
تالش مجلس برای تغییر بازی امالکی ها 
 مجلس با کلیات طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی 

اجاره بهای مسکن موافقت کرده است
4

فرمانده پرتغالی 
در قلعهِ آبی

اولین رویارویی ساپینتو و خبرنگارها قرار بود 
یک کنفرانــس مطبوعاتی باشــد. حتی خود 
این مربی هم تأکید کرد که آماده پاسخ دادن 
به پرســش ها خواهد بود اما مدیران استقالل 
ناگهان تأکید کردند که این جلسه صرفا برای 
معارفه است و کنفرانس خبری در زمان دیگری 
برگزار خواهد شد. شــاید بهتر بود ساپینتو در 
همین نشست به سؤال هایی در مورد خودش 
پاسخ می داد اما این اتفاق فعال به زمان دیگری 

موکول شده است.
 

4جاممیخواهم!
»از من چیــز خارق العــاده ای نخواهید. فقط 
می خواهم با استقالل 4 جام به دست بیاورم!«. 
ظاهرا یک نفر برای سرمربی جدید آبی ها توضیح 
بدهد که این فصل حتی با احتســاب مسابقه 
سوپرجام، تنها بردن 3 جام برای او ممکن خواهد 
بود. اگر هم منظور این مربی 4جام در طول چند 
سال است، رزومه او اساسا حضور طوالنی مدت در 
هیچ تیمی را نشان نمی دهد. ریکاردو تا امروز در 
همه سال های طوالنی مربیگری، فقط یک جام 
به دست آورده و آن هم قهرمانی در جام حذفی 
فوتبال بلژیک بوده است. جالب اینجاست که 
3 سرمربی خارجی پیشــین استقالل در لیگ 
برتر هم روی هم فقط فاتح یک جام شــده اند. 
ماموریتی که ســاپینتو در تهران برای خودش 
تعریف کرده، بیش از حد نفسگیر به نظر می رسد. 
بردن 4 جام با این تیم حتی در طول چند فصل، 

اصال کار ساده ای نخواهد بود.

یکتیمخانوادگی
ساپینتو از اســتقالل به عنوان یکی از بهترین 
تیم های دنیای فوتبال نام برده و به شــدت از 
این انتقال هیجان زده به نظر می رسد. او اما در 
کنار تالش برای انگیزه دادن به بازیکن ها، ابراز 
امیدواری کرده که در یک فضای صمیمی و یک 
جو خانوادگی کار کند. این مربی حتما خیلی 
خوب می داند که فرهاد مجیدی رابطه نزدیکی 
با ستاره های استقالل داشته و حاال در باشگاه 
به دنبال بازسازی همین رابطه خواهد بود. او با 
هر حرکتی در این فصل با فرهاد مجیدی مقایسه 
خواهد شــد و تنها راه گریزش از این مقایسه، 
دســت یافتن به نتایج بهتر یا انجام بازی های 

بهتر است.

لطفاعصبانیباشید!
در همین چند روز اهالی فوتبال ایران کم و بیش 
کارنامه ساپینتو را مرور کرده اند و می دانند که 
این مربی چه پتانســیل بزرگی برای عصبانی 
شــدن در کنار زمین دارد. جالب اینکه خود او 
نیز در یکی از نخســتین توصیه ها به بازیکنان 
تیم جدیدش، از آنها خواسته برای رسیدن به 
اهداف شان »عصبانی« باشند و با جدیت زیادی 
رسیدن به موفقیت را دنبال کنند. این جمله به 
تنهایی نشان می دهد که قرار نیست روش کاری 
همیشگی این مربی در فوتبال ایران عوض شود. 
ساپینتو البته به تمجید از عملکرد فصل گذشته 
اســتقالل نیز پرداخته اســت. او خوردن فقط 
10گل در یک فصل را موفقیتی فراموش نشدنی 
در این باشگاه دانسته و تأکید کرده که برای تکرار 
این موفقیت هر کاری خواهد کرد. او همچنین 
از قهرمانی »بدون شکست« آبی ها به عنوان یک 
موضوع افتخارآمیز نام برده اســت. درحقیقت 
ســاپینتو به خوبی می داند که به چه باشگاهی 

آمده و چه کار دشواری در استقالل دارد.

حریص
موفقیت  جدایی فرهاد مجیدی از اســتقالل، 
هنوز هم یک اتفاق مهم و انکارنشــدنی برای 
آبی ها به حساب می آید. مدیرعامل باشگاه هنوز 
هم نتوانسته این جدایی را به طور کامل هضم 
کند و امیدوار اســت بتواند در فصل تازه جای 
خالی فرهاد را به خوبی پر کنــد. انتخاب اول 
آجورلو برای هدایت استقالل در فصل جدید، 
»مربی ایرانی« بوده اســت اما سردار در جلسه 
معارفه سرمربی جدید تیم، فاش کرد که برخی 
»هجمه ها« موجب شده اند تا آن مربی تصمیم 
دیگری بگیرد و راهی استقالل نشود. آجورلو از 
بررسی کارنامه »چهل گزینه« پیشنهادی برای 
هدایت استقالل صحبت کرده و سرانجام از بین 
همه آنها، ریکاردو ساپینتو را برای نشستن روی 
نیمکت تیم درنظر گرفته اســت. او اصلی ترین 
دلیل این اتفاق را تجربه باالی این مربی و انگیزه 
او برای رســیدن به موفقیت می داند. ساپینتو 
خودش را به عنوان مردی تشــنه قهرمانی به 
باشــگاه معرفی کرده و حاال باید این ادعا را در 

عمل نیز ثابت کند.
 

جدالجدیدآجورلو
پخش مستقیم مراسم معارفه سرمربی جدید از 
رسانه های اینترنتی باشگاه، ادامه ای برای جدال 
آجورلو با صداوسیما بر سر حق پخش تلویزیونی 
بود. او برای جشن قهرمانی تیمش در لیگ برتر 
هم چنین تصمیمی داشت. به نظر می رسد این 
مدیر به دنبال آن است که وابستگی تیمش به 
تلویزیون را کاهش بدهد و تا زمان عدم دریافت 
حق پخش، رابطه اش با رسانه ملی را به حداقل 
برساند. تالش او برای رفتن به جهتی که فوتبال 
حرفه ای روز دنیا انتخاب کرده، تحسین برانگیز 
به نظر می رســد. با وجود این، این طرح و حتی 
طرح های بزرگ تر ســال ها در باشــگاه مطرح 
شده اند و شکست خورده اند. در حقیقت مهم تر 

از همه این طرح ها، اجرایی کردن آنهاست.

   پنجشــنبه   2 تیر 1401     23 ذی القعده   1443       سال سی ام          شـــماره   8527

مانه، لوا، لوکاکو و دیگران
ستاره های فصل پیش لیورپول و چلسی 
تیم های جدیدشان را مشخص کردند. 

حا ال همه منتظر تصمیم لوا هستند
یک شایعه جذاب دیگر درباره مهاجم 

20میلیون یورویی پورتو که شاید مهدی  
را راهی جزیره کند

طارمی در اورتون؟
هشتمین مستشار استقالل
ریکاردو ساپینتو هشتمین سرمربی خارجی 

تاریخ استقالل است. در بین 7مربی قبلی، 
نفرات اول و آخر از همه موفق تر بوده اند 19

19

اوج گیری انتقادات

علیه والیبال
بعد از شکست تیم ملی والیبال مقابل بلغارستان، 

موضع گیری ها علیه کادر فنی ایران جدی تر از قبل شد. 

هر چند بهروز عطایی  بازی با بلغارستان را قابل قبول 

می  داند اما هواداران به تصمیمات او ایراد گرفته اند

ساپينتو در نخستين 
مواجهه با خبرنگارهاي 
ايراني، از تمايلش براي 
بردن 4جام صحبت کرد

 روز مانده تا 
جام جهانی

پخش زنده

برنامه بازی
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ایران
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ایران
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ایران
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22:30
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ایران
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16:30
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داده نما
گرافیک: مهدی سالمی

یادداشت
نرگس معدنی پور؛ رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسالمی شهر تهران

سیاســتگذاری و برنامه ریزی برای توســعه شهر 
تهران و ارتقای  کیفیت زندگی در آن، رویکردهای 
مختلفی دارد که طیفــی از برنامه ریزی متمرکز، 

برنامه ریزی مشارکتی و کاهش تصدی گری را شامل می شود.
مدیریت شهری تهران، در ادوار مختلف رویکردهای متفاوتی را برای توسعه شهر 
تهران و ارتقا و بهبود شاخص های کیفیت زندگی شهروندان و زندگی شهری، 

دنبال کرده است.
سؤال این است که چه رویکردهایی می توانند به افزایش کارآمدی و اثربخشی 
برنامه ریزی های کالن در جهت ارتقا و بهبود شــاخص های کیفیت زندگی در 

مناطق و محالت شهر تهران، کمک کنند؟
پاسخ به این سؤال، سهل و ممتنع اســت. از این جهت که نمی توان با قطعیت 
گفت که لزوما باید از یک روش یا رویکرد اســتفاده کرد و در عین حال، نباید 
فراموش کرد که درس های گذشــته و تجارب مربوط بــه اجرای رویکردهای 
مختلف، پیش روی ماست و می توان از طریق تحلیل آنها و قضاوت درباره میزان 
کارایی و اثربخشی ای که به همراه داشــته اند، در مورد رویکردهای مناسب و 

ممکن به جمع بندی رسید.
بررسی تجارب نشــان می دهد که رویکردهای رایج مدیریت شهری تهران در 

زمینه مدیریت و برنامه ریزی کالن فرهنگی اجتماعی، شامل 3 دسته است:
1- برنامه ریزی با تمرکز بر تکالیف مندرج در اســناد فرادســتی و به صورت 

متمرکز توسط واحدهای ستادی شهرداری تهران 
2- برنامه ریزی از طریق نظام کارشناسی و اجرایی مناطق و نواحی شهرداری 

تهران 
3- برنامه ریزی از طریق مشارکت جامعه محور و همیاری های محلی

می توان گفت که اکنون، هر سه رویکرد در مدیریت شهری تهران، رایج بوده و 
به کار گرفته می شود که البته سهم هر یک از این رویکردها در نظام مدیریت و 
برنامه ریزی شهرداری تهران، متفاوت است؛ به عنوان مثال، هرچند رویکرد سوم، 
رو به رشد و گسترش است، اما همچنان رویکردهای اول و دوم، از وزن بیشتری 
در نظام تصمیم گیری و کارشناسی مدیریت شهری برخوردار هستند. این دو 
رویکرد،  اگر چه کوشش می کنند تا نیازهای محلی را نیز مورد توجه قرار دهند، 

ولی درنهایت، رویکردی تمرکزگرا هستند.
این در حالی است که اگرچه جمعیت شــهر تهران، در جغرافیای مشترکی به 
نام تهران زندگی می کنند، اما واقع بینانه این است که بگوییم، شهر تهران، به 
اندازه ای رشد و توسعه پیدا کرده است که هر یک از مناطق، نواحی و محالت آن، 

از نظر فرهنگی و اجتماعی دارای مسائل متفاوتی هستند.
بنابراین، رویکرد کارآمد و اثربخش در سیاســتگذاری، مدیریت و برنامه ریزی 
کالن امور فرهنگی و اجتماعی شهر تهران، تنها این نیست که مبتنی بر نیازها و 
اقتضائات مناطق، نواحی و محالت باشد، بلکه عالوه بر توجه به اسناد فرادستی 

و نیازهای شهروندان، باید مبتنی بر آمایش سرزمین نیز باشد.
چرا آمایش سرزمین؟

برای پاسخ، باید به چند پیش فرض توجه کنیم:
- می دانیم که هر یک از مناطق، نواحی و محالت، عالوه بر مشابهت های کالن 
با دیگر نقاط  شهر تهران، دارای برخی مسائل متفاوت و مختص به خود در امور 

فرهنگی و اجتماعی هستند.
- ما می دانیم که منابع موجود، امکان پرداختن همزمان، 

کافی و فراگیر به تمامی مســائل و دغدغه های کالن امور فرهنگی و اجتماعی 
را ندارد.

راه حل چیست؟

 گامی برای توسعه شهر
سریال »یاغی« یکی از آثار تازه عرضه شده در شبکه نمایش  و ارتقای کیفیت زندگی

خانگی است که توجه بخش زیادی از مخاطبان را به خود 
جلب کرده و حســابی خوش درخشــیده است. ازجمله 
نکته های جالب ســریال یاغی ایفای نقش متفاوت 
عباس جمشیدی فر است که اغلب او را با بازی در 
نقش ها و کاراکترهای کمدی و طنز می شناسیم و 
به خاطر داریم و اکنون حضورش در یک سریال 

جدی و ایفای نقش تازه به عنوان ...

گفت وگو با عباس جمشیدی فر:
خنداندن مردم سخت شده است

9

قرار بود چمدانش را ببندد و به دورترین گوشه دنیا مهاجرت 
کند. در تمام روزهایی که دنبال یادگیری زبان های خارجی 
و مشاغل الکچری بود، هرگز به ذهنش خطور نمی کرد 
که روزی به حرفه موروثی شــان بازگردد و کبوتر جلد 
ســرای رحیمیه و بازار تهران شــود. این قصه سارا 
مشایخ، دختری است که در سرای رحیمیه حجره 
فرش فروشــی دارد و برای معرفی آن به بازارهای 

جهانی تالش می کند.

مرضیه نظرلو، نویسنده روایت زندگی شهید احمدرضا احدی:
نقطه عطف زندگی شهید یک انتخاب بود

گفت وگو با سارا مشایخ:
عشق فرش، مهاجرت را  از سرم انداخت

12

13

15

بعد از درخشش امیرحســین زارع در مسابقات جهانی2021، 
به نظر می رسد باید منتظر ظهور یک پدیده دیگر در جمع 
مدعیان و تازه واردهای دســته فوق سنگین کشتی آزاد 
باشیم. امیررضا معصومی، کشتی گیری است که این روزها 
نامش بر سر زبان ها افتاده و در اوج جوانی برای همه مدعیان 
سنگین وزن کشتی آزاد خط و نشان کشیده است. او فرزند 
فردین معصومی، ملی پوش سابق کشتی و نایب قهرمان 

مسابقات جهانی است و به نظر می رسد ...

فردین معصومی، نایب قهرمان سابق کشتی جهان:
پسرم آن 3ثانیه را جبران می کند

مرضیه نظرلو، کارشناس ارشد ادبیات فارسی است. 16سال 
اســت که در حوزه پژوهش و تحقیــق فعالیت می کند. 

13عنوان کتاب به قلم او تا به حال منتشــر شــده و هر 
کدام درباره یکی از شــخصیت های نخبه و برجسته در 
حوزه های گوناگون است. او همکاری با بنیاد نخبگان را 

از 10سال پیش شروع کرده و کتاب »بگو ببارد باران«، 
 روایت او از زندگی شهید احمدرضا احدی، نخبه 

پزشکی است.

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

توصیه های مهم برای کنکوری ها 
چند روز تا برگزاری آزمون سراســری کنکور ۱۴۰۱ باقی 
مانــده اســت. داوطلبــان از اهمیــت روزهــای پایانــی 
باخبرند و در تالشند بهترین روش ها و شیوه ها را برای 
اســتفاده از آخرین فرصت هایشــان به کار ببرند تا به 
نتیجه دلخواه برسند؛  توصیه های جعفر ثمری صفا، 
عضو ســازمان نظــام روان شناســی و مشــاور رســمی 

آموزش و پرورش را در همشهری آنالین بخوانید.

ساخت ۲۰ هزار واحد مسکونی در جنوب غرب تهران
۱۵۰ هزار شــهروند ســاکن، تشــکیل قرار گاه مســکن 
بــرای افزایــش ســاخت و ســاز در زمین هــای خالــی 
منطقه، تخصیص بودجه اعتبار عدالت برای منطقه، 
بهره برداری از ۵ بوســتان مــادر و کــودک و اجرای طرح 
آزمایشــی بوســتان مخصوص معلــوالن از مهمترین 
موضوعاتی است که شــهردار منطقه ۲۱ در گفت وگو 

با همشهری آنالین درباره آنها توضیح داده است.

تصاویری از مُد زرافه ای 
رنگ زرافه ای، خزهای خال درشت و آستین ها و یقه های 
دراز و کشــیده، همگــی اثراتــی بــود که هدیــه مصر به 
فرانســه روی مــد اروپــا گذاشــت: یــک زرافــه. حیوانی 
که تا پیــش از آن در اروپا دیده نشــده بــود. محبوبیت 
ایــن حیــوان آنقــدر زیــاد اســت کــه دومیــن ویدئــوی 
 زنــده یوتیــوب را هــم به خــود اختصــاص داده اســت.

یک حرکت ساده برای بهبود خواب شبانه
یوگا عالوه بر تمرین فیزیکی بدن به قوی و آرام شدن 
ذهن هم کمک می کند و همین باعث شده در جهان 
محبوبیت پیدا کند و یــک روز در تقویم بین المللی به 
این ورزش باستانی تعلق گیرد. در این گزارش با یکی 
از حــرکات مهم و البته ســاده ایــن ورزش کــه به بهبود 
عضالت کف لگن و افزایش کیفیت خواب شبانه کمک 

می کند آشنا می شویم: حرکت گربه-گاو.
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پس از 2سال وقفه به دلیل پاندمی کرونا، امسال عربســتان سعودی بار دیگر به زائران 
خارجی اجازه حضور در مراســم حج تمتع می دهد. شــرکت در این مراسم در 2 سال 
گذشته تنها برای شهروندان و ساکنان عربستان مجاز بود. پیش از پاندمی هر سال حدود 
2میلیون زائر برای شرکت در مراسم حج به عربستان سفر می کردند و در 2 سال گذشته 
در نهایت حدود 60 هزار زائر بومی اجازه برگزاری مراسم حج را داشتند. امسال 150 هزار 
زائر از عربستان و 850 هزار زائر از کشورهای دیگر، اجازه حضور در این مراسم را دارند. 
شرکت کنندگان خارجی در مراسم حج باید کمتر از 65 سال سن داشته و با واکسن های 
مورد تایید عربستان واکسینه شده باشند. واکسن های ایرانی مورد تایید عربستان قرار 
نگرفت و با وجود رایزنی های دیپلماتیک ایران، 6  هزار و 500 نفر که واکسن برکت دریافت 
کرده بودند مجبور به تزریق دوباره یکی از واکسن های مورد تایید عربستان سعودی شدند. 
همچنین زائران برای ورود باید تست پی سی آر منفی ارائه دهند که حداکثر 72ساعت از 

آن گذشته باشد.

1.200.000 نفر 
ایرانی در نوبت اعزام

850.000 نفر 
پذیرش از طرف عربستان

وضعیت اعزام حجاج در حج 14۰1

شرط ثبت نام: ۲ دوز واکسن کرونا
شرط ورود: دوز سوم و تست منفی کرونا

واکسن های مورد تایید عربستان از سبد واکسیناسیون عمومی 
ایران: سینوفارم، اسپوتنیک وی، آسترازنکا و کووکسین 

5روز 
مدت زمان اسکان 

زائران در مدینه

4مترمربع 
سرانه اسکان هر زائر 

در مدینه

280نفر 
از کادر درمان در مدینه و 

مکه  خدمت می کنند.

یک هزارم جمعیت هر کشور )ایران 85 هزار نفر( 
سهمیه رسمی هر کشور بر مبنای مصوبه سازمان کنفرانس اسالمی

10 هزار کیت تست سریع کرونا
در صورت مثبت بودن تست، فرد مشکوک قرنطینه می شود.

2 درمانگاه مجهز در مدینه و 3 درمانگاه شبانه روزی
 28 مطب و یک بیمارستان مجهز در مکه 

)حدود 45 درصد از سهمیه رسمی( 39 هزار و 635 نفر
سهمیه امسال با توجه به کاهش ظرفیت پذیرش از طرف عربستان

 قواعد قدیمی بازار امالک تغییر  و سیاست گذاری مسکن 
و اجاره در اختیار دولت قرار می گیرد

درد افغانستان، غم ایران 
6

صفحه 3

 دست دوم فروشان 
صاحب بازار شدند

 فاز نخست بازار خالزیر امروز در جنوب غرب تهران 
به بهره برداری می رسد

صفحه24

آغاز فروش بلیت های جام جهانی
 9هزار بلیت برای 3 بازی گروهی ایران 

در جام جهانی 2022قطر وارد کشور شده و بلیت های  بازی های 
تیم ملی 91میلیون و 200هزار تومان قیمت دارد

صفحه2

اکنون وقت استیضاح نیست
 وزرا اکنون با تمام توان درحال کار کردن هستند 

و دولت در تالش است تا امضاهای نمایندگان مجلس برای 
استیضاح وزیر صمت را پس بگیرد

صفحه5

مراقبت قانونی  از سینمای ایران 
 توقیف فیلم »برادران لیال« هشداری 

برای سینماگرانی است که بدون توجه به قوانین کشور، فیلم شان  
را راهی جشنواره های خارجی می کنند

صفحه7

بازگشت اروپا به عصر زغال سنگ
 اختالل در صادرات گاز روسیه به کشورهاي اروپایي

باعث چرخش این کشورها به استفاده از زغال سنگ براي تامین 
سوخت نیروگاه ها شده است

 فرمانده سپاه 
چهارمحال و بختیاری با صدور 
بیانیه ای از مردم و مسئوالن 

این استان قدردانی کرد

قدردانی از 
برگزاری کنگره 
شهدای عشایر

 پاکستان و هند هم زمین لرزه 
را احساس كردند

محل وقوع
جنوب شرق افغانستان

 كانون زلزله
والیت پكتیكا

Afghanis tan

قربانیان
دست كم 1000 نفر 

مجروحان
دست كم 1500 نفر 

كمك ایران
2هواپیما كمك  اولیه

عمق زمین لرزه
51 كیلومتر

شدت زمین لرزه
5.9 ریشتر

زمان وقوع
1:30 بامداد

زمین لرزه بامداد دیروز در افغانستان زمانی رخ داد که بسیاری از مردم در خواب بودند
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پس  از تصویب قطعنامه ضدایرانی 

در شورای حکام آژانس بین المللی گزارش
انرژی  اتمی که ازســوی آمریکا و 
تروئیــکای اروپایی تدوین شــده بــود، رویکرد 
»ایران هراســی« به صورت پیگیرانه ای ازســوی 
طرف های غربی دنبال شــده  است؛ رویکردی که 
ازسوی 3ضلع آمریکایی - صهیونیستی، اتحادیه 
اروپا و آژانس هدایت می شود و به نظر می رسد در 
روزهای اخیر وارد فاز تازه ای شده  است. به گزارش 
همشهری، آمریکایی ها به سیاق سابق، در روزهای 
اخیر نیز تالش کردند با استفاده از حربه ناکارآمد 
»مقصرنمایی ایران«، ابتکارات مذاکراتی کشورمان 
را نادیده گرفته و ایران را به طرح خواســته های 
فرابرجامی متهــم کنند؛ ادعایی کــه با واکنش 
سخنگوی وزارت امورخارجه نیز مواجه شد و سعید 
خطیب زاده تأکید کرد که اتفاقــا »فرابرجامی« 
اصطالحــی اســت کــه برازنــده مطالبــات و 
کارشــکنی های واشــنگتن در برابر پیشــبرد 

گفت وگوهای هسته ای در وین است.

رجزخوانی های تکراری
عالوه  بر آمریکا، مقام های رژیم صهیونیستی هم در 
روزهای اخیر با شدت بخشیدن به رجزخوانی های 
خود، می کوشــند نقش خــود را در ســناریوی 
ایران هراسی به خوبی ایفا کنند. وزیر جنگ رژیم 
صهیونیستی اخیرا با اســتفاده از حربه ناکارآمد 
»قصد ایران برای هدف قرار دادن شــهروندان 

اســرائیلی« ادعا کرد که درصــورت انجام 
شــدن چنین اقدامی، این رژیم در زمان و 
مکان انتخابی خود پاسخی قاطع خواهد 
داد. بنی گانتس که در جلســه کنســت 

سخن می گفت، با بیان اینکه این 
رژیم درحال تشــکیل یک 

»ائتالف دفاع هوایی در 
خاورمیانه« به رهبری 
آمریکاســت، گفت 
که بــه نهادهای 

امنیتی رژیم صهیونیستی هشدار داده درصورت 
حمله به اســرائیلی ها ازســوی ایران در ترکیه، 

»پاسخی قاطعانه« بدهند.
وی با طــرح برخی ادعاها دربــاره همکاری های 
ایران و آژانس بین المللــی انرژی اتمی، گفت که 
»خودداری ایران از همکاری با آژانس ثابت می کند 
که نمی تواند شــریکی برای یک توافق هسته ای 
جدید باشــد که آن را از دســتیابی به تسلیحات 
هسته ای دور می کند. تمام جهان، تحت رهبری 
آمریکا، دوســت ما، باید فشــار اقتصادی و حتی 

نظامی بر ایران اعمال کنند.«

چنیــن اظهاراتــی از ســوی مقام هــای رژیم 
صهیونیستی در شرایطی اســت که آنها در یکی، 
 دو هفته اخیر به دفعات مدعی شدند: »شهروندان 
اســرائیلی در ترکیه در معــرض تهدید جدی از 
سوی جمهوری اسالمی ایران قرار دارند« و از آنان 
خواسته اند این کشور را ترک کنند؛ موضوعی که 
پیش از این با واکنش مقام های ایرانی نیز مواجه 
شده و سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران دراین 
باره گفته بود که »مقام های رژیم صهیونیســتی 
در رختخواب های خود نگران باشند و جای دیگر 

نگران نباشند.« 

ادامه تحرکات ضدایرانی آژانس
از سوی دیگر و در راســتای عملیات روانی علیه 
جمهوری اســالمی، به نظر می رســد آژانس هم 
همچنان بــه نقش آفرینی خــود در این زمینه 
ادامه می دهــد؛ برهمین اســاس هــم بود که 
خبرگزاری رویترز دیروز مدعی شد که این نهاد 
بین المللی در گزارشی اعالم کرده  است ایران در 
حال آماده ســازی برای تزریق گازuf6 )اورانیوم 
هگزافلورید( به ســانتریفیوژهای پیشــرفته در 

تأسیسات فردو است.
در این گزارش ادعا شده که »ایران روز دوشنبه 
به آژانس اطالع داد که غیرفعال سازی این آبشار، 
روندی که جلوتر از غنی ســازی اســت و شامل 
تزریق گاز uf6 بــه این دستگاه هاســت، از روز 

یکشنبه آغاز شده  است.«
رویتــرز همچنیــن مدعی شــد: »ایــران به 
آژانس اطالع نداده اســت که این آبشار پس  از 
غیرفعال سازی تا چه درصد خلوصی غنی سازی 
را آغاز خواهد کرد. ایران پیش تر به آژانس اطالع 
داده بود که ۲آبشار ir6 می توانند از ۵ تا ۲۰درصد 

خلوص غنی سازی کنند.«
این خبرگزاری مدعی است در بخشی از گزارش 
محرمانــه آژانس آمــده: »آژانس هنــوز هیچ  
توضیحی ازســوی ایران درباره اینکه ایران قرار 
است پس از غیرفعال سازی آبشار یادشده، کدام 
روش را برای تولید ]اورانیوم غنی شــده[ به کار 

ببندد، دریافت نکرده   است.«

اتحادیه اروپا؛ ضلع سوم
در این میان به نظر می رسد اتحادیه اروپا، به عنوان 
ضلع دیگری از راهبرد ایران هراســی طرف های 
غربی، به نقش آفرینی خود در این زمینه شدت 
بخشیده  است. بر این اساس برخی مقام های این 
اتحادیه بدون توجه به کارشکنی های آمریکا، باید 
به ایران هشدار دهند که فرصت برای دستیابی به 
توافق در گفت وگوهای هسته ای وین در حال از 

دست رفتن است.
ایــن موضوع درحالی اســت که همــه طرف ها 
اذعان دارند که با آغــاز دور هفتم گفت وگوهای 
هســته ای در وین، جمهوری اسالمی با ابتکارات 
تازه ای قدم به مذاکرات گذاشــته و تالش کرده 
با ارائه پیشــنهادهای سازنده، به بن بست شکنی 
از گفت وگوها بپردازد. آخریــن نمونه از چنین 
ابتکاراتــی نیز پیشــنهاد ایران بــه طرف  های 
غربی پیش از صدور قطعنامه در نشســت اخیر 
شــورای حکام آژانس بود؛ موضوعی که نشــان 
می دهد طرف های غربی برخالف ادعاهای خود، 
اراده ای برای حصول توافق مثبت در وین ندارند 
و تنهــا راهبرد امتیازگیری از ایــران را پیگیری 

می کنند.
ازسوی دیگر اقدام اخیر اتحادیه اروپا در تصویب 
ســند همکاری راهبردی با کشــورهای حوزه 
خلیج فارس که در آن برخی ادعاهای واهی علیه 
جمهوری اسالمی مطرح شده است، گام خصمانه 
دیگری ازسوی این اتحادیه به حساب می آید که از 
طراحی پروژه جدیدی در راستای پیشبرد راهبرد 

ایران هراسی حکایت دارد.
در بیانیه شــورای روابط خارجی اتحادیه اروپا از 
جمهوری اسالمی به عنوان »منبع مهم بی ثباتی 
در منطقه« یاد و تأکید شده اســت که ایران »به 
حمایت مستقیم و غیرمستقیم از نیروهای نیابتی 
سیاسی و نظامی خود و انتقال موشک و تسلیحات 
به بازیگران دولتــی و غیردولتی در منطقه ادامه 
می دهد.« چنین ادعاهایی در شــرایطی مطرح 
می شود که جمهوری اسالمی همواره تالش های 
فراوانی را بــرای ایجاد ثبــات در منطقه و حل 

بحران های آن به کار بسته است. 

 مثلث شوم ایران هراسی
   آمریکا، رژیم صهیونیستی، آژانس بین المللی انرژی  اتمی و اتحادیه اروپا در روزهای اخیر 

تحرکات ضدایرانی خود را افزایش داده اند

واکنش دولت به فشار مجلس روی وزیر صمت

اکنون وقت استیضاح نیست
اســتیضاح، احتمال افزایش قیمت بنزین و نان و لغو مصوبه 
افزایش حقوق بازنشستگان، مهم ترین سؤاالت خبرنگاران در 
حاشیه جلسه چهارشنبه از اعضای هیأت دولت بود. محمد 
حســینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور با انتقاد تلویحی از 
تصمیم نمایندگان مجلس برای استیضاح رضا فاطمی امین، 
وزیر صمت از تالش های دولت بــرای پس گرفتن امضاهای 
نمایندگان خبر داد. حســینی در پاســخ به این ســؤال که 
تعدادی از نمایندگان امضایشان درخصوص استیضاح وزیر 
صمت را پس گرفته اند، گفت:  طبق خبــری که اکنون من 
دارم از 3۶نفری که سه شــنبه امضا دادنــد ۲۰نفر منصرف 
شده اند؛ یعنی با توضیحاتی که به آنها داده شد ابهاماتی که 
داشتند برطرف شد و امیدواریم که تا اوایل هفته آینده که در 
کمیسیون صنایع مطرح می شود بقیه نمایندگان هم مجاب 
شوند که اکنون وقت استیضاح نیست. وزرا اکنون با تمام توان 
درحال کار کردن هستند و قابل مقایسه با گذشته نیستند و 
شرایط کشور به گونه ای نیست که تلقی نوعی تقابل صورت 
بگیرد؛ البته ما این را حــق نمایندگان می دانیم و به هر حال 
با تأکیداتی که وجود داشته که 3 قوه با هم همکاری کنند، 
ما انتظار داریم به دالیلی که می شــود از آنها صرف نظر کرد، 

استیضاح در مجلس انجام نشود.

موضوع لغــو مصوبه دولت برای اعمال کــف افزایش حقوق 
)1۰درصدی( بازنشستگان از سوی مجلس نیز واکنش دولت 
را به همراه داشت. مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه 
و بودجه درباره اینکه چه کسی باید نظر نهایی را بدهد، هیأت 
وزیران یا مجلس گفت: طبــق آن  چیزی که ما اطالع داریم، 
قوانین می گوید، هیأت دولت باید تصویــب کند که هیأت 
دولت تصویب کرده و هیأت تطبیق باید به ریاســت محترم 
مجلس، نظر مشــورتی بدهد. بین مجلس و دولت جلساتی 
برگزار می شود و علی القاعده، براســاس مستندات تصمیم 
خواهند گرفت. روز دوشنبه کمیسیون اقتصادی مجلس خبر 
داد که هیأت تطبیق مصوبات، مصوبــه هیأت دولت درباره 
افزایش حقوق بازنشستگان را مغایر با قانون تشخیص داده 
است. موضوع این جلسه ابطال مصوبه هیأت دولت در رابطه 
با افزایش 1۰درصدی حقوق کارگران طرف قرارداد با دولت 
بود. شورای عالی کار، افزایش حقوق بازنشستگان را 38درصد 

مصوب کرده بود. 

غالمحسینمحسنی اژهای
رئیسقوهقضاییه

خداوندبهماتوفیقدهدکهبتوانیمدر
ســنگرقوهقضاییــهدســتمفســدانو
تطاولکنندگانبــهجان،مــالوحقوق
مــردمونظــاماســالمیراکوتــاهکنیمو
بتوانیمدراینجایگاهبهاســتیفایحق
مظلوموگسترشعدالتکهازاهداف

واالیامامراحلبود،بپردازیم./میزان

محمدباقرقالیباف
رئیسمجلس

اگربرنامههفتمتوسعهباهمانروش
6برنامــهگذشــتهتنظیــمشــود،پایان
آنبــهسرنوشــتبرنامــهقبلــیدچــار
خواهدشد.نوعکارومدیریتماباید
ازجنسنسلسومباشــدبهاینمعنا
کهمعطــوفبــههــدفحرکــتکنیمو
قدرتتنظیم گریداشتهباشیم./ایرنا

محمدباقری
رئیسستادکلنیروهایمسلح

تحریم هامــارابهایــننتیجهرســاندکه
تنهاراهرسیدنبهمحصولضروریمورد
نیازدرحوزهتسلیحات،مسیرتحقیقو
پژوهشآگاهانه،هوشمندانهومعطوف
بهنیازصحنههاینبرداست.اینمهم
ســالبــهســالبــهصحنــهعمــلتبدیل

میشودوبهنتیجهمی رسد./تسنیم

گسترش همکاری های 
راهبردی تهران و مسکو

وزیر امورخارجه روســیه دیروز به دعوت همتای 
ایرانی خود، برای نخستین بار در دولت سیزدهم وارد 
تهران شد. به گزارش همشهری، سرگئی الوروف که 
پیش از این در آخرین روزهای فروردین ماه14۰۰ 
به تهران ســفر کرده بود، درحالی بــه ایران آمد 
که در گفت وگــوی تلفنی اخیر خود با حســین 
امیرعبداللهیان، مناسبات و همکاری های تهران 

و مسکو را در همه ابعاد روبه جلو عنوان کرده بود.
دوطرف در آن گفت وگو پیرامون موضوع هایی مانند 
سند جامع همکاری های ایران و روسیه، راهکارهای 
افزایش همکاری هــای اقتصادی میان بخش های 
خصوصی و دولتی ۲کشــور، نشســت آتی سران 
کشورهای حاشــیه دریای خزر و آخرین تحوالت 

بحران اوکراین تبادل نظر کرده بودند.
در این میان به گفته مقام های روس، برجام و بحران 
اوکراین از مهم ترین محورهــای رایزنی الوروف 
در تهران اســت. ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت 
امورخارجه روسیه در نشست خبری اخیر خود به 
جزئیات بیشتری از این سفر اشاره و تأیید کرد که 
وزیر امورخارجه این کشور درجریان سفر به تهران 
درباره آخرین وضعیت توافق هســته ای و موضوع 

اوکراین با مقام های ایرانی رایزنی می کند.
ازســوی دیگر روزنامه قطری »العربی الجدید« در 
گزارشی به اهداف این سفر اشاره کرد و مدعی شد 
افزایش همکاری های تهران و مسکو برای مقابله 
با تحریم های آمریکا یکی از مهم ترین محورهای 

رایزنی های الوروف در تهران است.

نقل قول خبر

 خبر

دیپلماسی

پشتپردهایرانهراسی
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره تحرکات ضدایرانی اخیر 
ازسوی محور آمریکا - رژیم صهیونیســتی، اتحادیه اروپا و آژانس بین المللی انرژی اتمی با 
رویکرد »ایران هراسی« در گفت وگو با همشهری گفت: موفقیت های اخیر جمهوری اسالمی 
پس از آغاز به کار دولت سیزدهم در عرصه دیپلماسی را می توان یکی از اصلی ترین دالیل شدت 
گرفتن تحرکات ایران هراسانه اخیر ازسوی این محور دانست. عباس مقتدایی افزود: دیپلماسی 
عزتمندانه جمهوری اسالمی جواب الزم را گرفته و توانسته فضای جدیدی را پیش روی سیاست  
خارجی کشورمان بگشاید؛ با توجه به این موضوع، قدرت های غربی همه تالش خود را به کار 
بســته اند تا از موفقیت های روزافزون ایران در این عرصه جلوگیری و در مسیر بهبود روابط 
ایران با کشورهای مختلف دنیا و به ویژه همسایگانش مانع ایجاد کنند. رئیس کمیته دیپلماسی 
اقتصادی مجلس ادامه داد: دیپلماسی فعال دولت سیزدهم محور آمریکایی - صهیونیستی 
- اروپایی را به تکاپو انداخته است؛ آنها گسترش روابط جمهوری اسالمی با همسایگانش را 
برنمی تابند و می کوشند با اقدام های ایران هراســانه، دیپلماسی همسایگی ایران را خنثی 
کنند. مقتدایی با بیان اینکه در شرایط کنونی ایران ارتباط معناداری را با همسایگان منطقه ای 
و فرامنطقه ای خود پایه ریزی کرده است، گفت: رئیس جمهوری از ابتدای آغاز فعالیت خود 
اعالم کرد که »دیپلماسی همسایگی« به عنوان یک راهبرد محوری در اولویت دولت سیزدهم 
قرار دارد و برهمین اســاس هم در ماه های اخیر شاهد تقویت مراودات جمهوری اسالمی در 
این زمینه بوده ایم. وی با اشاره به رفت وآمدهای دیپلماتیک میان ایران و همسایگانش گفت: 
دیدارهای اخیر رئیس جمهور کشورمان با سران کشــورهای همسایه نشان می دهد روابط 
خارجی ما روند رو به رشدی به خود گرفته اســت. با توجه به این موضوع رژیم صهیونیستی 
بازنده اصلی تقویت ارتباطات جمهوری اسالمی با همسایگانش و کشورهای مختلف جهان 
است. نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه آمریکایی ها از گسترش روابط 
خارجی ما ناخشنود هســتند، ادامه داد: با تقویت همکاری های منطقه ای، فضای جدیدی 
پیش روی جمهوری اسالمی گشوده شده است؛ بنابراین بدیهی است که دشمنان ما چنین 
روندی را نمی پسندند و می کوشند با شدت بخشیدن به اقدام های ایران هراسانه که رویه 
قبلی آنها نیز بوده است، در مسیر حرکت روبه جلوی ما مانع ایجاد کنند. مقتدایی با اشاره 
به اینکه تقویت جایگاه منطقه ای و جهانی جمهوری اسالمی سردرگمی طرف های غربی 
حاضر در برجام را نیز به همراه داشته است، اضافه کرد: غربی ها به جای بحران زایی و 
تخریب گری باید متوجه نقش بی بدیل جمهوری اسالمی به عنوان یک قدرت 

منطقه ای باشند و به تخریب ها ادامه ندهند.

مکث

همچنانیارانهنقدی
جایکاالبرگدادهمیشود

سخنگوی دولت در حاشــیه جلسه روز گذشته هیأت 
دولت درخصوص پرداخت یارانه ها تا فراهم شــدن 
زیرساخت کاالبرگ الکترونیکی گفت: قانونگذار روش 
کاالبرگ را پیش بینی کــرده و دولت تالش می کند تا 
زیرســاخت آن را فراهم کند؛ تا زمانی که زیرساخت 
فراهم نشــود، پرداخت یارانه نقدی تــداوم خواهد 
داشت. علی بهادری جهرمی درباره نصب و راه اندازی 
کارتخوان ها در نانوایی های سراسر کشور گفت: طبق 
زمانبندی قبلی این کار پیش مــی رود و دوباره تأکید 
می کنم که تغییــری در قیمت نــان و بنزین نداریم. 
زیرســاخت هایی در حوزه نان در حال اجراست و پس 
از فراهم شدن این زیرساخت ها هم، قرار نیست قیمت 

نان تغییری کند.
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افتتاحیه دومیــن اجالس مجمع 
رؤسای کمیسیون های شهرسازی و گزارش

معماری شورای اسالمی کالنشهرها 
و مراکز استان ها با محوریت بازآفرینی شهر و مسکن 
ملی به میزبانی پایتخت در باغ موزه دفاع مقدس برگزار 
شد و علیرضا زاکانی، شهردار تهران در این مراسم با 
بیان اینکه نیاز به بازطراحــی دارد گفت: »امکانات 
زیادی در شهر وجود دارد و راه و مسیر، ساختن شهری 
است که بتواند الگو قرار بگیرد و مایه آسایش، امنیت، 
رفاه و رشد شــهروندان و خانواده ها شود. بازطراحی 
شهر در افق 10ساله پیش بینی شده است و به دنبال 
این هستیم که پیرامون ایستگاه های مترو را پارسل به 
پارسل بررســی کنیم و با بارگذاری مجدد که الزام 
قانونی است )تیرماه سال قبل شورای عالی شهرسازی 
این الزام را مطرح کرده( شهری جدید طراحی کنیم.« 
به گزارش همشهری، مراسم با سخنرانی رئیس پارلمان 
شهری رســما آغاز شــد و مهدی چمران در ابتدای 
صحبت هایش به بافت های فرسوده شهر اشاره کرد و 
آنها را ظرفیت دانست و گفت: »نیاز نیست برای احداث 
مسکن مهر یا ملی به بیابان های اطراف شهرها برویم 
که حداقل زیرساخت ها و امکانات زندگی مانند آب، 
برق، مســجد، مدرســه و... را ندارند. بلکه پیشنهاد 
می کنم این مسکن ها در مناطق داراي بافت فرسوده 
ساخته شوند.« مهدی چمران در ادامه با بیان اینکه در 
ادوار گذشــته اصول ساخت وساز در انبوه سازی های 
کوچک مقیاس رعایت نشــده اســت، تأکید کرد: 
»سازندگان باهدف تحویل فوری خانه ها، استانداردها 
را رعایت نکرده اند و به همین دلیل نخستین وظیفه 
کمیسیون های معماری و شهرسازی نظام مند کردن 
ساخت وسازهاست. چرا که عده ای در تالش هستند 
معماری غربی را رواج دهند و ما را از معماری اسالمی 
- ایرانی دور کنند اما معماری ما غنی است و قطعا باید 
احیا شود.« او ادامه داد: »امروز شاهد معماری ناهنجار 
در نمای ساختمان ها هســتیم و باید مانع توسعه و 
ترویــج چنین نماهایــی در معماری هــا به ویژه در 
بافت هاي مسکونی شویم. چراکه روحیه خانواده ایرانی 
درون گراست و نمی تواند بی بندوبار باشد.« آنطور که 
چمران گفته: »کار معمار به طراحی خالصه شده است 
اما درواقع کار معمار نظارت واقعی اســت و اگر این 
مسئله موردتوجه قرار می گرفت قطعا حادثه متروپل 
رخ نمی داد.« رئیس شــورای شــهر تهران در پایان 
صحبت هایش به بحث نگهداری ساختمان ها هم اشاره 
و تأکید کرد که این موضوع مغفول مانده اســت و به 
همین دلیل هرســاله بافت های فرســوده گسترده 

می شوند. در پایان مراسم مهدی چمران به همشهری 
گفت که بازآفرینی شهری در پایتخت ضرورت دارد اما 
باید این کار اصولی انجام شده و درست مدیریت شود. 
همچنین اعضای مجمع کمیسیون های شهرسازی و 
معماری شوراهای کالنشــهرها و مراکز استان ها با 
اهدای لوح یادبودی از تصویر شــهید دکتر مصطفی 
چمران از زحمات رئیس شورای شهر تهران به دلیل 

تثبیت و تداوم نهاد مدنی شوراها تجلیل کردند.

تحقق عدالت در حوزه مسکن
شهردار تهران هم میهمان 
ویژه این مراسم بود که در 
صحبت هایش به موضوع 
برقراری عدالت در شــهر 
اشاره کرد و گفت: »فلسفه 
حکومت تحقــق عدالت 
اســت. چرا که عدالت، زمینه رشد و تعالی انسان ها و 
جوامع را فراهم می کند. این عدالت وقتی درباره خانواده 
مطرح می شود، می بینیم که جایگاه مسکن و سرپناه 
در شکل گیری و برقراری خانواده امری قطعی و قهری 
است. اگر بنا داریم عدالت راجع به افراد و خانواده ها اجرا 
شود، حکومت و حاکمیت نســبت به مسکن مردم 
مســئولیت جدی پیدا می کنند. چرا که در اصل۳1 
قانون اساســی هم اشاره شــده که باید برای مسکن 

فراخور و متناسب با حال و روز افراد، کارسازی شود.«
 علیرضا زاکانی ادامه داد: »شــوراها و شــهرداری ها 
امروز عهــده دار خدمت رســانی به مردم هســتند 
و درخصــوص مســکن هــم مســئولیت خطیری 

بر عهــده گرفته انــد. در این جلســه دور هم جمع 
شــدیم تا درباره مسائل ســخت و تنگنای ناگواری 
 که برای مــردم ایجاد شــده، راهکار ارائــه دهیم.«

کمبود یک میلیون مسکن در تهران
در تهران 51درصد مردم اجاره نشین هستند و 65درصد 
درآمد شهروندان هم به ســرپناه )مسکن( اختصاص 
داده می شود. شــهردار تهران این آمار را اعالم کرد و 
گفت: »گرچه مســئول اصلی در حوزه مسکن وزارت 
راه وشهرسازی اســت اما ابزارهای ساخت مسکن در 
اختیار مدیریت شهری است و ما نمی توانیم از زیر بار این 
مسئولیت بزرگ شانه خالی کنیم. چرا که بند۲1 ماده55 
قانون شــهرداری ها ما را موظف به مهیاکردن زمینه 
مسکن استطاعت پذیر کرده است که بخشي تملکی و 
بخشي هم استیجاری است و این موضوع در 5منطقه 
به صورت خاص و در 17منطقه به طور عمومی پیگیری 
می شود.«  او ادامه داد: »در بخش ملکی، مسکن تبدیل 
به کاالی سرمایه ای شــده و افراد برای اینکه ما به ازای 
رشــد تورم و کاهش ارزش پول، نقصانی در امکانات و 
اموالشان ایجاد نشود مســکن خریداری می کنند و با 
دســت گردانی های ناصواب زمینه ای فراهم می شود 
که روزبه روز شرایط مسکن بدتر شود درحالی که باید 
به اندازه کافی مسکن داشته باشیم تا کسی نتواند آینده، 
زندگی و امید مردم را گرو بگیرد.« به گفته زاکانی اکنون 
حدود 9-8میلیون نفر جمعیت شب خواب در تهران 
وجود دارد و حــدود ۳میلیــون و۲00 هزارنفر هم به 
خانه نیاز دارند که با این شرایط، پایتخت با کمبود یک 
میلیون مسکن مواجه است. آنطور که شهردار تهران 

گفته قرارگاه مسکن راه اندازی شده تا ساالنه 180هزار 
واحد مسکن ایجاد کند. او به برخی دیگر از اقدامات هم 
اشاره و عنوان کرد: »براساس تصمیم سران قوا مقرر شده 
درصورت نبود منع قانونــی، قراردادهای اجاره به طور 
خودکار تمدید شوند. همچنین تسهیالتی متناسب با 
افزایش ۲5درصدی اجاره ها برای اجاره نشینان فراهم 
کنیم و مشوق هایی هم برای سازندگان پیش بینی شده 
است.« شــهردار تهران با بیان اینکه در شرایط کنونی 
66سال زمان می برد تا کسی بتواند با حقوق دریافتی 
مسکن خریداري کند، تأکید کرد که ضمانت اجرایی 

اقدامات در حوزه مسکن همت و غیرت ماست.

500هزار خانه خالی در تهران وجود دارد
شهردار پایتخت به موضوع خانه های خالی هم اشاره 
کرد و گفت که اکنون ۳00 تــا 500هزار خانه خالی 
در تهران وجود دارد که عمدتا در مناطق باالی شهر 
هســتند. زاکانی ادامه داد: »عمــال موضوع عدالت 
دستخوش یک بازیگری و بی تدبیری شده است و در 
ادوار گذشته با قفل زدن بر ساخت وساز مسکن مانع 
تحقق عدالت شده اند و ننگ است برای ما که ببینیم 
زوجی برای مسکن گردن کج می کنند. به همین دلیل 
برای حل مسکن که بزرگ ترین مشکل مردم است باید 
شیوه و قاعده بازی را عوض کنیم و گزینه بازطراحی 

شهر را در پیش بگیریم.«

نوسازی شهری با الگوی جدید
معماری تهران  هویت ندارد و شمال و جنوب آن از بعد 
خدمات و شرایط کیلومترها از هم فاصله دارند. سکاندار 
پایتخت با بیان این مطلب عنوان کرد که خلق هویت 
وظیفه ماست و در این مسیر باید با مالک و مبنا حرکت 
و ظرفیت های موجود را بسیج کنیم. زاکانی همچنین 
به نوسازی شهری با الگوی جدید هم اشاره کرد و گفت: 
»۳۲5 ایســتگاه مترو در تهران وجود دارد که 1۴۳ 
ایستگاه فعال شده اند. اگر با محوریت این ایستگاه ها در 
کنار آنها بارگذاری و بلندمرتبه سازی انجام شود، توسعه 
شهر بر مدار حمل ونقل عمومی رخ می دهد؛ در واقع 
11هزارو700هکتار بارگذاری نوین صورت می گیرد 
که با این کار، نوسازی شهری، ایمنی و آسایش، هویت، 

معماری نوین و اعتبار ایجاد می شود.«
 شــهردار تهران در پایان تأکید کرد: »شهر پر از گنج 
است و اگر بر مدار درست حرکت کنیم می توانیم برای 
مردم آسایش و امنیت و افتخار خلق کنیم و امیدواریم 
گام های بلندی در جهت اصالح و آبادانی شــهرهای 

کشور برداریم.«

زاکانی در دومین اجالس مجمع رؤسای کمیسیون های شهرسازی و معماری شورای اسالمی کالنشهرها و مراکز استان ها عنوان کرد

بازطراحی تهران جدید در افق ۱۰ساله
مهدی چمران: معماری ایرانی - اسالمی غنی است و باید احیا شود
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امروز آیین افتتاح و بهره برداری از بزرگ ترین مرکز 

ساماندهی
خرید و فروش اجناس دست دوم)بازارچه خالزیر با 
518غرفه( برگزار می شود. بازار دست دوم خالزیر 
که ســال ها با حضور معتادان محل ناامنی بود، اکنون ساماندهی 
شده و امروز فاز نخست این بازار افتتاح شده و برای استفاده عموم، 
در خدمت شهروندان خواهد بود. بلوار شقایق در ناحیه۳ منطقه19 
به تقاطع خالزیر می رسد؛ جایی که پیش تر چهارراهی بود و اکنون 
میدان خالزیر شــده اســت. در واقع خیابان های منتهی به بازار 
خالزیر ســاماندهی شــده اند و با احــداث غرفه هــای متعدد 
دستفروشان این بازار داخل غرفه ها اجناس دست دوم خود را به 
عرضه می  گذارند؛ چنان که طبق تصمیمی که توسط شهرداری 
تهران گرفته شد، دستفروشان نمی توانند بساط خود را کنار خیابان 
و روی زمین پهن کند. اینگونه مکاني که آشفته بازاری به حساب 
می آمد و به ِخنزر پِنزرفروشی ها معروف بود، در این دوره شهرداری، 
ساماندهی شده و شکل و شمایلی قانونی و تازه به خود گرفته است. 
برخی از اعضای شورای شهر تهران، جالل بهرامی، معاون خدمات 

شــهری، قدرت اهلل محمدی، مدیرعامل ســازمان آتش نشانی، 
سیدمهدی هدایت، شهردار منطقه19 و بیگی مدیرعامل شرکت 
ســاماندهی صنایع و مشــاغل شــهر تهران در آییــن افتتاح و 
بهره بــرداری از مرکز خرید و فروش اجناس دســت دوم خالزیر 

حضور خواهند داشت.

 بازآفرینی یا نوسازی
 به تناسب هر محدوده

 تهران با مســاحت حدود 6۲0کیلومترمربع در دوره های 
مختلف گسترش کالبدی داشته اســت. یعنی اگر از زمان 
حصار ناصری شروع کنیم می بینیم که چند دوره گسترش 
داشته و در ســال های اخیر این گسترش کالبدی با حرکت 
به سمت غرب انجام گرفته اســت. بخش نوساز شهر هم به 
همین دلیل در ســمت غرب قرار دارد. قاعدتا به دلیل رشد 
طبیعی جمعیت، ممکن است هرکدام از این بخش ها ظرفیت 
بارگذاری داشته باشند ولی شرایط آنها یکسان نیست. مثال 
در منطقه1۲ باید کال ســراغ بازآفرینی و مسائل مربوط به 
بافت تاریخی برویم. در این منطقه نه می توانیم نوسازی کنیم 

و نه بازسازی و نه بهسازی.
در مقابل در بعضی نقاط هم ساختمان ها واجد ارزش تاریخی 
نیستند. فعالیت این محله ها را به صورت ترکیبی نوسازی و 
تجمیع باید دید. االن سیاســت این اســت که در بخشی از 
جنوب شهر که بافت مســکونی بدون هیچ ضابطه ای شکل 
گرفته است، سراغ تجمیع ریز دانه ها برویم و امالک کوچک  

را یکی کنیم.
ساختمان های مسکونی این محله ها فاقد پروانه هستند، در 
ادوار مختلف ساخته شده اند و سرانه های شهری خیلی کمی 
دارند. البته توجه داشته باشــید که این قسمت های بدون 
ضابطه دیگر در حاشیه شهر قرار ندارند بلکه به دلیل گسترش 
ساخت و ساز، در قلب شهر جای گرفته اند. در جایی که مانند 
منطقه1۲ باید بافت را با یک رویکرد حفظ کنیم و در جایی 
که بافت واجد ارزش تاریخی نیست، حتما باید با سرعت به 
سمت نوسازی برویم. در مجموع اینکه برای هرگونه نوسازی 
و بازسازی، نباید به صورت یک فرایند واحد به همه مناطق 
و محله های جنوب و شمال شــهر نگاه کرد. همین االن هم 
در منطقه یک، هم در منطقــه۲0 و هم در منطقه۲۲ بافت 
ناکارآمد شهری داریم. طبیعتا رویکرد ما باید متاثر از شرایط 

حاکم بر بافت هر محدوده متفاوت باشد.

 مشاوره رایگان حقوقی
در 19 ایستگاه مترو 

سرپرست معاون امور فرهنگی و اجتماعی شرکت راه آهن 
شــهری تهران و حومه از برپایی پایگاه مشــاوره رایگان 
حقوقی »یاوران عدالت« در 19ایســتگاه منتخب مترو به 
مناسبت گرامیداشت هفته قوه قضاییه خبر داد. به گزارش 
همشــهری، ســیدمحمد نقیب، درباره اهداف اجرای این 
طرح گفت: »به همت معاونت امــور فرهنگی و اجتماعی 
شــرکت بهره برداری متروی تهران و با همکاری سازمان 
بسیج حقوقدانان و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع 
جرم قوه قضاییه، با هدف ارتقای آگاهی حقوقی شهروندان 
و با رویکرد پیشگیری از جرایم و آسیب ها، پایگاه مشاوره 
حقوقی یاوران عدالت در 19ایستگاه منتخب متروی تهران 
برگزار می شود. پایگاه مشــاوره حقوقی »یاوران عدالت« 
با حضور وکال و مشــاوران ارشــد حقوقی در ایستگاه های 
دروازه دولت، نوبنیاد، میدان آزادی، تئاترشــهر، تجریش، 
امام خمینی)ره(، فرهنگسرا، امام حســین)ع(، شادمان، 
ارم ســبز، خواجه عبداهلل انصاری، دکترشریعتی، شهرری، 
میدان جهــاد، میدان حضــرت ولی عصر)عــج(، مهدیه، 
پیروزی، میدان شهدا و توحید برگزار می شود.« مسافران 
شهر زیرزمینی جهت طرح سؤاالت خود می توانند تا هفتم 
تیرماه و از ساعت 16 الی 19 به مشاوران ارشد و کارشناسان 

حقوقی مستقر در ایستگاه های منتخب مراجعه کنند.

 گامی برای توسعه شهر
 و ارتقای کیفیت زندگی 

برای دســت یافتن بــه رویکــردی که به  ادامه از 
۲ پیش فرض باال توجه داشــته باشد، بهتر صفحه اول

است ویژگی هایی لحاظ شود: - مبتنی بر توجه همزمان به منابع 
مالی، نیروی انســانی، موقعیت مکانی، نیمــرخ محلی، نیازهای 
شهروندان و اولویت های کالن باشد. وقتی به ویژگی های فوق با 
دقت توجه کنیم، خواهیم دید که مختصات، رویکردی است که 
عالوه بر غیرمتمرکز بودن، فراتر از شناسایی نیازهای محلی است؛ 
لذا این رویکرد همان آمایش ســرزمین در حوزه امور فرهنگی و 
اجتماعی اســت. در این رویکرد، ما به تدریج نقشه راهی خواهیم 
داشــت که مطابق آن، هر منطقه، ناحیه و محله، برنامه مختص 
به خود را در حوزه امور فرهنگی و اجتماعی خواهد داشت که این 
برنامه از طریق رویکرد آمایش ســرزمین، حاصل شده است و در 
قالب آن، مختصات دقیقی از مهم ترین شاخص های محلی،  احصا 
شــده اســت. مزیت مهم این رویکرد در آن اســت که طراحی 
سیاست ها و برنامه های کالن را دقیق تر می کند و موجب می شود 
که در پایان، هر برنامه ای، نه صرفا براســاس اجرای آن، بلکه در 
مقایسه با شــاخص های محلی، ارزیابی شــود. »گفت وگوهای 
اجتماع محور« که ما به اختصــار آن را »گام« نامیدیم، رویکرد 
آمایش سرزمین را به عنوان هدف اصلی دنبال می کند. ما در قالب 
این برنامه، از طریق نشست های گفت وگومحور با اعضای شورای 
فرهنگی، هنری، اجتماعی و ورزشی منطقه به مختصات آمایش 
سرزمین در حوزه امور فرهنگی و اجتماعی هر منطقه، دست پیدا 
می کنیم. در این بین، آنچه اهمیت دارد این است که ما از طریق 
گفت وگو و مفاهمه با شوراهای فرهنگی، هنری، اجتماعی و ورزشی 
مناطق، بتوانیم به یک چرخــش تحولی در نظام برنامه، بودجه و 
تخصیص منابع در حوزه امور فرهنگی و اجتماعی مدیریت شهری 
تهران، دســت پیدا کنیم؛ به طوری که بدانیم شاخص هدف یک 
اولویت در یک منطقه و محله چیست و چگونه باید به آن دست پیدا 
کنیم و برای پیاده سازی  یک سیاست یا برنامه، به چه منابعی نیاز 
داریم و چگونــه می توانیم این منابــع را تامین کرده و تخصیص 
بدهیم. بنابراین، برنامه »گام«، یکی از اضالع چرخش های تحولی 
است که کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شــورای اسالمی شهر 
تهران برای ارتقا کارآمدی و اثربخشی در سیاستگذاری و مدیریت 

کالن امور فرهنگی و اجتماعی شهر تهران مدنظر دارد.

مهدی بابایی 
رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران 

شورای اسالمی شهر تهران 
ســازمان  متعــدد  جلســات  از  پــس 
آتش نشــانی با اتحادیه اصنــاف و وزارت 
کار پیش نویس تفاهمنامه هایی  تنظیم 
شده که به موجب آن همه صنوف قبل از 
بهره برداری مکلف به اخذ تأییدیه ایمنی 

از سازمان آتش نشانی می شوند.

محمدامین توکلی زاده
معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری

در تابســتان ۱۴۰۱ برنامه هــای اوقــات 
پیش بینــی  ۴گــروه  بــرای  را  فراغــت 
هــدف،  گــروه  نخســتین  کرده ایــم. 
خانواده هــا هســتند. بانــوان دومیــن و 
نوجوانان سومین گروه هدف ما به شمار 
می روند. جامعــه معلوالن و ســالمندان 

نیز چهارمین گروه را تشکیل می دهند.

زهرا شمس احسان
رئیس کمیته ورزش شورای شهر تهران

مدیریــت شــهری در تــالش اســت بــا 
توســعه ورزش همگانی  زمینه کشــف 
اســتعداد های درخشــان ورزشــی را 
فراهم کند تا فدراسیون ها و کمیته ملی 
المپیک، با پــرورش این اســتعداد ها، 
حضــور پررنگ تــر و افتخارآمیــزی در 

مسابقات داشته باشند.

ســیدمحمدرحیم مرتضوی، شــهردار 
۹ در کمیتــه شناســایی و  منطقــه 
تعیین تکلیف ســاختمان های ناایمن 
منطقــه گفــت: بیــش از ۱۰۰مــورد 
ســاختمان ناایمن شناســایی و اخطار 
قانونی برای این ســاختمان ها ازجمله 
امــالک ریزشــی و ناایمــن صــادر و بــه 

مالکین ابالغ شده است.

۱۰۰ 
بنای ناایمن 

در بازدیــد محمدجــواد خســروی، 
شــهردار منطقــه ۱۸ از روند پیشــرفت 
چهــارراه  زیرگــذر  ســاخت  پــروژه 
قهوه خانه، اعالم شــد که ایــن زیرگذر 
۵۰۰ متری با عرض ۱۵متر تا یک سال 
آینــده بــه بهره بــرداری خواهد رســید. 
چهارراه قهوه خانه به دلیل وجود مراکز 
مهم شــهری به محلی پر تردد و شلوغ 

تبدیل شده است.

۵۰۰
متر

شهردار منطقه ۱۵ از خارج شدن ۴۴۰ 
پالک از طرح تعریض خیابان شــوش 
خبر داد. مهدی صباغ با بیان اینکه در 
جلسه کمیسیون ماده ۵ محور شوش 
شرقی از خیابان ۱۷ شهریور تا خیابان 
خاوران بازنگری شد و عرض این محور 
از ۴۵ متر به ۲۰متر تغییر یافت، ادامه 
داد: در ۱۵سال گذشته تنها ۲۰درصد 

این طرح پیشرفت داشت.

 ۴۴۰ 
ملک

 رکوردشکنی مجتمع آرادکوه
پس از نیم قرن با اجرای موفق طرح 

جمع آوری پسماندهای میوه و تره بار 

کاهش 5 هزارتنی پسماند 
معاون سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران 
گفت: میزان پسماند جمع آوری شده از میادین 
میوه و تره بار طی ۳ماه گذشــته تا کنون معادل 
یک روز پسماند ورودی به آرادکوه بوده که با این 
شرایط گویا مجتمع پردازش و دفع آرادکوه یک 

روز هیچ پسماندی دریافت نکرده است.
به گزارش همشــهری، شــادی مالکی گفت: در 
راســتای تحقق طرح جامع مدیریت پسماند و 
اجرایی کردن برنامه های تحول سازمان مدیریت 
پسماند، طرح جمع آوری جداگانه پسماندهای 
میادین میوه و تره بار از ۳ماه پیش تاکنون به اجرا 

درآمده است.
وی با اشــاره به پذیــرش 5500تن پســماند 
 تــر میادیــن میــوه و تره بــار در قالــب طرح 
جمع آوری جداگانه این دســته از پســماندها، 
افزود: اراضی جنب ایســتگاه خدمات شــهری 
منطقه 19شــهرداری تهران جهت دریافت این 
پسماندها درنظر گرفته شده که در آن مکان این 
نوع پســماند به روش هوازی به کود کمپوست 

باکیفیت تبدیل می شود.
مالکی با اشاره به آثار مثبت زیست محیطی اجرای 
طرح مذکور گفت: کاهش هزینه های حمل ونقل، 
کاهش تولید شیرابه، جلوگیری از دفن بی رویه 
پسماند و نهایتا کاهش تولید گاز گلخانه ای متان 
از اثرات اجرای این طرح بــوده که البته به مرور 
زمان و با آموزش و اطالع رســانی گسترده تر و با 
همکاری مناطق ۲۲گانه بــه نتایج مطلوب تری 

خواهیم رسید.

نقل قول خبر

عدد خبر

مترو

پسماند

حمیدرضا صارمی ؛ معاون شهردار تهراننگاه

خالزیر چگونه از آشفته بازار رها شد؟

احداث ۵۱۸غرفه

 ایجاد
اغذیه  فروشی

نصب۸چشمه سرویس 
بهداشتی

 جاگذاری۹۰سانتی متر ارتفاع 
در نرده ای غرفه ها

 ۵۰۰غرفه در فاز دوم 
افتتاح می شود

ایجاد یک سوپرمارکت

ساماندهی  ۵۰هکتار فضا 
برای احداث بیشتر ۱۰۰۰غرفه

احداث  ۵۰۰غرفه حد فاصل 
میدان خالزیر تا آزادگان

ساماندهی  ۱۸۰هکتار کل 
فضای ناامن ناحیه3 منطقه۱۹

  احداث پارکینگ 
در آینده ای نزدیک

افتتاحبزرگترینبازاردستدومفروشانکشور
  فاز نخست بازار خالزیر امروز در جنوب غرب تهران به بهره برداری می رسد

 بازآفرینی تخصصی شهری
تمرکز بر بازآفرینی تخصصی حوزه 
مسکن با رعایت اســتانداردها و 
ایمنی ساختمان ها رویکرد اجالس 
اســت. در واقع قصد داریم در این 
اجالس تمام مســائل و چالش های 
مرتبط با حوزه معماری و شهرسازی 
را در یــک فضــای تخصصی با 
گفت وگو، فهم و مأموریت مشترک 
پیگیری کنیم. همچنین از طریق 
ارتقا و انتقال تجارب موفق ســایر 
شهرها قصد داریم برای مسئوالن 
دغدغه ایجاد کنیم تــا در نهایت 
بتوانیم در موضــوع بازآفرینی و 
مســکن ملی، ساخت وسازها را به 
سمت رعایت استانداردها و حفظ 

ایمنی سوق دهیم.

مکث

مهدی 
عباسی

رئیس مجمع 
کمیسیون های 

شهرسازی 
و معماری 
استان ها و 
کالنشهرها

 خروج از رخوت 
 حدود 8سال در حوزه تولید مسکن 
شــاهد رخوت بودیم اما در دولت 
جدید، مجلس قانون جهش تولید 
مســکن را تصویب کــرد که این 
اقدام ســبب رونق ساخت وساز و 
خروج از رخوت شده است. دغدغه 
اکثر کالنشهرها قانون محل مطب 
پزشکان است که سبب هرج ومرج 
در شــهرها شده اســت که باید 
به صورت تخصصی پیگیری شود. 
کاربری های عمومی هم که 50درصد 
کاربری های شــهری را تشکیل 
می دهند، وجود امالک قولنامه ای 
و فاقــد ســند و از همــه مهم تر 
ساخت وسازهای غیرمجاز یکی از 

مشکالت اساسی شهرهاست.

مکث

فریدون 
بابایی
رئیس 

کمیسیون 
معماری و 
شهرسازی 

شورای شهر 
تبریز
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مجلس با کلیات طــرح دوفوریتی 

اجاره
کنتــرل و ســاماندهی اجاره بهای 
مســکن موافقت کرد. طرحی که 
می خواهد قواعد قدیمی و نخ نمــای بازار امالک و 
مستغالت را تغییر دهد و یک بار برای همیشه ابزاری 
برای سیاستگذاری حوزه مسکن و اجاره در اختیار 

دولت قرار دهد.
به گزارش همشهری، طرح اجاره ای مجلس قرار است 
در فضایی شفاف و قانونمند، بستری برای جلوگیری 
از قیمت سازی در بازار مسکن و همچنین اجحاف به 
مستأجران در بازار اجاره فراهم آورد و این کار را در 
گام اول با نظام مند کردن صنف مشاوران امالک و 
در گام دوم با تغییر ضوابط صــدور کد رهگیری و 
محاسبه حق کمیســیون در بانک اطالعاتی جدید 

انجام خواهد داد.

