
پایان بن بست شفافیت
  طرح شفافیت قوای سه گانه با رأی 
قاطع ۸۷درصدی مجلس تصویب شد

  آرای موافق، مخالف و افراد ممتنع 
در مجلس باید ظرف یک ماه انتشار یابد

  نخستین بار  نمایندگان مجلس دهم  
با 10۸ رأی  با  این طرح مخالفت کردند

 توسعه مترو 
روی کمربند جنوبی

 چالش امنیت دریا 
برای گردشگران

آزادسازی نوار ساحلی، نقاط حادثه خیز را در سواحل خزر 
افزایش داده است

 آغاز عملیات اجرایی یکی از خطوط چهارگانه جدید مترو 
با مشارکت بخش خصوصی آغاز خواهد شد
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تالش برای 
جوان شدن کشور

معلوالن مشغول پاسخگویی هستند

 پیام رهبر معظم انقالب
 به فعاالن حوزه جمعیت 

 تالش برای افزایش نسل و جوان 
شدن نیروی انسانی کشور و حمایت 

از خانواده، یکی از ضروری ترین 
فرائض مسئوالن و آحاد مردم است

گروگانگیری مرگبار 
با پرتاب 2 نارنجک

 تایید حقانیت ایران
در تحریم های 
ظالمانه آمریکا 

کارمند اداره امالک بعد از گروگان 
گرفتن همکارانش 4نفر از آنها را به 

قتل رساند و خودکشی کرد

 در نشست  خبری النا دوهان
گزارشگر ویژه سازمان ملل مطرح شد

تحریم های یک جانبه آمریکا 
حقوق  بشر را زیرپا گذاشته و 

بسیاری از شرکت ها و نهادها را 
درگیر »نقض قانون« کرده  است
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هنوز چیزی تمام نشده
 برخی رسانه ها از قطعی شدن انتقال بیرانوند

 به پرسپولیس خبر داده اند اما مبلغ رضایتنامه او 
مانع بزرگی بر سر راه این انتقال است

خودزنی های شفاهی
سه جمله یحیی گل محمدی در پرسپولیس 
که به ضرر او تمام شد و حتی صدای هواداران 

خودی را هم درآورد 18
19

 روز مانده تا 
جام جهانی

پخش زنده روز

شنبه 7 خرداد 1401
لیگ قهرمانان اروپا  - فینال

لیورپول

رئال مادرید
23:30

برنامه بازی

سپاهان

صنعت نفت

فجر 

شهرخودرو

مس

ذوب آهن

19:30

21:00

21:30

لیگ برتر ایران - هفته 28

پیکان

استقالل

فوالد

آلومینیوم

20:00

21:15

تراکتور

گل گهر

پرسپولیس

نفت م.س

19:00

20:00

چهارشنبه 4 خرداد 1401
لیگ کنفرانس اروپا  - فینال

آاس رم

فاینورد
23:30

جمعه 30 اردیبهشت 1401

رئال مادرید

بتیس
23:30

اللیگا اسپانیا

چلسی

لسترسیتی
23:30

لیگ برتر انگلیس

صعود به اورست
یعنی طالی المپیک

افسانه حسام فرد که در سکوت خبری به باالترين نقطه جهان رسيد، می گويد يک ميليارد 

تومان برای اين صعود هزينه کرده است بدون اينکه فدراسيون يا وزارت ورزش حمايتش کنند

پیش بازی

هفته

جشن در صدر 
جنگ در قعر

جنگ قهرمانی در لیگ برتر به پایان رسیده 
اما جنگ نایب قهرمانی، جنگ بقا و رقابت 
برای چهارم شدن ادامه دارد. امشب در 
هفته82 تراکتور و پرسپولیس مهم ترین 

بازی را برگزار می کنند

لیگ برتر فوتبال ایران امشب پیگیری می شود و 
هفته بیست وهشتم این رقابت ها با انجام 7بازی 
به پایان می رســد. در فاصله 3هفته تا پایان این 
مسابقات، بازی های هفته بیست وهشتم دیشب 
با جدال نساجی و هوادار آغاز شد اما سایر بازی ها 
امروز و امشب برگزار می شود. استقالل که هفته 
گذشــته قهرمانی اش را قطعی کــرد در 3هفته 
باقیمانــده فقط به دنبال رکوردشــکنی و حفظ 
افتخار شکســت ناپذیری اســت. پرسپولیس و 
سپاهان اما برای نایب قهرمانی رقابت می کنند 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 گل گهر 
هم امتیاز است و مس رفســنجان را هم با فاصله 
یک امتیاز پشت ســر خودش می بیند. گل گهر 
و مس امشب به ترتیب با نفت مسجدسلیمان و 
نفت آبادان بازی می کنند و جواد نکونام می تواند 
امیدوار باشد که خوزســتانی ها با متوقف کردن 
کرمانی ها راه را برای چهارم شــدن فوالد هموار 
کنند. فوالد هر دو تیم گل گهر و مس را در بازی 
رودررو شکســت داده و اگر در پایان فصل با آنها 
هم امتیاز شــود، دســت باال را برای رتبه چهارم 

خواهد داشت.

  جنگ بقا؛ آخرین امید شیراز
فجرسپاسی فرصت هایش را برای کسب پیروزی 
و فرار از سقوط یکی یکی از دست داده و می توان 
گفت مصاف امشــب با ذوب آهن آخرین فرصت 
این تیم خواهد بود. تیمی که 22هفته است پیروز 
نشده برای باقی ماندن 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 
ذوب آهن را آخرین امید شیرازی ها برای کسب 
پیروزی قلمداد کنیم. ذوب آهن 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 به ترتیب 
با گل گهر و ســپاهان بازی های سختی خواهند 
داشت. با توجه به بازی های باقیمانده در 2هفته 
آینده به نظر می رسد شانس مسجدسلیمان برای 

بقا بیشتر از 2تیم دیگر خواهد بود.

  جنگ نایب قهرمانی؛ کار یحیی سخت شد
پرسپولیس در ادامه بازی های سخت هفته های 
پایانی اش امشب در تبریز میهمان تراکتور خواهد 
بود. این بازی بعد از مدت ها بــا حضور هواداران 
برگزار می شود و یک بار دیگر هیجان بازی های 
بزرگ این دو تیم در روزهــای دور زنده خواهد 
شــد. آخرین بار که تراکتور توانست پرسپولیس 
را ببرد، گابریل کالــدرون روی نیمکت قرمزها 
نشسته بود و بعد از آن همه بازی های این دو تیم با 
برتری پرسپولیس تمام شد. تراکتور اگرچه ساکن 
رتبه های پایین جدول است اما از زمان بازگشت 
هواداران به ورزشگاه ها تمام بازی های خانگی اش 
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 
به نظر بازی آسان تری نسبت به سرخپوشان دارد. 
شاید 2تیم بعد از بازی  های امشب هم امتیاز 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 قطعی شــدن قهرمانی اش حاال به رکورد 
باالترین امتیاز در تاریخ لیــگ برتر و همچنین 
نخستین قهرمانی بدون باخت چشم دوخته است. 
اســتقالل با 5امتیاز از 3بازی باقیمانده می  تواند 
رکورد باالترین امتیاز در یــک فصل را جابه جا 
کند. همچنین آبی ها اگر در 3بــازی باقیمانده 
بیشتر از 2گل نخورند، رکورد بهترین خط دفاعی 
را هم می شــکنند. تیم فرهاد امروز با آلومینیوم 
روبه رو می شــود که یکی از 9مساوی استقالل و 
یکی از 10گل خورده این تیــم را در بازی رفت 

رقم زده است.

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

لیگ هرسال ضعیف تر می شود
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داده نما
گرافیک: مصطفی سرخوش

یادداشت
شهال کاظمی پور؛ جمعیت شناس

آمارهــای جمعیتی می توانند مرجــع خوبی برای 
پیش بینی های دقیق از وضعیت آینده هر کشوری 
باشند. اینکه ما امروز می دانیم در سال 1430 از هر 
10نفر 4نفر سالمند هستند، درواقع نقشه راه خوبی 
برای سیاستگذاری های بلندمدت و کالن کشور در اختیار داریم که باید از آن 
استفاده کنیم. این نقشه راه به ما می گوید که در سال های آینده و البته همین 
سال هایی که از آن گذر می کنیم با چه نیازهای ضروری ای در کشور روبه رو 

هســتیم و چه زیرســاخت هایی را باید تقویت کنیم. باید بدانیم که جمعیت، 
به خودی خود در هر شــکلی از هرم خود که باشد مشــکلی به همراه نخواهد 
داشت ؛ مشــکالت جمعیتی وقتی به وجود می آیند که با مشکالت اجتماعی 
و سیاســتگذاری ها گره بخورند و البته هرم جمعیتی می تواند آیینه ای برای 
ارزیابی مدیریت کالن هر کشور باشد؛ طیفی از کشورهایی با ساختار منظم و 
دارای برنامه ریزی های بلندمدت و میان مدت جمعیتی یا کشورهایی با هرج و 

مرج در سیاست های جمعیتی.
 مقاله ها و پژوهش های زیادی از بیش از 3 دهه گذشته حداقل توسط من درباره 
روند افزایشی جمعیت، اکثریت گروه های سنی در دهه های مختلف، مشکالت 
و نیازهای موجود برای این گروه ها و... در ایران ارائه شده است. ما معتقدیم از 
طریق بررســی های جمعیتی می توان چالش های پیش رو را بسیار پیش تر از 
وقتی که دیگر نتوان برای آن کاری کرد، شناسایی کرد. پیش بینی این موضوع، 
یعنی داشتن زمان کافی برای تامین زیرســاخت ها و تعیین خط مشی؛ برای 
همین هم پیش بینی های بسیاری از طرف جمعیت شناسان درباره چالش هایی 
که امروز با آن روبه رو هستیم انجام شده بود؛ نیاز به تامین شغل، زیرساخت های 
بهداشتی و درمانی، شرایط آموزشــی و تحصیلی، مهاجرت نخبگان از کشور، 
افزایش مرگ  و میر جوانان بر اثر مشــکالت زیست محیطی یا ضعف بهداشت 
و درمان، افزایش مرگ  و میرها بر اثــر تصادفات جاده ای و... ازجمله مهم ترین 
مشکالت جمعیتی ای هســتند که این روزها با آنها در کشور روبه رو هستیم و 
اغلب آنها از 3دهه پیش تا کنون پیش بینی و مطرح شده اند، اما متأسفانه امروز 
با همین مشکالت در یک نقطه ایستاده ایم و این یعنی برنامه ریزی های دقیقی 

برای حل مشکالت انجام نشده است.
به نظر می رســد دولت های ما در هر دوره ای آنقدر درگیر مشکالت زمان خود 
بودند و هستند که فرصت و مجالی برای برنامه ریزی های بلندمدت برای کشور 
را ندارند. غفلت از آینده، میراثی اســت که در چنین شرایطی دست به دست 

می شود و به دوره های بعد هم به ارث می رسد.
بخشی از نگاه ما در برنامه ریزی های جمعیتی معطوف به امروز و حال است و 
بخش دیگر مربوط به آینده؛ آینده ای 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 می دانیم 30سال دیگر اکثریت جامعه در سن پیری قرار 
خواهند داشت دقیقا پیش بینی آینده اســت و باید قدر آن را دانست. خدمات 
بهداشت و سالمت کافی، پوشش تامین اجتماعی، اشتغال، برنامه ریزی 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 
می رسند روی پای خود بایستند، سالمندان فعالی باشند و دچار بیماری یا فقر 
نشوند . در غیر این صورت تحوالت جمعیتی 30 سال آینده در کشور می تواند 

به بحرانی جدی برای همه ما تبدیل شود.
باید یادمان باشد انتخاب سیاســت های افزایش جمعیت و جوانی جمعیت به 
تنهایی برای گذر از این بحران کافی نیســت و باید در کنار این تغییر ساختار 
جمعیت، برنامه ریزی هایی دقیق و کارشناسی و قابل اجرا برای جمعیت سالمند 

در آینده نزدیک هم داشته باشیم.

قدرت پیش بینی آینده
به قول مهران مدیری آدم خیلی جدی و تلخی است و چهره اش 
بیشتر شبیه دیپلمات هاست تا بازیگران طنز اما سال هاست 
با همان چهره جدی و رســمی، در نقش های کمدی 
ظاهر شده و خاطرات شــیرینی برایمان ساخته 
است. غالمرضا نیکخواه جزو نخستین بازیگران 
طنز تلویزیون در دهه 70اســت که با بازی در 
سریال های مهران مدیری شناخته و پس از آن 

در نقش های کمدی بسیاری ظاهر شد...

گفت وگو با غالمرضانیکخواه، پیشکسوت سریال های طنز
کار در شبکه نمایش خانگی راحت تر است
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از نســل اول ورزشــکاران ایرانی که مجال حضور در 
مســابقات برون مرزی را پیدا کردند چند نفر بیشتر 
باقی نمانده اند. 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 بی بدیلی بــود و صاحب رکوردهای 
افسانه ای...

گفت وگو با امیر غفارمنش، به بهانه نقش آفرینی در »خوشنام«
نقش های سخت را خیلی دوست دارم

خاطره بازی با اکبر قادری که از نسل اول والیبالیست هاست
تختی گفت  باید کشتی گیر شوی
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سعید پیردوست برای عالقه مندان ســریال های ایرانی و 
همچنین سینما چهره و نامی شناخته شده است. هرچند 
اغلب این هنرمند 85ساله را با کارهای طنز مهران 
مدیری به خاطر می آورند. پیردوســت ازجمله 
هنرمندان توانمندی اســت که در هر دو سبک 
سینمای جدی و سینمای طنز حضور موفق و مانا 
و کارنامه ای پربار دارد. پیردوست در بسیاری از 

سریال های ماندگار ایفای نقش کرده است...

با سعید پیردوست، درباره دور و نزدیک کار در سینما و تلویزیون
من و کیمیایی همکالس بودیم

امیرغفارمنــش این روزها با ســریال محبــوب و پرمخاطب 
»خوشنام« مهمان خانه ایرانی هاست؛  سریالی که در ماه مبارک 

رمضان پخش آن شروع شد و مورد اقبال و استقبال مردم و 
ببیندگان تلویزیونی قرار گرفت. براساس نظرسنجی ها در 
بین سریال هایی که در ماه مبارک رمضان 1۴01 از تلویزیون 
پخش شد، سریال خوشــنام که از شبکه یک روی آنتن 
رفت با 26درصد مخاطب و 76.۴ درصد رضایت مخاطبان 

جزو سریال های موفق رسانه ملی بوده است...

ویژه های  امروز
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ایستگاه

 کدام ایستـگاه های مترو برای افراد 
دارای معلولیت مناسب سازی شده اند؟
42 ایستگاه از 143 ایستگاه خطوط هفتگانه مترو در تهران 

به امکاناتی چون آسانسور، خطوط بساوایی، نشانه، 
عالئم و میله های دستگرد به منظور سهولت در تردد 

معلوالن و افراد خاص تجهیز شده اند.

ایستگاه های مجهز به آسانسور فعال به تفکیک خطوط

 42
ایستگاه

 101
ایستگاه

 111
ایستگاه

 52
ایستگاه

 72
سکوی ایستگاه

 1100
دستگاه

در خطوط هفتگانه مترو مناسب سازی شده .

در خطوط هفتگانه مترو مناسب سازی نشده.

به ورودی همسطح  مجهز شده اند.

به آسانسور فعال مجهز شده اند.

پله برقی در ایستگاه ها فعال  هستند.

تجهیز 50 درصد به معابر بساوايی)لمسی(

 متن کامل را با  اسکن  کیو آر کد، در همشهری آنالین بخوانید

رویگری: سرک نکشید
رضا رویگری بازیگر ســینما و تلویزیــون درباره آخرین 
وضعیت خود و مسائل اخیر گفت: همسرم دست کم 
10 سال کنارم بوده و با من زندگی کرده. او به نوبه  خود 
زحمتش را برای من کشیده. خواهشم از برخی ها این 
اســت که قضــاوت نادرســت و دخالت نکنند. ســرک 

کشیدن در زندگی دیگران اصال کار درستی نیست.

ساخت 5 قدمگاه جدید در تهران
شاپور دیوساالر، معاون فنی و طراحی شهری سازمان 
زیباسازی شــهرداری تهران در گفت وگو 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 

شده اند، برای پیاده راه سازی برنامه داریم.

نیروهای مسلح از قانون شفافیت مستثنی شدند؟
محمدتقی نقدعلی، نماینده مجلس شورای اسالمی در 
گفت وگو با همشهری آنالین می گوید: در سازمان ها و 
نهادهای امنیتی، فعالیت های امنیتی و محرمانه از طرح 
شفافیت قوای سه گانه مستثنی شــدند اما مازاد این 
فعالیت ها، یعنی دیگر اقدامات این نهادها و سازمان ها 

در قالب طرح شفافیت قرار می گیرد.

تصویری بی نظیر از بهشت مازندران
یکی از زیباترین و منحصر به فردترین مناطق طبیعی 
تنکابــن، دشــت دریاســر اســت کــه در بهار بــا رویش 
گل هایش بســیار ديدنی می شــود. وقتی وارد دشت 
دریاســر می شــوید ســطح آن در فصــل بهــار به ویــژه 
اردیبهشت پر از گل  است. تابلوفرشی سبز، پوشیده 

از گل های زرد؛ اعجاب انگیز نیست؟ 

تصاویری از جدیدترین مد میوه های پوشیدنی
چندسالی اســت شــرکت های بیوتکنولوژی ضایعات 
میوه و ســبزی ها را به چرم و پارچه تبدیل می کنند اما 
شــاید نشــنیده باشــید که تا امروز پای چه میوه هایی 
به این صنعت نوآورانه باز شــده است. سیب زمینی، 
پرتقال، انگور، آناناس و موز ازجمله میوه هایی هستند 

که با آنها محصوالت پوشیدنی ساخته شده است. 
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صفحه2۴

گزارشي از مرکز پاسخگویي به جامانده هاي یارانه ها که تمام کارکنان آن از افراد داراي معلولیت هستند
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 آمریكا
 غرق در اسلحه

 آزادی حمل سالح و تفكرات 
افراطی نژادپرستانه در آمریكا، ساالنه هزاران 

كشته روی دست این كشور می گذارد

            45 هزار 
نفر در سال 2020، در آمریکا بر اثر 

شلیک گلوله کشته شده اند. 

              79 درصد 
از قتل های رخ داده در آمریکا توسط 

اسلحه انجام شده اند.

  210 میلیون 
اسلحه تولیدی و وارداتی طی 2دهه 

در اختیار آمریکایی ها قرار گرفته .

            71 میلیون 
اسلحه طی 2دهه اخیر از طریق 
واردات به بازار آمریکا راه یافته .

  393میلیون 
قبضه سالح گرم در خانه های مردم 

در آمریکا وجود دارد.

     201 تیراندازی 
 

گروهی در 5ماه گذشته، در شهرهای 
آمریکا رخ داده است.
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پایان بن بست شفافیت
شاخص ترین طرح در دست اقدام مجلس یازدهم، چهارشنبه به تصویب قاطع نمایندگان رسید

 روز چهارشنبه 28اردیبهشت ماه 

مجلس
اساسی ترین و پرحاشیه ترین محور 
کار نماینــدگان مجلس یازدهم با 
تصویب طرح شفافیت قوای سه گانه به ثمر رسید. 
رأی بســیار باالی نماینــدگان بر همــه حرف و 
حدیث های 4ســال قبل مجلس دهم و یازدهم در 
این طرح، مهر خاتمــه زد و جزو دســتاوردهای 
مجلس یازدهم در نیمــه راه فعالیتش قرار گرفت. 
براســاس شــاخص ترین مفاد این طرح، اسامی 
موافقان، مخالفــان و افراد ممتنــع در مهم ترین 
تصمیم های کالن و فرادستی حاکمیتی باید ظرف 
مدت یک ماه در پایگاه های اینترنتی انتشار یابد تا 
مشخص شود مقامات و مدیران ارشد کشوری در 

تصمیمات سرنوشت ساز چه رأیی داده اند.
طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی 
و سایر نهادها با عنوان مشــهورتر »شفافیت آرای 

نمایندگان« چندین بار با مخالفت مجالس مواجه 
شده بود و درنهایت با مطالبه موکالن آنها در بیرون 
مجلس به تصویــب نهایی رســید. حداقل آورده 
ماه ها چکش کاری نماینــدگان مجلس روی طرح 
شفافیت، پخته تر شدن و اضافه شدن نام بسیاری 
از نهادها ذیل فهرست مشموالن الزام شفافیت آرا و 
مشروح مذاکرات آنها بود؛ طرحی که می تواند پایه 
محکمی برای توسعه شــفافیت به میدان تصمیم 
بســیاری از نهادها در آینده قرار گیرد. براســاس 
مهم ترین مفاد ایــن طرح، دســتگاه ها، نهادها و 
سازمان های حاکمیتی موظف شدند اطالعات در 
اختیار خودشان را برای دسترســی مردم انتشار 
عمومی دهند. ماده2طرح ناظــر بر همین بخش 
170رأی موافق نمایندگان مجلس را به دست آورد. 
همچنین مجلس و برخی نهادهای شورایی براساس 
ماده3طرح موظف به شــفاف ساختن آرای اعضا و 

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.

طرح شــفافیت آرای نمایندگان نخســتین بار در 
14شهریور1397در جلسه علنی مجلس دهم به 
رأی گذاشته شد، اما آن زمان نمایندگان با 59رأی 
موافق با آن مخالفت کردند. با شروع به کار مجلس 
یازدهم، بار دیگر طرح شفافیت آرای نمایندگان بر 
سر زبان ها افتاد. اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان 
مجلس یازدهم تحقق شفافیت آرا را به عنوان یکی 
از وعده های انتخاباتی مطرح کرده بودند. این طرح 
15بهمن ماه1399این بار در مجلس یازدهم به رأی 
گذاشته شد و درحالی که انتظار می رفت 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 بن بست شفافیت 
آرای مجلس نوشت: »الوعده وفا... امروز شفافیت 
آرای نماینــدگان هم با رأی قاطــع 87درصدی 
نمایندگان مجلس یازدهم تصویب شــد. مجلس 
شــفافیت را از خود آغاز کرد و این بخشی از طرح 
جامع »شــفافیت قوای ســه گانه« است که طیف 
گسترده ای از نهادها را در هر سه قوه و در مهم ترین 
روندها مشمول شفافیت خواهد کرد و گامی مهم 
در مســیر تحقق حکمرانی نو خواهــد بود.« او در 
این توییت از عنوان »شــفافیت قوای ســه گانه« 

استفاده کرد.

پیام رهبر معظم انقالب به فعاالن حوزه جمعیت 
تالش برای افزایش نسل و حمایت 

از خانواده؛ ضروری ترین فریضه 
مسئوالن و مردم

رهبرمعظم انقالب در پیامی با تشــکر از فعاالن دلســوز حوزه 
جمعیت، تالش برای افزایش نســل و جوان شدن نیروی انسانی 
کشــور و چاره جویی برای نجات کشــور از آینده  هولناک پیری 
جمعیت را سیاســتی حیاتی و از ضروری ترین فرائض دانستند. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، متن پیام 
که دیروز در نشست ستاد ملی جمعیت ازسوی دکتر فروتن، دبیر 

ستاد قرائت شد، به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم، با ســالم به همه  کسانی که دلسوزانه و 
عاقبت اندیشانه به فعالیت در حوزه  جمعیت روی آورده اند و با تشکر 
از مسئوالنی که در مجلس و دولت به چاره جویی برای نجات کشور 
از آینده  هولناک پیری جمعیت می پردازند، بار دیگر تأکید می کنم 
که تالش برای افزایش نسل و جوان شدن نیروی انسانی کشور و 
حمایت از خانواده، یکی از ضروری ترین فرائض مسئوالن و آحاد 
مردم است. این فریضه درباره  افراد و مراکز اثرگذار و فرهنگساز، 
تأکید بیشتر می یابد. این یک سیاست حیاتی برای آینده  بلندمدت 
کشور عزیز ماست. کاوش های صادقانه  علمی نشان داده است که 
این سیاســت را می توان با پرهیز از همه  آسیب های محتمل یا 

موهوم پیش برد و آینده  کشور را از آن بهره مند ساخت.
به دست اندکاران این حسنه  ماندگار توصیه می کنم 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 می کنم.
سیدعلی خامنه ای

در نشست  خبری گزارشگر ویژه سازمان ملل مطرح شد
تأیید حقانیت ایران در تحریم های 

ظالمانه آمریکا 
گزارشــگر ویژه ســازمان ملل پس  از 12روز حضور در ایران، 
دیروز در نشســتی خبری در محل کتابخانه ملی، به تشریح 
ابعاد مختلف »تأثیرهای منفی اقدامــات یک جانبه قهرآمیز 
بر بهره منــدی از حقوق بشــر در ایران« پرداخــت و از دولت 
آمریکا خواست بالفاصله تحریم ها علیه مردم ایران را لغو کند؛ 
تحریم های ظالمانــه ای که زندگی مردم کشــورمان را دچار 

مشکل کرده  است.
به گزارش همشــهری، النا دوهان در گزارش 8صفحه ای خود 
به تأثیر مخرب تحریم ها بر حوزه هایی مانند سالمت، آموزش 
و پرورش، فرهنگ، اقتصاد، ورزش و صنایع دســتی اشاره کرد 
و به بررســی تبعات این موضوع به ویژه بر زندگی خانواده های 

کم درآمد ایرانی و همچنین سالمندان پرداخته  است.
وی به این موضوع هم اشــاره کرد که کمک های سازمان های 
مختلف نیز به  دلیل مشکالتی که در زمینه انتقال پول وجود 
دارد، تأثیری بر کم شدن تبعات تحریم ها نداشته و موج جدید 
تحریم های اعمال شده از سوی آمریکا، زندگی مردم را درایران 
با مشکالت عدیده ای مواجه کرده  است. دوهان با تأکید بر اینکه 
تحریم بانک مرکزی ایران، خدمات دهی به عامه مردم را دچار 
مشکل می کند، تصریح کرد که تحریم های یک جانبه آمریکا 
حقوق  بشــر را زیرپا گذاشته و بسیاری از شــرکت ها و نهادها 
را درگیر »نقض قانون« کرده  اســت؛ »تحریم های یک جانبه، 
وضعیت حقوق انسانی را در ایران به خطر انداخته و به معیشت 
مردم و طبقه آســیب پذیر، صدمه زده  اســت. این تحریم ها 
زمینه ساز بروز مشکالت در تبادل های مالی و بانکی شده و اتباع 

کشورهای دیگر را هم با مشکل مواجه کرده  است.«

دارایی های ایران را آزاد کنید

گزارشگر ویژه سازمان ملل در این نشست  خبری از دولت آمریکا 
خواست به وضعیت اضطراری و تحریم ها علیه ایران پایان دهد و 
محدودیت های تحریمی پیش روی مردم ایران برای دسترسی 
به غذا، دارو، آب و بهداشــت را متوقف کنــد. وی همچنین از 
کشورهایی که اقدام به بلوکه کردن دارایی های ایران کرده اند، 

درخواست کرد این دارایی ها را آزاد کنند.
وی با بیان اینکه گزارش نهایی وی در سپتامبر2022در شورای 
حقوق  بشر ارائه خواهد شد، از راستی آزمایی اطالعات خبر داد 
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 
بخش خصوصی و دولتی، دانشگاهیان، آژانس های تخصصی 
سازمان ملل و دیپلمات  های خارجی در ایران دیدار کرده است.

هدف؛ منزوی کردن ایران از اقتصاد جهانی
گزارشگر ویژه سازمان ملل در این نشست  با بیان اینکه آمریکا از 
دهه1970تحریم های مالی و تجاری گسترده ای را علیه ایران 
اعمال کرده  اســت، هدف مقام های این کشور از وضع چنین 
تحریم هایی را منزوی کردن جمهوری  اسالمی از نظام مالی و 
تجاری جهان ارزیابی کرد. دوهان به افزایش اقدام های تحریمی 
آمریکا علیه مردم ایران از سال2010 اشاره کرد و گفت: موج 
جدید تحریم ها بانک های ایران را نیز پوشش داد و از سال 2012 
هم تحریم ها به بخش های نفتی و کشتیرانی ایران تحمیل شد. 
وی به توافق هسته ای سال2015 هم اشاره کرد و افزود: اگرچه 
بعد از حصول توافق برجام، تحریم های ثانویه علیه ایران برداشته 
شد، اما پس  از خروج آمریکا از برجام، تحریم ها علیه ایران دوباره 
بازگشت و کانادا هم تحریم های زیادی علیه بخش های اصلی 

ایران اعمال کرد. 

۱۲ دستور رئیس قوه قضاییه 
به دادستان ها 

رئیس قوه قضاییه در همایش سراسری دادستان های 
مراکز اســتان ها بــه بیــان توصیه هایــی خطاب 
به دادســتان ها پرداخت و این توصیه هــا را به منزله 
بخشــنامه الزم االجرا معرفی کرد. به گزارش میزان، 
»رسیدگی سریع و دقیق به پرونده های ضدامنیتی که 
در مقاطع خاص تشکیل می شوند«، »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 
می زنند ظلم به دیگران است«، »توجه تمام و کمال به 
موازین شرعی و قانونی در انجام تحقیقات، بازرسی ها، 
جلب ها و بازجویی ها و نظارت ویــژه بر کار ضابطان 
دراین حوزه ها«، »تحصیل و جمــع آوری ادله قبل از 
احضار افراد مگر در موارد ضروری و مســائل امنیتی 
که امکان َصــرف زمان برای جمــع آوری 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 عدم اجرای حکم 
قطعی«، »اتخاذ تدابیر ویژه و پیشگیرانه در موضوع ها و 
پرونده هایی 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 می کند، 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 
می دهند«، »اهتمام دادســتان ها بــه اعمال نظارت 
مستمر فیزیکی و سیستمی به زیرمجموعه های 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 دادســتان های مراکز استان ها 

صادر کرد.

سیاست خارجی

قضایی

رهبری

  اهدای لوح یادبود شهید ابوعاقله به شبکه الجزیره 
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اســالمی به منظور 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. 
به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، 
حجت االسالم محمدمهدی ایمانی پور 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 سال هاست که به تهاجم به 
خبرنگاران عادت کرده و در 10سال گذشته 55 خبرنگار ازسوی 

این رژیم  به قتل رسیده اند.

  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. 
به گزارش ایرنا، دریادار شــهرام ایرانی دراین بــاره گفت: تیم 
اسکورت نیروی دریایی ارتش بامداد دیروز پس از دریافت پیام 
کمک ازسوی کشتی ایرانی مبنی بر حمله قایق های ناشناس در 
دریای سرخ، سریعا وارد منطقه و با قایق های مهاجم درگیر شد. 
وی افزود: با ورود تیم اسکورت نیروی دریایی ارتش و تبادل آتش 
بین قایق های مهاجم و تیم اسکورت، مهاجمان نسبت به ترک 
محل اقدام کردند. ایرانی اضافه کرد: پس از ائتالف جدید دریایی 
مشترک آمریکا با متحدان خود، شاهد افزایش دزدی دریایی 

دراین آبراه حیاتی هستیم. 

خبرهای کوتاه

سفر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 
کشورمان به تاجیکستان را در شرایط کنونی 
می توان از نظر راهبــردی دارای اهمیت ویژه  

قلمداد کرد؟

واقعیت این اســت که فصل نوین روابط 2 کشور 
در جریان سفر شــهریورماه گذشته رئیس جمهور 
کشورمان به تاجیکســتان رقم خورد. در آن سفر 
مقام های این کشور استقبال گرمی از سیدابراهیم 
رئیســی به عمل آوردند که نشــان می داد نگرش 
آنان به گســترش روابط با تهران نیــز پس از آغاز 
به کار دولت سیزدهم با تحول قابل توجهی مواجه 
شده است. اکنون هم سفر سردار باقری به دوشنبه 
را می توان در ادامه آن سفر و در راستای گسترش 
همه جانبه تعامالت 2 کشــور تحلیــل کرد که از 
آن مقطع کلید خورد. در واقع ســفر شــهریورماه 
گذشــته رئیس جمهور کشــورمان به دوشنبه را 
می توان »مبدأ تحول« و سفر اخیر سردار باقری 
را »تثبیت کننده« این تحول مؤثر ارزیابی کرد.

این شــرایط اکنــون تغییر 
کرده است؟

باید درنظر داشته باشــیم که با توجه 

به بســترهای همگرایی تاریخی و فرهنگی، ایران 
از زمان اســتقالل تاجیکســتان، از کشــورهای 
ذی نفوذ دراین کشــور شــناخته می شــد. نقش 
جمهوری اســالمی ایران در پایــان جنگ داخلی 
دراین کشــور نیز ازجمله دالیل تقویت مناسبات 

دوجانبه به حساب می آید. 
چشم انداز حضور منطقه ای ایران در 

آسیای مرکزی را چگونه می توان ترسیم کرد؟
ابتدا باید به این نکته اشــاره کرد که در سال های 
گذشته و به ویژه پس از فروپاشــی اتحاد جماهیر 
شوروی، قدرت های بزرگ و بازیگران ذی نفع تمایل 
زیادی برای حضور در ساختارهای نظامی و امنیتی 
آسیای مرکزی داشتند. پیش از این مقطع، روس ها 
قدرت بالمنازع دراین منطقه به شمار می رفتند، اما 
بعد از فروپاشی بلوک شرق، غربی ها و به ویژه آمریکا 
تالش زیادی کردند تــا در حوزه های مختلف این 
منطقه نفوذ کنند که البته موفقیت هایی نیز به دست 
آوردند. ایجاد پایگاه های نظامی در کشورهای این 
منطقه، ازجمله در قزاقستان، نمودی از این رویکرد 
است. ازســوی دیگر در ســال های اخیر چین هم 
به واســطه نفوذ اقتصادی خود، عالقه نشان داده 
که در حوزه های نظامی و امنیتی نیز دراین منطقه 
حضور محسوس تری داشته باشــد. در کنار اینها 
برخی بازیگران منطقه ای ماننــد ترکیه هم برای 
نقش آفرینــی در منطقه آســیای مرکزی عالقه 
نشــان داده اند. بنابراین نقش آفرینــی پررنگ تر 
جمهوری اســالمی ایران دراین منطقه می تواند 
از اولویت های اساسی دســتگاه سیاست خارجی 

کشورمان به حساب آید.
پیوستن به پیمان شــانگهای چه 

تأثیری در تقویت این حضور دارد؟
حضور ایران در ســازمان شــانگهای گســترش 
چندجانبه گرایــی و ایجــاد فرصت های جدیدی 
برای توســعه همکاری ها با کشورهای این منطقه 
را به دنبال 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 به حساب می آید. 
نباید فراموش کرد که مــا ازنظر تاریخی - تمدنی 
قرابت های بسیاری با کشورهای این منطقه داریم 
که متأسفانه در سال های اخیر آنچنان که باید، مورد 
توجه قرار نگرفتند و از فرصت های موجود به خوبی 

استفاده نشد.
عالوه بــر قرابت هــا، تهدیدهای 
مشــترک تا چه انــدازه در همگرایی ایران با 

کشورهای آسیای مرکزی مؤثر است؟
یکسری تهدیدهایی دراین منطقه وجود دارد که 
رفع آنها، از عالیق مشترک جمهوری اسالمی ایران و 
کشورهای آسیای مرکزی محسوب می شود. قاچاق 
موادمخدر، قاچاق سازمان یافته انسان و تروریسم و 
افراط گرایی ازجمله تهدیدهای مشترکی است که 
می تواند زمینه ساز گسترش همکاری های دوجانبه 
و چندجانبه ایران با کشــورهای این منطقه شود. 
اکنون باید درنظر داشت که پیش زمینه و چارچوب 
الزم برای توســعه تعامالت دراین منطقه برای ما 
آماده است و با دیپلماســی فعال نظامی - امنیتی 
می توان به نتایج قابل توجهــی در رفع تهدیدهای 
مشترک دست یافت که سفر اخیر رئیس ستادکل 
نیروهای مسلح کشورمان به دوشنبه دراین راستا 

قابل تحلیل است.

کارشناس مسائل اوراسیا در گفت وگو با همشهری تشریح کرد

فصل نوین نقش آفرینی ایران در آسیای مرکزی

 دستگاه های مشمول انتشار 
اطالعات عمومی

چــه اطالعاتــی بایــد بــرای مردم 
منتشر شود؟

دستگاه های مشمول شفافیت آرا و مشروح مذاکرات

  هیــأت وزیــران، کمیســیون های 
متشکل از وزرا 

  تمامــی وزارتخانه ها، ســازمان ها، 
دولتــی،  شــرکت های  مؤسســات، 
مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، 
بانک ها و مؤسســات اعتبــاری دولتی 
ازجمله شــرکت ملــی نفت ایــران و 

سازمان صدا و سیما
غیردولتــی  عمومــی  نهادهــای    
ازجمله شــهرداری ها و هــالل احمر و 

صندوق های بازنشستگی 
  قوه قضاییه شــامل دادگســتری، 
دیوان عالی کشور، دادستانی کل و نیز 

تمامی سازمان های تابع 
  تمامی شوراها و شوراهای عالی 

  تمامی مؤسسات خصوصی عهده دار 
خدمــات عمومــی ازجملــه  مراکــز و 

کانون های وکالی دادگستری

  اسناد تأسیس و اطالعات راجع به ساختار، 
مؤسســات و شــرکت های تابع یا وابســته، 
مدیــران و کارکنــان، نحــوه به کارگیــری و 
اســتخدام وظایف و اختیارات و فرایندهای 
اداری، برنامه هــا و طرح هــای مصــوب و 

گزارش های عملکرد
  صورت های مالی و اطالعات راجع به اموال، 

دارایی ها، درآمدها و هزینه ها
  تمامــی آرای قطعی دادگاه هــای 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

یک ماهمهلت انتشار

استثنائات
مشروح مذاکرات و جلسات و آرای ماخوذه به تفکیک اسامی هیأت رئیسه مجلس

موافق، مخالف و ممتنع و عدم شرکت در رأی گیری 

مصوباتی که جنبــه صنفی و منطقه ای دارد، از شــمول این صحن مجلس
ماده خارج است. کمیسیون تخصصی مکلف است در پایان 
گزارش خود به صحن علنی، جنبه صنفی و منطقه ای خود را 

اظهار کرده و براساس رأی مجلس عمل شود.

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

هیأت نظارت مجمع، ملزم به شفاف سازی شد
نمایندگان در جریان بررســی طرح دوفوریتی شــفافیت با ۱۵۵رأی با پیشنهاد رفع ابهام 
شمس الدین حسینی، نماینده تنکابن و رامسر مبنی بر مشمولیت هیأت عالی نظارت مجمع 
تشخیص مصلحت نظام در این طرح موافقت کردند. شمس الدین حسینی در توضیح پیشنهاد 
خود گفت: اگرچه مجمع تشــخیص مصلحت در موارد اختالفی مشمول طرح می شود، اما 
سؤال این است که آیا هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت را شامل می شود یا خیر؟ 
امروز شــاهد هســتیم که در موارد اختالفی مانند تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای 
کســب وکار، قانون بودجه، واردات خودرو و تمامی موارد کلیدی که درد مردم این مملکت 
است، مخالفت هایی ایجاد می شود؛ این در حالی است که شورای نگهبان هم ایرادی نمی بیند، 
اما مصوبه مجلس به هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام می رود و رأساً به شورای 

نگهبان ابالغ می شود و حتی خود شورا نسبت به این فرایند گالیه دارد.

مکث

تحریم و رنج بیماران
گزارشگر ویژه سازمان ملل گفت: تحریم های یک جانبه 
آمریکا مردم ایران را در حوزه دسترســی مناسب به 
دارو و سالمت با مشــکل مواجه کرده  است. از سوی 
دیگر تحریم قطعات یدکی، نرم افزارها و تکنولوژی نیز 
زمینه ساز 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 حقوق  بشر 
است. گزارشگر ویژه سازمان ملل به این موضوع هم 
اشاره کرده که تحریم ها از جنبه اقتصادی مانع از این 
شده دولت کمک های مستمری را به مردم پرداخت کند. 
همچنین به دلیل تحریم ها، دولت ایران قادر به تأمین 
خدمات کافی به اتباع و پناهجویان خارجی نبوده  است. 
النادوهان تأکید کرد: از دولت آمریکا می خواهم همه 
دارایی های بلوکه شده بانک مرکزی ایران را آزاد کند. 
از همه بانک ها و شرکت های خصوصی هم می خواهم 
در راستای حقوق  بشر، از این تحریم ها تبعیت نکنند. 
از کشــورهای تحریم کننده درخواست می کنم ایران 
بتواند حق عضویت خود را در سازمان  ملل پرداخت کند. 
دوهان ادامه  داد: درخواست می کنم که تحریم ها درباره 
بیماری های خاص، ازجمله دیابت و بیماری پروانه ای 
برداشته شود و شرایط درمان برای این بیماران فراهم 
شود. از همه بانک ها، شرکت ها و سازمان های بین المللی 
نیز می خواهم چارچوبی را درنظــر بگیرند تا حقوق 
عادی مردم نقض نشــود. گزارشگر ویژه سازمان ملل 
با اشاره به  وجود مثال های عینی در زمینه نقض حقوق 
 بشــر در ایران به دلیل اعمال تحریم های یک جانبه از 
ســوی آمریکا عنوان کرد: کودکان پروانه ای در ایران 
حتی پانســمان و دارو نیز نمی توانند تحویل بگیرند. 
وی همچنین در پاسخ به ســؤالی درباره گزارش های 
غیرصادقانه برخی همکارانش علیه مردم ایران تأکید 
کرد: هر گزارشگری گزارش مستقل خود را دارد، اما 
درباره گزارش تحریم های یک جانبه، دیدگاه های افراد، 
بیشتر سیاسی است تا انسانی و از مشکالت عامه مردم 

چشم پوشی می شود.

سفر سردار محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به تاجیکستان را می توان 
روابط  

سرآغاز فصل نوینی در همکاری های نظامی - امنیتی ۲ کشور قلمداد کرد؛ سفری که همسایگی
عالوه بر گسترش همکاری های دوجانبه، به ویژه در زمینه مبارزه با تروریسم، با افتتاح 
خط تولید پهپاد ایرانی ابابیل-۲ همراه شد. این سفر در حوزه دیپلماسی دفاعی - امنیتی منطقه ای 
درحالی انجام شد که با دستاوردهای قابل توجهی همراه بود و توسعه مناسبات ۲ کشور پس  از چند سال 
سردی در روابط، از شهریورماه سال گذشته و با سفر رئیس جمهور کشورمان به تاجیکستان وارد مرحله 
جدیدی شده بود. درسال های اخیر روابط سرد تهران - دوشــنبه به دلیل بروز برخی اختالف های 
فی مابین، سبب شد تاجیکستان به عنوان یکی از مخالفان پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای 
به حساب آید، اما در دستورکار قرار گرفتن دیپلماسی منطقه ای و اولویت یافتن توسعه همکاری ها با 
کشورهای همسایه در سیاست خارجی دولت سیزدهم، زمینه ساز رقم خوردن فصل نوینی در روابط ۲ 
کشور شد که نمود آن را در عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای می توان مشاهده کرد. 

گفت وگوی همشهری با شعیب بهمن، کارشناس مسائل اوراسیا  را در ادامه می خوانید.
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متروی تهران هم اکنون 7خط فعال دارد و طبق طرح 
جامع حمل ونقل ریلی، باید 4خط جدید دیگر به آن 
افزوده شود تا این شبکه انبوه بر زیرزمینی تمام پایتخت 
را برای جابه جایی شهروندان پوشش دهد. خطوط 8، 9، 
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 می کند. 
یعنی درست نقاطی از شهر که به لحاظ دسترسی به 
مترو، کم برخوردار محسوب می شوند. این توافق، سبب 
می شــود تا هیچ حرف و حدیثی هم برای موضوعات 

تامین منابع مالی پروژه باقی نماند.
به گزارش همشهری، خط 11مترو از محدوده چیتگر 
تا سه راه تقی آباد است. فاز نخســت این خط شامل 
ایستگاه چیتگر تا عبدل آباد می شود که با تفاهمنامه 
امضا شده میان شهرداری تهران و گروه صنعتی مپنا، 
اکنون مقدمات  شروع ساخت آن به جریان افتاده است. 
این خط ۵ ایســتگاه 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 دست اندرکاران اجرایی پروژه های مترویی 
برگزار شد، تفاهمنامه ای برای همکاری درخصوص 
مهندسی، تدارک، اجرا و تامین مالی بخش حدفاصل 
ایستگاه چیتگر تا ایستگاه عبدل آباد از خط 11 مترو 
به طول تقریبی 17کیلومتر 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 خط11 و همچنیــن مدل تامین 
منابع مالی آن جمع بندی صــورت گرفته و عملیات 
اجرایی پروژه پس از توافقات نهایی در ســال جاری 
آغاز شود. احداث پارکینگ و دپو خط 6مترو تهران و 
ساخت 210دستگاه واگن مترو ازجمله دیگر تعهدات 
پیمانکار پروژه است که در تفاهمنامه به آنها اشاره شده 
اســت. این خط محدوده های جنوبی و جنوب غرب 
شهر تهران را پوشش می دهد و به طول 26کیلومتر 
و با 17ایستگاه، از ایســتگاه مترو چیتگر آغاز شده از 
مناطق 18، 19، 20 و 21 عبــور می کند. یکی دیگر 
از ویژگی های مهم خط 11این اســت که محله های 
پرجمعیت و پرتردد تهرانســر، خلیج و یافت آباد در 
غرب و جنــوب غرب تهران را به شــبکه مترو تهران 

متصل می کند.

شروع کار در سال 1401
مسعود درستی، مدیرعامل شرکت مترو تهران درباره 
این تفاهمنامه و جزئیات بیشتر آن به روزنامه همشهری 
می گوید:»تفاهمنامه ای با گــروه صنعتی مپنا امضا 
شده اســت مبنی بر اینکه طی 3ماه آینده روش های 
تامین مالی و سرمایه گذاری مثل روش های تهاتری 
و بارگذاری های ســاختمانی را بررسی کنیم و پیش 
ببریم و بتوانیم بخشی از سرمایه های بخش خصوصی 
و آورده های 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 می شــود، طی 2تــا 3ماه آینده 
جزئیات مربوط به آن نیز مشخص خواهد شد. در این 

زمینه برای طراحی، ساخت و تامین منابع مالی خط 
11مترو با گروه صنعتی مپنا به توافق رسیده ایم. کار 
ساخت یک پایانه در خط 6و نیز تامین 210دستگاه 
واگن هم در توافقنامه آمده است که ان شاء اهلل ظرف 
3ماه آینده درباره جزئیات آن نیــز به توافق خواهیم 
رسید. تالش می کنیم تا این پروژه در سال جاری آغاز 
شــود و انتظار می رود 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 کرده اند، اما برای اطالع رســانی 
دقیق درباره جزئیات بیشتر آن یک مقدار زود است و 

باید کمی صبر کرد.« 

 خأل مترو در جنوب تهران پرمی شود 
درستی با اشاره به اهمیت و تأثیر گذاری راه اندازی خط 
11مترو در جابه جایی مســافران خطوط ریلی شهر 
تهران می گوید:»خط 11مترو بخش ها و محله هایی 
را پوشش می دهد که حضور فعلی شبکه مترو در آن 
بخش ها چندان پر رنگ نیســت. خط 11از ایستگاه 
چیتگر در تقاطع با خط ۵ مترو کار شروع می شود. یعنی 
آن بخش از مسافرانی که از شهر کرج به تهران می آیند 
و می خواهند به سمت جنوب شهر بروند، می توانند از 
این خط استفاده کنند. این خط در قطعه اول به ایستگاه 
عبدل آباد در خط 3مترو متصل می شــود. به عبارت 
دیگر ابتدا و انتهای این خط 2 ایستگاه تبادل مسافر 
است. خط 11تا حدود زیادی خأل ایستگاه های مترو در 
این بخش از شهر تهران را پر می کند. در مجموع ما در 
جنوب شرق به آن صورت ایستگاه مترو نداریم. منطقه 
21تنها منطقه تهران است که ایستگاه مترو ندارد که با 
تکمیل خط 11این منطقه هم دارای ایستگاه مترو شده 
و به خطوط ناوگان ریلی شهر تهران متصل می شود.« 

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

اصفهان به شبکه جهانی 
شهرهای پایدار پیوست 

 همکاری دیوان عدالت اداری  و شهرداری ها 

تفاهمنامه همکاری دوجانبه در راســتای تحقق شهر 
پایدار بین شــهرداری اصفهان و بنیاد جهانی انرژی به 
امضا رسید و به موجب این تفاهمنامه، اصفهان به عنوان 
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 
شاخص هایی همچون پایداری و هوشمندی شهر در دستور کار قرار دارد. 
به گفته علی قاســم زاده، پس از پیگیری مذاکرات دوجانبه درخصوص 
توسعه شهر پایدار، هوشــمند و تأمین منافع متقابل بین بنیاد جهانی 
انرژی و شــهرداری اصفهان، در مورد راه هایی برای همکاری در جهت 
عملیاتی کردن مفاهیم شهر پایدار توافق شد. او تأکید کرد: »از مفاد این 
توافق می توان به جمع آوری اطالعات و داده های شــهری، طبقه بندی، 
تجزیه وتحلیل داده ها مطابق با شاخص ها و معیارهای شهرهای پایدار و 
هوشمند سازمان ملل متحد، ارزیابی گام به گام داده های استخراج شده و 

تهیه گزارش براساس تجزیه وتحلیل داده ها دست یافت.« 

ایجاد زمینه برای مشارکت و سرمایه گذاری
محمد نور صالحی، رئیس شورای شهر اصفهان هم با بیان اینکه مجموعه 
مدیریت شهری اصفهان در ارتقای زیرســاخت ها و حرکت به سمت 
پایداری و هوشمندسازی اهتمام ویژه ای دارند، گفت: »مدیریت شهری، 
آماده ایجاد بسترهایی برای ســرمایه گذاری و مشارکت در تولیدات 
مرتبط با پایداری و هوشمندی شــهر و ایجاد دفتر نمایندگی اتحادیه 

جهانی انرژی در اصفهان است . «

 اجرای سیستم ساختمان پایدار براساس شاخص های بین المللی 
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 زیست محیطی، بهبود استانداردها و 
افزایش کیفیت زندگی و... اهداف پایداری شهرها ست که براساس این 

تفاهمنامه برای تحقق آنها تالش می کنیم.

 دبیرکل مجمع شهرداران 
کالنشهرهای ایران گفت: 
شــهرداری ها درگیــر و 
گرفتار بحث های قضایی و حقوقی هستند 
و امیدواریم دیوان عدالت و شهرداری ها 
در راســتای احیای حقوق مردم همراه و 
هم راستا باشند. به گزارش پایگاه خبری 
شــهر، احســان متولیان در نوزدهمین 
نشست مشــترک قضات دیوان عدالت 
اداری و مدیران حقوقی شــهرداری های 
کالنشــهرهای ایران گفــت: امیدواریم 
خروجی این نشست ها به نفع شهرداری ها 
و شهروندان باشــد. وی با تأکید بر اینکه 
هم افزایی و هم راستا شدن شهرداری ها 
و دیوان عدالت اداری یکی از اولویت های 
ماســت، ادامه داد: شــهرداری ها درگیر 
و گرفتــار بحث های قضایــی و حقوقی 
هستند و امیدواریم دیوان و شهرداری ها 
در راســتای احیای حقوق مردم همراه و 
هم راستا باشند. وی افزود: اگر قرار است با 
این همکاری، گره ای از مشکالت مردم باز 
شود، الزم است مجمع تمام توان خود را 

به کار بگیرد تا این اتفاق بیفتد.
رئیس مرکز حقوقی شــهرداری تهران 
نیــز در این جلســه گفــت: در فرایند 
کارگروهی در شــهرداری ها مســائل، 
چالش ها و ســؤاالتی مطرح می شود که 
اگر قضات دیوان این مســائل را بررسی 
کنند، چالش ها و مشــکالت شهرداری 
کمتر خواهد شد. سعید گفت: در حوزه 
حقوقی در کالنشهرها و غیرکالنشهرها 
بخش عمده ای از پرونده ها در حوزه دیوان 

عدالت اداری است.
وی افزود: در شــهرداری تهران بیش از 
۵0درصد پرونده های جــاری مرتبط با 
حوزه های دیوان است و در دیوان عدالت 
مورد بررسی قرار می گیرد. در ادامه این 
نشست، معاون قضایی در امور اقتصادی- 
اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری 
گفت: اصالح ماده 100 قانون شهرداری ها 
در دستور کار مجلس شــورای اسالمی 
قرار دارد که اگر این طرح نهایی شــود، 
دیگر کمیســیون مــاده 100 نخواهیم 
داشــت و برای هر تخلف ساختمانی که 
برخالف پروانه باشــد، حکم قلع و قمع 
صادر می شــود. احمــد درزی رامندی 
در نوزدهمین نشســت مشترک قضات 
دیوان عدالــت اداری و مدیران حقوقی 
شهرداری های کالنشهرهای ایران با بیان 
اینکه آمار ورودی در رابطه با شــکایات 

اعتراض ماده 100 و الزام به صدور پروانه 
در سال 1400 نسبت به سال 99 افزایش 
یافته اســت، گفت: تعداد شکایات وارده 
20 هزار مورد و   با افزایش 3هزار فقره ای 
همراه بوده اســت. همچنین الزام صدور 

پروانه نیز افزایش داشته است.
وی با بیان اینکه بخشــی از درآمدهای 
شــهرداری از جریمه های کمیســیون 
ماده 100 بود، یادآور شد: اگر این قانون 
اجرا شود، افرادی که قصد تخلف داشتند 
مرتکب تخلف نخواهند شد. باید الیحه 
درآمدهای پایدار شــهرداری به صورت 

قانون مشخص شود.
رامندی ادامه داد: مصوبات شورای اسالمی 
شــهرها معموال در هیأت علمی ابطال 
می شود؛ چون برخالف قانون است و اگر 
طرح در مجلس نهایی شود، این مسائل را 

شاهد نخواهیم بود. 

مهدی اسماعیل پورگزارش
روزنامه نگار

توسعه

حقوقی

 ارزیابی محیط زیستی پروژه ها
 در مسیر هوشمندی

محیط زیست که به عنوان یکی از محورهای 
اساسی در توسعه متوازن و پایدار شناخته 
می شود، در نتیجه اجرای ضوابط و مقررات 
برای حفظ و بهبود محیط  زیســت به  ویژه 
در محیط های شــهری یک ضرورت غیرقابل اجتناب اســت. 
قوانین محیط  زیست شاخه مهم و مســتقلی از حقوق عمومی 
تلقی می شــوند که از اصل پنجاهم قانون اساسی نضج گرفته و 
با اسناد و قوانین باالدســتی باالخص سیاست های ابالغی مقام 
معظم رهبری قوام یافته است. از مصوبه سال 1373شورای  عالی 
حفاظت محیط  زیســت درخصوص الزام تهیه گزارش ارزیابی 
محیط  زیستی برخی از طرح ها و پروژه های توسعه ای تاکنون، 
انجام مطالعات محیط  زیست با احصای پیامدهای منفی احتمالی 
و رویکردی پیشگیرانه سعی در کاهش عوارض محیط  زیستی 
اجرای پروژه ها بر محیط های انسان ســاخت و طبیعی کشــور 
دارد. هم اکنــون یکی از مهم ترین ابزارها در مدیریت شــهری، 
ارزیابی اثرات محیط  زیســت پروژه های 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 به عنوان محملی پیشگیرانه و مشارکتی 
برای حفاظت از محیط  زیست در فرایند تصمیم گیری طراحی 
شده و می تواند موجب حرکت در مسیر انطباق با سیاست های 
کالن محیط زیستی شــود. برخی نگرانی ها حاکی از این است 
که ارزیابی های محیط زیستی موجب تعویق در اجرای پروژه ها 
می شوند، درصورتی که ارزیابی پس از تکمیل طرح های مهندسی 
یا ساختمانی شروع شود، ممکن است چنین اتفاقی بیفتد، چراکه 
در این مواقع هرگونه تغییــرات الزم، پرهزینه و حتی وقت گیر 
خواهد بود. با این حال، با انجام ارزیابی های محیط  زیســتی در 
مراحل اولیه برنامه ریزی و مراحل بررســی عملی بودن پروژه، 
نه تنها از عقب افتادگی های غیرضروری اجتناب می شود، بلکه 
گزینه های مربوط به جانمایی و روش های کار و ... ارزیابی شده، 
اثرات محیط  زیستی آنها احصا شده و افزایش گزینه ها و بررسی 
پیامدهای محیط زیستی مبنای بهتری برای اتخاذ تصمیم فراهم 
می آورد. در کالنشهر تهران به دلیل اهمیت موضوع جوانب محیط  
زیستی پروژه های عمرانی و زیربنایی الزم است موضوع ارزیابی 
اثرات محیط  زیستی پروژه ها به دقت مورد بررسی قرار گیرد و 
با ارائه راهکارهای عملیاتی، اثرات احتمالی اجرا و بهره برداری 
پروژه ها 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 شکل گیری کالنشهری با تراکم و 
تمرکز زیاد شده است؛ به نحوی که هم اکنون این شهر در کانون 
یک منطقه کالنشهری با وسعتی بالغ بر 700 کیلومترمربع قرار 
گرفته است. این بارگذاری روبه تزاید صرف نظر از مسائل مختلف 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، مشکالت عدیده محیط  زیستی 
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 محیط  زیستی پروژه های شهری می تواند 
باعث جلوگیری از تشدید مشــکالت محیط  زیستی و تبعات 
ناخواسته حاصله بر کیفیت زیست شهری شود.  رویکرد مدیریت 
شهری با در اولویت قرار دادن مقوله »محیط  زیست« در پروژه ها، 
لزوم توجه هر چه بیشتر به ارزیابی اثرات و انجام مطالعات محیط 
 زیست برای پروژه ها را ضروری و حائز اهمیت می سازد. در این 
راستا، با هدف بهبود فرایند بررســی مطالعات محیط  زیستی 
طرح ها و پروژه های عمرانی و زیربنایی، اداره کل محیط  زیست 
و توســعه پایدار شــهرداری تهران با همکاری سازمان فناوری 
اطالعات و ارتباطات و مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 
»سامانه ارزیابی محیط زیســتی طرح ها و پروژه های شهرداری 
تهران«را راه اندازی کرده اســت. طوری که تمام فرایند تعریف 
پروژه از ابتدا تا انتها )تعریف پــروژه، تخصیص بودجه، اجرای 
راهکارهای محیط  زیســتی حین اجرا و...( را تحت پوشش قرار 
می دهد. این اقدام ضمن ایجاد شفافیت در اجرای پروژه ها و در 
دسترس پذیری نتایج، موجب تسریع در روند انجام پروژه های 
عمرانی و مطالعاتی، گردآوری بانــک اطالعات جامع و کامل از 
پروژه های شــهری و جلوگیری از اجــرای پروژه ها بدون انجام 
مطالعات محیط زیستی می شــود. بدون شک ایجاد ساختاری 
هوشمند برای رصد پروژه های شهری از منظر محیط  زیست قدم 
آغازین ولی مهم برای اطمینان از توجه به اثرات محیط  زیستی 
پروژه ها دارد که با امکان نظارت بر روند کار و بررســی و پایش 

کاربست مطالعات انجام شده تکوین خواهد یافت.

