
میلیاردهای تلف شده در سینما و فوتبال
بازهم دستمزدهای نجومی بازیگران و بازیکنان جنجال ساز شده است

 قراردادهای سوپر میلیاردی سنخیتی با درآمد فوتبال و سینما  ندارد دستمزدهای کالن هنرپیشه ها و فوتبالیست ها  توجیه اقتصادی ندارد

مطالبه ایران  برای تقسیم عادالنه مرزهای خزراحتمال تقلب در کنکور امسال ؛ نزدیک صفر
رئیس جمهور در اجالس کشورهای حاشیه دریای خزرخواستار اصالح  مرز  آب های سرزمینی شدبا مطرح شدن ماجرای فروش سؤاالت کنکور، پلیس فتا تأکید کرد پرونده ای  در این زمینه ندارند

مذاکرات در دوحه؛ 
اراده ایران، 

کارشکنی آمریکا
پافشاری آمریکا بر عدم ارائه تضمین 

 همچنان مانع مهم دستیابی
 به توافق است

شرط دستیابی به توافق 
در مذاکرات دوحه

مرمت فوری 
آسفالت  معابر مهم

پایان مازوت سوزی 
درنیروگاه نکا

 پسر 12ساله
 فرشته نجات شد

استارت آپ ها، میزبان 
علوم انسانی ها

 خیابان های مهم  تهران
 در اولویت پایش مکانیزه روسازی 

معابرقرار گرفتند

 نیروگاه  نکا روزانه 8 تا 10میلیون 
لیتر مازوت می سوزاند  که به 

تدریج حذف می شود

پسر نوجوان وقتی جان جوانی را 
در ساحل کیش در خطر دید در 

نقش امدادگر ظاهر شد
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کهکشان 
بی ستاره!

 استقالل و نقل و انتقاالت؛ 
هنوز فاجعه ای در کار نیست

ظاهرا بسیاری از هواداران استقالل، تیم شان 
را »بازنده« نقل و انتقــاالت می دانند اما برای 
رســیدن به چنین نتیجه ای، بیش از حد زود 
به نظر می رســد. آیا واقعا فاجعه ای در پنجره 
نقل و انتقاالت برای اســتقالل رخ داده است؟ 
جداشده های اســتقالل چه کسانی هستند؟ 
یکی از آنها »رودی ژســتد« اســت که فصل 
گذشته در ترکیب این تیم جواب نداد و هرگز 
به یک مهاجم تمام عیار و یک گلزن فوق العاده  
برای این تیم تبدیل نشد. دیگری هم محمد 
دانشگر اســت که در این چند ســال، بارها و 
بارها از سوی خود باشگاه کنار گذاشته شده 
و دوباره به تیم برگشته است. در توانایی های 
فنی دانشــگر تردیدی وجود نــدارد اما این 
بازیکن چندین بار با مربیان مختلف به بن بست 
رسیده و هرگز ستاره منضبطی نبوده است. نفر 
بعدی هم شاید امیرحسین حسین زاده باشد 
که فقط یک فصل برای اســتقالل به میدان 
رفته و هنوز نمی توان جایگاهی در قواره های 
یک ستاره در باشگاه برای او درنظر گرفت. او 
هنوز یک بازیکن بدون جانشــین در فوتبال 
ایران نیست و جدایی  اش تیم را خالی نخواهد 
کرد. حتی اگر روزبه چشــمی هم از تیم جدا 
مي شد، باز هم شرایط استقالل فاصله بسیار 
زیادی با یک فاجعه بزرگ داشت. چرا که روزبه 
هم در بســیاری از هفته های فصل گذشــته 
روی نیمکت نشسته و یک مهره کلیدی برای 
استقالل نبوده اســت. منتقدان این روزهای 
عملکرد نقل و انتقاالتی استقالل، کافی است 
یک ســال به عقب برگردند و شرایط این تیم 
در پنجره قبلی نقل و انتقــاالت را مرور کنند. 
این تیم تابســتان گذشــته هم خرید بزرگی 
نداشت و تیم پرستاره ای به حساب نمی آمد. 
آنها با یکــی از معمولی ترین ترکیب های این 
چند سال، بهترین نتیجه تاریخ شان را به دست 
آوردند. تیمی که در طــول یک فصل، حتی 
یک بار هم شکست نخورد و فراتر از حد انتظار 
ظاهر شد. حاال باشگاه درست در همان مسیر 
قدم برمی دارد؛ تیمی که تا همین جا بازیکنان 
جوانی مثل امید حامدی فــر و رضا میرزایی 
)احتمالی( را جذب کرده و چند ستاره جوان 
و مستعد دیگر را نیز در فهرست دارد. آنها به 
جای ژستد هم سجاد شهباززاده را به خدمت 
گرفته اند و تا همین جا حداقل نسبت به فصل 
گذشــته، تیم ضعیف تری به نظر نمی رسند. 
بازگشت مرادمند و یزدانی )احتمالی( به خط 
دفاعی نیز، کیفیت این تیــم را در دفاع باالتر 

خواهد برد.

  فشار رقیب!
اســتقالل فصل گذشــته با تعمد از هیاهوی 
نقل و انتقاالت فاصلــه گرفت و یک تیم جوان 
و کارآمد بســت؛ تیمی که شایســتگی اش را 
در زمین مســابقه به نمایش گذاشــت. آنها 
در این پنجره هــم همین فرمــول را دنبال 
می کنند اما  چرا با وجود شباهت بین دو پنجره 
نقل و انتقاالتی، این حجم از بدبینی در اطراف 
تیم شــکل گرفته اســت؟ دلیل این اتفاق را 
باید در 2 نکته خالصه کرد؛ نخســتین دلیل، 
خریدهای پرشمار باشــگاه رقیب در تابستان 
اســت. پرســپولیس برخالف فصل گذشته، 
این بار خودش را با چنــد ملی پوش به خوبی 
تقویت کرده و تیم خطرناکی به نظر می رسد. 
با وجود این، نباید این حقیقت را نادیده گرفت 
که آنها فصــل قبل قهرمانی را بــا اختالف به 
اســتقالل واگذار کردند و طبیعتا ضعف های 
بزرگ تری برای پوشــش دادن در این پنجره 
داشتند. عالوه بر این، شاید باال بودن میانگین 
سنی خریدها، این تیم را در هفته های پایانی 
فصل با مشکل روبه رو کند. نکته دوم به جدایی 
فرهاد مجیــدی مربوط می شــود. هواداران 
باشگاه فصل گذشته به انگیزه و توانایی فرهاد 
برای قــرار دادن تیم در مســیر قهرمانی باور 
داشتند اما حاال چنین باور عمیق و مستحکمی 
در مورد سرمربی جانشین وجود ندارد. طبیعی 
به نظر می رسد که این مسئله نیز نگرانی هایی 

را در فضای اطراف استقالل ایجاد کند.

  خاطره تلخ
اســتقالل هنوز چیــز خاصــی را در پنجره 
نقل و انتقاالت از دست نداده است. زمان زیادی 
از ورود رسمی سرمربی جدید هم سپری نشده 
و قاعدتا باشــگاه نمی توانســته بدون درنظر 
گرفتن ســلیقه ســاپینتو، خریدهای زیادی 
انجام بدهد. فشــار گذاشــتن روی مدیران 
باشــگاه برای رونمایــی از خریدهای جدید، 
کامال به ضرر این تیم خواهد بود. از یاد نبریم 
که بدترین خرید فصل گذشته آبی ها، همان 
بازیکنی بود که با فشــار وحشتناک هوادارها 
برای بردن »دربی نقل و انتقاالت« جذب شد؛ 
بازیکنی که خیلی زود هم در مسیر خروج از 
تیم قرار گرفت و به طــرف درهای خروجی 
رفت. زمان کافی برای ساخت یک تیم خوب 
هنوز برای آبی ها وجود دارد؛ تیمی یکدست که 
همان موفقیت فصل گذشته را تکرار کند. گذر 
زمان همه  چیز را درخصوص این تیم مشخص 

خواهد کرد.

   پنجشــنبه   9 تیر 1401     30 ذی القعده   1443       سال سی ام          شـــماره   8533

خارجی ترین سپاهان تاریخ
ژوزه مورایس که احتماال گران ترین مربی فصل جاری 

است برای بستن  یک تیم مدعی نگاه به بازارهای 
بین المللی و جذب ۴بازیکن باکیفیت خارجی دارد
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قراردادهای سوپر میلیاردی فوتبالیست ها نه تنها 
با درآمد سایر اقشار نمی خواند بلکه با درآمدهای  

حاصل از خود فوتبال هم هیچ سنخیتی ندارد

پول کدام هنرتان را می گیرید؟
تیم هستیم،ستاره نداریم

تیم والیبال دختران ایران به مسابقات قهرمانی 
جوانان آسیا می رود، بلوری زاده، سرمربی این 
تیم می گوید ذهنیت بازیکنان روی برد است 18

 روز مانده تا 
جام جهانی

لیگ ملت های والیبال

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

سنگال

هلند
13:30

دوشنبه 30 آبان 1401
جام  جهانی- افتتاحیه

برنامه بازی

این روزهــا حرف و حدیث های زیــادی در مورد 
احتمال بازگشــت کاوه رضایی به استقالل سر 
زبان ها افتاده است؛ همان بازیکنی که ابتدای لیگ 
شانزدهم به جمع آبی پوشــان پیوست و علیرضا 
منصوریان در ســتایش از او جمله معروفی به کار 
برد: »امروز یک خرید شیک و جنتلمن داشتیم.« 
الحق هم که کاوه در آن فصل برای استقالل خوب 
بازی کرد. او البته تنها 7 گل برای آبی پوشان به ثمر 
رساند؛ یعنی 11گل کمتر از مهدی طارمی که کفش 

طال را ربود. با این حال رضایی عملکرد بدی نداشت 
و مخصوصا گل او به پرسپولیس در جریان آن برتری 

مشهور 3بر 2حسابی به محبوبیتش دامن زد.
با این همه دوران حضور کاوه در اســتقالل بیش 
از یک فصل طول نکشید. او که بسیار کم حرف 
است و به ندرت مصاحبه می کند، در پایان فصل 
راهی فوتبال اروپا شد. بارها در مورد این تصمیم 
گفته شد که رضایی به دنبال حضور در تیم ملی 
است و مخصوصا از این جهت که آن زمان کارلوس 

کی روش خیلی به لژیونرها بها می داد، رضایی هم 
رفت تا به تیم ملی برسد. او با آن ذهنیت سر از 
لیگ بلژیک در آورد و برای تیم هایی مثل شارلروا، 
بروژ و باشگاه عجیب و غریب ادهورلی توپ زد. 
جمع گل های کاوه در این تیم ها از عدد 20 تجاوز 
نکرد تا به سختی بتوان به دوران اقامت او در اروپا 
نمره قبولی داد. رضایی البته هر از گاهی به تیم 
ملی دعوت می شد، اما آنجا هم بخت چندانی برای 

بازی پیدا نمی کرد.

امروز و 5 سال بعد از ترک استقالل از سوی کاوه 
رضایی، شاید بتوان گفت سفر اروپایی او چندان 
هم پرثمر نبوده اســت؛ مخصوصًا که رضایی در 
تیم آخرش یک فصل کامل موفق به گلزنی نشد 
و حتی کمتر به بازی گرفته می شد. در نتیجه اگر 
او در آستانه 31سالگی بازگشت دوباره به لیگ 
برتر ایران را برگزیده باشد، نباید چندان تعجب 
کرد؛ جایی که کاوه غیر از اســتقالل، در سایپا و 

ذوب آهن هم دوران نسبتا خوبی داشت.

سفر کم ثمر
در مورد کاوه رضايي؛ آيا استقاللي ها باز هم يک خريد شيک و جنتلمن 
 

خواهند داشت؟

سوژه روز
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صفحه17

یادداشت
سروش خسروی؛  دبیر گروه اقتصادی

بررسی روندهای آماری گزارش شــده در آمارهای بانک 
مرکزی نشان می دهد اتفاقی تازه را در بازار امالک پایتخت 
شاهد هستیم. طبق این آمارها، در یک دهه گذشته به تدریج و البته با شیبی تند، سهم 
واحدهای نوساز و با عمر کمتر از 5ســال از کل معامالت بازار مسکن پایتخت به نصف 
کاهش یافته و در مقابل سهم واحدهای با عمر بیش از 20سال، از کل معامالت بازار امالک 

در تهران، 3.5 برابر شده است.
بررســی دقیق تر آمارهای رسمی نشان می دهد در خرداد 1401ســهم نوسازها از کل 
معامالت مسکن به 30درصد و سهم واحدهای قدیمی ساز به باالی 20درصد رسیده که 
هر دو ارقام بی سابقه ای است. توجه داشته باشید 9سال پیش 60درصد معامالت مسکن 
تهران به واحدهای با عمر کمتر از 5سال اختصاص داشت و سهم واحدهای با عمر بیش از 

20سال، از کل معامالت مسکن تهران، فقط 6درصد بود.
اما علت چیست؟ در بررســی دالیل پدیده افزایش اقبال خریداران مسکن به واحدهای 

قدیمی ساز باید به چند نکته مهم توجه کرد.
نکته نخست آنکه بررسی آمار تورم نهاده های ساختمان های مسکونی شهر تهران از تداوم 
رشــد قیمت نهاده ها حکایت دارد. این موضوع همزمان با رشد سایر هزینه های ساخت 
در 3سال اخیر، میانگین قیمت ساخت هر مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران را تا 

4برابر افزایش داده و موجب شده ارزش جایگزینی امالک قدیمی ساز هم افزایش یابد.
در کنار این موضوع، مولفه کاهش قدرت خرید هم بی تردید اثری جدی بر افزایش تقاضای 
امالک قدیمی ساز داشته است. چنان که شواهد آماری نشان می دهد؛ در خرداد امسال 
واحدهای مسکونی کوچک تر از 80 مترمربع، 54درصد از کل معامالت انجام شده بازار 
امالک تهران را به خود اختصاص داده اند که خود گویای کاهش توان خریداران بازار امالک 
است. با توجه به ارزان تر بودن قیمت قدیمی سازها نسبت به نوسازها طبیعتا خانوارهای 
آســیب دیده از کاهش ارزش پول ملی چاره ای جز تغییر رویکرد و خرید آپارتمان های 

کوچک تر و قدیمی تر ندارند.
نکته اثرگذار بعدی، افول تولید مسکن شهری در یک دهه گذشته است؛ موضوعی که با 
کاهش عرضه مؤثر در بازار، عماًل راه را برای افزایش عطش تقاضا باز کرده، عطشی که فعال 
بیشتر در بازار قدیمی سازها پاسخ دریافت می کند؛ این در حالی است که با درنظر گرفتن 
میانگین 40سال برای عمر ساختمان های مسکونی در ایران، عمال ارزش آپارتمان های 
کلنگی بعد از 40سال تا حوالی ارزش زمین آنها کاهش می یابد و سازه آنها ارزشی باالتر 
از ضایعات آن نخواهد داشت؛ اما ساختار غلط بازار امالک و بازی های سیاه در بازار زمین 

شهری باعث شده خریداران مسکن روی همین بناها نیز سرمایه گذاری کنند.
در حقیقت می توان گفت؛ عالوه بر همه مولفه های اثرگذار در بازار مســکن، به ویژه در 
شــهر تهران، مولفه ای به نام قیمت زمین، از قیمت فروش مســکن چنان سهم باالیی 
دارد که افزایش 3برابری هزینه ســاخت، کاهش عرضه نوسازها و کاهش قدرت خرید 
خانوارها در مقابل آن، ناچیز می نماید. سهم زمین در بازار مسکن چنان باالست که حتی 
برخی تحلیلگران معتقدند بسیاری از خریداران مســکن های قدیمی ساز عمال به امید 
بهره مندی از منافع مالی ناشی از قدرالسهم آپارتمان های قدیمی از زمین، به خرید آن 

متمایل می شوند.
در حقیقت با وضع موجود بازار مسکن، حتی سرمایه گذاران در این بازار نیز به خرید زمین 
مسکونی روی آورده اند تا فقط در اثر رشدهای تورمی اقتصاد به بازده ریالی برسند. این 
در حالی است که صنعت مسکن و ساختمان ســهم باالیی از اشتغال ایران دارد و بخش 
قابل توجهی از حمایت های انجام شده از بازار مسکن و صنعت ساختمان نیز صرفا برای به 
راه انداختن چرخ اشتغال و ایجاد ارزش افزوده در این حوزه بوده؛ اما اکنون، معامالت بازار 
مسکن نیز عمال به سمت معامله زمین سوق پیدا کرده که عمال دستاوردی برای اقتصاد 
کالن ندارد. در نتیجه به نظر می رسد اگر کسی قرار است کار ریشه ای در بازار مسکن انجام 

دهد چاره ای ندارد جز اینکه سهم زمین را از قیمت مسکن کاهش دهد.

 دالیل اقبال
فریده ســپاه منصور متولد ســال 1326تهران است و فعالیت به قدیمی سازهای مسکن

هنری اش را از سال 1348با حضور روی صحنه تئاتر آغاز کرده. 
تا به امروز بیش از 50سال می شود که این بازیگر سرشناس 
و محبوب ســینما و تلویزیون در نقش های مختلف مقابل 
دوربین قرار گرفته و روی صحنه تئاتر رفته اســت که 
آخرین کار او سریال موفق و پرمخاطب »خوشنام« 
 بود کــه رمضان امســال از شــبکه یک پخش

شد...

دیدار با فریده سپاه منصور؛ بازیگری با نیم قرن سابقه
همیشه هر نقشی را آخرین کارم می دانم

9

12

مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا از 13تیر در نورسلطان 
قزاقستان آغاز می شود و دختران ایران هم جمعه سفرشان 

را آغاز می کنند. از ســال2010 به بعد این سومین باری 
است که تیم دختران به مسابقات آسیایی می رود، اما 

شاید این بار شرایط متفاوت از دوره های قبل باشد. با 
حضور سرمربی ایتالیایی در تیم ملی، این ذهنیت 
ایجاد شده که فدراســیون برنامه جدی تری برای 

والیبال زنان دارد...

با محسن خلخالی؛ محبوب ترین بازیکن بسکتبال در دهه 50
فیلسوفی زیر سبد 

پدیده بلوری زاده، سرمربی تیم والیبال دختران ایران
تیم هستیم،ستاره نداریم

15

20

نکته جالب درباره زندگی کارآفرین ها، آن است که معموالً با مشکالت 
ریز و درشــتی در اوایل زندگی روبه رو بوده اند اما همین مشکالت، 
بهانه و گریزگاهی شده تا این گروه، دست به کارهای بزرگی بزنند 
و به اصطالح کم نیاورند. در مورد حمید بدرلو نیز اوضاع 
چنین بوده است اما او تسلیم نشده و پیش رفته است. 
همه چیز از روز اول مهر سال 1362 شروع شد. آن 
روز همسن و ساالن حمید بدرلو برای شروع سال 

تحصیلی به طرف مدرسه می رفتند...

رمز و راز اشتغالزایی از زبان کارآفرین برتر کشور
دنبال وام نباشید

بسکتبال ایران در دهه های 40و 50روزهای باشکوهی را پشت 
سر گذاشت. در همان سال ها بود که نسل دوم بسکتبالیست های 
ایرانی وارد اردوی تیم ملی شدند و بسکتبال ایران را در رقابت 

با ابرقدرت های شرق آسیا یک پله باالتر بردند. محسن 
خلخالی یکی از ستاره های همان نسل طالیی است؛ 

بسکتبالیستی که 12سال به طور مداوم در اردوهای 
تیم ملی حضور داشت و بارها به تیم منتخب آسیا 

دعوت شد...

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

حذف کامل سنگفرش های خیابان  1۷شهریور تا ماه آینده
معــاون حمل ونقــل و ترافیــک شــهرداری منطقــه ۱۲ از 
اختصاص اطراف پالزای میدان امام حسین )ع( برای تردد 
اتوبوس های برقی و اجرای فاز بازگشایی خیابان ۱۷شهریور 
حد فاصل میدان شــهدا تــا امام حســین )ع( بــرای تردد 
خودروها خبر داد و گفت:  خیابان ۱۷شــهریور تا یک ماه 

آینده زیر بار ترافیکی خواهد رفت.

نقاش بهشت و تصویرگر باغ های ایرانی کیست؟
اســتاد حســین محجوبــی کــه بیشــتر تابلوهــای 
نقاشی اش در توصیف و ستایش طبیعت است و به 
همین واسطه به او »نقاش طبیعت« لقب داده اند، 
به شدت از تخریب محیط زیســت ابراز نگرانی کرده 
و در مصاحبه با همشهری آنالین گفته است: همه 

تابلوها و آثارم در اعتراض به انسان است.

برخی از نوازندگان حرفه ای مسافرکشی می کنند
علی حســین زاده، آهنگســاز و خواننده موسیقی پاپ 
گفت: این روزهــا ادامه زندگی بــرای هنرمندان عرصه 
موسیقی بسیار سخت شده تا حدی که برخی نوازندگان 
بسیار حرفه ای موسیقی پاپ برای امرار معاش به کارهای 
غیرمرتبط، حتی مسافرکشی روی آورده اند؛ مصاحبه 

همشهری آنالین با این هنرمند را بخوانید.

تصاویری از زندگی جذاب عشایر تهران در دل دشت الر
 در فصل بهار، عشــایر برخی از مناطق مانند ورامین، 
گرمسار و پاکدشت دشت الر را برای ییالق تابستانی 
خود انتخاب می کنند؛ پارک ملی الر در مرز مازندران و 
تهران قرار دارد. برای همین زمانی که وارد این منطقه 
حفاظت شده می شوید، در نقاط مختلف آن با تعداد 

زیادی از چادرهای عشایر مواجه می شوید.

تصاویر ۶ حمام گِلی معروف جهان 
گل و الی درنظــر اغلــب مــردم هیــچ مزیتــی نــدارد، 
درســت اســت؟ بــا ایــن حــال یــک روز جهانــی بــه 
نــام آن ثبــت شــده تــا ثابــت شــود کــه وجــود گل و 
الی هــم یــک امــر ضــروری در طبیعــت اســت. در 
 ایــن گــزارش بــا ۶ مقصــد دیدنــی و گلــی آشــنا

 شوید.

شهری

فرهنگ

موسیقی

گردشگری

گردشگری

شهادت  امام محمد تقي جواد االئمه)ع( را تسلیت مي گوییم

داده نما
همشهری آنالین / گرافیک: علیرضا بهرامی

فضای سبز تهران به روایت آمار و ارقام
توســعه شهرنشــینی و ســاخت مجتمع های بزرگ در هر سوی شــهر تهران 
ســبب شــد باغات و فضــای ســبز در تهران بــه مــرور زمــان از میان بــرود اما 
مدیرعامل سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران می گوید که فضای 

سبز پایتخت پس از پیروزی انقالب رشد فزاینده ای داشته است.

 16.5 متر مربع
 سهم هر شهروند 
تهرانی از فضای سبز

 75 بوستان
 در پایان سال ۱۳۵۷

نهج البالغه ساعیملتجمشیدیهاللهنیاوران

پارک نیاوران
 تاسیس در سال ۱۳48

پارک بعثت یا خزانه
 تاسیس در سال ۱۳۵۲

پارک شهر
 تاسیس در سال ۱۳۲8

بوستان ساعی
 تاسیس درسال  ۱۳۳۷

بوستان شهرآرا
 تاسیس در سال ۱۳۳8

 123 بوستان
در پایان سال ۱۳۶۵

 2.323 بوستان
تا تیر ماه سال ۱40۱

 میانگین سرانه فضای 
سبز تهران باالتر از سطح 

استانداردهای ملی

 ثروتمندترین مناطق
 از نظر فضای سبز

115 422 19

آمار بوستان های تهران در 3 دوره

باغ های قدیمی تهران که به پارک تبدیل شدند

کدام بوستان ها بیشترین پوشش گیاهی را دارند؟

مناطق فقیر از نظر فضای سبز: 

81012

ژاد
س ن

عبا
د 

حم
ي/ م

هر
مش

س: ه
عک

172 درصد افزایش معامالت مسکن در یک سال
میانگین قیمت هر مترمربع  آپارتمان  در تهران به حدود 40 میلیون تومان رسیده است

صفحه2 صفحه21 صفحه24

آماده سازی مرز 
مهران برای اربعین
مسئوالن شهر مهران  در تکاپوی 

ایجاد زیرساخت هایی برای تسهیل 
پیاده روی  اربعین هستند

 4میلیون زائر 
 امسال پیش بینی می شود
از مرز مهران تردد کنند.

          19هزار مترمربع 
 سایه بان در پایانه مهران 

ایجاد خواهد شد.

 24آب سردکن 
در فاصله  مهران تا پایانه مرزی 

تعبیه می شود.

 300سرویس 
 بهداشتی در فاصله  مهران 
تا پایانه مرزی تعبیه می شود.

 3بیمارستان 
صحرایی در پایانه مهران 

خدمات رسانی خواهند کرد.
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رئیس جمهور در نخســتین حضور 
خود در اجالس کشورهای حاشیه دولت

دریای خزر ضمن تأکید برای اجرای 
مفاد کنوانسیون رژیم حقوقی خزر 
در ســال2018 خواســتار لحاظ کــردن برخــی 
درخواست  های ایران ازجمله اصالح تعیین خط مبدأ 
و آب های سرزمینی در موافقتنامه های بعدی شد. 
رئیسی در جریان ســفر خود به ترکمنستان ضمن 
شــرکت در اجالس، دیدارهای دوجانبــه ای نیز با 
روسای جمهور حاضر در عشق آباد داشت. کنوانسیون 
رژیم حقوقی دریای خزر ســال2018)1397( و در 
دولت حســن روحانی توسط سران ۵ کشور ساحلی 
این دریا، امضا شــد. تاکنون 6دور از این اجالس از 
سال2002 تاکنون برگزار شده  و ترکمنستان، ایران، 
آذربایجان، روسیه و قزاقستان میزبانی نشست های 

قبلی را برعهده داشتند.
براساس گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، 
سیدابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم تدوین 
اسناد مختلف و دستیابی به مبانی حقوقی مناسب 
دریای خزر را ترسیم کننده چشم انداز روشن آینده 
دانست و گفت: ما به عنوان کشورهایی که از طریق 
دریای خزر به هم پیوند خورده ایم و همسایه هستیم و 
با استفاده از قلمرو یکدیگر به دیگر کشورها و مناطق 
دسترســی پیدا می کنیم، در قبال ایــن پهنه آبی و 
همچنین کشورهای ســاحلی آن، حقوق و تکالیف 
زیادی داریم. حفاظت از محیط زیســت شکننده، 
استفاده معقول از منابع زنده، فعالیت های مسئوالنه 
برای بهره مندی از منابع معدنی دریای خزر با هدف 
توسعه اقتصادی و ارتقای رفاه و امنیت مردمان مان 
و احترام به حاکمیت، حقــوق حاکمه و صالحیت 
یکدیگر در ایــن پهنه آبی، بخشــی از این حقوق و 

تکالیف است.
ســیدابراهیم رئیســی درباره جلوگیری از مداخله 
کشــورهای دیگر در ارتباط با مســائل خزر گفت: 
اصل کلیــدی مورد توافق »صالحیــت انحصاری و 
اجماعی کشورهای ســاحلی« برای تصمیم  گیری 
راجع به دریای خزر و حل و فصل مسائل آن، چراغ 

روشنگر و راهنمایی است که در پرتو آن، زمینه های 
همکاری و تأمین منافع متقابل کشورهای ساحلی 
خزر فراهم می  شــود. این امر  و همچنین براســاس 
معاهدات قبلــی، راه مداخالت طرف هــای ثالث و 
غیرســاحلی خزر در مســائل مرتبط با دریای خزر 
یا ارتکاب تجاوز و ســایر اقدامات علیــه هر یک از 
کشــورهای ســاحلی را می بندد و می تواند از وقوع 
حوادث ناخوشــایند احتمالی، جلوگیری کند. لذا 
ضروری است ما به عنوان کشورهای ساحلی دریای 
خزر با تأکید بر همکاری هــای پنج جانبه و پرهیز از 
اقدامات یکجانبه و با اتکا  بــه ظرفیت های موجود و 
گسترش همکاری ها، منطقه دریای خزر را به عنوان 
»منطقه صلح و دوســتی« حفظ کنیــم و به منافع 
بلندمدت منطقه و کشورهای ساحلی و رعایت »اصل 
اتفاق آرا« در تمامی تصمیمات مربوط به دریای خزر، 

توجه جدی داشته باشیم.
او افزود: خوشبختانه همکاری های خوب و سازنده  ای 
بین کشورهای ســاحلی دریای خزر در حوزه های 
مختلف به ویژه حمل ونقل، تجارت، مدیریت منابع 
زنده، حفاظت از محیط زیست، تأمین امنیت و مقابله 

با عوامل ناامنی و جرائم در اشکال مختلف در جریان 
است. بدین منظور در طول سال های گذشته اسناد 
زیادی تدوین شــده و مبنای همکاری قرار گرفته 
اســت. در نشست قبلی سران کشــورهای ساحلی 
خزر در آکتائو در سال2018 پس از 2دهه مذاکره، 
کنوانســیون وضعیت حقوقی دریای خزر به عنوان 
سندی که مبین حقوق و تکالیف کشورهای ساحلی 
و اصول اساسی فعالیت در دریای خزر تلقی می شود، 
نهایی و امضا  شد. قطعا اجرایی شــدن آن می تواند 
زمینه ســاز همکاری های بیشتر کشورهای ساحلی 
و همچنین فعالیت های گســترده تر در دریای خزر 
باشد. طبیعتا دستیابی به این نقطه مستلزم تحدید 
حدود منصفانــه مناطق اعمــال حاکمیت، حقوق 
حاکمه و صالحیت کشــورهای ساحلی درخصوص 
بخش های بستر و زیربستر دریا، سطح و همچنین 
فضای فوقانــی دریای خزر اســت. در این راســتا 
نهایی شــدن »موافقتنامه چگونگی ترسیم خطوط 
مبدأ« حائز اهمیت است و جمهوری اسالمی ایران 
همواره، ازجمله در اعالمیه تفسیری پس از امضای 
کنوانسیون، تصریح کرده است که این مسئله برای 

ایران به عنوان کشوری که »شکل ساحل آن آشکارا در 
وضعیت نامساعدی« است، دارای اهمیت چشمگیر 
و تعیین کننده اســت. امیدواریم با ادامه مذاکرات 
نمایندگان کشــورهای ســاحلی در آینده نزدیک، 
این موافقتنامه نیز نهایی شده و راه را برای تصویب 

کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر هموار کند.
رئیسی درباره تعامل ایران با کشورهای همسایه در 
جریان این اجالس، یادآور شــد: دریای خزر دریای 
همکاری است و این همکاری ها به خصوص با توجه 
به تحوالت بین المللــی اهمیت فزاینــده ای یافته 
است. تعامل جمهوری اســالمی ایران با دوستان و 
همسایگان خود اصالت دارد و این تعامل و همکاری 
نه تنها موجب رونق اقتصادی و افزایش رفاه ملت های 
ما می شود، بلکه به تقویت استقالل کشورها و صلح و 
ثبات منطقه ای و حل مسائل حوزه خزر صرفا از طریق 
کشــورهای ســاحلی می انجامد. این راهبرد کالن 
جمهوری اسالمی ایران، فارغ از تحوالت بین المللی 
ادامه خواهد یافت. جمهوری اسالمی ایران از ابتکارات 
ارائه شده از سوی رؤسای جمهور محترم کشورهای 
ســاحلی دریای خزر برای توســعه همکاری های 
اقتصادی در حوزه های حمل ونقل، سرمایه گذاری، 
گردشگری و دیگر اشــکال فعالیت های اقتصادی 
استقبال و حمایت می کند و به صورت خاص بر لزوم 
تقویت روابط فرهنگی و حفظ محیط زیست شکننده 
دریای خزر تأکید دارد. جمهوری اســالمی ایران، 
دریای خزر را دریای صلح و دوســتی و عامل پیوند 
و نزدیکی مردم منطقه می داند و برای همکاری های 
همه جانبه براساس احترام و منافع متقابل آمادگی 
خود را اعالم می دارد. در پایان، جمهوری اســالمی 
ایران آمادگی خود را جهت برگزاری هفتمین اجالس 
ســران خزر اعالم می دارد. امید اســت برپایی این 
اجالس ها، رشد و توســعه روز افزون، امنیت، ثبات، 
رفاه، صلح و دوستی را برای مردم منطقه دریای خزر 
به ارمغان آورد. بار دیگر از سازماندهی شایسته این 
نشســت و مهمان نوازی گرم رئیس جمهور، دولت و 
مردم کشور دوست، همســایه و برادر ترکمنستان، 
تشکر می کنم و برای همه شما آرزوی موفقیت دارم. 

رئیس جمهور در نخستین حضور اجالس دریای خزر مطرح کرد:

مطالبه ایران ، تقسیم عادالنه مرزهای خزر

 مذاکرات در دوحه
اراده ایران، کارشکنی آمریکا

 برخی منابع معتقدند پافشاری آمریکا بر عدم ارائه تضمین 
برای انتفاع اقتصــادی ایران از برجــام همچنان مانع مهم 

دستیابی به توافق در این دور از مذاکرات است

 مذاکرات برای رفع تحریم ها در شرایطی طی 2 روز گذشته در 
دوحه پیگیری شد که برخی منابع معتقدند پافشاری آمریکا بر 
طرح پیشــنهادی در »وین7« که شامل »تضمین برای انتفاع 
اقتصادی ایران« نمی شــود، همچنان مانع مهمی در مســیر 
دســتیابی به توافق در این دور از مذاکرات به حســاب می آید. 
به گزارش همشهری، این درحالی اســت که در نخستین روز 
گفت وگوها، مذاکره کننده ارشد کشــورمان و معاون مسئول 
سیاســت خارجی اتحادیه رودرروی یکدیگر نشستند تا درباره 
موضوع های باقیمانده دراین حوزه رایزنی کنند؛ گفت وگوهایی 
که در نخستین قدم »رویکرد فنی« داشته است. در این میان اما 
اخبار منتشر شده از روز دوم گفت وگوها در دوحه حاکی از آن 
است که واشنگتن همچنان درحال کارشکنی درمسیر انتفاع 
اقتصادی ایران از مزایای برجام است و راهبرد »محدود کردن 
ایران بدون دستاورد اقتصادی« را پیگیری می کند؛ موضوعی 
که نشان می دهد آمریکا همچنان از اراده کافی برای دستیابی 
به توافق مثبت برخوردار نیست و همچنان نمی توان چشم انداز 

روشنی در زمینه رفع بن بست از مذاکرات برجامی ترسیم کرد.
در چنین شــرایطی، با وجود اینکه دیروز برخی رســانه ها از 
پایان بی نتیجه مذاکرات در دوحــه خبردادند، اما این موضوع 
واکنش ســخنگوی وزارت امورخارجه کشــورمان را به همراه 
داشــت. ناصر کنعانی دراین باره گفــت: گفت وگوها در دوحه 
از ابتــدا 2روزه برنامه ریزی شــده بود و در طــول رایزنی های 
ایــن دو روز، طرف هــا دربــاره موضوع هــای باقی مانــده 
 بــه تبــادل پیشــنهادها و دیدگاه هــای خــود پرداختند. 
وی با بیان اینکه عصر دیروز نشست دیگری میان باقری کنی، 
مذاکره کننده ارشد ایران و انریکه مورا، هماهنگ کننده اروپایی  
برگزار شــد، تأکید کرد که مذاکــرات 2روزه دوحه در فضایی 

حرفه ای و جدی برگزار شده است.

شرط دستیابی به توافق در دوحه
پیگیری مذاکرات رفع تحریم ها در دوحه در شــرایطی است 
که وزیر امورخارجه کشــورمان معتقد اســت موفقیت در 
گفت وگوهای جاری یک شــرط اساســی و محــوری دارد؛ 
واقع بینی طرف آمریکایی. حســین امیرعبداللهیان که برای 
حضور در اجالس سران کشورهای حاشیه خزر در ترکمنستان 
حضور داشــت، در جمع کارکنان سفارت جمهوری اسالمی 
ایران در عشق آباد تأکید کرد مذاکره کنندگان ایرانی حاضر در 
دوحه به هیچ وجه از خطوط قرمز ترسیم شده عبور نخواهند 
کرد؛ چراکه »خطوط قرمزی که در ســطح سیاستگذاری و 
تصمیم گیری کشور درباره مذاکرات ترسیم شده، مبتنی بر 
تأمین حداکثری منافع ملی کشور است و نسل های بعد در مورد 
آن قضاوت خواهند کرد.« امیرعبداللهیان به طرف آمریکایی 
هشدار داد تنها درصورتی که واقع بینانه وارد دوحه شده باشند، 
توافق در این مرحله و در این دور از مذاکرات در دسترس خواهد 
بود. وی به این موضوع هم اشاره کرد که جمهوری اسالمی در 
موضوع های محتوایی توافق کامال »منطقی« و »مســتدل« 
عمل می کند و این آمادگی را دارد که »درصورت اتخاذ رویکرد 
واقع بینانه ازسوی آمریکا و تروئیکای اروپایی، بتوانیم به نتایج 
موردنظر برســیم و همه طرف ها به اجرای تعهدات شان در 
قراردادی که در سال 201۵ میالدی امضا شد، بازگردند.« وزیر 
امورخارجه کشورمان به اظهارات و مواضع غیرسازنده »برخی 
تشکل های مرتبط با غرب« هم اشاره کرد؛ موضوعی که نشان 
می دهد طرف های مقابل همچنان در مسیر واقع بینانه حرکت 
نمی کنند. امیرعبداللهیان بــر این موضوع هم تأکید کرد که 
جمهوری اسالمی برای رسیدن به یک توافق خوب، پایدار و 
قوی آمادگی دارد و در این مسیر جدی است، اما به نظر می رسد 
طرف مقابل از آمادگی کافی برخوردار نیست؛ »با وجود اینکه 
بایدن از طریق برخی طرف ها، پیام های مختلفی را برای ایران 
ارســال و تأکید کرده برای حصول توافق اراده جدی دارد، اما 
هنوز در عمل چیزی جز رفتارهای مبتنی بر فشار حداکثری 

دوره ترامپ در آمریکا را شاهد نیستیم. «

مذاکرات وین به دوحه منتقل نشده است
اینها درحالی است که در روزهای اخیر از سرگیری مذاکرات 
در دوحه و حضور نداشتن روسیه، چین و تروئیکای اروپایی 
در اتاق مذاکرات، گمانه زنی های بسیاری را به دنبال داشت و 
زمینه ساز پدید آمدن برخی ابهام ها شد، اما با توجه به اینکه 
موضوع های باقیمانده در گفت وگوهای احیای توافق هسته ای 
ســال201۵عمدتا میان جمهوری اســالمی و آمریکاست، 
روسیه، چین و 3کشور اروپایی در این دور از گفت وگوها حضور 
نیافتند و قرار شد مذاکرات به صورت غیرمستقیم و با حضور 
نماینده اتحادیه اروپا، میان تهران و واشــنگتن برگزار شود. 
برهمین اســاس هم بود که پیتر استانو، سخنگوی سرویس 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا در جریان کنفرانس خبری اخیر 
خود، درباره برگزاری مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا 
توضیح هایی را ارائه و تأکید کرد که مذاکرات هسته ای ایران و 
1+4از وین به دوحه منتقل نشده است: »آنچه در حال حاضر در 
قطر در حال رخ دادن است، مذاکرات غیرمستقیم میان ایران 

و آمریکا با تسهیل گری اتحادیه اروپاست.« 

علی بهادری جهرمی
سخنگوی دولت

مذاکــرات دوحــه در راســتای مذاکــرات 
سابق است. ما مانند گذشته مذاکراتی را 
به صورت مستقیم با اتحادیه اروپا داریم 
و امیدواریم با عبور آمریکا از شیوه ترامپ 
که عدم پایبندی به حقوق بین الملل و در 
نظر نگرفتــن حقوق ایــران بود، بتــوان به 

توافقات قابل قبول دست یافت./ ایرنا

احسان خاندوزی
وزیر اقتصاد

در روزهــای اخیــر برخــی رســانه ها 
بــا تحریــف شــیطنت آمیز ســخنان 
رئیس جمهــور اینگونــه القــا کردند که 
گویا یــک تــورم باالتــری در ســال آینده 
وجود خواهد داشت اما حرف این است 
کــه دولــت در نظــر دارد اجــرای برخــی 
احکام قانونی را با توجه به عادالنه سازی 
یارانه ها از سال آینده آغاز کند./  ایسنا

محمد حسینی
معاون امور مجلس رئیس جمهور

صــورت  بررســی های  براســاس 
گرفتــه شــکل گیری وزارت بازرگانــی 
یــک ضــرورت اســت کــه بــا توجــه بــه 
التهابــات ماه های گذشــته در بــازار و 
نیز نوســانات قیمت ها، ایــن کار باید 

انجام شود. / فارس

 هشدار مجلس در حمایت 
از قبول شدگان مرکز وکال

جمعی از نمایندگان مجلــس با صدور بیانیه ای 
بر ضرورت اجرای دقیق قانون تســهیل صدور 
مجوز کســب وکار تأکید و اعالم کردند: مجلس 
از داوطلبــان پذیرفته شــده در آزمــون وکال 
حمایت می کند. این بیانیه با امضای 16۵نفر از 
نمایندگان در پایان صحن دیروز پارلمان از سوی 

هیأت رئیسه مجلس قرائت شد. 
در بخشــی از متن این بیانیه آمده است: اقدام 
شایسته مرکز وکال و کارشناسان رسمی مشاوران 
خانواده قــوه قضاییه در اجرای پیــش از موعد 
داوطلبانه قانون تسهیل صدور مجوز کسب وکار 
در آزمــون فوق العــاده کارآمــوزی وکالت نیز 
می توانست گام نهایی در تحقق منافع مردم باشد، 
اما متأسفانه شیرینی این اقدام با تعویق چندباره 
زمان اعالم نتایج به تلخی مبدل شده و موجی از 
نگرانی را در بین داوطلبان این آزمون ایجاد کرده 
است. ما نمایندگان مجلس یازدهم ضمن محکوم 
کردن این اقدام بار دیگر بر لــزوم اجرای دقیق 
قانون تأکید کرده و مجریان را از هرگونه تفسیر 
به رأی برحذر می داریم؛ لذا بــا توجه به ماده۵ 
قانون تسهیل صدور مجوز کسب وکار و مشروح 
مذاکرات صحن علنی مجلس شــورای اسالمی 
پذیرفته شــدگان آزمون کارآموزی وکالت باید 
بر مبنای نمرات تراز طی مراحل مقتضی صدور 

مجوز مربوطه معرفی گردند. /فارس

آمادگی برای افزایش سوآپ گازی
رئیس جمهور در حاشیه اجالس و در دیدار با همتای ترکمنســتانی خود بر ضرورت اجرایی شدن 
تفاهمنامه ها و اسناد همکاری که در سفر اخیر ســردار بردی محمداف به تهران به امضای 2کشور 
رسیده بود، تأکید کرد. رئیسی تاکید کرد: »تسهیل صدور روادید تجار و افزایش سفر بازرگانان 2کشور 
زمینه گسترش و افزایش بیش از پیش حجم روابط تجاری دوجانبه را فراهم می کند. همچنین با توجه 
به درخواست اخیر جمهوری آذربایجان، جمهوری اسالمی ایران آمادگی دارد که ظرفیت سوآپ گاز 
ترکمنستان به آذربایجان را از مسیر کشورمان افزایش دهد.«  سردار بردی محمداف، رئیس جمهور 
ترکمنستان نیز در این دیدار از تالش های رئیسی برای ارتقای سطح روابط 2کشور قدردانی و بر اراده 
کشورش برای اجرای کامل تفاهمنامه ها و توافقات منعقد شده میان 2کشور تأکید کرد.  رئیس جمهور 
همچنین در دیدار با همتای آذربایجانی خود گفت: توانمندی های فنی و خدماتی و نیز ظرفیت های 
ژئوپلتیک و لجستیکی ایران، ازجمله در عرصه ترانزیت و حمل ونقل، زمینه های مناسبی برای گسترش 
 همکاری های ایران و جمهوری آذربایجان و نیز توسعه و همگرایی بیشتر کشورهای ساحلی خزر است.
ســید ابراهیم رئیســی با بیان اینکه ظرفیت های موجود در دو کشــور بســیار بیش از سطح 
فعلی روابط فی مابین اســت، افزود: باید با بهره گیــری بهینه از این ظرفیت هــا، همکاری های 
 دو کشــور در عرصه هــای سیاســی،  اقتصــادی، فرهنگــی و تجــاری را گســترش داد.
وی همچنین با تأکید بر اینکه حضور رژیم اشغالگر قدس در منطقه تنش زا بوده و به هیچ وجه به نفع 
امنیت منطقه نیست، اضافه کرد: امنیت در منطقه صرفا با همکاری کشورهای منطقه و همسایگان 

خزر محقق می شود.

مکث

نقل قول خبر

مجلس

دیپلماسی

تالش  های قطر برای حصول توافق در دوحه
ســخنگوی وزارت امورخارجه قطر بــا بیان اینکه 
کشورش تالش می کند مشارکت مثبتی در مذاکرات 
رفع تحریم ها داشته باشد، گفت که این کشور آماده 
تداوم تالش های دیپلماتیک خود برای رســیدن به 
راه حل اســت. ماجد االنصاری که با شبکه »الجزیره« 
گفت وگو می کرد، افزود: نقش دوحــه در میزبانی از 
مذاکرات غیرمســتقیم میان ایران و آمریکا خالصه 

می شود و کشور قطر طرفی در این مذاکرات نیست. 

 پرهیز مصر و اردن
 از مشارکت در ائتالف ضد ایرانی 

در شــرایطی که برخی منابع از 
سیاست 
عدم تمایل مصر برای مشارکت در خارجی

اتئالف ضدایرانــی در خاورمیانه 
موسوم به »ناتوی خاورمیانه« خبر می دهند، دیروز 
وزیر امور خارجه اردن نیز طرح تشــکیل ناتوی 
عربی- صهیونیستی را تکذیب و تأکید کرد که همه 
کشورهای عربی خواســتار روابط خوب با تهران 

هستند.
به گزارش همشهری، این در شــرایطی است که 
مقام های رژیــم صهیونیســتی در ماه های اخیر 
تالش های بی وقفه ای را برای ســازمان دهی یک 
محور عبری- عربی علیه جمهوری اسالمی به کار 
گرفته اند، اما کارشناســان معتقدند ایجاد چنین 
اتئالفی از هم اکنون شکســت خورده به حســاب 
می آید، چراکه این روزها بخــش قابل توجهی از 
کشــورهای عربی منطقه به دنبال بهبود روابط و 

گسترش همکاری های دوجانبه با تهران هستند.
این موضوع در حالی است که تل آویو و واشنگتن 
همزمان با پیگیری مذاکرات برجامی، می کوشند با 
پیشبرد راهبرد »ایران هراسی« و محورسازی علیه 
ایران، جمهوری اسالمی را بیش  از پیش تحت فشار 
قرار دهند. بر همین اساس هم هست که مقام های 
رژیم صهیونیستی در آستانه سفر رئیس جمهور 
آمریکا به منطقه، تالش می کنند زمینه الزم برای 
شکل دهی به ائتالف ضد ایرانی با مشارکت تل آویو 

و برخی کشورهای عربی منطقه را فراهم کنند.
کارشناســان معتقدند تــالش آمریــکا و رژیم 
صهیونیســتی برای ایجاد چنین ائتالفی بیش  از 
هر چیز بهانه ای اســت برای بهره مندی غرب از 
منابع مالی سرزمین های عربی. آمریکایی ها با ابزار 
»ایران هراسی« و فضاسازی های رژیم صهیونیستی 

می کوشند با شــکل دهی به چنین پیمان هایی، 
منافع خود را در منطقه حفظ کنند.

در ایــن میان امــا تقویت رویکرد »دیپلماســی 
همسایگی« در سیاست خارجی جمهوری اسالمی 
از یک سو و مشکالت ساختاری ائتالف سازی علیه 
ایران در منطقه از ســوی دیگر زمینه ساز ناکامی 
آمریکا و رژیم صهیونیســتی در تشکیل ائتالف 

ضدایرانی در خاورمیانه شده  است.
بر همین اساس هم بود که دیروز ایمن الصفدی، 
وزیر امور خارجه اردن صحبت از هر ائتالف نظامی 
که رژیم صهیونیستی بخشی از آن باشد را تکذیب 
کرد و گفت که این موضوع در دســتورکار ســفر 
رئیس جمهور آمریکا به منطقه وجود ندارد؛ »همه 
خواستار سازوکارهایی هستیم که امنیت مان را از 
طریق گفت وگو و حل مشــکالت در کنار امنیت 
انرژی و غذایی تأمین کند. همه کشورهای عربی 
خواستار روابط خوب با ایران هستند و برای اینکه به 
این مرحله برسیم باید با گفت وگو، همه عوامل تنش 
حل شود.« از سوی دیگر روزنامه »العربی الجدید« 
طی گزارشی، به نقل از منابع مصری مدعی شد که 
تماس هایی میان مسئوالن مصری و ایرانی در سطح 
اطالعاتی انجام شده  است و مسئوالن مصر در این 
تماس ها تأکید کرده اند این کشور خواهان هیچ نوع 
درگیری با ایران در منطقه نیست و قاهره خواهان 

حفظ و ارتقای روابط است.
در این گزارش تأکید شــده  اســت که مسئوالن 
مصری به همتایان ایرانی خود گفته اند این کشور 
مخالف هرگونه خدشه وارد کردن به امنیت خود 
در سایه درگیری های میان تهران و تل آویو است 
و قاهره نیز در طول مدت گذشــته پیوســتن به 

طرح های نظامی ضدایرانی را نپذیرفته است.
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  موزه ملی ایران، این بار به جای توریست، گردشگر 
و بازدیدکننده، مهمانان ویژه ای داشت؛ کسانی 
که گرچه معلولیت داشتند، اما از سد محدودیت ها 
عبور کرده و آمده بودند تا در جشــنواره کمدی 
نشسته تهران لحظاتی شــاد را در کنار یکدیگر 
ســپری کنند. مدیریت شــهری با مشارکت در 
اجرای چنین برنامه هایی قصد دارد شعار »حال 
خوب« را با خوشــحال کردن شهروندان محقق 
کند و گامی در راســتای تبدیل پایتخت به شهر 
شاد بردارد. ســاعت 10صبح صندلی های سالن 
موزه ملی پر شــد. یکی با عصا، دیگــری با واکر، 
برخی با ویلچر و تعدادی هم با کمک همراهان، 
خودشان را به مراسم رســانده  بودند. عده ای از 
ذوقشان ساعت 6صبح بیدار شــده بودند و یکی 
هم از اردبیل آمــده بود. ناشــنوایان هم در این 
جشنواره شرکت داشتند و به همین دلیل اتفاقات 
مراسم با استفاده از حرکات اشاره توسط مترجم، 
ترجمه می شد؛ کار جالبی که مورد توجه مهمانان 
و مســئوالن قرار گرفت تا قول  دهند در ســایر 
برنامه ها هم از این ایده اســتفاده کنند.  با اجرای 
برنامه کمدی توسط محمد حاجی زاده، رضا نظری 
و... و پخش موسیقی، صدای خنده حاضران بلند 
 شد. گویا برای برگزاری چنین برنامه ای انتظاری 
طوالنی کشیده اند و به وضوح می توانستیم لبخند 
رضایت و برق شادی را در چهره هایشان ببینیم. 

کمدین ها روی سن مسائل و مشکالت اجتماعی 
ازجمله ازدواج و.... را در قالب طنز بیان می کردند 
و موجب خنده همگان می شــدند، اما نکته قابل 
تامل این اســت که در اجرای این برنامه ها قصد 
و غرضی وجود ندارد؛ بنابرایــن ضرورت دارد در 
ســاخت برخی از برنامه ها به جای اینکه شرایط 
و وضعیت جسمی معلوالن ســوژه قرار گیرد، با 
یک سناریوی تأثیر گذار و در راستای حمایت از 

همنوعان، مطالبات آنها مطرح شود.