طرح مجلس به  دنبال چیست؟
دیروز اول تیرماه، نمایندگان در صحن علنی مجلس 
با کلیــات طــرح دوفوریتی کنترل و ســاماندهی 
اجاره بهای امالک مســکونی موافقت کردند و مقرر 
شد جزئیات این طرح در کمیسیون عمران مجلس 
بررسی و نتیجه بررسی ها برای تصمیم گیری مجدد 
به صحن علنی برگردد. طبق مــاده یک این طرح، 
موجــران )صاحبخانه ها( مکلفند هنــگام تنظیم 
قرارداد اجاره، آن را در دفاتر اســناد رســمی یا در 
سامانه الکترونیک ثبت معامالت امالک و مستغالت 
کشــور درج کنند. ثبت قرارداد در این ســامانه و 
دریافت کد رهگیری مطابق ماده ۱۸ قانون جهش 
تولید مسکن، رایگان است، اما چنانچه قرارداد اجاره 
با وســاطت دالالن تنظیم شده باشــد و در سامانه 
مذکور درج نشود، مجازات و جریمه سختی برای آنها 
درنظر گرفته شده است؛ به گونه ای که دالالن متخلف 
)اعم از مشاوران امالک و بنگاه های معامالت ملکی(، 
توسط شعب ســازمان تعزیرات حکومتی، عالوه بر 
جریمه نقدی معادل 3برابر حق الزحمه دریافتی، در 
مرتبه اول به محرومیت به  مدت یک سال و در مرتبه 
دوم به محرومیت دائم از اشــتغال به شغل امالک، 

محکوم خواهند شد. این در حالی است که در قانون 
فعلی، اگر مشــاور امالک از رعایت قانون صدور کد 
رهگیری تخلف کند و شکایت او به بازرسان اتحادیه 
امالک برسد، در بدترین حالت، حکم 2هفته پلمب 
شــدن مغازه برای او صادر خواهد شد که آن  هم به 
 ندرت اجرایی می شــود. نکته دیگر اینکه در قانون 
جدید، تنبیه موجرانی که قرارداد خود را در سامانه 
امالک و مستغالت ثبت نکنند نیز تشدید شده و این 
افراد از باب تعزیر، مشمول جریمه مالیاتی و هزینه 

دادرسی سنگین خواهند شد.
طبق طرح مجلس، موجرانی که از ثبت قرارداد خود 
در سامانه امالک و مستغالت خودداری کنند، در گام 
اول کل مبالغ دریافتی در نتیجه عقد اجاره آنها )اعم 
از قرض الحسنه ضمن عقد یا اجاره بها( به عنوان درآمد 
خالص مشــمول مالیات موضوع ماده )۵3( قانون 
مالیات های مستقیم محسوب می شود و در گام دوم، 
هزینه دادرسی رســیدگی به دعاوی او درخصوص 
رابطه استیجاری علیه مستأجر ۴ برابر هزینه دادرسی 
قانونی خواهد بود. همچنین دعوای تخلیه او علیه 
مستأجر مشمول هزینه دادرسی براساس مجموع 
اجاره بها و قرض الحســنه مندرج در ضمن قرارداد 
اســت. نکته قابل توجه اینکه رســیدگی به هر نوع 
دعوای موجر علیه مســتأجر منوط به ارائه تسویه 
مالیاتی براساس احکام مقرر در این قانون خواهد بود.

چکش کاری حق کمیسیون امالک
موضوع دیگری که در طرح دوفوریتی مجلس به آن 
پرداخته شده، تغییر فرمول محاسبه حق کمیسیون 
مشاوران امالک است که همواره یکی از موضوعات 
حاشیه ســاز در قراردادهای فروش و اجاره مسکن 
بوده است. در شرایط فعلی، مشاوران امالک درصدی 
از ارزش معاملــه را به عنوان حق کمیســیون خود 
دریافت می کنند و البته گزارش های میدانی حاکی 
از این اســت که در اغلب مــوارد، بنگاه های امالک 
به قانون صنف خود در این زمینه پایبند نیســتند؛ 
اما براســاس طرح جدید مجلس، تعرفه کمیسیون 
دالالن معامالت امالک )اعم از مشــاوران امالک و 

بنگاه های معامالت ملکی( به وســیله وزارت راه و 
شهرسازی و براســاس 3معیار اصلی تعیین خواهد 
شد. معیار اول این است که تعرفه کمیسیون براساس 
ضریبی از ارزش معامالتی امالک موضوع ماده )۶۴( 
قانون مالیات های مســتقیم با اصالحات و الحاقات 
بعدی )توســط کمیســیون تقویم امالک( تعیین 
می شود. براســاس معیار دوم نیز، میانگین ساالنه 
حجم پیش نویس قراردادهای به ثبت رســیده در 
بنگاه های امالک در هر منطقه جغرافیایی بر تعیین 
تعرفه به صورت پلکانی نزولــی اثرگذار خواهد بود. 
براساس معیار سوم نیز مبلغ سقف تعرفه دریافتی در 
هر معامله مشخص می شود و لزوماً با افزایش ارزش 
معامله، حق کمیسیون دریافتی آن نیز تا بی نهایت 

قابل  افزایش نخواهد بود.
نکته قابل توجه این است که براساس قانون جدید، 
درهرحال، میزان اجاره بها در تعیین میزان تعرفه، 
اثرگــذار نخواهد بود و دریافت هــر مبلغی حتی با 
توافق طرفین معامله یا هریک از آنها تحت هر عنوانی 
همچون حق التحریر یا حق الزحمه درج پیش نویس 
قرارداد در سامانه ممنوع اســت و متخلف با حکم 
شعب ســازمان تعزیرات حکومتی به جزای نقدی 
معادل 3برابر مبلغ دریافتی محکوم خواهد شــد. 
نکته دیگر اینکه تعرفه مشاوران امالک و حق التحریر 
دفاتر اسناد رسمی برای ثبت تمدید قرارداد اجاره 
معادل ۱0درصد تعرفه ثبت قرارداد اجاره اســت و 
طرفین قرارداد اجاره بخواهند بدون وساطت دالالن 
قرارداد خود را تنظیم کرده و فقط برای درج قرارداد 
در سامانه به مشــاوران امالک مراجعه کنند، نباید 
حق کمیسیون بیش از ۱0درصد اعالم شده از آنها 

دریافت شود.

قاعده جدید برای قیمت گذاری اجاره
طبق مــاده 2طرح مجلــس، چنانچــه در قرارداد 
اجاره امالک، اجاره بهای تعیین شــده در مقایسه با 
اجاره بهای ســال قبل آن ملک که در سامانه ثبت 
شده، بیش از نرخ مصوب باشــد، معافیت مالیاتی 
تبصره ۱۱ماده ۵3قانون مالیات های مستقیم برای 

آنها لغو خواهد شد و مبلغ مازاد مشمول افزایش ۵0 
درصدی مالیات بر درآمد اجاره امالک خواهد بود. 
ضمناً مشاوران امالک و بنگاه های معامالت ملکی 
مکلف اند یک نسخه از قرارداد اجاره تنظیمی را به 
اداره امور مالیاتی محل ارســال کنند؛ در غیر این 

صورت در مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارند.
به گزارش همشهری، براســاس تبصره ۱۱، مالکان 
مجتمع هــای مســکونی دارای بیــش از 3 واحد 
اســتیجاری که با رعایت الگوی مصرف مســکن 
ساخته شده باشــد و درآمد اجاره اشخاص حقیقی 
بابت اجاره مجموع ۱۵0مترمربع زیربنای مفید در 
تهران و 200مترمربع زیربنای مفید در سایر نقاط 
شــهری از مالیات بر درآمد اجاره معاف هستند، اما 
در قانون جدید، بهره مندی از این معافیت مشروط به 

رعایت سقف افزایش قیمت اجاره است.
در مورد امالکی که برای بار اول اجاره داده می شود 
یا سابقه اجاره ثبت شده در سال قبل ندارند یا موجر 
مدعی است که اجاره ســال قبل او کمتر از قیمت 
روز بوده، حداکثر اجــاره قابل تعیین برای آن ملک 
نمی تواند از ۱0درصد متوســط میزان اجاره بها در 
قراردادهای اجاره تنظیمی در آن ســال براســاس 
مساحت و منطقه مربوطه بیشتر تعیین شود؛ وگرنه 
مشمول مالیات مذکور خواهد بود. البته قرارداد اجاره 
که برای مدت 2 سال و بیشتر منعقد شوند، مشمول 

حکم این ماده نیستند.

تشویق صاحب خانه های قانونمند
براساس ماده 3 طرح مجلس، موجرانی که قرارداد 
اجاره خود را در دفاتر اسناد رسمی یا سامانه امالک 
و مستغالت که مشــاوران امالک به آن دسترسی 
دارند، ثبت کنند و میزان افزایــش اجاره بهای آنها 
نیز بیش از میــزان مذکور در ماده قبل نباشــد، از 
محل منابع حاصل از اجرای این قانون و به تناســب 
منابع وصولی، از تخفیف تا سقف ۵0 درصد عوارض 
نوسازی و همچنین کاهش ســود و افزایش مدت 
بازپرداخت تســهیالت خرید و بازســازی امالک 

برخوردار خواهند شد. 

تالشمجلسبرایتغییربازیامالکیها
کلیات طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای مسکن تصویب شد

نوسان بازارها در فصل بهار
آمارها نشــان می دهد ســهامداران در فصل بهار، بازدهی کمتری از نرخ تورم به دست 

بازار
آورده اند، اما میزان رشــد قیمت در بازار ســکه بیش از نرخ تورم بوده است.به گزارش 
همشهری، بازارهای سرمایه گذاری در بهار امسال به نوسان های نرخ تورم واکنش نشان 
دادند. با این حال این واکنش یکسان نبوده است؛ به طوری که میزان واکنش برخی بازار ها بیش از نرخ تورم 
و برخی دیگر کمتر از نرخ تورم فصل بهار بوده است. به نظر می رسد با وجود آنکه تحت تأثیر تدابیر دولت، 
روند رشد نقدینگی کند شده است، با این حال بخشی از نقدینگی برای اینکه تحت تأثیر تورم با کاهش 
ارزش مواجه نشود در حال ورود به بازار های مختلف است. طبق قواعد اقتصادی رشد تورم، منجر به کاهش 
ارزش پول و دارایی ها می شــود و در چنین شرایطی ســرمایه گذاران برای اینکه مانع از کاهش ارزش 
دارایی هایشان شوند به سمت بازارهایی می روند که از آنها در برابر تورم محافظت می کند. طبق یک سنت 
دیرینه در اقتصاد ایران بخش زیادی از مردم برای حفاظت از نقدینگی خود، منابع مالی خود را عمدتا در 

بازار مسکن و طال و بخش کوچک تری را هم در بورس سرمایه گذاری می کنند.

رشد قیمت سکه
آن طورکه آمار ها نشان می دهد شاخص قیمت مصرف کننده در بهار امسال تحت تأثیر رشد قیمت برخی 
کاالها به ویژه به دلیل حذف ارز ترجیحی شیب تندتری نسبت به ماه های قبل داشته است؛ به طوری که 
طبق محاسبات مرکز آمار این شــاخص از محدوده ۴0۱واحد در ابتدای سال به محدوده ۴۸2واحد در 

پایان خرداد رسیده و این به  معنای آن است که نرخ تورم بهار امسال رقمی معادل 20درصد بوده است.
در چنین شرایطی تنها بازاری که میزان رشدش بیش از نرخ تورم فصلی در بهار امسال بوده، بازار سکه 
است. طبق آمارهای موجود در بهار امســال قیمت ســکه طرح جدید 2۶.7درصد و سکه طرح قدیم 
2۱.3درصد رشد کرده است که این میزان بیش از نرخ تورم فصل بهار است. هرچند آمار دقیقی از میزان 
سرمایه گذاری در بازار طال وجود ندارد، اما آمار ها نشان می دهد که احتماال بخش زیادی از نقدینگی راهی 
بازار سکه شده تا از این بازار به عنوان سپر تورمی اســتفاده کند و همین عامل، منجر به رشد تقاضا و در 
نتیجه افزایش قیمت سکه در بهار شده است. تنها نهادی که از طریق شبکه صرافی ها اطالعات کاملی در 
مورد میزان ورود و خروج نقدینگی به بازار طال و سکه در اختیار دارد بانک مرکزی است که در هیچ دوره 

تاریخی اطالعاتی در این باره منتشر نکرده است.

جاماندگی بورس
با وجود یک دوره رشد شاخص بورس در ابتدای سال، اما میانگین نرخ رشد شاخص بورس در بهار امسال 
کمتر از نرخ تورم بوده است. علت این موضوع به روند نزولی بازار سهام در خرداد ماه باز می گردد که منجر 
به افت ارزش سهام و شاخص ها شد. طبق اطالعات موجود میانگین بازده سرمایه گذاری در بورس در فصل 
بهار امسال رقمی معادل ۱2.۶درصد بوده که کمتر از نرخ تورم و بازده سایر بازار ها بوده است. طبق این 
اطالعات، بازار سهام در کنار بازار مسکن، کمترین میزان رشد را در میان همه بازارها داشته اند. میزان رشد 
قیمت مسکن در بهار امسال براساس داده های شهر تهران رقمی معادل 9.۶درصد بوده است، اما میزان 
رشد اجاره بها در این بازار ارقامی فراتر از این میزان بوده اســت. برآورد می شود در بهار امسال رقمی در 
حدود ۱00هزار میلیارد تومان نقدینگی در شهر تهران صرف معامالت مسکن شده باشد. در بهار امسال 
همچنین روند رشد قیمت ها در بازار ارز نیز مطابق با تورم بوده و قیمت هر دالر آمریکا معادل 20درصد 
افزایش یافته است؛ با این حال مشخص نیست چه میزان نقدینگی در بهار امسال راهی این بازار شده است.
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تخلیه اثر حذف ارز  ۴200 در خرداد ۱۴0۱

تورم رکورد زد؛ 52/5درصد
مرکز آمار ایران از نرخ تورم خرداد ۱۴0۱رونمایی و اعالم کرد 
 که نرخ تورم نقطه ای خرداد ماه ۱۴0۱ در مقایســه با ماه قبل
2.۱3واحد درصد افزایش یافته و به این ترتیب خانوارهای ایرانی 
به طور میانگین ۵2.۵درصد بیشتر از خرداد سال گذشته برای 
خرید سبد کاالها و خدمات مصرفی شان هزینه کرده اند. این نهاد 
رسمی انتشار دهنده شاخص تورم می گوید: نرخ تورم نقطه به 
نقطه گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات در خرداد 
امســال با جهش 32.2واحد درصدی به ۸۱.۶درصد رسیده؛ 
درحالی که گــروه کاالهای غیرخوراکی و خدمــات در خرداد 
امسال نسبت به اردیبهشت ماه رشدی 2.۸درصدی داشته و به 

3۶.۸درصد رسیده است.
به گزارش همشهری، نرخ تورم نقطه ای برای خانوارهای شهری 
در خرداد امسال با رشدی ۱2.2واحد درصدی به ۴.۵۱درصد 
و برای خانوارهای روستایی با رشــدی ۱۸.۱واحد درصدی به 
رقم 2.۵۸درصد رسیده است. این باالترین میزان جهش تورم 
دست کم در یک دهه اخیر است که علت اصلی خیزش میانگین 
شاخص رشد قیمت  کاالها و خدمات ناشی از تصمیم دولت برای 
هوشمندسازی یارانه کاالهای اساسی با حذف ارز ۴200تومانی 

بوده است.
به گفته مرکز آمار ایران آهنگ رشــد ماهانه تــورم در خرداد 
امسال ۱2.2درصد بوده که نسبت به اردیبهشت ماه ۸.7واحد 
درصد بر سرعت رشــد تورم افزوده شده اســت؛ به گونه ای که 
تورم ماهانه گروه عمده خوراکی ها، آشــامیدنی ها و دخانیات 
در ماه گذشــته 2۵.۴درصد و برای گروه کاالهای غیرخوراکی 
و خدمات ۴.۴درصد بوده است. این گزارش نشان می دهد که 
شهروندان ایرانی ساکن نقاط شهری در خرداد امسال با سرعت 
تورم ۱۱.۵درصدی )7.۸واحد درصد بیشتر از اردیبهشت ماه( 
و شهروندان روستانشین هم با ســرعت تورم ۱۵.۸درصدی، 
۱3واحد درصد بیشــتر از ماه قبل مواجه شــده اند و در نتیجه 
حذف ارز ۴200برخی کاالهای اساســی، شکاف و سرعت نرخ 

تورم روستایی از شهری بیشتر از همیشه شده است.
این گزارش می افزاید: نرخ تورم ساالنه در خرداد امسال با 7دهم 
درصد افزایش به 39.۴درصد رسیده و خانوارهای شهری تورم 
ساالنه 3۸.9درصد و روستایی ۴۱.۸درصدی را تجربه کرده اند.

افزایش فشار تورم بر فقرا
آمارهای رسمی نشان می دهند که بخش زیادی از تخلیه تورم 
حذف ارز ۴200بر دهک های پایین جامعه وارد شده؛ به گونه ای 
که دهک دهم یا ثروتمند جامعه شــاهد افزایش ۸.۴درصدی 
هزینه های خود شده است؛ درحالی که دهک اول یا فقیرترین 
قشر جامعه با فشــار تورمی ماهانه ۱9.۵درصدی مواجه شده 
اســت. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطــه کاالهای خوراکی، 
آشامیدنی و دخانیات طی خردادماه بر دهک فقیرترین 3۱درصد 

و ثروتمندترین 22.3درصد اعالم شده است.

درصد تغییر ماهانه شاخص کل تورم بر دهک های مختلف

به گزارش همشهری از زمان انتشار نرخ تورم توسط مرکز آمار 
ایران در فروردین ۱39۵تاکنون، باالترین ســرعت رشد تورم 
ماهانه در خرداد امسال ثبت شده و برای نخستین بار در 7۵ماه 
گذشته است که نرخ تورم ماهانه دورقمی شده و به ۱2.2درصد 
رســیده اســت. البته دولت انتظار دارد با اجرایی شدن برنامه 
هوشمندسازی یارانه کاالهای اساسی، فشار تورم بر دهک های 
فقیر و متوسط کاسته شده و سرعت رشد قیمت ها در ماه های 

آینده کمتر شود.

روند شاخص تورم ماهانه از فروردین 1395تا خرداد 1401

تکرار موج سوم تورم 
این گزارش می افزاید از فروردین سال 9۵تا خرداد امسال مردم 
ایران شاهد 3موج تورمی بوده اند؛ به گونه ای که نرخ تورم نقطه 
به نقطه از 7درصد در فروردین ۱397روند پرشتابی را تجربه کرد 

و در اردیبهشت سال 9۸به اوج خود یعنی ۵2.۱درصد رسید. 
پــس از آن این رونــد نزولی شــد و در فروردین ســال 99به 
۱9.۸درصد رســید و این وضعیت پایدار نبود و موج دوم تورم 
نقطه به نقطه شروع شــد و نقطه اوج آن در فروردین ۱۴00با 
ثبت ۴9.۵درصدی بود و پس از آن بار دیگر شــاخص قیمت 
کاالها و خدمات، مسیر کاهشی را آن هم با سرعت کمتر از 2 موج 
قبلی تجربه کرد و در اسفند سال گذشته به 3۴.7درصد رسید 
و انتظارها برای ادامه مسیر رشد قیمت ها به سال ۱۴0۱کشیده 
شــد. تا اینکه تصمیم دولت بــرای حــذف ارز ۴200با هدف 
هوشمندسازی و هدفمند کردن یارانه کاالهای اساسی از نیمه 
اردیبهشت باعث شد تا موج سوم تورمی شکل بگیرد و نرخ تورم 
نقطه به نقطــه از 3۵.۶درصد در فروردین بــه ۵2.۵درصد در 

خرداد امسال برسد که یک رکورد بی سابقه است.

روند نرخ تورم نقطه به نقطه از فروردین 1397تا خرداد 1401

آیینه عبرت
مســکن مهر، ۵دولت را به چشم دیده و 
اگرچه در دوره های مختلف، مســئوالنی 
خبر از مختومه شــدن پرونده آن دادند، 
اما هنوز قریب به ۸0هزار واحد نیمه کاره 
در قالب این طــرح در شــهرهای جدید باقی  مانــده که باید 

تعیین تکلیف شود. 
این آمار را علیرضا جعفری، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای 
جدید ارائه کرده و البته خبر از تمهیداتی برای نهایی کردن کار 
این واحدها داده است؛ اما فارغ از اینکه این ۸0هزار واحد چرا با 
گذشت حدود ۱۴سال از آغاز طرح مسکن مهر، هنوز نیمه کاره 
و ناقص هستند، این هشدار را باید در قبال نهضت ملی مسکن 
جدی گرفت که عواملی قادر اســت نهضت خانه ســازی را نیز 
برخالف هدف گذاری های قانون جهش تولید مسکن به همان 

سمت و سویی ببرد که طرح مسکن مهر را برد. 
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید به ایسنا گفته است: 
۸0هزار واحد مسکن مهر نیمه کاره در شــهرهای جدید قرار 
دارد که حدود ۴0هزار واحد آن تکمیل شــده؛ اما به دلیل نبود 
خدمات و انشعابات، قابل بهره برداری نیست. ۴0هزار واحد نیز 
اصال تکمیل نشده که بنا به تأکید رئیس جمهور مبنی بر تسریع 
در اجرای مســکن مهر، متعهد به اتمام آن هستیم. او عواملی 
مانند رشد قیمت مصالح ســاختمانی و تأثیر تحوالت اقتصاد 
کالن بر هزینه ساخت وساز پروژه های مسکن مهر را مهم ترین 
موانع تکمیل مسکن مهر عنوان کرده است. اگرچه اثرگذاری 
این عوامل در نهضت ملی مسکن به واسطه عقد قرارداد بر مبنای 
هزینه واقعی ساخت حذف شده اما در مقابل باید به فشار مالی 
متقاضیان توجه کرد که در ابتدای کار با وعده احداث مســکن 
با متری 2، 3میلیون تومان ثبت نــام کرده اند و اکنون حرف از 
هزینه باالی ۸میلیون تومان برای احداث هر مترمربع زیربنای 

مسکونی است.
متقاضیان نهضت ملی دل خوش به این بودند که 3 تا ۴ آورده 
۴0میلیون تومانی واریز می کنند و با کمک وام بانکی خانه دار 
می شوند اما حاال پروانه اصالنی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن 
وزارت راه و شهرسازی از آورده 3۵0میلیون تومانی متقاضیان 
صحبت می کند. فرصت ها مانند ابر می گذرند و اهمال کاری در 
احداث مسکن دولتی به رشد هزینه ها و ریزش متقاضیان واقعی 

مسکن دامن می زند.

شفافیت بدهی ابربدهکاران
  خبــر: بانک مرکزی فهرســت تســهیالت و 
تعهدات کالن جاری و غیرجــاری بانک ها را به روز 
رسانی و اعالم کرد: اطالعات مربوط به تسهیالت و 
تعهدات کالن پرداختی توسط بانک های ملی ایران، 
خاورمیانه، صنعت و معدن و ســرمایه و تسهیالت 
و تعهدات اشخاص مرتبط با شبکه بانکی براساس 

مصوبه شورای پول و اعتبار در حال بررسی است.
  نقد: تردیدی نیست که این اقدام شایسته تقدیر 
است و انتظار می رود بانک مرکزی در اجرای قانون 
قاطع باشد چه اینکه در فهرست به روز رسانی شده 
فهرست ابربدهکاران بانک های اقتصاد نوین، ایران 
زمین، ایران- ونزوئال، آینده، پارســیان، پاسارگاد، 
پست بانک، تجارت، توسعه تعاون، توسعه صادرات، 
دی، رفاه کارگران، سامان، سپه، سینا، شهر، صادرات، 
رسالت، مهر ایران، کارآفرین، کشاورزی، گردشگری، 
مسکن، ملت و موسسه اعتباری ملل فاش شده است.  
برای حرکت به سمت سالم سازی بانک ها یک گام 
مهم شفافیت است و انتظار می رود که نورافکن بانک 
مرکزی بر بانک ها هرگز خاموش نشــود. گام مهم 
بعدی اما انتظار برای وصول این مطالبات و مهم تر 
تالش برای جلوگیــری از معوق شــدن مطالبات 
بانک هاست. برداشــتن این گام  ها با نظارت دقیق 
بانک مرکزی بر بخشنامه ها و دستورالعمل ها از یک 
سو و تالش برای جلوگیری از تسهیالت تکلیفی و 
تحمیلی به بانک هاســت که باعث انحراف منابع یا 
همان سپرده های مردم می شــود. اکنون که بانک 
مرکزی مصمم است تا این فهرست را به روز نگه دارد، 
الزم است که مدیران عامل بانک های دارای مطالبات 
غیرجاری هــم برنامه عملیاتی خــود برای وصول 
این مطالبات را شــفاف اعالم کنند و دولت هم اگر 
تسهیالت را تکلیف می کند که باید مسئولیت پذیر 
باشد و ریسک ناشی از این سیاست ها را بپذیرد. مردم 
از بانک ها انتظار شفافیت دارد و حق مسلم آنهاست 
که بدانند پول آنها در چه مسیری هزینه می شود و 
گیرندگان وام با پول آنها چه کار می کنند. پس کمک 

کنید تا چراغ شفافیت روشن بماند. 

چهره روز

نقد  خبر
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حتما »ي« اصالح شود
؟؟؟؟؟؟

؟؟؟؟گزارش
روزنامهنگار

رئیسسازمانتبلیغاتاسالمیمطرحکرد
قیام هلل باید در جامعه جاری شود

روزگذشته،آیینبزرگداشــتروزتبلیغهمزمانباسالروزفرمان
حضرتامامخمینی)ره(مبنیبرتاسیسسازمانتبلیغاتاسالمی
درحسینیهجمارانبرگزارشد.اجرایاینبرنامهبرعهدهنجمالدین
شــریعتی،مجریبرنامه»ســمتخدا«بود.درابتدایاینبرنامه،
حجتاالسالممحمدقمی،رئیسسازمانتبلیغاتاسالمی،بااشاره
بهصندلیحضرتامامخمینی)ره(گفت:آنپیرمردالهیرویاین
صندلیسادهمینشستوباجانمردمایرانسخنمیگفت.امامثابت
کردپیشرفتنتامرزهایعصمتوعلیوارزیستنافسانهنیست.
حضرتامام)ره(بایدبیضا،عصایموسوی،دمعیسویوبیانوقرآن
مصطفویبهمردگانجانوبهاینکالبدبیروححیاتبخشید.ریشه
همهخیرهاییکهدراینزمانهداریم،روحاهللاست.درعظمتمکتب
امام)ره(همینبسکهحاجقاسمهاپایاینمکتبتربیتشدهاند.
اماماحیاگربود.مقاممعظمرهبریفرمودند:مااصالنمیدانستیم
قیامهللچیست.اینمردالهیآمدومانندپدریکهدستفرزندش
رامیگیردوراهرفتنبهاومیآموزد،دستماراگرفتوقیامهللرابه
ماآموخت. رئیسسازمانتبلیغاتاسالمیدرادامهافزود:پیامامام
درقیامهللخالصهشدهاست.امامازهماندورانجوانیکهفعالیت
خودرابانگارشنامههاییآغازکردند،ایــنموعظهپروردگارراکه
فرمود:»قلانمااعظکمبواحدهانتقومواهللمثنیوفرادی«جدی
گرفتند.سال1342،سال1356وچندروزماندهبهپیروزیانقالب
درسال1357نیزتوصیهامامهمینبود.توصیهایشاندراواخرعمر
واواخرحیاتنورانیشــانبازهمینبود.ایشاندروصیتنامهشان
همبراینموضوعتأکیدداشــتند.قیامهللتنهاپیامامامنبودبلکه
وقتیزندگیوحیاتمشعشعشــانرامرورمیکنیم،میبینیمکه
تمامزندگیشانقیامهللبود.رهبرمعظمانقالبوقتیمیخواهند
شخصیتبرجستهامامراتبیینفرمایند،باقیامهللتبیینمیکنندو
میفرمایندزیربنایهمهفعالیتهایامامقیامهللبود.اینتنهاپیامی
نبودکهامامبهبقیهافرادبگویندبلکهخودباتمامتوانووجوددراین
مسیرحرکتکردند. رئیسسازمانتبلیغاتاسالمیبااشارهبهاینکه
ماخودرادرتبییناسالمنابومکتبامامموظفمیدانیم،گفت:
اینیکوظیفهسازمانینیست.ماموظفهستیمدرتبیینمکتب
امامقدمهایمؤثریبرداریم.دوستانیکهامروزباافتخارازآنهاتقدیر
میکنیم،کسانیهستندکهدرتبیینحقیقتومکتبامامگامی
برداشتهاند.ویدربخشدیگریازصحبتهایشبیانکرد:قیامهلل
صرفایکمفهومذهنینیستکهبرایمردمتوضیحدادوتبلیغکرد،
بلکهمامیخواهیمدرایندورانجنگتبلیغاتی،رسانهایوروانی
دشمندرزمینهقیامهللمردمخودبهمیدانبیایند.ماهمهدلسوزانو
مسئوالنسازماننیزبایدتعمقکردهوخودراارزیابیکنیمکهاینامر
تاچهحددرکارهایماجاریاستوبهخودتذکردهیمودراینمسیر
حرکتکنیم. دراینمراســمازچهرههاییهمچونمحمدانصاری
بازیکنسابقتیمفوتبالپرسپولیس،رضاصیادیمدیرعاملسازمان
زیباسازیشهرداری،عباسموزونمجریبرنامه»پساززندگی«و

تنیچندازفعاالنعرصهتبلیغقدردانیشد.

رونمایی از نیم قرن تا ناکامی 
کتاب»نیمقرنتاناکامی«جدیدتریناثرانتشاراتدفترمطالعات
وتدوینتاریخایرانباحضورشخصیتهایبرجستهفرهنگی
رونماییشد.بهگزارشهمشهری،روزگذشتهطیمراسمی
باحضوروســخنرانیعلیالریجانی،حسینصفارهرندیو
سیدعباسصالحیدرسالنحکمتکتابخانهملیازکتاب»نیم
قرنتاناکامی«نوشتهروننبرگمن،ترجمهحسینجاجرمی،با
نظارتعباسسلیمینمینرونماییشد.دراینمراسمعالوهبر
تجلیلازمشارکتکنندگاندرتولیدایناثر،شمهایازمزیتهای

اینروشپژوهشیبرایمحققان،بازگوشد.

اکران

تئاتر

کتاب

مراسم

بلیت ارزان در سینما های شهرداری تهران 

مجیداکبرشاهی،مدیرعاملمؤسسهتصویرشهرازاجرایطرح
کاهشقیمتبلیتدرسینماهایمؤسسهتصویرشهرازاولتابستان
خبرداد. بهگزارش همشهری،اکبرشــاهیبااعالماجرایطرح
تابستانهدرسینماهایشهرداریتهرانگفت:پسازتجربهموفقی
کهدرفروشباالیفیلمسینمایی»بدونقرارقبلی«بااجرایطرح
نیمبهایبلیتدرروزمیالدحضرتامامرضا)ع(داشتیم،تصمیم
گرفتیمکهتمهیداتیبرایجذبمخاطببیشتردرسینماهای
زیرمجموعهدرنظربگیریم. ویافزود:ازآنجاییکهســینماهای
مؤسسهتصویرشهرزیرمجموعهشهرداریتهراناستوتامینرفاه
وآسایششهروندانازاصلیترینوظایفایننهاداست،برآنشدیم
کهدربرخیروزهاوساعاتبهایبلیترادرسینماهاکاهشدهیم.

سامانه صدور پروانه اجرای نمایش 
سامانهصدورپروانهاجراینمایشباهدفتسریعودقتدرامور
نمایشی،مجددراهاندازیشــد.بهگزارشهمشهری،ازچهارم
تیرماهصدورپروانهاجرایتمامینمایشهاازطریقثبتنامدر
سامانهیادشدهبانشــانیsso.farhang.gov.irانجاممیشود.
متقاضیانباورودبهسایتمعرفیشــده،یکیاز2روش»ثبت
درخواســتحقوقی«برایمراجعاندولتیوسازمانیو»ثبت
درخواستحقیقی«برایسایرهنرمندانحوزهنمایشراانتخاب
ونسبتبهتکمیلآناقدامکنند.ثبتنامکلیهتماشاخانههای
دولتیکهقابلیتاجراینمایشدارندباارائهنامهازباالترینمقامو
بالحاظشرایطوقوانینمندرجدراساسنامهآنهاوشیوهنامههای

مربوطهانجاممیشود.

مراقبت قانونی از سینمای ایران 
توقیففیلم»برادرانلیال«هشداریبرایسینماگرانیاستکهبدونتوجهبهقوانینکشور،فیلمشانراراهیجشنوارههایخارجیمیکنند

»برادران لیال« توسط سازمان سینمایی توقیف شد. خیلی ها 
معتقد هستند که این توقیف با توجه به اتفاقاتی که در جشنواره 
کن رخ داد، درست است و به زعم برخی از کارشناسان هم این 
توقیف می  توانست درنهایت جریمه مالی تهیه کننده باشد و یا 

سپردن به خانه سینما و حل مشکلی که بر همه آشکار است.

دفاع در مقابل اهداف سیاسی
سعید الهی، کارشناس فرهنگی درباره تصمیم سازمان سینمایی 
به همشهری می گوید: »شرط اول توســعه پایدار فرهنگی، 
قانون گرایی و تمکین فعاالن حوزه فرهنگ و هنر به قوانین و 
آیین نامه های موجود در عرصه های مختلف ازجمله سینماست 
و بی تردید توجه ویژه مسئوالن و فعاالن سینمایی به قوانین 
و اســناد باالدستی به پیشــرفت هنر ازجمله صنعت سینما 
کمک شایانی می کند؛ چرا که این قوانین با مشورت بسیاری 
از معتمدین و فعاالن هنری و سینمایی و کارشناسان مرتبط به 
این حوزه تدوین و تصویب شده است.« وی در توضیح بیشتر 
ادامه می دهد: »به طور مشخص اگر درباره حضور آثار سینمای 
ایران در جشــنواره های خارجی قانونی مصوب شده است که 
باید از نظارت معتبرترین و مهم ترین دستگاه فرهنگی کشور 
مجوز الزم گرفته شود، این مجوز به خاطر حمایت از فیلم های 
ایرانی در عرصه های بین الملل اســت. این کنترل ها به خاطر 
ایجاد محدودیت برای نمایش آثار سینمایی در جشنواره های 
خارجی نیست و بیشتر به خاطر مواضع مبهمی ازجمله مواضع 
سیاسی است که جشنواره های خارجی دارند. با توجه به شناخت 
دقیق تر و رصدی که سازمان ها روی جشنواره ها انجام می دهند، 

این مجوزها کمک می کند تا فیلم ها دســتاویزی برای اهداف 
سیاسی جشنواره های خارجی نشود و همچنین اگر حقی ضایع 

شد، مورد حمایت قرار بگیرد.«
الهی به نمایــش فیلم »برادران لیال« در کن اشــاره می کند: 
»متأسفانه برخی ســینماگران بدون توجه به قوانین کشور و 
حتی مخاطبان داخلی، فیلم ها را برای جشنواره های خارجی 

تولید کرده و راهی جشــنواره می کنند و چه بسا این موضوع 
بستری برای پیاده سازی  اهداف سیاسی علیه ایران می شود.« 
وی همچنین می گوید: »ناگفته نماند رفتار عوامل فیلم مانند 
اتفاقی که در جشــنواره کن افتاد، باعث می شود واکنش  ها و 
افکار عمومی نسبت به آن بیشتر شود و این در حالی است که 
قانون گرایی از شعارهای اصلی دولت سیزدهم است و انفعال در 

برابر قانون گریزان باعث تضعیف سینمای ایران خواهد شد.«

خانه سینما وارد عمل شود
به اعتقاد سعید الهی در مواجهه با اینگونه قانون شکنی ها، در 
مرحله اول خانه سینما باید وارد گفت وگو شود و حتی اهرم های 
اجرایی و تنبیهی را خود صنف اجرا کند و اگر این مرجع با انفعال 
رفتار کرد سازمان سینمایی به عنوان باالترین نهاد به وظیفه 

خود عمل کند.
این کارشناس در توضیح بیشتر می گوید: »البته این تعامالت 
گویا اتفاق افتاده و تذکرات به  دست اندرکاران و تهیه کننده فیلم 
هم داده شده است و در نهایت تصمیم اینطور بوده، این رفتارها از 
سر خود مختاری در  شأن سینمای ایران نیست و به نظرم تمکین 
از قوانین کمک می  کند تا ارتباط حاکمیت و جامعه هنری بیشتر 
شــود. چهره های هنری که موقعیت اجتماعی خود را مدیون 
مردم و نگاه عمومی هستند، باید به قوانین احترام بگذارند و 
فراموش نکنیم سازمان سینمایی وظیفه تعامل با سینماگران را 
دارد و نماینده مرجع قانونگذار و حاکمیت است و اجرای قوانین 
بر عهده سازمان است. انتظار می رود درصورت بروز تخلفاتی در 

تقویت قانوان گرایی تعامل را داشته باشند.«

حمایت وزیر از توقیف »برادران لیال«
محمدمهدی اســماعیلی، وزیر ارشاد در حاشیه 
جلســه هیأت دولت، در جمع خبرنــگاران در 
پاسخ به پرسشی درخصوص توقیف رسمی فیلم 
»برادران لیال« و برخی از اخبار منتشر شده مبنی 
بر ممنوع الکار شــدن برخی بازیگران این فیلم، 
می گوید: »من در همین حیاط دولت چندی پیش 
اعالم کردم که ما در مورد این فیلم طبق قانون عمل 
می  کنیم. قانون در این زمینه مشخص بود. دوستان 
ما در سازمان ســینمایی بررسی های کامل انجام 
دادند. اصرار من این بود که مر قانون رعایت شود 
و بررســی های الزم صورت بگیرد و این اعالم نظر 
نیز مبتنی بر این بررسی ها بوده است.« وی ادامه 
می دهد: »در واقع مجموعه افرادی که در این ارتباط 
تصمیم گیر بودند، متفق القول بودند که این تخلف 
صورت گرفته است. البته ممکن است در سال های 
قبل مجموعه وزارت ارشاد و سازمان سینمایی به هر 
دلیلی در این موضوعات منفعل عمل می کردند اما 
بنای ما در دوره جدید این است که طبق قانون عمل 

کنیم و تصمیم اخیر نیز طبق قانون اتفاق افتاد.«

مکث
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از مرگ دختر 2 ساله شوکه شدم

زن سالخورده، قربانی فرار سارق سابقه دار شد

نانوایی خیابان گلستان مدت هاست تعطیل است
نانوایی سنگکی واقع در خیابان گلســتان کوچه نجف آبادی پشت 
پایگاه مقاومت شــهید بهشــتی با وجود اینکه ســهمیه آرد دارد 
مدت هاست تعطیل کرده. جمعیت زیادی از ساکنان این محدوده از 

نانوایی یادشده خرید می کردند.
سودمند از خیابان مدنی

مابه التفاوت حقوق ها را وقتی بدهند که پول هنوز ارزش داشته باشد
متأسفانه به دلیل تورم که تالش هایی هم برای کنترل آن می شود 
روزانه از ارزش پول کاسته می شود. در این شرایط وقتی قرار باشد 
مابه التفاوت حقوق فروردین و اردیبهشت ماه را مثال مرداد و شهریور 
بدهند چه بسا ارزش آن بسیار کاسته شده باشد و دیگر نتوان با آن 

حتی اقالم جزئی خرید. مگر اینکه به نرخ روز آن را بپردازند.
جوادی از تهران 

تقاطع خیابان فرجام نیازمند چراغ قرمز و سرعت گیر
خیابان فرجــام تقاطع هنگام واقع در منطقه 4شــهرداری 
تهران احتیاج به چراغ قرمز و نصب سرعت گیر دارد. متأسفانه 
به دلیل نبود همین ادوات ســاده هر روز تصادفات جرحی و 
مالی در این تقاطع رخ می دهد. عابــران هم همواره نگران 

تصادف هستند.
سپاسدار از تهران

مسکن مهر هشتگرد کی آماده می شود؟
سال هاست مســکن مهر هشتگرد در حال ســاخت است و 
همچنان خبری از تکمیل آن نیست. هر از چند گاهی فراخوانی 
داده و پولی می گیرند که با هزار خون دل در این شــرایط بد 
اقتصادی فراهم می کنیم ولی باز هم خبری از تکمیل و تحویل 
نیست. وزارت مسکن و شهرســازی و شرکت شهرک جدید 

هشتگرد تکلیف مسکن های بالتکیف را روشن کند.
معصومی متقاضی مسکن مهر 

برخی مسئوالن صحبت های نسنجیده و احساسی می کنند
با توجه به گران تر شده کاالها و کلیه مایحتاج عمومی و تورم 
فزاینده، اقدام دولت محترم به افزایش ۵۷درصدی حداقل 
حقوق بازنشستگان و مســتمری بگیران از سازمان تأمین 
اجتماعی می تواند مسکنی هرچند موقت باشد ولی در این 
شرایط برخی سخنان نسنجیده از سوی برخی مسئوالن که 
شاید چندان هم مطرح نباشد ذهن جامعه را متشنج می کند 
که باید تأکید کرد اوضاع فعلی جامعه سخت نیازمند آرامش 
و ثبات است و هر صحبت اضافی و نسنجیده ای ابدا به صالح 
مردم و کشور و نظام مقدس نیست و نخواهد بود. توقع تدبیر 

و خویشتن داری از مسئوالن خواسته زیادی نیست.
عسگری از تهران

چک های صیاد باید بتواند جلوی کالهبرداران را بگیرد
چندی قبل کالهبرداری که با دســته چک صیاد یعنی به طریق 
ثبت چک ها در سامانه بانکی اقدام به خرید از کاسبان مختلف کرده 
بود سراغ ما آمد و از آنجا که چک صیادی وی ثبت شده و بنکداری 
فعالی هم داشت به او اعتماد کرده و جنس فروختیم. غافل از اینکه 
وی تاکنون میلیاردها تومان کالهبرداری کرده و به ما چند جوان 
تازه کار هم رحم نکرده است. فردای صدور چک در سامانه صیاد این 
کالهبردار متواری شده و صدها شاکی به دنبال وی هستند. آیا نباید 
یکی از کارکردهای سامانه صیاد جلوگیری از کالهبرداری و مسدود 
کردن حساب افرادی باشد که قبال چک شان برگشت خورده است. 

آیا کسی هست جلوی این کالهبرداران شیاد را بگیرد؟
مهیار سیدان از تهران 

خطوط جدید راه آهن تهران- مشهد اهالی حریم را گرفتار 
کرده است

خطوط جدید راه آهن تهران- مشهد که در محدوده راه آهن، 
شهرری نصب و بهره برداری شــده هیچ توجیهی نداشته و 
ندارد. درحالی که قرار بوده این خطوط به عنوان کمکی مورد 
استفاده قرار گیرند هیچ استفاده ای از آنها نمی شود و فقط 
باعث شده اند حریم هزار خانواده ساکن در محدوده یادشده 

کوچک تر و فشارها بیشتر شود.
اسکندری ازتهران 

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

قتل همسر به خاطر زیاده خواهی
مردی که به اتهام قتل همسرش دســتگیر شده است در 
بازجویی های اولیه مدعی شد که چون او زیاده خواه بوده 

دست به این جنایت زده است.
به گزارش همشهری، شامگاه دوشنبه، 30خردادماه امسال 
به مأموران کالنتری 1۵9بیسیم خبر رسید که زنی 20ساله 
از اتباع کشور افغانستان در خانه اش به قتل رسیده است. 
این خبر را مادرشوهر و عموی شــوهر مقتول به مأموران 
اطالع داده بودند و زمانی که به محل حادثه رســیدند پی 

بردند زن جوان به دست شوهرش خفه شده است.
مادرشوهر مقتول در این باره به مأموران گفت: چند دقیقه 
قبل پســرم با من تماس گرفت و گفت با همسرش درگیر 
شده و او را خفه کرده است. چند دقیقه بعد خودم را به خانه 
او رساندم و با جسد عروسم روبه رو شدم و دقایقی بعد هم 
برادر شوهرم به آنجا آمد و درحالی که پسرم فرار کرده بود 

ماجرا را به پلیس گزارش کردیم.
به دنبال این حادثه تحقیقات پلیس برای دستگیری مرد 
همسرکش آغاز شد تا اینکه سرانجام متهم درحالی که به 
خانه عمویش رفته بود دستگیر شــد. او روز گذشته برای 
انجام بازجویی به شعبه سوم دادسرای امور جنایی تهران 
منتقل شد و از سوی بازپرس ساسان غالمی تحت بازجویی 

قرار گرفت.
متهــم در اعترافاتش گفت: من 6ســالی می شــود که از 
افغانســتان برای کار به ایران آمده ام و در کار جمع آوری 
و فروش ضایعات بودم. با اینکه درآمد زیادی نداشــتم اما 
سعی می کردم همسر و فرزند 2 ســاله ام در آرامش و رفاه 
باشند. من همسرم را دوست داشتم اما او زن زیاده خواهی 

بود و مدام به من سرکوفت می زد.
متهم ادامه داد: شب حادثه وقتی از سرکار به خانه برگشتم 
باز همسرم شروع به سرکوفت زدن کرد. من هم که خیلی 
خســته بودم، عصبانی شــدم و یک پارچه دور گردنش 
انداختم و او را خفه کــردم. بعد هم با مادر و عمویم تماس 
گرفتم و ماجرا را توضیح دادم و پیش از رسیدن آنها از آنجا 
فرار کردم. من همسرم را خیلی دوست داشتم اما رفتاری 
که او انجام می داد من را وادار به این کار کرد و حاال هم از 

کاری که کرده ام پشیمانم.

فرار هولناک زن جوان
 از دست زورگیر مسلح 

زن جوان وقتی فهمید راننده خودروی مســافرکش یک 
زورگیر بی رحم است از ماشین در حال حرکت بیرون پرید 

تا خودش را نجات دهد.
به گزارش همشــهری، چند روز قبل زنی که آثار جراحت 
روی سر و صورتش مشهود بود نزد مأموران پلیس رفت و 
گفت که در دام یک زورگیر مســافرکش نما گرفتار شده 
اســت. او توضیح داد: در خیابان پاسداران منتظر تاکسی 
بودم که یک خودروی سواري دوو مقابلم توقف کرد. راننده 
که پسری جوان بود وانمود می کرد که مسافرکش است و 
من هم سوار ماشین شــدم اما کمی بعد او تیغه چاقویش 
را به سمت من گرفت و با تهدید خواســت همه پول ها و 

طالهایم را به او بدهم.
شاکی ادامه داد: من از ترس وحشت کرده بودم گردنبند 
طالیم را به وی دادم اما این مرد قصد توقف نداشت و هر چه 
التماس کردم که مرا پیاده کند، فایده ای نداشت. به همین 
دلیل برای نجات خودم در یک لحظه در ماشین را باز کردم 
و به بیرون پریدم که دچار جراحت شدم. راننده نیز با دیدن 

این صحنه فرار کرد.
با شکایت این زن دســتور بازداشت راننده زورگیر صادر و 
تحقیقات کارآگاهان پلیس آگاهی تهران برای شناسایی 
و دستگیری او شروع شــد. سرهنگ علی ولیپور گودرزی، 
رئیس پلیس آگاهی تهران گفت: با توجه به حساســیت 
موضوع تیمی از کارآگاهان پایگاه یکم پلیس آگاهی وارد 
عمل شدند و به بازبینی دوربین های مداربسته و لحظه به 
لحظه در محل وقوع جرم پرداختند و در ادامه با شناسایی 

پالک خودرو، نشانی صاحب آن را شناسایی کردند.
وی ادامه داد: با دستگیری صاحب خودرو معلوم شد که وی 
برخالف گفته های شاکی، مردی میانسال است و دخالتی 
در زورگیری نداشته و در زمان وقوع جرم، خودرو در اختیار 
پسرش بوده است. همین کافی بود تا کارآگاهان راهی محل 
کار پسر وی شده و او را دستگیر کنند. به گفته رئیس پلیس 
آگاهی تهران متهم در بازجویی ها به سرقت گردنبند شاکی 
با تهدید چاقو اعتراف کرد و تحقیقات از او برای شناسایی 

سایر مالباختگان احتمالی ادامه دارد.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه

دادسرا

صبح دیروز 2هواپیمای حامل کمک های اولیه از ایران راهی افغانستان شد

تازه ترین اظهارات راننده اتوبوسی که چرخ آمبوالنس را پنچر کرد:

راننده اتوبوســی که بــا پنچرکردن الســتیک های 
آمبوالنس باعث دیررسیدن کودک بیمار به بیمارستان 
شده و مرگ او را رقم زده بود، در تازه ترین اعترافاتش 
در دادســرای امور جنایی مدعی شد که فکرش را هم 
نمی کرد کــه پنچرکردن الســتیک آمبوالنس باعث 
چنین حادثه تلخی شود و از این اتفاق شوکه شده است.
به  گزارش همشهری، روز سه شنبه، 24خردادماه امسال 
امدادگران اورژانس برای امدادرسانی به دختری 2ساله 
که در یک مرکز پزشــکی نیاز به کمک داشت راهی 
آنجا شدند. وضعیت این دختر وخیم بود اما امدادگران 
توانستند با انجام عملیات احیا او را به زندگی برگردانند. 
آنها قصد داشتند برای ادامه روند درمان دختر 2ساله را 
به بیمارستان منتقل کنند اما زمانی که سراغ آمبوالنس 
که آن را به دلیل نبود جای پــارک در خط ویژه عبور 
اتوبوس پــارک کرده بودند رفتند، متوجه شــدند که 
2الستیک آمبوالنس پنچر شده اســت. هرچند آنها 
بالفاصله برای اعزام، آمبوالنس جایگزین درخواست 
دادند اما درنهایت کــودک بیمار به دلیــل تأخیر در 

رسیدن به بیمارستان جان خود را از دست داد.
به  دنبال این حادثه تلخ بررســی تصاویر دوربین های 
مداربسته نشان داد که عامل پنجرکردن الستیک های 

آمبوالنس راننده یک اتوبوس متعلق به بخش خصوصی 
اســت. به این ترتیب او دستگیر شــد و در تحقیقات 

مقدماتی به این کار اعتراف کرد.
روز گذشته در ادامه تحقیقات قضایی در این خصوص 
متهم برای بازجویی به شــعبه پنجم دادســرای امور 
جنایی رفت و درحالی که پدر و مادر کودک جانباخته 
نیز حضور داشتند، جزئیات بیشــتری از روز حادثه را 
برای بازپرس محمدجواد شفیعی بازگو کرد. او گفت: 
هنوز باورم نمی شود که پنچرکردن آمبوالنس به قیمت 
جان یک کودک تمام  شده است و از این حادثه شوکه 
شــده ام. من خودم هم 2دختر 10 و 14ســاله دارم و 
هیچ وقت دلم نمی آید که به کسی، به خصوص کودکان 

آسیبی برسانم.
او درباره روز حادثه گفــت:  آن روز من به عنوان راننده 
کمکی کار می کردم. هوا گرم بود و مسافران زیادی در 
اتوبوس داشتم. در خیابان بهشتی ناگهان آمبوالنس را 
دیدم که راه را بســته بود. پیاده شدم و سراغ آن رفتم. 
درهایش بســته بود و هیچ بیماری هم نداشت. هرچه 
منتظر شدم راننده آمبوالنس نیامد. حدود ۵0متر به 
شکل دنده عقب رفتم و نزدیک بود که با یک موتورسوار 
هم تصادف کنم. بعد از آن بود که خیلی عصبانی شدم 

و ســراغ آمبوالنس رفتم و 2الستیک سمت 
شــاگرد آن را پنچر کردم و با هر سختی بود 

از آنجا رد شدم.
متهم در ادامه گفت:  من 10ســال است که 
راننده اتوبوس هستم و از ساعت۵:30 صبح تا 
۷ شب کار می کنم. بخشی از مالکیت اتوبوس 
برای من اســت و بخش دیگری هم متعلق 
به شــرکت. در این ســال ها آزارم به کسی 
نرسیده و ســعی کردم درست زندگی کنم 
اما آن روز به خاطر گرمای هوا خیلی عصبانی 
بودم و ناخواسته دست به این کار زدم و حاال 
پشیمانم و از آن روز تا حاال عذاب وجدان دارم. 
باور کنید فکرش را هم نمی کردم که چنین 

حادثه تلخی اتفاق بیفتد.
براساس این گزارش هم اکنون راننده اتوبوس به 
اتهام تسبیب در قتل شبه عمد و تخریب خودرو 

در بازداشــت به ســر می برد و تحقیقات در 
این باره ادامه دارد. این در حالی اســت 
که پدر و مادر کودک جانباخته با طرح 
شکایت خواســتار مجازات عامل مرگ 

فرزندشان شده اند.

سارق سابقه دار که به تازگی با گرفتن مرخصی از زندان 
خارج شــده بود در جریان ســرقت یک خودرو باعث 

جان باختن زنی سالخورده شد.
به گزارش همشهری، چند روز قبل به مأموران پلیس پایتخت خبر رسید 
زن و مردی جوان با همدســتی یکدیگر خودروی یکی از شهروندان را 
درحالی که سوئیچ روی آن بوده سرقت کرده اند. شاکی به مأموران گفت:  
درحالی که خودروام روشن و سوئیچ روی آن بود برای لحظه ای پیاده شدم 
اما درست همان موقع زن و مردی جوان سوار ماشینم شدند و فرار کردند.

به دنبال این شکایت، پلیس برای دستگیری سارقان طرح مهار را به اجرا 
گذاشت. کمی بعد با مشخصاتی که صاحب ماشین در اختیار پلیس قرار 
داده بود، مأموران یکی از واحدهای گشــتی این خــودرو را درحالی که 
2مرد و یک زن سوار آن بودند شناسایی کردند. راننده وقتی مأموران را 
در تعقیب خود دید سرعت خودرو را باال برد و تالش کرد تا فرار کند. او 
در خیابان های شهر به شکل خطرناکی رانندگی می کرد و مأموران نیز 
با احتیاط زیاد به تعقیب خودرو می پرداختند و حتی اقدام به تیراندازی 

هوایی کردند اما فایده ای نداشت و تعقیب و گریز ادامه یافت.

تصادف مرگبار
در یکی از خیابان ها اما حادثه تلخی اتفاق افتاد. زن سالخورده ای در حال 
عبور از خیابان بود که خودروی تحت تعقیب با شدت زیادی با او برخورد 
کرد. شدت این تصادف به حدی بود که عالوه بر این شهروند که آسیب 
زیادی دیده بود، راننده ســارق هم مجروح شد اما توانست با زن جوانی 
که همراهش بود از صحنه تصادف فرار کند. لحظاتی بعد وقتی مأموران 
پلیس سر رسیدند مرد دیگری که سرنشین خودرو بود را دستگیر کردند.
به دنبال این حادثه زن سالخورده برای مداوا به بیمارستان منتقل شد اما 
ساعتی بعد به دلیل شدت جراحات وارده روی تخت بیمارستان جانش را 
از دست داد تا این حادثه به قاضی میثم حسین پور، بازپرس شعبه چهارم 

دادسرای امور جنایی تهران گزارش شود. از سوی دیگر، متهم دستگیر 
شده تحت بازجویی قرار گرفت اما مدعی شــد از سرقتی بودن خودرو 
اطالعی نداشته است. او به مأموران گفت: چند دقیقه پیش دوستم با من 
تماس گرفت و گفت با ماشینش دنبالم می آید تا با هم در خیابان دوری 
بزنیم. وقتی او آمد زن جوانی هم همراهش بود و من هم ســوار شدم اما 

خبر نداشتم که آنها ماشین را دزدیده اند. 

بازگشت به زندان
چند روز پس از این حادثه با اطالعاتی که متهم دستگیر شده از متهمان 
تحت تعقیب در اختیار پلیس قرار داده بود تالش ها برای دستگیری آنها 
ادامه داشت تا اینکه خبر رســید مرد متواری به تازگی به اتهام سرقت 
دستگیر و زندانی شده است. بررسی سوابق این متهم نشان می داد که 
او ازجمله متهمان سابقه داری اســت که بارها به اتهام سرقت و قاچاق 
مواد مخدر دستگیر و زندانی شده و آخرین مرتبه پیش از تصادف مرگبار 
به اتهام سرقت به تحمل 4سال حبس محکوم شده بود که فروردین ماه 

امسال توانسته بود با سپردن وثیقه از زندان مرخصی بگیرد. 

حادثه به روایت متهم 
وقتی این متهم از بازداشتگاه به دادســرای جنایی منتقل شد و تحت 
بازجویی قرار گرفت جزئیات بیشــتری از حادثه را بازگو کرد. او گفت: 
مدتی بود که به اتهام سرقت گوشی زندانی بودم اما از فروردین ماه امسال 
به مرخصی آمدم. در این مدت با دختری آشنا شدم و تصمیم گرفتیم با 
همدستی یکدیگر خودرو سرقت کنیم. متهم ادامه داد: روز حادثه به دنبال 
مورد خوبی برای سرقت بودیم که مردی درحالی که خودرواش روشن و 
سوئیچ رویش بود پیاده شد. ما هم از غفلت او سوءاستفاده کردیم و سوار 
شدیم و خودرو را سرقت کردیم. در ادامه با یکی از دوستانم تماس گرفتیم 
و با ماشین دنبال او رفتیم و او را هم سوار کردیم اما بعد از آن بود که پلیس 

ما را تعقیب کرد و به دلیل اینکه سرعت فرارمان زیاد بود با یک عابر تصادف 
کردیم. در این تصادف خودم هم مصدوم شده بودم، با این حال ماشین 

را جا گذاشتیم و همراه دختر جوان فرار کردیم اما دوستم دستگیر شد.
آنطور که متهم می گوید شدت این تصادف به حدی بود که خودش هم 
مصدوم شده بود. او در این باره گفت: به دلیل آسیبی که در تصادف دیده 
بودم خودم را به بیمارستان رساندم و در آنجا با نام جعلی بستری شدم. 
حدود 4روز در آنجا بودم  تا اینکه یک روز در بیمارستان ماموری را دیدم 
که ظاهرا یک متهم را به آنجا آورده بود. با دیدن او ترســیدم  و باوجود 
وضعیتی که داشتم از طبقه دوم بیمارستان پایین پریدم و فرار کردم اما 
چند روز بعد به خاطر سرقتی که کرده بودم باالخره دستگیر شدم. متهم 
در ادامه گفت: در این مدت نمی دانستم زنی که با او تصادف کرده بودم 
فوت شده است و حاال که متوجه شدم عذاب وجدان گرفته ام. براساس 
این گزارش هم اکنون این متهم همراه با دوســتش در بازداشت به سر 

می برند و تحقیقات برای دستگیری زن جوان ادامه دارد.

حوالی ســاعت1:30 بامداد دیروز به 

گزارش
وقت محلی زمین در جنوب شــرق 
افغانستان لرزید تا یکی از مرگبارترین 
زمین لرزه ها را در افغانستان رقم بزند. 
زمین لرزه ای بــه قــدرت ۵.9 ریشــتر  در عمق ۵1 
کیلومتری زمین که بســیاری از روســتاهای منطقه 
کوهستانی والیت پکتیکا را ویران و خانه های زیادی را 
تبدیل به آوار کرد تا یکی از غم انگیزترین حوادث طبیعی 
در کشوری در همسایگی ایران رقم بخورد. بنا بر اعالم 
مقامات طالبان، در این زمین لرزه صدها خانه ویران شده 

و دست کم هزار نفر جانشان را از داده اند.
به گزارش همشــهری، زمین لــرزه بامــداد دیروز در 
افغانستان زمانی رخ داد که بسیاری از مردم در خواب 
بودند؛ درست همانند زمین لرزه  شــدیدی که بامداد 
31خرداد سال69 رودبار و شهرها و روستاهای اطراف 
آن در استان گیالن را لرزند و جان دست کم 3۷هزار نفر 
از هموطنانمان را گرفت.  شاید به همین دلیل است که 
حاال و به دنبال زمین لرزه مهیب افغانستان مردم ایران 
خود را همدرد مرد افغانســتان می دانند و دل نگرانند 
برای خانواده هایی که در این حادثه عزیزانشــان را از 
دست داده اند. زلزله دیروز افغانستان در والیت پکتیکا، 
منطقه ای کوهستانی در جنوب شــرق این کشور رخ 
داد و شــدت آن به حدی بود که مناطقی در پاکستان 
و هند را نیز به لــرزه درآورد. هر چنــد در ابتدا برخی 

خبرگزاری ها قدرت آن را 6.1ریشتر اعالم کرده بودند 
اما در ادامه شدت این زمین لرزه ۵.9ریشتر گزارش شد. 
به دنبال این حادثه شبکه های اجتماعی و رسانه های 
خبری پر شد از عکس ها و تصاویری که رانش زمین و 
خانه های ویران شده و مجروحانی را نشان می داد که 
امدادگران در تالش برای انتقال آنها به مراکز درمانی 
بودند. این مرگبارترین زمین لرزه ای است که در 2دهه 
اخیر افغانستان را لرزانده و عالوه بر مرگ دست کم هزار 
نفر، باعث مجروح شدن بیش از 1۵00نفر شده است. 
کانون زمین لرزه جایی در حدود 44کیلومتری شــهر 
خوســت بوده و به گفته یک خبرنگار محلی در والیت 
پکتیکا، »هر خیابانی که می رویــد، مردم را می بینید 
که برای مرگ عزیزانشان عزاداری می کنند.«  براساس 
گزارش خبرگزاری ها، خانه های حادثه دیده بیشتر در 
مناطق روستایی و خشــتی و ناپایدار بودند و تیم های 
امدادی هنوز به روســتای دورافتــاده گیان که ظاهرا 
بیشترین آســیب را در زلزله دیده نرسیده اند. یکی از 
مردم محلی به خبرنگاران گفت: در روستای گیان هیچ 
امدادرسان رســمی وجود ندارد، اما مردم از شهرها و 
روستاهای همجوار برای نجات مردم به اینجا آمده اند. 
من امروز صبح رسیدم و خودم به تنهایی 40جسد را از 
زیر آوار بیرون کشیدم که بیشتر آنها بچه های خردسال 
بود. به گفته مردم محلی، بیمارستان های منطقه تاب 
مقابله با این فاجعه را ندارند و به دلیل آسیب به دکل های 

تلفن همراه، ارتباط پس از زلزله دشوار است و ممکن 
است تعداد کشــته ها همچنان افزایش یابد. به دنبال 
این زمین لرزه، مقامات طالبــان از آژانس های امدادی 
بین المللی درخواست کمک اضطراری کرده اند و این 
در حالی است که بســیاری از مردم به دلیل کارنکردن 
تلفن هایشان از وضعیت بســتگان خود آگاه نیستند. 
به گفته یکی از پزشکان در والیت پکتیکا که بیشترین 
آســیب را دیده، کارکنان پزشکی و کادر درمان نیز در 
میان قربانیان هســتند و این در حالی است که قبل از 
زلزله نیز این والیت جمعیت و امکانات کافی پزشکی 
را نداشــته و حاال و با این حادثه اوضاع بدتر هم شده 
اســت. مردم محلی در گفت وگو با خبرگزاری رویترز 
صحنه های وحشتناکی از مرگ و ویرانی پس از زلزله را 
توصیف کردند و زنی به نام فاطمه گفت: وقتی زلزله آمد 
من و بچه ها فریاد زدیم. یکی از اتاق هایمان ویران شد. 
همسایه هایمان فریاد می زدند و خانه های زیادی ویران 
شد و اجساد زیادی را دیدم. به گفته یک پزشک محلی، 
بیشــترین تلفات تاکنون در مناطق گایان و برمل در 

پکتیکا بوده است.

ایران در کنار افغانستان 
به دنبال زلزله مرگبار افغانستان و درحالی که مقامات 
طالبان از جوامع  بین  المللی درخواســت کمک فوری 
کرده اند، سفارت کشــورمان در کابل از ارسال 2فروند 

هواپیما حاوی کمک های اولیه به افغانستان خبر داد.
ســفارت جمهوری اســالمی ایران در کابل با انتشار 
پیامی ضمن ابراز تسلیت و همدردی با ملت افغانستان 
اعالم کرد که ایــن دو فروند هواپیما حامل کمک های 
اولیه برای خانواده قربانیان و زلزله زدگان بوده اســت. 
در همین حال پیرحســین کولیوند، رئیس جمعیت 
هالل احمر جمهوری اســالمی ایران از اعالم آمادگی 
کامل این جمعیت برای امدادرسانی، ارائه کمک های 
بهداشتی و درمانی و پشتیبانی از عملیات امدادرسانی 
به شهروندان افغانستانی خبر داد. به گفته وی، در همین 
راستا تیم های جســت وجو و نجات، درمان اضطراری، 
نیروهای امدادی، داوطلبــان و کادر درمان جمعیت 
هالل احمر جمهوری اســالمی ایران در آمادگی کامل 
به سر برده تا درصورت درخواســت کمک، نیروهای 
جمعیت هالل احمر به محل سانحه اعزام شوند. سعید 
خطیب زاده، ســخنگوی وزارت امور خارجه نیز ضمن 
طلب آمــرزش بــرای جان باختگان ایــن حادثه تلخ 
طبیعی، با بازماندگان قربانیان ابراز همدردی کرده و از 
آمادگی جمهوری اسالمی ایران برای هرگونه کمک به 
زلزله زدگان خبر داد. همچنین روابط عمومی سازمان 
پزشــکی قانونی ایران نیز با ابراز تأســف از این حادثه 
دردناک و ابراز همــدردی با مردم افغانســتان، برای 
یاری رساندن به پزشکی قانونی و مردم این کشور اعالم 

آمادگی کرد.

شلیک پلیس به شرور معروف 
شــرور معروف ورامین که پس از تخریــب 4خودرو قصد 
حمله به مأموران پلیس را داشت با شلیک گلوله زمینگیر 

شد.
به گزارش همشهری، چند روز پیش مردی با سر و صورتی 
خون آلود خودش را به کالنتری 12شهرستان پیشوا رساند 
و گفت که 2مرد شــرور با قمه و قداره به وی حمله و او را 
مجروح کرده  اند. بالفاصله گروهــی از مأموران کالنتری 
راهی محل حادثه شدند و در آنجا با یکی از اشرار معروف 
و ســابقه دار روبه رو شــدند که قمه به دست، عربده کشی 
می کرد و 4خودروی ســواری را هم تخریــب کرده بود. 
مأموران برای دستگیری او وارد عمل شدند اما وی به محض 
مشاهده پلیس با قمه به سمت آنها حمله ور شد. مأموران 
کالنتری با دیدن این صحنه دســت به اسلحه شدند و در 
ابتدا به او اخطار دادند و اقدام به شــلیک 2تیر هوایی نیز 
کردند. اما شرور معروف دست بردار نبود و تالش کرد خود 
را به مأموران نزدیک کند که در ایــن هنگام آنها اقدام به 
تیراندازی به هر دو پای مرد شرور کردند و وی روی زمین 
افتاد. سرهنگ ایرج ارسالنی، فرمانده انتظامی شهرستان 
پیشوا با بیان این خبر گفت: متهم پس از انتقال به مراکز 
درمانی و مداوای اولیه با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل 

قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.



7 پنجشنبه 2 تیر 1401
 شماره  8527

ید
 کن

ال
دنب

ی 
اع

تم
اج

ی 
ها

که 
شب

در 
 را 

ی
هر

ش
هم

t
e

l
e

g
r

a
m

t
w

i
t

t
e

r
i
n
st

a
g
r
a
m

@
ha

m
sh

ah
rin

ew
s

@
ha

m
sh

ah
rin

ew
s

ha
m

sh
ah

rin
ew

sp
ap

er

روزنامه فایننشال تایمز ]انگلیس[

بن بست حمل و نقلی در انگلیس
با اعتصــاب کارکنان حوزه ریلــی در انگلیس، بخش 
حمل و نقل این کشــور فلج شده است. فایننشال تایمز 
نوشته که دســت کم 40هزار کارگر و کارمند راه آهن 
انگلیس دســت به اعتصاب زده اند. 80درصد قطارها 
متوقف شده اند و مردم در این میان سرگردان ایستگاه ها 
هستند. اعتصاب کنندگان خواستار افزایش دستمزد و 

مزایای خود هستند.