 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 عالقه مندان به تاریخ رایگان شده است. 
به گزارش همشهری، شــهروندان تهرانی می توانند در روزها و 
ساعت های 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 سه شنبه 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 به مدت 4 روز رایگان است. 
عباس حیدری، مدیر عامل برج میالد در این رابطه گفت: »بازدید 
از برج میالد از روز شــنبه تا سه شنبه ســوم خرداد همزمان با 
سالروز آزادســازی خرمشهر از ســاعت 10 الی 1۵ برای همه 
گردشگران و بازدیدکنندگان رایگان است. این موضوع شامل 
موزه مشــاهیر ایران، گنبد آسمان و تماشــای تهران از ارتفاع 

280 متری می شود.« 
از ســوی دیگر، بازدید رایگان از »موزه نقشه« که قدیمی ترین 
نقشــه تهران را دارد نیز از دیروز تا ســوم خرداد و از ســاعت 
9صبح تا 18فراهم شده است. موزه نقشــه تهران که در سال 
1396 تاسیس شده، حدود 800 نقشــه باارزش از پایتخت و 
سایر شهرهای ایران را در گنجینه خود دارد. یکی از جذاب ترین 
نقشه های این موزه »نقشــه عبدالغفار« به شمار می آید که به 

دستور ناصرالدین شاه در سال 128۵ هجری تهیه شده است.

حمید صاحب
مدیرکل سالمت شهرداری تهران

متأسفانه برخی موانع فرهنگی باعث شده تا 
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، 
تشــکل های مردمــی، فعالیت هــای حــوزه 
فرزندآوری و جمعیت پشــتیبانی برای عبور 

از موانع و مشکالت حمایت کند.

حجت االسالم سیدمحمد آقامیری
 رئیس کمیته عمران شورای شهر 

بزرگــراه  واقــع در مســیر  پل هــای 
آزادگان، در معرض خطر فرونشست 
قرار دارند. این موضوع طی جلســاتی 
بــا حضــور اســتادان دانشــگاه ها و 
نماینده ســازمان های مختلف مطرح 
و پس از تشکیل کمیته علمی دالیل، 
عوامــل و راهکارهــاي آن بررســی 

می شوند.

قدرت هللا محمدی
مدیرعامل شرکت ساماندهی

فعالیت ون کافه ها در رونق زیست شبانه 
تأثیر گذار هســتند امــا در ایــن خصوص 
مسائل و چالش هایی هم ایجاد می شود 
که با ساماندهی و فراهم کردن چارچوب 
مشخص می توان از این ظرفیت  استفاده 
کــرد. درهرحــال طــی بازدیــد شــبانه از 
فعالیت ون کافه های منطقه یک، با افراد 

مستقر در آنها گفت وگو انجام شد.

 معــاون فنــی و مهندســی ســازمان 
حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران 
از نصــب 700قطعــه تجهیــزات ایمنی 
ترافیک و مرمت 503کاشــن تانک در 
تهران خبر داد. محمدرضا شیخ بهایی 
گفت که این کار با هدف تامین ایمنی 
شــهروندان و بــه حداقــل رســاندن 
حــوادث رانندگــی، در شــریان های 

اصلی و بزرگراهی  انجام شده است.

700
قطعه

معاون فنــی و اجرایــی ســازمان ورزش 
شــهرداری تهران از تعمیــر و راه اندازی 
۱3مجموعه ورزشــی تعطیل شده خبر 
داد. ســیدمهدی ســیدعلی گفــت: 
»برخــی از مجموعه هــای ورزشــی بــه 
لحاظ کفپوش، ایزوگام، سیستم های 
سرمایشــی، گرمایشــی و روشــنایی، 
تجهیزات و... مشــکالتی داشــتند که 

رفع آنها مطالبه شهروندان بود. 

13
مجموعه

 روح هللا محسنی، معاون مجتمع عروجیان 
ســازمان بهشــت زهــرا)س( تهــران گفت: 
ســال گذشــته در قطعه یــک تــا ۱۱۲قیمت 
هر خانه ابــدی ۲5میلیون تومان بــود که  از 
امروز ۲7میلیــون و 500هزار تومان اســت. 
در ناحیه ۲ کــه از قطعه ۲00 تا ۲5۸ اســت، 
هر طبقه ۱۶میلیــون و ۸00هــزار تومان و در 
ناحیه 3 که از قطعه 300 تا 3۲۸ است، هر 
طبقه خانه ابدی حدود ۸میلیون و ۸00هزار 
تومان اســت. در ناحیه 3 قطعات عمومی 
303 را داریم که یک طبقه به صورت رایگان 
اســت و ۲ طبقه بــا قیمت ۶میلیــون تومان 

واگذار می شود.

۲7
میلیون تومان

تقاطع های غیرهمسطح 
پایتخت تکمیل می شوند

معاون فنی و عمرانی شــهردار تهران در جلسه 
هم اندیشــی شــهرداران مناطق 22گانه اعالم 
کرد: »تکمیل گردش های ترافیکی تقاطع های 
غیرهمسطح شــهر تهران نیازمند هماهنگی و 
وحدت رویــه حداکثری دســتگاه های مختلف 

مدیریت شهری پایتخت است.«
به گزارش همشــهری، تکمیل پروژه ها، توسعه 
و هدایت، نظارت و کنتــرل پروژه ها، 3اولویت 
معاونت فنی و عمران شهرداری تهران است که 
عباس شــعبانی با اشــاره به آن عنوان کرد: »از 
طریق تکمیل پروژه ها و اصالح گردش های ناقص 
98تقاطع غیرهمســطح می توان به صرفه جویی 
قابل توجهی در مصرف ســوخت و کاهش زمان 
جابه جایی شهروندان دســت  یافت.« به گفته او 
موضوع کنتــرل کیفیت به ویــژه در پروژه های 
عمرانی بــا هر ســطح و ابعادی اهمیــت دارد. 
شعبانی در ادامه به عملکرد 8ماه مدیریت شهری 
هم اشاره کرد و گفت: »1700پرونده باز در رابطه 
 با پروژه هایی که کار اجرای آنها به اتمام رسیده 
است، در سازمان های 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 به این ترتیب 
امور مربوط به پیشــبرد پروژه ها را تاحدامکان 

تسهیل کنیم.«

نقل قول خبر

عددخبر

گردشگری

 خبر

شینا انصاری؛ مدیرکل محیط زیست شهردارییادداشت

طول کلی خط: ۲8کیلومتر
طول فاز یک خط: 17کیلومتر

 اهمیت خط  
۱ تسهیل انتقال مسافران کرج به جنوب شهر 

تهران و بالعکس
۲ پوشش مناطق 18، 1۹، ۲0 و ۲1

3 عبــور از محله هــای پــر جمعیــت و پــر تــردد 

تهرانسر، خلیج فارس و یافت آباد
4 داشتن ایستگاه های تبادلی با خطوط 7گانه 

فعلی مترو
5 منطقه ۲1که اکنون مترو ندارد، از این شبکه 

حمل ونقل بهره مند می شود

ایستگاه های خط 11مترو
1   ایستگاه جاده ورامین

۲  ایستگاه ابن بابویه

3  ایستگاه نماز

4  ایستگاه جوانمرد قصاب

5  ایستگاه آزادگان

6  ایستگاه بوستان شقایق

7  ایستگاه خیابان شقایق

8  ایستگاه بوستان شریعتی

۹  ایستگاه عبدل آباد

10  ایستگاه سعیدی

11  ایستگاه بهرامی

1۲  ایستگاه بیمارستان حکیم

13  ایستگاه میدان الغدیر

14  ایستگاه یافت آباد

15  ایستگاه میدان ایثار

16  ایستگاه میدان خلیج فارس

17  ایستگاه ثارهللا

18  ایستگاه نیکپسندی

1۹  ایستگاه تهرانسر

۲0  ایستگاه لشکری

۲1  ایستگاه چیتگر
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ســناریوی مزدی دولــت برای 

گزارش
کارگران مشمول قانون کار فعال 
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 شــورای عالی 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 
ساده ترین تصویری اســت که می توان 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 دستگاه های دولتی 
و عمومی به هر شــکلی و با هر مصوبه ای خارج از 
قانون کار و غیرقانونی است. به عبارت دیگر، تا زمانی 
که قانون کار، کارگران بخش خصوصی و کارگران 
بخش دولتی و عمومــی را از یکدیگر جدا نداند و 
برای هر یک نســخه ای جداگانه نپیچد، نه دولت 

و نه هیچ مرجع دیگری نمی تواند برخالف اصول 
این قانون نسبت به تغییر فرایند تعیین دستمزد 

کارگران اقدام کند.

ورود منصفانه دولت به چانه زنی مزد
بازخوانی ماجرای مزد و حقوق در یک سال گذشته 
نشــان می دهد ســازمان برنامه وبودجه به عنوان 
متولی دخل وخرج دولت از ابتدای روی کار آمدن 
دولت ســیزدهم، افزایش مزد را تورم زا و مخرب 
می دانســت و از همان ابتدا اعــداد و ارقام 10 و 
20درصدی را برای تعیین مزد و حقوق کارگران 
و کارمندان در سال1401 پیشــنهاد می داد. در 
آن زمــان، بارهــا نمایندگان و فعــاالن کارگری 
اعالم کردند ســازمان برنامه فقط در حوزه حقوق 
کارمندان قدرت اثرگــذاری و تصمیم گیری دارد 
و مزد کارگران به هر میزانی کــه تغییر کند باید 
برخاسته از توافق شرکای اجتماعی در شورای عالی 
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 بودجه1401 به مجلس که در 
آن میزان افزایش حقوق کارکنان دولت 10درصد 
پیشنهاد شده بود، آشکارتر شــد؛ هرچند با ورود 
نمایندگان مجلس، کارمندان حداقلی بگیر 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 شورای عالی 
کار نیز با همراهی دولت به این مصوبه ختم شــد 
که دســتمزد کارگران حداقلی بگیر 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 حداقلی بگیر 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 به خصوص 
وزارت کار و معاون روابط کار این وزارتخانه محقق 
شد؛ به گونه ای که برای نخستین بار طي سال هاي 
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 به اضافه رقم ماهانه 515هزار 
تومان موافقت کــرد. این اقدام دولــت به عنوان 
کارفرمای بزرگ، عمال کارفرمایان بخش خصوصی 
را در معرض کار انجام شده قرار داد. در نتیجه آنها 
هم مصوبه مزد را با قبول تنگنای معیشت کارگران 
و البته وعده دولــت برای حمایــت از بنگاه های 
کوچک و متوســط امضــا کردند؛ امــا بعدا دلیل 

چرخش موضع دولت مشخص شد. 
در حقیقــت، نمایندگان دولت در شــورای عالی 
کار با امید بــه اینکه درنهایت پیشــنهاد افزایش 
10درصدی مزد کارگران و بازنشستگان فعال در 
دســتگاه های 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 می دانستند 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 دســتگاه های دولتــی و عمومی را مغایر 
با قانون تشــخیص می دهد و دولت نیز باید برای 
مزد کارگران خود بــه مصوبه شــورای عالی کار 

پایبند باشد.
 در این شــرایط، شــایعه لغــو مصوبــه مزدی 
شورای عالی کار در جامعه و رســانه ها 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 دستگاه های دولتی و عمومی را در هیأت وزیران 
تصویب کرده و برخالف قانون می خواهد آن را اجرا 
کند؛ اما یافته های همشهری حاکی از این است که 
شکایت گروه های کارگری علیه این اقدام در دیوان 
عدالت اداری ثبت شده و به زودی رأی الزم االجرای 
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 دستگاه های دولتی را براساس قانون خدمات 
کشــوری واریز می کرد اما در پایان سال1400 با 
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.

رمزگشایی از کشمکش مزد 10درصدی
همشهری ماجرای اختالف پیش آمده بر سر درصد افزایش مزد کارگران وابسته به دولت و نهادهای عمومی را بررسی می کند

 همزمان با آغاز عرضه محصوالت خودروسازان در سامانه یکپارچه و بورس کاال، قیمت خودرو در بازار با کاهش مواجه شد

آغاز به کار 2درگاه فروش خودرو
با آغاز به کار 2درگاه فروش خودرو یکی از طریق سامانه 
یکپارچه وزارت صنعــت و دیگری از طریق ســامانه 
معامالتی بورس کاال گام نخست افزایش عرضه خودرو 
برداشته شد و همزمان با این رویداد از روز گذشته قیمت ها در بازار خودرو 
شروع به نزول کرد. انتظار می رود با افزایش عرضه و به دنبال آن افزایش 

تولید در ماه های 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 سه شنبه ابتدا سامانه یکپارچه 
تخصیص خودرو، متعلق به وزارت صنعت، آغاز به کار کرد، دیروز نیز با 
عرضه خودروی کارا، تولید شده در بهمن موتور، عرضه خودرو در بورس 

کاال آغاز شد.

سامانه یکپارچه تخصیص خودرو
طبق اعالم وزارت صنعت قرار است در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو 
هر فصل 200 تا 300هزار خودرو برای قرعه کشی عرضه شود. در گذشته 
حجم عرضه خودرو در هر بار عرضه در حدود چند10هزار دستگاه بود. 
همچنین قرار است از طریق این سامانه واسطه گری خودرو نیز حذف 
شود، این سامانه به گونه ای 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 به طوری که فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه 
مشکل بازار خودرو در نشانی وب سایت اینترنتی نیست که با عوض کردن 

آن مشکل حل شود، گفت: مشکل در ساختارهای اقتصاد کالن است.

سامانه بورس کاال
دیروز و به فاصله یک روز بعد از آغاز به کار ســامانه یکپارچه تخصیص 
خودرو، بهمن موتور هم 2محصول خــود را در بورس کاال عرضه کرد تا 
در مجموع 29دستگاه کارای 2کابین با قیمت پایه 301میلیون تومان 

و 26دستگاه کارای تک کابین با قیمت پایه 291میلیون تومان فروخته 
شود.

نکته قابل توجه در این معامالت این بود که برای نخستین بار یک شرکت 
خودروساز توانست محصول خود را با قیمت تعادلی در بازار عرضه کند، 
خریداران نیز حتی با درنظر گرفتن مالیات، مالیات بر  ارزش افزوده، هزینه 
پالک گذاری و بیمه شخص ثالث، قیمت پایین تری نسبت به بازار برای 
خرید خودرو پرداخت کردند؛ در نتیجه خرید خودرو از بورس کاال برای 

آنها ارزان تر از بازار بود.
عرضه خودرو در بورس کاال راهکاری اســت که در یک ســال گذشته، 
کارشناســان و نمایندگان مجلس، آن را به عنــوان جایگزین قانونی و 
مناسب قرعه کشی خودرو مطرح کرده اند. به تازگی احسان خاندوزی، 
وزیر اقتصاد نیز گفته اســت: عرضه خودرو در بــورس کاال می تواند به 
سازوکار قیمت گذاری، شفافیت دسترسی خریداران و زدودن رانت ها 
در بستری رقابتی کمک کند و در فضای تعاملی دولت و مجلس امکان 

ساماندهی بازار خودرو از طریق بورس کاال وجود دارد. رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس نیز در این باره گفت: انتظار نمایندگان مجلس از دولت 
به عنوان مجری قانون، استفاده از فضای قانونی و شفاف بورس کاال برای 
عرضه خودرو است. محمدرضا پورابراهیمی افزود: عرضه خودرو در بورس 
کاال به دلیل شفاف بودن، درج تمام اطالعات تخصصی مرتبط با طرف 
عرضه و تقاضا و نیز شفافیت قیمتی امکان نظارت را در حوزه اقتصادی 
کشور به جای یک بازار کامال سنتی، غیرمشخص و غیرشفاف همچون 

سازوکار قرعه کشی فراهم می کند.
او تأکید کرد: امیدواریم با همراهی وزارت صمت و وزارت اقتصاد و سایر 
نهادها، عرضه خودرو در بورس انجام شــود که این اتفاق در میان مدت 
و بلندمدت به افزایش کیفیت خودروها، عادالنه شــدن قیمت ها و نیز 
شفافیت همه اطالعات و داده ها کمک می کند و نتیجه آن، بهبود شرایط 

خودروسازان و حمایت از مصرف کنندگان است.

کاهش قیمت در بازار
همزمان با آغاز به کار 2درگاه جدید فــروش خودرو، دیروز قیمت انواع 
خودرو در بازار بین 2 تا 7میلیون تومان کاهش یافت. برخی گزارش ها 
نشــان می دهد قیمت بعضی خودرو های خارجی حتی تا 60میلیون 
تومان هم نزول کرده است. سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران 
خودروی تهران، با تأیید این مطلب گفت: تا پیش از رونمایی از سامانه 
ثبت نام خودرو، قیمت ها در بازار با افزایش مواجه شده بود، اما در یکی، 
2روز گذشته شاهد افت قیمت ها بوده ایم. او افزود: در چند روز گذشته 
قیمت برخی خودروهای داخلی ازجمله دنا و پژو207 دنده ای بین 10 
تا 12میلیون تومان و برخی خودروهــای مونتاژی ازجمله هایما اس7 
بین 40 تا 60میلیون تومان کاهش یافته است. فعاالن بازار خودروهای 
خارجی می گویند: به دلیل 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 100درصد هزینه های ورودی داشته باشد، قیمت های فعلی 

را خواهد شکست.

خودرو

 تأیید و تکذیب 
افزایش قیمت شوینده ها 

 دولت و انجمن صنفی تولیدکنندگان محصوالت 
شوینده و بهداشتی، افزایش قیمت این اقالم و فهرست 

منتشرشده در فضای مجازی را تکذیب می کنند

کارخانه های 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 نامه ای بدون تاریخ، مهر و امضا در سربرگ انجمن 
صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی در سایت ها و فضای مجازی 
منتشر شد که از افزایش 30 تا 80درصدی قیمت اقالم شوینده 
شامل پودرهای شوینده دستی و ماشینی، مایعات دستشویی 
و ظرفشویی، شامپو، صابون و خمیردندان خبر می داد. انتشار 
این نامه بالفاصله با واکنش مقام های دولتی مواجه شد. پایگاه 
اطالع رسانی 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 
جداگانه ای فهرست منتشرشــده را تکذیب کرد. دبیر انجمن 
صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی روز گذشته در گفت وگو با 
همشهری ضمن رد شایعه افزایش قیمت تولیدات این صنایع، 
گفت: هنوز هیچ اتفاقی درخصوص افزایش قیمت محصوالت 
شوینده و بهداشــتی نیفتاده و من نمی دانم این شایعه از کجا 
شروع شده است. جمشید فروزش با اشاره به اینکه انجمن هنوز 
درخصوص تغییر قیمت تولیدات این صنایع تصمیم گیری نکرده 
است، اضافه کرد: فهرستی که در فضای مجازی دست به دست 
شــده فاقد تاریخ و مهر و امضاست و اگر انجمن صورتجلسه ای 
هم در این زمینه تنظیم کرده یا مصوبه ای داشــته باشد حتما 
باید این مصوبه دارای مهر، امضا و تاریخ باشد تا جنبه ای قانونی 

به خود گیرد.

زمان تغییر قیمت ها مشخص نیست
اوایل اردیبهشــت ماه و همزمان با رشــد قیمت های جهانی، 
زمزمه هایی درباره احتمال افزایش قیمت شــوینده ها شنیده 
شد. از سوی دیگر این اقالم در ســال های اخیر با توجه به تورم 
و رشد هزینه های تولید و تغییرات نرخ ارز، هر سال درصدی از 
رشد قیمت را تجربه کرده اند و به نظر نمی رسد امسال نیز این 
قاعده اســتثنابردار باشد. در چنین شــرایطی، به رغم تکذیب 
شایعه افزایش قیمت شوینده ها، مصرف کنندگان، با استناد به 
تجربه های گذشته، درباره افزایش قیمت محصوالت پرمصرفی 
مثل شامپو و پودرهای شوینده در آینده نگرانند. دبیر انجمن 
صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی در این باره به همشهری گفت: 
با توجه به اینکه نهاده های تولید و هزینه های حقوق و دستمزد 
به شدت 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 می دهد، گفت: فعال با توجه به شرایط حساس بازار نمی توانم 
در این زمینه اظهارنظری داشته باشــم اما آنچه مسلم است تا 
زمان اعالم رســمی تغییر قیمت محصوالت، هرگونه افزایش 

قیمتی غیرقانونی است.

تأثیر لیست های قیمتی بر بازار
افزایش نرخ شوینده ها در شرایطی تکذیب شده است که پیش 
از این نیز فهرست های مشــابه دیگری از افزایش قیمت دیگر 
محصوالت در فضای مجازی منتشر شده بود که بالفاصله تکذیب 
تشکل های تولیدی را به دنبال داشــت اما آنچه در عمل اتفاق 
افتاد این بود که مصرف کنندگان مجبور شدند محصوالت مورد 
نیازشان را با همان فهرست های تکذیب شده بخرند. در اغلب 
موارد به ویژه در ماه های اخیر مشاهده شده کمی بعد از انتشار 
فهرست هایی از این دست، قفسه های فروشگاه ها از کاال خالی 
می شود و این اقالم یا با خریدهای هیجانی سر از انباری خانه ها 
در می آورد و یا به قصد فروش با قیمت باالتر به انبار فروشگاه ها 
بازمی گردد. این سناریوی تکراری از دی ماه سال گذشته برای 

روغن و در یک ماه گذشته براي ماکارونی رخ داد.

رشد قیمت به ارزبری بستگی دارد
نکته ای کــه درباره افزایــش قیمت شــوینده ها و محصوالت 
بهداشــتی وجود دارد، درصدهای متفاوت افزایش قیمت این 
اقالم اســت. آبان ســال99، قیمت مصوب 6محصول شوینده 
و بهداشــتی شــامل پودر ماشین لباسشــویی، صابون، مایع 
 ظرفشویی، مایع  دستشویی، خمیردندان و شیشه پاک کن رشد 
40درصدی را تجربه کرد و قیمت ســایر محصوالت شوینده 
و بهداشــتی 30درصد افزایش یافت. در سال1400 هم درصد 
تغییرات در برخی محصوالت متفاوت بود. مایع دستشــویی، 
مایع ظرفشویی، پودر و مایع لباسشویی، صابون، خمیردندان و 
محصوالت دارای تریگر، حداکثر 25درصد افزایش یافت و سایر 
محصوالت شوینده، بهداشتی و آرایشی حداکثر 20درصد گران 
شدند. فروزش، دلیل این موضوع را درصد متفاوت وابستگی این 
محصوالت به مواد پایه و مواد وارداتی اعالم کرد و گفت: بعضی از 
شوینده ها 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 شرکت ها 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 تصمیم گیر در زمینه قیمت نهایی محصوالت، انجمن 
تالش خواهد کرد برای رفاه حــال مصرف کنندگان با توجه به 
افزایش قیمت کاالهای اساسی، حداقل ممکن را برای افزایش 

قیمت شوینده ها درنظر بگیرد.

 ساخت مسکن برای کم درآمدها
 با وام بانکی

معاون وزیر راه و شهرسازی 80 درصد هزینه ساخت مسکن 
دهک های اول تا سوم جامعه را از محل تسهیالت بانکی اعالم 
و تاکید کرد: مبلغ و سود تسهیالت متفاوت و بر اساس دهک 
درآمدی افراد تنظیم شده است. محمود محمودزاده، با بیان 
اینکه عملیــات اجرایی 440 هزار واحــد طرح نهضت ملی 
مسکن در 6 ماه گذشته آغاز شده است، افزود: در مجموع یک 
میلیون و 300 هزار واحد در دست اجرا داریم که از جمله آن 
ساخت 536 هزار واحد شــهری و 158 هزار واحد روستایی 
اســت و 147 هزار واحد را نیز مردم با دریافت تســهیالت 
می سازند. او با اعالم اینکه تعداد واحدهای در حال ساخت تا 
پایان تابستان امسال به 2 میلیون واحد خواهد رسید، افزود: 
دست کم 50 درصد هزینه تمام شــده مسکن های نهضت 
ملی از تسهیالت بانکی تأمین می شــود که در چهار مرحله 
فونداسیون، اسکلت، سفت کاری و نازک کاری واریز می شود. 
معاون مســکن و ســاختمان وزیر راه و شهرســازی افزود: 
متقاضیان هم جدا از 40 میلیون آورده اولیه زمان نام نویسی، 
الباقی سهم خود را طی 4 مرحله، بعد آغاز، فونداسیون، سفت 
کاری و نازک کاری پرداخت می کنند. او افزود: در بیشــتر 
شهرهای کشور یعنی شــهرهای زیر صد هزار نفر جمعیت، 
پالک های 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 75 و 100 متر اعالم 
کرد و گفت: آخرین عددی که آذر سال گذشته برای ساخت 
یک متر مربع مســکن در طرح نهضت ملی اعالم کردیم 4 
میلیون و 750 هزار تومان بود و همه واحدهایی که در ماه های 

آینده تحویل متقاضیان داده می شود در همین حدود است.

کوپن یا پول نقد؟ 
  خبر: احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد می گوید: 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، فعاًل 
از شیوه حمایتی قدیم، یعنی واریز وجه به حساب 

سرپرستان خانوارها، استفاده خواهد کرد. 
  نقد: به نظر می رسد هنوز دولت بر سر احتمال 
موفقیت طرح کاالبرگ الکترونیک کاالهای اساسی 
به جمع بندی عملیاتی نرسیده و به همین دلیل فعال  
قرار است طرح به صورت پایلوت و آزمایشی اجرا و 
میزان اتکای به آن راستی آزمایی 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 کاالبرگ ها همانند یارانه های نقدی 
سال ها ادامه پیدا کند؟ مهم تر اینکه توزیع کاالهای 
اساســی با کاالبرگ، باز هم یک نوع قیمت گذاری 
دولتی به شمار می رود و همچنان شکاف بین قیمت 
دولتی و آزاد حفظ خواهد شد. این یک چالش جدی 
اســت که می تواند در آینده دولت را گرفتار سازد. 
از این جهت انتظار می رود سیاســتگذار همزمان با 
اعمال سیاســت کاالبرگ، به فکر ایجاد شفافیت و 
کاهش دخالت در اقتصاد باشد. فراموش نکنیم که 
کار دولت ها تغییر شــیوه توزیــع یارانه ها با انگیزه 
ثبات قیمت ها 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 پیش بینی 
آینده اقتصاد، احیا شود. تجربه نشان داده هر گزینه  
اقتصادی که شــفافیت و رقابت را خدشه دار کند، 

بدون تردید محکوم به شکست خواهد بود. 

چهره روز

نقد خبر

بازار

نفت روسیه و فروش نفت ایران
جواد اوجی، وزیر نفت می گوید: ایران نفت 
خود را به قیمت خوب می فروشد. البته او 
در پاسخ به این پرسش که آیا روسیه در 
تالش است تا فروش نفت ایران کاهش 
یابد، اعالم کرده همه در بازار به دنبال مشتری هستند. با توجه 
به اعمال تحریم علیه روسیه آنها هم دنبال مشتری هستند، 
اما خوشبختانه ما بازارهای جدید و ظرفیت های جدیدی را 

شناسایی کرده ایم که به صادرات نفت ایران کمک می کند.
آنچــه از البه الی صحبت هــای وزیر نفت می توان کشــف 
کرد، این اســت که روســیه در بازار نفت دنیا، منفعت خود 
را جست وجو می کند و بدیهی است که بخشی از فشار این 
کشــور برای فروش نفت حتی به قیمــت پایین تر 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 کرده اند 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 
به شدت رقابتی است و همه فروشندگان و خریداران طالی 
سیاه، نفع خود را جست وجو می کنند. حق مسلم ایران است 
که همچنان سیاست بازپس گیری بازارهای از دست رفته، 
تحت فشار تحریم ها را دنبال کند و به بهانه مشتریان جدید، 
از مطالبه این حق ایران غفلت نشــود. فرقی نمی کند طرف 
ما روسیه باشد یا آمریکا یا عربستان، مهم این است که نباید 

اجازه داد جای ایران را دیگری بگیرد.
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کن متفاوت با فیلم های متفاوت
فیلم های روز اول با استقبال سرد منتقدان روبه رو شدند 

اگرچه امســال مراســم افتتاحیه جشــنواره کــن به ویژه با 
فروکش  کردن شیوع کرونا، بســیار پرزرق و برق  تر از سال های 
قبل با حضور پررنگ ســتارگان ســینما برگزار شد، اما حضور 
رئیس جمهــور اوکراین در مراســم افتتاحیه ضمن اســتقبال 
حاضران در مراســم افتتاحیه، واکنش هــای ضد و نقیضی 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 می یابند و تا کنون سابقه نداشته هیچ سیاستمداری چه 
رسد به رئیس جمهور 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 
کرده اند. این مسئله سبب شد مراســم  افتتاحیه متفاوتی  برای 
هفتاد و پنجمین دوره جشنواره کن رقم بخورد. عالوه بر این فیلم 
افتتاحیه این جشنواره به رغم تشویق 4دقیقه ای تماشاگران نیز 
واکنش های متفاوتی را میان تماشاگران و منتقدان برانگیخت 
و برخی از منتقدان از آن انتقاد کردنــد. در کنار فیلم »آخرین 
کات«، که به عنوان فیلم افتتاحیــه به نمایش درآمد، فیلم های 
»همسر چایکوفسکی« به کارگردانی کریل سربرنیکوف از روسیه 
و »8کوه« ســاخته فلیکس فان گرونینگن از بلژیک در روز اول 

جشنواره کن به نمایش درآمدند.

آخرین کات
مانوهال دارگیس با اشاره به طوالنی بودن فیلم زامبی – کمدی 
»آخرین کات« به کارگردانی میشل هازاناویسیوس از فرانسه، 
در نیویورک تایمز درباره این فیلم نوشــته است: پیش از فیلم 
»آخرین کات« فیلم های بدتری هم در مراسم افتتاحیه جشنواره 
کن نمایش داده شده بودند که البته بالفاصله و به راحتی نمی توان 
اســامی همه آنها را به خاطر آورد. او فیلــم »آخرین کات« را 
نسخه ای بازسازی شده و طوالنی و خسته کننده و کسل کننده از 
یک فیلم ترسناک نازل ژاپنی توصیف کرد. در پایان نیز این منتقد 
اینگونه نتیجه گیری کرد  این فیلم  در کنفرانس مطبوعاتی پس 
از نمایش فیلم به طور خیلی سخاوتمندانه ای توسط خبرنگاران 
مورد استقبال قرار گرفته است. یکی از نکات جالب توجه 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 تانک های خود در زمان تهاجم به اوکراین استفاده می کند، 

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 نقش آفرینی کرده اند. این فیلم ازجمله 
فیلم های حاضر در بخش رقابتی جشــنواره کن اســت. کریل 
ســربرنیکوف در فیلم »همسر چایکوفســکی« داستان همسر 
چایکوفسکی، آهنگســاز مشــهور روس را روایت می کند که 
نمی تواند برخــی از رفتارهای خارج از عــرف و عجیب و غریب 
همسرش را تحمل کند. داستان این فیلم در دوران امپراتوری 

روسیه و در سال های میانی قرن نوزدهم می گذرد.

8کوه 
»8کوه« فیلمی به کارگردانی فلیکس فان گرونینگن 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 پرپیچ و خم دوباره به خانه بازمی گردند. پیترو پسری 
است اهل شــهر و برونو آخرین کودک متولد شده در روستایی 

کوهستانی است.
درحالی کــه برونو به دهکده کوهســتانی زادگاه خــود وفادار 
مانده، پیترو مدام از شهر به کوهســتان می رود و دوباره به شهر 
بازمی گردد. پیترو و پرونو در جریان آشنایی با یکدیگر به معنای 

دوستی واقعی و طوالنی مدت پی می برند.

خبر

اکران

جشنواره

42میلیارد تومان در 7 روز
خریداران بخــش مجازی 
نمایشگاه تا پایان روز هفتم، 
سه شنبه 27اردیبهشت، در 
مجموع 475هزار نســخه 
کتاب بــه ارزش 42میلیارد 

و 200میلیون تومان خرید کردند. روابط عمومی 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 به صورت رایگان، ارسال کرده و تحویل خریداران بخش 
مجازی نمایشگاه کتاب تهران داده است. با وجود تعطیل بودن 
بخش حضوری نمایشــگاه کتاب تهران به دلیل آلودگی هوا، 

بخش مجازی اما همچنان فعال بود.

از آتش بس 3 تا عطرآلود 
شــورای صــدور پروانــه 
ساخت سینمایی در جلسه 
اخیر بــا 3فیلمنامه موافقت 
کرد. به گزارش همشــهری، 
»ســتاره  فیلمنامه هــای 

ســینما« به تهیه کنندگــی احســان ظلی پور و کارگردانی و 
نویسندگی عادل تبریزی، »آتش بس 3« به تهیه کنندگی محمد 
نیک بین و کارگردانی و نویسندگی تهمینه میالنی و »عطرآلود« 
به تهیه کنندگی یوســف منصوری )حوزه هنری( و کارگردانی 
هادی مقدم دوست و نویسندگی حسین حسنی، موافقت شورای 

پروانه ساخت سازمان سینمایی را اخذ کردند. 

همانطور که پیش بینی می شــد ماجرای دعوای 
حقوقی فیلم قهرمان به جشــنواره کن رسید. با 
توجه به حضور فرهــادی به عنوان یکی از داوران 
کن امسال، می شد حدس زد که ماجرای اختالف 
کارگردان اســکاری ســینمای ایران با یکی از 
هنرجویانش، یکی از حاشــیه های فســتیوال را 

رقم بزند. 
سال گذشته آزاده مســیح زاده، کارگردان فیلم 
»دو ســر برد، دو ســر باخت« اقتباس فرهادی 
از مســتندش را در فیلم قهرمان پیش کشــید. 
مسیح زاده که قباًل هنرجوی فرهادی در یکی از 
مؤسسات آموزشی هنری بوده براساس ماجرای 
واقعی یک زندانی شیرازی مستندی را به توصیه 
فرهادی به عنوان 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 سازنده اش مدعی 
بود فرهادی براســاس فیلم او فیلمنامه اثرش را 
نوشته به رسانه ها 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 روایت های متفاوتی ارائه دادند. 
هرچه بود انعکاس این داســتان در رســانه های 
بین المللی به زیان فرهادی تمام شد؛ هرچند این 
رسانه ها بعدها گزارش های خود را تصحیح کردند. 
وقتی فرهادی به عنوان یکی از داوران جشــنواره 
کن امســال معرفی شــد، قابل حدس بود که او 
در مهم ترین فستیوال ســینمایی جهان، درباره 
این موضوع به صحبت بپــردازد؛ اتفاقی که روز 
سه شنبه و در آســتانه آغاز کن، رخ داد.  فرهادی 
با توضیحاتش کوشــید از مهم ترین حاشیه کل 
دوران فعالیت هنری اش ابهام زدایی کند . اما هنوز 
چند ساعت از اظهارنظر فرهادی نگذشته بود که 
طرف دیگر دعوا سندی رو کرد که نشان می داد او 
دعوای حقوقی را از کارگردان قهرمان برده است؛ 
طوری که به نظر می رسد دعوای مالکیت هنری 
قهرمان در روزهایی که کارگردانش داور جشنواره 

کن است، وارد مرحله ای تازه شده است.

فرهادی: من در دادگاه محکوم نشدم
اصغر فرهادی برای نخستین بار در انظار عمومی 
درباره اتهام سرقت هنری فیلم »قهرمان« صحبت 

کرد و این موضوع را به شدت تکذیب کرد.
کارگردان برنده اسکار ایرانی بعدازظهر سه شنبه 
۱7 مه  در کنفرانس خبری هیأت داوران جشنواره 
کن گفت: فیلم من براساس آن مستند نبود. من 
فکر می کنم موضوع بدون شک روشن خواهد شد 
و متأسفم که اینقدر احساس بد ایجاد شده است.

پرونده شکایت دانشجوی ســابق فرهادی به نام 
آزاده مسیح زاده که او را متهم کرده ایده فیلمش 
را از مستندی که در سال 20۱4 در کارگاهی در 
تهران ســاخته بود، کپی کرده در حال رسیدگی 
اســت.اصغر فرهادی در کنفرانــس مطبوعاتی 
جشنواره در این باره گفت: من هیچ وقت مستقیما 
در این مورد صحبت نکرده ام. بسیاری از اطالعات 
منتشر شده رسانه ها که شما گرفته اید، اطالعات 

نادرســت بود و بعدا اصالح شــد؛ بنابراین فکر 
می کنم 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 نمی توان به آن به عنوان 
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 روزنامه نگاران این اطالعات 
نادرســت را منتشــر کرده اند. کاری که ما انجام 
می دهیم ساختن فیلم های 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 می دهد و 
توسط مطبوعات کشف می شود، آنگاه به اطالعات 
عمومی تبدیل می شــود و می توانید کاری را که 
دوست دارید با آن انجام دهید. می توانید داستانی 
بنویسید یا فیلمی درباره آن رویداد بسازید؛ بدون 

اینکه یکی کپی دیگری باشد.
فرهادی افزود: شما می توانید به اطالعات مربوط 
به این اتفاق نگاه کنید. فیلم »قهرمان« تنها یک 
تفسیر از این اتفاق است؛ درحالی که آن مستند 
یک کار براســاس مدرک و ســند بود و اصال آن 
برداشت نبود. کارگردان »جدایی نادر از سیمین« 
تأکید کرد: روزنامه ای که به آن اشاره می کنید 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 نمی دانیم 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 می کنم بدون شــک 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 شده ام 

که اشتباه است.

واکنش کارگردان مستند دو سر برد، دو سر باخت
ســاعاتی بعد از انتشــار صحبت های فرهادی، 
آزاده مســیح زاده، کارگردان مستند دو سر برد، 
دو ســر باخت متنی را به عنوان صفحه ۱4 قرار 
نهایی دادسرا منتشــر کرد که در آن به صراحت 
بر شباهت های 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، نکته ای 
است که باید کارشناسان درباره اش قضاوت کنند. 
آنچه مشهود است آمادگی کامل آزاده مسیح زاده 
برای پاسخگویی به دفاعیه ای است که کارگردان 
قهرمان از خود بــه عمل آورد. درواقع ســازنده 
مستند دو سر برد، دو سر باخت، دعوای حقوقی 

قهرمــان را وارد فاز تازه ای کرد کــه باید منتظر 
واکنش هــای احتمالی بعدی هم بــود؛ هرچند 
برخی رســانه ها دیروز این تحلیل را ارائه کردند 
که لحن و برخی عبارات کارگــردان قهرمان به 
شکلی بوده که گویی او از صادر شدن حکم دادگاه 
علیه اش اطالع داشته است. به هر حال براساس 
آنچه آزاده مســیح زاده به عنوان 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 به خوبی روشن و مشــخص می شود، آن 
اســت که دقیقا همین برداشــت آقای فرهادی 
رخ داده است و ایشان از مســتندی که براساس 
تالش ها و اقدامات خانم مســیح زاده در تهیه و 
تدوین مستند دو سر برد، دو سر باخت مصروف 
داشــته اســت، بهره برداری کرده و براساس آن 
قهرمان را تهیه و تنظیم و از آن مستند، به عنوان 
یک منبع و ارجاع استفاده کرده است. موید این 
ادعا که به شهادت راش ها و فیلم های ضبط شده 
کالس، آقای فرهادی حین کالس چند مرتبه از 
خانم مسیح زاده ســؤال می کند که آیا همه این 
موارد را که می گویی فیلمش را هم ضبط کرده ای 
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 برش هایــی 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 مسیح زاده گرفته شده 
است؛ چراکه در بررسی موارد تشابه و هم رسانی 
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 جریان ساز در فیلم قهرمان را از جزئیات و 
تالش ها و پژوهش های مصرانه و شبانه روزی خانم 

مسیح زاده استفاده کرده است.«

دعوای قهرمان به کن رسید
 فرهادی تکذیب کرد، سازنده مستند »دو سر برد، دو سر باخت« حکم دادگاه رو کرد

شهاب مهدویسینما
روزنامه نگار

اکران »علف زار« به تعویق افتاد
درحالی کــه قــرار بود 
»علف زار« از روز گذشته 
روی پــرده ســینماها 
برود، اکران این فیلم به 
تعویق افتاد. به گزارش 
اینطــور  همشــهری، 

که پخش کننده علف زار اعــالم کرده علــت تعویق اکران 
آماده نشدن نسخه های این فیلم است. علف زار از فیلم های 
شاخص جشنواره چهلم فجر بود و تا آخرین روزها در فهرست 
آثار برگزیده مردمی حضور داشت. موضوع ملتهب علف زار 
ازجمله مواردی بود که رســانه ها در زمان جشــنواره به آن 
اشــاره کردند.  علف زار به نویســندگی و کارگردانی کاظم 
دانشــی و تهیه کنندگی بهرام رادان محصول سال ۱400 
است. روز سه شنبه سازمان سینمایی اعالم کرده بود اکران 
فیلم »علف زار« از چهارشنبه 28 اردیبهشت آغاز خواهد شد.  
سعید خانی، مدیر دفتر پخش خانه فیلم که پخش »علف زار« 
را برعهده دارد، اعالم کرد با توجه به آماده نبودن نسخه نهایی 
و تبلیغات فیلم اکران از اوایل هفته آینده آغاز می شود. خانی 
در این مورد به سینمادیلی گفت: »ما همه برنامه ریزی هایمان 
برای اکران »علف زار« در ۱8 خرداد بود. اما طی صحبت هایی 
که امروز دوستان در سازمان سینمایی با ما داشتند و با توجه 
به افت فروش فیلم ها قرار شــد این فیلم زودتر اکران بشود، 
اما در این شرایط مراحل فنی و آماده سازی نسخه  نهایی فیلم 
هنوز تمام نشده و ما در تالشیم فیلم را آماده نمایش کنیم و 
همزمان بتوانیم شرایط را برای یک تبلیغات و اطالع رسانی 
مناســب جهت اکران این فیلم انجام بدهیم در نتیجه فیلم 

ان شاءاهلل از اوایل هفته آینده اکران خواهد شد.«

در انتظار سکانس بعدی 

با توجه به متنی که کارگردان مستند دو سر برد، دو سر باخت به عنوان نظر نهایی دادسرا منتشر 
کرده و درصورت تأیید حکم به صورت رسمی، فرهادی در ماجرای اقتباس قهرمان از این مستند، 
مقصر شناخته شده است؛ موضوعی که حاشیه های تازه ای را  برای او به دنبال خواهد داشت و نکته 
اینجاست که فرهادی به عنوان داور در کن حاضر است و در روزهای پایانی فستیوال احتماال در 
معرض مواجهه با سؤاالت تازه  خبرنگاران قرار خواهد گرفت. به این ترتیب کن امسال با حاشیه ای 

داغ و ایرانی آغاز شده و به استقبال روزهای آتی خواهد رفت.
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گروگانگیری مرگبار با پرتاب 2 نارنجک

واحدهای متخلف عالوه بر جریمه پلمب هم بشوند
اعمال جریمه برای واحدهــای متخلف که کاالها را به چند 
برابر قیمت می فروشند یا کم فروشی می کنند 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 مغازه ای جرأت کند 

کم فروشی و گرانفروشی کند.
راحج پور از تاکستان قزوین

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

نوسازی شود؟
عباس از کرج

پس از جدایی یارانه ندارم 
پس از جدایی از همسرم به رغم اعالم تفکیک یارانه به ستاد 
مربوطه و با گذشت چند سال هیچ دریافتی نداشته ام. کارمند 
و مستأجرم و نیازمند یارانه. چه باید بکنم که از سال 92یارانه 

نگرفته ام.
ایرانی از تهران 

افراد متمول یارانه بگیر خودشان انصراف دهند
برخی افــراد یارانه بگیــر واقعا اســتحقاق دریافت یارانه 
ندارند و قبل از آنکه مســئوالن آنها را شناســایی کرده و 
یارانه شان را قطع کند جا دارد آنها خودشان داوطلبانه از 
دریافت یارانه انصراف دهند که این کار به عدالت و انصاف 

نزدیک تر است.
محمدی از تهران 

در اجرای حکم های جدید کارمندان و بازنشستگان تعلل 
نشود

ماه دوم سال به پایان رسیده است و همچنان با رقم پارسال 
دریافتی داریم. واقعا گیج شــده ایم که چه کنیم. به عنوان 
بازنشســته حقوق 1400را می گیرم و پســرم هم تاکنون 
فقط علی الحساب دریافت کرده اســت. نمی دانیم چگونه 
برنامه ریزی کنیم و با این ارقام فعلی چه اهدافی را می توانیم 
به انجام برســانیم. مثال آیا می توانیم رقمــی به اجاره خانه 
بیفزاییم. همه اینها در گروی احکام جدید و روشــن شدن 
تکلیف دریافتی نهایی من و پســرم است تا بتوانیم خانواده 

5نفره مان را مدیریت کنیم.
جنانی از قم

طرح های حمایت از فرزندآوری مستمر باشد
وقتی زوج ها 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 نمی دهد اگر خودشان 
عذرهای دیگری نداشته باشند، قطعا در این راه خیر و رحمت 

و پرافتخار ترغیب خواهند شد.
ذاکری از تهران

برای جداســازی یارانه زوج های جوان از خانواده پدری 
فکری بکنند

به عنوان دختر تحت تکلف پدر، یارانه ام به حساب پدرم ریخته 
می شد. پس از ازدواجم در سال 99هم این روال ادامه دارد. آیا 
تمهیدی برای جداسازی یارانه متاهالن جدید از خانواده ها دیده 
نشده است. با شماره ای که از سازمان هدفمندی داشتم تماس 
گرفتم گفتند کافیست یارانه تان را از پدرتان بگیرید! شرعا معلوم 
نیست که بعد از ازدواج همچنان مشمول دریافت یارانه ام یا خیر 
در ثانی چگونه به خانواده ام چنین چیزی را بگویم. اگر سازو کار 

این موضوع خودکار و قانونی باشد بهتر نیست؟
سیدپور از فراهان

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 درحالی که 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 ارزان تر شدن کاغذ پیدا 
کنند و مدیریت بازار را به دست 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 می کند 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. 
درحالی که همه جا برای تنظیم حرکت، فصل و ساعت را 

دقیق درنظر می گیرند.
توکلی شهمیرزادی از قائمشهر

مابه التفاوت حقوق بازنشستگان را زودتر بدهند
حضوری به ســازمان تأمین اجتماعی که در چند قدمی 
خانه مان اســت مراجعه کردم تا در مــورد زمان پرداخت 
مابه التفاوت ها 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؟
خوش بین از تهران 

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

مرگ 2قاچاقچی به ضرب گلوله پلیس 
تعقیب و گریز پلیس و قاچاقچیان مسلح در شهرستان داراب 
با کشته شدن 2قاچاقچی و کشــف 23کیلو مخدر شیشه از 

آنها پایان یافت.
به گزارش همشــهری، ظهر دیــروز مأموران پلیــس مبارزه با 
مواد مخدر 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 
به سوی داراب را به دست آورند، به کمین آنها نشستند و به محض 
مشــاهده خودروی پژو 405 قاچاقچیان، 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 به سوی خودروی آنها 
کردند. مأموران با دیدن این صحنه شروع به تیراندازی به سمت 
قاچاقچیان کردند که در جریان این درگیری مسلحانه، خودروی 
پژو 405 متوقف شد و یکی از قاچاقچیان بالفاصله از آن پیاده شد  
و با توجه به موقعیت جغرافیایی منطقه توانست از دست مأموران 
فرار کند. به گفته سردار رهام بخش حبیبی، فرمانده انتظامی استان 
فارس، وقتی مأموران به خودروی پژو نزدیک شدند، دریافتند که 
2نفر از قاچاقچیان هدف گلوله پلیس قرار گرفته و کشته  شده  اند. 
وی ادامه داد: در بازرسی خودروی پژو 23کیلو 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 405 دیگر نیز 
با 3سرنشین 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 
به دنبال 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 می کرد و چون ما فرزندانش مشغله های 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 
می کرد، به نتیجه رسیدیم بهتر است فردی به صورت شبانه روزی 
برای انجام امور خانه و دادن داروهایش سروقت استخدام شود که 
پس از پرس وجو و تحقیق فراوان مردی که سال ها در یک شرکت 
خدماتی معتبر کار می کرد 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 همسایه ها 
به من زنگ زدند و گفتند پدرتان حالش خوب نیست. آنها مدعی 
بودند که احتماال مردی که به تازگی استخدام شده به پدرم داروی 
خواب آور می دهد چرا که او بارها در کوچه تعادلش را از دست داده و 
به زمین خورده است. آنها می گفتند که پدرم همیشه سرحال بوده 
اما اکنون حالش خوب نیست. پس از تماس همسایه ها با مردی که 
از پدرم مراقبت می کرد تماس گرفتم و او مدعی شد که داروهای 
پدرم را سر وقت به او می دهد اما به نظر می رسید 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 می کرد فراری شد و پزشکان نیز اعالم کردند علت 
مرگ پدرم مسمومیت با مواد مخدر شیشه بوده است. درصورتی که 
پدرم حتي سیگار هم نمی کشید. ما احتمال می دهیم که پرستار 
خانگی،  مواد مخدر شیشه را داخل کپسول های پدرم می ریخته و 
به او می داده تا عمدا وی را به کام مرگ بفرســتد اما از انگیزه اش 
بی خبر 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 می شــد با ما کار می کرد و مشکل خاصی نداشت اما چند 
وقت قبل تسویه حساب کرد و رفت. هم اکنون 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 دزدیده اند. وی 
به بازپرس پرونده گفت: چند ماه قبل به صرافی رفتم و بخشــی 
از ســرمایه ام را تبدیل به دالر کردم. من سال هاســت که از یک 
صرافی متعبر دالر می خرم 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 می گفت که دالرهایی که به او داده بودم تقلبی 
بوده و برایش دردسر به وجود آمده است. من که باورم نمی شد 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 ردگم کنی به جای آن دالر تقلبی گذاشته 
است. وی ادامه داد: من به سرایدار قبلی خانه ام که کلیدهای خانه 
را داشت و وقتی من ســرکار بودم تمام خانه ام را نظافت می کرد 
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 خانه ام را دارد. با این شکایت، هر دو سرایدار به دادسرا 
احضار شدند تا معمای سرقت  دالرهای مرد تاجر رازگشایی شود.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه

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

همه  چیز از روزی شــروع شــد که 
پســری جوان دلباختــه دختری 
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 دروغ هایش 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 کیف قاپ 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 کرده ام. قصد 
داشتم به زودی 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 درحالی که قصد داشــتم سوار ماشینم 
شــوم ناگهان 2 جوان 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 
ترک نشین موتور، پیاده شد و به سمتم آمد و قمه ای 
از زیر لباسش بیرون آورد که با دیدن آن چاره ای 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، پرونده ای در دادسرای ویژه سرقت 
تشکیل شد و با دستور بازپرس پرونده، تحقیقات در 
این باره برای دستگیری دزدان کیف قاپ شروع شد. 
تیم تحقیق برای به دست آوردن سرنخی از سارقان 
خشن به بررسی تصاویر دوربین مداربسته ای که در 
اطراف محل ســرقت بود پرداختند تا اینکه چهره 
هردو سارق به  دست آمد. در ادامه مشخص شد که 
هردو سارق از مجرمان ســابقه دار هستند که یک 
هفته قبل تر از زندان آزاد شده اند. آنها تخصصشان 
کیف قاپی بود و با این ســرنخ مأمــوران پاتوق های 
احتمالی این دو سارق ســابقه دار را زیرنظر گرفتند 
تا اینکه هر دو چند روز قبل در عملیاتی غافلگیرانه 
دستگیر شدند. متهمان در بازجویی ها به کیف قاپی 
از دختر مقیم آلمان اعتراف کردند، اما مدعی شدند 
که از ســوی مردی به نام مهران اجیر شده اند. یکی 
از آنها گفت: من و همدســتم در زنــدان توبه کرده 
بودیم و با خود گفتیم پس از آزادی دور ســرقت را 
خط می کشــیم و با آرامش زندگی می کنیم. چون 
جوانی مان را پشت میله های 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 نمی توانســتیم »نه« بگوییم، به  خاطر رفاقت 
توبه  خود 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 به دست 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 می گفت 
که دانشجوی رشته پزشکی است و به زودی تخصص 
می گیرد. حتی مدعی بود که پدرش یک جراح مطرح 
است و آنقدر خوب نقش بازی کرد که حرف هایش را 
باور کردم. او هر بار که سر قرار حاضر می شد 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 نه تنها 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 رابطه ام با مهران پایان دادم، اما او 
دست بردار نبود و حاال متوجه شدم نقشه سرقت هم 
به دستور او اجرا شده اســت. اظهارات دختر جوان و 
اعترافات 2 کیف قاپ کافی بود تا پسر فریبکار بازداشت 
شود و او اگرچه در ابتدا خودش را بیگناه می دانست، 
اما در مواجهه حضوری با 2 کیف قاپ 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: می دانســتم اگر حقیقت 
را بگویم دختر موردعالقــه ام رهایم می کند و کم کم 
تبدیل شــدم به یک دروغگوی حرفه ای. حتی برای 
فریب او ماشین های مدل باال برای چند ساعت اجاره 
می کردم 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 
انتقام جویی ختم شد. وی ادامه داد: چون در این مدت 
ارتباطم با دختر جوان صمیمی شده بود، خبر داشتم 
که قرار است به زودی بخشی از طالهایش را بفروشد و 
تبدیل به دالر و یورو کند. به همین دلیل 2 روز تمام به 
همراه 2 کیف قاپ اجیر شده کشیک می دادیم 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.

کارمند سابق اداره امالک بنیاد مستضعفان ایالم 
که با همکارانش دچار اختالف شده بود با ورود به 
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 مدت ها در اداره اموال و امالک 
بنیاد مســتضعفان اســتان ایالم کار می کرد به دنبال اختالف با 
همکارانــش از این موضوع ناراحت شــده بــود به دنبال فرصتی 
برای انتقام گیری از همکارانش بود. این مــرد از مدتی قبل یک 
اســلحه کالشــنیکف 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 نقشــه ای را 
که کشــیده بود مرور کرد خود را به محل کار سابقش در خیابان 
پاسداران رساند. او درحالی که اسلحه و نارنجک ها را در یک کیسه 
برنج مخفی کرده بود از در ورودی اداره گذشــت و وارد آنجا شد. 
همکارانش با دیدن او تعجب کردند و نمی دانستند برای چه کاری 
دوباره به اداره امالک آمده اســت. چند لحظــه از ورود این مرد 
نگذشته بود که او ناگهان اسلحه اش 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.

انتقام گیری با نارنجک
همه از صحنه ای که شــاهدش بودند شــوکه شــده بودند. مرد 
خشمگین فریاد می کشید و همکاران سابقش را تهدید می کرد تا 
اینکه یکباره به صورت رگباری شروع به تیراندازی کرد و در ادامه 
یکی از نارنجک هایی 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 کوتاه ترین 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 دیده اند؛ مأموران ویژه همراه با سردار 
دالور القاصی مهر، فرمانده انتظامی استان ایالم که خود نیز سالح 

به دست گرفته بود قدم به داخل ساختمان گذاشتند.

خنثی سازی  نارنجک دوم
هنوز معلوم نبــود که مــرد گروگانگیر بعد از انفجار چه نقشــه 
دیگری دارد. درحالی که تک تیراندازها از پشت بام ساختمان های 
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 به ســوی مأموران پرتــاب کرد.  که 
خوشبختانه با عکس العمل سریع یکی از ماموران به کسی آسیب 

نرسید.

خودکشی در محاصره پلیس
پرتاب دومین نارنجک توسط مرد گروگانگیر نشان می داد 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 به خودکشی 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 داده اند.
همچنین 7نفر دیگر در این حادثه مجروح شده بودند که به مراکز 

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

افزایش شمار قربانیان
درحالی که 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
به دنبال وقوع این حادثه، رئیس کل دادگســتری اســتان ایالم 
جزئیات بیشــتری از این حادثه را بازگو کرد و از تشکیل پرونده 
قضایی در این خصوص خبر داد. عمــران علیمحمدی  گفت: 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 د ر محل حادثه و یک نفر 
در بیمارستان شــد و در نهایت فرد مهاجم با شلیک اسلحه، خود 

را از پای درآورد.
همچنین سردار دالور القاصی مهر، 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 به سمت عوامل این اداره کرد.

گزارش

دادسرا

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 می داد در یکی از محله های اهواز زنی طعمه زورگیران خشن قرار 
گرفته و آنها طالهای او را به سرقت می برند. این فیلم که توسط دوربین 
مداربسته ضبط شده بود نشان می داد 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 می کند و 
از پشت دستش را روی صورت و گردن زن گذاشته و او را روی زمین پرت 
می کند و راننده خودرو نیز به کمک همدستش می آید و با کمک یکدیگر 
طالهای زن را با خشونت از دستش سرقت می کنند. به دنبال انتشار این 

فیلم در شبکه های 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 بازجویی های اولیه 
گفت: پدرزنم گفته بود که در این محله زنی زندگی می کند 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 می گوید او و همدستش از یک 
راننده تاکسی اینترنتی نیز زورگیری کرده اند. او در این باره می گوید: 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 
مرتبه ای است که به اتهام سرقت دستگیر می شوم. قبل از این دوستانم 
سرقت می کردند و خودروهای مســروقه را برایم می آوردند و برای شان 

می فروختم. اشتباه کردم که دست به سرقت و زورگیری زدم. 

