مــردم و بزرگان نظــام در تهران ،به
«مال حسنی» است .آنها انتظار ساماندهی شرایط
منطقه آذربایجان غربی را دارند .با زنگ هر تلفنی،
امکان رفتن پدر به میدان نبرد با تروریستهایی
بود که سر بسیجیان و پاســداران اسیر را جلوی
کاروانهای عروسی میبریدند و بهعنوان قربانی
تقدیم حاضرین میکردند! قطعاً اضطراب ناشــی
از این فضا بسیار سنگین بود اما نیاز مردم و حتی
نیروهای مســلح به حضور و فرماندهی ایشان و
آرامشی که با حضور و اقتدار خود بهعنوان نماینده
امام ،به آنان میبخشیدند ،تسلیبخش دلها بود .ما
هم راضی به رضای خدا و همراه پدر در راه خدمت
پدر به خلق خدا بودیم.
شما در شــرایط خردسالی ،باخبر
بودید که پدر یک مبارز مسلح است؟ اگر پاسخ
مثبت است ،در اینباره چه احساسی داشتید؟

مبارزات مسلحانه پدرم ،به 2دوره زمانی تقسیم
میشود؛ بخشی از این مبارزات ،به سالهای قبل
از انقالب بازمیگردد و مربــوط به آموزشهای
نظامی ،جهــت رویارویــی با رژیــم طاغوت و
ســپس آغاز نخستین قیام مســلحانه در سطح
کشــور ،در دوم بهمنماه 1357میشود .بخش
دیگری نیز مربوط بــه مقابله بــا گروهکهای

ارتباط مرحوم حسنی با فرزندان،
دارای چه ویژگیهایی بود؟

قطعاً مشــغله کاری شــخصیتی همچون پدرم،
بهویژه در ماههای اوجگیــری و پیروزی انقالب
اسالمی و نیز سالهای بعد ،بسیار باال بود .در عین
حال نباید فراموش کرد که همیشــه بهرغم این
تراکم کاری ،ایشــان با برنامهریزی دقیق و از راه
کشاورزی در زمینهایی که در روستای بزرگآباد
داشتند ،امرارمعاش میکردند و به هیچ وجه به
وجوه شرعی یا حقوق دولتی وابسته نبودند اما این
همه مشغله ،به هیچوجه محملی برای بیتوجهی
به فرزندان نبود و ایشان امور تکتک فرزندانشان
را پیگیــری میکردند و رابطه مســتحکم پدر و
فرزندی همواره برقرار بود.

از ارتباط عاطفی پــدر با مردم ،در
دوران تصدی امامت جمعه و حتی سالیان پس
از آن ،چه خاطراتی دارید؟

من گاهی اوقات شــبها در منزل پدر میماندم.
ایشــان شــبها بهخاطر خشــکی دهان ،روی
لبهایش چســب طبی میزد! شــبی در حدود
ساعت ۲بامداد ،محافظان در خانه را زدند و گفتند:
آقا و خانمی میانسال ،خیلی اصرار دارند که حاج
آقا را ببینند ،هر چه میگوییم فردا صبح بیایید،
قبول نمیکنند! وقتی پدر متوجه اصرار آنها شد،
با اشاره به ما گفت« :بپرســید چه اتفاقی افتاده
اســت؟» وقتی محافظان علت را جویا شــدند،
آنها گفتند :پســر بیگناهمان ،صبح امروز اعدام
خواهد شــد و والدین مقتول رضایت نمیدهند!
پدر تا موضوع را فهمید ،رو به ما گفت«:بگویید،
به داخل منــزل بیایند» .آقا و خانــم وارد منزل
شدند و کنار تخت پدر نشستد .خانم با چشمانی
گریان گفت :فقط شــما میتوانیــد به ما کمک
کنید! پدر پرسید« :چه شــده است؟» .مادرش
گفت :پسرم سرباز اســت ،در پادگان با دوستش

معصومه حسنی

اسالمی ،روی دیگری از خویش را به «حسنی»

معصومهمحرمی

تروریستی وابســته به قدرتهای خارجی است.
آنها قصد آشوب در آذربایجانغربی و بهطور کلی
غرب و شمالغرب کشــور را داشتند و هدفشان
خودمختــاری برای مناطق کردنشــین ،تجزیه
این مناطق و درگیرکردن نظام نوپای اسالمی با
بحرانی الینحل بود! اما همگان شهادت میدهند
و اســناد نیز تأیید میکنند که اگر حسنی در آن
برهه نبود ،امکان بســیج مردم و رویارویی با این
عناصر مزدور و ضدانقالب وجود نداشــت و چه
بسا تا دههها شــاهد خونریزی این جنایتکاران و
تروریستها در داخل خاک کشور بودیم! چرا که
برنامهریزی دشمن برای ایجاد ناامنی در منطقه،
بهطور کام ً
ال سیستماتیک و هدفمند طراحی شده
بود که به یاری خداوند شکست خورد.
اما در پاسخ به سؤال شــما ،باید عرض کنم بله،
خبر داشتم .اسباببازی دوران کودکی ما ،اسلحه
پدر بود! اکثر کسانی که پیش از انقالب در دایره
دوستان ایشان بودند نیز قطعاً از این موضوع مطلع
بودند .با توجه به دعوت پدر برای مسلح شدن برای
مبارزه با طاغوت و تجزیهطلبان نیز فکر نمیکنم
حداقل در منطقه خودمان ،کسی از این موضوع
مطلع نباشــد که حسنی به واســطه سالحش،
همتش و با یــاری مردمش ،چه حماســهها که
نیافرید و امام خمینی(ره) نیز جمله معروفی دارند
که «همه باید مثل آقای حسنی مسلح باشیم.»...

منافقین در خارج و افراد وابسته به احزابی همچون
دمکرات و کومله ،هرآنچه در توان داشتند ،برای
تخریب منزلت ایشــان بهکار گرفتنــد تا وجهه
مردمیشان را درهمبشکنند اما حسنی روزبهروز
محبوبتر شــد و مراسم پرشــکوه تشییع پیکر
ایشــان ،حادثهای کممانند در سطح کشور برای
بزرگداشت یک روحانی مبارز بود .خیل عظیمی
از مردم و تمامی اقشار که در این همایش حضور
یافتند ،ارادت خود به ساحت ایشان را نشان دادند.