مشــارکت همه شــهروندان در برنامه های 
تابستانه

برگزاری جشــنواره کمدی نشسته تهران نشان 
می دهد که امسال مســئوالن حوزه اجتماعی و 
فرهنگی شهرداری تهران تدابیری اندیشیده اند 
تا اقشــار مختلف اعم از زن و مرد، پیر و جوان و 
حتی معلوالن از برنامه ها و جشنواره های تابستانه 
استفاده کنند.  این برنامه ها عالوه بر غنی سازی 
اوقات فراغت، قرار است نقطه آغازی برای کشف 
و شــکوفایی اســتعدادها در عرصه های هنری، 
فرهنگی، اجتماعی، ورزشــی و... باشــد. خوب 
کردن حال شهر هم هدف دیگر مدیریت شهری 
از اجرای برنامه های متنوع فرهنگی است؛ آنطور 
که ســیداحمد علوی، عضو کمیسیون فرهنگی 
و اجتماعی شورای شــهر تهران می گوید: »اگر 
می خواهیم حال شــهرمان خوب باشد باید حال 
شهروندان را خوب کنیم و باید به همه گروه ها و 
اقشار توجه داشته باشیم.« در میان شهروندان، 
معلوالن قشــری هســتند که نیاز به حمایت و 

توجه بیشــتری دارند. علوی با تأیید این موضوع 
عنوان می کند که برنامه ریزی در مدیریت شهری 
جدید با رویکرد توجه به همگان )تمام اقشــار( 
صــورت می گیــرد: »امیدواریم پس از 2ســال 
وقفه ای که به دلیل شیوع بیماری کرونا در اجرای 
برنامه های فرهنگی و جشــنواره های تابســتانه 
ایجاد شده، امسال با برنامه ریزی اصولی و برگزاری 
جشنواره های شــاد و مفرح، لحظاتی شاد برای 
مردم خلق کنیم.« استمرار برنامه های فرهنگی و 
جشنواره های شاد ازجمله مطالبات مردم و به ویژه 
افراد دارای معلولیت اســت که به گفته این عضو 
پارلمان شهری، جشنواره های تابستانی قرار است 

شروعی برای برنامه ریزی دیگر ایام سال باشد.

4گروه، هدف برنامه های تابستانه
امســال بــرای نخســتین بار در برنامه هــا و 
جشنواره های تابستانه توجه ویژه ای به معلوالن 
شــده اســت و آنها در لیســت گروه های هدف 
تصمیم گیــری قــرار گرفته اند. به گفتــه معاون 
امور اجتماعی و فرهنگی شــهردار تهران، امسال 
اداره کل سالمت مسئول برنامه ریزی و برگزاری 
پویش هــا و جشــنواره ها و... ویــژه معلوالن و 
سالمندان اســت و برای ارائه خدمات مطلوب از 
ظرفیت سایر معاونت ها و سازمان ها هم استفاده 
خواهد کرد.  محمدامین توکلــی زاده می گوید: 
»خانواده ها، بانــوان و نوجوانان هم 3گروه هدف 
دیگری هستند که در ایام تابســتان برنامه های 
مفرح در قالب جشــنواره، مســابقات فرهنگی، 
جنگ شادی، تورهای گردشــگری و... باتوجه به 
نیــاز و مطالبات گروه ها در محالت با مشــارکت 
خود شهروندان اجرا می شــود.« »قهرمان شهر« 
هم مهم ترین برنامه امســال معاونت فرهنگی و 
اجتماعی است که اختصاص به مسابقات ورزشی 
محالت دارد و رشــته های مختلفی برای رقابت 
آقایان و بانوان پیش بینی شــده اســت. به گفته 
توکلی زاده »قهرمان شهر« یک کار ملی به حساب 
می آید و در همین راســتا تفاهمنامه ای با ســایر 

کالنشهرها هم برای اجرای این مسابقات منعقد 
شده است.

توجه به روح شهر و شهروندان
شهردار پایتخت، بارها از کلیدواژه توجه به روح شهر 
و شهروندان در سخنرانی هایش استفاده کرده است 
و مدیرکل اداره سالمت شهرداری تهران در این رابطه 
می گوید: »با همین رویکرد، ســالمندان و معلوالن 
را محور اقدامــات و برنامه ها قــرار داده ایم؛ چراکه 
در تحلیل ها و بررســی ها حال معلوالن و سالمندان 
خیلی خوب ارزیابی نشده است و قاعدتاً باید به این 
موضوع ورود می کردیم و جشــنواره کمدی نشسته 
از نمونه اقداماتی اســت که عالوه بر جنبه سرگرمی 
و تفریح، جنبه اشــتغال هم دارد و معلوالن در این 
حوزه توانمندسازی می شوند.«  حمید صاحب با بیان 
اینکه برنامه های پیش بینی شده فصلی نیستند و در 
طول سال اجرا خواهند شــد، تأکید می کند: »قصد 
داریم چنین برنامه هایی را با موضوعات متفاوت و در 
مناسبت های مختلف اجرایی و نیازهای اجتماعی و 

فرهنگی معلوالن را برطرف کنیم.« 

تقسیم شادی شهر با معلوالن
مراسم افتتاحیه جشنواره تابستانه کمدی نشسته تهران ویژه افراد دارای معلولیت در موزه ملی ایران برگزار شد

به ابتکار شهرداری تهران و برای نخستین بار انجام می شود

براساس پایش مکانیزه روسازی معابر شهر تهران انجام می شود

مرمت فوری آسفالت در 12خیابان مهم 

 مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران از اجرای اثر ماندگار 
استاد حسن روح االمینی با موضوع امیرالمومنین)ع( روی 

دیوار بزرگراه امام علی)ع(خبر داد و گفت که این کار به 
مناسبت عید سعید غدیر خم انجام می شود. به گفته رضا 
صیادی اجرای 7دیوار نگاره دیگر با موضوع امام علی)ع(در 

دستور کار قرار دارد.

زینب زینال زاده گزارش
روزنامه نگار

عمران

 آغاز جشنواره های قهرمان شهر
 در ۲۰کالنشهر

مراسم افتتاحیه جشنواره های اوقات فراغت و فعالیت های 
ورزشی محالت شهر تهران »قهرمان شهر« در سالن 12هزار 

نفری مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد.
شهردار پایتخت در این مراسم گفت: 20کالنشهر در کشور 
جشــنواره های اوقات فراغت و فعالیت های ورزشی را آغاز 
می کنند و قهرمان تهران و قهرمانان ســایر کالنشهرها با 
هم به رقابت می پردازند و در نهایت شهر قهرمان مشخص 

می شود.
به گزارش پایگاه خبری شهر، علیرضا زاکانی، شهردار تهران 
اظهار کرد: این جشنواره در تهران 600هزار نفر را مشغول 
تالش و فعالیت می کند و پایان آن خلق افتخار برای محالت 

و مناطق کالنشهر تهران است.
وی افــزود: ویژگــی دیگر این جشــنواره این اســت که 
20کالنشــهر این رویداد را آغاز می کنند و قهرمان تهران 
و قهرمانان سایر کالنشهرها با هم به رقابت می پردازند و در 

نهایت شهر قهرمان مشخص می شود.
زاکانی همچنین گفت: امیدواریم که این رویداد بزرگ که 
آغاز یک حرکت جدی در فصل تابســتان و در ابتدای قرن 
جدید و پس از پایان همه گیری ویروس منحوس کروناست، 
هم جنبه های هویت بخشی، سالمت و نشاط و هم تالش و 

کوشش را به ظهور و بروز برساند.
مهدی چمران، رئیس شــورای شــهر تهران نیــز در این 
جشــنواره اظهار کرد: شــهرداری تهران در تالش است تا 
با اســتفاده از امکانات ورزشــی موجود در شهر، سالمت 

شهروندی را در میان پایتخت نشینان ارتقا دهد.
 

 حمیدرضا صارمی 
 معاون شهرسازی و معماری 

شهرداری تهران
صــدور مجــوز بهســازی لرزه ای نســبی 
ساختمان های پایتخت آغاز شد. دامنه 
شمول این مجوز، ساختمان های صرفاً 
مسکونی یا ســاختمان های مسکونی 
دارای ســطوح تجــاری یــا اداری در 
حــد 20درصــد مســاحت عرصــه و 
حداکثــر 50مترمربع خواهد بــود. این 
فراینــد، جایگزیــن بهســازی لــرزه ای 
تفصیلــی ســاختمان ها طبــق ضوابط 
دســتورالعمل های مربوطــه نخواهــد 
بــود. ثبــت درخواســت مجــوز نیــز بــا 
درخواســت مالــک و معرفــی شــرکت 

مجری امکان پذیر است.

 هادی محضرنیا 
 سرپرست سازمان فاوای شهرداری 

تهران
اپلیکیشــن »تهران من« در دســترس 
شهروندان قرار گرفته است. در سازمان 
فــاوا اطالعــات در 3الیــه دارای نســخه 
پشــتیبان هســتند و اطالعات ســوابق 
پرداخت عــوارض شهرســازی، خودرو، 
امــالک و... مثــل کیف پول شــهروندی 
به طــور کامل حفــظ شــده اســت. ۴00 
سرویس متنوع شــهری در 22منطقه، 
۱23 ناحیه و ســازمان ها و شــرکت های 
وابسته به شهرداری تهران وجود دارند 
و قصــد حملــه ســایبری خارج کــردن 

سرویس ها از مدار خدمت بود.

مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی 
تهــران از امضــای تفاهمنامــه بــا یــک 
شرکت اروپایی برای اورهال قطارهای 
متــرو خبــر داد. مهدی شایســته اصل 
با بیان اینکــه اورهــال 700 واگن مترو 
ضــروری اســت، گفــت: اورهــال ایــن 
واگن ها نیازمند حداقل 2هزار میلیارد 
تومان اعتبار است که درصورت تامین 
در بازه زمانی یک سال و 6ماهه محقق 
خواهــد شــد. ایــن شــرکت قرار اســت 
۱00میلیــون یــورو فاینانــس خارجــی 
بــرای مترو فراهــم کنــد، اما ابتــدا باید  
۱5درصــد قــرارداد پرداخــت شــود. 
همچنیــن این شــرکت اعــالم آمادگی 
کرده کــه در حل مشــکالت گیربکس 
لوکوموتیوهــا، ارتقــای قطارها و خرید 

قطعات  کمک فنی و مهندسی کند.

700
واگن

خیابــان ۱7شــهریور تا یــک مــاه آینده 
زیر بــار ترافیکی خواهد رفــت و به طور 
کامــل آســفالت می شــود. به گفتــه 
زینــب عبــادی، معــاون حمل ونقــل 
و ترافیــک شــهرداری منطقــه ۱2 ایــن 
خیابــان در فاصلــه بین میدان شــهدا 
تا امام حسین)ع( برای تردد خودروها 
بازگشــایی می شــود. بازگشــایی یــک 
مسیر در اطراف پالزای امام حسین)ع( 
عمومــی  حمل ونقــل  تــردد  بــرای 
ماننــد اتوبوس هــا انجــام می شــود و 
سنگفرش ها برای تردد بهتر برداشته 

خواهند شد.

یک
ماه

 اقتصاد شهری در نمایشگاه 
شهرهای خواهرخوانده

سخنگوی شــهرداری تهران جزئیات برگزاری 
نمایشگاه شــهرهای خواهرخوانده و توانمندی 

مدیریت شهری را تشریح کرد.
عبدالمطهر محمدخانی، ســخنگوی شهرداری 
تهران در نشســتی درباره نمایشــگاه شهرهای 
خواهرخوانده و توانمندی مدیریت شهری، گفت: 
این نمایشگاه 12 تا 1۷تیر در بوستان گفت وگو 
برگزار می شود و اولویت برگزاری مسئله اقتصاد 
شهری، جذب ســرمایه گذاری و صدور خدمات 

است.
وی ادامه داد: بخشی از این نمایشگاه به موضوع 
توانمندی های شهرداری تهران اختصاص خواهد 
داشت. همچنین بخشی نیز برای رونمایی اسناد 
تاریخی شهر و شــهرداری  تهران درنظر گرفته 
شده است. سخنگوی شــهرداری تهران با اعالم 
اینکه شــهرداران یا مدیران، معاونان و سفرای 
1۸شــهر خواهرخوانده تهران در این نمایشگاه 
حضور خواهند داشت، افزود: غرفه های مربوطه 

به سفارتخانه ها ارائه خواهد شد.
محمدخانی ادامه داد: پنل های تخصصی درباره 
موضوعات شهری، رسانه، کمپین، برندینگ و... 

نیز در این نمایشگاه خواهیم داشت.
وی گفــت: هدف گــذاری در ایــن نمایشــگاه 
روی نخبــگان، اهالی رســانه، تصمیم گیران و 
تصمیم سازان است که بگوییم چه اقداماتی انجام 

گرفته و چه اقداماتی در دستورکار است.

نقل قول خبر

عدد خبر

عکس خبر

 خبر

محالت

معلوالن نیاز به داروی روح دارند
نرگس َگمینی، فعال اجتماعی معلوالن در زمینه فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

برخی از افراد فکر می کنند معلوالن نیاز به دارو دارند، اما آنها نیاز به داروی روح دارند. این افراد 
بیش از هر چیزی نیازمند شادی هستند و اگر مناسب سازی به درستی انجام می شد، امروز بخش 
زیادی از معلوالن منزوی و خانه نشین نبودند. همچنین ضرورت دارد باتوجه  به محدودیت ها 
و شرایط جسمانی معلوالن این برنامه ها در محالت به طور مســتمر اجرا شود تا افراد دارای 

معلولیت به لحاظ شادی و نشاط اشباع شوند و اعتمادبه نفس شان افزایش یابد.

مکث

شکوفایی استعدادهای نهفته
 علی کخجام

مبدع استندآپ کمدی توان یابان 
در ایران

مهم تریــن هــدف جشــنواره، 
نشان دادن اســتعداد افراد دارای 
معلولیت در حوزه استند آپ کمدی 
است؛ چراکه تا کنون به این موضوع 
توجه خاصی نشده است و بنا داریم 
از طریق برگزاری چنین برنامه هایی، 
عالوه بر کشف اســتعدادها، آن را 
شکوفا کنیم و این فرصت را به وجود 
بیاوریم که بتوانند با سایر کمدین ها 
رقابت کنند. تمام معلوالن جسمی 
و حرکتی و افراد نابینــا و کم بینا 
توانایی تبدیل شــدن به کمدین را 
دارند و نیاز است متولیان این امر در 
کنار هم قرار بگیرند و حمایت کنند.

مکث

 برنامه های ویژه 
برای هموارسازی معابر

400کیلومتر پیاده روی شهر تهران تا پایان سال 
مناسب سازی می شود

مدیریت شهری فعلی تهران در توجه به یکی از نیازهای اصلی 
جامعه افراد دارای معلولیت و توان یابان، مناسب سازی معابر 
را هم در دستور کار قرار داده اســت. به گزارش همشهری، 
حامد ســلیمی، سرپرســت اداره کل معماری و ساختمان 
شهرداری تهران اعالم کرده مناسب سازی  تمامی معابر شهر 
تهران به 13هزار میلیارد تومان بودجــه نیاز دارد. او درباره 
مشکالتی که مناسب سازی  شهر تهران در سنوات گذشته 
داشته اســت، گفت: »یکی از مشکالت مناسب سازی  معابر 
در سنوات گذشته اســتفاده از کف پوش بی کیفیت بود که 
تردد را برای اقشــار خاص و بانوان مشکل کرده بود. در این 
زمینه هماهنگی هایی با معاونت فنی و عمرانی شــهرداری 
تهران صورت گرفته و ابالغات الزم در این خصوص از سوی 
آن معاونت به مناطق 22گانه صادر شــده اســت.« بر این 
اساس، نمی توان انتظار داشت که تمامی معابر و پیاده روهای 
پایتخت در دوره ای کوتاه مناسب سازی شوند. با این حال اگر 
اقدامات طبق برنامه پیش برود تا افق1410 همه معابر تهران 
مناسب سازی شده تلقی می شوند. برای امسال نیز شهرداری 

برنامه ویژه ای را برای مناسب سازی درنظر گرفته است.
  1۵00کیلومتــر طــول معبــر اصلــی معــادل حدود 

3000کیلومتر پیاده رو در تهران باید مناسب سازی  شود.
  3۵00کیلومتــر طــول معبــر فرعــی معــادل حدود 

۷000کیلومتر پیاده رو در تهران باید مناسب سازی شود.
  400کیلومتر طول پیاده روی تهران امسال مناسب سازی  

می شود.
  9فاز بــرای معابر اصلــی و 12فاز برای معابــر فرعی در 

برنامه ریزی مناسب سازی درنظر گرفته شده است.

گزارش2

دل
ا عا

 من
ی/

هر
مش

س: ه
عک

 نتایِج تحلیل و پردازش اطالعات حاصل از وضعیت 
روســازی معابــر پایتخت تــا پایان تیرماه ســال 
1401تکمیل می شــود. این تحلیل نشان می دهد 
که وضعیت آسفالت و روکش معابر تهران در چه وضعیتی قرار دارد، 
آسفالت  کاری چه معابری انجام شده و عملیات اصالح روسازی در 

چه مسیرهایی باید انجام شود.
مدیرعامل سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران در این رابطه 
گفت: »سال 1401، چهارمین سال متوالی انجام برداشت مکانیزه 
در سطح معابر بزرگراهی شهر تهران به شمار می آید.« محمدصادق 

خیرخواه افزود: »ترسیم منحنی اضمحالل برای روکش معابر، یکی 
از دستاوردهای قابل احصای طرح پایش امسال است. شاخص فوق 
که متعاقب حداقل 3دوره برداشــت متوالــی وضعیت معابر قابل 
دستیابی است، امکان پیش بینی عمر آسفالت و اولویت بندی دقیق 
امور بهسازی را فراهم می کند.« به این ترتیب، نتایج حاصل از تحلیل 
و پردازش اطالعات برداشت شــده در اختیار طرح های مدیریت 
بهســازی معابر قرار می گیرد تا عملیات اجرای آن صورت بگیرد. 
در عین حال، 12خیابان مهم شهر تهران در اولویت پایش مکانیزه 
قرار گرفته اند. به گفته مدیرعامل ســازمان مشاور فنی و مهندسی 

شــهر تهران، با توجه به اهمیت ترافیکی این معابر، اجرای هرگونه 
عملیات بهسازی و مرمت دقیقا براســاس نوع و میزان آسیب های 

وارده صورت می گیرد.
پایش مکانیزه و بهره گیری از سیستم روسازی معابر )PMS( عالوه 
بر ارزیابی کارآمد و مؤثر در وضعیت موجود روسازی در شبکه معابر، 
به اولویت بندی دقیق فعالیت های ساخت، ترمیم و بازسازی روکش 
آسفالت می پردازد. در عین حال، تخصیص بهینه بودجه براساس 
میزان اعتبارات، حجم ترافیک و اهمیت معبر، امکان انتخاب بهترین 

زمان و روش ترمیم و نگهداری را فراهم می کند.

طول کل معابر بزرگراهی پایتخت 

560 کیلومتر
4000 کیلومتر- خط )الین(

318 کیلومتر طول کل مسیرهای بی  آرتی 

  363 کیلومتر خط معبر تا پایان سال 1400

   4860 کیلومتر خط معبر تا هشتم تیرماه 1401

معابر بزرگراهی

خطوط اتوبوس تندرو)بی آر تی(

 عملیات پایش مکانیزه کدام معابر 
به پایان رسیده است؟

12معبر مهم حمل ونقلی که در اولویت انجام روکش آسفالت قرار دارند

 وضعیت پایش روکش آسفالت
 از نیمه دوم سال گذشته تا کنون

  خیابان  شهید بهشتی
  شهید مطهری

  آزادی
  امام خمینی)ره(

  انقالب
  جمهوری اسالمی

  دماوند
  دکتر شریعتی

  فدائیان اسالم
  کارگر شمالی
  کارگر جنوبی
  ولیعصر)عج(
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بازار مسکن تهران برای دومین ماه 

مسکن
متوالی در سال جدید با تکانه های 
تورمی سنگین روبه رو بوده و فقط 
در همین 2ماه، میانگین قیمت هر مترمربع زیربنای 
مســکونی 15درصد رشد کرده اســت. این جهش 
تورمی از مهر1399 تاکنون بی سابقه بوده و می تواند 
نشانه جدی برای خروج این بازار از فاز تخلیه حباب 

قیمتی باشد.
به گزارش همشهری، داده های آماری بانک مرکزی 
از تحوالت بازار مسکن شهر تهران در خرداد1۴۰1 
نشان می دهد در این ماه میانگین قیمت هر مترمربع 
زیربنای مســکونی با جهش 8.۴درصدی نسبت به 
ماه قبل به 39میلیون و ۴1۴هزار تومان رســیده و 
همزمان تعداد معامالت خریدوفروش مسکن نیز با 
افزایش 32.3درصدی، 13هزار و 87۴معامله ثبت 
شده اســت. گرچه میانگین قیمت مسکن تهران 
در خردادماه 32.8درصد باالتر از خرداد ســال قبل 
بوده و همچنان 23.8واحد درصد کمتر از نرخ تورم 
نقطه به نقطه مصرف کننده در خردادماه اســت؛ اما 
تعداد معامالت در این بازه یک ســاله 171.9درصد 
بیشتر شده که می تواند نشانه ارزنده شدن مسکن 
در نگاه سرمایه گذاران در ســایه انتظارات تورمی 

پیش رو باشد.

کلنگی ها روی بورس
از سال1391 که رکود بازار مسکن شهر تهران آغاز 
شد تا سال1۴۰1 که انتظار می رفت دوره جدیدی 
از رکود این بازار آغاز شود، سهم واحدهای نوساز و 
با عمر کمتر از 5ســال از کل معامالت این بازار به 
حدود نصف کاهش پیدا کرده اســت اما در مقابل 
ســهم واحدهای با عمر بیش از 2۰سال که چندان 
برای سکونت جذاب نیستند حدود 3.5برابر افزایش 
داشته است. در سال 1392تقریبا 6۰درصد معامالت 
مســکن تهران به واحدهای با عمر کمتر از 5سال 
اختصاص داشت و ســهم واحدهای با عمر بیش از 
2۰سال به 6درصد می رســید اما در خرداد1۴۰1 
سهم نوسازها به 3۰درصد و سهم واحدهای قدیمی 
به باالی 2۰درصد رسیده است. این آمارها جدای از 
اینکه از ناتوانی قدرت خرید در مقابل جهش قیمت 
مسکن و کوچ ناگزیر خریداران به واحدهای قدیمی تر 

و ارزان تر حکایت دارد، نشانه آشکاري از افول تولید 
مسکن شهری است که عمال با کاهش عرضه مؤثر 
بازار، راه را برای افزایش عطش تقاضا باز کرده است. 
به گزارش همشهری، بررســی آمارهای مربوط به 
تورم نهاده های ساختمان های مسکونی شهر تهران 
حاکی از این است که حتی در دوره رکود نسبی بازار 
مسکن، روند رو به رشــد قیمت نهاده ها ادامه پیدا 
کرده و همزمان با رشد هزینه های دستمزد، عوارض 
و...، میانگین قیمت ســاخت هر مترمربع زیربنای 
مسکونی در شــهر تهران را تا ۴برابر در 3سال اخیر 
افزایش داده است. البته در شهر تهران سهم زمین از 
قیمت فروش مسکن چنان باالست که حتی افزایش 
3برابری هزینه ساخت نیز قادر نیست جهش های 
متولی قیمت مسکن را توجیه کند اما به هرحال، این 
مسئله یکی از محرک های موج های تورمی مسکن 

محسوب می شود و نمی توان آن را نادیده گرفت.

شکاف قیمتی مسکن تهران
آمارهای منتشر شده از اداره بررسی ها و سیاست های 
اقتصادی بانک مرکزی نشان می دهد در معامالت 
بازار مســکن شــهر تهران خرداد 1۴۰1، باالترین 
میانگین قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی در 
میان مناطق 22گانه شــهرداری تهران به منطقه 
یک اختصاص داشــته و میانگین قیمت مسکن در 
این منطقه با 22.3درصد نســبت به ســال قبل به 
حوالی 81میلیون و 1۰۰هزار تومان رسیده است. 
در مقابل پایین ترین قیمت مســکن شهر تهران به 

منطقه 18تعلق داشته و میانگین قیمت مسکن در 
این منطقه با رشــد 39.9درصدی به 19میلیون و 
589هزار تومان رسیده است. با این حساب، شکاف 
میان گران ترین و ارزان ترین مناطق شهر تهران از 
نظر میانگین قیمت مسکن در خردادماه امسال، به 
۴.1۴برابر رسیده است. به گزارش همشهری، بررسی 
آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد در خردادماه 
نیز مانند اردیبهشت، شتاب رشد قیمت مسکن در 
مناطقی از تهران که نسبت به سایر مناطق ارزان تر 
محسوب می شوند، بیشتر از مناطق اعیان نشین و 
گران شهر بوده است. این مسئله می تواند حاکی از 
این باشــد که جهش های متوالی قیمت مسکن در 
شــهر تهران، حتی متقاضیان سرمایه گذاری را نیز 
ناتوان کرده و آنها را به سمت خرید خانه های ارزان تر 

در مناطق پایین دست سوق داده است.

شاخص های آماری معامالت مسکن
بررسی بازار مسکن شهر تهران در خردادماه1۴۰1 
براســاس توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی 
معامله شــده نشــان می دهد به لحاظ مســاحت، 
واحدهای مســکونی با ســطح زیربنــای کمتر از 
8۰مترمربع، سهمی معادل 53.7درصد از معامالت 
انجام شــده را به خود اختصاص دادنــد. با توجه به 
مقتضیــات بازار مســکن، بخش عمــده تقاضاي 
مصرفی مســکن که البته تعداد آنها در مقایسه با 
خریداران ســرمایه گذاری چندان باال نیســت، به 
همین واحدهای زیر 8۰مترمربع مربوط می شــود.  

همچنین آمارها حاکی از این است که 57.3درصد 
واحدهای مســکونی در این ماه با قیمتی کمتر از 
متوسط قیمت شهر معامله شــده اند و 53.8درصد 
از معامالت نیز به واحدهای مســکونی با ارزش هر 
واحد کمتر از 3میلیارد تومان اختصاص داشته است. 
از نگاهی دیگر، توزیع تعداد معامالت انجام شــده 
برحسب مناطق مختلف شــهر تهران در خردادماه 
سال1۴۰1 حاکی از آن اســت که از میان مناطق 
22گانه شهر تهران، منطقه5 با سهم 1۴.۴درصدی از 
کل معامالت، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه 
را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق2 و 
1۰ به ترتیب با سهم 9.6 و 9درصدی از کل معامالت 

انجام شده در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

اجاره بهای مسکن زیر ضرب تورم
بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران 
و کل مناطــق شــهری در خردادماه ســال1۴۰1 
نشــان دهنده رشــد به ترتیــب معــادل ۴6.5 و 
51.2درصدي نسبت به ماه مشابه سال قبل است. 
طبق اعالم بانک مرکزی، در خردادماه رشد ماهانه 
شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران معادل 
2.7درصد و در کل مناطق شــهری معادل 3درصد 
برآورد شده است. در شرایط فعلی، براساس مصوبه 
سران قوا، قراردادهای اجاره سررسید شده در صورت 
تمایل مستأجر برای ادامه سکونت، به صورت خودکار 
برای یک سال دیگر تمدید می شود و حداکثر افزایش 
قیمت مجاز برای این قراردادها نیز در شــهر تهران 
معادل 25درصد و در ســایر نقاط شــهری معادل 

2۰درصد تعیین شده است.
 با توجه بــه آمارهای بــازار اجــاره در خردادماه، 
مســتأجران با مصوبه ســران قوا در شــهر تهران 
21.5واحد درصد از تورم فعلی بازار را دور می زنند 
و مستأجران سایر شهرها از تن دادن به 31.2واحد 
درصد از تورم فعلی بازار اجاره بهای مســکن معاف 
می شــوند. البته اختالف حدود 1۰۰درصدی نرخ 
تعیین شده برای تمدید اجباری قراردادهای اجاره 
با تورم واقعی این بازار، می تواند یک عامل قوی برای 
دور زدن قانون و رعایت نشدن مصوبه سران قوا نیز 
باشد که متولیان باید تمهیداتی برای خنثی سازی 

آن بیندیشند.

172درصدافزایشمعامالتمسکندریکسال
میانگین قیمت هر مترمربع  آپارتمان در تهران به حدود ۴۰ میلیون تومان رسیده است

افزایش قیمت، مصرف آرد صنف و صنعت را ۴۰درصد کاهش داد
تغییر ذائقه در بازار آرد

براســاس آمار شــرکت بازرگانی دولتی ایران، میزان 

بازار
فروش سامانه گندم صنف و صنعت در اردیبهشت ماه 
امسال 6۰هزار تن کاهش یافته و به 85هزارو235تن 
رسیده؛ درحالی که اردیبهشت1۴۰۰ این میزان 1۴6هزارو298تن بود 
و مقایسه 2رقم از کاهش ۴2درصدی مصرف حکایت دارد؛ کاهشی که 
در اطالعیه شرکت بازرگانی دولتی با عنوان صرفه جویی از آن یادشده 

است.
 قیمت آرد برای صنایع تا ســال قبل کیلویی 27۰۰تومان اعالم شده 
بود که تا پایان سال تا 5هزار تومان نیز افزایش یافت، اما از اردیبهشت 
امسال در پی اعالم نرخ جدید خرید تضمینی گندم، قیمت این محصول 
برای صنف و صنعت با هدف پیشــگیری از خروج آرد از سامانه توزیع 
اصالح شد و به کیلویی 15 تا 16هزارو9۰۰تومان افزایش یافت. در پی 
این تغییرات، قیمت محصوالت صنایع وابسته به آرد ازجمله ماکارونی 
و تولیدات صنایع بیسکوئیت و شیرینی نیز رسما افزایش یافت و میزان 

تقاضا در بازار دستخوش تغییراتی شد. 
به اعتقاد فعاالن بازار، اغلب محصــوالت صنایع غذایی در 2ماه اخیر با 
کاهش تقاضا مواجه بوده اند که بخش زیادی از آن به رشد قیمت کاالها 

برمی گردد و گرچه در بخش هایی مثل مصرف نان می توان صرفه جویی و 
کاهش هدررفت را تابعی مثبت از رشد قیمت دانست یا در نگاه به صنایع 
آردبر، کاهش قاچاق را مورد توجه قرار داد، اما نمی توان از کنار اثرات 

کاهش تقاضا و به تبع آن کاهش تولید صنایع آردبر به آسانی گذشت.

بازار شیرینی و بیسکوئیت کوچک شده است
دبیر انجمن صنفی صنایع بیسکوئیت، شیرینی و شکالت در گفت وگو 
با همشهری میزان مصرف آرد این صنعت را در شرایط عادی 7۰۰هزار 
تن در سال اعالم کرد و افزود: پس از تغییر و تحوالت 2ماه اخیر شامل 
افزایش قیمت آرد و تغییر نــرخ ارز که منجر به افزایش قیمت روغن و 
شــکر برای صنایع شــد، بازار ما چه در داخل و چه در بخش صادرات 
به شدت کوچک شده و طبیعتا میزان مصرف آرد نیز به همین نسبت 
کاهش یافته است. جمشید مغازه ای افزود: هنوز آمار دقیقی از تولید 
فعلی صنایع احصا نشــده و به همین دلیل نمی توان برآورد دقیقی از 
میزان آرد موردنیاز صنعت پس از تغییرات اخیر داشــت؛ چون کار به 
جایی رسیده که کارخانه ها براساس سفارش های موجود تولید انجام 
می دهند و نه براساس برنامه ریزی های مبتنی بر تامین بازار و صادرات؛ 
بر همین اساس زمان می برد تا مشخص شود کل نیاز صنعت چه میزان 
است و این کاهش تولید چه اثراتی خواهد داشت؟ از کل تولیدات صنایع 

بیسکوئیت و شیرینی 6۰درصد محصوالت مبتنی بر آرد هستند. 
به گفته دبیر انجمن صنفی صنایع بیسکوئیت، شیرینی و شکالت کشور، 
بیشترین مقدار تولیدات این صنایع چه در داخل کشور و چه محصوالتی 
که بازار صادراتی دارند، کاالهایی مثل بیســکوئیت، انواع ویفر و انواع 
کیک ها هستند که آرد ماده اولیه آنها به حســاب می آید و اگر میزان 

دولتکاهشفروشسامانهگندمصنفوصنعتدر
مقایسهباسالقبلراناشیازصرفهجوییمیداند،

اماصنایعازافتتولیدمیگویند

حل چالش تامین برق با ابزار مالی
 احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، در توییتی 
خبر از تصویب دستورالعمل انتشار گواهی 

صرفه جویی انرژی در شورای بورس داد.
افزایش مصرف برق و ناترازی میزان عرضه 
و تقاضای برق از 2سال پیش موجب شده دولت در فصل تابستان 
برای تامین برق شهری برق صنایع را قطع کند این موضوع به 
اعتراض بسیاری از صنایع منجر شده است. درچنین شرایطی 
یکی از راهکاری های ایجاد تعادل درعرضــه و تقاضای برق با 
توجه به افزایــش مصرف و کمبود برق، انتشــار  گواهی صرفه 
جویی انرژی است که منجر می شود سیاست های صرفه جویی 

در مصرف به یک سیاست تشویقی تبدیل شود.
کارکرد گواهی صرفه جویی انرژی که در دنیــا با عنوان اوراق 
گواهی سفید شناخته می شود، این است که آن دسته از بنگاه ها 
و دستگاه های اجرایی که مصرف انرژی کمتر از استاندارد دارند 
بتوانند میزان مازاد انرژی را که به دلیل بهینه ســازی مصرف 
انرژی، حاصل کرده اند به شرکت هایی که نتوانسته اند هدف هایی 
که بر مبنای استاندارد بهینه ســازی مصرف سوخت و مصرف 
انرژی برایشان تعیین شده اســت، محقق کنند، بفروشند و به 
 نوعی واگذارکنند. درواقع شرکت های دیگرمی توانند نیازمازاد 
خودرا که به دلیل تحقق نیافتن اهداف و انحراف از میزان مصرف 
استاندارد در مجموعه آنها شــکل گرفته از طریق بازار تامین و 

از شرکت هایی که عملکرد بهتری داشته اند، خریداری کنند.
کارشناسان اعتقاد دارند، یکی از روش های بهینه سازی  مصرف 
برق می تواند استفاده ازراهکارهای تشویقی باشد. اوراق گواهی 
صرفه  جویی انرژی در دنیا به عنوان مشــوق افزایش بهره وری، 
افزایش بازده و کاهش مصرف ســوخت به کار گرفته می شود و 
همانطور که از اسم آن مشخص اســت به بهینه  سازی  مصرف 

انرژی و کاهش شدت انرژی منجر می شود.

مظنونان پولشویی در تله
  خبر: با ابالغ رسمی مرکز اطالعات مالی وزارت 
اقتصاد، برای نخستین بار فهرست اشخاص مظنون 
به پولشــویی و مجموعه محدودیت هایی که برای 
ارائه خدمات به این افراد باید اعمال شــوند به نظام 
بانکی ارســال شــد. مهم ترین این محدودیت ها 
عبارت از »محدودیت در ســقف عملیات بانکی«، 
»محدودیــت در ارائــه خدمــات غیرحضوری« و 
»ممنوعیت در پذیــرش وکالت نامه و توقف اجرای 
وکالت نامه های سابق الصدور« هستند. البته طبق 
قانون، اشخاص مظنون می توانند با ارائه مستندات 
قابل راستی آزمایی یا ارائه احکام قضایی مرتبط برای 
خروج از فهرست مذکور اقدام کنند و درصورت تأیید 
مرکز اطالعات مالی وزارت اقتصاد از آن خارج شوند.

  نقد: مرکز اطالعات مالی وزارت اقتصاد حرکتی 
مترقی بــرای انداختن نورافکن شــفافیت بر افراد 
مشکوک به پولشویی انجام داده که هم به سالم سازی 
اقتصاد کمــک می کند و هم ســالمت نظام بانکی 
را افزایش می دهد. در شــرایط فعلی با سختگیری 
قواعد نظام بانکی، امکان انتقال پول های درســت 
بدون ارائه سند وجود ندارد؛ اما همزمان با این اقدام، 
باید نظام بانکی و مجموعه های ناظر در حوزه اقتصاد 
به سالح شناسایی پولشویان مجهز شوند تا نه تنها 
اســتفاده از حســاب های اجاره ای برای متخلفان 
امکان پذیر نباشــد، بلکه راه هایی نظیر استفاده از 
مجتمع های مسکونی به عنوان ابزار انتقال پول سیاه، 
تبادل حجیم رمز ارزها و... نیز از دسترس متخلفان 

اقتصادی خارج شود.

چهره روز

نقد  خبر

 سیستان و بلوچستان 
متورم ترین استان در خرداد ماه

آمار ها نشان می دهد تهرانی ها کمترین میزان تورم 
ماهانه را در خرداد ماه تجربه کرده اند

آمار ها نشان می دهد سطح عمومی قیمت ها در خرداد ماه امسال 
12.2درصد رشد کرده است که در تاریخ اقتصاد ایران کم سابقه 
اســت با این حال این میزان تورم درکل کشور به طور یکسان 
توزیع نشده به طوری که در برخی استان ها میزان تورم فراتر از 

تورم کل کشور بوده است.
به گزارش همشهری، اجرای سیاست حذف ارز ۴2۰۰تومانی 
که از ابتدای ســال جاری هدف گذاری شده بود و در خرداد ماه 
به صورت عملی اجرا شد به رشد تورم ماهانه تا سطح 12.2درصد 
منجر شــد. آنطور که دولت می گوید این میزان تورم ناشی از 
حذف ارز ترجیحی است بنابر این یک تورم تکرار شونده نیست 
و نمی توان انتظار داشت این تورم در ماه های بعد هم ادامه یابد. 
در چنین شرایطی آمار ها نشان می دهد مردم برخی استان ها 
ارقامی فراتر از میانگین تورم عمومی در کل کشور را در خرداد 
ماه تجربه کرده اند.به نظر می رسد ناکارایی سیستم های توزیع 
در برخی اســتان ها یا دور بودن به مراکز تولید ازجمله دالیل 
باال بودن نرخ تورم در برخی اســتان ها بوده اســت. با این حال 
مرکز آمارگزارش مســتقلی درباره عوامل متغیر بودن تورم در 

استان های مختلف کشور ارائه نکرده است.

تورم استانی
آمارهانشان می دهد از مجموع 31استان کشور میزان تورم در 
21استان بیش از 12.2درصد، یعنی بیشتر از میانگین تورم در 
کل کشور بوده و به معنای آن اســت که 68درصد از استان ها 
تورمی بیــش از 12.2درصد را تحمل کرده انــد. به طور مثال 
سطح تورم ماهانه در استان سیستان و بلوچستان در خرداد ماه 
18درصد بوده و این استان بیشترین میزان تورم را در خرداد ماه 
داشته است. همچنین شهروندان استان های خراسان شمالی، 
آذربایجان غربی به ترتیــب 17.9و 17.1درصد تورم را تجربه 
کرده اند.سطح عمومی قیمت ها در خرداد ماه در استان های چهار 
محال بختیاری، کردستان و خراســان رضوی هم بین 15.6تا 
16.3درصد بوده اســت. کمترین میزان تورم ثبت شده در کل 
کشور مربوط به اســتان تهران بوده که سطح عمومی قیمت ها 
8.9درصد رشد کرده است. بوشهر و کهگیلویه و بویر احمد هم از 
دیگر استان هایي بودند که در خرداد ماه امسال با کمترین میزان 

تورم مواجه بودند.

تورم خوراکی ها
داده های مرکز آمار نشان می دهد در خرداد ماه امسال بیشترین 
فشــارتورمی از محل کاالهای خوراکی به مردم وارد شده زیرا 
سیاست های حذف ارز ترجیحی در گام اول محصوالتی را شامل 
شده است که عمدتا در دسته کاالهای خوراکی قرار می گیرند. 
در این میزان تورم خوراکی ها در برخی استان ها بیشتر از سایر 
استان های دیگر بوده اســت.طبق اندازه گیری های مرکز آمار 
تورم خوراکی ها در خرداد ماه امسال 25.۴درصد بوده است اما 
در 17استان سطح عمومی کاالهای خوراکی و آشامیدنی بیش 
از میانگین کل کشور رشد کرده است.این اطالعات نشان می دهد 
کاالهای خوراکی در استان خراسان شمالی بیشترین رشد را در 
مقایسه با کل کشور داشته است و تورم ماهانه کاالهای خوراکی 

در این استان به 35درصد رسیده است.
بعد از خراسان شمالی، استان آذر بایجان غربی با 32.7درصد، 
لرستان با 29.5درصد و سیســتان و بلوچستان با 29درصد در 
رتبه های بعدی قرار گرفته اند. همچنین استان های کهگیلویه 
و بویر احمد با 18.1درصد تورم در بخش خوراکی ها کمترین 
میزان تورم را خرداد ماه امسال داشته است که در نوع خود ارقام 

باالیی محسوب می شود.

تورم غیرخوراکی
گزارش های رســمی مرکز آمار نشــان می دهد سطح عمومی 
تورم در بخش کاالهای غیرخوراکی و خدمــات در خرداد ماه 
بسیار کمتر از تورم خوراکی بوده است. این اطالعات بیانگر آن 
است که سطح عمومی قیمت کاالهای غیرخوراکی و همینطور 
خدمات در خرداد ماه امســال ۴.۴درصد نسبت به اردیبهشت 
افزایش یافته است با این حال در 21استان میزان تورم کاالهای 
غیرخوراکی و تورم بیش از تورم کل کشــور بوده است. اگرچه 
طبق داده های مرکز آمار میزان تــورم کاالهای غیرخوراکی و 
خدمات بســیار کمتر از تورم کاالهای خوراکی است اما طبق 
ادبیات اقتصادی در محدوده مطلوبی ارزیابی نمی شود. آمار ها 
نشان می دهد استان زنجان از نظر تورم کاالهای غیرخوراکی 
با 8.6درصد افزایش درصدر کشــور قرار گرفته است. بعد از آن 
اســتان های چهار محال بختیاری و مرکزی به ترتیب با 8.3و 

6.1درصد در جایگاه بعدی قرار گرفته اند.

نرخ تورم ماهانه استان های کل کشور به تفکیک کاالهای خوراکی و 
غیرخوراکی در خرداد ماه- ارقام به درصد

غیر خوراکی و خوراکیاستان
کل خدمات

24.38.614.9زنجان
25.68.316.3چهار محال و بختیاری

26.26.114.7مرکزی
24.85.812.1گیالن
23.75.813.3ایالم

27.25.715.7کردستان
24.35.614.7اردبیل

355.317.9خراسان شمالی
27.75.315.6قزوین

18.15.310.9کهگیلویه و بویر احمد
20.45.211.2مازندران

295.118سیستان و بلوچستان
27.75.114.3فارس

21.7511.2قم
27.64.915.3کرمان

22.94.912.9کرمانشاه
25.94.813.8خراسان جنوبی
32.74.717.1آذربایجان غربی

28.44.714.3همدان
28.34.714.3گلستان

25.14.711.9البرز
27.94.313.5آذربایجان شرقی

29.54.215.2لرستان
25.94.211.7اصفهان

27.84.115.6خراسان رضوی
24.63.913.1یزد

22.63.98.9تهران
27.43.413.8سمنان

23.43.311.9هرمزگان
242.411.8خوزستان

0.59.3-22.4بوشهر

تورم

تاالر شیشه ای

  روند شاخص  کل بورس تهران در روز گذشته 
شاخص کل بورس تهران در مبادالت دیروز 719واحد، معادل 
۰.۰5درصد نزول کرد و بــه یک میلیون و513هزارو715واحد 
رســید اما شــاخص کل هــم وزن بــا 389واحد رشــد به 

۴21هزارو۴82واحد رسید.

  ترکیب دیروز معامالت بازار سهام 
در مبادالت روزگذشته سهامداران حقیقی 2هزارو51۰میلیارد 
تومان ســهام خریدند اما در مقابل حجم فروش ســهامداران 
حقیقی به 2هزارو9۴6میلیارد تومان رسید. سهامداران حقیقی 

دیروز ۴36میلیارد تومان نقدینگی از بازار سهام خارج کردند.

  تراز صعود و نزول در بازار سهام 
در مبادالت دیروز بازارسرمایه، قیمت سهام 3۰2شرکت رشد 
و 278شرکت کاهش یافت. قیمت سهام 26شرکت هم تغییر 

نکرد.

  ارزش بازار سهام 
ارزش کل ســهام شــرکت های حاضر در بورس و فرابورس در 
مبادالت دیروز 5هزارمیلیاردتومان نزول کرد و به 7116هزار 
میلیارد تومان رســید. ارزش دالری کل بازار ســهام ایران با 
توجه به قیمت روز گذشته هردالر آمریکا دربازار تهران، که در 
محدوده 3۰هزارو8۰۰تومان دادوستد شد، هم اکنون معادل 

231میلیاردو۴۰میلیون دالر است.

  ارزش معامالت بازار سرمایه
در مبادالت دیروز 9هزارو356میلیارد تومان اوراق بهادار دربازار 
سرمایه دادوستد شد که از این میزان 3هزارو۴73میلیارد تومان 
به معامالت خرد سهام و بقیه به اوراق بدهی و معامالت عمده 
اختصاص یافت. این ارقام نشان می دهد ارزش کل معامالت خرد 
در داد و ستد های روز گذشته 22میلیارد تومان معادل ۰.6درصد 

رشد کرده است.

تولید سال گذشته را مالک قرار دهیم، از مجموع یک میلیون و8۰۰هزار 
تن تولید، 6۰درصد مربوط به محصوالت آردی بوده است. او با اشاره به 
حذف مزیت قیمت در صادرات از کاهش استقبال از خرید محصوالت 
ایران به دلیل رشد قیمت خبر داد و افزود: رشــد قیمت مواداولیه در 
بهای تولیدات ما اثر گذاشــته و امکان رقابت را برای تولیدکنندگان 

کاهش می دهد. 
به گفته مغازه ای، از بهمن ماه ســال گذشــته این صنعت با مشکالت 
زیادی در زمینه تامین روغن و شکر مواجه بوده و از اردیبهشت نیز بعد 
از اصالح نرخ ارز ترجیحی، هزینه های صنایــع با افزایش چندبرابری 
قیمت مواداولیه بسیار باال رفت؛ به طور مثال روغن 215هزار تومانی به 
یک میلیون و 2۰۰هزار تومان رسید. این نیاز به نقدینگی فراوانی دارد 
که در توان خیلی از کارخانه ها نیست و باید سرمایه  در گردش واحدهای 

تولیدی افزایش یابد.

 نان فانتزی؛ 50درصد کاهش تولید 
نان های فانتزی با تغییر نرخ آرد از دریافت آرد یارانه ای محروم شدند. 
این در حالی بود افزایش تولید و مصرف نان های صنعتی در برنامه های 
توسعه کشور مورد توجه قرار گرفته بود. رئیس اتحادیه تولیدکنندگان 
نان های فانتزی حجیم و نیمه حجیم تهران در گفت وگو با همشهری، از 
کاهش تولید نان فانتزی خبر داد و گفت: تقاضا برای نان های حجیم در 
یک ماه ونیم اخیر به دلیل افزایش قیمت به شدت کاهش یافته و بسیاری 
از اغذیه فروشی ها به مصرف نان سنتی به ویژه نان لواش روی آورده اند.

 محمدجواد کرمی ضمن مثبت خواندن اصالحات نرخ ارز و هدفمندی 
یارانه، یکســان نبودن رفتار با نانوایی های فانتــزی در تغییرات اخیر 
را آسیب زا دانست و افزود: مستثنا شــدن فانتزی پز ها از دریافت آرد 
یارانه ای در حالی است که کل مصرف آرد این بخش 5۰۰هزار تن در 
سال است که در مقایســه با مصرف 7.5میلیون تنی نان سنتی ناچیز 
است. به گفته کرمی، تولید نان حجیم و نیمه حجیم صنعتی در یک ماه 

گذشته به نصف رسیده است.

روندمیانگینقیمتمسکنشهرتهرانازسال1392تا1401
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»هناس« 2میلیاردی شد
معضل سینمای ایران در این روزها، بیش از کیفیت فیلم ها، 
اظهارنظرهای ســینماگران و مســئوالن، نحوه ورود پول 
به ســینما و بی میلی مردم به ســینما رفتن، قیمت بلیت 
سینماست. درست است که همه  چیز طی چند ماه گذشته 
بسیار گران شــده و قیمت ها ســر به فلک گذاشته و مردم 
همچنان ناچار بــه پرداخت هزینه های ضــروری زندگی 
هستند، ولی واقعیت این است که ســینما هزینه ضروری 
محسوب نمی شود. قیمت بلیت به سرآمد مشکالت سینمای 
ایران بدل شده و ریزش 6میلیون نفری مخاطب در فصل بهار 
نسبت به سال1398 و حتی سال های قبل از آن را به دنبال 
داشته است. باالخره طرح شناور کردن قیمت بلیت سینماها 
راه افتاد تا شاید ســینما از اغما خارج شود و مردم راحت تر 
برای سینما رفتن دست به جیب شوند. ظاهرا این طرح درباره 
فیلم »هناس« ساخته حسین دارابی جواب داده و این فیلم 
با جذب ۲۷هزارو۵1۴ تماشاگر در هفته اخیر، سومین فیلم 

پرمخاطب هفته گذشته بوده است.
فیلم ســینمایی »هناس« به کارگردانی حســین دارابی و 
تهیه کنندگی محمدرضا شفاه که از 18خرداد اکران خود را در 
سینماهای سراسر کشور آغاز کرده است، در هفته سوم اکران 
و پس از اجرای طرح شــناوری بلیت توانست بعد از ۲ فیلم 
»انفرادی« و »علف زار« و با جذب ۲۷.۵1۴تماشاگر در هفته 
اخیر، رشــد ویژه ای در تعداد مخاطبان داشته باشد و عنوان 
سومین فیلم پرمخاطب هفته را به دست آورد. »هناس« که 
با برداشتی آزاد به روایت زندگی شهید داریوش رضایی نژاد از 
شهدای ترور هسته ای می پردازد، با جذب ۷۰هزار تماشاگر 
در سینماها و 8۵۰۰هزار تماشاگر در اکران های سیار، از مرز 
فروش ۲میلیارد تومان عبور کــرد. البته نباید فراموش کرد 
که فروش ۲میلیاردی در وضعیت کنونی اقتصادی مســلما 
به معنای سوددهی نیســت و هنوز راه زیادی باقی مانده تا 
این فیلم بتواند حتی سرمایه اولیه خود را بازگرداند و بعد به 
سود برسد. قاعدتا مناسبات اقتصادی هزینه تولید فیلم ها را 
هم افزایش داده و فیلم ها برای سوددهی باید راه درازتری را 
بپیمایند. طرح شناوری بلیت ســینماهای حوزه هنری که 
حدود ۲هفته پیش به صورت آزمایشــی با فیلم ســینمایی 
»ِهناس« آغاز بــه کار کرد، در مدت کوتاهی موجب رشــد 
8۵درصدی مخاطبان این فیلم شــد و در همین راستا فیلم 
سینمایی »بدون قرار قبلی« هم به این طرح نوین پیوست. 
در این طرح، قیمت بلیت فیلم ها براساس ۴فاکتور هفته و روز 
نمایش فیلم، نوع فیلم، کیفیت سالن و ساعت تماشای فیلم 
ارزش گذاری می شوند و مخاطبان می توانند با تنوع قیمتی 
مختلف و ارزان تری به سینما بروند. اکران »هناس« با بازی 
مریال زارعی در نقش همسر شهید رضایی نژاد و بهروز شعیبی 
در نقش شهید داریوش رضایی نژاد هم اکنون در سینماهای 

سراسر کشور ادامه دارد.