دستگیری زورگیران جنجالی اهواز 

تصویر 2 نفر از قربانیان
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هنــوز 5مــاه از آغــاز ســال 
2022نگذشــته، امــا تعــداد 
تیراندازی هــای گروهــی در 
آمریکا به 201مورد رسیده است. 
فهرســت شــهرها و ایالت هایی که تیراندازی ها 
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 
تیراندازی های گروهی در آمریکا متناسب با نهاد و 
سازمانی که گزارش می دهد، متفاوت است. ممکن 
است نهادی طبق تعریف کنگره آمریکا تیراندازی 
گروهی را به گونه ای تعریف کند که تیراندازی های 
خانگی و تیراندازی های منتسب به فعالیت های 
تبهکارانه را شامل نشود یا ممکن است هرحمله ای 
که منجر به کشته شدن بیش از 4نفر شود به عنوان 
تیراندازی گروهی درنظر گرفته شود. تعریف این 
نوع از جنایت هرچه باشــد، نمی تواند در ماهیت 
چالش بزرگی که جامعه آمریکا با آن دســت به 
گریبان اســت، تغییری ایجاد کند؛ اینکه آمریکا 
درحال غرق شدن در دریایی از سالح های شخصی 
است و اینکه حجم باالی دسترسی به سالح، باور 
به برتری سفید پوستان و باور به  نظریه های 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 نیمه اتوماتیکی که در دست 
داشت، شروع به تیراندازی کرد. این نوجوان لباس 
نظامی و جلیقه ضد گلوله پوشیده و کاله  جنگی 
مجهز به دوربین پخش زنده به سر گذاشته بود. 
زمانی کــه تیراندازی متوقف شــد، 13نفر مورد 
اصابت گلوله قرار گرفته بودند که 11نفرشــان 
سیاهپوســت بودند. 10نفر از آنها کشته شدند. 
این مهاجم پیش از آغاز حمله خود مانیفســتی 
180صفحه ای به صورت 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 تحت تأثیر 
ایدئولوژی برتری طلبی سفید پوســتان و نظریه 
توهم توطئه ای به نــام »جایگزینی بزرگ« رخ 
داده است؛ نظریه ای نژادپرستانه که در سال های 
اخیر در کشــورهای غربی رواج بســیاری یافته 
و در آن سفید پوســتان قربانیان بــزرگ فرایند 
جایگزینی توسط مهاجران و افراد رنگین پوست 

معرفی می شــوند. این تفکر را سیاســتمداران 
راســت گرا در غرب و جمهوریخواهان در آمریکا 
ترویج می دهند و به افزایــش باورپذیری آن در 
میان افکار عمومی دامن می زنند. این مهاجم اعالم 
کرده که این کشتار را با الهام از کشتار نژادپرستانه 
سال 2019در کرایست چرچ نیوزیلند انجام داده 
اســت. در آن واقعه، یک سفیدپوست با حمله به 
2مسجد 50نفر را کشت. فرد مهاجم تمام مراحل 
حمله را به صورت زنده پخــش کرد. عامل حمله 
بوفالو گفته از روی کد پســتی منطقه ای 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 می چرخد. در مانیفستی که مهاجم 
بوفالو منتشــر کرده آمده که منابــع آمریکا به 
اندازه ای نیست که در آینده پاسخگوی نیازهای 
همه باشــد؛ از این رو آغاز نبرد نژادی بر سر این 
منابع امری الزم و حیاتی است. ایده آینده مبهم 
کــه در آن ثروتی بــرای زندگی وجــود ندارد و 
محیط زیست درحال فروپاشی است، هر اندازه که 
غیرواقعی باشد تا به امروز توانسته به انگیزه جوانان 
سفید پوست برای کشتار نژاد ی تبدیل شود. ایجاد 
چنین روندی تا حد زیــادی تحت تأثیر رویکرد 
سیاستمداران راست گرای سفید پوست است که 
در راستای پیشبرد سیاســت های خود، همواره 
به نظریه جایگزینی بــزرگ به عنوان اصلی ترین 
عامل مشــکالت غربی های سفید پوست اشاره 

دارند.
از ســوی دیگر، موضوعی فراتــر از توهم توطئه 
در جامعه جهانی به عنــوان عاملی مهم در تکرار 
جنایت هایی مشابه آنچه در بوفالو رخ داد، مطرح 
اســت: نابرابری. نابرابری شــدید در دسترسی 

به منابع مالــی روندی حقیقی اســت که در آن 
تعداد کمــی افراد قدرتمنــد و متمول به قیمت 
نابودی گروه بزرگــی از انســان ها ثروتمند تر و 
قوی تر می شــوند؛ برای مثال در آمریکا، صدک 
اول درآمدی طی چند سال گذشته شاهد افزایش 
ثروت خــود بوده؛ درحالی کــه درآمد 50درصد 
کم درآمد جامعــه طی این ســال ها کامال راکد 
باقی مانده اســت. در نتیجه تعدادی از این گروه 
اکثریت محروم، در مواجهه با مشکالت ناشی از 
این نابرابری به فانتزی های تاریکی مانند نظریه 
جایگزینی بزرگ روی می آورنــد تا دلیلی برای 
توضیح کمبود های 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 پوچ گرایی کشانده است. در این شرایط، 
قبوالندن نقش مهاجــران و اقلیت های قومی و 
نژادی در تاریک بودن آینده به افرادی که امیدی 

به آینده ندارند، کار دشواری نخواهد بود.
نظرســنجی ها نشــان می دهد حتی افرادی که 
افکار آسیب زننده 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 رسیده اند که در 
آینده از نظر اقتصــادی وضعیتی بدتر از والدین 
خود خواهند داشــت. نتایج نظرسنجی جهانی 
دیگری که به تازگی توســط 5دانشگاه در میان 
10هزار نفر از 10کشــور جهان انجــام گرفته 
اســت هم نشــان می دهد که 56درصد از آنها 
باور دارند بشــریت محکوم به فناســت. انفعال 
سیاســتمداران در حل بحران محیط زیســت و 
نابرابری و حتی بهره برداری سیاسی چهره های 
سیاســی از ناامیدی که این بحران ها در جامعه 
ایجاد کرده اند، باعث شده تا افرادی مانند مهاجم 
بوفالو کشتار نژادپرســتانه را راه حلی قابل قبول 
برای توقف نابرابری و از دست رفتن منابع ببینند.

ردپای ترامپ در تیراندازی های آمریکا
تیراندازی به جمعیــت که زمانــی در آمریکا 
رویــدادی نــادر و غیرعــادی بــود، اکنون با 
زندگی آمریکایی ها گره خورده است. براساس 
جدیدترین گزارش دولتی در این کشور، از سال 
2019تا 2020نرخ قتل با سالح گرم 35درصد 
افزایش یافته است. قتل عام بوفالو نه تنها 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 
عادی سازی نژاد پرستی و خشونت سیاسی در 
آمریکا دارد. مهاجم بوفالو در مانیفســت خود 
دیالن روف، نژاد پرست سفید پوستی 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 ایده های آشــفته، زوال 
زندگی سفید پوســتان در آمریکا را به باالرفتن 
نرخ جنایت در میــان سیاهپوســتان مرتبط 

دانسته بود.
تأیید ایده های نژاد پرســتانه روف در سال های 
بعد توســط دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق 
آمریکا، آشکارا دشــمنی سفید پوستان 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 سیاهپوست نشــینی در 
بالتیمور را با واژگانی تحقیرآمیز خطاب قرار داد 
و آن را منطقه ای کثیف و آلوده خواند. او یک روز 
پیش از حمله روف به سیاهپوســتان، در جلسه 
اعالم حضورش در انتخابات ریاســت جمهوری 

آمریکا، مهاجران مکزیکی را متجاوز نامیده بود.
روند تبعیض نــژادی و تحرکات نژادپرســتانه 
تقریبا در تمامی طول ریاســت جمهوری ترامپ 
حفظ شــد. وی به همراه حزب جمهوریخواه در 
ســال 2020آشــکارا از نوجوانی 17ساله که در 
تظاهرات حمایت از سیاهپوســتان با اسلحه ای 
نیمه اتوماتیک به سیاهپوســتان شلیک کرده و 
جان 2نفر را گرفته بود، حمایت کرد و این نوجوان 
یک شــبه 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. 

آمریکا غرق در اسلحه
 پاگرفتن نظریه های نژادپرستانه در جامعه آمریکا که سیاهپوستان را عامل کمبود ها و مشکالت سفید پوستان می دانند 

به افزایش خشونت های مسلحانه در این کشور منجر شده است

پهپادهای بیرقدار، سرنوشت جنگ 
اوکراین را تغییر می دهند؟

85روز از آغاز جنگ اوکراین می گــذرد و طی این مدت 
آنچه بیش از هرچیز جنگ را پیش چشم جهان به تصویر 
کشیده، ویدئوهایی است که از حمله پهپادهای اوکراینی 
به ســتون های زرهی، ادوات توپخانه  ای و سیستم های 
دفاع موشکی روسیه منتشر شــده است. ویدئوهایی که 
از ســوی وزارت دفاع اوکراین در شــبکه های اجتماعی 
منتشر می شــوند، با آهنگ های حماســی اینگونه القا 
می کند که روس ها 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 TB2 ســاخت ترکیه که طی سال های اخیر در 
اختیار ارتش اوکراین قرار گرفته اند، نیروهای روســیه را 
در محورهای مختلف جبهه های شــمال، شرق و جنوب 

زمینگیر کرده اند.
اوکراین در سال 2018 اعالم کرد طی قراردادی 69میلیون 
دالری، 12پهپاد بیرقدار، 3ســامانه 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 
می کردند. تصور می شد ترکیه روند ارسال پهپادهای بیرقدار 
خود به اوکرایــن را از ترس واکنش های 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 شده اند؛ موضوعی 
که نشان می دهد ترکیه دور از چشــم روسیه همچنان در 
حال ارسال پهپادهای بیرقدار و سیستم های کنترل زمینی  

آنها به اوکراین است.
روس های شــاهد جنگ قره باغ و نقش محوری پهپادهای 
بیرقدار TB2 در پیروزی ارتش جمهــوری آذربایجان در 
مقابل ارتش ارمنســتان بودنــد. آنها در جنــگ اوکراین، 
پهپادهای اوریون )Orion( خود را به منطقه درگیری اعزام 
کردند اما پهپادهای روس آنقدرها در میدان نبرد توانمند 
نبودند. برای روس ها هم جایگزینی پهپادها دشــوار بوده 
است. این واقعیت که ارتش روسیه در زمینه توانایی پهپادی 
بسیار ضعیف است و طی سال های اخیر نتوانسته ضعف های 

خود را برطرف کند بر کسی پوشیده نیست.
پهپادهای بیرقدار TB2 برای اوکراینی ها هم از نظر نظامی 
و هم از نظر تبلیغاتی مؤثر بوده اند امــا هرچه جنگ ادامه 
پیدا کرده، شــرایط میدان هم تغییر کرده است. 12هفته 
از جنگ اوکراین می گذرد 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 توپخانه ای 
و زرهی تبدیل شــده اســت. ارســال ادوات توپخانه ای از 
سوی کشــورهای غربی به اوکراین، یکی از نشانه های این 
تغییر اســت. این بدین معنی نیســت که پهپادها ارزش و 
جایگاه خود را در جنگ از دســت داده اند اما هرچه جنگ 
طوالنی تر و فرسایشی تر شود، شمار پهپادهای ساقط شده 
هم افزایش پیدا می کند و با توجه به دشوار بودن جایگزین 
کردن پهپادها در مدت زمان کم، رفتــه  رفته نقش آنها در 

درگیری ها هم محدودتر می شود.
در این شرایط، نقش پهپادها از عملیات تهاجمی به عملیات 
شناســایی و جمع آوری اطالعــات تغییر پیــدا می کند. 
دوطرف ترجیح می دهند به جای آنکــه پهپادهای خود را 
در درگیری ها از دســت بدهند، از آنها بــرای هدایت آتش 
توپخانه و ستون های زرهی و همچنین نیروهای زمینی شان 
استفاده کنند. گاردین به نقل از پیتر لی، کارشناس پهپادها 
در دانشــگاه پورتموث انگلیس نوشته است: »پهپادها ابزار 
قدرتمند میدان نبرد هستند، اما قطعا نمی توانند سرنوشت 

نبرد را تعیین کنند.«

 نیکوالی پاتروشف
رئیس شورای امنیت روسیه

غرب از اوکراین به عنوان بهانه ای برای 
ایجــاد یــک جنــگ اعــام نشــده علیــه 
مســکو اســتفاده کرده اســت. آمریکا 
و متحدانــش بــه جــای شــرکت در 
گفت وگوهــای ســازنده بــا مســکو، به 
یک توســعه نظامی-سیاســی به سوی 
روسیه دست زدند وکی یف را به انجام 
 یک اقدام خشونت بار در شرق اوکراین

وا داشــتند کــه در نهایــت بــه دخالــت 
روسیه منجر شد. )راشاتودی(

 سراج الدین حقانی
سرپرست وزارت کشور افغانستان

مــا بــه آمریــکا بــه چشــم دشــمن نگاه 
نمی کنیم 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 بین المللی داشــته 
باشــیم. یک بار دیگر تأکید می کنم که 
خاک افغانستان برای تهدید هیچ کس 
مــورد اســتفاده قــرار نخواهــد گرفــت. 

)سی ان ان(

ثبت باالترین نرح تورم در 
انگلیس طی 40 سال گذشته

براســاس تازه تریــن گــزارش اداره ملی آمار 
انگلیس، نرخ تورم در این کشور در ماه گذشته 
میالدی به 9درصد رسیده است. این رقم عالوه 
براینکه باالترین میزان در 40ســال گذشــته 
به شــمار می رود، یک جهــش 2درصدی را در 
عرض یک ماه نشــان می دهــد. پیش از جنگ 
اوکراین پیش بینی می شد که نرخ تورم با وجود 
فشارهای ناشی از برگزیت و بحران همه گیری 
کرونا در محــدوده 2درصد ســیر کند اما حاال 
اقتصاددانان پیش بینــی می کنند که نرخ تورم 
به دلیل افزایش بهای انرژی، تا پایان سال جاری 
میالدی به باالی 10درصد برسد. به گزارش ایرنا،  
به نقل از مرکز آمار انگلیس افزایش قیمت برق 
و گاز بیشترین عامل افزایش تورم بوده است و 
بیم آن می رود که با شروع فصل سرما، هنگامی 
که مردم به سیستم های گرمایشی نیاز بیشتری 

خواهند داشت، اوضاع وخیم تر شود. 

نقل قول جهان نما

 خبر

روزنامه بوستون گلوب ]آمريكا[

تیراندازی بوفالو؛ تروریسم داخلی در آمریکا
جو بایدن در سخنانی با ابزار تسلیت به خانواده های قربانیان 
سیاهپوست تیراندازی در بوفالو نیویورک، برتری جویی 
سفید پوســتان را مثل زهر توصیف کــرد و گفت که فرد 
مهاجم از ایدئولوژی منحرف برتری جویی سفید پوستان 
الهام گرفته اســت. بایدن این حمله را مصداق تروریسم 

داخلی دانست.

کیوسک

اسلحه آمریکایی از نگاه آمار
گزارش جدید وزارت دادگســتری آمریکا که در پی تیراندازی اخیــر در بوفالوی نیویورک 
منتشر شده است نشان می دهد طی 2دهه اخیر، سازندگان سالح های گرم در آمریکا بیش از 
139میلیون قبضه اسلحه برای بازار تجاری آمریکا تولید کرده اند که از این بین، 11.3میلیون 
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 سالح های وارداتی طی این دو دهه بیش از 
9برابر سالح های صادراتی و مجموع سالح های تولید شده به اضافه سالح های وارداتی 28برابر 
سالح های صادراتی اســت. پیش از گزارش اخیر وزارت دادگستری، گزارش مرکز کنترل و 
پیشگیری از بیماری ها 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 می رود.

مکث

گزارش

کمیتــه اطالعــات مجلــس 
نماینــدگان آمریکا دیــروز در 
نشســتی با حضور مســئوالن 
وزارت دفاع این کشــور، بعد از 50سال بار دیگر 
پرونده اشیای ناشناس پرنده )UFO( که اصطالحا 
به آنها بشقا ب پرنده گفته می شود را باز کرد. این 
جلســه در دو نوبت علنی و غیرعلنی برگزار شد. 
به گزارش آسوشــیتدپرس، در نشســت علنی، 
مقام های پنتاگون به نمایش چند کلیپ ویدئویی 
از دوربین های دید در شــب جت های جنگنده و 
همچنین پایگاه های دریایی ارتش آمریکا بسنده 
کردند. نمایندگان مجلس از هر دو حزب دمکرات 
و جمهوریخواه به نتیجه رســیده اند که اشــیاي 
ناشناس پرنده در آسمان آمریکا، تهدیدی علیه 
امنیت این کشــور هستند. این اشــیا از آنجا که 

بدون هیچ موتور پیشراننده ای کار می کنند، قابل 
ردیابی با سیستم های راداری نیستند و یا با چشم 
غیرمســلح رویت شــده اند یا به طورتصادفی در 
تصاویر ویدئویی ضبط شده توسط جنگنده های 
در آسمان شــکار شــده اند. آخرین بار در سال 
1966بود که یکی از نمایندگان جمهوریخواه که 
بعدها رئیس جمهور هم شد )جرالد فورد( بررسی 
موضوع بشــقاب پرنده ها را در دستور کار کنگره 
قرار داد. در یک مورد دســت کم 40نفر ازجمله 
تعدادی مأمور پلیس شــیئي نورانی در آسمان 
میشیگان دیده بودند. مسئوالن نیروهای هوایی 
آمریکا در نشســت کنگره ضمن رد گمانه زنی ها 
گفتند که احتماال نوری که دیده شده گازی بوده 
که از مردابی در نزدیکی میشیگان به آسمان رفته 

و سپس مشتعل شده است.

بشقاب پرنده ها سر از کنگره آمریکا در آوردند

TB2 پهپاد بيرقدار
ساخت تركيه

آمریکا

مهمات
 4 موشك ليزری 

هدايت شونده

برد ارتباط 
راديويی
 300 كيلومتر

تجهیزات
دوربين مادون قرمز/مسافت  ياب 

AESA ليزری/  رادار

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 100 اسب بخار ساخت اتريش

كشورهای استفاده كننده
تركيه، جمهوری آذربايجان، اوكراين، قرقيزستان، 

مراكش، نيجر، لهستان، قطر و تركمنستان
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توزيع و اشتراك:
موسسه نشرگستر امروز نوین

 تلفن:61933000

 صاحب امتياز: مؤسسه همشهري
 مدیرمسئول: عبداهلل گنجی

 سردبير: دانیال معمار

روزنامه  اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي

سازمان  آگهي ها و نیازمندي ها:
 خيابان قائم مقام فراهاني، ميدان شعاع ، خيابان شهيد خدري
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كسی كه به بندگان ظلم كند، خداوند خصم او 

خواهد بود.

  اذان ظهــر:  13:01  غــروب آفتــاب: 20:06 
 اذان مغــرب: 20:26  نیمه شب شــرعی: 00:11 

 اذان صبح: 4:16  طلوع آفتاب: 5:56

گرینویچ

تصادف 2سارق خودرو

 

اورگون: پس از تصادف 2خودرو، افســر پليسی كه 
به صورت تصادفی در محل، حضور به هنگامی داشت 
متوجه شد هر دو راننده سارق خودرویی هستند كه 
پشت فرمان آن نشســته اند. به گزارش فاكس نيوز، 
لی كوپر 27ساله و كریســتين نيکول 25ساله مثل 
یک روز عادی مشغول رانندگی با خودروی مسروقه 
بودند كه این حادثه برایشان پيش آمد. البته جرائمی 
كه لی كوپر به آنها متهم است فقط به سرقت محدود 
نمی شــود و مواردی همچون حمــل مواد مخدر و 
مقاومت در برابر افســر پليس را شــامل می شــود. 
خودرویی كه كریستين نيکول سوار آن بود دست كم 
3هفته پيش سرقت شده و پليس به دنبال سارق اش 
بود. به علت جمعيت باالی آمریــکا و باال بودن آمار 
جرم های مرتبط با سرقت، بخش حوادث رسانه های 

این كشور هر هفته چند شگفتی قابل توجه دارد.

در مسیر نباش

1.44 میلیون خودروی الکتريکی
 

ســئول:  گروه خودروســازی هيوندای موتور اعالم كرد كه 
قصد دارد تا سال2030 ميالدی در مجموع 21تریليون وون 
)16.54ميليارد دالر( برای توسعه تجارت خودروهای الکتریکی 
خود در كره جنوبی ســرمایه گذاری كنــد و این یعنی صنعت 
خودروسازی جهان با سرعتی بيش از آنچه پيش بينی می شد 
به سمت خودرو های الکتریکی پيش می رود. به گزارش رویترز، 
فقط گروه خودروسازی كره جنوبی كه شركت هيوندای موتور 
و كيا موتورز را در اختيار دارد، قصد دارد تا سال2030 ميالدی 
ساالنه 1.44ميليون دســتگاه خودروی برقی در كره جنوبی 
توليد كند. گروه خودروسازی در بيانيه ای اعالم كرد كه حجم 
توليد 1.44ميليون دســتگاه خودروی برقــی در كره جنوبی 
حدود 45درصد از مجموع ظرفيت توليد جهانی 3.23ميليون 
دستگاه خودروی الکتریکی در سال2030 را تشکيل می دهد. 
رویترز هفته گذشــته گزارش داد كه هيوندای قصد دارد یک 
كارخانــه جدید توليــد خودروهای برقــی در ایالت جورجيا 
ایاالت متحده بســازد. گروه هيوندای موتور ســال گذشــته، 
اعالم كرد كه قصد دارد 7.4ميليــارد دالر در ایاالت متحده تا 
سال2025 برای توليد خودروهای الکتریکی، ارتقاي امکانات 
توليد و سرمایه گذاری بيشــتر خود در راهکارهای هوشمند 

تحرک، سرمایه گذاری كند.

سربازها ناظر داروخانه ها
 

پیونگ يانگ: كيم جونگ اون با انتقاد از مسئوالن كره شمالی، 
مقابله با شيوع جهش دار پاندمی كرونا را به ارتش واگذار كرده 
است. اكنون سربازان به داروخانه های پایتخت اعزام شده اند 
تا بر توزیع دارو برای مبتالیان به »موارد تب« نظارت كنند. 
به گزارش دویچه وله، حدود 2.5ســال پس از اعالم رسمی 
شناسایی نخستين مورد ابتال به ویروس كرونا، عامل بيماری 
كووید-19 در شهر ووهان چين، كره شمالی كه در همسایگی 
این كشور قرار دارد شيوع یکباره گســترده ای از پاندمی را 
تأیيد كرد. رســانه رسمی كره شــمالی و مقامات این كشور 
همچنان به تبعيت از كيم جونگ اون از به كار بردن واژه هایی 
مانند كرونا و كووید-19 خودداری می كنند و از »موارد تب« 
سخن می گویند. دولت كره شمالی تا هفته گذشته هيچ مورد 
از ابتال به كرونا در این كشور را به طور رسمی تأیيد نکرده بود. 
خبرگزاری رسمی كره شمالی 23اردیبهشت با تأیيد نخستين 
مورد مرگ یک بيمار مبتال به كرونا از شناسایی صدها هزار 

مورد ابتال به »تب« خبر داد.

فروشنده دوره گرد سبزيجات در هندوستان ، جاده »در لداخ«    عکس: جنید بهت اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

پنجشنبه

امتداد  اردیبهشت ها 

 هر چند ســاله باشــيم، تفاوتی 
ندارد، اردیبهشــت كه به پایان 
خویش نزدیک می شود، اندوهی گس بر شاخ و برگ جان 
آدمی  می خلد. گيریم كه هزار سال از روزهای درس و مشق 
و امتحان دور شده باشيم اما باز این اضطراب غریب كه در 
آخرین روزهای اردیبهشــت، می لولد، رهامان نمی كند. 
هراس نزدیک و نزدیک تر شدن خرداد، شب های امتحان، 
خودكار دواندن های عرق ریز بر برگه های سؤال با ماست. 
هنوز هم كه هنوز اســت، نفس های خرداد آغاز نشــده، 
بيخ گوش هامــان، هرمی گــرم دميده می شــود و تصویر 
پنجره های باز كالس ها و صدای پند و اندرزهای آخر سال 
معلم ها انگار قد می كشد از سال های دور و خود را می رساند 
به ما. یک شب هایی هم كابوس تمام نشدن كتابی كه باید 
امتحان بدهيم و جزوه گمشده و خواب ماندن در صبح روز 

امتحان، شب مان را هراسناک می سازد.
كم نيســتند آنها كه اردیبهشت را قشــنگ ترین  ماه سال 
می دانند. ماهی كه می شود بهار را به دور از رسم و رسوم و 
فکر و خيال های فروردین و تصميم شروعی دیگر به تماشا 
نشســت، ولی امان از پایانش كه انگار آخر بهار است. انگار 
نه انگار كه خردادی مانده اســت هنوز. شاید این حس و 
حال عجيب و غریب مان بر می گردد به اردیبهشــت هایی 
كه دفترهای یادگاری را باز می كردیم و می دادیم دســت 
همشــاگردی ها و معلم هامان تا دو خط بنویســند و امضا 
كنند. شاید آن روزها حواسمان به فرداهای دور نبود یا اگر 
بود كمتر به این بود كه مثال سی، چهل سال بعد می خواهيم 
بنشينيم و خاطرات مان را مرور كنيم. ما همان اردیبهشت 
دلتنگ می شدیم برای در كنار هم بودن؛ دور ماندن ها در 
روزگاری كه كمتر خانه ای تلفن داشــت. اردیبهشت برای 
ما شــاید همان مهرماهی بود كه به آخر رســيده بود. این 
بود كه دیگر به قهر و آشــتی ها و آســان یا سختگير بودن 
معلم ها فکر نمی كردیم. پس بر حاشيه برگ برگ دفترهای 
ساده مان، كج و معوج، گل و بلبل نقش می زدیم تا معلم ها و 
همشاگردی ها برای مان چند كلمه بنویسند. كلماتی كه در 
شادمانی از راه رسيدن فصل تعطيالت و اندوه دور ماندن  ها 

برقصند و چراغ یادها را روشن نگه دارند.

می گویند حال ســينما خوب نيست و برای 
اثبات آن هم به ارقام ثبت شــده در گيشــه 
فيلم ها استناد می كنند و ســالن های غالبا 
خالی ســينماها؛ بيراه هــم نمی گویند، اما 
واقعيت این است كه این، همه ماجرا نيست و 

»حال سينما« اینقدرها هم بد نيست.
 اجازه دهيد مثالــی بزنم؛ فوتبــال ایران را 
در ســطح حرفه ای دنبــال می كنيد؟ حتما 
در جریــان كشــمکش ها و ضعــف و قوت 
تيم هــا و بازیکنان و كل كل های رســانه ای 
ميان ليدرهای دو طرف هســتيد، واقعا هم 
جای اميــدواری ندارد و قطعــا باید اعتراف 
كرد كه حــال فوتبال ما خوب نيســت، اما 
چه كسی می تواند با این استدالل حال خوب 
بروبچه هایــی را كه در یک زميــن خاكی پا 
به توپ می شــوند و با عبور توپ پالستيکی 
دوالیه شان از ميان پاره آجرهایی كه نقش 

دروازه را ایفا می كنند به هوا پرواز 
می كنند كتمــان كند؟ فوتبال 
هنوز هم در زمين های خاكی 
پر از »حال خوب« اســت. در 
مقياس ســينما هــم فرایند 
توليــد و عرضه فيلــم كوتاه 

چيزی شــبيه همين ماجرای 
زمين های خاكی فوتبال اســت. 

هنوز هم پيدا می شــوند فيلمسازان 
و فيلمبازهایی كه دل در گرو لذت سينما 

دارند و بــدون تن دادن بــه قواعد زمخت و 
بی قواره اكران و گيشه، »فيلم« می سازند و 
»فيلم« می بينند تا خودشان كيف كنند و از 

كارشان لذت ببرند.
 اگر در اصالت این لــذت تردید دارید، یک 
عصر دوشنبه از گرمای پایتخت به خنکای 
پردیس چارسو پناه ببرید تا مهمان »پاتوق 

فيلم كوتاه« شوید. پاتوقی كه به همت انجمن 
ســينمای جوانان به راه افتــاده و هر هفته 
به صورت رایگان 4فيلم كوتاه در آن به نمایش 

گذاشته می شود. 
می توانيد از تماشــای فيلم های فيلمسازانی 
كه شــاید در آینده ای نه چندان دور تبدیل 
به اسم های خبرساز و معتبر سينمای ایران 
شــوند لذت ببرید؛ مگر نه اینکــه از عباس 
كيارســتمی و ابراهيم حاتمی كيــا تا اصغر 
فرهادی و حتی همين ســعيد روســتایی 
دورخيز خود را از سينمای كوتاه آغاز كردند. 
این ستاره های دنيای ســينما هم  زمانی در 
زمين خاكی پا به توپ بودند و از »ســينما« 
لذت می بردند؛ اگر سينماباز هستيد، فرصت 
سهيم شدن در فرایند كشف ستاره های آینده 

سينمای ایران را از دست ندهيد!

فرهنگ و زندگي

بلندپروازی با فیلم کوتاه

تقويم/ سالروزعدد خبر

نویسنده تمام وقت

جعفر مدرس صادقی، از معدود نويســندگان 
ايرانی است که نوشتن را با سهل انگاری برگزار 
نمی کند؛ يک نويسنده تمام وقت که هیچ چیز 
برايش مهم تر و باالتر از نوشــتن نیست. همه 
اينها را از ساختمان مســتحکم و نشر دقیق و 
منحصر به فرد داستان هايش هم می توان فهمید. 
در داستان های او به شکل فشرده ای می  توان 
حیات ايرانی ها، آرزوها، آمال و کابوس  هايشان 

را ديد.
مدرس صادقی 29ارديبهشت 1333 در اصفهان 
به دنیا آمد. نوشــتن را از سال 1356 با »بچه ها 
بازی نمی کنند« آغاز کرد و به هر دو فرم داستان 
کوتاه و رمان به يک میزان دلبســتگی دارد و 
برخی از داســتان کوتاه هايش مثل »پدرها و 
پسرها« ، جزو بهترين داستان کوتاه های تاريخ 
ادبیات ايران به حساب می آيند. مشهورترين 
رمان او »گاوخونی« اســت که احتماال اقتباس 
غیرمتعارف بهروز افخمی هم به شهرت آن کمک 
کرده. مدرس صادقی تنها به واسطه داستان های 
پر تعدادش شــناخته نمی شود. او يک همه فن 
حريف به معنای واقعی کلمه اســت. عالوه بر 
نوشتن، ترجمه هم می کند، مصحح متون ادبی 
کهن هم هست و با میراث ادبی مملکتش مثل 
اشیای لوکسی که فقط به درد تزيین کنج قفسه 
کتابخانه می خورند، برخــورد نمی کند؛ آنها را 
بازخوانی کرده و تدوين مجددی از آنها ارائه داده 
است. با اين همه اما او اهل کالس برگزار کردن، 
شاگرد تربیت کردن و محفل و پاتوق درست کردن 
نیست. جعفر مدرس صادقی يک قانون دارد؛ 
ادبیات چیزی نیست که بشود به کسی ياد داد. 
ادبیات خواندنی اســت و تجربه کردنی؛ کشف 
و شهودی است که نويسنده در فرايند نوشتن 
به آن می رســد. او فقط دربند نوشتن داستان 
است؛ آنطور که بايد روايت شود و برای رسیدن 
به اين هدف هر کاری می کند. او از نقد ادبی بیزار 
است، از دسته بندی های تئوريک داستان کوتاه 
و داستان بلند و رمان متنفر است، از گروه بندی 
نويسنده ها در مکتب های ادبی مختلف حالش 
به هم می خــورد و از واکاوی شــخصیت های 

داستان هايش ديوانه می شود.

حافظ

اگر رفیق شفیقی درست پیمان باش
حريف خانه و گرمابه و گلستان باش

در جاده، در بزرگــراه، در خيابان و خالصه در هر 
راهی ممکن است ببينيدشان. همان فروشنده های 
سياری كه بخشی از این راه ها را مسدود می كنند 
تا اجناسشــان را به رانندگان بفروشند. نمونه اش 
را وقتی دارید در جاده چالوس به ســمت شمال 
حركت می كنيد حتما زیاد دیده اید. از فروش دوغ 
خنک و تمشک و بالل بگيرید، تا روسری و لباس و 
كاله. اتفاقی هم كه می افتد این است كه خيلی ها 
با دیدن این فروشندگان توقف می كنند و به این 

فکر نمی كنند كه با اشغال كردن یک الین از مسير 
تردد خودروها چه دردسری برای دیگر رانندگان 
به وجود می آورند. گذشــته از ترافيکی كه ممکن 
است به وجود بياید، حضور هر عاملی به جز خودرو، 
به ویژه این فروشنده ها در ابتدای بسياری از راه ها 
و آزادراه ها یا مناطق نزدیک به بافت مسکونی كه 
باید فنس كشی شود تا حتی حيوانات هم نتوانند 
وارد راه شوند، راننده را دچار استرس های ناشی از 
تصادف می كند. به جز این، متأسفانه وانت بارهای 
فروش ميوه و ...  نفراتی را هم چند متر جلوتر با یک 
دست نوشته به حالت ایستاده در حاشيه جاده نگه 
 می دارند كه این اقدام، هم احتمال تصادف با عابر 
پياده را افزایش می دهد و هم به دليل تغيير مسير 

ناگهانی خودروها منجر به افزایش احتمال تصادف 
و نيز اخالل در ترافيک می شود. بنابراین به عقيده 
كارشناسان، از این نظر فقط حدود 10 تا 15 درصد 
از راه های كشورمان دارای ایمنی كامل و مناسب 
هستند و باقی راه ها نقاط حادثه خيز بسياری دارد.

رئيس پليس راه پایتخت ســال گذشته از اجرای 
طرحی گفت كه براســاس آن، این دستفروشان 
از حاشيه راه ها جمع آوری می شــوند. این طرح 
از ابتدای ســال 1400به اجرا در آمده، اما هنوز 
به سرانجام نرسيده و احتماال تا جمع شدن همه 
این دستفروشان راه درازی باقی است. تا آن موقع 
بهتر اســت وانت بارها و فروشــندگان در اقدامی 
خودجوش، در محلی امن و مجــاز توقف كرده و 
محصوالت خود را به فروش برسانند. رانندگان هم 
با مشاهده چنين مواردی از تغيير ناگهانی مسير، 
كاهش سرعت و... پرهيز كنند، چرا كه رفتار آنان 

ریسک تصادف را باال می برد.

خانه هرچند كه پوسته ای قابل 
لمس از دیوار و در و پنجره دارد 
اما از اینها ساخته نمی شود. چيزی كه خانه را می سازد روحی است 
كه توسط انسان در خانه دميده می شــود. رابطه انسان و خانه اما 
رابطه خالق و مخلوق نيست. با اینکه انســان با حضورش زندگی 
را در خانه جــاری می كند اما اینکه زندگی به چه شــکلی جریان 
پيدا كند تابع خانه هم هســت. اینجاست كه معماری وارد صحنه 
می شود. معماری اســت كه تعيين می كند كه چه فضایی كجای 
خانه قرار بگيرد و این فضاها چه ارتباطی با هم داشته باشند. نحوه 
قرارگيری فضاها هم به طور مستقيم بر نحوه زندگی در این فضاها 
اثر می گذارد. در واقع خانه كالبدی خنثی نيست كه هر نوع زندگی 
را بشود در آن پياده كرد. شکل خانه و محل قرارگيری فضاها تعيين 
می كند كه ســاكنان كجای خانه جمع شــوند، كجا مکث كنند، 
ميز و كمد و تلویزیون را كجا قرار بدهند. كجا بنشــينند، كجا غذا 
بخورند و تختخواب را در كدام جهت قرار دهند. معماری در مجموع 
ســناریویی برای زندگی می چيند كه فقط جزئياتش قابل تغيير 
هستند. در خانه های كوچک یا در آپارتمان های متوسط شهری، 
انعطاف كمتری در معماری خانه ها وجود دارد كه بخشی از آن تابع 
مسائل شهری، قوانين شهرداری و محدودیت های زمين است. اما 
خيلی از مشکالتی كه خانه های امروزه درگيرش هستند به سادگی 

می شد كه نباشند.
این روزها كه فصل جابه جایی و تغيير مکان اســت حتما این را از 
بسياری دوستان می شنوید كه چقدر مسير یافتن یک خانه خوب 
ناهموار است. حتی بدون درنظر گرفتن مسائل اقتصادی، باز هم 
پيدا كردن خانه ای كه كيفيت قابل قبولی به زندگی ببخشد به این 
آسانی ها نيســت. )بماند كه درنظر گرفتن مســائل اقتصادی هم 
ناممکن است وقتی كه بيشــترین هزینه خانواده ها هزینه مسکن 
اســت.( خيلی از خانه هایی كه باصرف هزینه های زیادی ساخته 
می شوند با اصول اوليه زندگی غریبه هستند. سازنده ها تجسمی از 
اینکه یک خانواده قرار است در این خانه زندگی كنند ندارند. فکر 
نمی كنند كه كودكی قرار است در این خانه نخستين قدم هایش 
را بردارد. فکــر نمی كنند كه باید پنجره ای رو به كوچه باشــد كه 
بشود وقت دلتنگی كنارش ایستاد. هيچ وقت زوج جوانی را تجسم 
نمی كنند كه با ذوق خانه را برای شــروع زندگی مشترک شــان 
می چينند. انســان زندگی بخش اســت اما همين انسان هم باید 
پنجره ای رو به آسمان و آسمانی پشت پنجره اش باشد كه بتواند 

بنایی را به خانه تبدیل كند.

مان

شیدا اعتماد

خانه خوب، خانه بد 

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

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

فراخوان

مريم ساحلی
روزنامه نگار

فاطمه عباسینگاه
روزنامه نگار

پيرمردی بود كه تنها در قایقی 
در گلف استریم ماهی  می گرفت 
و حاال 84روز می شد كه هيچ ماهی اي نگرفته  بود. در 
40روز اول پسربچه ای با او بود. اما چون 40روز گذشت 
و ماهی نگرفتند پدر و مادر پسر گفتند كه دیگر محرز و 
مسلم است كه پيرمرد »ساالئو« است  كه بدترین شکل 
بداقبالی است  و پسر به فرمان آنها با قایق دیگری رفت 
كه همــان هفته اول 3ماهی خوب گرفت. پســر غصه 
می خورد، چون می دید پيرمرد هــرروز با قایق خالی 
برمی گردد  و هميشه می رفت چنبر ریسمان یا بُنتوک 
و نيزه و بادبان پيچيده به دكل را برای پيرمرد به دوش 
می كشيد. بادبان با تکه های گونی آرد وصله خورده بود و 

پيچيده، انگار كه پرچم شکست دائم بود.

»امروز روز مباهله اســت آقا 
داوود، یا تو بــر حقی یا من. 
می بينی، نه دادگاهی هســت و نه مردمــی، محبوبه 
شــاهده و خدا كه اون باال قضاوت می كنه. اگر حق با 
تو باشه جزاش مينی هســت كه ميره زیر پای من ولی 
اگر تو ناحق باشــی آقا داوود... به این دادگاه شک نکن 

پاشو بيا.«

ارنست همینگوی 

ابراهیم حاتمی کیا

پیرمرد و دريا

دیالوگ

بوک  مارک

روبان قرمز 

آخر مصور

  جست وجو/ اثر احسان چراغی ايرانشاهی
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یادداشت
 متولدین 

همین حوالی نقش های سخت را 
خیلی دوست دارم

تختی گفت 
باید کشتی گیر شوی

 من و کیمیایی 
همکالس بودیم

گفت وگو با امیر غفارمنش، به بهانه نقش آفرینی در 
سریال خوشنام و نقش خاصی که داشت

خاطره بازی با اکبر قادری که یکی از معدود 
بازمانده های نسل اول والیبالیست های ایران است

سعید پیردوست، از دور و نزدیک کار 
در سینما و تلویزیون  می گوید

121315
بی پرده با سلبریتی ها

مهــم اســت؛ اینکه چه 
می گویی. شاید فکر کنی 
که چه اهمیتی دارد؟ این 
اهمیت، برای اطرافیان تو، 
خانواده تو و دوســتان تو 
قابل تعریف است. گاهی 
یک حــرف، می تواند در 
این دایره اثرگذاری، تأثیری بگذارد که نمی توانی 
متوجه اهمیت باالیش بشوی. اما حتی مهم تر از 
آن، چیزی است که نمی گویی. گاهی باید گفت؛ 
وقتی که زمان گفتن اســت. در این صورت اگر 

نگویی، زخمی عمیق تر به جا می گذاری.
به یاد آن حکایت آغازین گلستان سعدی، جایی 
که می گفت 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 نمی کند. 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 
می سراید: »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 نکته ای اســت که سعدی 
علیه الرحمه، آن را ذکر می کند: خاموشی به وقت 
گفتن و گفتن به وقت خاموشــی. اما نکته بسیار 
مهم تر، هوش و درکی است که بتوانی تفاوت این 
دو را تشخیص بدهی. وگرنه خیلی ها سکوت پیشه 
می کنند در وقت گفتن اما تصور می کنند که این 
هنگامه گفتن، هنگامه ســکوت است و گروهی 
دیگر نیز سخن می گویند به وقت خاموشی؛ با این 

تصور خام که بله، االن وقت سخن گفتن است.
بله، هر ســخنی که به موقع گفته شود، می تواند 
اثری عظیــم بگذارد و اگر بی موقع گفته شــود، 
می تواند کدورت و شکستی عظیم تر ایجاد کند. 
حاال این کدورت و شکست، می تواند 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 اینجا برسیم 
که اگر شما یک سلبریتی و چهره مطرح باشید، 
حاال در هر حوزه ای، این گفتن به وقت خاموشی 
و خاموشی به وقت گفتن و تشخیص آنها، اهمیت 
مضاعف و گاه حیاتی پیدا می کند. گاهی الزم است 
که سخنی بگویید در وقتی که باید بگویید، اما این 
سخن را نمی گویید. در نتیجه همه اعتباری را که 
عمری برایش سخت کوشش کرده اید، یک جا از 
دســت می دهید و برعکس آن نیز درست است؛ 
گاهی سخنی می گویید در وقتی که باید بگویید و 
همین سخندانی و وقت شناسی، باعث می شود تا 

اعتبار و محبوبیت تان صدچندان شود.
ســاده اینکه: گاهی از چهره های مطرح و حتی 
مرجع جامعه، حرف هایی می شنویم که حسابی 
آزرده خاطرمان می کند. چه بسا طرف منظوری 
هم ندارد، اما در وقت شناسی و فن بیان نکته هایی 
که می خواهد منتقل کند، دچار مشــکل است. 
گاهی زمان درســت را تشــخیص نمی دهد و با 
همین اتفاق، هم محبوبیتش را از دست می دهد، 
هم باعث می شــود تا دیگرانــی، رنجیده خاطر 
شوند. حاال این فرد می خواهد یک مسئول باشد، 
می خواهد یک شخصیت هنری باشد، می خواهد 
یک شخصیت حتی دینی باشــد یا...؛ این اصلی 
است که برای همه به یکسان عمل می کند. اینها 
دیگر گاهی برمی گردد به اینکه ما در زندگی چه 
آموخته ایم و چگونه آموخته ایم و چه عادت هایی 
را در خودمان نهادینــه کرده ایم. همین ها باعث 
می شوند 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 
به شدت روی آن تمرکز کنید وگرنه ممکن است 

برای تان دردسر تولید کند.
بدیهی ترین انتظاری که این روزها از چهره های 
بزرگوار و مطرح کشــورمان می رود، آن است که 
تا جایی که می توانند نمک به زخم مردم نریزند. 
تا جایی که می توانند با مردم همراهی کنند و در 
این همراهی نیز درســتی در قالب و محتوا را به 
نیکی رعایت کنند. نمایش خوشــی های زندگی 
در چنین شرایطی، مصداق همان گفتن به وقت 
خاموشی است. شما رفته اید و تفریحی کرده اید؛ 
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 می آیید شوخی 
خاصی بکنید و چون دچار لکنت در فن بیان این 
نکته ها هستید، دقیقاً پیام تان را برعکس منتقل 
می کنید. بدیهی و طبیعی است که باید نوع پیام و 
جامعه مخاطب و زمان انتقال پیام و پارازیت های 
ممکنت را به خوبی شناسایی کرده باشید و اینها 

جزو بدیهیات حرفه و کار شماست.
از چهره های 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 می شود. گاهی یک 
شوخی نادرست، می تواند موجی از نارضایتی علیه 
یک سلبریتی را در چنین وضعیتی ایجاد کند یا 
برعکس. آیا داشــتن چنین درخواست هایی از 

چنین عزیزانی، خارج از قاعده و توان آنهاست؟

عیسی محمدی

محمد مصدق

بعضی ها می گویند متولد 
29 اردیبهشت و بعضی ها 
می گویند  زاده 26خرداد 
است؛ در دو سال متفاوت. 
ظاهرا اختــاف به تفاوت 
در محاســبه برمی گردد. 
از معروف تریــن رجــال 
سیاســی معاصر ایران؛ 
مردی که 2 دوره و حدود 
2سال بیشتر نخست وزیر 
نبود، اما دایره بحث درباره 
شخصیت و اثرگذاری و نوع 
عملکردش، هنوز هم ادامه 
دارد. مهم ترین دستاورد 
او، ملی شدن نفت ایران بود.

منصور ستاری

دیگر با ساخته شدن فیلم 
»منصور«، بیشتر ایرانی ها 
با زیر و بم شــخصیت این 
چهره معروف ایرانی آشنا 
شده اند. متولد 1327در 
ولی آباد قرچک بود. زمانی 
هم که 46سال داشت، در 
سانحه هوایی به شهادت 
رسید. او مدت ها فرمانده 
نیروی هوایی ارتش هم بود 
و فرماندهی عملیات های 
اسکورت در جنگ معروف 
نفتکش هــای دهــه 60 
از شاخص ترین  شمسی، 
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 می آوریم و 
البته از چهره های 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 معروف تریــن 
بسکتبالیست های ایرانی را 
باید حامد حدادی دانست؛ 
بازیکنی با 218سانت قد و 
127کیلوگرم وزن. او جزو 
بسکتبالیست هایی بود که 
حتی پایش به ان بی ای هم 
باز شد هرچند که نتوانست 
در این لیگ حضور یابد. او 
در کنار یک ستاره چینی، 
به عنوان دو ســنتر برتر 
تاریخ بسکتبال قاره کهن 
شــناخته می شوند. حامد 
حتی در سریال مختارنامه 

نیز نقش آفرینی کرد.

هنگامه 
قاضیانی

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

بازیگر مشهدی هستند.

به قول مهران مدیری آدم خیلی جدی و تلخی اســت و 
چهره اش بیشتر شــبیه دیپلمات هاست تا بازیگران طنز 
اما سال هاست با همان چهره جدی و رسمی، در نقش های 
کمدی ظاهر شده و خاطرات شیرینی برایمان ساخته است. 
غامرضا نیکخواه جزو نخستین بازیگران طنز تلویزیون در 
دهه 70است که با بازی در سریال های مهران مدیری شناخته 
و پس از آن در نقش های کمدی بســیاری ظاهر شد. از اینکه او را به عنوان کمدین 
می شناسند، خوشحال اســت و می گوید:»مردم وقتی من را در خیابان می بینند، 
ناخودآگاه می خندند و همین برایم کافی است.« این بازیگر پیشکسوت که این روزها 
و در 74سالگی سرگرم بازی در چند سریال شبکه نمایش خانگی ازجمله »جیران« و 
»ساخت ایران« است، با وجود مشغله زیاد با روی باز دعوت مان 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 کم کاری اش در تلویزیون و... حرف زدیم. نیکخواه درست 

مثل نقش هایش با همان روحیه طناز و چهره جدی به سؤاالت مان پاسخ داد.

کار در شبکه نمایش خانگی راحت تر از تلویزیون است

    مخاطبان شما را به عنوان بازیگر 
طنز می شناســند اما بــا اجرای 
موسیقی رپ در برنامه جوکر همه را 
غافلگیر کردید. از آن اجرا بگویید. 

ایده خودتان بود؟
نویســندگان و عوامل برنامه جوکــر آیتم ها را 
پیشنهاد می دهند و بازیگران می توانند 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. همین جا 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.
    می گویند چون برنامه جوکر بداهه 
است، حذفیات بسیاری دارد ازجمله 

سکانس رقص شما که سانسور شد.
هر برنامه ای بنا به ســلیقه و نظر عوامل سازنده 
یا شــرایط فرهنگی جامعه حذفیاتی دارد البته 
من اصاًل یــادم نمی آید در ایــن برنامه رقصیده 
باشم )باخنده(. فقط یک ســری حرکات موزون 
برای تقویت عضالت دســت و پــا و گردن انجام 
دادم. ولی از شــوخی گذشته من فکر می کنم در 
جوکر نسبت به سایر کارها دســت بچه ها بازتر 
بود و یک بخش هایی را اجــازه پخش دادند که 
برای باالبردن نشاط جامعه خیلی خوب بود. من 
معتقدم چارچوب ها را می شــود بازتر کرد. حتی 
می شــود از خانم ها هم دعوت کرد در این برنامه 
شرکت کنند. این پیشــنهاد را با آقای علیخانی 

مطرح کرده ایم 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 به نظر مخاطبان، جوکر یک برنامه 

اقتباسی بود که برای نخســتین بار در کشور ما 
اجرا شد و طبیعی اســت که در کنار نقاط قوت، 
ضعف هایی هم داشــته باشــد. ولی فارغ از این 
موضوع، باید برنامه هایی ســاخته شود که مردم 
ســاعتی مشــکالت زندگی را فراموش کنند و 
بخندند. این نیاز به شــدت در جامعه احســاس 
می شود. این حرف من نیست، حرف کارشناسان 
خانواده و روانشناسان اســت که خندیدن باعث 
کاهش تنش در خانواده و در نتیجه کاهش آمار 
طالق می شــود. خب چه برنامه ای از این بهتر و 
سازنده تر که به محکم شدن کانون خانواده کمک 
می کند؟ 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 
می بینند از ته دل دعا می کنند و می گویند »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 حدوداً 4 ماه دیگر ادامه دارد. پروژه طوالنی 
شد چون شــرایط کار ســخت بود، از یک طرف 
بعضی از ســکانس ها را باید در شهرهای مختلف 
ازجمله اصفهان، گلپایگان، قزوین و... می گرفتیم 
و از طرفی کرونا بارها و بارها برنامه گروه را به هم 
ریخت. مثاًل همه عوامل حاضر بودند که سکانسی 
را شــروع به ضبط کنیم، یک دفعه جواب تست 
یک نفر مثبت می شد و کار عقب می افتاد. من هم 
اسفند ماه کرونا گرفتم و سکانس های مربوط به 
عزیزآغا 2هفته به تعویق افتاد. در کل کار جیران 
را به خاطر کارگردان و تهیه کننده 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 می کنند به بازیگران 
پول کمتری بدهنــد و می گویند »آقــا! فالنی 

کارگردانه... اصاًل نباید پول بگیرید...« )با خنده(
    مردم با »عزیز آغا«ی ســریال 

جیران ارتباط گرفته اند؟
بله، مــردم »عزیزآغا« را دوســت دارند و گاهی 
پیام می دهند که دلشان برای عزیزآغا می سوزد. 
می گویند »پیرمرد با جــان و دل تالش می کند 
که رضایت خانواده ســلطنتی را به دست بیاورد 
آن وقت گاهــی همه کاســه کوزه ها را ســر او 

می شکنند.«
    اگر موافق باشــید برگردیم به 
اوایل دهه70. شما 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 
نوجوانی ام اســت. درســم که تمام شد به عنوان 
ارزیاب گمرک مشغول کار شدم و سال 70به خاطر 
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 می فهمیدنــد دختر و 
پدر هستیم برایشــان خیلی جالب بود. به خاطر 
اینکه اسم مان در لیست پشت سر هم بود موقع 
امتحانات کنار هم می نشستیم ولی من حتی به 

برگه اش نگاه هم نمی کردم )باخنده(.
    شــما تجربه کار طنز و جدی را 

دارید. کدام سخت تر است؟
کار طنز به مراتب ســخت تر است. به خصوص در 
ایران که خیلی سخت می شــود مردم را خنداند 
درحالی که در خارج از کشور مردم خیلی راحت به 

چیزهای پیش پاافتاده می خندند.
    خیلــی وقت اســت کــه در 
سریال های تلویزیون ظاهر نشدید 
و حضور پررنگی در شــبکه نمایش 
خانگی داشته اید. شبکه خانگی را به 

نمی دانید با »بزنگاه« چه 
کردند. هر صبح بیدار می شدیم 

روزنامه ها نوشته بودند از 
امشب بزنگاه پخش نمی شود. 

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 می دهید؟
من تلویزیون را خیلی دوست دارم. اصاًل تلویزیون 
خانه ام است. ولی ضوابط زیاد تلویزیون، کار کردن 
را واقعاً سخت کرده است. اما شبکه نمایش خانگی 
محدودیت هایش کمتر است. به نظرم تلویزیون هم 
باید کمی انعطاف نشان بدهد و با خواسته مخاطب 
بیشــتر کنار بیاید، ولی متأســفانه هرچه جلوتر 
می رویم فشارها و سانســورها بیشتر می شود که 

این اتفاق خوبی نیست.
    چرا سال هاست دیگر سریال هایی 
مثل »بزنگاه« در تلویزیون تولید و 

پخش نمی شود؟
به خاطر ضوابط دســت و پا گیر صدا و ســیما. 
نمی دانید با »بزنگاه« چــه کردند. هر صبح بیدار 
می شدیم روزنامه ها نوشته بودند از امشب بزنگاه 
پخش نمی شود. 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 سریال ها را دوست 
دارند. همین االن که بزنگاه بازپخش می شــود 
مردم به شدت استقبال می کنند و می گویند »آقا 
دیشــب بزنگاه را دیدیم و چقدر لذت بردیم. چرا 

دیگه از این کارها نمی سازید؟«
    وضعیت اســفبار آقای رویگری 
هم موضوع تازه ای است که بازتاب 
وسیعی در جامعه داشته. نظرتان در 
این باره چیست و چطور می شود 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 بود، 3تا پرستار و آشپز 
داشت، می دانم 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 آدم ها به سن 
خاصی که می رسند دولت موظف است حداقل 

امکانات رفاهی را برایشان فراهم کند. همه 

می دانیم که رضا سکته کرده و مشکالت جسمی 
دارد. چند ماه پیش ســر پروژه ای بــا هم بودیم. 
این بنده خدا به خاطر بازی در چند ســکانس با 
آن حالش آمــده بود، درحالی که با آن شــرایط 
سخت باید در خانه استراحت می کرد. 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 کمک شان 
کند که بتوانند یک زندگــی آبرومند برای خود 

دست و پا کنند.
    برای حسن ختام این گفت وگو، 
خاطره ای از استقبال مردم هم دارید 

که برای مان تعریف کنید؟
خاطرات بســیاری از برخــورد مــردم دارم که 
بیشترشــان ابراز لطف و محبت آنهاست. اما یک 
خاطره را هیچ وقت فراموش نمی کنم. یادم هست 
در برنامه نوروز 77در نقش »آقای نوروزی« بازی 
می کردم که مردم خیلی دوســتش داشتند. یک 
روز در خیابان خانمی از ماشین پیکان پیاده شد 
و جلویم را گرفت و گفت »می شود خواهش کنم 
چند دقیقه وقت تان 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 می کنم 
که حال و هوای تان عوض شود. 
یک روز آقایی در خیابان 
ما را دید و خیلی ابراز 
عالقه کرد و خواســت 
عکس بیندازیم... گفتیم 
»گوشی ات را بده عکس 
بگیریم.« گفت »گوشی 
من دوربیــن نــدارد، با 
 گوشــی خودتان بگیرید«

)با خنده(.

گفت وگو با غالمرضانیکخواه، پیشکسوت سریال های طنز تلویزیونی که این روزها در قاب شبکه نمایش خانگی ایفای نقش می کند
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کنترل و درمان آلزایمر
با پیشرفت های علم پزشکی و تحقیقات جدید در سال های اخیر، چشم اندازهای تازه ای از امید برای 

درمان آلزایمر به وجود آمده است. اما هم اکنون فرایند درمان بیشتر به معنای 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 
به صورت دارویی توصیه می شود. همچنین می توان در کنار درمان دارویی از درمان تکمیلی و 

روش های غیردارویی مثل روان درمانی، گفتاردرمانی، کاردرمانی، ماساژدرمانی و... استفاده کرد. 
انجام برخی فعالیت ها هم مثل ورزش، پیاده روی، آوازخواندن، تحریک حواس پنجگانه از طریق 

محرک های خوشایند و... می توانند در تعدیل هر چه بیشتر عالئم 
بیماری، کمک کننده باشند.

الگوی شیوع آلزایمر
طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت، هم اکنون آلزایمر مهم ترین دلیل از کارافتادگی سالمندان در 
سراسر جهان است. این بیماری یکی از مشکالت عمده سالمتی است که با باالرفتن سن شیوع پیدا 
می کند، به طوری که طبق آمارها 16درصد بزرگساالن باالتر از 70سال به این بیماری مبتال هستند. 

این بیماری اغلب دیر تشخیص داده می شود. سه چهارم مبتالیان، خود از این بیماری آگاهی ندارند. 
36میلیون بیمار مبتال به آلزایمر در کل جهان وجود دارد و این تعداد تا سال 2050به 115میلیون بیمار 
افزایش می یابد، به طوری که در سال 2050 از هر 85نفر یک نفر مبتال به بیماری آلزایمر خواهد بود؛ 

آماری نگران کننده که حاکی از آن است که در ایران هم این بیماری 
بیش از پیش شایع شده است.

فراموشی
به سوی 
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حتمًا از زبان بســیاری از ســالمندان 
شــنیده اید که نگران ابتال بــه آلزایمر 
هستند. حتی جوان ترها هم گاهی به این 
فکر می کنند که اگر به آلزایمر مبتال شوند 

چه اتفاقی برایشان می افتد. این نگرانی ها 
وقتی بدانیم ابتال به آلزایمر در همه دنیا شایع 

و روزافزون اســت، منطقی به نظر می رسد؛ 
به خصوص که بعضی شرایط زندگی امروزی، مثل 

استرس و فشارهای عصبی، احتمال ابتال به آلزایمر 
را تشدید کرده است. محمدرضا دژکام، روانشناس 

و روان درمانگر از این بیماری، نشــانه ها و راه های پیشگیری و 
درمانش می گوید.

بسته پيشنهادي

نیلوفر  ذوالفقاری

   هنر خوب زندگی کردن
رولف دوبلی ایــن کتاب را هم با ســبک و 
چارچوبی شبیه کتاب قبلی خود یعنی »هنر 
شفاف اندیشیدن« نوشته است: مطالبی کوتاه 
و روان از جنس روانشناسی زندگی روزمره. البته 
کتاب »هنر خوب زندگی کردن«، محتوایی 
نسبتاً تازه تر از هنر شفاف اندیشیدن دارد. در 
این کتاب، نکات و مثال هایی که مطرح شده، 
می تواند برای کسانی که درس های کالسیک 
تصمیم گیری را نیز خوانده و آموخته اند، جذاب 
باشد. کتاب با ترجمه روان عادل فردوسی پور، 
بهزاد توکلی و علی شهروز به بازار عرضه شده 

و نشر چشمه آن را منتشر کرده است. 