در دهه دوم نظام اسالمی و با توجه
به حمایت قاطع مرحوم حسنی از نظام اسالمی
و رهبری ،جریان ترور شخصیت وسیع و جنگ
روانی گســتردهای علیه ایشان کلید خورد!
ارزیابی شما در اینباره چیست؟

قطعاً هر رهبر ،سیاستمدار و فرماندهی ،منتقدان
و مخالفانی نیز خواهد داشت و این غیرقابلانکار
اســت ،بهویژه پدر که فردی عملگرا بود .ایشان
نهتنها در خطبههای نمازجمعه و با پند و موعظه،
بلکه در میدان نبرد و با فداکاری ،اقدام به پاکسازی
بسیاری از روستاها و شهرهای آذربایجانغربی از
لوث وجود اشرار و تروریستهایی کرد که بعضاً
مستقیم  یا با واســطههایی ،با افرادی در داخل
کشــور مرتبط بودند و یا طرفــداران و حامیانی
با عناوین موجه داشــتند که عمدتــا مربوط به
یکی از جناحهای سیاســی بودند .شکستهای
پیدرپی تروریستها و اشرار تا بن دندان مسلح از
پدرم ،طی چندین سال متوالی ،نفرت و کینهای
در دلهایشــان بهوجود آورد که بیحد و اندازه
بود! ضدانقالب بهدلیل حمایــت عظیم مردمی
از پــدر ،توان رویارویی با ایشــان را نداشــت .از
این جهت و پس از چندین بار شکســت در ترور
فیزیکی ،دســت به ترور شــخصیت ایشان زد و
شروع به حاشیهسازی و جنگ روانی کرد .در این
پروژه شــاهد بودیم که خط تخریبی موجود ،در
چندین جبهه پیگیری میشد و در این بین برخی
رســانههای اصالحطلب ،رســانههای وابسته به

ضدانقــاب پــس از چندیــن بــار

شکســت در طــرح تــرور فیزیکــی،
دســت به ترور شــخصیت ایشــان زد

و شــروع بــه حاشیهســازی و جنــگ
روانــی کرد .خــط تخریبی آغاز شــده

در چندیــن جبهــه پیگیــری میشــد
و در ایــن بیــن برخــی رســانه هــای

اصالحطلب ،رســانههای وابسته به

منافقین در خارج و افراد وابســته به
احزابی همچــون دمکــرات و کومله،
هرآنچه در توان داشتند برای تخریب

وجهــه ایشــان بــهکار گرفتنــد ،امــا
حسنی روزبهروز محبوبتر شد!

مزاح میکرده ،که ســهوا گلولهای از اسلحهاش
به سمت دوستش شــلیک و او در همان لحظه
کشته شده است! پدر از آنها پرسید« :شما از کجا
مطمئن هستید که پسرتان قاتل نیست و عمدا او
را نکشته است؟» .والدین سرباز گفتند :پسرمان
قسم میخورد که کوچکترین مشکلی میان آنها
نبوده و اتفاقا خیلی با هــم صمیمی بودهاند! پدر
گوشی تلفن را برداشــت و با رئیس دادگستری
تماس گرفت .او تا شماره پدر را دید ،جواب تلفن
را داد .حاج آقا قضیه را تعریف کرد .او هم قول داد
تا هر کاری که از دستش برمیآید ،انجام دهد .پدر
با کسالتی که داشتند ،همراه با والدین آن سرباز،
راهی زندان شدند! پدر و مادر مقتول هم در آنجا
بودند .حاجآقا به آنها گفت« :پدر و مادر عزیز! چرا
عفو نمیکنید؟».مادر مقتول درحالیکه اشــک
میریخت ،با لهجه شیرین ترکی گفت :حاجآقا نه
شما ،حتی اگر خدا هم بیاید ،ما او را نمیبخشیم!
قاتل پسرم باید جلوی چشــمان من اعدام شود،
خودم میخواهم طناب دار را به گردنش بیندازم!
پدر به تنهایی با خانــواده مقتول صحبت کرد و
گفت« :شما در این دو سال ،دارید با داغ پسرتان
میســوزید ،آیا دوســت دارید مادری هم مانند
خودتان داغدار شــود! لذتی که در عفو است ،در
انتقام نیست ،»...آنگاه قضیه مرگ برادرم را تعریف
میکند که از حق خود گذشته و قاتل او را بخشیده
است .مادر مقتول از این بخشش تعجب میکند،
که چگونه حاج آقا از خون فرزندش درگذشــته
است! در نهایت پدر به هر طریقی که ممکن بود،
آنها را راضی میکند کــه از حق خود صرفنظر
کنند .ســپس با کمک خیرین ،بخش زیادی از
مبلغ دیــه را به آنها پرداخت کردنــد .حاجآقا به
خانواده مقتول گفت« :ما این مبلغ را به جای خون
بها هدیه میدهیم ،چرا که عفو کردید و از خون
عزیزتان گذاشتید.»...
شما به بخشش پدر در قبال قاتل
برادرتان اشاره کردید .فکر میکنم بیان آن
ماجرا هم در این بخــش از گفتوگو مغتنم و
مفید باشد؟

برادرم آقا رحیم به همراه دوستانش یک کارخانه
ی در جاده خوی -ســلماس داشتند .او
گچســاز 
حقوق کارگران را در ارومیــه ،از بانک میگیرد و
به خوی برمیگردد .او در خوی ،دوســتی به نام
آقای سجاد کریمی داشت .او از رحیم میخواهد
که شــب را در خانه آنها بماند و فردا صبح زود به
کارخانه بروند .رحیم در ابتدا قبول میکند ،اما در
هنگام خواب به سجاد میگوید :برای چه بخوابیم؟
کارگران صبح زود منتظرند تا حقوقشان را بگیرند،
پس بهتر اســت همین حاال راهی شویم .هر دو
تصمیم میگیرند تا شــبانه بهسوی مقصد بروند.
متأسفانه در نیمه راه ،اتومبیل آنها با ماشین حمل
کپسول گاز تصادف میکند و رحیم و سجاد ،در
همان دم کشته میشوند! ســاعت  ۷صبح خبر
به پدر میرســد که رحیم تصادف کرده و زخمی
شده است .همه خانواده در منزل پدر جمع شدند.
ســاعت ۹صبح بود ،که فهمیدیم برادرمان فوت
کرده است .پیکر سجاد را به خوی و پیکر رحیم را
به ارومیه منتقل کردند .دوستان و آشنایان به پدر
پیشنهاد دادند که تشییع رحیم برای فردا بماند اما
ایشان گفتند« :همین امروز باید دفن شود!» .فوت
رحیم برای خانواده ،بسیار دردناک بود .کار تشییع
و خاکســپاری او با حزن و اندوه به پایان رسید .از
نیروی انتظامی برای پیگیری شکایت فوت ،به خانه
پدر آمدند .راننده در زندان بود .از پدر خواستند تا
از او شکایت کند اما پدر قبول نکرد و به آنها گفت:
«راننده را آزاد کنید ،تقدیر رحیم در این بوده که
در تصادف کشته شود! .»...سپس با اندوه ادامه داد:
«در عفو لذتی است که در انتقام نیست.»...