اکران

 دستمزد بازیگران و بازیکنان فوتبال آنقدر باال 
رفته که بشود نجومی بگیر خواندشان. البته نه 
همه بازیگران و نه همه فوتبالیست ها. در حوزه 
فیلم و البته ســریال، گروهی که ستاره نامیده 
می شوند دستمزدهای باال می گیرند. درحالی که 
بســیاری از بازیگران با مبالغی بسیار پایین تر 
جلوی دوربین می روند. این در همه جای دنیا 
هم هست که مثال تام کروز دستمزدی نجومی 
دریافت کند. تفاوت در اینجاست که دستمزد 
 تام کروز بــرای تهیه کننده توجیــه اقتصادی

 دارد.
 سوپراســتار به واســطه درآمــدی که نصیب 
کمپانی ســازنده می کنــد دســتمزد باالیی 
می گیرد. همانطور که برای دســتمزد سنگین 
رونالدو چنین توجیهی وجــود دارد. در اینجا 
اما در مورد بســیاری از دســتمزدهای کالنی 
که در فیلم ها و به خصوص سریال های نمایش 
خانگی پرداخت می شود توجیه اقتصادی وجود 
ندارد. باشگاهی که درآمد فوتبالی اش در برابر 
هزینه هایش ناچیز است و از برکت وجود معدن 
یا کارخانه ای ارتزاق می کند، می تواند هر سال 
نرخ تورم را در پرداخت دستمزد فوتبالیست ها 

باال ببرد. سرمایه گذاری هم که با اهداف نامعلوم 
وارد عرصه فیلم و سریال می شود بدون منطق 
اقتصــادی دســتمزدهای نجومــی پرداخت 

می کند، بی  آنکه بازگشت سرمایه برایش مسئله 
باشد. مسئله دستمزدهای نجومی ستاره های 
ســینما و فوتبال، نه بازیگران و فوتبالیست ها 

که اقتصاد غیرشــفاف اســت؛ اقتصــادی که 
حجم عظیمی از ســرمایه های در گردش آن 
به دالیل مختلف وارد عرصه سرگرمی سازی  و 

باشگاه داری می شود. 
نتیجه اینکه آنها که سلبریتی نامیده می شوند 
روزانه دستمزدی می گیرند که یک فرد عادی 
ممکن اســت در طول 6 ماه چنیــن مبلغی را 
دریافت کند. قرار نیســت دســتمزد ســتاره 
سینما با یک کارمند برابر باشد ولی این میزان 
اختالف ســطح و این دســتمزدهای عجیب و 
غریب که اخبارش هم مدام در رسانه ها بازنشر 
می شــود، باید قابل توجیه باشــد که نیست. 
وقتی سریالی کل درآمدش به اندازه یک پنجم 
ســرمایه صرف شــده در آن هم نیست، یعنی 
دســتمزدهای نجومــی اشــتباهی پرداخت 
شــده.  وقتی محبوبیتی در کار نیست، طبیعتاً 
 نبایــد از دســتمزدهای نجومی هــم خبری

 باشد. 
همانطور هم هر فوتبالیست متوسطی نباید با 
رقم های عجیب و غریب قرارداد ببندد. خروج 
از چنین شرایطی نه دست مدیران که برعهده 
تصمیم گیرانی اســت که باید اقتصاد ایران را 
شفاف کنند؛ اقتصاد که شفاف شد همه  چیز در 
قالب نظام عرضه و تقاضا معنا می یابد و آن وقت 
است که می شــود گفت »هر چقدر می گیرند 

نوش جانشان.«

میلیاردهای تلف شده در سینما و فوتبال
بازهم دستمزدهای نجومی بازیگران و بازیکنان جنجال ساز شده است

فهیمه پناه آذرسینما
روزنامه نگار

بار دیگر »معرکه در معرکه «

سیاوش طهمورث قصد دارد نمایش »معرکه در معرکه« را ۲دهه 
پس از نخستین اجرا، بار دیگر از نیمه دوم مرداد سال جاری روی 
صحنه ببرد. سیاوش طهمورث بازیگر و کارگردان با سابقه تئاتر 
درباره فعالیت تئاتری خود در سال جاری، به مهر گفت: قصد 
دارم نمایش »معرکه در معرکه« را که بیش از ۲دهه از نخستین 
اجرای آن می گذرد بار دیگر روی صحنه ببرم. وی با اشــاره به 
اینکه سالن اجرای جدید »معرکه در معرکه« به زودی مشخص 
می شود، درباره زمان مدنظر برای اجرای این  اثر افزود: قرار است 
نیمه دوم مرداد نمایش را روی صحنه ببریم. طهمورث درباره 
تغییرات مدنظر در اجرای جدید »معرکه در معرکه«، یادآور 
شد: در متن و شــیوه اجرای نمایش تغییری ایجاد نشده ولی 

گروه بازیگران نمایش تغییر کرده اند.

کتاب

جشنواره

نمایش

جست وجو برای اثر گمشده فروزانفر 

نشانه هایی از اثر گمشده استاد بدیع الزمان 
فروزانفر به تازگی به دست آمده. مدیرعامل 
»خانه دانش و فرهنگ زریاب« به ایسنا 
گفته اســناد جدیدی از آرشیو سازمان 
اسناد و کتابخانه ملی ایران به دست آمده 
که نشان می دهد ۷3ســال قبل، مقاالت شمس تبریزی در 
8۰۰صفحه توســط بدیع الزمان فروزانفــر تصحیح و تدوین 
شده و به وزارت فرهنگ وقت تحویل داده شده است. حسین 
حسن زاده گفته این اسناد توسط پژوهشگراِن سازمان مردم نهاد 
»خانه دانش و فرهنگ زریاب« از آرشــیو ســازمان اسناد و 

کتابخانه ملی ایران به دست آمده است.

2ایرانی در اسکار 

۲ایرانی به عضویت آکادمی اسکار درآمدند.
به گزارش همشــهری، آکادمی علوم و هنرهای ســینمایی 
آمریکا، اسکار 39۷دســت  اندر کار سینما از سراسر جهان را 
برای عضویت در آکادمی دعوت کرده که نام امیر جدیدی در 
میان بازیگران و فیروزه خسروانی در میان مستندسازان دیده 
می شــود. از تعداد 39۷فرد دعوت شده، ۴۴درصد زن بوده، 
۷1نفر پیش از این نامزد دریافت جایزه اسکار بوده و 1۵نفر 

هم این جایزه را دریافت کرده اند.

تکذیب رقم اعالم شده برای تولید »برادران لیال « توسط نوروزبیگی 
بعد از بازگشت سازندگان »برادران لیال« و توقیف این فیلم و عدم صدور مجوز نمایش آن از سوی 
سازمان سینمایی، حاال خبرهای جدیدی از دستمزدهای میلیاردی این فیلم شنیده می شود که 
جدیدترین آن دستمزد 9میلیاردی است که سرمایه گذار فیلم )امید اخباراتی( به سعید روستایی 
داده است. این خبر را محمدحســین فرحبخش، تهیه کننده در یک برنامه رادیویی اعالم و در 
گفت وگو با همشهری آن را تأیید می کند، اما جواد نوروزبیگی، تهیه کننده فیلم این خبر را تکذیب 
می کند. این عدد و رقم در تولید یک فیلم سینمایی با توجه به دستمزدهای دیگر بسیار باالست و 
این سؤال پیش می آید که یک فیلم در سینمای ایران مگر چقدر فروش دارد که میلیاردها تومان 
هزینه تولید آن می شود؟ و اینکه در تولید یک فیلم سینمایی هزینه ها و دستمزدها بر چه اساس و 

معیاری است و چرا کف و سقف هزینه تولید یک فیلم مشخص نیست؟
در صحبتی که با یکی از مدیران تولید سینما داشتیم، وی در پاسخ به این سؤال که هزینه تولید 
فیلمی چون »برادران لیال« چقدر است، می گوید: »این هزینه با توجه به فیلمی چون »برادران لیال« 
10تا 12میلیارد تومان است.« با یک حساب سرانگشتی به نظر می رسد با توجه به سرمایه گذاری 
که وجود دارد برآورد هزینه این فیلم باالی 30میلیارد تومان باشــد. محمدحسین فرحبخش، 
تهیه کننده ســینما در گفت وگو با مصطفی امامی در برنامه رادیویی استودیو هشت از دستمزد 
باالی سعید روستایی انتقاد کرده بود. وی در این گفت وگو عنوان کرده است: »اینکه فیلم قبل از 
حضور در جشنواره خارجی باید مجوز می گرفته ُمّر قانون است، اما در مورد فیلم »برادران لیال« هم 
مدیران ارشاد و هم سازندگان فیلم اشتباه کردند.« وی خطاب به سعید روستایی می گوید: »آقایی 
که می گویی برای این فیلم خون دل خوردی برچه اساسی برای ساخت یک فیلم 9میلیارد دستمزد 
گرفته ای؟« فرحبخش در گفت وگویی که با همشهری دارد، با تأکید و تأیید دوباره صحبت هایش 
می گوید: »من این صحبت را در یک برنامه رادیویی انجام دادم و حاال نمی دانم چگونه بخشی از این 
گفت وگو وارد فضای مجازی شده است، اما من این صحبت را تأیید می کنم. اینکه آقای نوروزبیگی 
این موضوع را تکذیب می کند، تعجب نمی کنم. این خبر از منابع موثق رسیده است و امید اخباراتی، 
سرمایه گذار فیلم گفته اند که به سعید روستایی 9میلیارد تومان دستمزد داده شده است. وقتی 
صاحب سرمایه این صحبت را کرده چطور می شود آن را تکذیب کرد.«  با این حال در گفت وگویی که 
همشهری با جواد نوروزبیگی، تهیه کننده »برادران لیال« داشت، وی این خبر را تکذیب کرده است.

مکث
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گرفتاری های سوزاندن کارت سوخت در زاهدان 
اینکه مسئوالن تصمیم گرفته اند به دلیل آمار باالی قاچاق سوخت 
به سوزاندن  برخی کارت های سوخت روی آورند، می تواند قابل قبول 
باشد، به شرط آنکه باعث گرفتاری برای مردم نشود. هم اکنون مردم 
عادی که با مقوله قاچاق سوخت بیگانه اند کارت سوختشان باطل 
شده و دچار مشکل شــده اند. امیدواریم مســئوالن شرکت نفت 

پاسخگو باشند و مشکل افراد غیرقاچاقچی را حل کنند!
ضامن از زاهدان

پاسخ مسئوالن 
اعتبار تامین شود راه آهن میانه- اردبیل به سرعت به پایان می رسد

شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور 
زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی پیرو چاپ پیام مردمی با عنوان 
»راه آهن میانه- اردبیل چه زمانی راه اندازی می شود« در ستون با 
مردم روز 25خردادماه پاسخ داده است: راه آهن میانه – اردبیل یکی 
از مسیرهای ریلی مهم کشور است که با هدف اتصال استان اردبیل 
به شبکه ریلی، کاهش مصرف سوخت، حمل مواداولیه مورد نیاز 
کارخانه فوالد اردبیل از بنادر جنوبی و بسترسازی برای توسعه نقاط 
محروم اردبیل در حال احداث است و با توجه به قرار گرفتن این پروژه 
در منطقه کوهستانی و توپوگرافی محل پروژه یکی از سخت ترین و 
در عین حال فنی ترین پروژه های ریلی کشور محسوب می شود. این 
مسیر ریلی 175کیلومتر است و در بخش زیرسازی باالی 90درصد 
پیشرفت فیزیکی دارد. عملیات اجرایی روسازی این پروژه نیز در 
سال 1399آغاز شــده و تاکنون 108کیلومتر از مسیر ریل گذاری 
شده اســت. عملیات اجرایی حفر تونل و احداث پل در مسیرهاي 
کوهستانی عالوه بر هزینه بر بودن، نیاز به عملیات پیچیده مهندسی 
دارد که هم اکنون عملیات اجرایی احداث 62دستگاه تونل به طول 
24کیلومتر و احداث 28دســتگاه پل های بزرگ در مسیر به طول 
بیش از 4کیلومتر نیز با پیشرفت فیزیکی 95درصد در حال انجام 
است. بدیهی است عملیات اجرا در منطقه کوهستانی و سردسیر 
همواره از صعوبــت و پیچیدگی های خاصی برخوردار اســت که 
نیازمند صرف زمان مناســب و همچنین تامین منابع مالی کافی 
اســت. قابل ذکر اســت برای اتمام این طرح ریلی حدود 20هزار 
میلیارد ریال اعتبار نیاز اســت که تامیــن و تخصیص به موقع آن 

می تواند اتمام عملیات اجرایی را سرعت بخشد.

تبلیغات های سطح شهر نیازمند نظارت کارشناسی است
 شرکت برق منطقه  ای تهران بیلبورد بزرگی نصب کرده و روی 
آن نوشته که هر یک کولر گازی، 5 برابر یک کولر آبی برق مصرف 
می کند. 500متر آن سوتر اداره آب و فاضالب بیلبورد زده که 
استفاده از کولر گازی به جای کولر آبی صرفه جویی آبی را در پی 

دارد! این چگونه تبلیغی است؟ 
رسولی از تهران 

مردم چارک به چادر مسافرتی نیاز دارند
از 2 هفته قبل زلزله های متعدد زندگی مردم چارک را مختل 
کرده است و باعث شده از ترس وقوع زلزله گاه و بیگاه به خصوص 
شب ها در خانه هایشان نباشند. اغلب مردم چادر مسافرتی نیاز 
دارند که تاکنون سازمان ها و نهادهای مربوط توجهی به خواست 

مردم نکرده اند.
امانی از بندرچارک 

مخابرات در مورد عنوان »سایرخدمات« در قبض ها توضیح دهد
ماهانه ارقامی در قبض تلفن ثبت می شــود که هیچ توضیحی 
ندارد و تماس با شرکت مخابرات هم باعث روشن شدن موضوع 
نمی شود. اخیرا چون پرداخت ها آنالین شده و قبض کاغذی صادر 
نمی شود مردم کمتر متوجه این عناوین عجیب و غریب می شوند. 
به تازگی تصمیم گرفتم هر ماه قبض خود را قبل از پرداخت رویت 
کنم. یکی از عناوین سؤال برانگیز که قبال حدود هزار تومان بود 
و اخیرا به 5هزار تومان رسیده بابت »سایر خدمات« است. عنوان 
دیگر »هزینه مشاغل« است. لطفا مسئوالن مخابرات شرح دهند 
این دو هزینه که هر ماه از ما دریافت می کنند و اساسا نمی دانیم 
چه هستند و مربوط به کدام هزینه های ما می شود. به عنوان مثال 

چرا باید هزینه مشاغل را پرداخت کنیم؟
ولی زاده از تهران 

با تعطیلی کافه ها بیکار شده ایم 
تعدادی از کافه ها به دلیل بازار بی رونق و تعدادی نیز به دلیل 
تخلف بسته شــده اند. در این تعطیلی ها حدود 130کارگر 
هستیم که 130خانواده چشمشــان به دست ماست و همه 
ما بیکار شده ایم درحالی که تنها درآمدمان همان بوده است 
و حتی بیمه ای نداریم کــه در روزگار بیکاری از ما حمایت 
کند. اکنون نه قادر به پرداخت اجاره خانه ایم و نه می توانیم 

اقساط مان را بدهیم.
عاطفی از شیراز

سایت درودگران در خاوران در حالت نیمه تعطیل است
مدت هاست گرانی چوب و اقالم نجاری باعث تعطیلی کارگاه 
نجاری من و برادرانم شده اســت. الواری که قبال باید 430 
هزار تومان می خریدیم اکنون 800 هزار تومان شده تازه اگر 
چوب فروش بخواهد بفروشد زیرا بی ثباتی قیمت باعث شده 
بسیاری از کاسبان سایت چوب فروشان با اینکه چوب دارند 
آن را نفروشند. این موضوع در کنار گرانی های عجیب و غریب 
از میخ و چسب و رنگ و کارگر و دستمزد گرفته تا حمل ونقل 
و روکش و... باعث شده کارگاه ها یکی یکی تعطیل  شوند یا به 
حالت نیمه تعطیل درآیند. روزگاری در این سایت راه نبود و 

اکنون همه نجاران و درودگران مستاصل و نگران مانده اند.
شارعی از تهران 

خیابان عطایی ارومیه را دریابید
متأسفانه خیابان عطایی واقع در شــهر ارومیه محل پارک 
تعداد زیادی اتوبــوس و همچنین تجمع تعــداد زیادی از 
دستفروشان شده اســت که اکثرا هم لباس های دست دوم 
خرید و فروش می کنند. این موارد آرامش و بهداشــت این 
خیابان را مختل کرده و تهدید می کند. از مسئوالن شهرداری 
درخواســت داریم تا هر چه زودتر به این وضعیت رسیدگی 

کنند.
شهروندی از ارومیه

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

سوختگی مأمور فداکار پلیس در 
عملیات نجات

مامور پلیس شــهر درچه در اصفهان با دیدن مــردی که اقدام 
به خودسوزی کرده بود، خودش را به آتش زد و توانست این مرد 

را از مرگ حتمی نجات دهد.
به گزارش همشهری، این حادثه خردادماه امسال در شهر درچه 
از توابع خمینی شهر اصفهان رخ داد و باعث شد که مأمور فداکار 
پلیس از ناحیه دست و پا دچار سوختگی شود. ماجرا از این قرار 
بود که روز حادثه، فردی با پلیس 110شهر درچه تماس گرفت 
و گفت که مردی به دلیل اختالفاتی کــه با طلبکارانش دارد در 
داخل کارگاهی در این شــهر قصد خودســوزی دارد. به دنبال 
این تماس، تیم گشت کالنتری متشــکل از یک مأمور پلیس و 
یک سرباز وظیفه برای بررسی موضوع راهی محل حادثه شده 
و با دیدن دودی که از داخل کارگاه به هوا بلند شــده بود، وارد 
آنجا شــدند. آنها مردی را دیدند که یک چهارلیتری بنزین در 
دست داشت و تهدید می کرد که قصد دارد به زندگی اش پایان 
بدهد. مأمور پلیس بــا دیدن این صحنه به ســمت مرد رفت و 
تالش کرد با گفت وگو و دعوت به آرامش مــرد عصبانی، او را از 
تصمیمی که گرفته بود منصرف کند. مأمور وظیفه شناس چند 
دقیقه ای به گفت وگو با مرد عصبانی پرداخت اما ناگهان این مرد 
با عکس العملی سریع روی خودش بنزین ریخت و ثانیه ای بعد 
شعله ور شــد. مامور فداکار پلیس با دیدن این صحنه به سمت 
مرد شــعله ور پرید و او را روی زمین انداخت و تالش کرد آتش 
را خاموش کند. همه این اتفاقات در چشم بر هم زدنی رخ داد و 
کسانی که شاهد ماجرا بودند هنوز در شوک بودند. مأمور فداکار 
پلیس بی توجه به اینکه لباس های خودش هم شعله ور شده بود 
در نهایت موفق شد آتش را خاموش کند و این در حالی بود که 
عالوه بر مرد عصبانی، خودش هم دچار ســوختگی شــده بود. 
به دنبال این حادثه و گزارش ماجرا به اورژانس، هر دو مصدوم به 
بیمارستان منتقل شدند. از جان گذشتگی مأمور پلیس باعث شد 
که مرد عصبانی از مرگ حتمی نجات پیدا کند اما این در حالی 
بود که دست ها و پاهای مأمور پلیس به شدت دچار سوختگی شده 
بود. شدت سوختگی به حدی بود که او چند روزی در بیمارستان 
بستری بود و حاال که از آنجا مرخص شــده، باید در منزل روند 
درمانی خود را طی کند. ماجرایی که آن روز در شهر درچه رخ داد، 
به خیر گذشت اما کمتر کسی از آن خبر داشت. تا اینکه از چند 
روز قبل و به دنبال تماس های مردمی با سامانه 197، مسئوالن 
پلیس اصفهان نیز در جریان این حادثه قرار گرفتند. کسانی که 
با 197تماس گرفتند، مردمی بودند که شاهد از خودگذشتگی 
مأمور فداکار بوده و حاال با این ســامانه تماس گرفته بودند تا از 
اقدام انساندوستانه مأمور فداکار تشکر کنند. به گفته رضا الوندی، 
رئیس بازرسی پلیس استان اصفهان، پس از این تماس ها، فرمانده 
انتظامی استان که در جریان ماجرا قرار گرفته بود از مأمور فداکار 
قدردانی و خاطرنشان کرد که پلیس به وجود چنین افرادی که 

جان خود را فدای امنیت مردم می کنند، افتخار می کند.

سفر 3روزه سارق با گروگان بی هوش 
مجرم ســابقه دار پس از بی هوش کردن راننــده کامیون 3روز 
تمام، او را به همراه خود به این طرف و آن طرف کشاند تا اینکه 

دستگیر شد.
به گزارش همشــهری، چند روز قبل زنی به اداره پلیس رفت و 
گفت: شــوهرش را گروگان گرفته اند. وی توضیح داد: شوهرم 
راننده کامیون است و 3روز قبل گفت که قرار است یک محموله 
باری را به یکی از شهرهای شمالی کشور ببرد اما پس از آن هرچه 
با او تماس گرفتم جوابم را نداد. نگرانش شده بودم تا اینکه مرد 
ناشناسی با موبایل همســرم به من زنگ زد و گفت شوهرم در 
قائمشــهر تصادف کرده و در بیمارستان بســتری شده است. 
او مدعی بود که همکار شــوهرم است و خواســت برای درمان 
3میلیون تومان به حسابش واریز کنم. اما من که نگران بودم با 
یکی از آشنایانم که در قائمشهر زندگی می کرد تماس گرفتم و از 
او خواستم خودش را به بیمارستان برساند. او ساعتی با من تماس 
گرفت و گفت شوهرم در هیچ کدام از بیمارستان های آنجا بستری 
نیست و آنجا بود که احتمال دادم مرد ناشناس دروغ می گوید. 
زن جوان ادامه داد: وقتی مرد ناشناس مجددا با من تماس گرفت 
و درخواست پول کرد، به او گفتم از ماجرا خبر دارم و وی این بار 
گفت که شوهرم را گروگان گرفته است. او برای آزادی شوهرم 
درخواست پول کرد و گفت اگر به خواسته اش عمل نکنم، جان 
شــوهرم را می گیرد. من هم تصمیم گرفتم پلیس را در جریان 
قرار بدهم. با طرح این شکایت، مأموران پلیس به دستور قاضی 
محمد امین تقویان ،بازپرس شــعبه هشــتم دادسرای جنایی 
وارد عمل شدند و از زن جوان خواســتند به بهانه تحویل پول 
با مرد گروگانگیر قرار بگذارد. زن جــوان نیز نقش بازی کرده و 
با گروگانگیر در حوالی بزرگراه آزادگان قرار گذاشــت که وقتی 
متهم سوار بر کامیون گروگان به آنجا آمد دستگیر شد. در ادامه 
مشخص شد که راننده کامیون داخل اتاقک کامیونش بیهوش 

افتاده که به بیمارستان انتقال یافت.

بازگشت به زندگی
متهم که چندین سابقه ســرقت،  آدم ربایی و کالهبرداری دارد در 
بازجویی ها به ربودن راننده کامیون و اخاذی از خانواده اش اعتراف 
کرد و گفت: مدتی قبل از زندان آزاد شدم و برای تامین هزینه های 
زندگی ام تصمیم گرفتم به بهانه حمل بــار، راننده های کامیون را 
بی هوش کرده و اموالشان را سرقت کنم. وی ادامه داد: روز حادثه 
به یک گاراژ رفتم و مدعی شدم که قصد حمل یک بار به شهرستان 
آستارا را دارم. یکی از رانندگان کامیون همراهم آمد و به این تصورکه 
قرار اســت محموله ای را جا به جا کند. به این بهانه که بارم داخل 
سوله ای در نزدیکی بزرگراه آزادگان است همراهم آمد و من در بین 
راه یک آبمیوه مسموم که از قبل تعدادی قرص خواب آور داخل آن 
حل کرده بودم را به راننده دادم. او پس از نوشیدن آبمیوه مسموم، از 
هوش رفت و من او را به قسمت اتاقک کامیون انتقال دادم. وی ادامه 
داد: پس از آنکه اموالش را ســرقت کرده و حسابش را خالی کردم، 
وسوسه اخاذی از خانواده اش به جانم افتاد اما فکرش را نمی کردم که 
همسر شاکی شکایت کند و دستم رو شود. وی ادامه داد: در مدت 
3روز گروگان همراهم بود و من داخل ماشین می خوابیدم و مدام 
استرس این را داشتم که او به هوش بیاید. متهم پس از اعتراف به 
جرم خود، درحالی روانه زندان شد که مرد کامیون دار 3روز پس از 
بستری شدن در بیمارستان و درمان، به هوش آمد و از خطر مرگ 

نجات یافت. تحقیقات در این پرونده ادامه دارد.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه پسر نوجوان وقتی جان جوانی را در ساحل کیش در خطر دید در نقش مأمور امداد ظاهر شد

6 محکوم به مرگ، سحرگاه دیروز در زندان رجایی شهر پای چوبه دار قرار گرفتند

»مرد جوان در دریا مصدوم شــده بود و آتش نشــانان 
وسیله ای برای انتقال و نجاتش نداشتند. وقتی من این 
صحنه را دیدم با اســتفاده از پنل بُردم سراغ او رفتم و 
شناگر مصدوم را به ساحل منتقل کردیم.« این حرف های پسر 12ساله ای 
است که چند روز قبل با شجاعت باعث نجات و انتقال یک حادثه دیده در 
سواحل کیش شد. اما او چطور متوجه این حادثه شد و چگونه توانست 

جان یک نفر را نجات دهد؟
به گزارش همشهری، این پسر 12ساله که کیان علی محمدی نام دارد 
و از 5ســال قبل همراه خانواده اش در جزیره کیــش زندگی می کند از 
حدود یکســال قبل به ورزش های آبی عالقه مند شــد و با تشویق پدر 
و مادرش دوره های مختلفــی را گذراند. او روز شــنبه این هفته وقتی 
سوار بر دوچرخه اش شده بود تا به کالسش برود متوجه چند خودروی 
آتش نشانی، اورژانس و پلیس شد که در ساحل توقف کرده بودند. ظاهرا 
اتفاقی افتاده بود و آنها قصد کمک به یک حادثه دیده را داشتند. کیان هم 
کنجکاو شد و جلو رفت تا درباره حادثه ای که رخ داده پرس و جو کند. او 
فهمید که 3مرد جوان با هم مسابقه شنا گذاشته بودند اما یکی از آنها دچار 
حادثه شده است. آنطور که او متوجه شد آنها تا لنجی که در فاصله حدود 
500متری ساحل قرار داشت مسابقه گذاشــته بودند و قرار بود از روی 
لنج دوباره به دریا پریده و تا ساحل شنا کنند. 2نفر از آنها توانسته بودند 
خودشان را به ساحل برسانند؛ اما سومین نفر مصدوم شده و در همانجا 
گرفتار شده بود. دوستان جوان حادثه دیده که خودشان نمی توانستند 
او را به ساحل منتقل کنند از گروه های امدادی درخواست کمک کرده 
بودند. پسر نوجوان وقتی از ماجرا با خبر شد کنجکاوی اش بیشتر شد. با 

وجود اینکه آتش نشانان دقایقی بعد خودشان را به فرد حادثه دیده رسانده 
بودند و او نیاز به کمک های پزشکی فوری داشت اما آنها وسیله ای برای 
انتقال او به ساحل نداشتند. در این شرایط بود که کیان تصمیم گرفت 
به آنها کمک کند. او ابتدا با مربی اش هماهنگ کرد و در ادامه با استفاده 
از پنل برد خیلی ســریع خودش را به جوان حادثه دیده رساند. این مرد 
از ناحیه کمر به شدت آسیب دیده بود و آتش نشــانان او را روی برانکارد 
قرار داده بودند. در این شــرایط بود که جوان حادثه دیده روی پنل برد 
کیان گذاشته شد و او با استفاده از این وسیله ورزشی توانست مصدوم 
را به ســاحل منتقل کند. در آنجا نیروهای امدادی که انتظار مصدوم را 

می کشیدند او را با استفاده از آمبوالنس به مرکز درمانی انتقال دادند.
حاال کیان، همان پســر شــجاع و فــداکار چند روز پــس از حادثه در 
گفت وگویی با همشهری جزئیات بیشــتری از حادثه را بازگو می کند و 
می گوید: اگر باز همچنین صحنه ای را ببیند حتما به فرد حادثه دیده و 
امدادگران کمک خواهد کرد. او ادامه می دهد: من و پدر و مادرم از 5سال 
قبل کیشوند شده ایم و در جزیره زندگی می کنیم. من امسال قرار است 
به کالس هفتم بروم و از یکسال قبل ورزش های آبی مثل شنا و پدل برد 

را شروع کردم و عالقه زیادی به این ورزش ها دارم.
او درباره روز حادثه می گوید: آن روز سوار دوچرخه بودم و عجله داشتم تا 
زودتر به کالسم برسم که متوجه شدم حادثه ای اتفاق افتاده است. جوانی 
در نزدیکی لنجی که وسط دریا بود مصدوم شده بود و با اینکه آتش نشانان 
به او رسیده بودند اما وسیله ای برای انتقال اش نداشتند. من هم وقتی این 
صحنه را دیدم با پنل بردم خودم را به آنها رساندم. مصدوم مردی حدود 
40ساله بود که از ناحیه کمر آسیب دیده بود. آتش نشانان او را روی پنل 

برد گذاشــتند و من هم خودم در آب پریدم و پنل برد را با شنا تا ساحل 
کشیدم و امدادگران او را با آمبوالنس به بیمارستان منتقل کردند.

کیاِن 12ساله درباره انگیزه اش از این کار می گوید: هدف من فقط کمک 
کردن بود. اگر خدای نکرده باز هم اتفاقی بیفتد حتما کمک می کنم. در 
این مدت از پدر و مادرم و مربیانم یاد گرفته ام که باید به همه کمک کنم. 
یکی از مربیانم به نام آقای شالی، در این یک سال نکات زیادی را به من 
یاد داده اند و از اینکه توانسته ام در نجات یک حادثه دیده نقش کوچکی 
داشته باشم خوشحالم. آن روز مصدوم و دوستانش از من تشکر کردند اما 

من این کار را فقط برای رضای خدا انجام دادم. 

شعله ور شدن خودروی پژو در پارکینگ مجتمع مسکونی آتشی به پا کرد که دود 
ناشی از آن جان یک نفر را گرفت و 6نفر را راهی بیمارستان کرد. 

به گزارش همشهری، شامگاه سه شنبه، مردی جوان که در یک مشاور امالک 
کار می کرد به همراه همسرش برای بازدید از یک واحد مسکونی راهی مجتمعی 
مسکونی در خیابان مجیدیه شمالی شدند. مجتمعی 120واحده که هر بلوک 
آن در 6طبقه بنا شده بود. آنها سوار بر خودروی پرشیای خود وارد پارکینگ 

مجتمع شدند. مرد جوان از همســرش خواست داخل ماشین منتظر 
بنشیند تا او از واحد بازدید کند و برگردد. زن نیز درحالی که ماشین 

و کولرش روشــن بود، داخل پارکینگ منتظر نشست تا اینکه 
متوجه دودی شد که از داخل دریچه هوا وارد خودرو می شد. 
زن جوان وحشتزده با شوهرش تماس گرفت و او را در جریان 
این اتفاق قرار داد. همسرش از او خواست تا ماشین را خاموش 
کند و پیاده شود. زن جوان هم ماشین را خاموش کرده و پیاده 
شد و از خودرو فاصله گرفت. در همین هنگام ماشین ناگهان 

آتش گرفت و همین موجب شد تا خودروی تیبایی که کنار آن 
بود هم آتش بگیرد. شعله های آتش پارکینگ مجتمع را فرا گرفته 

بود و این در حالی بود که دود غلیظ ناشی از آن به سرعت در حال سرایت 
به طبقات بود.

گزارش مرگ 
حدود ساعت 11شب بود که تلفن قاضی محمد جواد شفیعی، بازپرس جنایی 
تهران به صدا در آمد تا گزارش یک حادثه مرگبار به او اعالم شود. به گفته مأمور 
پلیس، حریق گسترده مجتمع مسکونی در خیابان مجیدیه شمالی باعث مرگ 
مردی میانسالی شده بود. به دنبال این تماس، با دستور بازپرس جنایی تهران، 
جسد متوفی به پزشــکی قانونی انتقال یافت و تحقیقات برای مشخص شدن 
علت آتش سوزی آغاز شد. در همین حال سیدجالل ملکی، سخنگوی سازمان 
آتش نشــانی تهران نیز درباره جزئیات این حریق مرگبار گفت: ساعت 11:20 
سه شــنبه بود که این حادثه به آتش نشانی گزارش شــد. بالفاصله 4 ایستگاه 
آتش نشــانی به همراه نردبان هیدرولیکی، خودروی حامل تجهیزات تنفسی، 

گروه نجــات و خودروهای پشــتیبانی به محل 
اعزام شــدند. وی ادامه داد: محل آتش سوزی یک 
مجتمع مســکونی 6طبقه با 6 بلوک و 120 واحد بود. 
داخل پارکینگ آن چندین دستگاه خودرو پارک شده بود 
که 2 خودرو دچار آتش سوزی شده و با توجه به اینکه از سقف کاذب در 
پارکینگ استفاده شده بود، آنها نیز شعله ور شده و دود زیادی پارکینگ و بقیه 
طبقات را فراگرفته بود.سخنگوی آتش نشانی تهران گفت: بیش از 100 نفر در 
طبقات گرفتار شده بودند و آتش نشانان همزمان با جدال با شعله های آتش، با 
نردبان هیدرولیکی و تجهیزات دیگر، عملیات نجات افرادی که در خطر بودند 
را شروع کردند. به گفته ملکی، آتش نشانان در این عملیات ده ها نفر را از داخل 
ســاختمان نجات دادند که در میان آنها از کودک 6 ماهه تا فردی 80 ساله نیز 
وجود داشتند. در این میان 3نفر با وضعیت وخیم از ساختمان خارج شدند که 
متأسفانه یک نفر از آنها که مردی میانسال بود جانش را از دست داد. یحیی صالح 
طبری، رئیس مرکز اورژانس تهران نیز درباره ایــن حادثه گفت: در این حادثه 
6نفر مصدوم شدند که 4 نفر از آنها به بیمارستان شهید مطهری،  یک مصدوم به 
بیمارستان نداجا ارتش و یک مصدوم به بیمارستان امام حسین)ع( انتقال یافتند.

بخشش 2قاتل پس از 26سال
2محکوم به قصاص که از 26ســال قبل به اتهام 
مشــارکت در قتل در زندان بودند با پادرمیانی 
مسئوالن قضایی و بخشش اولیای دم از مجازات 
نجات پیــدا کردند. به گزارش همشــهری، این 
جنایت سال75 در شهرستان بوئین زهرا واقع در 
استان قزوین اتفاق افتاد و در جریان آن 2 نفر با 
همدستی یکدیگر مرد دیگری را به قتل رساندند. 
آنها اعتراف کردند به دلیل اختالفاتی که با مقتول 
داشتند دست به این جنایت زده اند. هر دوی آنها 
به قصاص محکوم شدند اما با وجود قطعی شدن 
این رأی در دیوان عالی کشــور، اولیای دم برای 
اجرای حکم دچار اختالف شدند. تعدادی از آنها 
قصد اجرای حکم قصاص داشتند، برخی مطالبه 
دیه کرده بودند و به چند نفر دیگر هم دسترسی 
وجود نداشت. در این شرایط بود که ماجرا 26سال 
به طول انجامید و در همه این مدت 2محکوم به 
قصاص در بالتکلیفی در زندان به سر می بردند. از 
چندی قبل بار دیگر مسئوالن قضایی بوئین زهرا 
تالش های شــان را برای جلــب رضایت اولیای 
دم آغاز کردند که در نهایــت آنها از اجرای حکم 
صرف نظر کردند و به دریافت دیه رضایت دادند تا 
به این ترتیب 2 محکوم به قصاص پس از 26سال 
از زندان آزاد شــوند. محمد صمدی، دادســتان 
عمومی و انقالب شهرســتان بوئین زهرا با اعالم 
جزئیات این پرونده گفت: در این پرونده یکی از 
وراث بدون قید و شرط و به صورت قطعی اعالم 
گذشت کرد و 2نفر دیگر نیز تقاضای دیه کردند 
که با کمک خیران دیه آنها پرداخت شــد و در 
نهایت این 2 محکوم پس از تحمل 26 سال حبس 

از زندان آزاد شدند.

آتش سوزی مرگبار در مجتمع 120واحدی

6 مرد محکوم به مرگ ســحرگاه 
دیروز در زندان رجایی شــهر پای 
چوبه دار رفتند که 4نفــر از آنها به 
دار مجازات آویخته شدند اما 2مرد دیگر با سرنوشتی 

متفاوت روبه رو شده و به زندان برگشتند.
به گزارش همشــهری، یکی از افرادی که دیروز به 
دار مجازات آویخته شد مرد معتادی بود که پسران 
دانش آموز را فریب داده و سوار بر موتورش می کرد 
تا نقشه شــوم خود را عملی کند. راز شوم این مرد 
اواخر دی ماه ســال 96با اظهارات چند پسربچه در 
پلیس پایتخت فاش شــد. یکی از آنها که پســری 
10ســاله بود و همراه پدرش راهی اداره پلیس شده 
بود به مأموران گفت: ســاعت 7صبــح از خانه مان 
خارج شدم که به مدرســه بروم اما در بین راه مردی 
جوان که سوار بر موتور بود صدایم زد. او یک گلدان 
در دستش بود که می گفت عتیقه است و قصد دارد 
آن را به خانه مادربزرگش ببرد اما به تنهایی نمی تواند 
این کار را انجام دهد و نیاز به کمک دارد. او می گفت 
خانه مادربزرگش چسبیده به مدرسه ماست و مرا تا 
آنجا می رساند. پسربچه 10ســاله ادامه داد: من که 
حرف های او را باور کرده بودم گلدان عتیقه را گرفتم 
و ترک موتورش نشستم. اما او مسیر اشتباهی رفت 
و وقتی اعتراض کردم تهدید کرد که اگر حرفی بزنم 
موتور را به کنار جدول می کوبد و هردو می میریم. من 
دیگر جرأت نکردم حرفی بزنم و لحظاتی بعد او مرا به 
کانال آبی در آن حوالی بود و با تهدید مورد آزار و اذیت 
قرار داد. پس از آن دوباره سوار موتورش کرد و در بین 
راه کنار پارکی روی شمشــادها پرتم کرد و متواری 
شد. پسربچه 10ساله تنها قربانی مرد شیطان صفت 
 نبود و چند پسربچه دیگر هم که به همراه والدینشان 
برای شــکایت به اداره پلیس رفتــه بودند اظهارات 
مشابهی را مطرح کردند. با سرنخ هایی که قربانیان از 
متهم داده بودند وی که جوانی 30ساله بود دستگیر 
شــد و وقتی پیش روی بازپرس جنایی تهران قرار 

گرفت به جرم خود اعتراف کرد. او گفت: مدتی است 
که به خاطر مشکالتم شیشه مصرف می کنم و از وقتی 
به مواد روی آورده ام توهمات عجیب به سراغم می آید 
و اصال متوجه رفتارهایم نیستم. وی ادامه داد: یکی از 
روزها که مواد زیادی مصرف کرده بودم، یک گلدان 
برای مادربزرگم خریدم، دربین راه پسربچه ای را دیدم 
و از او خواستم کمکم کند. اما اصال نمی دانستم چه 
می کنم. وقتی پسربچه ترک موتور نشست و گلدان 
را در دستش گرفت، ناگهان دچار توهم شدم، انگار 
صدایی مرا کنترل می کرد و رفتارهایم خارج از اراده ام 
بود و همین باعث شده بود که دســت به این کارها 
بزنم. این متهم پس از مدتی در دادگاه کیفری پای 
میزمحاکمه رفت و به اعدام محکوم شــد که قضات 
دیوان عالی کشــور مهر تأیید بر حکــم او زدند. به 
این ترتیب پرونده به شعبه اجرای احکام دادسرای 
جنایی تهران فرستاده شــد و مرد اعدامی سحرگاه 
دیروز پای چوبه دار رفت و به سزای اعمالش رسید.  
دومین مردی که دیروز حکم اعدام او اجرا شــد در 
سال 92دو زن را مورد آزار و اذیت قرار داده بود. این 
مرد از روی دیوار خانه همسایه ها باال می رفت و پس 
از ورود به خانه زنان تنها با تهدید آنها را تسلیم نیت 
شوم خود کرده و پس از آن اموالشان را سرقت می کرد. 
مرد تبهکار پس از دستگیری به جرم خود اقرار کرد 
و در دادگاه کیفری به اعدام محکوم شد. اما سومین 
متجاوزی که نامش در فهرســت افراد اعدامی بود و 
سحرگاه دیروز به دار مجازات آویخته شد مردی بود 
که 5ساله قبل در پوشش مسافرکش،  زنی را سوار بر 
ماشین کرده و ربوده بود.  او پس از ربودن زن مسافر، 
وی را به منطقه ای خلوت کشانده و تسلیم نیت های 
شــوم خود کرده بود. راننده آزارگر، پس از آن اموال 
زن جوان را ســرقت کرده و او را در حاشیه شهر رها 
کرده بود که پس از دســتگیری و محاکمه به اعدام 

محکوم شد.
چهارمین مردی کــه دیروز پای چوبــه دار رفت و 

طناب  دار، تاوان قتل و تجاوز 

گزارش

دادسرا

مجازات شد،  قاتلی بود که 3ســال قبل جان زنی را 
گرفته بود. ماجرای این جنایــت به یکی از روزهای 
پاییز سال 98 برمی گردد. عامل جنایت وقتی شنید 
یکی از زنان فامیل پشت سرش بدگویی کرده نقشه 
قتل او را کشید. وی روز حادثه به خانه زن جوان رفت 
و با روسری وی را خفه کرد. قاتل پس از این جنایت 
دســتگیر و در دادگاه به قصاص محکوم  و با اجرای 

حکم، این پرونده جنایی مختومه شد. 
به جز این 4نفر،  نــام 2مرد دیگر نیز در فهرســت 
محکومان دیروز قرار داشت که حکم شان اجرا نشد. 
2قاتل که یکی از آنها سال 96 جان دوستش را گرفته 
و دیگری سال 99 مأمور پلیسی را به شهادت رساند. 
پسر جوان که سال 96در درگیری دوستش را به قتل 
رسانده بود موفق شــد در واپسین لحظات از اولیای 
دم مهلت بگیرد و به زندان برگــردد. اما قاتل دیگر 
فردی بود که  30مرداد سال 99 گروهبان یکم حامد 
ضابط را به شهادت رســانده بود. آن شب مأموران 
سرکالنتری چهارم پلیس تهران سوار بر دو موتور در 
حال گشت زنی بودند که به راننده خودروی پرایدی 
مشکوک شدند و به او دستور ایســت دادند. راننده 

مرموز اما اقدام به فرار کرد تا اینکه پشت چراغ قرمزی 
درمحدوده تهرانپارس گرفتار شــد. او برای اینکه به 
فرارش ادامه بدهد دنده عقب گرفت و پس از برخورد 
با یکی از موتورهای پلیس باعث به شهادت رسیدن 
گروهبان یکم ضابط شد. این مرد پس از دستگیری 
به قصاص محکوم شد اما اولیای دم دیروز برای اجرای 
حکم قصاص در زندان حاضر نشــدند و بخت با مرد 
محکوم به قصاص یار بود کــه از یک قدمی مرگ به 

زندان بازگشت.

یکی از محکومانی که دیروز اعدام شد، جوانی بود که با فریب پسربچه ها 
آنها را سوار موتور یا پراید سفید کرده و قربانی نقشه شوم خود می کرد. 
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روزنامه وال استریت ژورنال ]آمريكا[

شهادت جنجالی علیه ترامپ
یکی از دستیاران سابق کاخ ســفید، در نشست کمیته 
تحقیق مجلس نمایندگان آمریکا گفت که ترامپ به هنگام 
هجوم هوادارانش به ســمت کنگره، قصد داشــته با آنها 
همراه شود. کاسیدی هاچینســون گفت که ترامپ بر سر 
این موضوع با محافظانش درگیر شده و سعی کرده فرمان 

لیموزین را به سمت ساختمان کنگره بچرخاند.

کمتــر از 2ماه قبل بود کــه آنکارا 
آشکارا با پیوســتن فنالند و سوئد 
به ناتو مخالفت کــرد. رجب طیب 
اردوغان، درســت زمانی که به نظر می رسید سوئد 
و فنالند به سرعت به عضویت ناتو در خواهند آمد، 
با انتقاد از این دوکشور به خاطر پناه دادن به اعضای 
گروه تروریستی حزب کارگران کردستان )پ  ک  ک( 
و نیروهای وابسته به کردهای ســوریه، موسوم به 
یگان های مدافع خلق ســوریه )ی پ گ(، ســنگ 
بزرگی در مسیر آنها انداخت. رئیس جمهور ترکیه 
اعالم کرد تا زمانی که خواســته های آنکارا در مورد 
جلوگیری از فعالیت اعضای این گروه ها در سوئد و 
فنالند و استرداد ســران آنها تامین نشود، ترکیه به 
مخالفت خود ادامه خواهد داد. این مخالفت همزمان 
با بدترین بحران امنیتی اروپا بعد از جنگ جهانی دوم 
صورت گرفته است؛ درست زمانی که اروپا نیاز دارد 
مقابل دشمن مشترکی به نام روسیه، قدرتمندتر از 

همیشه به نظر برسد.
اما اردوغــان از ابتدا قرار نبود بــرای مدتی طوالنی 
به مخالفت خــود ادامه دهد. مخالفــت او در واقع 
اهرم فشاری علیه ناتو بود تا امتیازاتی را که مدت ها 
به دنبال آنها بود به دست آورد. اردوغان در هفته های 
اخیر با حرکت دادن درست مهره های خود، به ویژه 
در ارتباط با جنگ میــان اوکراین، موفق شــد به 
خواسته های خود برسد. شاید بتوان ترکیه را یکی 
از برندگان اصلی جنــگ اوکراین نامیــد؛ چرا که 
یکی از معدود کشورهایی اســت که توانسته از دل 
این بحران برای خود جایگاهی ویژه و فرصت هایی 

جدید خلق کند.

مسیر یک پیروزی
سوئد و فنالند به طور تاریخی تمایل به عضویت در 
ناتو نداشته اند. بخشی از این بی میلی، ناشی از تناقض 
آرای عمومی و بخشی دیگر به خاطر احتیاط برسر 
روابط امنیتی این  دو کشور با روسیه بوده است. اما 
این دوکشور پس از آغاز جنگ اوکراین احساس خطر 
کرده و خواستار عضویت در ناتو شدند؛ خواسته ای 
که با مخالفت قاطع ترکیه مواجه شد. اما پس از کمتر 
از دوماه، دوره مخالفت ترکیه شــامگاه سه شنبه با 
امضای یک تفاهمنامه سه جانبه به پایان رسید. در 
آستانه آغاز نشست سران ناتو در مادرید، ترکیه پس 
از کسب امتیازات متعدد از سوئد و فنالند، با پیوستن 

این دوکشور به ناتو موافقت کرد. اردوغان پس از دیدار 
با سران این دوکشور، در بیانیه ای گفت: »ترکیه به 
آنچه می خواست رسید و دستاوردی بزرگ در مسیر 

نبرد علیه تروریسم به دست آورد.«
براساس بیانیه مشترکی که به امضای وزرای خارجه 
3 کشور رسیده، سوئد و فنالند حمایت خود از ترکیه 
را در زمینه تامین امنیت ملی این کشــور افزایش 
خواهند داد. این دوکشــور تأیید کردند که حمایت 
خود را از پ ک ک، ی پ گ و گروه های حامی عبداهلل 
گولن، مخالف دولت اردوغان که متهم به ترتیب دادن 
کودتای سال2016 ترکیه است قطع خواهند کرد. 
آنها همچنین متعهد شدند تحریم های موجود علیه 
ترکیه را لغو کرده و در زمینه های اطالعاتی و  امنیتی 
با ترکیه همکاری کنند. ترکیه از ابتدا یک فهرست 
30نفره برای استرداد ســران گروه های یادشده در 
اختیار این دوکشور قرار داده بود که به نظر می رسد 
در بیانیه اخیر در مورد استرداد این افراد هم توافق 
صورت گرفته است. ســوئد محل زندگی 100هزار 
پناهجوی کرد اســت و ترکیه خواستار استرداد آن 
تعدادی از پناهجویان اســت که با حزب کارگران 

کردستان یا یگان های مدافع خلق در ارتباطند.
این بیانیه بــرای ترکیه ای که تا همیــن چند ماه 
پیش در عرصه بین المللی جایگاه نامطلوبی داشت، 
دستاوردی عظیم محسوب می شود. فاصله گرفتن 
رجب طیــب اردوغــان، رئیس جمهــور ترکیه از 
لیبرالیســم غربی، تا همین اواخر آنکارا را در میان 
اعضای ناتو انگشت نما کرده بود. در این میان، با اوج 
گرفتن تنش ها میان روســیه و اوکراین، بسیاری از 
سیاستمداران در آمریکا ترکیه را بزرگ ترین بازنده 
میدان می دیدند. اما رونــد رویداد های بین المللی 
در ترکیب با سیاست ورزی آنکارا برای بهره برداری 
از موقعیت های جدید، مســیری متفــاوت را برای 

ترکیه رقم زد.
ترکیه با بازی چندگانه در میــدان جنگ اوکراین، 

توانســته روابط خــود را با تمامــی طرف ها حفظ 
کند؛ یعنی همزمان با ارسال سالح برای اوکراین و 
همراهی با برخی تحریم های اقتصادی غرب علیه 
مســکو، گفت وگو و مذاکره با مقامات روسیه را هم 
رها نکرده است. این رویکرد باعث شد ترکیه بتواند 
غیرممکن ترین کار را ممکن سازد و در آستانه جنگ 
سردی جدید، روابط خود را هم با ناتو و هم با روسیه 

حفظ کند.

برنده بزرگ به جای بازنده بزرگ
ترکیه از نظر ژئواســتراتژیک، موقعیتی ویژه دارد. 
استراتژی اردوغان در قبال بحران اوکراین بر اهمیت 
این کشور افزوده است. موقعیت خاص استانبول در 
میان تنگه بسفر، آبراه استراتژیکی که دریای سیاه 
را به مدیترانه متصل می سازد، باعث شده تا ترکیه 
طی سال های متوالی وادار به حفظ تعامالت خود با 
روسیه، بزرگ ترین قدرت دریای سیاه شود. درحال 
حاضر این دو کشور شرکای تجاری اصلی یکدیگر به 

شمار می روند. از سویی دیگر ترکیه با اروپا 
هم مرز است و روابطی طوالنی با این قاره 
دارد. فارغ از این، ترکیه از ســال1952 

به ناتو پیوسته  و در اختیار داشتن 
ارتشــی بزرگ، آن را به یکی 

از مهم تریــن اعضــای ناتو 
تبدیل کرده اســت. چنین 
وضعیتی، باعث شــده تا 
ترکیه مجبــور به حفظ 
توازن میان روســیه و 

غرب باشد.
خریــد ســامانه دفاع 
موشــکی اس-400 از 
روســیه در سال2018 

باعث شد آمریکا رویکرد 
خود را در تعامــل با ترکیه 

تغییر دهد. آمریکا فروش جنگنده های پیشرفته  
F-35 به ترکیه را متوقف کرد. واشنگتن معتقد بود 
که حضور سامانه های روسی در کنار سامانه های 
ناتو، به بحرانی امنیتی منجر خواهد شــد. دولت 
ترامپ حتــی برای منصرف کردن ترکیه، فشــار 
اقتصادی بی ســابقه ای به این کشور وارد کرد. در 
اواسط سال2021 زمانی که جو بایدن نسل کشی 
ارامنه توسط ترکیه را به رسمیت شناخت، تنش 

میان 2کشور شدت بیشتری گرفت.
اما در نهایت آنکارا با بازیگری متفاوت در دل بحران 
اوکراین توانســت لحن غرب را نسبت خود تغییر 
دهد؛ بدون اینکه به شــکل روابــط میان ترکیه و 
روسیه خدشه ای وارد شود. دستاوردی که با توجه 
به تالش های ماه های اخیر ترکیه برای مسلح سازی 
اوکراین بسیار قابل توجه به شمار می رود. تحویل 
پهپاد های بیرقدار به اوکراین توســط ترکیه باعث 
شد اوکراین در نبرد با روسیه به پیروزی های اولیه 
دست یابد. این پیروزی ها به تقویت روحیه غرب در 
تقابل با روسیه منجر شد و در نهایت باعث شد تا 

جایگاه استراتژیک ترکیه ارتقا پیدا کند.
ناتو بــه مخالفت های ترکیه واکنش شــدیدی 
نشان نداد، زیرا تبعات اخراج ترکیه از ائتالف 
و نزدیک شــدن این کشــور به روسیه 
برای ناتو سنگین تر از همراهی کردن با 
خواســته های آنکارا بود. عالوه بر این، 
ترکیه درحال حاضر تنها کشوری است 
که برای به جریان انداختن میلیون ها 
تن غالتی کــه در ســیلوهایی در 
اوکراین تلنبار شــده اند حاضر به 
مذاکره با کرملین اســت. اردوغان 
برای از سرگیری کشــتیرانی در 
دریای ســیاه با کرملین مذاکراتی 
هم انجام داده که البته این مذاکرات 
با مخالفــت اوکراین بــه مانع خورده 
اســت. با این همه موفقیت اخیر ترکیه در 
کســب امتیازات مورد نظــرش از فنالند و 
سوئد در نشســت اخیر ناتو در مادرید نشان 
می دهد ترکیه دست از تالش های بزرگ برای 
میانجیگری میان دو طرف درگیری بر نخواهد 
داشــت و این پتانســیل را دارد که با اقدامات 
هوشمندانه، دست کم جهان را از بحران غذایی 

قریب الوقوعی نجات دهد. 

اردوغان، برنده بحران اوکراین
ترکیه یکی از معدود کشورهایی است که توانسته از دل جنگ اوکراین برای خود جایگاهی ویژه و فرصت هایی جدید خلق کند

آمریکایی ها نگران رنگ باختن 
ارزش های آمریکایی

186ســال پیش وقتی کــه ایالــت »آرکانــزاس« به عنوان 
بیســت و پنجمین ایالت به آمریکا پیوســت، فرماندار وقت آن 
شعاری را در ســربرگ و مهر رســمی ایالت وارد کرد: »مردم 
حکومت می کنند.« این شــعار بعدها در اســناد بســیاری از 
نهادهای فدرال آمریکا هم نقش بست و بر مبنای همین شعار 
به نظر می رسید که مهاجران اولیه آمریکایی خواهند توانست به 
اهداف خود برای تشکیل یک کشور آرمانی دمکراتیک دست 
یابند. محافل داخلی این کشور هم این شعار را یکی از مصادیق 
ارزش های آمریکایی عنوان کردند. اکنون اما با گذشت حدود 
2قرن صدای اعتراض خــود آمریکایی ها بلند شــده و برخی 
کارشناسان در آمریکا هشدار داده اند که ارزش های آمریکایی 

در حال تحلیل رفتن است.