کاهش صادرات گاز روسیه به اروپا، 
یکــی از مهم ترین تبعــات جنگ 
اوکراین و تحریم مســکو از سوی 
کشورهای اروپایی بوده است؛ اتفاقی که اروپایی ها را 
مجبور کرده برای تامین سوخت مورد نیاز نیروگاه ها 

به سراغ زغال سنگ بروند.
اروپا در حالی به سمت افزایش استفاده از زغال سنگ 
گام برداشــته که طرح پایان مصرف زغال سنگ در 
کشورهای اروپایی از 3ســال پیش آغاز شده است. 
اواسط ســال2019 بود که 8کشــور اتحادیه اروپا 
تعهد دادند استفاده از زغال سنگ برای تولید برق را 
با هدف کاهش آالیندگی هوا تا سال2030 به صفر 
برسانند و تا سال2050 به تولید آالینده های کربنی 
پایان دهند. این تعهد بخشی از تالش های اتحادیه 
اروپا برای پایبندی به مفاد پیمان آب و هوایی پاریس 
بود که در ســال2015 به امضا رسید. براساس این 
تعهدات، فرانســه اعالم کرد تا سال2022 استفاده 
از زغال سنگ را متوقف خواهد کرد و ایتالیا و ایرلند 
ســال2025 را در جدول زمانی خود قــرار دادند. 
کشورهای دانمارک، اسپانیا، هلند، پرتغال و فنالند 
هم ضرب االجــل تعهد خود را ســال2030 اعالم 
کردند. آلمان هم به عنــوان قدرتمند ترین اقتصاد 
اتحادیه اروپا و اصلی ترین منبع آالیندگی در منطقه، 
در ســال2021 اعالم کرد تا ســال2045 استفاده 
از تمامی منابع تولید کربــن را متوقف خواهد کرد 
و ضرب االجل توقف اســتفاده از زغال سنگ را هم 

2030 اعالم کرد.
در راستای پایبندی به ضرب االجل توقف استفاده 
از زغال سنگ، میزان مصرف این سوخت فسیلی در 
اروپا تا سال گذشته کاهشــی قابل توجه یافته بود. 
براســاس گزارش کمیســیون اروپا میزان مصرف 
زغال سنگ اروپا در سال2021 به نسبت سال1990 
کاهشی 59درصدی داشته است. دلیل این کاهش، 
گرایش به منابع پاک تر ماننــد گاز طبیعی و منابع 
تجدیدپذیر برای تولید برق بوده اســت؛ گازی که 
روســیه تامین کننده اصلی آن بود. پیــش از آن، 
اصلی ترین منبع تامین زغال سنگ اروپا هم روسیه 
بود. اروپا 56درصد از زغال سنگ مورد نیاز خود را در 

سال2020 از روسیه تامین کرده بود.
همه برنامه ها و طرح هــای خوش بینانه اروپا برای 
پایان دادن به استفاده از زغال سنگ، مربوط به پیش 
از آغاز جنگ میان روســیه و اوکرایــن بود. جنگ 
اوکراین تمامی این معــادالت را برهم زد. همزمان 
با آغاز جنــگ، اتحادیه اروپا و آمریــکا با همکاری 
یکدیگر تحریم های سنگین اقتصادی علیه روسیه 
تصویب کردند؛ به این امید که مانع از تداوم جنگ و 
تامین مالی روسیه شوند. این تحریم ها در شرایطی 
تصویب شــدند که بلند پروازی های اتحادیه اروپا 
درباره توقف استفاده از زغال سنگ، با پشتیبانی گاز 

روسیه قابلیت عملی شدن داشت.
اروپا برای تامین انرژی خود به روســیه وابســتگی 
شدید دارد و تا پیش از جنگ، 40درصد از گاز مورد 
نیاز خود را از روســیه تامین می کرد. اروپا به تازگی 

واردات بخشی از نفت روســیه را هم تحریم کرده 
اما تصمیم گیری برای تحریم گاز این کشور را دائما 
به آینده موکول می کند. همزمان، روسیه با یافتن 
مشــتری های جدید برای نفت و گاز خود توانسته 
درآمد بیشتری در مقایسه با دوران پیش از جنگ به 
 دست آورد. کرملین در حدی نسبت به تحریم های 
وضع شده از ســوی غرب بی تفاوت است که حتی 
پیش دســتی کرده و در تقابل با تحریم های غرب، 
جریان گاز چندین کشــور اروپایی را به بهانه عدم 
 پرداخت بهای گاز با روبل یا به بهانه وجود نقص فنی 

در خط لوله، قطع کرده است. 
در چنیــن وضعیتی، چندین کشــور اتحادیه اروپا 
ازجمله آلمان طی چرخشی که ثابت می کند موضوع 
محیط زیســت و تغییرات اقلیمی همواره در درجه 
چندم اهمیــت سیاســتگذاری  اقتصاد های بزرگ 
جهان قــرار دارد، اعالم کرده انــد به منظور تامین 
انرژی مجبور به فعال کردن نیروگاه های زغال سنگ 
خود هستند. آالیندگی ناشی از افزایش استفاده از 
زغال سنگ در اروپا و حرکت در جهت عکس تعهدات 
اقلیمی بین المللــی، نگرانی های زیــادی به دنبال 

خواهد داشت.

ضربه کاری روسیه به انرژی اروپا
روسیه در طول تقریبا 4ماهی که از جنگ می گذرد، 
به دالیل و بهانه های مختلف میــزان گاز صادراتی 
به اصلی ترین مشتری گاز طبیعی خود یعنی اروپا 
را کاهش داده یا به کل متوقف کرده اســت؛ اقدامی 
که منجر به افزایش بی ســابقه قیمت برق، سوخت 
و همچنین تورم و هزینه های زندگی در اروپا شده 
اســت. در حال حاضر میزان صادرات گاز از مسیر 
خط لوله نورد اســتریم-1، بزرگ ترین خط انتقال 
گاز طبیعی از روســیه به اروپا، 40درصد از ظرفیت 
این خط لوله است. گازپروم، شرکت ملی گاز روسیه، 
همچنین اعالم کــرده که این خط در مــاه آینده 
به مدت 10روز برای انجام تعمیرات غیرفعال خواهد 
شد. جمعه گذشته روسیه میزان گاز ارسالی به ایتالیا 
و اسلوواکی را 50درصد کاهش داد و صادرات گاز به 
فرانسه را به صورت کامل متوقف کرد. روسیه دلیل 
قطع گاز فرانسه را ناشــی از نقص فنی در خط لوله 

گاز نورداســتریم-1 اعالم کرده است؛ نقصی که به 
ادعای گازپروم قطعه مورد نیاز برای رفع آن به دلیل 
تحریم ها در کانادا بلوکه شده است. روسیه همچنین 
از هفته پیش صادرات گاز خود به آلمان را 40درصد 
کاهش داد، زیرا به گفته گاز پروم شــرکت زیمنس 
آلمان نتوانسته به دلیل تحریم ها قطعات مورد نیاز 
برای تعمیر خط لوله انتقال گاز را در اختیار روسیه 
قرار دهد. رهبران ایتالیا و آلمان این اقدام روســیه 
را اقدامی سیاســی با هدف تشدید بحران انرژی در 
اروپا قلمداد کرده اند. روســیه پیش از این هم مانع 
صادرات گاز طبیعی به کشورهای لهستان، رومانی، 

بلغارستان، فنالند، هلند و دانمارک شده بود.
در همین راستا، روز دوشنبه بزرگ ترین خریداران 
گاز روســیه اعالم کردند به منظــور جلوگیری از 
وقوع بحران انرژی در زمســتان پیش رو به واسطه 
کاهش میزان جریان گاز روسیه به اروپا، مجبورند 
زغال سنگ بیشــتری مصرف کنند تا به این شکل 
بتوانند از میزان وابستگی خود به گاز روسیه بکاهند. 
کشورهای آلمان، ایتالیا، اتریش و هلند همگی اعالم 
کردند کــه نیروگاه های تولید برق از زغال ســنگ 
می توانند همزمان با افزایش قیمت و کمبود گاز، قاره 

اروپا را از بحرانی بزرگ نجات دهند.

یک قدم به جلو، 10قدم به عقب
هلند کــه همواره یکــی از پیشــگامان طرح های 
محیط زیســتی بوده، اعالم کرد بــا فعال کردن فاز 
هشــدار اولیه طرح بحران انرژی خود، محدودیت 
35درصدی تولید انرژی از نیروگاه های زغال سنگ 
را حذف می کند تا از میزان اتکای خود به گاز روسیه 
بکاهد. این کشور 15درصد از گاز مورد نیاز خود را از 
روسیه تامین می کرده است. هلند مانند بسیاری از 
دیگر کشورهای اروپایی در حال حاضر برای جبران 
کمبود گاز خود مجبور به خریداری گاز طبیعی مایع 

)ال ان جی( و کاهش مصرف گاز شده است.
آلمان هم در اقدامی مشابه از طرح خود برای افزایش 
ذخیره گاز خبــر داده و اعالم کــرده که به احتمال 
زیاد نیروگاه های زغال ســنگی که قــرار بود از دور 
خارج شــوند را دوباره فعال خواهد کرد. به گزارش 
الجزیره، رابــرت هبک از اعضای حزب ســبزها در 

آلمان و وزیر نیروی این کشــور، اعالم کرده که اگر 
آلمان نتواند از میزان مصرف گاز خود بکاهد، ذخیره 
کافی برای تامین انرژی مورد نیاز در فصل زمستان 
را در اختیار نخواهد داشــت؛  وضعیتی که آلمان را 
در عرصه سیاســی در برابر باج گیری ها آسیب پذیر 
خواهد کرد. در این شرایط فعال کردن نیروگاه های 
زغال سنگ می تواند 10گیگاوات به ظرفیت تامین 
انرژی آلمان بیفزاید. آلمان درحال حاضر توانسته 
51درصد از ظرفیت ذخیره گازی خود را تامین کند. 
این درحالی است که کشورهای اروپایی سعی دارند 
برای تامین انرژی فصل زمستان خود تا پیش از پایان 
ماه نوامبر دست کم 80درصد از ظرفیت ذخیره گازی 
خود را تامین کنند؛ هدفی که کندشدن جریان گاز 
روسیه محقق شدن آن را با مشکالت فراوانی مواجه 

ساخته است.
دولت هــای اتریش، ایتالیا و دانمــارک در روزهای 
اخیر قدم های اولیــه برای به اجراگذاشــتن طرح 
اضطراری انرژی را برداشته اند؛ اقدامی که درنهایت 
به فعال شدن نیروگاه های زغال سنگ منجر خواهد 
شــد. اتریش روز یکشــنبه اعالم کــرد از آخرین 
نیروگاه زغال سنگی خود برای تولید برق در شرایط 
اضطراری اســتفاده خواهد کرد. کشورهای دیگر 
مانند لهستان و بلغارستان پیش تر اعالم کرده بودند 
برای حفظ ثبات شــبکه انرژی خود به استفاده از 

زغال سنگ ادامه خواهند داد.

زنگ خطر برای تعهدات اقلیمی
اورزوال فن درالین، رئیس کمیســیون اروپا نسبت 
به تصمیم کشــورهای اروپایی مبنی بر بازگشت به 
استفاده از زغال سنگ ابراز نگرانی شدید کرده است. 
فن درالین در واکنش به ایــن تصمیم ها اعالم کرد 
که اتحادیه اروپا بایــد از بحران کنونی برای حرکت 
به جلو اســتفاده کند، نه اینکه به دوران اســتفاده 
از منبع آالینده زغال ســنگ بازگــردد. این تغییر 
رویه کشــورهای اروپایــی تهدیدی جــدی علیه 
جاه طلبی های اقلیمی اتحادیه اروپا خواهد بود که 
قصد داشت تا سال2050 انتشار تمامی آالینده های 
کربنی خود را به صفر برساند. این هدف یکی از سنگ 
بناهای سیاست های فن درالین در رأس نهاد اجرایی 
اتحادیه اروپا بوده است. اگرچه کشورهای اروپایی 
ازجمله آلمان اعالم کرده اند که بــه تعهدات خود 
مبنی بر خاموشــی تمامی نیروگاه های زغال سنگ 
تا پایان ســال2030 پایبند هستند، اما تصمیمات 
اخیــر دولت ها امــکان تحقق این تعهــدات را زیر 
ســؤال می برد. بســیاری از انجمن های غیردولتی 
محیط زیستی در اروپا هم با اعتراض به تصمیم اخیر 
کشــورهای اروپایی، دولت ها را متهم کرده اند که 
به جای سرمایه گذاری روی انرژی های تجدید پذیر، 
به حمایــت از انرژی های فســیلی ادامه می دهند؛ 
اقدامی که کمکی به کاهش وابستگی اروپا به منابع 
ســوخت فســیلی نخواهد کرد و تنها وابستگی به 
گاز را به وابســتگی به منبع آالینده دیگری تبدیل 

خواهد کرد.

بازگشت اروپا به عصر زغال سنگ
اختالل در صادرات گاز روسیه به کشورهای اروپایی، باعث چرخش این کشورها به استفاده از زغال سنگ برای تأمین سوخت 

نیروگاه ها شده است

 موج تابستانی کرونا
در کمین اروپا 

با افزایش آمار ابتال به 2زیرســویه جدید اومیکرون، زنگ 
خطر آغاز موج جدید تابســتانی این همه گیری در اروپا و 

دیگر نقاط جهان به صدا درآمده است.
ابتال به ویروس کرونا در چندین کشور اروپایی و غیراروپایی 
رو به افزایش گذاشته است؛ درحالی که برداشته شدن تقریبا 
تمامی محدودیت هــای کرونایی و توقــف تزریق دوز های 
یاد آور واکسن کرونا در گوشه و کنار جهان می تواند منجر به 
افزایش آمار ابتال و جهش دوباره آمار مرگ ومیر در طول فصل 
 Our World in Data تابستان شود. گاردین به نقل از پایگاه
نوشته است که در بازه زمانی 7روزه آمار موارد ابتالی جدید 
در کشورهای پرتغال، فرانسه، آلمان، ایتالیا، اسپانیا، یونان، 

 هلند و دانمارک رو به افزایش گذاشته است.
پرتغال بزرگ ترین موج موارد ابتالی جدید را تجربه کرده و 
نسبت ابتال در ازای هر یک میلیون نفر از جمعیت این کشور 
در 7روز منتهی به روز دوشنبه، 2هزارو43مورد بوده است. 
در فرانسه هم آمار ابتال از 224نفر در هفته دوم ماه جاری به 
920نفر رسیده است. به گفته کارشناسان این آمار افزایشی 

حکایت از آن دارد که همه گیری دوباره اوج گرفته است.
جهش های جدید ســویه اومیکرون، یعنی زیرسویه های 
BA.4 و BA.5 به ترتیب در 10 و 15درصد از موارد ابتالی 
جدید نقش دارنــد. افزایش نرخ ابتال از نظر کارشناســان 
در میان مدت می تواند وضعیت بیمارســتان ها را بحرانی 
سازد. گزارش ها نشــان می دهند 2سویه جدید اومیکرون 
در پرتغال نــرخ مرگ ومیر را تا حــد قابل توجهی افزایش 
داده اند و طی یک هفته آمار بســتری در بیمارستان های 
فرانســه را 27درصد و آمار پذیرش در بخش مراقبت های 
ویژه بیمارستان های این کشور را 17درصد افزایش داده اند.

نرخ ابتالی جدیــد در آلمان اگرچه پایین تــر از پرتغال و 
فرانسه اســت، اما از ابتدای هفته گذشــته روند افزایشی 
محسوسی داشته و از 324مورد به 715 مورد رسیده است. 
این روند باعث شــده تا کارل لوترباخ، وزیر بهداشت آلمان 
نسبت به آغاز موج تابســتانی کرونا هشدار دهد. در یونان 
هم متوسط موارد ابتالی جدید افزایشی قابل توجه یافته 
و از 377مورد در یک میلیون نفر در هفته دوم ماه جاری به 
681مورد رسیده است. انگلیس، هلند و ایتالیا نیز تجربه ای 
مشابه در زمینه جهش آمار مبتالیان دارند. در ایتالیا آمار 
موارد جدید ابتال از 354نفر به 549نفر و در هلند از 117نفر 
به 204نفر رسیده است. کارشناسان و متخصصان عفونی 
در این کشورها زیرسویه های جدید اومیکرون که از قدرت 
ســرایت باالتری برخوردار اســت را عامل این جهش های 

آماری می دانند.

اومیکرون، همچنان در صدر ابتالی جهانی
آمریــکا هــم در هفته اخیــر با جهــش مــوارد ابتال به 
زیرســویه های جدید اومیکرون مواجه شــده است. مرکز 
کنترل و پیشگیری بیماری های عفونی آمریکا اعالم کرده 
که BA.2 یــا اومیکرون مخفی، زیرســویه اول اومیکرون 
عامل 9درصد از موارد ابتالی جدید در این کشــور است و 
زیرسویه های آن در طول هفته گذشته عامل 35درصد از 
موارد جدید ابتال بوده اند. اگرچه روند افزایشی موارد ابتالی 
جدید در هفته گذشــته روندی نســبتا ثابت و در حدود 
روزانه 100هزار مورد بوده اســت، اما روند بستری شدن 
در بیمارستان در این کشــور رو به افزایش گذاشته است. 
سنگاپور از دیگر کشورهایی اســت که آمار ابتالی جدید 
در آن جهشی 23درصدی را تجربه کرده است؛ درحالی که 
زیرســویه های جدید در ایــن افزایش آمار ابتال ســهمی 

30درصدی داشته اند.

سهم مردم در شیوع دوباره ویروس
تغییر رفتار شهروندان عامل مهمی در شدت گرفتن دوباره 
ســرایت کرونا تلقی می شود. برچیده شــدن شمار زیادی 
از محدودیت های کرونایی، ازجمله زدن ماســک، در کنار 
افزایش تحرکات و تماس های شهروندان زمینه مساعدی را 
برای شیوع دوباره کرونا فراهم آورده است. همچنین، هر چه 
بیشتر از زمان تزریق واکسن گذشته باشد، آسیب پذیری در 
برابر کرونا دوباره افزایش می یابد. این موضوع اهمیت تزریق 

دوز یادآور یا دوز سوم واکنش را نشان می دهد.
متخصصان سازمان بهداشت جهانی اقدامات و تدابیر سریع 
برای مهار موج تازه کرونا را توصیه می کنند. تزریق سریع 
واکسن  یادآور به گروه های آسیب پذیر و افزایش مصونیت 
آنها یکی از اقدامات، عنوان می شــود. الزامی کردن دوباره 
ماســک نیز در بحث ها مطرح اســت؛ هر چند که اعمال 
دوباره مقررات محدود کننده به لحاظ حقوقی با مشکالتی 

روبه روست. 

مقتدی صدر
رهبر جریان صدر عراق

اعــام می کنم کــه در جریــان اتفاقات 
سیاســی اخیــر در عــراق، جمهــوری 
بــه  فشــاری  هیــچ  ایــران  اســامی 
هیچ کدام از گروه های سیاســی شیعه 
وارد نکــرد. آنچه گفته می شــود مبنی 
بر اینکــه علــت خــروج مــا از پارلمان و 
صحنه سیاسی عراق، تهدیدهای ایران 
بوده، دروغ است و صحت ندارد. من 
تصمیــم بــه خــروج از فرآیند سیاســی 
گرفته ام تــا بــا مفســدین نــه در دنیا و 
نه در آخرت شــراکت نداشــته باشــم. 

)سومریه نیوز(

آلمان فهرست تسلیحات و 
تجهیزات ارسالی به اوکراین 

را منتشر کرد
4ماه پس از آغاز جنگ اوکراین، دولت آلمان برای 
نخستین بار فهرست تسلیحات و تجهیزات نظامی 
به این کشور را در پایگاه اینترنتی خود منتشر کرد. 
به گزارش دویچه وله، این فهرست تاکنون تنها در 
بخش اسناد محرمانه پارلمان آلمان برای نمایندگان 
قابل رویت بود. این فهرســت شامل 3هزار موشک 
ضدتانک، 900عدد پرتابگر، 14900مین ضدتانک، 
500موشک پدافند هوایی استینگر، 2700موشک 
زمین به هوای دستی موسوم به »فلیگرفائوست« 
مــدل »اســترال«، 16میلیون فشــنگ، 10هزار 
کیسه خواب، 3هزار دستگاه بی سیم با 5هزار رول 
کابل صحرایی و یک بیمارستان صحرایی می شود. 
آلمان قرار است در ادامه 10هزار گلوله توپ، 53هزار 
گلوله تانک، 5میلیون و 800هزار فشنگ، 7دستگاه 
توپ هویتزر خودکششــی و ســالح های دیگر به 

اوکراین ارسال کند.

نقل قول  جهان نما
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محمود عباس
رئیس تشکیات خودگردان فلسطین
بایدن بــه فلســطین می آید و مــن از او 
تنهــا یــک چیــز می خواهــم و آن اجرای 
تعهداتش است. بایدن به من گفته که 
با اخراج فلسطینی ها، تغییر وضعیت 
تاریخی قدس و گسترش شهرک سازی 
و اقدامــات یکجانبــه مخالــف اســت و 
از نظــر او کنســولگری آمریــکا بایــد به 
قدس شرقی منتقل شــود. )خبرگزاری 

آناتولی(
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گرينويچ

دروغگو ها به زندان می روند

 

آنکارا: رســانه های ترکیه اعــام کردند، کمیته 
قضايی پارلمان ترکیه بــا اليحه مبارزه با اطاعات 
فیک و گمراه کننــده در فضای مجــازی موافقت 
کرد. در اين اليحه که با مشــارکت حزب عدالت و 
توسعه و حزب حرکت ملی تهیه شده است، نشر هر 
نوع اطاعات گمراه کننده در شبکه های اجتماعی 
جرم محسوب می شود و فرد خاطی درصورتی که 
به اثبات برسد برای ايجاد نگرانی و تشويش اذهان 
عمومی دســت به اين کار زده، به يک تا سه سال 
زندان محکوم خواهد شد، اين در حالی است که اگر 
مشخص شود اقدام مذکور سازماندهی شده است، 
امکان دارد مجازات دوچندان برايش درنظر گرفته 
شود. قرار اســت اين اليحه به زودی، پیش از پايان 
دوره قانونگــذاری فعلی، بــرای تصويب در صحن 

عمومی پارلمان ترکیه به رأی گذاشته شود.

خودنهنگپنداریدربازاررمزارز

شبکه اجتماعي به تفکیك سن
 

نیويورك:  براســاس آخرين يافته های پژوهشــگران در 
اياالت متحده، استفاده از رســانه های اجتماعی در میان 
کاربران 18 تا 29 ساله بیشــتر است. به گزارش اوبرلو، اين 
آمار درباره باقی جمعیت جهــان هم تا حدود زيادی صدق 
می کند و به کشــور خاصی اختصاص ندارد.  افرادی که در 
اين گروه سنی قرار دارند، تقريباً يک سوم )32.2 درصد( از 
کل کاربران رسانه های اجتماعی در سراسر جهان را تشکیل 
می دهند. اکثر اين کاربران مرد هستند که 18.1 درصد از 
کل کاربران رسانه های اجتماعی اين گروه سنی را تشکیل 
می دهند، در مقايسه با کاربران زن 20 تا 29 ساله که 14.1 
را تشــکیل می دهند. اين تحقیق جمعیت شناســی سن 
رسانه های اجتماعی نشان می دهد که در سال های پس از 
نوجوانی، هرچه سنین کاربران بیشتر باشد، احتمال کمتری 
وجود دارد که در رسانه های اجتماعی فعال باشند. به گفته 
کارشناسان، اين موضوع ممکن اســت به اين دلیل باشد 
که بزرگســاالن جوان تمايل دارند از رسانه های اجتماعی 
به عنوان منبع اطاعاتی اســتفاده کنند. از ســوی ديگر، 
نسل قديمی تر معموال شکاک تر اســت و ترجیح می دهد 
برای کسب اطاعات به رســانه های سنتی مانند تلويزيون 

تکیه کند.

غرق شدن جاذبه گردشگری
 

هنگ کنگ:  رســتوران شــناور »جامبو« که يــک جاذبه 
گردشــگری نمادين در هنگ کنگ بود، هنگام عبور از جزاير 
پاراسل در دريای جنوبی چین واژگون شد. تاش ها برای نجات 
اين رستوران شناور که مانند يک قصر امپراتوری باستانی چین 
طراحی شده بود، شکست خورده است. براساس اعام شرکت 
رستوران آبردين، خدمه اين کشتی در جريان واژگونی آن در 
دريا آسیب نديده اند. به گزارش يورونیوز، نجات رستوران شناور 
جامبو به دلیل عمق هزار متری دريا در محل حادثه دشوار بود. 
رستوران شناور جامبو با طولی حدود 80 متر و بیش از چهار 
دهه قدمت، برای بیش از 3 میلیون مهمان ازجمله ملکه الیزابت 
دوم و تام کروز غذاهای کانتونی سرو کرده است. اين رستوران 
شناور در سال 1976 توسط اســتنلی هو، رئیس و بنیانگذار 
هولدينگ »اس جی ام« افتتاح شــده بود. رســتوران شناور 
جامبو که با مشکات مالی دست و پنجه نرم می کرد، در سال 
2020 به دلیل  همه گیری کرونا تعطیل شــد و همه کارکنان 

آن اخراج شدند.

کمك ارتش بنگالدش به سیل زده ها عکس: گاردين اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

پنجشنبه

  با توکل زانوی اشتر ببند

گاهی عدم درک درســت آدمی از 
يک مفهوم دينــی، عاوه بر اينکه 
دنیای او را خراب می کند، باعث می شــود کــه اعتقادات 
خودش و گاه اطرافیانش نیز بــه بیراهه برود و کم کم دچار 
انحراف اعتقادی يا ناامیدی شود. يکی از اين مفاهیم ظريف 
که عده ای از مسلمانان در فهم آن، گاه دچار افراط و تفريط 
می شوند، توکل است. در نگاه خداپرستان و موحدان، هیچ 
ترديدی نیست که تمام هستی، مخلوق خداوند يکتاست و 
گردش زمین و زمان به اراده او اســت. از اين رو يک انسان 
مومن در زندگی خود، دل به غیرخداوند نمی بندد و به کسی 
و چیزی غیر از او امید ندارد. اين، همان معنای توکل است 
که به عنوان يک اصل، در نگاه و زندگی مسلمانان پذيرفته 
شده و در قرآن کريم آمده است که هر کس بر خداوند توکل 
کند، خداوند او را کفايت می کنــد و نیازی به کس ديگری 
ندارد. بنابراين اگر خداباوران برای انجام امور زندگی خود، 
به افراد يا اشیای ديگری هم متوســل می شوند، می دانند 
که اينها وسیله ها و ابزارهايی هستند که خداوند برای رفع 
نیازهايشان در اختیار آنها گذاشته است؛ وگرنه هیچ قدرتی 
هرگز نمی تواند بدون اراده و خواست خداوند کريم، حتی 

ارزنی را جا به جا کند.
پرواضح است که توکل به معنای »تنبل نرو به سايه، سايه 
خودش می آيه« نیســت بلکه بايد تمام وســايل را به کار 
گرفت و تاش الزم را به خرج داد تا به يک زندگی متعادل و 
آبرومند دست يافت و بديهی است که بدون کوشش، هیچ 
امری محقق نمی شود. بايد تاش کرد و از ابزارها و وسايل 
موجود بهره برد، اما برای رســیدن به نتیجه بايد تنها به او 
چشم داشت که اگر امری برخاف مشــیت او باشد هرگز 
اتفاق نمی افتد؛ حتی اگر همه دنیــا برای تحقق آن تاش 

کنند.
اينکه گفته شد از نص صريح بسیاری از آيات قرآنی و روايات 
دينی استفاده می شود و جای هیچ گونه حرف و حديثی هم 
ندارد. يوسف که پیامبر خداست در ايامی که به خاطر اتهام 
ناروای زلیخا در زندان بود، 2نفــر از زندانیان خواب هايی 
نقل کردند و تعبیر آن را از او خواستند. يکی از آنان خواب 
ديده بود که پرندگان از آسمان فرود می آيند و از غذايی که 
او بر ســر دارد می خورند. ديگری خواب ديده بود که انگور 
را می فشارد و از آن شــراب تهیه می کند. حضرت يوسف 
علیه الســام به اولی فرمود: »تعبیر خواب تو اين است که 
چند روز ديگر اعدام می شوی« و به ديگری فرمود: »به زودی 
از زندان نجات می يابی و به دربار عزيز مصر راه پیدا می کنی 
و باديه گردان مجلس پادشــاه می شــوی.« آنــگاه از وی 
خواست که چون به مجلس شاه راه يافت و نزد او جايگاهی 
پیدا کرد، يادی هم از او بکند و به شــاه بگويد که يوسف به 
ناحق در زندان اســت. امین وحی الهی جناب جبرئیل بر 
يوسف نازل شد و گفت:  ای يوسف! چه کسی تو را زيباترين 
و بهترين مردم قرار داد؟ يوسف گفت: پروردگارم. جبرئیل 
پرسید: چه کسی تو را در چشم پدر، عزيزتر از برادرانت قرار 
داد؟ يوســف گفت: پروردگارم. جبرئیل پرسید: چه کسی 
کاروان را ســراغ تو فرســتاد تا از چاه نجات يابی؟ يوسف 
گفت: پروردگارم. جبرئیل پرسید: چه کسی مکر و نیرنگ 
زنان مصر را از تو دور ساخت و از آلوده شدن به گناه نجاتت 
داد؟ يوســف پاســخ داد: پروردگارم. جبرئیل گفت: همان 
پروردگار می گويد: چه چیزی باعث شد که حاجت خود را 
به جای اينکه به من بگويی و از من بخواهی، از مخلوق من 
می خواهی؟ حاال که چنین است چند سالی در زندان بمان.

قرآن می گويد: فلبث فی السجن بضع سنین؛ يعنی يوسف 
چند سال ديگر در زندان باقی ماند. روايات دينی و مفسران 
معتقدند اين چند ســال موردنظر قرآن کريم، 7سال بود و 
در تمام اين مدت هم بند يوســف که باده گردان عزيز مصر 
شــده بود، فراموش کرده بود که داســتان يوسف را برای 

عزيز بگويد.
حتماً شــعر مولوی را که تبديل به ضرب المثل شده بارها 
شــنیده ايم: گفت پیغمبر به آواز بلند/ با توکل زانوی اشتر 
ببند. اين شعر اشاره به ماجرايی دارد که روزی شتر پیامبر 
صلی اهلل علیه وآله گم شد. حضرت به شتربان يا به غام خود 
فرمود: مگر موقع اســتراحت و خواباندن شتر، زانوی آن را 
نبسته بودی؟ غام گفت: کســی که به قادر متعال توکل 
داشته باشد، ديگر احتیاجی نیســت زانوان شتر را ببندد. 
حضرت فرمود: »اِْعَقْل و تَوکل« يعنی: زانوی شــتر را ببند 
و در عین حال توکل کن. معنای اين حرف اين اســت که 
تو بايد کار خود را بکنــی و از خداوند هم کمک بگیری که 
نتیجه کارت طبق دلخواهت باشــد. چون اراده الهی وقتی 
صورت می پذيرد که تو آنچه را بر عهده تو است انجام داده 
و تاشت را کرده باشی. بنابراين نه می توان به بهانه توکل 
کاری نکرد و همه  چیز را به خدا سپرد و منتظر نتیجه ماند و 
نه می توان تنها به عمل و درايت خويش تکیه کرد و خدا را 
ناديده گرفت. بايد زمین را آماده کرد و بذر را کاشت، آنگاه 
به خداوند توکل کرد و منتظر باران ماند، وگرنه بدون آنکه 

بذری بکاريم، هرچه هم باران ببارد برای ما ثمری ندارد.

تقويم/ زادروزعدد خبر

 شاعر جنگ و انتظار

عاشقانه هايش بخشی از بهترين اشعار تاريخ 
ادبیات روســیه را تشــکیل می دهند، ولی 
هیچ کس او را با عاشــقانه هايش نمی شناسد. 
معموال او را از شــعرهايی کــه درباره فضای 
بعد از جنگ در روسیه ســرود، می شناسند؛ 
شعرهايی درباره جنگ و انتظار. آنا آخماتووا، 
شاعری پراحســاس در دوران استالین بود. 
شــوهرش را اعدام کردند، پسرش را چندبار 
گرفتند، دوستانش را يکی در میان می گرفتند 
و می بردند و با تمام اينها، آنا هنوز در کشورش 
شعر می نوشــت و هیچ وقت آن را ترك نکرد. 
اهل دروغ گفتن به خودش نبود و از طرفی پر از 
گفتنی بود. در پس و پشت شعرهای آخماتووا، 
خاطره، تعلق خاطر و اعتــراض قدم می زند. 
او همان قدر در تغزل چیره دســت بود که در 
اعتراض به اعدام های بــی در و پیکر حکومت 
استالین. با تمام شــکنندگی شاعرانه اش در 
تمام دورانی که بیشتر مردم، رفقا و نزديکان 
محکومشان را ترك می کردند، او به دوستان 
خود وفــادار ماند. آنا پس از مرگ اســتالین 
شناخته تر شد و حاال ديگر او را به عنوان يکی از 

بزرگ ترين شاعران روس می شناسند.
ســال های آخر عمر آنا آخماتووا سرشــار از 
فعالیت ادبی بود و او در اوج شهرت و محبوبیت 
به سر می برد. از سراسر اتحاد جماهیر شوروی، 
هر روز نامه های ستايش آمیز دريافت می کرد 
و اطراف او همیشــه پر بود از شاعران جوانی 
که او را می ستودند. هر چند در اين سال های 
پايانی از انزوا خارج شــده بود و فرزندش لف 
هم به مدارج باالی دانشــگاهی رسیده بود، 
اما بیماری اجازه نمــی داد زندگی پر و پیمانی 
داشته باشد و پیوســته، بیماری او شديدتر 
می شد. از دهه50 به بعد چندين بار سکته قلبی 
کرد و هر ســال چند هفته ای در آسايشگاه يا 
بیمارستان بستری می شد تا آنکه سرانجام در 
پايیز19۶5 دچار حمله قلبی شد و ديگر هرگز 
ســالمت خود را به طور کامل به دست نیاورد و 
سال19۶۶ در بیمارستان دمو ددوو در حوالی 

مسکو درگذشت.

حافظ

هزار دشمنم اَر می کنند قصِد هالك
َگَرم تو دوستی از دشمنان ندارم باك

دهه90 میــادی بســیاری از ســرمايه گذار های 
بازار ســهام آمريــکا پــس از کنار رفتن ماســک 
جردن راس بلفــورت يــا همان گرگ وال اســتريت 
متوجه شــدند که به ازای هر گرگ وال اســتريتی 
گلــه ای از مالباخته هــا وجــود دارد کــه طی يک 
فرايند کاهبرداری، ســهام های کم ارزش برای آنها 
بزرگ نمايی می شود. پس از چند دهه حاال گرگ های 
وال استريت  بازار ســهام آمريکا طی يک دگرديسی 
 )Humpback whale (بدل به نهنگ های کوهان دار
بازار رمز ارز شده اند. خوراکشــان هم پانگتون ها و 
ماهی های ريزنقشی هســتند که گاهی بی هدف به 
چپ و راست می روند و ناگهان به خودشان می آيند 
و می فهمند خوراک نهنگ شده اند و اين بار هیچ پدر 

ژپتويی نیست که با او نجات پیدا کنند. نهنگ ها آنقدر 
رمز ارز دارند که با يک دستکاری کوچک يا بزرگ بازار 
را کنترل کنند و در اين میان فقط آشــنايان به بازار 
هستند که جان سالم به در برده از کنار مالباخته ها 
عبور می کنند. اين نهنگ ها صاحب 20درصد باالی 
دارندگان مثا بیت کوين هستند و 80درصد ارزش 
بیت کوين آمريکا در اختیار آنهاست؛ چیزی حدود 
150میلیارد دالر. آنها ابزار الزم برای تحريف بازار و 
ايجاد موج های مجازی را دارند و به نوعی ماهی های 
ريزنقش را به ســمتی که می خواهنــد صید کنند 
می برند. گردانندگان اين بــازار فقط به نهنگ های 
کوهــان دار و نهنگ های عادی خاصه نمی شــود. 
کوسه ها، دلفین ها، اختاپوس ها،  خرچنگ ها و حتی 
میگوها دارای مبالغ بااليی رمز ارز هستند و بنابراين 
می توانند بازار را کنترل کننــد. ناآگاهی از اين بازار 
مثل هر بازار ديگری می تواند تبعات هولناکی داشته 
باشد. موردی که بسیاری از عاقه مندان به آن گاهی 

نســبت به آن غفلت می کنند. اين روز ها در هر جمع 
دوســتان و فامیل هم چند نفری پیدا می شوند که با 
آگاهی اندکی از اين بازار بقیه را دچار سندرمی جديد 
می کنند که می توان آن را خودنهنگ پنداری در بازار 
رمز ارز نامید. چند مثال واقعی و غیرواقعی از میلیاردر 
شدن کافی است تا شاخک های ماهی های ساردين 
از همه جا بی خبر برای خريد رمز ارز تیز شود. نتیجه 
هم مشخص اســت. ناگهان مانند چند هفته گذشته 
قتل عامی در بازار رمز ارز به راه می افتد که برای نمونه 
به گزارش اينديپندنت بیش از 2هــزار میلیارد دالر 
از پول ســرمايه گذار های ريزنقش اين بازار از میان 
می رود. ماجرا به من و شــمای از همه جا بی خبر هم 
ختم نمی شود و ناگهان کشوری به نام السالوادور هم 
که پول ملی اش را درگیر رمز ارز ها کرده نیمی از دارايی 
رمز ارزی اش از میان می رود. بنابراين در بازار رمز ارز ها 
هم همان قانون همیشــگی اقتصادی را آويزه گوش 
کنیم؛ بی گدار به آب نزنیم که خوراک نهنگ می شويم.

سیدمحمدرضا واحدی
کارشناس فرهنگی

سامان رضايینگاه
روزنامه نگار

فراغت نامه 

بچه های مشارکتی 

در روزهــای گذشــته ســعی کرديم 
ويژگی های يک اوقات فراغت مطلوب را 
بشــماريم. اينکه برای تصمیم گیری در 
انتخاب کاس های آموزشــی، بچه ها را 
مشارکت دهیم. لیســت نیاز و خواست 
بنويســیم و مشــخص کنیم در هر روز 
يا هفته خوب الزم اســت فرزندمان در 
چند کاس شرکت کند و اشاره کرديم 
نظم و ساعت خواب و بیداری و خورد و 
خوراک بچه ها تغییر زياد يا ناگهانی نکند 
و آهنگ مشخصی داشته باشد. در اين 
نوبت می خواهیم ببینیم اصا چرا بهتر 
است فرزندانمان در کاس های آموزشی 
يا برنامه های تفريحی-فرهنگی گروهی 

شرکت کنند.
هر فعالیت اجتماعی در سنین کودکی و 
نوجوانی فرصت بی نظیری است که نبايد 
از دست داد. اول از همه توانايی برقراری 
ارتباط جمعی را تقويت می کند؛ تجربه 
کارگروهی و تیمی کــه فرزند ما را برای 
همکاری های شغلی، علمی، خانوادگی 
يا حتی تفريحی در بزرگسالی شان آماده 
می کند. شايد ديده باشید کودکانی که 
تحمل ناکامی ندارند و در يک بازی مثل 
گرگم به هوا نمی خواهند گرگ شوند. اين 
نشانه را می توان به طور عمیق بررسی کرد 
و به داليل و راهکارهای گوناگونی رسید 
اما در يک مشاهده کلی می توانیم بگويیم 
که بازی های تیمی به خوبی می توانند 
روحیه همکاری و تحمل شکست را باال 
ببرند؛ بازی هايی که افــراد بايد درصد 
مشخصی از کار را به عهده بگیرند؛ مثًا 
وقتی 4نفر بايد 4کش دور لیوان را جوری 
تنظیم کننــد که بتوانند لیــوان را پر و 

جابه جا و خالی کنند. در اين بازی ساده، 
هر کدام از شرکت کننده ها، در 25درصد 

از موفقیت يا ناکامی سهم دارند.
افزايش اعتماد به نفس بچه ها يکی ديگر 
از پیامدهای مثبت حضور در فعالیت های 
اجتماعی است. اينکه چگونه مشارکت 
در يــک کار جمعی موجب بــاال رفتن 
اعتماد به نفــس کودک می شــود و هر 
کدام از ديگــر مزايا را در شــماره های 
پی درپی بررســی خواهیم کرد اما اگر 
بخواهیــم ايــن امتیازها را بشــماريم 
بايد بــه چند مورد اصلی اشــاره کنیم؛ 
شناخت عاقه و اســتعداد، بهانه خوب 
برای تحرک و فعالیــت بدنی و تقويت 
توانايی های حسی-حرکتی، زمینه برای 
مهارت ورزی ها در امور مختلف، غلبه بر 
ترس های کوچک يا اضطراب، کمک به 
شکل گیری شخصیت اجتماعی و همگرا 
و برون گرايی مثبت، تقويت انواع هوش، 
شادابی، حتی رشد جسمی و موارد بسیار 

ديگر.
در فراغت نامه بعدی به اين می پردازيم 
که شرکت نکردن بچه ها در فعالیت های 
اجتماعی ازجمله کاس های تابستانی 
چه مســائل منفی ای در پی دارد. البته 
از ذکر اين نکته غافل نشويم که بسیاری 
از مشــارکت های جمعی نیاز به کاس 
و دوره ندارنــد و شــامل فعالیت های 
خانوادگی و همسايگی و قوم و خويشی 
می شــوند و منظور از امــور اجتماعی 
لزوماً به معنی هزينه کرد زياد نیســت 
و بیشــتر خاقیت و پويايــی اولیا را در 
تعريف و ايجاد فرصت برای اين تجربه ها، 

می طلبد.

فرشته شیخ االسالم

آخر مصور

بی تعارف و تکلف ، مثل همین متن کوتاهی 
که می بینید. ما منتظريم تا نوشته هايتان 
 دربــاره مســائل روزمره، مشــکالت و 
دغدغه هايتان را برای ما ارسال کنید. اگر 
اهل طنز ، کاريکاتور و طراحی هم هستید 
جايتان اينجا محفوظ اســت. متن يا طرح 
تان که آماده شــد يك تماس  با شــماره 
 23023۶3۶ بگیريد تا برای رساندنش به ما ،

 راهنمايی تان کنیم. 

فراخوان

در اســفار اربعه صــدر الدين شــیرازي 
)ماصدرا( عارف براي رســیدن به مقام 
درک الوهیت پروردگار سفري چند پیش 
رو دارد که اين ســفر ها ارتباط تنگاتنگي 
میان حرکت از خلق به حق دارند. تا جايي 
که عارف در پايان به میان خلق بازگشته و با 
عنايت پروردگارش مي تواند با وجود درک 
الوهیت پروردگار میان مردم يا همان خلق 
باشد. نکته اينجاست که اين روز ها بسیاري 
تصور مي کنند اين سفر ها فقط مخصوص 
افراد خاصي اســت که خروار ها کتاب در 
کتابخانه دارند يا ســال ها گوشــه عزلت 
گرفته ذکر مي گويند. آنچه در ســده هاي 
گذشته عرفان عملي ثابت کرده اين است 
که حتي فردي ساده هم مي تواند با درک 
سجاياي اخاقي دســت به کاري بزند که 
درست مانند عارفي در مسیر سیر و سلوک 
و نزديک شدن به خدا قرار بگیرد. بحث از 

عرفان عملي است مثالي عیني بزنیم.  
اين روز ها افرادي که سال های پیش برای 

رفتن به خانه خدا نام نويســي کرده بودند 
در حال بستن بار سفر هستند. از دوست 
و آشنا حالیت می طلبند تا به آرزويشان 
برسند و راهی مکه مکرمه شوند. در میان 
اين مســافران، يک نفــر تصمیم ديگری 
گرفت. »اصغر مباشــر« بازنشسته يزدی، 
فیش حج خــود را به مبلــغ 63 میلیون 
تومان فروخت، به دفتر ســتاد ديه رفت 
و با پول فروش فیش حــج تمتع خود، 3 
 زندانی جرائم غیر عمد را آزاد کرد. خودش 
می گويد: »برای خشنودی خداوند متعال 
اين کار را کردم.«  به گواه آنچه از آموزه هاي 
تمام عرفاي بر حق اســام مي توان درک 
کرد ايــن رفتار اصغر مباشــر و درک وي 
از آموزه هاي اســامي در مســیر يکي از 
ســفر هاي چهارگانه اي است که ماصدرا 
از آنها نام برده است. جداي از مشي عرفاني 
او در اين مســیر، تاثیري که او بر دل آن 3 
محبوس و بر دل ديگران گذاشــته مثال 
اعاي ديگري از عرفان عملي اســت که 
بايد آموخت و به آن عمل کرد. جناب اصغر 

مباشر حج تان مقبول خلق و حق.

فرهنگ و زندگي

مقصود تويی...

  باران بی تفاوتی 
 اثر : جیتت کوئستانا

آخر مصور
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ســریال »یاغی« یکی از آثار تازه عرضه شده در شبکه 
نمایش خانگی اســت که توجه بخش زیادی از مخاطبان 
را به خود جلب کرده و درخشیده است. ازجمله نکته های 
جالب سریال یاغی ایفای نقش متفاوت عباس جمشیدی فر است که اغلب او را با 
بازی در نقش ها و کاراکترهای کمدی و طنز می شناسیم و به خاطر داریم و اکنون 
حضورش در یک سریال جدی و ایفای نقش تازه به عنوان فردی که مسئول یک 
مرکز کمپ ترک اعتیاد است، جالب و متفاوت از قبل به نظر می رسد. همین ایفای 
نقش باعث شده تا توجه زیادی به این بازیگر جلب شود. به همین بهانه گفت وگویی 
با این بازیگر محبوب و شناخته شده درباره سریال یاغی و حضور متفاوتش در این 
سریال و همچنین درباره تفاوت های نقش های طنز و جدی و همچنین سریال های 
صداوسیما و کارهایی که در سینمای نمایش خانگی توزیع می شوند انجام داده ایم 

که می خوانید.

نمایش خانگی

خنداندن مردم سخت شده است

نقطه عطف زندگی شهید
یک انتخاب بود

پسرم آن 3ثانیه را 
جبران می کند

عشق  فرش، سودای مهاجرت 
را از سرم انداخت

مرضیه نظرلو، نویسنده روایت زندگی 
شهید احمدرضا احدی، نخبه پزشکی

فردین معصومی، نایب قهرمان سابق کشتی جهان از 
درخشش ناگهانی فرزندش در کشتی ایران می گوید

این دختر جوان، سفیری شده است تا فرش ایرانی را به 
جهانیان بهتر و بیشتر معرفی کند 

121315

نگاهی به بخشی از 
معروف ترین سریال های 

نمایش خانگی
»قبله عالم« ســریالی به کارگردانی و نویســندگی 
حامد محمدی است که در سال 1400ساخته شد و 
در مردادماه همان سال به نمایش درآمد. این سریال 
تاریخی و کمدی درباره زندگی ناصرالدین شاه قاجار 
ساخته شده است. سریال قبله عالم ماجرایی فانتزی 
و خیالی دارد. امیرکبیر نیز اگرچه مرده است، اما این 
سریال را روایت می کند. در این ســریال محمدرضا 
علیمردانی به عنوان راوی در نقش امیرکبیر حضور دارد. 
تاریخ با مفهومی جدید، با ترکیب گذشته و آینده بیان 
می شود. در دنیایی که ناصرالدین شاه هنوز نمرده و در 
زمان سفر کرده است. از بازیگران این سریال می توان 
به حامد کمیلی، شقایق دهقان، هادی کاظمی، سام 
درخشانی، اردشیر رســتمی، پژمان بازغی و سوگل 

خلیق اشاره کرد.

»گیسو« یکی از سریال های پرطرفدار شبکه نمایش 
خانگی ایرانی اســت کــه در ســال 1400و در ادامه 
ســریال های عاشــقانه و تقریباً با همان تیم بازیگران 
توسط منوچهر هادی ساخته شــد. گیسو، سریالی با 
ژانر درام و معمایی است که به موضوع باندهای فساد 
اقتصادی و اخالقی پرداخته و در این بین روابط عاشقانه 
افراد را نیز به تصویر می کشد. حسین یاری، محمدرضا 
گلزار، ساره بیات، هومن سیدی، مسعود رایگان، بهاره 
رهنما و هانیه توســلی از بازیگرانی هستند که در این 
سریال ایفای نقش کرده اند. نویسندگی این سریال را 
نیز علیرضا کاظمی پور، سعید جاللی و منوچهر هادی 

برعهده داشته اند.

ســریال »مانکن« به کارگردانی حسین سهیلی زاده و 
نویســندگی بابک کایدان یکی از بهترین سریال های 
نمایش خانگی سال 98بود که در 26قسمت پخش شد. 
داستان این سریال درام اجتماعی درباره رابطه عاشقانه 
زوجی به نام های کاوه و همتاست که مشکالتی موجب 
جدایی آنها می شود. مریال زارعی برای بازی در سریال 
مانکن در بیستمین دوره جشــن حافظ برنده جایزه 
بهترین بازیگر زن درام تلویزیونی شــد. این مجموعه 
در زمان پخش اش در زمره پربیننده ترین سریال های 
نمایش خانگی قرار داشــت. محمدرضا فروتن، مریال 
زارعی، امیرحسین آرمان، نازنین بیاتی، فرزاد فرزین، 
لیندا کیانی و حســین پاکدل از بازیگران این سریال 

پرطرفدار بودند.

ســریال »آقازاده« به کارگردانی بهرنــگ توفیقی و 
نویســندگی حامد عنقــا یکــی از جنجالی ترین و 
بهترین سریال های نمایش خانگی ســال 99بود که 
در 29قسمت پخش شد. این سریال اجتماعی سیاسی 
درباره آقازاده ای به نام نیما بحری است که ماموری به 
نام حامد تهرانی روی پرونده تخلفات اقتصادی او کار 
می کند. این سریال نیز در زمان پخش اش آمار میزان 
تماشا در پلتفرم های آنالین را جابه جا کرد. قطعات ترانه 
سریال آقازاده را نیز علی زندوکیلی خوانده است. امیر 
آقایی، پردیس پورعابدینی، سینا سهیلی، امین تارخ، 
مهدی سلطانی، امین حیایی، نیکی کریمی و  کامبیز 
دیرباز از بازیگرانی بودند که به ایفای نقش در این سریال 

پرداخته اند.

»می خواهم زنده بمانم« یک سریال ایرانی به کارگردانی 
شهرام شاه حسینی و به تهیه کنندگی محمد شایسته 
است که در سال 1400-1399ساخته شد. این سریال 
که در زمره ســریال های نمایش خانگی برتر قرار دارد 
به خوبی توانســت با مخاطب ارتباط برقرار کند. بازی 
درخشان سحر دولت شاهی به همراه حامد بهداد و پدرام 
شریفی در کنار افسانه چهره آزاد، علی شادمان، بابک 
کریمی، آناهیتا درگاهی، عزت اهلل مهرآوران در موفقیت 
سریال بی تأثیر نبود. داستان این سریال درباره دختری 
به اسم هماست که برای پدرش جشن تولد خانوادگی 
می گیرد. اما درست در شب تولد مأموران کالنتری آمده 
و او را به جرم حمل مواد مخدر دستگیر می کنند. هما 

برای اثبات بی گناهی پدرش هر کاری می کند.

»ملکه گدایان« ســریالی بــه کارگردانی حســین 
سهیلی زاده و به تهیه کنندگی علی طلوعی و رحمان 
ســیفی آزاد اســت که در سال 1399ســاخته شد. 
سهیلی زاده که تا کنون سریال های موفقی برای تلویزیون 
ساخته است در این سریال نیز به موضوع تکدی گری 
پرداخته است. تولید ســریال ملکه گدایان از پیش از 
شیوع کرونا آغاز شد و عمده روزهای تصویربرداری آن 
در روزهای کرونا ادامه یافت. بخش هایی از سریال ملکه 
گدایان در اســتانبول ترکیه فیلمبرداری شده است. 
از بازیگران این ســریال می توان به باران کوثری، رؤیا 
نونهالی، پانته آ بهرام، فرزاد فرزیــن، آرمان درویش و 

محمدرضا غفاری اشاره کرد.

ســریال »خوب، بد، جلف« که ماجــرای آن از فیلم 
ســینمایی موفق خوب بد جلف آغاز می شــود یک 
مجموعه کمدی و سرگرم کننده به کارگردانی محسن 
چگینی و نویسندگی پیمان قاسمخانی است. آنچه در 
رابطه با سریال خوب بد جلف وجود دارد این است که 2 
شخصیت اصلی یعنی پژمان جمشیدی و سام درخشانی 
در هر قسمت ماجرای دو رفیق را به نمایش می گذارند 
که در برخورد با هر چالش با حداقل ذکاوت و هوشمندی 
رفتار می کنند که همین امر لبخند را بر لبان مخاطبان 
می نشاند. پژمان جمشیدی، ســام درخشانی، حامد 
کمیلی، آناهیتا درگاهی، فرهاد آییش، شکیب شجره، 
گوهر خیراندیش، مارال فرجاد، فرزین محدث، محمد 
بحرانی و امیرمهدی ژوله از بازیگران این سریال هستند.

سریال »شــهرزاد« به کارگردانی حسن فتحی یکی 
از پرفروش ترین سریال های شــبکه نمایش خانگی 
به حســاب می آید. یکی از مهم ترین دالیل موفقیت 
این سریال را می توان حضور بازیگران شناخته شده 
در آن دانســت.   بازیگرانی مانند علی نصیریان، ترانه 
علیدوستی، شهاب حسینی، مصطفی زمانی، پریناز 
ایزدیــار، غزل شــاکری، مهدی ســلطانی، محمود 
پاک نیت، هومن برق نورد و... . فصل اول این ســریال 
درام، عاشــقانه و تاریخی در سال 1394پخش شد. 
نویسندگی سریال شهرزاد را حســن فتحی و نغمه 
ثمینی برعهده داشــتند. داستان این سریال در دهه 
1330خورشــیدی می گذرد و روایتی عاشقانه را به 

تصویر می کشد.

    از ســریال یاغی شروع کنیم. 
به نظر شما این ســریال که چند 
قســمت از آن در سینمای خانگی 
پخش شــده تا همین جا توانسته 
مخاطبان خودش را پیــدا کند و 
بازخورد و واکنش مردم نسبت به 

این سریال را چطور می بینید؟
سریال یاغی که فقط 6قسمت از آن پخش شده 
تا اینجا کاماًل موفق بوده اســت. اینگونه که من 
دیده و شــنیده ام، توانسته مخاطبان بسیاری را 
جذب کند و خوشــبختانه مردم این سریال را 
دوست دارند. به اعتقاد من این عالقه و استقبال 
مردم گویای این واقعیت است که می توان با کار 
خوب مخاطب را جذب و بــا مردم ارتباط برقرار 
کرد. فقط نیاز اســت که برای ساخت کارهای 
خوب که باب میل مردم و جامعه باشــد تالش 

بیشتری صورت بگیرد.
    درباره حضورتان در ســریال 
یاغی بگویید و اینکه چطور شــد 
بازی در نقــش علــی گرگین را 

پذیرفتید؟
خب، یکی از دالیل حضور من در این ســریال 
کارگردان آن بــود. محمــد کارت، کارگردان 
کاربلدی اســت و قبل از اینکه پیشــنهاد بازی 

در این ســریال به دستم برســد عالقه داشتم 
بــا او کار کنــم. در نتیجه وقتی آقــای کارت، 
نقش علی گرگین در ســریال یاغــی را به من 
پیشنهاد کرد، بسیار خوشحال شدم و با اشتیاق 
آن را قبول کــردم. هرچند نقش مــن در این 
ســریال کوتاه اســت اما همین حضور کوتاه را 
هم به شــدت دوســت دارم و تمام تالش خودم 
را کرده ام تا خواســته های کارگــردان در مورد 
این نقش برآورده شــود. در مجموع همکاری با 
محمد کارت برای من فوق العاده اســت چون او 
شخصیتی فهمیده و خالق دارد و به خوبی کار 

را مدیریت می کند.
    درباره نقش تان در این ســریال 
یعنی علی گرگین بگویید و اینکه 
چطور در قالب چنین شــخصیت 
و کاراکتر متفاوتی فــرو رفتید؟ 
منظورمان این است که تجربه قبلی 
در این زمینه داشته اید یا مطالعه ای 
و پژوهشی انجام داده اید تا بتوانید 

نقش را اجرایی کنید...
واقعیت این است که بازی در نقش علی گرگین 
برای من بسیار سخت بود چون هیچ شباهتی با 

شخصیت واقعی من نداشت.
    از چــه روش هایی اســتفاده 
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کرده اید تــا بتوانید بــه این فضا 
نزدیک شوید؟

جالب است بدانید برای رســیدن به شخصیت 
علی گرگین در ســریال یاغی و فــرو ر فتن در 
چنین قالبی بــه چند کمپ تــرک اعتیاد رفتم 
و با دقت فضا و آدم های آنجــا را دیدم و رفتار و 
گفتارشان را به ذهن ســپردم، با دقت به کلمات 
و لحن صحبت کردن شــان گوش دادم و با آنها 
همکالم شــدم تا به نتیجه دلخواهم برسم. البته 
هدایت درســت کارگردان هم تأثیــر زیادی در 

بهتر شدن کار داشت.
    همانطور که اشاره شد نقش شما 
در این ســریال خانگی متفاوت از 
نقش های قبلی اســت و مردم شما 
را بیشتر در نقش های طنز دیده اند 
تا جدی مثل علی گرگین ســریال 
یاغی! ایــن موضــوع تصادفی و 
ناخواســته پیش آمد یا خودتان 
تمایل دارید که بیشتر در نقش های 

طنز بازی کنید؟
خب، من نخستین کار خود را با بازی در سریال 
طنز »روزگار خوش حبیب آقا« شــروع کردم و 
با این ســریال به تلویزیون آمدم و فکر می کنم 
این موضــوع باعث شــد تا به نوعی بیشــتر در 
کارهای طنز ایفای نقش کنــم و در بین مردم 

واقعیت این است که کالً 
کار طنز و کمدی سخت و 
خنداندن مردم و مخاطب 
اصالً کار راحتی نیست. این 
موضوع هم فقط به سینمای 
ایران محدود نمی شود و در 
سینمای جهان  هم به همین 
شکل است!

و مخاطبان به عنوان بازیگر فیلم ها و سریال های 
طنز جا بیفتم. اینکه چرا اغلب در ســریال های 
طنز بازی می کنم کمتر در فیلم ها و سریال های 
جدی مثــل یاغی ایفــای نقش کرده ام شــاید 
یکی از دالیل اصلی آن این باشــد که یکســری 
از کارگردان ها و تهیه کننده ها دوســت ندارند 
و در واقع ریســک نمی کنند کــه از یک بازیگر 
جا افتــاده در کارهای طنــز در کارهای جدی 

استفاده کنند.
    چرا؟ می ترسند؟

تصورشان این است که تماشاگران این بازیگر را 
به عنوان طنز می شناسد، درصورتی که معتقدم 
این دیدگاه به هیچ عنوان درست نیست. وقتی 
یک فرد به عنوان بازیگر شــناخته می شــود آن 
بازیگر باید از عهده ایفای هر نقشی برآید، حال 

فرقی نمی کند آن کار جدی یا طنز باشد.
    خودتان بازی در ســریال های 
طنز را می پسندید یا کارهای جدی 

را ترجیح می دهید؟
نمی توانم بگویم طنز را بیشــتر دوست دارم یا 
کارهای جدی را بیشتر می پسندم و در واقع هر 
دو ژانر را دوست دارم. به نظر خودم در هر دو ژانر 

توانسته ام تقریباً موفق باشم.
    برگردیم به برند اصلی شــما که 
طنز و کمدی است و در این باره کمی 
صحبت کنیم. به نظر شما این روزها 
که مردم با مشــکالت عدیده ای 
مواجه هستند آیا خنداندن مردم 

سخت تر شده است؟
واقعیت این اســت که کاًل کار طنــز و کمدی و 
خنداندن مــردم و مخاطب اصــاًل کار راحتی 
نیســت. این موضوع هم فقط به سینمای ایران 
محدود نمی شــود و در ســینمای جهان هم به 
همین شکل است. حاال شــاید ما مشکالت مان 
بیشتر باشــد و کمی ســخت تر بخندیم اما در 
مجمــوع خندانــدن آدم ها در هر کجــای دنیا 
کار ســختی اســت و در نتیجــه بازیگرانی که 
در نقش های طنــز و آثار کمــدی ایفای نقش 
می کنند به شدت کارشان سخت است. موفقیت 
یک کار طنز هم فقط بــه توانایی های بازیگران 

برنمی گــردد و از کارگردان گرفته تــا بازیگر و 
نویسنده و در مجموع تمام این عوامل تأثیرگذار 
است. ســاخت یک کمدی خوب ابزار و عوامل 
خاص خــودش را می طلبــد، اما متأســفانه ما 
یکســری ابزارهــا را به خاطر شــرایط جامعه و 
ســلیقه های مدیریتی، در اختیــار نداریم و در 
نتیجه کارمان برای خنداندن مردم ســخت تر 

می شود.
    چند سالی می شود که ساخت فیلم 
برای شبکه های خانگی باب شده است 
و این سبک سریال ها اغلب توانسته اند 
در دل مخاطبان جا باز کنند. می شود 
ادعا کرد که در بحــث تولید فیلم و 
سریال، شبکه های خانگی به رقیبی 
قدرتمند برای صدا و ســیما تبدیل 
شده اند. از دیدگاه شما که تجربه بازی 
و کار در هردو مورد را دارید، ســاخت 
فیلم یا ســریال برای صداو سیما با 
شبکه های نمایش خانگی چه تفاوتی 
دارد و امروزه کدام را در جذب مخاطب 

موفق تر می بینید؟
راســتش من نمی خواهم از واژه رقابت برای این 
موضوع اســتفاده کنم، اما صدا و سیما با توجه 
به گســتردگی و تنوع مخاطبانش بــا عالقه و 
ســلیقه های متفاوت، طبیعی اســت که نتواند 
رضایت کامــل تمام مــردم و مخاطبان را جلب 
و همــه انتظارات جامعــه را بــرآورده کند، اما 
پلتفرم های شــبکه نمایش خانگی در این مدت 
توانسته اند آثاری تولید کنند که به دل مخاطب 
بنشــیند. بنابراین هم این پلتفرم ها و تولیدات 
آنها وجود دارنــد و هم تلویزیون. هرشــخصی 
می تواند از بین آنها برنامه های منتخب خودش 
که دوســت دارد را انتخاب کرده و آن را دنبال 
کند. به نظــر من در دنیــای امروز، رســانه ای 
موفق تر است که به ســلیقه مخاطبانش احترام 
می گذارد. با تمام وجود امیــدوارم در تلویزیون 
هم این اتفاق های مثبت بیفتد و این رســانه نیز 
به ســالئق مخاطبانش کمی احتــرام بگذارد تا 
بتواند بینندگان و مخاطبانش از امروز بیشــتر 

و بیشتر شود.

سعیده مرادی

گفت وگو با عباس جمشیدی فر، درباره »سریال یاغی«، طنز و دیگر بحث ها

قبله عالم
کارگردان: 

حامد محمدی

1400

گیسو
کارگردان: 

منوچهر هادی

1400

مانکن
کارگردان: حسین 

سهیلی زاده

1398

آقازاده
 کارگردان: 

بهرنگ توفیقی

1399

 می خواهم 
زنده بمانم

کارگردان: شهرام 
شاه حسینی
1400

ملکه گدایان
کارگردان: حسین 

سهیلی زاده

1399

 خوب، بد، 
جلف 3

کارگردان: 
محسن چگینی

1399

شهرزاد
 کارگردان: 
حسن فتحی
1394



از تکرار شکست نترسید
بعضی افراد بعد از نخستین شکست، چنان از 
احتمال تکرار این تجربه می ترسند که دیگر هیچ 
کار جدیدی را شروع نمی کنند، هیچ پیشنهادی 
را نمی پذیرنــد و در نقش یک منفعل ترســو 

فرومی روند. اگر از شکست 
هراس نداشــته باشید، 

احتمال تقبل ریسک هایی 
که واقعًا پیامدهای خوبی را 

برای شما به همراه خواهند داشت، باالتر خواهد 
بود. بعد از هر شکست باید با مهارت های رفتاری، 

عزت نفس و اعتماد به نفس خودتان را بازسازی 
کنید و دوباره در خودتان قدرت شروع مسیرهای 
تازه را تقویت کنید. ما قصد نداریم از شکست 
برای شما یک مفهوم فانتزی بســازیم و آن را 
بی اهمیت جلوه دهیم، قرار هم نیست با جمالت 
انگیزشی خودمان را فریب دهیم. هر شکستی 

هزینه ها و پیامدهایی دارد و روبه روشدن با آنها 
اجباری است. مهم این اســت که اجازه ندهیم 
شکست به نابودی تبدیل شود و ما را از برداشتن 
قدم های بعدی به کلی دور کند. ممکن اســت 
بارها شکست را تجربه کنیم و این نشان دهنده 

درجا نزدن و از پا ننشستن ماست.

10 بسته پيشنهادي

  هنر ظریف بی خیالی
کتاب »هنــر ظریــف بی خیالی« 
برخالف عنوانش، درباره بی خیالی 
نیست بلکه اتفاقاً درباره توجه بیش 
از حد به اهداف و ارزش های کلیدی 
و بی خیالی و بی توجهی نســبت به 
حاشیه های دیگر اســت. حتی اگر 
دیگران، آن حاشیه ها را اصل بدانند. 
این کتاب مارک منســون، در میان 
مخاطبان کتاب های خودیاری مورد 
توجه ویژه قرار گرفته و ترجمه های 
خوبی هــم از آن در زبان فارســی 
عرضه شده است. در بخشی از کتاب 
می خوانیم: »کلیــد زندگی خوب، 
این نیست که به چیزهای بیشتر و 
بیشتری اهمیت بدهید بلکه باید به 
چیزهای کمتــری اهمیت بدهید و 
تنها چیزهایی را مدنظر قرار دهید 
که حقیقی، فوری و مهم هســتند. 
مسئله این است که به چه چیزهایی 
اهمیت بدهیم، و چگونه به چیزهایی 
که هیچ اهمیتی ندارنــد، اهمیت 
ندهیم.« کتاب را ناشــران مختلفی 

عرضه کرده اند.

کتاب 

  تیمارستان استون هرست
فیلــم در ســال 2014در آمریــکا 
ســاخته شــده اســت و داستانش 
برگرفته از داستان »ســامانه دکتر 
تار و پروفسور فدر« نوشته ادگار آلن 
پو اســت. بازیگران برجسته ای مثل 
بن کینگزلی، کیت بکینسیل، جیم 
استرجس و مایکل کین در این فیلم 
نقش آفرینی کرده انــد. فیلم از آنجا 
آغاز می شود که دکتر ادوارد نیوگیت 
در کالس درس دانشــگاه آکسفورد 
برای دانشجویانش سخنرانی می کند. 
دکتر ادوارد نیوگیت روان پزشــک 
برجسته ای از آکســفورد است که 
به درمان اختالالت روان شــناختی 
می پردازد. در کالس درسش بانویی 
جوان به نام االیــزا را روی ویلچر به 
کالس می آورند تــا دکتر نیوگیت 
درباره او به دانشــجویانش توضیح 
دهد. او به دانشجویانش می گوید که 
این زن یک دیوانه و دچار هیستری 
است. زن از روی ویلچر بلند شده است 
و از دانشجویان کمک می خواهد و به 

آنها می گوید که دیوانه نیست.

فیلم

  درون و بیرون
انیمیشن فلســفی »درون و بیرون« 
در ذهن دختربچه 11ساله ای به نام 
رایلی می گذرد که در آن احساسات 
مختلف سعی می کنند او را به حضور 
در سانفرانسیسکو عادت دهند. این 
احساســات عبارتند از: شادی )امی 
پولر(، غم )فیلیس اســمیت(، ترس 
)بیل هیدر(، خشــم )لویس بلک( و 
نفرت )میندی کالینگ(. این انیمیشن 
متأثر از اضطراب های کودکی »پیت 
داکتر« کارگردان فیلم است و روایتی 
است از احساسات و تأثیر آن بر انسان. 
جالب اســت بدانید روانشناســان 
بســیاری در ایــن فیلــم همکاری 
کرده اند که تأثیر زیادی در نشان دادن 
احساسات مختلف به بیننده داشتند. 
انیمیشــن به دلیل فرضیه خالقانه، 
اجراهای پرمعنی و احساسات عمیق 
برای جلب مخاطب بزرگسال به شدت 
مورد تحســین مخاطبان و منتقدان 
قرار گرفــت. از جملــه افتخاراتش 
می توان به جایزه اسکار و گلدن گلوب 

بهترین انیمیشن اشاره کرد.

انیمیشن

پنجشنبه

شماره 167
2  تیر 1401 

تایسون فیوری، قهرمان بوکس سنگین وزن جهان که از اعتیاد به ورزش برگشت

مشت زنی در رینگ زندگی
او در گذشته با مشکالتی مانند دوپینگ، اعتیاد به الکل، اضافه وزن و افسردگی شدید دست به گریبان بوده است. مبتال به بیماری اختالل روان »شخصیت دوقطبی« است، در 
برهه هایی از زندگی احساس پوچی، بی ارزشی و بیزاری از زندگی را داشته است. درباره چه کسی حرف می زنیم؟ تایسون فیوری، قهرمان بوکس جهان که 2بار عنوان قهرمانی 
سنگین وزن جهان را کسب کرده و کارنامه اش پر از افتخارات دست نیافتنی است. تایسون فیوری نمونه پررنگی از افرادی است که بارها از لب پرتگاه سقوط به مسیر اصلی 

بازگشته اند و توانایی خود را به اثبات رسانده اند. آشنایی با شخصیت و مسیر زندگی این قهرمان جهانی جالب است.

تایسون فیوری در سال 201۶دچار حس و حالی شد که به گفته خودش به اندازه رنگ کفش اش سیاه بود. او با فراری خود با سرعت 2۶0 
کیلومتر در ساعت راند و قصدش این بود که از باالی پل منچستر خود را به پایین بیندازد. او در کتابش می نویسد: »موتور فراری می غرید. 
این آخرین صدایی بود که می شنیدم. در عرض چند ثانیه مغزم از تمام صداها خالی شد. ناگهان یک صدا شنیدم که در ذهنم می گفت: بس 
است! به فکر بچه هایت باش. من هم از پل عبور کردم.« کمتر از یک سال بعد بود که او تصمیم گرفت زندگی اش را تغییر دهد. او از زمانی که به 
افسردگی اش غلبه کرده، توانست به شخصیت غیرواقعی که از خودش ساخته بود غلبه کند و حاال دیگر عالقه زیادی به کسب شهرت ندارد. 
او در کتابش نوشته: »راستش را بگویم، تنها بخشی از زندگی قهرمانی که از آن لذت می برم رفتن به باشگاه بدنسازی است. این من را شاد 
می کند. هر کار دیگری که انجام می دهم را از سر اجبار انجام می دهم.«

مسیر پر فراز و فرود زندگی تایسون فیوری برای بسیاری از عالقه مندان 
به او الهام بخش است. دارایی خالص فیوری حدود 30میلیون دالر تخمین 
زده می شود. او مجموعه ای از خودروهای لوکس، ازجمله رولزرویس 
فانتوم شخصی شده به ارزش حدود 450هزار دالر و فراری دارد. فیوری در 
سال 2019زندگینامه خود را با عنوان »پشت نقاب« منتشر کرد که در آن تا 
حدی به شخصیت عمومی جنجالی خود پرداخت. فیوری نوشت که پشیمان 
است که در برخی مواقع اینگونه رفتار کرده است. او موقع خداحافظی از دنیای 
حرفه ای ورزش گفته است: »چه زمانی دیگر بس است؟ من خوشحالم. سالم 
هستم. هنوز مغزم کار می کند. هنوز می توانم صحبت کنم. یک همسر زیبا 
دارم. ۶بچه دارم. کمربندهای بی شماری دارم. پول زیادی دارم. موفقیت، 
شهرت، شکوه دارم. دیگر برای چه کاری باید باقی بمانم؟«

نابغه بااستعداد
ورود تایســون به ورزش بوکس از همان ابتدا 
نوید تولد یــک نابغه بااســتعداد  را مي داد. او 
نخســتین حریف بوکس خود را به راحتی در 
کمتر از 3ثانیه شکســت داد، چــرا که حریف 
وقتی دید فیوری چقدر بــزرگ و قوی هیکل 
اســت، فرار کرد! نخســتین باری که تایسون 
برای به چالش کشــیدن پــدرش یک جفت 
دستکش پوشید، با یک ضربه دنده های پدرش 
را شکســت. او فقط 14سال داشــت. خانواده 
فیوری سابقه طوالنی در بوکس دارند. پدر او که 
بوکسوری حرفه ای بود، تا سال2011 تایسون 
را آموزش داد. تایسون در طول دوران آماتوری 
خود چندین بار نماینده ایرلند و بریتانیا شد. او 
مهارت های خود را در باشــگاه بوکس خانواده 
مقدس بلفاســت تقویــت و در نهایت بوکس 
حرفه ای خود را از 20ســالگی شــروع کرد. او 
سال 2008در نخستین بازی خود در مقابل 

بال گیونگیوسی از مجارستان بازی کرد 
و در دور اول پیروز شــد. 7 ماه 

بعد بار دیگر مبارزه کرد و 
در همه مسابقات خود 

پیروز شد.