 ،1358حجتاالسالم والمسلمین غالمرضا حسنی ،در کنار اطرافیان مسلح خویش

برای اینکه بدانیم ،آنگاه که درباره «مال حسنی» صحبت میکنیم،
دقیقا از چه پدیدهای و با کدامین مختصات تاریخی سخن میگوییم،
اشارات ذیل آمده الزم و مفید بهنظر میرسد:
یک :شیخ غالمرضا حسنی از دوران کودکی و در زادگاه خویش ،طعم
ظلم خوانین محلی را چشید و هم از آن زمان ،راه مقابله با استثمار را
در پیش گرفت .این پیشینه ذهنی او را آماده ساخت که با سر برآوردن
جنبشهای ملی و اســامی آن دوران ،به سرعت بدان بپیوندد .او از
نخستین کسانی بود که در آذربایجانغربی ،با امام خمینی بیعت کرد
و تا پایان حیات ،بر عهد خویش پایدار ماند.
دو :حسنی از آغاز زندگی مبارزاتی خود ،به تشکیل گروهی مسلح
مبادرت کرد و آنها را در زادگاهش ،روستای بزرگ آباد ،آموزش داد.
گروه چریکی او در روزهای اوجگیری انقالب اسالمی در ارومیه ،فراوان
بهکار آمد .وی در دوم بهمن 1357و با یاران اندکش ،بر بام و اطراف
مسجد اعظم این شهر مستقر شد و لشکری از تانکهای ارتش را که
درصدد تعرض به آن مکان مقدس بودند ،به خفت فراری داد! در این
میان گلوله یکی از تانکها ،به فاصلهای اندک از باالی سرش عبور کرد
و پوست و موی سر او را سوزاند!
سه :به باور بسا تاریخ پژوهان ،نقش تاریخی حسنی از فردای پیروزی
انقالب اسالمی آغاز شد؛ آنگاه که حزب دمکرات در منطقه کردستان،
سر به آشوب برداشت و مردمی را که تن به مطالبه ایشان نمیدادند ،به
خاک و خون میکشید .در روزهای باالگرفتن جنگ نقده ،این روحانی
دلیر و یاران مسلحاش بودند که با عزیمت به این شهر ،تجزیهطلبان را
برای همیشه از آن دیار راندند و آرامش و امنیت را در آن خطه برقرار
ســاختند .بیتردید حفظ تمامیت ارضی ایران در شمال شرقی آن،
مرهون رشادت حسنی و یاران پاکباز او است.
چهار :گروهکهای معاند با انقالب ،چه دمکراتهایی که در ارومیه
ضرب شصت حسنی را تجربه کرده بودند و چه بهاصطالح مجاهدینی
که در تهران درصدد از میان برداشتن چهرههای نمادین نظام بودند ،در
ترور این قلندر مسلح همداستان شدند .حاصل این ائتالف ،چند فقره
ترور سنگین و حتی خونین بود ،که امام جمعه پرآوازه ارومیه ،از تمامی
آنها جان به در برد! او در مواردی ،خود با مهاجمان درگیر میشــد و
اساسا آن جماعت متوهم و پرادعا را تحقیر میکرد!
پنج :گردش روزگار در دومین دهه از حیات نظام اسالمی ،روی
دیگری از خویش را به حسنی نمایاند! او در این دوره نه با دمکراتها
و مجاهدین ،که با کسانی مواجه شد که به انقالب و نظام اسالمی
پشت کرده و کشور را روانه اردوگاه غرب میخواستند! او بهطور
مشخص پس از دوم خرداد  ،76با همان انگیزه مبارزاتی سراسر
حیات ،با قدرت در برابر این نحله ایســتاد و هزینه سنگین آن را
با تحمل امواج گسترده و ســهمگین ترور شخصیت پرداخت .او
چون در ســالیان پیشتر ،ماهیت بانیان جریان اصالحات را به
نیکی شناخته بود ،آنان را به چیزی نمیگرفت و بر این باور بود
که همچنان در جنــگ نیابتی با ضدانقالبی اســت ،که در دهه
نخست آنها را از کشور رانده است .او با متانت و آرامشی که درخور
جوانمردی مجاهد است ،از این معرکه پای بیرون نهاد.

گردش روزگار در دومین دهـــــــــــــــه از حیات نظام
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کتاب«چهر ههــای منفــور در
تاریخ معاصر ایران» دربرگیرنده
شرححال و اقدامات مهم تنی چند
از شــخصیتهای تاریخ معاصر
ایران اســت که بهزعم نویسنده
کارنامه نامطلوبی از خود برجای
گذاشتهاند و عملکردشان به دور
از موازین اخالقی و به ضرر منافع
ملی بوده اســت .او با همین دیدگاه فعالیتهای آنان را نقد
و ارزیابی کرده اســت .حاجی ابراهیمخان شیرازیکالنتر،
میرزا نصــراهلل آقاخان نوری ،وثوقالدوله ،ســرتیپ محمد
درگاهی (قلعهبیگی) ،سرلشــکر محمدحسین آیرم ،میرزا
هاشــمخان نوریاسفندیار ،شاهزاده ســلطان عبدالمجید
میرزا عینالدول ه و سیدضیاءالدین طباطبایی شخصیتهایی
هستند که در این کتاب به آنها پرداخته شده است .در بخشی
از کتاب میخوانیم« :وزیر مختار انگلیس در ایران ،خود باعث
و بانی برکناری و قتل امیرکبیر بهدست ایادی کثیفش ،نظیر
میرزا آقاخان نوری و خانم عفیفه طاهره مهدعلیا خانم مادر
ناصرالدین شاه ناآگاه و نادان بوده است و اینطور بر عملی که
خودشان مسببش بودهاند اشک تمســاح میریزد .این در
حالی اســت که براثر همه فعل و انفعاالت دوران خیانت بار
صدارت میرزا آقاخان نوری که ایــران را تیول و فرمانبردار
انگلســتان کرده بود ،حتی این جناب سایکس یکبار هم از
او نام نمیبرد و اتفاقات را طوری نشان میدهد که خواننده
اگر کمی از جنایات و خیانتهای انگلیس ناآگاه باشد ،دولت
فخیم بریتانیا را فرشته نجات و نگهبان ایران میانگارد». ...
انتشــارات نگاه «چهرههای منفور در تاریخ معاصر ایران»
نوشته حبیباهلل تابانی را در 552صفحه به بهای 170هزار
تومان منتشر کرده است.