چالش های اقتصادی آمریکا
هوارد فرنچ، ستون نویس باسابقه فارن پالیسی در مطلبی درباره 
از میان رفتن ارزش های آمریکایی می نویســد: مهم ترین ضلع 
قدرت آمریکا، قدرت اقتصادی آن بود که به این کشور توانایی 
انجام شــاهکارهای شــگفت انگیز را داد و فقط در طول جنگ 
جهانی دوم، این به معنای تولید 122ناو هواپیمابر و همچنین 
تعداد زیادی هواپیما بود. نویسنده فارن پالیسی معتقد است که 
آمریکا با تکیه بر قدرت اقتصادی خود در دهه گذشته شعارهای 
حقوق بشری و دمکراســی خواهی خود را پیش برد، اما امروزه 
آمریکایی ها در حوزه اقتصادی با چالش روبه رو هستند. چنین 
تحلیلی با واقعیت های امروزه نظام بین الملل همخوانی دارد و 
ظهور چین به عنوان یک قدرت اقتصادی در عمل باعث شــده 
تا موقعیت اقتصادی آمریکا به چالش کشــیده شود. ارزیابی ها 
حاکی از آن است که چین در تجارت با کشورهای مختلف جهان 
در حال سبقت گرفتن از آمریکاست و واشنگتن به شدت نگران 
جهانی است که در آن اقتصاد چینی غالب شود. مرکز تحقیقات 
اقتصاد و بازرگانی)CEBR( در انگلیــس پیش بینی کرده که 
تولید ناخالص داخلی چین تا ســال2025 ساالنه 5.7درصد و 
سپس تا سال2030 ساالنه 4.7درصد رشد کند. این پیش بینی 
می گوید که چین، اکنون دومین اقتصاد بزرگ جهان است، اما 
تا سال2030 از اقتصاد اول جهان، یعنی آمریکا پیشی خواهد 
گرفت. اکونومیست در گزارشی نوشته که دولت بایدن برای مهار 
چین در حال پایه ریزی چارچوب سیاستی جدید است. ازجمله 
در اجالس اخیر گروه7 در آلمان، کشــورهای عضو به رهبری 
آمریکا از اختصاص یک بودجه 600میلیارد دالری برای اجرای 
طرح »همکاری برای زیرساخت و توسعه جهانی« خبر دادند که 

هدفش مقابله با طرح »کمربند و راه« چین است.
»آمریکا باید روی مهار قدرت چین و ایجاد پایه های قدرت و نظم 
ما متمرکز شود«؛ این گزاره ای ا ست که راش دوشی، مسئول امور 
چین در شورای امنیت ملی  آمریکا در کتاب خود »بازی طوالنی: 
استراتژی کالن چین برای جابه جایی نظم آمریکایی« نوشته و 
آشکارا از نگرانی واشنگتن نســبت به جایگاه اقتصادی خود در 

نظم جهانی آینده حکایت کرده است.
ارزش های آمریکایی با جیب خالی، فقط در حد همان شــعار 
باقی می مانــد و آمریکایی ها می دانند که اگــر نتوانند جایگاه 
اقتصادی شان در برابر غول اقتصاد چین تثبیت کنند، احتماال 
قافیه را در میدان اقتصادی خواهند باخت. موفقیت آمریکا در 
همراه کردن اروپای برآمده از خرابی جنگ جهانی دوم به واسطه 
ســرریز کردن میلیاردها دالر کمک مالــی و اقتصادی به این 
کشورها در قالب طرح مارشال بود و همین مسیر را امروزه چین 
به عنوان رقیب اقتصادی آمریکا از طریق ســرمایه گذاری های 
زیرساختی در کشورهای آسیایی و آفریقایی دنبال می کند، اما 
محدودیت های اقتصادی ناشی از کرونا و هم اکنون نیز تنگناهای 
اقتصادی ناشی از قیمت انرژی در جریان جنگ اوکراین عرصه 
را برای دست و دلبازی آمریکایی ها تا حدود زیادی تنگ کرده 

است.

چالش های اجتماعي آمریکا
آمریکا حتی در داخل در حال شکستن ریشه های عمیق خود 
به عنوان یک کشور مهاجرپذیر است. این آسیب خودساخته در 
طول دولت ترامپ، با لفاظی های نژادی و عوام پســندانه علیه 
مهاجران شــتاب گرفت. این در حالی اســت که اقتصاددانان 
آمریکایی ادامــه مهاجرپذیری آمریکا را موتور محرک رشــد 
اقتصادی این کشــور دانســته و توقف مهاجرپذیری را برای 
این کشــور خطرناک می خوانند، اما هم اکنون آنچه بر فضای 
جامعه مسلط شده، جایگزین شــدن مهاجرستیزی به جای 
مهاجرپذیری در آمریکاســت. درخواســت های مستمر برای 
ساختن دیوار در مرز مکزیک برای جلوگیری از ورود خارجی ها 
از تنور داغ مهاجرســتیزی حکایت دارد کــه عالوه بر تبعات 
منفی اقتصادی آن با شــعارهای مرتبط بــا موزائیک قومی و 

تساهل پذیری جامعه آمریکایی متناقض است.
شورش سال گذشته در کنگره آمریکا کارکرد نهادهای انتخابی 
و ســازوکار انتخابات را در این کشــور با چالش روبه رو کرد و 
نشــان داد که آمریکای امروز برخالف شعارهای ارزشی خود 
در گذشته دیگر جامعه ای نیســت که به راحتی پذیرای رأی 
اکثریت باشد. نظرسنجی ها نشان می دهد که تعداد قابل توجهی 
از رأی دهندگان جمهوریخواه همچنان حاضر به پذیرش پیروزی 
جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری2020 نیستند و همزمان 
بسیاری از آنها از ترامپ حمایت می کنند. حتی هم اکنون نگرانی 
عمده دمکرات ها بازگشــت دوباره ترامپ به قدرت با توجه به 
اقبال عمومی به سوی اوست. در واقع بازگشت احتمالی ترامپ به 
قدرت بارزترین نشانه افول و از میان رفتن ارزش های آمریکایی 
اســت که در آنها بر حاکمیت قانون، قدرت نهادهای انتخاباتی 
و ســرانجام برابری نژادی در جامعه چندقومــی آمریکا تأکید 
می شــد و امروزه این شــعارها به راحتی در آمریکا در حال به 

حاشیه رفتن است.

دیمیتری پسکوف
سخنگوی ریاست جمهوری روسیه 

مسکو از کی یف می خواهد تا به سربازان 
خود دستور دهد اسلحه هایشان را زمین 
بگذارند. زمانی که اوکراین تسلیم شود، 
روســیه عملیــات ویــژه خــود در اوکرایــن 
را متوقــف خواهــد کــرد. طــرف اوکراینی 
می توانــد همیــن امــروز جنــگ را تمــام 
کند و به خواســته های روســیه تــن دهد.

)خبرگزاری تاس(

لیز تراس 
وزیر خارجه انگلیس

باید این کارها را زودتر انجام می دادیم 
و تســلیحات دفاعی اوکراین را پیش تر 
فراهم می کردیم. باید از جنگ اوکراین 
درس بگیریــم و خــود را بــرای بحــران 
تایــوان آمــاده کنیــم.  بنابرایــن هر چه 
زودتــر برای تایوان ســاح ارســال کنیم 
و آموزش  نیروهــای نظامی این کشــور 

را آغاز کنیم، بهتر است. )دیلی میل(

نقل قول جهان نما

کیوسک

رئیس جمهور آمریکا روز گذشته 
در نشست سران کشورهای ناتو 
اعالم کرد که کشــورش قصد 
دارد حضور نظامی خود را در سراسر اروپا افزایش 

 دهد.
به گزارش خبرگزاری فرانســه، جــو بایدن در 
اجالس رهبران ناتو در مادرید گفت: »نیروهای 
آمریکایی حاضــر در اروپا در تمــام حوزه های 

زمینی، هوایی و دریایی تقویت خواهند شد.« 
جزئیات مطرح شــده از ســوی رئیس جمهور 
آمریکا در مورد طرح جدید این کشــور، شامل 
افزایش تعداد ناوشکن های نیروی دریایی آمریکا 
از 4 به 6 در جنوب اســپانیا، ایجــاد مقر دائمی 
برای ســپاه پنجم ارتش آمریکا در لهســتان، 
استقرار 3هزار نیروی رزمی در رومانی، استقرار 
2 اسکادران جنگنده  اف-35 در انگلیس و تقویت 

سیستم های دفاع هوایی در آلمان و ایتالیاست.
بایدن همچنین تأکید کرد که والدیمیر پوتین 
»صلح را در اروپا نابود کــرده و به نظم مبتنی بر 
قانون یورش برده است«. او گفت که غرب امروز 
بیش از هر زمان دیگری نیاز بــه پیمان نظامی 
ناتو دارد.بایدن با اشــاره به پذیرش درخواست 

عضویت ســوئد و فنالند در پیمــان ناتو گفت: 
نقشه پوتین برای حمله به اوکراین نتیجه عکس 
داده است. ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو نیز 
خطاب به رئیس جمهور روســیه هشدار داد که 
حمله به اوکراین، خالف آنچــه را که او درنظر 
داشته محقق کرده که حضور بیشتر ناتو است، نه 

عقب نشینی آن.
در نشست سران ناتو، کشورها بر سر هزینه کرد 
2 درصد تولید ناخالص داخلی خود برای بودجه 
دفاعی هم توافــق کردند. این موضــوع یکی از 
محورهای جدی رویارویی میان دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری پیشــین آمریکا و دیگر اعضای 
ناتو بود. ترامپ معترض بود که فقط آمریکاست 
که این بودجــه را به مســائل دفاعی اختصاص 
می دهد و دیگر کشــورهای ناتو از وظیفه خود 
سر باز می زنند. در زمان ریاست جمهوری دونالد 
ترامپ، وضعیت ناتو آنچنان افول کرد که امانوئل 
مکرون، رئیس جمهوری فرانسه از »مرگ مغزی« 
این سازمان سخن گفته بود. با این حال پس از به 
قدرت رسیدن جو بایدن و به ویژه از زمان حمله 
نظامی روسیه به اوکراین، موقعیت پیمان نظامی 

آتالنتیک شمالی تقویت شده است.

آمریکاحضورنظامیخودرادراروپاتقویتمیکند

مهم ترین دستاوردهای ترکیه در توافق با سوئد و فنالند
 ســوئد و فناند تمامی ممنوعیت های صادرات ســاح به ترکیه را لغو 

می کنند.
 هر دوکشور از ترکیه در مبارزه علیه پ ک ک و ی پ گ حمایت می کنند.

 سوئد و فناند با ترکیه تبادل اطاعاتی خواهند داشت.
 2کشور متهمان تروریستی را به ترکیه مسترد می کنند.

 فناند و سوئد از عضویت ترکیه در طرح دفاعی موسوم به »طرح همکاری های 
ساختارمند دائمی« اتحادیه اروپا )Pesco( حمایت خواهند کرد.

مکث

آمریکا

گزارش
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گرينويچ

2035؛پايان درون سوز ها

 

رم: کشورهای عضو اتحاديه اروپا طرحی را به تصويب 
رساندند که به موجب آن، تا سال 2035 ديگر شاهد 
تولید و انتشار گاز دی اکســید کربن از خودروهای 
تولیدی جديد نخواهیم بود. فرا رســیدن اين سال 
عمال نقطه پايانی بر عمر موتورهای درون سوز خواهد 
بود. وزرای محیط زيست کشــورهای عضو اتحاديه 
اروپا اين طرح را زمانی توانستند به تصويب برسانند 
که ايتالیا به عنوان تولیدکننده خودروهای فراری و 
المبورگینی باالخره به اين طرح رضايت داد. از اين 
پس تولیدکنندگان خودروهای ســوخت فســیلی 
می بايست به ســمت تولید خودروهای الکترونیکی 
گام بردارند. هرچند با اضافه شــدن يک بند قانونی، 
برخی خودروسازی های لوکس که کمتر از 10هزار 
خودرو در سال تولید می کنند ازجمله خودروسازی 
المبورگینی، فراری می توانند از معافیت پنج ساله در 

انتشار گاز دی اکسید کربن برخوردار باشند.

جابه جايی میلیون ساله تاريخ بشر
 

کیپ تاون: مطالعات جديد نشــان می دهد قدمت بشر بسیار 
بیشتر از میزانی است که تاکنون تصور می شده است. تحقیقات 
اخیر روی قديمی ترين فســیل  های برجا مانده از نســل بشر 
که در آفريقای جنوبی کشف شده، نشــان می دهد که انسان 
دست کم يک میلیون سال زودتر از تصور کنونی، در کره خاکی 
حضورداشته است و بنابراين احتمال درســتی اين نظريه که 
منشا اولیه بشر از آفريقا باشد، تقويت شده است. اين خط زمانی 
جديد که می تواند تأثیر بســزايی بر مطالعات ديرينه شناسی 
داشته باشد نشــان دهنده آن اســت که گروهی از انسان های 
اولیه حدود 3.4تا3.7 میلیون ســال پیش وجود داشته اند. در 
اين پژوهش باقی مانده فســیل های گروهی از اجداد اولیه بشر 
ازجمله فسیل های خانم پِلِس )Mrs Ples( که از آن به عنوان 
کامل ترين جمجمه بشر نام برده می شود که تاکنون در جنوب 
آفريقا پیدا شده، مورد مطالعه دقیق قرار گرفته اند. مسئله ای که 
 )Lucy( می تواند دال بر هم عصر بودن اين زن غارنشین با لوسی
معروف باشد. لوســی )جنوبی کپی عفاری( عبارتی است برای 
اشاره به مجموعه ای شــامل چند صد قطعه استخوان فسیل 
که 40درصد از اسکلت يک انسان تبار مؤنث از نوع جنوبی کپی 
عفاری را تشکیل می دهد و قدمت آن بیش از 3.2میلیون سال 

تخمین زده شده  است.

ساالد روسی، نشست ضد روسی
 

مادريد: سران 30کشــور عضو ناتو در حالی برای محکوم 
کردم اقدامات اخیر روسیه گرد هم آمده بودند که نخستین 
انتخاب آنها در منوی غذا ســاالد روســی بــود، موضوعی 
که توجه بســیاری را به خود جلب کرد. اين ساالد معروف 
پرکالری )شبیه ساالد اولويه( که سیب زمینی، نخودفرنگی، 
هويج و ســس مايونز محتويات آن را تشکیل می دهند در 
منوی اين رســتوران 8يورو قیمت دارد. به گزارش رويترز، 
 تمامی ظرف های اين ســاالد که نامــش پیش ترهم برای

 دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشــین آمريکا سؤال برانگیز 
شده بود طبق گزارش ها در همان ســاعات اولیه فروخته 
شــد. البته »ظرافت ديپلماتیک« بیشــتری در کاخ سانتا 
کروز مادريد در پذيرايی از وزرای دفاع و خارجه و مهمانان 
عالی رتبه درنظر گرفته شــد. برای نمونــه، خوزه آندرس، 
سرآشــپز معروف اســپانیايی در اين مراســم »گاال« به 
»تاپاس« ســنتی کوفته گوجه فرنگی هم اضافه کرد و اسم 

آن را گذاشت »ساالد اوکراينی«.

 باشگاه
نویسندگان

پنجشنبه

  مادرم؛ این را هم فراموش کن!

مادرم! بیا و زودتر فراموشم کن؛ 
حتی خاطره ای که آن دوردست ها 
از مــن داری! تــو که امــروز مرا 
لحظه ای فراموش می کنی، از ياد ببــر که مهم ترين داروی 
ضد فراموشی هم ناياب شــده؛ آن همراه سپیدی که کمی 

مرهم حافظه زودگذر تو بود...
 Memantine حکايت تکان دهنده است: قرص ممانتین
که مهم ترين داروی ضد بیماری آلزايمر اســت، مدتی است 
ناياب شده و در داروخانه ها هیچ نشــانی از آن نیست. اين 
قرص در چند شرکت داروســازی داخلی تولید می شود اما 
هنگامی که برای تهیه آن با نسخه پزشک يا به صورت آزاد به 
هر داروخانه ای مراجعه می کنید، با پاسخ مشابه »نداريم« 
مواجه می شــويد. قرص ممانتین برای درمــان زوال عقل 
متوسط تا شــديد در بزرگســاالن مبتال به بیماری آلزايمر 
Alzheimer استفاده می شــود. اين دارو به کاهش عالئم 
زوال عقل کمک می کند اما پیشــرفت تدريجی بیماری را 

درمان نمی کند.
در وب ســايت www.healthline.com آمده است: علت 
بروز آلزايمر به طور کامل شــناخته شده نیست. افراد مبتال به 
اين بیماری ممکن است بیش از حد در معرض ماده شیمیايی 
گلوتامات Glutamate قرار بگیرند؛ امری که باعث آسیب به 
سلول های مغز می شود و به تدريج نشانه های فراموشی را باعث 
می شود. تحت اين شــرايط داروی ممانتین با مسدود کردن 
گیرنده هايی در مغز که گلوتامات به طور معمول به آنها متصل 
می  شود، عمل می کند. اين فعل و انفعال اثرات مضر گلوتامات 
در سلول های مغزی را کاهش می دهد و به روند کند شدن عالئم 

زوال عقل کمک می کند.
در اين گزارش به صراحت قید شــده که قرص ممانتین برای 
درمان طوالنی مدت تجويز می شــود و اگــر مصرف آن طبق 
دستور پزشک و به شکل منظم صورت نگیرد، خطرات جدی 
به دنبال خواهد داشت و عالئم زوال عقل نه تنها تسکین نمی يابد 
که بدتر هم می شــود. آلزايمر باعث آزار شخص بیمار، پشت 
حصارهای فراموشــی حافظه کوتاه و بلندمدت می شود اما 
می توان آن را بیماری اطرافیان شــخص بیمــار نیز نامید؛ 
آنهايی که هر روز چشم در چشــم عزيز خود شاهد تحلیل 
ذهنی و جسمی او هســتند و بیرون از خانه، به تمنای يک 
ورق ممانتین 5يا 10، دربه در داروخانه های شهر می شوند. 
اين خود بیماری العالج ديگری است که هر از گاهی سايه 

روی سر يک فرد سالم می اندازد و او را از پا درمی آورد.

معمــای تو کــودك خواهــدش کرد
نه مرغ عشــق؛ اردك خواهدش کرد

دل مــن گرچــه از فــوالد باشــد
نگاه تــو ولی »هــک« خواهدش کرد

  
زمین گرم و زمــان گرم و هــوا گرم

درون گرم و بــرون گــرم و فضا گرم
هــزاران بوی ناجــور اســت در جو

بی آر تی ها و تاکســی ها چــرا گرم؟ 
  

مســی باشــد، خريدارش نباشــد؟
رونالــدو تیــزی  خارش نباشــد؟

خدايــا! فوتبالــی بخــش مــا را
»خیابانــی« طرفــدارش نباشــد

  
ســحر مرغی کنــار خانه بگذشــت

بسی سرخوش، بسی شاهانه بگذشت...
»صدات کردم، صدات کردم« ولی رفت!

فغان از دوســت، از بیگانه بگذشــت
  

کمــر را بــاز صاحبخانــه تــا کرد
کــه امیــد کــم مــا را هــوا کرد

»مــن از بیگانــگان هرگــز ننالم«
که با ما هر چه کــرد اين »رهن«ها کرد

میگرن

معمای تو

حافظ

در وفای عشِق تو مشهوِر خوبانم چو شمع

شب نشیِن کوی سربازان و ِرندانم چو شمع

کسی از آينده خبر ندارد. به جز تصاويری 
که در فیلم های علمــی تخیلی از آينده 
زمیــن ديده ايم و داســتان هايی که در 
کتاب هايی از همین ژانر خوانده ايم، کسی 
نمی داند سال های آينده اين کره خاکی 
قرار است به چه شــکلی در بیايد. با اين 
حال تعــدادی از معمارهــا و طراح های 
ساختمان، به بهانه شــرکت در مسابقه 
معماری، نسل جديدی از آسمان خراش 
را برای آينده نسل بشر طراحی کرده اند 
که درک ما از معماری عمودی و رابطه آن 
با محیط های طبیعی و ساخته شده را به 

چالش می کشد.
مجله معماری و طراحی اياالت متحده 
Evolo از ســال2006 يــک مســابقه 
معتبــر در زمینه »معمــاری آينده« را 
برگزار می کند که امســال هیأت داوران 
از بین بیش از 400طرح آسمان خراش 
آينده نگر، برندگان را انتخاب کردند، اما 

آثاری که آنها را تحت تأثیــر قرار دادند 
به موضوعاتــی مانند گرم شــدن کره 
زمین، باليای طبیعی و رشد بیش از حد 
جمعیت پرداخته بودند. به طور مثال در 
زمینه محیط زيست طرح آسمان خراش 
»کلروپالست شــهر«، ساختمانی است 
که دی اکســید کربن را جذب و آن را به 
نشاســته تبديل می کند./ يا برج »بهار 
جديد«، مجهز به خطوط انتقال آب، مواد 
مغذی و کود است که به رشد گیاهان و 
ارگانیسم ها، در نمای بیرونی ساختمان 
کمک می کند. يا مثال پیشنهاد شده است 
که سازه ای در Dunhuang، شهر چین 
در لبه صحرای گبی که زمانی توقفگاهی 
در جاده ابريشم بوده، ساخته شود. اين 
طراحی مجموعه ای از واحدهای مسکونی 
و تجاری اســت که يک ديوار را تشکیل 
می دهد تا به محافظت از جنگل در برابر 
باد و شن های بیابان کمک کند. همچنین 
»آسمان خراش هايپر ماسک« ساختمانی 
اســت که با يک ماســک انعطاف پذير 
پوشیده شده و به فیلتر کردن هوای وارد 
شده از بیرون ساختمان کمک می کند. 

يک طراح چینی هم ساختمانی را طراحی 
کرده و پیشنهاد ســاخت اين سازه را در 
جزاير مارشال، کشوری در اقیانوس آرام 
مرکزی، برای محافظت از مردم بومی خود 
در برابر نشــت مواد راديواکتیو از خاک، 
ارائه کرده اســت. در زمینه رشد بیش از 
حد جمعیت هم مجموعه ساختمان هايی 
به اســم »کندانسور شــهری« طراحی 
شــده که يک فضای مســکونی است و 
هدف آن ادغام کارگران مهاجر با جامعه 
محلی در شهرهايی مانند Shenzen در 
چین است، يا »سکوهای قارچ مانند« که 
طرحی برای ارائه خانه به کســانی است 
که در اثر غرق شدن شهر، آواره شده اند. 
برای باليای طبیعی نیز، يکی از طراحان 
آسمان خراش »پارک سونامی« را طراحی 
کرده که ســونامی را قبل از برخورد به 
ســاحل از بین ببرد. جالب اينکه در بین 
همه اين طرح ها، يک آســمان خراش 
هم طراحی شده که برای انسان نیست 
و در واقع خانه زنبورها است. هدف اصلی 
اين پروژه حفظ تنوع حشــرات و احیای 

جمعیت آنهاست.

عیسی محمدی

شهنام صفاجو
روزنامه نگار

فاطمه عباسینگاه
روزنامه نگار

فراغت نامه 

زایش اعتماد به نفس از دل شلوغی

پیش تر به طور کوتاه گفتیم يک برنامه 
خــوب تابســتانی را چگونــه تنظیم 
کنیم. مزايای شــرکت کردن و معايب 
شرکت نکردن در فعالیت های اجتماعی 
را شمرديم. قرار شد به مرور هر کدام شان 
را شرح دهیم؛ يعنی بگويیم مثاًل کالس 
نقاشی يا ورزش چگونه اعتماد به نفس 
کودک ما را باال می برد و فعالیت نداشتن 
چگونه به طور عکس عمــل می کند و 
موجب پايین ماندن يا کم شدن اعتماد 
به نفس می شــود. هر فعالیت جمعی 
استاندارد باعث رشد شناختی- اجتماعی 
کودک اســت و نتیجه اين شــناخت، 
اعتماد کودک به خودش و توانايی هايش؛ 
توانايی هايی که در تجربه های مختلف 
آنها را ســنجیده و با تکــرار و تمرين، 
مطمئن شــده که از پس آنها برمی آيد. 

کودک با 
قرار گرفتن در معــرض پديده های نو، 
آدم هــای مختلف، بازی هــا و هر چیز 
جديدی رشــد می کند. او با کنار آمدن 
و تعامل با ديگران، بــا ابراز و بیان خود، 
با اعتماد به ديگــران، با حمايت گرفتن 
و کمک خواســتن از آنها و به اشتراک 
گذاشتن وســايل يا ايده ها، دانسته ها و 
معلوماتش، هر آن به شناخت جديدی 
از خود می رسد. هر آن می فهمد که به 
کدام يک از توانايی های خود يا ديگران 
می تواند تکیه کند. توان ها و قابلیت های 
جديدی در خود کشــف می کند و در 
موقعیت هــای مختلــف با تکــرار اين 
توانايی ها، آنها را در خود تثبیت می کند 
و اينگونه اعتماد به نفســش پله پله باال 

می رود. گاهی به کودکانی برمی خوريم 
که ظاهراً اعتماد به نفس بااليی دارند ولی 
وقتی در معرض و آزمون شرايط واقعی 
قرار می گیرند می بینیم اين احســاس، 
شــبیه بادکنکی بوده که با يک سوزن 
می ترکــد و دوامی نــدارد. معموال اين 
کودکان پله های اين ويژگی شخصیتی 
را طــی نکرده اند و با بروز نشــانه هايی 
می خواهند عدم اعتماد به نفسشــان را 
جبران کنند که گاهــی موفق و گاهی 
ناموفق می شوند و در هر دو صورت هم 
آســیب می بینند. اگر به ظاهر بتوانند 
گلیــم خــود را از آب بیرون بکشــند، 
چون توانايی شــان واقعی نیست، مثل 
اين می ماند که حــاال نمی توانند آب را 
از گلیم بچالنند و مجبورند بار سنگینی 
با خــود حمل کنند. اگر هم شکســت 
بخورند و در موقعیتی قــرار بگیرند که 
معلوم شود اعتماد به نفسشان حقیقی 
نبوده، احساس ناکامی زيادی خواهند 
داشت که يک کودک تحملش را ندارد. 
اين شکســت به شــکل های مختلف 
ناهنجاری های رفتاری بروز پیدا می کند؛ 
از لجبازی و درگیری هــای فیزيکی با 
همســاالن گرفته تا اختالل هايی مثل 

عدم تمرکز يا بدخوابی.
با ايــن توصیف روشــن می شــود که 
فعالیــت دســته جمعی که شــايد در 
 ظاهر فقط پر از شــلوغی و سر و صدا و 
پخش و پالســت، چگونه موجب رشد 
ســالم و کســب اعتماد بــه نفس در 
کودکانمان می شــود و جای خالی اش 

چگونه به آنها آسیب می رساند.

فرشته شیخ االسالم

بی تـعارف و تکلف  
مـثـل هـمین متن 
کوتاهی که می بینید. ما منتظريم 
تا نوشــته هايتان درباره مســائل 
روزمره، مشکالت و دغدغه هايتان 
را برای ما ارسال کنید. اگر اهل طنز 
و کاريکاتور و طراحی هم هســتید 
جايتان اينجا محفوظ است. متن يا 
طرح تان که آماده شد يک تماس  با 
شماره 23023636 بگیريد تا برای 
رساندنش به ما ، راهنمايی تان کنیم. 

فراخوان

فرزندم درحالی که 
کوهی از ظرف های 
نشسته توی ســینک برايم باقی گذاشته 
می گويــد: »من نمی دونم تو چــرا اينقدر 
به خاطر آشــپزی غــر می زنی، آشــپزی 
خیلیم جالبه« اين را می گويد و آشپزخانه 
کوچک زير و رو شــده ام را ترک می کند. 
رب گوجه فرنگی تجزيه شده به ذرات ريز 
قرمز و چسبیده به کاشی های پشت گاز. 
ذره های ريز روغن همه جا پخش شده اند. 
کمی مانده تــا ظرف ها به ســبب افزونی 
جمعیت شان بر ما ســاکنان خانه، شورش 

کنند و کنترل خانه را در دست بگیرند.
شــعله گاز را برای غذايی که آماده کرده، 
تنظیــم می کنم تا نســوزد. کاشــی ها را 
دستمال می کشم برای اينکه می دانم که 
اگر ذرات رب بیشــتر از ايــن بمانند تمیز 
کردنشان خیلی سخت تر می شود. تا جايی 
که می شود گاز را تمیز می کنم و بعد می روم 
سراغ کوه ظرف ها. همه اين کارها که تمام 
شد، میز را آماده می کنم و غذا را می کشم. 
همه را صدا می کنم تا غذايی را که فرزندم 

پخته بخوريم و او را تشويق کنیم.
شام که تمام شد آشپزخانه دوباره میدان 
جنگ شده و دوباره بايد لباس رزم بپوشم و 
بروم سراغش. به حرف فرزندم فکر می کنم 
و توی ذهنم لبخنــد می زنم. فرزندم ديگر 
بزرگ شــده. به زودی مستقل خواهد شد 
و آن وقــت جنگ دائمــی پايان ناپذيرش 
با ذرات چســبنده رب گوجــه فرنگی و 
ظرف های توی سینک ظرفشويی را آغاز 
خواهد کرد. جنگی کــه از روز اولی که 

کسی به خانه ای می گويد »خانه 
من« شروع می شود و تا وقتی 

که زنده اســت ادامه پیدا 
می کند.

آن وقت شايد 20سال 
بعدتر بفهمد که مادر 
خســته چرا گاهی 
به خاطر غــذا پختن 
و کارهــای خانه غر 
می زنــد. بفهمــد که 

آشپزی فقط اين نیست 
که يخچال را باز کنی و از 

بین ســبزيجاتی که مادرت 

ديروز خريده، بار ماشــین کــرده و آورده 
خانه، شســته و چیده توی يخچال، چند 

تا را انتخاب کنی و با آنها غذا درست کنی.
آشپزی جدال بی پايانی است با مواداولیه ای 
که به سرعت تمام می شوند و بايد جايگزين 
شوند. گفت وگوی ذهنی طوالنی است که 
چه بپزم و کی بپزم و آيا وقت دارم که امروز 
آشپزی کنم يا نه. مهیا کردن حرکت مدام 
ظرف هاســت. از روی میز به ســینک. از 
سینک به آبچکان. از آبچکان به کابینت تا 

باز آماده استفاده شوند.
 در يک آشــپزخانه حاضر و آماده که تمام 
مواداولیه آماده است و کسی هم ريخت و 
پاش های بعد از آشــپزی را جمع می کند 
البته که آشــپزی راحت و سرگرم کننده 
است. مسئله همین جاســت که حاضرو 
آماده نگه داشتن آشــپزخانه و مدام غذای 
خانگی داشتن تالشــی بی پايان است که 
هر روز از نو شروع می شود. چرخی است که 

مدام بايد بچرخانی اش.
تا روزی کــه فرزندم خــودش درگیر اين 
جدال بی  پايان روزمره شود با لبخندی آرام 
همراهی اش خواهم کرد. احتماال همانطور 
که من به والدينم گفتم او هم روزی به ما 
خواهد گفت که چقدر کارهای خانه زياد 
اســت و چقدر مدام آشپزی کردن سخت 
است و خواهد پرسید که آيا ما هم اين همه 
کار می کرديم توی خانه؟ بله فرزندم. ما اين 
همه کار در خانه انجــام می دهیم تا خانه، 
خانه بماند. اما اين رازی اســت که فقط به 

زبان تجربه منتقل می شود.

اعترافات يک محکوم به آشپزخانه

شیدا اعتماد

راز مگوی خانگی

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

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

توزيع و اشتراك:
موسسه نشرگستر امروز نوين

 تلفن:61933000

تجسم اسکان آینده 
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فریده سپاه منصور متولد سال 1326تهران است و فعالیت 
هنری اش را از ســال 1348با حضور روی صحنه تئاتر آغاز 
کرده. تا به امروز بیش از 50ســال می شــود که این بازیگر 
سرشناس و محبوب سینما و تلویزیون در نقش های مختلف مقابل دوربین قرار گرفته 
و روی صحنه تئاتر رفته است که آخرین کار او سریال موفق و پرمخاطب »خوشنام« 
بود که رمضان امسال از شبکه یک پخش شد. سپاه منصور با اینکه بازیگر پرکاری است 
و کارنامه پرباری در بازیگری دارد اما همیشه نقش هایش را با وسواس و مطالعه انتخاب 
کرده تا به قول خودش بیننده و مخاطب از اینکه پای تماشای فیلم هایش نشسته، 
 پشیمان نشود. البته این بازیگر 75ساله به سینمای ایران انتقاد دارد که میانسالی
 و کهنسالی که بخشی از زندگی انسان است را درست و واقعی به نمایش درنمی آورد 
 و اغلب نقش ها عالوه بر نمایش دادن یک انسان ناتوان و از کار افتاده، آنقدر سطحی
 و بی اهمیت هستند که حتی اگر حذف شــوند هم خللی در روند و داستان فیلم و 

سریال ایجاد نمی شود.

همیشههرنقشیراآخرینکارممیدانم

فیلسوفی
زیرسبد

ادبیاتکالسیک
گنجینهایبیپایان

دنبالوام
نباشید

گفت وگو با محسن خلخالی که محبوب ترین بازیکن 
بسکتبال ایران دهه 50 بود

مصطفی علیزاده، نویسنده و پژوهشگر از اهمیت 
پرداختن  به ادبیات کالسیک می گوید.

رمز و راز اشتغالزایی
 از زبان کارآفرین برتر کشور

151312

    آخرین کار شــما یعنی سریال 
خوشــنام، اثری موفق و پربیننده 
بود و شما هم مثل همیشه به خوبی 
در این سریال ایفای نقش کردید. 
از دیدگاه شــما دلیل این موفقیت 

چیست؟
زمانی که سریال خوشنام روی آنتن رفت، باورم 
نمی شد بتواند این همه موفق و پرمخاطب باشد. 
وقتی بازی در این ســریال به من پیشنهاد شد و 
چند صفحه از این فیلمنامــه را خواندم، در ابتدا 
موضوع ســریال به نظرم تکراری آمد، اما بعد از 
اینکه فیلمنامه را تا انتها مطالعه کردم  داستانش 
جذاب بود. به نوعی این فیلم از انتها به ابتدا آمده. 
چون در اغلب فیلم ها شــاهدیم که شــخصیت 
فیلم آدم خوبی اســت که به مرور به خطا رفته و 
به گمراهی کشیده می شود، اما در این مجموعه 
موضوع کاماًل برعکس اســت. ایــن فیلم درباره 
جوانی اســت که مرتکب خالف و اشتباهاتی در 
زندگی شــده و حاال برای رسیدن به دختر مورد 
عالقه اش به فکر جبران این اشــتباهات برآمده 
است؛جبران کردنی که بسیار سخت است و باید 
زحمات بســیاری برای آن کشــیده شود. شاید 
بســیاری از پدرها و مادرها در قالب نصیحت به 
فرزندان خود بگویند که جبران اشتباهات سخت 
است اما در فیلم ها و ســریال ها به ندرت به این 
موضوع پرداخته می شود. به نوعی خوشنام پوست 
این موضوع را شکافته و به عمق ماجرا اشاره کرده. 
در این فیلم به خوبی این موضوع مطرح شــده 
اســت که خالف کردن و به اشــتباه در مسیری 
گام گذاشــتن یک بخش ماجراست و جبران آن 
بخشی دیگر. این سریال می خواهد به مخاطب 
بگوید اگر شخص اشتباهی کرد و به قول معروف 
سیلی به گوش دیگری زد، نباید تصور کند که به 
هرحال یک اشتباهی مرتکب شده و دیگر تمام 
است بلکه باید به دنبال جبران اشتباه خودش و 
برطرف کردن دلخوری پیش آمده باشد که البته 

بسیار هم کار سختی است!

    اغلب فیلم ها و سریال هایی که 
شــما در آنها ایفای نقش کرده اید 

پربیننــده و در مجمــوع کارهای 
موفقی بوده اند، مثــل »نون. خ« 
و »دردســرهای عظیم« که نشان 
می دهد در کارتــان انتخاب های 
خوبی داشــته اید. ایــن موضوع 
اتفاقی است یا برای بازی در فیلم ها 
و سریال های پیشنهادی نکته بین 

هستید؟
برای من بســیار مهم اســت که فیلم و سریال 
می خواهــد چه چیــزی به مخاطــب خودش 
بگوید و منتقل کند. بــرای خودم پیش آمده که 
بارها فیلم هایی را تماشــا کرده ام که در پایانش 
گفته ام  ای کاش به جای دیــدن این فیلم فالن 
کتاب را خوانــده بودم. برایم مهم اســت که در 
مورد فیلم هایی که خودم بــازی می کنم چنین 
دیدگاهی برای مخاطبم پیش نیاید. بنابراین اغلب 
فیلمنامه ها را از قبل خوانده و با حساسیت و تفکر 
و با دقت و دید باز پیشنهادهای کاری را بررسی 
می کنم و تالش دارم تا انتخاب درســتی داشته 
باشم. البته هر بازیگری باید این حساسیت ها را 
داشته باشد. اگر بازیگر حوصله نداشته باشد که 
انتخاب خوب و درســتی انجام دهد، اصاًل نباید 
این حرفه را ادامه دهد. خودم در تمام این سال ها 

بیشتر از اینکه نقش قبول کرده باشم، نقش ها و 
پیشــنهادهای کاری زیادی را رد کرده ام، چون 
باید بدانم نقشی که قرار است بازی کنم در کجای 
جهان ایستاده است. خیلی وقت ها هم پیش آمده 
که وقتی می بینم پشت سر هم نقش های مشابه و 
تکراری پیشنهاد شده آنها را رد کرده ام. همکارانم 
ایراد می گیرند و می گویند فکر می کنی به دیگران 
چه نقش ها و کارهایی پیشــنهاد می شود اما من 
دوست دارم در نقش هایی بازی کنم که تا مدت ها 

در یاد و خاطره مردم باقی بماند.

    شما از بازیگران باسابقه و فعال 
و در عین حال محبوب ســینما و 
تلویزیون هستید که نشان داده اید 
بازی در ســینما و تلویزیون فقط 
مختص جوانان نیست. بسیاری از 
بازیگران پیشکسوت گالیه دارند 
برای آنها نقش چندانی وجود ندارد 
و پیشنهاد خوبی برای کار دریافت 
نمی کنند و تلویزیون و ســینما به 
تعدادی بازیگر و جوان ها محدود و 

مختص شده است؟
البته این عزیزان درست می گویند. پیری مقطعی 
از زندگی انسان است که متأسفانه در اغلب فیلم ها 
و سریال ها به خوبی به آن پرداخته نمی شود. در 

من وقتی بازی می کنم خودم 
را فراموش می کنم و در نقش 
غرق می شوم. معتقدم زمانی که 
تحلیل نقش صحیح باشد و 
هدایت کارگردانی وجود داشته 
باشد، غلوهای نقش، گرفته 
می شود و ایفای نقش به خوبی 
صورت می گیرد

بیشتر فیلم ها به ویژه پیرزن ها افرادی از کارافتاده 
و ناتوان هستند یا فقط نقشی کمرنگ در حد انجام 
کارهای روزمره دارند. متأسفانه واقعیت این است 
که نویسندگان دیدگاه درستی از این قشر جامعه 
ندارند. اکثر فیلمنامه های ما به جوانان اختصاص 
دارد و اگر نقشی برای میانسال ها یا پیشکسوتان 
نوشته می شــود اکثراً نقش های گذری، کوتاه و 
بی اهمیت است. من وقتی فیلمنامه را می خوانم 
به خــودم می گویم اگر این نقشــی کــه به من 
پیشــنهاد شــده را از فیلم حذف کنند هم هیچ 
اتفاقی نمی افتد. من به شــخصه به هیچ وجه در 

چنین آثاری بازی نمی کنم.

     از بین تمام آثارتان کدام یک را 
بیشتر می پســندید و نقش تان در 
آن فیلم و سریال بیشتر به دل تان 

نشسته است؟
شاید بهتر است از من پرسیده شود کدام نقش ها 
را دوست نداشته ام! چون من اغلب نقش هایی را 
که بازی می کنم دوست دارم و برای انتخاب آنها 
از قبل فکر کرده و با دید باز به سمت آنها رفته ام. 
در این سال های فعالیت شــاید فقط چند نقش 
وجود داشته که به نوعی از دستم در رفته و روی 
انتخاب آنها به اندازه فکر نکرده باشــم، اما اغلب 
نقش هایم را با فکر و به درستی انتخاب کرده ام و 

آنها را دوست دارم.

     شخصیت و بازی ای که از شما در 
فیلم ها و سریال ها می بینیم چقدر 
به اخالق و شــخصیت واقعی شما 

نزدیک است؟
در ایفــای یک نقــش بعضی ها به ســمت نقش 
می رونــد و بعضی ها نیز نقش را به ســمت خود 
می کشند. من جزو آن دسته بازیگرانی هستم که 
به سمت یک نقش می روم. به همین دلیل است 
که هیچ کدام از نقش هایی که بازی کرده ام شبیه 
به هم نیستند. من وقتی بازی می کنم خودم را 
فراموش می کنم و در نقش غرق می شوم. معتقدم 
زمانی کــه تحلیل نقش صحیح باشــد و هدایت 
کارگردانی وجود داشته باشد، غلوهای نقش گرفته 

می شود و ایفای نقش به خوبی صورت می گیرد.

     شما با کارگردان های زیادی کار 
کرده اید. از میــان آنها کار کردن با 
کدام یک برای تــان جالب تر بود و 
دیدگاه و سبک کاری اش توجه شما 

را جلب کرده است؟
من تا به امروز با کارگردان های بزرگی کار کرده ام 
که کار کردن با همه آنها بــرای من لذتبخش و 
جالب بوده. مانند داریــوش مهرجویی، منوچهر 
هادی، داوود میرباقری، علیرضا نجف زاده، کمال 
تبریزی و خیلی دیگر از بــزرگان که کار با آنها را 
دوست داشته ام و خاطره خوبی از همکاری با آنها 

داشته و دارم.

     تمام نقش هایی که در آنها بازی 
کردید ایده آل شما بودند یا خیر؟

همه نقش ها می تواند ایده آل باشد، اما مهم این 
اســت که بازیگر آنها را به چه شکلی بازی کند. 
همیشه فکر می کنم هرکاری که انجام می دهم 
آخرین کارم اســت و تصور می کنم این کار قرار 
است از من به یادگار بماند و آیندگان با دیدن این 
فیلم درباره من قضاوت  کنند. اصاًل فکر نمی کنم 
در سابقه کاری ام چه کارهایی وجود دارد، تصورم 
این است که با آخرین کارم قرار است قضاوت شوم.

     در انتخاب نقش های تان تا چه حد 
به سلیقه مخاطب اهمیت می دهید؟

وقتی یک نفر به عنوان مخاطــب کارهایم مرا در 
خیابان می بیند و ابراز احساســات می کند، این 
موضوع مسئولیتم را سنگین تر می کند و نمی توانم 
در مقابل مخاطبانم بی تفاوت باشم. من همیشه 
خودم را جای مخاطب می گذارم و وقتی نقشی را 
بازی می کنم همیشه این سؤال را از خود می پرسم 
که اگر من مخاطب این نقش بودم چه دیدگاهی 
نســبت به آن داشــتم و چقدر می توانستم با آن 
ارتباط برقرار کنم. به همین دلیل برای نقش هایم 
وقت زیادی می گذارم. به عنوان مثال وقتی نقش 
مش مریم در »مهمان مامان« را می خواندم گاهی 
با آن می خندیــدم و گاهی گریه می کردم. حدود 
یک ماه و نیم روی نقــش »مش مریم« کار کردم 
تا بتوانم به بهترین شــکل آن را اجرا کنم و مورد 

پذیرش مخاطب قرار بگیرد.

     شــما از فعاالن عرصــه تئاتر 
هستید. چرا در سال های اخیر کمتر 

به این حوزه توجه کرده اید؟
من تربیت شده تئاتر هستم و به نوعی از تئاتر به 
سینما و تلویزیون آمده ام. بنابراین سعی می کنم 
که حداقل ســالی یک بار هم که شده در صحنه 
تئاتر حاضر شوم و بازی کنم. آخرین کار من در 
تئاتر به سال 98برمی گردد و بعد از آن هم ویروس 
کرونا شــیوع پیدا کرد و با توجه به تعطیلی ها و 
محدودیت های پیش آمده دیگر نتوانستم فعالیتی 
در این عرصه داشته باشم. حدود 18 ماه است که 
کاری انجام نداده ام اما به محض اینکه شرایط بهتر 
شود قطعاً فعالیت در تئاتر را از سر خواهم گرفت.

سعیده مرادی

دیدار با فریده سپاه منصور؛ بازیگری با نیم قرن سابقه و انبوه نقش های به یادماندنی

سریال

سریالهاییکه
بهارامسالمهمان

تلویزیونبودند
سریال 14قسمتی »زیر خاکی 3«به نویسندگی 
و کارگردانی جلیل سامان و تهیه  کنندگی رضا 
نصیری  نیا فروردین مــاه 1401و در روزهای 
نوروز در ســاعت 22:15از شــبکه یک سیما 
به روی آنتن رفــت و مهمان خانــه  ایرانی ها 
شــد. فصل اول این مجموعه در 6اردیبهشت 
1399و فصل دوم آن با اضافه  شدن چند بازیگر 
جدید، 7خرداد 1400از شبکه یک پخش شد. 
داستان فصل سوم این فیلم تاریخی و کمدی 
با اسیرشدن فریبرز باغ  بیشه، شخصیت اصلی 
قصه ادامه پیدا می کند. او که قرار بود با چمدانی 
پر از عتیقــه فرار کند، حال توســط نیرو های 
عراقی به اسارت درآمده است. در این مجموعه 
به نوعی به اشــتباه گرفتن فریبرز باغ بیشــه با 
یکی از فرماندهان ارشــد به شکلی کمدی به 
نمایش گذاشته شد. بازیگران این سریال ژاله 
صامتی، پژمان جمشــیدی، گیتی قاســمی، 
هومن برق نورد، نادر فالح، پیام احمدی نیا، رایان 

سرلک و… بودند.

ســریال »خداداد« مجموعه ای اســت که در 
نوروز سال 1401از شــبکه دو پخش می شد. 
علی غفاری کــه پیش از ایــن فصل های اول 
تا ســوم ســریال محبوب »بچه مهندس« را 
کارگردانی کرده این مجموع را ساخته است. 
سریال خداداد به تهیه کنندگی سعید سعدی 
و کارگردانی علی غفــاری، قصه زندگی فردی 
به  نام خداداد را برای مردم تعریف می کند که 
درگیر مشکالت زیادی می شود. او باید جهیزیه 
برای دختر کوچکش فراهم کند تا او را به خانه 
بخت بفرستد. نقش خداداد قصه را رضا ناجی 
با همان لهجه شــیرین آذری بــازی می کند. 
در کنار او پیام دهکردی، سوســن پرور، علی 
صبوری، زهره حمیدی، آرش نوذری، شیرین 
بینا، سارا باقری، مهرزاد جعفری، مهرناز بیات، 
افشین نخعی، آرش تاج، جواد زیتونی، سیامک 
اشعریون و سیاوش طهمورث بازی می کنند. 
امیرحســین غفاری و کوثر حیدری بازیگران 

کودک این سریال هستند.

فصل دوم ســریال »نجــال« یکــی دیگر از 
ســریال هایی بود که پخش آن از شبکه سوم 
سیما از اول فروردین آغاز شــده و تا پایان ماه 
مبارک رمضان ادامه داشــت. نجال یک سریال 
ملودرام عاشقانه است که داستان آن به قبل از 
جنگ تحمیلی برمی گردد. قصه سریال نجال در 
سال 1358می گذرد. در فصل اول این سریال 
نجال در اوضاع آشــفته و ناامنی ها به عبد که 
عاشق او شده است وعده ای می دهد که طی آن 
اگر بتواند او را از مرز ایران و عراق رد کند و به 
زیارت اربعین برسد، در قبال عشقش به او پاسخ 
مثبت می دهد. قصه فصل دوم از مسیر بازگشت 
از کربال به نجف روایت می شــود و تمرکز آن 
بیشتر روی حصر آبادان است. حسام منظور، 
محیا دهقانی،  آزیتا حاجیان، ملیکا شریفی نیا، 
هدایت هاشمی، سیدمهرداد ضیایی و سوگل 
طهماسبی از بازیگران این سریال در فصل دو 
هستند، همچنین سارا رسول زاده بازیگر نقش 
نجال در فصل نخست بود که در فصل دوم جای 

خود را به محیا دهقانی داد.

سریال »از سرنوشت 4«یکی از مجموعه های 
جذاب و مخاطب پســند یک دهــه اخیر صدا 
و ســیما بوده است که برای نخســتین بار در 
سال1398، در 3فصل از شــبکه دو سیما به 
روی آنتن رفت. پس از آن پخش سریال متوقف 
شــد تا اینکه فصل چهــارم آن در بهار و نیمه 
اول خرداد ماه 1401از شبکه دوم سیما پخش  
شد و مورد استقبال مخاطبان قرار گرفت. این 
ســریال به کارگردانی محمدرضا خردمندان 
و علیرضا بذرافشــان از سرنوشت داستان دو 
کودک پرورشگاهی، هاشم و سهراب، را روایت 
می کند. این دو طی فصل های مختلف سریال 
بزرگ می شوند و در سریال از سرنوشت فصل 
4شاهد چالش های بیشتری در زندگی این دو 
جوان هســتیم. بازیگران این فصل از سریال 
عبارتنداز: حسین پاکدل، دارا حیایی، کیسان 
دیباج، فاطمه بهارمســت، مجید واشــقانی، 
لیال بلوکات، ســاناز سعیدی، ســولماز غنی، 
نگین صدق گویا، سیدمهرداد ضیایی و مائده 

طهماسبی و... .

»حکم رشد« سریال تلویزیونی به کارگردانی 
حسن لفافیان، نویســندگی سعید نعمت اهلل 
و تهیه کنندگــی مهدی فرجی اســت که از 
17اردیبهشــت تا 25خرداد 1401از شبکه 
3سیما پخش شد. داســتان این سریال درام 
پلیسی و خانوادگی از آنجایی شروع می شود که 
یک سرهنگ نیروی انتظامی تصمیم می گیرد 
ریاست کالنتری محل زندگی پسرخاله  اش که 
برادر شیری اش هم هست، را بپذیرد. اما تقریباً 
تمام اعضای خانواده با این امر مخالفند چرا که 
فکر می کنند برادرش که آدم شــروری است 
ممکن است باعث دردسر او شود. این سریال 
به نوعی تکمیل  کننده ســه  گانه اختالف  های 
خانوادگی میان برادرهاســت که از ســریال 
»جراحت« آغاز شده و در »برادر جان« ادامه 
پیدا کرده است. ثریا قاسمی، مه لقا باقری، پیام 
احمدی نیا، شهین تســلیمی، علیرضا مهران، 
حمید ابراهیمی، مهرداد ضیایی، فقیه سلطانی، 
نیلوفر شهیدی، مجید سعیدی، مجتبی فالح، 
ندا قاسمی، هدی استواری، ارشیا توکلی، حسن 

ولی خانی از بازیگران این سریال بودند.

زیرخاکی3
کارگردان:

 جلیل سامان

نجال
کارگردان: 
خیرهللا 
تقیانی پور

حکمرشد
کارگردان: 

حسن لفافیان

خداداد
کارگردان:

 علی غفاری

ازسرنوشت4
کارگردان: 
محمدرضا 
خردمندان 
و علیرضا 
بذرافشان
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در تقویم مناســبت ها، فردا روز ازدواج 
است؛ ســالروز ازدواج حضرت علی)ع( 
و حضــرت فاطمه)س(. مناســبت های 
تقویم گاهی بهانه هایی هســتند برای 
مرور چندین باره موضوعاتی که هرچند 
همیشــه مهم هســتند اما پرداختن به 
آنها به هر بهانه ای خالی از لطف نیســت. 
چند سالی است که با افزایش دسترسی 
به منابــع اطالعاتــی و افزایش آگاهی 
عمومی، مشاوره ازدواج و کمک گرفتن از 
روانشناسان و کارشناسان برای مدیریت، 
ســاخت و حفظ زندگی مشترک بیشتر 
مورد توجه قرار گرفته است. دکتر فرزاد 
طباطبایی، روانشناس و مشاور خانواده 
درباره اهمیت توجه به علم روانشناسی 
در مراحل مختلف یک ازدواج و استفاده از 
این علم برای داشتن یک زندگی مشترک 
کم عیب و آرامش بخش توضیح می دهد 
و به مــا می گوید که چطــور می توانیم 
با کمک گرفتن از متخصــص، گام های 
مطمئن تری در این مســیر پر پیچ و خم 
برداریم. با هم توضیحات این روانشناس 

را مطالعه می کنیم.