سالم دوباره به زندگی
در هالووین 2017تایسون در اتاق خواب خود نشست و گریه کرد؛ »با خودم فکر 
کردم، زندگی من به چه نتیجه ای رسیده اســت؟ من از قهرمانی سنگین وزن 
جهان به یک چاق بی مصرف تبدیل شده ام و اعتیاد دارم. فقط باید عوض شوم. 
روز بعد لباس ورزشی ام را پوشیدم و شروع به دویدن کردم و هرگز به عقب نگاه 
نکردم. پس از آن، به زانو درآمدم و از خدا کمک خواســتم. بنابراین من باید از 
افراد مختلف تشکر کنم. من این کار را به تنهایی انجام ندادم، این هرگز یک کار 
تنهایی نبود.« در سال 2018فیوری یک چرخش قابل توجه را انجام داد، تمیز 
شد و به رینگ بازگشت. او چندین کیلو وزن کم کرد، کوکایین را ترک کرد و یک 
قرارداد تلویزیونی 103میلیون دالری امضا کرد. او همچنین در 2مبارزه پیروز 
شد. فیوری همچنین سفیر سالمت روان شد. او به دلیل صحبت آشکار در مورد 
افسردگی و مشکالت روانی خود مورد تحسین قرار گرفت. فیوری بخش زیادی 
از بهبود سالمت روان خود را به پاریس نسبت داد که در تاریک ترین لحظاتش 
در آنجا بــود. اکنون برای پنج فرزندش »پدر تمام وقت« اســت. در دســامبر 
2019فیوری 12راند با قهرمان سنگین وزن جهان دیونتای وایلدر رقابت کرد. 
این مبارزه با تساوی جنجالی به پایان رسید و یک مسابقه برگشت برگزار شد. او 

در بازی برگشت حریفش را شکست داد.

بازگشت از پرتگاه

تجربه های یک قهرمان

تولد یک قهرمان
تایسون لوک فیوری شش ماهه در سال 1988 در حومه منچستر در 

انگلستان به دنیا آمد. فیوری در یک خانواده انگلیسی ایرلندی به دنیا آمد، 
به همین دلیل هم لقب او را »جیپسی کینگ« گذاشتند. فیوری هنگام 

تولد کمتر از 500گرم وزن داشت و پزشکان شانس زیادی برای زنده ماندن 
به والدین او ندادند. مادر او، امبر 14بار باردار شد، اما تنها 4فرزندش زنده 

ماندند. فیوری حاال 3برادر دارد. پدرش، جان فیوری، نام پسرش را به خاطر 
مایک تایسون، قهرمان سنگین وزن جهان که در آن زمان شکست ناپذیر 
بود، »تایسون« گذاشت. پدر این بوکسور درباره دلیل اینکه نام پسرش را 

تایسون گذاشته گفته است: از همان زمان که او را نگاه کردم، متوجه شدم 
می تواند قهرمان جهان شود و همه او را قهرمان صدا می زنند. فیوری در 

سن 10سالگی برای کمک به پدر و برادرانش که شغل بازسازی جاده ها و 
جمع آوری ضایعات را داشتند، مدرسه را رها کرد. برادرش شین گفته است 
که تایسون در بچگی »بسیار ساکت و خجالتی« بود، اما وقتی بزرگ تر شد 
این اخالقش به سرعت تغییر کرد. شین فیوری می گوید: وقتی تایسون در 
14سالگی بوکس را شروع کرد، در این زمینه اعتماد به نفس پیدا کرد زیرا 

بسیار خوب بود. او به یک باشگاه بوکس آماتور محلی پیوست و خیلی سریع 
ثابت کرد که دارای چیزی است که بعداً آن را استعداد طبیعی نامیدند.

چطور با موقعیت شکست روبه رو شویم؟

شکست 
بن بست  نیست

فراری  راه  هیــچ 
نــدارد، درســت 
انــدازه که  همان 
در  اســت  ممکن 
راه رسیدن به یک 
هدف موفق شوید، 
همان انــدازه هم 
احتمال دارد شکســت بخورید. اینکه چه 
عواملی باعث می شــوند با شکست مواجه 
شویم موضوع مهمی است اما از آن مهم تر، 
روش مواجهه ما با موقعیت شکست است. 
سازگاری با شکســت، یک مهارت بسیار 
ارزشمند است که به ما کمک می کند در راه 
رشد قدم برداریم و اجازه ندهیم شکست، 
تأثیرات روانی منفی بــر ما به جا بگذارد. با 
همه تلخی های ناکامی و شکســت، وقتی 
راه فراری از آن وجود ندارد، پس چه بهتر 
که به چشم رسیدن به انتهای یک بن بست 
به آن نگاه نکنیم و آمادگی کســب تجربه 
و ادامه مســیر را پیدا کنیم. ویدا ساعی، 
روانشــناس و روان درمانگر به ما می گوید 
که چــه راهکارهایی می تواند بــه ما در 
مواجهه درست با شکســت کمک کند. با 

هم توضیحات این روانشناس را می خوانیم.

نیلوفر  ذوالفقاری

دنبال مقصر نباشیدتنها تو نیستی

تعریف ها را عوض کنید

متوقف نشوید

احساسات خود را بپذیرید

وقتی شکست می خوریم، نخستین کار این اســت که فکر کنیم همه آدم ها، 
موفق و توانا و خوشبخت هستند و آســمان فقط باالی سر ما سیاه است! این 
مقدمه، شروع واکنش های هیجانی است و باعث می شود در گرداب احساسات 
منفی و سرزنش خود غرق شــویم. یادتان باشد هیچ فردی را نمی توانید پیدا 
کنید که بدون آزمون و خطا و البته شکست، به هدف نهایی خود رسیده باشد. 
هر آدم موفقی که ببینید و با او به گفت وگو بنشینید، بی تردید شروع به صحبت 
از شکست هایی که به پیروزی منتهی شــده، می کند. موقع خواندن داستان 
زندگی اشــخاصی که به موفقیت های بزرگ رســیده اند، فکر نکنید که آنها 
مثل آب خوردن به اهدافشان رسیده اند. نگاهی به بیوگرافی انسان های موفق 
پیشین می تواند به شما کمک کند تا باور کنید شکست آخر مسیر نیست. فرق 
افراد موفق با آنها که نتوانسته اند به اهداف شان برسند در همین است؛ موفق ها 
به راهشان ادامه داده اند و گروه دوم از ادامه مسیر منصرف شده و ایستاده اند. 
شکست، نقطه مشترک مسیر هر دو گروه است اما شیوه مواجهه افراد با شکست 

است که سرنوشت شان را تغییر می دهد.

موقعیت شکست ناخوشایند است و اینجاســت که ذهن شروع به 
منفی بافی می کند. نخستین واکنش هم تالش برای پیداکردن مقصر 
یا سرزنش کردن خود است. بعضی افراد از اینکه دیگران آنها را به خاطر 
شکست سرزنش کنند، می ترسند. به همین دلیل سعی می کنند با 
انداختن تقصیر گردن دیگری، از خود محافظت کنند. بعضی دیگر 
هم خودشــان را مقصر همه شکســت ها می دانند و نه مسئول آن، 
بنابراین به جای تمرکز روی موضوع، شروع می کنند به سرزنش کردن 
خودشان. مهم است که بتوانید مسئولیت خطاهای خود را به عهده 
بگیرید تا برای ادامه فعالیت، برنامه بهتری بچینید که اشــتباهات 
قبلی تکرار نشود. مســئولیت پذیر باشــید و به جای گشتن دنبال 
مقصر، روی عوامل به وجودآوردن شکســت تمرکز کنید. وقتی در 
مورد شکست خود فکر می کنید، به دنبال توضیحات باشید، نه بهانه. 
دالیلی که باعث شکست شده را شناسایی و مشخص کنید که بار بعد 
چه کار متفاوتی باید انجام دهید. شکســت مربوط به عملکرد شما 
در هدف یا برنامه ای است که چیده اید. اغلب کسانی که با شکست، 
احساس ناامیدی می کنند، بیشتر شکست را متوجه ابعاد شخصیتی 
خود می دانند و به هوش، توانایی ذهنی و عملکردی خودشان شک 

می کنند، درحالی که ما مسئول شکست هستیم نه مقصر آن.
قبــل از اینکــه خودتــان را یک 
شکســت خورده تصــور کنیــد، 
ببینید که آیا اصاًل تعریف درســتی 
از شکســت دارید یا نــه. گاهی ما 
موفقیت را یک مفهــوم غیرواقعی 
تصور می کنیــم و بر مبنــای این 
تعریف، به اشــتباه فکــر می کنیم 
شکست خورده ایم. اگر نگاه معقول 
داشته باشــید، باید ببینید نسبت 
به ابتدای مســیر چقدر پیشــرفت 
داشته اید، نه اینکه لزوماً و حتماً تا 
آخرین نقطه مــورد نظر پیش رفته 
باشــید. درواقع بهتر است در نگاه 
خود به ســطح موفقیــت انعطاف 
داشته باشــید. نگاه ســنتی به هر 

فعالیــت و هدفــی و عدم انعطاف 
نســبت به تغییرات احتمالی باعث 
شکست می شود. پس آماده تغییر 
تعریف هایتان از مفاهیم باشــید و 
روی باورهای اولیه تعصب نداشته 
باشــید. از شکســت خود داستان 
درســت نکنید. آن را بزرگ نکنید. 
این یک رویداد معمولی است که در 
تمام معامالت، اهداف، برنامه ها و هر 
مسیر مورد انتظار شما، ممکن است 
اتفاق بیفتد. گاهی شکست کمک 
می کند ما بفهمیم از ابتدا مسیر را 
اشتباه آمده ایم و قبل از اینکه به انتها 
برسیم جلوی اشتباهات بزرگ تر را 

می گیریم.

اگر قرار باشد همین که شکســت خوردیم، خودمان را آخر راه بدانیم، معلوم 
است که نخســتین شکست به آخرین تبدیل می شــود و دیگر ادامه راه را از 
دست می دهیم. با یک شکست، فعالیت به بن بست نمی رسد. برای ادامه کار 
باید از شکست بگذرید و با نخستین ناکامی دست از کار نکشید. بپذیرید این 
شکست نیست که مانع شما برای رسیدن به پیروزی است بلکه این طرز فکر 
شما درباره شکست است که جلوی شما را می گیرد. جلوی شکست مقاومت 
نکنید. آن را قبول کنید و با آن کنار بیایید تا از ایــن مرحله عبور کرده و به 
راه حل فکر کنید. مسیر شکست را مرور کنید و اشتباهات را پیدا و همان ها 
را جبران کنید. رســیدن به هر هدفی نیاز به دقت، پرداختن به جوانب کار، 
درنظر گرفتن خطرات احتمالی و ضرر، پیش بینی موانع و... دارد. گاهی الزم 
است مدت ها صبر به خرج دهید تا نتیجه بگیرید. خیلی از افراد، اوایل یا وسط 

کار ناامید شده و کنار می کشند و انتظار دارند زودتر به نتیجه برسند.

البته که جمالت انگیزشی مدام می گویند شکست، مقدمه پیروزی است 
و شبیه یک درس شما را راهنمایی می کند اما واقعیت این است که به 
هر حال شکست احساسات ناخوشایند و ناراحتی به همراه دارد. خودتان 
را برای داشــتن احساســات منفی یا عجیب بعد از شکست، سرزنش 
نکنید. در مواجهه با شکست، خجالت، اضطراب، عصبانیت، غم و اندوه 
و شرم، احساساتی هستند که معموالً تجربه می شوند. این احساسات 
ناراحت کننده اســت و گاهی افراد برای فرار از احساســات آزاردهنده 
عاطفی دست به هر کاری می زنند. روش های ناسالم را که برای دوری 
از درد یا کاهش آن در زندگی استفاده می کنید بشناسید و باور داشته 
باشــید که رو آوردن به این نوع مهارت ها یعنی مهارت های مقابله ای، 
بیشتر از آنکه به شما کمک کند، وضعیت شما را بدتر می کند. درک کنید 
که چه احساسی دارید و به خودتان اجازه دهید کمی احساس بدی داشته 
باشید. یادتان باشد که این احساسات ناشی از موقعیتی است که در آن 
قرار گرفته اید، بنابراین با تغییر موقعیت، بسیاری از این احساسات هم 
از بین خواهند رفت و دیگر وجود نخواهند داشت. پس الزم نیست برای 
این احساسات موقتی، با سرزنش کردن روحیه خودتان را تخریب کنید.
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این جنگجویان ماهر

کشور منحصر به فرداتحاد تاریخی

فوتبالیست های مشهورشهر دیدنی

ولز از دوره باستان زیستگاه قوم سلت بود که از سده یک تا 5میالدی مورد تاخت و تاز رومی ها قرار 
گرفتند. این بخش از خاک اروپا تا قرن 5میالدی در سیطره رومی ها بود تا اینکه آرام آرام موردتوجه 
قبایلی همچون آنگل ها، ساکسون ها و ژوت ها قرار گرفت. ولزی ها از ابتدای قرن هشتم به طور رسمی 
وارد جنگ با آنگلوساکسون ها شدند و از آنجا که جنگجویان ماهری بودند، هر بار حمالت همسایگان 
شرقی را خنثی می کردند تا اینکه ولز باالخره در قرن دهم میالدی توسط ارتش انگلیس اشغال شد. 
انگلیسی ها در سال 1282ولز را به طور کامل به تصرف درآوردند و 2 سال بعد با تدوین اساسنامه ای، 

ولز به عنوان بخشی از خاک انگلیس معرفی شد.

ولزی ها تا سال 1400میالدی بارها به مبارزه علیه 
پادشاهی انگلیس برخاستند اما همه قیام ها سرکوب 
شد تا اینکه هنری هفتم در ســال 1485به عنوان 
نخستین شهروند ولزی روی تخت پادشاهی انگلیس 
نشست. او در سال 1536و با »قانون اتحاد« انگلیس 
و ولز را به هم پیوند داد و این اتحاد تاریخی آرامش 
را بین دو کشــور برگرداند. با فروکش کردن آتش 
اختالف با انگلیس و وقــوع انقالب صنعتی در قرن 
17میالدی و اســتخراج از معادن زغال ســنگ و 
تولید آهن و قلع، روحی تازه در کالبد ولز دمیده شد. 
خطوط راه آهن توسعه یافت، جمعیت افزایش پیدا 
کرد و جوامع کوچک جنوب شرقی ولز به شهرهایی 
بزرگ بدل شدند اما وقوع جنگ جهانی اول و افت 
قیمت زغال ســنگ یکباره موجب کسادی اقتصاد 
و بیکاری گسترده در این کشور شــد. ولز از همان 
موقع با تکیه بر درآمدهای حاصل از گردشــگری 
و ایجاد مشــاغلی با تکنولوژی مــدرن، به اصالح 
و احیــای وضعیت اقتصادی پرداخــت و با معرفی 
کاردیف به عنوان پایتخــت در قرن نوزدهم به یک 
کشور مستقل به لحاظ سیاسی و اقتصادی بدل شد؛ 
چنانچه در سال 1997نخستین حکومت خودمختار 

در این منطقه شکل گرفت.

مردم ولز، کشورشان را کاماًل جدا از انگلستان می دانند 
و روی این موضوع اصرار می کنند. آنها روی اصالت شان 
تعصب خاصی دارند و به همین دلیل بیشتر مردم این 
کشور به زبان انگلیسی صحبت می کنند و تنها 20درصد 
آنها به زبان ولزی یا »ولش« مکالمه دارند. ولزی ها عموماً 
افرادی خونگرم و مهربان هستند و از بروز احساساتشان 
دریغ نمی کنند. مثاًل گریه کردن یک مرد برای باخت 
در مسابقات ورزشی امری کاماًل عادی بین مردم است. 
ولز در نگاه اول کشوری ناشناخته به نظر می رسد اما این 
کشور ویژگی های منحصر به فردی دارد که آن را از سایر 
کشورهای اروپایی متمایز می کند. کمتر کسی می داند 
که قلعه کنوی، دومین قلعه بزرگ اروپا در ولز ساخته 
شده است. ادوارد اول در دوران حکومت خود بر ولز بین 
ســال های 1283 تا 1289 میالدی حدود 15میلیون 
پوند برای ساخت این قلعه هزینه کرد. آبشارهای سؤالو 
در ولز با ارتفاع 42متر، بیشترین آمار بازدید از آبشار را 
در کل بریتانیا به خود اختصاص داده اســت. غار »دان 
اراگف«، عمیق ترین غار بریتانیاســت که عمق آن به 
308متر می رسد. پل معلق »ِمنای« در ولز، نخستین 
پل معلق جاده ای در جهان اســت. این پل در ســال 
1826ساخته شــد که در زمان خود طوالنی ترین پل 

جهان بود؛ طول این پل به 386متر می رسد.

11سفارت خانه

نخستین پرسشی که بعد از شنیدن نام کشور ولز ممکن 
است ذهن تان را درگیر کند این است که دقیقًا کجاست؟ 
برای یافتن جواب کافی است تاریخ پرفراز و نشیب بریتانیا را مرور کنید؛ چرا که 
ولز از قرن دهم میالدی، بارها مورد هجوم انگلیسی ها واقع شده و نام این کشور 
با تاریخ بریتانیا گره خورده است. شاید تاکنون عبارات رایجی مثل »ولز انگلیس« 
را شنیده اید و این به معنای یکی بودن ولز و انگلستان نیست. ولز، بخشی متمایز 
از انگلستان به شمار می آید که تاریخ، فرهنگ و حتی زبان و گویش خاص خود 
را دارد. دلیل اینکه عده ای به اشتباه ولز را بخشی از خاک انگلستان می دانند 
این است که تفاوتی بین انگلیس و بریتانیا قائل نیستند. بریتانیا شامل 3کشور 
انگلیس، ولز و اسکاتلند می شود و با اضافه شدن ایرلند شمالی به این کشورها، 
پادشاهی بریتانیا معنی پیدا می کند. بنابراین ولز یکی از کشورهایی است که 

هویت مستقلی دارد اما بخشی از خاک بریتانیا به حساب می آید.

بسته پيشنهادي

بهنام سلطانی

  تاریخ اروپا؛ از قرن 19تا اوایل 
قرن 21

این کتــاب تاریخی، تألیف ســرژ 
برســتاین، مورخ و مدرس مؤسسه 
مطالعات سیاســی پاریس و پی یر 
میلزا، استاد ممتاز دانشگاه و مدرس 
مؤسســه مطالعات سیاسی پاریس 
اســت و تاریخ پرفراز و نشیب اروپا 
از قرن نوزدهم تا روزگار ما را تحلیل 
می کند. کتاب »تاریخ اروپا؛ از قرن 
نوزدهم تا اوایل قرن بیست ویکم« 
یک پشــتوانه تاریخــی مهم برای 
تحلیل بهتر وقایع امروز اروپا به شمار 
می آیــد. در این کتــاب اطالعات 
جامعی درباره اروپــای قرن 19تا 
21و وقایع مهــم آن مثل پیدایش، 
اوج گیری و سقوط اروپای هیتلری، 
فرهنگ های اروپایی در فاصله بین 
دو جنگ، اروپا در »جنگ ســرد«، 
اروپای غربی در دوره پیشرفت و رشد 
و... خواهیــد خواند. عالقه مندان به 
تاریخ به ویژه تاریخ اروپا را به خواندن 

این کتاب دعوت می کنیم.

کتاب

  شجاع دل
این فیلم از شــعری حماســی که 
»بلیند هــری« در قــرن پانزدهم 
ســروده الهام گرفته و مل گیبسون 
به عنوان کارگــردان، تهیه کننده و 
بازیگر اصلی، جریــان اصلی فیلم را 
هدایت می کند. او نقش ســرویلیام 
واالس، یک جنگجوی اســکاتلندی 
قرن ســیزدهمی را بــازی می کند 
که هموطنان خــود را در جنگ اول 
استقالل اسکاتلند علیه ادوارد اول، 
پادشاه انگلســتان رهبری می کند. 
»شــجاع دل« نامــزد 10جایزه در 
مراسم شــصت و هشــتمین جوایز 
اســکار شــد و توانســت 5جایزه، 
شامل اســکار بهترین فیلم، بهترین 
فیلمبرداری، بهتریــن کارگردانی، 
بهتریــن تدویــن صــدا و بهترین 
چهره پردازی را از آن خود کند. دراین 
فیلم عالوه بر مل گیبسون بازیگران 
مطرحی همچون ســوفی مارســیو 
و کاترین مک کورمــک ایفای نقش 
کرده اند. شــجاع دل نمونه یک فیلم 
تاریخی و تأثیرگذار تمام عیار است که 
همیشه قابل توصیه برای تماشاست.

فیلم

پنجشنبه

شماره 167
2  تیر 1401 

مستند

  تاریخی ترین شهرهای بریتانیا
این مستند 6قسمتی در سال 2018 
منتشر شده و زمان هر قسمت به طور 
میانگین 60دقیقه است. میزبان این 
مجموعه پروفسور »آلیس رابرتز«، 
محقق مشــهور بریتانیایی است. او 
تاریخ انگلســتان و بریتانیا را غنی و 
منحصر به فرد می داند و با بررســی 
داســتان های قدیمــی شــهرهای 
مختلف، تاریخ بریتانیا را ورق می زند. 
به زعم رابرتــز، هر قســمت از این 
مجموعه مستند برای کشف تاریخ 
و فرهنگ شهرهای مختلف بریتانیا 
کافی است. مســتند »تاریخی ترین 
شهرهای بریتانیا« به بررسی کامل 
زندگی گذشته در شهرهای بریتانیا 
می پردازد و آداب و سنت های مردم 
بریتانیا در قرون گذشته را به تصویر 
می کشد. در ســکانس هایی از این 
مســتند و با اســتفاده از تکنولوژی 
پیشــرفته CGI تاریخچه شهرهای 
مختلف بررسی شده اســت. اگر به 
تاریخ عالقــه دارید، تماشــای این 

مستند را از دست ندهید.

بسیاری از مردم دنیا همواره تاریخ و بقایای قدیمی ترین شهرهایی که به شکل مستمر، زیستگاه 
بشر بوده اند را جست وجو می کنند. اینکه این شهرها در گذشته چطور اداره می شدند و ساکنانش 
از چه راهی زندگی شان را می گذراندند، پرسش هایی است که برای رسیدن به پاسخ آنها باید نتیجه 

کنکاش های تاریخ نگارها را مطالعه کرد. سؤال مهم تر دیگر این است که این شهرها هنوز هم زنده اند 
و ساکنانش به زندگی خود ادامه می دهند یا نه؟ این گزارش، قدیمی ترین شهرهای جهان را معرفی 

می کند و به پرسش هایی از این دست پاسخ می دهد.

بیروت )لبنان(  /  عروس خاورمیانه
بیروت از مراکز مهم فرهنگی در شرق جهان عرب است؛ شهری کهن و باستانی که از 
سده پنجم پیش از میالد مسیح محل زیست انسان بوده و آرام آرام به مرکز بازرگانی 

فینیقی ها بدل می شود. این شهر در دوران باستان و در عصر امپراتوری های سلوکیان، 
رومیان و بیزانس شکوفا شد و رشد کرد. این شهر که روزگاری پاریس خاورمیانه 
خوانده می شد، در خالل جنگ های داخلی لبنان صدمات بسیاری دید و بناهای 

تاریخی هم آسیب دیدند اما مورد مرمت قرار گرفتند. بیروت از قدیمی ترین شهرهای 
خاورمیانه به شمار می آید.

اریحا )فلسطین(  /  شهر 11هزار ساله
اریحا، قدیمی ترین شهر دنیاست که به شکل پیوسته، محل سکونت انسان بوده 
است. بنا به گفته منابع تحقیقی، باستان شناسان پس از حفاری در اریحا، بقایای 20 
سکونتگاه را که قدمت شان به 11هزار سال قبل برمی گردد کشف کردند. ساکنان اولیه 
این منطقه چه زمانی در آن ساکن شدند؟ 9هزار سال قبل از میالد مسیح. این شهر، در 
کرانه غربی رود اردن کشف شد و هم اکنون محل زندگی بیش از 20هزار نفر است. با 
این حساب تردیدی وجود ندارد که اریحا قدیمی ترین شهر دنیاست.

کرکوک )عراق(  /  پایتخت باستانی
کرکوک در فاصله 240کیلومتری شمال بغداد و در منطقه ای بنا شده که در گذشته، 

پایتخت باستانی تمدن آشور بوده است. اهمیت استراتژیک کرکوک ابتدا توسط 
بابلی ها و بعدها توسط مادها کشف شد؛ یعنی گروه هایی که این شهر را در گذشته 
کنترل می کردند. ویرانه های یک قلعه باستانی 5هزار ساله همچنان در این منطقه 
به چشم می خورد. کرکوک هم اکنون به عنوان مرکز فرماندهی صنعت نفت عراق 
به حساب می آید. ساکنان اولیه  کرکوک 2200سال پیش از میالد مسیح در این 

منطقه زندگی می کردند.

حلب )سوریه(  /  ویرانه های باستان
حلب حدود 4300سال قبل از میالد مسیح شکل گرفته است. حاال که شهر باستانی حلب 
جای خود را به شهری جدید و مدرن داده، دیگر امکان بررسی مدام توسط باستان شناسان 
به سختی فراهم می شود اما باستان شناس ها می گویند حلب از حدود 800سال قبل از 
میالد مسیح تا قبل از اینکه بین آشوریان، یونانیان و ایرانی ها دست به دست شود، تحت 
کنترل »هیتیت«ها بوده. این شهر بعدها توسط رومی ها، بیزانسی ها و اعراب اشغال شد 
و توسط مغول ها و عثمانی ها مورد محاصره قرار گرفت. بسیاری از شاهکارهای معماری 
شهر، به خاطر درگیری ها و مناقشات تاریخی ویران شده است.

بلخ )افغانستان(  /  مادر شهرها
بلخ که نزد یونانیان باستان به نام »بکترا« شناخته می شود، در شمال افغانستان 
واقع شده و اعراب، لقب »مادر شهرها« را به آن داده اند. این شهر، بین سال های 

1900تا 2500قبل از میالد مسیح و پیش از شکوفایی امپراتوری پارس و ماد به اوج 
خود رسیده بود. این شهر پایتخت دولت یونانی بلخ بود. بلخ نخستین مرکز باستانی 

بودیسم، اسالم و زرتشت و یکی از شهرهای مهم والیت خراسان در گذشته بوده 
 است. مارکو پولو، جهانگرد مشهور ایتالیایی، بلخ را به عنوان »شهری باشکوه و بزرگ« 

توصیف کرده  است.

شوش )ایران(  /  یادگار پارسی ها
این شهر تا قبل از اینکه تحت سلطه آشوریان دربیاید، پایتخت امپراتوری عیالم بود. 
براساس یک افسانه یونانی که توسط آسکلیوس نوشته شده و قدیمی ترین متن موجود 
در تاریخ تئاتر محسوب می شود، شوش بعدها توسط کورش هخامنشی اشغال شد و 
این آغاز سلطه پارسیان بر این شهر تاریخی بود. گفته می شود ساکنان اولیه شوش 
حدود 4200سال پیش از میالد مسیح در این منطقه می زیستند. شهر باستانی 
شوش از مراکز تمدن قدیم و پایتخت چند هزار ساله عیالمیان و پایتخت زمستانی 
هخامنشیان بوده  است.

آتن )یونان(  /  مهد تمدن
این شهر مملو از یادبودهای یونانی، رمی، بیزانسی و عثمانی است و میراث آتن، 

به عنوان مهدتمدن غرب و زادگاه دمکراسی به حساب می آید. در سال 480پیش از 
میالد مسیح، ارتش هخامنشی به یونان یورش برد و در شهر آتن رژه رفت اما ناوگان 

دریایی هخامنشی در نبرد ساالمیس شکست خورد. تاریخ نگارها، آتن را نخستین شهر 
یونان از لحاظ قدرت و فرهنگ در زمان پریکلس، دولتمرد، سخنور و ژنرال برجسته 

و تأثیرگذار آتنی می دانند. گفته می شود نخستین انسان ها حدود 1400سال قبل از 
میالد مسیح در این شهر زندگی می کردند.

فیوم )مصر(  /  هدیه رودخانه
این شهر در جنوب غربی قاهره واقع شده و امروزه به عنوان بخش کوچکی از شهر 
باستانی »کوروکودیلوپولیس« در نقشه مصر دیده می شود. فیوم از معدود شهرهای 
باستانی است که ساختار خودش را تا حد زیادی حفظ کرده و از بازارهای متعدد 
و بزرگ، مساجد و حمام های سنتی تشکیل شده است. ساکنان نخستین فیوم 
حدود 4هزار سال پیش از میالد مسیح در این منطقه زندگی می کردند. هرودوت، 
تاریخ نویس یونانی درباره  این شهر می گوید: »فیوم یک شهر حاصلخیز و ثروتمند 
است و همه این ثروت هدیه رودخانه است«.

واراناسی )هندوستان(  /  قدیمی تر از تاریخ
این شهر که در غرب رود گنگ واقع شده و تحت عنوان بنارس هم شناخته می شود، 

یکی از مناطق بسیار مهم و مقدس برای هندی ها و بودایی ها به شمار می آید. براساس 
افسانه ها، واراناسی، توسط شیوا، خدای هندوها و حدود 5هزار سال قبل تأسیس شده 
اما محققان بر این باورند که قدمت این شهر به 3هزار سال قبل برمی گردد. کاشی یکی 
دیگر از نام های این شهر است که ظاهراً از نام یکی از قبایل آریایی نژاد آن منطقه گرفته 

شده. مارک تواین، می گوید این شهر از تاریخ، سنت و حتی افسانه ها هم قدیمی تر 
است.

پلوو دیو )بلغارستان(  /  مرکز فرهنگی
پلوو دیو، دومین شهر بزرگ بلغارستان است و قبل از اینکه به یک شهر بزرگ بدل 
شود، زیستگاه گروهی از قبایل هندی- اروپایی بود. این شهر، بعدها و قبل از اینکه 
به عنوان بخشی از خاک بلغارستان قلمداد شود، به دست بیزانسی ها و عثمانی ها افتاد. 
پلوو دیو، یک مرکز بزرگ فرهنگی است و بقایای دوره باستان مثل یک قنات رمی و 
 یک حمام قدیمی عثمانی در آن دیده می شود. لوسین نویسنده رمی درباره 
پلوو دیو گفته: »این بزرگ ترین و دوست داشتنی ترین شهر دنیاست. زیبایی های آن از 
دوردست ها می درخشد و به چشم می آید«.

معرفی تاریخی ترین 
کهن دیاراشهرهای دنیا

دانستنی هایی درباره کشور ولز 
که بعد از 64سال به جام جهانی صعود کرد 

و یکی از تیم های همگروه ایران است

پایتخت قلعه جهان

کاردیف که در جنوب شرقی ولز واقع شده در 
سال 1955به عنوان پایتخت این کشور انتخاب 
شد. از آن موقع تاکنون پروژه های زیادی برای 
بهبود شــرایط زندگی در این شهر بندری به 
ســرانجام رســیده و در کنار بناهای تاریخی 
که از قرن هفدهم تا قرن بیســتم و به موازات 
شکوفایی اقتصاد ولز ساخته شد، زیبایی های 
این کشــور را دوچندان کرده است. بازسازی 
استادیوم ورزشی هزار ساله »هزاره« و »مرکز 
هزاره آینده« که تاریخ ولــز را روایت می کند، 
ازجمله پروژه های عظیمی است که در کاردیف 
به سرانجام رسیده است. مرکز هزاره آینده در 
قلعه قرن یازدهمی کاردیف ساخته شده است. 
موزه ملی کاردیف هم معموال طال و جواهرات 
منحصر به فرد و نایاب را در معرض دید عموم 
قرار می دهد و به همین خاطر شهرت جهانی 
دارد. به طور کلی کاردیف، شــهری است که با 
بناهای تاریخی و قلعه های پرتعداد شــناخته 
می شود. کاردیف، بخش باستانی ولز است که 
آن را با نام »شــهر جادو« هم می شناسند. نام 
کاردیف در زبان ولزی به معنی »دژ تاف« است 
و تاف نام رودخانه ای اســت کــه در پای قلعه 
کاردیف جریان دارد. طبق آمار رسمی، شمار 
گردشگران شهر کاردیف در سال 2020، بیش 

از 15میلیون نفر برآورد شده  است.

ولز فرهنگ ورزشــی خاصی دارد و مردم این کشــور از 
این نظر هم خودشــان را از انگلیســی ها جدا می دانند. 
ورزش »کاناپــان« نوعی فوتبال اســت کــه در قرون 
وسطی رواج داشت و با تغییر قوانین به راگبی بدل شد. 
ولزی ها به شــکل جنون آمیزی طرفدار راگبی هستند 
و نخستین مسابقه راگبی بین انگلســتان و ولز در سال 
1881برگزار شده است. از آن موقع تاکنون این دو کشور 
رقبای سرسخت یکدیگر هســتند، به طوری که مردم 
ولز، ســالگرد بردهای تاریخی در برابر انگلیس را جشن 
می گیرند. فوتبال هم در ولز طرفداران بی شماری دارد 
و بسیاری از ســتاره های فوتبال این کشور در بهترین 
تیم های فوتبال اروپا توپ زده اند. از رایان گیگز، اسطوره 
باشگاه منچســتریونایتد می توان به عنوان مشهورترین 
فوتبالیست تاریخ ولز نام برد. او دومین بازیکن پرافتخار 
تاریخ فوتبال با 36 جام رســمی است. ایان راش، گرک 
بلمی و مارک هیوز را هم می توان در فهرست ستاره های 
سال های نه چندان دور فوتبال ولز برشمرد اما بدون شک، 
مهم ترین ستاره تیم ملی فوتبال ولز گرت بیل ستاره رئال 
مادرید است. او در سال 2013با مبلغ 100میلیون یورو 
به رئال مادرید پیوســت و چند روز قبل بود که در بازی 
پلی آف جام جهانی 2022در برابر اوکراین درخشــید تا 
ولز بعد از 64سال برای دومین بار راهی جام جهانی شود. 
ولز در جام جهانی قطر با ایران همگروه است و رویارویی 
با گرت بیل و دیگر ستاره های فوتبال ولز مردم ایران را 

بیشتر با این کشور آشنا خواهد کرد.

قلعه ترسناک
ولز کمی بیش از 3میلیون نفر جمعیت دارد و مساحت آن 20هزار کیلومترمربع است. این کشور 
نسبتاً کوچک که جمعیت محدودی هم دارد، قلعه های تاریخی متعددی را در دل خود جا داده و 
به همین دلیل ولز را پایتخت قلعه جهان می دانند. طبق آمار و ارقام های منتشر شده 427قلعه 
پراکنده در بریتانیا به ثبت رسیده و از این تعداد 200قلعه در کشور ولز واقع شده است. نیمی از 
این قلعه ها مخروبه مانده اند و به تدریج از بین رفته اند و نیمی دیگر مرمت شده اند و نام بسیاری 
از آنها به عنوان میراث فرهنگی ثبت شده است. از معروف ترین قلعه های ولز می توان به قلعه 
تاریخی کنوی اشاره کرد اما بسیاری از گردشگران خارجی سرکشی به قلعه ترسناک گوریچ 
در شمال ولز و جست وجو برای پیدا کردن سرنخ هایی درباره افسانه های معروف در این مکان 
را ترجیح می دهند. قلعه گوریچ 128اتاق دارد و طول دیوارهای آن به 14کیلومتر می رسد. مردم 
ولز، راه پله مرمری این قلعه را اسرارآمیز می دانند و احتماالً به همین دلیل طی 2دهه اخیر بالغ 
بر 10میلیون نفر از آن دیدن کرده اند. ولزی ها داستان های وهم آلود زیادی درباره قلعه گوریچ 

روایت می کنند که مشهورترین آن از وجود ارواح در این قلعه حکایت دارد.



کتاب  خانه 12

شهید احمدرضا احدی

انتخاب بین پزشکی و شهادت
احمدرضــا احــدی در آبــان ســال 1345در اهواز 
متولــد شــد. همزمان بــا آغــاز جنــگ تحمیلی، 
به عنــوان مهاجر جنگی همــراه خانــواده به مالیر 
رفت و در رشــته علوم تجربی در دبیرســتان دکتر 
شــریعتی به ادامــه تحصیــل پرداخت تــا آنکه در 
 ســال ۶3 موفق به کســب دیپلم شــد. در سال ۶4 
در کنکــور سراســری تجربــی رتبه اول را کســب 
کرد و در رشته پزشــکی در دانشــگاه شهید بهشتی 
تهران پذیرفته شــد. او نخســتین بار در سال ۶1 به 
جبهه رفــت و در عملیات رمضان شــرکت کرد و در 
 همین عملیات مجروح شــد. در دوران دانشــجویی
 با اینکه به عنوان یک استعداد برتر، می توانست آینده 
خود را به عنوان یک پزشــک ماهر رقم بزند، دست به 

 یک انتخاب سخت و متفاوت زد و قدم در مسیر شهادت گذاشت. احمدرضا احدی سرانجام 
در شــب 12بهمن مــاه ســال ۶5بــه شــهادت رســید و پــس از 15روز، پیکــرش 
 بــه شهرســتان مالیــر بازگردانــده و در آرامــگاه عاشــورای مالیــر بــه خــاک 

سپرده شد.

بگو ببارد باران
همچون رود جاری

استاد سعید نفیسی
گاه پسر بر پدر اشهر می شود. پدر می تواند بزرگی باشد 
صاحب نام اما پسر آنچنان ســرعت می گیرد که بر نام او 
ســایه ای بلند می اندازد. کم نیستند در تاریخ، فرزندانی 
که بر پدران خود اشهر شدند و بدون شک سعید نفیسی 
یکی از آنان است. نمی توان از نفیســی سخن گفت اما 
یادی از پدر بزرگوارش نکرد. علی اکبر نفیسی مشهور به 
ناظم االطباء، پزشک حاذق عهد مظفرالدین شاه در کنار 
حرفه خود لغت نویس بود و فرهنگ نویس. استاد سعید 
نفیســی، فرزند ناظم االطباء بزرگ از رجال ادب و شعر 
فارسی است. بسیاری از مردمان زمانه اش با نوشته های او 
آشنا بودند. نوشته های این محقق، ادیب، منتقد، مترجم، 
زبان شــناس و روزنامه نگار به کتاب محدود نمی شــود. 

ایشان نوشتن را دوست می داشت و برای هر مجله، نشریه و روزنامه ای مقاله می نوشت. به همین 
دلیل بسیاری از نوشته هایش با مسائل روز پیوند داشت و در زندگی مردم جاری بود. شخصیت 
چندوجهی، کثرت آثار و حجم فراوان فعالیت های فرهنگی سعید نفیسی در داخل و خارج از کشور، 
می طلبد که این شخصیت طراز اول عرصه ادب و فرهنگ ایرانی از دریچه نگاه محققان و معرفی 

برخی آثارش بهتر شناخته شود.

درنگی بر زندگی
پروانه وثوق

مادر  ترزای ایران
همسایه ها دیگر صدای ماشین قدیمی اش را می شناختند. 
از بس کــه هر روز از مطبــش در مرکز شــهر، آمده بود 
بیمارســتان تا بچه ها را ویزیت کند. زمانی شاگرد دکتر 
قریب بود در دانشگاه تهران و بعد رفته بود به اروپا و آمریکا 
تا تخصص و فوق تخصص خون و سرطان کودکان بگیرد. 
خانم دکتر عاشق وطنش بود و پشــت پا زده بود به همه 
پیشنهادهای شغلی در آن ســر دنیا. خدمت به کودکان 
ایران را با هیچ چیز دیگری عوض نمی کرد. در دانشــگاه 
درس می داد و سرپرســتی داوطلبانه کودکان سرطانی 
بیمارستان محک را هم برعهده داشت. او را »مادر ترزای 
ایران« لقب داده بودند. او هرگز هدیه کودکانی را که برای 
معالجه شان می رفت، فراموش نمی کرد؛ هدیه ای کوچک 
اما پرمهر که گاهی عروسکی بود که با دستانش بافته بود. 

این هدایا کودکان را بی نهایت خوشحال می کرد و تحمل دردهای بی پایان شان را راحت تر. خانم دکتر 
از هیچ تالشــی برای مداوای کودکان دریغ نمی کرد. پس بی دلیل نبود او را »فرشته نجات کودکان 
سرطانی ایران« بنامند. وقتی هم که بچه ها را ترک کرد و به آسمان ها رفت، خیابانی را در همان حوالی 

به نامش کردند تا یادش جاودان بماند، خیابان »پروفسور پروانه وثوق«.

قاب روایت

زندگی هر کس داستانی دارد که احتماالً روایت های جذابی در آن پیدا می شــود اما وقتی از زندگی نخبگان صحبت می کنیم، دیگر فقط با یک 
داستان زندگی معمولی روبه رو نیستیم. چهره های افتخارآفرین که نامشان در تاریخ ماندگار شده، مسیر پر فراز و فرودی را پشت سر گذاشته اند تا 
به عنوان یک نخبه در حوزه فعالیت خود، بر توسعه و پیشرفت کشور و خدمت به مردم اثر بگذارند. نویسندگان زیادی تالش کرده اند با روایت داستان زندگی این نخبگان، 
تالش های آنها را در دنیای ادبیات ثبت و ماندگار و به شناساندن این افراد به نسل های بعد کمک کنند. سراغ 3نویسنده از میان پژوهشگران و نویسندگانی رفته ایم که 

این روزها در بنیاد ملی نخبگان، روایت های خواندنی از زندگی نخبگان را در قالب های ادبی مختلف ثبت می کنند.

بسته پيشنهادي

نیلوفر ذوالفقاری

  زندگی نامه ی خودنوشــت 
نلسون ماندال

نلســون ماندال، همان رهبــر نامدار 
و خوش قلب آفریقا، کســی است که 
دنیایی که آرزویش را داشــت ساخت. 
او جنگید و درد کشــید و تحمل کرد، 
اما از تالش دست نکشید. ماندال همان 
کسی اســت که بارها و بارها در روال 
زندگی اش عشــق را می تــوان دید. او 
در زندگی نامه خودنوشــتش، از مسیر 
جالب رسیدن به آرزوها و آرمان هایش 
صحبت می کند. چطور موفق شد؟ با چه 
توجیهی خودش را در بین آن همه ظلم 
و سختی و شکنجه ســرپا نگه داشت؟ 
در ایــن کتاب، به خوبی بــا روحیات و 
باورها و نحوه زندگی او آشــنا خواهید 
شد. این کتاب مجموعه ای از نامه ها و 
دست نوشته هایی است که در کنار هم 
براساس تاریخ قرار گرفته اند و مخاطب 
دقیقاً به آن روزها می رود و زندگی را در 
آن روزها تجربه می کند. این کتاب که 
توسط انتشارات قطره منتشر شده، یکی 

از بهترین کتاب های زندگی نامه است.

كتاب

  بازی تقلید
آلن تورینگ را یکــی از نوابغ ریاضی و 
رایانه و پدر محاســبه نویــن و هوش 
مصنوعی می دانند. او یکــی از معدود 
دانشــمندانی اســت که توانســت با 
بهره گیری از هوش خود پیام های نظامی 
کدگذاری شــده ارتش نــازی آلمان را 
در طول جنگ جهانی دوم با ماشــین 
رمزگذاری انگیما رمزگشایی کند و به 
همین دلیل او را یکی از قهرمانان جنگ 
جهانی دوم می دانند. از دســتاوردهای 
مهم او ارائه ماشــین تورینگ است که 
خیلی هــا آن را ازجمله ماشــین های 
پیچیده اختراع شــده برای محاسبات 
می دانند. تورینگ در زندگی شخصی اش 
با مشکالت فراوانی دســت و پنجه نرم 
می کرد. فیلمی به نام »بــازی تقلید« 
بــه کارگردانی مورتن تیلدام ســاخته 
شــد که به داستان رمزگشــایی های 
تورینگ از پیام های نظامی ارتش نازی 
اختصــاص دارد. این فیلم تحســین 
منتقدان و مخاطبان را در پی داشــت. 
بندیکت کمبربچ که با بــازی در نقش 
شرلوک هولمز شهرتی جهانی برای خود 
به دست آورده در نقش آلن تورین خوش 
درخشــید و نامزد جوایز معتبری چون 

بفتا، گلدن گالب و اسکار شد.

فیلم

  سرزمین نخبگان
موضوع این مستند انعکاس شرایط 
رو به رشــد کشــور و نمایش حضور 
دانشــمندان و محققان موفق ایرانی 
اســت که با تــالش و دانــش خود 
توانسته اند رتبه های علمی مختلفی 
را درســطح کشــور و جهان به خود 
اختصاص دهند، که توسط »آنکیستا 
بهجتی« زبان گردانی و زیرنویس شده 
است. مستند »ســرزمین نخبگان« 
که در شــبکه افق تولید شــده، در 
هر قســمت یکی از مفاخــر علمی و 
ادبی از نقاط مختلــف ایران را مقابل 
دوربین برده اســت. هر قســمت از 
ایــن مســتند 40دقیقه اســت. در 
قســمت های مختلف این مستند، با 
زندگی چهره های برجســته علمی 
آشنا می شویم که برخی از آنها مشهور 
و شناخته شده هستند و برخی از آنها 
در سکوت به مدارج باالی علم و افتخار 
رسیده اند. این مستند در سایت شبکه 

مستند قابل دسترس است.

مستند

پنجشنبه
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آثار متعددی برای آشنایی با زندگی نخبگان با قلم 
و نویسندگان ادبی منتشر می شود

روایت ماندگاری

    چه ویژگی ای از این شخصیت 
برای شما پررنگ بود؟

شهید احمدرضا احدی، شخصیتی چندوجهی 
دارد و اینطور نیســت که فقط یک نکته خاص 
درباره او مهم باشد. او رتبه اول کنکور پزشکی 
را در ســال ۶4کســب کرده، نخبه پزشکی و 
جزو اســتعدادهای برتــر بوده و ایــن یکی از 
ویژگی های شــاخص او اســت. عالوه بر این او 
دستی بر قلم داشته و اهل نوشتن بوده است. در 
دست نوشته هایی که از او به جا مانده می بینیم 
که جزئیات را بسیار زیبا به تصویر کشیده و نگاه 
زیبابینی دارد. در همــان روزهای وقوع جنگ 
تحمیلی که شرایط عادی نیست، از رقت آورترین 
صحنه ها، زیباترین توصیف ها را انتخاب کرده 
است؛ مثاًل خونی که از سر هم رزمش می چکد 
را به غنچه گلی که باز شــده تشبیه می کند اما 

زندگی این شهید یک نکته جذاب و ویژه دارد.
    آن نکته جذاب چیست؟

یک انتخاب اســت. احمدرضا احدی یک نخبه 
علمی اســت، اما انتخاب می کند که به جبهه 
برود. براساس دست نوشــته هایش، فضای آن 
روزهای دانشــکده پزشکی بر کســب عنوان 
دکتری متمرکز است و از موضوع جبهه و جنگ 
دور است. با این حال شهید احدی با وجود اینکه 
بیش از همه استحقاق رسیدن به عنوان دکتری 
را داشته، انتخاب ســختی می کند و به جبهه 
می رود. او اهل مطالعه و مباحثه بوده و اینجاست 
که این انتخاب پررنگ تر می شود. در نهایت هم 

سال ۶5به شهادت می رسد.
    چــرا از بیــن نخبگانــی که 
می توانســتید راوی زندگی آنها 
باشید، این شــخصیت را انتخاب 

کردید؟
جز ویژگی هایی که گفتم، دلیــل انتخابم این 
بود که من از سال ها قبل از نوشتن این کتاب، با 
دست نوشته های احمدرضا احدی زندگی کرده 
بودم. سال 137۶بود که این دست نوشته ها را 
خواندم و از نظر روحی ارتبــاط عمیقی با این 
نوشته ها پیدا کردم. حس می کردم این نوشته ها 
زنده است و روح دارد. وقتی بنیاد ملی نخبگان 
پیشنهاد روایت زندگی این شهید را مطرح کرد، 
با آن پیشینه ذهنی ای که داشتم با اشتیاق کار 

را پذیرفتم.
    نوشــتن این زندگی نامه چه 

مسیری را طی کرد؟
در یک کار مستند، نخستین مرحله پژوهش و 

تحقیق است. شــخصی که درباره او می نوشتم 
یک شهید معاصر است و کار هم مستندنگاری 
است نه داستان نویســی. روی این نکته تأکید 
دارم که کتاب یک مستند روایی است و نه یک 
داســتان. روایت ها خودساخته و حاصل تخیل 
نیست بلکه روایت واقعی زندگی آن فرد است. 
من دست نوشــته های شــهید را بارها خوانده 
بودم اما ابهاماتی در این نوشته ها وجود داشت؛ 
مثاًل از یک منطقه عملیاتی نام برده شــده بود 
اما نمی دانســتیم که آنجا چه اتفاقی افتاده یا 
شخصیتی به نام پسرک در نوشــته ها بود که 
نمی دانستیم کیست؟ نیاز بود که مصاحبه هایی 
انجــام شــود. از مصاحبه هایی که مؤسســه 
سابقون با خانواده و دوستان شهید انجام داده 
و مصاحبه های تکمیلی استفاده کردم و وقتی 

نقاط ابهام برطرف شد، نوشتن را شروع کردم.
    در نوشتن این زندگی نامه چه 

مالحظاتی را درنظر گرفتید؟
وقتی درباره یک شخصیت معاصر می نویسی که 
خانواده و اطرافیانش هنوز در دسترس هستند، 
نمی توانی هر موضوعی را به فرد نســبت دهی 
چون بسیار طبیعی اســت که این افراد بگویند 
شخصی که روایت شده، پسر یا برادر آنها نیست. 
پژوهش در این نوع کار باید خیلی عمیق باشد 
تا شخصیت فرد همانطور که بوده منتقل شود. 
در متن تالش کردم مسیر »شدن« را نشان دهم 
چون به نظرم این شخصیت مسیری را طی کرده 
تا به این نقطه برسد. در نوع نگارش متن، زاویه 
دوم شخص مخاطب را انتخاب کردم که زاویه 
دید ســختی اســت و در تمام نثر، باید ویژگی 
شاعرانگی حفظ شود. از آنجا که خواننده حضور 
مســتقیمی در متن ندارد، نوشــته ها به متن 
ادبی نزدیک می شــود و ممکن است مخاطبی 
که به خواندن کتاب های معیار عادت کرده، با 
متن ارتباط برقرار نکنــد. با این حال من اصرار 
داشتم این زاویه دید را به کار بگیرم چون خود 
 شهید در دست نوشــته هایش از همین روش 

استفاده کرده است.
    نوشتن این کتاب چقدر زمان برد؟

پژوهش و نوشــتن کتاب یک ســال زمان برد. 
اولین بار کتاب در سال 93توسط بنیاد نخبگان با 
عنوان »شعاع بی نهایت« منتشر شد. بعد توسط 
ناشر خصوصی با عنوان »بگو ببارد باران« روانه 
بازار کتاب شد. به تازگی هم نسخه صوتی کتاب 
به همت دانشــجویان دانشگاه صنعتی همدان 

آماده شده است.

مرضیه نظرلو، نویسنده روایت زندگی 
شهید احمدرضا احدی، نخبه پزشکی

نقطه عطف زندگی شهید، یک انتخاب بود

مرضیه نظرلو، کارشناس ارشــد ادبیات فارسی است. 16سال است که در حوزه 
پژوهش و تحقیق فعالیت می کند و بیشتر فعالیتش در حوزه دفاع مقدس بوده 
و به ادبیات شیعی پرداخته اســت. 13عنوان کتاب به قلم او تا به حال منتشر 
شــده و هر کدام درباره یکی از شــخصیت های نخبه و برجسته در حوزه های 
گوناگون اســت. او همکاری با بنیاد نخبگان را از 10ســال پیش شروع کرده و 
 کتاب »بگو ببارد بــاران«، روایت او از زندگی شــهید احمدرضا احدی، نخبه 

پزشکی است.

    ایده »قاب روایت« از کجا آمد؟
قاب های روایــت به صورت مرتــب، در مدت 
یک ســال و نیــم در خبرگزاری ایبنا منتشــر 
شده اســت. ایده این کار از اینجا آمد که فکر 
کردیم اطالعات نســل جوان ما، از نخبگان و 
زندگی آنها کامل نیســت. حتی فرهیختگان 
و دانشــگاهیان هم گاهی اوقات با بسیاری از 
این چهره هــای اثرگذار آشــنایی ندارند. قاب 
روایت همانطور که از نامش پیداست، روایتی 
است که در یک قاب جا می شود. همانطور که 
می توانیم در یک عکس، کلیتی را از موضوعی 
فهم کنیم، با روایتی کــه از زندگی یک نخبه 
انتخاب شــده، شــناختی اجمالی یا نقطه ای 
درباره او به مخاطب ارائه می شود. بنابراین قاب 
روایت، روایتی 150کلمه ای است که در آن به 
یک جلوه اثرگذار از زندگی نخبه اشاره می کند. 
سعی کردیم نخبه های مختلف انتخاب شوند و 
تنوع را رعایت کنیم. در این انتخاب، نخبه فردی 
است که ظرفیت علمی، ادبی، فرهنگی، فناوری 

یا مهارتی دارد و اثرگذار جلوه کرده است.
    این جلوه های به خصوص چطور 

برای روایت انتخاب می شوند؟
روایت یک بخــش از زندگی نخبــه، نیازمند 
مطالعات عمیق اســت. نویســنده به جلوه ای 
از زندگی نخبــه می پردازد که بــرای خواننده 
اثرگذار است و تصویری از روحیات کلی نخبه 
معاصر ارائه می دهد؛ مثاًل درباره قیصر امین پور، 
روایت ماجرایی را انتخاب کــردم که به اردوی 
برگزیدگان مقاالت ادبی در دبیرستان مربوط 
اســت. قیصر امین پور برای اینکه دوستش هم 
با او در اردو همراه شود و رأی داوران را به دست 
بیاورد، متن سبک تر و ساده تری می نویسد. این 
جلوه از زندگی این نخبه ادبی، لوطی گری او را 

نشان می دهد.
    روایت یک بخش از زندگی یک 
نخبه، هنگام نگارش چه مالحظاتی 

دارد؟
سعی کردم نوشــتار ادبی، برای دانش آموزان 
سال های آخر تحصیل قابل فهم باشد. در واقع 
نوشته ها عالوه بر فاخر بودن، ویژگی قابل فهم 
بودن و سادگی را حفظ کرده اند. در این روایت ها، 
از ارائه های ادبی و مولفه های داستان نویســی 
مثل تعلیق هم بهره گرفته ام؛ مثاًل وقتی روایت 
زندگی عباس یمینی شــریف را می خوانیم، تا 
انتهای متن نمی دانیم که دربــاره کدام نخبه 
حرف می زنیم؟ به نظرم قــاب روایت، آغازی بر 

کارهای مدون جدی و بیشتر در این حوزه است.
    از مخاطبان چــه بازخوردی 

گرفتید؟
در زمان انتشــار قاب هــای روایــت در ایبنا، 
مخاطبــان زیــادی ایــن متن های کوتــاه را 
می خواندند. بعضی از روایت هــا هم در فضای 
مجازی منتشر شد و معموالً با استقبال مواجه 
شــدیم. مجموعه این 100روایت به زودی در 
قالب یک کتاب منتشر خواهد شد تا مخاطبان 
بیشــتری بتوانند با خواندن ایــن روایت ها، با 

زندگی و شخصیت نخبگان آشنا شوند.
    به نظر شما ثبت روایت از زندگی 
نخبگان و چهره های اثرگذار چه 

ضرورتی دارد؟
ما نسبت به بزرگان کشورمان یا آشنایی نداریم و 
یا آشنایی ما ناقص است و یا آشنایی منحرف شده 
وجود دارد. با این حال که ما مردمان قدرشناسی 
هســتیم، نتوانســته ایم آنطور که باید و شاید 
نخبگان را به نســل های جدید معرفی کنیم. 
این قاب ها، چون کوتاه هستند زمان زیادی از 
مخاطب نمی گیرند و از آنجا که به شــکل یک 
روایت با قلم داســتانی منتشر شــده اند، برای 
مخاطب جذابیت دارند. به اعتقاد من همچنان 
که ریاضیات، مادر علوم نامیده می شود، ادبیات 
مادر فنون و هنر اســت و اولویت برای معرفی 

نخبگان، رفتن سراغ ادبیات مستند است.
    فیلم ها و مســتندهای زیادی 
درباره چهره های مهم دنیا ساخته 
شده، به نظر شما فعالیت هایی که 
در این حوزه در کشــور ما انجام 

شده در چه سطحی است؟
ارزیابی علمی از این موضوع ندارم اما به خصوص 
در حوزه فیلم و مستند، کار ناکرده فراوان داریم. 
با یک مسابقه ســاده آنالین، می توانیم متوجه 
شویم که بچه ها چقدر از چهره های برگزیده و 
نخبه شناخت دارند؟ یا شناختی وجود ندارد، 
یا ناقص اســت یا با انحراف همراه است؛ مثاًل 
پیام هایــی دریافت می کنیم کــه جمله ای را 
به اشــتباه به فرد مهمی نســبت می دهد. ما 
نسبت به کودکان مسئولیم و فعالیت در حوزه 
معرفی نخبگان، جای کار فــراوان وجود دارد. 
خبر دارم که برای ارنست همینگوی، مسابقه 
ســاالنه برای تولدش برگزار می شود یا کرسی 
نیوتن در دانشگاه ها ایجاد شده است. ما هنوز 
 کارهای زیادی در این حــوزه داریم که انجام 

نشده است.

محسن شاهرضایی، پژوهشگر و نویسنده 
»قاب روایت« از زندگی نخبگان

مسئولیم که نخبگان را به نسل جوان معرفی کنیم

محسن شــاهرضایی دکتری ریاضی دارد اما سال هاست عالوه بر تدریس ریاضی در 
دانشگاه ها، به ادبیات جنگ، خاطره نگاری و دایره المعارف نویسی هم مشغول است. 
او ده ها کتاب و مقاله در حوزه ادبیات پایداری و فرهنگ عمومی نوشته و هم اکنون، 
مدیریت دفتر الگوسازی و تکریم نخبگان را در بنیاد ملی نخبگان برعهده دارد؛ دفتری 
که تالش می کند روایت هایی از زندگی نخبگان را برای نسل های آینده جمع آوری و 
ثبت و به ماندگاری یاد و نام این چهره ها کمک کند. شاهرضایی روایت گر 100روایت از 

زندگی نخبگان است که در قالب مجموعه »قاب های روایت« منتشر شده است.

    درباره ایده مقــاالت »درنگی بر 
زندگی« توضیح دهید.

با هدف معرفی و شناســایی نخبــگان به جامعه، 
مخصوصاً نخبگان معاصــر، فعالیت های موازی و 
همزمان آغاز شد؛ از انتشــار روایت های کوتاه، تا 
نوشتن کتاب و ساخت برنامه های رادیویی. به این 
نتیجه رسیدیم که جای یک برنامه جاری و منظم 
که هر  ماه تکرار شود خالی است. به همین دلیل از 
مهرماه سال گذشته، انتشــار مقاالت »درنگی بر 
زندگی« در خبرگزاری کتاب آغاز شد. معموالً روز 
تولد یا درگذشــت بزرگان را برای انتشار مقاالت 

مربوط به آنها انتخاب کرده ایم.
    این نخبه ها چه کسانی هستند؟

تنوع در انتخاب شــخصیت ها رعایت شده است. 
نخبه های علمی، فرهنگی و اجتماعی و اثرگذاران 
این حوزه ها انتخاب شــده اند. بعضــی نخبگان 
اثرمحور هستند، یعنی آثار متعددی از آنها منتشر 
شده است. بعضی دیگر شاگردمحور هستند، یعنی 
شاگردان بزرگی تربیت کرده اند. بعضی دیگر هم 
اثرگذاری جــدی اجتماعی داشــته اند و جریانی 

اجتماعی را شکل داده اند.
    حجم هر مقاله چقدر است؟

هر مقاله بین 2000تا 4000کلمــه حجم دارد. 
واقعیت این است که زندگی این نخبگان آنقدر پربار 
و پر از نکته است که نمی توان در متنی کوتاه تر، به 
همه جنبه های زندگی آنها پرداخت. درباره بعضی 
از این نخبگان، منابع بسیار متعدد شامل کتاب ها، 

پایان نامه ها و تحقیقات مفصل وجود دارد.
    در این مقاالت به چه ویژگی هایی 

از نخبگان توجه کرده اید؟
اولین نکته این اســت که ببینیم فرد نخبه با هر 
توانمندی علمــی، فرهنگــی و اجتماعی، چقدر 
توانسته جریان ساز و اثرگذار باشد؟ چقدر توانسته 

در حوزه فعالیت خود، تغییر و تحول ایجاد کند؟
    در مرحله تحقیق برای نوشــتن 
مقاالت، به نکات جدید و جالب هم 

دست پیدا کردید؟
درباره بعضی از نخبگان، به اطالعاتی دســت پیدا 
کردیم که پیش از آن مطرح نشــده بود. هر کدام 
از این افراد در زندگی شــخصی و خانوادگی هم 
ویژگی های قابل توجه داشته اند؛ مثاًل در تحقیق 
برای نوشتن مقاله درباره دکتر سیدجعفر شهیدی، 
از این نکته باخبر شــدیم که ایشــان پدر شهید 
هستند. کتاب ها و ســخنرانی های متعددی از او 
وجود دارد اما در همه این سال ها هیچ اشاره ای به 
شهادت فرزندش نکرده است. در روایت ها فهمیدیم 

که بعد از شهادت فرزند، توقع و انتظاری از نهادی 
نداشته و گفته فرزندش را تنها در راه رضای خدا از 

دست داده است.
    چند مقاله در قالــب درنگی بر 

زندگی تا به حال منتشر شده است؟
17مقاله تا به حال منتشــر شــده و قرار است هر 

20مقاله در قالب یک کتاب روانه بازار نشر شود.
    شــما تجربــه زیــادی در 
خاطره نویسی و مستندنگاری دارید، 
نوشتن این نوع محتوا چه مالحظاتی 

دارد؟
در کار مستندنگاری هم روایت وجود دارد، اما تنها 
در تعریف کردن زنجیره ای از اتفاقات با داســتان 
اشتراک دارد. روایت ها در مستندنگاری، براساس 
آنچه در واقعیت رخ داده تعریف می شود درحالی که 
داستان نویسی می تواند از تخیل خود استفاده کند. 
در مقاالت »درنگی بر زندگی«، پیوندی بین روایت 
و پژوهش اتفاق افتاده است. منابع متعددی برای 
جمع آوری اطالعات مورد اســتفاده قرار گرفته اما 
سبک نوشتن به گونه ای است که خواننده را جذب 
کند. از منظر فنی، پژوهش اســاس کار ماســت و 
هرچه بیشتر تحقیق کنیم، ابهامات بیشتری شفاف 
می شــود. از منظر ادبی، باید نقــاط عطف زندگی 
افراد را پیدا کنیم چرا کــه در ادبیات، نقطه عطف 
ماجراها اهمیت زیادی دارد. نثری که در این متن ها 
مورد اســتفاده قرار می گیرد، نباید کاماًل پژوهشی 
باشد بلکه باید نثر روان، ســلیس و راحت خوان را 
انتخاب کنیم تا مخاطب عام به راحتی با متن ارتباط 
برقرار کنــد. به عنوان نویســنده، کاماًل منطبق بر 
واقعیت می نویسم و قرار نیست برداشتی از زندگی 
یک نخبه را روایت کنم. مستندنگاری خالی از ادبیات 
نیست و ادبیات کمک می کند روایت جذابیت پیدا 
کند. در این راه از ارائه های ادبی استفاده می شود تا 
خاطرات، معرفی اثر و بخش های پژوهشی همگی 
در کنار هم قرار بگیرنــد و بتوانند مخاطب را با هم 

همراه کنند.
    تا به حــال چه بازخــوردی از 

مخاطبان گرفته اید؟
اوایل مقاالت کمتــر از حاال دیده می شــد اما به 
مرور استقبال بیشتر شــد.  ماه گذشته یک دبیر 
تاریخ با من تماس گرفت و مشــتاق بــود از این 
مقاالت برای شناساندن مشاهیر به دانش آموزان 
استفاده کند. هر چه جلوتر می رویم، بازخوردهای 
بهتری دریافت می کنیم، مخاطب بیشتر این کار را 
می شناسد و من هم در نوشتن مقاالت باتجربه تر 

شده ام.

معصومه رامهرمزی، نویسنده مقاالت 
»درنگی بر زندگی« درباره نخبگان کشور

درنگی بر زندگی، پیوند پژوهش و روایت است

معصومه رامهرمزی متولد 1346درآبادان است. او که در سال های جنگ به صورت 
داوطلبانه در جبهه و بیمارستان های آبادان حضور داشته، خاطرات خودش از آن 
روزها را در کتاب »یکشنبه آخر« منتشر کرده است. با این حال خاطره نگاری تنها 
بخشی از فعالیت های رامهرمزی است. او مدت هاست در بنیاد ملی نخبگان، به 
مستندنگاری و تولید محتوا درباره نخبگان معاصر و چهره های برجسته علمی، 
فرهنگی و اجتماعی می پردازد. مجموعه مقاالت او با عنوان »درنگی بر زندگی«، 

بخشی از این فعالیت هاست.



13زور خانه
فردین معصومی، نایب قهرمان سابق کشتی جهان از 
درخشش ناگهانی فرزندش در کشتی ایران می گوید

پسرم آن 3ثانیه را 
جبران می کند

بعد از درخشش امیرحسین زارع در مسابقات جهانی2021، به نظر می رسد باید 
منتظر ظهور یک پدیده دیگر در جمع مدعیان و تازه واردهای دسته فوق سنگین 
کشتی آزاد باشیم. امیررضا معصومی، کشتی گیری است که این روزها نامش بر سر زبان ها افتاده و در اوج 
جوانی برای همه مدعیان سنگین وزن کشتی آزاد خط و نشان کشیده است. او فرزند فردین معصومی، 
ملی پوش سابق کشتی و نایب قهرمان مسابقات جهانی است و به نظر می رسد به واسطه تمرینات فشرده ای 
که زیرنظر پدرش انجام داده، در حال بدل شدن به ستاره نوظهور کشتی ایران است. با فردین معصومی 
که تا یک قدمی مدال المپیک2008 پیش رفت و این روزها در لیگ برتر کشتی مربیگری می کند درباره 
درخشش ناگهانی پسرش و آینده دسته فوق سنگین کشتی آزاد گفت و گو کرده ایم. ملی پوش سابق 

کشتی می گوید: »من یک مدال المپیک به مردم بدهکارم و امیدوارم پسرم آن را جبران کند.«

مهرداد رسولی

بسته پيشنهادي

  کشتی گیر
این فیلم که محصول سال2008 
آمریکاســت، داســتان زندگــی 
کشتی گیر پا به سن گذاشته ای را 
روایت می کند که شــهرتش رو به 
افول رفته و در زندگی شخصی اش 
با مشــکالتی دســت و پنجه نرم 
می کند که حاصــل تنهایی و انزوا 
است. شخصیت اصلی فیلم با تالش 
خستگی ناپذیری به صحنه کشتی 
برمی گردد تا شــهرتش را بازیابد 
و در این مســیر از فراز و فرودهای 
بسیاری عبور می کند. فیلم داستان 
روابط شــخصی رابینسون میکی 
رورک با دوســتان و خانواده اش را 
به مخاطب نشــان می دهد و این 
فرضیه را مطرح می کند که حتی 
ستاره های دنیای ورزش هم بدون 
ارتباط با دوستان و به واسطه دوری 
از خانــواده رو به افــول می روند 
و خاموش می شــوند؛ چیزی که 
شاید خیلی از مردم آن را ندانند یا 

دوست نداشته باشند بدانند.