کتاب

   اولدبوی
این سناریو را در ذهنتان مجسم کنید: شبی 
بارانی، افرادی ناشناس شما را می دزدند و 
به اتاقی منتقل می کنند که بیشــتر شبیه 
زندان است تا اتاق هتل. جز تلویزیون و دفتر 
و خودکار چیزی برای ســرگرمی ندارید، 
روزی سه وعده غذا به شــما می دهند، اما 
اجازه بیرون رفتن ندارید، نمی توانید با کسی 
صحبت کنید و نمی دانید برای چه زندانی 
شده اید. 15سال بعد، باز هم بی آنکه کسی 
توضیحی به شما بدهد، آزاد می شوید و حاال 
باید معمای مجازاتی را که متحمل شده اید 
حل کنید. ســناریویی که خواندید شالوده 
داستان »اولدبوی«، به کارگردانی کارگردان 

کره ای پارک جان ووک است. 

فیلم

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

ترکیب کله شقی و انعطاف پذیری
بعد از آنکه جف بزوس نام کسب وکار خود را آمازون گذاشت، آن رودخانه قدیمی و معروف به 
دومین حدس آدم هایی تبدیل شد که این نام را می شنوند. این قدرتی است که تنها به وسیله 
آدم هایی معمولی با تفکری غیرمعمولی به دست می آید. جف بزوس مؤسس، مدیرعامل و رئیس 
هیأت مدیره بزرگ ترین فروشگاه اینترنتی جهان یعنی آمازون است. نام او در سال 2022به عنوان 
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.

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 

مهارت های مکانیکی قابل توجهی 
را در همان کودکی به نمایش 

گذاشت. او به عنوان یک کودک 
نوپا با پیچ گوشتی تمام پیچ های 

تخت خود را باز کرد و تخت را جدا 
کرد تا مثل یک نوجوان در یک 
تخت واقعی بخوابد. یک زنگ 

الکتریکی برای دور نگه داشتن 
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 پروژه های علمی جف تبدیل 
شد. او طبق عادت و عالقه، خود 
را با قطعات الکترونیکی سرگرم 
می کرد. او در سال هایی که در 
هیوستون زندگی می کرد در 

مدرسه ریور اکس تحصیل می کرد 
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. دانش آموز زرنگی در 
دبیرستان بود و به عنوان شخص 

ممتازی شناخته می شد. در زمان 
دبیرستان در برنامه های آموزشی 

دانشگاه فلوریدا شرکت کرد 
و توانست مدال سیلور نایت را 

کسب کند.

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 سی دی، سخت افزارهای 
کامپیوتر، نرم افزارهای رایانه ای، کتاب و فیلم سینمایی 
را باقی گذاشت و در انتها تصمیم گرفت فقط روی فروش 
کتاب متمرکز شود. بزوس کار استارت آپ 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 سال 1995سایت فروش کتاب آمازون 
به دست جف بزوس تأسیس شد و طی مدت کمی کار 
فروش به جایی رسید که از 50ایالت آمریکا و 45کشور 
دیگر سفارش می گرفت. راز موفقیت جف بزوس در 
شرکت آمازون مشتری مداری فوق العاده اش بود. قیمت 
کتاب هایی که در شرکت بزوس فروخته می شد همیشه 
با تخفیف و پایین تر از قیمت بازار بود. حتی مرکز مشاوره 
رایگانی برای مشتری ها اختصاص داده شده بود که بنابر 
خریدهای قبلی و دسته بندی عالیق آنها بهشان کتاب 
پیشنهاد داده می شد. همچنین برای تشویق مشتریان 
گاهی همراه محصوالت، هدایای کوچکی به عنوان 
اشانتیون تقدیم می شد. یکی دیگر از ابتکارات این بود 
که در صفحه خرید کتاب امکان نظردهی برای 
مشتریان را ایجاد کرد تا خریداران بتوانند درباره 
کتاب ها نظر بدهند و به گفت وگو بپردازند.

»من هم مثل بقیه از اتفاق هایی که برای خودم افتاده 
شگفت زده هستم؛ از کارمندی بانک تا بنیان گذاری 
آمازون، از استخدام 10کارمند تا 8000 نفر در کمی بیشتر 
از 5سال، میلیاردها دالر درآمد و تبدیل شدن به یکی از 
شناخته شده ترین کسب وکارهای آمریکا. االن که دوباره به 
آن فکر می کنم باز هم متعجب می شوم!«؛ این حرف های 
مردی است که استعداد و عالقه اش با خوش شانسی همراه 
شد و توانست ایده های درخشانش را به ثمر برساند. جف، 
از آن دست مدیراني است که به تشریفات و حضور کاماًل 
رسمی در محل کار اعتقادی ندارد. محل کار او، فقط شامل 
یک میز ساده چوبی می شود که در دفتری با 800کارمند، 
هفته ای 60ساعت از زمانش را در آنجا می گذراند. جف در 
این مورد می گوید: »نمادها و نشانه ها مهم هستند. یک نماد 
خوب و درست، هرگز معنی تظاهر به خودش نمی گیرد. 
پس میز ساده محل کارم، نماد تظاهر نیست. چیزی که 
هنگام کارمندی در بانک اذیتم می کرد، همین نگاه رسمی 
به همه  چیز بود. انگار که قرار است میز، اتاق و دکوراسیون، 
قدرت و جایگاه مدیران را به خودشان و دیگران نشان دهند.« 
از نظر جف بزوس، کارآفرینی یعنی یک ترکیب شگفت انگیز 
از کله شقی و انعطاف پذیری. او می گوید: »اصل ماجرا اینجا 
است که بفهمی کجا باید کله شق باشی و کجا انعطاف پذیر!«

ایده فروش آنالین کتاب
جف به دانشگاه پرینستون رفت و در آخر در مقطع کارشناسی 
توانست در رشــته الکترونیک و کامپیوتر فارغ التحصیل شود. 
جف پس از پایان تحصیل در دانشــگاه در چندین شــرکت 
ازجمله فیتل که روی پیاده سازی شبکه های رایانه ای تحقیق 
می کرد، مشغول به کار شد. در همین دوران بود که توجه جف 
به رشد بی نظیر اینترنت در جهان جلب شد. او در کمال تعجب 
دید که رشد استفاده از اینترنت در سال 1994نسبت به سال 
پیش از آن، 23برابر شده  اســت. از همین جا بود که ایده ایجاد 
یک فروشگاه از راه دور را رسمی و شروع به پژوهش در زمینه 
شرکت هایی کرد که کاالهایشان را از راه دور ارسال می کردند. 
جف فهرستی از 20شرکت برتر در این زمینه تهیه کرد. تقریباً 
همه کاالهای موردنظر جف از طریق این شــرکت ها فروخته 
می شــدند اما هیچ یک از آنها به فروش کتاب نمی پرداختند و 
دلیل آن، نبود یک کاتالوگ کامل از عناوین کتاب ها بود. عناوین 
کتاب ها بســیار متنوع بودند و تهیه یک کاتالوگ کامل از آنها 
نیازمند هزینه سنگین و تهیه یک کاتالوگ چند هزار صفحه ای 
بود. جف ایده خود را با شبکه جهانی وب همگام کرد و به فکر 

ساخت یک وبگاه برای معرفی عناوین کتاب ها افتاد.

رازهای جذب مشتری

سادگی بدون تظاهر

آلزایمر؛ بیماری شایعی که مبتالیان 
و خانواده هایشان را نگران می کند

آلزایمر و نشانه ها

هرچند بیشتر ما تصور می کنیم آلزایمر همان فراموشی است، اما در واقع 
تعریف دقیق تری برای این بیماری وجود دارد. آلزایمر یک بیماری مغزی 
است که باعث از دست رفتن فرایندهای شناختی می شود. از دست رفتن 
حافظه یا زوال عقل و تفکر بخشــی از اتفاقاتی اســت که در مســیر 
پیش رونده این بیماری رخ می دهد. یکی از مهم ترین دالیل بروز آلزایمر، 
تجمع پالک های پروتئین آمیلوئید در مغز است. آمیلوئید یک اصطالح 
عمومی برای پروتئین هایی اســت که به طور طبیعی در بدن به وجود 
می آیند. در مغز افراد سالم، این پروتئین نابود می شود ولی در مغز افراد 
مبتال به آلزایمر، تجمع پیدا می کند. نشــانه های این بیماری معموالً 
تدریجی شروع می شوند، مثاًل بسیاری از مبتالیان در شروع بیماری، 
فقط اتفاقات اخیر را فراموش می کنند یا در انجام کارهای روزمره دچار 
مشکل می شوند. بعضی عالئم دیگر هم ممکن است در مبتالیان بروز 
پیدا کند؛ مثل تغییر رفتار و شخصیت، سردرگمی، پیدا نکردن کلمات یا 
جا به جایی در استفاده از آنها، پیدا نکردن خط گفت وگوها و سردرگمی. 
این نشانه ها به تدریج شدیدتر می شوند تا جایی که فرد مبتال به آلزایمر 
در مراحل پیشــرفته بیماری، توانایی انجام کارهای روزمره را از دست 

می دهد و نمی تواند از خودش مراقبت کند.

آلزایمر برای پیرها و جوان ها

از بین تصورات اشــتباهی که دربــاره آلزایمر وجــود دارد، 
شــایع ترین آنها این اســت که این بیمــاری تنها مخصوص 
سالمندان است. البته آلزایمر در افرادی که بیشتر از 65سال 
دارند بیشــتر مشــاهده می شــود اما این دلیل نمی شود که 
گروه های سنی دیگر از خطر ابتال دور باشند. حتی 30ساله ها 
هم می توانند به آلزایمر مبتال شوند و نشانه های زودرس بودن 
بیماری را بروز دهند. تجربه هم نشان داده که سرعت پیشرفت 
بیماری در جوان ترها، در مقایسه با بیماران سالمند بیشتر است 
و اثرات مخرب بیشتری ایجاد می کند. گاهی حتی جوان ترها 
به مراقبت بیشتری نیاز دارند، چون آنها در حال تجربه اتفاقی 
هستند که نیروی جوانی و قدرت تفکر را از آنها می گیرد و این 
اتفاق باعث می شــود عمر خود را از دست رفته بدانند و بیشتر 
دچار مشکالت روانی شــوند. مبتالیان جوان با شوک مواجه 
می شــوند چون همیشــه تصور می کردند آلزایمر مخصوص 
سالمندان است و اتفاقاً اطرافیانشان هم با همین تصور، برای 

انتخاب رفتار مناسب با بیمارشان سردرگم می شوند.

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 می دهد افرادی که به طور مرتب ورزش می کنند و تحرک بدنی باالیی 
دارند، نسبتاً کمتر به آلزایمر مبتال می شوند. حتی بین مبتالیان هم، ورزش کردن روند پیشرفت 
بیماری را کند می کند. ورزش باعث می شود انتقال دهنده های عصبی مغز تنظیم شوند و این 
اتفاق در کنترل آلزایمر تأثیرگذار است. در بســیاری از بیماری هایی که ترکیب بیماری 
جسمی و روانی هستند، توجه به موضوعات روانی می تواند روند پیشرفت بیماری را کند 
کند یا احتمال ابتال را کاهش دهد. پزشکان معتقدند که تنها نماندن دائمی و داشتن 
روابط اجتماعی مفید، می تواند باعث شود فرد در برابر آلزایمر تا حد خوبی مصونیت 
پیدا کند. این موضوع به خصوص در میان سالمندان اهمیت بیشتری پیدا می کند. 
بنابراین سعی کنید روابط اجتماعی خود را بیشتر کنید، در فعالیت های جمعی 
شرکت کنید و به جمع ها و دورهمی ها نه نگویید تا انعطاف پذیری مغز شما از بین 
نرود. از طرف دیگر داشتن روابط اجتماعی باعث می شود فرد از افسردگی دورتر 
شود و افسردگی از عوامل از بین رفتن قدرت شناختی است. به چالش کشیدن 
مغز با قبول کردن مسئولیت های ساده یا روش هایی مثل حل کردن جدول و 

یاد گرفتن یک زبان جدید هم، به فعالیت ذهنی بیشتر کمک می کند.

داشتن یک سبک زندگی سالم همیشــه خوب اســت و به ایمنی در برابر بسیاری از 
بیماری ها کمک می کند. درباره بیمــاری آلزایمر هم این مورد صــدق می کند. یکی از 
مهم ترین کارهایی که می توانیم 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، می تواند سن 
ابتال به آلزایمر را کاهش دهد. البته که تحقیقات نشان می دهد عوامل ژنتیک هم در این مورد مؤثرند. داشتن فشار 
خون باال هم بر بروز زوال عقل مرتبط با افزایش سن بی تأثیر نیست، به همین دلیل هم تنظیم فشار خون و رعایت 

رژیم غذایی مناسب برای دوری از ابتال به آلزایمر توصیه می شود.

ورزش و دوری از تنهایی

کلسترول و فشار خون مهم هستند

راه های کاهش ابتال به آلزایمر

مثل هر بیماری دیگــری، راهکارهایی وجود دارد که کمک 
می کند احتمال ابتال به آلزایمر کاهــش پیدا کند. هرچند 
این راهکارها قطعی نیست اما تجربه نشــان داده در میان 
افرادی کــه این نــکات را رعایت می کننــد، آلزایمر کمتر 
بروز پیدا می کند. یکی از آنها کنترل اســترس است. دیگر 
کمتر بیماری اي هســت که نتوان ردپای استرس را در آن 
پیدا کرد. پزشکان هم همیشــه توصیه می کنند از استرس 
دوری کنیم، هرچند خودشــان هم اعتــراف می کنند این 
کار در زندگی امــروزی اگر نگوییم غیرممکن، دســت کم 
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 می گذارد و زمینه بیماری های 
عصبی ازجمله آلزایمــر را فراهم می کند. بــرای مدیریت 
اســترس، راه هایی مثل دوری از خبرها مخصوصاً خبرهای 
 منفی، مراقبــت از ســالمت روان و دوری از افراد مضطرب 

می تواند راهگشا باشد.

کنجکاوی های کودکانه
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برخی کشــورهای دنیا را با بناهای تاریخی، میراث هــای فرهنگی یا ویژگی های 
جغرافیایی شان می شناسند؛ مثل »تاج محل« در هندوستان یا »تخت جمشید« که 
به عنوان یادگار ایران باستان شهرت جهانی دارد و یکی از باشکوه ترین بناهای تاریخی دنیا به شمار می رود. 
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 به خصوص بین کوهنوردان حرفه ای سر زبان ها انداخته، وجود بلندترین قله های جهان در این کشور است. 
بخش قابل اعتنایی از محدوده جغرافیایی نپال روی رشته کوه های 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.

بسته پيشنهادي

بهنام سلطانی

   مسنر
در دنیای کوهنــوردی از رینهولد 
مســنر ایتالیایی به عنوان پادشاه 
کوهنوردی نام می برند؛ مانند راجر 
فدرر در تنیس. این فیلم به زندگی 
پرماجرای مسنر از دوران کودکی 
تا صعود به بلندترین کوه های دنیا 
می پردازد. در این مستند، زندگی 
و صعودهای کوهنورد اسطوره ای 
جهان، رینهولد مسنر از ابتدا تا عصر 
حاضر به قلــم و روایت خودش به 
تصویر کشیده شده و عالقه مندان 
به کوهنوردی را با فراز و فرودهای 
مشهورترین کوهنورد تاریخ آشنا 
می کند. او نخســتین کوهنوردی 
است که 14قله جهان را که بیش 
از 8هزار متر ارتفاع دارند، فتح کرده 
و به عنوان نخستین در این حوزه، 
برای همیشه ابدی شده است. دیدن 
یک مســتند کوهنوردی به اندازه 
رفتن به کوه لذتبخش نیســت اما 
ضرب المثلی داریــم که می گوید 

وصف العیش نصف العیش.

مستند

   ۷ سال در تبت
این فیلم سینمایی براساس داستانی 
واقعی ساخته شده و یکی از معدود 
فیلم های موفقی به شــمار می آید 
که بــا موضوع کوهنــوردی روی 
پرده سینما رفته اســت. »۷سال 
در تبت« فیلم درامی اســت که در 
سال199۷به 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 
سال های 1944و 1951و در زمان 
جنگ جهانی دوم به تبت است. او در 
منطقه ای به نام »نانگاپاربات« اسیر 
می شود اما به سمت تبت می گریزد. 
داستان فیلم ماجرای ۷سال زندگی 
وی در تبت و دیدارش با داالیی الما 
را روایت می کنــد. در این فیلم برد 
پیت و دیوید تیولیس به ایفای نقش 
پرداخته اند و موســیقی آن توسط 

جان ویلیامز ساخته شده است.

فیلم

پنجشنبه
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کتاب

   سرطناب
کتاب »ســرطناب« به بســیاری از 
زبان ها ترجمه شده و از پرفروش ترین 
کتاب های مربوط بــه کوهنوردی 
است. داستان این کتاب در منطقه 
شامونی فرانســه می گذرد و برپایه 
ماجرای واقعی زندگی ژوزف راوانل، 
از معروف ترین راهنمایان کوهستان 
فرانســه در دوران پیــش از جنگ 
جهانی دوم، نگاشته شده. نویسنده 
بیشــتر شــخصیت های آن حادثه 
را می شــناخته 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 19۰۶ در پاریــس، از جوانی 
دلبسته کوهستان شــد و با آنکه در 
شهر شامونی که خاستگاه راهنمایان 
کوهســتان اســت، غریبه ها را به 
ســادگی برای این کار نمی پذیرند، 
او توانست جای خود را در میان آنان 
باز کند. در زمان جنگ جهانی دوم 
کتاب های بسیاری با موضوع نهضت 

مقاومت فرانسه نوشت.

آشنایی با پربازدیدترین کشورهای جهان

سیاحت و تجارت
سفر در بغرنج ترین مقاطع زمانی، بخشی جدانشدنی از زندگی مردم در سراسر جهان بوده است. حتی در پاندمی کرونا که همه کشورهای دنیا را درگیر کرد، خیلی ها از سفر به نقاط دور و نزدیک دنیا ابایی 
نداشتند و مدام در تب و تاب کشف مکان های تازه به سر می بردند. سازمان ملل متحد هر سال با استفاده از سیستم فشارسنج گردشگری جهانی، کشورهای پربازدید جهان را شناسایی می کند و با استفاده 
از داده های کشورهای پیشرو در صنعت گردشگری مشخص می شود که کدام کشورها در این حوزه موفق تر عمل کرده اند. فشارسنج گردشگری جهانی معتبرترین معیار برای رتبه بندی کشورهای پیشرو 

در صنعت گردشگری است و یک نوع رقابت هم بین این کشورها ایجاد می کند تا رفاه، امنیت و جذابیت برای گردشگران تأمین کنند.

ایتالیا     64.5میلیون بازدیدکننده
بسیاری از مردم دنیا به خاطر فرهنگ غنی، غذا، تاریخ، مد و هنر ایتالیایی راهی این کشور می شوند. 
غذاهای ایتالیایی در سراسر دنیا ،از آسیا گرفته تا قاره آمریکا، طرفداران پرو پا قرصی دارد و به همین 

دلیل این کشور مقصد مناسبی برای شکم گردهاست. ایتالیا بیش از هر کشور دیگری در جهان 
مکان های ثبت شده به عنوان میراث جهانی دارد. شهرهای این کشور مملو از مکان های تاریخی مثل 

کولوسئوم، کلیسای سیستین، واتیکان و میدان سان مارکو است. طبق برخی آمارهای غیررسمی 
ساالنه بالغ بر 9۰میلیون نفر از شهرهای مختلف ایتالیا بازدید می کنند اما آمار سازمان ملل می گوید 

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 می روند تا بناهای تاریخی این کشور مثل دیوار بزرگ چین را 
تماشا کنند. دیوار بزرگ چین به تنهایی 1۰میلیون بازدید کننده را جذب می کند. آمار و ارقام ها 
نشان می دهد که طی چند دهه اخیر، نرخ گردشگری در چین به طور قابل توجهی گسترش یافته 
است. باال رفتن آمار ثروتمندان و کاهش محدودیت های جابه جایی توسط مقامات چینی به رونق 
گردشگری در این کشور کمک کرده و حاال می توان گفت که چین به یکی از بزرگ ترین بازارهای 

گردشگری خارجی در جهان بدل شده است.

امریکا     79.3میلیون بازدیدکننده
دولت های آمریکا اعم از جمهوریخواهان و دمکرات ها روی درآمد حاصل از رونق صنعت گردشگری 

در این کشور حساب ویژه ای باز می کنند. گردشگری یک صنعت درآمدزا در این کشور است و هر 
سال ده ها میلیون بازدید کننده داخلی و خارجی به قصد تماشای شگفتی های طبیعی و مکان های 

تفریحی و تاریخی از شهرها و ایالت های مختلف آمریکا بازدید می کنند. نکته مهم درباره آمار 
بازدیدکننده های آمریکا این است که بسیاری از آنها برای تجارت به این کشور می روند؛ یعنی هدف 
گردشگران از سفر به آمریکا سیاحت است و تجارت. بنابراین گردشگران خارجی بیش از هر کشور 

دیگری در ایاالت متحده پول خرج می کنند.

اسپانیا     83.5میلیون بازدیدکننده
این کشور زیبای اروپایی از دهه های ۶۰و ۷۰میالدی با تعداد زیادی گردشگر به ویژه از بریتانیا، فرانسه، 

آلمان، ایتالیا و ایاالت متحده مواجه بوده. از محبوب ترین مقاصد گردشگری اسپانیا می توان به جنرالیف 
و باغ های الحمرا، مسجد بزرگ کوردوبا، مسجد جامع مزکیتا، خیابان پاسئو دل آرتس یا خیابان هنر، 
موزه های هنری پرادو و کلیسای جامع سویل و آلکازار که توسط یونسکو به عنوان میراث ملی به ثبت 

رسیده اشاره کرد. عالقه مندان به فوتبال هم دالیل محکمی برای بازدید از اسپانیا دارند؛ این کشور خانه 
2باشگاه معروف بارسلونا و رئال مادرید است. بسیاری از عشاق فوتبال می خواهند برای یک بار هم که 

شده بازی تیم های بارسلونا و رئال مادرید را در ورزشگاه های معروف نیوکمپ   یا  سانتیاگو برنابئو ببینند.

فرانسه    89میلیون بازدیدکننده
فرانسه با جاذبه های بی بدیلی 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 

قرار بگیرد. عالوه بر این، آب و هوای دلپذیر، فرهنگ غنی و غذاهای عجیب و غریب فرانسوی، این 
کشور را به یک مقصد گردشگری بسیار محبوب بدل کرده است. طبق آمار و ارقامی که فرانسوی ها 
اعالم کرده اند، صنعت گردشگری به طور مستقیم ساالنه حدود 1۰۰میلیارد یورو به تولید ناخالص 

داخلی این کشور کمک می کند. آمارها می گوید از زمان ساخت برج ایفل، بیش از 2۰۰میلیون نفر از 
آن بازدید کرده اند که برای یک بنای مدرن رقم شگفت انگیزی است.

بریتانیا      39.4میلیون بازدیدکننده
بریتانیا همیشه یکی از مقاصد گردشگری محبوب بوده است. از تپه های سرسبز ولز، مناطق 
کوهستانی اسکاتلند و صخره های معروف موهر گرفته تا شهر شلوغ و در عین حال زیبای لندن 
همواره برای گردشگران خارجی جذاب به نظر می رسد. این کشور دانشگاه ها معتبری مثل کمبریج و 
آکسفورد را دارد که هر سال مورد بازدید میلیون ها نفر از مردم جهان قرار می گیرد. بریتانیا 32مکان 
تاریخی دارد که میراث جهانی به شمار می روند 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 مورد بازدید قرار می گیرند.

آلمان      39.6میلیون بازدیدکننده
بخش قابل توجهی از کسانی که هر سال از آلمان بازدید می کنند برای بازدید از آثار هنری به 
کالنشهرهایی مثل مونیخ، فرانکفورت یا هامبورگ می روند. در آلمان جاذبه های زیادی برای 
گردشگران ایجاد شده که از جذاب ترین آنها می توان به سفر با کشتی های دریایی در دره های مین 
و راین اشاره کرد. در آلمان به اینگونه سفرها »اکتبر فرست« گفته می شود، چون  ماه اکتبر بهترین 
زمان ممکن برای تدارک دیدن سفر با کشتی دریایی در این کشور است. البته برخی گردشگران از 
کاوش در حومه آلمان و دیدن قلعه های قدیمی و تاکستان های وسیع لذت می برند و برخی دیگر 
شب گردی در بندر هامبورگ را ترجیح می دهند و معماری کالسیک ارفورت را تحسین می کنند.

تایلند      39.8میلیون بازدیدکننده
گردشگری نوعی کمک اقتصادی به حکومت پادشاهی تایلند است تا برای مدرنیزه کردن زیرساخت های 
این کشور هزینه شود. تایلند کشوری با سواحل زیبا، مناظر تماشایی و چندین آبشار زیبا و خیره کننده 
است. عالوه بر زیبایی طبیعی، مکان های باستانی مثل ویرانه های آیوتایا و مکان های تاریخی مهم همچون 
پارک تاریخی فیمای هر سال میلیون ها بازدیدکننده دارند. تایلند از دهه۶۰میالدی و زمانی که به ثبات 
سیاسی رسید و بانکوک به عنوان چهارراه حمل ونقل هوایی بین المللی شناخته شد، به مقصد اصلی 
بسیاری از گردشگران خارجی بدل شد. جذب گردشگران خارجی صنعت هتلداری و خرده فروشی را در 
این کشور گسترش داد و اقتصاد تایلند هم سر و سامان گرفت.

مکزیک      45میلیون بازدیدکننده
این کشور تعداد قابل توجهی میراث جهانی یونسکو را در دل خود جا داده و طبیعی است که با چنین 
ویژگی منحصر به فردی یکی از پربازدید ترین کشورهای جهان باشد. بناهایی که در میراث جهانی 
یونسکو به ثبت رسیده شامل خرابه های باستانی در شهرهای تاکسکو، تالکسکال و گشت و گذار در 
شهرهای استعماری و تماشای بسیاری از آثار معماری مدرن است. گردشگری یک صنعت بسیار 
مهم در مکزیک است و از دهه19۶۰به عنوان »صنعت بدون سیگار« توسط دولت مکزیک تبلیغ 
شد. همچنین مکزیک به طور سنتی یکی از پربازدیدترین کشورهای جهان از نظر سازمان جهانی 
گردشگری هم به شمار می آید و پس از آمریکا دومین کشور پربازدید در قاره آمریکاست.

ترکیه      51.2میلیون بازدیدکننده
ترکیه بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی آرام آرام به کشوری محبوب برای گردشگران خارجی 
بدل شد. گردشگری در این کشور روی بازدید از مکان های تاریخی و استراحتگاه های ساحلی در 
امتداد سواحل دریای اژه و مدیترانه متمرکز است. بازدید از مکان هایی مثل ایا صوفیه که با نام های 
کاپادوکیه و مسجد آبی نیز شناخته می شود، یکی دیگر از جذابیت های گردشگری این کشور است. 
استانبول هم به عنوان بزرگ ترین شهر ترکیه چندین جاذبه مهم دارد که از موقعیت تاریخی آن 
به عنوان پایتخت امپراتوری بیزانس و عثمانی نشأت می گیرد؛ بناهایی مثل مسجد سلطان احمد، 
کاخ توپکاپی، آب انبار باسیلیکا، کاخ دولما باغچه، برج گاالتا، بازار بزرگ، بازار ادویه و هتل پرا پاالس.

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

قله 25میلیارد دالری

مشکلی به نام پادشاه
استقرار حکومت های خودکامه و ظلمی که پادشاه در حق مردم روا داشته بخشی 
از تاریخ کشور نپال است. پایه حکومت پادشاهی از سال1۷68میالدی که حاکم 
منطقه شاهزاده نشین »گورخا« دره کاتماندو را فتح کرد گذاشته شد. حاکم گورخا 
بالفاصله بعد از تسخیر منطقه کلیدی کاتماندو می خواست قلمرو خود را گسترش 
بدهد و به همین دلیل در سال1۷92در تبت وارد جنگ با چینی ها 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 به خصوص رعایت فاصله با چینی ها بود و نپال در این دوره 
تاریخی در انزوای مطلق به سر برد. با سرنگونی رژیم رانا که در سال1950رقم خورد، 
دروازه های تجارت با نپال به روی دنیای خارج باز شد و خیلی ها تصور می کردند 
این کشور بعد از حدود یک قرن 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 گروه های مخالف حکومت پادشاهی در نهایت به وقوع جنگ 
داخلی در نپال منجر شد و مائوئیست ها از سال1996علیه پادشاه قیام کردند که تا 

سال2006 ادامه یافت و 16هزار نفر کشته به جا گذاشت.

یادگار قوم نوار
رونق گردشــگری نپال صرفاً به خاطر وجود منطقه هیمالیا و قله اورست نیست. 
صنعتگران بودایی که در ابتدای قرن هفدهم میالدی در دره کاتماندو می زیستند 
یادگاری مثل ساخت صنایع دستی را از خود به جا گذاشتند که با گذشت سال های 
طوالنی هنوز هم منبع درآمدی برای مردم این کشور است. صنایع دستی یکی از 
صادرات اصلی نپال است که شامل محصوالت فلزی و کنده کاری روی چوب می شود 
و از قوم »نِوار« که در دره کاتماندو زندگی می کردند به یادگار مانده است. به همین 
دلیل مردم نپال ساخت صنایع دستی مثل حکاکی روی چوب، مجسمه های فلزی، 
جواهر، چاقوی معروف گورخا، سفالینه، کاغذهای برنجی دست ساز و بافت فرش های 
پشمی را امری مقدس می دانند و با آن امرار معاش هم می کنند. هنر صنعتگران نپالی 
در بسیاری از معابد معروف این کشور تجلی پیدا کرده است. در 3شهر کاتماندو، 
پاتان و بختاپور که اهمیت تاریخی دارند معابدی به چشم می خورند که به ساحت ایزد 
یا ایزدبانوان تقدیم شده اند. در کشور نپال به معابد بودایی »پاگودا« و به مقبره های 
بودایی »استوپا« می گویند و بسیاری از این معابد و مقبره های تاریخی از عصر طالیی 
معماری نپال در قرن هفدهم به جا مانده است. زلزله مهیبی که در سال 2015در نپال 
به وقوع پیوست بسیاری از بناهای تاریخی را نابود کرد بر اثر این زمین لرزه، شهر 
کاتماندو 3متر به سمت جنوب جابه جا شده است. به همین دلیل نپالی ها اعالم کردند 
که کوه اورست را دوباره اندازه گیری خواهند کرد؛ چرا که ممکن است بعد از وقوع 

زلزله ارتفاع و موقعیت جغرافیایی آن تغییر کرده باشد.
غنیمت بزرگ

با فروپاشی نظام پادشاهی، فصل جدیدی در تاریخ نپال باز شد و مردم این کشور 
29میلیون نفری هم اکنون زندگی نســبتاً آرامی را ســپری می کنند. موقعیت 
جغرافیایی نپال به گونه ای 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 
کشور را زمین های پست نیمه گرمسیری پوشانده و کوه های هیمالیا هم در شمال این 
کشور واقع شده. بلندترین قله جهان یعنی قله اورست در بخش شمالی قرار دارد و 
بیشتر مردم دنیا برای یک بار هم که شده نام اورست را شنیده اند. نپال سرزمینی 
کوهستانی است و به همین دلیل مردم این کشور نمی توانند از راه کشاورزی درآمد 
داشته باشند. برای همین خیلی ها نپال را کشوری فقیر در حاشیه رشته کوه هیمالیا 
می دانند. کشــورهایی مثل نپال که ویژگی های مهم طبیعی و جغرافیایی دارند 
و با بحران های اقتصادی دســت و پنجه نرم می کنند با جذب گردشگران خارجی 
اقتصادشان را سر و سامان می دهند. طبیعی است که اورست به عنوان مرتفع ترین 
قله دنیا برای چنین کشوری یک غنیمت بزرگ به شمار برود. کشور نپال با رونق دادن 
به صنعت گردشگری در این کشور به درآمد هنگفتی دست پیدا کرده و می توان 
گفت اورست با آن شکوه بی مانندش به کمک مردم فقیر این کشور آمده است. در 
این کشور برای صدور مجوز صعود کوهنوردان به اورست مبلغ 25 هزار دالر دریافت 
می شود و با احتساب حدود یک میلیون نفر کوهنوردی که هر سال برای فتح این 
قله به نپال می روند، چیزی بالغ بر 25میلیارد دالر درآمد نصیب این کشور می شود.

تنوع قومی
کمتر کشوری را می توان سراغ داشت که مثل نپال با تنوع عجیب قومیتی مواجه 
باشد. نپال یک کشور 14۷هزار کیلومترمربعی در منطقه هیمالیاست که بین هند 
و چین واقع شده و در طول تاریخ نمونه ای از گوناگونی فرهنگی و جامعه ای چند 
قومیتی بوده. حدود 140گروه مختلف قومی در این کشور وجود دارند که به مدت 
2هزار سال در کنار هم زندگی کرده اند و سنت های مجزا و در عین حال نزدیک به 
هم را حفظ کرده اند که این آمیزه در مجموع »فرهنگ نپالی« را به وجود آورده است؛ 
فرهنگی که از جنوب تحت تأثیر تمدن هندو در کشور هند و از شمال تحت تأثیر 
تمدن بودایی های تبت است. بودایی های متعصب نپال، این کشور را زادگاه بودا 
می دانند و بسیاری از آنها معتقدند بودا در سال623قبل از میالد در شهری به نام 
»لومبینی« متولد شده است. حتی گفته می شود دولت نپال تصمیم گرفته لومبینی 
را به عنوان قبله بودایی های جهان معرفی کند، هر چند درباره زادگاه بودا و وجود این 
شخصیت مذهبی بودائیان اختالف نظر وجود دارد. نکته عجیب دیگر اینکه 
در نپال حدود 60زبان و گویش مختلف 
وجود دارد که در نوع خودش یک 
رکورد منحصر به فرد است.

جاذبه های گردشگری
درست است که نپال عمده شهرتش را مدیون هیمالیا 
و قله اورست است اما تعداد قابل توجهی از گردشگران 
خارجی برای تماشــای مکان ها و بناهای تاریخی که 
نمونه آنها در هیچ کشور دیگری یافت نمی شود راهی 
این کشور می شــوند. موزه پاتان در قصر سلطنتی و 
تاریخی شــهر کاتماندو، پایتخت نپال یکی از همین 

مکان های دیدنی است که با مشارکت اتریشی ها 
بازسازی شده و آثار باستانی کشف شده 

در کاتمانــدو در آن نگهداری 
می شود. »گنبد بودهاناث« 

که مقدس ترین مکان برای بودایی های تبت به شمار 
می آید هم یکی دیگر از جاذبه های گردشگری نپال 
است. این گنبد در قرن 14میالدی ساخته شده و یکی 
از بزرگ ترین گنبدهای جهان به حســاب می آید. از 
»جاناکی ماندیر« می توان به عنوان یکی دیگر از بناهای 
تاریخی و منحصر به فرد نپال نــام برد که در واقع 
یک نیایشگاه تاریخی برای هندوها محسوب 
می شود. ســبک معماری این نیایشگاه، 
ترکیبی از معماری مغول ها 

و هندوهاست.
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تقابل خیر و شر در سریال های ایرانی

او که گفت آری؛ او که گفت نه
بعضی از فیلم ها و سریال ها به دلیل اینکه روایت کننده تقابل قدیمی و همیشگی بین خیر و شر و تقابل نیکی و بدی هستند و داستان آنها پر از دوراهی های سخت و دشوار بین 
درست و غلط است مورد استقبال و توجه بینندگان قرار گرفته اند؛ داستان ها و روایت هایی که اغلب مخاطب را وادار می کند تا با شخصیت های اصلی داستان همذات پنداری 
کند و در خالل داستان و در موقعیت های مختلف همیشه با این سؤال و پرسش روبه رو باشد که »خب حاال باید چه کار کرد؟!« با هم، نگاهی به چند نمونه از سریال های موفقی که 

در صداوسیما و پلتفرم های پخش خانگی با موضوع تقابل خیر و شر ساخته شده و مورد توجه قرار گرفته، انداخته ایم.

بسته پيشنهادي

  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 روزمرگی هــای یک روز از 
زندگی یک خانم خانه دار را به تصویر 
می کشد. فیلمنامه به همین سادگی 
دربــاره زندگــی زنی به نــام طاهره 
اســت که دو فرزند به نام های علی و 
آرزو دارد. در ایــن فیلمنامــه طاهره 
از روزمرگی ها خســته شــده است و 
شــوهرش نیز درگیری های بسیاری 
دارد و نمی توانــد بــه او و بچه هایش 
برســد. بنابراین به شــدت احساس 
تنهایی می کند و دلــش می خواهد 
که مدتی به نزد خانواده اش برود، اما 
نمی تواند فرزندان خود را تنها بگذارد. 
در نهایت حادثه ای اتفاق می افتد که او 

را از رفتن بازمی دارد.

كتاب

  سریال جزیره
ســریال جزیــره در 14قســمت به 
کارگردانی ســیروس مقدم در سال 
1400ساخته شــده است و قصه ای 
درام و اجتماعــی را در جزیره کیش 
به تصویر می کشد. این سریال دومین 
ساخته ســیروس مقدم برای فیلیمو 
و جزو جدیدترین ســریال های این 
شــبکه خانگی محســوب می شود. 
موضوع ســریال جزیره نیــز درباره 
دختری جســور به نام صحراست که 
در عشق شکســت خورده و در این 
ارتباط تصمیمــات ماجراجویانه ای 
می گیرد که در نتیجــه زندگی خود 
و خانواده شاهنگ، معشوق سابقش 
را دســتخوش تغییــرات اساســی 
می کند. 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، عزت اهلل 
رمضانی فر، امید روحانی، پوراندخت 
مهیمن، شــیرین بینا، رضا رویگری، 
امیر مقاره، شــادی مختــاری و... به 

هنرمندی پرداخته اند.

سریال

  فیلم سینمایی دینامیت
پرفروش ترین فیلم  سال 1400فیلم 
طنــز و کمــدی »دینامیــت« بــه 
کارگردانی مســعود اطیابــی بود. در 
این فیلــم بازیگران مطــرح کمدی 
مانند »پژمان جمشیدی«، »محسن 
کیایــی«، »احمد مهران فــر«، »نادر 
ســلیمانی«، »نازنین بیاتی« و »زیبا 
کرمعلــی« ایفــای نقــش کرده اند. 
دینامیت از 10تیر 1400به روی پرده 
سینماها رفت و رفته رفته توانست حتی 
به یکــی از پرفروش ترین های تاریخ 
سینمای ایران هم تبدیل شود. داستان 
این فیلم در یک ساختمان می گذرد 
که افراد و طیف های مختلف اجتماعی 
در آن سکونت دارند. تقابل اهالی این 
ساختمان و تضاد فکری هرکدام از آنها 
موجب خلق صحنه ها و موقعیت های 
جالب و خنده داری شــده اســت که 
هر بیننده ای را جــذب خود می کند. 
شاید عالقه مند باشید ببینید یک فیلم 
پرفروش چه قصه  ای و ساختی داشته 
که این چنین مورد توجه قرار گرفته؛ 
در این صــورت دینامیــت می تواند 

کنجکاوی شما را پاسخگو باشد.

فیلم

پنجشنبه

شماره 163
29  اردیبهشت 1401 

گفت وگو با امیر غفارمنش، به بهانه نقش آفرینی در سریال 
خوشنام و نقش خاص او

نقش های سخت را 
خیلی دوست دارم

امیرغفارمنش این روزها با سریال محبوب و پرمخاطب »خوشنام« مهمان خانه 
ایرانی هاست؛  سریالی که در ماه 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 ســریال هایی که در ماه مبارک رمضان ۱۴۰۱ از تلویزیون پخش شد، سریال 
خوشنام که از شبکه یک روی آنتن رفت با ۲۶درصد مخاطب و ۷۶.۴ درصد رضایت مخاطبان 
جزو سریال های موفق رسانه ملی بوده است. امیرغفارمنش در این سریال نقش یک فرد معتاد 
را بازی می کند و یکی از کاراکترهای اصلی داستان است و نقش آفرینی اش هم خوب دیده شد. 
همین سریال و نقش آفرینی، بهانه گفت وگویی با این بازیگر باسابقه درباره سریال خوشنام و 

نقشی که در این مجموعه داشت، شد.

    از ســریال خوشنام شــروع کنیم. این 
سریال که در ایام ماه مبارک رمضان به روی 
آنتن رفت و از شــبکه یک سیما پخش شد، 
جزو سریال های پرمخاطب چند وقت اخیر 
تلویزیون به حســاب می آید. به نظر شــما 
چه عاملی باعث شــده این سریال در زمره 
سریال های پربیننده صدا و سیما قرار بگیرد 

و مخاطبان زیادی داشته باشد؟
شاید مهم ترین دلیلی که باعث می شود این سریال در زمره 
ســریال های پرمخاطب تلویزیونی قرار بگیرد این باشد که 
به ویژه در سال های اخیر کارهایی از این دست کمتر ساخته 
شده اســت. در کنار این موضوع عواملی چون کارگردانی 
خوب، بازی قوی بازیگران این ســریال هم دست به دست 
هم داده اســت تا خوشنام به یکی از ســریال های موفق و 
پرمخاطب سال های اخیر صدا و ســیما تبدیل شود. خب، 
تمام بازیگران این ســریال جزو بازیگران توانمند سینما و 
تلویزیون ما هستند و هرکدام به خوبی نقش های خودشان 
را ایفا کرده اند. هومن حاجی عبداللهی در نقش شهرام، خانم 
فریده سپاه منصور که نقش یک زن جنوب شهری را بازی 
می کند و دیگر بازیگران این ســریال بازی متفاوتی را ارائه 
کرده اند که باعث شــده از دیدگاه مردم خوشنام به سریال 

متفاوت و محبوبی تبدیل شود.

    چرا ســریال هایی از این دست که مردم 
داستان و جو آن را دوست دارند و می تواند 
مخاطب ایرانی را پای تلویزیون بکشاند کمتر 

ساخته می شود؟ این موضوع 
به کارگردان و تهیه کننده ها 
و دیگــر عوامــل ســازنده 

فیلم هابازمی گــردد یا دالیل 
دیگری دارد؟

اینکه چرا فیلم و ســریال هایی مانند خوشــنام 
و فیلم هایی از این دســت که در زمره فیلم های 
مردمی قرار می گیرند، کمتر ســاخته می شود، 
فکر می کنم بیشــتر به خط فکری صدا و سیما 
و بودجه ســاالنه آن بازمی گردد. در همه دنیا 
برنامه هایی که ســاخته می شود معطوف به 
نیازهای جامعه اســت. به عنــوان مثال در 
یک بازه زمانــی آمار طالق در کشــوری 
مانند سوئیس افزایش یافت و مسئوالن 
و فعاالن حوزه فرهنگی در این کشــور 
اروپایــی اعــالم کردند باید بیشــتر 
برنامه هایی ساخته شــود که در آنها 
به مقوله عشق پرداخته شود، اما آیا 
در کشــور ما هم این قبیل اتفاق ها 
می افتد و چنیــن تصمیم هایی در 
ســطح کالن گرفته می شود؟ آن 

هم در شرایطی که متأسفانه آسیب های 
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 برنامه ها و فیلم ها جنگ و اسطوره سازی و 

    چرا اینقدر تأکید دارید روی این مورد؟
نسل امروز نسل نصیحت پذیری نیســت و باید با ساخت 
فیلم هایی 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 می ورزد 
با همه مهربان اســت و همه مردم را دوست دارد و همین 

موضوع از اشتباهات زیادی جلوگیری می کند.

    در این سریال شما نقش یک فرد معتاد را 
بازی کرده اید 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 نقش هایی از این دست 
کارها و تمرین هــای خاصی انجام می دهند. 
مثاًل فیلم هایی را در ایــن زمینه می بینند یا 
مدتی با افراد معتاد یا روانی زندگی می کنند. 
شــما هم تمرین یا کار خاصی در این زمینه 

انجام داده اید؟
البته من قبل از این هم ســال 1380نقش یک 
فرد معتاد را در فیلــم »خانه ای روی آب« به 
نویسندگی و کارگردانی بهمن فرمان آرا بازی 
کرده بودم و این بار دومی است که در نقش 
یک فرد معتاد ظاهر می شــوم. 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 
خیابان ها می بینیم. خب وقتی کارهای 
زیربنایی انجام نمی شود این پدیده زشت 
هم روزبه روز گسترش پیدا می کند و برای 
بازی به عنوان یک فرد معتاد نیاز نیست که 
در یک محیط مشخص با آنها زندگی کنیم. 

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 می خواهد این عشق زمینی باشد یا آسمانی.

برای من فرقی نمی کند 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 
کنم بلکه بیشتر تمایل 
دارم از نقش های قبلی که 
در آنها بازی کردم فاصله بگیرم 
و به نوعی یک نقش تازه را 
کشف کنم

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 داده اید 
و نقش های متفاوتی را بازی کرده اید. در بین 
این کارها خودتان کدام یک را بیشتر از همه 

دوست دارید و می پسندید؟
برای جواب به این سؤال باید کارهایم را تفکیک کنم. من در 
سریال  خوش نشین ها، در سینما خانه ای 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 زمینه های 
مختلــف از کارهای طنز و جــدی گرفته تا 
کارهای کودک و نوجوان ایفای نقش کرده اید. 
خودتان بیشــتر به چه حوزه ای عالقه مند 
هستید و تمایل دارید که بیشتر در کدام ژانر 

و چه نقش هایی بازی کنید؟
برای من فرقی نمی کند 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 نقش های قبلی که در آنها بازی کردم 
فاصله بگیرم و به نوعی یک نقش تازه را کشف کنم. به عنوان 
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 
»هفت گنج« و هم کارهای طنز مانند »ســاعت خوش« و 
هم کار برای کودک و نوجوان مثل قلچماق در عموپورنگ 
را دارم. بنابراین ســعی می کنم که در همه زمینه ها ایفای 

نقش کنم.

    شــما اغلب در فیلم ها و سریال های طنز 
بازی کرده اید. بازی در این فیلم ها و سریال ها 
انتخاب خودتان بوده یا به واسطه سابقه بازی 
در برنامه هایی مانند ســاعت خوش و دیگر 
فیلم ها و سریال های طنز در این حوزه بیشتر 

به شما پیشنهاد بازی می شود؟
من هیچ وقت تصور نمی کردم که بخواهم در کارهای طنز تا 
به این حد فعال باشم و نقش های زیادی را در این حوزه ایفا 
کنم، اما بازی در برنامه ها و ســریال های 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 به عنوان یک بازیگر طنز شناخته 

می شوید؟
بله، مردم امیر غفارمنش را بیشــتر به عنــوان بازیگر طنز 
می شناسند چون در ذهن مردم لحظات شاد ماندگارتر است 

و انسان ذاتاً از چیزهای تلخ گریزان است.

سعیده مرادی

سریال زیر تیغ
ســریال »زیر تیغ« بــه کارگردانــی محمدرضا هنرمند در ســال 
1385ساخته و از شــبکه یک سیما پخش شــد. این سریال جزو 
سریال های پرمخاطب دهه 80به حساب می آید که انتخاب درست 
بازیگران و ایفای هنرمندانه و حرفه ای نقش توسط آنها نخستین دلیل 
موفقیت این سریال به شمار می رود. البته این تنها عامل موفقیت این 
فیلم نبود و دالیل دیگری چون شخصیت پردازی قوی، پرداختن به 
بحث خانواده و بهره مندی 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 دوراهی هاست. در این سریال 
محمود که پرویز پرســتویی ایفاگر نقش آن است در اثر عصبانیت و 
خشمی لحظه ای به خطا دســتش به خون آغشته می شود و جعفر 
دوست چندین و چند ساله خودش که آتیال پسیانی ایفاگر نقش آن 
است را به قتل می رســاند. یکی از دالیل موفقیت این سریال ماندن 
نقش های اصلی آن بر ســر دو راهی های 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 به عنوان قاتل دوست صمیمی اش 
معرفی کند تا هم از شر عذاب وجدان راحت شود و هم جوان بیگناهی 
که به اشتباه جای او دســتگیر کرده اند و در آستانه قصاص قرار دارد 
را از این مصیبت رها کند. از سوی دیگر هم محمود می داند 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 نزدیک ترین دوست پدر و 
همچنین پدرزن آینده اش است بگیرد. این دوراهی ها باعث می شود 

تا مخاطب به شدت پیگیر سرنوشت شخصیت های سریال باشد.

جراحت
»جراحت« یک ســریال تلویزیونــی به کارگردانــی محمدمهدی 
عسگرپور و نویسندگی سعید نعمت اهلل است که در سال 1389تولید 
و از شبکه 3سیما پخش شــد. ســریال جراحت، درباره مشکالت 
ناخواسته و پیش بینی نشده ای اســت که بین خانواده های بزرگ و 
اسماعیل که برادر هستند پیش می آید. فرزندان این دو برادر یعنی 
اکرم و امیرحافظ به عقــد هم درآمده اند، اما قبل از ازدواج توســط 
آزمایش ژنتیک متوجه می شــوند که نمی توانند بــا هم به زیر یک 
سقف بروند، اما اکرم از امیرحافظ باردار است و این شروع چالش ها 
و مخالفت های شدید انسیه، مادر امیرحافظ با این ازدواج است. ولی 
آنها عروسی می کنند و بین دو خانواده درگیری و اختالف هایی شکل 
می گیرد. مادربزرگ خانواده که ثریا قاســمی ایفاگر نقش آن است 
سعی می کند که جلوی از هم پاشیدن خانواده را بگیرد، اما کاری از 
پیش نمی برد بنابراین تصمیم به مسافرت می گیرد، اما در راه تصادف 
می کند و بزرگ و اسماعیل ناچار به دنبال پیدا کردن مادر می روند که 
در نهایت او را یافته و مادر از آنها می خواهد که خانواده را سر و سامان 
دهند و دوباره همه دور هم جمع شوند. از نکاتی که این سریال را جزو 
سریال های پربیینده دوران خود قرار می دهد، نمایش یک خانواده 
سنتی و اصیل ایرانی است که جایگاه اعضای خانواده به ویژه مادر را 
به خوبی به تصویر کشیده است. خانواده ای که اگرچه برخی مشکالت 
باعث از هم گسستگی آنها می شود، اما در نهایت به اصل خود بازگشته 
و در نهایت اختالف ها و کدورت ها به پشیمانی و صلح و آشتی منجر 
می شود. در این سریال روابط شخصیت ها خوب تعریف شده و انتخاب 
بازیگرها هم به درستی صورت گرفته است. واقع گرایی و باورپذیری 
داســتان هم یکی دیگر از ویژگی های بارز سریال »جراحت« است؛ 
موضوعی که ممکن است به شکلی دیگر برای هر یک از ما به عنوان 

یک خانواده ایرانی اتفاق بیفتد!

او یک فرشته بود
»او یک فرشــته بود« ســریالی به کارگردانی 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 
خانواده ای مذهبی است. ماجرا از آنجا شروع می شود که بهزاد با زنی 
تصادف می کند و چون زن حافظه اش را از دست داده و کسی را ندارد 
او را به خانه خودش می آورد. از ســوی دیگر شخصیتی به نام آقای 
سرابی در قالب یک وکیل در این سریال ایفای نقش می کند. به تدریج 
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 می شود که او و همسرش رعنا تا آستانه طالق پیش 
بروند. حتی فرشته به بهزاد پیشنهاد ازدواج می دهد، هرچند پس از 
مدتی بهزاد متوجه رفتارهای عجیب فرشته می شود و با رهنمودهای 
روحانی محل و ســخنان فرزندانش پی می برد که فرشته، شیطان 
)ابلیس( است و در نهایت به درگاه خدا توبه کرده و از گناهانش اظهار 
پشیمانی می کند. این سریال جزو نخســتین سریال هایی است که 
وجود شیطان در میان انسان ها 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 آدم ها هم ممکن است 
دچار لغزش شده و در دام شیطان گرفتار شوند. بازیگران این سریال 
به خوبی ایفای نقش کرده و به بهترین شکل توانسته اند 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 آمیزه های دینی و فرهنگی ایرانی 
بتواند پیام خود را به درستی به ببینده منتقل کند؛ آنهم بدون آنکه 
شکل نصیحت به خود بگیرد. این عوامل باعث شده تا »او یک فرشته 

بود« در زمره سریال های 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 شخصیت های اصلی سریال زوج خوشبختی هستند که بچه دار 
نمی شــوند و تصمیم می گیرند بچه ای را به فرزندی قبول کنند، اما 
به دلیل سابقه زندان مرتضی، بهزیستی از دادن بچه به آنها خودداری 
می کند. بنابراین لیال به این فکر می افتد که بچه ای را بدزدند و مرتضی 
هم او را در این مسیر همراهی می کند و در نهایت بچه ای را ربوده و 
از دید خانواده هایشان پنهان می شــوند و بعد از مدتی پنهان کاری 
بچه ربوده شده را به عنوان فرزند خود به خانواده ها معرفی می کنند. 
در نهایت پس از اتفاق های بســیاری که در خالل داســتان به وقوع 
می پیوندد، آنها بچه را به خانواده اصلی اش تحویل می دهند. خانواده 
بچه که متوجه اوضاع آنها می شوند 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 می کنند، با 
مراجعه به رویان صاحب فرزندان پنج قلو می شوند. این سریال نقاط 
ضعف بسیاری را در خود جای داده اســت. محوریت داستان تزلزل 
شــخصیت های اصلی داستان به خاطر بچه دار شــدن است که این 
موضوع از مهم ترین نقاط ضعف این سریال به حساب می آید. لیال و 
مرتضی که »مهرواه شریفی نیا« و »شهرام حقیقت دوست« به ایفای 
نقش آنها می پردازند به راحتی بچه ای را سرقت می کنند بدون آنکه 
به عواقب آن بیندیشند. به ویژه در این سال ها که علم پیشرفت کرده 
است و برای مشکالتی از این دست راه حل های بسیاری وجود دارد. 
خوب جلوه دادن اعمال خالف برای رســیدن به هدف از ضعف های 

این سریال به شمار می رود.



13توپ خانه

درباره حسین جبارزادگان که پدر والیبال ایران بود

نورچشمی »آ دایی«
در دهه 30 که تیم های ورزشــی ایران آرام آرام برای حضور در نخستین مسابقات بین المللی 
آماده می شدند، والیبال یک رشته نوظهور بود. والیبالیست ها از زمین های خاکی به باشگاه های 
تازه تأسیس رسیده بودند و قرار بود تیم ملی والیبال ایران سر و شکل بگیرد و راهی مسابقات 
برون مرزی شود. تشکیالت نصفه و نیمه دستگاه ورزش در آن سال ها به زحمت والیبالیست های 
نخبه را دور هم جمع کرد اما یک نفر باید پیدا می شد تا از این داشته های اندک، تیم ملی والیبال 
ایران را بسازد و راهی مســابقات کند. آن یک نفر کسی نبود جز حسین جبارزادگان که برای 

نخستین بار تیم ملی را تشکیل داد و راهی جام آتاتورک ترکیه کرد. حسین جبارزادگان که بین 
اهالی ورزش به نام آقا جبار شناخته می شد در بسکتبال هم صاحب نظر بود و شاید تنها مربی 
تاریخ ورزش ایران باشد که مربیگری تیم های ملی والیبال و بسکتبال را برعهده داشت. با این 
حال از او به عنوان پدر والیبال ایران نام می برند چرا که مرد مورد وثوق جامعه والیبال بود و درباره 
مسائل مختلف والیبال تصمیم های مهم را می گرفت. حسین جبارزادگان خواهرزاده شهریار، 

شاعر محبوب و بلندآوازه ایرانی بود و همواره به داشتن رابطه فامیلی با شهریار می بالید.

بسته پيشنهادي

  12یتیم توانا
این فیلم، داستان زندگی ورزشی 
یــک مربــی فوتبــال آمریکایی 
اســت کــه تیمــی را از بچه های 
یک یتیم خانه تشــکیل می دهد 
و از نقطه صفر به مســابقات لیگ 
فوتبــال آمریکایــی می رســاند. 
کارگردان ســعی کرده روایتی از 
پیروزی ها و شکست های این گروه 
12نفره ارائه بدهد و در عین حال 
به شــخصیت های تیــم به عنوان 
بازیکنانی که از کمبودهای عاطفی 
رنج می برند بپردازد. در پایان فیلم 
هم سیر تحولی شخصیت ها کامل 
می شود و اعضای تیم از انسان هایی 
بی هــدف و بی انگیزه بــه افرادی 
تبدیل می شوند که اعتماد به نفس 
باالیی دارند و برای خواسته هایشان 
می جنگند. این فیلم 2ســاعته به 
کارگردانی »تــای رابرتس« و در 
سال2021 ساخته شده و محصول 
کشور آمریکاست و از بهترین های 

این ژانر محسوب می شود.

فیلم

مستند

  وقتی ما پادشاه بودیم
داســتان اصلــی این مســتند به 
سال1974 مربوط می شود؛ زمانی 
که محمدعلی کلی در 32سالگی 
بــا دوران اوجش فاصلــه گرفته و 
قرار است مســابقه ای مهم و پر سر 
و صدا بین او و جــورج فورمن که 
10سال جوان تر 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 مدت ها به دنبال کسی 
بود که هزینه ساخت مستندش را 
تأمین کند. گســت معتقد بود که 
پیش از شروع این مسابقه تاریخی، 
عــده ای تالش می کردنــد تا کلی 
بازنده از رینگ مسابقه بیرون بیاید. 
خیلی ها 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.

پنجشنبه
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 خاطره بازی با اکبر قادری که یکی از معدود بازمانده های 
نسل اول والیبالیست های ایران است

تختی گفت 
باید کشتی گیر شوی
از نسل اول ورزشکاران ایرانی که مجال حضور در مسابقات برون مرزی را پیدا 
کردند چند نفر بیشتر باقی نمانده اند. 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 دهه50 پرنده بی بدیلی بود و 
صاحب رکوردهای افسانه ای. اکبر قادری، یکی از بهترین والیبالیست های تاریخ 
والیبال ایران را هم باید در زمره چنین ورزشکارانی قرار بدهیم. او عضو نخستین 
تیم ملی والیبال ایران است و یکی از معدود بازمانده های نسل اول والیبالیست های 

ایرانی به شمار می آید. اکبر قادری نمونه ورزشکاران خودساخته ای است که با کمترین امکانات 
پایه های ورزش ایران را بنا کردند اما بعدها مورد بی مهری 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 ماه ها و 

سال های ورود والیبال به ایران نقل می کند و هنوز حرف های زیادی برای گفتن دارد.