بسته پيشنهادي

نیلوفر  ذوالفقاری

  جستارهایی در باب عشق
همه ما تازگی و شــیرینی نخستین 
روزهــای یــک رابطــه عاشــقانه را 
چشــیده ایم. امــا آیا این شــیرینی 
تــا همیشــه پایــدار اســت؟ کتاب 
»جســتارهایی در باب عشق« رمانی 
است که در طول داستان آن، نویسنده 
سعی کرده به نکاتی از رابطه بپردازد که 
ما کمتر به آنها توجه داریم؛ از کارهایی 
که ما برای ابراز عشق انجام می دهیم 
گرفته تا انعــکاس دیدگاه هایمان در 
تفکرات فرد دیگری که در رابطه است. 
داســتان ما درباره زوجی به نام های 
کرســتن و ربیح اســت و ما از لحظه 
آشــنایی تا ازدواج و بچه دارشدنشان 
کنار آنها هســتیم. البته آلن دو باتن 
عادت قدیمی خود را کنار نگذاشــته 
و این ارتباط را از منظر فلســفی نیز 
بررسی کرده است. پس اگر به کتاب ها 
و رمان های عاشقانه عالقه مند هستید، 

این کتاب را از دست ندهید!

کتاب

  صحنه هایی از یک ازدواج
مینی ســریال »صحنه هایــی از یک 
ازدواج« با اقتباس از فیلمی کالسیک با 
همین نام به کارگردانی اینگمار برگمان 
ساخته شده. بازی های خوب جسیکا 
چستین و اسکار آیزاک و البته شیمی 
مناسب بین شــان، توانسته از امتحان 
سخت بازسازی آثار هنری موفق بیرون 
بیاید. سریال روایت آشنایی از اتفاقی 
است که بســیاری از ما امکان دارد در 
طول زندگی مان تجربه کرده باشیم؛ 
نقطه ای که گویی دنیا به آخر رسیده 
و نمی توانیــم خودمان را در شــکل 
دیگری از زندگی تصور کنیم. این مورد 
همان چیزی اســت که صحنه هایی 
از یک ازدواج را به اثــری قابل تأمل و 
تماشــایی تبدیل کرده چون برخالف 
بسیاری از فیلم های رمانتیک امروزی 
تصمیم گرفته به آسیب های یک رابطه، 
احساســات متناقض پس از جدایی و 
راه حل هایی که برای بازگشت به زندگی 
وجود دارد بپردازد و ســؤال های مهم 
از این قبیــل که »آیا می تــوان کاماًل 
به زندگی عــادی بازگشــت؟«، »آیا 
نخســتین راه حل درست ترین شــان 
است؟« »آیا سواد رابطه داریم؟« را 

می پرسد.

سریال

  جاده مالهالند
خالقیــت دیویــد لینچ در ســاخت 
آثاری همچون »بزرگراه گمشــده« 
و »مخمل آبی« زبانزد اســت، اما اگر 
قرار باشد یک فیلم و یک فیلمنامه را 
به عنوان خالقانه ترین و پیچیده ترین 
اثر او انتخاب کنیم، »جاده مالهالند« 
شایســته تر اســت. این فیلم در ابتدا 
یک پروژه ناتمــام بود، امــا لینچ در 
پایان آن تغییراتــی ایجاد می کند و با 
تکمیل شدن جاده مالهالند به چنین 
فیلم کم نقصی می رسد. داستان جاده 
مالهالند به صورت سر راســت روایت 
نمی شود و لینچ با روایت قصه در چند 
مرحله و افزودن کمی فراواقع گرایی به 
آن، پیرنگی جذاب و جالب توجه ساخته 
است. زنی )لورا هرینگ( از یک تصادف 
جاده ای جان سالم به در می برد اما دچار 
فراموشی می شود. او در خانه ای در جاده 
مالهالند لس آنجلس پنهان می شود. 
بتی )نائومی واتس( از اونتاریوی کانادا 
برای بازیگر شــدن به خانه عمه اش در 
لس آنجلس می رود و به زن برمی خورد 
و او را در پیداکــردن هویتــش کمک 

می کند.

فیلم
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آشنایی با زندگی و شخصیت جک ما؛ خالق چینی شرکت بزرگ علی بابا

راه ابریشمی که از اینترنت می گذشت
در گذشته های دور، وقتی کسی نام چین را می شنید به یاد تاجران راه ابریشم می افتاد 
که سختی های بسیاری را برای معامله با کشورهای دیگر به جان می خریدند. رفته رفته 
با پیشرفت جامعه و پیدایش روش های جدید، آســان و کم خطرتر برای تجارت، از 
اهمیت راه ابریشم کاسته شد. شاید بتوان اینترنت را بهترین و بزرگ ترین تغییر در 

روند تجارت جهانی به شمار آورد. چین، هنوز هم در تجارت، حرف زیادی برای گفتن 
دارد. کافی است نگاهی به محصوالت خوب و بد دور و برمان بیندازیم تا قدرت نفوذ و 
شیوه های متفاوت این تجارت در عصر جدید را با چشمان خودمان ببینیم. در این میان، 

»جک ما« به عنوان یک چینی، فصل جدیدی از تجارت را در چین آغاز کرد.

روانشناسی ازدواج را در همه مرحله ها جدی بگیریم

فانوس های راهنمای 
زندگی مشترک

روانشناسی، پیش و پس از ازدواج

پیش از یک تصمیم مهم

در ابتدای راه

در میانه های زندگی مشترک

همانطور کــه حتماً بارها شــنیده اید، هر رابطه انســانی 
درست مثل یک موجود زنده است که همواره به مراقبت 
و توجه احتیاج دارد. به همین دلیل هم عجیب نیست که 
کمک گرفتن از علم روانشناسی در ازدواج، مربوط به همه 
مراحل این تصمیم می شــود؛ یعنی چه در مراحل ابتدای 
آشــنایی و تصمیم گیری برای ازدواج و چه در سال های 
زندگی مشترک، زوج ها از مشــاوره بی نیاز نخواهند بود. 
به اعتقاد روانشناسان، روانشناســی ازدواج 2حوزه کلی 
را در بر می گیرد. بخشــی از آن مباحثی است که مربوط 
به قبل از ازدواج می شــود و در واقــع تصمیم گیری برای 
ازدواج را پوشش می دهد. دســته دیگر موضوعات مربوط 
به بعد از ازدواج اســت که البته این دسته بسیار گسترده 
و پیچیده اســت. برای هر دو نفری که قصد دارند زندگی 
مشترک داشــته باشــند، یادگیری و اطالع یافتن از این 
مباحث ضروری است و آنها را در به  کارگیری راهکارهای 
عملی و بهبود زندگی مشترک یاری می دهد. البته بسیاری 
از موضوعات دیگر روانشناسی هم مستقیم و غیرمستقیم 
در مسیر روانشناسی ازدواج وارد می شوند، مثاًل موضوعات 
مربوط به رشد فردی بی ارتباط با موضوع ازدواج نیستند. 
خالصه اینکه در هر مرحله ای از ازدواج که هستید، خودتان 
را از کمک گرفتن از روانشناسان و مشاوران بی نیاز تصور 

نکنید.

درست است که مشــاوره های پیش از ازدواج و زمان آشنایی کمک 
می کند آگاهانه تر قــدم به زندگی مشــترک بگذارید اما شــروع 
زندگی زیر یک ســقف برای دو نفر با عادت های متفاوت، می تواند 
شروع چالش هایی باشــد که قباًل از آنها خبر نداشته اند. بسیاری از 
اختالف نظرها و درگیری های ابتدای آغاز زندگی مشترک، مربوط به 
این عدم آشنایی و تغییر عادت هاست و با یاد گرفتن مهارت ها، به مرور 
متعادل می شود. در این مرحله از زندگی مشترک و در ابتدای راه هم 
روانشناسی به خوبی به کمک زوج ها می آید. در این مرحله مباحثی 
مطرح می شوند که آغاز یک زندگی مشترک و پایداری آن  را تحت تأثیر 
قرار می دهند. ممکن اســت تصور کنید با وجود تفاوت های موجود 
که بخشی از آنها مربوط به تفاوت های جنسیتی و بخشی مربوط به 
مسائل اقتصادی، فرهنگی، تربیتی و خانوادگی می شوند، رسیدن به 
خط تعادل در زندگی مشترک سخت است. در اوایل ازدواج مشکالت 
به مرور بروز پیدا می کنند و اگر مهارت های الزم برای مدیریت اوضاع 
را یاد بگیرید، از این مرحله با آرامش عبور خواهید کرد. به این ترتیب 
الزم نیست چند سال بعد، با انبوه مشکالتی دست و پنجه نرم کنید 

که نمی دانید حل کردن آنها را باید از کجا شروع کرد.

این تصور که بعد از ازدواج دیگر نیــازی به گرفتن کمک تخصصی 
نداریم، آغاز افتادن در چرخه باطلی است که باعث می شود مشکالت 
روی هم تلنبار شوند و حل کردن آنها سال به سال سخت تر شود. باید 
بپذیریم که حتی بعد از سال ها زندگی مشترک، از مشورت گرفتن و 
کمک تخصصی بی نیاز نخواهیم بود. هر کسی در مقطعی از زندگی 
و به ویژه ازدواج دچار چالش هایی می شود که به کمک و راهنمایی 
نیاز دارد. این نیازها به طور مؤثر و با بررسی دقیق افکار، احساسات، 
اعمال و روابط توسط مشاوره و روانشناس قابل حل هستند. فرایند 
مشــاوره و روان درمانی در ابتدا با مصاحبه بالینی آغاز می شود و با 
مشخص شدن مشکالت، در نهایت راه حل مناسبی ارائه می شود که 
تمام ابعاد و جنبه های مشکل را درنظر می گیرد. مشاوران با ریشه یابی 
مشکالت و شناسایی ویژگی ها و خصوصیات افراد راهکارهای عملی 

مؤثری ارائه می دهند.

حاال دیگر بیشتر افراد روی این موضوع توافق دارند که تصمیم گیری 
برای تشــکیل زندگی مشــترک با یک نفر، مثل سابق نیست. آن 
ضرب المثل های قدیمی کــه معتقد بودنــد ازدواج یک هندوانه 
سربســته اســت به جای خود، اما حاال می دانیم که راهکارهایی 
برای افزایــش آگاهی درباره ایــن تصمیم و برداشــتن قدم های 
درســت تر در این مســیر وجود دارد. یادگیری مهارت های الزم 
برای ازدواج، پیش زمینه آغاز یک زندگی مشــترک موفق است؛ 
چرا که ممکن است در این مسیر پرپیچ و خم، زوجین با مشکالت 
زیادی مواجه شوند. روانشناسی ازدواج به شما می گوید که از کجا 
می توان مطمئن بود 2نفر با هم تناسب دارند و مکمل هم هستند 
یا نه. افرادی که برای ازدواج با هم مناســب نیستند، می توانند با 
روانشناسی ازدواج متوجه عدم تناسب خود شــوند. در کنار این، 

مهارت هایی هم آموزش داده می شــود که یادگیری این مهارت ها 
به هر کدام از طرفین کمک می کند تا به شناخت درست از همسر 
دست پیدا کنند و نســبت به نیازهای همســر خود آگاه تر شوند. 
طبیعی اســت که در نتیجه این افزایش آگاهی، زوجین تعامالت 
بهتری با یکدیگر برقرار می کننــد که تأثیر آن در افزایش همدلی، 
توجه به احساســات یکدیگر، توانایی حل مسئله و تصمیم گیری 
برای مدیریت بحران ها به روشــنی دیده می شــود. اینجاست که 
اهمیت مشــاوره های قبل از ازدواج در آســتانه یک تصمیم مهم، 
بیشتر از قبل به چشــم می آید. البته احتمال اشــتباه هرگز صفر 
نمی شود، اما می توانیم با مشورت گرفتن این امنیت روانی را برای 
خودمان ایجاد کنیم که برای درست تصمیم گرفتن، از هیچ تالشی 

کوتاهی نکرده ایم.

از مشاوره نترسید
با اینکه افزایش آگاهی باعث شده بیشتر افراد به اهمیت کمک گرفتن از متخصص پی ببرند، هنوز 
هم هستند زوج هایی که به دالیل مختلف، مراجعه به روانشــناس و کمک گرفتن از مشاور را عقب 
می اندازند و برای این کار بهانه تراشی می کنند. تصمیم برای مشورت گرفتن و درمان، بیشتر اوقات 
دشوار است. زوجین می دانند که مشــکلی وجود دارد اما برای مطرح کردن آن ترس دارند. گاهی 
از خودشان می پرسند اگر مشکل از آنها باشد نه شــریک زندگی آنها، چه اتفاقی می افتد؟ اگر آنها 
چیزهایی را کشف کنند که نمی خواهند بدانند، چه می شــود؟ برای ما انسان ها اجتناب از مسائل و 
فرار کردن از موقعیت های دشوار، آسان تر از برخورد مستقیم با آنهاست. اما این فرار تا همیشه ممکن 
نیست و هرچه طوالنی تر شود، آسیب های بیشتری به پایه های زندگی مشترک وارد خواهد کرد. شاید 
شروع رفتن پیش روانشناس سخت به نظر برسد و جلسات اول سنگین و کند بگذرد، اما تأثیر افزایش 
آگاهی و یاد گرفتن مهارت های ارتباطی و حل مسئله، با مرور زمان آنقدر پررنگ خواهد بود که بیشتر 

افراد از خودشان می پرسند چرا آن همه می ترسیدند و فرار می کردند؟

جک ما در سال 1964در هانگژو، شهری در 160کیلومتری جنوب 
غربی شانگهای به دنیا آمد. پدر و مادرش او را »یون« نامیدند که 

به معنای »ابر« است. نام خانوادگی اش »ما« نیز در زبان چینی 
به معنای »اسب« است. مادر جک، »کوی ونکای« در خط تولید 
یک کارخانه کار می کرد. پدرش »ما الیفا« در مؤسسه عکاسی 
هانگژو عکاس بود. هر دو به »پینگتان« عالقه مند بودند؛ یعنی 

شکلی از هنر مردمی چینی که شامل آواز خواندن و کارهای کمدی 
است و با صدای کوبیدن تخته های چوبی همراه می شود. قرار 

گرفتن در معرض چنین هنری در توانمندی جک برای برقراری 
ارتباط و شبکه سازی بی تأثیر نبوده است. بی گمان، هنر یینگتان، 

برای پدر و مادر جک، حکم یک تسلی و مایه آرامش در زندگی 
سخت سال های پیش از انقالب چین به شمار می آمد و پنجره ای 

بود به روی گذشته ای غنی و رنگارنگ تر. جک، زمانی به دنیا آمد که 
بنگاه های خصوصی، تقریباً ریشه کن شده بودند. هنگامی که جک 
ما دوساله بود مائو تسه دونگ -رئیس سابق جمهوری خلق چین- 

دوباره به قدرت بازگشت و چین در معرض انتقام های فرهنگی 
قرار گرفت. با وجود عالقه مائو به هنر پینگتان دست اندرکاران این 
هنر در فهرست نابودی ارتش سرخ قرار گرفتند. خانواده جک نیز 

از این ماجرا در امان نماند و مورد تعقیب این ارتش قرار گرفت. این 
ماجراها با صبوری، زندگی در سایه و گذر زمان به باد فراموشی 

سپرده شد.

جک در ژانویه سال 1994زمانی که 29سال داشت، دفتر ترجمه »هانگژو هایبو« را راه اندازی کرد. این 
شرکت در ابتدا تنها 5کارمند داشت که بیشتر آنها را آموزگاران بازنشسته تشکیل می دادند. دفتر این شرکت 
هم از دو اتاق کرایه ای تشکیل شده بود. نخستین شرکت جک روی کمک به شرکت های محلی برای یافتن 
مشتریانی در خارج از کشور متمرکز شده بود. جک در این باره می گوید: »مجبور بودم روزها تدریس کنم و 
فرصت نداشتم در کار ترجمه، کمک حال دیگران باشم. ولی بسیاری از آموزگاران بازنشسته، کاری در منزل 
نداشتند و مستمری ناچیزی هم می گرفتند. به همین دلیل می خواستم یک بنگاه ترجمه راه اندازی کنم 
و به یک واسطه تبدیل شوم.« مؤسسه ترجمه جک، نتوانست به موفقیت تجاری دست یابد اما زمینه های 
کارآفرینی او را فراهم کرد. حاال او تجربه یک کار واقعی را از سر گذرانده بود.

اولین قدم ها برای کارآفرینیسال های صبوری

از ایده تا علی بابا

دریچه ای 
به جهان تازه

عالقه جک ما به زبان انگلیسی به دوران کودکی او بازمی گردد. 
در فوریه سال 1972، ریچارد نیکسون، رئیس جمهور وقت آمریکا 

به عنوان بخشی از دیدار تاریخی خود از چین به هانگژو سفر کرد تا با مائو 
دیدار کند. در این سفر، حدود 100گزارشگر همراه نیکسون بودند. گزارش های 

زنده این خبرنگارها باعث عادی سازی روابط جهان با چین شد. به این ترتیب، درهای 
هانگژو روی گردشگران خارجی گشوده شد. عالقه جک ما به انگلیسی نیز به همین 

دوران بازمی گردد. جک از هر فرصتی برای تمرین انگلیسی استفاده می کرد. او 
پیش از طلوع خورشید بیدار می شد و با دوچرخه 40دقیقه به سوی هتل 

هانگژو رکاب می زد تا با گردشگران خارجی احوالپرسی کند. خودش 
در این باره می گوید: »هر روز صبح از ساعت 5 جلوی هتل، انگلیسی 
می خواندم. گردشگران خارجی بسیاری از آمریکا و اروپا می آمدند. 

من آنها را به صورت رایگان به دیدن دریاچه »باختری« می بردم و 
آنان به من انگلیسی می آموختند. 9 سال تمام، بدون توجه به اینکه 

باران می بارید یا برف زمین را سفیدپوش می کرد من به این شیوه 
انگلیسی تمرین می کردم. انگلیسی کمک زیادی به من می کند. 

کمک می کند تا جهان را بهتر بشناسم.« 

دنیایی متفاوت در اینترنت
جک ســال های گذشــته بــه وســیله یکی از 
همکارانش چیزهایی درباره اینترنت شنیده بود 
اما آن را به چشــم ندیده بود. جک در سیاتل در 
خانه یکی از دوســتانش اقامت کرد. در آنجا بود 
که با استوارت تراســتی که یک شرکت مشاوره 
اینترنتی داشت، آشنا شد. تراستی درباره نخستین 
آشنایی جک با اینترنت می گوید: »من به او نشان 
دادم که اینترنت چیســت. در آن زمان، اینترنت 
بیشتر شبیه به یک دفترچه راهنمای اطالعات 
برای دولت و شــرکت ها بود اما به نظر می رسید 
که جک به هیجان آمده باشد.« جک آن ماجرا را 
اینگونه به یاد می آورد: »دوستم استوارت گفت که 
»جک، این اینترنت است. تو می توانی هر چیزی 
را از طریق اینترنت پیدا کنی.« به او گفتم »جدی 
می گویی؟« و برای اینکه حرف او را امتحان کنم 
واژه مربوط به نوشابه خاصی را جست وجو کردم. 
واژه ساده ای بود. نمی دانم چرا این را جست وجو 

کردم. من نوشابه آمریکایی و نوشابه آلمانی را پیدا 
کردم ولی خبری از نوشابه چینی نبود. کنجکاو 
بودم. به همین دلیل، واژه »چین« را وارد کردم. 
اصاًل خبری از چین نبــود. هیچ اطالعاتی وجود 
نداشت. با دوستم صحبت کردم و از او پرسیدم که 
چرا چیزی درباره چین درست نکنیم؟ پس ما با 
همدیگر یک صفحه بسیار کوچک و تقریباً زشت 
برای شرکت ترجمه خودم درست کردیم. به این 
ترتیب، یک سایت برای مؤسســه ترجمه امید، 
بدون هیچ عکس و تصویری ســاخته شد. تنها 
چیزی که در صفحه وجود داشــت، شماره تلفن 
و بهای ترجمه بود. ما ســاعت 9/40 صبح، آن را 
راه اندازی کردیم و ساعت 12/30 یکی از دوستانم 
زنگ زد و گفت »جک! 5ایمیل دریافت کرده ای!« 
و من به او گفتم »ایمیل دیگر چیست؟!« در واقع 
من 3ایمیل از آمریکا، یکی از ژاپن و یکی از آلمان 

دریافت کرده بودم.«

جک دست به کار شد و این ایده را برای یک کسب وکار تازه، صورت بندی کرد؛ چیزی که در 
ذهن او بود، کمک به شرکت های چینی برای یافتن مسیرهای تجاری آنالین بود. ماجرای 
راه اندازی دومین شرکت جک ما از همین جا آغاز شد. پس از رسیدن به هانگژو، جک تصمیم 
گرفت که یک کتابچه راهنمای آنالین راه اندازی کند. تأسیس این شرکت، نخستین شیرجه واقعی 
جک ما به دنیای کارآفرینی و ترک شغل معلمی به شمار می رود. به خاطر مشکالتی که در دولت 
آن زمان چین وجود داشت، جک دردسرهای بسیاری را تحمل کرد. گذشته از تمام آن مشکالت، 
مشکل این بود که تنها یک کتاب راهنما به شمار می رفت. این سایت بسیار ابتدایی بود و فقط فهرستی از 
محصوالت هر شرکت را برای فروش نشان می داد. راهی وجود نداشت تا مشتریان احتمالی بخواهند آن محصوالت 
را آنالین خریداری کنند. علی بابا که اکنون هلدینگی شامل 9شرکت است، آغاز بسیار ساده و کوچکی داشت و تنها 
شامل یک وب سایت می شد. می توان زادگاه علی بابا را آپارتمان شخصی جک در شهر هانگژوي چین به شمار آورد. علی بابا، یک بازار 
بزرگ است که در آن تولیدکنندگان و خریداران محصوالت مختلف در یک مکان -یعنی سایت علی بابا- به دور هم جمع می شوند و از خدمات این 
وب سایت استفاده می کنند. عده ای، مدل کسب وکار علی بابا را با آمازون مقایسه می کنند اما این دو تفاوت بزرگی با هم دارند و آن تفاوت در این است 
که علی بابا، هیچ محصولی را ارسال نمی کند. مهم ترین کار او، ایجاد ارتباط بین تولیدکنندگان و خریداران محصوالت است.

طرح:   محمد علی حلیمی



زیستگاهسرخپوستها

مطابق آنچه در تاریخ الســالوادور آمده، این کشور 
حــدود ســال900میالدی محل زیســت قبایل 
سرخ پوســت بوده و سرخ پوســت ها با سوزاندن 
بقایای شهرهای دیگر، پایه های حکومت پادشاهی 
»کوزکاتالن« را در این کشور بنا کردند. این منطقه 
در سال 1525میالدی به تصرف اسپانیا درآمد و در 
1821میالدی به بخشی از خاک مکزیک ضمیمه 
شد. در سال 1823میالدی اتحادیه ای به نام »ایاالت 
متحده آمریکای مرکزی« شکل گرفت و السالوادور 
به عنوان یکی از ایالت های این اتحادیه از مکزیک 
جدا شــد. بعد از تجزیه ایاالت متحــده آمریکای 
مرکزی که در سال 1838میالدی به وقوع پیوست، 
السالوادور هم به یک کشور مستقل بدل شد و تاریخ 
در این کشور به طور جدی ورق خورد. البته اوضاع 
و احوال الســالوادور بعد از اعالم اســتقالل بهبود 
پیدا نکرد؛ چرا که این کشــور به طور کلی توسط 
14خانواده اداره می شــد. در سال 1931میالدی 
دیکتاتوری بــه نام »ماکســیمیلیانو هرناندز« در 
السالوادور به قدرت رسید که هر نوع اعتراض مردمی 
را سرکوب می کرد. پس از سقوط هرناندز، السالوادور 
به طور متناوب دولت های دمکراتیک و دیکتاتوری 
به خود دیده  و به ندرت یک دولت غیرنظامی در این 

کشور سر کار بوده است.

ازرئالتابیتکوین

تا قبل از قرن 16میالدی، در ســرزمینی که مــا اکنون آن را 
السالوادور می نامیم، بومیان می زیســتند و از دانه های کاکائو 
به عنوان ابزار اصلی مبادالت خود اســتفاده می کردند. آنها در 
مزارع شان دانه های کاکائو می کاشتند و بعد از برداشت محصول، 
آن را با مواد غذایی و کاالهای اساسی تهاتر می کردند. بومیان 
الســالوادور با همین روش ســنتی امرار معاش می کردند اما 
بازمانده های همان نسل از سال2021 قرار شد برای مبادالت 
روزمره از بیت کوین اســتفاده کنند. چنیــن تحول بنیادینی 
بســیاری از مردم دنیا را به تعجب واداشــت و به همین دلیل 
السالوادور به مقصد اصلی سفر بسیاری از گردشگران بدل شد. 
تغییر واحد پول در السالوادور موضوع جدیدی نیست. از وقتی 
دانه های کاکائو، ابزار مبادله مردم بود تا اکنون که بیت کوین در 
السالوادور به پول رایج بدل شده، ارز این کشور بارها تغییر کرده 
است. وقتی اسپانیایی ها به این سرزمین آمدند، السالوادوری ها 
مجبور شدند ارز مستعمراتی اسپانیایی را بپذیرند. ارز رایج این 
کشور پس از مدتی به سکه های نقره ای با نام رئال تغییر یافت و 
پس از آن هم چیزی تحت  عنوان »بامباس« به ارز رایج بدل شد. 
بعد از مدتی کولون این نقش را ایفا کرد و در نهایت این کشور 
در سال2001دالر آمریکا را به عنوان ارز رسمی برگزید که این 
تصمیم صدمات جبران ناپذیری به اقتصاد این کشور وارد کرد. 
تصمیم به پذیرش بیت کوین به عنوان پول رسمی، موضوعی است 
که السالوادور را برای نخستین بار پس از جنگ داخلی این کشور، 

یک بار دیگر در کانون توجه قرار داده است.

لعنتبهبیتکوین!

منهایبیتکوین

11سفارت خانه

السالوادور کشوری کوچک 
در آمریــکای مرکــزی 
است که به واسطه داشتن آتشفشان های فعال به 
»سرزمین آتشفشان ها« معروف شده  است. وقوع 
زمین لرزه های مکرر یکی دیگر از اتفاقات تکراری در 
این کشور پرماجراست اما این روزها السالوادور یک 
زلزله اقتصادی را هم تجربه می کند. ماجرا از این قرار 
است که مقامات سیاسی السالوادور در خرداد ماه 
1400طرح پذیرش بیت کوین به عنوان پول رسمی 
این کشــور را به مجلس ارائه دادند و با تصویب این 
طرح، بیت کوین به پول رسمی السالوادور بدل شد. 
به این ترتیب این کشور نخستین کشور جهان لقب 
گرفت که به طور رسمی بیت کوین را پذیرفت اما این 
پایان ماجرا نبود. قرار بود نخستین شهر بیت کوین 
در این کشور تأسیس شــود اما به دلیل نوسان های 
مکرر این ارز دیجیتال و سقوط وحشتناک آن، نه 
تنها رؤیای ساخت بیت کوین سیتی و دگرگون شدن 
اقتصاد السالوادور بر باد رفته بلکه مردم این کشور 
در اعتراض به این تصمیم جنجالی دست به شورش 
زده اند و این کشور کوچک آمریکای مرکزی که دست 
بر قضا جذابیت های طبیعی قابل اعتنایی هم دارد، این 
روزها به خاطر سقوط ارزش بیت کوین و تبعات بعد از 

این اتفاق، مورد توجه مردم دنیا قرار گرفته است.

بسته پيشنهادي

بهنامسلطانی

  هفت جهان یک سیاره
میلیون ها ســال قبل، نیروهایی 
اعجاب انگیز و ناشــناخته، پوسته 
زمین را از هم جدا کردند و 7قاره 
امروزی را تشکیل دادند که هر یک 
از این قاره ها آب و هوا و اکوسیستم 
مخصوص به خود را دارند؛ از بهشت 
رنگارنــگ آمریکای جنوبی گرفته 
تا گرمای مهیب آفریقا. مســتند 
»هفت جهان یک سیاره« ماهیت 
واقعی هر قاره را به مخاطب نشان 
می دهــد و به طور دقیــق توضیح 
می دهد که هــر قــاره چگونه به 
زیستگاه برخی انسان ها بدل شد و 
تمدن ها چگونه در قاره های مختلف 
شکل گرفته است. با تماشای این 
مســتند حیرت انگیز و جذاب به 
سفری شگفت انگیز در جنوبگان، 
آســیا، آمریکای جنوبی، آمریکای 
شــمالی، آفریقا، اروپا و اســترالیا 
خواهید رفت و با اسرار بسیاری از 
عجایب دنیا که تاکنون از آنها خبر 

نداشتید آشنا خواهید شد.

مستند

  نائوشیکا از دره باد
این انیمیشــن های ژاپنی که در 
دهه80میالدی ســاخته شــده، 
داستانی حماسی و آخرالزمانی را 
با موضوع تأثیرات مخرب بمب های 
شیمیایی که در جنگ جهانی دوم 
به ژاپن شلیک شد روایت می کند. 
در این فیلم یک شاهزاده قصد دارد 
به وسیله سالح های کشتار جمعی 
یک کشور را به زور، زیر سلطه خود 
درآورد. ژانر غیرمتعارفی که برای 
این فیلم انتخاب شــده، عالوه بر 
داســتانی که در دهه80 تخیلی 
به نظر می رســید، ایــن روزها به 
واقعیت نزدیک شده است. بسیاری 
از منتقدان، این انیمیشن را گزینه 
خوبی برای تغییر دیــدگاه درباره 
جنگ می دانند. »نائوشیکا از دره 
باد« ساخته  هایائومیازاکی، یکی 
از مشــهورترین انیماتورهای قرن 
بیســتم اســت که آن را براساس 
یک »مانگا« ســاخته است. مانگا 
اصطالحی اســت کــه در ژاپن به 
کتاب های مصور داده می شــود. 
این فیلم در ســال 2005به زبان 

انگلیسی دوبله شد.

انیمیشن

پنجشنبه
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کتاب

و  عمومــی  اطالعــات    
دانستنی های علمی

میل انسان به دانستن، تمامی ندارد؛ 
به همین خاطر افراد برای دستیابی 
به اطالعات بیشتر و آگاهی از اسرار و 
رموز دنیای پیرامون خود، همواره در 
تب و تاب به سرمی برند. این کتاب 
حاوی ســؤاالتی عمومی همراه با 
پاسخ های شــگفت انگیز است که 
برای داوطلبان مسابقات تلویزیونی 
و افزایش ســواد علمــی همه افراد 
جامعه کاربــرد دارد. در این کتاب 
نویسنده می کوشد با بیان اطالعات 
علمی و دانســتنی هایی جالب شما 
را با حقایق خیره کننــده ای که در 
جهان وجود دارد مواجه کند. مطالعه 
این کتاب به تمامی افراد در رده های 
سنی متفاوت که متقاضی شرکت در 
مسابقات اطالعات عمومی هستند، 
پیشنهاد می شــود. کتاب اطالعات 
عمومی و دانســتنی های علمی را 
انتشارات فرزانگان دانشگاه منتشر 

کرده و 108صفحه است.

دربارهعجایبوویژگیهایخطاستوا

سریعترینطلوعوغروبآفتاب
همه ما کم و بیش با خط استوا آشنا هستیم و می دانیم استوا خطی فرضی است که زمین را به دو نیمکره  شمالی و جنوبی تقسیم می کند. شاید کمتر کسی می داند که چه کشورهایی 
در مسیر خط استوا قرار گرفته اند و به واسطه همین موهبت جغرافیایی چه ویژگی های منحصر به فردی دارند. خط استوا که طول آن به 40هزار کیلومتر می رسد، بخش هایی از 
کشورهای آسیایی نزدیک به اقیانوس هند، آرام و بخشی از قاره آفریقا و آمریکای جنوبی را در بر می گیرد. به طور دقیق تر، خط استوا از 13کشور عبور می کند و هر کدام از این 

کشورها به واسطه همین موقعیت جغرافیایی صاحب ویژگی های خاصی شده اند که دانستن آنها خالی از لطف نیست.

بدونسایهلحظهاعتدالی

افتجاذبه

فصولنابرابر

یخچالهایطبیعی

جاییبرایاسکی

السالوادوروتغییرسبکزندگیمردم؛ازکشتدانههایکاکائوتااستخراجارزدیجیتال

بر خالف مقامات سیاسی السالوادور، مردم این کشور روی خوشی به بیت کوین نشان ندادند. شاید رویایبربادرفتهبیتکوینسیتی
بزرگ ترین دلیل مخالفت مردم السالوادور با بیت کوین، نوسان قیمت زیاد این ارز دیجیتال باشد. 
یکی دیگر از دالیل بی اعتمادی مردم ناشی از سوءمدیریت در ماجرای تغییر ارز این کشور به دالر 
آمریکا در سال2001بود. بسیاری از مردم سختی هایی را که در آن دوره برای تأمین هزینه های 
زندگی متحمل شدند فراموش نکرده اند. منطقی بود که آنها مایل نباشند چنین اتفاقی در این 
دوره تکرار شود. برخی افراد دیگر هم صرفاً به دلیل مخالفت با ابوکیله، از ایده بیت کوین او حمایت 
نکردند. عده دیگری هم اعالم کردند که اطالعات چندانی درباره بیت کوین ندارند و از اظهارنظر 
درباره چیزی که از آن اطالع کافی ندارند خودداری می کنند. این گروه بر این باورند که اگر وعده 
بیت کوین حقیقی باشــد، هنوز راه زیادی برای تحقق آن در پیش است. با افت فاحش قیمت 
بیت کوین، ترفند دولت السالوادور برای دادن اقامت در ازای دریافت بیت کوین از گردشگران 
خارجی هم عمالً شکست خورده و حاال همه به این نتیجه رسیده اند که مقامات سیاسی السالوادور 
قمار بزرگی را باخته اند. چنین شکســت بزرگی بدون هزینه هم نخواهد بود. در روز استقالل 
السالوادور، حدود هزار نفر از مردم این کشور با پالکاردهای ضد بیت کوین به خیابان ها آمدند و یک 
خودپرداز بیت کوین را هم به آتش کشیدند. مردم السالوادور در این اعتراضات شعار »لعنت به 

بیت کوین« سر دادند و رئیس جمهور السالوادور را مورد عتاب قرار دادند.

هشدار
وقتی نایب ابوکیله، رئیس جمهوری 
الســالوادور اعالم کرد نخســتین 
»شــهر بیت کوین« دنیا در شرق 
این کشور ساخته خواهد شد، مردم 
دنیا با شک و تردید درباره ساخت 
چنین شهری صحبت می کردند. 
رئیس جمهوری در یک سخنرانی 
معروف گفته بود شــهر بیت کوین 
در منطقــه شــرقی »الیونیون« 
ساخته می شــود و نیروی حرارتی 
آن از مرکز زمین و از یک آتشفشان 
تأمین خواهد شد. مقامات سیاسی 
الســالوادور مدام مــردم دنیا را به 
سرمایه گذاری در این شهر خیالی 
تشویق می کردند و بر این باور بودند 
که السالوادور دیر یا زود به بهشت 
ســرمایه دارها بدل خواهد شــد. 
رئیس جمهوری جوان السالوادور 
در آن برهــه، شــهر بیت کوین را 
به شــهرهایی که توسط اسکندر 
مقدونی تاســیس شــد تشــبیه 
کرد و با تعاریــف اغراق آمیز وعده 
می داد که شــهر بیت کوین دارای 
فرودگاه، مناطق تجاری و مسکونی 
و همچنیــن میدانــی مرکزی که 
از آســمان نماد بیت کوین در آن 
نمایان است، خواهد بود. از خرداد 
1400بود که السالوادور به عنوان 
نخستین کشــور جهان، مبادالت 
مالی برای خرید کاالها و خدمات 
با رمز ارز بیت کوین را به رســمیت 
شناخت و آن را قانونی اعالم کرد. 
همان موقع، صنــدوق بین المللی 
پول درباره خطــرات پول رمزپایه 
بیت کوین به السالوادورهشدار داد 
و اعالم کرد که با توجه به خطرات 
مرتبط به بیت کوین، الســالوادور 
نبایــد آن را به عنوان ارز رســمی 
بپذیرد. رئیس جمهوری السالوادور 
بدون اعتنا به هشــدارهایی از این 
دست تأکید می کرد که آتشفشان 
»کونچاگوا« انــرژی الزم را برای 
کل شهر بیت کوین فراهم می کند 
و مشــکلی بابت راه انــدازی انبوه 
ماینرها در این شــهر وجود ندارد. 
نایــب ابوکیلــه بــا خوش باوری 
مفرطی معتقد بود که ارزش واقعی 
بیت کوین به 6برابر خواهد رسید و 
آن موقع است که اقتصاد السالوادور 

شکوفا خواهد شد.

السالوادور با همه مشکالت سیاسی و اقتصادی اش هنوز هم مقصد بسیاری از گردشگرانی 
است که به تماشای جاذبه های طبیعی به خصوص قدم زدن در حوالی آتشفشان های فعال 
عالقه دارند. آتشفشان ایزالکو، معروف به فانوس دریایی اقیانوس آرام که در غرب السالوادور 
و در دامنه جنوبی آتشفشان »سانتا آنا« پدید آمده در سراسر دنیا طرفداران زیادی دارد. این 
آتشفشان از سال 1770تا کنون بیش از 50بار فوران کرده و یکی از فعال ترین آتشفشان های 
دنیا به شمار می رود. قطر دهانه ایزالکو به 250متر می رســد و مواد خاصی که از آن فوران 
می کند سبب می شود این آتشفشان در تاریکی شب همچون چراغ دریایی عمل کند. کمان 
آتشفشانی آمریکای مرکزی هم از کشور السالوادور عبور می کند. این کمان آتشفشانی شامل 
زنجیره ای از آتشفشان هایی است که به موازات ساحل آمریکای مرکزی در اقیانوس آرام، 
از گواتماال، السالوادور، هندوراس، نیکاراگوئه، کاستاریکا تا شمال پاناما و به طول 1500متر 
گسترده شده است. همین زیبایی های طبیعی باعث می شود به کشور شش و نیم میلیون نفری 
السالوادور که مساحت آن به 21هزار کیلومترمربع می رسد و یک خط ساحلی 307کیلومتری 

در اقیانوس آرام دارد، نگاه منصفانه ای داشته باشیم. این هم نیمه پر لیوان است.

2بار در سال، لحظه ای به نام اعتدال بهاری و پاییزی به وجود می آید که در آن نور خورشید 
به طور مستقیم بر خط استوا می تابد. پس از اعتدالین، مناطق استوایی وضعیت اقلیمی نسبتاً 
ثابت و گرمی را سپری می کنند و در نتیجه بســیاری از مناطق استوایی فقط 2فصل گرم و 
بارانی دارند. این وضعیت سبب می شود که جنگل های گرمسیری و بارانی مثل آمازون پدید 
بیایند. در خط استوا هوای مناطق اســتوایی اغلب گرم و مرطوب است و به دلیل وجود آب 
در هوا، با گرم ترین هوای ممکن مواجه نخواهید شد. با این حساب، این باور که مناطق واقع 
در استوا را گرم ترین منطقه روی کره زمین بدانیم اشــتباه است. ضمن اینکه در فصل های 
بارانی، میزان بارش در مناطق همجوار با خط اســتوا به قدری زیاد و مدام است که جنگلی 

مثل آمازون پدید می آید.

بازدید از مناطقی که در خط استوا قرار گرفته اند، می تواند 
یک چالش منحصر به فرد باشد. خط استوا بیشتر از مناطقی 
عبور می کند که توریســتی نیســتند یا دسترسی به آنها 
کار آسانی نیســت اما از جاذبه هایی به شــمار می روند که 
به دلیل واقع شدن در خط استوا شــهرت یافته اند. یکی از 
عجیب ترین جاذبه های خط اســتوا در شــهر »کایامبه« 
اکوادور قابل مشــاهده اســت؛ جایی که به راحتی می شود 
خط کشیده شــده در زمین نیمکره شمالی، جنوبی و مبدأ 
عرض جغرافیایی را دید و شاهد ســتونی بود که در وسط 
خط استوا ساخته شده اســت. نکته عجیب این ستون این 
است که هنگام تابش نور خورشید، هیچ سایه ای اطراف آن 

دیده نمی شود.

بد نیست کمی از دیدنی های خط استوا فاصله بگیریم 
و به نکات علمــی آن هــم بپردازیم. نیــروی جاذبه 
ضعیف تری که از اســتوا می گذرد یکــی از عجایبی 
است که دانشمندان بارها درباره آن صحبت کرده اند. 
به دلیل قرارگیری خط اســتوا روی بزرگ ترین محیط 
کره زمین، اتفاقــات فیزیکی خــاص و جذابی در این 
بخش رخ می دهد. به عنوان نخستین نکته باید به این 
موضوع اشاره کرد که زمین بســیار سریع می چرخد، 
بنابراین نیروی گریز از مرکز بیشــتری در این منطقه 
وجود دارد و همین موضوع باعث می شود نیروی جاذبه 
در خط استوا ضعیف شــود. شدت نیروی جاذبه زمین 
را 9.8 متر بر ثانیه اندازه گیری کرده اند، اما این اندازه در 
این منطقه به 9.78 متر بر ثانیه کاهش پیدا می کند. به 
همین دلیل است که سایت های پرتاب موشک معموالً 
در نزدیکی خط استوا قرار دارند. البته نکته مهمی که 
باید بدانید این است که انسان های معمولی در هنگام 
انجام کارهای روزمره خود به ســختی ممکن است که 
این تفاوت را احساس کنند اما برای انجام فعالیت های 
فیزیکی که محاسبات حساسی دارند، الزم است تا این 

موضوع بسیار مهم را درنظر گرفت.

مناطقی که در خط استوا واقع شده اند، سریع ترین غروب را نسبت به سایر نقاط کره زمین تجربه می کنند. مدت زمان غروب خورشید تا تاریکی شب 
ممکن است تنها چند دقیقه طول بکشد. در خط استوا عالوه بر اینکه کره زمین به 2نیمکره شمالی و جنوبی تقسیم می شود، مدت روز و شب هم در 
آنها مساوی است. به عبارتی در خط استوا 12ساعت روز و 12ساعت شب خواهیم داشت. نکته دیگر این است که باید بدانید در مدار خط استوا، هیچ 
فصلی برابر نیست. در مناطق گرمسیری شاهد بارش های کم و زیاد هستیم و دور شدن از استوا از شدت بارش می کاهد. در استوا می توانید برف را 
ببینید، ولی این مورد بسیار کم اتفاق می افتد و برای اینکه شاهد آن باشید باید به کوه های مرتفع بروید. استوا یکی از بهترین مقاصد برای گردشگرانی 
است که عاشق نور خورشید هستند. در استوا گیاهانی می روید که برای رشد به نور بسیار زیادی نیاز دارند؛ بنابراین می توانید در کشورهایی که روی 
استوا قرار دارند نخل های بسیار بلند و زیبا را مشاهده کنید. استوا یکی از کمربندهایی است که خورشید به خوبی به آن می تابد و یکی از بهترین نقاطی 
است که در آن تاریکی بسیار زیادی وجود ندارد. شاید برایتان سؤال باشد که چه زمانی بهترین زمان برای بازدید از استوا و سفر به کشورهای استوایی 

است، ماه های فروردین، اردیبهشت و شهریور بهترین زمان سفر به مناطق مختلف استواست.

کوه کلیمانجارو که به عنوان بلندترین کوه در قاره آفریقا محسوب می شود در کشور تانزانیا 
واقع شده و تنها 330کیلومتر از خط اســتوا فاصله دارد. با این حال، ارتفاع زیاد باعث شده 
وضعیت جوی این کوه خشک و خنک باشــد و حتی یخچال های کوهستانی در آن تشکیل 
شود. رشته کوه  آند با بیش از 7هزار کیلومتر طول که به عنوان طوالنی ترین رشته کوه جهان 
نیز شناخته می شود، از چنین وضعیتی برخوردار است. رشته کوه  آند در خط استوا واقع شده 
و بخش هایی از آن در کشــورهای اکوادور و کلمبیا دیده می شود اما مثل کلیمانجارو، آب و 
هوای گرم و مرطوب نداشته و رشته کوه ها به بیابانی تبدیل شده اند که تقریباً هیچ بارانی در 

آن نمی بارد.

درجه حــرارت در محدوده خط اســتوا 
بسیار باالســت اما یک نقطه واحد در این 
منطقه وجــود دارد کــه در آن می توانید 
برف را مشــاهده کنید. ایــن منطقه در 
دامنه های جنوبی کشــور اکوادور اســت 
و به دلیل واقع شــدن در ارتفاعات، آب و 
هوای خنکی دارد. در نتیجه با رفتن به این 
مکان، می توان روی خط استوا اسکی کرد. 
 ارتفاع دامنه های جنوبی اکوادور به 4 هزارو
690 متر می رســد که باالتریــن نقطه از 

سطح دریا روی خط استواست.

1500گونهحشرهدریکهکتار
گیاهان و حیوانات بسیاری حیاتشان را با اقیلم اســتوایی وفق داده اند؛ مثل جنگل های بارانی آمازون و کنگو که از گوناگونی زیستی غنی ای 
برخوردار شــده اند. یک هکتار از جنگل های بارانی برزیل ممکن اســت بیش از 750گونه درخت و یک هزار و 500 گونه حشره داشته باشد. 
گرم دشت یا ساواناهای در کنیا که یک منطقه استوایی به شمار می رود، میزبان گونه های جانوری مهمی چون شیر، یوزپلنگ و فیل است. در 

بخشی از رشته کوه آند شیلی هم شترسان هایی نظیر الما، آلپاکا و شتر بی کوهان آمریکایی دیده می شود.
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چطور بدون داشتن سرمایه به موفقیت های بزرگ اقتصادی برسیم

قدرت جادویی بی پولی
دیموند جان، فردی بود که در ابتدای امر با بی پولی دست و پنجه نرم می کرد اما او دوست داشت که به موفقیت های درخشانی برسد. به همین دلیل متوجه 
چیزی شد به نام »قدرت بی پولی«. او به این فکر کرد که چطور می شود با جیب های خالی، بودجه کم و البته میل فراوان به موفقیت و پیشرفت، مزیتی بزرگ 
برای خود ساخت. با همین قدرت بی پولی هم بود که موفق شد و جلو رفت و توانست راه های فراوانی را روی خودش باز کند. عالوه بر اینکه برندهایی موفق برای خودش ساخت، 
با عنوان مشاور هم در جاهای مختلفی کار کرد و بعدها تجربیاتش را در کتابی درخشان به نام »قدرت بی پولی« که در ایران هم با ترجمه کاوه صدقی و توسط انتشارات نگاه نوین 
راهی بازار کرده است. دیموند دست روی نکته های بسیار مهمی گذاشته است که شاید توسط ما نادیده گرفته شده ولی در موفقیت بدون داشتن پول و سرمایه بسیار حائز اهمیت 

است. با هم بخشی هایی از جادوی قدرت بی پولی را مرور می کنیم.

رمز و راز اشتغالزایی از زبان کارآفرین برتر کشور

دنبال وام نباشید
نکته جالب درباره زندگی کارآفرین ها، آن است که معموالً با مشکالت ریز و 
درشتی در اوایل زندگی روبه رو بوده اند اما همین مشکالت، بهانه و گریزگاهی 
شده تا این گروه، دست به کارهای بزرگی بزنند و به اصطالح کم نیاورند. در مورد 
حمید بدرلو نیز اوضاع چنین بوده است اما او تسلیم نشده و پیش رفته است. همه چیز از روز اول مهر 
سال ۱۳۶۲ شروع شد. آن روز همسن و ساالن حمید بدرلو برای شروع سال تحصیلی به طرف مدرسه 
می رفتند، اما او لباس کارگری به تن کرده بود تا با شــاگردی در تولیدی کفش، مخارج خانواده اش را 
تأمین کند. چنین روز تلخی برای همیشه در خاطره هر کودکی باقی می ماند و تا آخر رهایش نخواهد 
کرد اما حاال از آن روز تلخ ۳۸ سال گذشته و او جزو کارآفرینان برتر در صنعت تولید کفش است. رمز و 
راز موفقیت در کسب وکار را از زبان بدرلو بشنوید؛ نکته هایی که برای جوانان امروز ما می تواند به شدت 

کارگشا و راهگشا باشد.

بسته پيشنهادي

  هر برند یک قصه است
برندها و کسب وکارها به شدت به 
هم تنیده هستند. برندها معموال 
ما را از فکر و انتخــاب زیادی دور 
می کنند و بــا اطمینــان خاطر، 
محصوالت مرتبط به آن را تهیه و 
استفاده می  کنیم. هر کسب وکاری 
یک برند نیست ولی می تواند یک 
برند باشــد. اما طی چه فرایندی 
کســب وکارها تبدیــل بــه برند 
می شوند؟ در کتاب »هر برند یک 
قصه است« نشر اطراف، می توانید 
سروقت این داســتان بروید و این 
مسیر را طی کنید. تنها کافی است 
در جریان این قصه ها قرار بگیرید 
تا بعــد از مدتــی، درک کنید که 
خودتان نیز می توانید خالق یکی 
از این داســتان های واقعی باشید 
یا دست کم از نکته هایش استفاده 

کنید.

كتاب

  صفر به یک
معمــوال یکــی از رایج تریــن 
سؤاالتی که در مورد کتاب های 
مرتبط با کسب وکار و کارآفرینی 
مطرح می شــود چنین اســت: 
آیــا نویســنده خــود تجربــه 
موفقــی در این زمینه داشــته 
یــا توانســته اســت کارهایی 
بکند؟ در کتـــــاب  »صفر به 
یک«، اتفاقا ما با نویســنده ای 
روبه رو هستیم که خودش جزو 
نوآورترین ها و اولین هاســت و 
همین باعث می شــود تا کتاب 
دارای تجربــه  زیســته جالب و 
باالیی باشد. پیتر تیل، بنیانگذار 
شــرکت PayPal و از نخستین 
ســرمایه گذاران فیسبوک، در 
این کتــاب خواندنی با شــما از 
موفقیتی که داشــته و البته از 
نسبت این موفقیت با نوآوری و 
خالقیت می گوید. او همچنین از 
اهمیت و ماهیت رقابت و داشتن 
یک گروه همــدل و حرفه ای و 
اصول  ســرمایه گذاری و... هم 
صحبــت می کند تــا عمال یک 
کتــاب همه چیز تمــام تحویل 

مخاطبش بدهد.

كتاب 

  شرکت خالقیت
همانطور که در مقاله قدرت بی پولی 
هم به آن اشــاره شده است، وقتی 
که شما ســرمایه گذار و سرمایه و 
رابطه هــای الزم و جایگاه کافی را 
در حوزه کاری تــان ندارید، یکی 
از راه هــای باقیمانــده برای تان، 
نوآوری و خالقیت خواهد بود. این 
چیزی است که در کتاب »شرکت 
خالقیت« مشــاهده خواهید کرد. 
در این کتاب مشاهده می کنیم که 
چگونه مقداری خالقیت، می تواند 
عمال شما را از معمولی ها جدا کرده 
و به فوق العاده ها اضافه کند. کتاب 
را اد کتمول نگاشته و از تجربه های 
خود در بنیانگذار پیکسار استفاده 
کرده است. نام او با انیمیشن هایی 
چــون داســتان اســباب بازی، 
شــگفت انگیزها و شرکت هیوالها 
نیز عجین شده است. پس طبیعی 
اســت صالحیت کافی را دارد که 
درباره چنیــن موضوعی صحبت 
کند و ما را بــه جهان خالقیت ها و 

نوآوری ها ببرد.

کتاب

پنجشنبه
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     شما از شــاگردی در تولیدی کفش شروع 
کردید و حاال مالک یک تولیدی بزرگ هستید 
و جزو کارآفرینان تقدیر شده کشور محسوب 
می شوید. شنیدن تجربه های شما برای جوانان 
ما خیلی جالب است. چگونه توانستید به این 

موفقیت برسید؟
خب من از نوجوانی درگیر کار شــدم، درحالی که هم سن 
و ســال هایم مدرســه می رفتند. من از همان نوجوانی که 
شــاگردی می کردم، به طرح های خالقانه عالقه داشــتم و 
طرح های مختلف را روی محصوالت تولیدی کارگاه امتحان 
می کردم و چنین چیزی در شــخصیتم بود. همین روحیه 
من باعث شد در کارم پیشــرفت خوبی داشته باشم و دوره 

آموزشی چندساله را در ۶ ماه طی کنم.

    و بعد چه اتفاقی افتاد؟
با سن کم ریسک پذیر بودم و وقتی کار را آموزش دیدم، با پول 

کمی که از شاگردی پس انداز کرده بودم، در مغازه کوچک 
و قدیمی پدرم کارگاه راه انداختم. چند نفر از همساالنم را 
که در تولید کفش مهارت داشتند، دور خودم جمع کردم و 
طرح های ابداعی خودمان را تولیــد می کردیم تا به فروش 

برسانیم.