فیلم

  فیتب
با نصب این اپلیکیشــن می توانید 
به صــورت بی وقفــه ویدئوهــای 
آموزشــی با محوریت ســالمت 
و تناســب اندام را تماشــا کنید و 
آنها را با اطرافیان تان به اشــتراک 
بگذاریــد. اپلیکیشــن فیتب یک 
کاربرد دیگر هــم دارد؛ اگر مربی، 
ورزشکار حرفه ای، پزشک یا مشاور 
سالمت هستید، می توانید محتوای 
ویدئویی که تولید کرده اید را در این 
نرم افزار منتشــر کنید و به راحتی 
با دیگــران به اشــتراک بگذارید. 
یکی دیگر از قابلیت های فیتب که 
برای طرفداران ورزش بدنســازی 
طراحی شده، این است که هر کاربر 
می تواند از برترین مربیان بدنسازی 
ایران برنامه تمرینی دریافت کند. 
فیتب یک نرم افــزار کامال ایرانی 
است که با امکانات بسیار، به شما 
انگیزه می دهد ورزش را در زندگی 
به یک عادت بدل کنید و با برنامه 

پیش بروید.

اپلیکیشن

مستند

  کنار گود
پیروزی حســن یزدانــی در برابر 
دیوید تیلور آمریکایی در مسابقات 
جهانی2021 برای همه ایرانی ها 
ارزشی فراتر از برنده شدن در یک 
مسابقه ورزشی را داشت. اسطوره 
کشتی ایران که از اهمیت این برد 
تاریخی باخبر بــود با همه توانش 
در برابر حریف آمریکایی ایستاد و 
برای دل مردم کشتی گرفت. بعد 
از این مســابقه محبوبیت حسن 
یزدانی در ایران به اوج رسید و چند 
فیلم مستند درباره زندگی ورزشی 
او ساخته شد اما کمتر کسی سراغ 
نخســتین مربی این کشــتی گیر 
رفت. مســتند کنار گود روایتی از 
زندگی شــخصی و ورزشی همت 
مسلمی، نخســتین مربی حسن 
یزدانی و مربی سازنده شهرستان 
جویبار است. اگر می خواهید بدانید 
حســن یزدانی چگونــه به عنوان 
یک استعداد بالقوه در شهرستان 
جویبار کشف شد و به دوبنده تیم 
ملی رسید تماشای این مستند را از 

دست ندهید.

پنجشنبه

شماره 167
2  تیر 1401 

    نام فردین معصومی برای مردم یادآور یک 
باخت دردناک در المپیک پکن است اما به نظر 
می رسد امیررضا آمده که این خاطره تلخ را از 

ذهن همه پاک کند.
در المپیک2008 در آســتانه ایســتادن روی سکو بودم و 
می توانستم مدال برنز بگیرم اما در 3ثانیه همه  چیز را از دست 
دادم. کشتی ورزش لحظه هاست. موتالیموف قزاقستانی که 
قبل از آن مســابقه 12بار به من باخته بود، یک لحظه تندر 
زد و کشتی را برد. همیشه به آن 3ثانیه فکر می کنم و بابت 
باختن در ثانیه های پایانی المپیک افسوس می خورم. این را 
بارها گفتم که حتی اگر بمیرم روحم در قبر آرام نمی گیرد 
مگر آنکه امیررضا مدال المپیک بگیرد. او باید کار نیمه تمام 

مرا تمام کند و برای مردم یک مدال المپیک بگیرد.
    امیررضا در مسابقات نوجوانان جهان همه 
حریفانش را 10 بر صفر برد و با قهرمانی در جام 
تختی به دوبنده تیم ملی نزدیک شده است. 
به عنوان یک پدر فکر می کنید رویای تان در 

حال محقق شدن است؟
درخشش امیررضا از مســابقات جام پهلوانک ها در استان 
گیالن شروع شد. بعد هم به مسابقات جهانی نوجوانان رفت 
و حتی حریف آمریکایــی اش را در فینال با امتیاز عالی برد. 
قهرمانی در مسابقات نوجوانان جهان و قهرمانی جام تختی 
باید ابتدای کار پسرم باشــد. به امیررضا گفته ام یک مدال 
المپیک به مردم ایران بدهکارم و او باید این بدهی را تسویه 
کند. من از همه توانم مایه گذاشتم تا امیررضا در آینده این 

مدال را بگیرد. البته پسرم بیش از هر زمان دیگری باید مطیع 
مربیان تیم ملی باشــد و به توصیه های فنی آنها گوش کند 

تا پیشرفت کند.
    البته امیررضا برای رسیدن به دوبنده تیم 
ملی دو رقیب قدرتمنــد مثل یداهلل محبی و 
امیرحســین زارع را پیش رو دارد که دومی 
مدال المپیــک دارد و عنوان قهرمانی جهان 
را یدک می کشــد. در مقام مربی و به عنوان 
سنگین وزن سابق تیم ملی، آینده این وزن را 

چطور پیش بینی می کنید؟
تردیدی وجود ندارد که امیررضا در ابتدای یک مسیر سخت 
و طاقت فرسا قرار دارد و باید برای رسیدن به دوبنده تیم ملی 
بزرگساالن تالش کند. پسرم جوان است و برای درخشش در 
کشتی انگیزه های زیادی دارد. به عنوان مربی و پیشکسوت 
کشتی برای یداهلل محبی و امیرحسین زارع احترام زیادی 
قائلم، اما امیررضا هم برای جلب رضایت مربیان تیم ملی و 
رسیدن به دوبنده تیم ملی تالش خواهد کرد. به او گفته ام اگر 
به تیم ملی دعوت شدی باید صد چندان تالش کنی و خودت 
را نشان بدهی و اگر دعوت نشــدی باید برای ادامه زندگی 
ورزشــی ات برنامه ریزی داشته باشــی. فکر می کنم مسیر 

زندگی یک ورزشکار حرفه ای غیر از این نیست.
    نام فردین معصومی چقدر می تواند مسیر را 
برای امیررضا هموار کند؟ به هر حال اینکه یک 
پدر به عنوان مربی اختصاصی کنار فرزندش 
باشد یک امتیاز ویژه است که هر ورزشکاری 

از آن برخوردار نیست.
وقتی پسرم مسابقه دارد معموال به سالن نمی روم. یک دلیلش 
این است که تحمل فشار و اســترس تماشای کشتی های 
امیررضا را ندارم و دلیل دوم این است که می خواهم پسرم 
بدون هیچ حرف و حدیثی راه خودش را برود. امیررضا باید 
مثل بقیه کشتی گیرهای این مملکت زحمت بکشد و حقش 
را روی تشک کشتی بگیرد. من هم تجربه ام را در اختیارش 
قرار می دهم و کار دیگری نمی توانم انجام بدهم. برداشــت 

شخصی من این است که امیررضا فیزیک بدنی مناسبی دارد 
و اگر تمرینات مستمری داشته باشد و حرف مربیان تیم ملی 

را سرلوحه کارش قرار بدهد دیر یا زود به موفقیت می رسد.
    کشتی ایران در دهه60 سنگین وزن هایی 
مثل رضا سوخته سرایی، علیرضا سلیمانی و 
محمدحسین محبی را داشت. فکر می کنید 
با وجود امیرحســین زارع، یداهلل محبی و 
امیررضا معصومی رقابت مثلث مدعی ها در 

این وزن تکرار شود؟
به نظر می رسد ایران در سنگین وزن کشــتی آزاد در حال 
رسیدن به شرایط بسیار خوبی است. البته ما گیالنی ها روی 
خطه خودمان تعصب داریم. دوبنده دسته سنگین وزن تیم 
ملی کشتی تا سال ها و شاید نزدیک به 2دهه به کشتی گیران 
گیالنی تعلق داشت. من به اتفاق ابراهیم مهربان سال ها در 
این وزن کشتی گرفتیم. کشتی گیران گیالنی همیشه در این 
وزن مدعی بوده اند و امیدوارم پسرم یک روز دوبنده تیم ملی 
در سنگین وزن را بپوشد و برای ایران افتخار کسب کند. به 
هر حال یداهلل محبی در این رده چندبار قهرمان آسیا شده 
و ســال ها صاحب دوبنده تیم ملی بوده است. امیرحسین 
زارع هم مدال المپیک دارد و قهرمان جهان اســت. رقابت 

در سنگین وزن سخت است و این را باید به فال نیک گرفت.
    با همدوره های سابق درباره امیررضا صحبت 
می کنید؟ نوابغ کشتی درباره او چه می گویند؟

با برخی دوستان درباره این موضوع صحبت می کنیم. یک بار 
علیرضا حیدری که از قهرمانان بزرگ کشــتی ایران بود، به 

من گفت امیررضا اســتعداد و فیزیک بدنی مناسبی برای 
سنگین وزن دارد. چند کارشــناس دیگر هم این موضوع را 
گفته اند اما پسرم باید پشتکار داشته باشد و همه سختی ها 
را به جان بخرد تا مدال المپیک بگیرد. امیررضا نباید به فکر 
یک مدال المپیک باشد. به نظرم او مثل هر کشتی گیر دیگری 
مزد زحماتش را می گیرد و اگر درست زندگی کند و تمرکز 
و تمرین منظم داشته باشد تا یک دهه می تواند در مسابقات 

جهانی و المپیک مدال بگیرد.
    ورزش ایران پدر و فرزند، کم نداشــته؛ از 
مرحوم علی دانایی فرد گرفته تا ناصر حجازی 
و علی پرویــن در فوتبال یا امیــر و مجید 
احتشــام زاده در پینگ پنگ و عزیز و سعید 
علی حسینی در وزنه برداری یا محمد و رسول 
و امیررضا خادم در کشتی. چرا در بیشتر موارد 
ضرب المثل پسر کو ندارد نشان از پدر نقض 
شده و فرزندان قهرمان ملی به ورزشکاران 

نخبه بدل نشدند؟
واقعیت ماجرا این است که ما باید در موقعیت ورزشکارانی از 
این دست باشیم تا راحت بتوانیم درباره این موضوع صحبت 
کنیم، ضمن اینکه معتقدم اساســا نباید دیگران را قضاوت 
کرد. ورزشکاری که به نام پدرش تکیه کند تا یک جایی پیش 
می رود و به قله نخواهد رسید. خدا را شکر که پسرم چنین 
ذهنیتی ندارد و از نوجوانی روی پای خودش ایستاده است. 
من هم تجربیاتم را در اختیارش قرار می دهم که از خانواده 

معصومی یک نام نیک در کشتی ایران به یادگار بماند.

آشنایی با قوی ترین ورزشکاران تاریخ

اسطوره های ترسناک
تماشای مبارزات وزن آخر همیشه برای تماشاگران مسابقات ورزشی جذابیت زیادی دارد و آن هم 
به خاطر تجمع نوابغ ورزش در این وزن است. تا همین 2دهه قبل قریب به اتفاق تماشاگران مسابقات 
کشتی فرنگی بر این باور بودند که هیجان مسابقه وزن آخر بین الکساندر کارلین روس و سایر رقبا 
با هیچ مسابقه دیگری قابل قیاس نیست یا در مسابقات وزنه برداری همه منتظر بودند تا حسین 
رضازاده روی تخته برود و ســنگین ترین وزنه های تاریخ را در دسته فوق سنگین باالی سر ببرد. 

نوابغی مثل الکساندر کارلین که سال ها به عنوان ترسناک ترین کشتی گیر جهان شناخته می شد 
و عنوان کشتی گیر برتر قرن را هم تصاحب کرد، میهاین لوپز کوبایی که 4مدال طالی المپیک را 
به گردن آویخت و رکورد دور از دسترسی را ثبت کرد یا حســین رضا زاده و حاال الشا تاالخادزه 
گرجستانی که سنگین ترین وزنه های تاریخ را باالی سر بردند همگی در دسته فوق سنگین مبارزه 

می کردند و نامشان در تاریخ ورزش جاودانه شده است.

تانک روسی

الکساندر کارلین

بدون هیچ تردیدی می توان از الکســاندر کارلین 
به عنوان یکی از ترسناک ترین کشتی گیران تاریخ 
نام برد؛ کشتی گیری که با لقب های مختلفی مثل 
تانک روسی و با سر تراشــیده و هیبت بی مانندش 
در دنیای ورزش شناخته می شد. او به هر افتخاری 
که می توانست نصیب یک ورزشکار شود چنگ زد 
و دســت آخر با کوله باری از عناویــن و مدال های 
رنگارنگ با دنیای ورزش وداع کرد. کســب 3 طال 
و یک نقــره در 4دوره بازی هــای المپیک در کنار 
کســب 9عنوان قهرمانی جهان او را باالتر از همه 
کشتی گیران تاریخ قرار داده و بعید است کشتی گیر 
دیگری این عناویــن را تکرار کند. یکــی دیگر از 
القاب این کشــتی گیر روسی »مرد آزمایشگاهی« 
بود. خیلی ها معتقد بودنــد چنین فردی نمی تواند 
محصول طبیعی باشد و او به خاطر شرایط عجیبی 
که در کودکی تجربه کرده چنین هیبت ترسناکی 
دارد. کارلین، کشــتی گیری بود که 13سال بدون 
شکســت را ســپری کرد که از این بین 10سال را 
بدون حتی دادن یک امتیاز به پایان رساند. این آمار 
به خوبی نشان می دهد او تا چه اندازه توانسته بود 
کشتی فرنگی را به زیر ســلطه خود در بیاورد. تنها 
شکست این کشتی گیر در فینال المپیک سیدنی 
برابر یک کشتی گیر ناشناخته آمریکایی به نام روالن 
گاردنر رقم خورد که هنوز عکس های آن مشــهور 
است و صورت در هم شکسته کارلین در این رقابت، 
جزو آن صحنه های ماندگار ورزش است. نقل است 
که کارلین می گفت روزانه به قدری تمرین می کند 

که کسی در عمرش اینقدر تمرین نمی کند.

رقیب آقا تختی

الکساندر مدوید

اسطوره کشــتی آزاد هم یک کشتی گیر روسی به 
نام الکساندر مدوید اســت که دست بر قضا یکی از 
رقبای جهان پهلوان تختی بــود. مدوید با 3مدال 
طالی المپیک و 7مدال طالی جهانی پرافتخارترین 
آزادکار تاریخ کشتی جهان اســت و چند دهه بعد 
از وداع او با دنیای ورزش هنوز هیچ کشــتی گیری 
نتوانسته از رکوردهای شــگفت انگیز این ورزشکار 
عبور کند. مدوید از سال1961 به تیم ملی کشورش 
پیوســت و تا ســال1972 بی وقفه در میدان های 
جهانی و المپیک حضور داشــت. او در طول دوران 
قهرمانی اش تنها 2 بار شکســت خورد؛ یک بار در 
مسابقات جهانی1961 یوکوهاما به ویلفرد دیتریش 
و دفعه دوم در مسابقات جهانی1965منچستر به 
احمد آئیک. مدوید با مرحوم تختی 3بار مبارزه کرد 
که نخستین بار آن در سال1340 بود که تیم کشتی 
آزاد شوروی برای انجام چند مســابقه دوستانه به 
تهران آمده بود و مدوید جوان با یک خاک بر تختی 
پیروز شد. دومین بار در مســابقات جهانی1962 
بود که هر دو حریف به تســاوی رسیدند اما مدوید 
که ســبک تر بود، برنده شناخته شــد. آخرین بار 
هم رقابت های جهانی1966 تولیدو بود که تختی 
در آخرین میدان جهانــی اش با نتیجه یک بر صفر 
مغلوب قهرمان روس شــد. مدوید ســال ها بعد با 
تمجید از ویژگی هــای اخالقی و فنی تختی گفت: 
فقط دنبال این بودم مقابل تختی تا انتها کشــتی 
بگیرم و طاقت بیاورم. وقتی برای نخستین بار مقابل 
تختی روی تشک رفتم تازه بود که فهمیدم حریف 

خوب یعنی چه.

غول گرجستانی

الشا تاالخادزه

روزگاری که وزنه بردارهای روس به حریفان مجال 
خودنمایی نمی دادند سپری شده و حاال سنگین ترین 
وزنه های تاریخ را وزنه برداری گرجستانی باالی سر 
می برد. الشــا تاالخادزه، وزنه برداری است که طی 
6سال اخیر از همه رکوردهای غیرقابل پیش بینی 
عبور کرده و اکنون سودای حمله به وزنه نیم تنی را 
دارد. زورآزمایی غول وزنه برداری جهان در مسابقات 
جهانــی2021 و دست نیافتنی شــدن او با رکورد 
مجموع 492کیلوگرم، این پرســش را مطرح کرده 
که چند سال زمان الزم اســت تا وزنه بردار دیگری 
الشا تاالخادزه را به چالش بکشــد؟ او در مسابقات 
جهانــی2021 جهان بــا مهــار 225کیلوگرم در 
یک ضرب و 267کیلوگرم در دوضرب به ثبت مجموع 
492کیلوگرم رسید تا برای مهار نیم تن در مسابقات 
آینده برنامه ویژه داشته باشد. غول گرجستانی که با 
مدال طالی مسابقات جهانی2015 وارد گود رقابت 
شــد، تاکنون 2طالی المپیک و 5طالی جهانی در 
دسته فوق سنگین را از آن خود کرده است و در 6سال 
گذشته عنوان قوی ترین مرد جهان را یدک می کشد. 
به نظر می رســد هدف تاالخادزه صرفا کسب مدال 
طال در مسابقات جهانی و المپیک نیست و او به دنبال 
ثبت یک رکورد رؤیایی است. کارشناسان باور دارند 
که عبور غول گرجستانی از دهه سوم زندگی، غول 
گرجستانی را با چالش های زیادی مواجه خواهد کرد. 
تاالخادزه تا المپیک2024 پاریس مرز 30ســالگی 
را رد خواهد کرد و ممکن اســت به خاطر تمرینات 
سنگین وزنه برداری دچار افت رکورد شود. البته این 

تنها یک پیش فرض است.

اسطوره ژاپنی

کوسی اینوئه

هیجان فینال دسته فوق سنگین مسابقات جودو شاید 
در حد کشــتی و وزنه برداری نباشد اما بدون تردید 
بسیاری از مردم جهان به خصوص طرفداران جودو در 
شرق آسیا را میخکوب می کند. ژاپن یکی از کشورهای 
شرقی است که از روزگار قدیم جودوکاران مطرحی 
داشته و دست بر قضا اسطوره های دسته فوق سنگین 
این رشته ورزشی هم معموال از ژاپن می آیند. کوسی 
اینوئه، یکی از جودوکاران دســته فوق سنگین تیم 
ملی ژاپن بود که حد فاصل سال های 1995 تا 2004 
همه حریفانش را قلع و قمع می کرد. اینوئه در زمان 
اوج خود به سلطان »اوچی ماتا« معروف شد؛ چرا که 
این فن را بهتر از همه جودوکاران تاریخ اجرا می کرد. 
او در همه مسابقات دوران حرفه ای خود تنها 3باخت 
داشت و همین افسانه شکست ناپذیری، راز محبوبیت 
او بین جودوکاران و رزمی کاران جهان است. اینوئه 
بنیانگذار اوچیماتا با یقه است؛ وقتی اینوئه تکنیک 
اوچیماتا را با یقه و با سرعت سرسام آور در مسابقات 
بین المللی اجرا می کرد، همه جودوکاران دنیا را به 
تعجب وا می داشت. در ســال2012 و در کنفرانس 
آمستردام هلند، کوسی اینوئه به عنوان پرافتخارترین 
جودوکار تاریخ معرفی شــد. این عنوان به واسطه 
مدال ها و مقام های المپیک نبود که این ورزشــکار 
ژاپنی در بازی های المپیک و مســابقات جهانی و 
آسیایی کسب کرد بلکه به خاطر خالقیت هایی بود 
که دراجرای برخی فنون جودو مثــل اوچیماتا به 
خرج داد. تصور کنید رسیدن به چنین افتخاری در 
زادگاه جودوی جهان، نیاز به چه استعداد و نبوغی 

دارد؛ نبوغی که این جودوکار داشت.

ورزشکار قرن

محمدعلی )کلی(

وقتی درباره نوابغ دسته سنگین وزن تاریخ ورزش 
صحبت می کنیم نمی شود به نام محمدعلی)کلی( 
اشــاره نکــرد. محمد علــی در رده مشــت زنان 
ســنگین وزن به عنوان برترین مشــت زن تاریخ 
بوکس شناخته می شــد و در دوران اوجش همه 
بوکسورهای سنگین وزن جهان را ناک اوت می کرد. 
او از 12ســالگی مشت زنی را شــروع کرد و حدود 
10سال بعد یعنی در ســال1964 قهرمان جهان 
شد. در دوره ای که مردم دنیا شاهد تجمع بهترین 
بوکسورهای تاریخ در دسته ســنگین وزن بودند، 
علی 3بار عنــوان قهرمانی جهــان را تکرار کرد و 
همه رقبا را بــا فاصله از پیش رو بر می داشــت. او 
نخستین بار در ســال1964 با شکست دادن سانی 
لیستون قهرمان جهان شد. بار دوم در سال1974 
و در یک مبارزه تاریخی که به »غرش در جنگل« 
معروف شــد، جورج فورمن را نــاک اوت کرد که 
حسابی خبرساز شد. علی در دوران حرفه ای 56بار 
رقبایش را که جملگــی از قهرمانان پرآوازه جهان 
بودند شکست داد و 37مســابقه را با ناک اوت به 
پایان رساند. او فقط در 5مسابقه شکست خورد و 
مسابقاتی که یک پای آن علی بود، میلیون ها بیننده 
تلویزیونی داشت. او ورزشــکاری بود که خارج از 
رینگ بوکس حرف های زیادی برای گفتن داشت 
و اظهارات و فعالیت های انسان دوستانه، محبوبیت 
او بین مردم جهان را به اوج رســانده بود. به همین 
دلیل محمد علی از سوی نشــریه های معتبر اروپا 
و آمریکا »ورزشــکار قرن« و »شخصیت ورزشی 

قرن« لقب گرفت.



مطبخ خانه 14 بسته پيشنهادي

  بنیانگذار
»بنیانگــذار« فیلمــی در ژانر درام 
بــه کارگردانی جان لــی هنکاک و 
محصول کشــور آمریکاست که در 
سال 2016ساخته شد. نویسندگی 
این فیلم را رابرت ســیگل بر عهده 
 The Founder داشته است. داستان 
ماجــرای بنیانگذاری فســت فود 
زنجیره ای مک دونالــد را به تصویر 
می کشــد. ری کراک یک فروشنده 
معمولی اهل ایالت ایلینوی اســت 
کــه روزی در دهه1950میالدی با 
همبرگرفروشی برادران مک دونالد 
آشنا می شود که سیستم سریعی در 
درست کردن برگرها دارند و ری از این 
سیستم خوش اش می آید. او متوجه 
می شــود که این همبرگرفروشــی 
قابلیت تبدیل شدن به یک نام بزرگ 
را دارد. بنابراین برادران مک دونالد را 
ترغیب می کند تا فست فود زنجیره ای 
مک دونالد را بنیانگذاری کنند. در این 
فیلم مایکل کیتون نقش کراک و لورا 
درن نقش همسرش اثل فلمینگ را 

بازی می کنند.

فیلم

  5گام برای داشتن تغذیه سالم
کتاب »5گام برای داشــتن تغذیه 
سالم«، نوشــته آنجلی آرورا است 
که توســط جواد ثابت نژاد ترجمه 
شده اســت. این کتاب که در سال 
1390به چاپ رسیده از مجموعه 
کتاب های »همه باید بدانیم« است 
که در آن در 5گام اصلی به شــرح 
روش های رسیدن به تغذیه سالم 
پرداخته می شود. شناختن منابع 
غذایی که روزانه مصرف می کنیم 
از اهمیت خاصی برخوردار اســت 
به همین دلیل کتــاب 5گام برای 
داشتن تغذیه سالم به شرح نحوه 
طراحی برنامه غذایی مناسب که 
شــامل کربوهیدرات ها، چربی ها، 
پروتئین هــا، مــواد مغــذی و 
ویتامین های مورد نیاز بدن است، 
می پردازد. همچنین در این کتاب 
اطالعاتی درباره غذاهای غنی شده، 
میان وعده ها، دســته بندی غذاها، 
بیماری »پروستاگالندین«، منابع 
خوب پروتئین، نحوه کنترل غذای 
مصرفی، بیماری سوء تغذیه، عالئم 

آن و... ارائه می شود.

کتاب

  مستند ترنج
سنت های غذایی و خوراکی هر کشور 
یکی از بخش های مهم از فرهنگ آنجا 
محسوب می شود که با سیر تمدنی 
آن کشــور آمیخته اســت. مستند 
»ترنــج« بــه تهیه کنندگی محمد 
شکیبانیا و کارگردانی سام کالنتری، 
که برای شبکه مستند ساخته شده 
است به سنت های غذایی در مناطق 
مختلف ایران می پــردازد و فرهنگ 
خوراکی های مختلف در کشــور را 
به تصویر می کشــد. این مجموعه 
12قســمتی با موضــوع فرهنگ و 
تاریخ خوراک در ایران در هر قسمت 
به ســراغ یکی از موضوعات اصلی 
در حوزه خوراک رفتــه و به معرفی 
انواع سنت های غذایی در کشورمان 
می پردازد. همچنین تنوع غذاهای 
دریایی در شــمال و جنــوب ایران، 
شیرینی ها، نوشیدنی ها، شامل انواع 
شربت ها و چای از دیگر موضوعاتی 
اســت که در این مجموعــه به آنها 

پرداخته شده است.

مستند

پنجشنبه

شماره 167
2  تیر 1401 

هرچند قدمت ورود چای در ایران به حدود 120سال پیش برمی گردد و نوشیدنی چندان قدیمی و 
باسابقه ای در فرهنگ ما ایرانی ها محسوب نمی شود اما سال هاست که به محبوب ترین و رایج ترین  
نوشیدنی نزد اقوام مختلف ایرانی ها تبدیل شده است. این سوغات هند که در عهد قجری پایش به 
خانه ایرانی ها باز شد انواع و اقسام مختلفی دارد که هرکدام طعم و رنگ خاص خودشان را دارند و 
دم کردن آنها قلق و شگرد خاص خودش را دارد. این تحفه هندی امروزه در انواع و اقسام مختلفش 
در کشور کاشته و تولید می شود که در ادامه بیشتر با انواع چای ایرانی و تفاوت های آنها با یکدیگر و 

همچنین مزایا و مضرات این نوشیدنی خوش رنگ و لعاب آشنا می شویم.

چای؛نوشیدنیمطلوبایرانیها

ازهندتاایران
انواعچایایرانی

مضراتچای
چای همانطور که خواصی دارد، اســتفاده بیــش از اندازه آن هم 
بی ضرر نیست. نوشیدن بسیار چای باعث آزاد شدن اسید معده 
و به تبع آن درد معده می شــود. همچنین مصرف چای به صورت 
پررنگ خرابی دندان را به همراه دارد. یکی دیگر از مضرات چای، 
ایجاد کمبود آهن در بدن است. با مصرف چای، آهن موجود در مواد 
غذایی مصرف شده از بین می رود به همین دلیل است که پزشکان 
تأکید می کنند که باید یک فاصله زمانی مشخص را بین مصرف چای 
و صرف غذا درنظر گرفت. از دیگر مضرات چای وجود کافئین در آن 
است. مصرف بیش از حد کافئین موجب به وجود آمدن تپش قلب و 
سفت شدن رگ ها می شود. همچنین مصرف کافئین برای زنان باردار 
نیز ممکن است خطرآفرین باشد. معموالً متخصصان به بیمارانی 
که دچار روماتیسم هستند، پیشنهاد می کنند که از زیاده روی در 
مصرف چای بپرهیزند، چرا که مصرف زیاد آن می تواند درد ناشی از 
روماتیسم را افزایش دهد. مطالعات نشان می دهد که مصرف چای 
در زنان احتمال ابتال به سرطان سینه را تا حدودی بیشتر می کند، 
به همین خاطر است که می گویند مصرف چای در مردان کم خطرتر 
است. در مصرف چای نباید از لیوان های پالستیکی استفاده کرد، 
چون لیوان های پالستیکی معموالً تحت تأثیر گرما دچار تغییرات 

شیمیایی شده و سرطان زا می شوند.

تاریخچهچایدرایران
چای در ایران تاریخچه چنــدان طوالنی ای ندارد و در زمان 
قاجار بود که کشت آن در کشور آغاز شد. در سال 1280هجری 
شمسی بود که توسط حکومت وقت به شاهزاده آقا محمدخان 
قاجار قوانلو، ملقب به کاشف السلطنه که در آن زمان ژنرال 
کنسول ایران در هند بود ماموریت داده شد تا چگونگی کشت 
و کار چای و اصول چای سازی را بیاموزد. کاشف السلطنه نیز با 
تالش و پشتکار فراوان و کار روی مزارع چای هند توانست در 
مدت یک سال و نیم با اصول و فنون چایکاری آشنا شود. پس از 
آن نیز با موافقت دولت وقت هند توانست 2هزار بته چای را به 
ایران بیاورد. او در تحقیقات و بررسی هایی که داشت متوجه 
شد که شهرســتان الهیجان زمین های مناسبی برای کشت 
چای دارد و این زمین های مرغــوب می توانند بهترین محل 
برای چایکاری باشند. بنابراین قطعه زمینی به مساحت حدود 
6جریب در محدوده شهر الهیجان و همچنین مقداری زمین 
نیز در اطراف تنکابن یافت و شروع به کشت این گیاه و تهیه 
چای خشک کرد. به تدریج و با گذر زمان کشت چای در تمامی 
استان گیالن گسترش یافت و در سال 1319هجری شمسی 
حدود 600هکتار باغ چای در گیالن به وجود آمد. در ســال 
1337هجری شمسی نیز دولت ایران سازمان چای کشور را 
برای حمایت از کشاورزان و صاحبان صنعت چای تأسیس کرد 

و اینگونه بود که صنعت چای در ایران توسعه یافت.

خواصچای
چای مانند بسیاری از نوشــیدنی ها خواص خاص خود 
را دارد. آنتی اکسیدان موجود در چای تا حدودی روند 
پیری را به تأخیر می اندازد و فرد را شــاداب تر می کند. 
از چای به عنوان یک نشاط آور طبیعی نام برده می شود، 
چرا که نوشیدن آن باعث کاهش اضطراب و از بین بردن 
خستگی می شود. وجود آنتی اکسیدان موجود در چای، 
از باال رفتن قند در افراد دیابتی جلوگیری می کند. البته 
برای اینکه این خاصیت چای بهتر نمود پیدا کند معموالً 
پیشنهاد می شود که افراد دیابتی، چای را بدون قند یا با 
کشمش و خرما مصرف کنند، تا هم قند موجود در بدن را 
باال نبرد و هم از خاصیت ضد دیابتی آن به خوبی استفاده 
شــود. به دلیل وجود خاصیت ضد چربی چای، می توان 
گفت که مصرف چای باعث الغری می شود و با از بین بردن 
چربی های بدن، موجــب جلوگیری از چاقی بیش از حد 
می شود. گاهی از چای دم کرده و سردشده نیز برای از بین 
بردن آکنه های پوستی استفاده می شود. این خاصیت 
چای، به دلیل وجود ماده فلوراید در آن است که می تواند 
التهابات پوستی را تا حدودی کاهش دهد. همچنین اگر 
به همراه چای از مقداری زعفران یا دارچین استفاده شود، 
می توان از خواص ضدباکتری و ضدعفونتی این نوشیدنی 

مطبوع بهره برد.

چای سرگل در هر فصلی که برداشت شود از جوانه 
این گیاه و برگ های لطیف و ریز ابتدای گیاه تشکیل 
می شود. به همین دلیل دارای بهترین عطر و بو است 
و از کیفیت باالیی برخوردار است و طبیعی است که 

باالترین قیمت را نیز داشته باشد.

چای ممتاز از برگ هــای ابتدایی و برگ های میانه 
گیاه چای برداشت می شود. این چای تلخی کمتری 
نسبت به چای ســرگل دارد و بیشتر ایرانی ها این 
چای را می پسندند و فروش آن در ایران از همه انواع 

چای ها بیشتر است.

چای قلمی از چیدن برگ هــای پایینی بوته چای و 
ساقه های نازک این گیاه به دست می آید، به همین 
دلیل درشت تر است. این چای هم عالقه مندان خود 
را دارد و از تلخی کمتری برخوردار اســت اما طعم 

خوبی دارد و بسیار خوشرنگ است.

چای شکسته مجموعه ای از چای های مختلف است، 
به همین دلیل شکسته به نظر می رسد و درشتی و 
ریزی خود را دارد و چینش های برگ های فصل های 
تابستان و پاییز نیز به آن اضافه می شود، به همین 

دلیل به چای شکسته شهرت دارد.

این چای که به عنوان چای کله مورچه نیز شناخته 
می شود، از برداشــت تمام برگ های باقی مانده و 
ریز بوته های چای در هنگام بســته بندی به دست 
می آید، این نوع چای بسیار ریز است و اصوالً زود 

رنگ می دهند.

چای 
سرگل

 چای 
ممتاز

 چای 
قلمی

چای 
شکسته

چای 
باروتی

چقدر
چایبنوشیم؟

اغلب ایرانی ها در طول شبانه روز به نوشیدن چای عادت 
دارند. این نوشیدنی جذاب مانند هر نوشیدنی دیگری، فواید 

و مضرات خاص خود را دارد اما برای اینکه از شدت ضرر و زیان های 
چای کاسته شود و فواید آن از مضرات آن پیشی گیرد، باید این نوشیدنی 
دلچسب را به اندازه و در زمان مناسب نوشید. طی تحقیقات انجام شده 

افرادی که عالقه مند به نوشیدن چای هستند در طول روز تا 3لیوان چای را 
می توانند با خیال آسوده مصرف کنند. همچنین پیشنهاد می شود برای بهره بردن 

از خواص شگفت انگیز آن، چای به صورت کمرنگ میل شود. درخصوص زمان 
نوشیدن چای هم باید گفت که زمان مناسب نوشیدن آن می تواند عوارض 
جانبی که ممکن است بعدها ایجاد شود را کاهش دهد. چای ایرانی به زمانی 
معادل 15تا 30دقیقه برای دم کشیدن نیاز دارد، بنابراین بهترین زمان برای 

نوشیدن چای حداکثر تا نیم ساعت پس از دم کشیدن آن و به شکل 
رقیق و کمرنگ شده و با فاصله یک تا 2ساعت بعد از غذا و همچنین 

با فاصله از زمان خواب است. چای را با معده خالی نباید مصرف 
کرد. اگر چای با معده خالی نوشیده شود اشتها را مختل 

کرده و مانع جذب پروتئین و سایر مواد مغذی 
می شود.

پختن کیک های خانگی با طعم میوه های خوشــمزه، هم یک 
سرگرمی خوب و مفرح است و هم یک خوراکی و میان وعده 
سالم و خوشمزه برای تمام اعضای خانواده از کوچک و بزرگ محسوب می شود. حتی 
می توانید از کودکان تان که این روزها از درس و مدرسه فارغ شده اند، در تهیه و پختن 
این خوراکی محبوب و خوش طعم کمک بگیرید. طرز تهیه و پخت چند کیک میوه ای 
خوشمزه و پرطرفدار را از صفحه مریم بخشی، مدرس و کارشناس آشپزی صدا و سیما 
گلچین کرده ایم که می توانید با مواداولیه ای که اغلب در دســترس هستند و در هر 
آشپزخانه ای یافت می شود، یکی از این خوراکی های پرطرفدار را خودتان در خانه 

پخت کرده و دور هم میل کنید.

آموزشچندنوعکیکخوشمزهخانگی

کیک با میوه های 
تابستانی

سعیدهمرادی

   شکر سفید: 2فنجان
   کره نرم شده: 1فنجان

   تخم مرغ به دمای اتاق رسیده: 4عدد
   آرد سفید: 3فنجان

   بیکینگ پودر: 2و نیم قاشق چای خوری
   شیر به دمای اتاق رسیده: 1فنجان

   عصاره وانیل: 1قاشق غذاخوری
   پوره توت فرنگی: نصف فنجان

موادالزم

   تخم مرغ: 4عدد      آرد الک شده: 4لیوان
   شکر: 300گرم            کره: 200گرم

   ماست: 1پیمانه
   رنده پوست لیمو: نصف قاشق سوپ خوری

   خالل بادام: به مقدار کافی
   بیکینگ پودر: 1قاشق سوپ خوری

مواد میانی:
   پنیر خامه ای: 300گرم

   شکر: 1/3پیمانه
   تخم مرغ: 2عدد

   آلبالو بدون هسته: یک پیمانه
   نشاسته ذرت: 2قاشق سوپ خوری

   آرد: 4قاشق سوپ خوری

موادالزم

   تخم مرغ:4عدد
   شکر: 200گرم

   آرد سفید: 3پیمانه
   پوره هلو: یک چهارم پیمانه

   کره: 160گرم

   بیکینگ پودر:2قاشق چای خوری
   ماست: 100گرم

   هلوی درشت:3عدد
   وانیل:یک چهارم قاشق چای خوری

   نمک: یک دوم قاشق چای خوری

موادالزم
   آرد: 2پیمانه

   تخم مرغ: 4عدد
   بیکینگ پودر: 1قاشق سوپ خوری

   شکر و پودر نارگیل )هرکدام(: 1پیمانه
   وانیل: یک چهارم قاشق چای خوری

   روغن مایع:  یک دوم پیمانه

   شیر و آب جوش )هرکدام(: یک دوم پیمانه
مواد میانی کیک:

   پودر نارگیل: یک دوم پیمانه
   سفیده تخم مرغ: 1عدد

   آلبالو بدون هسته: یک چهارم پیمانه
   شکر:1/3پیمانه

موادالزم

برای تهیه کیــک توت فرنگی 
قبل از هــر کاری دمــای فر را 
روی 1۷5 درجه ســانتی گراد 
قرار می دهیم تا گرم شود. قالب کیک را نیز با مقداری 
کره یا روغن چرب می کنیم. در ابتدا آرد و بیکینگ پودر 
را 2بار الک می کنیم. یک کاسه بزرگ برداشته و در آن 
کره و شــکر را می ریزیم و خوب هم می زنیم تا پف دار 
شوند. سپس تخم مرغ ها را هم خوب با چنگال هم زده 
و به مخلوط شکر اضافه می کنیم و مواد را هم می زنیم. 
مخلوط آرد، جوش شیرین و شیر را به مایه کیک اضافه 
کرده و مواد را با هم مخلوط می کنیم. عصاره وانیل و پوره 

توت فرنگی را نیز به مواد اضافه می کنیم. در ادامه مایه کیک را درون قالب ریخته و آن را به مدت 25تا 30دقیقه 
در فر قرار می دهیم. پس از این مدت، با احتیاط در فر را باز کرده و یک خالل دندان را داخل کیک فرو می کنیم. 
اگر کیک به آن نچسبیده بود، یعنی کیک آماده است. اما اگر کیک به آن چسبیده بود، آن را دوباره برای چند 
دقیقه در فر قرار می دهیم. ذکر این نکته الزامی است که این مرحله را باید برای پخت همه کیک ها انجام داد. 

در نهایت کیک را از فر خارج کرده و آن را به مدت 10دقیقه کنار می گذاریم تا خنک و آماده خوردن شود.

در ابتدای کار، آرد، شکر، نمک طرزتهیه
و بیکینگ پودر را با هم مخلوط 
می کنیم. سپس کره سرد را به 
قطعات ریز خرد کرده و با نوک انگشتان به آرامی ورز داده 
و به خورد مواد آردی می دهیم تا مواد حالت شــن ریزه 
پیدا کنند. سپس از این مواد کرامبلی به مقدار 2قاشق 
ســوپ خوری کنار می گذاریم و باقی مواد را به کمک 
همزن دستی با ماست، تخم مرغ ها و رنده پوست لیموترش 
مخلوط می کنیم. در ادامه کف یک قالب گرد را با کاغذ 
روغنی پوشانده و مواد کیک را داخل آن می ریزیم و سپس 
وســط مواد را گود می کنیم. حاال مــواد پنیری را با هم 

مخلوط کرده و پس از اینکه آلبالوی بدون هسته را به آن اضافه کردیم، روی مواد را با همان دو قاشق مواد کرامبلی 
می پوشانیم. سپس روی کیک، پرک بادام یا خالل بادام می پاشیم. درصورت تمایل برای تفکیک رنگ کیک از مواد 
پنیری داخل آن و زیباتر شدن کیک، می توانیم یک قطره رنگ خوراکی قرمز هم به مواد پنیری اضافه کنیم. در 
انتها قالب کیک را در فر گذاشته تا کیک به مدت 40دقیقه با دمای 180درجه سانتی گراد کامالً پخته شود. سپس 
قالب را از فر خارج کرده و در دمای محیط قرار می دهیم تا کیک کامالً خنک شود. سپس آن را از قالب خارج کرده 

و در ظرف موردنظر گذاشته و با مواد مختلف و با استفاده از میوه ها )ترجیحاً آلبالو( تزئین می کنیم.

طرزتهیه

در ابتــدا آرد و بکینگ پودر را با 
هم مخلوط کرده و 3مرتبه الک 
می کنیــم و کنــار می گذاریم. 
سپس کره و شکر را با دور تند همزن برقی می زنیم تا پوک 
و کرم مانند شود. سپس تخم مرغ ها و وانیل را یکی یکی 
و با فاصله 30ثانیه الی یک دقیقه به آرد اضافه کرده و هم 
می زنیم تا خوب مخلوط شوند. در ادامه روغن مایع را به 
مواد اضافه کرده و یک دقیقه هم می زنیم؛ سپس نکتار 
هلو را به آن اضافه می کنیم. همزن را روی دور کند قرار 
می دهیم و مخلــوط آرد و بیکینگ پودر را کم کم اضافه 
می کنیم و تا حدی هم می زنیم که آرد کاماًل باز شده و 

گلوله نشود. در ادامه 3عدد هلو را ریز خرد کرده و با یک قاشق آرد مخلوط می کنیم؛ این کار باعث می شود که 
هلوها ته نشین نشوند سپس آنها را با لیسک به مایه کیک اضافه می کنیم. مایه کیک را داخل قالب کمربندی که 
از قبل کمی چرب کرده و کاغذ روغنی گذاشته ایم می ریزیم؛ یک عدد هلوی باقیمانده را نیز هسته گرفته و آن را 
برش های نازک می زنیم و روی مایه کیک می چینیم و مقداری شکر یا پودر شکر روی آنها می پاشیم. سپس قالب 
را درون فر که از قبل گرم کرده ایم به مدت 45دقیقه در دمای 180درجه می گذاریم. در نهایت کیک را داخل ظرف 

مورد نظر گذاشته و سرو می کنیم.

طرزتهیه

کیکپنیروآلبالوکیکتوتفرنگی

کیکهلو

کیکآلبالوونارگیل
در ابتدا سفیده و زرده تخم مرغ را 
از هم جدا کرده و سفیده را با نیمی 
از شکر هم می زنیم و در گوشه ای 
قرار می دهیم. در ظرفی جداگانه زرده ها را نیز با نیم دیگری 
از شــکر هم زده و سپس وانیل و شــیر و روغن و در نهایت 
آب جوش را به آن اضافه می کنیم. در ادامه آرد، بیکینگ پودر، 
پودر نارگیل و نمک را ترکیــب کرده و 3بار الک می کنیم و 
داخل ظرف می ریزیم و آنقدر هــم می زنیم که به خوبی با 
مواد دیگر ترکیب شود. این مواد را به سفیده افزوده و مخلوط 
می کنیم. تمام مواد میانی را نیز با هم مخلوط کرده و سپس 
قالب را با ترکیب روغن جامد، روغن مایع و آرد کاماًل چرب 

 کنید. بعد نصف مواد را داخل قالب بریزید و 3بار زمین بزنید تا صاف شود. سپس مواد میانی را وسط کیک ریخته و در 
ادامه مابقی مواد را روی آن بریزید. قالب را در دمای 180درجه، طبقه وسط به مدت 45دقیقه قرار می دهیم تا پخته شود.

طرزتهیه



بسته پيشنهادي15کار خانه

  وقتی زنان بخواهند
معمــوال یک عرف غلطــی وجود 
دارد که زنان را کارآفرینان موفقی 
نمی دانند یا اینکه تصور می کنند 
زنان عالقه زیادی بــه حضور در 
عرصــه کارآفرینی ندارنــد. البته 
مثــال نقض ایــن عرف فــراوان 
یافت می شــود. برای کسانی که 
درگیر چنیــن نگاهی هســتند، 
کتاب »وقتــی زنــان بخواهند« 
از گریس بانی می تواند به شــدت 
الهام بخش باشد؛ کتابی که توسط 
الهه علوی و نشــر کوله پشتی به 
فارســی نیز برگردان و منتشــر 
شده اســت. مطالعه چنین کتابی 
می توانــد کلیشــه های رایجی را 
که درباره کســب وکار و ایجاد آن 
توســط زنان وجود دارد، در شما 
بشــکند و همین باعث شــود تا 
زنان ما کســب وکارهای مختلفی 
را ایجــاد و راه انــدازی کــرده و 
بــه موفقیــت برســانند. عنصر 
دیده شدن موفقیت ها و ادامه راه، 
نکته اساســی چنین کتابی است 
 که می تواند برای بانوان به شــدت 

کارگشا باشد.

کتاب

  هفته کاری چهارساعته
برای خیلی هــا تعریف ســاعت 
کاری، از 8صبح تا 3 و 4 عصر است؛ 
حتی برای خیلی ها بیشــتر از این 
مقدار. به همین دلیل اســت که 
وقتی از ایده »هفتــه کاری چهار 
ســاعته« بــرای کســی صحبت 
می کنید، کمی شــوکه می شوند. 
اما ایده چنین کتابی، دقیقا همین 
اســت؛ اینکه چطور می شود مثل 
نویســنده از هفته کاری هشــتاد 
ساعته و ندیدن خانواده و فرزندان 
و درآمــد 40هزار دالر در ســال، 
به درآمد 40هــزار دالر در ماه آن 
هم با 4ساعت کار در هفته رسید. 
شاید عنوان کتاب اغراق آمیز باشد، 
اما ایده هــای جالبی بــرای اجرا 
خواهد داشت. شــاید تصور کنید 
که چنیــن ایده هایی برای اقتصاد 
ما مناسب نباشد، اما دقت کنید که 
کسب وکار و باقی ماندن بر آن در 
کشورهای توسعه یافته سخت تر و 

طاقت فرساتر از این جاست.

کتاب

کتاب

  قدرت بی پولی
فکر می کنید برای کســب ثروت 
سرشار، باید ثروت سرشاری داشته 
باشید؟ یعنی برای به دست آوردن 
پول باید پول داشــته باشید؟ در 
این صــورت، باید جزو کســانی 
باشید که کتاب »قدرت بی پولی« 
دیموند جــان برای آنها نوشــته 
شــده اســت. این کتاب در ایران 
هم ترجمه و منتشــر شده است. 
کتاب درباره کارآفرینی است که 
در شهر نیویورک دچار بی پولی و 
مشکالت مالی شــده. اما به جای 
اینکه افســرده شــود، از قدرت 
بی پولی اش نهایت استفاده را کرده 
و کســب وکارهایی راه انداخت و 
بعدها دارایــی میلیــارد دالری 
انباشــت. در واقع این کتاب نماد 
همان کالمی است که غم بزرگت 
را به کار بزرگ تبدیل کن؛  تمرکز 
روی نقاط ضعــف و تبدیل آنها به 
 نقاط قوت. بــرای روزگار ما، واقعا 

چه کتابی بهتر از این؟

چگونه از کارمندی و خویش فرمایی به سرمایه گذاری و ایجاد 
کسب وکار برویم

در چهارراه ثروت سازی 
شاید بپرســید که در این وضعیت اقتصادی، چه کسی به فکر 
کسب ثروت اســت که حاال چنین چیزهایی هم باید نوشته 
شود؟ درست مثل این است که بگوییم چون االن حال روحی مان 
خوب نیست، پس ورزش نباید بکنیم و مسواک هم نباید بزنیم 
و ایضًا غذا هم نباید بخوریــم و.... به نظرتان چنین چیزهایی 
درست است؟ کسب ثروت هم، عادتی است درست مثل همه 
اینها؛ اساسا به همین دلیل است که می توان به آن امیدوار بود. 
به همین دلیل در هر وضعیتی باید دنبال شــود؛ درست مثل 
راه رفتن، نفس کشــیدن و غذا خوردن. اگر قرار باشد همیشه 
منتظر بهترین شرایط بنشینیم، احتماال هیچ وقت هم دست 
به کار نخواهیم شــد. با همین رویکــرد، نکته هایی از رابرت 
کیوساکی، از بزرگ ترین آموزگاران کسب استقالل مالی در 
دنیا درباره چهارراه ثروت سازی و راز و رمزهای استقالل مالی با 
شما در میان بگذاریم؛ امیدواریم که حسابی به دردتان بخورد.

پنجشنبه

شماره 167
2  تیر 1401 

این دختر جوان، سفیری شده است تا فرش ایرانی را به جهانیان بهتر و بیشتر معرفی کند 

عشقِ فرش، سودای مهاجرت 
را از سرم انداخت

قرار بود چمدانش را ببندد و به دورترین گوشــه دنیا مهاجرت کند. در تمام روزهایی که دنبال یادگیری زبان های خارجی و 
مشاغل الکچری بود، هرگز به ذهنش خطور نمی کرد که روزی به حرفه موروثی شان بازگردد و کبوتر جلد سرای رحیمیه و بازار 

تهران شود. این قصه سارا مشایخ، دختری است که در سرای رحیمیه حجره فرش فروشی دارد و برای معرفی آن به بازارهای جهانی تالش می کند.

 بهاره  خسروی

سارا دختری دهه هفتادی است که در دانشکده هنر دانشگاه تهران 
رشته طراحی صنعتی خواند. البته در کنار تحصیل از عالقه اش به 
موســیقی غافل نماند و به صورت حرفه ای دوره های آموزشی این 
هنر را دنبال کرد، هر چند شــغل آبا و اجدادی سارا در حوزه فرش 
بود و خانوادگی در این حرفه ســابقه ای طوالنی داشتند اما ترجیح 
می داد حرفه ای متناسب با دانش و توانایی اش و سازگار با روحیه اش 
انتخاب کند. کار در آتلیه عکاســی، مهد کودک، حوزه گرافیک و 
کارهای دفتری و اداری و آموزش موسیقی همه و همه را تجربه کرد 
اما گمشده او چیز دیگری بود. سارا عاشق رنگ و نقش و ترکیب آنها 
کنار یکدیگر بود؛ دختری که تفریحش در دوران کودکی گشت وگذار 
و قایم باشک میان فرش های سرای رحیمیه بازار بود، طبیعی است 
که شاید گمشده اش هم در هنر و صنعت فرش بافی بود. می گوید با 
یک سفارش تلفنی خرید فرش، مسیر زندگی اش حسابی تغییر کرد. 
 حاال این دختر جوان عالوه بر اینکه این روزها در کسوت کارشناس،

کار خرید و فروش فرش را انجام می دهد، در فضای مجازی با معرفی 
و قصه های فرش سعی در حفظ این هنر بومی را دارد.

رنگ سفید یکی از رنگ های بی استفاده و اما پای ثابت جعبه مدادهای رنگی است که فقط نقاشان حرفه ای فوت 
و فن کار با این رنگ را بلدند. اما جالب است که این رنگ برای رنگرزی به ویژه نخ فرش ها بسیار مورد استفاده قرار 
می گیرد. سارا با اشاره به این موضوع گریزی به روزهای کودکی و رنگ همیشه غایب مداد رنگی هایش می زند. 
او تعریف می کند: »چیزی حدود20یا 25 سال پیش بود که پدرم در اطراف تهران کارگاه قالی بافی داشت. برای 
رنگرزی پشم های ریسیده شده از رنگ سفید استفاده می شــد. اغلب پدرم وقتی مداد رنگی می خرید، رنگ 
سفیدش را جدا می کرد و بقیه آنها نصیب من می شد. دنیای کودکانه ام با همان مدادها حسابی رنگین می شد. چه 
لذتبخش بود که پدرم بعد از چند روز دوری با یک بسته مداد رنگی به خانه باز می گشت و با قصه و داستان هایش 

از دنیای فرش برایم از دنیایی متفاوت تعریف می کرد که در فضای شهری کمتر فرصت تجربه آن را داشتیم«.

بعد از ماجرای مداد رنگی ها حاال نوبت قصه رنج فرش عتیقه ای است که از دوران کودکی تا امروز از وسایل 
محبوب سارا در خانه و این روزها در محل کار است. او با یادی از شیطنت های کودکی اش در سرای رحیمیه 
و ماجرای فرش عتیقه محبوبش می گوید: » عالقه به فرش در واقع از همان کودکی در ضمیر ناخودآگاه من 
نشسته بود. همه روزهای شیرین کودکی ام در میان فرش های سرای رحیمیه در حجره پدربزرگم گذراندم. 
خاطره دورهمی های کســبه  قدیمی و ســفره پهن کردن و ناهار خوردن و چرت زدن بعد ازظهرها در دل 
فرش های رنگاررنگ، رنگین ترین بخش زندگی ام است. خاطرم هست روزی پدر با یک فرش کوچک به اندازه 
قنداق یک نوزاد به خانه آمد. این فرش تقریباً سوخته بود و شیرازه های آن نابود شده بود. پدر از سختی ها و 
رنجی که بر سر این فرش آمده بود برایم تعریف کرد که چه روزگاری را به خودش دیده تا امروز به دست ما 
رسیده و اینکه ممکن است عالئم این سوختگی نشان از آتش سوزی باشد. منگوله های قدیمی در واقع نشان از 
قدمت این فرش داشت که با همه این اتفاقات به عنوان یک اثر تاریخی هویتی به دست ما رسیده است. از همان 
روز که پدرم قصه آن فرش را تعریف کرد، آن فرش محبوب من روی صندلی و زیرسازهایی که می خریدم 
بود. این روزها هم همان فرش را در مغازه روی میزم به عنوان یک اثر ارزشــمند نگه داشته ام. در واقع این 
اتفاقات گرایش های اولیه من به فرش بود که به مروز زمان در غبار روزمرگی های زندگی کمرنگ شده بود«.

اما می رسیم به ماجرای اتصال مجدد سارا به دنیای فرش و پیشه آبا و 
اجدادی اش که روایت جالبی دارد. تعریف می کند: » در دانشگاه هنر 
طراحی صنعتی خواندم و مثل هر جوانی بعد از فارغ التحصیلی دنبال 
شغل مناســب و به قولی دهان پرکن بودم. ابتدا سراغ کارهای دفتری 
و اداری رفتم. حتی مدتی کارهای گرافیکی، کار در آتلیه عکاســی و 
آموزش موسیقی به کودکان در مهد کودک را هم تجربه کردم تا اینکه 
روزی دوستی در خارج از کشور داشتم که به من سفارش خرید فرش 
داد. از سر کنجکاوی با توجه به پیشــینه خانوادگی که داشتیم راهی 
بازار تهران شــدم و با نیمچه اطالعات و دوربین عکاسی که ازدوران 
دانشجویی داشتم شــروع به عکس گرفتن از فرش ها کردم. تقریباً از 
120 تخته فرش عکس گرفتم و اطالعات و مشخصات آن را برای دوستم 
ارسال کردم. دوستم همه فرش ها را پسندید و من تقریباً همه آنها را 
که به صورت امانت از بازاری ها گرفته بودم فروختم. خیلی لذت بردم از 
اینکه در این کار موفق شدم و توانستم در نخستین تجربه همه فرش ها 
را بی آنکه سرمایه ای از خودم بگذارم بفروشم.« فروش فرش ها باعث 
می شود که سارا این بار با عزمی مصمم سراغ حرفه پدری در بازار تهران 
و سرای رحیمیه برود و برای خودش حجره ای دست و پا کند. البته او 
فقط به خرید و فروش فرش بسنده نکرد و سعی کرد با اطالعات و علم 

بیشتر و به روزتری وارد وادی فرش شود.

به عقیده سارا کار فرش از همان ابتدا با رنج و عشق گره خورده است؛ حرفه ای 
که همه مراحل آن از چیدن پشم گوسفندان، ریسیدن، رنگرزی و گره زدن نخ ها 
به  تار و پود قالی و شــانه زدن گره ها و در نهایت دست نوازش کشیدن روی هر 
رجی که بافته می شود سراسر عشق است. در واقع قالی باف با روح و جانش به 
تار و پود قالی گره می زند. این هنر اصیل پر زحمت و مشــقت باید حفظ شود؛ 
هنری که تبدیل به ضرب المثل معروفی در کشور آلمان شده است. او می گوید: 
» آلمانی ها ضرب المثلی دارند که وقتی بــرای  کاری می خواهند به آن وزن و 
اعتبار دهند، می گویند مثل خانه ای که قالی ایرانی دارد«. در واقع ســارا برای 
حفظ همین اعتبار فرش ایرانی در فضای مجازی و اینستاگرام صفحه ای را برای 
معرفی فرش ایرانی راه اندازی کرده است. او در این باره توضیح می دهد: » من 
بالگر فرش نیستم و در واقع از پیج برای تبلیغات تجاری استفاده نمی کنم. وقتی 
درمطالعاتم دیدم فرش ایرانی چه جایگاهی دارد تصمیم به تولید محتوا در حوزه 
فرش ایرانی برای جذب توریست و معرفی فرش ایرانی گرفتم. در واقع در این 
پیج، قصه ها و وقایع بازار رحیمیه و فرش ها را با زبان ســاده برای همه تعریف 
می کنم تا با فرش ایرانی و ارزش، اهمیت و قدمت آنها شوند؛ اینکه هر فرش در 
هر منطقه ای دارای چه ویژگی  هایی است و براساس اقلیم آب و هوایی چطور از 
آنها استفاده و نگهداری کرد و اینکه مردم با چرخه تولید فرش آشنا شوند. اما به 
فکر دو زبانه کردن پیجم به زبان انگلیسی هستم تا مردم بیشتری با ویژگی ها و 

اصالت فرش ایرانی آشنا شوند.« 

رنگ غایب جعبه مدادرنگیسرنوشت چیز دیگری بود

قصه رنج فرش عتیقه

فضای مجازی و احیای هنر اصیل ایرانیتغییر مسیر زندگی با یک سفارش

میراث خانوادگی
ســارا از نوادگان نسل پنجم خانواده مشــایخ است که در 
حوزه فرش فعالیت می کنند. در واقع فرش شغل موروثی 
خانواده مشایخ اســت. ســارا درباره موروثی بودن حرفه 
فرش در خانواده اش می گوید: »پدربزرگم و همچنین پدر 
همسر پدربزرگم همگی در کار فرش بودند. مادربزرگم از 
بافنده های فرش بود. وقتی پدربــزرگ و خانواده پدری ام 
از اصفهان به تهران کوچ کردنــد، همگی در تهران کارگاه 
فرش بافی راه اندازی کردند و سرپرستی کارگاه را عهده دار 
شدند و در واقع از خانواده پدری ام می توان به عنوان افرادی 
نام برد که هنر فرش بافی را به تهران منتقل کردند. همانطور 
که می دانید اصفهان یکی از مناطق نمونه کشــور در هنر 

فرش بافی است«.

عکس رایگان با 
لباس های ترکمن

یکی از کارهای جالب حجره ســارا برای جذب گردشگر و سرگرمی 
مشتری در زمان خرید در اختیار قرار دادن لباس های سنتی ترکمن 
برای گرفتن یک عکس یادگاری در حجــره کنار فرش های رنگین 
مغازه اســت. او درباره ایــن ابتکار جالبش می گویــد: »لباس های 

ترکمنی که همگی نماد و نشانه فرهنگ و هنر بانوان این خطه زیبای 
کشورمان است و نشانگر فرهنگ وآداب و رسوم مردم کشورمان است، 
در روزهای شاد و مراسم  مهم، مهمانی ها و عروسی ها با لباس متنوع 
روزگارشان را شیرین می کنند. در واقع سعی دارم با این کار به نوعی 

معرفی بخشی از فرهنگ اصیل کشورمان را برای توریست ها و حتی 
بسیاری از جوانان که آشنایی با فرهنگ ترکمن ندارند، فراهم کنم تا 
عالوه بر خرید و لحظه های دلچسبی که از بازار تهران دارند یک لحظه 

خاطره انگیز را در کنار عزیزانشان ثبت کنند«.

مهم ترین نکته ای که کیوساکی مطرح می کند نسبت آزادی و استقالل مالی است. اول اینکه باید بدانید استقالل 
مالی یعنی چه. تعریفش چنین است: اگر همین امروز دست از کار بکشید، چند صباح دیگر می توانید با 

همین کیفیتی که االن زندگی می کنید، به زندگی تان ادامه بدهید؟ هرقدر که این زمان طوالنی تر 
باشد، نمره استقالل مالی شما باالتر خواهد بود. تعریف دیگر استقالل مالی هم چنین است که آیا 

دارید زمان را در عوض پول پرداخت می کنید؟ در این صورت زندگی کارمندی و غیرمستقالنه از نظر مالی 
دارید. پس اگر خالف این عمل کنید، یعنی در حال حرکت به سمت و سوی استقالل مالی هستید.

1
برای حرکت از سمت چپ این چهار خانه به سمت راست، شما نیازمند به دانش هوش مالی هستید. 
در واقع شــما وقتی که در خانه کارمندی و خویش فرمایی هستید، صرفا برای موفقیت 
بیشتر و سخت تر کار می کنید. البته ما مخالف سختکوشی نیستیم، اما بهتر آن 
است که این سختکوشی در مســیر هوشمندی باشد. هرقدر که در مسیر 

کارمندی و خویش فرمایی سخت تر کار می کنید، اساسا به این وضعیت بیشتر عادت 
می کنید و دیگر زمانی می رسد که میل ندارید تا وضعیت را تغییر دهید. به قول 
معروف، سیمان این اتفاق در شما محکم بسته شده و دیگر تغییر حالت آن 

کار سختی می شود.

6

کیوســاکی در کتاب چهــارراه پولســازی خود، 
داستان جالبی از تعهدی که با همسرش داشت 
صحبت می کند. آنها تصمیم گرفته بودند که 
به استقالل مالی برســند، به همین دلیل از 

کار کارمندی و خویش فرمایــی دوری کردند. حتی کار به 
بی خانمان شدن آنها هم کشید، ولی دست از هدف شان 
نکشیدند. شــما آیا چنین اشــتیاقی دارید؟ نه مدرک 
دانشگاهی و نه سرمایه و پول، برای استقالل مالی به 
قول کیوساکی، فقط باید مسلح به این باشید: »این 
مســئله نیازمند عزم راسخ، اشــتیاق به یادگیری 
سریع، قابلیت استفاده از سرمایه های خدادادی و 
دانستن این مطلب است که کدام یک از ربع های 
چهارراه پولسازی  می تواند برای ما ایجاد درآمد 

کند«.

7

خب، مرحله بعدی آن اســت 
که ببینید چقدر نقدینگی وارد 
زندگی شــما می شود و از کدام 
خانه. بله، غالبا از خانه کارمندی 

یا از خانه خویش فرمایــی. چقدر از خانه مالکیت 
کسب وکار و ســرمایه گذاری می آید؟ غالبا هیچ یا 
خیلی کم. اما چرا؟ زمانی خیلی ها راهی بورس شدند، 
زمانی خیلی ها راهی بازار سکه و ارز و.... اینها فکری بود که 
به ذهن خیلی ها خطور کرد؛ به خاطر همین فکر خوبی نبود. ابتدا 
باید میزان پولی که از این خانه ها می آید شناسایی شده و بعد از آن مشخص 

کنید چه کارهایی باید بکنید تا جریان نقدینگی از دو خانه سمت راست جاری شود؛ ولو شروعش کم باشد.

8

کیوساکی مثال جالبی می زند. می گوید فرض کنید شــما پزشک هستید. در این صورت 
چهار راه پیش روی شماست. یا بروید و در کلینیک و بیمارســتان و درمانگاهی استخدام 
شده و کار کنید. یا برای خودتان مطب بزنید. یا اینکه به سمت راست رفته و کسب وکاری 
با موضوع پزشکی و سالمت ایجاد کنید؛ مثال درمانگاه و کلینیک بزنید. یا اینکه با پولی که 

به دست می آورید، در بازار بورس و سرمایه و ملک و... سرمایه گذاری کنید تا پول برای تان پول بیاورد. مهم 
نیست کجا هستید؛ مهم این است که چطور پول به سمت زندگی شما می آید. حتی خود پول هم مهم نیست؛ 

نحوه به دست آوردن آن که در کدام یک از این مربع هاست، اهمیت دارد.

9

دقت داشته باشید که 70درصد افرادی که در دو خانه سمت راست چهارراه کسب ثروت 
هستند، از مسیر سرمایه گذاری و مالکیت، کسب وکار به دست می آید. این در حالی است 
که در افراد عادی این رقم 20درصد و کمتر اســت؛ یعنی 80درصد درآمدشــان از مسیر 
کارمندی و خویش فرمایی اســت. همیشه به این ســؤال فکر کنید که چه کار می توانید 

کنید تا پول و دیگران، به سختی برای شــما کار کنند؟ باید اصول مدیریت و کارآفرینی یاد بگیرید؟ باید 
شهامت و ریسک پذیری تان را افزایش بدهید؟ باید دانش ســرمایه گذاری را یاد بگیرید؟ باید بازار سرمایه 
 را بیشتر بشناسید؟ باید از ملک چیزهای بیشتری بدانید؟ باید.... معطل چه هستید؟ بروید و همه اینها را 

یاد بگیرید.

10

اما نسبت اســتقالل مالی با آزادی چیست؟ خیلی ساده 
اســت؛ شــما زمان تان را تحت مدیریت خودتان 

دارید و طوری که دوســت دارید مدیریتش 
می کنید. امــا وقتی که اســتقالل مالی 

نداشته باشید، ناچارید که زمان تان را هر طوری که کار 
ثابت تان تعریف می کند، درنظر بگیرید. در این صورت 

احســاس در قفس ماندگی دارید. از ســوی دیگر 
استقالل مالی کمک می کند تا تجربه های زیادی 
را عملی کنید؛ تجربه هایی که بدون داشــتن 
ثروت و اســتقالل مالی شــدنی نبود. این اگر 
اسمش آزادی نیست، پس چیست؟ همین ها 
باعث می شوند تا اســتقالل مالی و کسب 
ثروت به ایــن منظور، جزو خوشــی های 

پایان ناپذیر زندگی ما تلقی شود.

2

اما چهارراه پولســازی 
چیســت؟ طبیعی است 
که هر کدام از ما برای پول 
درآوردن، راهی را انتخاب 

می کنیم. این راه هــا از این چهار خانه فراتر 
نمی رود: کارمنــدی، خویش فرمایی، مالکیت 

کسب وکار و ســرمایه گذاری. تقریبا همه شان هم 
مشخص اســت که چیســت. کارمندی که تعریف 
مشــخصی دارد. خویش فرمایی مثل وکال و پزشکان 

و تعمیــرکاران و.... مالکیت کســب وکار هم شــامل کارخانه دارها و 
کارآفرین ها و... سرمایه گذارها هم کسانی هستند که با سرمایه و پول شان و صرف آنها در 
جاهای سودده به سود بیشتر می رسند. در نهایت هر کدام از این راه ها، مسیری که باید 

طی شود و نتیجه نهایی را مشخص می کند.

3

این چهارراه پولســازی، 2 قســمت چپ و راســت دارد. در قســمت چپ، کارمندها و 
خویش فرماها هستند. در قسمت راست، مالکان کسب وکار و سرمایه گذارها. خب، شما 
االن دقیقا در کجا هستید؟ درست حدس زدید؛ بیشتر ما در بخش سمت چپ هستیم؛ 
یا برای دیگران کار می کنیم یا در نهایت خیلی به خودمان لطف کرده باشیم، خویش فرما 
هستیم و با تخصصی که کســب کرده ایم داریم روزگار می گذرانیم. اما نکته این جاست وقتی که زمان به 
کارمان اختصاص ندهیم، خبری از درآمد هم نخواهد بود. این، نکته تلخ ماجراست. همین نکته تلخ است که 

زندگی های زیادی را به انحطاط کشانده و خیلی ها تا دم مرگ نیز باید به سختی کار کنند.

4

خب، یعنی کارمند یا خویش فرما از استقالل مالی دور اســت؟ نه، بخشی از کارمندان و 
خویش فرماها، از درآمدهای خوبی برخوردارند و این درآمدها را کامل خرج نمی کنند و 
بخشی از آن را برای آینده شان سرمایه گذاری می کنند. پس ماندن در این دو خانه است که 
امری منفی در حوزه استقالل مالی محسوب می شود؛ نه اینکه الزاما کار کردن در این دو 
خانه منفی باشد. ولی نکته این جاست که خانه های سمت راست، یعنی مالکیت کسب وکار و سرمایه گذاری، 
باعث می شود تا از میان بر به استقالل مالی برسید و بتوانید وضعیت خودتان را بهبود ببخشید. اینها، همان 

نکته هایی است که باید دقت داشته باشید با هم خلط نشود.

5



گل خانه 16 بسته پیشنهادی

   کیفیت خدمات در گردشگری
ارائــه خدمــات بــه مشــتریان، 
اصلی ترین مزیت رقابتی اســت. 
تأمین خواســته های مشتریان و 
ســنجش رضایت آنان از خدمات 
دریافتی چالشی است که بسیاری 
از شــرکت ها بــا آن مواجه انــد. 
آگاهــی از عوامــل تعیین کننده 
کیفیــت می توانــد زمینه جذب 
و حفظ مشــتری و از دست دادن 
آن را شناســایی کند. در ادبیات 
نوین گردشــگری، به میزان قابل 
توجهی بر نقــش کیفیت خدمات 
به عنــوان یکی از شــاخص های 
رضایــت مشــتری و عملکــرد 
مناسب ســازمان های گردشگری 
تأکید شــده اســت. بســیاری از 
تعاریــف کیفیت خدمــات نیز بر 
پوشش نیازها و الزامات مشتریان 
متمرکز شــده اند. کتاب »ارتقای 
کیفیت خدمات در گردشــگری 
و مهمان نــوازی« با هــدف ارائه 
شیوه هایی برای باال رفتن کیفیت 
خدمات در گردشــگری به رشته 
تحریر درآمده است. نویسنده این 
کتاب اریک لوز است و توسط حمید 
ضرغام بروجنی، مرتضــی و امیر 

خزایی پول ترجمه شده است.