تاریخ ادبیات

خون دیگران
کتاب «خــون دیگران»
نوشته ســیمون دوبووار
را لیال رستگار به فارسی
برگردانــده و بهتازگی از
سوی نشر نو منتشر شده
است .این رمان خواندنی
نخســتین بار 57سال
پیش در 1945منتشــر
شــد .دوبووار ،این رمان
جذاب را با نقل قولی از نویسنده و اندیشمند بزرگ
روس ،فئودور داستایفســکی آغــاز میکند«:همه  
ما در قبــال هم هچیز و همه کس مســئولیم ».این
جمله را میتوان جوهره رمان خون دیگران دانست؛
مسئولیتی که انسانها از ابتدای تاریخ بشریت تا امروز
در قبال خودشان ،دیگران ،کشورشان ،سایر ملتها
و جهان دارند .ژان بلومار ،شخصیت اصلی و راوی این
داستان در کنار بستر زنی رو به مرگ نشسته است؛
زنی به نام هلن که زندگی پر فراز و نشیبی داشته و
بهخاطر حضور در نیروهای مقاومت فرانسه در جنگ
جهانی دوم علیه نازیها ،در بستر مرگ افتاده و بلومار
نیز در کنار او ،از غم و رنجی بزرگ در عذاب است؛ چرا
که اعتقاد دارد این کارهای او بوده که چنین وضعیتی
را پیش آورده اســت .ســیمون دوبووار ،از برترین
نویســندگان ادبیات مدرن فرانسه است همچنین
براســاس این کتاب 324صفحهای ،فیلمی در سال
1984ساخته شده است .نشــر نو این اثر را به بهای
110هزار تومان راهی بازار نشر کرده است.

تاریخ بشریت

تاریخ مختصر مرگ
کتاب «تاریــخ مختصر مرگ» اثر
«داگالس جی دیویــس» را نصرا
روزبه راد به فارسی برگردانده و از
سوی نشر نگاه منتشر شده است.
بهعنوان انســان ،مرگ – قطعیت
و اجتنابناپذیر بــودن آن – ما را
میبلعد .ما آن را موضوع ادبیات،
هنــر ،فلســفه و دین خــود قرار
میدهیم .احساسات و نگرشهای
ما نسبت به فانی بودن و زندگیهای احتمالی پس از مرگ،
از روزهای اولیه بشر بســیار تکامل یافته است .نویسنده با
گردآوری این دیدگاهها در ایــن کتاب موضوعی و آموزنده،
مرگ و مردن را از هر زاویهای در سنت غربی مورد بررسی قرار
میدهد و چگونگی درک و کنار آمدن انسان با پایان زندگی
را بررسی میکند .وی با اســتفاده از کار باستانشناسان و
دیرینهانتروپولوژیستها بررسی میکند که چگونه تفسیر
بقایای فیزیکی به ما بینشی نســبت به دیدگاههای ماقبل
تاریخ درباره مرگ میدهد.
او چگونگی مردن انســانها را در طول قرنها ،هم در علل
مرگ و هم در دیدگاه اعمالی که منجر به مرگ میشــود،
ردیابی میکند .او سنتهای بزرگ فلسفی و علمی غرب را
که به زندگی پس از مرگ اعتقاد نداشتند یا هدف سوگواری
را نمیدانســتند ،مورد توجه قرار میدهد ،درحالیکه نور
تازهای بــر باورهای مذهبی عمدهای که در جهان باســتان
پدیدار شد ،بهویژه توسعه قرنها مســیحیت میاندازد .او
ســه رویکرد بهمعنای مرگ  -نفی زندگی ،تداوم در شکلی
دیگر و عدمگرایی  -را از هر دو منظر دینی و سکوالر-علمی
بررسی میکند.
این کتاب 248صفحهای 75هزار تومان قیمت دارد.
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چالش امنیت دریا برای گردشگران

یوسفحسینعلی زاده ؛ فعال محیط زیست

ض در حفاظت ازجنگل
تناق 

تناقض در آمار برداشت چوب

خسرو شهبازی ،سرپرســت وقت ســازمان جنگلها در
سال  98میگوید در 6دهه گذشــته  6میلیون مترمکعب
چوب از جنگلهای شمال برداشت شــده در صورتی که
عباسعلی نوبخت ،معاون جنگل همین سازمان در سال 99
میزان برداشــت چوب از جنگلهای شمال را  25میلیون
مترمکعب یعنی ساالنه  550هزار مترمکعب تا قبل از اجرای
طرح تنفس اعالم میکند.اختالف  19میلیون مترمکعبی
در اظهارات  2مقام مســئول از کجا ناشــی می شود؟ آیا
غیر از این است که مســئوالن امروز وارث اطالعات  6دهه
گذشته هستند؟
ناهمخوانی آمار مساحت جنگل

خسرو شــهبازی کاهش ســطح جنگلهای شــمال را از
 2میلیون و  500هزار هکتار در سال  1334به یک میلیون
و  800هزار هکتار در دهه  70اعالم می کند در صورتی که
عباسعلی نوبخت مساحت همین جنگلها را در سال 99
دومیلیون و  ۴۰۰هزار هکتار با احتساب تاج پوشش بیش از
 ۱۰درصد اعالم کرده است.
در کمال ناباوری ،ناصر مقدسی ،رئیس شورای عالی جنگل
ســازمان جنگلها ،مرجع رســمی تصویب فنی طرحهای
جنگلداری،در ســال  94میگوید،عالوه بــر عوامل تخریب
شــناخته شــده  ،بهره برداریهای قانونی خــارج از توان و
ظرفیت اکولوژیکی طی ســالهای گذشته موجب تحمیل
فشار مضاعف بر جنگلهای شمال کشور شده است.
بهرهبرداری قانونی چیزی جز طرحهای جنگلداری نبودهاند.
اختالف فاحش بین وضعیت کمــی و کیفی جنگلها در
گفتهها و شــنیدهها با ســیمای واقعی تخریبیافته آنها،
ســندی زنده برتقویت نظرات چندین ساله منتقدان فنی
درونسازمانی و برونسازمانی و نهاهای نظارتی شد تا جايی
که مسئوالن مجبور به طراحی و اجرای طرح تنفس جنگل،
برای اجرا از اوایل سال 96درسطح یک میلیون و ۱۰۰هزار
هکتار از جنگلهای هیرکانی اقدام كنند .
مسعود منصور ،رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری
کشــور در نهم اســفند  99به خبرنگار روزنامه همشهری
گفته  :اجرای طرح تنفس جنگل ازســال 96در دســتور
کار ســازمان جنگلها قرار گرفت .طبق این قانون کنترل
و مقابله سیســتمی با قاچاق چوب آالت و بهرهبرداری از
درختان جنگلی و غیرجنگلی واقــع در اراضی ملی منابع
طبیعی متوقف شــده اســت .وی اعالم کرد که بر مبنای
کارشناسیهای انجامشده ،اســتمرار توقف بهرهبرداری از
جنگلها ضرورتی اساسی است و باید این موضوع در برنامه
هفتم توسعه لحاظ شود.
اگرچه این طرح با تمام کاستیهایش تا سال  96تنها مانع
قانونی در برابر قطع بی رویه درختان جنگلی بود اما این طرح
هم مثل هر اقدام دیگر مخالفان و موافقانی پیدا کرد .عباس
پاپی زاده پالنگان ،نماینده مــردم دزفول در مجلس گفته،
مجلس شورای اسالمی ضمن تائید ضرورت تصویب و ابالغ
طرح تنفس می گوید اجرای این طرح در بسیاری از مناطق
باعث تشدید قاچاق چوب شده اســت و این یعنی تخریب
بیشتر جنگلها .ما برای حفاظت و نظارت بر تخریب و تخلف
خأل قانونی نداریم ،اما در اجرا ،نظارت و بازرســی به دلیل
کمبود نیروهای جنگلبان و محیطبان و عدم اعتبار در حوزه
منابع طبیعی با مشکالت زیادی روبهرو هستیم.