    برای هر کســب وکار و محصولی، فروش 
مهم ترین مقوله است. با آن سن و سال چطور 

می توانستید محصوالت تان را بفروشید؟
بله، همینطور است و باید برای فروش کارهایی می کردیم. 
برای پیدا کردن مشتری، نمونه کارهایمان را به بازار می بردم 
و در میان کسبه بازار به دنبال مشتری می گشتم. بسیاری از 
بازاریان باور نمی کردند جوانانی به این سن، چنین تولیداتی 
داشته باشند. من به سود کم راضی بودم و چون تولیدات مان 
باکیفیت و ارزان بود، فروش مان رونق پیدا کرد. درآمد این 

کارگاه کوچک، سرمایه من برای توسعه کارم شد.

    خیلی ها عالقه مندند که کاری را شروع 
کنند ولی وضعیت بازار و بی ثباتی موجود 
در آن ممکن اســت مانع بزرگی باشــد. 
کســانی که می خواهند در شرایط امروز 
بازار، کسب وکاری را شروع کنند، باید چه 

مراحلی را بگذرانند؟
برای رســیدن به کســب درآمد یا باید تحصیالت عالی داشته 
باشــیم یا حرفه ای تولیدی را به خوبی بیاموزیم. نوع حرفه ای 
که یاد می گیریم، اهمیت زیــادی دارد و باید با نیازهای جامعه 
متناسب باشد. شــناخت نیاز بازار و آینده نگری در انتخاب نوع 
کسب، به موفقیت ما کمک زیادی می کند. صنایعی مانند صنعت 
تولید کفش، همیشــه جزو نیازهای بازار بوده است. موفقیت 
در حرفه های تولیدی با پشــتکار و سرسختی به دست می آید. 
کسانی این مسیر را با موفقیت طی می کنند که به دنبال نوآوری و 

دیگری هم به این منظور وجود دارد. شما برای 
تولید سرمایه چه راهی پیشنهاد می کنید؟

وام های بانکی برای راه اندازی مشاغل تولیدی کافی نیستند 
و معموالً شرایط دریافت دشوار و دست و پاگیری دارند. در 
سیستم بانکداری کشورهای پیشــرفته، برای بازپرداخت 
وام مشــاغل، مدتی را به عنوان فرصت خــواب پول درنظر 
می گیرند و مرحله پرداخت اقساط با تأخیر شروع می شود. 
اما در بانکداری کشور ما، چنین امکانی پیش بینی نشده و 
درحالی که هنوز کار دریافت کنندگان وام رونق نگرفته، باید 

اقساط آن را بپردازند.

    پس این گــروه که دنبال ســرمایه برای 
کارشان هستند باید چه کار کنند؟

من کار مشارکتی را بهترین روش برای شروع کار تولیدی 
می دانم. البته افــراد جویای کار باید در رشــته خود به 
سطحی از مهارت و توانایی رسیده باشــند که بتوانند از 
ثروت افراد صاحب ســرمایه به خوبی اســتفاده کنند و 
سرمایه آنها را حیف و میل نکنند. همین مهارت داشتن و 
همچنین تعهد کاری و خوشنامی باعث جذب افراد دارای 
ســرمایه می شــود که می تواند جایگزین همان وام های 

بانکی باشد.

رابعه تیموری

حامد یزدانی

طرح های تازه باشند و به واسطه سختکوشی هم، جا نزنند و مدام 
به مسیرشان ادامه بدهند. ضمن اینکه نیاز هست ابتدا ساعت های 

زیادی هم کار کنید و این خصلت کار تولیدی است.

    ایجاد ســرمایه از مهم ترین دغدغه های 
افرادی اســت که با توانایی مالی محدود، به 
مشاغل تولیدی روی می آورند. بعضی از این 
افراد برای ایجاد سرمایه اولیه، دریافت وام های 
بانکی را انتخاب می کنند. البته همه  چیز هم در 
این وام های بانکی خالصه نمی شود و راه های 

بخشی از کارآفرین هایی که دیموند جان با آنها روبه رو 
شده بود، به شدت سختکوش بودند. برخی از 

آنها طوری کار می کردند که انگار هر کاری 
که انجام می دهند، آخرین کاری اســت 
که باید بکنند و به همیــن دلیل هر چه 
انرژی داشتند، در آن صرف می کردند. 
این امر باعث می شد تا کیفیت کارها 
به شدت رشد کند و روحی در کارها 

دمیده شــود که در دیگر کارها به 
چشم نمی خورد. دقت کنید یکی 
از راه های آزادکردن انرژی درونی، 
آن اســت که تصور کنید تنها راه 

باقی مانده برای شــما، همین راه 
اســت و همه راه های دیگر بسته است و 

گزینه دیگری ندارید.

از جنبه های دیگر قدرت بی پولی، آن است که سعی کنید در کارتان 
اول باشید. دیموند ماجرای یکی از کسب وکارهایی 
را تعریف می کرد که مبتنی بر کســب بورسیه 
تحصیلی بود. جالب اینکه بیشــتر دانشجوها 
نمی دانستند چه بودجه ای در دانشگاه ها برای 
بورسیه ها کنار گذاشته شــده و همه ساله 
دســت نخورده باقی نمی ماند، چون کمتر 
دانشــجویی می داند که چطور باید برای 
کســب آنها اقدام کنــد. صاحب این 
کسب وکار توانسته بود 3-2 میلیون 
دالر بورسیه کسب کند و کسب وکاری 
در این زمینــه راه انداخته بود و اولین 
شده بود در حوزه خودش. چرا که نه؟ 
شما هم در حوزه های مختلفی می توانید 

اول و بهترین باشید.

این نکته راکی که دیموند به آن اشاره می کند، نکته ای بود که مینو رایوال، 
ایجنت معروف ایتالیایی هم به بازیکنان خودش می گفت. او به زالتان گفته 
بود که زیادی خوب نیست و وقتی زالتان پرســیده بود باید چه کار کند، 
گفته بود که باید ماشــین های لوکس و ســاعت هایش را بفروشد و روزی 
3برابر بیشــتر تمرین کند. این همان نکته ای بود که مربی راکی هم به او 
گوشزد می کرد؛ باید در اتاقی محقر زندگی می کرد و در کثیف ترین و پیش 
پا افتاده ترین باشگاه تمرین می کرد و جوری به قعر می رفت که چاره ای جز 

پرواز و برخاستن نداشت. 

فیلم های راکی را که یادتان هست؟ دســت کم فیلم اولش. در این فیلم راکی 
وقتی با شکست روبه رو شد و سقوطش آغاز شد شروع کرد به تمرین کردن در 
بهترین و مجلل ترین باشگاه ها. او پول و اعتبار و شهرت زیادی به دست آورده 
بود و به خاطر همین در خانه های مجلل زندگی می کرد و تمرین های مجلل 
داشت و... نتیجه چه شد؟ او حاال برنده بود، پس انگیزه ای برای برد نداشت. او 
قباًل بازنده بود و چاره ای جز شکستن موانع نداشت؛ این قدرت بی پولی بود. 

اما او حاال چنین قدرتی نداشت. او قباًل ببر بود، ولی حاال یک شکست خورده.
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برای داشتن چشم ببر که نمادی از اعتماد به نفس و عطش موفقیت و درندگی 
پیش رفتن دارد، باید به قول دیموند جان، به نقطه آغاز برگردید. همه ما در 
نقطه آغاز، بی سرمایه و بی حامی هستیم و به شدت می ترسیم و به شدت تحقیر 
شده ایم و دوست داریم که سریع به موفقیت برسیم. در آن جا عطش فراوانی 
وجود دارد. پس باید به نقطه بازگشت برســیم؛ به نخستین روزی که شروع 
کردیم. درست مثل همان روز بشویم تا بتوانیم انگیزه مان را به دست بیاوریم. 
 این نیز یکی از جادوهای قدرت بی پولی اســت؛ اینکه تعمــداً به نقطه آغاز

 باز می گردید تا باز هم به اوج برسید.

6
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مثل کوسه ها عمل کنید. کوسه ها حتی وقتی خواب هم هستند در اقیانوس 
حرکت  و برنامه ریزی می کنند و هر لحظه آماده حمله می شــوند. بی دلیل 
نیست که ســرمایه گذار های حرفه ای را معموالً کوسه می نامند؛ چرا که باید 
نسبت به عواطف نسنجیده خود بی تفاوت باشند. از سوی دیگر اگر کوسه های 
اقیانوس ها چنین رفتاری نداشته باشند، خواهند مرد. پس همین امر باعث 
می شود تا مدام دست به کار شده و در حال حمله باشند. این نیز یکی دیگر از 
جنبه های خاص بی پولی است؛  به این مفهوم که اگر حمله نکنید و موفقیتی 

به دست نیاورید خواهید مرد؛ البته از نظر حرفه ای. پس باید پیش بروید.

7

1
می دانستید که از هر 10کسب وکاری که ایجاد می شود هشت تای آن در همان یک ســال و نیم ابتدایی که راه اندازی می شوند، 
شکست می خورد؟ دلیلش هم روشن است؛ یا زیادی روی سرمایه حساب باز کرده اند یا همین که محصول یا ایده ای داشته باشند 
برای شان کافی بوده. درحالی که این جا همه  چیز به نحوه اجرای شما بر می گردد، نه به ایده و محصول یا سرمایه ای که داشته اید. 
اگر کسب وکارتان را بر این اساس که سرمایه خوبی دارید یا از کسی سرمایه خوبی گرفته اید بنا کرده باشید، به محض تمام شدن 

سرمایه شما هم تمام می شوید. جوری جلو بروید که حتی با وجود پایان سرمایه، تمام نشوید.

یک پلتفرم مربوط بــه بازاریابی به نــام webDAM طبق 
تحقیقاتی که انجام داده، به این نتیجه رسیده که یک چهارم 
بودجه تبلیغات جهانی بــه کار تبلیغات در فضای مجازی و 
آنالین مربوط می شود. البته امروزه این مبلغ احتماالً بیشتر 
هم شده باشد. نکته این جاســت که شما در فضای مجازی 
و آنالین به راحتی می توانید با کمترین ســرمایه و بودجه و 
حتی بدون آن، بدرخشید و خودتان و ایده و محصول تان را 
اثبات کنید. همین االن در خود ایران خیلی ها با احاطه به 
راهکارهای اثرگذار در اینستاگرام و دیگر شبکه های مجازی، 
به راحتی دارند درآمدهای خوبی به دست می آورند. پس اگر 

چنین امری حقیقت دارد، چرا از آن استفاده نکنید؟

یکی از قدرت های جالب بی پولی، ایجاد قدرت اشتیاق در 
شماست. در واقع شما چیزی ندارید اما به شدت عالقه مند 
به موفقیت هستید. نتیجه؟ به سراغ اشتیاق می روید. این 
اشتیاق تنها چیزی است که دارید و می توانید داشته باشید. 
دقت کنید که داشتن این اشتیاق، هیچ هزینه ای برای شما 
ندارد، اما می تواند همه  چیز را برای شما تبدیل به واقعیت 
کند؛ اینطور نیست؟ پس ســعی کنید به هیچ عنوان این 
اشتیاق را از دست ندهید، چرا که همه چیز را برای تان زنده 
می کند. این درسی بود که دیموند از کارآفرینان زیادی که 
به آنها مشاوره می داد، آموخت. دقت کنید که اشتیاق، تنها 

چیزی است که دارید...

3 2

همیشه راهی هست
در هر شرایطی راه های مختلفی برای موفقیت وجود دارد. من پس از آنکه به عنوان کارآفرین برتر کشور انتخاب شدم و در یک مصاحبه 
تلویزیونی شرکت کردم، جوانان زیادی از شهرهای دور و نزدیک با من تماس گرفتند و تقاضا کردند حرفه تولید کفش را به آنها آموزش 
دهم. من به رایگان به آنها آموزش دادم و بعد از کسب مهارت، کفش هایی را که در کارگاه برش خورده بودند، در اختیار آنها گذاشتم 
تا تکمیل کنند و به فروش برسانند. با این کار هم به آنها یک کار تولیدی را آموزش دادم تا بتوانند روی پای خود بایستند و هم بازار 
جدیدی برای تولیداتمان به وجود آوردم. یکی از این جوانان از روستاهای اطراف آمل به تهران آمده بود. او بعد از 3 ماه آموزش رایگان، 
در روستا برای 10 بانوی شالیکار که چند ماه از سال بیکار بودند، کارگاهی دایر کرد. این جوان، محصوالت برش زده کارگاه را در آنجا 
تکمیل می کرد و به فروش می رساند. او درآمد خوبی دارد و توانسته برای چند نفر هم شغل ایجاد کند. اگر قناعت و پشتکار داشته 
باشیم، می شود مسیر موفقیت خود را پیدا  کنیم. خالقیت اساســاً برای وقت هایی است که مشکالت زیادی هست و مواردی چون 

سرمایه و... وجود ندارد، در این صورت می توانیم با نوآوری و خالقیت و سپس سختکوشی جبران نداشته ها را بکنیم.

با وجود سن کم ریسک پذیر بودم و 
وقتی کار را آموزش دیدم، با پول کمی 

که از شاگردی پس انداز کرده بودم، 
در مغازه کوچک و قدیمی پدرم کارگاه 
راه انداختم. چند نفر از همساالنم را 

که در تولید کفش مهارت داشتند، دور 
خودم جمع کردم و طرح های ابداعی 

خودمان را تولید می کردیم تا به فروش 
برسانیم



13مهمان خانه
مصطفی علیزاده، نویسنده و پژوهشگر از اهمیت پرداختن 

به ادبیات کالسیک می گوید

ادبیات کالسیک 
گنجینه ای بی پایان
مصطفی علیزاده، پژوهشگر و داستان نویسی است که دلبستگی به ادبیات 
کالسیک، او را با جهان شگفت انگیز متون کهن پیوند داده است. علیزاده از 
داستان نویسان و منتقدانی است که از سال1382مطالعات در حوزه ادبیات 
کالســیک ایران را به طور جدی آغاز کرد و در ســال 89کتاب »درس هایی 
از مثنوی« را منتشر کرد. او ســابقه تدریس ادبیات فارسی را طی سال های 
85تا 96دارد و کتاب های آموزشــی در این زمینه از او منتشر شده است. او 
پس از سال ها برگزاری دوره ها و کارگاه های ادبیات کالسیک، معتقد است متون کهن ادبیات فارسی 
گنجینه های ارزشمندی هستند که می توانند فرهنگ کشورمان را از زوال نجات دهند. با این نویسنده 

از داستان نویسی، ادبیات کالسیک و پرداختن به آن در این روزها گفت وگو کرده ایم.

بسته پيشنهادي

  خون به پا خواهد شد
»خون به  پا خواهد شــد« داستان 
َدنیــل پلِین ویو، حفار کارکشــته  
نفت اســت که در ســال 1898و 
پس از کشــف چاه نفتی در یکی 
از مناطق غربــی آمریکا، به همراه 
پسرخوانده اش به آنجا می رود. او 
مردم محلی آن منطقه را متقاعد 
می کند تا زمین هایشان را حفاری 
کنند. دنیل که از کودکی تجربیات 
خوبــی در رابطه با آدم هــا ندارد، 
می خواهــد تا با ثروتمند شــدن، 
دیگر نیازی به کسی نداشته باشد 
و از انسان ها فاصله بگیرد. با وجود 
این طــرز تفکر، تنها دل خوشــی 
دنیل پسرخوانده او اســت. اما او 
هم ناســپاس از آب درمی آید و بار 
دیگر دنیل را دچار یأس و ناامیدی 
می کند. در این بیــن فرد دیگری 
وارد می شود که خود را برادرخوانده 
او می نامد، دنیل ســعی می کند تا 
برخالف تجربه های ناخوشــایند 
زندگــی به ایــن بــرادر دروغین 
اعتماد کند اما دوبــاره دچار ضرر 
می شود. فیلم در واقع نبرد بی پایان 
بین خوبی و بــدی و طمع درونی 

شخصیت اصلی فیلم است.

فیلم

  دنیای فردا
»دنیای فــردا« تنهــا 17دقیقه 
 اســت اما ایــن انیمیشــن کوتاه 
علمی -تخیلی بــه کارگردانی دان 
هرتزفلت شــاهکاری اســت که 
ذهنتان را غرق در شگفتی می کند 
و شــما را به تفکر در مورد ماهیت 
وجودی خــود وا مــی دارد. دنیای 
فردا ســاده و بدوی است اما عمق 
و تأثیرگذاری بــاالی آن از هوش 
کودکان سرچشــمه می گیرد. این 
انیمیشن کوتاه حول شخصیتی به 
نام امیلی روایت می شود؛ دختری 
کوچک که به آینده دور خود سفر 
می کند. دنیای فــردا تعمقی تلخ 
در مورد زندگی اســت و داســتان 
آن از عشق، حیات، فقدان و اندوه 
اجتناب ناپذیــر مرگ لبریز شــده 
است. فیلم مملو از ایده های سنگین 
فلسفی و اســتعاری در مورد تولد 
دوباره، میرایی و تالش احمقانه بشر 

برای زندگی جاویدان است.

انیمیشن

کتاب

  کشتن مرغ مینا
اتیکاس فینچ، وکیلی سفید پوســت 
است که به خاطر تعهد کاری و قلب 
رئوفی که دارد، در برابر جامعه خود 
می ایستد و وکالت مردی سیاه پوست 
را به عهده می گیرد که به ناحق، متهم 
شده است. در این مسیر، مردم شهر 
با او همــراه نمی شــوند. او، در کنار 
معصومیت می ایستد. معصومیتی که 
نماد آن در این کتاب، مرغ مقلد است 
و کشــتن آن، گناهی بزرگ. کتاب 
کشتن مرغ مینا رمانی نوشته هارپرلی 
و ترجمه فخرالدین میررمضانی است. 
هارپرلی در کتاب کشتن مرغ مینا، 
وکیل را به عنــوان قهرمان اخالقی 
نشــان داده اســت. او همچنین در 
تالش بوده تا مسائل مختلفی مانند 
بی عدالتی نژادی و کشتار بی گناهان، 
مســائل مربوط به طبقات اجتماع، 
شجاعت، محبت، نقش های جنسیتی 
را نشان بدهد. این کتاب را انتشارات 

امیرکبیر منتشر کرده است.

پنجشنبه

شماره 168
9  تیر 1401 

    چه شــد که مسیر شما به نوشــتن و دنیای 
نویسندگی افتاد؟

از اوایل دهه80 شروع به مطالعات جدی در حوزه ادبیات کالسیک 
کردم.کم کم به طرف داستان نویسی کشــیده شدم و اواخر این 
دهه بود که بعد از شرکت در کارگاه های داستان نویسی، دست 
به قلم شدم. اتصال به ادبیات کالســیک بود که مرا به تدریج به 

داستان نویسی رساند.
    آشنایی شما با ادبیات کالسیک چطور اتفاق 

افتاد؟
صرف نظر از آنچه در دبیرســتان به صورت فشرده و کپسولی از 
ادبیات کالسیک خوانده بودیم، در دوره دانشجویی کم کم با موالنا 
آشنا شدم و در جلسات مثنوی خوانی شرکت کردم. عالقه  من به 
موالنا از اینجا شروع شد و مثنوی معنوی مرا با ادبیات کالسیک 
پیوند داد و کم کم ســراغ متون دیگر مثل گلســتان سعدی و 

شاهنامه رفتم.
    اگر بخواهیم آثار کالسیک را در ادبیات تعریف 

کنیم، به چه آثاری این عنوان داده می شود؟
اصطالح کالســیک می تواند تعریف های مختلفی داشته باشد. 
یک دسته، آثاری هســتند که جزو داستان های معاصر شمرده 
می شــوند و از آثار کالسیک سرمشــق گرفته اند؛ مثال می توان 
نوشته های چارلز دیکنز را هم کالسیک دانست اما آنچه ما درباره 
آن صحبت می کنیم، متون کهنی اســت که به صورت رسمی و 
مکتوب در ادبیات یک کشــور خلق و ماندگار می شود. این آثار 
پایه گذار ادبیات یک کشور هستند. در ادبیات فارسی آثاری مثل 
مثنوی معنوی، تاریخ بیهقی، شاهنامه، فرج بعد از شدت و... جزو 

این دسته هستند.

    به نظر شــما پرداختن به ادبیات کالسیک در 
زمان ما چه لزومی دارد؟

ادبیات کالسیک، گنجینه و سرچشــمه فرهنگ کشور است. 
محتوای این آثار مانند گنجی بی نظیر است که حتی داستان نویس 
امروزی می توانــد از آن وام بگیرد. در متون کالســیک ردپای 
اساطیر را می بینیم که می تواند نجات بخش فرهنگ یک کشور 
از زوال باشــد و آن فرهنگ را باقی نگه دارد. به نظر من ادبیات و 
داستان نویســی که یک پای آن روی ادبیات کالسیک نباشد، 
ادبیاتی بی ریشــه اســت. هم در محتوا و هم در فرم اگر متون 
کالسیک را بررســی کنیم، تک تک آنها می توانند درس هایی 
داشته باشند. شگردهایی در این آثار به کار گرفته شده که قرن ها 
پیش نویسندگان این آثار بر این شگردها مسلط بوده اند؛ مثال اگر 
هفت پیکر نظامی را بررسی کنیم، می بینیم که نویسنده چقدر 
حرفه ای قرن ها پیش قصه خلق کرده و به ویژگی شخصیت پردازی 
در داستان هم نیم نگاهی داشته اســت. در شاهنامه هم بعضی 
شخصیت ها به خوبی پرداخت شده اند. شیوه های روایی که در 
این آثار استفاده شده، مثل شیوه قصه در قصه که در هفت پیکر، 
مثنوی و هزار و یک شب دیده می شــود، شیوه هایی هستند که 
امروزه هم در ادبیات و سینما با آب و رنگ جدید استفاده می شوند. 
ادبیات کهن ما از نظر فرم و محتوا گنجینه ای عظیم است. به نظرم 
داستان نویس امروزی باید با ادبیات کالسیک آشنایی کامل داشته 
باشد و دست کم یک بار این آثار را خوانده باشد تا این گنجینه حتی 

به صورت ناخودآگاه، منشا الهام آنها شود.
    به نظر شما مخاطبان ادبیات می توانند با ادبیات 
کالسیک ارتباط برقرار کنند؟ با توجه به اینکه 
زبان بسیاری از این آثار سنگین است، برقراری 

حضور یک مربی و معلم در کارگاه ها، بســیار مؤثر است. تجربه 
من از کارگاه ها بســیار خوب بوده و به نظرم وجود این دوره ها نه 
مستحب بلکه واجب است. هرچند در یکی، دو سال اخیر به دلیل 
شرایط اقتصادی سخت، استقبال از دوره ها کمتر شده و فضای 

رخوتی به وجود آمده است.
    نســل جدید چقدر از این دوره ها استقبال 

می کنند؟
در جلسات کالسیک خوانی، خبری از نوجوان ها نیست، جوان ها 
بسیار کم تعداد هستند و بیشتر شرکت کنندگان افرادی با سن 
باالتر هســتند. انگار در صف اولویت هایی کــه جوان ها دارند، 
آشنایی با ادبیات کالسیک در انتهای صف قرار می گیرد. فضای 
قالب فرهنگی هم به شکلی نیست که جوان ها را به طرف ادبیات 
کالســیک هدایت و آنها را برای خواندن این آثار تشــویق کند. 
معموال تجربه ناخوشایندی از آثار کالســیک از دوران مدرسه 
برایشان باقی مانده و سال ها طول می کشد تا این تجربه از ذهنشان 

محو شود و دوباره به ادبیات کالسیک جذب شوند.
    خلق آثار اقتباســی در دنیا به کمک ادبیات 
کالسیک آمده و به ماندگاری آن کمک کرده است. 

چرا این آثار در کشور ما کمتر خلق می شوند؟
متأسفانه اســب ما در اقتباس ادبی و سینمایی، بسیار می لنگد. 
سینماگران ما چندان اهل ادبیات نیستند و بسیاری اوقات یک 
طرح داستانی کوتاه را تبدیل به فیلمنامه می کنند. درحالی که 
اگر سینماگر با ادبیات آشنا بود، نیاز نداشت یک طرح داستانی 

کوتاه را با ضعف های فراوان جلوی دوربین ببرد. ســینماگران 
حتی از ادبیات معاصر اقتباس نمی کنند چه برســد به ادبیات 
کالسیک. محدودیت هایی هم برای ساخت فیلم و سریال براساس 
داستان های کالســیک وجود دارد که کار را سخت تر می کند. 
اقتباس ادبی هم کمتر اتفاق می افتد؛ چرا که داستان نویســان 
جوان ما، اغلب با ادبیات کالسیک آشنایی ندارند. معموالً سراغ 
نوشتن فضای روز و تجربه های زیسته خود می روند. تجربه های 
محدود در این حوزه در ادبیات کودک و نوجوان اتفاق افتاده است 
و نویسندگان کمی سراغ بازآفرینی آثار کالسیک و متون کهن 

رفته اند.
    خودتان از بین آثار ادبیات کالسیک، کدام را 

بیشتر دوست دارید؟
انتخاب اول من، هزار و یک شــب اســت؛ اثری کــه بین ادبیات 
کالســیک و ادبیات شفاهی است و در این ســال ها بسیار از آن 
آموخته ام و لذت برده ام. هفت پیکر نظامی به نظرم مجموعه ای 
بی نظیر از شگردهای قصه گویی پیشــرو در زمان خود است و 
مثنوی معنوی و گلســتان ســعدی هم انتخاب های بعدی من 

هستند.
    این روزها مشغول نوشتن چه کاری هستید؟

به تازگی کتابی را در حوزه نظری درباره ادبیات وحشت تحویل 
ناشر داده ام و فراغتی پیدا کرده ام تا سراغ 2رمان نیمه تمام بروم. 
تکمیل یک رمــان نوجوان و یک رمان بزرگســال، فعالیت این 

روزهای من است.

زندگی نامه ها از جذاب ترین آثار ادبی برای مخاطبان هستند

هم قدم با نویسنده در مسیر زندگی
خواندن زندگی نامه شبیه زدن چند نشان با یک تیر است، همزمان که در حال خواندن یک داستان جذاب هستیم، با زندگی شخصیتی آشنا می شویم 
که مسیر متفاوتی را پشت سر گذاشته و ما می توانیم در صفحات کتاب، با او در این مسیر پر پیچ و خم همراه شویم. از میان زندگی نامه های متعددی که در 

دنیای ادبیات منتشر شده، برخی از آنها را گلچین کرده ایم.

وحشی
کتاب وحشی در مورد زندگی واقعی خود نویسنده نوشته شده، دختری که در 22سالگی مادرش را از 
دست می دهد و در 4سال بعدی، به دلیل غم فقدان مادرش در زندگی و ازهم پاشیدن خانواده به مسیر 
تجربه های مخاطره آمیز و اشتباه می افتد و زندگی کاری و خانوادگی اش کامال در معرض نابودی قرار 
می گیرد. در نهایت او تصمیم می گیرد مسیر 1000مایلی از کالیفرنیای جنوبی تا پل خدایان در مرز 
اورگان در واشنگتن را پیاده طی کند. در بخشی از کتاب می خوانیم: »اگر به پل خدایان می رسیدم، 
می توانستم در سراسرش پیاده روی کنم. اگر انجامش می دادم چه کسی می شدم؟ اگر انجامش نمی دادم 
چه کسی می شدم؟«

 داستایفسکی جدال شک و ایمان
این کتاب شامل زندگی نامه و نقد آثار داستایفسکی است. زندگی نامه داستایفسکی به حدی تراژیک است 
که هنگام خواندن کتاب مدام به خاطر اینکه چنین رمان هایی خلق کرده است او را ستایش می کنید و از 
او سپاسگزار هستید. قطعا کسی در شاهکار بودن رمان های بزرگ داستایفسکی تردید ندارد، اما اگر این 

کتاب را بخوانید و از اتفاقات زندگی داستایفسکی و شرایطی که در آن این آثار را خلق کرده است آگاه 
شوید، دوچندان دچار شگفتی می شوید. تنها بعد از خواندن زندگی نامه داستایفسکی است که می توانید 
رفتارهای راسکلنیکف را در »جنایت و مکافات« عمیقا درک کنید و یا توصیف های پرنس میشکین را در 

»ابله« در مورد مرگ و زندگی بفهمید. و این موضوع در مورد دیگر آثار داستایفسکی هم صدق می کند.

دختر استالین
این کتاب زندگی نامه دختر استالین دیکتاتور، سوتالنا علیلویواست. دختری که بی اندازه برای استالین 
عزیز بود. گرچه سوتالنا در تمام عمرش تالش می کرد خود را از زیر بیرق پدر بیرون بکشد و ننگ دختر 
استالین بودن را از پیشانی بزداید، اما هرگز آنگونه که باید نتوانست »عادی« زندگی کند. در میان 
 کتاب های زندگی نامه ای کتاب
 »دختر استالین« یکی از برجسته ترین آنهاست؛ کتابی که نه تنها از آن رو حائز اهمیت است که زندگی 
دیکتاتور کبیر را روایت می کند و از حال و روز مردم ستم دیده  شوروی پرده برمی دارد، بلکه جدای از اینها، 
گزارشگر احواالت زنی است که تا آخرین روز عمرش گرفتار مصایب ارثی بود و پیشینه  سیاه پدر، ننگی بر 
پیشانی اش ماند. دختر استالین جدای از تم سیاسی اش به عنوان نمونه  اعالی بررسی آثار روانشناختی، از 
کودکی تا بزرگسالی، می تواند ذهن خواننده را درگیر کند.

روح گریان من
کتاب »روح گریان من« داستان واقعی یک جاسوس زن کره ای به نام کیم هیون هی است که با نام مستعار 

کیم اوک هوآ در سازمان جاسوسی کره شمالی فعالیت می کرد و پرواز 8۵8 هواپیمایی کره جنوبی را 
منفجر کرد. هدف کیم هیون هی و کره شمالی از این اقدام جلوگیری از برگزاری بازی های المپیک و 
اتحاد دوباره 2کره بود که البته با شکست مواجه شد. کیم هیون هی قربانی حکومت است. زندگی در 

این کشور فاجعه است و شما حتی اگر مأمور عالی رتبه باشید نمی دانید که فردا چه چیزی در انتظارتان 
است. از میان کتاب های زندگی نامه حتما چند مورد از زندگی نامه افرادی را که از کره شمالی فرار کرده اند 
بخوانید. انتخابات در کره شمالی هر 4سال یک بار برگزار می شود. برای هر منصب محلی تنها یک کاندیدا 

وجود دارد که حزب تعیین می کند و مردم رأی بلی یا خیر می دهند. از هفته ها پیش از انتخابات، تجمعاتی 
ترتیب داده می شود و تظاهرات به راه می افتد و سخنرانی هایی انجام می شود برای تهییج مشارکت 

صددرصدی. مشخص است که هر فرد باالی 17سال طبق قانون ملزم به رأی دادن است و تمام آن شعارها 
و تجمعات تهییج کننده دوز و کلکی بیش نیست.

حرمسرای قذافی
این کتاب که برنده جایزه بزرگ باشگاه بین المللی مطبوعات است، درباره جنایت های دیکتاتور لیبی، 
معمر قذافی است. کتاب، زندگی نامه ثریاست. »ثریا و چشمان سیاهش، دهان محزونش و خنده های 
بلند و پرسروصدایش.« ثریایی که »موقعی که می خندید نشاطی کودک وار بر چهره اش نمایان می شد؛ 
چهره ای که به رغم آثار رنج های پیشین هنوز زیبا بود.« و همچنین داستان افرادی است که توسط قذافی 
مورد آزار قرار گرفته اند. این کتاب تلخ است و با این آگاهی سراغ کتاب بروید که ممکن است هنگام 
خواندن آن به شدت ناراحت شوید. اما نباید فراموش کنیم که کتاب حرمسرای قذافی مهم و آگاهی بخش 
است. همه ما باید این تلخی را تحمل کنیم تا از تاریخ درس بگیریم. نباید گرفتار چیزی شویم که قذافی از 
آن استفاده کرد و 42سال بر لیبی حکومت کرد.

 شور زندگی
این کتاب زندگی نامه ون گوگ است. در این کتاب ون گوگ نقاش نه تنها به عنوان یک هنرمند مطرح 

می شود بلکه به عنوان شخصیتی است که زندگی پرآشوب، پرتکاپو و پرعذابش را در قالب داستانی 
مملو از شور و احساس و عاطفه ارائه می کند. ون  گوگ در طول زندگی خود به برادرش تئو، نامه های 
زیادی می  نویسد که منابع گرانبهایی برای نگارش این کتاب محسوب می  شوند. در قسمتی از کتاب 
»شور زندگی« می خوانیم:»آرزوی نیل به موفقیت دیگر از وجود ونسان رخت بربسته بود. او نقاشی 

می کرد زیرا مجبور بود نقاشی کند، زیرا این کار او را از عذاب روحی نجات می داد، زیرا نقاشی افکار او را 
متفرق می ساخت. او قادر بود بدون همسر، خانه و فرزند زندگی بگذراند، قادر بود بدون عشق، دوستی و 
سالمتی سر کند، قادر بود بودن سرپناه، آسایش و غذا سر کند، حتی قادر بود بدون خداوند نیز سر کند 

اما نمی توانست بدون آنچه بزرگ تر از خود او بود، آنچه تمام زندگی اش بود سر کند، و آن قدرت و توانایی 
خلق کردن بود.«

این ارتباط سخت نیست؟نیلوفر  ذوالفقاری
قطعا بخش قابل توجهی از ادبیات کالسیک، به شکل منظوم و شعر 
وجود دارد و بخشی هم نثر. در هر دو حالت ممکن است خواندن 
این آثار برای مخاطب کتابخوان امروزی سخت باشد. حتی خواندن 
متن خوش خوان و نسبتا ساده تری مانند گلستان سعدی، برای 
مخاطب امروزی کمی سخت است و دلیل آن می تواند ساختار 
نحوی جمالت و وجود کلمات عربی باشد اما باید به این موضوع 
توجه کنیم که به بهانه ســخت بودن، خواننده امروزی نباید از 
ادبیات کالسیک فاصله بگیرد.کافی اســت خواننده یکی از این 
متون را بخواند، بعد از چند کتــاب تبدیل به خواننده جدی آثار 

کالسیک خواهد شد.
    برای برقراری این ارتباط چه راهکاری به نظرتان 

می رسد؟
 ما باید ادبیات کالسیک را به شکلی به مخاطب امروزی ارائه دهیم 
که به تدریج با این متون آشــنا و به آن عالقه مند شود. کاری که 
جعفر مدرس صادقی انجام داده جزو همین ارائه هاست. او بخشی از 
متون کهن مثل تاریخ بیهقی و تاریخ سیستان را با ویرایشی خوب، 
برای مخاطب ساده تر کرده اســت. حتی حروفچینی مناسب و 
درست می تواند کمک کند متن سخت و دشوار، قابل فهم و ساده تر 
شود. این می تواند راهکاری برای آشتی دادن مخاطب امروزی با 
ادبیات کالسیک باشد. شاید گام اول سخت به نظر برسد، اما بعد 
از برداشتن گام اول، قدم برداشــتن در این مسیر بسیار ساده و 

لذتبخش خواهد بود.
    در ســال های اخیر کارگاه هــای ادبی مثل 
شاهنامه خوانی و مثنوی خوانی رایج تر شده است. 
به نظر شــما این دوره ها می توانند مخاطب را با 

ادبیات کالسیک آشنا کنند؟
صد در صد. به نظرم این دوره ها و کارگاه ها، بسیار راهگشا هستند و 
براساس آنچه در این سال ها تجربه کرده ام، کسانی در این دوره ها 
شرکت می کردند که در ابتدا از رفتن سراغ متون کهن می ترسیدند 
اما کم کم با ادبیات کالسیک ارتباط برقرار می کردند. این دوره ها 
به مخاطب عادی و به فرهنگ و ادبیات کمک می کنند تا ادبیات 
کالسیک را گسترش دهند. خواندن متون کهن ساده نیست و 

کرگدن آهنی
   انتشارات مروارید

»کرگدن آهنی« شــامل 11داستان 
کوتاه است. داســتان هایی که به رغم 
تنوع در فرم و قصه هــا، غالبا آدم هایی 
تنها و تک افتــاده را روایت می کنند. 

برخی داســتان ها پیش از این در مطبوعات منتشــر شده و 
مورد توجه قرار گرفته اند.

خواب های مشکوک
   انتشارات بان

مشــکوک«  »خواب هــای 
مجموعه ای شــامل 7داســتان 
اســت به نام های ماجــرای یک 
جست وجوی کابوس وار، روسری 

قرمزی دور گردن فیروز مشتاق، خواب های مشکوک، مردی با 
کیف چرمی کهنه، تا خانه راهی نیست، ماه منیر خواب است... .
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  سفر صد فوتی
فیلم سینمایی »سفر صد فوتی« 
 )The Hundred-Foot Journey( 
فیلمــی آمریکایی بــا ژانر کمدی 
و درام بــه کارگردانــی الســه 
هالســتروم اســت. این فیلم در 
کمپانــی  سال 2014توســط 
Dreamworks Pictures تولیــد 
و منتشــر شــد. ســفر صدفوتی 
روایتگر یک خانواده هندی است 
که به فرانســه مهاجــرت کرده و 
می خواهند رســتورانی را در آنجا 
راه انــدازی کنند. امــا در نزدیکی 
آنها رســتورانی مجلل وجود دارد 
که مادام مالوری، صاحب آن چشم 
دیدن هیچ رقیبی برای رستوران 
خود ندارد. به همین دلیل جنگی 
تمام عیار میان آنها شکل می گیرد. 
نویسندگی این فیلم را نیز استیون 
نایت برعهده داشــته و بازیگرانی 
چون هلن میرن،  ام پوری، مانیش 
دایال، شــارلوت لی بــون، دیلون 
میترا، میشل بالنش، جوهی چاوال، 
وینســت الباز و... در آن به ایفای 

نقش پرداخته اند.

فیلم

  سبزیجات و میوه ها و خواص 
آنها 

میوه و ســبزیجات بخش مهمی 
از یک رژیم غذایی ســالم هستند. 
طوری کــه متخصصــان تغذیه، 
مصــرف روزانه 3تا 5وعــده میوه 
و ســبزی را برای ســالمت افراد 
توصیه می کننــد، بنابراین برای 
اینکه بتوانیم ایــن خوراکی های 
خوشمزه و پرخاصیت را به درستی 
در برنامه غذایی مــان بگنجانیم، 
آشــنایی با خواص آنها از اهمیت 
خاصی برخوردار است و این مهم 
حاصل نمی شود مگر با مطالعه یک 
کتاب خوب. کتاب »سبزیجات و 
میوه ها و خواص آنها« نوشته الیاس 
خضری جزو این کتاب ها قرار دارد 
و مخاطبان با مطالعه آن می توانند 
با خواص ســبزیجات و میوه های 
مختلف و سودهای درمانی که به 
همراه دارند، آشنا شــوند. کتاب 
سبزیجات و میوه ها و خواص آنها 

در سال 92انتشار یافته است.

کتاب

  پادشاه ذرت
ذرت بدون شک یکی از مهم ترین 
مواد غذایی در سراســر دنیا است 
و بخش مهمی از تغذیــه  مردم را 
تشــکیل می دهد. حتی فیلم ها و 
مســتندهای متعددی نیز درباره 
آن ساخته شــده است که مستند 
»پادشــاه ذرت« یکــی از ایــن 
مستند ها اســت. این مستند زیبا 
توسط آرون وولف ســاخته شد و 
در سال 2007انتشار یافته است. 
ماجرای مستند پادشاه ذرت درباره 
2دوست هم دانشگاهی به نام های 
ایان و کورت اســت کــه تصمیم 
می  گیرنــد در یک هکتــار زمین 
کشــاورزی ذرت پــرورش دهند. 
آنها برای این کار به نقاط مختلف 
ســفر و از تجربیات کشاورزان در 
تهیه  محصولی بی نقص اســتفاده 
می کنند. چالش هــای مختلف و 
تغییــرات فزاینده در کشــاورزی 
ســنتی ازجمله مواردی است که 
پادشــاه ذرت بر آنها توجه ویژه ای 

دارد.

مستند

پنجشنبه

شماره 168
9  تیر 1401 

با پخت چند غذای خوشمزه،  آسان و ارزان آشنا شوید

سفره غذا به وقت ارزانی
بسیاری از مردم در این روزها به دنبال غذا و خوراکی هایی می گردند که اوال دستور پخت ساده ای دارند و خیلی سریع می شود آنها را آماده کرد و از طرف 
دیگر تهیه و خریداری مواداولیه مورد نیاز آنها در این شرایط اقتصادی، آنقدرها باال نباشد. خوراکی هایی از این دست  کم نیستند که می شود بدون 
نیاز به مواداولیه ای نظیر گوشت قرمز آنها را تهیه کرد اما اگر به دنبال غذاهایی از این دست می گردید که در عین حال متفاوت و مقوی هم باشند چند 
پیشنهاد خوشمزه و ویژه برای شما داریم که توصیه می کنیم حتما آنها را امتحان کنید. در ادامه با این غذاهای خوشمزه و طرز تهیه آنها آشنا می شویم.

در ابتدا سیب زمینی ها 
را بــا دقت شســته و 
ســپس آنها را آب پز 
کنید. برای اینکه ســیب زمینی ها سریع تر 
بپزند، می توانید آنها را پوســت گرفته، خرد 
کنید و سپس با مقداری آب بپزید. در ادامه 
پیاز را پوست گرفته و به صورت خاللی خرد 
کنید، سپس با مقداری روغن تفت دهید تا 
طالیی شود. ســپس مقداری نمک، فلفل، 
پودر سیر و نعناع خشــک به پیاز داغ اضافه 
کنید و هم بزنید، سپس حرارت را خاموش 
کنید. سیب زمینی پخته شده را له کرده و به 
پیاز داغ اضافه کنید، مواد را خوب هم بزنید 
تا کامال مخلوط شوند. در انتها دوپیازه را در 

ظرف موردنظر ریخته و با نان میل کنید.

   سیب زمینی متوسط: 2عدد
   پیاز متوسط: 2عدد

   پودر سیر: 1/2 قاشق چای خوری

   روغن: 3/4 قاشق غذاخوری
   نعناع خشك: یك قاشق غذاخوری

   زردچوبه، نمك، فلفل سیاه و قرمز: به میزان الزم

مواد الزم

طرز تهیه

دو پیازه

ابتدا سویا را همراه با آب به مدت 10دقیقه بجوشانید، سپس 
2یا 3قاشق غذاخوری آبلیمو به آن اضافه کرده و حرارت را 
خاموش کنید. سویا را در آبکش بریزید و با دست فشار دهید 
تا آب موجود در آن کامال گرفته شود. سپس سیب زمینی ها را پوست گرفته، نگینی 
خرد کرده و سرخ کنید. پیاز را پوست گرفته و با چند قاشق روغن سرخ کنید. در 
ادامه سویا را به پیاز داغ اضافه کرده و هم بزنید، اگر روغن الزم بود مقداری روغن 
اضافه کنید، چون سویا خشک است و زود می سوزد. سویا را چند دقیقه تفت دهید، 
بعد نخود فرنگی پخته و سیب زمینی سرخ شده را به آن اضافه کنید. کمی نمک، 
فلفل و ادویه به مواد اضافه کرده و هم بزنید، سپس رب گوجه فرنگی را بیفزایید. 
چند دقیقه به تفت دادن ادامه دهید. وقتی بوی خامی رب گرفته شد، حرارت را 
خاموش کنید. ماکارونی را طبق دســتور ارائه شده روی بسته آن، پخته و آبکش 

کنید، سپس از سس فوق ال به الی آن ریخته و دم بگذارید.

ابتدا مرغ را همراه با یک پیاز و کمی نمک و زردچوبه داخل 
قابلمه ریخته و اجــازه دهید تا بپزد. بعــد از اینکه مرغ ها 
پخته شد، اســتخوان های آن را جدا کرده و گوشت آن را 
ریش ریش کنیــد. در ادامه پیاز را به صورت خاللی خرد کــرده و در روغن تفت 
دهید تا طالیی شود. سپس سیب زمینی را به صورت خاللی خرد کرده و داخل 
تابه ریخته و در روغن سرخ کنید. بعد از اینکه سیب زمینی ها سرخ شد، قارچ ها 
را شســته و به صورت حلقه  ای خرد کنید و روی حرارت متوسط رو به باال تفت 
داده و اجازه دهید تا آب آن کشیده شود. در ادامه سیب زمینی سرخ شده، قارچ 
و مرغ ریش ریش را به پیاز داغ اضافه کنید، مقداری نمک، فلفل ســیاه و آویشن 
روی مواد بپاشید. مواد را خوب مخلوط کرده و حرارت را خاموش کنید. این غذا 
 را همراه با نان باگت، خیارشــور و گوجه فرنگی به عنــوان غذایی کامل و مغذی 

سرو کنید.

   ماکارونی: یك بسته
   سیب زمینی متوسط: 2عدد

   پیاز بزرگ: یك عدد
   سویا: 100گرم

   رب گوجه فرنگی: 2الی 3قاشق غذاخوری
   نخود فرنگی: 100گرم

مواد الزم

   سینه مرغ: یك عدد
   سیب زمینی متوسط: 2عدد

   پیاز متوسط خاللی خرد شده: 2عدد
   قارچ ورقه شده: 200گرم

   نمك، زردچوبه، فلفل و آویشن: به میزان الزم
   روغن مخصوص سرخ کردن: به میزان الزم

مواد الزم

طرز تهیهطرز تهیه

ساندویچ مرغ ماکارونی با سویا

ابتــدا و قبــل از هر 
کاری برنج را در کمی 
نمــک و آب به مدت 
یکی دو ســاعت خیس کنید. سپس پیاز 
را خاللی ریز خرد کــرده و در تابه ریخته 
و با مقداری روغن سرخ کنید. بعد از اینکه 
پیازها سرخ شد، 4یا 5پیمانه آب به آن اضافه 
کنید و اجازه دهید به جوش بیاید. در ادامه 
آب برنج خیس خورده را خالی کرده و برنج 
را به قابلمه اضافه کنید. ســیب زمینی ها را 
پوست گرفته و نگینی خرد کنید. وقتی برنج 
نیم پز و آب آن کمی بخار شد، سیب زمینی 

نگینی را به آن اضافه کنید. در قابلمه را نیمه باز گذاشــته و صبر کنید تا آب برنج کامال کشیده شود، 
سپس شوید خشک را اضافه کرده و برنج را دم بگذارید. حرارت را کم کنید و اجازه دهید برنج به مدت 

30یا 35دقیقه دم بکشد. پس از دم کشیدن برنج، روی آن کره یا روغن بدهید و در نهایت میل کنید.

   پیاز بزرگ: یك عدد
   سیب زمینی بزرگ: یك عدد

   برنج: 3پیمانه

   روغن: 3قاشق غذاخوری
   شوید خشك: 3قاشق غذاخوری

   کره یا روغن: به میزان الزم

مواد الزم

طرز تهیه

سیب زمینی پلو
ابتدا قارچ را شسته و به صورت ضخیم خرد کنید. اسفناج را نیز شسته و در صافی قرار 
دهید تا آب آن خارج شود، سپس به صورت درشت خرد کنید. روغن را در تابه  ای ریخته 
و روی حرارت متوسط قرار دهید. پس از اینکه روغن داغ شد، پیاز و قارچ خرد شده را 
به آن اضافه کنید. قارچ و پیاز را نیز چند دقیقه تفت دهید تا نرم شوند، سپس اسفناج را اضافه کرده و چند 
دقیقه دیگر به تفت دادن ادامه دهید. به مواد داخل تابه نمک و فلفل بزنید و سپس مواد را در تابه پخش کنید. 
تخم مرغ  ها را در کاسه  ای شکسته، با چنگال بزنید تا زرده و سفیده مخلوط شوند، سپس آن را روی مواد موجود 

در تابه بریزید. در تابه را بسته، حرارت را کم کرده و حدود 4دقیقه صبر کنید تا تخم مرغ بسته و سفت شود.

   برگ اسفناج تازه: 250گرم
   تخم مرغ: 2عدد

   قارچ: 5عدد

   پیاز خرد شده: 1/2 پیمانه
   روغن: 2قاشق غذاخوری

   نمك و فلفل سیاه: به میزان الزم

مواد الزم

طرز تهیه

نرگسی با قارچ

کباب که امروزه انواع و اقسام مختلف آن از کوبیده و برگ و سلطانی و چنجه گرفته تا قفقازی و بناب و بختیاری در رستوران ها 
و آشپزخانه ها طبخ شده و به خورد مشتری ها داده می شود، یکی از محبوب ترین و پرطرفدارترین خوراک ها و غذاهای ایرانی 
است. درباره قدمت و تاریخچه این غذای لذیذ و خوشــمزه و دندان گیر مثل دیگر چیزهای متعلق به محدوده جغرافیایی 
خاورمیانه، داستان ها و روایت های فراوانی وجود دارد، اما به نظر می رسد قدمت کباب به شکل امروزی اش در ایران آنقدرها 
زیاد نیست و براساس آنچه در تاریخ آمده، نخستین کبابی تهران حدود 130سال پیش در دوره ناصری تاسیس شد. هرچند 
براساس برخی اسناد و روایت های تاریخی قدمت کباب در ایران به دوران شــاه عباس صفوی و طبق برخی دیگر به دوران 
آغامحمد خان بنیانگذار و نخستین پادشاه سلسله قاجار بر می گردد که اصالتی قفقازی داشت. همچنین در اشعار و ادبیات 
کهن پارسی واژه کباب به چشم می خورد که احتماال منظور روی آتش پختن گوشت بوده است که این مدل از کباب با گوشت 
شکار قدمتی هزاران ساله دارد! در این مجال به دنبال استخراج تاریخچه کباب نیستیم، بلکه می خواهیم تأثیری که این غذای 

خوشمزه روی فرهنگ ما ایرانی ها گذاشته است را بررسی و مرور کنیم.

کباب؛ چیزی فراتر از یک غذای خوشمزه 

از فردوسی و کی روش 
تا مشروطه و کودتای 28مرداد!

 گفته می شود نخستین کبابی تهران درمحدوده بازار بزرگ پایتخت 
قرار داشته و نامش »نایب« بوده است. بعد ها چلوکبابی دیگری با 

نام شمشیری هم در سبزه میدان تاسیس شد که هردوی این نام ها 
برای عالقه مندان به این غذای خوش خوراک، اسامی شناخته شده ای 

هستند و در طول سالیان گذشته رستوران ها و کبابی های زیادی با 
این دو برند معروف در هر گوشه و کناری از کشور سبز شدند. اینکه 

نخستین چلوکبابی ایران در تهران تاسیس شده یا برای نخستین بار 
بوی خوش کباب درشهر تبریز پیچید اختالف نظرهایی وجود دارد. 
به هرحال کباب از هرکجا و به هر طریقی که پایش به سفره ایرانی ها 
باز شده باشد، حسابی به کام آنها نشسته و کامال ایرانیزه شده است! 

به طوری که امروزه کباب یکی از غذاهای ملی ایران محسوب می شود 
و هر کدام از شهر ها و اقوام ایرانی این غذای لذیذ که اغلب از گوشت 

چرخ یا تکه شده گوسفند و گاو تهیه می شود را با ذائقه و سلیقه و 
فرهنگ خودشان عجین و سازگار کرده اند و با استفاده از چاشنی و 
ادویه های خاص و طرز تهیه و پخت منحصر به فردشان رنگ و بوی 
بومی به آن بخشیده اند. مثل کباب گلپایگان، کباب ترش گیالن، 

شیشلیک مخصوص استان خراسان، دنده کباب کرمانشاهی یا کباب 
بختیاری که هرکدام متعلق به یک شهر و قوم ایرانی هستند، اما 

امروزه در تمام رستوران های شهرهای مختلف ازجمله همین تهران 
خودمان پخته و سرو می شوند.

رد پای کباب در تاریخ معاصر ایران هم به وفور و به وضوح دیده 
می شود. اگر از عالقه وافر شاهان و درباریان قاجار به کباب، به ویژه 
درعهد ناصری و داستان ها و روایت های پر شماری که درباره آن وجود 
دارد بگذریم، در نهضت مشروطه و ملی شدن صنعت نفت توسط 
مصدق که هر دو از نقاط عطف و ازجمله اتفاق های تاریخی ایران به 
شمار می روند هم ردی از کباب دیده می شود! براساس روایت های 
تاریخی در دوران مشروطه، هنگامی که یکی از مشروطه گران در شهر 
تبریز مشغول سخنرانی بود، یکی از افراد حاضر در جلسه از او سؤال 
می کند که مشروطه یعنی چه؟ که سخنران در جوابش می گوید 
مشروطه یعنی کباب ارزان تر و سپس با دستش طول کباب را نشان 
می دهد و می گوید، کبابی به این طول خواهد بود و سپس بازویش را 
نشان می دهد و ادامه می دهد که قطر کباب هم به اندازه قطر بازوی 
من خواهد بود. حاج حسن شمشیری صاحب چلوکبابی مشهور تهران 
هم از یاران نزدیک دکتر مصدق بود و با درآمد حاصل از کبابی اش 
حامی او در جریان ملی شدن صنعت نفت ایران بود که البته دست 
آخر بعد از کودتای 28مرداد به خاطر این همراهی دستگیر و به 
جزیره خارک تبعید شد.