کتاب

   کاخ باغچه جوق
باغچــه جــوق، نــام روســتایی 
در جــوار شــهر ماکو اســت که 
حدود 2کیلومتــری جنوب غربی 
جاده ترانزیتی ماکو- بازرگان قرار 
دارد. ســاختمان مجلل و با شکوه 
قصــر باغچه جوق در این روســتا 
و در محوطــه بســیار وســیعی 
با مســاحتی حدود 11هکتار بنا 
شده است. آغاز ساخت بنای قصر 
در زمان حکومت تیمور پاشا خان 
بوده و در زمان حکومت فرزندش 
مرتضی قلی خان اقبال الســلطنه 
که از ســرداران مظفرالدین شاه 
بود، به پایان رسیده است. این بنا 
در ســال 1353به وســیله دولت 
خریداری و پس از تعمیرات الزم در 
اختیار سازمان میراث فرهنگی قرار 
گرفته اســت. زیربنای کاخ باغچه 
جوق  حدود 2500مترمربع است 
که ســاختمان قصر در وسط باغ 
بزرگ با انــواع درختان کوچک و 

بزرگ جای گرفته است.

تهرانگردی

 با چند مکان طبیعی و زیبا در ارتفاعات 
که در این روزها طرفداران زیادی دارد بیشتر آشنا شوید

باالتر از ابرها

پیچ و تاب جاده همیشه جذاب اســت و تصور کنید که هوا و رطوبت 
نفس ها را به شــماره انداخته و کولر ماشــین بــدون وقفه در حال 
کار اســت. وارد جاده ای فرعی می شــوید و این پیچ و تاب شروع 
می شــود. کمی که از مســیر می گذرد، کولر خاموش می شود و بعد 
از گذشت چند کیلومتر ســرمای هوا صورت تان را نوازش می کند و 

درنهایت با رســیدن بر بلندای کوهی مرتفع مجبورید برای فرار از 
ســرما از لباس های پاییزی تان کمک بگیرید. این داستان رفتن به 
مکان های مرتفع در فصل تابستان اســت که در ادامه به چند مورد 
 از این مکان ها که در فصل های گرم ســال طرفــداران زیادی دارد 

اشاره می کنیم.
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این جنگل بازمانده جنگل های چندمیلیون ساله هیرکانی است که در مرز دو اقلیم متفاوت، بین سمنان و گلستان قرار 
دارد. جنگل ابر یکی از قدیمی ترین جنگل های دنیا محسوب می شود که 40میلیون سال قدمت دارد و متعلق به دوران 

سوم زمین شناسی، یعنی عصر ژوراسیک است. این جنگل ادامه جنگل های سرسبز شمال کشور به شمار می رود و 35 هزار 
هکتار وسعت دارد. از ویژگی های جنگل ابر ارتفاع زیاد آن از سطح دریاست؛ به گونه ای که در فصل های گرم سال دمای هوای 

پایینی دارد. میانگین بیشترین دما در این جنگل 20درجه سانتی گراد و میانگین کمترین دما 6درجه است که شب ها و صبح های 
زود خیلی سرد را به همراه دارد. در ارتفاعات این منطقه، چمنزار یا مراتع مشجر و در پایین، جنگل با گونه های متنوع دیده می شود. در داخل جنگل، 

چشمه های فراوان و پوشش گیاهی متنوع ازجمله ویژگی های برجسته این منطقه طبیعی و زیباست. در میان درختان آن میوه هایی چون آلو، گالبی 
وحشی، کندوس، ولیک و تمشک هم وجود دارد که اگر خوش شانس باشید، در مسیرتان آنها را خواهید دید و طعم شان را خواهید چشید. بهتر است 

البته درنظر داشته باشید که جنگل ابر در تمامی روزهای سال ابر ندارد و بیشترین زمان تشکیل اقیانوس ابری این جنگل فصل های بهار، تابستان 
و پاییز است. در واقع بهترین زمان دیدن جنگل ابر نیمه اول سال و از اوایل اردیبهشت ماه تا ابتدای مهرماه است.

اولسبالنگاه نام روستایی ییالقی و یکی از مکان های دیدنی است که در میان ارتفاعات کوه های تالش جای گرفته است. 
این ییالق از زیبایی سحرانگیزی برخوردار است و مناظری بی بدیل و چشم نواز دارد. ییالق اولسبالنگاه تحت نظارت منابع 

طبیعی قرار دارد و امکان ساخت وســاز در این منطقه با مصالحی جز چوب ممنوع است که این کار به حفظ طبیعت این 
منطقه کمک فراوانی می کند. عالوه براین، اولسبالنگاه مجهز به شبکه برق رسانی نیست و برق مورد نیاز این روستا از موتور 

برق و پنل های خورشیدی تأمین می شود. البته این روستا آب لوله کشی هم ندارد و آب آن از چشمه های گوارا و جاری منطقه 
تأمین می شود. جالب است بدانید که روستای اولسبالنگاه پس از ساعت 12 شب غرق در خاموشی و سکوتی آرامبخش می شود که در نوع خود مثال زدنی 

است. بنابراین اگر همچنان قصد بیدارماندن و گشت در روستا را داشته باشید باید از چراغ قوه کمک بگیرید. در سفر به اولسبالنگاه ماسال می توانید 
از محصوالت تازه و طبیعی این روستا همچون عسل و لبنیات خرید کنید و به عنوان سوغات برای دوستان و آشنایان خود هم ببرید. البته این را هم 

بدانید که در سفر به اولسبالنگاه، برای ورود به روستا به ازای هر اتومبیل مبلغی را تحت عنوان ورودی باید پرداخت کنید که این مبالغ صرف توسعه 
زیرساخت ها و افزایش خدمات و امکانات رفاهی به مسافران می شود.

جنگل 

ابر

اولسبالنگاه

سفر به روستای زیبای فیلبند )جنوب آمل، جاده هراز( مانند سفر کردن در خواب است، چون شما را تا باالی ابرها می برد 
و شما ابرها را هرروز زیر پای خود می بینید و انگار که بین خواب و بیداری سیر می کنید. فیلبند به خاطر آنکه در ارتفاعات 
کوهپایه ای قرار دارد، به خوبی به مرتع ها و روســتاهای اطراف دامنه نیز دسترسی دارد. حرکت ابرها و اینکه بتوانید ابرها را 
اطراف خود ببینید و حس کنید، تقریباً در بیشتر روزهای سال اتفاق می افتد و همین کافی  است تا گردشگران و طبیعت گردان 
زیادی به فیلبند بیایند. برای کسانی که در تهران ساکنند و به دلیل فاصله کم با این روستا، فیلبند محبوبیت زیادی دارد؛ تصور 

کنید فقط چند ساعتی در راه می گذرانید و به لحظات شگفت انگیز طلوع یا غروب خورشید در روستای فیلبند می رسید، درحالی که ییالقی سرسبز و 
ابرهای متراکم مقابل چشم تان است. آب وهوای فیلبند در فصل بهار و پاییز بسیار متنوع اســت، اما اغلب بارانی و خنک و همچنین بسیار برای سفر 
مطبوع است. البته جالب است بدانید در نیمه تابستان، شب های فیلبند به قدری ســرد می شود که باید کنار بخاری یا زیر چند پتو شب را به صبح 
برسانید. از اوایل پاییز آب وهوای روستای فیلبند بیشتر سرد و اغلب بارانی و برفی می شود. بومیان و اهالی این روستا در فصل های سرد سال معموالً 

بار و بندیل زندگی خود را جمع می کنند و به قشالق کوچ می کنند.

روستای داماش با پیشینه ای کهن با عنوان ســرزمین چشمه های گوارا و سرسبز شناخته می شــود. این روستا اقلیمی 
نیمه مرطوب و معتدل دارد و گیاهانی چون سوسن چلچراغ، اقطی، گزنه، بنفشه، انواع سرخس، گل قاصد، شبدر وحشی و 
سرخ ولیک در آن می رویند. گل سوسن چلچراغ، یکی از نادرترین گونه های گیاهی است که برای رشد به یک محیط خشک و 
آفتابی در کنار خاک قابل نفوذ نیاز دارد و این شرایط رشد برای این گل در داماش فراهم است. داماش به دلیل قرار گرفتن در منطقه 
کوهستانی، وجود مناطق سرسبز و همچنین رشته کوه البرز، یکی از زیباترین مقاصد طبیعت گردی در استان گیالن به شمار می رود. 

در این منطقه به غیر از تماشای سوسن چلچراغ، می توانید از چشمه های آب معدنی داماش نیز دیدن کنید. چشمه اصلی داماش در ارتفاع 2200 متری از 
سطح دریا قرار دارد و دارای انواع امالح معدنی ازجمله کلسیم، منیزیم، سدیم و پتاسیم است. شاخه ای از این آب معدنی به حوضچه ای در مرکز روستا 
هدایت می شود و در دسترس بومیان منطقه قرار می گیرد و مابقی آن در کارخانه آب معدنی داماش بسته بندی و به سایر نقاط کشور ارسال می شود. آب 
و هوای داماش در بیشتر مواقع سال، بارانی و مه آلود است. بیشتر گردشگران، ماه های خرداد و تیر را برای سفر به داماش انتخاب می کنند زیرا عالوه بر 

سوسن چلچراغ که در اوایل خرداد ماه آماده گل دهی می شود، تماشای ابرها از باالی این روستا بسیار دیدنی و جذاب است.

فیلبند

داماش

 قدم زدن 
در دل جنگل

یکی از بزرگ تریــن لذت ها بدون 
تردید قــدم زدن در دل جنگل های 
سرسبز با درختان تنومند و برگ های 
درهم تنیده اســت. حس راه رفتن 
روی زمینی که نمناک اســت همراه 
با عطر ســبزه و بوی چوب درختان 
هوش از سر هر آدمی به در می کند. 
اما این همه ماجرا نیســت و برای 
رسیدن به این حظ وافر باید جوانب 
احتیاط هم رعایت شود تا از حوادث 
احتمالی ناخواسته جلوگیری شود. 
بسیار دیده و شــنیده ایم که با یک 
بی احتیاطی کوچک و ساده خطرات 
جبران ناپذیری برای اطرافیان مان 
به وجود آمده که اگــر کمی دقت را 
چاشنی این لذت می کردند، چه بسا 
که تنها خاطرات خوش در ذهن شان 
مانده بود. در ادامه به چند مورد ساده 
اما مهم برای قدم زدن در جنگل 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

در استان های شمالی کشور همیشه 
مکان هایی وجــود دارد که از نظر 
خیلی ها هنوز بکر و دست نخورده 
است و پیداکردن و دیدن آنها روح هر 
انسانی را جال می دهد. وسعت این سه 
استان و وجود این چنین مکان هایی 
به حدی است که کسی را نمی توان 
پیدا کرد که بگوید به همه این مکان ها ســفر کرده است. هر 
جاده فرعی یا تابلویی که اســم آن را نشنیده ایم، به یکی از 
این مناطق دست نخورده ختم می شود و فقط کافی است اهل 
ماجراجویی و تجربه های جدید باشید تا به این مکان های بکر 
و ناب دست پیدا کنید و از تماشــای آنها لذت ببرید. در این 
روزهای اول تابستان که گرمای هوا شروع شده است، مناطق 
بکر کوهستانی که در ارتفاعات جای گرفته اند، جزو مقصدهای 
پرطرفدار هستند و البته در این میان عده ای هم هستند که 
به دنبال مکان های بکرتر و خلوت تری هستند که فقط صدای 
پرنده و رقص باد از آنها پذیرایی کند. یکی از این مکان ها که 
هنوز پرتردد نشده و همچنان جز اهالی منطقه، کسی از وجود 
آن اطالع ندارد، روستای هلودشت از توابع شهرستان املش 
در استان گیالن است. این روستا که در ارتفاعات قرار دارد، 
در فصل های گرم سال پذیرای عالقه مندان زیادی ا ست که در 

تدارک رفتن به مکان های بکر و خلوت هستند.

مجتبی یارزمان

در موقعیت هایی که شــناختی نسبت به 
آن نداریم و برای نخســتین بار است که 
می خواهیــم در یک جنــگل پیاده روی 
کنیم، حتماً از یک راهنمای محلی کمک 
بگیرید و یــا به توصیه هــای آنان به جد 

گوش دهید.

استفاده از راهنما

در بافت هــای جنگلی ســطح زمین در 
ســاعت های مختلف روز متفاوت است. 
در برخی از این مکان ها اول صبح قطرات 
بــاران باعــث گل آلود شــدن و لغزنده 
شدن ســطح می شــود. قبل از رفتن به 
 پیاده روی حتماً از نوع سطح خاک مسیر 

مطلع شوید.

زمان پیاده روی

پوشش گیاهی و بافت درختان هر جنگلی 
متفاوت و است و به تبع آن سطح زمین و 
نوع برگ ها و خزه هایی که می رویند هم 
متفاوت می شود. از این رو این تغییرات در 
شــرایط مختلف باعث می شود تا جنس 
کفش و مسیری که قرار است پیاده روی 

کنید هم تغییر می کند.

بافت جنگل 

قبل از اینکه بخواهیــد پیاده روی تان را 
شروع کنید، مسیری که قصد رفتن دارید 
را بررسی کنید. شیب، رودخانه و برکه از 
مهم ترین مواردی است که در پیاده روی 
نقش مستقیم دارد. در مسیرهای ناهموار 
حتماً از تجهیزات مناســب و همچنین 
راه بلد اســتفاده کنید و مسیر برگشت را 

عالمت گذاری کنید.

مسیر رفتن 

در محیط هایی مثل کوه و جنگل ســعی 
کنید تا حــد امکان تنهایــی پیاده روی 
نکنید. عالوه بر اینکه داشــتن همسفر، 
مســیر را کوتاه می کند، در بروز حوادث 
احتمالی هــم باعث نجات جان انســان 

خواهد شد.

داشتن همراه 

ســطح جنگل ها معموالً با بــرگ و خزه 
درختان پوشیده می شود و باعث خواهد 
شــد تا چاله ها و موانع احتمالی هم دیده 
نشود که حتماً باید به این مورد هم دقت 

کنید.

شاخ و برگ روی زمین 

   به سوی طبیعت وحشی
این فیلم براساس زندگی کریستوفر 
مک کندلس و به کارگردانی شان پن 
در سال2007ســاخته شد و از آن 
موقع تا کنون الهام بخش سفرهای 
زیادی بوده است؛ به گونه ای که در 
میان عالقه مندان به ســفر جایگاه 
ویژه ای دارد. مــک کندلس بعد از 
فارغ التحصیلی از دانشگاه، تصمیم 
گرفــت از زندگی روزمــره فاصله 
بگیرد و به صورت انفرادی ســفر با 
کوله پشتی را تجربه کند و به سوی 
شــمال آمریکا و طبیعت وحشی 
آالسکا راهی شود و این در حالی بود 
که تجهیزات زیادی با خود همراه 
نداشت. تماشــای فیلم »به سوی 
طبیعت وحشی« و اتفاقات آن، قطعا 
حس کوله گردی را در شما ترغیب 
می کند و اگر اهل سفر به این سبک 
باشید، به هیچ عنوان نباید تماشای 

این فیلم را از دست بدهید.

فیلم

پنجشنبه

شماره 167
2  تیر 1401 

هلودشت در ارتفاعات شهر املش با گرم ترشدن هوا 
مقصد جذابی برای سفر خواهد بود

اقیانوسیبرفرازکوهها

از دیگر جاذبه های دیدنی در اطراف این منطقه می توان به بلوردکان اشاره کرد. بلوردکان، روستایی در 
یک کیلومتری جنوب غربی املش است. این منطقه از توابع روستای الت لیل و بخش اطاقور لنگرود 
به شــمار می رود. بلوردکان، منطقه ای کوهستانی، با چشم اندازهای بســیار زیبا و جاذبه های فراوان 
طبیعی است. از دیدنی های این منطقه می توان به پارک جنگلی، رودخانه و آثار تاریخی مثل کاروانسرا 
و پل صفویه اشاره کرد. جنگل های صفرابسته از دیگر مناطق دیدنی هلودشت است. برای رسیدن به 
صفرابسته، باید جاده ای که به پارک جنگلی هلودشت می رسد را ادامه دهید. در این مسیر وارد جاده ای 
خاکی می شوید که بعد از طی حدود 7کیلومتر به جنگل های صفرابسته می رسید. اگر خوش شانس باشید 
این جنگل هم پوشیده از ابرهاست و رؤیای ابری شما را برآورده می کند. از دیگر جاذبه های توریستی این 
منطقه، جاده تونلی یا تونل جنگلی است که با به هم رسیدن شاخه های درخت توسکا ایجاد شده است. 
به دلیل رشد تونلی درختان در کنار جاده، این پارک به تونل جنگلی صفرابسته شهرت پیدا کرده است.

آبشار میالش از دیگر جاذبه های این منطقه است. برای رسیدن به این آبشار باید از هلودشت حدود 10 
تا 15 دقیقه در مسیری سرباالیی و سر پایینی پیاده روی کنید. این آبشار در بخش کوهپایه ای و جنگلی 
پوشیده از درختان قدیمی ممرز، توســکا، افرا، انجیلی و شمشاد قرار دارد و حضور حیوانات وحشی 
همچون گراز و روباه در آن محتمل است. هوای معتدل، چشمه و آب فراوان، آبشار میالش را به محلی 
پرطرفدار تبدیل کرده است. در ادامه مسیر هلودشت، منطقه ای با مناظر بدیع، به نام خصیل دشت یا 
خصیب دشت انتظار شما را می کشد. این منطقه در 1۹00 متری کوه های جنوبی املش به نام »رانکوه« 
قرار دارد و در پاییز و زمستان پوشیده از برف است. خصیل دشت، منطقه ییالقی با قله های برفی، دامنه 
پوشیده از جنگل و چشم انداز فوق العاده است که شما را به لحظاتی آرام در دل طبیعت دعوت می کند.

هرچه منطقه بکر و دست نخورده تر باشد، قاعدتاً امکانات اقامتی هم به تبع آن محدودتر خواهد 
بود. در این مسیری که به سمت هلودشت می روید، استراحتگاه های متعددی به چشم می خورد 
که اتاق هایی را هم برای مســافران درنظر گرفته اند و با پرداخت اجاره می توانید شب را در آنها 
بمانید. همچنین در خود روستای هلودشت تعداد محدودی از اهالی مکان هایی را برای اسکان 
مسافران فراهم کرده اند که پیشنهاد می شود درصورت تمایل به اقامت شب، حتماً از قبل آنها را 
رزرو کنید. البته برخی هم تجهیزات اقامتی نسبتاً کاملی دارند و ترجیح می دهند بساط کمپ را 
دل طبیعت برپا کنند که عالوه بر امکانات مورد نیاز، سرمای هوا در شب را هم باید درنظر داشته 
باشند. اگر مکانی برای اقامت شبانه پیدا نکردید، بازهم نگران نباشید، به راحتی می توانید به سمت 

شهر املش برگردید و از اقامتگاه های فراوانی که در این منطقه وجود دارد یکی را انتخاب کنید.

روستای هلودشــت از توابع شهرستان املش در اســتان گیالن است. شهرستان 
املش در نزدیکی لنگرود و یکی از شــهرهای زیبا در این استان به حساب می آید. 
در اطراف این شــهر زیبا، مناطق بکر و طبیعی زیادی وجود دارد که هر کدام از 
جهاتی اهمیت دارد و در همه روزهای سال پذیرای مسافران زیادی است. اما یکی 
از مکان هایی که جزو توابع املش محسوب می شــود و بسیار هم زیبا و بکر است، 
روستای هلودشت در 30کیلومتری این شهر است. مسیری که برای رسیدن به این 
منطقه باید طی کنید، بسیار پرپیچ و خم بوده و از دل جنگل های انبوه می گذرد. 
خوشبختانه در چند سال گذشــته بیشتر این مسیر آسفالت شــده و از کیفیت 
قابل قبولی هم برخوردار است. برای رسیدن به این منطقه زمان را مدیریت کنید 
و عجله را کنار بگذارید و درنظر داشته باشید برای این مسیر 30کیلومتری چیزی 
حدود یک ساعت و نیم باید زمان صرف کنید. البته که این مسیر به قدری جذاب و 
زیبا و دیدنی است که متوجه گذر زمان نخواهید شد و با توقف هایی که ممکن است 
برای استراحت و عکاسی در طول مسیر داشته باشید، زمان رسیدن به ارتفاعات 
بیش از اینها به طول خواهد انجامید. معموالً در شهر املش با توجه به نزدیکی به 
دریا، هوا در این فصل گرم و شرجی است و هرچه به سمت هلودشت پیش بروید و 
در پیچ و تاب جاده و جنگل باال بروید از شدت رطوبت و گرما کاسته شده و هوا به 
سمت خنک شدن می رود. اما قسمت هیجانی ماجرا وجود ابرها و مه در دل جنگل 
است. معموالً در بیشتر روزها در این مسیر هوا کمی مه آلود می شود و باید از دل 
این ابرها عبور کنید. بعد از پایان جنگل و رسیدن به دشت های این منطقه در نگاه 
اول قطعاً مبهوت این همه زیبایی و آرامش می شوید. اینجا جز کوه هایی که با رنگ 
سبز فرش شــده اند، چیزی نمی بینید؛ البته اگر خوش شانس باشید، اقیانوس ابر 

هم زیر پای شما خودنمایی خواهد کرد.

درباره هلودشت

همه جاذبه های یک بهشت کمتر دیده شده

از دشت ها و آبشارهای بکر

اقامت در هلودشت

گشت و گذار در طبیعت
در دشت هلودشت دنبال مقصد خاصی نباشید، طبیعت منحصر به فرد و خاص این منطقه خود 
مقصد است. به محضی که به این ارتفاعات برسید، خودتان متوجه می شوید این همان بهشت بکر 
و دست نخورده ای است که هیچ عکس و تصویری قادر به ثبت زیبایی های آن نخواهد بود. اگر زمان 
زیادی را برای گشت و گذار در منطقه هلودشت درنظر گرفته اید، در اطراف این بهشت زمینی، 
دیدنی ها و مکان های بکر و دست نخورده زیادی وجود دارد که می توانید به تماشای آنها بنشینید. 
مهم ترین دیدنی این منطقه با چاشنی شانس، اقیانوس یا همان جنگل ابر است که معموالً در 
بیشتر روزها از بلندی های این منطقه قابل رویت است. یکی دیگر از جذابیت های این منطقه 
خود روستای هلودشت است که با وجود مردمانی خونگرم و مهمان نواز بسیار دیدنی و چشم نواز 
است. قدم زدن در بافت روستا و همنشینی با اهالی منطقه در هوای مطبوع و دل انگیز این منطقه، 
غیرقابل وصف است. منطقه هلودشت وسعت زیادی دارد و در اطراف آن جنگل های کوچک و 
بزرگ زیادی جای گرفته که اگر به قدم زدن در دل جنگل یا اتراق در میان سایه درختان تنومند و 
مرتفع عالقه دارید، به راحتی با کمی فاصله می توانید به آنها برسید. البته بهتر است برای رفتن به 

جنگل های این منطقه حتماً با اهالی بومی آن مشورت کرده یا از آنها کمک بگیرید.



فرمانده پرتغالی 
در قلعهِ آبی

اولین رویارویی ساپینتو و خبرنگارها قرار بود 
یک کنفرانــس مطبوعاتی باشــد. حتی خود 
این مربی هم تأکید کرد که آماده پاسخ دادن 
به پرســش ها خواهد بود اما مدیران استقالل 
ناگهان تأکید کردند که این جلسه صرفا برای 
معارفه است و کنفرانس خبری در زمان دیگری 
برگزار خواهد شد. شــاید بهتر بود ساپینتو در 
همین نشست به سؤال هایی در مورد خودش 
پاسخ می داد اما این اتفاق فعال به زمان دیگری 

موکول شده است.
 

4جاممیخواهم!
»از من چیــز خارق العــاده ای نخواهید. فقط 
می خواهم با استقالل 4 جام به دست بیاورم!«. 
ظاهرا یک نفر برای سرمربی جدید آبی ها توضیح 
بدهد که این فصل حتی با احتســاب مسابقه 
سوپرجام، تنها بردن 3 جام برای او ممکن خواهد 
بود. اگر هم منظور این مربی 4جام در طول چند 
سال است، رزومه او اساسا حضور طوالنی مدت در 
هیچ تیمی را نشان نمی دهد. ریکاردو تا امروز در 
همه سال های طوالنی مربیگری، فقط یک جام 
به دست آورده و آن هم قهرمانی در جام حذفی 
فوتبال بلژیک بوده است. جالب اینجاست که 
3 سرمربی خارجی پیشــین استقالل در لیگ 
برتر هم روی هم فقط فاتح یک جام شــده اند. 
ماموریتی که ســاپینتو در تهران برای خودش 
تعریف کرده، بیش از حد نفسگیر به نظر می رسد. 
بردن 4 جام با این تیم حتی در طول چند فصل، 

اصال کار ساده ای نخواهد بود.

یکتیمخانوادگی
ساپینتو از اســتقالل به عنوان یکی از بهترین 
تیم های دنیای فوتبال نام برده و به شــدت از 
این انتقال هیجان زده به نظر می رسد. او اما در 
کنار تالش برای انگیزه دادن به بازیکن ها، ابراز 
امیدواری کرده که در یک فضای صمیمی و یک 
جو خانوادگی کار کند. این مربی حتما خیلی 
خوب می داند که فرهاد مجیدی رابطه نزدیکی 
با ستاره های استقالل داشته و حاال در باشگاه 
به دنبال بازسازی همین رابطه خواهد بود. او با 
هر حرکتی در این فصل با فرهاد مجیدی مقایسه 
خواهد شــد و تنها راه گریزش از این مقایسه، 
دســت یافتن به نتایج بهتر یا انجام بازی های 

بهتر است.

لطفاعصبانیباشید!
در همین چند روز اهالی فوتبال ایران کم و بیش 
کارنامه ساپینتو را مرور کرده اند و می دانند که 
این مربی چه پتانســیل بزرگی برای عصبانی 
شــدن در کنار زمین دارد. جالب اینکه خود او 
نیز در یکی از نخســتین توصیه ها به بازیکنان 
تیم جدیدش، از آنها خواسته برای رسیدن به 
اهداف شان »عصبانی« باشند و با جدیت زیادی 
رسیدن به موفقیت را دنبال کنند. این جمله به 
تنهایی نشان می دهد که قرار نیست روش کاری 
همیشگی این مربی در فوتبال ایران عوض شود. 
ساپینتو البته به تمجید از عملکرد فصل گذشته 
اســتقالل نیز پرداخته اســت. او خوردن فقط 
10گل در یک فصل را موفقیتی فراموش نشدنی 
در این باشگاه دانسته و تأکید کرده که برای تکرار 
این موفقیت هر کاری خواهد کرد. او همچنین 
از قهرمانی »بدون شکست« آبی ها به عنوان یک 
موضوع افتخارآمیز نام برده اســت. درحقیقت 
ســاپینتو به خوبی می داند که به چه باشگاهی 

آمده و چه کار دشواری در استقالل دارد.

حریصموفقیت
جدایی فرهاد مجیدی از استقالل، هنوز هم یک 
اتفاق مهم و انکارنشدنی برای آبی ها به حساب 
می آید. مدیرعامل باشــگاه هنوز هم نتوانسته 
این جدایی را به طور کامل هضم کند و امیدوار 
اســت بتواند در فصل تازه جــای خالی فرهاد 
را به خوبی پر کند. انتخــاب اول آجورلو برای 
هدایت استقالل در فصل جدید، »مربی ایرانی« 
بوده است اما سردار در جلسه معارفه سرمربی 
جدید تیم، فاش کرد کــه برخی »هجمه ها« 
موجب شــده اند تا آن مربــی تصمیم دیگری 
بگیرد و راهی استقالل نشود. آجورلو از بررسی 
کارنامه »چهل گزینه« پیشنهادی برای هدایت 
استقالل صحبت کرده و سرانجام از بین همه 
آنها، ریکاردو ســاپینتو را برای نشستن روی 
نیمکت تیم درنظر گرفته است. او اصلی ترین 
دلیل این اتفاق را تجربه باالی این مربی و انگیزه 
او برای رســیدن به موفقیت می داند. ساپینتو 
خودش را به عنوان مردی تشــنه قهرمانی به 
باشــگاه معرفی کرده و حاال باید این ادعا را در 

عمل نیز ثابت کند.
 

جدالجدیدآجورلو
پخش مستقیم مراسم معارفه سرمربی جدید از 
رسانه های اینترنتی باشگاه، ادامه ای برای جدال 
آجورلو با صداوسیما بر سر حق پخش تلویزیونی 
بود. او برای جشن قهرمانی تیمش در لیگ برتر 
هم چنین تصمیمی داشت. به نظر می رسد این 
مدیر به دنبال آن است که وابستگی تیمش به 
تلویزیون را کاهش بدهد و تا زمان عدم دریافت 
حق پخش، رابطه اش با رسانه ملی را به حداقل 
برساند. تالش او برای رفتن به جهتی که فوتبال 
حرفه ای روز دنیا انتخاب کرده، تحسین برانگیز 
به نظر می رســد. با این وجود، این طرح و حتی 
طرح های بزرگ تر ســال ها در باشــگاه مطرح 
شده اند و شکست خورده اند. در حقیقت مهم تر 

از همه این طرح ها، اجرایی کردن آنهاست.
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مانه، لوا، لوکاکو و دیگران
ستاره های فصل پیش لیورپول و چلسی 
تیم های جدیدشان را مشخص کردند. 

حا ال همه منتظر تصمیم لوا هستند

یک شایعه جذاب دیگر درباره مهاجم 
20میلیون یورویی پورتو که شاید مهدی  

را راهی جزیره کند

هشتمین مستشار استقاللطارمی در اورتون؟
ریکاردو ساپینتو هشتمین سرمربی خارجی 

تاریخ استقالل است. در بین 7مربی قبلی، 
نفرات اول و آخر از همه موفق تر بوده اند

1919

اوج گیری انتقادات
علیه والیبال

بعد از شکست تیم ملی والیبال مقابل بلغارستان، 
موضع گیری ها علیه کادر فنی ایران جدی تر از قبل شد. 

هر چند بهروز عطایی  بازی با بلغارستان را قابل قبول 
می  داند اما هواداران به تصمیمات او ایراد گرفته اند

ساپينتو در نخستين مواجهه 
با خبرنگارهاي ايراني، از 

تمايلش براي بردن 4جام 
صحبت کرد. او از بازيکنان 

 استقالل هم خواست
  تا براي رسيدن به

 اهدافشان عصباني باشند

 روز مانده تا 
جام جهانی

پخش زنده

برنامه بازی

آمریکا 

ایران
21:30

لیگ ملت های والیبال

ایران 

برزیل
18:00

کانادا 

ایران
15:00

لیگ ملت های والیبال

جمعه 3 تیر 1401

شنبه  4 تیر 1401

ایران

لهستان
22:30

سه شنبه  14 تیر 1401

ایران

ایتالیا
16:30

پنج شنبه  16 تیر 1401

ایران

اسلوونی
19:30

جمعه  17 تیر 1401

صربستان

ایران
19:30

شنبه  18 تیر 1401

ولز

ایران
13:30

ایران 

آمریکا
22:30

جمعه 4 آذر 1401

سه شنبه 8 آذر 1401

دوشنبه 30 آبان 1401
B جام جهانی- گروه

انگلیس

ایران
16:30

با طعم پرتغالی

تیتر یک
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لغو در مبدأ

تبریک گفتن، کسر شأن نیست

خیلی هم شیک و مجلسی

مراحل آماده ســازی تیم ملی برای 
حضور در جام جهانی طوری پیش 
می رود که آب توی دل آدم تکان 
نمی خورد. قبــا اینطوری بود که 
اسم تیم های مختلف را می آوردیم 
و تا آســتانه نهایی کردن بــازی پیش 
می رفتیم، اما آخرش برگزاری مســابقه کنسل می شد. االن به 
نقطه ای رسیده ایم که مسابقات دوستانه در مبدأ لغو می شود. 
چند روزی بود که احتمال برگزاری دیدار دوستانه بین تیم های 
ملی کشورمان و مجارستان مطرح می شد. روی کاغذ بازی خوبی 
به نظر می رسید؛ مخصوصا از این جهت که مجارستان 4 گل به 
انگلستان زده و ما اگر یک نتیجه خوب برابر این تیم می گرفتیم، 
می توانستیم با روحیه و اعتمادبه نفس باال به مصاف سه شیرها 
برویم. مسئوالن رسانه ای تیم با قدرت تمام احتمال برگزاری بازی 

را منتفی دانستند تا خیال مان از هر جهت راحت شود!

برانکو ایوانکوویــچ هم قطعا مثل هر 
آدم دیگری عیب و ایرادات خاص 
خودش را دارد اما برایند شخصیتی 
او مثبت اســت و به همین دلیل 
هم مردم دوستش دارند. او سال ها 
سرمربی پرســپولیس بود و بخشی از 
بهترین روزهای تاریخ این باشــگاه را خلق کــرد، اما خیلی از 
اســتقالی ها هم احترام او را نگه می دارنــد. در مصاحبه اخیر 
پروفســور با تلویزیون ایران، زمانی کــه از او در مورد قهرمانی 
استقال در لیگ بیســت ویکم سؤال شــد، این مربی گفت: 
»به آنها تبریک می گویم. قهرمانی بدون شکســت دستاورد 
درخشانی است.« برانکو اگر می خواست خودش را بین هواداران 
تیم سابقش شیرین کند، هزار جمله دیگر می توانست بگوید؛ 
حرف های سطحی و متعصبانه اما رفتار دیگری انجام داد، چرا 

که برای شخصیت خودش احترام قائل است.

آدم از این همه شایسته ســاالری و 
تخصص گرایی در فوتبال کشــور 
لذت می برد. فرشــاد ماجدی را 
گذاشته اند مربی تیم ملی جوانان. 
آیا واقعا گزینه ای بهتر از او داشتیم؟ 
چند دوره کوتاه مربی تیم های پایه بوده 
و االن هم دستیار صمد مرفاوی در تیم ملی جوانان شده است. 
صد البته خود آقا صمد هم مصداق شش دانگ شایستگی است. 
باالخره کم داریم آدمی را که توانسته باشد بازیکنی در سطح 
رینالدو را رد کند و او را به سمت کیه وو در سری آ ایتالیا ببرد. 
یعنی شما اگر رینالدو هم باشــی، باز ممکن است مورد توجه 
آقای مرفاوی قرار نگیری. استاد با چنین توانایی هایی، فرشاد 
ماجدی را هم کرده دستیار خودش تا جمع متخصصان جمع 
شود. باور کنید این موضوع هیچ ربطی هم به برادری فرشاد با 

میرشاد ماجدی، سرپرست فدراسیون فوتبال ندارد!

طی روزهای گذشــته در همین ســتون، 
معرفی بهترین بازیکن هــر تیم در لیگ 
فوتبال ایران تا تیــم یازدهم جدول پیش 
رفت. امروز نوبت به تیم هــای دوازدهم تا 
چهاردهم فصل گذشته رسیده است. یعنی آخرین تیم هایی که مجوز باقی 
ماندن در این لیگ را دریافت کرده اند. تیم دوازدهم فصل گذشته نساجی 
قائمشهر بود که فصل را با یک افتخار بزرگ یعنی قهرمانی در جام حذفی 
ســپری کرد اما در لیگ برتر رتبه ای بهتر از دوازدهمی به دست نیاورد. 
بهترین بازیکن این تیم در لیــگ21 همانطور که حتما حدس می زنید 
علیرضا حقیقی بود و کاپیتان تیم یعنی حامد شیری بعد از او رتبه دوم را 
به دست آورد. حقیقی با نمره7.02 هفتمین دروازه بان برتر فصل گذشته 
و بهترین بازیکن نساجی از نگاه سایت متریکا شد. حامد شیری هم فصل 

را با نمره6.97 تمام کرد.

در تیم ســیزدهم جدول رده بندی یعنی 
تراکتور هم عنــوان بهتریــن بازیکن به 
دروازه بان تیم رسید. چنان که پیش تر در 
معرفی تیم منتخب فصل هم ذکر شــد، 
محمدرضا اخباری با نمره عالی7.20 هم بهترین بازیکن تراکتور شد و 
هم عنوان بهترین دروازه بان لیگ بیســت ویکم را از آن خود کرد. بعد از 
اخباری، دومین بازیکن موفق تراکتور بهترین گلزن 2 فصل اخیر این تیم 
یعنی محمد عباس زاده بود. عباس زاده در طول فصل 17بازی را به عنوان 
بازیکن اصلی آغاز کرد و در 7بازی هم به عنوان یار جایگزین به میدان رفت. 
او در این بازی ها 8گل زد، یک پاس گل داد و یک بار هم موفق به کســب 
پنالتی شد اما درنهایت نمره اش به 7 نرسید و با نمره6.95 دومین بازیکن 

برتر تراکتور شد.

و اما درنهایت به نام نفت مسجدســلیمان 
می رســیم که در طول فصل بــا تیم های 
فجرسپاسی و شهرخودرو رقابت سختی 
برای بقا داشت و نهایتا در لیگ برتر ماندگار 
شد. نفت درنهایت با آوردن رضا مهاجری توانســت از سقوط فرار کند 
و جالب اینکه بهتریــن بازیکن این تیــم هم دروازه بانش بوده اســت. 
علی محســن زاده در 21بازی یعنــی 70درصد بازی هــای فصل برای 
مسجدســلیمانی ها بازی کرد و درنهایت نمره فنی اش در سایت متریکا 
6.96 بود. او طی 21بازی 21گل خورد و در 10بازی موفق به کلین شیت 
شد. محسن زاده با نمره6.96 هشتمین دروازه بان موفق فصل و برترین 
بازیکن تیم خودش بود. رتبه دوم را در نفت مسجدسلیمان مجید عیدی با 

نمره6.79 به دست آورد و هاشمی نژاد با 6.78 سوم شد.

نكته بازی

متريكاآماربازی

7/02

7/20

6/96

تعیین تکلیف 
کاپیتان

در طــول چند هفته گذشــته 
هواداران استقالل نگرانی زیادی 
بابت انتخاب سرمربی جدید تیم 
داشتند. فرهاد مجیدی بد زمانی و 
به بد شکلی کار را رها کرد و رفت و 
سرانجام بعد از مدت ها کشمکش، 
ریکاردو ساپینتو سرمربی جدید 
آبی ها لقب گرفت. در این مدت 
بسیاری از امور تیم معطل بود و 
شــاید تنها اتفاق مهمی که قبل 
از معرفی مربی پرتغالی رخ داد، 
مربوط می شــد به جذب سجاد 
شهباززاده. حاال اما منع مجهول 

بودن کادرفنی از بین رفته و 
باشگاه هر چه سریع تر باید 

به سایر مسائل بپردازد. در 
این میان یکی از مهم ترین 
اولویت هــای مجموعه، 
وریا  تکلیــف  تعیین 
غفوری است؛ کاپیتان 
محبوب اســتقالل که 
قراردادش بــه پایان 
رسیده و بازیکن آزاد 

به شمار می رود.
وریا در حاشــیه جشن 

اســتقالل  قهرمانــی 
صراحتا اعالم کرد آماده 
تمدید قرارداد است و در 
تیم می ماند، مگر اینکه او 

را نخواهند. با این حال تماسی از 
سوی باشگاه با این بازیکن گرفته 
نشد و همین مســئله او را مکدر 
کرد. کاپیتان آبی ها طی چند روز 
اخیر چندین بار نارضایتی اش را 
نشان داده؛ هم مصاحبه کرده و 
هم در گفت وگوهای غیررسمی 
با خبرنگاران و هواداران رنجش 
خاطرش را نمایان کرده است. 
اینکه بهتر است او بماند یا نه 
یک بحث دیگر است، اما این 
کاپیتان  زیبنده  بالتکلیفی 
استقالل نیســت و حاال که 
سرمربی مشــخص شده، 
باشگاه هر چه سریع تر باید 
او را از برزخ بیرون بیاورد. یا 

رومی روم، یا زنگی زنگ.

بهروز رسایلی|   سرانجام استقال سرمربی جدیدش را شناخت و ریکاردو ساپینتو، 
مربی خوش تیپ و 49ساله پرتغالی هدایت این تیم را برعهده گرفت. به این ترتیب مردی 
که در سال های نه چندان طوالنی مربیگری اش هدایت تیم های مختلف در کشورهای 
گوناگون را برعهده داشته، حاال قرار است استقال را در لیگ بیست ودوم کوچ کند. در 

مورد این انتخاب و نیز آنچه پیش روی لیگ برتر قرار دارد، چند نکته وجود دارد.
1   در کارنامه مربــی پرتغالی نقاط مثبت و منفی به طور توامان دیده می شــود. او در 
تیم های خوبی مثل اســپورتینگ و براگا کار کرده و حتی در ستاره سرخ بلگراد رکورد 
72درصد پیروزی را به جا گذاشته است. با این حال از ضعف های این مربی هم مخصوصا 
در سال های اخیر نمی توان گذشت. او در حالی در آخرین ماموریت شغلی اش موریرنزه 
پرتغال را به دسته پایین تر برد که از 20بازی تنها موفق به کسب برتری در 6مسابقه شد. 
ساپینتو در قاضیان تب ترکیه و واسکودوگاما برزیل حدنصاب 28 و 20درصد پیروزی 
را هم به جا گذاشته که واقعا ناامیدکننده اســت. نکته دیگر اینکه او طی 10سال اخیر 
14تیم عوض کرده و نشان می دهد مثل آب خوردن تصمیم به قطع همکاری می گیرد. 
در نتیجه هواداران استقال با معجونی از بیم و امید روبه رو هستند و نهایتا باید دید کدام 

حس فائق می شود.
2    فوتبال باشگاهی ایران که بعد از قوانین انحصاری چند سال قبل به طور دربست در 
اختیار مربیان ایرانی قرار گرفته بود، حاال یک بار دیگر به طور چشمگیر به بازار خارجی رو 
آورده است. ساپینتو پرتغالی برای استقال انتخاب شده و گویا سپاهان هم از همین کشور 
مربی خواهد آورد. انتخاب نهایی تراکتوری ها هم قربان بردیف ترکمن است که سابقه کار 

طوالنی در فوتبال روسیه دارد. در نتیجه انتظار داریم کیفیت مسابقات برای فصل آینده 
اندکی باالتر برود. بدون تعارف در 2 سال گذشته و مخصوصا لیگ بیست ویکم که اخیرا به 

پایان رسید، خیلی از ناظران از سطح کیفی پایین مسابقات شاکی بودند.
3    این برای نخستین بار در 20 سال گذشته است که استقال سرمربی خارجی دارد، اما 
روی نیمکت پرسپولیس یک سرمربی ایرانی می نشیند. سرخ ها معموال در استفاده از مربیان 
خارجی مصرتر از رقیب ســنتی بوده اند، در نتیجه زیاد پیش آمده که آنها مربی خارجی 
داشته باشند، اما استقال را یک مربی ایرانی هدایت کند. حاال شاهد حالت عکس این ماجرا 
هستیم؛ جایی که ساپینتو سرمربی آبی ها شده و سرخپوشان را یحیی گل محمدی هدایت 
می کند. وضعیت مشابه سال81 در لیگ دوم وجود داشــت؛ زمانی که رولند کخ آلمانی 

سرمربی استقال بود و علی پروین هنوز تاج و تختش در پرسپولیس را در اختیار داشت.
4    استقال فصل گذشته قهرمان بدون شکست لیگ برتر لقب گرفت. شاید به خاطر 
ترس از حفظ این موقعیت بود که مربیان ایرانی جرأت نکردند هدایت این تیم را برعهده 
بگیرند. ساپینتو هم خروجی یک سرگیجه بزرگ در استقال است که از مذاکره با جواد 
نکونام و رضا عنایتی شروع شــد و تا الکس نوری ادامه یافت. در هر صورت اما حاال این 
مربی برای هدایت استقال انتخاب شده و به نظر می رسد خارجی بودن او به تیم کمک 
کند. او استرس خراب شدن وجهه اش را ندارد. امثال نکونام نگران بودند در استقال بد 
نتیجه بگیرند و بلیت شان برای همیشه بسوزد، اما ساپینتو به این تیم به چشم یک انتخاب 
حرفه ای نگاه می کند و راحت و آســوده کارش را خواهد کرد. از این نظر انتخاب مربی 

خارجی تا حدی به سود آبی ها بود.

با طعم پرتغالی
چند نکته در مورد سرمربی جدید استقالل و رقابت های فصل جدید

ساپینتو آمد، خریدها آغاز شد
استقال به صادقی پیشنهاد جدیدی داده است، ۳مدافع در 

لیست خرید هستند و خداحافظی وریا هم نزدیک است

امیرحسین اعظمی| با انتخاب ریکاردو ســاپینتو به عنوان سرمربی جدید 
استقالل، حاال هواداران این تیم در انتظار رونمایی از نفرات جدید و تمدید قرارداد 
بازیکنان آزاد هستند. استقالل برخالف رقیب دیرینه اش، در دو سه هفته گذشته 
درگیر انتخاب سرمربی بود ولی حاال به شکل جدی تری وارد بازار نقل و انتقاالت 
شده تا نفرات مورد نظرش را جذب کند. نکته مهم اینجاست که مدیران استقالل 
تمامی خریدها را با نظر مستقیم ساپینتو جذب خواهند کرد و باید دید این مربی 

پرتغالی، قهرمان فصل گذشته را چگونه وارد فصل جدید خواهد کرد.

     استقالل دنبال جذب مدافع
استقال در خط دروازه تغییر خاصی نخواهد داشت. با اینکه سیدحسین حسینی 
پیشنهاد اروپایی دریافت کرده، ولی از باشــگاه خبر می رسد که او در استقال 
ماندنی است و علیرضا رضایی هم گلر دوم آبی پوشان خواهد بود. در خط دفاع اما 
شرایط متفاوت است؛ چراکه با جدایی احتمالی داسیلوا، استقال دنبال جذب 
مدافع میانی است. برای فصل بعد بازگشت محمدحسین مرادمند محتمل است 
ولی استقال از بازگشت ســیاوش یزدانی مطمئن نیست. آبی ها در این پست 
محمد نژادمهدی، آرمین سهرابیان و وحید محمدزاده را در لیست گزینه ها قرار 
داده اند تا یک نفر را جذب کنند. این در حالی اســت که هنوز تکلیف ماندن یا 

جدایی روزبه چشمی و محمد دانشگر هم مشخص نیست.

    ماجرای پیچیده وریا
ماجرای ماندن یا جدایی وریا غفوری همچنان مبهم و پیچیده است. او از اینکه 
باشگاه تماسی برای تمدید قرارداد نگرفته ناراحت است و همین موضوع شایعاتی 
را درخصوص پایان همکاری استقال با کاپیتانش مطرح کرده است. در یک ماه 
گذشته هم شایعات در مورد دالیل و احتمال نماندن غفوری در استقال، زیاد 
بوده و آخرین خبرها نیز حاکی از آن است که احتمال خداحافظی استقال با 
کاپیتانش وجود دارد. استقال با وجود صالح حردانی، خیالش در دفاع راست 
راحت است و در سمت چپ هم با بودن ابوالفضل جالی و جعفر سلمانی نیازی 

به جذب بازیکن وجود ندارد.

   پیشنهاد جدید به صادقی2
استقال همچنان به شکل جدی خواهان جذب سعید صادقی است. استقال 
قبل از پرسپولیس با ایجنت این بازیکن وارد مذاکره شد ولی در ادامه پرسپولیس 
هم پیشنهادش را جدی تر کرد. دلیل مشخص نشــدن سرنوشت صادقی این 
است که او همچنان برای تصمیم گیری مردد اســت و تردید او به دلیل مسائل 
فنی است. استقال اخیرا به ایجنت صادقی یک پیشــنهاد جدید داده و مبلغ 
پیشنهادی را باالتر برده ولی هنوز نمی توان پیوستن این بازیکن به جمع آبی ها 

را قطعی دانست.

    جذب 2  بازیکن خارجی
روز گذشته یکی از مسئوالن استقال به خبرنگار همشهری خبر داد که این تیم 
دو بازیکن خارجی در پست های هافبک و مهاجم جذب خواهد کرد. این دو بازیکن 
قرار است با تأیید ساپینتو به تیم اضافه شوند و می گویند مراحل جذب هافبک مورد 
نظر استقال رو به اتمام است. هم اکنون آمانوف یکی از خارجی های لیست استقال 
اســت ولی هنوز ماندن او در این تیم برای فصل بعد قطعی نیست. سعید مهری و 
رضا آذری هم تمایل به جدایی دارند و در این زمینه با باشگاه مذاکره خواهند کرد.

    آخرین وضعیت یامگا و حسین زاده 
کوین یامگا بازیکن چندپسته اســتقال هم اکنون دو سه پیشنهاد خوب دارد 
ولی او تحت قرارداد استقال است و مدیران باشگاه حاضر به دادن رضایتنامه 
این بازیکن نیستند. از طرفی امیرحسین حسین زاده هم پیشنهاد دارد ولی او 
هم برای جدایی نیاز به رضایتنامه دارد. البته مدیران استقال قرار است مبلغ 
قرارداد حسین زاده را بعد از درخشش این بازیکن در فصل گذشته باالتر ببرند. در 
خط حمله، آرمان رمضانی هم وضعیت مبهمی دارد. او در انتظار تصمیم باشگاه و 
کادر فنی است تا در صورت فراهم نشدن شرایط ماندنش، راهی تیم دیگری شود. 
ارسان مطهری هم بازیکنی است که مدیران استقال تمایل به حفظ او دارند 

ولی در این زمینه تصمیم نهایی را ساپینتو خواهد گرفت.

   آخرین وضعیت 4بازیکن قرضی استقالل
امین قاسمی نژاد، فردین رابط، متین کریم زاده و آرش رضاوند 4بازیکن استقال 
هستند که به صورت قرضی در تیم های دیگر بازی کردند. استقال تمایلی برای 
بازگرداندن قاســمی نژاد ندارد و برنامه اش فروش یا معاوضه این بازیکن است. 
آرش رضاوند هم تمایل به بازگشــت دارد و منتظر تصمیم کادرفنی استقال 
است. وضعیت کریم زاده هنوز مشخص نیست ولی او دوست ندارد در بازگشت به 
استقال نیمکت نشین باشد، فردین رابط هم دیگر نمی تواند به صورت قرضی از 

استقال راهی تیم دیگری شود و تمایل به جدایی دارد.

هشتمین مستشار تاریخ استقالل
 ریکاردو ساپینتو هشتمین سرمربی خارجی تاریخ استقال است 

در بین 7مربی قبلی، نفرات اول و آخر از همه موفق تر بوده اند

ساپینتو اولین سرمربی پرتغالی تاریخ اســتقالل و البته هشتمین ســرمربی خارجی این تیم محسوب 
می شود. آبی ها پیش از این با سرمربیانی از آلمان، ایتالیا، یوگسالوی و روسیه کار کرده بودند اما حضور یک 
سرمربی پرتغالی برای اولین بار در این تیم رخ می دهد تا آبی پوشان هم مثل قرمزها که حدود یک نیم فصل 

مانوئل  ژوزه در لیگ برتر شرکت داشتند، طعم داشتن سرمربی پرتغالی را بچشند. البته با 
استقاللی ها امیدوارند سرنوشت تیمشان با هدایت ساپینتو هیچ شباهتی به 

سرنوشت پرسپولیس با مانوئل ژوزه نداشته باشد.

رایکوف؛ ستاره اول
اولین ســرمربی خارجی که در اســتقال کار کرد، زدراوکو رایکــوف بود. یک مربی 
سرشناس اهل یوگساوی سابق که با استقال قهرمان باشــگاه های تهران و لیگ ایران 
شد اما مهم تر از آن، توانســت با قهرمانی در آسیا اولین ســتاره از دو ستاره استقال را 
نصیب این تیم کند. رایکوف در 175بازی روی نیمکت استقال نشست تا از این لحاظ 
بین تمامی سرمربیان خارجی تاریخ این باشــگاه رکورددار باشد. ضمن اینکه او در 
61درصد بازی ها استقال را برنده از زمین خارج کرد و از این لحاظ نیز موفق ترین 
خارجی نیمکت استقال بود. سال ها بعد آندره آ استراماچونی به آمار 60درصد 
پیروزی به همراه استقال رسید و به رکورد رایکوف بسیار نزدیک شد. اگرچه 
استراماچونی این آمار را در تعداد بازی های بســیار کمتری )15بازی( به 

دست آورد و شاید ارزش کار او را بتوان کمتر از رایکوف دانست.

سکوموروخوف؛ قهرمان دسته3
والدیمیر جکیج دومین سرمربی خارجی استقال بود که آبی ها با او به قهرمانی 
جام حذفی دست یافتند. دو سرمربی خارجی بعدی، هر دو از روسیه آمدند. ابتدا یوگنی 
سوکوموروخوف و بعد از او لئونید بیلفسکی ســرمربیان روسی استقال در دهه70 
شمسی بودند. سکوموروخوف در دو مقطع ســرمربی آبی ها بود و شاید جدی ترین 
دستاوردش را بتوان قهرمانی در لیگ دسته۳ فوتبال ایران دانست. در سال1۳7۳ 
که آبی ها با قوانین عجیب فدراسیون به لیگ دسته۳ رفته بودند این سکوموروخوف 
بود که همراه آبی پوشــان در تبعیدگاه لیگ۳ حاضر شد و فصل را با کسب عنوان 
قهرمانی در این لیگ تمام کرد. او بعدها یک بار هم در سال78 سرمربی استقال 
شد اما این بار مدت زیادی دوام نیاورد. بیلفسکی هم در سال7۳ سرمربی استقال 

شد اما فقط 8بازی روی نیمکت این تیم نشست و 4پیروزی به دست آورد.

دو آلمانی با 14سال فاصله
یکی از ضعیف ترین مربیان خارجی تاریخ استقال رولند کخ بود که در لیگ دوم 
حرفه ای روی نیمکت آبی ها نشســت. او پیش از آمدن به ایران دستیار کریستف 
دام در بایر لورکوزن بود اما در ایران نتوانســت توفیقی به دست بیاورد. کخ پس 
از 19هفته و در شرایطی که اســتقال در رتبه ششم جدول 14تیمی لیگ برتر 
بود از کار برکنار شد. بعد از کخ استقال به مدت 14سال سراغ سرمربی خارجی 
نرفت و جالب اینکــه بعد از این همه مدت، خارجی بعــدی که روی نیمکت این 
تیم نشســت باز هم یک آلمانی بود. وینفرد شفر در فاصله سال های 96 تا 98 در 
69بازی ســرمربی آبی ها بود. او با اســتقال قهرمان جام حذفی شد اما در لیگ 
موفقیتی کســب نکرد و قبل از پایان لیگ هجدهم برکنار شــد. آخرین سرمربی 
خارجی استقال هم استراماچونی ایتالیایی بوده که همه کارنامه و نتایج او را خوب 
به خاطر دارند. او یکی از محبوب ترین خارجی های تاریخ نزد هواداران اســتقال 
شد اما در کارنامه اش فقط 15بازی دیده می شــود و تداوم چندانی روی نیمکت 

این تیم نداشته است.
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وز سوژه ر

فوتبال ایران

مرثیه ای برای 
اسکناس سوزی ها!

قراردادها در فوتبال ایران همه چارچوب ها و خطوط 
قرمز را پشت سر گذاشته اند

هیچ چیز به اندازه پنجره نقل و انتقاالت، تضاد طبقاتی رایج در فوتبال ایران را 
به تصویر نمی کشد. درست در همان زمانی که پرسپولیسی ها مشغول بستن 
یک تیم کهکشانی و رونمایی از خریدهای تازه هستند، درست همان زمانی 
که اســتقاللی ها مربی خارجی آورده اند و یا گل گهری ها ستاره موردعالقه 
سرخابی ها را با یک پیشــنهاد نجومی جذب می کنند، سایر تیم ها تنها در 
حال تماشای بازار و هیاهوی آن هســتند. تا همین چند روز دیگر و با ورود 
رسمی سپاهان، فوالد و تراکتور به بازار نقل و انتقاالت، تعداد تیم های فعال 
در این بازار به عدد 6 می رســد اما بالتکلیفی سایر باشگاه ها همچنان ادامه 
خواهد داشــت. تیم هایی که نمی توانند با این رقم های سرسام آور بازیکن 
بخرند، باید منتظر روزهای بعدی بازار و ترکیدن حباب قیمت ها باشــند. 
فصل نقل و انتقاالت در فوتبال ایران اساسا زمانی برای سوزاندن اسکناس 
است. جایی برای ریخت و پاش های نجومی که هرگز با منطق فوتبال سازگار 
نیســتند. رقابتی بین چند مدیر که می خواهند با عکس با خریدهای تازه، 
محبوب هواداران باشگاه شوند. غافل از اینکه پشت بسیاری از این عکس ها، 

سرمایه های به تاراج رفته زیادی دیده می شود.
قرارداد 40میلیاردی یک مربی، دیگر هیچ کس را در فوتبال ایران شگفت زده 
نمی کند. درست همانطور که رقم 15میلیاردی قرارداد یک بازیکن هم دیگر 
برای کسی عجیب نیست. این رقم  ها چطور به عنوان رقم قرارداد معقول یک 
بازیکن در فوتبال ایران جا افتادند؟ چه اتفاقی رقم خورد که یک بازیکن به 
جایگاهی برســد تا به ازای هر ماه بازی از باشگاهش یک میلیارد دستمزد 
بگیرد؟ به نظر می رســد آنچه بازار نقل و انتقاالت فوتبال ایران را اینچنین 
بی منطق کرده، باال رفتن قیمت دالر است. در حقیقت خیلی از این بازیکن ها 
درصورت بازی در لیگ های عربی یا اروپایی، به دالر رقم قابل توجهی دریافت 
می کنند اما آیا آنها همیشــه واقعیت ماجرا را در این خصوص به هواداران 
فوتبال گفته اند؟ در اروپا بخش بسیار مهمی از دستمزد باید صرف مالیات 
شود. در نتیجه اگر یک بازیکن ایرانی در یک لیگ اروپایی یک میلیون دالر 
دستمزد بگیرد، باید بخش عظیمی از آن را صرف پرداخت مالیات کند. همان 
بازیکن اما از یک باشگاه ایرانی 16میلیارد حقوق می گیرد و مالیات را هم به 
گردن باشگاه می اندازد و حتی در این ژست فرو می رود که با این قرارداد به 
تیمش لطف کرده است! قراردادها در فوتبال ایران همه چارچوب ها و خطوط 
قرمز را پشت سر گذاشته اند و همچنان هیچ اراده ای برای اصالح این ساختار 

معیوب وجود ندارد. 
باشگاه خارجی به پشتوانه درآمدی که دارد، به بازیکنانش دستمزد می دهد 
و تراز مالی اش نیز همواره مثبت است. باشگاه های ایرانی اما همچنان روی 
مدار »ضرر« به حیات شان ادامه می دهند و چیزی به نام تراز مثبت مالی هم 
برایشان معنی ندارد. البته سرخابی ها هر چند سال یک بار با روشی خاص به 
درآمد می رسند. یک بار با دست دراز کردن روبه روی هوادارها، یک بار با دست 
دراز کردن روبه روی هوادارها به شکل غیرمستقیم و استفاده از سامانه های 
پیامکی و یک بار دیگر هم با دســت دراز کردن روبه روی هوادارها به شکل 
غیرمستقیم تر و فروش سهام در بورس. نتیجه کار هم همیشه یکسان بوده 
است. پولی که ناگهان به باشگاه تزریق شده نه برای تسویه بدهی های قبلی 
به کار رفته و نه صرف بهبود زیرســاخت های باشگاه شــده است. این پول 
همیشه قیمت بازیکنان را در بازار باال برده و در نهایت به جیب بازیکنان و 
مربیان رفته است.در همین پنجره نقل و انتقاالت هم، نشانه های واضحی از 
تکرار این اتفاق وجود دارد. ظاهرا استقالل و پرسپولیس برای مدت کوتاهی 
ثروتمند شده اند اما همین قراردادهای نجومی امروز، باشگاه ها را دیر یا زود 

دوباره در باتالقی از بدهی فرو خواهند برد.
هیچ متر و معیار مطلوبی برای استانداردسازی دستمزدها در فوتبال ایران 
وجود ندارد. در پنجره نقــل و انتقاالت مدیران تحت فشــار هوادارها قرار 
می گیرند و هوادارها هم بیشــتر از هر چیزی به دنبال نتیجه هستند. افراد 
تصمیم ســاز در فوتبال ایران هم اقتدار و برنامه ریزی کافــی را ندارند و در 
نهایت به تمام خواسته های یک فوتبالیست در قرارداد تن می دهند. حاصل 
همه این ماجراهای ریز و درشت، باال رفتن وحشتناک رقم قرارداد بازیکنان 
فوتبال است. البته که قرار نیست این رقم را با متوسط درآمد جامعه مقایسه 
کنیم و یا به سراغ حرف های کلیشــه ای قبلی برویم. این بار قرار است فقط 
یک سؤال از باشگاه های فوتبال بپرسیم. اینکه چطور یک مجموعه بدهکار و 
ضررده ریسک امضای چنین قراردادهایی را می پذیرد؟ فقط در فوتبال ایران 

باشگاه ها با جیب کامال خالی، پز عالی می دهند.

صرفا جهت استفاده داخلی
پرسپولیس در حالی بازار را درو می کند که ماموریت 

آسیایی نخواهد داشت
موج خریدهای سرشناس و بزرگ پرسپولیس در فصل نقل وانتقاالت، 
موجب خرســندی هواداران این تیم شده است. اســم هایی که خیلی 
از اوقات در لیست خرید نوشته می شــد و به جایی نمی رسید، این بار 
به طور حداکثری جذب شــدند. حاال اینکه چطور ایــن اتفاق رخ داد، 
خودش یک بحث دیگر است. نکته مهم این است که توقعات کادرفنی 
به طور چشمگیری برآورده شد. وضع چنان است که یکی از پیشکسوتان 
پرسپولیس گفته: »تیم امسال برای قهرمانی آسیا بسته شده است.« خب 
اما این جمله یک اشــکال بزرگ دارد، آن هم این است که قرمزها برای 
فصل آینده ماموریت خارجی ندارند و تیمی که می بندند، هدفش فقط 

موفقیت در مسابقات داخلی است.
با توجه به تغییر تقویم لیگ قهرمانان آسیا و تطبیق یافتن آن با مسابقات 
مشابه در اروپا، امسال فصل جدید لیگ قهرمانان را نخواهیم داشت و تازه از 
بهمن ماه مسابقات فصل گذشته که به مرحله یک هشتم نهایی رسیده پی 
گرفته خواهد شد. تنها نماینده ایران در مسابقات جاری هم فوالد است. فصل 
جدید لیگ قهرمانان از تابستان1402 آغاز خواهد شد و حتی هنوز مشخص 
نیســت نمایندگان ایران برای آن دوره با چه فرمولی انتخاب خواهند شد. 
برخی عقیده دارند احتماال قهرمانان فصل گذشته لیگ و حذفی به عالوه 
قهرمانان مشابه در فصل آینده به عنوان سهمیه ایران معرفی خواهند شد، 
هرچند هنوز چیزی مشخص نیست. آنچه قطعی است اینکه امسال خبری 
از آسیا نیست و پرسپولیس پرهزینه )مثل بقیه تیم هایی که بسته می شوند( 
فقط در مســابقات داخلی به میدان خواهند رفت. این فقط فوالد است که 

خریدهایش می تواند جنبه تقویت در آسیا را هم داشته باشد.

باشــگاه بایرن مونیخ کــه با لواندوفســکی 
جدایی طلب درگیر اســت، یک خبر خوب برای 
هواداران داشت؛ قرارداد ســادیو مانه قطعی و 
نهایی شد و این مهاجم سنگالی با پیراهن بایرن 
عکس انداخت. جزئیات ایــن انتقال از لیورپول 
به باواریا به این شرح اســت؛ ۳۲ میلیون یورو 
پرداخت اولیه، ۶ میلیون یورو براساس تعداد بازی 
و ۳ میلیون یورو براساس افتخارات تیمی- فردی 
که در مجموع به ۴۱ میلیون یورو می رسد. صالح 
حمیجیچ گفته ممکن است بایرن باز هم خرید 
تهاجمی داشته باشد چون پنجره نقل و انتقاالت 

تا ۳۱آگوست باز است.
   تولیسو و گنبری از باشــگاه ناراضی اند و مثل 

لواندوفسکی معتقدند که بایرن مونیخ به اندازه 
کافی به آنها احترام نگذاشــته. گنبری هم 

مثل لوا تنها یک فصل دیگــر قرارداد 
دارد اما مذاکره بر ســر تمدید با او 

در جریان اســت. صالح حمیجیچ 
درباره اینکه آیا بایرن درصورت 
رسیدن پیشــنهاد 50 میلیونی 
از بارسلونا، موضعش را تغییر 
خواهد داد، گفته: »در این مورد 
فکر نمی کنم. فقط به بازگشت 
لواندوفسکی به کمپ تمرینی 
در روز ۱۲ژوئیه فکر می کنم.« 

   منچســتریونایتد یکی از 
باشــگاه های خواهان جذب 

داروین نونیس بــود. آنها در 
ماه مارس قراری را برای مذاکره 

برســر انتقال داروین بــا بنفیکا 
تنظیم کردند که رئیس باشگاه بنفیکا، 

روی کاســتا آن را به دلیل مســمومیت 
غذایی کنسل کرد. یونایتد این کار کاستا 

را بی اعتنایی عمدی تلقی کــرد و برای از 
سرگیری مذاکرات در همان زمان بی میل بود.

   ماریو گوتسه با قراردادی ۳ ساله از پی اس وی 
آیندهوون هلنــد به اینتراخــت فرانکفورت 
آلمان منتقل شد. زننده گل قهرمانی آلمان در 
جام جهانی۲0۱۴ به مربی سابقش، راجر اشمیت 
در بنفیکا پاســخ منفی داد تا بتواند در ترکیب 
اینتراخت در سوپرجام اروپا مقابل رئال مادرید 
به میدان برود. او با ۴میلیون یورو برای پر کردن 
جای خالی دایچی کامادا به فرانکفورت رفت. او 
در ۲ سال و طي 5۲ بازی برای آیندهوون، ۱۲ گل و 

۱۱ پاس گل را به ثبت رساند.

   ۲ باشگاه اینتر و چلســی بر سر انتقال قرضی 
روملو لوکاکو به مدت یک ســال به توافق کامل 
رســیده اند و او که فصل پیش بــا رقمی بیش از 
۱00 میلیون از همین تیم به چلسی پیوسته بود، در 
هفته پیش رو تست های پزشکی افعی ها را پشت 
سر خواهد گذاشت. اینتر ۸ میلیون یورو برای این 
انتقال قرضی پرداخت خواهد کرد و پاداش هایی 
با توجه به عملکرد لوکاکــو در این قرارداد وجود 
خواهد داشت. با وجود این هیچ بند خرید دائمی 
در قرارداد وجود ندارد. لوکاکو در اینتر ۸ میلیون 

یورو حقوق دریافت خواهد کرد.
   ســیمونه اینتزاگی مربــی ایتالیایی اینتر 
قراردادش را تا تابستان سال ۲0۲۴  با این باشگاه 
تمدید کرد. آمــار و افتخــارات اینتر تحت 
هدایت اینتزاگی؛ 5۲ بازی، ۳۴ پیروزی، 
۱۱ تساوی، ۷ باخت، کوپا ایتالیا )۲۲-
۲0۲۱(، سوپرجام و مربی ماه دسامبر 

۲0۲۱ سری آ.
   ناصر الخلیفی مالک باشگاه 
پاری سن ژرمن مذاکره با زیدان 
را تکذیب و اعالم کرد به زودی 
یک گزینــه داخلی به جای 
پوچتینو ســرمربی این تیم 
می شود. گزینه داخلی کسی 
نیست جز گالیتیه که لیل را 
قهرمان فرانســه کرده. رقم 
آزادسازی او از نیس ۱0میلیون 
یورو خواهد بود و رقم خسارت 
پوچتینو برای جدایی ۱5میلیون.

   مینامینو، بازیکن ژاپنی لیورپول 
با ۱5.5میلیون یورو به موناکو پیوست 
تا فرصت بیشــتری برای فوتبال بازی 

کردن داشته باشد.
   سباستین هالر مهاجم ساحل عاجی 
آژاکس در آستانه انتقال به دورتموند 
قرار دارد تا جانشــین هالند شود. به 
گزارش اسون وسترشولتزه از اسکای، 
سباستین هالر با مبلغ ۳۱ میلیون یورو 
همراه با ۴میلیون پــاداش از آژاکس به 
بروســیادورتموند خواهد پیوســت. این 
بازیکن ۲۸ ســاله قراردادی ۴ ساله با دورتموند 
امضا می کند و انتظار می رود معاینات پزشــکی 
امروز انجام شود. همچنین این خبرنگار، اخبار 
بیلد در مورد حقــوق ۱۱ میلیون یورویی هالر در 

دورتموند را نادرست دانسته است.