گذشته ،آزادسازی سواحل و افزایش نقاط حادثهخیز و ابالغ نشدن طرح در گیالن و گلستان از

مطالبات منجیان غریق از سال
مواردی است که طرح سالمسازی دریا را با چالش مواجه کرده است
گزارش

مرز خوزســتان و چهارمحال و بختیاری عصر روز سهشنبه
(27اردیبهشت) با زلزله 4.4ریشــتری لرزید و بعد از آن تا
صبح روز گذشته (چهارشنبه 28اردیبهشت) 2زلزله دیگر
نیز این محدوده را لرزاند .زمینلرزهای به بزرگی ۴.۴ریشتر
هم صبح دیروز ،حوالی باغین کرمان را به لرزه درآورد.

سیدهزهرا عباسی

خبرنگار

زلزله کرمان خسارتی نداشت

طرح سالمســازی دریا با هدف کاهش تلفات ناشــی
از غرقشــدگی هنگام شــنا در آبهای ســاحلی از
ابتدای خرداد در ســواحل مازندران آغاز میشود ،اما
مســئوالن گیالن و گلســتان هنوز هیچ ابالغ رسمی
در اینباره نداشــتهاند .مطالبه منجیان غریق از سال
گذشته ،نداشتن قرارداد و در عین حال آزادسازی نوار
ساحلی خزر از تصرف نهادهای دولتی و افزایش نقاط
حادثهخیز ،مهمترین چالشهای طرح سالمسازی دریا
در سالجاری است.
آغاز طرح در مازندران3 ،خرداد

طرح سالمســازی ســواحل مازندران بهدلیل شرایط
نامساعد آبوهوایی با تأخیر ۲روزه و 3خرداد بهصورت
رسمی آغاز میشود .این خبر را علی رجبی وندچالی،
سخنگوی ستاد ساماندهی دریا در مازندران میدهد
و میگوید :با توجه به آزادســازی ســواحل اســتان،
۹۰۰نفر از ناجیان غریق در حدود ۳۷۰نقطه حادثهخیز
ساحل خزر و حدود ۳۰۰نفر دیگر هم داخل طرحهای
ساماندهی سواحل فعالیت خواهند داشت.
رئیس هیــأت نجات غریــق و غواصی مازنــدران در
اینباره به همشــهری میگوید :هیــأت نجات غریق
مازندران کار خود را با 1200منجی در 15شهرستان
نوار ساحلی شــروع میکند ،اما با توجه به آزادسازی
ســواحل و افزایــش تعــداد نقــاط حادثهخیــز از
اســتاندار خواســتیم 1500نجات غریق در سواحل
مستقر شوند.
نقــی کریمیان تعداد نقــاط حادثهخیــز مازندران را
400مورد اعالم میکند و میافزاید :با آغاز طرحهای
سالمسازی در بخش خصوصی که خودشان جداگانه با
منجیان قرارداد میبندند تعداد منجیان به 2500نفر
افزایش مییابد .بهگفته وی ،ســال گذشــته بهدلیل
محدودیتهــای کرونایی فقط 420منجــی در نوار
ســاحلی بهکار گرفته شدند که توانســتند 664نفر را
نجات دهند و فقط 64نفر آن هم خــارج از طرحهای
سالمســازی غرق شــدند .کریمیان پرداخت نشدن
مطالبههای منجیان از سال گذشته و کمبود تجهیزات
را مهمترین مشکل آنها در سالجاری عنوان میکند.

منجیان هیأت نجات غریق مازندران حدود 3میلیارد
تومان مطالبه از سال گذشته دارند که همین موضوع
ت کرده است .البته سخنگوی ستاد
کار را برایشان سخ 
ساماندهی دریا در مازندران قول داده در روزهای آینده
تمامی مطالبات منجیان پرداخت شود.
در گیالن خبری نیست

در استان همســایه یعنی گیالن هم منجیان مشکل
مشــابهی دارند .درحالیکه هنوز حقوق سال گذشته
و همچنین عید نوروز و فطر منجیان گیالنی پرداخت
نشــده ،این اســتان امســال هم برنامهای برای طرح
سالمسازی ندارد .رئیس هیأت نجات غریق و غواصی
گیــان در اینباره به همشــهری میگویــد :گیالن
286کیلومتر نوار ســاحلی و 10شهرســتان ساحلی
دارد که 284منطقه خطرآفرین تا سال گذشته در آنها
شناسایی شده بود .امسال با توجه به آزادسازی سواحل
512منطقه خطرآفرین اعالم شــده است درحالیکه
به اعتقاد نهادهای امدادرســان ازجمله هاللاحمر در
نبود طرحهای سالمسازی کل نوار ساحلی خطرآفرین
محسوب میشود .حســین میرزایی با بیان اینکه در
گیالن هنــوز خبری از اجرای طرحهای سالمســازی
دریا نیســت ،میافزاید :اخیرا شــنیدیم اســتانداری

دومینتوله « ایران»
در راه پایتخت جان داد
دومین توله یوزپلنگی که در اسارت به دنیا آمده بود ،در
راه رسیدن به پایتخت جان داد و تنها بازمانده ایران حاال
موزه
به یکی از بیمارستانهای تخصصی دامپزشکی تهران
آورده شده است تا مگر او زنده بماند و یکی از امیدهای نجات اینگونه در
حال انقراض باشد .پروژه تکثیر در اسارت یوزپلنگ آسیایی از زمانی که
ایران ،کوشکی و دلبر 3یوز آسیایی در فروردین سال 99از پردیسان به
توران برده شدند تاکنون بدون هیچگونه اطالعرسانی شفاف ادامه یافته
است .حاال قرار اســت پس از مرگ دومین توله ایران در هفته آتی برای
نخستینبار به سؤاالت خبرنگاران پاسخ داده شود.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی ســازمان حفاظت محیطزیست ،حسن
اکبری ،معاون محیطزیســت طبیعی و تنوعزیستی سازمان حفاظت