کباب فقط در ضرب المثل ها و اصطالحا فرهنگ کوچه بازاری مردم 
ایران زمین رونق ندارد و حتی در اشعار شاعران دور و نزدیک از 
قصیده و غزلسرایان کهن گرفته تا شاعران شعر نو و سپید معاصر 
هم نام این خوراکی خوشمزه دیده می شود! فردوسی در اثر جاودان 
خودش یعنی شاهنامه، بارها واژه کباب را آن هم اغلب به عنوان یک 
خوراکی و غذا به کار برده است که چند نمونه از آن را مرور می کنیم: 
»برافروختند آتش و زان کباب، بخوردند و کردند سر سوی آب«، 
»همی پرورانیدشان سال و ماه، به مرغ و کباب و بره چند گاه«، 
»پالشان یکی آهو افگنده بود، کبابش بر آتش پراگنده بود«، »بشد 
شیده نزدیک افراسیاب، دلش چون برآتش نهاده کباب«، »نبیره 
جهاندار افراسیاب، که از پشت شیران بریدی کباب« و.... همچنین 
استاد سخن سعدی می سراید: »او سخن می گوید و دل می برد، 
او نمک می ریزد و مردم کباب« و همچنین لسان الغیب حافظ 
می گوید:»لب و دندانت را حقوق نمک، هست بر جان و سینه های 
کباب«. این بخش از شعر بلند احمد شاملو هم برای اغلب ما آشناست 
که می گوید: »کباب قناری بر آتش سوسن یاس، روزگار غریبی است 
نازنین، روزگار غریبی است...« 

کباب در فرهنگ و تمدن و ایران زمین صرفا یک خوراکی خوشمزه 
و غذای لذیذ نیست بلکه نقش و حضور پررنگی در تاریخ و سیاست 

و فرهنگ و ادبیات و ورزش ایران دارد! این غذای خوشمره مانند 
آش که یکی دیگر از غذاهای محبوب و پرطرفدار ایرانی است، پایش 
حتی به فرهنگ عامیانه و ضرب المثل های ایرانی هم باز شده است. 
ضرب المثل های »به بوی کباب آمدیم، دیدیم خر داغ می کنند«، 

»آمدم ثواب کنم، کباب شدم«، »نه سیخ بسوزه، نه کباب«، 
»پولدارها به کباب، بی پول ها به دود کباب«، »پول دود کباب، صدای 

سکه است«، »کباب پخته نگردد، مگر به گردیدن« و... که اغلب به 
گوش ما آشنا است و هرکدام داستان ها و روایت های جالب و شنیدنی 
خودشان را دارند، نمونه هایی از تأثیر و حضور کباب در فرهنگ ایرانی 
است. حتی در بازی های بومی ایرانی هم رد پای کباب دیده می شود 

که »نان بیار و کباب ببر«، »فالنی عزیزدردانه حسن کبابی است« 
و »دلم برایش کباب شد« ازجمله معروف ترین آنهاست و اغلب ما 
به ویژه بچه های دهه های50 و60 خیلی خوب با این بازی ساده و 

هیجان انگیز و دردناک آشنا هستند که به جای دادن کباب به دست 
طرف، دستش را کباب می کرد!

غذای ملی با انواع مدل های بومی 

کباب در فرهنگ عامیانه ایرانی 

کباب، از کی روش تا برانکو و شفر
یکی از جالب ترین اتفاق های مربوط به کباب که حتی در برخی از رسانه های 
جهانی هم انعکاس داشت در ورزش اتفاق افتاد! آنجا که یکی از خبرنگاران در 
نخســتین کنفرانس مطبوعاتی کارلوس کی روش نظر او را درباره کباب ایرانی 
پرسید و سرمربی پرتغالی تیم ملی هم تأیید کرد که غذایی خوشمزه است و همین 
سؤال و جواب ساده انعکاس زیادی در رسانه های خارجی داشت. همچنین وینفرد شفر، 
سرمربی آلمانی استقالل زمانی که کی روش و برانکو ایوانکوویچ سرمربی وقت پرسپولیس 
با هم دچار اختالف شــده بودند به آنها توصیه کرد که با هم چلوکباب بخورند و آشتی کنند! 
غیر از این کباب در تاریخ ورزش ایران هم مانند سیاست و ادبیات حضور پررنگی دارد و غیر از این 
سرمربی سرشناس خارجی، چهره های شناخته شده و محبوب دیگری هم نامشان در این خاطرات کبابی 

دیده و شنیده می شود.

از مشروطه تا ملی شدن نفت 

از سعدی و حافظ و فردوسی تا شاملو!



بسته پيشنهادي15توپ خانه

  بسکتبال عزیز
انیمیشن کوتاه »بســکتبال عزیز«، 
عالقه بی حد و حصــر کوبی برایانت، 
ورزشکار مشهور آمریکا به بسکتبال و 
مسیری را که طی کرد تا به یک اسطوره 
بدل شود روایت می کند. این انیمیشن 
براســاس نامه ای از کوبــی برایانت 
که برای یکی از رســانه ها و نشریات 
فعال حوزه ورزش فرســتاد و در آن از 
بازنشستگی اش خبر داد، ساخته شده 
اســت. این نامه توضیح نسبتاً مفصل 
کوبی برایانت دربــاره دوره کودکی و 
چگونگی عالقه مند شدنش به بسکتبال 
است. یک کمپانی آمریکایی تصمیم به 
ساخت یک انیمیشن کوتاه با محوریت 
این نامه گرفت و نتیجه اش ســاخت 
انیمیشن بسکتبال عزیز شد. در این 
انیمیشن جذاب، امید و عشق به زندگی 
برجسته شده و تماشای آن برای همه 
ورزشکارانی که در ابتدای مسیر بدل 
شدن به یک ورزشــکار حرفه ای قرار 
دارند توصیه شده است. این انیمیشن 
اسکار بهترین پویانمایی کوتاه را هم 

گرفته است.

انیمیشن

  آمادگی بدنــی کامل برای 
بسکتبال

آمادگی جسمانی و بدنسازی نقش 
ویژه ای در آماده سازی ورزشکاران 
حرفه ای ایفا می کند و با این حساب 
مربیان بدنساز نقش تعیین کننده ای 
در به اوج رساندن تیم های ورزشی 
پیدا کرده اند. یکــی از رویکردهای 
پیش روی مربیان بدنساز این است 
بازیکنان بســکتبال را با توجه به 
نوع ورزش و پســتی که به صورت 
تخصصی در آن بــازی می کنند به 
مرز آمادگی برســانند کــه البته با 
رویکرد ســنتی بدنسازی متفاوت 
است. کتاب »آمادگی بدنی کامل 
برای بسکتبال« نوشته بیل فوران 
و روبین پونــد، جنبه های مختلف 
آماده سازی بسکتبالیســت ها را 
موردبررسی قرار داده و برنامه های 
جامــع و متنوعی را بــرای به اوج 
رسیدن آنها در سطوح مختلف ارائه 
می دهد. به همین دلیل مطالعه این 
کتاب به مربیان جوان به خصوص 
مربیانی که برای دوره های بدنسازی 
و آمادگی جسمانی بازیکنان، اهمیت 

زیادی قائلند توصیه شده است.

کتاب

مستند

  رؤیای حلقه
این مستند ورزشــی، داستان زندگی 
2نوجــوان سیاهپوســت آفریقایی-

آمریکایی را که می خواهند به NBA راه 
پیدا کنند روایت می کند. آنها با کسب 
نمرات عالی، بورسیه می شوند و همین 
اتفاق باعث می شود در یک قدمی لیگ 
بسکتبال آمریکا قرار بگیرند. مستند 
رؤیای حلقه، تالش ها و فــراز و فرود 
زندگی این دو نوجوان را در دوره 4ساله 
دبیرستان به تصویر می کشد؛ جایی که 
این دو دوست ابتدا با هم آغاز می کنند 
اما یکی از آنها بنا به دالیلی راهش جدا 
می شود و سرنوشت طور دیگری برایش 
رقم می خورد. این مستند آمریکایی به 
کارگردانی استیو جیمز و نویسندگی 
جیمز و فردریک مارکسبا ساخته سال 
1۹۹4 است. مستندرؤیای حلقه برای 
نخستین بار در سال 1۹۹4در جشنواره 
فیلم ســاندنس به نمایش درآمد که 
برنده جایزه تماشاگران برای بهترین 

فیلم مستند شد.

در جست وجوی جامبازگشت باشکوه

خواننده و بازیگر نقطه ضعف

پنجشنبه
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    16سال دوام آوردن در اردوی تیم ملی هم 
برای خودش یک رکورد اســت. فکر نمی کنم 
هیچ بسکتبالیست دیگری چنین دوامی را در 

بسکتبال ایران تجربه کرده باشد...
یک بار سرهنگ صادقی که رئیس وقت فدراسیون بسکتبال 
بود، در حضور بسیاری از بزرگان آن سال های بسکتبال گفت از 
وقتی بسکتبال وارد ایران شده بازیکنی مثل محسن خلخالی 
ندید ه ام. آن موقع داخل اتوبوس نشســته بودیم و داشتیم از 
بازی های آسیایی فیلیپین برمی گشتیم. به واسطه سن و سال 
کمی که داشتم از بازیکنان بزرگی مثل محمد مشحون، مظفر 
بنی هاشمی، نادر کاشانی و... خیلی خجالت کشیدم. به عنوان 
بازیکن راضی نبودم که اینگونه مورد تعریف و تمجید قرار بگیرم 
و تمام تالشــم این بود که در داخل زمین بسکتبال، کیفیت 

بازی ام را نشان بدهم.
    البته این تعریف و تمجیدهــا اغراق آمیز 
نبود. شــما با تیم عقاب و هما سال ها قهرمان 
باشگاه های ایران شدید و سابقه بازی در تیم 

منتخب آسیا را هم داشتید.
از ما قدیمی ترها گذشته که بخواهیم از خودمان تعریف کنیم 
اما یک جاهایی الزم است که مستند صحبت کنیم. صحبت ها 
باید واقعی باشــد تا مخاطب هم با خوانــدن بیوگرافی امثال 
من احساس خوبی داشته باشــد. وقتی  آقای مشحون رئیس 
فدراسیون بود یک پستی هم به من داد و یکی از کارهایم این 

بود که بازی های لیگ را به دقت تماشــا کنم. در همان روزها 
بازی صمد نیکخواه بهرامی را می پسندیدم و حامد حدادی را 

هم یک بازیکن توانمند دیدم.
    بیشتر کارشناسان بســکتبال مثل استاد 
عنایت آتشی معتقدند به لحاظ تکنیکی هنوز 
بازیکنی مثل شما در بســکتبال ایران ظهور 

نکرده است.
البته در بسکتبال بلندی قد در اولویت است. یکی از مشکالت 
بسکتبال ایران در این چند دهه اخیر این بوده که بازیکن باالی 
2متر کم داشته ایم. یادم هست که وقتی امیر ایلیاوی از آمریکا 
به ایران آمد، 2متر و 5سانتی متر قد داشــت و یک بازیکن با 
استانداردهای جهانی بود. اگر 2 یا 3بازیکن باالی 2 متر داشتیم 
به راحتی قهرمان آسیا می شدیم اما هیچ موقع چنین شرایطی 

را تجربه نکردیم.
    بخش زیادی از افتخارات شــما با تیم های 
عقاب و همــا رقم خورده اســت و به بازیکن 
همیشه قهرمان در بســکتبال ایران معروف 
بودید. انتخاب تیم هایی که بــا آنها قهرمان 
باشگاه های ایران می شدید اتفاقی بود یا آگاهانه 
برای عقاب و هما و بعدها پرســپولیس بازی 

کردید؟
قبل از پیوســتن به عقاب در محله منیریه زندگی می کردیم 
و در دبیرســتان رهنما که حوالی چهارراه منیریه بود، درس 

    آقای خلخالی، شما 12ســال به طور مداوم 
برای تیم ملی بازی کردید و سابقه حضور در تیم 
منتخب آسیا را هم دارید. موافقید که گفت وگو 
را با یک فالش بک به سال های دور شروع کنیم؟

البته من از 16سالگی به طور مستقیم وارد اردوی تیم ملی شدم 
و تا 32سالگی برای تیم ملی ایران بازی کردم. ماجرای دعوت 
شدنم به تیم ملی هم کمی مفصل اســت. وقتی با تیم جوان 
عقاب قهرمان باشگاه های ایران شدیم گفتند از بین این همه 
بچه 17-16ساله یک نفرشان را به تیم ملی دعوت کنیم. در 

هر صورت قرعه به نام من افتاد و گفتند محسن خلخالی از تیم 
عقاب به تیم ملی دعوت شد. بنابراین بدون حضور در تیم های 
جوانان و نوجوانان، یکسره به اردوی تیم ملی بزرگساالن رفتم 

و تا وقتی بسکتبال بازی می کردم عضو تیم ملی بودم.
    شما از معدود بسکتبالیست های دهه 50و 
شاید هم تنها بسکتبالیست آن سال ها بودید 

که به تیم منتخب آسیا هم دعوت شدید.
بله، در ســال 1۹74بود که بین 10بازیکن برتر آسیا انتخاب 

شدم و مرا به تیم منتخب آسیا دعوت کردند.

گفت وگو با محسن خلخالی؛ که محبوب ترین بازیکن 
بسکتبال در دهه 50 ایران بود

فیلسوفی زیر سبد

می خواندم. آن موقع یک مربی ورزش داشــتیم به نام حسن 
نیکو که مدام به من می گفت تکنیک نابی داری و در بسکتبال 
به همه  چیز می رسی. همین تکنیک بعدها خیلی به من کمک 
کرد. به خصوص در پرتــاب پنالتی که در یک فصل 48پرتاب 
موفق داشــتم. یک بار به آمریکا رفته بودیم و در یک محفل 
غیررســمی 50بار پنالتی پرتاب کردم که هر 50پنالتی گل 
شد. البته شــانس و اقبال هم در این ماجرا دخیل بود و دلم 
می خواهم تصویری که از من در ذهن جامعه بسکتبال باقی 

مانده تغییر کند.
    این هم فروتنی شماست اما نسل جدید باید با 
یکی از مفاخر تاریخ بسکتبال ایران آشنا شود.

نسل جدید اگر به آرشــیو معدود مجله ها و روزنامه های دهه 
50دسترسی داشته باشد با نسل قدیم بسکتبالیست ایران آشنا 
خواهد شد. آن موقع دنیای ورزش و کیهان ورزشی صفحات 
زیادی را به بســکتبال اختصاص می دادند و تصویر بازیکنان 
برتر بســکتبال مدام روی جلد این مجله ها بود. گاهی اوقات 
مقاله های مفصلی هم درباره ســتاره های آن روزهای ورزش 

ایران می نوشتند که خواندنی بود.
    در مورد شــما هم مقاله های زیادی نوشته 
شــده. مثاًل مجلــه دنیای ورزش در ســال 
1352مقاله با تیتر »فیلسوفی که ورزشکار شد« 
درباره شما منتشر کرد و برخی رسانه های دیگر 

از شما به عنوان شاعر بسکتبال نام برده اند.
اینها لقب هایی بود که به ورزشکاران نخبه می دادند وگرنه من 

در عمرم یک بیت شعر هم نگفته ام.
    شــاید به خاطر سیمای شــاعرانه شما در 
سال های جوانی چنین لقب هایی را می دادند، 

نه؟
احتماالً به همین دلیل است چون در آن سال ها قدم یک متر 
و 80سانتی متر بود درحالی که بسکتبالیست باید باالی یک 
متر و ۹0باشــد. به هر حال تیپ و اســتایل هم در محبوبیت 
ورزشکاران بین مردم و رسانه ها نقش زیادی دارد. در همه جای 
دنیا بازیکنانی که تیپ و اســتایل متفاوتی دارند بیشتر دیده 
می شوند. همین االن تماشــاگران دوست دارند بازی رونالدو 
را ببینند، چون استایل منحصر به فردی دارد. البته االن تیپ 
و استایل ســال های جوانی را ندارم چون از 5سال قبل با یک 

بیماری سخت دست و پنجه نرم می کنم.
    آن موقع سبک بازی بیشــتر مورد توجه 
تماشــاگران ایرانی قرار می گرفت یا تیپ و 

استایل بازیکنان عامل محبوبیت بود؟
در آن سال ها هدف ما این بود که به لحاظ تکنیکی و تاکتیکی 
خوب بازی کنیم و بقیه کارها ازجملــه محبوبیت بین مردم 
خودبه خود درست می شــد. اینگونه نبود که فقط توپ را از 
سبد عبور بدهیم؛ داخل زمین بسکتبال کارهایی می کردیم 
که تماشــاگر به وجد بیاید. ما با تیم هما 6بار متوالی قهرمان 
باشگاه های ایران شدیم و خیلی از تماشــاگران برای دیدن 
بازی ما به ســالن می آمدند اما حاال تعداد تماشاگران گاهی 
از تعداد انگشتان 2 دست بیشــتر نمی شود. آن موقع بازیکن 
تیم ملی بودیم اما کفــش و لباس ورزشــی مان را خودمان 
می خریدیم. بازی های رســمی هم که تمام می شد لباس را 
از ما می گرفتند تا برای بازی های بعدی تمیز و ســالم بماند. 
بسکتبال در این سال های اخیر خیلی تغییر کرده و همه  چیز 

برای بسکتبالیست های امروزی مهیا شده است.

بسکتبال ایران در دهه های 40و 50روزهای باشــکوهی را پشت سر گذاشت. در 
همان سال ها بود که نسل دوم بسکتبالیست های ایرانی وارد اردوی تیم ملی شدند 
و بسکتبال ایران را در رقابت با ابرقدرت های شرق آسیا یک پله باالتر بردند. محسن 
خلخالی یکی از ستاره های همان نسل طالیی است؛ بسکتبالیستی که 12سال به طور 
مداوم در اردوهای تیم ملی حضور داشت و بارها به تیم منتخب آسیا دعوت شد. او 
بازیکنی بود که به واسطه سبک بازی و تکنیک فردی اش همواره مورد توجه رسانه ها 
بود و محبوبیتی که بین تماشاگران بسکتبال داشت با هیچ کدام از بسکتبالیست های امروزی قابل قیاس نیست. 
محسن خلخالی بازیکنی بود که مجله معتبر دنیای ورزش درباره اش نوشت: فیلسوفی که بسکتبالیست شد. 
او حاال با بطن ورزش فاصله غریبی گرفته و شاید به همین دلیل بین نسل جدید چندان شناخته شده نیست 
اما قدیمی ترها گواهی می دهند که محسن خلخالی با آن سیمای شاعرانه و تکنیک نابی که در نبردهای تن به 

تن و هنگام پرتاب های از راه دور بروز می داد، محبوب ترین و مطرح ترین بسکتبالیست ایران در دهه 50بود.

مهرداد رسولی

دل
 عا

منا
س:  

عك

NBA درباره شکیل اونیل، ستاره بازنشسته

بسکتبال، بدون شک

تصور کنید یک بسکتبالیست با 2متر 
و 16سانتی متر قد و 150کیلو وزن قرار است وارد لیگ 

بسکتبال آمریکا شود و همه معادالت را بر هم بزند. این اتفاق در 
سال 1992رخ داد و شکیل اونیل به عنوان پدیده بسکتبال آمریکا وارد 

NBA شد. او چیزی نزدیک به 2دهه ستاره بی چون و چرای معتبرترین 
لیگ بسکتبال جهان بود و در این بازه زمانی بارها در تیم منتخب 

بازی کرد و در نهایت به جمع 10بازیکن امتیازآور NBA راه پیدا 
کرد. شکیل اونیل بازیکنی بود که در داخل زمین بسکتبال 

مهارنشدنی به نظر می رسید اما در خارج از محیط ورزش 
یک انسان آرام بود. در سال هایی که ستاره های 

بسکتبال آمریکا هرازگاهی با حواشی پررنگی 
دست و پنجه نرم می کردند، او به عنوان مرد 

اخالق بسکتبال انتخاب می شد و پای ثابت 
فعالیت های خیرخواهانه بود. شکیل 
اونیل در سال 2011با کوله باری از جام 

و افتخار با بسکتبال وداع کرد اما 
از آن دست بازیکنانی است 
 NBA که نامش در تاریخ

ثبت شده است.

شکیل اونیل که در بسکتبال دنیا با لقب »شک« هم شناخته می شود مثل 
بسیاری از ستاره های دنیای ورزش کودکی پرفراز و نشیبی را تجربه کرد. بعد 
از تولد شــک بود که مادرش با یکی از گروهبان های ارتش آمریکا ازدواج کرد و 
همین ماجرا زندگی او را دستخوش تغییرات جدی کرد. پدرخوانده شکیل اونیل 
برای گذراندن دوران خدمت در آلمان به ســر می برد و به همین دلیل کودکی 
شکیل اونیل هم در این کشور سپری شد. البته هر رفتنی بازگشتی دارد و شکیل 
اونیل بعد از یادگیری الفبای بســکتبال در آلمان، به اتفــاق مادر و ناپدری اش 
به ایالت فلوریدا برگشــتند. او پس از بازگشت به آمریکا، بســکتبال را در تیم 
دبیرستان »رابرت جی کول« ادامه داد و به حدی در این تیم درخشان بازی کرد 
که سرانجام در سال 1۹۹2به تیم کالج ایالتی لوییزیانا پیوست. شک از این تیم به 
لیگ بسکتبال آمریکا راه پیدا کرد و بالفاصله به تیم اورالندو مجیک پیوست. او 
در سال 1۹۹3با 2 ضربه خردکننده ای که به سبد و صفحه پشت آن وارد کرد به 
 NBA اوج شهرت رسید و در همان سال به عنوان موفق ترین بازیکن تیم برگزیده
انتخاب شد. شک بازیکنی بود که باعث شد تیم اورالندو مجیک برای نخستین 

بار در فصل ۹5- ۹4به فینال NBA راه یابد.

بعد از شکست اورالندو مجیک در فینال NBA دوران حضور شکیل اونیل هم در این 
تیم به پایان رسید، چرا که او در تب و تاب قهرمانی و لمس جام در لیگ بسکتبال 
آمریکا بود. شکیل اونیل با همین هدف به تیم بسکتبال لس آنجلس لیکرز پیوست 
و در این تیم به یکی از نمادهای NBA بدل شــد. در واقع دوران درخشان شک در 
بسکتبال آمریکا با پیوستن او به لس آنجلس لیکرز شروع شد و قهرمانی با این تیم 
باعث شد، طرفداران بسکتبال در آمریکا شــکیل اونیل را با ستاره های بی تکراری 
مثل مایکل جردن مقایسه کنند. قرارداد شک با باشگاه جدیدش 7ساله و به ارزش 
120 میلیون دالر بود و او در این تیم به همراه کوبی برایانت یکی از تأثیرگذارترین 
گاردهای وسط NBA را تشکیل داد. لس آنجلس لیکرز با اونیل در فاصله سال های 
2000تا 2003سه بار عنوان قهرمان مسابقات NBA را تصاحب کرد و به این ترتیب 
شکیل اونیل به عنوان تنها بازیکنی که بیشترین حضور را در فینال NBA داشته، 
معرفی شد. در فینال ســال 2004اونیل و برایانت نتوانستند مثل 3سال گذشته 
نمایش قابل توجهــی ارائه بدهند و فینال را به تیم »دیترویت پیســتونز« واگذار 
کردند. پس از این باخت بود که شک رسماً به میامی هیت پیوست و در این تیم به 

یکی از اسطوره های تاریخ NBA بدل شد.

بازیکن قهرمان
بدون هیچ تردیدی شکیل اونیل ســتاره بسکتبال آمریکا در 
دهه ۹0میالدی بود و به واســطه جسارتی که در پرتاب های 
از راه دور به خرج مــی داد و تالش های بی حد و حصرش 
برای بدل شــدن به یکی از بهترین بسکتبالیست های 
تاریخ با لقب جنگجوی کوچک شناخته می شد. این 
لقب با فیزیک بدنی و نوع بســکتبالی که شکیل 
اونیل بازی می کرد هیچ نسبتی نداشت و او از 
 NBA همان نخستین سال های ورودش به
خودش را به عنــوان بازیکنی که می تواند 
به غول بســکتبال آمریکا بدل شود معرفی 
کرد. اونیل 3بار با لس آنجلس لیکرز و یک بار 

با میامی هیت، قهرمان NBA شد. در دنیای ورزش به مربیانی 
که قهرمانی های متعدد با تیم های مختلف را تجربه می کنند 
»مربی قهرمــان« می گویند و اگر بخواهیم بین ورزشــکاران 
بازیکنی با این مختصات پیدا کنیم باید از شــکیل اونیل نام 
ببریم که بارها حضــور در فینــال NBA و قهرمانی در لیگ 
بسکتبال آمریکا را تجربه کرد و این روند را در تیم ملی آمریکا 
هم ادامه داد. اونیل از بازیکنان کلیدی تیم بسکتبال آمریکا در 
رقابت های قهرمانی جهان در سال 1۹۹4و بازی های المپیک 
1۹۹6بود که در هــر دو دوره تیم بســکتبال آمریکا به مقام 
قهرمانی رســید. بعد از این موفقیت ها لقب هایی مثل دکتر 

اونیل و دیزل را یدک کشید.

شکیل اونیل در بسکتبال آمریکا رکوردهای زیادی 
را از خود به جا گذاشت و به افتخاراتی چنگ زد 
که نصیب هر بسکتبالیستی نمی شود. او جایزه 
بهترین مدافــع NBA در ســال های 2000، 
2001و 2003را از آن خود کرد و در ســال 
1۹۹6به عنــوان جوان ترین عضو 50بازیکن 
بزرگ بسکتبال انتخاب شــد. اونیل در سال 
2005به عنوان نخســتین بازیکن NBA که 
در 13فصل متوالی به طور میانگین 20امتیاز و 
10ریباند را داشته، رکوردی دست نیافتنی را ثبت 
کرد. او رکورد دیگری هم در کارنامه اش دارد و 11بار 
بازیکن برگزیده NBA شده است! شکیل از نظر فیزیکی 
یک بازیکن اســتثنایی بود. قد و وزن فوق العاده او باعث 
شده بود از قدرت فوق العاده ای برخوردار باشد و به رغم 
هیکل غول آسایش از سرعت و حرکات انفجاری باالیی 
بهره می برد. اونیل پاســوری با استعداد و صاحب سبک 
به شمار می رفت و همیشه یک مدافع مؤثر بود. تنها نقطه 
ضعف او در پرتاب شوت های آزاد بود و او آمار 60درصد 
موفقیت در پرتاب های آزاد را ثبت کرد که برای ســتاره 

NBA ضعیف به نظر می رسد.

شکیل اونیل در بسکتبال آمریکا به عنوان یک ورزشکار دو وجهی 
شناخته می شود چرا که با آن هیبت بی مانندش در خارج از محیط 
بســکتبال یک فرد کاماًل آرام و به دور از تنش و حاشــیه بود. او 
همواره به خاطر تن صدا و بالغت کالمش بیش از سایر ورزشکاران 
مورد توجه بیشتر رسانه ها قرار می گرفت و همین ویژگی ها او را 
به سمت و سوی دنیای هنر سوق داد. اونیل عالوه بر بسکتبال به 
خوانندگی و هنرپیشگی هم می پرداخت و مدتی به عنوان پلیس 
ذخیره با آکادمــی پلیس لس آنجلس همکاری می کرد. شــک 
به عنوان بازیگر در 6فیلم ســینمایی ایفای نقش کرد و به عنوان 
خواننده نزدیک به 10آهنگ را روانه بازار کرد که این فعالیت ها 
برایش ســود هنگفتی به همراه داشت. او بخشــی از درآمدش 
را صرف انجام امور خیرخواهانه می کند و در ســال 2005برای 
قربانیان طوفان کاترینا خانه خرید. ستاره سال های نه چندان دور 
NBA کمتر در مورد رابطه با ناپدری اش صحبت کرده، اما به نظر 
می رسد در زندگی اش شخصی اش به شدت تحت تأثیر کسی بوده 
که به خوبی جای خالی پدرش را پر کرد. شکیل اونیل تحت تأثیر 
پدرخوانده اش که یک فرد مسلمان بود، به دین اسالم گرایش پیدا 
کرد و نام های اسالمی روی فرزندانش گذاشت. شریف پسر بزرگ 
اونیل به تازگی با تیم لس آنجلس لیکرز قرارداد بسته و باید دید 

اونیل کوچک می تواند جای شکیل اونیل بزرگ را بگیرد یا نه.



گل خانه 16 بسته پیشنهادی

  ارتباطات انسانی
در عصر حاضر با توجه به گسترش 
وســایل ارتباط جمعی و وســایل 
نقلیه شخصی و عمومی باید آن را 
عصر گردشگری نامید. گردشگری 
دســتمایه سیاست های اقتصادی 
و اجتماعی بســیاری از کشورها 
شــده و بخش قابل مالحظه ای از 
درآمدهای ارزی آنان را تشــکیل 
می دهد. با اندکی جست وجو در دل 
برخی کشورها که از این نظر پیشرو 
هستند، درمی یابیم که آنها از منابع 
موجود گردشــگری خود با اعمال 
سیاســت های صحیــح ارتباطی 
بهره گرفته و درآمد سرشــاری را 
روانــه کشورشــان می کنند. این 
کتاب مجموعاً از 13فصل تشکیل 
شــده و در تمام فصول آن ضمن 
بیان نظریه ها و مفاهیم ارتباطات 
انســانی یا میان فــردی، از منظر 
گردشــگری هم به آنها پرداخته 
شده است. در واقع رویکرد اصلی 
کتاب مبتنی بر گردشگری و علم 

ارتباطات است.

کتاب 

  عمارت آصف وزیری
عمارت آصف با نــام »خانه کرد« 
به عنوان نمادی از هویت فرهنگی 
اقوام کــرد از باارزش تریــن آثار 
فرهنگی اســتان کردســتان در 
شهر ســنندج به شــمار می رود. 
احداث بنای اولیه که بخش عمده 
ضلع شــمالی عمارت شامل تاالر 
تشــریفات، اتاق هــا و راهروهای 
طرفین و قسمتی از فضاهای بخش 
شرقی را دربرمی گیرد، مربوط به 
دوره صفویه و قسمت های دیگر در 
دوره های قاجاریــه و پهلوی به آن 
افزوده یا تکمیل شده اند. این بنا در 
سال13۷6 زیرنظر سازمان میراث 
فرهنگی کردستان قرار گرفته و در 
ســال13۸۲ به عنوان بزرگ ترین 
موزه مردم شناســی مربــوط به 
یک قوم در ایران بازگشــایی شد. 
گچبری ها، ارســی های قدیمی، 
سنگ های تراشیده، آیینه کاری، 
آجرهای تراش و طاق هایی هاللی 
و جناقــی در نهایت مهــارت و به 

زیبایی در این بنا جلوه گر هستند.

گردشگری 

در ایران روستاهای زیادی وجود دارد که در ارتفاعات قرار دارند 
و در فصل های گرم سال پذیرای مسافران زیادی هستند

فارغ از هیاهوی شهرها

زندگی  شهرنشینی مشکالت و سختی های خاص خودش را دارد. از ترافیک و 
آلودگی و شلوغی گرفته تا اتفاقات ناخواسته و بداهه که هر لحظه باید منتظرشان 
باشیم اما با همه اینها سبک زندگی اکثر مردم به سمت این مدل زندگی ها سوق 
پیدا کرده و بدون آنکه بخواهیم یا بتوانیم درگیر این زندگی ماشینی شده ایم. 
همین سبک زندگی بعضی اوقات به قدری به هر کدام از ما فشار وارد می کند که 
حاضریم قید همه  چیز را بزنیم و برگردیم به همان زندگی نیاکان مان که بدون 

هیچ تکنولوژی و امکانات زندگی مدرنی، سال های سال در یک گوشه دنج از 
این دنیا زندگی می کردند. برای بازگشت به آن روزگار قطعا فرصتی فراهم نیست 
اما تنها راهی که شاید بتوانیم برای لحظاتی از این زندگی ماشینی دور شویم و 
طعم آن زندگی سنتی و باصفا را بچشیم، رفتن به سمت روستاها و مکان های بکر 
و دست نخورده ای است که حال وهوای آن زمان را داشته باشد. در ادامه سعی 

کردیم یک معرفی مختصر از برخی از این روستاها داشته باشیم.
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روستای سنگ تراشان در حوالی خرم آباد و در محدوده آبشارهای نوژیان و وارک واقع شده است که به ماسوله لرستان هم 
مشهور است. این روستای پلکانی با مناظر طبیعی بسیار زیبا که در بیشتر اوقات سال مقصد بسیاری از گردشگران است از 

زیبایی های منحصر به فردی برخوردار است که باید ببینید و لمس کنید تا پی به این همه سادگی و صفا ببرید. دره پایین دست 
این روستا بعد از بارش هر باران، مملو از توده های عظیم و پیوسته ابر می شود، طوری که در پایین روستا، صحنه ای بی بدیل به 

شکل دریایی از ابر پدید می آید و جلوه ای خاص به منطقه سنگ تراشان می بخشد. شاید به جرأت بتوان گفت که از پدیده های 
نادر طبیعت ایران به شمار می رود. آنچه روستای سنگ تراشان را در بین محافل علمی مطرح کرده است، کشف یک محوطه باستانی در سال13۸۲در 

حاشیه شمالی این روستاست که سایت ارزشمندی از دفینه های مفرغی مربوط به عصر آهن در آن کشف شد و حیرت باستان شناسان را برانگیخت. 
این اشیای نفیس مفرغی که قدمت آنها به هزاره اول پیش از میالد می رسد، از کم نظیرترین گنجینه های مفرغی جهان به شمار می آیند که تاکنون 

6فصل مورد کاوش باستان شناسی قرار گرفته است. برخی از اشیای شاخص به دست آمده در محوطه پاتخت سنگ تراشان، هم اکنون در موزه قلعه 
فلک االفالک خرم آباد در معرض بازدید گردشگران قرار دارد.

یکی از بقایای دوران قاجار و پهلوی روستای زیارت در استان گلستان و شــهر گرگان است که جنگل های سرسبز، 
جاده های روســتایی و یک آبشــار کوچک حیرت انگیز در انتهایش آن را به یکی از زیباترین روســتاهای ایران برای 

دوستداران طبیعت تبدیل کرده است. بهترین زمان برای سفر به این منطقه که در انتهای یک جاده پر پیچ و خم قرار دارد، 
اواسط بهار و اوایل تابستان است. در این زمان، هوا خیلی گرم نمی شود و می توانید از باد خنکی که در صبح و شب می وزد 

نهایت لذت را ببرید. مردم محلی روستای زیارت مهربان و مهمان نوازند و امامزاده ای که در روستا واقع شده برای آنها اهمیت 
بسیاری دارد. روستای زیارت احتماالً برای تمام کسانی که به دنبال محلی آرام، آرامش بخش، سنتی و باستانی هستند تا از هیاهوی شهرها دور شوند، 

بسیار مناسب است. این روستا در چند سال قبل رشد و پیشرفت قابل مالحظه ای داشته و حتی امکانات اقامتی و رفاهی فراوانی هم برای آن احداث 
شده است و در این فصل از سال که گرمای هوا در مناطق کم ارتفاع باالســت، پذیرای عده زیادی از دوستداران طبیعت است. روستای زیارت 

فاصله ای ۲۰ دقیقه ای از جنوب گرگان دارد و برای رسیدن به این منطقه باید از یک منطقه توریستی و زیبا با نام ناهارخوران عبور کنید که 
خود این منطقه هم مکانی توریستی و جذاب است.

روستای 

سنگ تراشان 

روستای 
زیارت

یکی دیگر از روستاهایی که در ارتفاعات خودنمایی می کند و در این روزها مقصد بسیاری از مسافران است و همچنین 
زیبایی های آن زبانزد خاص و عام شــده، روستای مازیچال است. این روســتا در منطقه کالردشت مازندران قرار دارد و 
به خاطر موقعیت و زیبایی شــگفت انگیزش یکی از مقاصد مهم گردشگران و طبیعت دوستان اســت. این روستا در ارتفاع 
۲6۰۰متری از سطح دریاست و به خاطر موقعیت خاصی که دارد تمام مســافرانی که مهمان آن می شوند، متحیر از این همه 
شکوه و عظمت خواهند شد. مازیچال در مقابل دیدگان مهمان خود چشم اندازی وسیع و تماشایی از رامسر تا چالوس و دریای 

مازندران را قرار می دهد. تصور کنید که در نگاه تان جنگل سبز و دریای آبی مازندران زیبایی خودشان را به رخ می کشند. وجود جنگل های انبوه و ابرهای 
سفید و دوست داشتنی که هنگام بارش باران در این منطقه نمایان می شوند، مثال زدنی ا ست و باید ببینید تا پی به این همه زیبایی ببرید و البته تمام 
این موارد موقعیت و جایگاه گردشگردی روستای مازیچال را ممتاز و کم نظیر کرده اســت. در این منطقه کوه ها و شکل قرارگیری تپه ها و حالتی 
که دارند باعث به وجود آمدن ابرهایی است که دائم درحال تغییر شکل هستند و نشستن روبه روی آنها و تماشای این رقص ابرها خود مهم ترین 

جاذبه تفریحی این روستاست.

روستای اندبیل یکی از مهم ترین مراکز گردشگری آذربایجان است که در همه فصول به بهانه های مختلف گردشگران 
و طبیعت دوستان را به سمت خود جذب می کند. این روستا پیشینه تاریخی دور و درازی دارد. روستای اندبیل، از توابع 
جنوب شهر اردبیل است و با شهرســتان خلخال تنها 3کیلومتر فاصله دارد. این روســتا همچون سایر مناطق اطرافش از 
طبیعتی بکر و زیبا تشکیل شده و امروزه تبدیل به یکی از مقاصد مهم گردشگری استان و ایران شده است. روستای اندبیل از 
سکونتگاه های تاریخی آذربایجان است و در کتب تاریخی بســیاری از آن صحبت شده. آوازه این روستای زیبا در کتب تاریخی 

قرون ۲و 3قمری هم به چشم می خورد و همین کافی  است تا نشان دهد که این روستا قدمتی چندهزار ساله دارد. وجود آثار تاریخی ارزشمندی همچون 
آتشکده و قلعه کفو در این روستا گواه این اصالت و قدمت است. این روستا دارای ســکونتگاه هایی متراکم در دامنه کوه است و شبیه به تصاویری که 
از روستاها سرسبز ایران می بینیم، کوچه های باریک و تو در تو و صدای جوی آب در آنها طنین انداز است. کوچه های روستای اندبیل با درختان سر 
به فلک کشیده و طبیعتی سرسبز خودنمایی می کند تا نشــان دهد که حتی با قدم زدن در این کوچه پسکوچه ها هم می توان از هیاهوی شهری 

کاماًل دور شد.

روستای 
مازیچال 

روستای 
اندبیل

 بافت روستایی 
و سنتی

تفاوت زندگی در روستا و شهر از زمین 
تا آسمان اســت. این تفاوت ها گاهی 
به قدری زیاد است که برای هیچ کدام 
از دو طرف تحمــل لحظه ای زندگی در 
شهر یا روستا اصالً امکان پذیر نیست. از 
ظاهر و شکل و شمایل هر کدام گرفته تا 
جنس کار و مدل زندگی و حتی خوراک 
و پوشــاک که این دو را به شدت از هم 
متمایز کــرده از بارزترین تفاوت های 
زندگی شهرنشینی و روستایی است 
اما در روزگار جدید بین روستا و شهر 
پیوندهای زیادی ایجاد شده و ساکنان 
هر 2منطقه روزهای زیادی از سال بین 
شهر و روستا در رفت وآمد هستند که 
شاید برای شهرنشینان خیلی ملموس 
نباشــد اما برای ساکنان روستا حضور 
غیربومی ها گاهی باعث اخالل در زندگی 
و برهم خــوردن روزمرگی های آنان 
خواهد شد. در ادامه به برخی از نکات 
مهم که در مواقع حضور در روستاها باید 
آنها را درنظر بگیریم اشاره خواهیم کرد.

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

روستای دلیر یکی از مکان های بکر و جذاب نزدیک تهران 
و چالوس است که می تواند مقصد بسیاری باشد

به مهمانی 
سکوت و آرامش

جاده چالوس نه تنها یکی از مسیرهای مهم و زیبا برای رسیدن به 
استان های شمالی کشور است، بلکه خود این جاده مقصد سفر 
بسیاری است. در هر لحظه از شبانه روز که اراده کنید و دل به جاده 
بســپارید قطعًا جذابیت های فراوانی در انتظار شما خواهد بود. 
این جاده به دلیل موقعیت خاصی که دارد و همچنین سرسبزی 
فراوانی که بیشتر آن را فراگرفته، در هر روز و  ماه و فصل از سال 
زیبا و منحصر به فرد است. عالوه بر اینکه این جاده و مسیری که 
بین 2شهر کرج و چالوس کشیده شده، زیبا و جذاب است، در هر گوشه و کنار آن جاده ای 
فرعی شما را به یک هیجان دیگر دعوت می کند. بدون اغراق اگر فرمان خودرو را بچرخانید 
و وارد هر کدام از این جاده های فرعی شوید، به یک مکان زیبا و خاص می رسید که دیدن 
هر صحنه از آن غنیمت است. کلی روستا و آبشار و برکه و جنگل در این جاده وجود دارد 
که شاید سال ها زمان نیاز داشته باشید تا بتوانید تک تک آنها را ببینید و در کنارشان یک 
روز تعطیل را سپری کنید. یکی از این مکان های زیبا، بکر، جذاب و بسیار دیدنی در دل این 
جاده، روستایی به نام دلیر در 15کیلومتری شهرستان مرزن آباد جاده چالوس است. این 
روستای بسیار خاص و زیبا در فصل های گرم سال به دلیل آب و هوای منحصر به فردی که 

دارد، مقصد بسیاری از مسافران است که به دنبال آرامش و هوای مطبوع هستند.

مجتبی یارزمان

یکی از موارد مهم کــه باید در زمان ورود 
و خــروج به روســتا رعایت کنیــم، نوع 
رفت وآمد از وســط روستاســت. رعایت 
سرعت، نداشتن سر و صدا، بوق نزدن و... از 
این مواردی است که باید هنگام ورود به 

این نوع بافت ها رعایت کنید.

رفت وآمد

برای شهرنشــین ها که همه روزه در معرض 
انواع صداهای گوشــخراش هستند، رعایت 
این موضوع شاید کمی غیرعادی باشد اما واقعاً 
باید خیلی جدی به این موضوع نگاه کنید و از 
هرگونه صدای بلند که باعث آزار و اذیت بومیان 

و ساکنان روستاها می شود دوری کنید.

صدای موسیقی

مردم محلی عادت دارند در طول روز بارها با 
یکدیگر احوالپرسی کنند و حتی اگر نسبت 
به هم غریبه هستند باز هم به گرمی سالم 
می کنند. این موضوع برای ما که در شهرهای 
بزرگ ساکن هستیم شاید عجیب باشد اما 
باید در زمان ســفر به بافت های روستایی 
نسبت به این موضوع با احترام برخورد کنید.

احترام به محلی ها

بسیاری از روســتاها هم اکنون پر شده از 
سوپرمارکت های بزرگ و کامل اما باز هم 
به نسبت بزرگی و کوچکی منطقه گاهی 
ممکن است نیاز ما را برآورده نکند. پس 
حتماً قبل از رفتن بــه این موضوع دقت 
کنید. همچنین این را هم درنظر بگیرید 
که این مغازه ها اکثراً در ساعت های اولیه 
شب تعطیل می شوند و خریدهای تان را 

باید قبل از تاریکی هوا انجام دهید.

تهیه مایحتاج

رعایت ساعت خواب و بیداری یکی از موارد 
مهم در روستاهاســت. اهالی روستا عموماً 
شــب ها زود می خوابند و صبح هــا هم زود 
از خواب بیدار می شــوند. اگر عــادت به زود 
خوابیدن ندارید، پس حتماً این نکته را رعایت 

و از مزاحمت های احتمالی دوری کنید.

ساعت خواب و 
بیداری

معموالً حیوانات محلی در روستاها آزادانه 
در رفت وآمد هستند و باید در زمان عبور 
و مرور مراقب باشــید تا به آنها آســیبی 

وارد نشود.

احشام و حیوانات اهلی

در بسیاری از مواقع حریم باغ و زمین های 
اهالی حصار محدودی دارد یا اصاًل حصار 
ندارد. در پیاده روی ها و یا زمان رفت وآمد با 

خودرو به این نکته هم توجه کنید.

زمین و باغ های کشاورزی

  دارجلینگ محدود
ســینمای هندوســتان کــه نام 
آن بــا بالیوود گره خورده اســت، 
از همان قدیم طرفــداران زیادی 
داشــته و البتــه در چند ســال 
گذشــته به قــدری پیشــرفت 
داشــته که با فیلم های درجه یک 
هالیــوودی هم رقابــت می کند. 
فیلم »دارجلینگ محدود« برای 
کسانی که عالقه مند به سفرهای 
ماجراجویانه و همچنین آن دسته 
از کسانی که عاشــق زیبایی های 
هند هســتند، یک فیلــم دیدنی 
خواهد بــود و بعد از دیــدن این 
فیلم به احتمال زیاد هوای ســفر 
به هندوستان به ســرتان خواهد 
زد. این فیلم داســتان 3برادر که 
مدت هاست با هم صحبت نکرده اند 
را به تصویر می کشــد کــه بعد از 
فوت پدرشــان با قطار راهی سفر 
به هند می شــوند. آدرین برودی، 
جیسون شــوارتزمن، بیل مری و 
اون ویلسون بازیگرانی هستند که 
در این فیلم نقش آفرینی می کنند.

فیلم 

درباره دلیر

گشت وگذار در طبیعت دلیر

روستای دلیر از شهر چالوس حدود5۰کیلومتر فاصله 
دارد که در انتهای یک جاده فرعی و در 15کیلومتری 
مرزن آباد جای گرفته اســت. این روستا منتهی الیه 
این جاده است و پس از آن تقریباً تنها چند دسترسی 
محلی به کوه های اطراف که بومیان منطقه در آن تردد 
می کنند، وجود دارد. برای رفتن به این روستا خودتان 
را به ابتــدای این جاده برســانید و آماده مســیری 
پر پیچ و خم باشید. طول این جاده ۲۲کیلومتر است اما 
حدود یک ساعت زمان نیاز است تا به باال برسید و این 
زمان بدون احتساب توقف های احتمالی برای عکاسی 
و صرف چای و رفع خستگی است. خوشبختانه تمام 
این مسیر آسفالت شده و نگرانی خاصی از بابت نوع 
خودرو وجود نــدارد اما تنها مــوردی که باید کمی 
نسبت به آن حساس باشید و بســیار احتیاط کنید 
عرض کم جاده و پیچ و تاب هــای 1۸۰درجه ای آن 
است که نیازمند هوشــیاری و دقتی باالست. قبل از 
رسیدن به روستای دلیر یک روســتا با نام الیت قرار 

دارد که تقریباً همجوار هســتند و بسیاری از اهالی 
این ۲روســتا در طول روز با هم در حال رفت وآمد و 
مراوده هستند. حتی بسیاری از خانه های بومگردی 
در روستای الیت بنا شــده که همین امر باعث رونق 
الیت هم شده است. اگر خوش شــانس باشید و هوا 
همراهی تان کند، هر لحظه که به باال نزدیک می شوید 
از شدت گرما کاسته شده و هوا رو به سردی می رود؛ 
همچنین با خنک شدن هوا معموالً جاده کمی مه آلود 
می شــود و صحنه های بی بدیلی خلق خواهند شد. 
شــاید ذره ای فکرش را هم نکنید که تا همین چند 
دقیقه قبل و در جاده اصلی هوا نســبتاً گرم بود و با 
همین فاصله انــدک که باال آمدید، ایــن تغییر دما 
اتفاق افتاده است. وارد روســتای دلیر که می شوید، 
کاماًل بافت سنتی و بومی این منطقه نمایان است و 
به وضوح مشاهده می کنید که این منطقه از هرگونه 
تکنولوژی و زندگی مدرن شهرنشــینی فرسنگ ها 

فاصله دارد.

بسیاری از مسافرانی که در جاده چالوس تردد می کنند، تا نزدیکی مرزن آباد که می رسند و رطوبت 
هوا و بوی دریا به مشام شان می خورد، ناخودآگاه به راه خود ادامه داده و تا دریا پیش می روند و 
کمتر به مسیرهای فرعی و جاذبه های اطراف این جاده توجه می کنند اما اگر بر نفس خود غلبه 
کردید و وارد این جاده فرعی شدید، مطمئن باشید که پشیمان نخواهید شد. روستای دلیر به 
همان دلیلی که گفته شد معموالً بسیار خلوت و به تبع آن، بکر و دست نخورده است. هر کجای 
این روستا که قدم بگذارید دیدنی خواهد بود و برای خودش جاذبه ای دارد؛ از کوچه پسکوچه های 
باریک با خانه های روســتایی و کاهگلی گرفته تا دامنه وسیع سبز کوه هایی که حیوانات اهلی 
آزادانه مشغول چرا هستند. اما یکی از جذاب ترین دیدنی های این روستا که شاید اصلی ترین دلیل 
جذب مسافر هم باشد، چشمه آبگرم طبیعی آن است. چشمه آبگرم دلیر در منتهی الیه این روستا 
و چسبیده به دل کوه قرار دارد و آبی نسبتاً گرم و معدنی از دل کوه وارد این حوضچه می شود و 
افراد زیادی برای استفاده از خواص درمانی آن همه روزه تنی به آب می زنند و زیر آسمان آبی و 
هوای نسبتاً خنک حداکثر استفاده را از آن می برند. دمای آبگرمی که از دل کوه وارد این حوضچه 
می شود در تمام سال تقریباً یکنواخت است و اگر روزی در زمستان گذرتان به این روستا افتاد 
هم می توانید از آب تنی در میان انبوهی از برف و هوای بسیار سرد نهایت لذت را ببرید. از دیگر 
دیدنی هایی که در اطراف این روستا وجود دارد منطقه ای به نام گوسفندسر است که یک دشت 
بسیار زیبا و سرسبز همراه با آسمانی آبی است. در ارتفاعات این دشت گاهی می توان به اقیانوس 

ابر خیره شد و گاهی می شود ساعت ها به آسمان نگاه کرد و حرکت ابرها را به نظاره نشست.
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اقامت در این منطقه
برای اقامت و ماندن در روســتای دلیر باید چند 
نکته مهم و ضروری را درنظر بگیرید، در غیراین 
صورت ممکن است مکان مناسبی برای اقامت 
پیــدا نکنید و با مشــکل مواجه شــوید. تعداد 
خانوارهایی که در این روســتا زندگی می کنند 
بســیار کم اســت و به همین دلیــل خانه ها و 
واحدهای اقامتی که برای مســافران هم وجود 
دارد بسیار محدود اســت. پس بهتر است تا حد 
امکان قبل از رفتن به ایــن منطقه همین چند 
واحد اقامتی که برای مســافران وجود دارد و در 
اینترنت به راحتی قابل پیدا کردن است را رزرو 
کنید اما اگر به هر دلیلی این امکان فراهم نشد تا 
واحد مورد نظر را رزرو کنید، سعی کنید برنامه تان 
را طوری تنظیم کنید که صبح زود به این روستا 
برسید و بالفاصله پس از رسیدن به این منطقه اول 
مکانی برای اقامت پیدا کنید و بعد سراغ تفریح 
و گشت وگذار در روســتا بروید. برای پیدا کردن 
واحد اقامتی اهالی روستا به شما کمک خواهند 
کرد. بنا به هر دلیلی اگر باز هم مکان مناسبی پیدا 
نکردید، نگران نباشید؛ به سمت روستای الیت 
که قبل از دلیر قرار دارد، برگردید و از اهالی آنجا 
تقاضای کمک کنید. معموالً در این روستا برای 
اقامت واحد مناسب پیدا خواهد شد. این نکته را 
هم درنظر داشته باشید که اگر کوهنورد حرفه ای 
نیستید و وسایل و تجهیزات مناسب کمپینگ 
ندارید، فکر خوابیدن در طبیعت را از سرتان بیرون 

کنید؛ شب های این منطقه به شدت سرد است.



کهکشان 
بی ستاره!