پورتو از نیم فصل پیش به این طرف چند بازیکن مهم خود ازجمله لوییس دیاس، ویتینیا، ویرا، کرونا و سرجیو 
اولیویرا را فروخته و برای از دست دادن مهدی طارمی آمادگی ندارد. با این حال یکی از صفحات نقل و انتقاالت 
پرتغال مدعی شد طارمی در لیست باشگاه اورتون انگلیس قرار دارد، تیمی که مالکیت آن بر عهده فرهاد مشیری 
است اما گفته می شود او مهره عثمانوف، میلیاردر نفتی روس است. همزمان پپه، اسطوره پورتو و رئال مادرید در 
گفت وگو با مجله باشگاه لب به تحسین مهاجم ایرانی تیمش گشــود و گفت: »فقط می توانم بگویم که طارمی 
بازیکنی فوق العاده باهوش است. او هوشمندی و کیفیتی باال دارد که امروزه مهاجمان کمتری از آن بهره می برند.« 
از سویی مجله فورفورتو )2-4-4( فهرستی از 10 بازیکن برتر حال حاضر فوتبال آسیا را منتشر کرده که 2 مهاجم 
ایرانی در آن جای دارند و طارمی دوم است. طبیعتا سون هیونگ مین که به طور مشترک با محمد صالح و بدون 
پنالتی آقای گل لیگ برتر انگلیس شده، در این فهرست صدرنشین است و سردار آزمون در رده سوم جای گرفته. 
تمام 10 بازیکن در اروپا شاغل نیستند و در میان آنها نام بازیکنانی از لیگ قطر، امارات و عربستان دیده می شود. 

در عوض، نامی از مینامینو و برخی بازیکنان شاخص شاغل در لیگ های اروپایی به چشم نمی خورد.
در توضیح مربوط به طارمی نوشته شده: »زمانی که او در سال 2014 به بزرگ ترین باشگاه ایران یعنی پرسپولیس 
پیوست، خود را به عنوان یک مهاجم سختکوش معرفی کرد، اما نشانه های کمی وجود داشت که او در راه تبدیل 
شدن به یکی از مهاجمان برتر آسیا باشد. طارمی پس از پیوستن به ریوآوه در سال 2019توانست 18 گل به ثمر 
برساند و به باشگاه پورتو منتقل شود؛ جایی که گلزنی هایش به طور منظم تداوم داشته است. او آماده رهبری تیم 

ایران در جام جهانی و افزایش اعتبار رو به رشد خودش است.«
توصیف سردار هم به این شکل نوشته شــد: »او مدت زیادی را در روسیه گذراند و برای زنیت سنت پترزبورگ 
درخشید و در ژانویه به بایرلورکوزن رفت. این بازیکن 27 ساله به طور میانگین در هر 1.5 بازی توانسته یک گل 
برای ایران به ثمر برساند. شاید سرعت انطباق او با فوتبال آلمان کم باشد اما بدون شک آزمون به زودی خواهد 
درخشید. آزمون مهاجمی است که به اوج خود نزدیک می شود و از شــانس رویارویی با انگلیس، آمریکا و ولز 

لذت خواهد برد.«

فهرست ۱0 بازیکن برتر آسیا

1  سون هیونگ مین....................................................................... )باشگاه تاتنهام و تیم ملی کره جنوبی(
2  مهدی طارمی........................................................................................... )باشگاه پورتو و تیم ملی ایران(
............................................................................... )باشگاه بایرلورکوزن و تیم ملی ایران( 3  سردار آزمون
........................................................................... )باشگاه الهالل و تیم ملی عربستان( 4  سلمان الدوساری
5  اکرم عفیف................................................................................................... )باشگاه السد و تیم ملی قطر(
....................................................................................... )باشگاه اشتوتگارت و تیم ملی ژاپن( 6  واتورو اِندو
7  تاکهه هیرو تومیاسو............................................................................ )باشگاه آرسنال و تیم ملی ژاپن(
8  المعز علی.............................................................................................. )باشگاه الدوحیل و تیم ملی قطر(
......................................................................... )باشگاه آاس رم و تیم ملي ازبکستان( 9  الدور شاه مرادوف
10  علی مبخوت....................................................................................... )باشگاه الجزیره و تیم ملی امارات(

الپورتا دنبال اهرم اقتصادی برای باشــگاه بارسلوناســت تا ایــن تیم را از 
ورشکستگی نجات دهد و وارد بازار نقل وانتقاالت کند و همچنین بودجه ای 
برای بازسازی ورزشگاه نوکمپ در اختیارش بگذارد. همه اینها با هم به دست 
نخواهد آمد اما پول فروش پیشاپیش حق پخش برای 25سال آینده می تواند 
همه این پروژه ها را استارت بزند. بارسایی ها امید زیادی دارند لواندوفسکی، 
برناردو سیلوا و ژول کنده را در تابستان بخرند اما کار سختی است. حتی اگر 
این 3 ستاره گران قیمت که خریدشان روی هم حداقل 200میلیون یورو هزینه 
دارد به بارسا بیایند، بدشانسی شان این است که زمان زیادی برای بازی در 
ورزشگاه خاطره انگیز نوکمپ ندارند. این مثال برای لوا زیاد خوب نیست چون 
سال های زیادی به پایان فوتبالش باقی نمانده است. او احتماال تنها یک فصل 
شانس بازی در نوکمپ با پیراهن بارســا و نه پیراهن بایرن مونیخ را خواهد 
داشت. نوکمپ که قرار است به اسپاتیفای تغییر نام دهد، از فصل 2023-24 
دیگر در دسترس نخواهد بود و مثل سانتیاگو برنابئو برای بازسازی و نوسازی 
به یک دوره تعطیلی بلندمدت خواهد رفت. حین عملیات عمرانی، ورزشگاه 
المپیک لوییــس کامپانیس واقع در تپه مونتخویــک در فصل 2023-24 
به عنوان ورزشگاه خانگی بارسلونا مورد استفاده قرار خواهد گرفت. با توجه به 
تأیید شهرداری شهر بارسلونا، پروژه »اسپای بارسا« به زودی عملیاتی خواهد 
شد و کاتاالن ها این امکان را دارند تا حین نوسازی ورزشگاه نوکمپ، فصل 
آینده را در این ورزشگاه به میدان بروند اما تنها یک فصل چنین امکانی وجود 
دارد و بارسا برای فصل 25-2024 باید به ورزشگاهی دیگر نقل مکان کند. 

این نقل مکان بین 15 تا 20 میلیون یورو برای باشگاه هزینه در برخواهد 
داشت. بارسا متعهد شده است که برخی از تاسیسات ازجمله محل 
اسکان خبرنگاران، رختکن و پارکینگ ورزشگاه را نوسازی کند. 
مونتخویک تپه ای مشرف به بندر بارسلون بوده که طی سالیان 
طوالنی نقشی اســتراتژیک در نظام دفاعی شهر بازی کرده اما 
حاال یک جاذبه گردشگری برای شهر است. استادیوم المپیک 
مونتخویک از سال1998 ورزشــگاه المپیک باشگاه اسپانیول 

است؛ ساخته شده در سال1927 و بازسازی در سال1989 که در 
المپیک1992 ورزشگاه اصلی بازی های المپیک بود. 

این ورزشــگاه 55926تماشاگر گنجایش دارد 
و بازی های تیم ملــی کاتالونیا هم در همین 

استادیوم برگزار می شود.

برناردو سیلوا
گواردیوال گفته دوست ندارد بازیکنی را 
زوری نگه دارد امــا تأکید کرده که برای 
بازی دوستانه پیش فصل با بارسلونا در 
نوکمپ ترکیب متشکل از 10 بازیکن 
به عالوه برناردو سیلوا می چیند. ژاوی 
شــدیدا خواهان ایــن بازیکن به جای 
دی یونگ است. منچسترسیتی با کمتر 
از 80میلیون یورو راضی به جدایی این 

پرتغالی نخواهد شد.

ژول کنده
مدافع سه ویا ترجیح می دهد به جای منچستر یونایتد به بارسلونا برود. حداقل 
خواسته سه ویا 65میلیون یورو است، بدون اضافه کردن بازیکنی از بارسا برای 

تخفیف در معامله.

اضافه ها
باشگاه به اومتیتی، ریکی پوچ، اسکار مینگسا، بریتویت، نتو و لنگله اطالع داده 
باید به فکر خروج باشند. بریتویت از رفتن خودداری کرد و با وجود دانستن این 
موضوع که فصل بعد بازی نخواهد کرد در بارسا ماند. باشگاه از رفتن او ناامید 
شده است. ریکی پوچ احتماال به سلتاویگو می رود. اومتیتی از مارسی پیشنهاد 

غیررسمی دارد. بقیه هم باید برای آینده شان فکری بکنند.

رافینیا
وینگر برزیلی لیدز یونایتد نمی خواهد زیادی منتظر بارسا بماند. 
او ترجیح می دهد به گزینه دست به نقدی مثل آرسنال پاسخ 
مثبت بدهد و دســتمزدش را هم کم نکند. مقصد مورد 
عالقه رافینیا بارسلونا، سپس چلسی و بعد از آنها 
آرسنال است اما به شرطی که هیچ باشگاهی 

از او تخفیف در حقوق پرداختی نخواهد.

دی یونگ
بارســلونا می خواهد دیونــگ را بیش از 
81 میلیون یورو بفروشــد، درحالی که 
منچستریونایتد مایل به پرداخت مبلغ 
اولیه حدود 69 میلیــون یورو به اضافه 
5.8 میلیون یورو اضافی به عنوان متغیر 
است. بارسلونا فقط می تواند یک سوم 
آنچه از فروش بازیکنان یا پس انداز در 
دستمزد به دست می آورد در تیمش 
سرمایه گذاری کند. برای همین به 

منچستر تخفیف نمی دهد.

لواندوفسکی
لوا به پیشنهاد چلسی و پاری ســن ژرمن گوش نمی دهد و به 
بایرن گفته فقط با بارســلونا مذاکره کننــد. صالح حمیجیچ 
بار دیگر تأکید کرده که لوا در تمرینات پیش فصل بایرن باید 
حاضر باشد. با این حال به نظر می رســد پیش از آنکه مهاجم 
لهستانی از بند قانونی برای فسخ قراردادش استفاده کند و تنها 
25میلیون یورو به باشگاه بپردازد، بایرنی ها با پیشنهاد ترکیبی 
بارسا که با پاداش ها به 50میلیون یورو افزایش خواهد یافت 

پاسخ مثبت بدهد.

کت جادویی
بارسا می خواهد با اهرم اقتصادی ۳ پروژه بازسازی ورزشگاه، خرید ستاره 

و نجات از ورشکستگی را همزمان پیش ببرد اما پول کافی موجود نیست

طارمی در اورتون؟
یک شایعه جذاب دیگر درباره مهاجم ۲0میلیون یورویی پورتو

مانه، لوا، لوکاکو 
و دیگران

در بازار نقل وانتقاالت فوتبال اروپا چه خبر است؟
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وز سوژه ر

منهای فوتبال

تجلیل از فوتبالیست با اخالق
مدت هاست که از محمد انصاری، مدافع سربه زیر و خوش اخالق 
فوتبال، در مستطیل سبز خبری نیست، اما انصاری بیکار ننشسته 
و در مدرسه فوتبال شهید ابراهیم هادی مشغول تربیت و پرورش 
بازیکنانی است که هم فوتبالیست خوبی باشند و هم مثل خودش 
به اصــول اخالقی احتــرام بگذارند. انصاری همــواره به توجه به 
ارزش ها شهره بوده و بارها ارادت خود را به شهدا نشان داده است. 
دیروز هم در آیین چهل ویکمین سالروز تأسیس سازمان تبلیغات 
اسالمی در حسینیه جماران که به معرفی و تجلیل از الگوهای برتر 
تبلیغ مردمی اختصاص داشت، از او به خاطر تاسیس این مدرسه 
فوتبال تجلیل شد. انصاری به همراه پسر کوچکش در این مراسم 
شرکت کرده بود و مثل همیشــه درنهایت افتادگی و سادگی در 
مراسم حاضر شد. در پایان مراســم، انصاری و پسرش سوار موتور 
شدند و رفتند. نه خبری از ماشینی چندصد میلیاردی بود و نه ادا 
و اطوار برخی ســلبریتی ها. محمد انصاری که در بین دوستانش 
و حتی طرفداران پرســپولیس به حاجی انصاری معروف اســت، 

ستاره ای است که شبیه هیچ ستاره دیگری نیست.

 اردوی بسکتبال 
به صربستان رفت 

تیم ملــی بســکتبال صبــح دیــروز راهی صربســتان شــد. 
بسکتبالیست ها که خودشان را برای حضور در پنجره سوم انتخابی 
جام جهانــی2023 آماده می کننــد، بعد از لغو همــه بازی های 
دوســتانه با تیم های خارجی امیدوارند در صربستان بتوانند چند 
بازی تدارکاتی انجام دهند. ســفر ایران به صربستان 8روزه است. 
 FMP در این مدت عالوه بر تمرین قرار است تیم 2 بازی هم با تیم
داشته باشد. این تیم فصل پیش تیم دوم سوپرلیگ صربستان بود. 
نداشتن بازی تدارکاتی یکی از معضالت تیم سعید ارمغانی است. 
او که به تازگی سرمربی تیم ملی شــده، چند بازی دوستانه برای 
تیم درنظر گرفته بود اما کشورهای دیگر زودتر از فدراسیون ایران 
برنامه ریزی کرده بودند و فرصتی برای انجام بازی دوستانه با ایران 
نداشتند. ایران روز 10 تیر با قزاقستان و 13 تیر با سوریه بازی دارد.

کمتر کســی پیدا می شــود که از بازی های تیم ملی 
والیبال ایران در لیگ ملت ها راضی باشد. اگر در هفته 
اول بعد از 2پیروزی و 2شکست، این امیدواری وجود 
داشت که تیم در هفته دوم باتجربه تر می شود و حداقل 
می تواند بازی های باکیفیت تری به نمایش بگذارد، حاال 
با شکست سنگین مقابل بلغارســتان خیلی ها ناامید 
شده اند. امشــب تیم با آمریکا بازی دارد ولی نه کسی 
انتظار بازی  خوب را دارد و نــه می تواند برای پیروزی 
تیم شانس زیادی متصور شــود. صحبت هایی هم که 
ســرمربی تیم ملی و بازیکنان بعد از بازی های قبلی 
انجام داده اند، هواداران را بیشتر از نتایج و علمکرد تیم 
عصبانی کرده اســت. حداقل انتظار آنها این است که 
سرمربی مسئولیت شکست را به عهده بگیرد و از بازی 

ضعیف تیم تعریف نکند.
بلغارســتان در مقایســه با آمریکا، برزیــل و کانادا، 
ضعیف ترین حریف ایران در هفتــه دوم بود. این تیم 
4بــازی هفتــه اول را باخته بــود و در رده15جدول 
بود. ســابقه بازی های 2 تیم در لیگ های گذشته هم 
شانس صددرصدی به پیروزی ایران می داد. در لیگ 
جهانی 2016و 2018ایران 3-یک به پیروزی رسیده 
و در ســال های 2019و 2021نیز نتیجه 3بر صفر به 
ســود ایران رقم خورده بود. ولی این بار ایران 3-صفر 
باخت! بهروز عطایی، سرمربی تیم ملی بعد از این بازی 
صحبت هایی کرد که خیلی خوشایند هواداران نبود. 
او گفت تیمش بازی قابل قبولی انجام داده است: »به 
جز ست اول، بازی خوب و قابل قبولی انجام دادیم.« او 
شکســت را هم گردن بی تجربگی بازیکنانش انداخته 
است: »بلغارستان بعد از 4باخت چیزی برای از دست 
دادن نداشــت و با توجه به میزبانی همــه توانش را 
گذاشت تا بازی را ببرد. در ست دوم و سوم می توانستیم 
ببریم اما کم تجربگی تیم، کار دســت بچه ها داد. باید 
بپذیریم که تاوان کم تجربگی را باید بدهیم و این تاوان 

در این بازی داده شد.«
بازیکنان تیم هم مثل مربی شان صحبت کرده اند و از 
بازی تیم تعریف می کنند. میالد عبادی پور، کاپیتان 
تیم که در این بازی بیشتر استراحت کرد، شکست تیم 
را به جو سالن ربط داد و از بازی هم تیمی هایش تعریف 
کرد: »به تیم خودمان تبریــک می  گویم. بازیکنان ما 
نسبت به سال های گذشــته جوان تر شده اند، در جو 
ســالنی که هواداران بلغاری درست کرده بودند و این 
طبیعی بود، خودشــان را خیلی خوب نشــان دادند. 
روزهای آینده بازی هــای بهتری از آنهــا می بینیم. 
بازیکنان در بازی با بلغارســتان فوق العــاده بودند و 
به بازی خــوب بلغارها باختند.« امیرحســین توخته 
گفته بلغارستان بهتر از گذشته ظاهر شد. امیرحسین 

اسفندیار هم داوری را زیرسؤال برده است.
همه ایــن صحبت ها و حمایت هایی که از تیم شــده، 
هواداران را بیشتر شاکی کرده است. در هر پستی که 
از بازی ایران و بلغارســتان در اینستاگرام به اشتراک 
گذاشته شده، بیشتر کامنت ها در نقد تیم، بازیکنان و 
کادرفنی و بیشتر انتقادها متوجه عطایی و تصمیماتش 
اســت. در روزهایی که بیشتر کارشناســان و مربیان 
ترجیح می دهند سکوت کنند تا به دشمنی با تیم ملی 
متهم نشوند، این هواداران هســتند که منتقد اصلی 
تیم شده اند. بعضی ها که صبرشان کمتر است هشتک 
»اخراج عطایی« زده اند و از فدراسیون انتقاد کرده اند 
که چطور از مربی خارجی به یک مربی ایرانی رســید. 
بعضی ها نکات فنی را به سرمربی گوشزد کرده اند که 
چرا به موقع تایم اوت نمی گیرد، به موقع درخواســت 
ویدئوچک نمی کند یا تعویض هایش سنجیده نیست. 
بعضی ها به انتخاب هــای او ایــراد گرفته اند که چرا 
بازیکنان ضعیف را به بازیکنان خوب ترجیح داده  است. 
این عده تعدادی از بازیکنان را که در ترکیب اصلی تیم 

هستند، در حد تیم ملی نمی دانند.
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افقی:
1- شـایــــع ترین بیمــاری 
تخریب کننده بافت مغز-  ساز 

محبوب ترکیه
2- تشویق کننده- سرکش- 

همدم
 3- بــی کــــم و کاســــت- 

زن سرخ رو- جام جهان نما
4- قوم زردپوست جنوب شرق 

آسیا- استحکام- خبرنامه
5- طرف- منفجر شدن- شکل 

و صورت
6- نــمـــای ساخـتـــمان- 

یاری دهندگان- لقب امام نهم
7- ویروس فلج اطفال- مرکز 

ایالت نبراسکا در آمریکا 
8- از ارتفاعــات کرمانشــاه- 

روشنایی صبح- افترا
9- داستانی نوشته جک لندن- 

النه پرندگان
10- بت عصر جاهلی که مادر 
خدایان بود- نگاه کردن- پشت 

سر امام جماعت نماز می گزارد
11- منســوب به یمن- ژنرال 
فرانســوی که به نمایندگی از 
ناپلئون با فتحعلی شــاه قاجار 
قراردادی منعقد کرد- حرف ندا
12- جنگ با یکدیگر- حالتی 
در نخستین ماه های حاملگی- 

نوعی آچار سرکج
13- پیشوند سلب- از پرسنل 

کادر درمان- سبز تیره
14- تکیــه کالم درویش- 
 پــــروتئین ســلول زنده- 

کلمه پرسشی
15- به سوگ نشستن- بیماری 

عفونی جانوران نشخوارکننده
  

عمودی:
1- غیرحرفه ای-  آش ســنتی 

یزد- خرید و فروش
2- مردار- فرنگ- مجوز احداث 

کارخانه
3- ضربــه ای در کاراتــه- 

کوهسار- نشانه جمع فارسی
4- خطاب محترمانه مردانه- 

خط القعر- معدوم
5- جیــره و مواجب- جنگ و 

نبرد
6- بــرده- نیکــو رو- مبنای 

سنجش
7- عریــان- کلمه پرســش- 

پایتخت چک- فوری
8- ایفاگــر نقــش شــعبان 
استخوانـــی در مــجموعــه 

هزاردستان
9- از هالوژن ها- مژده- پاسخ 
مثبت- از سوره های شریف 
قـــرآن که با حروف مقطعه 

آغاز می شوند
10- سخنور- مجموعه شعری 
سروده فاضل نظری- همیشگی

11- همســر اسکندر مقدونی- 
عمل شمردن

12- آکنده- ســدی روی رودخانه 
جاجرود- بلداالمین

13- ضمیــر غائب- از باشــگاه های 
فوتبال انگلستان- ســندروم نقص 

ایمنی اکتسابی
14- از ادوات جنگــی قدیم- روش- 

برادر عرب
15- بیماری تنگی مجاری تنفسی- 

15نرمی و روانی- کمترین مقدار

بادرگتقبسكمدا
طبريذايردنوتاخ
ينارچروسالمرب
زاگنايمدبيما
لتباشختريسنر
زتامترجينليي

لوكرهتخدناريا
هساكماتياشامق
تمشحرتكدتاقيم
هولبيانربدتق
زكاسورشالتسم
انلاسديزيگاه

رداهبزمرقغارچ
تيسيدناپااريمس
ولاهولازتامهم
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نقطه قوتی 
نداریم 

جمشید حمیدی|  انتظار ما این 
بود که تیم ملی مقابل بلغارستان 
خوب بازی کند. این تیم ستاره های 
بزرگ ســابقش مثل سوکولوف را 
که در والیبال جهان به بمب افکن 
معروف بود ندارد، جوانگرایی کرده 
و برخالف ما کــه دم از جوانگرایی 
می زنیم، جوانگرایــی آنها واقعی 
اســت. بلغارها بــا بازیکنان 19- 
18ســاله به لیگ ملت ها آمده اند. 
بازیکنانشان در همین سن پخته 
هستند و در ســطح باالیی بازی 
می کنند. در مقابل سرویس های 
خوب بلغارها، دریافت کننده های 
قدرتی ما خوب نبودند و نتوانستند 
به توپ برسند. ما نه در دفاع خوب 
بودیم و نه در توپ گیری. در مقابل 
نقطه ضعف هایــی که داشــتیم، 
نمی توانیــم بگوییــم نقطه قوتی 
داشــتیم. انتظار از یــک تیم این 
است که روند رو به رشدی داشته 
باشــد اما چنین روندی را در تیم 

نمی بینیم.
ایران تا به امروز بازی های راحتی 
داشته است و باز ی های سخت از 
این به بعد آغاز می شــود. با توجه 
به ضعف هایی که تیم دارد، 3بازی 
آینده در هفته دوم حتما دشــوار 
است. آمریکا چند تغییر داشته اما 
تیم خیلی خطرناکی است. برزیل 
هم که با تمام قدرت آمده. کانادا هم 
بازیکنان خوبی دارد و بهتر از تیم ما 
بازی می کند. ما بازیکن جایگزین 
نداریم. انتقاد از میالد عبادی پور 
زیاد اســت و عطایی بــا توجه به 
هجمه هایی که علیه او بود، در بازی 
با بلغارستان از میالد کمتر استفاده 
کرد اما وقتی او بیرون است نیاز به 
ساعدهای او واقعا احساس می شود. 
تیم ما در هر تورنمنتی یک چهره و 
پدیده معرفی می کرد اما این دوره 
بازیکن شاخصی ندارد. بازیکنانی 
هم که به تیم اضافه شده اند، از حد 
اســتانداردهای بین المللی فاصله 
دارند. از همه بدتر این اســت که 
تیم روحیه ندارد و از این بابت زجر 
می کشد. این وظیفه کادر فنی است 
که به تیم روحیه بدهــد و از نظر 
روانی بازیکنــان را حمایت کند. 
اگر خیلی خوش شــانس باشیم و 
چند بازیکن مصدوم به هفته سوم 
برسند، شاید بتوانیم از این شرایط 

بحرانی خارج شویم.

   مرسی جناب عطایی.... لطفا جمع کن برو که تیم ملی جای کالس درس برای شما نیست...

    عطایی می گوید کم تجربگی تیم باعث باخت شد. خود تو باعث این باخت بودی. الکنو حداقل 
هر اشتباهی که تیم می کرد خودش به گردن می گرفت.

    هیچ می دونید اینایی که بردید تنها 3 یا 4 تاشون میتونن ذخیره یک تیم اصلی باشند. این 
یعنی اگه یه مربی باکالس جهانی مربی ایران بشه حداقل 20 تاشون رو خط می زنه. این وسط کلی 
وقت از دست دادیم. حق بعضی ها را برای حضور در چنین تورنمنتی گرفتیم و کلی زمان می خواد 

تا دوباره یه نسل رو بسازیم. می شیم کوبا و مصر که دیگه توی لیگ ملت ها جایی ندارند.

    حمایت می کنیم ولی به شرطی که هر کسی دعوت می شه تیم ملی در حد تیم ملی باشه نه 
تیم کوچه های محلی.

    من به هیچی کار ندارم ولی االن فدراسیون با چه رویی دائم مصاحبه و عکس از اون بازی می ذاره؟ 
اگه می خوای همه  چیز رو عادی جلوه بدی باید بگم نه ما گول می خوریم و نه برامون هم عادی میشه.

    جوانگرایی کردیم. بازیکن 18ساله بلغاری یه تنه ما را برد 

    از آقای داورزنی بعید بود همچین مربی ای!

    هرچی معروف و موسوی و غفور اینا آبرو جمع کرده بودن واسه والیبالمون به باد دادید. بقیه 
فراتر از انتظار نیستن این شماهایید که زیر خط انتظارات هم نیستید.

    االن انصراف بدین سرسنگین ترین. به ضعیف ها که باختین نکنه می خواین ایتالیا و آمریکا رو ببرید...

نظر بعضی از کاربران زیر پست های صفحه اینستاگرامی 
فدراسیون نشان می دهد که نارضایتی از تیم ملی در چه حد است

اوج گیری انتقادات علیه والیبال
 بعد از شکست تیم ملی والیبال مقابل بلغارستان، موضع گیری ها علیه کادر فنی ایران جدی تر از قبل شد.
هر چند بهروز عطایی  بازی با بلغارستان را قابل قبول می  داند اما هواداران به تصمیمات او ایراد گرفته اند
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پوشش بیمه برای ۵۰ درصد 
بیمه شده ها نفعی ندارد 

 مهر تأیید بر حجیم
 و دشواربودن کتب  درسی 

ورود نخستین محموله 
واکسن برکت به نیکاراگوئه

ثبت سفارش کتاب های 
درسی، از هفته آینده

نزدیک به ۵۰ درصد افراد تحت پوشــش بیمه 
به دلیل نظام ناقص بیمه ای کشور، هیچ نفعی 
از خدمــات بیمه  ها نمی برنــد. ملک فاضلی، 
عضو کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس 
با بیان این مطلب به فــارس گفت: »خدمات 
سازمان های بیمه  گر شــامل حال همه افراد 
تحت پوشش نیســت و نباید تفاوتی در ارائه 
خدمات بین سازمان های بیمه گر وجود داشته 
باشد.« فاضلی با بیان اینکه ارز ترجیحی را به 
بیمه هایی می دهیم که حمایت بیشــتری از 
مردم داشته باشند، تأکید کرد: »باید با حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانی خرید خدمــت از بیمه ها به 

شکل هدفدار باشد.« 

دانش آموزان و معلمــان بارها درباره باالبودن 
حجم کتاب های درسی، گالیه هایی را مطرح 
کرده اند و حاال فرهاد کریمی، رئیس ســابق 
پژوهشــگاه مطالعات آموزش و پــرورش از 
انجام ۲۲ پژوهش درباره کتاب های درســی 
کشور خبر می دهد که نشــان می دهد حجم 
کتاب های درسی باالست و محتوای آنها با توان 
ذهنی دانش آموزان متناسب نیست. کریمی 
در این باره به تســنیم گفتــه: »مجموعه این 
یافته ها را در سال 99 در اختیار وزارت آموزش 
و پرورش قرار دادیم و وزیــر وقت، موضوع را 
به ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشــی 
ارجاع داد. اما از آنچه اتفاق افتاده خبر ندارم.« 
او درباره نتایج ایــن پژوهش ها هم بیان کرده: 
»در حوزه کتاب درسی فارسی، ریاضی و علوم 
تجربی 3سال نخست دوره ابتدایی، وقتی نتایج 
را بررســی کردیم، معلوم شد که حجم بیشتر 
کتاب های درســی باال بــود. همچنین زمان 
آموزش و تقویم آموزش مدرســه با محتوای 
کتاب متناسب نیســت. محتوای کتاب های 
درسی هم با توان ذهنی دانش آموزان مطابقت 
ندارد، چگالی باالی مفاهیم وجود دارد و اصل 
توالی در ارائه برخی از مطالب کتاب های درسی 
رعایت نشده اســت.« به گفته این کارشناس 
حجم زیاد مطالب با توجه بــه کم بودن زمان 
آموزش، معلم را با کمبود وقت مواجه می کند 
و از زمــان تفکر و کشــف مفاهیم از ســوی 

دانش  آموز کاسته می شود. 

 نخســتین محموله واکســن برکت به کشور 
نیکاراگوئه رســید و با حضور مجید صالحی، 
ســفیر ایران و مارتــا ِریس، وزیر بهداشــت 
نیکاراگوئه، به این کشــور تحویل داده شــد. 
معاون ریاســت جمهوری نیکاراگوئه از ادامه 
واکسیناســیون این کشــور با ۲۰۰هزار دوز 
واکســن کووایران برکت خبــر داد. به گفته 
مقامات بهداشتی این کشور، هم اکنون حدود 
93 درصد جمعیت این کشــور، دوز نخســت 
و ۸۵ درصد هــم دوز دوم واکســن را دریافت 

کرده اند.

ثبــت ســفارش اینترنتــی کتاب درســی 
دانش آموزان پایــه اول، هفتــم و دهم از روز 
یکشــنبه آینده )۵تیر( آغاز می شود. براساس 
جدول زمانبندی اعالمی از ســوی ســازمان 
پژوهــش و برنامه ریــزی آموزشــی، ثبــت 
ســفارش دانش آموزان ورودی پایه های اول، 
هفتــم و دهم از طریــق مراجعه به ســامانه 
 فروش و توزیــع مواد آموزشــی به نشــانی

 https://irtextbook.ir/  و به ۲شیوه فردی 
و یا گروهی قابل انجام است. کتاب های درسی 
دانش آمــوزان دوره های تحصیلــی آموزش 
ابتدایــی، متوســطه دوم شــاخه های فنی و 
حرفه ای، کاردانش، رشــته معارف اسالمی و 
کتاب های درسی تکمیلی دوره اول متوسطه 
ویژه دانش آموزان اســتعدادهای درخشــان، 
از طریق مدرســه محل تحصیــل آنان که در 
ســفارش دانش آموز قید شده اســت، توزیع 
می شــود. مهلت ثبت ســفارش خرید کتاب 
درسی ســال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ برای 
تمام پایه ها و رشته های تحصیلی )به استثنای 
پایه هــای ورودی اول، هفتم و دهــم( هم تا 
3۱خرداد در حال انجام بود. مدارس موظفند 
هرچه ســریع تر با ورود به ســامانه فروش و 
توزیع مواد آموزشــی، نسبت به ثبت سفارش 
گروهی کتاب های درسی دانش  آموزان اقدام 
کنند. در شیوه فردی هم والدین دانش آموزان 
می توانند با مراجعه به سامانه فروش و پرداخت 
الکترونیکی هزینه بســته آموزشــی )هزینه 
کتاب ها در ســامانه ثبت شده( مورد نیاز خود 
را سفارش دهند. برای ورود به سامانه کد ملی 
دانش آموز، نام کاربری و 6رقم ســمت راست 
شماره سریال شناسنامه دانش  آموز، رمز عبور 

برای ورود به سامانه است.

میز خبر

تأثیر 40درصدی سوابق تحصیلی در کنکور 

بسیاری از زوج ها به دلیل قیمت  باالی درمان ناباروری، آن را متوقف می کنند. دیروز وزیر بهداشت بر پوشش 9۰درصدی این درمان تأکید کرد

کنکور امســال ۵۲ساله می شود. در آســتانه این رویداد 
بزرگ آموزشی باز هم بحث و نظر درباره چند و چون حذف 
این آزمون به گوش می رســد. متکی بودن نتیجه کنکور 
به شرایط شــرکت کننده در آزمون تنها در چند ساعت، 
ناعادالنه بودن کیفیت آموزشی در بین مدارس مختلف، 
تحمیل اضطراب و اســترس فراوان به دانش آموزان برای 
قبولی در کنکور و... از این آزمون غــول بزرگی در ذهن 
اغلب دانش آموزان ترســیم می کند که تا سال های سال 
ســایه ترس از آن بر زندگی داوطلبان به چشم می خورد. 
این روزها با نزدیک شدن به پنجاه و دومین دوره برگزاری 
آزمون کنکور در کشور، خوب است درباره سوابق تحصیلی 
دانش آموزان که مهم ترین برگ برنده برای حذف تدریجی 

آزمون کنکور است بیشتر بدانیم.
بحث و نظرها درباره حذف یا بقای آزمون کنکور، سابقه ای 
طوالنی تر از سابقه تحصیلی دانش آموزانی دارد که امسال 
برای نخســتین بار کنکور را تجربه می کنند. سال هاست 
این آزمون مهــم و اثرگذار در آینده شــغلی و تخصصی 
جوانان، مورد نقدهای زیادی از طرف کارشناســان قرار 

گرفته و با وجود زمزمه هایی که گاه از حذف آن شــنیده 
می شود، هنوز هم کنکور غول مرحله آخر برای بسیاری 
از دانش آموزان به شــمار می رود. گرچه با توجه به تعداد 
ظرفیت های دانشگاهی موجود و کیفیت متفاوت آموزش 
در هریک از دانشــگاه ها، هنوز دانش آمــوزان باید برای 
به دست آوردن صندلی مناسب با هم رقابت کنند، اما لزوم 
بازنگری در نحوه برگزاری این آزمون و میزان اثرگذاری 
آن در قبولی دانش آمــوزان هنوز موضوع مــورد توافق 
مخالفان کنکور است. تغییر و تحوالت کنکور الکپشتی و 
آهسته در حال رخ دادن است. به طوری که به گفته معاون 
اجرایی آزمون های سازمان سنجش کشور، افزایش تعداد 
دفترچه ها و پاسخنامه ها مهم ترین و کلیدی ترین تغییرات 
کنکور امسال به شــمار می رود. حسن مروتی درباره این 
موضوع گفت:»تمامــی گروه های آزمایشــی در کنکور 
امسال یک دفترچه عمومی با ۱۰۰سؤال دریافت خواهند 
کرد که پس از پاســخ دهی به این دفترچه، دفترچه های 
اختصاصی ۱، ۲، 3 و حتی ۴ را بسته به نوع گروه آزمایشی 

دریافت می کنند.«

معدل، برگ برنده کنکوری ها
یکی از مهم ترین معیارهایی که در ســال های گذشته به 
کمک سازمان سنجش آمده تا قدمی برای حذف کنکور 

باشد، تأثیر ســوابق تحصیلی و معدل دانش آموز در رتبه 
نهایی کنکور است. اثرگذاری ســوابق تحصیلی امسال با 
۱۰درصد تأثیر بیشتر خودنمایی می کند. احسان جمالی، 
معاون فنی و آماری سازمان ســنجش آموزش کشور در 
این باره اعالم کرد:»تأثیر ســوابق تحصیلی داوطلبان در 
کنکور امسال در مقایسه با سال گذشته ۱۰درصد بیشتر 
شده اســت و این تأثیر به صورت ۴۰درصد قطعی اعمال 
خواهد شد.« جمالی درباره وضعیت داوطلبانی که سوابق 
تحصیلی ندارند نیز گفت: »براســاس مصوبه ای که به ما 
ابالغ شده ذکر شده است که تأثیر سوابق تحصیلی حداکثر 
۴۰درصد باشد و این سوابق در رشته های با آزمون اعمال 
شــود. اما اگر داوطلبان به صورت کامل سوابق تحصیلی 
داشــته باشــند، این تأثیر به صورت ۴۰درصد سوابق و 
6۰درصد آزمون خواهد بود. اما اگر هر بخشی از داوطلبان 
سوابق تحصیلی الزم را نداشته باشند آن بخش از سوابق 
تحصیلی به نمره کنکور انتقــال پیدا می کند. داوطلبانی 
نظیر فنی حرفه ای، کاردانش یا هنر که سوابق تحصیلی 
ندارند مالک عمل نمره کل کنکور خواهد بود و ۱۰۰درصد 
ســؤاالت کنکور تأثیرگذار خواهد بود.« او با بیان اینکه  
معدل برای ورود به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی 
صرفا در رشــته های بدون آزمون تأثیرگذار خواهد بود، 
گفت:»حدود ۸۵درصد رشــته های ما براساس معدل و 

سوابق تحصیلی دانشــجو پذیرش می کند و ما مراحلی 
را پیش بینی کردیم تا داوطلبــان بتوانند اصالح معدل را 
انجام بدهند. اول اینکه داوطلبــان هنگام دریافت کارت 
می توانند اقدام به اصالح معــدل کنند و در زمان انتخاب 
رشته نیز این امکان برای داوطلبان فراهم خواهد شد. « 
نمرات داوطلبان از آموزش و پرورش در تاریخ حدود ۲۰تیر 
دریافت شده و این نمرات از طریق سایت سازمان سنجش 

در اختیار داوطلبان قرار می گیرد.
او اشــاره ای هم به افزایش تعداد داوطلبان در رشته های 
علوم انسانی و کاهش چشمگیر داوطلبان رشته های علوم 
ریاضی در کنکور امسال کرد و گفت:»ما در کنکور امسال 
شاهد روند افزایشی در بین داوطلبان گروه علوم انسانی 
هستیم و تعداد داوطلبان گروه ریاضی طی سال های قبل 
یا ثابت بوده و یا تغییراتی در جهت کاهش تعداد داوطلبان 
اتفاق افتاده و آمار نزولی داشتیم. این وضعیت آسیب های 
جدی به رشته های علوم پایه در سنوات اخیر وارد می کند 
و عمده ظرفیت های خالی ما در گروه ریاضی است. درواقع 
ظرفیت ما تقریبا تا ۲.۵برابر بیشتر از تعداد داوطلب این 
رشته است و رقابتی که در گروه ریاضی شاهد هستیم فقط 
برای رشته- محل های پرطرفدار و در دانشگاه های خاص 
صورت می گیرد. درصورتی که در گروه علوم تجربی عکس 

این اتفاق روی می دهد.«

روز گذشــته وزیر بهداشت از 
پوشش 9۰درصدی خدمات 
درمانــی نابــاروری خبر داد. 
به گفتــه بهــرام عین اللهی، 
هم اکنون 3میلیــون و ۵۰۰زوج نابارور در 
کشور وجود دارد؛ بنابراین از بیمه ها خواسته 
شــده تا هزینه  درمان این افراد را پرداخت 
کنند و در کنار آن، مراکز درمان ناباروری در 
استان های مختلف افزایش پیدا کند. پیش 
این در آذر سال گذشته هم، مدیرعامل بیمه 
سالمت هم چنین وعده ای داده بود. به گفته 
 محمدمهدی ناصحــی، هزینه ها از حداقل
 ۵۵۰ هزار تومان تا ۴میلیــون و ۱۰۰هزار 
تومــان در بخــش دولتــی و از 9۷6 هزار 
تومان تــا 6میلیون و 9۰۰هــزار تومان در 
بخش عمومی غیردولتی و خصوصی تحت 
پوشــش بیمه ســالمت قرار می گیرند. بر 
این اســاس زوج های نابــارور می توانند از 
 ،IVF خدمات 3دوره درمان ناباروری، یعنی
میکرواینجکشــن، IUI و FET با پوشــش 
بیمه ای 9۰درصدی اســتفاده کنند. او این 
را هم گفته بــود که ســال 99، نزدیک به 
۱۰۰میلیارد تومان بــرای داروهای مربوط 
به درمان ناباروری از ســوی سازمان بیمه 

سالمت پرداخت شده است.
وزارت بهداشــت و ســازمان بیمه سالمت 
از افزایش پوشــش بیمه ای سخن به میان 
می آورنــد، امــا خانواده هــای در تــالش 
برای درمــان نابــاروری ، از هزینه های باال 

با وجــود قوانین بیمه ای گالیــه می کنند. 
 همــه اینهــا در شــرایطی اســت کــه 
در بند 3سیاســت های ابالغــی رهبری در 
حــوزه نظام ســالمت که مربوط به ســال 
93اســت، بر پوشــش بیمه ای هزینه های 

زایمان و درمان ناباروری تأکید شده است.

درمان ناباروری، چند؟
از روش های زیادی بــرای درمان ناباروری 
استفاده می شــود. یکی از آنها دارودرمانی 
برای افزایش تخمک گذاری است. دیگری، 
IVF( و  درمــان بــا روش آی وی اف )
آی یو آی )IUI( اســت. به این روش فرایند 

شست وشوی اسپرم هم گفته می شود. 
 )ICSI( میکرواینجکشــن یا ای سی اس آی
هم جزو روش های دیگر به شــمار می رود. 
اهدای تخمک، رحم جایگزین، الپاراسکوپی 
و هیستروســکوپی هم در این گــروه قرار 
می گیرند. بــا اینکه معاون ســازمان بیمه 
ســالمت قبال به اســتناد قیمت های قبلی 
اعالم کرده بود که هزینه میکرواینجکشــن 
۵میلیــون تومان بــدون درنظــر گرفتن 
داروســت و هزینه آزمایش و پاراکلینیک 
و  آی یــو آی ۲میلیون تومــان و همچنین 
آی وی اف ۸میلیــون تومــان اســت، امــا 
تعرفه های واقعی یعنی همان ها که بیماران 
به متصدیان صندوق ایــن مراکز پرداخت 
می کنند، عددهای دیگری را نشان می دهد. 
تعرفه دقیقی از میــزان هزینه های درمان 

ناباروری در ســال جاری وجود نــدارد، اما 
براســاس تعرفه های ســال گذشــته، این 
هزینه ها از ۱.۵میلیون تا 3۰میلیون تومان 
متغیر اســت و فقط محدود به انجام عمل 
نهایی نمی شود و هزینه های دارو و ویزیت، 
آزمایش ها و رفت وآمد از شهرهای مختلف 
و اقامت را هم باید به آن اضافه کرد که عدد 

نهایی را بسیار باال می برد.
در ســال گذشــته، قیمت انجــام یک بار 
آی وی اف ۱۰میلیــون تومــان، قیمــت 
آی یــو آی، حدود یک میلیــون و ۵۰۰هزار 
تومان، میکرواینجکشن ۱۲میلیون تومان، 
فریز کــردن تخمک یک میلیــون تومان و 
دریافت تخمک اهدایی ۲۵تــا 3۰میلیون 
تومان بود. تعرفه های سال ۱۴۰۰نسبت به 
99هم افزایش پیدا کــرده بود؛ به طوری که 
مقایسه تعرفه های ســال ۱۴۰۰نسبت به 
ســال قبل از آن، حکایــت از افزایش 3تا 
۴میلیون تومانــی تعرفه هــا دارد. با اینکه 
مسئوالن می گویند 9۰درصد هزینه ها تحت 
پوشش بیمه  اســت، اما براساس اطالعات 
موجود و گزارش های جمع آوری شــده این 
پوشش کمتر از 3۰درصد است. بیمه حتی 
هزینه های اتاق عمــل را پرداخت نمی کند. 
یکی از متقاضیان باروری »مریم« است که 
می گوید سال گذشــته، حدود 3۵میلیون 
تومان بــرای چنــد دوره آی وی اف هزینه 
کرده، اما بیمه تنها حدود ۱۰میلیون تومان 
پرداخت کــرده اســت. به گفتــه او، مبلغ 

آی وی اف برای جنین دختر و پسر متفاوت 
اســت. آنها این 3۵میلیون تومــان را برای 
جنین پســر پرداخت کرده بودنــد و برای 
جنین دختــر، میزان پرداختــی ۵میلیون 
کمتر است. در نهایت با وجود تمام هزینه ها، 
موفق به پایــان بارداری نشــد و جنین در 
همان ابتدا سقط شــد. مریم ۴۵ساله است 
و به همشــهری می گوید: »پوشــش کامل 
بیمه ای برای این خدمات وجود ندارد؛ اگر 
هم باشــد برای زنان جوان تر است؛ زمانی 
که برای درمان مراجعه کردم به من گفتند 
که سنم باالست و شــامل پوشش بیمه ای 
نمی شــود.« ضیایی، یکی از پژوهشــگران 
در حوزه ناباروری قبال گفته بود که اگر زن 
باالی ۴۰سال داشته باشد یا در ازدواج دوم 
متوجه ناباروری شــود، نمی تواند از یارانه 

استفاده کند.
مرضیه، زن دیگری اســت که 3سال پیش، 
باالی ۱۸میلیون تومان برای انجام آی وی اف 
هزینه کرد و موفق به بارداری شد. او حاال یک 
پسر یک سال و نیمه دارد، اما به همشهری 
می گوید که بیمه پایه بخش بســیار کمی 
از هزینه هــا را تقبــل کرده و حتــی بیمه 
تکمیلی هم حمایت زیادی نکرده اســت. او 
می گوید هزینه اصلــی را از جیب پرداخت 
کرده اســت. نرگس، زن دیگری اســت که 
ســاکن روســتایی اطراف گرگان است. او 
خرداد سال گذشته با وجود ناتوانی مالی، از 
همسایه و فامیل، پول قرض کرد و به تهران 

آمد تا ناباروری اش را درمــان کند. بیش از 
۱۰میلیون تومان هزینه آزمایش و ویزیت و 
رفت وآمدش به تهران شد، اما وقتی قرار بود 
به اتاق عمل برود، کرونایش مثبت تشخیص 
داده شــد و جراح، عملش نکرد. او می گوید 
که پس از این اتفاقــات به دلیل اینکه دیگر 
نمی توانست هزینه های رفت وآمد و آزمایش 
را پرداخت کند، درمان را رها کرد: »هر روز 
گریه می کنم، خیلی دلم بچه می خواهد، اما 
دستمان تنگ است. هنوز قرض های قبلی را 
نداده ام و نمی توانم دوباره برای درمان اقدام 
کنم.« او می گوید برای درمان به پزشــکان 
گرگان هم مراجعه کرده، اما بخش خصوصی 
تعرفه هایش باالتر است: »دیگر درمان را رها 
کردم. حاال هم ۴۴ســاله هستم و نمی دانم 
که باردار می شــوم یا خیر؟« ســمیه، اهل 
بندرعباس اســت. او هم درمان را نیمه کاره 
رها کرده: »بــاالی ۱۰میلیون تومان هزینه 
درمان و ویزیت و بستری در بیمارستان شد، 
اما نتیجه ای نداشت و با شیوع کرونا، درمان 
را رها کردم. حاال هم در حال جدا شــدن از 
همسرم هســتم.« او می گوید که بیمه پایه 
هیچ حمایتی از این خدمات نکرده اســت. 
زن دیگری هــم که برای درمــان ناباروری 
اقدام کرده می گوید 3۰تا ۴۰میلیون تومان 
هزینه کرده انــد، اما باروری اتفــاق نیفتاد 

و به دلیــل اینکــه دیگر از 
پس هزینه هــا برنمی آیند، 
درمــان را رهــا کرده انــد.
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مرضیه موسویآموزش
روزنامه نگار

گزارش

خدمت پزشکی تاکنون 
به حجاج اعزامی به 
مدینه ارائه شده که 
شامل ۱344 ویزیت، 
300 مورد تزریقات، 
یک مورد گچ گیری، 

خدماتی ازجمله کنترل 
فشار خون، پانسمان 
و... بوده است. یک 

مورد هم انتقال بیمار 
به بیمارستان سعودی 
به دلیل مشکل قلبی 

برای یکی از حجاج انجام 
شده است.

2هزار 

دانش آموز در کشور 
تحصیل می کنند که 

بخشی از آنها همیاران 
پلیس هستند. 

نتیجه اقداماتی که 
از ۱0 سال پیش انجام 
شده، منجر به کاهش 
تعداد کشته شدگان 
و مصدومان حوادث 

رانندگی در کشور شده 
است. آمار کشته شدگان 
از 2۷ هزارنفر در سال ۸۵ 

به ۱۷ هزارنفر در 
سال های اخیر رسیده و 
تعداد مصدومان هم از 

۵0۵ هزار نفر به 300 هزار 
نفر کاهش یافته که تأثیر 

همیاران پلیس است.

۱۱ میلیون  

اعتبارات سازمان 
بهزیستی در سال جاری 

افزایش پیدا کرد. بر 
این اساس امسال 

بودجه ای خاص برای 
روابط عمومی ها درنظر 

گرفته شده و به کارگیری 
نیروی انسانی و 

بهره مندی از تجهیزات 
افزایش خواهد یافت.

۴۰ درصد  

تولید و مهارت در 
30استان کشور تا مهر 

سال آینده از سوی 
قرارگاه عدالت آموزشی 

بنیاد احسان تجهیز 
خواهند شد.  مدارس 

تولید و مهارت، مدارسی 
هستند که در آنها عالوه 
بر مهارت های نرم فردی 
)مانند  فن بیان، تعامل 

اجتماعی، اعتماد به نفس 
و...(، مهارت های شغلی 
و کسب وکار )ازجمله 
 کارآفرینی، بازاریابی 

و...(، مهارت های فنی و 
آموزش های متناسب با 
ظرفیت ها و مزیت های 
بومی منطقه نیز مورد 

توجه قرار می گیرد.

3۰مدرسه   

مدرسه در کشور وجود 
دارد و ازجمله این 
مدارس می توان به 

دولتی، نمونه دولتی، 
تیزهوشان، مدارس 

تطبیقی، سفارتخانه ها، 
غیردولتی، شاهد و 

ایثارگران، هیأت امنایی، 
استثنایی، آموزش از 
راه دور، شبانه روزی، 
عشایری، اقلیت های 

مذهبی، خیرساز، ورزش 
و... اشاره کرد.

23 نوع    

تکلیف بیمه ها؛ تأمین 9۰ درصد  هزینه  درمان ناباروری

 هدست های متاورس
 از  رؤیا تا واقعیت 

 جریانی که هماره
 از مردم جا مانده است!

 آغاز فروش بلیت های 
جام جهانی قطر به دفاتر مسافرتی

زاکربرگ با رونمایی از چند نمونه اولیه هدست های 
واقعیت مجازی قصد دارد رقابت را سخت تر کند

 جدایی مسیر ملی گرایان از مردم
 زمینه ها و پیامدها

 3بلیت بازی های ایران در جام جهانی قطر
 9۱میلیون و ۲۰۰هزار تومان قیمت خورد
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شرکت متا یا همان فیسبوک سابق قصد دارد امسال 
برای تحقیق و توســعه فناوری های واقعیت مجازی 
و افــزوده ازجمله عینــک یا هدســت کامپیوتری، 
10میلیارد دالر هزینه کند. به گزارش سی ان بی سی، 
مارک زاکربرگ، مدیرعامل متا با افشــای بسیاری 
از نمونه های اولیه و ناتمام هدســت ساخته شده در 
آزمایشگاه های این شرکت، نشان داد که متا تا چه حد 
در مسیر رسیدن به هدف خود پیشرفت کرده است. 
با این حال گروهی هنوز به تغییر جهان با متاورس با 

شک و تردید نگاه می کنند.

هدف بزرگ زاکربرگ
زاکربرگ روی آینده شرکت شبکه اجتماعی خود که 
بر واقعیت مجازی و ورود کاربران به دنیای تولید شده 
توسط کامپیوتر و واقعیت افزوده ای که اشیای تولید 
شده توسط کامپیوتر را در دنیای واقعی نشان می دهد، 
شرط بسته است. سال گذشته، این شرکت نام خود را 
به متا تغییر داد تا تأکید بیشتری روی دنیای متاورس 
داشته باشد. متاورس دنیای مجازی است که زاکربرگ 
تصور می کند مردم به زودی زمان زیادی را از طریق 
عینک های کامپیوتری پیشرفته در آن سپری خواهند 
کرد. اگر زاکربرگ موفق شود کامپیوترهایی که روی 
سر قرار می گیرند را به یک وسیله معمول تبدیل کند، 
متا یک جریان درآمد جدید از فروش ســخت  افزار 
خواهد داشــت. متا در آخرین اعــام درآمدی خود 
گفت که تغییرات اخیر در حفظ حریم خصوصی اپل 
در آیفون می تواند 10میلیارد دالر درآمد از دســت 
رفته برای آنها در ســال جاری به همراه داشته باشد؛ 
زیرا توانایی شرکت در هدف قرار دادن تبلیغات برای 

مخاطبان دقیق را مختل می کند.

آینده مبهم واقعیت مجازی
دنیای واقعیــت مجازی هم اکنون کوچک اســت و 
درباره اینکه چقدر می تواند بزرگ شود هنوز ابهاماتی 
وجود دارد. متا هم اکنون بر فروش هدســت مسلط 

است و براساس برآوردها هدست Quest 2با قیمت 
299دالر، 78درصد از کل فروش هدست ها را در سال 
2021به خود اختصاص داده است، اما در مجموع تنها 
11.2میلیون هدست واقعیت مجازی در طول سال 
فروخته شد که این آمار به نسبت فروش گوشی های 

هوشمند یا لپ تاپ و تبلت بسیار پایین است.
 با این حال، سرمایه گذاران در مورد دور شدن متا از 
تجارت اصلی تبلیغات و برنامه ها تردید دارند. در سال 
2022به دلیل ترس از افزایش هزینه ها، افزایش رقابت 
از سوی TikTok و اثرات تغییر حریم خصوصی آیفون 
اپل که مانع از تبلیغات موبایلی شد، ارزش سهام آنها 
تاکنون بیش از 53درصد کاهش یافته است. نمایش 
هدست جدید هم کمک چندانی به آرام کردن فضا 
نکرد و سهام متا باوجود افزایش گسترده سهام های 

فناوری، باز هم بیش از 4درصد کاهش یافت.

نمایش زاکربرگ
زاکربرگ در جریان نمایش هدست واقعیت مجازی 
جدید شــرکتش گفت که متا در حال توسعه نسل 
بعــدی نمایشــگرهای واقعیت مجازی اســت که 
به گونه ای طراحی شده اند که تجربه کافی واقع بینانه 
را برای کاربران فراهم کنند تا حضور در اتاق با سایر 
افراد مجازی را درک کنند. نمایشگرهای فعلی وضوح 
پایینی دارند و نمی توان آنهــا را برای مدت طوالنی 
روی سر گذاشت. زاکربرگ درباره تاش های واقعیت 
مجازی این شــرکت گفت: طولی نخواهد کشید که 
صحنه هایی واضح و کامل را در کمال وفاداری برای 

کاربران خلق کنیم. با خلق چنین وســیله ای، کاربر 
جای اینکه همه  چیز را روی صفحه نمایش تماشا کند، 
حس می کند که در آن فضا حضور دارد. مسئله این 
است که در مقایسه وضوح صفحه  نمایش  ها با آنچه 
چشــم ما در دنیای فیزیکی می بیند متوجه شدیم 

وضوح نمایشگرها کمتر است.
در چند سال گذشته متا به طور مرتب پیشرفت خود را 
در کار روی هدست های واقعیت مجازی و عینک های 
واقعیت افزوده به شرکا و رسانه ها نشان داده است تا 
سرمایه گذاران را تشویق کند این پروژه را ارزشمند 
دانسته و به استخدام توســعه دهندگان و مدیران با 
تجربه و با دستمزد زیاد، در بخش های واقعیت مجازی 
و واقعیت افزوده کمک کنند. متــا در میزگردهایی 
برای ارائه محصوالتش به طور مرتب نمونه های اولیه 
ناتمام را برای اســتفاده در تحقیقات نشان می دهد 
که غیرمعمول به نظر می رسید. شرکت های سازنده 
گجت ها معموال دوســت دارند محصوالت را کامل و 
پیش از آنکه درباره آنها با رسانه ها صحبت کنند، نحوه 
تولید را ارزیابی می کنند. به عنوان مثال، اپل که روی 
هدست های خود کار می کند، هرگز نمونه های اولیه 

را به نمایش نمی گذارد.
زاکربرگ درباره رویکرد غیرمعمول خود گفت: این 
نمونه های اولیه، مدل های شخصی ســازی  شــده و 
سفارشی هستند که ما در آزمایشگاه خود ساخته ایم؛ 

بنابراین محصوالتی نیستند که آماده ارسال باشند.
نمونه های اولیه ای که تاکنون او به نمایش گذاشته 

است به این ترتیب است:

باتراســکاچ )Butterscotch(: برای آزمایش 
نمایشگرهایی با وضوح باالتر طراحی شده است که 
به وسیله آن می توان چیزهای ریزی را تشخیص داد 
که چشم انســان به صورت طبیعی نمی تواند آنها را 
تشخیص دهد.  باتراسکاچ یک لنز جدید توسعه یافته 
از سوی متاست که به شما اجازه می دهد تا ریزترین 

سطر در جدول عائم آزمایش چشم را بخوانید.
با این حال، متــا می گوید که نمونــه اولیه به دلیل 
ســنگینی و حجیم بودن آن به هیچ وجه قابل حمل 

نبود.
Half Dome 3: متــا حداقل از ســال 2017روی 
هدست Half Dome کار می کند تا نوعی نمایشگر 
که می تواند فاصله نقطه فوکوس اپتیک هدســت را 
 Half تغییر دهد، آزمایش کند. متا می  گوید با فناوری
Dome، وضوح و کیفیت تصویــر به اندازه  ای بهبود 
می یابد که کاربران می توانند در هدست، وضوحی به 
اندازه نمایشگرهای رایانه ای غول  پیکر داشته باشند. 
در جدیدترین نسخه این هدست، قطعات مکانیکی با 

لنزهای کریستال مایع جایگزین شده است.
Holocake 2: شرکت متا می  گوید این نازک  ترین 
و سبک  ترین هدســت واقعیت مجازی ساخته این 
شرکت و کاما قادر است هر نرم  افزار واقعیت مجازی 
را درصورتی که به رایانه شخصی متصل باشد، اجرا 
کند. با این حال، بــه لیزرهای تخصصی نیاز دارد که 
برای استفاده مصرف کنندگان بسیار گران هستند و 

به اقدامات احتیاطی نیاز دارند.
زاکربــرگ درباره این هدســت می گویــد: در اکثر 
هدســت های واقعیت مجازی، لنزها بسیار ضخیم 
هستند و باید در فاصله چند اینچی از نمایشگر قرار 
گیرند تا به درستی فوکوس و نور را مستقیما به چشم 
هدایت کنند. در Holocake 2، متا عاوه بر لیزرها، 
از یک لنز تخت و هولوگرافیــک برای کاهش حجم 

استفاده می کند.
Starburst: یک نمونه اولیه تحقیقاتی اســت که 
روی نمایشــگرهایی با دامنه دینامیکی باال تمرکز 
می کند که روشن تر هســتند و طیف وسیع تری از 
رنگ ها را نشان می دهند. متا می گوید HDR تنها 
فناوری است که بیشــترین ارتباط را با واقع گرایی و 

عمق بیشتر دارد.

هدست های متاورس؛ از  رؤیا تا واقعیت 
مارک زاکربرگ با رونمایی از چند نمونه اولیه ولی تکمیل نشده هدست های واقعیت مجازی قصد دارد رقابت برای متاورس را سخت تر کند

کم کردن نیکوتین برای کاهش اعتیاد به سیگار

ســازمان غــذا و دارو در 
حال برنامه ریزی اســت 
تا شرکت های دخانیات 
را ملــزم کند تــا میزان 
نیکوتین موجود در سیگارهای سنتی را کاهش دهند تا اعتیاد آنها نیز 
کاهش یابد و تلفات سیگار که ساالنه جان 480هزار نفر را می گیرد نیز 

از این طریق کمتر شود.
به گزارش نیویورک تایمز، این پیشــنهاد که ممکن است سال ها طول 
بکشد تا اجرایی شود، می تواند یک شــروع دیگر در تاش های جهانی 
ضد سیگار باشــد. هم اکنون تنها دو کشــور نیوزیلند و آمریکا چنین 

طرحی را پیش برده اند.
بادهای مخالف در مقابل آن شدید است. شرکت های دخانیات پیش تر 
اعام کرده اند که هر طرحی با کاهش قابل توجه نیکوتین، قانون را نقض 
می کند و برخی از قانونگذاران محافظه کار ممکن است چنین سیاستی 
را نمونه دیگری از تسلط دولت درنظر بگیرند؛ مهماتی که می تواند به 

انتخابات میان دوره ای سرایت کند.
هم اکنون جزئیات اندکی درباره این طرح منتشر شده است، اما براساس 
اطاعیه ای که در یک وب سایت دولتی ایاالت متحده منتشر شد، یک 
قانون پیشنهادی در ماه مه 2023 صادر می شود که در آن نظر عمومی 
در مورد تعیین حداکثر سطح نیکوتین در ســیگار و سایر محصوالت 
درخواست می شود. از آنجایی که مضرات مربوط به دخانیات در درجه 
اول ناشــی از اعتیاد به محصوالتی است که کاربران را مکررا در معرض 
سموم قرار می دهد، سازمان غذا و دارو در اطاعیه اش آورده است که این 
اقدام را برای کاهش اعتیاد به برخی از محصوالت تنباکو انجام می دهد؛ 
بنابراین چنین چیزی به کاربرانی که اعتیاد دارند، توانایی بیشــتری 
برای ترک می دهد. F.D.A. از ارائه جزئیات بیشــتر خودداری کرد. اما 

در بیانیه ای در وب سایتش، دکتر رابرت ام. کالیف، کمیسر آژانس، گفت: 
»کاهش سطح نیکوتین به ســطوح حداقل اعتیادآور یا غیراعتیادآور، 

احتمال اعتیاد نسل های آینده به سیگار را کاهش می دهد.«
طرح های مشابهی برای کاهش اعتیاد آمریکایی ها به محصوالت تنباکو 
که ریه ها را سیاه کرده، 7هزار ماده شیمیایی را آزاد می کند و منجر به 
ســرطان، بیماری قلبی و بیماری های ریوی می شود، مورد بحث قرار 
گرفته است. نیکوتین در سیگارهای الکترونیکی، جویدنی ها، چسب ها 
و قرص ها نیز موجود اســت، اما این پیشنهاد بر این محصوالت تأثیری 

نخواهد داشت.
میچ زلر، مدیر پیشین مرکز تنباکوی ســازمان غذا و دارو که اخیرا 
بازنشسته شده است، می گوید: »این قانون می تواند بیشترین تأثیر را 
بر سامت عمومی در تاریخ بهداشت عمومی داشته باشد. این دامنه 
و وســعتی اســت که ما در اینجا در مورد آن صحبت می کنیم، زیرا 
مصرف دخانیات همچنان عامل اصلــی بیماری ها و مرگ ومیر قابل 

پیشگیری است.«
براســاس گزارش مرکز کنترل و پیشــگیری از بیماری، روزانه حدود 
1300نفر به دالیلی مرتبط با سیگار می میرند. با این حال، موانع بر سر 
راه چنین طرحی بســیار زیاد بوده و ممکن است سال ها طول بکشد تا 
این موانع از بین بروند. برخی از طرح هایی که شــناور شده اند نیازمند 
کاهش 95درصدی میزان نیکوتین در ســیگار هســتند. کارشناسان 
می گویند، این امــر می تواند ســیگاری های آمریکایــی را که حدود 
30میلیون نفر تخمین زده می شود، در حالت ترک نیکوتین قرار دهد 
که شامل بی قراری، مشکل در تمرکز و تحریک پذیری است و دیگران 
را به جست وجوی جایگزین هایی مانند سیگار الکترونیکی می فرستد؛ 
آنهایی که نیکوتین را بدون اکثر مواد شیمیایی موجود در سیگارهای 
قابل احتراق عرضه می کنند. کارشناسان می گویند که افراد سیگاری 
مصمم، ممکن است به دنبال خرید سیگارهای پرنیکوتین در بازارهای 

غیرقانونی یا فراسوی مرزها در مکزیک و کانادا باشند.
F.D.A. احتماال باید بر مخالفت صنعــت تنباکو غلبه کند که پیش تر 
شروع به اشاره به دالیلی کرده است که آژانس نمی تواند بازار 80میلیارد 
دالری را تغییر دهد. حل چالش های قانونی ممکن است سال ها طول 
بکشــد و آژانس امکان دارد 5سال یا بیشــتر به صنعت فرصت دهد تا 
تغییرات را اعمال کنــد. تاش برای کاهش ســطح نیکوتین به دنبال 
یک قانون پیشــنهادی است که در آوریل اعام شــد که براساس آن، 
ســیگاري هایی با طعم منتول را که به شدت مورد عاقه سیگاری های 
سیاهپوست است، ممنوع خواهد بود. این پیشنهاد همچنین به عنوان 
یک پیشرفت بالقوه برجسته برای سامت عمومی مورد استقبال قرار 
گرفته و تاکنون ده ها هــزار نظر عمومی را به خود جلب کرده اســت. 
F.D.A. موظف است قبل از نهایی کردن قانون، نظرات را بررسی کرده 

و به آنها رسیدگی کند. 

زهرا خلجیاینترنت
روزنامه نگار

ساسان شادمان منفرددانش
روزنامه نگار

رقابت اپل و متا
شرکت های متا و مایکروسافت و ســایر غول های فناوری که برای ساخت مفهوم متاورس رقابت 
می  کنند، گروهی را برای توسعه استانداردهای صنعتی تشکیل داده اند که دنیای دیجیتال نوپای 
شرکت ها را با یکدیگر سازگار می  ســازد. این گروه در بیانیه ای اعالم کرد که شرکت کنندگان در 

انجمن استانداردهای متاورس شامل بسیاری از بزرگ ترین شرکت های 
فعال در این فضا، از ســازندگان تراشه گرفته تا شرکت های بازی و 

همچنین نهادهای تعیین کننده اســتاندارد مانند کنسرسیوم 
جهانی وب )W3C( هستند. با این حال، اپل به طور آشکاری 
در این لیست غایب اســت. تحلیلگران انتظار دارند اپل 
با معرفی یک هدســت واقعیت ترکیبی در سال جاری یا 

ســال آینده، تبدیل به بازیکن اصلی در مسابقه متاورس 
شود. معرفی چنین دستگاهی اپل را در رقابت مستقیم با متا 

قرار می دهد. 

مکث

متاورس و  ساخت اقتصادی جدید
   اگر جزو عاقه مندان به تکنولوژی هستید یا زمان زیادی را 
صرف بازی آناین می کنید، احتماال تاکنون به عبارت متاورس 
برخورد کرده اید. متاورس شــبکه ای  اســت که جنبه هایی 
از شــبکه اجتماعی، بازی آناین، واقعیت افــزوده، واقعیت 
مجــازی و رمزارزها را با یکدیگر ترکیــب می کند تا کاربران 
را قادر ســازد به طور مجازی با یکدیگر تعامل داشته باشند. 
عبارت متاورس از ترکیــب 2واژه »meta « به معنای ماورا  
و »verse«  یعنی جهان تشــکیل شده اســت. متاورس از 
جهان های سه بعدی)3D( متعددی تشکیل شده است که در 
آن نسخه های دیجیتالی افراد می توانند با یکدیگر در تعامل 
بوده و از محلــی به محلی دیگر جابه جا شــوند. متاورس که 
توسط بسیاری به عنوان »آینده اینترنت« از آن یاد می شود، 

می تواند سرگرمی فراتر از بازی آناین ارائه کند.

متاورس یا واقعیت مجازی
   تعریف امروز ما از متاورس مانند تعریف ما از اینترنت در دهه 
90 میادی است؛ آنجا که کارشناسان می گفتند: »در آینده 
می توانید تنها با یک خط تلفن و چند دالر هزینه در ماه کار 
کنید«  در آن زمان هیچ درکی از رسانه های اجتماعی، خلق 
محتوای شبکه های اجتماعی یا محیط های اشتراک گذاری و 
تجربه تجارت و پلتفرم های ساخت پلتفرم و... وجود نداشت. 
پس توسعه متاورس هم بستگی به این دارد که براساس آن چه 
چیزی را خلق کنیم. درواقع متاورس تقاطع وب3، باک چین 
و واقعیت مجازی است؛ ترکیب این سه عنصر است که پروژه 

متا را ممکن می کند.
  در طول تاریخ، فناوری جهش هایی داشــته که اقتصادهای 
نوین را پدید آورده است؛ جهش دیگری به نام متاورس در حال 
وقوع و قرار اســت کارکرد همه چیز را تغییر دهد. این شبکه 
به کاربران اجازه می دهــد روی پروژه های خود کار کنند، در 
مســابقات به رقابت با یکدیگر بپردازند و حتی در کنسرت ها 
شرکت کنند. شاید آسان ترین راه توضیح نحوه کار متاورس 
تماشای فیلم های Ready Player One، The Matrix یا 
Minority Report باشد. در هر سه این فیلم ها شخصیت ها 
معموال با استفاده از ابزار بسیار جدید مانند هدست های VR یا 
عینک های خاص در دنیایی مجازی به جست وجو می پردازند.

متاورس در اقتصاد 

   متاورس یک اقتصاد کاما کاربردی دارد. این جهان سه بعدی 
برای خرید، فروش یا معامله محصوالت و خدمات از یک ارز 
بومی مبتنی بر باکچین استفاده می کند.    متاورس درحالی 
که از بســیاری جهات هنوز نوپا محسوب می شود، اما به طور 
ناگهانی به یک تجارت بزرگ تبدیل شــده اســت. غول های 
فناوری و غول های بازی مانند متا )که پیش از این فیس بوک 
بود(، مایکروسافت، اپیک گیمز، Roblox  و دیگران، همگی 
جهان های مجازی یا متاورس های خــود را ایجاد می کنند. 
متاورس از مجموعه وسیعی از فناوری های مختلف، از جمله 
پلتفرم های واقعیت مجازی، بازی ها، یادگیری ماشینی، باک 
چین، گرافیک ســه بعدی، ارزهای دیجیتال، حسگرها و )در 
برخی موارد( هدســت های دارای قابلیــت واقعیت مجازی 

استفاده می کند.