به شــهرداریها اعالم کرده که طرحهــا را راهاندازی
کنند ،اما تا امروز هنوز طرح و ابالغی در اینباره اعالم
نشده است.
وی با بیان اینکه هر یــک از 512منطقه خطرآفرین
گیالن به 2منجی نیــاز دارد ،میگویــد :اگر تصمیم
به اجرای طرح سالمســازی گرفته شــود ،به حضور
1024منجی نیاز است درحالیکه 444منجی فعال در
طرح سال گذشته هنوز مطالبهخود را دریافت نکردهاند.
بهگفته میرزایی ،میانگین حقــوق هر ماه منجیها در
سال گذشته حدود 3میلیون تومان درنظر گرفته شده
بود ،اما گیالن در مجموع حــدود 750میلیون تومان
یعنی به ازای هر نفر یک میلیــون و 600هزار تومان
دریافت کرده اســت درحالیکه برای 3ماه باید حدود
3میلیــارد و 996میلیون تومان به اســتان پرداخت
میشد .رئیس هیأت نجات غریق و غواصی گیالن ادامه
میدهد :با وجود این مطالبه اما 105منجی گیالنی با
دستور استانداری عید نوروز و همچنین تعطیالت عید
فطر در ساحل حضور داشــتند و خوشبختانه با کمک
فرمانداریها در این ایام هیچ مورد غرقشــدگی ثبت
نشده اســت .میرزایی با اشــاره به حقوق تعریف شده
در فدراســیون برای منجیان غریق توضیح میدهد:
امسال بهطور میانگین هر منجی باید بیش از 5میلیون

محیطزیست ،روز گذشته اعالم کرد علت تلف شدن این توله در دست
بررسی و نتیجه پس از کالبدشکافی اعالم خواهد شد .البته قرار بود که
علیسالجقه ،رئیس سازمان محیطزیست یک کمیته حقیقتیاب برای
بررسی علت مرگ توله یوز اول تشکیل دهد و حاال بهنظر میرسد که این
کمیته باید به بررسی علت تلف شدن توله دوم و اساسا وضعیت نامناسب
نگهداری از توله یوزها بپردازد ،اما حاال بهگفته ســمیه رفیعی ،رئیس
فراکسیون محیطزیست مجلس او احتماال برای پاسخگویی به مجلس
احضار خواهد شد .براساس گزارش سازمان حفاظت محیطزیست ،صبح
چهارشنبه دامپزشــک تیمارگر توله یوزها متوجه تغییر در عادت دفع
آنها میشود که فورا دامپزشک متخصص داخلی دام کوچک از دانشکده
دامپزشکی سمنان به محل نگهداری یوزها منتقل شده و پس از معاینه
نسبت به درمانشان اقدام میکند .پس از بررســی ،با نظر دامپزشک
متخصص ،تصمیم بر این شــد که تولهها ،برای بررســی بیشتر به یک
بیمارستان تخصصی دامپزشــکی در تهران منتقل شوند که متأسفانه
یکی از تولهها در مسیر انتقال به تهران تلف شد .علیرضا شهرداریپناه،

درخواست تمدید طرح تنفس جنگل

مسعود منصور در 25اسفند 1400در گفتوگوبا خبرگزاری
ایسنا،با اشــاره به روند اجرایی طرح تنفس جنگل  ،تاکید
کرد قرار بــود در کنار اجتنــاب از بهره بــرداری چوبی از
جنگلهــای شــمال،عملیات اجتنابناپذیــر را نیز اجرا
کنیم .براین اساس شــرح خدمات طرح فنی و حفاظتی
جنگلها تصویب شد و از اول فروردین ماه سال 1401انجام
خواهد شد.
با اعالم اجرای عملیات اجتنابناپذیربه هر شکلی،مجددا
نگرانیهای جدی در بین مدافعان ســامتی جنگلهای
شمال پا گرفته اســت برای اینکه کافیســت جمعآوری
و خروج درختان شکســته و افتاده  ،آفــتزده و امثالهم
به عنوان بهداشــت جنگل ،بخشــی از اقدامات عملیات
اجتنابناپذیرباشــد در این صورت باوجــود پا برجا بودن
تمامی موانع و مشکالت فراروی دســتگاه متولی به ویژه
کمبود نیــروی انســانی حفاظتی  ،کارشناســی نظارتی
و بازرســی ،اســتمرار فزآیند قاچاق چوب در اثر افزایش
قیمت چوب در ســایه تورم  ،دسترسی ســهل و آسان به
منابع جنگلی  ،نبود گفتمان جــدی حفظ منابع طبیعی
در جامعه ،رجعت بــه طرحهای جنگلــداری بدون رفع
آسیبهای مخرب ،چراغ سبزی باشند برای گسترش مجدد
سوءاستفاده از ظرفیتهای قانونی و حرکت خزنده بساط
فساد و سودجویی و رانت در این منابع حیاتی  ،البته این بار
با حرص و ولع بیشتر برای تاراج جنگلها .لذا انتظار می رود
آنچنانکه وعده استمرار طرح تنفس در برنامه هفتم توسعه
داده شده در دستور کار قرار گیرد تا دولت سیزدهم بتواند
درحوزه جنگل نیز کارنامه قابل قبولی ارائه كرده و ارزیابی
متقنی از اجرای طرح تنفس داشته باشد.

4زلزله در یک روز

عکس :همشهری /حامد فرج اهلل

حدود  63ســال طول کشید تا متوجه
شــویم طرحهای جنگلداری در عین
مشــروعیت قانونــی و فنی،نســخه
شفابخشــی برای نجــات جنگلهای
هیرکانــی نبودند.جنگلهــای لــوه
گلستان در سال  1338ســرآغازی برای اجرای طرحهای
جنگلــداری بودند.طرحهای جنگلداری اگــر چه با تکیه
بردانش و تخصص جنگلشناسان ماهر تهیه می شد اما با
مروری کوتاه بر نتایج حاصله معلوم می شود دراین طرحها
دادهپردازی بر ثبت اطالعات واقعی،آمال و اهداف مجریان
و ناظران بر دستورالعملها ،حفظ کمیت بر کیفیت جنگل،
انتخاب ناظر ازبدنه مجری بر ناظران مستقل،ورود گونههای
بیگانه بر حفظ گونههای بومی،اخذ مشاوره از شرکتهای
بهرهبردار بر اخذ مشــاوره از متخصصــان متعهد،اهداف
سیاسی و اجتماعی براهداف علم جنگلداری پیشی گرفته
اســت تا جایی که حتی اطالعات منطبق بر واقعیات الزم
برای قضاوت منصفانه در اختیار نمی گذارند.

خبر روز

تدوین قانون جامع میراثفرهنگی
آییــن بزرگداشــت روز جهانــی موزهها و آغــاز هفته
میراثفرهنگی صبح دیروز در موزه ملی ایران و با حضور
موزه
قائممقام وزیر میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی،
مدیرکل دفتر دیپلماسی فرهنگی وزارتخارجه و جمعی از موزهداران برگزار
و برخالف سالهای گذشته که موزههای برتر کشور براساس شاخصهای
موزه برتر معرفی و از مدیران آنها تقدیر میشد ،این بار تنها از چند موزه بخش
خصوصی با عنوان موزه مردمی تقدیر شد.
به گزارش همشــهری ،علی دارابی ،قائممقام وزیر میراثفرهنگی و معاون
میراثفرهنگی کشور در این آیین با اعالم اینکه از مجموع  ۷۹۰موزه در کشور
حدود  ۲۶۰موزه در اختیار وزارت میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی
است ،گفت :بخش زیادی از این موزهها به بخش خصوصی ،دولتی و نهادهای
مختلف تعلق دارد و وزارت میراثفرهنگی اکنون بهدنبال این است که رقابت
سازنده و تعامل خوب بین بخشهای مختلف ایجاد و با هرگونه انحصار در
موزهداری کشور مقابله کند .او از استراتژی هر شهر یک موزه وزارت میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی در دوره جدید خبر داد و گفت :امیدواریم
روزی جشن راهاندازی یک موزه در هر شهر را برگزار کنیم.