    شــما یکی از معدود بازمانده های نسل اول 
والیبالیست های ایرانی در دهه30 به شمار می روید 
و بهتر از هر کسی می توانید درباره پیشینه والیبال 
ایران صحبت کنید. والیبال در آن سال ها چطور 
وارد ایران شــد و به عنوان یکی رشته ورزشی 

طرفدار پیدا کرد؟
والیبال حدفاصل سال های 1310 تا 1313 یعنی در دوره پهلوی 
اول، از ترکیه وارد ایران شد. داستان از این قرار بود که فردی به نام 
شریف زاده با همکاری فرد دیگری به نام آقای نیکو برای نخستین 
بار والیبال را وارد ایران کردند. در واقع 5-4سال قبل از تولد من 
والیبال وارد ایران شده بود. آن موقع اصال تشکیالتی تحت عنوان 
فدراسیون وجود نداشت و تصمیم های مهم ورزشی معموال در 
اجتماعات و محافل ورزشی گرفته می شد. 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؟
نخستین بار در سال1338 بود که مسابقات آموزشگاه ها را به طور 
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 شد  زاده 
مازندران بود اما در تهران زندگی می کرد. در آن مسابقات عبداهلل 

موحد با تیم تهران قهرمان استان ها شد و ما هم 
با تیم شمیرانات قهرمان شهرستان ها شدیم. آن 
موقع شمیران یکی از شهرهای توابع تهران بود.

    طبق روایت های مکتوبی که 
درباره تاریخچه والیبال در ایران 
وجود دارد تا حدود سال1330 
هیچ باشگاه والیبالی در کشور 
تأسیس نشده بود. والیبالیست ها 
در آن ســال ها کجــا تمرین 

می کردند و مسابقه می دادند؟
ما که بچه شمیران بودیم به زمین های وسیع 
کشاورزی که اطراف شمیران بود می رفتیم 
و والیبال بــازی می کردیم. بخشــی از این 
زمین به گندم کاری اختصاص داشت و یک 
قسمت دیگر یونجه داشت. وقتی یونجه ها را 
می چیدند، زمین به خاک می رسید و از اواخر 
تیر و مرداد جان می داد بــرای والیبال بازی 
کردن. در زمین خاکی یک نخ می بستیم که 
حکم تور والیبال را داشت و بعد با توپ های 
پاکســتانی بازی می کردیم. این توپ ها به 
قول معروف »وسی« داشــت و باد می شد. 
وقتی توپ های پاکســتانی را باد می کردیم 
یک بند داشت که دور »وسی« می پیچیدیم 
تا جلوی خالی شدن باد را بگیرد. آن موقع 

که یک بار در مسابقات شنای باالی 50ســال شرکت کرد و در 
70سالگی قهرمان شــد. من زیرنظر حسن اشتری شنا تمرین 
می کردم و برای تیم ملی شــنا هم انتخاب شــدم اما از آنجا که 
مسابقات شنا در فصل سرما تعطیل می شد والیبال را ادامه دادم.

    کســانی که پای ثابت تماشــای والیبال در 
ورزشگاه امجدیه بودند از شما به عنوان یکی از 
بهترین اسپکرهای ایران در دهه های  30 و 40 نام 
می برند. این ویژگی در کنار آمادگی جسمانی باال 

را چقدرمدیون بازی در زمین های خاکی بودید؟
من والیبالیست قدبلندی نبودم. وقتی برای مسابقه وارد زمین 
می شدیم و در یک صف قرار می گرفتیم همیشه در انتهای صف 
می ایستادم اما پرش های بلندی داشــتم و به همین دلیل جزو 
بهترین اســپکرها بودم. وقتی نوجوان بودم در یکی از باغ های 
نیاوران به نام باغ دوقلو زندگی می کردیم و تعدادی گاو و گوسفند 
هم داشتیم. در همان سال ها با دسته بیل و پیت های حلبی هالتر 
درســت کردم و هالتر می زدم. با قوطی روغن نباتی هم دمبل 
ســاخته بودم. یک چوب محکم هم بین دو درخت بسته بودم 
و بارفیکس تمرین می کردم. بنابراین با بدن ورزیده و ســاخته 
و پرداخته وارد والیبال شــدم که خیلی کمکم کرد. وقتی برای 

اسپک زدن می پریدم، ســینه ام تا روی تور باال 
می آمد و با این شیوه بازی کوتاهی قد را 

جبران می کردم.
    وقتــی باشــگاه های 
والیبال تأســیس شد و 
به طور  والیبالیســت ها 

اصولی آموزش دیدند تیم 

والیبالیست ها شیوه بازی با ساعد را تعلیم ندیده بودند و با پنجه 
بازی می کردند. وقتی توپ به دست بازیکن برخورد می کرد، آن 
قسمتی که بند داشت پوست دســت را می برد و باعث جراحت 
می شــد. بعدها توپ هایی آمد بــه نام »ســیملس« که حالت 
پالستیکی داشت و در روزهایی که هوا سرد بود بازی با این توپ ها 
سخت می شد. در آن روزها پشت دست بازیکنان والیبال همیشه 
سرخ بود. البته قبل از اینها با توپ های پارچه ای بازی می کردیم. 
پارچه های کهنه را در هم می پیچیدیم و داخل آن را ســنگین 
می کردیم. گاهی اوقات همین توپ های پارچه ای بدن بازیکنان 

را حین بازی کبود می کرد.
    ظاهرا در آن ســال ها والیبال در تهران رونق 

زیادی داشت.
بیشتر والیبالیست ها از شمیران می آمدند و می گفتند شمیران 
پایتخت والیبال ایران اســت. وقتی تیم های باشگاهی و بعد از 
آن تیم ملی تشکیل شد، زمین خاکی شمیران که در آن والیبال 
بازی می کردیم به سالن والیبال تبدیل شده بود. این سالن هنوز 
در خیابان شــریعتی و روبه روی پمپ بنزیــن وجود دارد. چند 
باشگاه دیگر هم در گوشه و کنار تهران ساخته بودند و آموزش 
اصولی والیبال در باشگاه ها 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 اعجوبه ای بود و در 4رشته والیبال، بسکتبال، شنا 
و دوچرخه ســواری عنوان قهرمانی کشــور داشت. یادم هست 

ملی ایران هم تشکیل شد یا ماجرای تشکیل تیم 
ملی به سال ها قبل از این ماجرا برمی گردد؟

تیم ملی در ســال1339 برای نخســتین بار به مسابقات جام 
آتاتورک ترکیــه اعزام شــد و به گمانم این نخســتین حضور 
بین المللی والیبال ایران بود. البته تیم ملی سال ها 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 المپیک1964 توکیو رفتیم که چهارم شدیم و نتوانستیم 
به المپیک راه پیدا کنیم. در آن مسابقات کره جنوبی قهرمان شد 
و به عنوان نماینده آسیا به بازی های المپیک صعود کرد. االن تیم 
ملی ایران در آسیا حرف اول را می زند و درسطح دنیا مطرح است.

    کمی به قبل برگردیم. با توجه به نوع تمرین ها 
و فیزیک بدنی تان شانس موفقیت در ورزش های 
دیگر مثل کشتی را داشــتید. در آن سال ها به 
صرافت نیفتادید که شانس تان را در ورزش های 

دیگر امتحان کنید؟
اتفاقا یک بــار در اردوی تابســتانی که برای کشــتی گیرها و 
والیبالیست ها 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 نمی خورد و باید کشتی بگیری یا 
وزنه برداری 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 ورزش هایی که در آنها برخورد تن به تن وجود 
دارد تداوم چندانی ندارند و عمر قهرمانی در این رشته ها 

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. کوچه ای که تختی در آن زندگی 
می کرد خیلی باریک بود. یادم هست 
وقتی فولکس واگنش را داخل کوچه 
پارک می کرد از ماشین پیاده می شد 
و با دســت، عقب و جلوی ماشین را 
بلند می کرد و به دیوار می چســباند تا 
سد راه مردم نباشد. تختی در یک خانواده 
مذهبی تربیت شــده بود اما همسرش به 
طبقه ای دیگر تعلق داشــت. وقتی خبر 
فوت تختی در شهر پیچید من در گمرک 
جنوب تهران کار می کردم. 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.

مهرداد رسولی

عكس:  محمد عباس نژاد

  کتابراه
اپلیکیشــن کاربــردی »کتابراه« 
امکان مطالعه هزاران کتاب صوتی 
و کتــاب الکترونیــک را از طریق 
موبایل، تبلت و رایانه برای شــما 
فراهم می کند. با اســتفاده از این 
اپلیکیشن، همواره به یک کتابخانه 
بزرگ و پــر و پیمان دسترســی 
خواهید داشــت و می توانید از هر 
فرصتی برای مطالعه استفاده کنید. 
در کتابراه برای همه ســلیقه ها از 
داستان و رمان گرفته تا روانشناسی 
و علمی و ورزشی کتاب هایی پیدا 
می شــود. کتاب های 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 
می توانید 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.

اپلیکیشن

حسین جبارزادگان  زاده تبریز بود و سلسله 
اتفاقاتی باعث شد به پایتخت کوچ کند. پدر جبارزادگان 

از بازرگانان معروف تبریز بود اما بعد از انقالب شوروی که در 
سال1917 به وقوع 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 سال1313 به همراه 
خانواده اش راهی تهران شد. او فرزند سوم یک خانواده 5نفره بود و برای پر کردن 
جای خالی پدر و کمک به اقتصاد خانواده، به تحصیل و کار در تهران مشغول شد. 

اصالت جبارزادگان از »ُخشِگناب« یکی از روستاهای آذربایجان شرقی و شهرستان 
بستان آباد بود. این روستا زادگاه شاعر معروف، استاد محمدحسین بهجت 

متخلص به شهریار است که دایی حسین جبارزادگان بود و خواهرزاده هایش 
به او »آ دایی« می گفتند. بعد از فوت مادر و کوچ بچه ها به تهران »آ دایی« 

یار و غمخوار بچه ها شد و کمک کرد تا مقدمات زندگی جدید خود را 
در پایتخت بنا کنند. حسین جبارزادگان برای همکالسی ها و 

دوستانش تعریف می کرد که استاد شهریار با بزرگان هنر 
و ادب همنشینی و دوستی دارد و از این بابت 

به خود می بالید.

جبارزادگان بعد از مسابقات دانشجویان جهان و در 
پی اختالفاتی با فدراسیون وقت از سال1337 به مدت 4سال تا 

اندازه ای 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 بازی های آسیایی1958 نایب قهرمان 
شد و یکی از افتخارات ورزش ایران در آن سال ها را رقم زد. تیم ملی والیبال با مربیگری او 
در بازی های آسیایی1966 بانکوک هم به مقام سوم رسید و دومین مدال آسیایی را کسب 
کرد تا امضای آقا جبار پای مهم ترین افتخارات والیبال ایران در آن سال ها باشد. این هم 

یکی از اتفاقات مهمی بود که در آن سال ها ورزش ایران را تحت تأثیر قرار داد و والیبال ایران 
را به عنوان یکی از قدرت های 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 سال ها کاپیتان این تیم بود. حسین جبارزادگان و اعظم اسکندری تا 

سال ها در ورزش ایران مکمل هم شدند و از سال1338 تیم های 
جدید و بازیکنان پرشمار دختر و پسر را به عرصه 

بسکتبال و والیبال ایران معرفی کردند.

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 به دلیل 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 عباس آباد در اختیار آنها گذاشت 
تا تیم بوستان ورزش را تشکیل بدهند. جبارزادگان به عنوان 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 جشن های 
چهارم آبان که جشن تاجگذاری محمدرضا پهلوی بود شرکت نمی کردند 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 بازمانده های 
نسل اول والیبالیست های ایرانی است در توصیف خدمات ماندگار جبارزادگان به والیبال 

ایران یک جمله معروف دارد که می گوید: »آقا جباروالیبال دیم ما را به دنیای مدرن 
توپ و تور وصل کرد.« شاید این کوتاه ترین و کامل ترین جمله ای 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.

جبارزادگان از کالس نهم وارد مدرسه دارالفنون 
شد و در همان نخستین ماه های ورود به این مدرسه هوش 

و استعداد ذاتی اش 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 تیم های 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 به عنوان بازیکن تیم ملی بسکتبال ایران در 
بازی های المپیک1948 لندن 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 نگاه ها در حوزه ورزش کمک کرد. او به همراه حسین 
سرودی، فریدون صادقی، حسین صعودی پور، ضیاءالدین شادمان و ابوالفضل 

صلبی ازجمله بسکتبالیست های حاضر در المپیک لندن بودند که از 
دهه20 به مربی- بازیکن تیم های باشگاهی بدل شدند و پست های 

مهم و تشکیالتی بسکتبال را هم تصاحب کردند. در تقسیم 
سمت های تشکیالتی دبیری فدراسیون بسکتبال به 

حسین جبارزادگان رسید.

جبارزادگان در سال1327 برای نخستین بار 
مسابقاتی تحت عنوان »نیرو و راستی« را در تهران برگزار 

کرد. او به عنوان سرپرست فنی جام نیرو و راستی، این مسابقات 
را با 21تیم و بدون بازیکنان المپیکی برگزار کرد و همزمان به عنوان 
تئوریسین بسکتبال مقاله هایی با مضمون آموزش صحیح بسکتبال 

در ایران می نوشت که در مجله نیرووراستی چاپ می شد. در آن سال ها 
مقاله ای با قلم حسین جبارزادگان در این مجله چاپ شد که ابعاد زمین 
بسکتبال و نحوه چینش بازیکنان در زمین را توضیح می داد. این مقاله در 
آن سال ها بسیار مورد توجه اهالی بسکتبال قرار گرفت و برای خیلی ها 
تازگی داشت. فعالیت های حسین جبارزادگان در بسکتبال حد و مرز 

نداشت و او در سال1336 به اتفاق فریدون شریف زاده، تیمی را 
روانه مسابقات دانشجویان جهان در پاریس کرد. جبارزادگان 

سال ها در قامت مربی روی نیمکت تیم های ملی ایران 
نشست و شاگردان زیادی در بسکتبال ایران 

تربیت کرد.

امضای آقا جبارخواهرزاده شهریار

مربی و بازیکن

آقای تئوریسین

پدر والیبال ایران



مطبخ خانه 14
مربایآلبالومربایتوتفرنگی

مربایزردآلو
مربایبهارنارنج

برای تهیه مربای توت فرنگی باید یک کیلو توت فرنگی را به خوبی بشویید و دم آنها را جدا کنید. سپس 
به اندازه 750گرم تا یک کیلو شکر البه الی توت فرنگی ها بریزید. البته میزان شکر به ذائقه افراد خانواده 
بستگی دارد و می تواند 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.

برای تهیه مربای آلبالو دم و هسته آلبالوها را بگیرید و به اندازه آلبالوها، شکر درونش بریزید. حاال بگذارید 
مخلوط شکر و آلبالو به مدت 24ساعت درون یخچال بماند. برای تهیه این مربا هم میزان شکر به سلیقه 
اعضای خانواده بستگی دارد و می تواند تغییر کند؛ مثاًل بعضی افراد مربا را خیلی شیرین دوست دارند که 
در این صورت برای یک کیلو آلبالو باید حدود یک و نیم کیلو شکر درنظر بگیرید. درحالی که گروهی دیگر 
ترجیح می دهند مربا کمی  ترش مزه باشد و باید شکر کمتری داخل مربا بریزند. بعد از گذشت 24ساعت، 
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 می توانید مربا را 

داخل شیشه ریخته و در یخچال نگه دارید.

مربای زردآلو عالوه بر رنگ و ظاهر زیبا، عطر و طعم زردآلوی تازه را مهمان سفره های صبحانه می کند. 
برای تهیه این مربای خوشمزه در ابتدا زردآلوها را داخل کاسه ای ریخته و روی آن آب می ریزیم و خوب 
می شوییم. سپس زردآلوها را همراه با هسته در ته قابلمه ای بزرگ می چینیم. به طوری که خیلی روی 
هم قرار نگیرند. در ادامه حدود یــک لیوان آب داخل قابلمه می ریزیــم و آن را روی حرارت مالیم قرار 
می دهیم. وقتی زردآلوها شــروع به جوشیدن کردند و کمی نرم شدند شــکر را به آن اضافه می کنیم و 
اجازه می دهیم شربت خوب قوام بیاید؛ یعنی شربت کمی غلیظ شده و حباب بزند. در ادامه جوهرلیمو 
را درون چند قاشــق آب ریخته و خوب مخلوط می کنیم و به زردآلوها می افزاییم. قابلمه را بارها به این 
طرف و آن طرف تکان می دهیم تا جوهر لیمو به همه جای آن برســد. چند جوش کــه زد، حرارت را 
 خاموش می کنیم. اجازه می دهیم کاماًل خنک شــود و سپس به ظرف شیشــه ای دردار تمیز و خشک 

منتقل می کنیم.

شکوفه های بهارنارنج نه تنها عطر بسیار خوبی دارد بلکه می توانید به کمک آن مربای خوشمزه ای 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 بهارنارنج ها را داخل آب سرد بریزید و به مدت نیم 
ساعت بجوشانید. این کار را باید 3بار تکرار کنید. بعد بهارنارنج ها 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 
بهارنارنج ها 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 می توانید بهارنارنج ها را 3ساعت درون 
آب آهک قرار دهید و بعد آنها را از آب آهک خارج کرده و بعد از شستن آنها را 2 بار بجوشانید. در آخر هم 

آنها را داخل آب سرد گذاشته و چندبار آب آنها را عوض کنید و سپس با آنها می توانید مربا تهیه کنید.

مربایشاتوت
برای تهیه مربای شا توت در ابتدا شا توت ها را تمیز کرده و دم آنها را بچینید. آب جوش و شکر 
را مخلوط کرده و روی حرارت بگذارید تا چند جوش بزند. شا توت ها 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. شــاتوت های داخل قابلمه را هم با مقداری از شربت که باقی مانده به عنوان 
مربا کنار بگذارید. بعد از اینکه شربت و مربا سرد شد آن را در شیشه های تمیز و خشک بریزید 
و در یخچال نگهداری کنید. زمان آماده سازی  این شــربت و مربای خوشمزه حدوداً 30 تا 

45دقیقه است.

آشناییبامرباهایبهاریوتابستانی
بامیوههاینوبرانه

مربا بده
با از راه رسیدن اردیبهشت و خرداد، میوه های تازه و نوبرانه 
هم روانه بازار می شوند؛ میوه های خوش آب و رنگی که دهان 
را آب می اندازد و برای هر بیننده ای حتی تصویر و تصور خوردن شان هم لذتبخش 
است. البته دوره این میوه های تر و تازه اغلب کوتاه است و در یک چشم برهم زدن 
فصل شان تمام می شــود و دیگر نمی توان به راحتی آنها را در هر میوه فروشی ای 
پیدا کرد. اگر دوســت دارید طعم خوب این میوه های خوش آب و رنگ برای مدت 
طوالنی تری در دهان تان مزه کند به شیوه های مختلف می توان این میوه های فصلی 
را برای مدت طوالنی تر نگهداری کرد که درست کردن مربا ازجمله آنهاست. اگر 
دوست دارید با این میوه های فصلی مرباهای خوشمزه درست کنید در ادامه این 

گزارش با ما باشید.

بسته پيشنهادي

سعیدهمرادی

 Eat Drink، Man Woman  
)خوردن، آشامیدن، مرد و زن(

یکی از چاشــنی هایی کــه غذا را 
بیش از هر چاشنی ای خوشمزه تر 
و لذت بخش تر می کند عشــق به 
آشپزی است؛ عشق به پختن غذا 
برای دوستان، آشنایان و اعضای 
خانواده که برایمان عزیز هستند و 
به نوعی منبع این عشق به حساب 
می آیند. 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 می شود که 
در تدارک برگــزاری یک مهمانی 
است؛ سکانســی که می تواند هر 
بیننده ای را به آشــپزی در چنین 
محیطی وسوسه و تحریک کند. در 
مجموع اگر به فیلم هایی با موضوع 
غذا و آشــپزی و خانــواده عالقه 
 Eat Drink، Man Woman دارید 
یکی از زیباترین فیلم هایی اســت 
 کــه می توانیــد از تماشــای آن 

لذت ببرید.

فیلم

  معجزه عسل
عســل یک خوراکی شــیرین و 
خوشمزه است که خواص فراوانی 
دارد و مصرف آن برای ســالمتی 
بدن بســیار مفید اســت اما شاید 
خیلی ها با خواص ایــن خوراکی 
مفید آشنا نباشند و از معجزات آن 
روی بدن اطالعی نداشته باشند. 
وجود انــواع ویتامین هــا و مواد 
معدنی و مقدار زیادی اسیدآمینه و 
قند در آن موجب تغذیه سالم افراد 
می شود. بنابراین ما به شما کتاب 
»معجزه عسل: نکات عملی برای 
ســالمت، تغذیه و زیبایی« نوشته 
پنی استن وی را معرفی می کنیم. 
این کتاب با هدف معرفی ویژگی ها، 
کاربردها و خواص دارویی عســل، 
این معجــزه بی همتــای دنیای 
خوراکی ها، به رشته تحریر درآمده 
اســت. کتاب معجزه عسل شما را 
با ترکیبات انواع عســل و فواید آن 
روی ســالمتی، پوســت و... آشنا 

می کند.

کتاب

  پیتزاشو
این روزها کمتر کســی در گوشه 
و کنار دنیا پیدا می شــود که نداند 
پیتزا چیست یا با طعم این غذای 
فرنگی خوشمزه ناآشنا باشد. تنوع 
این غذا به حدی است که تاکنون 
برنامه هــای مختلفــی درباره آن 
ســاخته شده که مســتند »پیتزا 
شو« یکی از آنهاست. این مستند 
یــک مجموعه کوتاه با 6قســمت 
20دقیقه ای است. در »پیتزاشو« 
می توانید با ریز و درشت جزئیات 
درســت کردن پیتزا در قاره های 
آمریکا و اروپا آشــنا شوید. غذایی 
که پختی آســان و راحت دارد اما 
در عمــل، نیازمند چیره دســتی، 
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.

مستند

لذتآشپزیراباغذاهایشمالیتجربهکنید

طعمشمالدرآشپزخانههایخانه
شهرهای شمالی کشور نه تنها به دلیل سرسبزی و طبیعت زیبایشان جزو مقاصد گردشگری مسافران در فصل های مختلف به شمار می روند بلکه به دلیل برخورداری از تنوع غذایی 
باال نیز زبانزد خاص و عام هستند؛ غذاهایی که جزو محبوب ترین غذاهای کشور به حساب می آیند و خوردن آنها حتی برای یک بار هم که شده خالی از لطف نیست. در این گزارش 
دستور پخت باقالی قاتق، سبزی پلو با ماهی و میرزا قاسمی و مرغ  ترش که جزو غذاهای نام آشــنای شمالی به شمار می آیند را طبق دستور پخت مریم بخشی، مدرس آشپزی و 

کارشناس آشپزی در برنامه های تلویزیونی آورده ایم که امیدواریم با درست کردن این غذاها و خوردن آنها لذت کافی را ببرید.

پنجشنبه

شماره 163
29  اردیبهشت 1401 

سبزیپلوباماهیباتهدیگتهچینیمرغترشمیرزاقاسمیباقالیقاتق

برای تهیه باقال قاتق رشتی ابتدا سیرها را رنده می کنیم، 
سپس به همراه کره یا روغن در یک قابلمه مناسب تفت 
می دهیم تا عطر سیرها بلند شود. توجه داشته باشید که سیر خیلی زود 
می سوزد و به همین دلیل نیاز نیست زیاد تفت داده شود. زردچوبه را نیز 
به آن اضافه کرده و کمی تفت می دهیم. پس از اینکه عطر سیر بلند شد، 
پاچ باقال را به آن اضافه می کنیم و چند دقیقه تفت می دهیم، سپس شوید 
خشک را به همراه زردچوبه و مقداری فلفل سیاه و دارچین به آن اضافه 
می کنیم و چند دقیقه دیگر مواد را تفت می دهیم تا یکدســت شوند. در 
ادامه آب را داخل قابلمه ریخته و در آن را می گذاریم و اجازه می دهیم مواد 
خورش بپزند و باقالی قاتق مان جا بیفتد. توجه داشته باشید که این خورش 
به صورت کم آب سرو می شود. پس از اینکه آب خورش کم شد و خورش 
به روغن افتاد، تخم مرغ ها را داخل قابلمه می شکنیم و چند دقیقه زمان 
می دهیم تا تخم مرغ ها بپزند. در پایــان خورش را در ظرف مورد نظرمان 

می کشیم و به همراه برنج سرو می کنیم.
نکته: به یاد داشته باشــید که نمک باقالی قاتق را باید در پایان 

پخت خورش به آن اضافه کرد تا باقالهایمان سفت نشوند.

در ابتدا بایــد بادمجان ها را کباب کنیــم و پس از اینکه 
کمی سرد شــدند پوست شــان را به آرامی جدا کنیم. 
بادمجان های پوست گرفته را در یک کاســه بزرگ می ریزیم و آنها را با 
گوشــتکوب به طور کامل له می کنیم تا بافت شــان از هم جدا شود. در 
ادامه بادمجان ها را کنار می گذاریــم و گوجه فرنگی ها را آماده می کنیم. 
گوجه فرنگی ها را به مدت 5دقیقه در یک قابلمــه حاوی آب جوش قرار 
می دهیم تا پوست شان به راحتی جدا شود. پس از گذشت 5دقیقه آنها را 
از آب جوش خارج می کنیم و پس از اینکه کمی سرد شدند پوست شان 
را به راحتی جدا می کنیم. یک تابه مناسب روی حرارت قرار می دهیم و 
مقداری روغن اضافه می کنیم. سیرها را رنده کرده و در روغن کمی تفت 
می دهیم تا نرم و ســبک شوند. ســپس مقداری زردچوبه به سیر اضافه 
می کنیــم و خوب تفت می دهیــم. در این مرحله بادمجان هــا را اضافه 
می کنیم و حدود 20دقیقه تفت می دهیم و بعــد گوجه فرنگی ها را که 
خیلی ریز یا رنده شــده اند به تابه اضافه می کنیم و خوب تفت می دهیم 
تا آب اضافی گوجه فرنگی ها تبخیر شــود و میرزا قاسمی به روغن بیفتد. 
اگر می خواهید میرزا قاســمی طعم و رنگ بهتری داشته باشد می توانید 

یک قاشق غذاخوری رب گوجه فرنگی نیز به آن اضافه کنید.
در انتها مواد میرزا قاســمی را یک ســمت تابه جمع می کنیم ســپس 
تخم مرغ ها را به مواد میرزاقاسمی مخلوط می کنیم تا کاماًل با دیگر مواد 
یکدست شوند. سپس نمک و فلفل سیاه میرزا قاسمی را اندازه کنید و اجازه 

دهید کمی جا بیفتد.

ابتدا مقداری نمک، فلفل سیاه و زردچوبه روی تکه های 
مرغ می ریزیم و با دست ماساژ می دهیم تا ادویه ها به تمام 
قسمت های گوشت مرغ برسد. در ادامه تکه های مرغ را به همراه مقداری 
روغن در یک قابلمه مناســب تفت می دهیم. زمانی که تکه های مرغ به 
خوبی سرخ شدند و رنگشان طالیی شد، آنها را از قابلمه خارج می کنیم 
و کنار می گذاریم. در ادامه پیاز را به صورت نگینی ریز خرد می کنیم و در 
همان قابلمه کمی تفت می دهیم تا طالیی و ســبک شود. سپس سیر را 
خرد کرده و به قابلمه اضافه می کنیم و در حدی تفت می دهیم که عطر 
آن بلند شود. سپس مقداری نمک، فلفل ســیاه و زردچوبه به آن اضافه 
می کنیم. در ادامه سبزی معطر را به صورت ساطوری ریز خرد می کنیم و 
به قابلمه اضافه می کنیم و چند دقیقه تفت می دهیم تا سبزی کمی سرخ 
شود، سپس گردوی سابیده شده را به همراه رب انار اضافه می کنیم و چند 
دقیقه دیگر تفت می دهیم. سپس آب به قابلمه اضافه می کنیم. حرارت را 
زیاد می کنیم تا آب به جوش بیاید، بعد از اینکه آب به جوش آمد حرارت 
را کمتر می کنیم تا مواد حدود 30 دقیقه بجوشند و گردو روغن بیندازد. 
پس از گذشت این زمان تکه های مرغ را به قابلمه اضافه می کنیم. حاال باید 

حرارت را مالیم تر کنیم و اجازه دهیم خورش روغن بیندازد و جا بیفتد.
سبزی مخصوص مرغ ترش

برای تهیه مرغ  ترش در استان های شمالی از سبزیجات محلی مثل چوچاق 
و خالواش استفاده می شود، ولی این سبزیجات در همه شهرها در دسترس 
نیستند. شما می توانید ترکیب ریحان، گشنیز، جعفری، نعناع و برگ سیر 

تازه را جایگزین سبزیجات محلی کنید.

در ابتدا تخم مرغ هــا را به همراه زرده هــای تخم مرغ و 
ماست و زعفران و یک قاشــق چایخوری نمک و روغن 
با هم ترکیب می کنیم و هم می زنیم. در ادامه برنج را کم کم به آن اضافه 
می کنیم. ظرف ته چین را به کناری می گذاریم. سپس کف قابله مان را که 
می خواهیم ســبزی پلو و ماهی مان را در آن بپزیم چرب می کنیم. حال 
ماهی مان را با سیر رنده شــده و ادویه های معطر و زعفران و فلفل سیاه 
طعم دار می کنیم. در ادامه ماهی را وسط قالب گذاشته و اطراف آن از برنج 
زعفرانی مان می ریزیم و با پشت قاشق آن را صاف کنیم تا هم سطح شود. 
در نهایت برنج مخلوط شده با سبزی پلویی را که از قبل آبکش شده است 
به آن اضافه می کنیم و روی ظرف را با فویل می پوشانیم. سپس قالب را 
به مدت 45دقیقه در طبقه وسط فر و در دمای 180درجه قرار می دهیم تا 

ماهی سرخ و برنج مان بپزد.

  پاچ باقال: یک پیمانه
  شوید خشک: یک قاشق سوپ خوری

  آب جوش: 2لیوان
  سیر: 3حبه

  تخم مرغ: 2 عدد
  نمک و فلفل سیاه و پودر دارچین: به مقدار کافی

  زردچوبه: یک قاشق چایخوری
  کره یا روغن: به مقدار الزم

  بادمجان: 6عدد متوسط
  گوجه فرنگی: 2عدد متوسط

  تخم مرغ: 2عدد
  سیر: 4حبه

  رب گوجه فرنگی: یک قاشق غذاخوری
  روغن و زردچوبه: به اندازه کافی

  نمک و فلفل سیاه: به اندازه کافی

  ران و سینه مرغ: 5تکه
  گردو: 300گرم

  سبزی معطر: 200گرم
  رب انار: 2قاشق غذاخوری

  پیاز: یک عدد متوسط
  سیر: 2حبه

  نمک و فلفل سیاه: به مقدار کافی
  تخم مرغ: 2عدد  روغن و زردچوبه: به مقدار کافی

  زرده تخم مرغ: 2عدد
  ماست: 4قاشق سوپ خوری

  زعفران حل شده: 4قاشق سوپ خوری
  روغن مایع: 2قاشق سوپ خوری

  نمک: یک قاشق چایخوری
  فلفل: به مقدار الزم

  برنج آبکش شده ساده: 3پیمانه
  سبزی )تره، گشنیز، جعفری، شوید(: به مقدار الزم

  ماهی: یک عدد
  سیر رنده شده: 2حبه

  برنج ترکیب شده با سبزی پلو: 5پیمانه

مواد الزم

مواد الزم

مواد الزم

مواد الزم

طرز تهیه

طرز تهیه
طرز تهیه

طرز تهیه
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   شکارچیان روح
)Ghostbusters( 

»شکارچیان روح« یکی از بهترین 
فیلم های طنز دنیاســت. این فیلم 
در سال1۹۸۴ و به کارگردانی ایوان 
رایتمن روی پــرده رفت. این فیلم 
طنز دارای یکی از بهترین ایده های 
داستان پردازی در تاریخ فیلم های 
سینمایی است؛ داستانی که در آن 
گروهی از شکارچیان روح کارشان 
نجات دادن دنیا از خطــر نابودی 
به وسیله هیوالهاســت، اما با این 
حال شخصیت هایی مثل آدم های 
طبقه متوســط کارگر هســتند و 
ویژگی خارق العاده ای ندارند. بیل 
مری، هارولد رمیس، دان آیکروید 
و ارنی هادسون بازیگرانی هستند 
که در نقش قهرمانان این فیلم بازی 
می کنند. صحنه های باورپذیر فیلم، 
دیالوگ های مانــدگار و اجراهای 
فوق العاده بازیگران ازجمله عواملی 
هستند که باعث شده تا شکارچیان 
روح یکی از بهترین و دلچسب ترین 

فیلم های کمدی دنیا باشد.

فیلم

  زنی در فصل پنجم
   ته خیار

در دنیا کتاب های بسیاری به زبان طنز 
نگاشته شده اند که کتاب »ته خیار« 
نیز یکی از آنهاست. ته خیار مجموعه 
داســتانی طنز، نوشــته هوشنگ 
مرادی کرمانی اســت؛ نویسنده ای 
که بیشتر ما او را با »قصه های مجید« 
و »مهمان مامان« می شناسیم. کتاب 
ته خیار مجموعه ای از 30داســتان 
اســت که خود نویســنده بــه آنها 
»زهرخند« می گوید. همانند ســایر 
کتاب های مرادی کرمانی، این کتاب 
هم درونمایه ای اجتماعــی دارد و با 
زبانی طنز بــه موضوعات موجود در 
زندگی ازجمله مرگ، زندگی، پیری، 
بی پولی و...  می پردازد. این کتاب گروه 
سنی خاصی ندارد، همانطور که خود 
هوشنگ مرادی عنوان می کند: »من 
موقع نوشتن، مخاطب خود را تعیین 
نمی کنم. درست مثل سبزی فروشی 
که مشــخص نمی کند خیــار را در 
اختیار چه کسی و با چه ویژگی هایی 
قرار دهد. همه می توانند از آن استفاده 

کنند«.

کتاب

مسابقه

   مسابقه طنز جوکر
این روزها مســابقه جوکر که برای 
شبکه فیلیمو ساخته شده، به لحاظ 
تعداد بیننده در صــدر برنامه های 
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 چهره های مشهور هنری، ورزشی، 
اجتماعی و... در یک اتاق دربســته 
برای خندانــدن یکدیگــر رقابت 
می کنند، اما چالش اصلی اینجاست 
که خودشان نباید بخندند و اساساً 
خندیدن در آن جریمــه دارد. این 
برنامه با الگوبــرداری از نمونه های 
موفق خارجی ســاخته شده است. 
ســیامک انصاری یکی از بازیگران 
طرح فیلم های طنز مجری این برنامه 
است و علی لک پوریان هم به عنوان 
بازیگر او را همراهی و کمک می کند. 
تا به حال فصل های مختلفی از این 

مجموعه پخش شده است.

پنجشنبه
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سعید پیردوست، از دور و نزدیک کار در سینما و تلویزیون 
کشورمان می گوید

من و کیمیایی 
همکالس بودیم

سعید پیردوست برای عالقه مندان سریال های ایرانی و همچنین سینما چهره 
و نامی شناخته شده است. هرچند اغلب این هنرمند 85ساله را با کارهای طنز 
مهران مدیری به خاطر می آورند. پیردوســت ازجمله هنرمندان توانمندی است که در هر دو سبک 
سینمای جدی و ســینمای طنز حضور موفق و مانا و کارنامه ای پربار دارد. پیردوست در بسیاری از 
سریال های ماندگار تلویزیون ازجمله »شــب های برره«، »کارآگاه علوی« و »پاورچین« ایفای نقش 
کرده است. چندی قبل پیمان جبلی، رئیس سازمان صدا و سیما اعالم کرد سریال هایی که در گذشته 
ساخته می شدند از سریال های امروزی که گران و پرهزینه ساخته می شوند محبوب تر و پرمخاطب تر 
بودند. همین موضوع بهانه ای شد تا سراغ این بازیگر قدیمی سریال های پرطرفدار و موفق دیروز برویم 

و گفت وگویی با مرد دوست داشتنی سینما و تلویزیون داشته باشیم.

    معمــوالً در ســینما و تلویزیــون برای 
بازیگرانی که پا به سن می گذارند نقش خوب 
و پیشنهادهای کاری چندان مناسبی وجود 
ندارد. یا خانه نشین می شوند یا به ندرت در 
نقش ها و تولیداتی دسته چندم بازی می کنند. 

به نظر 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 گذاشــته اند و به قول معروف یک 
عمر آزگار خاک صحنه خورده انــد و گنجینه ای با ارزش و 
گرانبها از دانش و تجربه و هنر هســتند اما به آنها بها داده 
نمی شود و به راحتی توانایی های این عزیزان نادیده گرفته 
می شود. متأسفانه حتی گاهی از حال و روز پیشکسوتان هم 
بی خبریم و نمی دانیم اصاًل در چه شرایطی زندگی می کنند. 
جای تأســف دارد که امروز می بینیم تازه بازیگر شده ها با 
دریافت دستمزدهای کم نقش ها را از آن خودشان می کنند 
و این موضوع باعث شــده دیگر توجهی به پیشکســوتان 
سینما و تلویزیون نشود و فقط تعداد معدودی از هنرمندان 
پیشکسوت ما در فیلم ها و ســریال ها حضور دارند. انگار که 
فراموش کرده ایم این بازیگران عمر و زندگی خودشان را در 
این سینما و تلویزیون گذاشته اند و اینکه انتظار دارند حداقل 
به یادشان باشــیم توقع خیلی زیادی نیســت. البته مردم 
همیشه نسبت به بازیگران و علی الخصوص پیشکسوتان لطف 
دارند اما خودم این احساس را دارم که از طرف مسئوالن و 
دست اندرکاران سینما و تلویزیون توجه الزم به پیشکسوت ها 

و به کسانی که دوره آخر کاری شان را طی می کنند، 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 می رویم عوامل فیلم 
مرتب بر سر دستمزدمان چانه می زنند و انتظار دارند که با 
توجه به شــرایط اقتصادی موجود مالحظه داشته باشیم و 
دستمزد کمتری بگیریم، اما مگر می شود؟ پولی که دریافت 
می کنیم تنها هزینه های روزمره زندگی مان را تأمین می کند. 
شغل ما به نوعی گویای ضرب المثل »آفتابه لگن هفت دست 
ولی شام و نهار هیچی« است! متأسفانه در حرفه ما نظارت 
چندانی وجود ندارد. نه آن کســی که زیاد می گیرد و نه آن 
کسی که کم می گیرد 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 فعالیت های تان بگویید و 
اینکه کار در سینما و تلویزیون را از کجا شروع 
کردید و تا کنون با کدامیک از کارگردان های 

مطرح همکاری داشتید؟
من کارم را با »مسعود کیمیایی« شــروع کردم و حدوداً در 
10 فیلم ازجمله در فیلم های »گوزن ها«، »خاک« و »سفر 
ســنگ« به کارگردانی کیمیایی حضور داشــتم. البته فکر 
می کردم چون دوست کیمیایی هستم نقش های کوچکی در 
کارهایش دارم و خود را بازیگر نمی دانستم. من و کیمیایی 
همکالس بودیم و او همیشــه در کارهایش به من هم یک 
نقش می داد. همچنین من در کارهای سیروس الوند هم با 

بسیار دوست داشتم. از آن دست فیلم هایی است که هیچ گاه 
فراموش نمی کنم، با فیلمنامــه و کارگردانی قوی که طبعاً 
نتیجه مطلوبی هم داشــت. البته این را باید بگویم که همه 
فیلم های مسعود کیمیایی خوب بودند و من آنها را دوست 
دارم. در تلویزیون هم من با سریال »پاورچین«، »نقطه چین« 
و »شب های برره« بیشــتر دیده شدم. کارهایی که در ذهن 

مردم ماندگار شده و این مجموعه ها را فراموش نمی کنند.
    باتوجه به اینکه استقبال مردم از کارهای 
طنزی مانند شــب های برره یــا پاورچین و 
نقطه چین خوب بود، خود شما بیشتر به حضور 
در سریال های طنز تمایل 

او هم همکاری هایی داشتم. در سریال »هزاران چشم« به 
کارگردانی کیانوش عیاری هم ایفای نقش کرده ام. 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 نقش ها 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 

مجموعه های طنزی که توسط او ساخته شد بازی کرده ام.
    آقای پیردوســت، شــما طی این سال ها 
کارهای زیادی در ســینما و تلویزیون انجام 

داده ایــد و در نقش های بســیاری بازی 
کرده اید. از بیــن نقش هایی که تا کنون 

ایفا کرده اید، کدام کاراکتر را خودتان 
بیشتر از همه دوست دارید؟ یا فکر 

می کنید 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 نقش هایم را دوســت دارم. 
اگر دوست نداشــتم که اصاًل بازی نمی کردم. 
یکســری نقش ها با آدم جور هستند و یکسری 
هم تأثیرگذار. در ســینما من فیلم گوزن ها را 

من کارم را با 
»مسعود کیمیایی« 
شروع کردم و حدوداً 
در ۱۰ فیلم ازجمله در 

فیلم های »گوزن ها«، 
»خاک« و »سفر 

سنگ« به کارگردانی 
کیمیایی حضور داشتم. 

البته فکر می کردم 
چون دوست کیمیایی 

هستم نقش های 
کوچکی در کارهایش 

دارم و خود را بازیگر 
نمی دانستم. من و 
کیمیایی همکالس 

بودیم و او همیشه در 
کارهایش به من هم 

یک نقش می داد

دارید یا کارهای جدی را ترجیح می دهید؟
بســتگی به نقش دارد. یک زمان آدم احساس می کند که 
با یک نقش طنز راحت اســت و ارتباط خوبی با آن برقرار 
می کند. حاال ممکن است همان حس را نسبت به یک نقش 
جدی داشته باشم اما در مجموع چون کارم را با نقش های 
جدی شروع کرده بودم به نقش های جدی تمایل بیشتری 
دارم. البته نقش های جدی هم که بازی کرده ام اغلب دارای 
ته مایه های طنز هســتند. مثل نقش کبوترباز که در فیلم 

گوزن ها داشتم.
    وضعیت این روزهای سینمای ایران را چطور 

ارزیابی می کنید؟
ســینمای امروز ما وضع خوبی ندارد و به نوعی بیمار است. 
متأســفانه در ســینما کیفیت مورد توجه قرار نمی گیرد و 
این مسئله را می توان بیش از هرچیزی در فیلمنامه ها دید. 
فیلمنامه هایی که نگاهی سطحی و گذرا دارند و قصه هایشان 
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 می کنند. نمی دانم، شاید آن 
عشقی که در گذشــته بود امروز دیگر در بین اهالی سینما 
وجود ندارد. البته این موضوع به معنای خوب نبودن بازیگران 
سینمای ما نیست، من منکر هنر آنها نمی شوم، اتفاقاً سینمای 
ایران شــاید همین امروز بهترین بازیگران را داشته باشد، 
اما متأسفانه مشکل اینجاست که در شــرایط خوبی از آنها 

استفاده نمی شود.
    به نظر شــما دلیل اینکه محتوای فیلم ها و 
سریال ها دیگر مانند گذشته جذاب نیست به 

چه عوامل و مواردی بر می گردد؟ 
چون دیگر هیچ چیز جای خودش نیســت. نه 
بازیگر درست بازی می کند و نه تهیه کننده و 
کارگردان درست عمل می کنند. متأسفانه 
هرکســی وارد عرصــه کارگردانی 
می شود 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 
فیلم ها و ســریال هایی است 
که با وجود صرف هزینه های 
زیاد کیفیــت الزم را ندارند و 
نمی توانند مخاطب را جذب 

کنند.
    در تمام این ســال ها که 
به عنوان بازیگر فعال بوده اید، 
آیا خاطره ای خــاص و ماندگار 

دارید که در ذهنتان مانده باشد؟
در این 50سال که بازیگر بوده ام، خاطره ای 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 رئیس کالنتری بازار 
زمان رضاشــاه را بازی می کردم که در نوع خود 
نقش جالبی بــود و ارتباط خوبی بــا آن برقرار 

کرده بودم.

نیم نگاهی به چند سریال طنزی که در سه دهه گذشته حسابی خوش درخشیده اند

قاب خنده؛ قاب جادو
در چند دهه اخیر سریال های  طنز زیادی از شبکه های مختلف تلویزیونی پخش شده 
و به اصطالح روی آنتن رفته اما تنها برخی از آنها با اقبال عمومی و استقبال مخاطبان 
روبه رو شدند. تعدادی از این سریال های طنز حتی روی فرهنگ عامه یا همان کوچه 
و خیابانی مردم هم تأثیر گذاشتند و واژه ها و جمالت تازه و جدیدی وارد دایره لغات 

مردم شد. سریال هایی که هرچند سال های زیادی از زمان پخش آنها می گذرد، اما 
شخصیت ها و کاراکترهای آنها همچنان بین مردم محبوب هستند و با یادآوری آنها 
ناخودآگاه لبخندی شیرین روی صورت سبز می شود. در ادامه این سریال های طنز 

ماندگار و خاطره انگیز وتأثیرگذار را مرور می کنیم.

چاردیواری
»چاردیواری« یکی از بهترین سریال های کمدی ایرانی در اواخر دهه ۸0 بود که به کارگردانی سیروش مقدم و با 
فیلمنامه ای از محسن تنابنده و سعیدآقاخانی در نوروز ۸۸از شبکه یک سیما روی آنتن رفت. این سریال را باید 

از خنده دارترین سریال های ایرانی دانست که توانست مخاطبین زیادی را جذب کند و از آن استقبال خوبی شد. 
چاردیواری در انتخاب کاربران سایت شبکه های صدا و سیما، با رأی مردم به عنوان 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.

ساعت خوش
یکی از سریال های طنز پراستقبال دهه 70، سریال »ساعت خوش« به کارگردانی مهران مدیری بود که از شبکه 
2صدا و سیما پخش می شد. این سریال را می توان در فهرست بهترین سریال های کمدی ایرانی قرار داد. ساعت 
خوش با سریال های کمدی زمان خود متفاوت بود و به نوعی برگ برنده تازه ای در این حوزه به شمار می آمد. این 
سریال تنها جنبه سرگرمی داشت، بدون آنکه بخواهد پیام خاصی را به مخاطب عرضه کند. این مجموعه با وجود 
آنکه سال ها از پخش آن می گذرد، همچنان می تواند لبخند بر لب کسانی بیاورد که طنزهای آیتمی را می پسندند و 
طرفدار کارهای مهران مدیری هستند.

ساختمان پزشکان
سریال ساختمان پزشکان به کارگردانی سروش صحت یکی از سریال های کمدی ایرانی است که توانست 

محبوبیت قابل توجهی را بین مخاطبان به دست آورد و در فهرست بهترین سریال های کمدی ایرانی قرار گیرد. 
این سریال که در سال 13۹0پخش شد درباره زندگی پردردسر پزشک روانشناسی به نام نیما )بهنام تشکر( است 

که در هر قسمت مشکلی جدید برای او به وجود می آید که بسیاری از این مشکالت تقصیر منشی کم هوش و همسر 
وسواسی اوست. بهنام تشکر، بیژن بنفشه خواه، هومن برق نورد، شقایق دهقان، فرناز رهنما و... ازجمله بازیگران 

این سریال طنز بودند.

این چند نفر
»این چند نفر« یکی دیگر از سریال های طنز ایرانی آیتمی بود که در سال 7۸از شبکه سوم سیما پخش می شد. این 
سریال که به کارگردانی مهران غفوریان ساخته شده بود، ۴شخصیت اصلی داشت که هر چهار نفرشان برادر و با نام 
هژیر بودند و یک خواهر هم که با نام خواهر هژیرها شناخته می شد، داشتند. در کنار این کاراکترها، مهران غفوریان 
یک نقش دیگر هم بازی می کرد که لحن حرف زدن بسیار بامزه ای داشت و عموی هژیرها نامیده می شد. هژیرها 
در زمان خودش از سریال های کمدی ایرانی بسیار پرمخاطب بود و کارهای عجیب و غریب کمدین های آن فضای 
فانتزی جالبی را به مخاطب ارائه می کرد.

دودکش
سریال »دودکش« به کارگردانی محمدحسین لطیفی یکی از سریال های طنز ایرانی است که در زمان خود 

توانست بینندگان زیادی را جذب کند. دودکش در سال ۹2پخش شد و توانست جزو سریال های پربیننده باشد. 
داستان این فیلم درباره دو خانواده است که با یکدیگر قطع رابطه کرده اند، اما وقتی یکی از آنها برای آشتی قدم 

برمی دارد، اوضاع کمی بهتر می شود و همین آشتی باعث به وجود آمدن اتفاقات جالب و غیرمنتظره ای می شود. 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.

زیر آسمان شهر
در سال 13۸0یک سریال کمدی خانوادگی به کارگردانی مهران غفوریان و با عنوان »زیرآسمان شهر« ساخته شد 
که بینندگان بسیاری را جذب خود کرد. این سریال از بهترین سریال های کمدی ایرانی است که زندگی قشرهای 
مختلف را در یک ساختمان به تصویر می کشید و توانست جزو ماندگارترین کارهای طنز تلویزیونی باشد. در این 
سریال بازیگرهای زیادی جایگزین شدند که مجید صالحی یکی از آنهاست. او به دلیل اینکه یوسف تیموری عمل 
زیبایی انجام داده بود، جایگزین او در این سریال شد. از بازیگران این مجموعه می توان به حمید لوالیی، کامران 
ملک مطیعی، مهران غفوریان، نصراهلل رادش، پرستو صالحی و... اشاره کرد.

سه گانه لیسانسه ها
سریال »لیسانسه ها« یکی از سریال های موفق در زمینه طنز بوده که توانست محبوبیت زیادی را به دست آورد. 

کارگردانی این سریال را سروش صحت برعهده داشت و توانست مخاطبان بسیاری را جذب کند. داستان این 
سریال درباره 3 جوان است که لیسانسه هستند و هر کدام از آنها مشکالت خاص خود را دارند. یکی از آنها به دنبال 

فردی برای ازدواج، دیگری در آستانه ازدواج و درگیر مشکالت عروسی است و نفر سوم نیز در خانواده ای از هم 
پاشیده زندگی می کند. این سریال شوخی های جذابی با مسئوالن و نیروی انتظامی داشت و توانست جوایز زیادی 

در جشن حافظ و سایر جشنواره ها به دست آورد.

بدون شرح
یکی دیگر از سریال هایی که در سال 13۸1ساخته شد و جزو سریال های پرمخاطب دوره خود به حساب می آمد، 
سریال طنز »بدون شرح« است. بدون شرح با بازی هنرمندانی مانند فتحعلی اویسی، امیر جعفری، مریم سعادت، 
بیژن بنفشه خواه، لیلی رشیدی، فالمک جنیدی، مهدی صبایی و امیر نوری ماجرای یک هفته نامه زرد را به تصویر 
می کشید 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 خنده دارترین سریال های ایرانی دانست که هنوز در ذهن ها مخاطبان آن 
دوره ماندگار است.

پایتخت
»پایتخت« به کارگردانی سیروس مقدم یکی از بهترین سریال های طنز ایرانی یک دهه اخیر بوده که از سال 

۹0مهمان خانه های ایرانی بود. پایتخت نه تنها یک سریال طنز محبوب به حساب می آمد، بلکه در توجه به بحث 
خانواده و نمایش یک خانواده منسجم در نوع خود بی نظیر بود. داستان این سریال درباره خانواده ای است که در 

روستای علی آباد زندگی می کنند و مشکالت مختلفی برای شان پیش می آید. پایتختی ها در اغلب فصل ها یک سفر 
را هم تجربه می کنند که سبب قرارگیری کاراکترهای ماندگار این سریال در موقعیت های جذاب و جدید می شود. 

بازیگران این مجموعه محسن تنابنده، ریما رامین فر، احمد مهران فر، علیرضا خمسه و... هستند.

پاورچین
»پاورچین« یکی دیگر از سریال های جذاب طنز بود که به کارگردانی مهران مدیری از سال 13۸1تا سال 13۸2از 
شبکه 5 سیما پخش شد. مهران مدیری و تیمش با ساخت این سریال بار دیگر طنزی جذاب را به مخاطبان ارائه 
کردند که جزو پرمخاطب ترین های دوره خود به حساب می آمد. این کارگردان صاحب سبک توانست ساخت 
سریال های با تعداد قسمت باال را در تلویزیون ایران بنیان گذاری کند. پاورچین به نوعی تحولی بزرگ در زمینه 
طنزهای انتقادی فرهنگی بود که هم عادات اجتماعی غلط مردم و هم کاستی های مسئوالن را به باد انتقاد 
می گرفت و از همین رو، جزو محبوب ترین سریال های کمدی ایرانی سیما محسوب می شود.

سریال کمدی ایرانی نون. خ
سریال »نون. خ« که برای نخستین بار در نوروز ۹۸پخش 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 پربیننده ترین سریال نوروز 13۹۸بود. این سریال 

در 3 فصل در سال های 13۹۹و 1۴00با داستان های متفاوت از شبکه یک سیما و شبکه تماشا پخش شده است و 
3سال پربیننده ترین سریال های نوروزی صدا و سیما بوده است. این سریال نیز مانند پایتخت، سرشار از نمادها و 

گویش های محلی اهالی کردستان و کرمانشاه و... است که آن را خاص کرده.

شب های برره
سریال طنز »شب های برره« یکی دیگر از ساخته های مهران مدیری است که در سال 13۸۴ به روی آنتن رفت و 
از شبکه سوم سیما پخش شد. این طنز کمدی، انتقادی، تاریخی و فرهنگی درباره روزنامه نگاری به نام کیانوش 
استقرارزاده در زمان شاه بود که به دلیل نوشتن و چاپ مطالبی روشنگرانه علیه شاه و حکومت، به یک روستای 
دورافتاده تبعید می شود. او در مسیر از دست مأمورین فرار می کند اما حین فرار اتفاقاتی رخ می دهد که باعث 
می شود سیامک انصاری یا همان کیانوش قصه به روستایی به نام برره برود و این آغاز این سریال است!
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گل خانه 16 بسته پیشنهادی

   فارست گامپ
فارســت گامپ، نامزد 13 اسکار و 
برنده 6اسکار، داستانی بسیار ساده 
و انگیزه بخش 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 ساده دل 
با بهره هوشــی کم که در زندگی 
فراز و فرودهای بســیاری را تجربه 
می کند که ایــن فراز و فرودها در 
دل فیلم به خوبی به تصویر کشیده 
شــده اند. وقتــی به ســراغ فیلم 
فارســت گامپ می روید عالوه بر 
تماشای فیلم می توانید به تماشای 
منظره هــای بی نظیر جنوب غرب 
آمریکا، جورجیا، کارولینای جنوبی 
و ایالت یوتا هم بنشینید که کاماًل 
بیننده را محو در محیط اطراف آن 
می کند. در این فیلــم می توانید 
هیجــان و ماجراجویــی را تجربه 
کنید و بــا بازیگــران فیلم همراه 

شوید.

فیلم 

   عکاسخانه شهر
موزه عکسخانه شــهر، نخستین موزه 
تخصصی عکس در ایران اســت که به 
نمایش بخش هایــی از تاریخ تصویری 
ایران و معرفی عکاسان پیشکسوت و 
جدید می پردازد. از آنجا که عکسخانه 
عنوانی برای عکاســی های قدیم بوده، 
به همین دلیل نام موزه عکاسی ایران با 
توجه به پیشینه آن، موزه عکسخانه شهر 
انتخاب شده. این موزه توسط سازمان 
فرهنگی و هنری شهرداری تهران و با 
تالش بهمن جاللی در اردیبهشت ماه 
1374و در فضایی با مســاحت ۲5۰ 
مترمربع تأسیس شده. موزه عکسخانه 
شهر با موضوع تخصصی تاریخ عکاسی 
ایران، گنجینه ای از عکس ها و ســایر 
میراث تصویری عکاسی، دوربین ها 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 هفت تیر، خیابان بهار شیراز 

قرار دارد.

تهرانگردی

 در اطراف شهر زنجان دیدنی های زیاد و منحصر به فردی 
خودنمایی می کند

زنجان؛ زیبا و با اصالت

در کشــور پهناور ایران وجب به وجب آن می تــوان 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 می شــود و کمتر بیننده ای پیدا می شــود که با دیدن این 
آثار طبیعــی و تاریخی پی به عظمت و شــکوه این کشــور پهناور 

نبرد. اســتان زنجان هم از وجــود این جاذبه هــا بی نصیب نمانده 
و گوشه گوشــه آن پر شــده از این دیدنی های 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 

کرده ایم.
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زندگی شهرنشینی پر شده از تکنولوژی و زرق و برقی که به سرعت از بافت سنتی فاصله می گیرد و همه  چیز را به سمت 
ماشینی شدن سوق می دهد اما زندگی در اطراف این شهرها و در بافت سنتی روستایی، شکل و شمایل متفاوت تری دارد 

و اصالت و زندگی به دور از هیاهو و ماشینی به وفور دیده می شود. 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 مکان های بکر و سنتی است که از هیاهو و زندگی شهرنشینی کمی فاصله دارد و به راحتی می شود بافت سنتی 
و اصالت مردم استان زنجان را در بین آنها جست وجو کرد. این روستای بسیار زیبا یکی از مناطق نمونه گردشگری در این استان است که سرسبزی و 

زیبایی آن مثال زدنی است. در این روستا جاذبه های دیدنی زیادی همچون چشمه سارها، قلعه شیت، رودخانه چهارفصل، غار سیدباغی، ییالق دوال 
و ییالق نراب و امامزاده سیدمحمد ماهوری شیت به چشم می خورد که هر کدام تاریخی پنهان را دل خود جای داده است. روستای شیت روی 

دامنه میانی کوهی قرار گرفته که از روبه رو و کناره ها توسط کوه های بلندی احاطه شده است.