متاورس و اقتصاد دیجیتال
   اینترنت فقط روش هــای جدید کار را به وجــود نمی آورد؛ 
متاورس، اقتصاد دیجیتال کاما جدیدی را به ارمغان می آورد؛ 
شرکت های جدید، مشاغل جدید و نقش های جدید. اقتصاد 
سه بعدی همه جانبه در دهه پیش رو شتاب بیشتری می گیرد. 
IMVU، یک شبکه اجتماعی مبتنی بر آواتار با بیش از 7میلیون 
کاربر در ماه، هزاران سازنده دارد که محصوالت مجازی خود را 
برای متاورس )طراحی لباس ها، مد و فشن، مبلمان، آرایش، 
موســیقی، برچســب ها، حیوانات خانگی( تولید می کنند و 
می فروشند.    همانطور که امروزه در مورد شرکت های بومی 
دیجیتال صحبت می کنیم، احتماالً شاهد ظهور شرکت های 
بومی فراجهانی خواهیم بود؛ شرکت هایی که کامًا در دنیای 
مجازی و سه بعدی طراحی شده و توسعه یافته اند و همانطور 
که اینترنت نقش های جدیدی را به ارمغان آورده اســت که 
20سال پیش به سختی وجود داشت )مانند مدیران بازاریابی 
دیجیتال، مشاوران رسانه های اجتماعی و متخصصان امنیت 
ســایبری( به همین ترتیب، متاورس نیز احتماال نقش های 
جدیدی را بــه ارمغان خواهــد آورد. تصور کنیــد؛ طراحان 
آواتار، آژانس های مســافرتی »هولوپورتینگ« برای سهولت 
جابه جایــی در جهان های مختلف مجــازی، مدیریت ثروت 
دیجیتال و مدیران دارایی و... . متاورس در حالی که هنوز در 
مراحل اولیه خود است، اما این فناوری نوظهور فرصتی را برای 
شرکت  ها فراهم می  کند تا تعادل را در کارهای ترکیبی و از راه 
دور بازنشــانی کنند تا ضمن حفظ انعطاف پذیری، بهره  وری، 
خودانگیزشی، تعامل و سرگرمی کار، یادگیری مبتنی بر تیم و 

راحتی انجام کار از خانه را به دست آورند. 

متاورس و اقتصاد مشارکتی
   حرکت به ســمت متاورس در ســایه اقتصاد اشــتراکی به 
2دلیل منجر به تحریک مصرف و رشد آن می شود: اوال در این 
شرایط فرصت های جدید درآمدزایی ایجاد خواهد شد و شما 
قادر خواهید بود از ظرفیت های ســخت افزاری و نرم افزاری 
بااستفاده خود کسب درآمد کنید؛ حتی سرمایه گذاری های 
جدید )مشابه ســرمایه گذاری در ماینرها که 10سال پیش 
اصا وجود نداشت( شکل خواهد گرفت که خود این موارد به 
افزایش تقاضا برای کاالهای سرمایه ای منجر خواهد شد. ثانیا 
محصوالت جدیدی نیز سر راه شما قرار خواهد گرفت که پیش 
از این نیاز به آنها را احساس نکرده بودید. البته مصرف القایی 
از مسیر هوشمند شدن موتورهای جست وجو و پیشنهادهای 
مصرف مبتنی بر سایق افراد، پیش تر شکل گرفته بود، اما این 

جریان در شرایط متاورس تشدید خواهد شد.

رمزارزها هم کامال غیرمتمرکز 
نیستند

رمزارزها همیشه به غیرمتمرکز و غیرقابل رصد بودن مشهور 
بوده اند اما اخیرا پژوهشی که به سفارش »آژانس پروژه های 
پژوهشــی پیشــرفته دفاعی«)دارپا( صورت گرفته نشان 
می دهد چند »مرکزیت ناخواســته« در باکچین به ظاهر 

غیرمتمرکز، پیدا شده است.
دن گوئیدو، مدیرعامل Trail of Bits، شرکتی که در حوزه 
تحقیقات امنیت نرم افزاری فعال اســت و مطالعات مذکور 
را به ســفارش دارپا انجام داده، در این رابطه گفته که چون 
می گویند باکچین غیرمتمرکز و تغییرناپذیر اســت، پس 

عموما فرض بر این است که واقعا همینطور است.
به گزارش ان پی آر، وی در ادامه عنوان می کند توان رمزارز 
در دست افراد و ســازمان هایی تراکم پیدا می کند که پول 
بیشتری داشــته باشــند؛ امری که درست مشــابه سایر 

ساختار های فعال در حوزه سرمایه داری است.
شرکت Trail of Bits مشــکل اساسی باکچین را تحت 
عنوان »مرکزیت های ناخواســته« توصیف کرده اســت؛ 
حالتی که یک شــخص یا نهاد قادر اســت این ساختار به 
اصطاح غیرمتمرکز را عمیقا تحت تاثیر قرار دهد. طوری 
که شخص حتی می تواند ســوابق مالکیت را به سود خود 

دستکاری کند.
بــا اســتناد بــه گــزارش Trail of Bits، تنها 3شــرکت 
خدمات دهنده اینترنــت کنترل کننده 60درصد از ترافیک 
شبکه بیت کوین هســتند، بدین ترتیب این شبکه ممکن 
است با حمله سایبری به یکی از این ISPها به شدت دچار 
اختال شود؛ این امر حتما الزم نیست از سوی هکرها باشد 
و هر کسی با دسترسی بیش  از اندازه می تواند نسبت به انجام 

آن اقدام کند.

ایــران بــا نمایندگــی ســتاد توســعه 
فناوری نانو، ۱۰استاندارد بین المللی 
کــه  كــرد  تدویــن  نانــو  حــوزه  در 
محصــوالت براســاس آنهــا بــه تولیــد 

خواهند رسید.
بیــش از ۷ســال اســت کــه ایــران بــا 
عضویــت در کمیتــه فنــی اســتاندارد 
فنــاوری نانوایــزو در راســتای تدویــن 
اســتانداردهای مــورد نیــاز در حــوزه 
نانــو برآمــده اســت. در کمیتــه فنــی 
اســتانداردهای فنــاوری نانوایــزو، 
۳۶کشــور عضــو اصلــی و ۱۸کشــور 

عضو ناظر هستند. 
اســتانداردهای  تدویــن  اســاس 
بین المللــی در ســازمان ایــزو، اجماع 
جهانی توسط کشورهای عضو است.

 ۱۰

گفته می شــود ســونی بــرای رقابت با 
 ISOCELL دوربین 5۰مگاپیکســلی
GN2 سامســونگ روی گوشــی های 
موبایــل ســریIMX9 را بــا حســگری 
۱۰۰مگاپیکسلی در دست تولید دارد. 
یکــی از مدیران ســونی به تازگی گفته 
بود که دوربین  گوشــی های هوشمند 
2۰24 جــای دوربین هــای  تــا ســال
DSLR را خواهند گرفت. قرار اســت 
این دوربین روی گوشی های میان رده 
بازار مورد اســتفاده قــرار بگیرد. طبق 
گمانه زنی های کنونی به نظر می رسد 
کــه دوربیــن گوشــی های رده بــاالی 
4۸مگاپیکســلی  هــم  اپــل  آینــده 

خواهند بود.

 ۱۰۰

شروع واکسیناسیون کرونا 
برای کودکان بیشتر از 6ماه 

هفته گذشــته، ســازمان غذا و داروی آمریکا مجوز 
اســتفاده اضطراری از واکســن کووید-19ساخت 
شــرکت مدرنا را برای کودکان 6ماهه تا 17ســال و 
واکسن شــرکت فایزر برای کودکان 6ماهه تا 4ساله 
صادر کرد. به گزارش ســی ان ان، حدود 17میلیون 
کودک زیر 5ســال در سراســر آمریکا اکنون واجد 
شرایط دریافت واکسن کووید-19هستند. طبق این 
مجوز، واکسیناســیون این گروه سنی آسیب پذیر از 
روز گذشته در آمریکا شــروع شده است. طبق مجوز 
سازمان غذا و دارو، واکسن مدرنا در سری اول با دوز با 
فاصله چهار هفته که هر دوز شامل 25میکروگرم است 
به نوزادان و کودکان 6ماهه تا 5ساله تزریق می شود. 
واکســن فایزر نیز می تواند به عنوان ســه دوز اولیه 
برای اســتفاده در نوزادان و کودکان 6ماهه تا 4ساله 
تجویز شود. کمیته مشورتی واکسن ها و محصوالت 
بیولوژیکی مرتبط ســازمان غذا و دارو تشخیص داد 
که مزایای هر دو واکسن به نسبت خطرات آن بیشتر 
است و خاطرنشان کرد که واکسن  ها در بین کودکان 
حاضر در آزمایش های بالینی به خوبی مؤثر بوده است.

رمزارز

عدد  خبر

پزشکی

مرجان محمدتقیفناوری

کاهش سطح نیکوتین احتمال اعتیاد نسل های آینده به سیگار را کاهش می دهد



23 پنجشنبه 2 تير 1401
شماره  8527

لی
ه م

جبه
یه 

ن عل
هرا

م ت
رد

ی م
ابان

 خی
ضور

ز ح
ی ا

مای
1.ن

36
د 0

ردا
2خ

5
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تاریخ جهان

اساطیر جهان 
کتــاب »اســاطیر جهان« 
نوشــته »پی یر گریمال« را 
مانی صالحی عالمه به فارسی 
برگردانده و از سوی انتشارات 
مهاجر در 774صفحه منتشر 

شده است. 
مجموعــه  پیــش رو 7جلد 
کتــاب را تحــت عناویــن: 
1.ادیان ماقبــل تاریخ)مصر( 
امپراتوری های شرق نزدیک 

باستان)ســرزمین های ســامی غربی( 2.)یونــان و رم(، 
3.ایران: ثنویــت کیهانی، هند: چرخه ابــدی، 4.)چین: 
کشــمش و نبرد قدرت(، )ژاپن: فرقه ها و شعائر آیینی(، 
5.)اقوام سلتی و ژمن ها(، )اسالوها و اقوام منطقه بالتیک(، 
)فنالند، سیبری و اســکیموها(، 6.)قاره آمریکا )شمالی، 
مرکزی، جنوبی( و 7.اقیانوسیه )جامعه و سنت( و آفریقا 
)جادو و نمادپردازی( در خود جای داده است. در حقیقت 
هر جلد از مجموعه حاضر به معرفی اساطیر ملل و اقوامی 
از گوشه و کنار این جهان می پردازد که مطالعه آن می تواند 
ما را با سیر تحول اندیشه انسانی و تالش نیاکان مان برای 
کشف راز هستی و ناشناخته ها آشنا کند و در نتیجه آن، 
راه را برای شــناخت انســان کنونی و الگوهای فکری و 
رفتاری او بگشــاید. پی یر گریمالپیر گریمال )21نوامبر 
1912پاریــس - 11اکتبــر 1996پاریــس( یک مورخ، 

کالسیک فرانسوی بود. 
وی که مجذوب تمدن های یونان و روم شــد، او کارهای 
بســیاری را در جهــت ترویج میــراث فرهنگــی دنیای 
کالســیک، چه در بین متخصصان و چــه در بین عموم 

مردم انجام داد.

جنگ دوم جهانی
کتاب »جنــگ دوم 
جهانی« اثــر فرانکو 
باندینــی را ســعید 
کنعانــی به فارســی 
برگردانده و از ســوی 
انتشــارات نگارستان 
کتاب راهی بازار نشر 
شده است. باندینی، 
روزنامه نگار و نویسنده 
اهل سیه نا که در سال 

2004درگذشــت، بیش از 40سال خبرنگار بود. او 
که از تاریخ جنگ های جهانی اول و دوم و نویسنده 
آثار اساسی عمیقا آگاه بود، نخستین حامی فرضیه  
تیراندازی دوگانه به موســولینی بود، ابتدا به دست 
007مرتبط با انگلستان و سپس توسط پارتیزان های 
کمونیست.او یکی از کارشناسان برجسته اطالعاتی 
اروپا به حســاب می آمــد. این کتاب کــه روزهای 
تصمیمات مرگبار ایتالیا تا نبرد پونتا استیلو را به یاد 
می آورد، اتهامی کامال مستند به مسئولیت انواع طبقه  
حاکم ایتالیا در آن زمان است. باندینی فراتر از هرگونه 
تردید معقول توضیح می دهد کــه چگونه مداخله 
ایتالیا در جنگ تنها مورد خواسته  انگلستان بود، که 
مجبور بود برای تحریک مداخله  ایاالت متحده از هر 
جهت درگیری را گسترش دهد. کتاب جنگ جهانی 
دوم کتابی اساسی برای درک دالیل ناکامی نظامی 
ایتالیا و فروپاشی فاشیسم است. انتشارات نگارستان 
کتاب این اثر 1407صفحه ای را به بهای 400هزار 

تومان منتشر کرده است.

به امام خمینــی)ره( بود. بر همین اســاس، بازرگان 
برای دیدار با ایشان به نوفل لوشاتو می رود اما طبیعتا 
نمی تواند دلیل مناســبی برای خاموش کردن امواج 
خروشان انقالب که در حال نابودی بنیان طاغوت بود 
ارائه کند. وی دعاوی عجیب و دون شأنی را برای پذیرش 
انتخابات، از جانب امام عرضه داشــت که طبعا توجه 

ایشان را جلب نکرد و با پاسخ قاطع امام مواجه شد. 
در همین راستا، در پاییز 1357و در آستانه پیروزی 
انقالب اســالمی، ملیونـ  از گروه های مختلفـ  طی 
نشســتی در دانشــگاه تهران، ضمن ارائه تصویری 
ناصحیح از امام خمینی)ره(، انحراف مســیر انقالب 
اســالمی از راه تأثیرگذاری بر ایشان را در دستور کار 
خود قرار دادند: »همه معتقدند که ]امام[ خمینی دیگر 
برداشتی از اوضاع ایران ندارد... هرچه جلوتر برویم او 
بیشتر احساس قدرت می کند، مگر آنکه شخصاً )و( 
دقیقاً مطیع سیاست خارجی باشد که ظاهرا نیست. 
باالتفاق عقیده دارند حفظ سلطنت و قانون اساسی 
در حالت خطر، فعلی تنها راه نجات مملکت است...«. 

طنز تاریخ آنکه ملی گرایان برای توقف حرکت انقالبی 
مردم علیه شاه و آمریکا، دســت به دامان این کشور 
می شــوند! مهندس بازرگان طــی مالقاتی با »جان 
استمپل«ـ وابسته سیاسی سفارت آمریکا در تهرانـ  
در تاریخ 30ماه مه 1978)نهم خرداد1357(، می گوید: 
»اگر شاه حاضر باشد که تمام مواد قانون اساسی را به 

اجرا درآورد، ما آماده ایم تا سلطنت را بپذیریم.« 

تداوم تاش بــرای تغییر ریل انقــاب، پس از 
برقراری نظام اسامی

با ناکامی ملی گرایان در توقف مسیر نهضت اسالمی  
یا تحریف آن، گام بعدی تداوم همان اهداف پیشین، 
در مقطعی جدید بود. آنان همزمان در 2ساحت اصلی 
تالش برای گردآوردن مردم زیر چتر خویش و ایجاد 
وقفه در مسیر حرکت نظام، وارد تالش شدند. چند 
سال بعد بازرگان با نگاشتن کتاب »انقالب ایران در 
2حرکت«، تالش کرد خود را از بانیان انقالبی جلوه 

دهد که »در حرکت اول خود )قبل از پیروزی( به دنبال 
حکومتی لیبرالی و فارغ از شعارهای حاکمیت اسالم 
و مبارزه با آمریکاســت. در حرکت دوم اما روحانیت 
انقالب را از دست لیبرال ها و مردم جدا کرده است!...«. 
 او در این کتاب و نیــز کتاب »بازیابــی ارزش ها«، 
اندیشــه های منزوی خود را، نماینده اندیشــه های 
مردمی می داند که اسالم را هم برای ایران می خواهند. 
او اسالم گرایی امام)ره( را منحصر به ایشان و »برخی 
خصیصیــن« می داند. بازرگان که پیــش از انقالب 
اسالمی، رهبران نهضت را به عدم مخالفت با آمریکا 
دعوت می کرد، با فراموشــی آن توصیه ها، آغاز این 
مخالفت را، به بعد از انقالب منتسب می کند. به عقیده 
وی، انقالب ما کم کم از خود تهی شد، با »در افتادن با 

آمریکا« به »دام مارکسیسم« افتاد! 

در واپسین گام
نکات مورد اشاره، تنها نمونه ای از تالش ملی گرایان 
در تحریف ماهیت انقالب مردم ایران بود. آنان پس 
از پیروزی انقالب، در میدان های متعددی همچون 
تالش برای جایگزینی عبارت »جمهوری دمکراتیک« 
یا »جمهوری دمکراتیک اسالمی« به جای جمهوری 
اسالمی، تالش برای انحالل مجلس خبرگان، تالش 
برای تصویب قانوی اساسی مبتنی بر لیبرالیسم و... 
در همین مسیر گام برداشتند. ملی گرایان اما در این 
مقطع نیز هرگز موفق به جلب جامعه به سمت خود 
نشدند، چه در تالش برای بسیج افکار زیر چتر خود و 
جداکردن آنها از خط امام و اسالم ناب و چه حتی در 
ساحت هایی سطحی تر، همچون بسیج خیابانی مردم 

علیه الیحه قصاص.
 پس از طرح الیحه قصاص توسط شورای عالی قضایی و 
تقدیم آن به مجلس، مخالفت هایی از سوی جبهه ملی 
علیه آن به عمل آمد. این تشکل که رویکردی لیبرالی 
داشت، با این بهانه که این الیحه مغایر با حقوق بشر 
است، به مقابله با نظام پرداخت و با غیرانسانی خواندن 
حکم قصاص، مردم را به شــورش خیابانی علیه آن 
فراخواند و روز 25خــرداد 1360را روز موعود تعیین 
کرد. در اطالعیه جبهه ملّی آمــده بود: »هموطنان 
شرافتمند، مردم غیور و آزادی خواه ایران، در شرایطی 
که همه آزادی های فردی و اجتماعی توســط هیأت 
حاکمه مستبد و انحصارگر زیر پا نهاده شده و استقالل 
مملکت در معرض خطــرات جدی قــرار دارد و در 
شــرایطی که انقالب بزرگ ملت را از کلیه هدف های 
بنیادی خود منحرف کرده اند، از شما دعوت می کنیم 
که ساعت چهار بعد از ظهر روز دوشنبه بیست و پنجم 
خرداد ماه، در گردهمایــی و راهپیمایی جبهه ملی، 

بانگ اعتراض خود را به گوش جهانیان برسانیم...«.
این نه تنها یک تظاهرات بلکه تالشــی برای نمایش 
قدرت و به صحنه کشیدن مردمی بود که ملیون آنها 
را همگام با خویش قلمــداد می کردند. آنان با کمک 
ارگان منافقین و از دو هفته قبل، تالش بسیاری برای 
بسیج توده ها به کار بســتند. اما صبح روز 25خرداد 
1360، امام خمینی)ره( در ســخنرانی قاطع خود، 
جبهه ملی را به خاطر مخالفــت علنی با قانون قرآن، 
مرتد اعالم کردند و از بازرگان خواستند تا موضع خود 
را در قبال آنان مشخص کند. به دنبال این سخنرانی 
قاطعانه امام)ره(، مردم در اجتماعات پرشکوه خود در 
تهران و شهرســتان ها، بار دیگر این تالش ملیون در 
بسیج مردم را نیز به شکست کشاندند. اما عصبانیت 
ملی گرایان از شکست چند ده ساله در بسیج مردم گرد 
پرچم سکوالریسم و التقاط امری هویدا بود و گاه یارای 
مخفی کردن آن را نداشتند: »ملت دست و پا درآورده 
و به راه افتاده است. ملت کمیته ها را درست کرده و 

کمیته ها هم در کار دولت دخالت می کنند...«. 
 بدیهی اســت تالش در سانسور این جمالت مهدی 
بازرگان در کتاب »مســائل و مشــکالت نخستین 
ســال انقالب« نیز نمی تواند یک عمر جدایی مسیر 

ملی  گرایان از مردم را از انظار پنهان کند.
* منابع در گروه تاریخ همشهری موجود است.

جریانی که هماره از مردم جا مانده است!
جدایی مسیر ملی گرایان از مردم؛ زمینه ها و پیامدها

نگاهی به اعالم ارتداد جبهه ملی 
از دریچه بازتاب های اجتماعی

مردمی که وابستگی به رهبر 
خویش را فریاد کردند 

تشکل موسوم به جبهه ملی ایران، که در پی برقراری نظام اسالمی، 
مدت ها با در پیش گرفتن رویه انتقادی نسبت به لوایح مجلس در 
بیانیه ها و گردهمایی های خود، تقابل با نظام جمهوری اسالمی را 
دنبال می کرد، متعاقب تقدیم الیحه قصاص به مجلس، این رویارویی 
را به اوج خود رســاند. به طوری که طی اعالمیه ای شدیداللحن، به 
الیحه قصاص حمله می کند و مردم را به یک راهپیمایی در مسیر 
خیابان انقالب به سمت دانشگاه تهران، در بعد از ظهر روز 25خرداد 
فراخواند. اما با وجود تصور جبهه ملی، با موضع گیری امام خمینی )ره( 
مبنی بر ارتداد جبهه ملی، در روز 25خرداد خیابان های کشور شاهد 

تظاهرات گسترده مردم، علیه مخالفان الیحه قصاص بود.
پس از سخنرانی امام خمینی)ره(، مردم انقالبی با حضور گسترده و 
بیش از پیش در صحنه، با شعار، »فرمانده کل قوا خمینی... سکوت 
هر مسلمان خیانت اســت به قرآن، لبیک لبیک یا امام، حزب اهلل 
پیشمرگ روح اهلل«، به حمایت از مواضع رهبرکبیر انقالب اسالمی 
برخاستند. آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در خاطرات روز 25خرداد 
1360، چنین می نویسد: »خبر رسید که امام، در مالقات علمای 
مازندران، مطالب مهمی علیه ملی گرایان و بنی صدر گفته اند. جبهه 
ملی و گروهک های محارب اعالن راهپیمایی علیه حکومت کرده 
بودند و امام با این بیانات، باعث شدند که جرأت آمدن به خیابان ها را 
نکنند و در عوض مردم حزب اللهی به خیابان ها ریختند و شعارهای 
تند، مبنی بر عزل و محاکمه و اعدام بنی صدر و ملی گرایان دادند. 
بیش از 500هزار نفر، بدون مقدمه در خیابان ها جمع شــدند و تا 
غروب، تظاهرات می کردند. آخــر وقت، جمعیت عظیمی مقابل 
مجلس آمدند... و خواستار سلب کفایت سیاسی بنی صدر در مجلس 
بودند.« )1( روزنامه  لوموند این رویداد را چنین توصیف می کند: 
»حتی پیش از اینکه سخنرانی امام به پایان برسد، اجتماعاتی در 
نقاط مختلف شهر به وجود آمد. دسته هایی از مردان، به خصوص 
جوانان، زنان چادری و کودکانی کم سن و سال که به ده ها هزار نفر 
می رسیدند، درحالی که عکس های امام خمینی را حمل می کردند 
و به طور دسته جمعی اشــعار انقالبی می خواندند، به سوی میدان 
فردوســی پیش می رفتند. قبل از اینکه ساعت اجتماع مخالفان 
فرابرسد، آن محل، اشغال شــده بود...«. روزنامه لوموند در ادامه 
گزارش خود، با اشاره به پایان حیات سیاسی جبهه ملی می نویسد: 
»از مخالفان کوچک ترین اثر حیاتی نبود. راه خروج جبهه ملی که به 
دعوت رهبر انقالب پاسخ نداده بود، از قبل مهر و موم شده بود...«. )2(

در این میان گروه ها، انجمن ها و نهادهای مختلف مردمی، ازجمله 
کمیته  امور صنفی تهران و اتحادیه انجمن های اسالمی و سازمان های 
دانشجویان مسلمان سراسر کشــور )دفتر تحکیم وحدت( برای 
مقابله با توطئه دشمنان انقالب، با انتشار اطالعیه هایی از بیانات امام 
پشتیبانی کردند، دفتر تحکیم وحدت اعالم کرد: »حاضرند حکم امام 

را در مورد جبهه  به اصطالح ملی اجرا کنند...«. )3(

به دنبال ســخنرانی تاریخی امام خمینــی)ره(، آیت اهلل العظمی 
ســیدمحمدرضا گلپایگانی رســما در فتوایی تصریح کرد: »اگر 
مســلمانی حکم قصاص در اسالم را منکر شــود، مرتد می شود، 
چون انکار صریح قرآن و ضروری دین اســت...«.آیت اهلل العظمی 
سیدشهاب الدین مرعشــی نجفی نیز، طی فتوایی بر مرتد بودن 
منکرین حکم قصاص تأکید کرد. آیت اهلل ســیدروح اهلل خاتمی، 
امام جمعه  اردکان، در پیامی خطاب به امام خمینی)ره( با اشــاره 
به توطئه های داخلی و خارجی بر ضد جمهوری اســالمی از آغاز 
شکل گیری آن، یکی از زشــت ترین و بی شرمانه ترین اقدامات بر 
ضد نظــام را، حرکت جبهه  ملی و اعالم تظاهــرات ]بر ضد الیحه 
قصاص[ و دردآورتر از آن تأیید یا سکوت در برابر این امر از جانب 
برخی از دوســتان ذکر کرد و این امر را قیام بر ضد اسالم دانست و 
خواستار اقدام سریع و قاطع در قبال آن شد. آیت اهلل سیدحسین 
خادمی با صــدور اطالعیه ای، مردم را نســبت به عــده ای که به 
اختالفات دامن می زنند و ندانسته زمینه را برای دشمنان انقالب 
فراهم می ســازند و بعضاً به حمایت از جناح های مخالف اســالم 
اظهارنظر می کنند، آگاهی داد و خواستار تسلیم در برابر دستورات 
امام خمینی)ره( به عنوان نایب امام عصر)عج( شد. حضرات آیات: 
سیدجالل الدین طاهری، عطاءاهلل اشرفی اصفهانی، محمد صدوقی، 
سیداسداهلل مدنی و سیدعبدالحســین دستغیب، امامان جمعه  
شهرهای اصفهان، کرمانشــاه، یزد، تبریز و شیراز نیز، طی پیامی 
خطاب به مردم، ائتالف جبهــه  به اصطالح ملی و منافقین خلق و 
بعضی از دستجات مارکسیست برای از بین بردن اسالم و پایمال 

کردن خون شهیدان را، محکوم کردند. )4(
بنابر گزارش ها، پس از سخنرانی تاریخی امام خمینی)ره(، نه تنها در 
تهران بلکه سطح میادین، خیابان ها و کوچه های شهرهای سراسر 
کشور، ناگهان مملو از جمعیتی شد که شعارهایی در حمایت از امام 
و والیت فقیه و محکوم کردن گروه های آمریکایی سر می دادند. به 
عالوه، ملت یکپارچه بر بام ها، ندای اهلل اکبر ســر می دادند. در قم و 
مشهد، ازدحام جمعیت در مقابل منازل مراجع و علمای برجسته، به 
حدی بود که به هیچ وجه کسی نمی توانسته جابه جا شود. گزارش ها 
از شهرهای تبریز، اصفهان، شیراز، کرمان، یزد، اراک، بندرعباس و... 
نیز نشان می داد که در تمام شهرهای ایران، مردم با شنیدن اظهارات 
امام)ره( به خیابان ها ریختند و با فریــاد »روح منی خمینی، بت 
شکنی خمینی« حمایت خود را از رهبرانقالب اعالم کردند و این 
چنین جدایی مردم و امام از ملی گرایان را، به گوش آنان رساندند. )5(
* منابع در گروه تاریخ همشهری موجود است.

معصومه رضایی؛ تاریخ پژوهنگاه

 25خرداد 1360. نمایی از حضور خیابانی مردم تهران، 
علیه جبهه ملی

در نگاهی کلی باید اذعان داشت که ملی گرایان در 
تاریخ معاصر ایران، بیش از آنکه در مســیر مردم، 
افکار عمومی و خواست و منافع آنان حرکت کنند، در 
موضع تقابل با این مفاهیم قرار داشته اند. این جریان فکری، اعم از جبهه ملی اول تا چهارم، نهضت مقاومت 
ملی، کمیته حقوق بشر و نهضت آزادی ایران، همواره به جای تنظیم فرکانس اندیشه و کنش های سیاسی 
خود با مردم و منافع آنها، در تاش بوده اند تا مســیر حرکت ملت را به سمت افکار حزبی خود منحرف 
سازند. به عبارتی، کسانی نام »ملی« بر خود گذاشتند، که نه تنها هرگز ملت را به عنوان دال مرکزی منظومه 
فکری خود قبول نداشتند، بلکه در جهت عکس خواست و منافع ملت حرکت می کردند. در همین راستا 
و در مقال پی آمده، به مناسبت سالروز صدور حکم ارتداد جبهه ملی توسط امام خمینی )ره(، نمونه هایی 

از جهت گیری ها و تاش های آفندی و پدافندی ملی گرایان مورد بازخوانی و بررسی قرار گرفته است.

الهام دانایی سرشت
روزنامه نگار گزارش

تاش برای تغییر ریل بسیج انقابی مردم 
گروه های ملی با رسوخ در میان راهپیمایی مردم به 
پاخاسته در ســال های 41و 42، با تکرار نام محمد 
مصدق، وی را رهبر نهضت معرفی می کردند! همچنین 
نهضت آزادی ایران با صدور اعالمیه هایی در همین 
راستا، سعی می کرد وی که در آن ایام سکوت اختیار 
کرده بود را در راس این جریان گســترده اعتراضی 
بنشــاند: »تنها حکومت مصدق و یاران او، حکومت 

ملت ایران است...«.
ملیون اما در جریان مبارزات مردم در نهضت اسالمی 
و ناکامی اولیه در به دســت گرفتن رهبری ملت، به 
مســیر نفوذ به بســیج توده ای اجتماعی که توسط 
روحانیت رقم خورد، گام نهادند. آنها در سال های 41و 
42، تالش کردند تا با همراه کردن جامعه با اقدامات 
تفرقه افکنانه خود، مسیر اصلی نهضت را تضعیف کنند 
و آنها را به نفع خود و نه خط امام مصادره کنند. ازجمله 
در جریان رفراندوم ضدملی شاه و درحالی که پس از 
قیام و افشاگری های امام، قاطبه مردم به خط تحریم 
رفراندوم پیوستند، بخشی از ملیون تالش کردند با 
هدف خارج کردن رهبری از دست رهبر فقید انقالب، 

مردم را در صف رأی بسیج کنند!

سکوت و سنگ اندازی، در مسیر نهضت اسامی 
تالش برای به دست گرفتن رهبری جامعه معترض 
از جانب ملیون، در ابعاد سلبی برجسته تر می نمود. 
آنان وقتی خود را در بســیج مردم و تحریف مســیر 
نهضت اسالمی ناتوان  یافتند، تالش برای تضعیف و 
سنگ اندازی در آن مسیر را در دستور کار خویش قرار 
دادند. به عنوان نمونه در مقاطعی که حمایت توده ها، 
آشــکارا در حمایت از امام بود و آنان امکان تحریف 
جریان و دســت و پا کردن منفعت و نامــی را برای 
خود نمی دیدند، دســت به سکوت می زدند! ازجمله 
این موارد، سکوت شگفت انگیز ملی گرایان مذهبی 
و غیرمذهبی، در برابر قتل عام مــردم در 15خرداد 
42بود. بازرگان در خاطرات خود می نویسد که »پس 
از بحث و بررسی نظرات موافقین )از جمله بازرگان( 
و مخالفین در هیأت اجراییه جبهه ملی دوم، باالخره 
تصمیم به عدم صدور اعالمیه در محکومیت رژیم شاه 

گرفته می شود!...«. 
 کوشش های بختیار و سنجابی، در عدم صدور اعالمیه 
چشمگیر بوده است. نهضت آزادی و بازرگان نیز به تبع 
انفعال جبهه ملی، تصمیم به سکوت می گیرند و حتی 
بیانیه هایی که با امضای شاخه جوانان نهضت آزادی 
منتشر می شود را غیرمربوط به این تشکل دانسته و 
آن را توطئه ساواک علیه خود معرفی می کنند! )4( 
البته در مــواردی نیز کار از ســکوت فراتر می رفت، 
ازجمله حزب ملت ایران از احزاب جبهه ملی، »افراد 
حزبی خود را از شرکت در تظاهراتی که در روزهای 
12و13خرداد، در مسجد یا سینه زنی ها علیه رژیم 

انجام می گرفت، منع کرد...«. 
در ماجرای تصویب الیحه کاپیتوالسیون در 1343نیز که 
فارغ از نگاه و مکتبی، کل مردم ایران تحقیر شدند، ملیون 
نه تنها سکوت کردند بلکه در اقدامی عجیب »تصمیم 
گرفتند تا مدتی جلسات ]عادی[ خود را تعطیل کنند، 
تا تشکیل این جلسات به موضوع تبعید آقای خمینی 
]و همراهی با منتقدان الیحه[ تعبیر و تفسیر نشود...«. 

موج سواری بر حرکت جامعه، در عین تاش برای 
تحریف ماهیت آن 

در مقطع پس از 15خــرداد 42تا 1356 ملی گرایان 
درحالی که مردم مبارز بســیاری زیر شــکنجه های 
ســاواک قرار داشــتند، 14سال به ســکوت، انزوا و 
تعطیالت رفتند! با بازگشت آزادی نسبی به کشور و 
نیز گسترش نهضت اسالمی از هنگام شهادت آیت اهلل 
سیدمصطفی خمینی، ملی گرایان نیز در قالب هایی 
چون: کمیته حقوق بشر، جبهه ملی چهارم و نهضت 
آزادی به میدان آمدند. آنها با تبلیغاتی گسترده تالش 
کردند تا این بار برخالف دهه40 بتوانند مردم را زیر 
چتر خویش تجمیع کنند. آنان اما زود دریافتند که نه 
کاریزمای شخصیتی امثال سنجابی و بازرگان یارای 
تحقق این هدف را دارد و نه اندیشــه های سکوالر و 
التقاطی ملیون در میان مردم می تواند آغازگر بسیج 
توده ای شود، لذا در گام بعد، همچون سالیان نخست 
دهه40، به تاکتیک موج سواری درعین تحریف مسیر 

موج دست زدند!
این گروه ها از سویی به نهضت اسالمی و امام ابراز ارادت 
می کردند و از ســوی دیگر، در اعالمیه های متعدد، 
اهداف ضد ملی خود در تغییر مسیر را پی می گرفتند. 
آنان به این نتیجه رســیده بودند که بسیج مردمی با 
هدف نهایی تشکیل حکومت اسالمی، ذیل 2هدف 
میانی »سرنگونی رژیم پهلوی« و »قطع دست استعمار 
آمریکا« شکل گرفته است، بنابراین با برنامه ای پشت 
پرده تالش کردند تا نهضــت را از هر دو هدف میانی 
خود منحرف کنند! بدیهی است ملیون به خاطر انزوای 
خود در میان مردم، امکان بیان صادقانه استراتژی های 
خویش را نداشتند، از این رو تحریف مسیر نهضت را 
در قالب شعارهایی خوش تراش چون »سیاست گام به 
گام«، »شاه سلطنت کند نه حکومت«، و »اول مبارزه 

با استبداد و بعد استعمار« پنهان می کردند.
از مهم تریــن مکتوبــات بــازرگان، نامــه وی بــه 
امام خمینی)ره( در مرداد ماه57 اســت که در فاصله 
چند ماه مانده به پیروزی انقالب، ایشــان را از مبارزه 
با اصل رژیم و نیز آمریکا باز مــی دارد: »... 1( اگر آن 
)قانون اساسی( را نفی کنیم، منطقاً و قانوناً هرگونه 
مدرک محکومیت رژیم را از دست می دهیم. به معنای 
ضامن سلطنت شاه نیز نیست، چون سراسر خالف آن 
عمل کرده و خود را قانوناً معزول ساخته است. 2( لبه 
تیز حمله فعاًل بهتر است به استبداد باشد نه استعمار، 

جنگ کردن در دو جبهه مانع پیروزی است...«. 

لبیک به آشتی ملی شریف امامی!
سناریوهای ملی گرایان در مواجهه با نهضت اسالمی 
مردم در دهه40، در آستانه پیروزی انقالب نیز موبه مو 
تکرار شــد! آنها پس از شکســت در کلید زدن بسیج 
توده ای، تصمیــم به موج ســواری و در پی ناکامی در 
تحریف مسیر موج، به توقف و سکوت آن کمر همت 
بســتند! با روی کار آمدن دولت جعفر شریف امامی و 
طرح شعار آشتی ملی، ملیون با آغوشی باز به استقبال 
وی رفتند! بازرگان پس از مشــاهده فاجعه کم نظیر 
17شهریور و کذب بودن شعارهای دولت شریف امامی 
نیز امام خمینی)ره( را به رها کردن انقالب و شــرکت 
در انتخابات وعده داده شــده دعوت می کند. مشکل 
اصلی ملیون، قبوالندن پذیرش وعده های شریف امامی 

 پــس از طــرح الیحــه قصــاص توســط 
شــورای عالی قضایــی و تقدیــم آن بــه 
مجلــس، از ســوی جبهــه ملــی علیــه آن 
مخالفت بــه عمــل آمــد. این تشــکل که 
رویکردی لیبرالی داشــت، بــه این بهانه 
که الیحه مزبور مغایر با حقوق بشر است 
به تقابــل با نظــام پرداخــت و مــردم را به 
شورش خیابانی فراخواند و روز 25خرداد 

1360را نیز برای آن تعیین کرد!
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تاریخ اسالم

آیین و اسطوره در ایران شیعی
انتشــارات آرما ایــن کتاب 
275صفحــه ای را بــه بهای 
100هــزار تومــان منتشــر 

کرده است.
کتاب »آیین و اســطوره در 
ایــران شــیعی« اثــر جبار 
رحمانی را انتشارات آرما روانه 

بازار نشر کرده است.
گفتمان کربال، منبع و مبنای 
اصلی برای شکل گیری نظام 

آیینی منسکی و فرهنگ شیعی است. این نظام مناسکی، 
یکــی از مهم ترین عوامل بقای تشــیع طــی تاریخ بوده 
اســت. مطالعه این نظام مناســکی از منظر علوم جدید و 
باالخص انسان شناسی برای فهم فرهنگ شیعیان اهمیتی 

خاص دارد.
در کتاب حاضــر با رویکرد انسان شناســی به مناســک 
عزاداری و ابعاد مختلف تاریخی آن پرداخته شــده است. 
در بخش اول کتاب، تالش شــده براســاس سنت نظری 
انسان شناســی در مطالعه یک فرهنگ )به عنوان هســته 
و منشــور معنایی فرهنگ و جامعه(، بــرای فهم فرهنگ 
شــیعی و نظام معنایی مرکزی آن چارچوبی تدوین شود. 
در بخش های بعدی، تاریخ مناســک عزاداری در تشیع با 
رویکردی انسان شناختی بررسی شده و اینکه عزاداری از 
کی و در چه شرایطی شکل گرفته و متون مختلف مربوط 
به مناسک عزاداری هرکدام چه نقشی در شکل گیری نظام 
مناســکی عزاداری محرم و گفتمان کربال داشته اند، مورد 

بحث قرار گرفته  است.
جبار رحمانی زاده متولد سال 1359پژوهشگر، نویسنده و 

استادیار در رشته مردم  شناسی است.



پنجشنبه 2 تیر 241401
 شماره  8527

 افزایش تصادفات
در سیستان و بلوچستان 

مدیرکل پزشكی قانونی سیستان و بلوچستان از اینكه باالترین آمار 
فوتی های حوادث ترافیكی پارسال کشــور به این استان اختصاص 
یافته است، گفت: آمار فوتی های تصادفات استان از ابتدای سال در 
مقایسه با سال گذشته ۲۲درصد افزایش داشته است. به گزارش ایرنا، 
رضا عبدی افزود: سال گذشته 6836نفر در این استان بر اثر تصادف 
مجروح شدند و 118۲نفر نیز فوت کردند. به گفته وی، از میان بیش از 
38هزار پرونده مختومه شده سال گذشته پزشكی قانونی استان حدود 
۷۰پرونده همچنان معوق است. مدیرکل پزشكی قانونی سیستان و 
بلوچستان  همچنین افزود: متأسفانه از ۲6شهرستان استان فقط در 

8شهرستان خدمات پزشكی قانونی ارائه می شود .

تعیین تکلیف پتروشیمی گلستان 
پس از ۱۶سال

رئیس کل دادگستری گلستان از تعیین تكلیف خط مشی پتروشیمی 
استان پس از 16سال خبر داد و گفت: موانع قضایی و حقوقی از سر 
راه این طرح برداشته شده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، 
حیدر آسیابی گفت: اگر مشكل پتروشیمی را حل نمی کردیم هیچ 
ســرمایه گذاری جرأت سرمایه گذاری در اســتان را پیدا نمی کرد. 
به گفته او، وزارت نفت به صورت رســمی بیان کرده است که هیأت 
مدیره فعلی پتروشیمی اعتبار الزم برای اجرای طرح را ندارد و پس از 
آن 6هلدینگ برای پتروشیمی استان وارد گلستان شدند. رئیس کل 
دادگستری گلستان افزود: ۵۰درصد از اعتبار سفر رئیس جمهوری 
به اســتان در پتروشیمی استان ســرمایه گذاری می شود و یكی از 
هلدینگ های بزرگ بیش از ۲۲هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری 

در این طرح خواهد داشت.
 

رفع تصرف ۱۶۸ هکتاری اراضی 
ملی گیالن

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی گیالن از رفع تصرف 168هكتاری 
عرصه های ملی ذیل ماده۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها 
و مراتع خبر داد و گفت: در این راســتا ۷۷۵پرونده تشــكیل شــد 
وهمچنین 3۵فقره اجرای احكام و خلع ید به مساحت 1۷.۵هكتار 
داشتیم. به گزارش ایسنا، محمد قربانی لرد با اشاره به وضعیت مبارزه 
با قاچاق چوب  جنگلی گیالن طی 3ماهه بهار امســال اظهار کرد: 
طی مدت مذکور ۵۴۰عملیات مبارزه با قاچــاق چوب انجام دادیم 
که منجر به تشكیل ۵۴۰پرونده شــد. وی حجم چوب  کشف شده 
را 3۴3مترمكعب دانست و افزود: در این راستا 6۹6نفر را دستگیر و 
331دستگاه وسیله نقلیه اعم از سواری و نیسان و کامیون را توقیف 
کردیم. فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 

گیالن همچنین از افزایش ۷۹درصدی کشفیات خبر داد .

خبرهای کوتاه

یادبود

فروش بلیت های جام جهانی قطر 

در ایران به دفاتر گردشــگری و با گزارش
اعــالم یكــی از تشــكل های 
گردشگری کشور به شرکت های خدمات مسافرتی 

آغاز شده است.
براساس آنچه انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت 
هوایی و جهانگردی اعالم کرده است، »یک شرکت 
همكار« که مشخص نیست کدام شرکت است تعداد 
۹هزار بلیت برای 3 بازی گروهی ایران در جام جهانی 
۲۰۲۲قطر وارد کشــور کرده و حاال در اختیار دفاتر 
خدمات مســافرتی قرار می دهد تا در قالب تورهای 
جام جهانی به مســافران ایرانی قطر فروخته شود. 
اما قیمت این بلیت ها چقدر اســت؟ براساس آنچه 
این انجمن اعالم کرده اســت، قیمت بلیت هر کدام 
از بازی های ایران در جام جهانی قطر ۹۵۰دالر است 
که دفاتر خدمات مســافرتي می توانند این بلیت ها 
را با ۵درصد کمیســیون به مسافران قطر بفروشند. 
اگر قیمــت دالر را 3۲هزار تومــان درنظر بگیریم 
بدین ترتیب قیمت 3بلیت بازی ایران در جام جهانی 
قطر ۲8۵۰دالر برابر با ۹1میلیون و ۲۰۰هزار تومان 

فروخته می شود.
3 بازی ایران در قطر طی 1۰روز انجام می شــود و 
اگر یک ایرانی بخواهد عالوه بــر تهیه بلیت بازی ها 
تورهای تعریف شــده برای بازی هــای جام جهانی 
را هــم خریداری کند بــا هزینــه 1۰روز اقامت در 
هتل های قطر باید مبلغی بیش از 1۵۰میلیون تومان 
پرداخت کنــد. در اطالعیه انجمــن صنفی دفاتر 
خدمات مســافرت هوایی و جهانگــردی ایران به 
دفاتر گردشــگری آمده اســت که »یک شــرکت 
 همكار« موفق شــده امتیــاز نمایندگی رســمی 
Match hospitality )نمایندگــی اصلــی فیفا در 
فروش بلیت های جام جهانی قطر ۲۰۲۲(را کسب 
کند و با توجه به مذاکرات انجام شــده حدود 3هزار 
بلیت برای هر بازی ایران در اختیار این شرکت قرار 
داده شده اســت. بنابراین دفاتر خدمات مسافرتی 
۲۴ساعت فرصت دارند برای مشارکت در این پروژه 

نامه درخواست به این انجمن ارسال کنند.
خرید حداقل 1۵۰ و حداکثــر 3۰۰بلیت نیز برای 
دفاتر خدمات مسافرتی که بخواهند در معامله این 

شرکت حضور داشته باشند الزامی است.
طرح دیگر ایــران برای حضــور فعــال در رویداد 
گردشگری جام جهانی قطر اما تبدیل جزیره کیش 
و قشــم به هاب اقامتی گردشــگران جام جهانی و 
اعزام گردشــگران از این دو جزیره برای تماشــای 
مســابقات جام جهانی بود و حاال براســاس خبری 

که محســن قریب، مدیر ســتاد امور جشنواره ها و 
مناســبت های کیش، به عنوان متولی اصلی رویداد 
جام جهانی در کیش، به همشــهری اعــالم کرده 
است، حداکثر قیمت ســفر به قطر از جزیره کیش 
برای گردشــگران جام جهانــی 1۰میلیون تومان 
رفت و برگشت از مرز هوایی است و مبلغ ۵میلیون 
تومان نیز اقامت 3 روزه گردشــگران در کیش برای 
تماشــای بازی بعدی اســت. براســاس این اعالم، 
درصورت داشتن 3 بلیت بازی های جام جهانی که 
۹۰میلیون تومــان هزینــه دارد، ۴۵میلیون تومان 
نیز هزینه رفت و برگشــت و اقامت در جزیره کیش 
از ایران به قطر و بالعكس است. با این حساب حتی 
جزیره کیش هم برای سفر گردشگران ایرانی به قطر 
 با هدف تماشای بازی های جام جهانی رقمی حدود

1۴۰میلیون تومان هزینه دارد.

اعزام گردشگران جام جهانی از کیش
محسن قریب به همشهری خبر داده است که اعزام 
گردشگران جام جهانی از کیش به قطر همچنان در 
دستور کار است تا تماشــاچیان جام جهانی بتوانند 
با اقامت در کیش بــرای تماشــای بازی های جام 
جهانی به قطر بروند و پس از تماشای بازی به کیش 
بازگردند. آنطور که این مدیر ستاد امور جشنواره ها و 

مناسبت های کیش به همشهری گفته است یک مانع 
قانونی مهم در مسیر گردشگران جام جهانی وجود 
دارد و آن هم شرط کشور قطر برای صدور ویزای جام 
جهانی است. محسن قریب می گوید: تا زمانی که مانع 
قانونی برداشته نشــود امكان عملیاتی کردن برنامه 
میزبانی کیش از گردشگران جام جهانی قطر وجود 
ندارد. سفر به قطر نیازمند داشتن ویزای ورود است 
و قطر برای صدور ویزا دو شرط اصلی گذاشته است. 
نخست داشتن بلیت تماشای بازی های جام جهانی 
و دیگري داشتن برگه رزرواسیون هتل های قطر که 
با این شرط هیچ یک از مســافران جام جهانی قطر 
قادر به ورود مجدد به کیــش و اقامت در این جزیره 
برای تماشای بازی بعدی نخواهند بود. این مسئول 
رویدادهای کیش از تداوم مذاکرات با مسئوالن »هیا 
کارت« قطر خبر مي دهد تا هتل های جزیره کیش نیز 
در گروه هتل های قطری قرار بگیرند تا گردشگران 
حاضر در این هتل ها در گــروه اقامت کنندگان در 
هتل هاي قطر قرار بگیرند و منعی برای تردد به قطر 
و بازگشــت به کیش نداشته باشند. به گفته محسن 
قریب، باید این مانع برطرف شود و سازمان منطقه 
آزاد کیش هنوز در مذاکره با »هیا کارت« قطر است 
تا مسیر گردشــگری جام جهانی میان ایران و قطر 

تسهیل شود.

 کیش در انتظار هیا کارت قطر
مدیر ستاد امور جشــنواره ها و مناسبت های کیش 
تأکید کرد: اگر هتل های کیش در فهرســت »هیا 
کارت« قطر قرار بگیرند هزینه سفر به قطر و تماشای 
بازی های جام جهانی از مبدا کیش نصف هزینه های 
سفر به قطر و اقامت در هتل های آن کشور از مبداء 

تهران خواهد بود.
این مقــام مســئول در جزیره کیــش در ارتباط با 
بخشــنامه انجمن صنفی دفاتر خدمات مســافرت 
هوایي و جهانگردی ایران برای فروش بلیت های جام 
جهانی توسط »یک شرکت همكار« که به ادعای این 
انجمن توانسته اســت نمایندگی فروش بلیت های 
جام جهانی قطر را در ایران کسب کند، به همشهری 
گفت: خرید بلیت های جام جهانی قطر مشــروط به 
ثبت نام در سایت مشخص شده از سوی فیفاست و 
تا جایی که می دانم بلیت ها براســاس قرعه کشی به 
عالقه مندان تعلق می گیرد.  وی افزود: تا همین امروز 
هم وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
موضوع فروش بلیت های جام جهانی در ایران را تأیید 
نكرده است. محسن قریب تأکید کرد: بلیت گروهی 
جام جهانی در این دوره به هیچ کس واگذار نشــده 
است و فروش بلیت براســاس قرعه کشی و ثبت نام 

قبلی متقاضیان انجام می شود.

آغاز فروش بلیت های جام جهانی قطر به دفاتر مسافرتی
3بلیت بازی های ایران در جام جهانی قطر ۹1میلیون و ۲۰۰هزار تومان قیمت خورد

خبر

یاد

 
در روزهای اخیر اهالی بخش شــعیبیه در شهرســتان شوشتر و 
از مناطق پایین دســت رودخانه دز با انتشــار ویدئوهایی فاجعه 
خشــكیدگی رودخانه دز را به تصویر کشــیدند. آنها بــا انتقاد از 
کاهش خروجی سد دز در باالدست این رودخانه، هشتگ #حقابه_

 دز_را_آزاد_کنیــد را راه اندازی و جاری شــدن آب در رود دز را 
مطالبه کردند. بخش شعیبیه از توابع شوشــتر بیش از ۵۰روستا 
دارد که حدود 1۰روستای پایین دست آن با خشكی کامل رودخانه 

روبه رو شده اند.
باوجود انتشــار این فیلم هــا و اعتراض ها اما ســازمان آب و برق 
خوزستان اعالم می کند خروجی سد دز با وجود کاهش ۴۹درصدی 
آورد رودخانه در ســال آبی جاری طی روزهای اخیر هیچ کاهش 
یا تغییری نداشــته و عامل چالش در پایین دســت، برداشت های 

غیرمجاز در طول مسیر است.
پیش از این و در اردیبهشــت ماه هم تصاویری از خشكی کرخه در 
پایین دست منتشر شــده بود؛ اتفاقی که ســال گذشته هم تكرار 
شد؛ به طوری که خشک شــدن رودخانه کرخه و به تبع آن تاالب 
هورالعظیم، تنش های آبی زیادی در شهرها و روستاهای خوزستان 

به همراه داشت.

پیگیری فرمانداری
فرماندار شوشتر با بیان اینكه خشــک شدن رودخانه دز در بخش 
شــعیبیه از چند روز پیش گزارش شــده اســت، می گوید: برای 
مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان پیغامی ارسال و درخواست 

کردم که این موضوع را بررسی و نتیجه را اعالم کند.
حجت اهلل دهدشتی با بیان اینكه مشــكل به مسئوالن استانداری 
خوزستان منعكس شده اســت، می افزاید: با کاهش آب رودخانه 
در روزهای اخیر، بخشــدار و دهیاری در راستای حل مشكل آب 
آشامیدنی روستاها، مســیرهایی حفاری کرده اند تا پمپ ها به آب 

دسترسی داشته باشند.

خروجی سد دز کم نشده است
معاون مطالعات جامع منابع آب ســازمان آب و برق خوزستان با 
تكذیب خشک شــدن جریان رود دز در پایین دست به همشهری 
توضیح می دهد:  رودخانه دز در پایین دســت حالت شریانی پیدا 
می کند و وقتی حجم آب از حدی کمتر می شــود جزیره هایی در 
آب شــكل می گیرد. هم اکنون در نزدیكی انتهای رود، آب با حجم 
حدود 1۲مترمكعب بر ثانیه جریان دارد، اما به دلیل کاهش حجم 

آن شرایط اینطور به نظر می آید که رودخانه خشک شده است.
علی شهبازی برداشــت های غیرمجاز در طول مسیر رودخانه ها را 
عاملی برای چالش در توزیع آب پایین دست می داند و می افزاید: با 
توجه به اینكه سال خشكی را پشت سر گذاشته ایم، فرقی نمی کند 

چقدر منابع آب در اختیار داشته باشــیم و هرگونه برداشت خارج 
 از الگــوی مصرف تعریف شــده می تواند در پایین دســت چالش

 ایجاد کند.
وی با تأکید بر اینكه خروجی سد دز هیچ تغییر و کاهشی نداشته 
است، می گوید: مشكل حال حاضر در پایین دست دز برداشت های 
غیرمجاز در طول مسیر اســت که همكاران ما در حوزه حفاظت و 
بهره برداری رودخانه ها و ســایر دســتگاه های اجرایی با محوریت 
استانداری ممانعت از این برداشت ها را در دستور کار دارند و درباره 

الگوی کشت هم جهادکشاورزی باید پاسخگو باشد.
معاون مطالعات جامع منابع آب ســازمان آب و برق خوزستان در 
بخش دیگری از صحبت های خود ورود ســد دز را در ســال آبی 
جاری )مهــر1۴۰۰ تا مهــر1۴۰1( ۴۹درصد کمتــر از میانگین 
درازمدت اعالم می کند. شهبازی با بیان اینكه هر سال تا 31خرداد 
ورودی ســد تــا 6میلیاردو۷۰۰میلیون مترمكعب بوده اســت، 
 می گوید: این عدد امســال بــه 3میلیاردو18۴میلیون مترمكعب

کاهش یافته است.
او با اشاره به وضع بحرانی سد کرخه، ورودی این حوضه را 66درصد 
کمتر از میانگین درازمدت و 3۷درصد کمتر از سال گذشته اعالم 
می کنــد و می افزاید: در حــوزه کرخه به دلیل محدودیت شــدید 
منابع آبی از مهر ســال گذشــته نیروگاه تولید برق از مدار خارج 
و تامین آب آشــامیدنی این حوضــه طبق نظــر وزارت نیرو طی 
یک طرح اضطراری به حوزه دز منتقل شده اســت که این انتقال 
در مراحل پایانی اســت. همچنین تمام روســتاهای پایین دست 
کرخه برای تامین آب آشــامیدنی به طرح غدیر متصل شــده اند و 
 جهادکشاورزی نیز برای تامین آب دام های سنگین برنامه ریزی هایی 
انجام داده است. شــهبازی وضعیت کارون را هم مشابه دز و کرخه 
توصیف می کنــد و می گوید: فقط ۴۹درصــد کل ظرفیت مخازن 
زنجیره ســدهای کارون پر و بیش از نیمی از ظرفیت مخازن خالی 
است و به همین دلیل برنامه ریزی الزم برای بخش های پایین دست 

این حوزه به ویژه آبادان و خرمشهر صورت گرفته است.

        
خوزستان 3 حوضه بزرگ آبریز »مارون، زهره و جراحی«، »کرخه« 
و »کارون بزرگ« را در خود جای داده که هر 3 از حوضه های فرعی به 
شمار می روند و زیرمجموعه حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان 
هستند. هم اکنون همه حوضه های خوزســتان با کاهش آورد آبی 
مواجه هستند؛ به طوری که طبق اعالم دفتر اطالعات و داده های آب 
کشور تا ۲8خرداد امسال )سال آبی 1۴۰1-1۴۰۰( میزان کل حجم 

آب در مخازن سدهای خوزستان ۵6/۷درصد است.  

 بعد از بحران خشكسالی در رودخانه کرخه استان خوزستان، حاال نوبت به خشكیدگی دز
در پایین دست رسیده است

دز؛تکرارسرنوشتکرخه

 یک سال از حادثه
اتوبوس خبرنگاران گذشت

لكوموتیــو، درون تونل انتقــال آب رودخانــه زاب، در میان 
تاریكی راهــش را روی ریل هایی کــه آب آن را پوشــانده، 
باز می کنــد. هیبت 3واگــن از کنار ســیم های ضخیم برق، 
آهسته مســیر 1۲کیلومتری تا خروجی تونل را طی می کند. 
مسافران این لكوموتیو این بار خبرنگاران حوزه محیط زیستی 
هســتند که برای بازدید از پروژه  انتقال آب حوضه آبریز زاب 
به دریاچه ارومیه راهی پیرانشــهر شــده اند. ســاعت حوالی 
۴بعدازظهر اســت و نمایش مقاومت طبیعت به تغییر مسیر 
هنوز تمام نشــده اســت. دســتگاه حفاری در چند کیلومتر 
آخر به بافت آبرفتی رســیده اســت و طبیعت نمی گذارد از 
درون متالشی اش کند. همه خســته اند ولی مهشاد کریمی، 
خسته تر از بقیه اســت. تا دیروقت بیدار مانده بود تا گل های 
طبیعی روی کارت های عروســی اش بچســباند. 3روز دیگر 
عروسی اش بود. ولی تصمیم گرفت برای دیدن منطقه ای که 
مدت هاســت در دفاع از محیط زیســت آن می نویسد، راهی 
این سفر کاری شود. دوســتانش برایش در تاریكی تونل کل 
 می کشــند تا در خوشحالی اش سهیم باشــند. بازدید حوالی 
ساعت ۵تمام شــد.  خبرنگاران در روشــنایی روز باز هم به 
قیافه های هم خندیدند. لباس ها و پوتین های کارگران تونل را 
پوشیده بودند که حداقل 3سایز برایشان بزرگ  تر بود. خیس 
آب و گل شــده بودند، ولی به لب هایشان خنده  بود. اما دریغ؛ 
اتوبوس حامل خبرنگاران، در پیچ های جاده ای روستایی ترمز 
برید و جان ۲ تن از آنها را گرفت. مهشاد کریمی خبرنگار ایسنا و 
ریحانه یاسینی خبرنگار ایرنا در دم جان عزیز و جوان را از دست 
دادند. امروز )۲تیرماه( ســالگرد درگذشــت مهشاد و ریحانه 
است، ولی اندوهی که در آن جاده خلق شد، تا همیشه با همه 
آن 1۹خبرنگاری خواهد ماند که از آن اتوبوس به ظاهر زنده 
بیرون آمدند.  خانواده های مهشاد و ریحانه و دیگر خبرنگارهای 
آسیب دیده یک روز را هم بدون گریه و خشم سپری نكرده اند 
و در پیچ و خم دادســراها و دادگاه های نقده و ارومیه به دنبال 
مسئوالن مقصر برگزاری این سفر ناامن در سازمان حفاظت 
محیط زیست و ســتاد احیای دریاچه ارومیه هستند. چشم 
امیدشان به رأی دادگاه بدوی است. قرار منع تعقیب مسئوالن 
در دادسرا صادر شــده و تمام تقصیرها به گردن راننده افتاده 
است، اما آنها امیدوارند که دادگاه کیفری ۲ شهرستان ارومیه، 
استدالل  آنها را بپذیرد تا قرار منع تعقیب مسئوالن مقصر نقض 

 شود و مسئوالن تقصیرکار هم تحت تعقیب قرار بگیرند.

 تالش کشور آذربایجان
برای ثبت جهانی پل خداآفرین

وزیر فرهنگ جمهوری آذربایجــان در دیدار با عزت اهلل ضرغامی از 
تالش برای ثبت جهانی »پل خداآفرین« در یونسكو خبر داد. این پل 
در منطقه صفرمرزی ۲کشور و روی رود ارس ساخته شده و مالكیت 
آن بین ایران و جمهوری آذربایجان مشترک است. به گزارش وزارت 
میراث فرهنگی، آنار کریم اف، وزیر فرهنگ جمهوری آذربایجان در 
دیداری که با عزت  اهلل ضرغامی،  وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی داشت، از پل خداآفرین به عنوان پل دوستی نام برد و 
گفت: این پل مهم ترین مسیر اتصال راه ابریشم بین شرق و غرب بوده 
و در تالش برای ثبت جهانی در یونسكو هستیم. برای ثبت این پل یک 
یادداشت تفاهم تهیه شده و برای شما ارسال کرده ایم که امیدوارم 

در سفر به باکو امضا شود. 
پل خداآفرین که قرار اســت اینک از سوی جمهوری آذربایجان در 
یونسكو ثبت شود، با مالكیتی مشترک در خاک ۲کشور قرار دارد؛ 
بخشــی از این پل در خاک ایران و در شهرستان خداآفرین استان 
آذربایجان شرقی واقع شده و بخشی دیگر در آن سوی مرز در خاک 

جمهوری آذربایجان قرار گرفته است. 
در واقع، روی رود ارس ۲پل خداآفرین وجود دارد که تقریبا یک سوم 
پل قدیمی تر در سال18۲8 میالدی پس از عهدنامه ترکمنچای از 
قسمت متصل به ۲ساحل منفجر شد که به مرور زمان این خرابی ها 
بیشتر شــد و اکنون نیز در خطر نابودی کامل قرار گرفته است. پل 
دوم هم که حدود 1۰۰متر پایین تر از پــل اول قرار گرفته و قدمت 
کمتری برای آن تخمین زده اند، نیز اگرچه در ظاهر سالم است، اما 
به مرمت نیاز دارد. این پل ها، گذرگاهی بسیار مهم و راهبردی میان 
منطقه آذربایجان و قفقاز بوده اســت. هر دو پل-آن بخشی که در 
خاک و مالكیت ایران است-ســال13۷6 در فهرست آثار ملی ثبت 
شده است. رئیس پژوهشــگاه میراث فرهنگی و گردشگری تیرماه 
امسال که دیداری از پل های خداآفرین داشت تأکید کرده بود: مرمت 
و حفاظت از پل های تاریخی خداآفرین، هدفی مشترک بین کشور 
ایران و جمهوری آذربایجان است. جمهوری آذربایجان برای ثبت 
جهانی پل خداآفرین، هرچند ظاهرا در قالب پرونده ای مشترک با 
ایران، درحالی زودتر پیشقدم شده است که درست یک سال پیش، 
وزیر پیشین میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، پیگیری 
برای ثبت مشترک آن با جمهوری آذربایجان را در دستور کار قرار 
داده بود. علی اصغر مونسان خردادماه1۴۰۰ در بازدیدی که از این 
پل ها داشت، با اشاره به اینكه مرمت و ثبت جهانی پل های تاریخی 
خداآفرین به صورت مشــترک با جمهوری آذربایجان، توسط این 
وزارت پیگیری خواهد شد، گفته بود: با توجه به اینكه این پل های 
تاریخی با جمهوری آذربایجان مشترک است، لذا رایزنی با همتای 
آذربایجانی را در دستورکار قرار خواهیم داد تا عالوه بر اقدام به مرمت 
و ثبت جهانی مشــترک پل های تاریخی خداآفرین، دیپلماســی 
گردشگری ۲کشور را توسعه دهیم. عزت اهلل ضرغامی، وزیر میراث 
فرهنگی،  گردشگری و صنایع دســتی در دیداِر آنار کریم اف، وزیر 
فرهنگ جمهوری آذربایجان که سه شنبه31خردادماه1۴۰1 انجام 
شد، نیز به اهمیت پل خداآفرین در روابط بین ۲کشور نیز اشاره کرد، 
اما فقط گفت: این پل که در مرز ۲کشور قرار دارد، نمادی از ایجاد پل 

دوستی بین ایران و آذربایجان  است.

سیده زهرا عباسیگزارش
روزنامه نگار

ســازمان آب و برق خوزســتان اعالم می کند 
خروجی سد دز با وجود کاهش 49درصدی 
آورد رودخانه در سال آبی جاری طی روزهای 
اخیر هیچ کاهش یا تغییری نداشته و عامل 
برداشــت های  پایین دســت،  در  چالــش 

غیرمجاز در طول مسیر است

زهرا رفیعی؛ روزنامه نگار
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 قدردانی فرمانده سپاه 
 چهارمحال و بختیاری

 از برگزاری کنگره شهدای عشایر
اجالســیه نخســتین کنگره ملی 11هزار شهید عشــایر کشور با 
حضور فرمانده سپاه پاسداران انقالب اســالمی و جمعی از خانواده 
شهدای عشایر در مصالی امام خمینی )ره( شهرکرد به مدت 3روز 
 از ۲۹خرداد برگزار شد. فرمانده ســپاه حضرت قمر بنی هاشم )ع( 
چهارمحال و بختیاری با صدور بیانیه ای از مردم و مسئوالن استان در 

برگزاری این کنگره قدردانی کرد.  
به گزارش روابط عمومی ســپاه چهارمحال و بختیاری، سردار علی 
محمد اکبری در ایــن پیام تاکید کرد: کنگره ملی 11هزار شــهید 
جامعه عشایری کشور با شكوه هرچه تمام به میزبانی مردم والیتمدار 
 استان که مزین به توصیه های حكیمانه، ولی امر مسلمین حضرت

آیت اهلل العظمی امام خامنه ای »مدظله العالی« بود، عطر شــهید و 
شهادت را همراه با رایحه خدمت بی منت و صادقانه در بام ایران جاری 
ساخت که این موفقیت بزرگ را مدیون همدلی و وفاق بین آحاد مردم 
و مسئوالن، سپاه و بســیج و نیروی انتظامی و دستگاه های مختلف 

اجرایی در سطح ملی و استانی بودیم. 
در این پیام آمده است: جبین شكر بر آستان خداوند متعال می ساییم 
که به برکت خون شهدای عزیز توانستیم بار دیگر ضمن تجدید عهد و 
پیمان با بنیانگذار کبیر انقالب حضرت امام خمینی )رحمت اهلل علیه( 
و دیدار با موال و مقتدایمان، ولی امر مسملین حضرت امام خامنه ای 
»مدظله العالی« به مناســبت این کنگره عظیم، روحیه ای مضاعف 
برای ادامه راه شهیدان عزیز انقالب اسالمی، دفاع مقدس و مدافعان 
 حرم و امنیت و سالمت کسب کنیم. در این بیانیه تاکید شده است: 
کنگره ملی 11هزار شهید جامعه عشایری به میزبانی شایسته مردم 
والیتمدار اســتان چهارمحال و بختیاری با این که دســتاوردهای 
ارزشــمندی در زمینه های مختلف فرهنگــی، محرومیت زدایی، 
خدمت رسانی، وحدت اقوام و مذاهب داشت، حاوی یک پیام بزرگ 
بود که عشایر قهرمان و سلحشور ایران اسالمی با بصیرت و هوشیاری 
کامل پشتیبان انقالب و اســالم بوده و در مسیر رسیدن به قله های 
پیشرفت و ظهور تمدن بزرگ اسالمی، گوش به فرمان والیت هستند. 
در پایاین این بیانیه آمده اســت: به پاس حضور و نقش آفرینی آحاد 
مردم و مســئوالن چهارمحــال و بختیاری از جملــه خانواده های 
معظم شهداء، نماینده معزز ولی فقیه در استان، استاندار و مدیران 
دستگاه های اجرایی، صدا و سیما و اصحاب رسانه، نیروهای نظامی 
و انتظامی و بسیجیان ســرافراز، ائمه جمعه و جماعت، کمیته های 
۲۴گانه ستاد اجرایی کنگره و اقشار مختلف مردم والیتمدار استان 
که در برگزاری کنگره عظیم و ملی 11هزار شهید جامعه عشایری 
 با رهنمود، پشــتیبانی، حضور، قلم و قدم فرزندان خود در ســپاه
قمربنی هاشم)ع( را یاری رساندند صمیمانه تشكر می کنم و امیدوارم 
برگزاری این رخداد بزرگ فرهنگی با آثار گرانبهایی از خاطرات شهدا ، 
رزمندگان و ایثارگران در قالب کتاب، فیلم، سرود وتوشه ای برای همه 

ما و ذخیره ای ارزشمند برای نسل های آینده باشد. 
برپایی نمایشــگاه توانمندی های جامعه عشایری، اجرای  شب شعر 
شهدای ایل و تجلیل از خانواده های شهدای مدافع حرم از برنامه هایی 

بود که در این کنگره به اجرا درآمد.
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