قائممقام وزیر میراثفرهنگی ســند تحــول میراثفرهنگی ،گفتمان این
وزارتخانه در موضــوع میراثفرهنگی و موزهها را مبتنــی بر 3رکن تغییر،
توسعه و تحولوفناوری اعالم کرد و گفت :تدوین سند چشمانداز برنامه تحول،
برنامه هفتم توسعه و سند میراثفرهنگی و موزهها ازجمله تدابیری است که
مشغول آن هستیم و برای تنظیم آن دست یاری بهسوی نخبگان ،استادان
انجمنهای علمی ،تشکلهای مردمی و سازمانهای مردمنهاد دراز میکنیم.
او همچنین از تهیه الیحه شرح وظایف و قانون تشکیل وزارت میراثفرهنگی،
گردشگری و صنایعدســتی برای تصویب در مجلس خبر داد و افزود :این
قانون و شرح وظایف در جلسات متعدد با حضور مدیران و کارشناسان مورد
بررسی قرار گرفت ،مفاد مهمی درباره میراثفرهنگی و موزهها در این قانون
جانمایی شده و برخی مفاد قانونی که از قبل بود نیز غنیتر شده و بعضی مواد
قانونی دیگر که به هر دلیل در این قانون دیده نشــده بود به آن افزوده شده
است و امیدوارم این قانون که بهزودی در اختیار دولت و سپس مجلس قرار
میگیرد ،منشأ اصلی قوانین میراثفرهنگی کشور شود .قائممقام وزیر میراث
فرهنگی ،گردشــگری و صنایعدســتی همچنین از افزایش بودجه میراث
فرهنگی و موزهها در سال  ۱۴۰۱تا دوبرابر بیشتر از بودجه سال گذشته خبر

تومان برای یک ماه دریافت کند .انتظار داریم با توجه به
گرم شدن هوا و ورود مسافران به گیالن برای فعالیت
منجیان با آنها قرارداد بسته شــود در غیراین صورت
حتما اســتان درباره اجرای طرح سالمســازی دریا با
مشکل مواجه میشود.
فراموشی سالمسازی در گلستان

گلســتان هم با وجود آنکه همه ســواحل خود را در
100کیلومتر نوار ســاحلی آزادســازی کرده اســت
و ســالهای قبل از کرونا مشــارکت فعالــی در طرح
سالمسازی دریا داشت ،اما امسال هنوز خبری از اجرای
این طرح نیســت .پیش از این در گلستان طرحهای
سالمسازی دریا در قالب 3طرح در بندر ترکمن ،بندر
گز و نوکنده اجرا میشد.
آزادسازی نوار ســاحلی نقاط حادثهخیز را در سواحل
خزر افزایش داده اســت ،اما فعالیت منجیان غریق در
استانهای شمالی چالشهای زیادی دارد .این شرایط
در حالی رقم خورده است که طرح سالمسازی دریا طی
10سال گذشته توانست نقش زیادی در کاهش تلفات
غرقشدگی داشته باشد.

متخصص حیاتوحش که فقط 6روز از یوزهای بــه دنیا آمده مراقبت
کرده است ،میگوید :تولهها در یک اتاق 9متری با 2محیطبان نگهداری
میشدند .در بدو امر از افراد خواستم که دیگر به این اتاق رفتوآمد نکنند.
شرایط استاندارد نبود و پس از من هم شرایط صددرصد استاندارد نشد.
این کار به اتاق ایزوله و تیم متخصص نیــاز دارد .آنها باید خود را برای
احتمال ســزارین ایران هم آماده میکردند ،ولی شرایط آنجا برای این
کار اصال مناسب نبود .او در مورد تغییراتی که برای تولهها فراهم آورده
شد ،میگوید :شرایط شیردهی ،استفاده از دستکش ،ایجاد فضای نسبتا
استریل و تنظیم دقیق دما بخشی از کارهای ما بود و تا زمانی که من برای
سفر تحقیقاتی به سیستان و بلوچستان سفر کنم ،شرایط وزنگیری،
تغذیه و دفع تولهها مطلوب بود.
علیرضا شــهرداری اصلیترین دلیل مرگ تولهها را پنهانکاری عنوان
و تأکید میکند که منظور او اطالعرســانی شــرایط یوزها و آنچه رخ
داده به متخصصان اســت .در مورد این یوزها پــس از انتقال به توران
هیچ اطالعات دقیقی داده نشده است.

داد و گفت :واقعیت این است که با این بودجه کم هم نمیشود نهضت بزرگی
برای موزه ایجاد کرد .از همین رو انجمن خیران میراثفرهنگی که در وزارت
میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی ثبت شــده است ،هفته آینده
موجودیت پیدا میکند و براساس آن ،مؤدیان مالیاتی میتوانند کمکهای
خود را به موزهها و میراثفرهنگی اهدا کنند .همچنین از طریق این انجمن
میتوان کمکهایی را از خارج کشــور دریافت کرد که اگر این اتفاق بیفتد
گامهای بزرگی برای موزهداری و بناها میتوان برداشت .او همچنین نقش
دیپلماسی میراثفرهنگی را مهم دانست و از برنامهریزی برای برگزاری چند
نمایشگاه مشترک خارجی بین موزه ملی و موزههای دیگر کشورها خبر داد و
گفت :برنامهریزی برای نمایش اشیای کمتر دیدهشده در سراسر کشور نیز با
حفظ امنیت کامل آثار در حال انجام است .دارابی تأکید کرد :کارکرد اداری
در موزه باید تعطیل شود؛ چون موزه کارکرد علمی ،ارتباطی و فرهنگی دارد
که با جمعی از مدیران و صاحبنظران مقدمات آن را فراهم میکنیم .جبرئیل
نوکنده ،رئیس موزه ملی ایران نیز در این مراســم از برپایی نمایشگاهی از
 ۱۵۰۰شیء اهدایی تاریخی به موزه ملی ایران که برخی از آنها 7هزار سال
قدمت دارند ،همزمان با روز جهانی موزه و هفته میراثفرهنگی به این موزه
خبر داد و گفت :حدود یک هزار اثر اهدا شده دارای اصالت هستند و مابقی آثار
نیز برای تأیید اصالت نیاز به کارشناسی و پژوهش بیشتر دارند .رئیس موزه
ملی ایران با انتقاد از تالش برخی نمایندگان برای ارائه طرح «گنجیابی» در
مجلس گفت :موزهداری جهان چندین نسل را طی 200سال گذشته پشت
سر گذاشــته ،اما هنوز در ایران برخی قانونگذاران از عنوان گنج و عتیقه در
طرحهای خود استفاده میکنند که نشان میدهد آنها 200سال از صنعت
موزهداری جهان عقب هستند .علیرضا دلخوش ،مدیرکل دیپلماسی عمومی
وزارت خارجه نیز که در آیین گرامیداشــت روز جهانی موزهها و آغاز هفته
میراثفرهنگی حضور داشت ،در سخنانی اعالم کرد :با توجه به شعار امسال
روز جهانی موزهها با عنوان «قدرت موزه» ،ارائه تصویر در شأن جایگاه ایران در
سطح جهان ،ارتقای کیفی موزهها و بیان موزهای بهتر ،پرهیز از کمیتگرایی
برای آنکه خود را به سطحی برســانیم تا با موزههای تراز اول دنیا تعامل و
گفتوگو داشته باشیم ،از اهداف تبیین شده در وزارت خارجه است .بهگفته
دلخوش ،آموزش عمومی درباره ماهیت واقعــی موزهها ،برقراری ارتباط با
سطوح مختلف جامعه ،تسهیل دسترســی پژوهش در موزهها و ارتباط با
نهادهای علمی و پژوهشی مؤثر در سطح ملی ازجمله اهداف و وظایف تبیین
شده برای موزهها در اداره دیپلماسی فرهنگی و عمومی و وزارت خارجه است.