شهر زیرزمینی دژمنده یا دژمند، اثری تاریخی و خاص است که در اعماق زمین و به صورت دست ساز کنده شده است. 
این شهر دستکند توسط معماران خبره ای ساخته شــده که همه جوانب را درنظر گرفته بودند؛ چرا که در سقف های 

سنگی این بنا منافذی تعبیه شده تا تهویه هوا به خوبی صورت بگیرد. این شهر که در روستای خوئین قرار دارد، دارای داالن 
طوالنی زیرزمینی است و اتاق های متعددی در آن وجود دارد و تصویر بازارچه و محله ای را در ذهن تداعی می کند که گویی 

در زمان های خاصی مردم از آن به عنوان مخفیگاه یا پناهگاه استفاده می کردند. این پناهگاه زیرزمینی در عمق تقریبی 4متر از 
سطح زمین بنا شده و روی در سنگی که در میانه این غار وجود دارد، جمله ای مرموز نوشته شده که تا به امروز رمزگشایی نشده است. کشف این شهر 

زیرزمینی از روی همین منافذ تهویه هوا اتفاق افتاد و خانه ای در روستای خوئین نشست کرد و درون این شهر نمایان شد و اهالی روستا داالن ها و 
اتاق های سنگی شهر زیرزمینی را کشف کردند. شهر زیرزمینی دژمند پیچ و خم های زیادی دارد، شاید یکی از دالیل معماری پرپیچ و خم این شهر 

این است که هنگام حمله دشمنان مانع پیشروی سریع آنها می شده و ساکنان قدیم خوئین این امکان را داشتند تا از فرصت استفاده کنند و در 
اتاقک های تو در توی دژمند پنهان شوند.

روستای 
شیت 

شهر زیرزمینی 

دژمند

رفتن به دل طبیعت و لذت بردن از زیبایی و سرســبزی آن، یکی از بهترین تفریحات ما ایرانی هاست. یکی از زیباترین و 
کامل ترین مجموعه های تفریحی و کوهستانی کشور در نزدیکی شــهر زنجان قرار دارد که از ویژگی های منحصر به فردی 
برخوردار است. مجموعه تفریحی و کوهستانی ائل داغی یا مجموعه تفریحی گاوازنگ در شمالی ترین 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 مهم ترین ارتفاعات استان زنجان است که در فصل بهار به منطقه ای ایده آل برای دوستداران طبیعت تبدیل 

می شود. اگر به کوهنوردی عالقه دارید یا این ورزش را به صورت حرفه ای دنبال می کنید، حتماً سری به این ارتفاعات زیبا بزنید و در کنار لذت کوهنوردی از 
طبیعت زیبای آن هم استفاده کنید. در این مجموعه تفریحی ائل داغی امکانات فراوانی مانند آبشار مصنوعی، رستوران، آالچیق، وسایل بازی و تفریحی و 
بسیاری دیگر یافت می شود. در چند سال گذشته امکانات رفاهی این منطقه بسیار رشد کرده و امکانات جدیدی مثل پیست دوچرخه سواری، چایخانه، 
آمفی تئاتر، 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 ائل داغی بزنید، باید شلوغی و ترافیک را هم درنظر بگیرید.

انواع مختلفی از قلعه های تاریخی از گذشــته به جای مانده که مربوط به دوران های خاصی هستند. برخی دارای کاربری 
نظامی و برخی دیگر مسکونی بوده اند. البته قسمت اعظم این قلعه ها دارای کاربری نظامی بودند و به علت استحکاماتی که 
داشته اند تا به امروز باقی مانده اند. بیشتر این قلعه ها را بر بلندای کوه ها یا تپه ها بنا می کردند تا کسی که به عنوان دیده بان 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، می توانید قلعه های 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 آذربایجان غربی قرار دارد و بنابر محل قرار گیری قلعه و وجود برج های اطراف آن، گمان می شود که برای 
امور نظامی مورد استفاده قرار می گرفته 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 کوه ها ایجاد شده که زیبایی خاصی به این منطقه بخشیده است. بنابر نوع مصالحی که در ساخت این 

قلعه به کار رفته و نوع معماری آن، قدمت آن به زمان ساسانیان برمی گردد.

ائل داغی

قلعه تخت 
بلقیس

 زباله و طبیعت
هرگز!

یکی از مهم ترین معضالتی که بشر 
در حال دســت و پنجه نرم کردن با 
آن است و روزی نیست که آسیبی 
از این سمت دریافت نکند، زباله های 
ســرگردان در طبیعت است. عالوه 
بر همه این زباله ها، به تازگی معضل 
زباله های فضایی و اطراف زمین هم 
در حال اضافه شدن است که بشر را 
با چالشی جدید و جدی روبه رو کرده 
است اما همه ما در این تولید و چرخه 
زباله ها به نحوی 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 زباله های فردی 

اشاره می کنیم.

در این ســتون قصد داریــم هر هفتــه اطالعات 
كوتــاه و مختصــری از برخــی نــكات كلیــدی و 
كاربــردی كــه ممكــن اســت در ســفرها كاربــرد 
داشــته باشــد ارائه بدهیم؛ پس اگر اهل ســفر 

هستید دیدن این ستون را از دست ندهید.

دانستنی های 
سفر

رفته رفتــه هوا به 
ســمت گرم شدن 
مــی رود و رد پای 
تابســتان و آفتاب 
سوزانش در بیشتر 
مناطــق کشــور 
می کند  خودنمایی 
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 پیچ و خم های 
فراوانی نمایان می   شود و طبیعتی بکر و زیبا 
را پیش  روی گردشــگران می گذارد. 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 نسبتاً خنک و مطبوع 
است. طارم به دلیل سرسبزی و حاصلخیزی 
منطقه، به هندوستان ایران مشهور است. 
برای رســیدن به این شهرســتان باید از 
پیچ و خم های بســیاری عبور کنید و هرچه 
باالتر می روید بیشــتر محو و مبهوت این 
 حجم از زیبایی خواهید شد. طارم حدفاصل

3 اســتان گیالن، زنجان و اردبیل است که 
عالوه بر وجود مناظر طبیعــی بکر در این 
شهرســتان، در اطراف آن هــم طبیعتی 
مثال زدنی وجود دارد کــه کمتر بیننده ای 
می تواند به راحتی از کنار آن عبور کند و برای 

ساعاتی خود را به دامان طبیعت نسپارد.

مجتبی یارزمان

اولین قدم در رعایت چرخه حذف زباله از 
طبیعت، آمادگی ذهنی است. همه ما باید 
این دغدغه را وارد ذهن مان کنیم و قبل از 
رفتن به هر مکانی رعایت نکات مرتبط را 

در برنامه خودمان بگنجانیم.

دغدغه داشته باشید 

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

کنید.

کاهش ظروف یک بار مصرف

تا جایی که ممکن اســت ظروف یک بار 
مصرف را از نوع تجدیدپذیر و قابل جذب 
در طبیعــت انتخــاب کنید. بــه تازگی 
ایــن مــدل از ظــروف یک بــار مصرف 
 بســیار فراگیر شــده و در دسترس همه 

قرار دارد.

مواد بازیافتی

از همان لحظه ای که وارد طبیعت شدید، 
مکانــی را برای زباله ها درنظــر بگیرید و 
ظرف مناسبی که امکان سرجمع کردن 
همه زباله ها را داشته باشــد قرار دهید و 
خودتان و همراهان تان را ملزم به رعایت 

این نکته کنید.

تعبیه جای زباله 

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

شوید.

سرجمع کردن 

جمع کردن زباله ها خود معضل است اما 
رســاندن آنها به مکانی مناسب معضلی 
بزرگ تر. این تعهد را به خودتان 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.

گذاشتن در مکان مناسب

دیدنی ها و زیبایی های این منطقهطبیعت در طارم

شهرستان طارم برای هر نوع سلیقه ای 
طبیعت دارد؛ از رودهای خروشان و 
پرآب که از البه الی صخره ها و درختان 
مســیر طی می کنند و به سرعت به 
سمت پایین حرکت می کنند گرفته 
تا آبشارهایی که قدم به قدم در مسیر 
این رودها قد علم کــرده و با صدای 
پرتاب آب گوش گردشگران را نوازش 
می کننــد؛ از جنگل هایی 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 داده اند. در کنار همه این 
زیبایی ها از زمین هــای حاصلخیز و 
شالیکاری هایی که در دامنه کوه ها و 
مراتع جای گرفته اند هم نمی توان به 
راحتی گذشت؛ مناظری از هم نشینی 
هنر دست کشــاورزان و طبیعت که 
هم چشم نوازند و هم نشــان از زنده 
بودن این منطقه و شهرستان دارند. 
در اطراف این شهرستان دیدنی های 
طبیعی و تاریخی دیگری هم وجود 
دارد که یک بار 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 می شــود که در مسیر رسیدن 
به ایــن شهرســتان در دامنه کوه ها 

قابل دیدن هستند.

در مسیر رسیدن به این شهرستان و همچنین در اطراف آن دیدنی های زیادی وجود دارد که 
هر کدام از جهاتی مهم و تماشایی هستند و بد نیست سری به آنها بزنید. بیشتر این جاذبه های 
طبیعی در اثر گذر زمان و در سال های بسیار دور به وجود آمده اند اما برخی دیگر از آنها هم 

مانند یخدان ها نیز تاریخی و به دست 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 کوه هایی که در میان درختان 
محصور شده به سمت پایین سرازیر می شود. آبشار 
هشــترخان از چشمه ای جوشــان و از دل کوه های 
باالدستی سرچشمه می گیرد و بعد از گذشت مسیری 
کوتاه و پیوستن چندین آبراه دیگر به رودی بزرگ و 
خروشان تبدیل می شود. 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 ۲ســاعت پیاده روی دارد را طی کنید. در 
اطراف این آبشار روستاهای دیگری هم وجود دارد که 
می توان به تماشای آنها رفت. کوه های بلند و سرسبز، 
دره ای بســیار عظیم، رودخانه ای 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 دوچرخه سواری در کوهستان تبدیل کرده است.
   آبشار وزنه سر

آبشارهای دائمی و دیدنی وزنه سر 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 وزنه سر حدود 
یک ساعت پیاده روی و از آبشار اول تا دوم نیز 3۰دقیقه 

پیاده روی دیگر الزم است. مسیر آبشارها از میان باغات 
انواع میوه ازجمله زیتون، گردو، فندوق، انگور، تمشک 
و... عبور می کند و مناظر زیبا و چشم نوازی خلق شده 
است. برای دسترســی به این روستا بعد از سه راهی 
سرخه دیزج، راهی درام شوید و بعد از گذشتن از روی 
پل رودخانه قزل اوزن و ادامه جاده درام، در فاصله یک 
کیلومتری به درام، به سمت جاده ای که تابلو روستای 

وزنه سر را نشان می دهد شوید.
   غار خرمنه سر

این غار در کوه بلند و سر به فلک کشیده خرمنه سر 
و در ســمت شــمالی روســتای ده بهار قرار دارد. 
از برجســته ترین زیبایی هــای این غــار می توان 
به ســنگ های خارا و سنگ های ســفید آهکی که 
به صورت ستون و آویزه در این غار وجود دارد و مانند 
چلچراغ های زیبا از سقف آویزان هستند اشاره کرد. در 
این غار چاه ها و دره های بسیار خطرناک و لغزنده ای 
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 دخمه ها، این غار احتماالً 
از زیستگاه های انسان های نخستین بوده و از اهمیت 

ویژه ای در بین باستان شناسان برخوردار است.
   قلعه سمیران

این قلعه یا دژ از اصلی ترین ارکان مجموعه سمیران 
اســت که روی یک تپه مرتفع ســنگی واقع شده. 

آسان ترین راه دسترســی به قلعه از سمت شمال و 
رود قزل اوزن می گذرد. براســاس شواهد تاریخی و 
نوشته های محققان، بنای اولیه قلعه سمیران احتماالً 
به دوران قبل از اسالم برمی گردد و در قرن 6-5هجری 
از جایگاه ویژه ای برخوردار بــوده و همواره به عنوان 
کانون توجه حکومت های مختلف اسالمی قرار داشته 
است. این قلعه پس از طی دورانی پر فراز و نشیب 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 به عنوان قلعه دفاعی 
باعث شــده تا در دوران های مختلف، خسارت های 
قابل مالحظه ای به بنای آن وارد شود که البته کیفیت 
ساخت و بازسازی های نصفه و نیمه باعث شده تا این 

قلعه همچنان سرپا بماند.
   آتشکده گیالنکشه

یکی دیگر از جاذبه های 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 آیین های مذهبی بوده است. 
این بنا در بخش جنوبی روســتای گیالنکشه و روی 
بلندی های 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 می شود. بنای آتشــکده دارای گنبدی گرد و 
یکدست است که با سنگ هایی منظم و هم اندازه بنا 
شده و محیط داخلی آن تقریباً چهارگوش و مربعی 
شکل اســت. آثار به جای مانده از این بنا نشان از آن 
دارد که از قسمت فوقانی آن هم استفاده می شده که 
هم اکنون به دلیل تخریب قسمتی از آن قابل دسترس 

و مشاهده نیست.

   رفتار گردشگر مسئولیت پذیر
یکی از چالش هایــی که همه با آن 
در ســفر مواجه می شــویم رفتار 
آدم ها در شرایط مختلف و مواجهه 
با جاذبه های گردشگری است. در 
صنعت گردشگری هم همانند دیگر 
صنایع باید اصــول و آدابی رعایت 
شود تا هم از آسیب های احتمالی 
به این صنعت جلوگیری شــود و 
هم اصول حرفــه ای و اخالقی در 
زمان مواجهه رعایت شــود. کتاب 
رفتار گردشــگر مسئولیت پذیر به 
گردشگری پایدار و رفتار گردشگر 
در هنــگام ســفر و مکان هایی که 
گردشــگر تمایــل دارد بازدیــد 
کند توجــه کــرده و در 8فصل به 
گردشگری مسئوالنه، تصمیم گیری 
مصرف کننده، انگیزه گردشــگر، 
مصرف کننــدگان اخــالق مدار، 
ارزش ها و مصــرف اخالق مدارانه، 
گـردشـــگران مسئولیـت پـــذیر، 
 ارزش های گردشگران مسئولیت پذیر، 
بازاریابی گردشــگری مسئوالنه و 
پژوهش ها و یافته ها در این موضوع 

پرداخته است.

کتاب

پنجشنبه

شماره 163
29  اردیبهشت 1401 

در آخرین روزهای اردیبهشت سری زده ایم  به طبیعت زیبای شهرستان طارم در زنجان

سفر به هندوستان ایران
اقامت در هزارپیچ

این منطقه هم همانند بیشــتر مناطق طبیعی در کشــور 
بهشــتی برای دوســتداران و طرفداران مکان های بکر و 
زیباست. با شروع این فصل و گرم تر شدن هوا، افراد زیادی به 
سمت این منطقه حرکت کرده و معموالً برنامه ای برای بیش 
از ۲روز را برای خودشان درنظر می گیرند. منطقه طارم به 
لحاظ طبیعی بسیار غنی است و کوه و جنگل و رود و دشت را 
باهم می توان در اطراف آن به راحتی پیدا کرد. در شهرستان 
طارم هم همانند بسیاری دیگر از جاذبه های دیدنی کشور، 
اقامتگاه های بومگردی متعددی بنا شــده که قابل استفاده 
هستند. اگر شما جزو آن دســته از افرادی هستید که بکر 
بودن منطقه مجاب تان می کند تا در طبیعت کمپ بزنید، 
این منطقه برای شــما تنوع باالیی دارد اما اگر بعد از یک 
گشت وگذار روزانه تمایل دارید که شب را در مکانی مناسب 
بگذرانید، می توانید بــا رزرو یکی از این اقامتگاه ها با خیال 

راحت به سمت شهرستان طارم حرکت کنید.
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هنوز چیزی تمام نشده
 برخی رسانه ها از قطعی شدن انتقال بیرانوند

 به پرسپولیس خبر داده اند اما مبلغ رضایتنامه او 
مانع بزرگی بر سر راه این انتقال است

خودزنی های شفاهی
سه جمله یحیی گل محمدی در پرسپولیس 
که به ضرر او تمام شد و حتی صدای هواداران 

خودی را هم درآورد

1819

 روز مانده تا 
جام جهانی

پخش زنده روز

شنبه 7 خرداد 1401
لیگ قهرمانان اروپا  - فینال

لیورپول

رئال مادرید
23:30

برنامه بازی

چهارشنبه 4 خرداد 1401
لیگ کنفرانس اروپا  - فینال

آاس رم

فاینورد
23:30

جمعه 30 اردیبهشت 1401

رئال مادرید

بتیس
23:30

اللیگا اسپانیا

چلسی

لسترسیتی
23:30

لیگ برتر انگلیس

صعود به اورست
یعنی طالی المپیک

افسانه حسام فرد که در سکوت خبری به باالترين نقطه جهان رسيد، می گويد يک ميليارد 
تومان برای اين صعود هزينه کرده است بدون اينکه فدراسيون يا وزارت ورزش حمايتش کنند

پیش بازی

هفته

جشن در صدر 
جنگ در قعر

جنگ قهرمانی در لیگ برتر به پایان رسیده 
اما جنگ نایب قهرمانی، جنگ بقا و رقابت 
برای چهارم شدن ادامه دارد. امشب در 

هفته28 تراکتور و پرسپولیس مهم ترین 
بازی را برگزار می کنند

لیگ برتر فوتبال ایران امشب پیگیری می شود و 
هفته بیست وهشتم این رقابت ها با انجام 7بازی 
به پایان می رســد. در فاصله 3هفته تا پایان این 
مسابقات، بازی های هفته بیست وهشتم دیشب 
با جدال نساجی و هوادار آغاز شد اما سایر بازی ها 
امروز و امشب برگزار می شود. استقالل که هفته 
گذشــته قهرمانی اش را قطعی کــرد در 3هفته 
باقیمانــده فقط به دنبال رکوردشــکنی و حفظ 
افتخار شکســت ناپذیری اســت. پرسپولیس و 
سپاهان اما برای نایب قهرمانی رقابت می کنند 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 گل گهر 
هم امتیاز است و مس رفســنجان را هم با فاصله 
یک امتیاز پشت ســر خودش می بیند. گل گهر 
و مس امشب به ترتیب با نفت مسجدسلیمان و 
نفت آبادان بازی می کنند و جواد نکونام می تواند 
امیدوار باشد که خوزســتانی ها با متوقف کردن 
کرمانی ها راه را برای چهارم شــدن فوالد هموار 
کنند. فوالد هر دو تیم گل گهر و مس را در بازی 
رودررو شکســت داده و اگر در پایان فصل با آنها 
هم امتیاز شــود، دســت باال را برای رتبه چهارم 

خواهد داشت.

  جنگ بقا؛ آخرین امید شیراز
فجرسپاسی فرصت هایش را برای کسب پیروزی 
و فرار از سقوط یکی یکی از دست داده و می توان 
گفت مصاف امشــب با ذوب آهن آخرین فرصت 
این تیم خواهد بود. تیمی که 22هفته است پیروز 
نشده برای باقی ماندن 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 
ذوب آهن را آخرین امید شیرازی ها برای کسب 
پیروزی قلمداد کنیم. ذوب آهن 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 به ترتیب 
با گل گهر و ســپاهان بازی های سختی خواهند 
داشت. با توجه به بازی های باقیمانده در 2هفته 
آینده به نظر می رسد شانس مسجدسلیمان برای 

بقا بیشتر از 2تیم دیگر خواهد بود.

  جنگ نایب قهرمانی؛ کار یحیی سخت شد
پرسپولیس در ادامه بازی های سخت هفته های 
پایانی اش امشب در تبریز میهمان تراکتور خواهد 
بود. این بازی بعد از مدت ها بــا حضور هواداران 
برگزار می شود و یک بار دیگر هیجان بازی های 
بزرگ این دو تیم در روزهــای دور زنده خواهد 
شــد. آخرین بار که تراکتور توانست پرسپولیس 
را ببرد، گابریل کالــدرون روی نیمکت قرمزها 
نشسته بود و بعد از آن همه بازی های این دو تیم با 
برتری پرسپولیس تمام شد. تراکتور اگرچه ساکن 
رتبه های پایین جدول است اما از زمان بازگشت 
هواداران به ورزشگاه ها تمام بازی های خانگی اش 
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 
به نظر بازی آسان تری نسبت به سرخپوشان دارد. 
شاید 2تیم بعد از بازی  های امشب هم امتیاز 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 قطعی شــدن قهرمانی اش حاال به رکورد 
باالترین امتیاز در تاریخ لیــگ برتر و همچنین 
نخستین قهرمانی بدون باخت چشم دوخته است. 
اســتقالل با 5امتیاز از 3بازی باقیمانده می  تواند 
رکورد باالترین امتیاز در یــک فصل را جابه جا 
کند. همچنین آبی ها اگر در 3بــازی باقیمانده 
بیشتر از 2گل نخورند، رکورد بهترین خط دفاعی 
را هم می شــکنند. تیم فرهاد امروز با آلومینیوم 
روبه رو می شــود که یکی از 9مساوی استقالل و 
یکی از 10گل خورده این تیــم را در بازی رفت 

رقم زده است.

میلیچ که یک سال قبل استقالل را ترک 
کرد در این مدت فوتبال بازی نکرده  و 

هنوز تصمیمی برای ادامه فوتبالش ندارد

لیگ هرسال ضعیف تر می شود
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سپاهان

صنعت نفت

فجر 

شهرخودرو

مس

ذوب آهن

19:30
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21:30
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استقالل

آلومینیوم
21:15

تراکتور

گل گهر

پرسپولیس

نفت م.س
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20:00

پیکان

فوالد
18:30
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مظلومترینیاعجیبترین؟

واقعازحمتشدآقایگلمحمدی!

پسبیفایدههمنبوده!

ساکت الهامی که اخیرا بعد از قهرمان 
کردن نساجی در جام حذفی از این 
تیم اخراج شــده، در گفت وگوی 
کوتاهش با برنامــه فوتبال برتر 
احساساتی شــد و اشک ریخت. او 
از خودش به عنوان مظلوم ترین 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 نمی دانیم و به آن ورود هم نمی کنیم؛ 
فقط اینکه فکر می کنیم به جای »مظلوم ترین« باید از عبارت 
»عجیب ترین« مربی ایران در توصیف او اســتفاده کرد. مگر 
می شود یک مربی تا این حد احساساتی و هیجانی باشد؟ یک 
بازی کنار زمین داد و بیداد راه می اندازی، یک بار در رختکن 
جنجال می کنی، یک روز روی خط تلفن گریه می کنی. با این 

روحیات، می خواستی آسیا هم بروی؟

فتــح و فتوحــات امســال یحیی 
نیمکــت  روی  گل محمــدی 
پرسپولیس یکی، دو تا نیست. شاید 
از دست رفتن جام ها اتفاقی طبیعی 
باشد که باالخره برای هر تیمی در 
جهان رخ می دهد، اما بعضی کاستی ها 
در پرسپولیس قابل اغماض نیست. یکی از مهم ترین مصادیق 
این داستان عدم جوانگرایی اســت. طی این سال ها طوری در 
پرسپولیس به جوانان کم محلی شده که حتی نام یکی از بازیکنان 
این تیم هم در فهرست تیم ملی امید برای اردوی تدارکاتی عراق 
و مسابقات آسیایی در ازبکستان دیده نمی شود. از استقالل 3 
نفر و از سپاهان 2 نفر دعوت شده اند، 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 
نمی خواهد؟ تا کی می توان با همان نســل قدیمی در آستانه 

بازنشستگی پیش رفت؟

فوالد چند ماه 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 مهم ترین انتقال سال را داده بود. با این حال این بازیکن 
صرفا چند دقیقه در لیگ قهرمانان آسیا بازی کرد، به کار نیامد و 
جدا شد و رفت. حاال حمیدرضا گرشاسبی، مدیرعامل فوالد در 
این مورد می گوید: » زندگی اردویی گومز الگویی برای بچه ها 
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 سی دی آموزشی می خریدید، بهتر نبود؟

طلســم گل نزدن تیم پیکان باالخره 
در هفته بیســت وهفتم 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! پیکانی ها باالخره این هفته مقابل 
یک قعرنشــین دیگر یعنی پدیده به گل رسیدند تا طلسم گل نزدن 
آنها بعد از 622 دقیقه باطل شود. رکورد طوالنی ترین 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.

فجرسپاسی که طی 7مسابقه اخیرش فقط 
یک بار گل زده، این هفته هم در گلزنی و 
کسب امتیاز ناکام ماند تا یک گام دیگر به 
سقوط نزدیک شــود. حسرت شیرازی ها 
برای کسب پیروزی در لیگ برتر این هفته به 22بازی رسید که در نوع 
خودش رکورد جالب توجهی است. فجرسپاسی که امسال بعد از مدت ها 
به لیگ برتر بازگشته در 5 هفته 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 پیروزی اش را در هفته هجدهم کسب 

کرد و پیش از آن 17بازی بدون برد داشت.

رکورد 662 دقیقه ای اســتقالل در بسته 
نگه داشتن دروازه، به عنوان 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 وقت های تلف شده 
بازی با آلومینیوم در شهر اراک تسلیم شد. دومین رکورد برتر این فصل 
متعلق به گل گهر اســت که 574 دقیقه دروازه اش را بسته نگه داشته 
است. هم اکنون طوالنی ترین دقایق گل نخوردن را تراکتور و ذوب آهن 
دارند که از آخرین گل خورده  شان به ترتیب 130و 123دقیقه گذشته 
است. با توجه به اینکه برای هر تیم فقط 270 دقیقه تا پایان لیگ مانده، 

دیگر هیچ تیمی به رکوردهای استقالل و گل گهر نخواهد رسید.

پرســپولیس امروز در حالی به مصــاف تراکتور می رود 
که این بازی می توانست در فضایی بسیار جذاب تر 

دنبال شــود. تیم تبریزی امسال برخالف فصول 
گذشــته چندان قدرتمند نبود. آنهــا نه تنها در 
کورس قهرمانی قرار نداشــتند بلکــه تا همین 
اواخر برای بقا در لیگ می جنگیدند. با این حال 

2 پیروزی آنها برابر هوادار و مس رفســنجان در 
هفته های اخیر، خیال این تیم را از عدم سقوط راحت 

کرد. در نقطه مقابل هم پرسپولیس با نتایج بدی که در 
چند هفته اخیر گرفت، به طور کامل از کــورس قهرمانی خارج 
شد و جام را به استقالل واگذار کرد. بنابراین مسابقه امروز 2 تیم 
حساســیت جدولی چندانی ندارد. به هر حال اما پرسپولیس و 
تراکتور 2تیمی هستند که تقابل شــان با هم حائز اهمیت است. 

نکته جالب در مورد این بازی به آمار درخشــان یحیی 
گل محمدی مربوط می شود. سرمربی پرسپولیس 
از زمان بازگشت به جمع سرخپوشان در 5 دیدار 
برابر تیم تبریزی حاضر شــده که هر 5 بازی به 
نفع سرخپوشان پایتخت به پایان رسیده است. 
آخرین پیروزی تراکتور برابر پرسپولیس به دور 
رفت لیگ نوزدهم برمی گردد که هدایت قرمزها 
را گابریل کالدرون برعهده داشت و تراکتور با تک گل 
احسان حاج صفی 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 4 مسابقه 
دیگر در قالب لیگ برتر و ســوپرجام موفق به کسب برتری برابر 

تیم تبریزی شده است.

نكته بازی

متریكاآماربازی

صددرصد برد
آمار عجیب و غریب یحیی گل محمدی برابر تراکتور

بهروز رسایلی| بحث کامیابی یا ناکامی نیست. حتی 
اگر پرسپولیس امسال قهرمانی هایش در لیگ برتر 
را تکرار هم کرده بود، باز نمی شد از کنار بعضی مسائل 
عبور کرد. نکته مدنظر ایــن مطلب، خودزنی های 
شفاهی سرمربی سرخپوشان است. یحیی گل محمدی 
از زمان حضور در پرسپولیس مصاحبه های بحث برانگیز 
زیادی انجام داده است. خیلی از حرف هایی که او زده، 
رنگ و بوی بهانه جویی و فرافکنی داشته و حتی صدای 
هواداران خودی را هم درآورده است. ما اما همه اینها را کنار 
می گذاریم و به 3مصداق خاص می پردازیم؛ جمالتی عجیب 

که حواشی منفی زیادی را متوجه گل محمدی کردند.

10 روز قبل اوساگونا را خواستم
به طور کلی پروژه حضور یحیی گل محمدی در پرسپولیس 
بسیار پیچیده و شبهه دار دنبال شد. مدیران وقت باشگاه 
پرســپولیس وانمــود می کردند در حال تــالش برای 
نگه داشــتن گابریل کالدرون بودند، درحالی که چنین 
نبود و آنها از مدت ها قبل با یحیی به توافق قطعی دست 
یافته بودند. این وسط باشگاه شهرخودرو هم تحت فشار 
بود که رضایتنامه گل محمدی را صادر کند و البته به رغم 
میل باطنی این کار را انجام داد. درحالی که وانمود می شد 

همه  چیز روتین و درســت پیش رفته، گل محمدی 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 گل محمدی این روزهــا در فضای مجازی 
بسیار تکرار می شود؛ یک اظهارنظر خیلی عجیب که مشخص 
نیست روی چه حسابی بر زبان سرمربی پرسپولیس جاری شد. 
گل محمدی آبان پارســال البه الی غرولندهای همیشگی اش 
گفت: »همــه می دانند که بعــد از 5دوره قهرمانی جلوی تیم 
سنگ اندازی زیادی می شود و دوست ندارند این موفقیت ها ادامه 
داشته باشد. امیدوارم اشتباه کنم، ولی شاید خود من هم یکی از 
پروژه ها برای شکست و نابودی پرسپولیس باشم. امیدوارم این 
اتفاق نیفتاده باشد و اشتباه کنم.« هیچ کس نفهمید منظور یحیی 
چه بود. یعنی وزارت ورزش او را آورده که پرســپولیس را نابود 
کند؟ یعنی سرمربی پرسپولیس در تمام طول این مدت با چنین 

ذهنیتی مشغول به کار بوده است؟ احتمال خوش بینانه هم این 
است که یحیی آنقدر پرگویی کرده و بهانه گرفته که این جمله 
بی معنا هم ناخواسته از دستش در رفته است. همیشه آدمی که 

زیاد حرف می زند، زیاد هم گاف می دهد.

من بیشتر از بازیکنان پول گرفتم
یکی از آخرین جمالت جنجالی یحیــی گل محمدی همین 
یک ماه پیش از دهان او خارج شد. سرمربی پرسپولیس طبق 
معمول مشغول انتقاد از مشکالت مالی بود که گفت: »فصل دارد 
تمام می شود و بازیکنان ما فقط حدود 50درصد پول گرفته اند. 
البته خود من به خاطر نوع قراردادم بیشتر پول گرفته ام و حدود 
65درصد دریافتی داشته ام.« این جمله بسیار عجیب بود، چرا 
که سرمربیان معموال رویکرد متفاوتی دارند و همه تالش شان 
را می کنند تا ابتدا بازیکنان به منابع مالی دسترســی داشــته 
باشند. بازیکنی که بداند مربی اش برای او فداکاری می کند، با 
توان مضاعفی می جنگد، اما وقتی فوتبالیســت حس می کند 
سرمربی بیشتر از هر کس دیگری به فکر خودش است، داستان 
عوض می شود. شاید بخشی از افول انگیزشی این فصل سرخ ها 
هم ریشه در همین موضوع داشته باشد. آیا جنگجویی و انرژی 
و توان این روزهای بازیکنان پرســپولیس، مثال با دوران برانکو 

قابل مقایسه است؟
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خودزنی های شفاهی
3 جمله یحیی گل محمدی در پرسپولیس که به ضرر او تمام شد

از اسرار موفقیت فرهاد
مهدی رحمتی یکی از نخستین 
ستاره هایی بود که طعم برخورد 

انضباطی مجیدی را چشید
تقابل اســتقالل و آلومینیوم اراک در هفته 
بیست وهشــتم لیگ برتر، بیش از هر چیز 
دیگــری تحت تأثیر رویارویی 2 دوســت 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 می یافت و رفاقت زیر سایه 
حساســیت رنگ می باخت، اما حاال اینطور 
نیســت و انتظار می رود مجیدی و رحمتی 
برخورد گرمی با هم داشته باشند. برخالف 
بســیاری از بزرگان اســتقالل که دو به دو 
اختالفات خیلی زیادی با هم داشته اند، در 
ســابقه تعامــل مجیــدی و رحمتی تنش 
چندانی دیده نمی شــود. حتــی زمانی که 
فرهاد در لیگ هجدهم به عنوان 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 نظم گرایی 
مجیدی را در اســتقالل چشید. اواخر لیگ 
هجدهم پس از آنکه شــفر از استقالل کنار 
گذاشــته شــد، مجیدی به عنوان سرمربی 
موقت هدایت تیم را به دست گرفت و چند 
روز بعد مهدی رحمتی را جریمه کرد. چرا؟ 
چون کاپیتان باســابقه اســتقالل یک روز 
بدون هماهنگی و اطــالع غیبت کرده بود. 
کمتر کسی انتظار داشت مجیدی با رحمتی 
برخورد کند و حتی دستور رسانه ای شدن 
آن را بدهد، مخصوصا که او به عنوان سرمربی 
موقت مشــغول بــه کار بود و چشــم انداز 
طوالنی مدت هم نداشــت. فرهاد اما گربه 
را دم حجله کشت و امروز، 3 سال بعد از آن 
اتفاق می توان گفت یکی از اســرار موفقیت 

مجیدی همین مسئله بوده است.
در طول 3 مقطعی که فرهاد هدایت آبی ها 
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 خیلی هــای دیگر. خود فرهــاد می گوید 
حتی با برادرش فرزاد هم مهربان نبوده و او 
را به خاطر بی انضباطی از حضور در تمرینات 
منع کرده اســت. در نتیجه روشن است که 
حساب کار دســت بقیه هم می آید و فرهاد 
با یک تیم نه چندان پرستاره، یک قهرمانی 
مقتدرانه به دست می آورد. کسی که روز اول 
مربیگری اش رحمتــی را تنبیه کرده، دیگر 

از چه کسی قرار است واهمه داشته باشد؟

وز سوژه ر

جدول گلزنان

لیگ برتر ایران

کوین یامگا )استقالل( 10

گادوین منشا )مس( 13

لوسیانو پریرا )فوالد( 9

لیگ برتر ایران)جام خلیج فارس( -فصل بیست ویكم
امتیاز تفاضل گل گل خورد ه گل زد ه باخت مساوی برد  بازی ها تیم رتبه

37102763-27189استقالل1
27159338201854پرسپولیس2

27157539172252سپاهان3
27101253026442 گل گهرسیرجان4
2711972521442فوالد5
27118836261041مس رفسنجان6
34-2771372323پیكان7

134-2781091718هوادار8

334-2771371821آلومینیوم اراک9

433-2796121822ذوب آهن10

532-2788112126صنعت نفت آبادان11

829-2751482230نساجی12
725-27510122128تراکتور13

1920-27311131231نفت مسجد سلیمان14
1617-2721114925فجر سپاسی15

2216-27210151638شهر خودرو 16

هنوز چیزی 
تمام نشده

 برخی رسانه ها از قطعی شدن انتقال بیرانوند
 به پرسپولیس خبر داده اند اما مبلغ رضایتنامه 

او مانع بزرگی بر سر راه این انتقال است
امیرحسین اعظمی| علیرضا بیرانوند دروازه بان 
شــماره یک تیم ملی، چند روز پیش به صورت 
رسمی از بواویشتا جدا شــد و حاال درحالی که 
فصل نقل و انتقاالت آغاز نشده، تبدیل به یکی از 
مهم ترین سوژه های رسانه ها شده است. بیرانوند 
یک فصل در لیگ پرتغال حضور داشت که 8بازی 
انجام داد و با ثبت یک کلین شیت کار خود را به 
پایان رساند. او در مصاحبه های اخیرش تأکید 
کرده که می خواهد به فوتبــال ایران برگردد. 
بیرانوند 3روز پیش به ایران برگشت و حاال جدا 
از انجام بیزینس و کارهای شخصی در تالش است 
تا ماجرای انتقالش به پرسپولیس قطعی و رسمی 
شود. بیرانوند که در هفته های آخر لیگ نوزدهم 
از پرسپولیس جدا شده بود، پیش تر اعالم کرده 
درصورت پیشنهاد این تیم، اولویتش بازگشت 
به جمع سرخ پوشــان خواهد بود. رضا درویش 
مدیرعامل پرســپولیس و یحیی گل محمدی 
هم از بازگشت این بازیکن استقبال کرده اند. با 
وجود ابراز عالقه بیرانوند نسبت به پرسپولیس 
در هفته ها و ماه های گذشته، پایان قرارداد او با 
بواویشتا به منزله این نیست که بیرانوند می تواند 
تیم بعدی اش را انتخاب کنــد. این دروازه بان 
در خرداد13۹۹ با قراردادی 3ساله به آنتورپ 
پیوست و حاال یک سال دیگر از قراردادش باقی 

مانده تا به این ترتیب باشــگاه بلژیکی تبدیل 
به تصمیم گیر اصلــی در ماجرای گلر ملی پوش 

ایرانی شود.

  چالش پرداخت بند فسخ
باشگاه بواویشتا بند دائمی کردن قرارداد علیرضا 
بیرانوند به مبلغ یک میلیون یورو را فعال نکرد و 
حاال باشگاه پرسپولیس باید مبلغ سنگینی را 
برای جذب بیرانوند به باشگاه بلژیکی بپردازد. 
آنتورپ حاضر است با ۷00هزار 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 
یک چالش بزرگ است. برخی رسانه ها در ایران 
خبر داده اند که باشگاه پرسپولیس حاضر نیست 
پولی بابت رضایت نامه 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 رضایت نامه 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 

به بن بست برسد شاید انتقال قرضی )به شرط 
تمدید قرارداد با آنتورپ( را بپذیرد ولی هدف او 

جدایی قطعی از باشگاه بلژیکی است.

  چیزی مشخص نیست
روز گذشته دقایقی با بیرانوند صحبت کردیم ولی 
او تمایلی به انجام مصاحبه نداشت. این در حالی 
است که برخی سایت های 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 نمی دانم و صادقانه 
می گویم که در مورد رفتن به پرسپولیس هنوز 
هیچ چیز 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.« هم اکنون تمام هدف بیرانوند بازگشت 
به پرسپولیس اســت و او برای حفظ موقعیتش 
در تیم ملی نمی خواهد 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 رضایت نامه به 

باشگاه بلژیکی گرفته شود.

بیرانوند : باور 
کنید چیزی 

در مورد آینده 
نمی دانم 

و صادقانه 
می گویم که 

در مورد رفتن 
به پرسپولیس 
هنوز هیچ چیز 

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
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اشک ها و لبخندها در برنابئو
فردارئالمادریدبرایقهرمانی53اللیگاجشنوبرایجداییبعضیهاعزامیگیرد

درفاصله8روزماندهتافیناللیگقهرماناناروپا،رئالمادریدآخریندیدار
خودرادراللیگابرگزارمیکندتانســبتبهلیورپولکهیکشنبهآیندهدر
لیگبرتربازیدارد،2روزبیشتراستراحتکند.بازیهایهفتهپایانیاللیگا
یکشنبهوبهصورتهمزمانبرگزارمیشوداماچونقهرمانیرئالوسهمیه
لیگاروپایرئالبتیسازپیشقطعیشده،ایندوتیمفرداشبدرسانتیاگو
برنابئوباهمروبهرومیشوند.اینجشنرســمیقهرمانیرئالدراللیگای
اینفصلاستواحتماالبرنامهایپرسوزوگدازبرایجداییمارسلووشاید
گرتبیلوایسکوکهنسبتبهمارسلوهمدلیکمتریبهخودجلبمیکنند.
رئالامشبدرورزشگاهسانتیاگوبرنابئورسماسیوپنجمینقهرمانیدر
اللیگاراجشنمیگیرد.آنها24بارهمنایبقهرمانشدهاند.بارسا26قهرمانی

و27نایبقهرمانیدارد.
فعالدرمادریدهمهحواسهابهفینــالهفتمخردادوهمچنینتصمیم

امباپهبرایماندندرپاریسیاآمدنبهپایتختاسپانیامعطوفاست.امیر
قطرورئیسجمهورفرانسهدرروزهایاخیرباامباپهتماسگرفتهاندتااورا

متقاعدبهماندندرپاریسنژرمنکنند.رئالمادریدبایدبا2
کشورثروتمندبجنگد.

رئــالبــایکامتیــازدراینبــازیبــهامتیازات
اتلتیکومادریددرفصلپیشمیرســدکهقهرمان
شدهبود.رئالیهافصلپیش2امتیازازقهرمانکمتر

جمعکردهبودند.
برایچهارمینفصلپیاپیامتیازاتتیمقهرمان
لیگبه90نمیرســد.اگــررئالفرداشــبببرد،
بهترینعملکردامتیازگیریراازفصل2017-18

بهاینسوخواهدداشت.

محمد زارعی|  هروویه میلیچ، مدافع چپ کروات استقالل یکی از چندین بازیکن خارجی است که در سال های 
اخیر به دلیل اختالف های مالی و عدم پرداخت دستمزد، لیگ ایران را ترک کرده اند. میلیچ در تیرماه 1400اقدام 
به فسخ قرارداد با استقالل کرد و درحالی که حدودا یک سال از رفتنش گذشته هنوز هیچ توافقی میان او و 
باشگاه استقالل رخ نداده است. طی روزهای اخیر برخی از رسانه ها خبر داده اند که میلیچ به درخواست باشگاه 
استقالل برای توافق درخصوص دریافت مطالباتش جواب رد داده است. همین موضوع باعث شد بعد از مدت ها به 
سراغ او برویم و از طریق مدیر برنامه های ایرانی اش علیرضا بهرامی گفت وگویی با او داشته باشیم. مدافع 33ساله 

و بازیکن سابق تیم های فیورنتینا و ناپولی در این گفت وگو به سؤاالت همشهری ورزشی پاسخ داده است.

  در خبرها آمده بود که حاضر نشــدی 
برای دریافت مطالبات با مدیران استقالل توافق 

کنی و همه  چیز را به رأی فیفا سپرده ای. 
متأسفانهبایدبگویماینچیزیکهازشمامیشنوماشتباه
است.منبعدازترکاستقاللازطریقافرادمورداعتمادم
درایرانباباشگاهاستقاللدرارتباطبودمومیخواستمبا
آنهابهتوافقبرسمولیهیچاقدامیازجانبباشگاهندیدم.
آنهاهیچاقدامیبرایتعاملبــامنانجامندادندواینکه
پیشنهادیازجانبباشگاهبهمنشدهومنقبولنکردم

کامالدروغواشتباهاست.

   دوست نداری این موضوع دوستانه حل 
شود؟ هواداران استقالل از تو خاطرات خوبی دارند 

و با این وضعیت ممکن است دلخور شوند.
همانطورکــهبارهاگفتــماینموضوعهیــچربطیبه
رابطهمنوهوادارانندارد.منهمیشــهعشقومحبت
آنهادریادممیماند.همیشــهبینهواداراناستقاللو
شماره33تیمشــانیکرابطهمثبــتودوطرفهوجود
داشتوهمیشهآنرابطهخوببینماباقیمیماند.این
بحثهاییکهداردمیشــودبینمنونفراتیدرداخل
باشگاهاستکهخیلیازآنهانامهربانیوبیاحترامیدیدم.
وقتیمنباشگاهاستقاللراناخواستهوبهاجبارترککردم
حتییکبارهمحاضرنشدندتماسبگیرندوجویایحالم
شوند.حتیحاالکهمجبورشدمشکایترابهفیفابرسانم
هنوزهیچاقدامیازسویباشگاهاستقاللصورتنگرفته

است.

  از لحاظ فوتبالی االن وضعیت ات چطور 
است و کجا بازی می کنی؟

مندرخانهکنــارخانوادهامهســتم.واقعادارملذت
میبرمچونمدتیبودپیشآنهــانبودموواقعاازاین
موضوعخوشــحالمکهکنارشانهســتم.االندارم
کســبوکارهایخارجازفوتبالــمراانجاممیدهمو
اینتابســتاندرموردفوتبالمتصمیممیگیرمکهبه
بازیکردنادامهبدهمیانه!بعدازسختیهاییکهدر
استقاللودورانبعدازآنکشیدم،مشکلاستوارد
یکچالشجدیدشوم.بایدبنشینمفکرکنمکهزندگی
فوتبالیامراچگونهپیشببرم.ولیخیلیخوشحالموبا
یکحالخوبدرموردآیندهامتصمیمخواهمگرفت.

  وضعیت استقالل را تا چه حد پیگیری 
می کنی؟

اینفصلپیگیربازیهایاســتقاللبــودمواالنهم
میدانــمدر3هفتهبهپایانلیگبــااختالف9امتیاز
قهرمانشــدهاند.از10هفتهماندهبهپایانلیگمن
پیگیرمسابقاتبودمومیدانســتماستقاللقهرمان
میشود.چونرقبایهمیشگیاستقاللشرایطخوب
سالهایقبلراندارندوآنچنانقویظاهرنشدهاند.
البتهبایدتأکیدکنمازموقعیکهمنبهلیگایرانآمدم
وبازیهارادنبالکردهاماحساسمیکنملیگایران
سالبهسالضعیفترمیشودواینخبرخوبیبرای
فوتبالایرانوبهخصوصتیمملیایراننیست.ولیتنها
نکتهمثبتایناستکهاستقاللقهرمانمیشودوجام
رامیبرد.اینیکخبرخوببرایهمهآبیدالن
ازجملهمناســتکهباعثخوشحالیمان
میشود.آنهمبعداز10سالکهنتوانسته

بوداینعنوانراکسبکند.

  به نظر شــما دلیل 
اصلی اینکه استقالل در چند 
سال گذشــته نتوانسته بود 

قهرمان لیگ شود چیست؟
دالیلخیلیزیادومتعددیبودکه
منبهآنهابرخوردمولیبهتراســت
راجعبهآنهاحرفنزنیمچوناستقاللاین
فصلقهرمانشد.هیچوقتنبایددرگذشته
دســتوپازدچوندراینصورتنمیشودروبه
آیندهروشنقدمبرداشــت.حاالکهاستقاللقهرمان
شــده،دیگرکســیراجعبهعدمموفقیتاینتیمدر
10سالقبلصحبتنمیکند.همهمیگوینداستقالل
قهرمانلیگاستوبرایفصلآیندههممدافععنوان

قهرمانیخواهدبود.

  نظــرت دربــاره قرعه ایــران در 
جام جهانی 2022قطر چیست؟

دربارهتیمملیایرانمیدانمکهقبلازاسکوچیچشرایط
خوبینداشتوحتیخیلیهاباورنداشتندایرانازمرحله
مقدماتیباالبیاید.ولیوقتیاسکوچیچآمدتمامبازیها
رابردوبهمرحلهبعدرسیدند.تاجاییکهخاطرمهست
ایرانتاحاالبهاینراحتیبهجامجهانیصعودنکرده
بود.احســاسمیکنمایرانمیتواندازگروهشدر
جامجهانیصعودکندواینفقطمنوطبه90دقیقه
بازینمیشود.روندآمادهسازیوخیلیشرایطخوب
دیگرکهبایدبرایتیمملیفراهمشودجزوفاکتورهای
تعیینکنندههستند.امیدوارماینموفقیتبرایایران
اتفاقبیفتدچراکهاتفاقخیلیخوبیهمبرایاسکوچیچ

وهمبرایمردمایرانخواهدبود.

  تو در ســطوح باالی فوتبال اروپا 
بازی کردی و بعد پا به فوتبال ایران گذاشــتی. 

تفاوت های این دو فوتبال در چیست؟
میتوانمبگویماختالففاحــشوتفاوتزیادیبین
فوتبالایرانواروپاوجوددارد.آنطورکهمندرفوتبال
ایراندیدهام،فوتبالیستهاخیلیجنگندهاند.ازلحاظ
فیزیکیومقاومتیتواناییهــایخیلیخوبیدارند
ولیازنظرتکنیکیقابلقیاسبااروپانیســتند.
تفاوترادرآنجامیشــوددیدکهوقتی
بازیکنانبرترایرانبهاروپاترانســفر
میشوندتازهمســائلتکنیکیو
تاکتیکیرایادمیگیرندچون
تاآنزماناصالبرخوردیبا
اینمسائلنداشتهاند.بهنظر
مناینضعفبزرگفوتبال
ایراناســت.بایدازپایهها
شروعکنندوازاینلحاظ
کیفیتشــانراباالببرندو
اینچیزیاستکهاختالف
فوتبالایرانبااروپارانشــان

میدهد.

 لیگ ایران 
هرسال ضعیف تر می شود
هروویهمیلیچکهیکسالقبلاستقاللراترککرددراینمدتفوتبالبازی
نکردهاست.اودرگفتوگوباهمشهریمیگویدبعدازمشکالتیکهدراستقالل

داشتم،هنوزتصمیمیبرایادامهفوتبالمندارم

باپیروزی2بــریکلیورپولبرســاوتهمپتون،جنگ
قهرمانیدرلیگبرتربههفتهپایانیکشیدهشد.کلوپ
کهبا9تغییرتیمشرابهمیدانفرستادهبود،توانست
امیدهایقهرمانیراحفظکند.حاالیکشنبهاگراستیون
جراردبتواندبااستونویالیکامتیازازمنچسترسیتی
بگیردولیورپولبرولوزپیروزشود،قهرمانیبهقرمزها
میرسدوکلوپنخستینباریکجامرابرایلیورپول
2بارمیبرد.درغیراینصورتوباپیروزیمنســیتی
یاتوقــفلیورپولدرایســتگاهآخــر،گواردیوالبرای

چهارمینبارقهرمانلیگبرترخواهدشد.
یکســناریویعجیبدیگرهموجوددارد؛اینکه
اتفاقاتیباورنکردنیبیفتدوبرایتعیینقهرمانفصل،
یکدیدارتکراریوپلیآفوفینالبینسیتیولیورپول
برگزارشــود.ایناتفــاقدرحالیرخخواهــددادکه
منچسترسیتیبانتیجه6برصفربهاستونویالببازدودر
بازیهمزمانلیورپولباولوز5-5مساویکند.هماکنون
تفاضلگلسیتی6گلازرقیببهتراست.اگرایناتفاق
بیفتدگلهایزدهوخوردههر2تیمدرعددهای92گل
زدهو30گلخوردهباهمبرابرمیشودوباامتیازاتبرابر،

سرنوشتقهرمانیبهبازیتکراریسپردهخواهدشد.

درهرســناریوییغیرازاین؛اگرهر2تیمدرهفته
پایانیببازندیامســاویکنندیاببرند،سیتیقهرمان
میشود.اگرسیتیمساویکندولیورپولببازد،بازهم
سیتیقهرمانخواهدشد.اگرســیتیببازدولیورپول
مساویکندبازهمجامبهسیتیمیرسد.لیورپولتنها
درصورتیقهرمانمیشودکهســیتیامتیازازدست

بدهدوخودشبرندهبازیپایانیباشد.
لیورپولهماکنون89امتیازکســبکردهوممکن
اســتدرهفتهپایانیامتیازاتخودرادراینفصلبه
عدد92برســاندکهبازهمبرایقهرمانیکافینخواهد
بود.ایــندرحالیاســتکهمنچســتریونایتد7باربا
امتیازیکمتراز86،عنوانقهرمانــیاینرقابتهارا
بهخوداختصاصدادهاســت.حاالسؤالاینجاستکه
رقابتبینگواردیوالوکلــوپباعثباالرفتنامتیازات
تیمقهرمانشدهیاافتتیمهاییمثلآرسنالومنچستر
و...؟لیگضعیفترشــدهیادوتیمباالیجدولخیلی

قویترشدهاند؟
میلنرکهمثلهمیشــهدرپســتغیرتخصصیو
اینباردردفاعراستبازیمیکرد،درنیمهاولمقابل
ساوتهمپتون5موقعیتگلبرایلیورپولخلقکرد.او

با36سالو133روزســنبعدازاسکولز،بهمسنترین
بازیکنیتبدیلشــدکهاینتعــدادموقعیتراخلق
میکند.آخرینبارپلاســکولزدرآوریل2012برای
منچستریونایتدمقابلکویینزپارکرنجرزبا37سال
و144روزسن،5موقعیتدریکبازیلیگبرترایجاد

کردهبود.
لیورپولبرایسومینباردراینفصلدرمسابقههایی
کهمانهوصالحهمزماندرترکیبنبودندپیروزشــد؛

کریستالپاالس،برنتفوردوساوتهمپتون.
لیورپولتنهاتیمیاستکههنوزدریکبازیلیگ
درسال2022شکســتنخوردهودر18بازیاولخود
درسالجاری15بردو3تساویبهدستآوردهاست.در

ژانویه2022آنها14امتیازازسیتیعقببودند.
لیورپولبــازدن2گلبهســاوتهمپتونبهرکورد
550گلزدهدرلیگبرترزیرنظریورگنکلوپرسید.
آنهادربازیهایخارجازخانهلیگنیزبهرکورد250گل

رسیدند.
ساوتهمپتوندر2بازیاینفصل،2تساویازسیتی
گرفتهوتنهادرمرحلهیکچهارمنهاییجامحذفیبه

اینتیمباختهبود.

08
جوئل ماتیپ در هر 

۸ بازی لیگ برتری که 
موفق به گلزنی شده 

لیورپول به پیروزی 
رسیده. او در ۱۲۵بازی 

در لیگ برتر، تنها 
۱۰ بازی را باخته؛ یعنی 
۸درصد. این کمترین 

درصد باخت بین 
بازیکنانی است که 

حداقل ۱۰۰ بازی را در 
تاریخ لیگ برتر انجام 

داده اند. ماتیپ در 
۱۰۸مسابقه در ترکیب 

حاضر بوده است

سرنوشت سقوط هم در دست جرارد است
اسطورهلیورپولدراینفصلهممیتواندقهرمانلیگراتعیینکندوهمیکتیمرابهدستهپایینتربفرستد

برایاینکهتعدادبازیهایتیمهادرجدوللیگبرتردرعدد37برابرشود،
امشب3بازیدرانگلیسبرگزارمیشودکهخیلیهمکماهمیتنیستند؛

اورتون-کریستالپاالس،استونویال-برنلیوچلسی-لسترسیتی.
باشکستاینهفتهآرســنالمقابلنیوکاسلسهمیهچلسیبرایلیگ
قهرمانانفصلآیندهقطعیشــد.حاالتنهاخطریکهقهرمانفصلگذشتهاروپا

راتهدیدمیکند،سقوطبهردهچهارموحضوردرپلیآفاست.تاتنهام
2امتیازازچلســیکمترداردواگرچلســینتواندهر2دیدار

باقیماندهراببرد،تاتنهامباپیروزیمقابلنوریچدرهفته
آخرمیتواندبهردهسومبرسد.درهرصورتچهتاتنهام
سومشودچهچهارمیاحتیپنجم،ایندومینباری
خواهدبودکهآنتونیوکونتهبهعنوانسرمربییکتیم
درلیگهایسطحاولفوتبالاروپادررتبهایغیرازاولی
یادومیفصلرابهپایانخواهدبرد.اودرفصل18-2017با
چلسیپنجمشــد.چلســیبرایقرارگرفتندرردهسوم
جدولتنهابهیکامتیازاز2بازیباقیماندهخودنیازدارد.

یکخبرحاشــیهایدیگر؛توماستوخلمیخواســت
کریستنسنرادرفینالجامحذفیدرترکیباصلیقراردهد،اما

اینبازیکنبهدالیلنامعلومیبهمربیگفتکهآمادهبازینیست.

اومصدومیتیراهمبهکادرپزشــکیاعالمنکردوصبحروزبازیهتلراترککرد.
کریستنسنبهزودیبهبارسلونامیپیونددواحتماالمیخواستهریسکمصدومیت
دراینمسابقهراکمکند.حاالدرباشگاهچلسینسبتبهاواحساسبدیپیداشده.
پیشتربارسلونابازیکنانراترغیببهیاغیگریمیکردتاباشگاهشانرابهفروشراضی
کنندامااینبارمدافعدانمارکیبدونمشکلیبابارسابهتوافقرسیدهبودتادرپایانفصل

بهصورترایگانبهاینتیمبرود.
استونویالیکشنبهبایدسیتیرابهنفعلیورپولمتوقفکندتادر
تعیینقهرمانلیگنقشداشتهباشد.اینتیمحاال3روزپیشاز
اینبازیبایددرسرنوشتسقوطیکیاز2تیمبرنلیواورتون
همنقشایفاکند.شایداستیونجراردکهاسطورهلیورپول
اســتبدشنیایداســتونویالبهبرنلیببازدتاشرایط
سقوطاورتونکهدشمنورقیبهمشهریلیورپولاست
بهدستهپایینترفراهمشود.پیروزیاستیونجرارددر
اینبازیمیتواندبههمبازیسابقاودرتیمملیانگلیس
یعنیفرانکلمپاردکههماکنونسرمربیاورتوناست،
کمککند.جرارداینروزهابرایخودشبازینمیکند
وبرایمشخصشدنسرنوشتتیمهایدیگرتیمشرابه

میدانمیفرستد.

اورتون
اینهفتهبــهبرنتفوردباخت

وگرنــههماکنــوندغدغــهســقوط
نداشــت.هماکنوناورتون2امتیــازازبرنلیو
یکامتیازبیشترویکبازیکمترازلیدزدارد.برد
برکریستالپاالسمیتواندبقایتافیهاراتضمین
وبازیهفتهپایانیرابرایاینتیمتشــریفاتیکند
چوندراینصورتفاصلهامتیازنسبتبهلیدزبه

4امتیازافزایشمییابد.تیمهایواتفوردو
نوریچسقوطشانقطعیشده

اســت.

سال هایی 
که در استقالل بودم خیلی 

سختی ها کشــیدم ولی در 
قبالش محبت و عشق هواداران 
را نمی توانم فراموش کنم و باعث 
شــدند برای من یک قلب آبی 
باقی بماند. برای تیم ملی ایران 

و باشگاه سابقم استقالل 
آرزوی موفقیــت 

می کنم.

یــک
مشکل بزرگ که من 

دیدم مســائل زیرساختی 
اســت. فقط تعــداد خیلی کمی 

ورزشــگاه دیدم که از امکانات خوبی 
برخوردار بودند. اســتادیوم، زمین خوب 

و امکانات کلی که یک باشــگاه حرفه ای 
باید داشته باشد. ما می بینیم که خیلی 
از باشگاه ها می خواهند به رقابت های 

آســیایی بروند اما واجد شرایط 
نیستند. در کل امکاناتی که باید 

داشته باشــند را ندارند.

تی نچلو آ
کهدربازیبــاکادیسبه

بیشــتربازیکناناصلیاستراحت
دادهبود،حاالآنهارابرایهماهنگشدن
بیشتردرترکیبنیازدارد.بنزما،مودریچ،
وینیسیوسوکورتوابهترکیببرمیگردند.

بنزما5روزاســتراحتکــردهودر
مرخصــیبــودهاســت.

27
ایبراهیما کوناته در ۲7 دیداری که برای 

لیورپول به میدان رفته، این تیم رنگ 
باخت را ندیده؛ ۲۲ برد و ۵ تساوی

همه سناریوهای احتمالی برای 
تعیین قهرمان لیگ برتر

یکشنبه
 سرنوشت
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افقی:
 1- گرداگرد دهان- دیدن اجرام 
آسمانی به کمک تلسکوپ- زین 

و برگ اسب- دریافت 
2- نویسنده نروژی رمان فلسفی 

دنیای سوفی- کتف
3- پســوند شــباهت- نوعی 
بازی بــرای ســنجش مهارت 
هدف گیری- سوره صدوهفتم 

قرآن
4- خنک کن- ســمت چپ- 

بستر
5- بازشدن غنچه گل- فرشته 

مهر در آیین زرتشتی
6- مشهور- دشنام گو- زاپاس

7- مــدت زمان طوالنــی- از 
اجزای چشم- تکرار حرفی

8- فرمانده- از بزرگ ترین جزایر 
ایتالیا- نوزاد گوسفند

9- تپه کوچک- از روی اجبار- 
ضربه ای در بدمینتون

10- سخن، گفتار- روغن نخل- 
شیطان

11- سرشــار-  ســاز بــادی 
بلوچستان

12- وعده داده شده- تکیه کالم 
درویش- آدمکش

13- ســر و ته- توهین آمیز- 
کامیون ارتشی

14- نوعــی خط کش- آخرین 
پادشاه فرانســه که در انقالب 

فرانسه اعدام شد
15- سرزنش- مجموعه ای 
از داده هــای مرتبــط در 
کامپیوتر- از الفبای فارسی- 

صوت شگفتی
  

عمودی:
1- اجــداد- لبخنــد به لب 

دارد- زائو ترسان
2- نــور کــم- از خواهران 

برونته- ورزشی رزمی
3- تقویــم- از شــبکه های 
برون مــرزی  تلویزیونــی 

صداوسیما
4- عریان- بی حرکت شدن- 

حشره نیش دار
5- شکار- ماورا- نام کوچک 

هیتلر
6- پست فطرتی- خانم کارآگاه 
داســتان های آگاتاکریستی- 

نغمه
7- محتاج غذا- اســتخوانی 

در گوش- حرف دهن کجی
بین المللــی  انجمــن   -8
حمل ونقل هوایــی- به حد 
اعتدال رساندن- اثر تربیتی 

ژان ژاک روسو
9- تکــرار حرفــی- یاقوت 

سرخ- بی خبر از خود
10- پیامبــری کــه خانه 

کعبــه را بنــا نهــاد- پیوســته- 
پرجمعیت ترین شهر در مرکز چین
11- خویشــاوندی- دوســتان- 

گهواره
12- امانتی- دو رنگ- همسر مرد

13- از عالئم نگارشی- بازی مفرح 
روی میز لبه دار

14- آغشــته به خون- انحراف- 
پرنده لذیذ گوشت

15- خــــواری- حــــاصل- 
15نمایشنامه ای از اسکار وایلد ایرلندی

بساتشگتعيباقا
رهندرپسيساورك
جيوهيرونلاسيب
الاماسجاملتشا

يندينتويدارت
فاكساشمشكمخفا
لفتنمتكرشيقن

ناهجفصنناهفصا
كدبيتوفنيكهك
ليسگوررددرمتم
وتوالتيكاتهر
نانبلگنرينديب
چملايرايوايوس
يگنزربينسوسرت
نانمسجمكانلوه

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 4209
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

596437812
823519467
714826593
481962375
657381249
239754681
962145738
148273956
375698124

متوسط

 7   8     
 3 8   4    
5 2        
4   2   7  6
  9 3  1 5   
8  7   5   3
       5 9
   1   3 6  
    6   2  386291574

129457638
745863912
463918725
257634189
891572346
972345861
534186297
618729453

ساده

متوسط

671982435
938514672
524736981
453298716
269371548
817645293
346827159
782159364
195463827

سخت

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

ساده

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

   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؟
از ســال1378کوهنوردی می کنم و 7-6 سال است که 
فعالیت های برو ن مرزی ام را شروع کرده ام. آخرین صعودم 
را مهر ســال1400انجام دادم. به ماناســلو رفتم که جزو 
قله های باالتر از 8هزار متر اســت. این صعــود برای زنان 
ارزش مدال طالی جهانی را دارد اما هیچ  کجا خبری از این 

صعود منتشر نشد.

  بعد از این صعود مصمم شدید به اورست 
بروید؟

هر کسی که کوهنوردی را به عنوان ورزش انتخاب می کند، 
صعود به اورســت هدف اصلی اش می شود. صعود به همه 
قله های باالی 8هــزار متر به اندازه طــالی 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 8 هزار متر بروی و خــودت را محک بزنی. بعد 
 از اینکه به ماناسلو رفتم، دیدم توانایی صعود به اورست را 

دارم.

  هزینه های سفر با خودتان بود؟
بله، همه هزینه ها را خودم دادم. نه اسپانسر داشتم و نه از 

فدراسیون و وزارت ورزش پولی گرفتم.

  خودتان نخواستید یا کمک نکردند؟
جذب اسپانسر در رشته کوهنوردی سخت است و این کار برای 
زنان سخت تر. بعد از بازگشت از ماناسلو 7-6 ماه 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 

هزینه ها را تامین کردم و هزینه ها هم خیلی باال بود.

  چقدر شد؟
باالی یک میلیارد تومان.

  چطور تامین کردید؟ مثــل زنده  یاد لیال 
اسفندیاری خانه فروختید؟

زمین داشتم و می خواستم بفروشم ولی چون دیدند من 
به پول نیاز دارم می خواستند با قیمت کم بخرند و به خاطر 
همین منصرف شــدم. وام گرفتم و خــودم هم پس انداز 

داشتم. وام هم یک هفته مانده به پایان سال آماده شد.

  روزهای قبل از صعود بیشــتر باید روی 
تمرین و آمادگی  بدنی  و ذهنی تان تمرکز می کردید اما 

به دنبال پول بودید. استرس نداشتید که وام ندهند؟
وقتی می خواهی 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، ثبت نام و... را داشتم.

  چرا فدراسیون از شما حمایت نکرد؟
اردو داشتیم و در اردو گفتند که شما هنوز توان صعود به 

اورست را ندارید!

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

دستشان درد نکند.

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

22فروردین سفر از ایران شروع شــد و 24اردیبهشت به 
قله صعود کردم. صعود به اورســت 45 تــا 60 روز طول 
می کشــد چون بدن نیاز به هم هوایــی دارد ولی بدن من 
خیلی زود به شرایط عادت کرد. در منطقه ایران صعودها 
تابستان انجام می شود اما در منطقه نپال صعودها را مهر 
یا فروردین و اردیبهشت انجام می دهند چون با گرم شدن 
هوا شکاف  یخچال ها باز می شود و احتمال ریزش هست. تا 
قبل از قله، یک کمپ پایه داریم و 4کمپ اصلی. خیلی ها 
از منطقه خومبو که کمپ پایه آنجاست وحشت دارند اما 
وقتی من به آنجا رسیدم به خودم گفتم اینجا همانجایی بود 
که باید می آمدم. آنجا پر از توده های بزرگ برف و یخ است 
و هر لحظه ممکن است ریزش کند اما برای من زیباترین و 

عجیب ترین جایی بود که می دیدم و جاذبه زیادی داشت.

  پروسه هم هوایی تان چقدر طول کشید؟
3-2 نوبت به کمــپ یک و دو رفتیم و آنجــا خوابیدیم تا 
بدن  هایمان عادت کند. دو بار هم بــه ارتفاع 6 هزار متری 
رفتم. ارتفاع 6500متر و 7هــزار متری را هم رفتم تا بدنم 
برای ارتفاع باالی 8هزار متر آماده شود. 4اردیبهشت که 
اعالم کردند هوا خوب است، صعود را انجام دادم و ساعت 8و 

10دقیقه صبح روی قله بودم.

  اسم اورست خودش به تنهایی بزرگ است و 
استرس دارد. وارد منطقه که شدید، نترسیدید و نگران 

نشدید که نتوانید صعود کنید؟
برای خودم شعاری دارم و همیشه تکرارش می کنم و به 
دوستانم هم می گویم که در هر شــرایطی رویاهایتان را 
دنبال کنید. در جامعه، ما زنــان یاد نگرفته ایم که دنبال 

رویاهای خودمان باشیم. خانواده، کار و... جزو اولویت ها 
هســتند اما یک زن نباید خودش را فراموش کند و باید 
برای خودش زندگی شــخصی و  رؤیا داشته باشد و برای 
رســیدن به آن رؤیا 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 می کردم رسیدن 

به آن باال بود.

  وقتی رسیدید چه شد؟
حس خیلی خوبی داشتم. حس رسیدن، حس رهایی .

  چند دقیقه روی قله بودید؟
حدود 12تا 13دقیقه. به انــدازه ای که بتوانم یک ویدئو و 
چند عکس بگیرم. خیلی هوا سرد بود و نمی شد بیشتر ماند.

  بعد از این قرار است چه اتفاقی بیفتد؟
بعضی از کوهنوردها هدفشــان صعودهای فنی اســت، 
بعضی ها می خواهند بــه 7قله مهم 5قــاره بروند و برای 

بعضی ها هم مثل من صعودهای 8هزار متری مهم است.

  ورود به باشگاه  8هزارتایی ها؟
برای ورود به این باشگاه باید به 14قله صعود کنی. هزینه ها 
باالست. من چون با هزینه  شخصی صعود می کنم در چند 
سال آینده شاید بتوانم به دو سه قله دیگر بروم. می خواستم 
اورست و لهوسته را با هم صعود کنم اما هزینه راکه اعالم 

کردند دیدم دیگر در توانم نیست و منصرف شدم.

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

پزشک عمومی  هستم و به عنوان پزشک کوهستان هم کار 
می کنم. اگر عشق و عالقه باشد، سختی ها کوچک می شوند. 

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

بزرگ انجام می دهند.
قطعا تصور همین است. خیلی ها نمی دانند بجنورد کجاست 
و چقدر ورزشکار دارد. بجنورد ورزشکار خوب زیاد دارد و 

من کوچکشان هستم.

صعود به اورست
یعنی طالی المپیک

افسانه حسام فرد که در سکوت خبری به باالترین نقطه جهان رسید، 
می گوید یک میلیارد تومان برای این صعود هزینه کرده است بدون اینکه 

فدراسیون یا وزارت ورزش حمایتش کنند

لیلی خرسند |  نوشته: »دیوانگی پوشــیدن لباس سیمرغ است، چیزی که تو دیگر مجبور نیستی 
رفتارت را توجیه کنی.« دیوانگی؟ شاید دیوانگی باشد که یک میلیارد 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 حسامی فرد روز 
24اردیبهشت تصویر خودش را روی قله اورست ضبط کرد و تا زمانی که این تصویر را روی صفحه 
اینستاگرامش به اشتراك نگذاشت خبری از این اتفاق مهم منتشــر نشد. همانطور که وقتی قله 
8 هزار و 163متری را فتح کرد، کسی ندید و نشنید. نه تنها او که در کوهنوردی، زنان دیگر هم دیده 
نمی شوند. 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 حسامی فرد حتی فدراسیون کوهنوردی 
هم حاضر نشد خبری از این صعود روی سایت منتشر کند. این در حالی است که حسامی فرد رئیس 

هیأت کوهنوردی خراسان شمالی است.

باالی یک 
میلیارد تومان 

برای رفتن به 
اورست هزینه 
کردم.چون با 

هزینه  شخصی 
صعود می کنم 

در چند سال 
آینده شاید 

بتوانم به دو سه 
قله دیگر بروم. 

می خواستم 
اورست و 

لهوسته را با 
هم صعود کنم 
اما هزینه را که 

اعالم کردند 
دیدم دیگر در 
توانم نیست و 
منصرف شدم

تاراز- پیکان، سانتوری- شهداب
تاراز قزاقســتان و ســانتوری ســانبرد ژاپن به مرحله 
نیمه نهایی والیبال جام باشــگاه های 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، 
25-20و 25-22 نتایج ست ها 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 به نظر 
نمی رسید شهداب کار سختی برای شکست دادن نماینده 
عراق داشته باشد. در دیگر بازی مرحله  یک چهارم نهایی 
تاراز تیم ناخون راتچاســیمای تایلند را شکســت داد. 
نماینده تایلند ست اول را 25-20 از دست داد و با اینکه 
در ســت دوم رقابت نزدیکی داشت و توانست 25-22به 
پیروزی برسد اما در ست های ســوم و چهارم 25-17و 
25-18بازنده شد. تاراز امروز در مرحله نیمه نهایی 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.

والیبال و یک مصدوم دیگر
یک بازیکن دیگر از اردوی تیم ملی والیبال کم شــد. 
طبق آخرین خبر امیرحسین فرهادی که از ملی پوشان 
جوان و تازه وارد به اردوی تیم ملی است، مصدوم است 
و نمی تواند تمرینات را ادامه بدهد. فرهادی که ســال 
پیش برای ســایپا بازی کرد، تا 2ماه نمی تواند تمرین 
والیبال داشته باشد. بعد از جواد کریمی، میثم صالحی 
و علی اصغر مجرد، فرهادی هم به جمع مصدومان تیم 

اضافه شد و لیگ  ملت ها را از دست داد.

کشتی تا نیمه شب
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 خانواده ها 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 بی نظمی 
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 نیمه شب هم 
ادامه داشت و هیچ توجیهی از برگزارکنندگان قابل قبول 
نیســت.« به گفته مهربان قرار است مســابقات فرنگی 
به مدت 2روز و هر روز در 6وزن برگزار شــود تا اتفاقات 
مسابقات آزاد تکرار نشود. تیرماه امسال مسابقات قهرمانی 
نونهاالن آسیا برگزار می شود و مسابقات قهرمانی کشور به 

نوعی انتخابی مسابقات آسیایی است.

صیامی هم می رود؟
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.«



عددبازی
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ماجرای کمبود مقطعی 
شیرخشک های رژیمی

نظام تامین اجتماعی 
کشور اصالح شود

مسئوالن سازمان غذا و دارو دلیل کمبود مقطعی 
در تامین شیرخشــک های رژیمــی را تأخیر در 
تخصیص ارز با کیفیت دانســته و در عین حال 
اعالم کردند که شیرخشک های رژیمی مشمول 
دریافت ارز دولتی و غیریارانه ای هستند و بر همین 
اساس هم برای جلوگیری از خروج این فرآورده ها 
از زنجیره توزیع و عرضه، بخشــنامه ای مبنی بر 
الزام شــرکت های پخــش و داروخانه ها به ثبت 
اطالعات فروش و عرضه شیرخشک های رژیمی و 
غذاهای ویژه در سامانه TTAC به معاونت های غذا 
و داروی سراسر کشور ابالغ شد. همچنین سازمان 
غذا و دارو اعالم کرد کــه درصورت عدم ثبت این 
اطالعات، ســهمیه داروخانه های متخلف قطع 

خواهد شد.
به گزارش ایسنا، رئیس اداره شیرخشک رژیمی 
و غذای ویژه ســازمان غذا و دارو درباره وضعیت 
ترخیص شیرخشک های رژیمی از گمرک، گفت: 
»طبق تفاهمنامه ای که در سال ۱۳۹۷ به 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 
محموله های فرآورده های سالمت محور که مرتبط 
با سازمان غذا و داروســت، از طریق سامانه های 
الکترونیکی به ســازمان اطالع دهد؛ درحالی که 
سازمان غذا و دارو اطالعی از محموله هایی که از 
بهمن ماه 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 شــرکت های 
تامین کننده شیرخشک های رژیمی جلسه برگزار 
شد و شیرخشک های رژیمی که بعد از آن جلسه 
وارد گمرک شدند، به صورت بخش به بخش و با 
اظهار شــرکت ها، 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 
شیرخشــک های رژیمــی، محمولــه بــرای 
شناسه گذاری و الصاق برچسب اصالت به صورت 
بخش به بخش مســتقیما به انبارهای مربوطه 
ارســال شــد. بعد از ترخیص مرحله به مرحله 
محموله وارداتی از گمرک و شناسه گذاری آنها، 
در تعطیــالت عید فطر، ایــن محموله ها به انبار 
شــرکت های پخش و به کل کشــور به صورت 
همزمان ارسال شد و در چرخه توزیع قرار گرفت 
و بعد از تعطیالت عید فطر نیز به صورت پیوسته 
توزیع سراسری شیرخشــک های رژیمی انجام 
 شــد.« صید محمدیان بــا بیان اینکــه تا تاریخ 
۲۷ اردیبهشــت ماه بیــش از ۶۸ هــزار قوطی 
شیرخشــک رژیمی توزیع شده اســت، گفت: 
»باید توجه کرد که فرایند ثبت ســفارش اقالم 
ســالمت محور در ســامانه )تی.تی.ای.ســی( و 
به صورت اتوماتیک انجام می شود. بر این اساس 
بعد از اینکه شرکت این اقدام را انجام داد، ترخیص 

به صورت سیستمی انجام می شود.«

مرکز پژوهش های مجلس شــورای اسالمی طی 
گزارشی به بررسی بیمه های اجتماعی در قانون 

اساسی پرداخت.
در بخش هایی از این گزارش آمده است: »تأمین 
اجتماعی یکی از ارکان اصلی رفاه اجتماعی است 
و در معنای جهانی عمدتا شامل »حمایت هایی 
است که جامعه در قبال پریشانی های اجتماعی 
و اقتصادی پدید آمده به واســطه قطع یا کاهش 
شــدید درآمد افراد، ناشــی از بیماری، بارداری، 
حوادث و بیماری های ناشــی از کار، سالمندی، 
بیــکاری، ازکارافتادگــی، فــوت و همچنیــن 
رویدادهای ناشی از افزایش هزینه های درمان و 
نگهداری خانواده )عائله مندی( به اعضای تحت 
پوشــش خود ارائه می دهد.« ایــن حمایت ها با 
همکاری و مشــارکت مــردم و دولت ها محقق 

می شود.«
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، بی سرپرستی، درراه ماندگی، 
حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی 
و مراقبت های پزشــکی« حقی همگانی می داند 
و دولت را مکلف به انجــام آن می کند. طرح های 
تأمین اجتماعــی از طریق ســازوکار بیمه های 
بازنشستگی )مشــتمل بر بازنشستگی، بیکاری، 
پیری، ازکارافتادگی( و بیمه های درمان )مشتمل 
بر خدمات بهداشــتی، درمانــی و مراقبت های 
پزشــکی( تحقق می یابند. بر این مبنا و مطابق با 
اصول رفاهی قانون اساســی، قوانین متعددی به 
تصویب رسیده است. این قوانین در برخی حوزه ها 

کافی و در برخی دیگر دارای نواقص است.«
در نتیجه گیری این گزارش تأکید شده: »درنتیجه 
بررسی این موارد در گزارش، به نظر می رسد که 
وضعیت کنونی تأمین اجتماعی در کشور بیش 
از آنکه ناشی از غفلت قانون اساسی یا عدم انسجام 
و پراکندگی آن باشد، نشــانگر عدم اجرای دقیق 
همین مقدار از اصــول قانون اساســی و ضعف 
ساختارهای سازمانی در تشخیص، برنامه ریزی 
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 

بازنگری هایی است.«

میز خبر

گزارش میدانی همشهری از مرکز پاسخگویی به جامانده های یارانه که تمام کارکنان آن از افراد دارای معلولیت هستند و ماجرای تماس گیرندگان را روایت می کنند

»ســالم، وقت بخیر، کد ۶۷0هســتم، بفرمایید.« 
این آغــاز گفت وگــوی اپراتور مرکز پاســخگوی 
سامانه ۶۳۶۹ است با یکی از جاماندگان یارانه های 
افزایش یافته دولت. یک نفر از آن سوی خط فریاد 
می کشــد که حقوق ماهانه اش کمتر از ۳میلیون 
تومان اســت اما یارانه برای او واریز نشــده. »کد 
۶۷0« به پشــتی ویلچرش تکیه می دهد و سعی 
می کند پاسخ آرامی به تماس گیرنده عصبانی بدهد. 
تماس گیرنده نمی داند کد ۶۷0، زن جوان ۲4ساله 
دارای معلولیت جسمی - حرکتی است و حاال روی 
ویلچر نشسته و جوابش را می دهد. تمام اپراتورهای 
مؤسسه »نیکوکاری رعد«، دارای معلولیت جسمی 
- حرکتی اند؛ مؤسســه ای که به عنوان پشتیبان 
و مشــاوره های مردمی در بخش یارانه ها انتخاب 
شده  اســت. در اتاق های مؤسســه، کاربرها روی 
ویلچرهایشان پشت سیستم های کامپیوتری نشسته 
و پاسخ افرادی را می دهند که گاهی عصبانی و گاهی 
هم نگران از واریز نشدن یارانه های جدید هستند. 
به گفته خودشان در برخی تماس ها، مردم به آنها 
ناسزا می گویند و گاهی توهین می کنند. بعضی هم 
از همان  شــروع مکالمه از غصه ها و مشکالت شان 
می گوینــد. وظیفه آنها اما راهنمایــی مردم برای 
پیگیری و ثبت شکایت هایشــان اســت.  به گفته 
»علیرضا آتشک«، مدیرعامل این مؤسسه، در ۲هفته 
گذشــته که ماجرای مردمی سازی یارانه ها مطرح 
شده تماس های مردمی به شدت باال رفته: »روزانه 
40هزار تماس از طریق سامانه ۶۳۶۹ در سه شیفت 
کاری پاسخ داده می شــود. در کنار آن هم سامانه 
0۹۲0000۶۳۶۹ وجود دارد که همزمان می تواند 
۲هزار تماس را با گرفتن کد ملی و شماره موبایل 
پاسخ دهد. بیشترین تماس ها اعتراض به دهک های 
معیشتی است. ۳0ســؤال یارانه ای استخراج شده 
که اپراتورها به آن پاســخ می دهند.« کارکنان این 
مؤسسه می گویند قبال مردم تماس می گرفتند و 
درباره اینکه چطور پس از ازدواج یارانه شان را منتقل 
کنند، یا چطور برای فرزند جدیدشان یارانه بگیرند، 
سؤال می کردند حاال اما تمام تماس ها، اعتراض به 
واریز نشــدن یارانه ها و حساب نکردنشان در دایره 

یارانه بگیران خالصه می شود.

از اینکه کار می کنم احساس رضایت دارم 
بیش از نیمی از اپراتورهای این مؤسسه )۶5درصد( 
زن هســتند و ۳5درصد، مرد. »فاطمه اشــتاد«، 
همان کد ۶۷0 است که پس از چند تماس متوالی 
و بدون وقفه یک فرصت کوتاه برای پاســخگویی 
به سؤاالت همشــهری پیدا می کند. او می گوید: 
»تمام تماس هایمان از ســوی مردمی اســت که 
یارانه نگرفته اند و حاال بــه روزی 400تماس هم 
رسیده است. ما پیش از این، پشتیبانی یارانه های 
معیشــتی را انجام می دادیم اما از ۲هفته پیش که 
واریز یارانه ها تغییر کرد، برخی مشمول آن نشدند 
و حاال وضعیت شان را پیگیری می کنند. ناراحت اند 
و گاهی با لحن بســیار تند با ما صحبت می کنند. 
تنها وظیفه ما گوش دادن به صحبت هایشــان و 

دادن راهکار اســت. ما از برخورد بــد آنها ناراحت 
نمی شــویم، چرا که آموزش دیده ایم درک شــان 
کنیم.« او می گوید ۶سال است که اپراتوری می کند 
اما در این مدت مردم مشکالتی را مطرح کرده اند که 
اصال نمی توان آنها را عنوان کرد: »کارمان ســخت 
است و دائم با مشکالت مردم سروکار داریم. گاهی 
مردم از نقاط دورافتاده و محروم تماس می گیرند 
و چیزهایی می گویند که واقعا تلخ است. بسیاری 
از آنها درباره غم هایشــان با ما صحبت می کنند، 
شــرایط زندگی شــان را می گویند و اینکه گاهی 
غذایی برای خوردن ندارند.« او درباره مشــکالتی 
که ممکن است در شرایط کاری با وجود معلولیت 
جســمی - حرکتی اش با آن مواجه شود، توضیح 
می دهد: »به این باور رسیده ایم که محدودیت برای 
همه وجود دارد حتی برای کســانی که از سالمت 
کامل برخوردارند. ما این محدودیت ها را حل کرده  
و با آنها کنار آمده ایم. مشکالت زیادی وجود دارد و 
در تمام سال های گذشته تکرار شده اما من هر روز 
سرکارم حاضر می شــوم و از این شرایط احساس 

رضایت دارم.«

بهترین شغل دنیا را داریم 
»اکبر موسی لی«، هم تقریبا ۶سال است اپراتوری 
می کند:»درباره افرادی که شرایط ما را دارند و به هر 
عنوانی دارای معلولیت اند، یکی از بهترین شغل ها، 
پشتیبانی و مشاوره است. حتی با حداقل و حداکثر 
معلولیت جسمی - حرکتی هم می توانیم 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 حقوق شان با اینکه 
براساس قانون کار تعیین شده اما نسبت به کاری 
که انجــام می دهند، پایین اســت: »در تمام دنیا، 
اپراتورها به عنوان »کال سنتر« جزو مشاغل سخت 
به شمار می روند، چرا که باید دائم پاسخگو و به روز 
باشند. از سوی دیگر هربار اطالعات تکراری دادن 
به مردم باعث می شود، 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 به وجود می آید.«  

چرا کار کردن افراد دارای معلولیت اینقدر جذاب است؟ 
»مشکل اینجاست که بیشتر افراد تماس گیرنده به 
راهنمایی های ما گوش نمی دهند، فکر می کنند که 
ما با کلیک کردن روی یک کلید، می توانیم یارانه 

آنها را واریز کنیــم.« اینها صحبت های یکی دیگر 
از اپراتورهای مؤسسه است. او می گوید: »بیشترین 
تماس های ما از خوزستان، بندرعباس، کهگیلویه و 
بویراحمد و حاشیه شهر تهران است. یک نفر تماس 
می گیرد و با اینکه مالک 4خودرو اســت، اما چون 
در حاشیه شهر تهران زندگی می کند، انتظار دارد 
یارانه اش واریز شود. با ما دعوا می کنند که چرا یارانه 
برایشان واریز نمی شود. وظیفه ما تنها راهنمایی این 
افراد است و کار دیگری از دست مان برنمی آید. اما 
زمانی که همین مسائل را می گوییم، برخی به ما 
توهین می کنند. بعضی هم می گویند شــما آنجا 
چه کار می کنید که یارانه ما را پرداخت نمی کنند؟ 
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 می داند 
و معتقد است نه تنها برای خودشان چنین وضعیتی 
دارند بلکه برای تمامی اپراتورهای پاســخگو اگر 
مردم کمــی منصفانه برخورد کنند شــرایط کار 
بهتر می شود: » گاهی مردم تماس می گیرند و از 
مشکالتشــان می گویند، تمام تالش ما این است 
که به همه حرف هایشــان 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 می کند:»ما فرقی با دیگر افراد جامعه 
نداریم و می توانیم به راحتی با مردم ارتباط بگیریم. 
سال هاست آموزش دیده ایم و بهترین شرایط کاری 
در این حوزه را داریم. ای کاش به جای این شرایط، 
امکانات دیگری را بــرای ما فراهم می کردند. چند 
روز پیش به دلیل مشکلی که برای رانندگان ایجاد 
شده بود، ما سرگردان رفتن به خانه هایمان شدیم. 
خود من از یافت آباد تا آزادی را با ویلچر برقی به خانه 
رفتم و ممکن بود در راه هزار و یک مشکل برای من 

به وجود بیاید.« 
آخرین کامپیوتر در انتهای اتاق مؤسســه، متعلق 
به » فرشاد عباس زاده«  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 
سختی هایی دارد اما حداقل شغلی برای کار کردن 
داریم و زیرنظر وزارت رفاه مشغول پاسخگویی به 

جامانده های واریز یارانه ها هستیم.« 

70درصد افراد دارای معلولیت بیکارند
علیرضا آتشــک، مدیرعامل مؤسسه نیکوکاری 
رعد الغدیر است و در گفت و گو با همشهری درباره 
فعالیت این افراد توضیح بیشتری می دهد. به گفته 
او، این مؤسسه یک سازمان مردم نهاد است که از 
سال ۸0تاسیس شده، مجوز آن سال ۹۸از سازمان 
تنظیم مقررات گرفته شده اما کار از سال ۹۶شروع 
شده بود:» در این مؤسسه به افراد دارای معلولیت 
جسمی - حرکتی، از بدو تولد تا 40سالگی خدمات 
داده می شــود که ارائه آموزش بــا مدرک فنی- 
حرفه ای و همچنین خدمات توانبخشی، ازجمله 
این اقدامات اســت.« براســاس اعالم »آتشک«، 
آموزش توانبخشی و اشتغال، اصلی ترین خدمت 
ارائه شده به این افراد است:» بخش اشتغال تعریفی 
تحت عنوان 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 ۷0درصد است، کار اقتصادی 
انجــام می دهیم. البته ایــن کارآفرینی، منفعتی 
برای ما ندارد، تمام منافع آن برای آموزش رایگان، 
توانبخشی، استفاده از کلینیک های دندانپزشکی 
و... مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد.« او ادامه 
می دهد:»در کارآفرینی اجتماعی ســه کار انجام 
داده ایم که یکی از آنها، مرکز تماس الغدیر است، 
ما از سازمان تنظیم مقررات مجوز رسمی گرفته ایم 
و به عنوان نخستین مرکز تماس برای معلوالن، آن 
را فعال کرده ایم، دومین اقدام هم راه اندازی کارگاه 
رعدجامه است که در آن لباس کار تولید می شود 
و سومین اقدام، کارآفرینی برای ۱00نفر از افراد 
دارای معلولیت در خانه به صورت تولید محصول 
اســت. قراردادی هم با یکی از سایت های معتبر 
فــروش اینترنتی محصوالت داریــم که از طریق 
آن ۱۱00نفر را به صورت مستقیم و غیرمستقیم، 
مشــغول به کار کرده ایم.« براســاس اعالم 
مدیرعامل مؤسسه نیکوکاری رعد الغدیر، 
هم اکنون ۲00نفر در این مؤسســه بیمه 
هســتند و حداقل حقوق کار را دریافت 
می کنند: »تالش ما این است که 
یک اقدام فرهنگــی ایجاد کنیم 
تا کار اپراتوری و پاسخ دهی ، به 
افراد دارای معلولیت داده شود. 
بر همین اساس هم آموزش ها را 
انجام می دهیم و افراد را توانمند 
کرده ایم.« آتشــک درباره ایده 
ایجاد این نوع کارآفرینی هم توضیح 
می دهد:» سال ۹۶در جشنواره ای 

که در فرانسه برگزار شد شــرکت کردیم، در این 
جشنواره ۱۹0طرح 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 به عنوان نیروهای 
توانمند اســتفاده می شــود.« او ادامه می دهد:» 
پس از آن بود که تصمیم گرفتیم این افراد را برای 
سامانه پاسخگویی در ارتباط با طرح مردمی سازی 
و اصالح یارانه ها که از سوی دفتر مطالعات معاونت 
رفاه وزارت تعاون که یکی از شرکای اجتماعی در 
حمایت از این افراد است و به ما برون سپاری شد، 
آموزش دهیــم. افراد انتخاب شــده در دوره های 
فن بیان، کامپیوتر، مهارت هــای ده گانه کنترل 
 خشم و مســائل اجتماعی و... شــرکت کردند و

۳ تا ۶ماه 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 ۸ساعت باید سر کار 
باشند، درحالی که در همه جای دنیا از آنها در بخش 
اشتغال حمایت می شود و ساعت های کاری شان 
حدود ۶ساعت است. البته یک نکته برای این افراد 
رعایت می شود و آن هم بازنشستگی آنهاست که 
5سال زودتر انجام می شود.« به گفته او، البته تمام 
افراد نیازمند شــغل در بخش پاسخگویی مشغول 
به کار نیستند، برخی هم در خیاطی و صنایع دستی و 
کارهای هنری فعالیت می کنند:» یکی از نکات مهم 
این است که ما به عنوان کارآفرین بخش خصوصی 
با سرمایه اندک مشــغول به کار هستیم که نیاز به 
حمایت داریم. ما می توانیم 500نفــر از این افراد 
را در خانه مشــغول به کار کنیم، امــا هیچ کس از 
ما حمایت نمی کند. قانــون می گوید برای هر نفر 
می توان ۱00میلیون تومان وام گرفت، ما می توانیم 
۲0میلیارد برای افراد تحت پوششمان وام بگیریم، 
تا تجهیزات بخریم و آنها را در خانه و مؤسســات 
مجهز کنیم، اما بانک ها به ما وام نمی دهند، یکی از 
مشکالت ما سرمایه در گردش است. « او می گوید:» 
زمانی که یک معلول مشــغول به کار می شــود، از 
چرخه حمایت دولت خارج می شود، ما می خواهیم 
مردم بدانند که می توان به معلول به جای بســته 

ارزاق، کار داد.«
او درباره آمــار بیکاری افــراد دارای معلولیت هم 
توضیح می دهد و می گوید:» آمارهای جهانی نشان 
می دهد ۷درصد از جمعیت کشــوری مانند ایران، 
از نوعی معلولیت رنج می برنــد، بنابراین با توجه 
به جمعیت کشــور، این افراد 5میلیون و ۶00هزار 
نفر هستند. اما افرادی که تحت پوشش بهزیستی 
هســتند حدود یک میلیون نفر هســتند، از این 
تعداد ۹50هزار نفر معلول جســمی - حرکتی اند 
که می توان برایشان اشــتغال ایجاد کرد. اما حدود 
یک پنجم این افراد تحت پوشش هستند.« به گفته 
آتشــک، بیکاری در جامعه جســمی - حرکتی، 
۶0درصد، در نابینایان ۷5درصد و در ناشــنوایان 

۶5درصد است. نرخ بیکاری در این 
افراد 4برابر افراد عادی است بنابراین 
باید به شــدت از آنها حمایت شود.
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مدیرعامل مؤسسه نیکوکاری و 
کارآفرینی افراد دارای معلولیت: 

در2هفته  گذشته و پس از 
مردمی ســازی یارانه ها، 
روزانــه 40هــزار تمــاس 
از طریق سامانه 6369 

در 3 شیفت کاری پاسخ 
داده می شود

بیشــترین تماس هــا از خوزســتان، 
بندرعبــاس، کهگیلویــه و بویراحمد و 
حاشیه تهران اســت. یک نفر تماس 
می گیــرد و بــا اینکــه مالــک 4خــودرو 
اســت، امــا چــون در حاشــیه زندگــی 

می کند، انتظار یارانه  دارد

یکی از اپراتورها می گوید: مردم  با ما 
دعوا می کنند که چرا یارانه برایشــان 
توهیــن  برخــی  نمی شــود.  واریــز 
می کننــد. بعضــی هم می گوینــد آنجا 
چه کار می کنید که یارانه ما   پرداخت 

نمی شود؟ 

مریم سرخوشگزارش
روزنامه نگار

هم اکنون در کـشور داریم. 
به گفته رئیس مـــؤسسه 
تحقیقات جمـعیـت کشور 
میانگین ســنی جمعیت 
کشور در 30سال آینده به 
حدود 4۸ سال می رسد و 
می توان گفت در سال ۱430 
حدود 33درصد از جمعیت 

کشور سالمند می شود.

12میلیون 
مجرد 

از متقاضیــان مشــمول 
وام  پنجــم  نوبــت  در 
وام  بازنـشـســـتگان، 
ضروری ۱2میلیون تومانی 
را دریافت کردنــد. این 
وام بــه بازنشســتگان و 
وظیفه بگیران کشــوری 
ارائه می شــود. ثبت نام 
اینترنتی دوره جدید این 
وام برای سال ۱40۱، تا پایان 
اردیبهشت ماه جاری ادامه 

دارد.

22هزار و 
913نفر

از دهک های پایین جامعه 
تحت بیمه همگانی سالمت 
قــرار گرفتنــد. به گفته 
مدیرعامل ســازمان بیمه 
ســالمت ایران، جمعیت 
تحــت پوشــش کمیته 
امداد و بهزیســتی نیز در 
بخش بســتری به صورت 
رایگان تحت پوشش بیمه 
خواهند بود و در سرپایی 
نیز فقــط ۱۵درصد هزینه 

می پردازند.

5میلیون و 
400 هزار نفر

با اولویــت جایگزینی با 
مدارس کانکسی در دستور 
کار بنیاد برکت قرار دارد 
و این مرکز 2هزار میلیارد 
ریال اعتبار برای این منظور 
تخصیص داده اســت. با 
افتتاح این مدارس تعداد 
مدارس آماده بهره برداری 
و تکمیل شده برکت تا پایان 
سال ۱40۱ به 2هزار مدرسه 

می رسد.

200مدرسه 
جدید با 1000 
کالس درس

در آزمون کارشناسی ارشد 
ســال  ۱40۱دانشگاه ها و 
مؤسســات آموزش عالی 
شــرکت کرده انــد که 
۵3درصد از آنهــا را زنان 
تشــکیل می دهند. طبق 
اعالم ســازمان سنجش 
شرکت کنندگان این آزمون 
در ســال ۱40۱با افزایش 
۱2هزار نفری همراه بوده 

است.

647 هزار و 
209 داوطلب 

آزمون کارشناسی ارشــد 
در ســال گذشته موفق به 
پذیرش در دانشــگاه ها 
شدند. پیش بینی می شود 
که این آمار امسال به باالی 
30درصد افزایش پیدا کند. 
برگزاری این آزمون ها در 
رشته های مختلف تا جمعه 

30اردیبهشت ادامه دارد.

27درصد از 
داوطلبان 

 توفان وحشت
در بازار ارزهای دیجیتال

ترور شخصیت پدر
 محبوبیت او را افزایش داد

 چالش امنیت دریا
 برای گردشگران

 رمزارزها، روزهای بسیار سختی را 
سپری می کنند  اما همچنان امیدوارند

زنده یاد حجت االسالم والمسلمین غالمرضا 
حسنی، به روایت فرزندش

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

معلوالن مشغول پاسخگویی هستند
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قیمت بیت کویــن به پایین ترین حد خود از ســال 
2020سقوط کرد. کوین بیس، صرافی بزرگ ارزهای 
دیجیتال، ارزش خود را کاهش داد. یک ارز دیجیتال 
که خود را به عنوان یک وسیله مبادله پایدار معرفی 
می کرد، سقوط کرد و بیش از 300میلیارد دالر در 

اثر سقوط قیمت ارزهای دیجیتال حذف شد.
به گزارش روزنامه نیویورک تایمــز، دنیای کریپتو 
در این هفته در یک فروپاشــی کامــل قرار گرفت 
که به صورت گرافیکی خطــرات ارزهای دیجیتال 
آزمایشــی و کنترل نشــده را نشــان داد. حتی در 
شرایطی که افراد مشهور و غول های فناوری مانند 
ایالن ماســک دربــاره ارزهای دیجیتــال صحبت 
کرده اند، کاهش شــتابان ارزهای دیجیتال مانند 
بیت کوین و اتر نشــان می دهد که در برخی موارد 

2 سال، سود مالی می تواند یک شبه ناپدید شود.
این لحظه وحشــتناک ترین وضعیــت در ارزهای 
دیجیتال از زمان سقوط 80درصدی بیت کوین در 
ســال 2018بود. اما این بار، کاهش قیمت ها تأثیر 
گســترده تری دارد، زیرا افراد و مؤسسات بیشتری 
این ارزها را در اختیار دارنــد. منتقدان گفته اند که 
این سقوط مدت ها به تعویق افتاده بود، درحالی که 
برخی از معامله گران شــرایط هشــدار و ترس را با 

شروع بحران مالی 2008مقایسه کرده اند.
»دان دولف«، یک تحلیلگر که شرکت های رمزارز و 
فناوری مالی در گروه میزوهو را پوشش می دهد، در 
این خصوص گفت: »این مانند طوفان کامل است.«

 ،)Pew( براساس نظرســنجی مرکز تحقیقات پیو
در طول همه گیری ویروس کرونا، مردم به ســمت 
ارزهــای دیجیتال هجــوم آوردنــد، به طوری که 
هم اکنون 16درصد از آمریکایی ها صاحب این ارزها 
هستند که این رقم در سال 2015تنها یک درصد 
 Bank و North Trust بود. بانک های بزرگی مانند
of America نیــز همراه با صندوق های پوشــش 
ریســک، برای کاهش بدهی ســرمایه گذاری روی 

ارزهای دیجیتال استفاده کردند.

ضررهایهنگفتتازهواردها
ســرمایه گذاران اولیه هنوز احتمــاال در موقعیت 
ایده آلی هستند. اما کاهش سریع این هفته به ویژه 
برای سرمایه گذارانی که در زمان افزایش قیمت ها در 
سال گذشته، ارزهای دیجیتال خریداری کرده اند، 

بد بوده است.
ســقوط ارزهای دیجیتال بخشــی از عقب نشینی 
گســترده تر از دارایی های پرخطر بوده که ناشی از 
افزایش نرخ های بهره، تورم و عدم اطمینان اقتصادی 
ناشی از عملیات روسیه در اوکراین است. این عوامل 
به اصطالح خماری همه گیر را تشدید کرده است که 
با بازگشت زندگی به حالت عادی در ایاالت متحده 
شروع شد و به قیمت سهام شرکت هایی مانند زوم 
و نتفلیکس که در طول قرنطینه رشــد می کردند، 
آسیب وارد کرد. اما کاهش ارزش ارزهای دیجیتال 
شدیدتر از سقوط گســترده تر در بازار سهام است. 
درحالی که S&P 500امســال تاکنون 18درصد 
کاهش داشته اســت، قیمت بیت کوین در همین 
دوره 40درصد کاهش یافته است. تنها در یک هفته 
گذشــته، بیت کوین 20درصد در مقایسه با کاهش 

5درصدی S&P 500سقوط کرده است.
مدت زمان فروپاشی بازار رمزارزها مشخص نیست. 
قیمت ارزهای دیجیتال معموال از زیان های عمده 
به حالت قبل بازگشته است، اگرچه در برخی موارد 
چندین سال طول کشید تا به اوج های جدید برسد.

خاستگاه ارزهای دیجیتال به سال2008بازمی گردد، 
زمانی که شخصیتی پنهان به نام »ساتوشی ناکاموتو« 
بیت کوین را ایجاد کرد. ارز مجــازی به عنوان یک 
جایگزین غیرمتمرکز برای سیستم مالی سنتی به 
تصویر کشیده شد. طرفداران بیت کوین به جای اتکا 
به دروازه بانانی مانند بانک ها برای تسهیل تجارت، 

ترجیح دادند که تراکنش ها را بین خود انجام دهند 
و هر یک را در دفتر کل مشترکی به نام بالک چین 

ثبت کنند.

اشکالمختلفرمزارز
رهبران برجســته فناوری ازجمله ایالن ماســک، 
جک دورســی، بنیانگذار توییتر و مارک آندریسن، 
یک ســرمایه گذار، این فناوری را درحالی که از یک 
کنجکاوی جدید به یک جنبــش فرقه مانند تبدیل 
شــد، پذیرفتند. ارزش ارزهای دیجیتــال منفجر 
شــد و دســته جدیدی از میلیاردرهــای رمزارزی 
را به وجود آورد. ســایر اشــکال ارزهای دیجیتال، 
ازجمله اتر و دوج کوین، توجه عموم را به خود جلب 
کردند، به ویژه در این همه گیری، 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 نگرانی ها نســبت به اقتصاد، 
Ter�کاهش یافته اســت، اما در این هفته زمانی که 

raUSD، یک استیبل کوین، ســقوط کرد، بحران 
شتاب بیشــتری به خود گرفت. اســتیبل کوین ها 
که قرار اســت وســیله مبادله مطمئن تری باشند، 
معموالً به دارایی هــای باثباتی ماننــد دالر آمریکا 
متصل می شوند و درنظر گرفته شده اند که در ارزش 
نوسان نداشته باشــند. بســیاری از معامله گران از 
آنها برای خریــد ارزهای دیجیتال دیگر اســتفاده 
می کنند. TerraUSD از حمایت شرکت های معتبر 
Arrington Capi�سرمایه گذاری خطرپذیر، ازجمله 

tal و Lightspeed Venture Partners برخوردار 
بود که ده ها میلیون دالر برای تامین مالی پروژه های 
مربوط به ارزهای دیجیتال ساخته شــده براساس 

این ارز سرمایه گذاری کردند. کاتلین بریتمن، یکی 
از بنیانگذاران ارز دیجیتال »تــزوس«، گفت:»این 
احساس کاذبی از امنیت به افرادی داد که ممکن است 
 TerraUSD از این چیزها اطالع نداشته باشند.« اما
با پول نقد، خزانه داری یا ســایر دارایی های سنتی 
پشتیبانی نمی شد. در عوض، پایداری فرضی خود را 
از الگوریتم هایی که ارزش آن را به یک ارز دیجیتال 
خواهر به نام لونا مرتبط می کردند، به دســت آورد. 
این هفته، ارز دیجیتال لونــا تقریبا تمام ارزش خود 
را از دســت داد. این موضوع بالفاصله تأثیر منفی بر 
TerraUSD داشت که در روز چهارشنبه گذشته به 
کمترین میزان خود یعنی 23سنت رسید. با وحشت 
ســرمایه گذاران، تتر، محبوب ترین استیبل کوین 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 استیبل کوین ها در 
رادار رگوالتورها قرار داشتند. پاییز گذشته، وزارت 
خزانه داری گزارشی منتشر کرد که در آن از کنگره 
خواســت قوانینی برای اکوسیستم استیبل کوین ها 
تدوین کند. جانت یلن، وزیر خزانه داری در جلســه 
اســتماع کنگره گفت:»ما واقعا به یــک چارچوب 
نظارتی نیاز داریم. در چند روز گذشته، یک نمایش 
واقعی از خطرات داشته ایم. استیبل کوین ها همان 
ریســک هایی را ارائه می کنند که قرن هاســت در 
ارتباط با عملیات بانکی می شناســیم.« بخش های 
دیگر اکوسیستم کریپتو در همان زمان ضعیف شد. 
روز سه شنبه گذشته، کوین بیس، یکی از بزرگ ترین 
صرافی های ارزهای دیجیتال، 430میلیون دالر ضرر 
3ماهه را گزارش کرد و گفــت که بیش از 2 میلیون 
کاربر فعال را از دست داده اســت. قیمت سهام این 
شرکت از زمان نخستین حضور پیروزمندانه آن در 
بازار در آوریل 2021میالدی، 82درصد سقوط کرده 
است. برایان آرمسترانگ، مدیر اجرایی کوین بیس، 
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 
دارایی های این صرافی افشا شده و موجبات وحشت 

کاربران را فراهم آورد. 

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

متخصصان می گویند 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 همه گیری سخت می کند

تکامل ویروس کرونا تا کجا ادامه دارد؟

اکنــون بیــش از یک ســال 
 است که واکســن های اصلی

کووید-19به طرز قابل توجهی 
و حتی شگفت انگیزی در برابر 
سویه های مختلف ویروس کرونا که براساس الفبای یونانی آلفا، بتا، گاما، 
دلتا خوانده می شــوند، خوب عمل کرده اند. به گزارش یاهو، اما اکنون 
کارشناسان می گویند چیزی در این بین در حال تغییر است. از آغاز سال 
2022، نسخه اولیه اومیکرون که به نام BA.1شناخته می شود با سرعتی 
 BA.2، BA.2.12.1، هشداردهنده در حال تولید زیرشاخه های جدید

BA.4، BA.5 است.

تکاملویروس
نســخه های قبلی نیز زیرســویه هایی تولید می کردند، امــا به گفته 
Scripps Research Transla�  اریک توپول، بنیانگذار مؤسســه
tional In، این زیرســویه ها چندان مهم نبودند، زیرا شاخه های آنها 
هیچ پیامد عملکردی نداشتند و قابلیت انتقال یا بیماری زایی را افزایش 
نمی دادند. با این حال، شکل های جهش یافته  اومیکرون که به سرعت 
در حال تکثیرند، ماهیت متفاوتی دارند. همه آنها یک ویژگی مشترک 
نگران کننده دارند: در فرار از ایمنی بهتر و بهتر می شــوند و افرادی را 
که قبال از طریق واکسیناســیون یا عفونت قبلی محافظت شده بودند، 

بیمار می کنند.
به عبارت دیگر، این ویروس هم اکنون سریع تر از همیشه در حال تکامل 
است. با توجه به سرعت فزاینده فرار از سیستم ایمنی و آنچه این الگو 
برای آینده به تصویر می کشد، کارشناسان هشدار می دهند که زمان آن 
فرا رسیده است که روی اعتمادمان به واکسن های موجود تجدید نظر 
کنیم و واکسن های نسل بعدی را که در واقع می توانند عفونت را متوقف 

کنند، تولید کنیم.
توپول چندی پیش نیز گفته بود: ما باید در ماه های آینده برای مواجهه 
با چیزی بدتر از اومیکرون برنامه ریزی 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 به طور میانگین به 
بیش از90هزار نفر در روز رسیده اســت. با این حال، هر دو مرگ ومیر 
ناشی از کووید و بستری در ICU هنوز در پایین ترین سطح هستند یا به 

پایین ترین سطح خود نزدیک می شوند.

همهگیریتمامنشدهاست
در اینکه مصونیت موجود علیه کووید، هنوز ارزشــمند اســت شکی 
نیست. در کنار این مصونیت، درمان های جدید مانند قرص پاکسلووید، 
اصلی ترین عاملی است که می توانیم سال 2022را از نظر آمار مرگ ومیر، 
بســیار متفاوت تر از ســال های 2021یا 2020بدانیم. اما برخی کار 
ویروس را تمام شده می دانند. مشــکل این رویکرد این است که مسیر 
جدید ویروس را کاری که علم می تواند برای تغییر مسیر آن انجام دهد، 
نادیده می گیرند. آنها تصور می کنند که به مرور زمان ویروس می تواند 
خودش را از بین ببرد. همین چند ماه پیــش، ممکن بود باور کنیم که 
 ،BA.1 کووید در حال تمام شدن است. با موج عظیم زمستانی ابتال به
جهان مملو از آنتی بادی های جدید بود که به نظر می رسید نسخه بعدی 
اومیکرون به نام BA.2، را تا حدی کم اثر کند. اما ظهور همزمان و سریع 

نسخه های BA.2.12.1، BA.4و BA.5 این انتظارات را تغییر داد. هر 
سه سویه دارای جهش های متعددی هستند و همچنین دارای تغییرات 
اضافی در یک اسید آمینه کلیدی به نام L452 هستند 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 سلول ها قفل می شود و منجر به عفونت می شود. این 

دامنه همچنین یک هدف کلیدی برای آنتی بادی های محافظ است.
نکته نگران کننده در مورد جهش های L452 این اســت که حداقل در 
چهار کشور مختلف، همه در یک زمان رخ دادند: بلژیک، فرانسه، آفریقای 
جنوبی و آمریکا به ویژه نیویورک. این موضوع کامال نشــان می دهد که 
جهش ها تصادفی نبوده اند، بلکه یک سازگاری داروینی بوده  تا به ویروس 
کمک کند راحت تر از ایمنی بدن انسان فرار کرده و راحت تر منتشر شود.

فرارازایمنی
کریستین اندرسن، که تکامل ویروسی را در تحقیقات اسکریپس مطالعه 
می کند، توضیح داد: می توانیم مطمئن باشــیم که ســویه های آینده 
ویروس، توانایی بیشــتری برای فرار ایمنی خواهند داشت. این مسیر 

جدید به سوی فرار ایمنی به چند دلیل خطرناک است.
در بیشــتر موارد در بیماری همه گیر، عفونت قبلــی محافظت واقعی 
در برابر عفونت مجدد، ارائه می کرد. با این حال، مطالعات اولیه نشــان 
می دهد که ایمنی متقابل کمی بیــن BA.1 و BA.2.12.1، BA.4 یا 
BA.5 وجود دارد، به این معنی که کسانی که با نخستین نوع اومیکرون 
آلوده شده اند چند ماه بعد با نســخه های جدیدتر این سویه نیز مبتال 
شــده اند. با توجه به ســرعت تغییر ویروس، توپول و سایر متخصصان 
می گویند 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 ماسک ها و بازگشــت به زندگی عادی کردند، کار را در ادامه 
سخت تر می کند. بنابراین، واکســن های نسل بعدی هوشمندانه ترین 

استراتژی خروج از وضعیت همه گیری به نظر می رسند.

ساسانشادمانمنفردرمزارز
روزنامه نگار

زهراخلجیدانش
روزنامه نگار
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مکث

بحرانسردرگمیدرتوییتر
درحالی که ایالن ماسک با ادعاهای خود به دنبال پایین 

آوردن قیمت خرید توییتر است، تعدادی از نیروهای ارشد 
این شبکه اجتماعی می خواهند این شرکت را ترک کنند

درحالی که به نظر می رســد ایالن ماســک، بنیانگذار تسال 
موتورز از خرید توییتر منصرف شــده و به دنبال لغو کردن 
پیشنهاد خود اســت، 3پرسنل این شــبکه اجتماعی نیز 

استعفای خود را اعالم کرده اند.
به گزارش بلومبرگ، این ســه نیروی ارشــد که قصد ترک 
توییتر بعد از اتفاق اخیر را دارند »ایلیا براون«، معاون مدیریت 
محصول برای سالمت، گفت وگو و رشد؛ »مکس اشمایزر«، 
رئیس بخش علــم داده هــا )Data Science( و »کاترینا 

لین«، معاون سرویس این شبکه اجتماعی هستند.
با توجه به اطالعات آنها در لینکدین، لین و اشمایزر به ترتیب 

حدود یک و 2سال و براون، 6سال در این شرکت بوده اند.
پس از انتشار خبرها در این رابطه، توییتر با ارسال بیانیه ای 
این موضوع را تأیید کرده اســت. ســخنگوی این شــبکه 
اجتماعی گفته اســت: ما همچنان بر ارائــه بهترین تجربه 
ممکن برای کاربران خود متمرکز هستیم. می توانیم تأیید 
کنیم که آنها توییتــر را برای فرصت هــای جدیدی ترک 

خواهند کرد. از زحمات آنها سپاسگزاریم.
در چند هفته گذشــته، تغییرات زیادی در وضعیت داخلی 
تو  ییتر رخ داده است. البته تمام آنها به دلیل ماجرای معامله 
44میلیارد دالری ایالن ماسک نبوده؛ هفته گذشته »پاراگ 
آگــراوال«، مدیرعامل توییتــر »کیوان بیک پــور«، رهبر 
ایرانی تبار تیم محصوالت و »بروس فالک«، مدیر درآمدها را 
اخراج کرد. بیک پور توضیح می دهد: آگراوال که کمتر از 6 ماه 
مدیرعامل بوده، از او خواسته است این تیم را ترک کند زیرا 

می خواهد آن را به مسیر دیگری هدایت کند.
در همین حال، ماسک اعالم کرده که اگر تو ییتر را تصاحب 
کند، مدیرعامل جدیدی را منصــوب خواهد کرد. بنابراین 
چیزی به پایــان کار آگراوال در ســمت مدیرعاملی توییتر 

باقی نمانده است.

بازیماسک

 هر چند هیأت مدیره توییتر با فروش این شــبکه اجتماعی 
به ایالن ماســک با مبلغ 44میلیارد دالر موافقت کرده، اما 
ظاهرا ثروتمندترین فرد جهان می خواهد برای دستیابی به 
قیمت پایین تر دوباره مذاکره کند و به نظر می رسد اهرم فشار 
ماســک، تعداد کاربران واقعی توییتر است. حاال مدیرعامل 
 )SEC( تســال از کمیســیون بورس و اوراق بهادار آمریکا

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 می گوید تنها 5درصد کاربران این شــبکه اجتماعی 
غیرواقعی هستند، درحالی که 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 معامله ای نمی زند. پس از این اظهارنظر، 
ثروتمندترین فرد جهان در توییتر یک نظرســنجی با این 

مضمون برگزار کرد:
»توییتر ادعــا می کند که بیش از 95درصــد کاربران فعال 
روزانه واقعی و انســان های منحصر به فرد هستند. آیا کسی 

چنین تجربه ای داشته است؟«
در پاسخ به این نظرسنجی ماسک، یکی از کاربران پیشنهاد 
داده که SEC ادعای 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 
 SEC واکنش به این پیشنهاد، ایالن ماسک با منشن کردن
به نوعی خواستار بررسی این موضوع از سوی این کمیسیون 

شده است.

رازهایپشتپرده
اطالعات جدیدی که در کمیســیون بورس و اوراق بهادار 
آمریکا ثبت شده، نشــان می دهد که ایالن ماسک به مدت 
3روز قبل از ارائه پیشــنهاد خرید توییتر بــا هیأت مدیره 
این شرکت گفت وگو داشته اما مشــخص نیست که بحث 
اکانت های غیرواقعی در این جلسات مطرح شده است یا نه. 
به عالوه، جک دورسی به ماسک گفته بود که این شرکت باید 
خصوصی شود، با این حال او پیشنهاد ماندن در هیأت مدیره 

را رد کرده است.
اسنادی که در کمیســیون بورس و اوراق بهادار ثبت شده 
نقطه نظر توییتر در روزهای منتهی به ارائه پیشنهاد خرید را 
نشان می دهد. ماسک ابتدا با جک دورسی،  بنیانگذار توییتر 
هم تماس گرفت تا درباره مسیر آینده این شبکه اجتماعی 
گفت وگو کنند. او همان روز در تماســی بــا یکی از اعضای 
هیأت مدیره توییتر به نام »ایــگان دوربان« درباره احتمال 

پیوستن به هیأت مدیره صحبت کرد.
مدیرعامل تســال یــک روز بعد بــا »برت تیلــور«، رئیس 
هیأت مدیره و »پاراگ آگراوال«، مدیرعامل توییتر حرف زد 
و نسبت به این شرکت ابراز عالقه کرد. ماسک گفت در حال 
بررسی ایده پیوستن به هیأت مدیره توییتر، خصوصی کردن 

این شرکت یا تاسیس یک شبکه اجتماعی جدید است.
طرفیــن پــس از برگزاری جلســاتی بــه همــراه وکال و 
ســرمایه گذاران خود، توافــق کردند که ایالن ماســک به 
هیأت مدیره بپیوندد. مدیرعامل تسال 4آوریل )15فروردین( 
با دورسی تماس گرفت و هم بنیانگذار توییتر به او گفت باور 
دارد که این شرکت به عنوان یک شرکت خصوصی می تواند 

بهتر عمل کند.