سعید سعیدی ،مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان
با بیان اینکه زمینلرزه ۴.۴ریشتری بامداد چهارشنبه باغین
از توابع این استان خســارتی نداشته است ،میگوید :کانون
زمینلرزه باغین خارج از منطقه مســکونی بود ،اما تیمهای
ارزیاب مناطق مختلف محل رخداد زلزله را بررسی کردند.
براساس اعالم مرکز لرزهنگاری مؤسسه ژئوفیزیکدانشگاه
تهران ،این زمینلرزه در ساعت  2.05بامداد دیروز و در عمق
۹کیلومتری زمین اتفاق افتاد .محل وقــوع این زمینلرزه
در فاصلــه ۱۹کیلومتری باغین۲۱ ،کیلومتری بردســیر و
۳۲کیلومتری نگار در کرمان است.
ترک خانهها در «سرخون»

ساعات 17:36و 18:35سهشنبه و 3:36بامداد چهارشنبه
زلزلههایی با قدرت  ۴.۶ ،۳.۸و  ۳.۵ریشتر «سرخون» را در
چهارمحال و بختیاری و در نزدیکی مرز اســتان خوزستان
لرزاند .فرماندار اردل در اســتان چهارمحــال و بختیاری با
بیان اینکه براساس ارزیابیهای اولیه ۷۰خانه در 15روستا
طی زلزله «سرخون» دچار آسیب شده است ،میگوید :این
آسیبها جزئی و در حد ترکخوردگی است ،اما در 3زلزله
رخداده 2دیوار در یکی از روســتاها ریــزش کرده .یعقوب
شــکوهی با بیان اینکه 3زلزله خسارت جانی در پی نداشته
است ،میافزاید3 :تیم امدادی از ساعات نخست این زلزلهها
در منطقه حضور دارد.
بهگفته وی ،مردم 2دهستان هلیساد و شلیل سهشنبهشب
را بیرون از منزل سپری کردند و در این مدت همه مساجد و
مدارس منطقه آماده پذیرش و اسکان مردم بودند.
فرمانــدار همچنین تأکیــد میکند که گروههــای فنی از
خط انتقال نفت مارون و ســد کارون ۴بازدیــد کردهاند و
خوشبختانه مشکلی مشاهده نشده است.

خبرهایکوتاه
کهولت سن؛ عامل مرگ در کالنشهر اصفهان
مدیرعامل ســازمان آرامســتانهای شهرداری
اصفهان گفت :روزانه بهطــور میانگین ۱۷نفر در
روز در کالنشهر اصفهان از دنیا میروند که کهولت
ســن بزرگترین عامل مرگومیر دراین منطقه
اســت .به گزارش ایرنا ،علی حاجیان افزود :سال
گذشــته ۱۳هزار نفر در اصفهان فوت کردند ،اما
۱۱هزار خاکســپاری در آرامستانهای این شهر
انجام شد .وی با بیان اینکه حدود ۱۶۰هزار متوفی
از بدو تاسیس آرامســتان باغ رضوان تاکنون در
آن خاکسپاری شــده اســت ،ادامه داد :کهولت
سن بهعنوان مهمترین علت بیشتر مرگومیرها
و میانگین ســن مردان و زنان متوفی باالی ۶۰
تا ۷۰ســال اســت .بهگفته مدیرعامل سازمان
آرامستانهای شهرداری اصفهان ،میانگین فوت
اصفهانیها در ۱۰روز اخیــر کاهش پیدا کرده و
فوت کروناییها هم به صفر رسیده است.
دستور ویژه وزیر کشور برای شهرک اندیشه
رئیسکل دادگستری قزوین از صدور دستور ویژه
وزیر کشور برای حل مشکل شهرک اندیشه خبر
داد و گفت :با توجه به مصوبــهای که به تازگی با
پشتوانه دستور وزیر کشــور داشتیم ،امیدواریم
بتوانیم مشکل بخشی از شهرک اندیشه را در آینده
نزدیک حل و فصل کنیم .به گزارش تسنیم ،علی
شعبانی با بیان اینکه اصل موضوع شهرک اندیشه
مربوط به دستگاههای اجرایی است ،گفت :اگر به
21هکتار از شهرک اجازه ساخت بنای مسکونی
داده شود ،باید برای بعد از آن یعنی مابقی شهرک
هم فکر کنیم چون به هر حال باید خدمات عمومی
به مردم شهرک اندیشه داده شــود .چون تعداد
قطعات زیاد است .چند سالی است اهالی شهرک
(ناحیه شهری) اندیشه قزوین با معضل اخذ مجوز
ساخت برای زمینهای خود روبهرو هستند.

عکس خبر

خو

زستان

تعمید کودکان مندایی
مراسم غسل تعمید کودکان مندایی صبح چهارشنبه
«۲۸اردیبهشت »۱۴۰۱در ساحل شرقی رود کارون در اهواز
برگزار شد .براساس عقاید منداییان که یکی از اقلیتهای
مذهبی جنوب ایران ،عراق و سوریه هستند ،در روز تولد
حضرت یحیی(ع) اطفال تازه متولدشده نامگذاری ،تعمید
و تبرک میشوند .منبع :ایرنا