انحصارفیبرنوریمخابرات
برداشتهمیشود

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات درباره 
رفع انحصار مخابرات در واگذاری اتصال 
کاربران خانگی به شــبکه فیبر نوری و 
کاهش هزینه های 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 زارع پور ادامه داد: ما روز 
سه شنبه 8.5 میلیون پورت را با غیرمخابرات امضا کردیم که 
راه بیندازند. بازیگران جدیدی هم به صحنه می پیوندند، کما 
اینکه این کار را در چند شــهر اصلی هم شروع کردیم. روز 
سه شنبه 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 می شود. وی با تأکید بر همکاری نکردن 
مراکــز مخابراتی تهران با شــرکت های خصوصی در اتصال 
فیبر نوری منــازل گفت: ما این مســئله را اصالح می کنیم. 
وزیر ارتباطات در پاســخ به اینکه آیا انحصــار از مخابرات 
برداشته می شــود، گفت: رفع انحصار طول می کشد. ما تازه 
اول راه هســتیم. تمهیداتی هم اندیشیده ایم تا هزینه مردم 
را کم کنیــم. در آینده نزدیک اعالم می کنیــم که اپراتورها 
تجهیزات شان را به صورت قسطی در اختیار مردم قرار دهند.

وزیر ارتباطات وعــده راه اندازی 20 میلیــون فیبر نوری 
را طی 3 ســال داده اســت. به تازگی هم وزارت ارتباطات 
تفاهم نامه ای را با 9 اپراتور برای گسترش استفاده مردم از 
فیبر نوری به امضا رساند. فناوری فیبر نوری می تواند باعث 

جهش سرعت اینترنت ثابت در کشور شود.

مدیــر دبیرخانه کارگــروه صندوق های 
پژوهــش و فنــاوری کشــور از صــدور 
12هــزار و 980ضمانت نامــه بــه ارزش 
82۵0میلیارد تومان برای شرکت های 
دانش بنیــان خبــر داد. امیرحســام 
بهــروز گفــت: قدمــت صندوق هــای 
پژوهش و فناوری در کشور به 20سال 
می رسد که 18صندوق براساس برنامه 
سوم توسعه ایجاد شــدند و هم اکنون 
۶۳صندوق در کشور ثبت و ۶صندوق 

مصوب شده است.

۱۲
هزار 

گروهــی از محققــان دانشــگاه کینگــز 
لندن، مؤسسه کارولینسکا و دانشگاه 
اراسموس روتردام در مطالعه اخیرشان 
10ژن جدیــد مرتبــط بــا کم شــنوایی 
و بخشــی از گــوش را کــه بــه ایــن دلیــل 
تحت تأثیــر قــرار می گیــرد، شناســایی 
کردنــد. طبــق ایــن یافته هــا بخشــی از 
 stria vascularis حلزون گوش به نام
را می توان به عنوان هدف درمان و کمک 
به افراد کم شنوا مورد مطالعه قرار داد.

۱0
ژن 

کــه  کردنــد  اعــام  آگاه  منابــع 
اســپیس ایکس در آســتانه تبدیــل 
شــدن بــه بــا ارزش تریــن اســتارت آپ 
ایــاالت متحــده اســت، زیــرا ارزش آن 
در فروش مداوم ســهام در بازار ثانویه 
بــه بیــش از 12۵میلیــارد دالر افزایش 
یافته است. ارزش این سهام که حدود 
۷2دالر است، نسبت به اکتبر گذشته 

افزایش یافت.

۱۲5
میلیارد دالر 

مرگ»اینسایت«درمریخ

لندر اینسایت ناسا که برای انجام ماموریت بررسی 
دقیق تر مریخ در این ســیاره حضور داشــت، به 
 احتمال زیاد به  زودی توانایی ارسال داده و عکس را 
به زمین از دست می دهد. به گزارش اسپیس، این 
لندر اگر چه هنوز در حال انجام فعالیت های علمی 
و ماموریت های خود است، اما به دلیل وجود گرد و 
غبارهای زیاد روی پنل های خورشیدی، توانایی 
خود را برای ادامه کار از دســت می دهد. مقامات 
ناســا در کنفرانس خبری اعــالم کردند قدرت 
اینســایت به یک دهم توان 5 هزار وات ساعتی 
آن هنگام فرود کاهش یافته اســت. کاتیا زامورا 
گارسیا، معاون مدیر پروژه اینسایت در آزمایشگاه 
JPL ناسا به خبرنگاران گفت: زمانی  که لندر روی 
مریخ فرود آمد، انرژی آن برای مدت یک ساعت 
یا 40دقیقه فعالیت کافی بود. انرژی ابزار اکنون 
حداکثر برای 10دقیقه فعالیت کافی اســت. اما 
هنوز به طور دقیق مشخص نیست اینسایت چه 

زمانی برای همیشه روی مریخ خاموش می شود.

فناوری

عدد خبر

فضا

اینترنت
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تاریخایران

تاریخبشریت

تاریخادبیات

چهره های منفور تاریخ معاصر 
کتاب»چهرههــایمنفــوردر
تاریخمعاصرایران«دربرگیرنده
شرححالواقداماتمهمتنیچند
ازشــخصیتهایتاریخمعاصر
ایراناســتکهبهزعمنویسنده
کارنامهنامطلوبیازخودبرجای
گذاشتهاندوعملکردشانبهدور
ازموازیناخالقیوبهضررمنافع

ملیبودهاســت.اوباهمیندیدگاهفعالیتهایآنانرانقد
وارزیابیکردهاســت.حاجیابراهیمخانشیرازیکالنتر،
میرزانصــراهللآقاخاننوری،وثوقالدوله،ســرتیپمحمد
درگاهی)قلعهبیگی(،سرلشــکرمحمدحسینآیرم،میرزا
هاشــمخاننوریاسفندیار،شاهزادهســلطانعبدالمجید
میرزاعینالدولهوسیدضیاءالدینطباطباییشخصیتهایی
هستندکهدراینکتاببهآنهاپرداختهشدهاست.دربخشی
ازکتابمیخوانیم:»وزیرمختارانگلیسدرایران،خودباعث
وبانیبرکناریوقتلامیرکبیربهدستایادیکثیفش،نظیر
میرزاآقاخاننوریوخانمعفیفهطاهرهمهدعلیاخانممادر
ناصرالدینشاهناآگاهونادانبودهاستواینطوربرعملیکه
خودشانمسببشبودهانداشکتمســاحمیریزد.ایندر
حالیاســتکهبراثرهمهفعلوانفعاالتدورانخیانتبار
صدارتمیرزاآقاخاننوریکهایــرانراتیولوفرمانبردار
انگلســتانکردهبود،حتیاینجنابسایکسیکبارهماز
اونامنمیبردواتفاقاتراطورینشانمیدهدکهخواننده
اگرکمیازجنایاتوخیانتهایانگلیسناآگاهباشد،دولت

فخیمبریتانیارافرشتهنجاتونگهبانایرانمیانگارد....«
انتشــاراتنگاه»چهرههایمنفوردرتاریخمعاصرایران«
نوشتهحبیباهللتابانیرادر552صفحهبهبهای170هزار

تومانمنتشرکردهاست.

تاریخ مختصر مرگ
کتاب»تاریــخمختصرمرگ«اثر
»داگالسجیدیویــس«رانصرا
روزبهرادبهفارسیبرگرداندهواز
سوینشرنگاهمنتشرشدهاست.
بهعنوانانســان،مرگ–قطعیت
واجتنابناپذیربــودنآن–مارا
میبلعد.ماآنراموضوعادبیات،
هنــر،فلســفهودینخــودقرار
میدهیم.احساساتونگرشهای

مانسبتبهفانیبودنوزندگیهایاحتمالیپسازمرگ،
ازروزهایاولیهبشربســیارتکاملیافتهاست.نویسندهبا
گردآوریایندیدگاههادرایــنکتابموضوعیوآموزنده،
مرگومردنراازهرزاویهایدرسنتغربیموردبررسیقرار
میدهدوچگونگیدرکوکنارآمدنانسانباپایانزندگی
رابررسیمیکند.ویبااســتفادهازکارباستانشناسانو
دیرینهانتروپولوژیستهابررسیمیکندکهچگونهتفسیر
بقایایفیزیکیبهمابینشینســبتبهدیدگاههایماقبل

تاریخدربارهمرگمیدهد.
اوچگونگیمردنانســانهارادرطولقرنها،همدرعلل
مرگوهمدردیدگاهاعمالیکهمنجربهمرگمیشــود،
ردیابیمیکند.اوسنتهایبزرگفلسفیوعلمیغربرا
کهبهزندگیپسازمرگاعتقادنداشتندیاهدفسوگواری
رانمیدانســتند،موردتوجهقرارمیدهد،درحالیکهنور
تازهایبــرباورهایمذهبیعمدهایکهدرجهانباســتان
پدیدارشد،بهویژهتوسعهقرنهامســیحیتمیاندازد.او
ســهرویکردبهمعنایمرگ-نفیزندگی،تداومدرشکلی
دیگروعدمگرایی-راازهردومنظردینیوسکوالر-علمی

بررسیمیکند.
اینکتاب248صفحهای75هزارتومانقیمتدارد.

خون دیگران
کتاب»خــوندیگران«
نوشتهســیموندوبووار
رالیالرستگاربهفارسی
برگردانــدهوبهتازگیاز
سوینشرنومنتشرشده
است. اینرمانخواندنی
نخســتینبار57سال
پیشدر1945منتشــر
شــد.دوبووار،اینرمان

جذابرابانقلقولیازنویسندهواندیشمندبزرگ
روس،فئودورداستایفســکیآغــازمیکند:»همه
مادرقبــالهمهچیزوهمهکسمســئولیم.«این
جملهرامیتوانجوهرهرمانخوندیگراندانست؛
مسئولیتیکهانسانهاازابتدایتاریخبشریتتاامروز
درقبالخودشان،دیگران،کشورشان،سایرملتها
وجهاندارند.ژانبلومار،شخصیتاصلیوراویاین
داستاندرکناربسترزنیروبهمرگنشستهاست؛
زنیبهنامهلنکهزندگیپرفرازونشیبیداشتهو
بهخاطرحضوردرنیروهایمقاومتفرانسهدرجنگ
جهانیدومعلیهنازیها،دربسترمرگافتادهوبلومار
نیزدرکناراو،ازغمورنجیبزرگدرعذاباست؛چرا
کهاعتقاددارداینکارهایاوبودهکهچنینوضعیتی
راپیشآوردهاســت. ســیموندوبووار،ازبرترین
نویســندگانادبیاتمدرنفرانسهاستهمچنین
براســاساینکتاب324صفحهای،فیلمیدرسال
1984ساختهشدهاست.نشــرنوایناثررابهبهای

110هزارتومانراهیبازارنشرکردهاست.

تروریستیوابســتهبهقدرتهایخارجیاست.
آنهاقصدآشوبدرآذربایجانغربیوبهطورکلی
غربوشمالغربکشــورراداشتندوهدفشان
خودمختــاریبرایمناطقکردنشــین،تجزیه
اینمناطقودرگیرکردننظامنوپایاسالمیبا
بحرانیالینحلبود!اماهمگانشهادتمیدهند
واســنادنیزتأییدمیکنندکهاگرحسنیدرآن
برههنبود،امکانبســیجمردمورویاروییبااین
عناصرمزدوروضدانقالبوجودنداشــتوچه
بساتادهههاشــاهدخونریزیاینجنایتکارانو
تروریستهادرداخلخاککشوربودیم!چراکه
برنامهریزیدشمنبرایایجادناامنیدرمنطقه،
بهطورکامالًسیستماتیکوهدفمندطراحیشده

بودکهبهیاریخداوندشکستخورد.
امادرپاسخبهسؤالشــما،بایدعرضکنمبله،
خبرداشتم.اسباببازیدورانکودکیما،اسلحه
پدربود!اکثرکسانیکهپیشازانقالبدردایره
دوستانایشانبودندنیزقطعاًازاینموضوعمطلع
بودند.باتوجهبهدعوتپدربرایمسلحشدنبرای
مبارزهباطاغوتوتجزیهطلباننیزفکرنمیکنم
حداقلدرمنطقهخودمان،کسیازاینموضوع
مطلعنباشــدکهحسنیبهواســطهسالحش،
همتشوبایــاریمردمش،چهحماســههاکه
نیافریدوامامخمینی)ره(نیزجملهمعروفیدارند
که»همهبایدمثلآقایحسنیمسلحباشیم...«.

ارتباط مرحوم حسنی با فرزندان، 
دارای چه ویژگی هایی بود؟

قطعاًمشــغلهکاریشــخصیتیهمچونپدرم،
بهویژهدرماههایاوجگیــریوپیروزیانقالب
اسالمیونیزسالهایبعد،بسیارباالبود.درعین
حالنبایدفراموشکردکههمیشــهبهرغماین
تراکمکاری،ایشــانبابرنامهریزیدقیقوازراه
کشاورزیدرزمینهاییکهدرروستایبزرگآباد
داشتند،امرارمعاشمیکردندوبههیچوجهبه
وجوهشرعییاحقوقدولتیوابستهنبودندامااین
همهمشغله،بههیچوجهمحملیبرایبیتوجهی
بهفرزنداننبودوایشانامورتکتکفرزندانشان
راپیگیــریمیکردندورابطهمســتحکمپدرو

فرزندیهموارهبرقراربود.

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 گســترده ای علیه ایشان کلید خورد! 

ارزیابی شما در این باره چیست؟
قطعاًهررهبر،سیاستمداروفرماندهی،منتقدان
ومخالفانینیزخواهدداشتواینغیرقابلانکار
اســت،بهویژهپدرکهفردیعملگرابود.ایشان
نهتنهادرخطبههاینمازجمعهوباپندوموعظه،
بلکهدرمیداننبردوبافداکاری،اقدامبهپاکسازی
بسیاریازروستاهاوشهرهایآذربایجانغربیاز
لوثوجوداشراروتروریستهاییکردکهبعضاً
مستقیمیاباواســطههایی،باافرادیدرداخل
کشــورمرتبطبودندویاطرفــدارانوحامیانی
باعناوینموجهداشــتندکهعمدتــامربوطبه
یکیازجناحهایسیاســیبودند.شکستهای
پیدرپیتروریستهاواشرارتابندندانمسلحاز
پدرم،طیچندینسالمتوالی،نفرتوکینهای
دردلهایشــانبهوجودآوردکهبیحدواندازه
بود!ضدانقالببهدلیلحمایــتعظیممردمی
ازپــدر،توانرویاروییباایشــانرانداشــت.از
اینجهتوپسازچندینبارشکســتدرترور
فیزیکی،دســتبهترورشــخصیتایشانزدو
شروعبهحاشیهسازیوجنگروانیکرد.دراین
پروژهشــاهدبودیمکهخطتخریبیموجود،در
چندینجبههپیگیریمیشدودراینبینبرخی
رســانههایاصالحطلب،رســانههایوابستهبه

منافقیندرخارجوافرادوابستهبهاحزابیهمچون
دمکراتوکومله،هرآنچهدرتوانداشتند،برای
تخریبمنزلتایشــانبهکارگرفتنــدتاوجهه
مردمیشانرادرهمبشکننداماحسنیروزبهروز
محبوبترشــدومراسمپرشــکوهتشییعپیکر
ایشــان،حادثهایکمماننددرسطحکشوربرای
بزرگداشتیکروحانیمبارزبود.خیلعظیمی
ازمردموتمامیاقشارکهدراینهمایشحضور
یافتند،ارادتخودبهساحتایشانرانشاندادند.

از ارتباط عاطفی پــدر با مردم، در 
دوران تصدی امامت جمعه و حتی سالیان پس 

از آن، چه خاطراتی دارید؟
منگاهیاوقاتشــبهادرمنزلپدرمیماندم.
ایشــانشــبهابهخاطرخشــکیدهان،روی
لبهایشچســبطبیمیزد!شــبیدرحدود
ساعت2بامداد،محافظاندرخانهرازدندوگفتند:
آقاوخانمیمیانسال،خیلیاصراردارندکهحاج
آقاراببینند،هرچهمیگوییمفرداصبحبیایید،
قبولنمیکنند!وقتیپدرمتوجهاصرارآنهاشد،
بااشارهبهماگفت:»بپرســیدچهاتفاقیافتاده
اســت؟«وقتیمحافظانعلتراجویاشــدند،
آنهاگفتند:پســربیگناهمان،صبحامروزاعدام
خواهدشــدووالدینمقتولرضایتنمیدهند!
پدرتاموضوعرافهمید،روبهماگفت:»بگویید،
بهداخلمنــزلبیایند«.آقاوخانــمواردمنزل
شدندوکنارتختپدرنشستد.خانمباچشمانی
گریانگفت:فقطشــمامیتوانیــدبهماکمک
کنید!پدرپرسید:»چهشــدهاست؟«.مادرش
گفت:پسرمسربازاســت،درپادگانبادوستش

مزاحمیکرده،کهســهواگلولهایازاسلحهاش
بهسمتدوستششــلیکواودرهمانلحظه
کشتهشدهاست!پدرازآنهاپرسید:»شماازکجا
مطمئنهستیدکهپسرتانقاتلنیستوعمدااو
رانکشتهاست؟«.والدینسربازگفتند:پسرمان
قسممیخوردکهکوچکترینمشکلیمیانآنها
نبودهواتفاقاخیلیباهــمصمیمیبودهاند!پدر
گوشیتلفنرابرداشــتوبارئیسدادگستری
تماسگرفت.اوتاشمارهپدررادید،جوابتلفن
راداد.حاجآقاقضیهراتعریفکرد.اوهمقولداد
تاهرکاریکهازدستشبرمیآید،انجامدهد.پدر
باکسالتیکهداشتند،همراهباوالدینآنسرباز،
راهیزندانشدند!پدرومادرمقتولهمدرآنجا
بودند.حاجآقابهآنهاگفت:»پدرومادرعزیز!چرا
عفونمیکنید؟«.مادرمقتولدرحالیکهاشــک
میریخت،بالهجهشیرینترکیگفت:حاجآقانه
شما،حتیاگرخداهمبیاید،مااورانمیبخشیم!
قاتلپسرمبایدجلویچشــمانمناعدامشود،
خودممیخواهمطنابداررابهگردنشبیندازم!
پدربهتنهاییباخانــوادهمقتولصحبتکردو
گفت:»شمادرایندوسال،داریدباداغپسرتان
میســوزید،آیادوســتداریدمادریهممانند
خودتانداغدارشــود!لذتیکهدرعفواست،در
انتقامنیست...«،آنگاهقضیهمرگبرادرمراتعریف
میکندکهازحقخودگذشتهوقاتلاورابخشیده
است.مادرمقتولازاینبخششتعجبمیکند،
کهچگونهحاجآقاازخونفرزندشدرگذشــته
است!درنهایتپدربههرطریقیکهممکنبود،
آنهاراراضیمیکندکــهازحقخودصرفنظر
کنند.ســپسباکمکخیرین،بخشزیادیاز
مبلغدیــهرابهآنهاپرداختکردنــد.حاجآقابه
خانوادهمقتولگفت:»مااینمبلغرابهجایخون 
بهاهدیهمیدهیم،چراکهعفوکردیدوازخون

عزیزتانگذاشتید...«.

شما به بخشش پدر در قبال قاتل 
برادرتان اشاره کردید. فکر می کنم بیان آن 
ماجرا هم در این بخــش از گفت وگو مغتنم و 

مفید باشد؟
برادرمآقارحیمبههمراهدوستانشیککارخانه
گچســازیدرجادهخوی-ســلماسداشتند.او
حقوقکارگرانرادرارومیــه،ازبانکمیگیردو
بهخویبرمیگردد.اودرخوی،دوســتیبهنام
آقایسجادکریمیداشت.اوازرحیممیخواهد
کهشــبرادرخانهآنهابماندوفرداصبحزودبه
کارخانهبروند.رحیمدرابتداقبولمیکند،امادر
هنگامخواببهسجادمیگوید:برایچهبخوابیم؟
کارگرانصبحزودمنتظرندتاحقوقشانرابگیرند،
پسبهتراســتهمینحاالراهیشویم.هردو
تصمیممیگیرندتاشــبانهبهسویمقصدبروند.
متأسفانهدرنیمهراه،اتومبیلآنهاباماشینحمل
کپسولگازتصادفمیکندورحیموسجاد،در
هماندمکشتهمیشوند!ســاعت7صبحخبر
بهپدرمیرســدکهرحیمتصادفکردهوزخمی
شدهاست.همهخانوادهدرمنزلپدرجمعشدند.
ســاعت9صبحبود،کهفهمیدیمبرادرمانفوت
کردهاست.پیکرسجادرابهخویوپیکررحیمرا
بهارومیهمنتقلکردند.دوستانوآشنایانبهپدر
پیشنهاددادندکهتشییعرحیمبرایفردابمانداما
ایشانگفتند:»همینامروزبایددفنشود!«.فوت
رحیمبرایخانواده،بسیاردردناکبود.کارتشییع
وخاکســپاریاوباحزنواندوهبهپایانرسید.از
نیرویانتظامیبرایپیگیریشکایتفوت،بهخانه
پدرآمدند.رانندهدرزندانبود.ازپدرخواستندتا
ازاوشکایتکنداماپدرقبولنکردوبهآنهاگفت:
»رانندهراآزادکنید،تقدیررحیمدراینبودهکه
درتصادفکشتهشود!...«.سپسبااندوهادامهداد:

»درعفولذتیاستکهدرانتقامنیست...«.

ترور شخصیت پدر
 محبوبیت او را افزایش داد

زندهیادحجتاالسالموالمسلمینغالمرضاحسنی،بهروایتفرزندش

درتکریمقهرماننامدارآذربایجانغربی
شادروانغالمرضاحسنی

 قلندری که هرگز سالح
 بر زمین ننهاد! 

برایاینکهبدانیم،آنگاهکهدرباره»مالحسنی«صحبتمیکنیم،
دقیقاازچهپدیدهایوباکدامینمختصاتتاریخیسخنمیگوییم،

اشاراتذیلآمدهالزمومفیدبهنظرمیرسد:
یک: شیخغالمرضاحسنیازدورانکودکیودرزادگاهخویش،طعم
ظلمخوانینمحلیراچشیدوهمازآنزمان،راهمقابلهبااستثماررا
درپیشگرفت.اینپیشینهذهنیاوراآمادهساختکهباسربرآوردن
جنبشهایملیواســالمیآندوران،بهسرعتبدانبپیوندد.اواز
نخستینکسانیبودکهدرآذربایجانغربی،باامامخمینیبیعتکرد

وتاپایانحیات،برعهدخویشپایدارماند.
دو: حسنیازآغاززندگیمبارزاتیخود،بهتشکیلگروهیمسلح
مبادرتکردوآنهارادرزادگاهش،روستایبزرگآباد،آموزشداد.
گروهچریکیاودرروزهایاوجگیریانقالباسالمیدرارومیه،فراوان
بهکارآمد.ویدردومبهمن1357وبایاراناندکش،بربامواطراف
مسجداعظماینشهرمستقرشدولشکریازتانکهایارتشراکه
درصددتعرضبهآنمکانمقدسبودند،بهخفتفراریداد!دراین
میانگلولهیکیازتانکها،بهفاصلهایاندکازباالیسرشعبورکرد

وپوستومویسراوراسوزاند!
سه: بهباوربساتاریخپژوهان،نقشتاریخیحسنیازفردایپیروزی
انقالباسالمیآغازشد؛آنگاهکهحزبدمکراتدرمنطقهکردستان،
سربهآشوببرداشتومردمیراکهتنبهمطالبهایشاننمیدادند،به
خاکوخونمیکشید.درروزهایباالگرفتنجنگنقده،اینروحانی
دلیرویارانمسلحاشبودندکهباعزیمتبهاینشهر،تجزیهطلبانرا
برایهمیشهازآندیارراندندوآرامشوامنیترادرآنخطهبرقرار
ســاختند.بیتردیدحفظتمامیتارضیایراندرشمالشرقیآن،

مرهونرشادتحسنیویارانپاکبازاواست.
چهار: گروهکهایمعاندباانقالب،چهدمکراتهاییکهدرارومیه
ضربشصتحسنیراتجربهکردهبودندوچهبهاصطالحمجاهدینی
کهدرتهراندرصددازمیانبرداشتنچهرههاینمادیننظامبودند،در
تروراینقلندرمسلحهمداستانشدند.حاصلاینائتالف،چندفقره
ترورسنگینوحتیخونینبود،کهامامجمعهپرآوازهارومیه،ازتمامی
آنهاجانبهدربرد!اودرمواردی،خودبامهاجماندرگیرمیشــدو

اساساآنجماعتمتوهموپرادعاراتحقیرمیکرد!
پنج: گردشروزگاردردومیندههازحیاتنظاماسالمی،روی
دیگریازخویشرابهحسنینمایاند!اودرایندورهنهبادمکراتها
ومجاهدین،کهباکسانیمواجهشدکهبهانقالبونظاماسالمی
پشتکردهوکشورراروانهاردوگاهغربمیخواستند!اوبهطور
مشخصپسازدومخرداد76،باهمانانگیزهمبارزاتیسراسر
حیات،باقدرتدربرابرایننحلهایســتادوهزینهسنگینآنرا
باتحملامواجگستردهوســهمگینترورشخصیتپرداخت.او
چوندرســالیانپیشتر،ماهیتبانیانجریاناصالحاترابه
نیکیشناختهبود،آنانرابهچیزینمیگرفتوبراینباوربود
کههمچناندرجنــگنیابتیباضدانقالبیاســت،کهدردهه
نخستآنهاراازکشورراندهاست.اوبامتانتوآرامشیکهدرخور

جوانمردیمجاهداست،ازاینمعرکهپایبیروننهاد.

شش: وجهدیگریازکارنامهحسنی،ارتباطعاطفیومتقابلاوبا
مردمآذربایجانغربیوارومیهاست.واقعیتاینبودکهویهمپای
برخوردقاطعباضدانقالب،بامحرومانوطبقاتفرودستجامعه،
بسهمدلیوصمیمیمیکرد.مردمانمیدیدندکهویدرزندگی
خویش،نانازکشاورزیمیخوردومحصولزمینهایخویشدر
بزرگآبادرابهمحرومانورزمندگاندرجبهههایجنگمیبخشد.
درزندگی،لباسوســخناو،تکلفنیستوبهســانآنانمیزید.
استمراراینخصالدرآنروحانینامور،محبوبیتویراطیدهههای
متمادیثابتنگاهداشتکهدرروزتشییعپیکرشدرشهرارومیه،
جلوهایتامازآنبروزیافت.اواینکدرزادگاهخویش،ازمرزنسلها

گذشتهوبهنماداقتدارآنخطهمبدلشدهاست.
هفت: بختیاریموبختیاریدکهدرسالروزکوچاوبهسرایابدی،
بهبازگوییخصالوینشستهایم؛اوکههرچهبیشترشناساندهشود،
غروربیشتریرادرآذریانونگاهکلیترمردمایرانخواهدآفرید.این
امرهمتمضاعفدستگاههاییرامیطلبدکهموظفبهبسطوتبیین
فرهنگانقالبوسیرهرهبرانآنهستند.یادحسنیبزرگویارانش

درادوارانقالبودفاعمقدسهمارهبلندوبرقرارباد.

احمد سینایی؛ تاریخپژوهنگاه

معصومه محرمی
روزنامهنگار گزارش

در روزهای پیــش روی، خاطــره جهادگر 
پرآوازه، زنده یاد حجت االسالم والمسلمین 
غالمرضا حسنی، تجدید می شود. هم او که با 
پایمردی خویش، تمامیت ارضی ایران را حفظ و 
گروهک های تجزیه طلب را به موطن اصلی خود 
راند. در گفت و شنود پی آمده، بانو معصومه 
حســنی دختر آن بزرگ، پاره ای از خاطرات 

خویش از پدر را واگویه کرده است.

به عنــوان دختر بــزرگ زنده یاد 
حجت االسالم والمسلمین غالمرضا حسنی، 

پدر را با چه ویژگی هایی به خاطر می آورید؟
بسماهللالرحمنالرحیم.شایدهمه»حسنی«را
باواژههاییچون:مقتدر،شجاع،مجاهد،فرمانده
انقالبییاعبارتهاییمانندمبارزاتمسلحانه،
نبردهایخونینباتروریستها،نمایندهولیفقیه
وامامجمعهارومیهبشناسندامااوبرایماپدری
مهربانودلسوزبودواگربخواهمبارزترینویژگی
ایشــانرابیانکنم،تنهامیتوانمبگویم:»پدرم
برایمابهترینبود،اومردمرادوســتداشتو
برایدفاعازآنها،صادقانهجانومالشرادرطبق
اخالصگذاشت«.امروزدیگرحسنی،بهعنوان
الگویغیرتدرتاریخبــزرگآذربایجانمطرح
شدهاستودرمکتباو،جوانانغیرتمندیتربیت
یافتهاندکههوشــیارانهدرهمهصحنههاحضور

دارندویادونامشرازندهنگهمیدارند.

براساس تجربه زیسته شما، زندگی 
با یک پدر مبارز، چه ویژگی ها  یا دشواری هایی 

دارد؟
فرزندیکروحانیمجاهدکهفرماندهخیلعظیمی
ازمردمبود،عماًلدشواریهایبسیاریداشت،اما
آنچهتحملاینسختیهاراآسانمیکرد،عزمو
ارادهایشانبرایمقابلهباسختیهاومشکالتونیز
آرامشیبودکهبهاهلخانهمیداد.فضاییراتصور
کنیدکهانقالبشده،حکومتنوپاتشکیلشدو
کشورباشرایطسختیروبهرواست.گروهکهای
تروریستیومزدورانکانونهایقدرتدرجهان،با
تجهیزاتحداکثریوتخلیهپادگانوپاسگاههای
منطقه،آمادهاشغالشهرستانهایاستانوآغاز
کشتاروقتلعامهســتند!دراینوضعیتچشم
امیدتمامیمــردموبزرگاننظــامدرتهران،به
»مالحسنی«است.آنهاانتظارساماندهیشرایط
منطقهآذربایجانغربیرادارند.بازنگهرتلفنی،
امکانرفتنپدربهمیداننبردباتروریستهایی
بودکهسربسیجیانوپاســداراناسیرراجلوی
کاروانهایعروسیمیبریدندوبهعنوانقربانی
تقدیمحاضرینمیکردند!قطعاًاضطرابناشــی
ازاینفضابسیارسنگینبودامانیازمردموحتی
نیروهایمســلحبهحضوروفرماندهیایشانو
آرامشیکهباحضورواقتدارخودبهعنواننماینده
امام،بهآنانمیبخشیدند،تسلیبخشدلهابود.ما
همراضیبهرضایخداوهمراهپدردرراهخدمت

پدربهخلقخدابودیم.

شما در شــرایط خردسالی، باخبر 
بودید که پدر یک مبارز مسلح است؟ اگر پاسخ 
مثبت است، در این باره چه احساسی داشتید؟
مبارزاتمسلحانهپدرم،به2دورهزمانیتقسیم
میشود؛بخشیازاینمبارزات،بهسالهایقبل
ازانقالببازمیگرددومربــوطبهآموزشهای
نظامی،جهــترویارویــیبارژیــمطاغوتو
ســپسآغازنخستینقیاممســلحانهدرسطح
کشــور،دردومبهمنماه1357میشود.بخش
دیگرینیزمربوطبــهمقابلهبــاگروهکهای

بــار  چندیــن  از  پــس  ضد انقــاب 
شکســت در طــرح تــرور فیزیکــی، 
دســت به ترور شــخصیت ایشــان زد 
و شــروع بــه حاشیه ســازی  و جنــگ 
روانــی کرد. خــط تخریبی آغاز شــده 
در چندیــن جبهــه پیگیــری می شــد 
و در ایــن بیــن برخــی رســانه هــای 
اصاح طلب، رســانه های وابسته به 
منافقین در خارج و افراد وابســته به 
احزابی همچــون دمکــرات و کومله، 
هرآنچه در توان داشتند برای تخریب 
وجهــه ایشــان بــه کار گرفتنــد، امــا 

حسنی روزبه روز محبوب تر شد!
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گردش روزگار در دومین دهـــــــــــــــه از حیات نظام 

اسامی، روی دیگری از خویش را به »حسنی« 

نمایانــد! او در ایــن دوره نــه بــا دمکرات هــا و 

مجاهدین، که با کسانی مواجه شد که به انقاب 

و نظــام اســامی پشــت کــرده و کشــور را روانــه 

اردوگاه غــرب می خواســتند! او به طور مشــخص 

پس از دوم خرداد 76، با 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!
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طرح سالم ســازی دریا با هدف کاهش تلفات ناشــی 
از غرق شــدگی هنگام شــنا در آب های ســاحلی از 
ابتدای خرداد در ســواحل مازندران آغاز می شود، اما 
مســئوالن گیالن و گلســتان هنوز هیچ ابالغ رسمی 
در این باره نداشــته اند. مطالبه منجیان غریق از سال 
گذشته، نداشتن قرارداد و در عین حال آزادسازی نوار 
ساحلی خزر از تصرف نهادهای دولتی و افزایش نقاط 
حادثه خیز، مهم ترین چالش های طرح سالم سازی دریا 

در سال جاری است.

آغاز طرح در مازندران، 3خرداد 
طرح سالم ســازی ســواحل مازندران به دلیل شرایط 
نامساعد آب وهوایی با تأخیر ۲روزه و 3خرداد به صورت 
رسمی آغاز می شود. این خبر را علی رجبی وندچالی، 
سخنگوی ستاد ساماندهی دریا در مازندران می دهد 
و می گوید: با توجه به آزادســازی ســواحل اســتان، 
۹۰۰نفر از ناجیان غریق در حدود 3۷۰نقطه حادثه خیز 
ساحل خزر و حدود 3۰۰نفر دیگر هم داخل طرح های 

ساماندهی سواحل فعالیت خواهند داشت.
رئیس هیــأت نجات غریــق و غواصی مازنــدران در 
این باره به همشــهری می گوید: هیــأت نجات غریق 
مازندران کار خود را با 1۲۰۰منجی در 15شهرستان 
نوار ساحلی شــروع می کند، اما با توجه به آزادسازی 
ســواحل و افزایــش تعــداد نقــاط حادثه خیــز از 
 اســتاندار خواســتیم 15۰۰نجات غریق در سواحل 

مستقر شوند.
نقــی کریمیان تعداد نقــاط حادثه خیــز مازندران را 
4۰۰مورد اعالم می کند و می افزاید: با آغاز طرح های 
سالم سازی در بخش خصوصی که خودشان جداگانه با 
منجیان قرارداد می بندند تعداد منجیان به ۲5۰۰نفر 
افزایش می یابد. به گفته وی، ســال گذشــته به دلیل 
محدودیت هــای کرونایی فقط 4۲۰منجــی در نوار 
ســاحلی به کار گرفته شدند که توانســتند 664نفر را 
نجات دهند و فقط 64نفر آن هم خــارج از طرح های 
سالم ســازی غرق شــدند. کریمیان پرداخت نشدن 
مطالبه های منجیان از سال گذشته و کمبود تجهیزات 

را مهم ترین مشکل آنها در سال جاری عنوان می کند.

منجیان هیأت نجات غریق مازندران حدود 3میلیارد 
تومان مطالبه از سال گذشته دارند که همین موضوع 
کار را برایشان سخت  کرده است. البته سخنگوی ستاد 
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. درحالی که هنوز حقوق سال گذشته 
و همچنین عید نوروز و فطر منجیان گیالنی پرداخت 
نشــده، این اســتان امســال هم برنامه ای برای طرح 
سالم سازی ندارد. رئیس هیأت نجات غریق و غواصی 
گیــالن در این باره به همشــهری می گویــد: گیالن 
۲86کیلومتر نوار ســاحلی و 1۰شهرســتان ساحلی 
دارد که ۲84منطقه خطرآفرین تا سال گذشته در آنها 
شناسایی شده بود. امسال با توجه به آزادسازی سواحل 
51۲منطقه خطرآفرین اعالم شــده است درحالی که 
به اعتقاد نهادهای امدادرســان ازجمله هالل احمر در 
نبود طرح های سالم سازی کل نوار ساحلی خطرآفرین 
محسوب می شود. حســین میرزایی با بیان اینکه در 
گیالن هنــوز خبری از اجرای طرح های سالم ســازی 
دریا نیســت، می افزاید: اخیرا شــنیدیم اســتانداری 

به شــهرداری ها اعالم کرده که طرح هــا را راه اندازی 
 کنند، اما تا امروز هنوز طرح و ابالغی در این باره اعالم

نشده است.
وی با بیان اینکه هر یــک از 51۲منطقه خطرآفرین 
گیالن به ۲منجی نیــاز دارد، می گویــد: اگر تصمیم 
به اجرای طرح سالم ســازی گرفته شــود، به حضور 
1۰۲4منجی نیاز است درحالی که 444منجی فعال در 
طرح سال گذشته هنوز مطالبه خود را دریافت نکرده اند.

به گفته میرزایی ، میانگین حقــوق هر ماه منجی ها در 
سال گذشته حدود 3میلیون تومان درنظر گرفته شده 
بود، اما گیالن در مجموع حــدود ۷5۰میلیون تومان 
یعنی به ازای هر نفر یک میلیــون و 6۰۰هزار تومان 
دریافت کرده اســت درحالی که برای 3ماه باید حدود 
3میلیــارد و ۹۹6میلیون تومان به اســتان پرداخت 
می شد. رئیس هیأت نجات غریق و غواصی گیالن ادامه 
می دهد: با وجود این مطالبه اما 1۰5منجی گیالنی با 
دستور استانداری عید نوروز و همچنین تعطیالت عید 
فطر در ساحل حضور داشــتند و خوشبختانه با کمک 
فرمانداری ها در این ایام هیچ مورد غرق شــدگی ثبت 
نشده اســت. میرزایی با اشــاره به حقوق تعریف شده 
در فدراســیون برای منجیان غریق توضیح می دهد: 
امسال به طور میانگین هر منجی باید بیش از 5میلیون 

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 سالم ســازی دریا با 

مشکل مواجه می شود.

فراموشی سالم سازی در گلستان
گلســتان هم با وجود آنکه همه ســواحل خود را در 
1۰۰کیلومتر نوار ســاحلی آزادســازی کرده اســت 
و ســال های قبل از کرونا مشــارکت فعالــی در طرح 
سالم سازی دریا داشت، اما امسال هنوز خبری از اجرای 
این طرح نیســت. پیش از این در گلستان طرح های 
سالم سازی دریا در قالب 3طرح در بندر ترکمن، بندر 

گز و نوکنده اجرا می شد.

   
آزادسازی نوار ســاحلی نقاط حادثه خیز را در سواحل 
خزر افزایش داده اســت، اما فعالیت منجیان غریق در 
استان های شمالی چالش های زیادی دارد. این شرایط 
در حالی رقم خورده است که طرح سالم سازی دریا طی 
1۰سال گذشته توانست نقش زیادی در کاهش تلفات 

غرق شدگی داشته باشد. 

چالش امنیت دریا برای گردشگران
مطالبات منجیان غریق از سال گذشته،   آزادسازی سواحل و افزایش نقاط حادثه خیز و ابالغ نشدن طرح در گیالن و گلستان از 

مواردی است که طرح سالم سازی دریا را با چالش مواجه کرده است 

آییــن بزرگداشــت روز جهانــی موزه ها و آغــاز هفته 
میراث فرهنگی صبح دیروز در موزه ملی ایران و با حضور موزه

قائم مقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، 
مدیرکل دفتر دیپلماسی فرهنگی وزارت خارجه و جمعی از موزه داران برگزار 
و برخالف سال های گذشته که موزه های برتر کشور براساس شاخص های 
موزه برتر معرفی و از مدیران آنها تقدیر می شد، این بار تنها از چند موزه بخش 

خصوصی با عنوان موزه مردمی تقدیر شد.
به گزارش همشــهری، علی دارابی، قائم مقام وزیر میراث فرهنگی و معاون 
میراث فرهنگی کشور در این آیین با اعالم اینکه از مجموع ۷۹۰ موزه در کشور 
حدود ۲6۰ موزه در اختیار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
است، گفت: بخش زیادی از این موزه ها به بخش خصوصی، دولتی و نهادهای 
مختلف تعلق دارد و وزارت میراث فرهنگی اکنون به دنبال این است که رقابت 
سازنده و تعامل خوب بین بخش های مختلف ایجاد و با هرگونه انحصار در 
موزه داری کشور مقابله کند. او از استراتژی هر شهر یک موزه وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در دوره جدید خبر داد و گفت: امیدواریم 

روزی جشن راه اندازی یک موزه در هر شهر را برگزار کنیم.

قائم مقام وزیر میراث فرهنگی ســند تحــول میراث فرهنگی، گفتمان این 
وزارتخانه در موضــوع میراث فرهنگی و موزه ها را مبتنــی بر 3رکن تغییر، 
توسعه و تحول وفناوری اعالم کرد و گفت: تدوین سند چشم انداز برنامه تحول، 
برنامه هفتم توسعه و سند میراث فرهنگی و موزه ها ازجمله تدابیری است که 
مشغول آن هستیم و برای تنظیم آن دست یاری به سوی نخبگان، استادان 
انجمن های علمی، تشکل های مردمی و سازمان های مردم نهاد دراز می کنیم.

او همچنین از تهیه الیحه شرح وظایف و قانون تشکیل وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دســتی 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 میراث فرهنگی و موزه ها در این قانون 
جانمایی شده و برخی مفاد قانونی که از قبل بود نیز غنی تر 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 به زودی در اختیار دولت و سپس مجلس قرار 
می گیرد، منشأ اصلی قوانین میراث فرهنگی کشور شود. قائم مقام وزیر میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی همچنین از افزایش بودجه میراث 
فرهنگی و موزه ها در سال 14۰1 تا دوبرابر بیشتر از بودجه سال گذشته خبر 

داد و گفت: واقعیت این است که با این بودجه کم هم نمی شود نهضت بزرگی 
برای موزه ایجاد کرد. از همین رو انجمن خیران میراث فرهنگی که در وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ثبت شــده است، هفته آینده 
موجودیت پیدا می کند و براساس آن، مؤدیان مالیاتی می توانند کمک های 
خود را به موزه ها و میراث فرهنگی اهدا کنند. همچنین از طریق این انجمن 
می توان کمک هایی را از خارج کشــور دریافت کرد که اگر این اتفاق بیفتد 
گام های بزرگی برای موزه داری و بناها می توان برداشت. او همچنین نقش 
دیپلماسی میراث فرهنگی را مهم دانست و از برنامه ریزی برای برگزاری چند 
نمایشگاه مشترک خارجی بین موزه ملی و موزه های دیگر کشورها خبر داد و 
گفت: برنامه ریزی برای نمایش اشیای کمتر دیده شده 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 صاحب نظران مقدمات آن را فراهم می کنیم. جبرئیل 
نوکنده، رئیس موزه ملی ایران نیز در این مراســم از برپایی نمایشگاهی از 
15۰۰ شیء اهدایی تاریخی به موزه ملی ایران که برخی از آنها ۷هزار سال 
قدمت دارند، همزمان با روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی 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 »گنج یابی« در 
مجلس گفت: موزه داری جهان چندین نسل را طی ۲۰۰سال گذشته پشت 
سر گذاشــته، اما هنوز در ایران برخی قانونگذاران از عنوان گنج و عتیقه در 
طرح های خود استفاده می کنند که نشان می دهد آنها ۲۰۰سال از صنعت 
موزه داری جهان عقب هستند. علیرضا دلخوش، مدیرکل دیپلماسی عمومی 
وزارت خارجه نیز که در آیین گرامیداشــت روز جهانی موزه ها و آغاز هفته 
میراث فرهنگی حضور داشت، در سخنانی اعالم کرد: با توجه به شعار امسال 
روز جهانی موزه ها با عنوان »قدرت موزه«، ارائه تصویر در شأن جایگاه ایران در 
سطح جهان، ارتقای کیفی موزه ها و بیان موزه ای بهتر، پرهیز از کمیت گرایی 
برای آنکه خود را به سطحی برســانیم تا با موزه های تراز اول دنیا تعامل و 
گفت وگو داشته باشیم، از اهداف تبیین شده در وزارت خارجه است. به گفته 
دلخوش، آموزش عمومی درباره ماهیت واقعــی موزه ها، برقراری ارتباط با 
سطوح مختلف جامعه، تسهیل دسترســی پژوهش در موزه ها و ارتباط با 
نهادهای علمی و پژوهشی مؤثر در سطح ملی ازجمله اهداف و وظایف تبیین 
شده برای موزه ها در اداره دیپلماسی فرهنگی و عمومی و وزارت خارجه است.

تدوینقانونجامعمیراثفرهنگی

سیده زهرا عباسیگزارش
خبرنگار

   کهولت سن؛ عامل مرگ در کالنشهر اصفهان 
مدیرعامل ســازمان آرامســتان های شهرداری 
اصفهان گفت: روزانه به طــور میانگین 1۷نفر در 
روز در کالنشهر اصفهان از دنیا می روند که کهولت 
ســن بزرگ ترین عامل مرگ ومیر دراین منطقه 
اســت. به گزارش ایرنا، علی حاجیان افزود: سال 
گذشــته 13هزار نفر در اصفهان فوت کردند، اما 
11هزار خاکســپاری در آرامستان های این شهر 
انجام شد. وی با بیان اینکه حدود 16۰هزار متوفی 
از بدو تاسیس آرامســتان باغ رضوان تاکنون در 
آن خاکسپاری شــده اســت، ادامه داد: کهولت 
سن به عنوان مهم ترین علت بیشتر مرگ ومیرها 
و میانگین ســن مردان و زنان متوفی باالی 6۰ 
تا ۷۰ســال اســت. به گفته مدیرعامل سازمان 
آرامستان های شهرداری اصفهان، میانگین فوت 
اصفهانی ها در 1۰روز اخیــر کاهش پیدا کرده و 

فوت کرونایی ها هم به صفر رسیده است.

   دستور ویژه وزیر کشور برای شهرک اندیشه 
رئیس کل دادگستری قزوین از صدور دستور ویژه 
وزیر کشور برای حل مشکل شهرک اندیشه خبر 
داد و گفت: با توجه به مصوبــه ای 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 دستگاه های اجرایی است، گفت: اگر به 
۲1هکتار 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 زمین های خود روبه رو هستند. 

خبرهای کوتاه

خبر روز 

تعمید کودکان مندایی
مراسم غسل تعمید کودکان مندایی صبح چهارشنبه 

»۲۸اردیبهشت ۱۴۰۱«در ساحل شرقی رود کارون در اهواز 
برگزار شد. براساس عقاید منداییان که یکی از اقلیت های 
مذهبی جنوب ایران، عراق و سوریه هستند، در روز تولد 

حضرت یحیی)ع( اطفال تازه متولد شده نامگذاری، تعمید 
و تبرک می شوند. منبع: ایرنا

خوزستانعکس خبر

4زلزله در یک روز
مرز خوزســتان و چهارمحال و بختیاری عصر روز سه شنبه 
)۲۷اردیبهشت( با زلزله 4.4ریشــتری لرزید و بعد از آن تا 
صبح روز گذشته )چهارشنبه ۲8اردیبهشت( ۲زلزله دیگر 
نیز این محدوده را لرزاند. زمین لرزه ای به بزرگی 4.4ریشتر 

هم صبح دیروز، حوالی باغین کرمان را به لرزه درآورد.

زلزله کرمان خسارتی نداشت
سعید سعیدی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان 
با بیان اینکه زمین لرزه 4.4ریشتری بامداد چهارشنبه باغین 
از توابع این استان خســارتی نداشته است، می گوید: کانون 
زمین لرزه باغین خارج از منطقه مســکونی بود، اما تیم های 

ارزیاب مناطق مختلف محل رخداد زلزله را بررسی کردند.
براساس اعالم مرکز لرزه نگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه 
تهران، این زمین لرزه در ساعت ۲.۰5  بامداد دیروز و در عمق 
۹کیلومتری زمین اتفاق افتاد. محل وقــوع این زمین لرزه 
در فاصلــه  1۹کیلومتری باغین، ۲1کیلومتری بردســیر و 

3۲کیلومتری نگار در کرمان است.

ترک خانه ها در »سرخون«
ساعات 1۷:36و 18:35سه شنبه و 3:36بامداد چهارشنبه 
زلزله هایی با قدرت 3.8، 4.6 و 3.5 ریشتر »سرخون« را در 
چهارمحال و بختیاری و در نزدیکی مرز اســتان خوزستان 
لرزاند. فرماندار اردل در اســتان چهارمحــال و بختیاری با 
بیان اینکه براساس ارزیابی های اولیه ۷۰خانه در 15روستا 
طی زلزله »سرخون« دچار آسیب شده است، می گوید: این 
آسیب ها جزئی و در حد ترک خوردگی است، اما در 3زلزله 
رخ داده ۲دیوار در یکی از روســتاها ریــزش کرده. یعقوب 
شــکوهی با بیان اینکه 3زلزله خسارت جانی در پی نداشته 
است، می افزاید: 3تیم امدادی از ساعات نخست این زلزله ها 

در منطقه حضور دارد.
به گفته وی، مردم ۲دهستان هلیساد و شلیل سه شنبه شب 
را بیرون از منزل سپری کردند و در این مدت همه مساجد و 

مدارس منطقه آماده پذیرش و اسکان مردم بودند.
فرمانــدار همچنین تأکیــد می کند که گروه هــای فنی از 
خط انتقال نفت مارون و ســد کارون4 بازدیــد کرده اند و 

خوشبختانه مشکلی مشاهده نشده است.

تناقض  در  حفاظت از جنگل   
حدود 63 ســال طول کشید تا متوجه 
شــویم طرح های جنگلداری در عین 
مشــروعیت قانونــی و فنی،نســخه 
شفابخشــی برای نجــات جنگل های 
هیرکانــی نبودند.جنگل هــای لــوه 
گلستان در سال 1338 ســرآغازی برای اجرای طرح های 
جنگلــداری بودند.طرح های جنگلداری اگــر چه با تکیه 
بردانش و تخصص جنگل شناسان ماهر تهیه می شد اما با 
مروری کوتاه بر نتایج حاصله معلوم می شود دراین طرح ها 
داده پردازی بر ثبت اطالعات واقعی،آمال و اهداف مجریان 
و ناظران بر دستورالعمل ها، حفظ کمیت بر کیفیت جنگل، 
انتخاب ناظر ازبدنه مجری بر ناظران مستقل،ورود گونه های 
بیگانه بر حفظ  گونه های بومی،اخذ مشاوره از شرکت های 
بهره بردار 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.

تناقض در آمار برداشت چوب 
 خسرو شهبازی، سرپرســت وقت ســازمان جنگل ها در

سال ۹8 می گوید در6 دهه گذشــته 6 میلیون مترمکعب 
چوب از جنگل های شمال برداشت شــده در صورتی که  
عباسعلی نوبخت، معاون جنگل همین سازمان در سال ۹۹ 
میزان برداشــت چوب از جنگل های شمال را ۲5 میلیون 
مترمکعب یعنی ساالنه 55۰ هزار مترمکعب تا قبل از اجرای 
طرح تنفس اعالم می کند.اختالف 1۹ میلیون مترمکعبی 
در اظهارات ۲ مقام مســئول از کجا ناشــی می شود؟ آیا 
 غیر از این است که مســئوالن امروز وارث اطالعات 6 دهه

گذشته هستند؟

ناهمخوانی آمار مساحت جنگل
 خسرو شــهبازی کاهش ســطح جنگل های شــمال را از

۲ میلیون و 5۰۰ هزار هکتار در سال 1334 به یک میلیون 
و 8۰۰ هزار هکتار در دهه ۷۰ اعالم می کند در صورتی که  
 عباسعلی نوبخت مساحت همین  جنگل ها را در سال ۹۹ 
دو میلیون و 4۰۰ هزار هکتار با احتساب تاج پوشش بیش از 

1۰ درصد اعالم کرده است.
 در کمال ناباوری، ناصر مقدسی، رئیس شورای عالی جنگل 
ســازمان جنگل ها ،مرجع رســمی تصویب فنی طرح های 
جنگلداری،در ســال ۹4 می گوید،عالوه بــر عوامل تخریب 
شــناخته شــده ، بهره برداری های قانونی خــارج از توان و 
ظرفیت اکولوژیکی طی ســال های گذشته موجب تحمیل 

فشار مضاعف بر جنگل های شمال کشور شده است. 
بهره برداری قانونی چیزی جز طرح های جنگلداری نبوده اند. 
اختالف فاحش بین وضعیت کمــی و کیفی جنگل ها در 
گفته ها و شــنیده ها با ســیمای واقعی تخریب یافته آنها، 
ســندی زنده برتقویت نظرات چندین ساله منتقدان فنی 
درون سازمانی و برون سازمانی و نهاهای نظارتی شد تا جایی 
که مسئوالن مجبور به طراحی و اجرای طرح تنفس جنگل، 
برای اجرا از اوایل سال۹6 درسطح یک میلیون و 1۰۰هزار 

هکتار از جنگل های هیرکانی  اقدام کنند .
 مسعود منصور، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری 
کشــور در نهم اســفند ۹۹ به خبرنگار روزنامه همشهری 
گفته : اجرای طرح تنفس جنگل ازســال۹6 در دســتور 
کار ســازمان جنگل ها قرار گرفت. طبق این قانون کنترل 
و مقابله سیســتمی با قاچاق چوب آالت و بهره برداری از 
درختان جنگلی و غیرجنگلی واقــع در اراضی ملی منابع 
طبیعی متوقف شــده اســت. وی اعالم کرد که بر مبنای 
کارشناسی های انجام شده، اســتمرار توقف بهره برداری از 
جنگل ها ضرورتی اساسی است و باید این موضوع در برنامه 

هفتم توسعه لحاظ شود.
اگرچه این طرح با تمام کاستی هایش تا سال ۹6 تنها 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 جنگل ها. ما برای حفاظت و نظارت بر تخریب و تخلف 
خأل قانونی نداریم، اما در اجرا، نظارت و بازرســی به دلیل 
کمبود نیرو های جنگلبان و محیط  بان و عدم اعتبار در حوزه 

منابع طبیعی با مشکالت زیادی روبه رو هستیم.

درخواست تمدید طرح تنفس جنگل
مسعود منصور در۲5 اسفند14۰۰ در گفت وگوبا خبرگزاری 
ایسنا،با اشــاره به روند اجرایی  طرح تنفس جنگل ، تاکید 
کرد قرار بــود در کنار اجتنــاب از بهره بــرداری چوبی از 
جنگل هــای شــمال،عملیات اجتناب ناپذیــر را نیز اجرا 
کنیم.  براین اساس شــرح خدمات طرح فنی و حفاظتی 
 جنگل ها  تصویب شد و از اول فروردین ماه سال14۰1 انجام

خواهد شد. 
با اعالم اجرای عملیات اجتناب ناپذیربه هر شکلی،مجددا 
نگرانی های جدی در بین مدافعان ســالمتی جنگل های 
شمال پا گرفته اســت برای اینکه کافیســت جمع آوری 
و خروج درختان شکســته و افتاده ، آفــت زده و امثالهم 
به عنوان بهداشــت جنگل، بخشــی از اقدامات عملیات 
اجتناب ناپذیرباشــد 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 طرح های جنگلــداری بدون رفع 
آسیب های مخرب، چراغ سبزی باشند برای گسترش مجدد 
سوء استفاده از ظرفیت های قانونی و حرکت خزنده بساط 
فساد و سودجویی و رانت در این منابع حیاتی ، البته این بار 
با حرص و ولع بیشتر برای تاراج جنگل ها .لذا انتظار می رود 
آنچنان که 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 کرده و ارزیابی 

متقنی از اجرای طرح تنفس داشته باشد.
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یوسف حسینعلی زاده ؛ فعال محیط زیست

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 بیمارستان های تخصصی دامپزشکی تهران 
آورده شده است تا مگر او زنده بماند و یکی از امیدهای نجات این گونه در 
حال انقراض باشد. پروژه تکثیر در اسارت یوزپلنگ آسیایی از زمانی که 
ایران، کوشکی و دلبر 3یوز آسیایی در فروردین سال ۹۹از پردیسان به 
توران برده شدند تا کنون بدون هیچ گونه اطالع رسانی شفاف ادامه یافته 
است. حاال قرار اســت پس از مرگ دومین توله ایران در هفته آتی برای 

نخستین بار به سؤاالت خبرنگاران پاسخ داده شود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ســازمان حفاظت محیط زیست، حسن 
اکبری، معاون محیط زیســت طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت 

محیط زیست، روز گذشته اعالم کرد علت تلف شدن این توله در دست 
بررسی و نتیجه پس از کالبدشکافی اعالم خواهد شد. البته قرار بود که 
علی سالجقه، رئیس سازمان محیط زیست یک کمیته حقیقت یاب برای 
بررسی علت مرگ توله یوز اول تشکیل دهد و حاال به نظر می رسد که این 
کمیته باید به بررسی علت تلف شدن توله دوم و اساسا وضعیت نامناسب 
نگهداری از توله یوزها بپردازد، اما حاال به گفته ســمیه رفیعی، رئیس 
فراکسیون محیط زیست مجلس او احتماال برای پاسخگویی به مجلس 
احضار خواهد شد. براساس گزارش سازمان حفاظت محیط زیست، صبح 
چهارشنبه دامپزشــک تیمارگر توله یوزها متوجه تغییر در عادت دفع 
آنها می شود که فورا دامپزشک متخصص داخلی دام کوچک از دانشکده 
دامپزشکی سمنان به محل نگهداری یوزها منتقل شده و پس از معاینه 
نسبت به درمان شان اقدام می کند. پس از بررســی ، با نظر دامپزشک 
متخصص، تصمیم بر این شــد که توله ها، برای بررســی بیشتر به یک 
بیمارستان تخصصی دامپزشــکی در تهران منتقل شوند که متأسفانه 
یکی از توله ها در مسیر انتقال به تهران تلف شد. علیرضا شهرداری پناه، 

متخصص حیات وحش که فقط 6روز از یوزهای بــه دنیا آمده مراقبت 
کرده است، می گوید: توله ها در یک اتاق ۹متری با ۲محیط بان نگهداری 
می شدند. در بدو امر از افراد خواستم که دیگر به این اتاق رفت وآمد 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 می کردند، ولی شرایط آنجا برای این 
کار اصال مناسب نبود. او در مورد تغییراتی که برای توله ها فراهم آورده 
شد، می گوید: 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 وزن گیری، 

تغذیه و دفع توله ها مطلوب بود.
علیرضا شــهرداری اصلی ترین دلیل مرگ توله ها را پنهان کاری عنوان 
و تأکید می کند که منظور او اطالع رســانی شــرایط یوزها و آنچه رخ 
 داده   به متخصصان اســت. در مورد این یوزها پــس از انتقال به توران

هیچ اطالعات دقیقی داده نشده است.

 دومین توله » ایران«
 در راه پایتخت جان داد
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