 استقالل و نقل و انتقاالت؛ 
هنوز فاجعه ای در کار نیست

ظاهرا بسیاری از هواداران استقالل، تیم شان 
را »بازنده« نقل و انتقــاالت می دانند اما برای 
رســیدن به چنین نتیجه ای، بیش از حد زود 
به نظر می رســد. آیا واقعا فاجعه ای در پنجره 
نقل و انتقاالت برای اســتقالل رخ داده است؟ 
جداشده های اســتقالل چه کسانی هستند؟ 
یکی از آنها »رودی ژســتد« اســت که فصل 
گذشته در ترکیب این تیم جواب نداد و هرگز 
به یک مهاجم تمام عیار و یک گلزن فوق العاده  
برای این تیم تبدیل نشد. دیگری هم محمد 
دانشگر اســت که در این چند ســال، بارها و 
بارها از سوی خود باشگاه کنار گذاشته شده 
و دوباره به تیم برگشته است. در توانایی های 
فنی دانشــگر تردیدی وجود نــدارد اما این 
بازیکن چندین بار با مربیان مختلف به بن بست 
رسیده و هرگز ستاره منضبطی نبوده است. نفر 
بعدی هم شاید امیرحسین حسین زاده باشد 
که فقط یک فصل برای اســتقالل به میدان 
رفته و هنوز نمی توان جایگاهی در قواره های 
یک ستاره در باشگاه برای او درنظر گرفت. او 
هنوز یک بازیکن بدون جانشــین در فوتبال 
ایران نیست و جدایی  اش تیم را خالی نخواهد 
کرد. حتی اگر روزبه چشــمی هم از تیم جدا 
مي شد، باز هم شرایط استقالل فاصله بسیار 
زیادی با یک فاجعه بزرگ داشت. چرا که روزبه 
هم در بســیاری از هفته های فصل گذشــته 
روی نیمکت نشسته و یک مهره کلیدی برای 
استقالل نبوده اســت. منتقدان این روزهای 
عملکرد نقل و انتقاالتی استقالل، کافی است 
یک ســال به عقب برگردند و شرایط این تیم 
در پنجره قبلی نقل و انتقــاالت را مرور کنند. 
این تیم تابســتان گذشــته هم خرید بزرگی 
نداشت و تیم پرستاره ای به حساب نمی آمد. 
آنها با یکــی از معمولی ترین ترکیب های این 
چند سال، بهترین نتیجه تاریخ شان را به دست 
آوردند. تیمی که در طــول یک فصل، حتی 
یک بار هم شکست نخورد و فراتر از حد انتظار 
ظاهر شد. حاال باشگاه درست در همان مسیر 
قدم برمی دارد؛ تیمی که تا همین جا بازیکنان 
جوانی مثل امید حامدی فــر و رضا میرزایی 
)احتمالی( را جذب کرده و چند ستاره جوان 
و مستعد دیگر را نیز در فهرست دارد. آنها به 
جای ژستد هم سجاد شهباززاده را به خدمت 
گرفته اند و تا همین جا حداقل نسبت به فصل 
گذشــته، تیم ضعیف تری به نظر نمی رسند. 
بازگشت مرادمند و یزدانی )احتمالی( به خط 
دفاعی نیز، کیفیت این تیــم را در دفاع باالتر 

خواهد برد.

  فشار رقیب!
اســتقالل فصل گذشــته با تعمد از هیاهوی 
نقل و انتقاالت فاصلــه گرفت و یک تیم جوان 
و کارآمد بســت؛ تیمی که شایســتگی اش را 
در زمین مســابقه به نمایش گذاشــت. آنها 
در این پنجره هــم همین فرمــول را دنبال 
می کنند اما  چرا با وجود شباهت بین دو پنجره 
نقل و انتقاالتی، این حجم از بدبینی در اطراف 
تیم شــکل گرفته اســت؟ دلیل این اتفاق را 
باید در 2 نکته خالصه کرد؛ نخســتین دلیل، 
خریدهای پرشمار باشــگاه رقیب در تابستان 
اســت. پرســپولیس برخالف فصل گذشته، 
این بار خودش را با چنــد ملی پوش به خوبی 
تقویت کرده و تیم خطرناکی به نظر می رسد. 
با وجود این، نباید این حقیقت را نادیده گرفت 
که آنها فصــل قبل قهرمانی را بــا اختالف به 
اســتقالل واگذار کردند و طبیعتا ضعف های 
بزرگ تری برای پوشــش دادن در این پنجره 
داشتند. عالوه بر این، شاید باال بودن میانگین 
سنی خریدها، این تیم را در هفته های پایانی 
فصل با مشکل روبه رو کند. نکته دوم به جدایی 
فرهاد مجیــدی مربوط می شــود. هواداران 
باشگاه فصل گذشته به انگیزه و توانایی فرهاد 
برای قــرار دادن تیم در مســیر قهرمانی باور 
داشتند اما حاال چنین باور عمیق و مستحکمی 
در مورد سرمربی جانشین وجود ندارد. طبیعی 
به نظر می رسد که این مسئله نیز نگرانی هایی 

را در فضای اطراف استقالل ایجاد کند.

  خاطره تلخ
اســتقالل هنوز چیــز خاصــی را در پنجره 
نقل و انتقاالت از دست نداده است. زمان زیادی 
از ورود رسمی سرمربی جدید هم سپری نشده 
و قاعدتا باشــگاه نمی توانســته بدون درنظر 
گرفتن ســلیقه ســاپینتو، خریدهای زیادی 
انجام بدهد. فشــار گذاشــتن روی مدیران 
باشــگاه برای رونمایــی از خریدهای جدید، 
کامال به ضرر این تیم خواهد بود. از یاد نبریم 
که بدترین خرید فصل گذشته آبی ها، همان 
بازیکنی بود که با فشــار وحشتناک هوادارها 
برای بردن »دربی نقل و انتقاالت« جذب شد؛ 
بازیکنی که خیلی زود هم در مسیر خروج از 
تیم قرار گرفت و به طــرف درهای خروجی 
رفت. زمان کافی برای ساخت یک تیم خوب 
هنوز برای آبی ها وجود دارد؛ تیمی یکدست که 
همان موفقیت فصل گذشته را تکرار کند. گذر 
زمان همه  چیز را درخصوص این تیم مشخص 

خواهد کرد.
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خارجی ترین سپاهان تاریخ
ژوزه مورایس که احتماال گران ترین مربی فصل جاری 

است برای بستن  یک تیم مدعی نگاه به بازارهای 
بین المللی و جذب ۴بازیکن باکیفیت خارجی دارد
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قراردادهای سوپر میلیاردی فوتبالیست ها نه تنها 
با درآمد سایر اقشار نمی خواند بلکه با درآمدهای  

حاصل از خود فوتبال هم هیچ سنخیتی ندارد

تیم هستیم،ستاره نداریمپول کدام هنرتان را می گیرید؟
تیم والیبال دختران ایران به مسابقات قهرمانی 
جوانان آسیا می رود، بلوری زاده، سرمربی این 
تیم می گوید ذهنیت بازیکنان روی برد است
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 روز مانده تا 
جام جهانی

لیگ ملت های والیبال

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

سنگال

هلند
13:30

دوشنبه 30 آبان 1401
جام  جهانی- افتتاحیه

برنامه بازی

این روزهــا حرف و حدیث های زیــادی در مورد 
احتمال بازگشــت کاوه رضایی به استقالل سر 
زبان ها افتاده است؛ همان بازیکنی که ابتدای لیگ 
شانزدهم به جمع آبی پوشــان پیوست و علیرضا 
منصوریان در ســتایش از او جمله معروفی به کار 
برد: »امروز یک خرید شیک و جنتلمن داشتیم.« 
الحق هم که کاوه در آن فصل برای استقالل خوب 
بازی کرد. او البته تنها 7 گل برای آبی پوشان به ثمر 
رساند؛ یعنی 11گل کمتر از مهدی طارمی که کفش 

طال را ربود. با این حال رضایی عملکرد بدی نداشت 
و مخصوصا گل او به پرسپولیس در جریان آن برتری 

مشهور 3بر 2حسابی به محبوبیتش دامن زد.
با این همه دوران حضور کاوه در اســتقالل بیش 
از یک فصل طول نکشید. او که بسیار کم حرف 
است و به ندرت مصاحبه می کند، در پایان فصل 
راهی فوتبال اروپا شد. بارها در مورد این تصمیم 
گفته شد که رضایی به دنبال حضور در تیم ملی 
است و مخصوصا از این جهت که آن زمان کارلوس 

کی روش خیلی به لژیونرها بها می داد، رضایی هم 
رفت تا به تیم ملی برسد. او با آن ذهنیت سر از 
لیگ بلژیک در آورد و برای تیم هایی مثل شارلروا، 
بروژ و باشگاه عجیب و غریب ادهورلی توپ زد. 
جمع گل های کاوه در این تیم ها از عدد 20 تجاوز 
نکرد تا به سختی بتوان به دوران اقامت او در اروپا 
نمره قبولی داد. رضایی البته هر از گاهی به تیم 
ملی دعوت می شد، اما آنجا هم بخت چندانی برای 

بازی پیدا نمی کرد.

امروز و 5 سال بعد از ترک استقالل از سوی کاوه 
رضایی، شاید بتوان گفت سفر اروپایی او چندان 
هم پرثمر نبوده اســت؛ مخصوصًا که رضایی در 
تیم آخرش یک فصل کامل موفق به گلزنی نشد 
و حتی کمتر به بازی گرفته می شد. در نتیجه اگر 
او در آستانه 31سالگی بازگشت دوباره به لیگ 
برتر ایران را برگزیده باشد، نباید چندان تعجب 
کرد؛ جایی که کاوه غیر از اســتقالل، در سایپا و 

ذوب آهن هم دوران نسبتا خوبی داشت.

سفر کم ثمر
 در مورد کاوه رضايي؛ آيا استقاللي ها باز هم يک خريد شيک و جنتلمن 

خواهند داشت؟

سوژه روز
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اول فکر کنید، بعد استوری بگذارید

البته این دو تا با هم فرق دارند

مگر شما نبودی که گفتی...

تمدید قرارداد مهــدی مهدی پور با 
استقالل یک حاشیه بزرگ داشت. 
این هافبک آبی پــوش که فصل 
گذشته جزو خوب های تیمش بود، 
نخستین بار خبر تمدید قراردادش 
با باشگاه را اســتوری کرد و البته در آن 
شعارهای کلیشه ای در مورد اینکه تیم مثل خانواده آدم است 
و نباید آن را به پول بیشتر فروخت به کار برد. طبیعتا هر عقل 
سلیمی به این نتیجه می رســید که طعنه مهدی پور متوجه 
محمد دانشگر است که 24ساعت قبل تر به سپاهان رفته بود. 
این وسط سیاوش یزدانی هم که دوست دانشگر است، طعنه 
تندی به مهدی پور زد. در نهایت اما هافبک تمدید قرارداد کرده 
استقالل در نشست خبری اش گفت: »منظور من از آن استوری 
دانشگر نبود!« پس چه کســی را می گفتی اخوی؟ کاش اول 
خوب فکر کنید و بعد حرف بزنید تا این مشکالت به وجود نیاید.

از علــی دایــی در مصاحبه اخیرش 
پیرامون شرکت در انتخابات ریاست 
فدراسیون فوتبال سؤال کرده اند 
و او جواب داده: »اگر می خواستم 
رئیس فدراسیون شوم، خیلی وقت 
پیش وزیر ورزش می شدم.« خب البته 
ما متوجه منظور علی آقا شــدیم. او به طور کلی می گوید قصد 
انجام کار مدیریتی ندارد، اما جمله ای که او گفته قدری عجیب 
است. انگار که یک نفر بگوید: »اگر می خواستم چلوکباب کوبیده 
بخورم، چلوکباب برگ می خوردم!« این دو تا خیلی با هم فرق 
دارند. وزیر ورزش عضو کابینه اســت، از مجلس رأی اعتماد 
می گیرد و یک شغل کامال دولتی به شمار می آید، اما  فدراسیون 
فوتبال یک نهاد غیردولتی است که فوتبالی ها در مورد رئیس 
آن تصمیم می گیرند. اتفاقا اگر عزم جزم و دل دریایی برای پاک 

کردن فوتبال دارید، باید از این راه وارد شوید.

اظهارنظر یــک نماینــده مجلس 
در مورد اینکه ممکن اســت یک 
سرمربی ایرانی در جام جهانی جای 
اسکوچیچ را بگیرد، باعث شده موج 
جدیدی از شایعات در مورد تغییر 
این مربی سر زبان ها بیفتد. در همین 
راستا از میرشاد ماجدی، سرپرست فدراسیون فوتبال سؤال شده 
تکلیف نیمکت تیم ملی چیست؟ او هم جواب داده: »با چه زبانی 
بگوییم اسکوچیچ در جام جهانی سرمربی تیم ملی ایران است؟« 
به همین زبان فارسی بگویید اما مشکل اینجاست که یکی به نعل 
می زنید و یکی به میخ. مگر همین شما جناب ماجدی، 2هفته 
پیش نگفته بودید: »اســکوچیچ با ما قرارداد دارد، اما هیچ چیز 
مهم تر از تیم ملی نیست و هر تصمیمی صالح بدانیم می گیریم«؟ 
آیا این جمالت به معنای حمایت بود؟ بعد االن از شایعاتی شاکی 

هستید که خودتان مروج آن بودید؟

دیروز خبر رســید که روزبه چشمی برای 
تمدید قرارداد با استقالل به توافق رسیده و 
عالوه بر او استقاللی ها می توانند به ماندن 
رافائل سیلوا هم امیدوار باشند. ظاهرا بعد از 
رفتن محمد دانشگر، آبی ها قصد دارند بقیه عناصر خط دفاعی موفق خود 
را در تیم حفظ کنند. به خصوص که مدیران باشگاه پیش تر اعالم کرده 
بودند دانشگر اصال در لیست تمدیدی ها نبوده و آنها هر کسی را بخواهند، 
حفظ می کنند. روزبه چشمی و رافائل سیلوا 2 مدافعی هستند که فصل 
گذشته بعد از رفتن سیاوش یزدانی و محمدحسین مرادمند بیشتر در 
خط دفاعی استقالل دیده شدند. سیلوا که اساسا بعد از رفتن آن دو سرباز 
به استقالل پیوست و چشمی هم تا قبل از آن اتفاق فقط 4بار در ترکیب 

اصلی قرار گرفته بود اما بعدا تعداد این بازی ها به 10رسید.

فصل گذشــته و تا قبل از اینکه استقالل 
یزدانی و مرادمند را از دست بدهد، روزبه 
چشــمی فقط 4بار مقابل تراکتور، نفت 
آبادان، پرسپولیس و ذوب آهن در ترکیب 
اصلی استقالل قرار گرفت که 3بار اول در پست هافبک دفاعی بازی کرد و 
فقط در مقابل ذوب آهن به دلیل محرومیت سیاوش یزدانی در خط دفاعی 
کنار مرادمند و دانشگر قرار گرفت. اما بعد از اینکه 2 مدافع استقالل سرباز 
شدند و این تیم را ترک کردند روزبه چشمی به خط دفاعی منتقل شد 
و 6بار در ترکیب اصلی به زمین رفت. او یک بار هم مقابل پیکان، بین 2 
نیمه جانشین رودی ژستد شد تا جای رافائل سیلوای اخراج شده را در 
قلب خط دفاعی پر کند. چشمی فصل گذشته مجموعا 932دقیقه برای 
استقالل بازی کرد و با امتیاز 6.78در سایت متریکا، هجدهمین بازیکن 

موفق استقالل شد.

رافائل سیلوا، مدافع برزیلی استقالل دقیقا 
بعد از رفتن یزدانی و مرادمند خریداری شد 
تا خأل به وجودآمده در خط دفاعی آبی ها را 
برطرف کند و از قضا بسیار خوب و موفق 
هم ظاهر شــد. این مدافع در 8بازی برای تیم مجیدی به زمین رفت و 
مجموعا 671دقیقه بازی کرد. در 8مسابقه ای که او مدافع استقالل بود، 
آبی ها به 4برد و 4مساوی دســت یافتند و دروازه شان فقط 2بار باز شد. 
گل علی نعمتی در دربی تهران و گل علیرضا کوشکی در جریان پیروزی 
2بریک مقابل فوالد، تنها گل هایی بودند که در حضور سیلوا وارد دروازه 
استقالل شدند. سیلوا با نمره 6.87سیزدهمین بازیکن موفق آبی ها در 

طول فصل بود.

نكته بازی

متريكاآماربازی

درســت در روزهایی که موج اعتراض علیه دستمزدهای نجومی 
و باورنکردنی فوتبالیســت ها و مربی ها به اوج خودش رســیده، 
عده ای مشغول ایســتادن در مقابل هواداران فوتبال و القای این 
باور عجیب هستند که »هر« درآمدی، »حق« فوتبالیست است. 
ظاهرا علی دایی هم به همین گروه تعلق دارد؛ مردی که در دوران 
مربیگری، رقم هایی نجومی به عنوان دســتمزد دریافت می کرد 
و همواره بیشــتر از نتیجه گرفتن، به »متمم« قــرارداد اهمیت 
می داد. شــنیدن چنین جمله ای از زبان یک بیزینس من چندان 
عجیب به نظر نمی رســد اما این نوع نگاه با آن جایگاه مردمی که 
علی دایی برای خودش متصور است، تناقض بزرگی دارد. حمایت 
از قراردادهــای فاجعه باری که نه فوتبالی هســتند و نه با منطق 
ســازگاری دارند، چیزی به جز ضربه زدن به حال و آینده فوتبال 
ایران نیست. چه کسی این »حق« را به یک فوتبالیست می دهد 
که در سخت ترین روزهای اقتصادی کشور، برای باشگاهش شاخ 
و شانه بکشد و به محض دریافت میلیاردها تومان پول، بوسه زدن 
به لوگوی همان باشگاه را شروع کند؟ اصال چطور کسی می تواند 
خودش را معیار ســنجش »حق« بداند. مگر نــه اینکه این حق 
باید با آمــار فنی و بازدهی مالی ســنجیده شــود؟ آیا فقط حق 
فوتبالیست هاســت که چنین رقم هایی دریافت کنند؟ آیا علی 
دایی در مورد معلمان، کارگران، روزنامه نــگاران، کارمندها و...  
هم چنین دیدگاهی دارد؟ اصال بیشتر این فوتبالیست ها چه کار 
بزرگی انجام داده اند که ســزاوار دریافت این رقم های حیرت آور 
 شــده اند؟ غیر از اینکه در شــبکه های مجازی ژســت تعصب
 به راه انداخته و بــه هوادارها  رؤیا فروخته انــد؟ خیلی از آنها در 
فوتبال ایران خودشــان را بی رقیب و ممتاز می دانند اما حتی از 
لیگ های عربی حاشیه خلیج فارس دیپورت می شوند. ایستادن 
جلوی این ارقام، باید به یکــی از اولویت های فوتبال ایران تبدیل 
شود؛ قبل از آنکه همه  چیز را در امروز و فردای این فوتبال، ببلعد.

فقطدستمزدمثلخارجیها
 بســیاری از بازیکنان شاغل در لیگ برتر، خودشــان را از هر نوع 
مقایســه فنی با بازیکنان اروپایی مبرا می دانند و این مقایسه را از 
اساس نفی می کنند اما وقتی نوبت به دریافت دستمزد می رسد، 
دست از مقایسه برنمی دارند. فوتبالیســت اروپایی اگر دستمزد 
باالیی می گیرد، در مقابل روی مســائلی مثل فروش لباس، حق 
پخش تلویزیونی، حق تصویر و... درآمدزایــی قابل توجهی برای 
باشــگاهش دارد. در فوتبال ایران اما کدام بازیکن را می شناسید 
که حتی به اندازه یک میلیون تومان به افزایش درآمدهای تجاری 
باشــگاه کمک کرده باشــد؟ هزینه سرســام آوری که برای این 
بازیکن ها صرف می شود، چطور باید به حساب باشگاه برگردد؟ آیا 
اصال تیمی در فوتبال ایران با تراز مالی مثبت ساالنه وجود دارد؟ 
این نکته را هم از یاد نبریم که در اروپا دستمزدهای کالن نسبت 
به متوسط درآمدها، تنها سهم عده معدودی از ستاره های بزرگ 
است. در ایران اما بازیکنی که در حوالی 30سالگی حتی یک بار هم 
برای تیم ملی بازی نکرده، شروط میلیاردی پیش روی باشگاه ها 
می گذارد. وادادگی مدیرعامل ها، اختالفات همیشگی باشگاه ها و 
عدم اتحاد میان آنها و همچنین افرادی که مدام روی تئوری عجیب 
و بی منطق »هر رقمی حق فوتبالیست است« اصرار می ورزند، سال 
به سال شرایط فوتبال ایران را سخت تر می کنند. باشگاه های ایرانی 
عادت کرده اند که بدون درنظر گرفتن توانایی مالی، در شروع هر 
فصل چنین ریخت و پاش گسترده ای داشــته باشند اما در پایان 
همان فصل با مجموعــه ای از شــکایت ها و محرومیت ها روبه رو 
شوند. در این فوتبال، فقط بازیکن ها هستند که روزبه روز پول پارو 
می کنند. خود فوتبال اما هر روز فقیرتر، الغرتر و کم رویاتر می شود.

مردمراضیاند؟
 کاش امثال علی دایی به این ســؤال پاسخ بدهند که رقم های 

نجومی و عجیــب بازیکن ها از چه راهی تامین می شــود؟ اگر 
همه باشــگاه ها در فوتبال ایران خصوصــی بودند، هیچ کس 
نمی توانســت در رقم قرارداد آنها دخالتی داشــته باشد اما تا 
زمانی که این پول ها مســتقیما از جیب مردم تامین می شود، 
مردم هم حق دارند از این هزینه ها راضی نباشند. هواداری که 
با پیوستن به یک سامانه پیامکی ماه به ماه به جیب باشگاه پول 
می ریزد، هواداری که سهام تیم محبوبش را در بورس می خرد 
و جیب باشــگاه را پر می کند یا کارگری کــه در یک کارخانه 
فوالد عرق می ریزد، حق دارنــد از این وضعیت در قراردادهای 
فوتبال ناراضی باشــند. هیچ کس هم نمی تواند صدای آنها را 
نشنیده بگیرد و این حق را از آنها دریغ کند. این »پول مردم« 
است که این چنین بی حســاب و کتاب، به پای فوتبالیست ها 
ریخته می شــود. آنها با پول مردم، هر روز حریص تر می شوند 
و هر حســاب و کتابی را هم زیر ســؤال می برند. این رقم ها نه 
با داشــته های فوتبال ایران همخوانی دارند و نه با توانایی فنی 
بازیکن ها می خوانند. این رقم ها نتیجه جوالن دالل ها در فوتبال 
ایران هستند که هر روز نیز بیشتر از گذشته قدرت می گیرند؛ 
جماعتی که یک ویترین زیبا، توخالی و بدون عمق را به فوتبال 

ایران هدیه می کنند.
»ایستادن در کنار مردم را با هیچ پست و مقامی عوض نمی کنم.« 
این جمله علی دایی در یکی از مصاحبه های پرشمار اخیر ستاره 
ســابق تیم ملی اســت اما او در همین مصاحبه، عمال در مقابل 
مردم ایستاده و به حمایت از دستمزدهای غیرمنطقی فوتبالی ها 
پرداخته اســت. این رقم ها امروز به دغدغــه ای جدی در بین 
هواداران فوتبال تبدیل شــده اند. این وضعیت به هیچ قیمتی 
نباید ادامه پیدا کند. همزمانی باز شــدن پنجره نقل و انتقاالت 
و بسته شدن درهای منطق، فوتبالیســت ها را فربه و فوتبال را 

رنجور کرده است.
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بدوِن قرارِ قبلی!
 وریا، جالل حسینی و عصری که برای

 2 کاپیتان به پایان رسیده است

سرنوشت 2 کاپیتان اســتقالل و پرسپولیس برای 
فصل تازه هم سرانجام مشــخص شد. سیدجالل 
حســینی و وریا غفوری به دوران حضور در این 2 
باشــگاه به عنوان »بازیکن« پایان دادند و رسما از 
این 2 تیم جدا شدند. وریا ســال های خوبی را در 
استقالل ســپری کرد و باالخره توانست به طلسم 
قهرمان نشــدن در لیگ بــا آبی ها پایــان بدهد. 
ســیدجالل هم یکی از کلیدی تریــن مهره های 
پرسپولیس در مسیر رقم زدن یک عصر طالیی برای 
باشگاه به شمار می رفت. ستاره ای خاموش نشدنی 
که با بازوبند کاپیتانی قرمزها، 5قهرمانی لیگ برتر 
و دو فینال آسیا را تجربه کرده است. از زمان شروع 
نخستین دوره لیگ برتر تا امروز، هیچ بازیکنی به 
اندازه حســینی در فوتبال ایران قهرمانی به دست 
نیاورده و لذت جام های مختلف را نچشــیده است. 
این دو نفر را البته نباید تنها در موفقیت های تیمی 
خالصه کــرد. آنها به لحاظ فــردی نیز چهره های 
بسیار مؤثری برای 2 باشــگاه بودند. بازیکنانی که 
به مرور زمان جایگاه شــان را مســتحکم کردند، 
کاپیتانی را به دســت آوردند، به مربی درون زمین 
تیم تبدیل شدند و حاال این دوران را با موفقیت به 

پایان می رسانند.
بخش مهمی از فصل گذشته برای سیدجالل و وریا، 
روی نیمکت ذخیره ها سپری شد. این 2 نفر دیگر 
آمادگی سال های قبل را نداشتند و در لیگ بیست 
و یکم، عملکرد فوق العاده ای را از خودشــان نشان 
ندادند. غفوری تنها در 30 درصد بازی های استقالل، 
در ترکیب ثابت این تیم قرار داشت و سهم او از همه 
دقایق بازی در این فصل 39 درصد دقیقه ها بود. از 
همه عجیب تر اینکه او تنها روی 3درصد گل های 
استقالل »تأثیر مستقیم« داشت. آماری که اصال 
شباهتی به سال های اوج این ستاره ندارد. بازیکنی 
که در روزهای خوبش بارها با گل ها و پاس گل های 
دیدنی، گره بازی های بزرگ را برای تیم باز می کرد. 
آبی ها در سمت راست خط دفاعی، صالح حردانی 
جوان را در اختیار دارند و شاید به همین خاطر دیگر 
حساب چندانی روی وریا باز نمی کنند. سیدجالل 
حســینی نیز در این فصل در 57درصــد بازی ها 
به عنوان بازیکن ثابت بــه میدان رفته و در مجموع 
در 53درصد دقایق بازی تیم ســهم داشته است. 
موضوعی که نشــان می دهد او دیگــر یک مدافع 
همیشه فیکس در باشگاه نیست. خرید نفراتی مثل 
ولسیانی و پورعلی گنجی و همچنین حفظ فرشاد 
فرجی و علی نعمتی، ترکیب دفاعی قرمزها را برای 

فصل تازه تکمیل می کند.
 خداحافظی از ترکیب پرسپولیس برای سیدجالل، 
به معنای وداع بــا دوران بازی نیز هســت. او اما از 
فوتبال و از باشگاه جدا نمی شود و قرار است به عنوان 
یکی از مربی های تیم، به کار در پرســپولیس ادامه 
بدهد. حســینی در دوران بــازی، بی نهایت موفق 
بود و حاال باید دید که چــه میزانی از این موفقیت 
به دوران مربیگری او سرایت خواهد کرد. خیلی ها 
دوســت دارند نقش و میزان تأثیر او در کادر فنی 
پرسپولیس را ببینند. کریم باقری برای سال ها در 
این کادر حضور داشــته اما تأثیر فنی قابل توجهی 
در این تیم نگذاشــته است. حســینی نیز تا امروز 
در دوره های مربیگری شــرکت نکــرده و مدرک 
خاصی نیز برای مربیگری به دســت نیاورده است. 
وریا اما حتی بعد از ترک استقالل، به فوتبال ادامه 
خواهــد داد. او در لیگ برتر می مانــد و احتماال به 
باشگاه فوالد ملحق می شود. شاید سپری کردن یک 
فصل خوب در باشــگاه جنوبی، دوباره این بازیکن 
را به تیــم موردعالقــه برگرداند.بازوبند کاپیتانی 
استقالل با جدایی وریا، به حسین حسینی سپرده 
خواهد شد. بازیکنی که با این تجربه بیگانه نیست 
و فصل گذشــته بارها این بازوبند را روی بازو بسته 
است. در پرســپولیس هم امید عالیشــاه و کمال 
کامیابی نیا درصورت قرار گرفتن در ترکیب اصلی 
و البته علیرضا بیرانوند، گزینه های کاپیتانی باشگاه 
به شمار می روند. همه آنها باید بدانند که بازوبند را 
از چه ســتاره بزرگی تحویل می گیرند. سیدجالل 
در این ســال ها همیشــه نماد یک فوتبالیســت 
حرفــه ای، منضبط و مصمــم بــود. بازیکنی که 
حتی تشــریفاتی ترین بازی ها را جدی می گرفت، 
ساده ترین نبردها را سخت می دانست و همه جام ها 
را تصاحب می کــرد. او همچنان در پرســپولیس 
حضــور دارد و می تواند انگیزه هــای باالیش را به 
بازیکنان تیم منتقل کند. جدایی او و وریا از ترکیب 
 نفرات ســرخابی اما به معنای پایان یک دوران در 
2 باشگاه اســت. حاال آنها باید خودشــان را برای 

ساختن کاپیتان های آینده آماده کنند.

سپاهان بدون شک یکی از جذاب ترین تیم های لیگ برتر در فصل جدید خواهد بود. 
آنها با اینکه چند بازیکن تأثیرگذار خودشان را از دست دادند ولی سابقه نشان داده که 
مدیران این باشگاه هرگز در فصل نقل و انتقاالت حاضر به عقب نشینی نیستند. بعد 
از جدایی محرم نویدکیا برخی تصور می کردند سپاهان با چالشی سخت مواجه شود 
ولی مدیران این باشگاه در نهایت اقدام به جذب یک مربی باتجربه و کاربلد کردند تا 

خیلی از نگاه ها را سمت خودشان بکشانند.
سپاهان لیگ را با ژوزه مورایس آغاز خواهد کرد، یک مربی پرتغالی که کارنامه قابل 
توجهی دارد و حاال در فوتبال ایران دنبال چالش های جدیدی است. زمانی که بحث 

حضور این مربی در سپاهان مطرح شد، رسانه ها از درخواست 1.2میلیون دالری او 
از باشگاه اصفهانی خبر دادند که طبیعتا برای یک باشگاه ایرانی مبلغ سنگینی 

محسوب می شود. جالب اینجاست که مدیران سپاهان در این مدت هرگز 
واکنشی نسبت به گمانه زنی ها در مورد مبلغ قرارداد این مربی نشان ندادند 
ولی سابقه مربیگری مورایس و تیم هایی که او در آنها فعالیت داشته، نشان 

می دهد که اصال مربی ارزان قیمتی نیست.
گفته می شود دستمزد این مربی در ســپاهان 1.2میلیون دالر 

)حدود 38میلیارد تومان( اســت که اگر این موضوع واقعیت 
داشته باشــد، مورایس گران ترین مربی باشگاهی در ایران 
خواهد بود. مدیران سپاهان قطعا دستمزد 1.2میلیون دالری 

را تأیید نخواهند کرد ولی با این حال به نظر می رسد که 
مورایس مربی ارزان قیمتی برای سپاهان نبوده است. اگر 
یک مربی ایرانی مثل یحیی گل محمدی برای یک فصل 

20میلیارد تومان بگیرد این طبیعی است که مورایس با 
 این رزومه موفقیت آمیز قــراردادی نزدیک به 40میلیارد

 داشته باشد.

بهدنبالمحبوبيت
اگرچه رزومه قوی ژوزه مورایس باعث شده هواداران سپاهان به 
موفقیت تیمشان با این سرمربی مشهور پرتغالی امیدوار باشند 
اما بر کسی پوشیده نیست که حضور روی نیمکت سپاهان آن 

هم به جای چهره محبوبی مثل محــرم نویدکیا به خودی خود 

سختی هایی دارد. البته که هواداران سپاهان در سالیان گذشته نشان داده اند برای 
فرصت دادن به سرمربیان خارجی حوصله به خرج می دهند و برای موفقیت آنها صبر 
زیادی دارند اما دوری چندین ساله این تیم از قهرمانی ممکن است در روزهای دشوار، 
کاسه صبر آنها را لبریز کند. با این حال یک شروع خوب در فصل جدید می تواند خیلی 

زود مورایس را به یک مربی محبوب نزد هواداران سپاهان تبدیل کند.

برنامهمهممورایس
سپاهان با جدایی چند مهره تأثیرگذار، حاال درصدد بستن تیمی پرقدرت است. با 
قطعی شدن جدایی ولســیانی و احتماال کنت از تیم سپاهان، حاال فرصت خرید 
4بازیکن خارجی برای طالیی پوشان فراهم شده است. آنها می توانند 3بازیکن 
بدون محدودیت و یک بازیکن آســیایی به خدمــت بگیرند تا جای خالی 
بازیکنان جداشده را این چنین پر کنند. در ســال های گذشته بازیکنانی 
چون کی روش استنلی و ولسیانی از تیم همشهری جذب شدند اما امسال 
به نظر، مسئوالن سپاهان باید نگاهشان را برای جذب مهره های خارجی 
معطوف به لیگ های دیگر کنند. انتخاب درست از بین گزینه های 
موجود قطعا یکی از چالش های دیگر بر سر راه موفقیت مورایس 
در اصفهان است ولی برنامه مهم او برای تقویت تیم، جذب چند 
بازیکن خارجی سطح باالست. یکی از مدیران سپاهان هم به 
خبرنگار همشهری خبر داد که مورایس قرار است در 3پست 
دفاع میانی، هافبک و مهاجم، 3بازیکن را با انتخاب خودش 

به سپاهان بیاورد.

توافقباحاجصفی
ســپاهان اما بــا احســان حاج صفی هم بــه توافق رســیده 
اســت. ایــن بازیکــن 2روز پیــش بــا محمدرضا ســاکت 
توافق کرد تــا دوبــاره پیراهن ســپاهان را بر تن کنــد، البته 
حاج صفی یک فصل دیگر بــا آ.ا.ک یونان قــرارداد دارد اما به 
 ســاکت قول داده کــه رضایتنامــه اش را از این تیــم یونانی
 بگیرد.سپاهان با ســیاوش یزدانی هم مذاکراتی داشته است تا 

بتواند در نیم فصل او را به ترکیبش اضافه کند.

خارجی ترین سپاهان تاریخ
 ژوزه مورایس که احتماال گران ترین مربی فصل جاری است برای بستن

 یک تیم مدعی نگاه به بازارهای بین المللی و جذب 4بازیکن باکیفیت خارجی دارد

بعد از اینکــه امیــد حامدی فر از 
نفت آبادان به آبی پوشان پیوست، 
یک بازیکن جــوان دیگر هم از تیم 
آبادانی به اســتقالل لینک شــد 
تا دومین انتقال ایــن فصل را بین 
این دو باشگاه رقم بزند. این بازیکن 
محمدحسین زواری است که البته 
به اندازه حامدی فر در لیگ برتر بازی 
نکرده اما از بازیکنان جوان و آینده دار 
محسوب می شــود که سابقه بازی 
در تیم ملی امید ایــران را نیز دارد. 
زواری 21ساله متولد شهر گرگان 
اســت و کارش را از رده هــای پایه 
ســایپا آغاز کرده اما بعدا با حضور 
در آبادان توانسته در تیم بزرگساالن 
صنعت نفت بــازی کنــد. او فصل 
گذشته زیرنظر علیرضا منصوریان 
3بار در ترکیــب اصلی صنعت نفت 
قرار گرفت و 4بار هم به عنوان بازیکن 
جانشین برای تیمش به میدان رفت. 
جالب اینکه یکی از 3حضور زواری در 
ترکیب اصلی به بازی صنعت نفت با 
استقالل در دور رفت برمی گردد که 
این بازیکن فقط 40دقیقه فرصت 
بازی پیدا کرد و در همان نیمه اول 
تعویض شد. نتیجه بازی استقالل و 
صنعت نفت در زمان تعویض زواری 
1-1مســاوی بود و همین نتیجه تا 

پایان بازی هم پابرجا ماند.

زواری 
استقالل 
و خاطره 

40دقیقه ای
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Hijack 

امتیاز غیرمستند یک اثر مستند
چرا نباید به امتیاز و نمرات فیلم ها و سریال ها اعتماد کرد

سریال مســتند پوگبا با نام پوگمنتری )تلفیق پوگبا و داکیومنتری 
به معنی مســتند( که به تازگی منتشر شده، توانســت با نمره یک، 
پایین ترین نمره تاریخ ســایت IMDB را به خودش اختصاص دهد. 
نمره های سایت مزبور البته مالک مناسبی برای خوب یا بد بودن یک 
فیلم یا سریال نیست، چون بستگی به خیلی چیزها دارد. در موضوع 
همین مستند پوگبا، هواداران منچستر یونایتد که دل خوشی از این 
بازیکن ندارند و از این دلخورند کــه او با 100 میلیون یورو خریداری 
شده اما رایگان جدا شــده و این روی نمره فیلم تأثیر گذاشته اند. هر 
فرد عادی با یک  ای میل و ثبت نام در این ســایت مرجع، می تواند به 
آثار سینمایی و تلویزیونی و مستند از یک تا 10 امتیاز بدهد. میانگین 
امتیازات به عنوان نمره نهایی فیلم ها معرفی می شود. گاهی بین 2 اثر 
رقابت ایجاد می شود و هواداران یک اثر با فراخوان هایی در شبکه های 
اجتماعی اقدام به دادن نمره پایین به فیلم رقیب می کنند که این قضیه 
در امتیاز فوق العاده فیلم رســتگاری از شاوشنک )9.3( تأثیر زیادی 
داشــت. زمانی فیلم پدرخوانده در صدر برترین فیلم تاریخ سینما از 
نظر کاربران این سایت قرار داشت اما هواداران فیلم شوالیه تاریکی، 
ساخته کریستوفر نوالن برای آنکه فیلم محبوب شان از رده50 باالتر 
بیاید، در اقدامی هماهنگ به همه فیلم هــای باالتر از آن امتیاز یک 
یعنی پایین ترین امتیاز را دادند. این حرکت باعث عصبانیت هواداران 
پدرخوانده شد و آنها هم در اقدامی مشابه به شــوالیه تاریکی نمره 
یک دادند و همین کل کل و فضای دوقطبی باعث شــد رستگاری از 
شاوشنک به صدر جدول برسد. در مورد فیلم Gully با بازی امبر هرد 
هم همین اتفاق رخ داد. هواداران جانی دپ در حمایت از او به فیلمی 
که همسر ســابقش در آن بازی کرده بود، امتیاز پایین دادند و نمره 
آن را تا 1.2پایین آوردند. دپ و هرد جلسه های طوالنی ای در دادگاه 
داشتند که در نهایت جانی دپ پیروز شد. شما اگر نام فیلم های هندی 
را در گوگل جست وجو کنید، بیشترشان امتیازات باالیی دارند چون 
هندی ها و کشورهای حاشیه خلیج فارس و روس ها که عاشق بالیوود 

هستند، سخاوتمندانه به این آثار امتیاز می دهند.
در مورد پوگبا انــگار ظلمی صورت گرفته چون ســریال زندگینامه 

او آنقدرها ســریال بدی نیســت و خصوصیات یک فیلم یا ســریال 
زندگینامــه ای ورزشــی را دارد؛ ویدئوهایی قدیمی و دیده نشــده، 
افشاگری، گفت  وگو با خود ورزشــکار و دیگران درباره او و.... او در این 
سریال 5قسمتی ساخته »آمازون« حرف هایی علیه منچستر زده که او 
را از چشم هواداران انداخته. ازجمله این دیالوگ با مرحوم مینو رایوال 

-مدیر برنامه های فقیدش: 
رایوال- پل، تو در موقعیت خیلی خاصی قرار گرفته ای. حتی نمی توانی 

فکرش را هم بکنی!
پوگبا- آیا منچستریونایتد پیشنهاد دوم )تمدید قرارداد( را ارائه کرده؟

رایوال- بله. آنها جدا دوســت دارند بمانی. اما برای من پیشنهاد آنها 
خواسته شان را منعکس نمی کند. به آنها گفته ام اگر می خواهید بماند، 
این پیشنهاد را از روی میز بردارید. به آنها می فهمانم اگر واقعا دوست 
دارند تو را نگه دارند و پروژه ای را حول محور تو شکل دهند، باید متفاوت 

عمل کنند و پول روی میز بگذارند.
پوگبا- بلوف می زنند. چطور می توانند بگویند یک بازیکن را می خواهند 

و پیشنهادشان »هیچ« باشد. هرگز چنین چیزی ندیده بودم!
بخش دیگری از ســریال به مجادلــه مینو رایوال با فرگوســن کبیر 
اختصاص داده شــده که این هم از نظر هواداران ناخوشــایند بوده 
اســت. پوگبا ســالی 3 میلیون پوند پاداش وفاداری می گرفت اما در 
6سال حضورش در این باشگاه اصال وفادار نبود و زیاد مصدوم شد یا 
مصدوم نمایی کرد و در نهایت 2 بار به صورت رایگان جدا شد. بدشانسی 
پوگبا این بود که ســریال دقیقا در فصل نقل وانتقاالت پخش شــد، 
درحالی که او تازه از یونایتد جدا شده و هنوز تیم آینده اش را انتخاب 
نکرده بود. شاید اگر زودتر با یوونتوس به توافق می رسید، هواداران این 

باشگاه در امتیازدهی به سریال به کمکش می آمدند.
در سال های اخیر مستندهایی از زندگی ستاره های ورزشی نظیر مایکل 
جردن، زیدان، مسی، رونالدو و دیگران ساخته شده که هیچ کدام چنین 
حاشیه هایی نداشت. هواداران مسی به مستند رونالدو جفا نکردند یا 
برعکس، چون این دو ســتاره هر دو در زندگینامه های خود به رقیب 

احترام گذاشتند و مثل پوگبا پل های پشت سرشان را خراب نکردند.

همان اندازه که نمرات سایت IMDB برای خوب یا بد بودن فیلم ها 
و سریال ها معیار مناسبی نیست، در سایت های دیگری که جدی تر 
به مدیوم سینما می پردازند هم مالحظاتی وجود دارد. سایت راتن 
تومیتوز )گوجه های گندیده( مهم ترین مرجع قضاوت درباره آثار 
سینمایی است. با این حال، به نظر می رسد مالحظاتی بین منتقدان 
سایت وجود دارد و ارتباطاتی بین آنها و فیلمسازان یا شرکت های 
فیلمسازی. خریدن یک  منتقد هزینه زیادی برای شرکتی که پول 

زیادی برای تولید یک  اثر داده اســت، نــدارد. در همه جای دنیا 
مناسبات بین فیلمسازان یا تهیه کننده ها با منتقدان روی قضاوت 
درباره آثار تأثیر می گذارد. چگونه خودمان به قضاوت درباره آثار 
بپردازیم؟ آنونس فیلم را ببینیم، نام سازنده و بازیگران را در گوگل 
جســت وجو کنیم، نمره IMDB و Rotten tomatoes را چک 
کنیم، ژانر فیلم را با ژانر محبوب و سلیقه خود قیاس کنیم و به هر 

اثر دقایقی فرصت بدهیم تا خودش را به ما ثابت کند.

طارمی در تیم منتخب فصل 
خبر عجیبی نیست؛ شاید اگر هر کسی می خواست تیم منتخب 
فصل لیگ برتــر پرتغال را انتخــاب کند، مهــدی طارمی را در 
 ترکیب می گذاشــت به عالوه 10بازیکن دیگر. تیم منتخب فصل
22-2021لیگ برتر پرتغال از نگاه مربیان و کاپیتان های شاغل 
در این رقابت ها انتخاب شــد و طارمی نیز در این تیم قرار گرفت. 
او فصل گذشــته را با 20 گل و 11 پاس گل به پایان رساند تا روی 
31 گل از مجموع ۸6 گل فصل اژدهایان نقش مستقیم داشته باشد. 

او در 5 بازی عنوان بهترین بازیکن زمین را به خود اختصاص داد.

سری آ پلی آفی شد
از فصل آینده برای تعیین قهرمان لیگ در سری آ پلی آف برگزار 
خواهد شد. البته این درصورتی است که تیم ها امتیاز برابر داشته 
باشند. اگر امتیازهای 2 تیم صدرنشین در پایان فصل برابر باشد، 
یک دیدار 90 دقیقه ای پلی آف، قهرمان سری آ را مشخص خواهد 
کرد و وقت اضافه ای در کار نخواهد بود. درصورت تساوی 2 تیم 
در این دیدار، بازی مستقیم به ضربات پنالتی خواهد رفت. این 
فرمول برای تعیین سهمیه های اروپایی و همچنین سقوط تیم ها 
هم اعمال خواهد شد. تا پیش از این تنها یک بار و در سال 196۴، 
قهرمان سری آ با برگزاری پلی آف مشخص شده که طی آن بولونیا 

با پیروزی 2بر صفر مقابل اینتر جام قهرمانی را باالی سر برد.

بازگشت رافا به بارسا
رافا مارکس به بارسلونا برگشت، این بار برای مربیگری. رافائل 
مارکس مکزیکی که سال ها سابقه بازی در خط دفاعی بارسلونا 
را داشته، از فصل آینده هدایت تیم دوم این باشگاه )بارسلونای 
B( را برعهــده خواهد گرفت. تا پیش از ایــن هدایت این تیم 
برعهده سرخی بارخوان بود، کسی که فصل گذشته برای مدت 
کوتاهی هم به عنوان سرمربی موقت هدایت تیم اصلی باشگاه 
را عهده دار شد. او اما اکنون نیمکت تیم دوم باشگاه را ترک و راه 

را برای ورود یکی دیگر از بازیکنان سابق بارسا باز کرده است.

لوکاکو: خوش آمده ام!
لوکاکو کال عــادت دارد به هر تیمی که مــی رود ذوق زده 
شود و پس از مدتی ابراز ناامیدی کند. او در بازگشت برای 
تست های پزشــکی گفت که خوشحال اســت به این تیم 
برگشته. لوکاکو تابستان قبل با مبلغی بیش از 100میلیون 
یورو به چلســی فروخته شــده بود و حاال به عنوان بازیکن 
قرضی برمی گردد. مهاجم 29ساله بلژیکی در 2 فصلی که 
در این تیم حضور داشت با به ثمر رساندن 6۴ گل در 95 بازی 
به نراتزوری کمک کرد تا پس از 11سال فاتح سری آ شود. او 
که با چلسی قراردادی 5 ساله دارد، در فصل اخیر در ۴۴بازی 

برای آبی پوشان لندنی تنها 15گل و 2 پاس گل ثبت کرد.

امباپه باز هم خرید کرد
امباپه، رئیس واقعی باشگاه پاری سن ژرمن پس از جذب 
ویتینیا و دائمی کردن قرارداد نونو مندس، یک خرید دیگر 
را هم قطعی کرد. اشکرینیار، مدافع اسلواک اینترمیالن با 
نظر او به پاریس خواهد آمد. توافق ها بین 2 باشگاه نهایی 
شده و او با 70میلیون یورو از اینتر خریداری خواهد شد. 
برای رناتو ســانچس هم مبلغ 10 میلیون یــورو به لیل 
پیشنهاد شده که 5 میلیون یورو کمتر از پیشنهاد باشگاه 

میالن است.

فیورنتینا روی یوویچ ریسک نکرد
رئال مادرید در این تابســتان توانست از شر دستمزد بازیکنانی 
مثل گرت بیل، مارسلو و ایسکو خالص شــود اما برسر انتقال 
قرضی یوویچ به فیورنتینا معامله پرسودی نداشت. مهاجم صرب 
و نیمکت نشــین رئال مادرید، دوران بازیگری خود را در شــهر 
فلورانس ایتالیا ادامه می دهد. یوویچ سال2019با 60میلیون یورو 
از اینتراخت فرانکفورت خریداری شده بود اما هرگز ثابت نکرد 
ارزش این پرداخت را داشــته. مادرید به قدری از او ناامید است 
که حاضر شده 50درصد حقوقش را در دوران حضور قرضی در 
فیورنتینا بپردازد، به شرطی که بند خرید اجباری در این قرارداد 
گنجانده شود. اما باشگاه فلورانسی بند اجباری را نپذیرفته است.
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امتیازمنتقدان
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This is 
Football  

)این فوتبال است(
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 Ronaldo
)کریستیانو رونالدو(
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 All or Nothing
 Manchester City

)همه یا هیچ: منچسترسیتی(
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Messi 
)مسی(
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 Take The Ball، Pass The Ball
)توپ را بگیر، توپ را پاس بده(؛ 

درباره تیکی تاکا در بارسلونا
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Diego 
Maradona 
)دیگو مارادونا(
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Make Us Dream
)رویای ما را تو بساز(؛ 

زندگینامه استیون جرارد
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The Class of 92
مستند ظهور و پیدایش نسل 

طالیی منچستریونایتد در سال ۹۲

چلسی

منچستر

با ورود باشگاه های منفعلی مثل چلسی، منچستر یونایتد و بارسلونا به بازار 
نقل وانتقاالت تابستانی، هیاهویی در بازار ایجاد شده است. چلسی و منچستر 
در نخستین گام اقدام به ربودن بازیکنان مورد نظر سایر باشگاه ها کردند تا به 

سوژه هایی جذاب برای رسانه های بین المللی تبدیل شوند.

فصل هایجک
چلسی و منچستر در حال ربودن بازیکنان از سبد خرید

دیگر باشگاه ها هستند

منچســتریونایتد هم که روی مبلغ 65 میلیون یورو به عالوه ۲0 میلیون یورو پاداش های درنظر گرفته شده 
با بارسلونا بر ســر فرنکی دی یونگ به توافق نهایی دست یافته، یک هایجک موفق داشت. شیاطین سرخ 
توانستند بر سر انتقال تایرل ماالســیا از فاینورد به لیون شــیطنت کنند و او را بربایند. ۲ باشگاه 
منچستریونایتد و فاینورد برســر انتقال این مدافع چپ هلندی به جمع شیاطین سرخ در ازای 
15 میلیون یورو به عالوه ۲ میلیون یورو پاداش های درنظر گرفته شده، به توافق رسیده اند. نکته 

جالب این است که مدیر برنامه های دی یونگ و ماالسیا یک نفر است. پس از اینکه خبر 
رسید منچستریونایتد در حال هایجک ماالسیا است، لیون پیشنهاد خود را برای او 
یک میلیون یورو افزایش داد، اما در آخر آنها موفق به جذب این بازیکن نشدند، زیرا 
ماالسیا به لیون گفته است که تصمیم گرفته به یونایتد بپیوندد. ماالسیای ۲۲ ساله که 

۲ سال دیگر با فاینورد قرارداد دارد، فصل گذشته در 50 بازی برای این تیم به میدان 
رفت. جدا از این منچستر پس از تکمیل کردن قرارداد ماالسیا سراغ جذب لیساندرو 

مارتینس می رود و حاضر است مبلغ بیشتری از آرسنال به آژاکس پیشنهاد دهد. باز هم هست؛ 
منچستر می خواهد یوری تیلمانس را هم از لستر بخرد. تیلمانس بیش از یک سال است که مورد 

توجه و عالقه آرتتا و آرسنال قرار دارد. با این حساب این هم یک  هایجک محسوب خواهد شد.

چلسی توانست وینگر برزیلی و پرمشتری لیدز یونایتد را از 
چنگ آرسنال و بارســلونا در آورد. رافینیا با آرسنالی شدن 
فاصله ای نداشت و از قدیم طرفدار تیری آنری و سبک فوتبال 
این تیم بود. او به بارسلونا اما بیشــتر عالقه داشت و گمان 
می کرد می تواند در این تیم بدرخشــد. با همه اینها چلسی 
پیشقدم شد و او را خرید. این در حالی است که توماس توخل 
در روزهای اخیر برای جذب رحیم استرلینگ از منچسترسیتی 
برای همین پست وینگر چپ تالش می کرد. باشگاه با مالک 
آمریکایی جدید خود -تاد بولــی- به فعالیت خود در پنجره 
نقل وانتقاالت تابستانی جاری سرعت بخشیده است. چلسی 
در نخســتین گام با لیدز بر ســر مبلغ 65میلیون پوند )با 
اضافه ها( برای رافینیا به توافق رســید. این مهاجم ۲5ساله 

در فصل پیش 11گل با پیراهن لیدز به ثمر رساند. 
این تازه شروع کار اســت. بازیکن بعدی احتماال 
کولیبالی خواهد بود. آبی های لندن از خرید ژول 
کنده و دلیخت ناامید شــده اند و برای آنکه وقت 

را از دست ندهند، سراغ کولیبالی، کاپیتان ناپولی 
و همینطور آکه، مدافع من ســیتی رفته اند تا جای 
خالی رودیگر، کریستنسن و احتماال آسپلیکوئتا را 
با این دو پر کنند. ناپولی روی این مدافع 30 ساله که 
تنها یک سال دیگر از قرارداد فعلی اش باقی مانده، 

40 میلیون یورو قیمت گذاشــته  است. یوونتوس هم 
برای جذب مدافع سنگالی تالش می کند چون با رفتن 

کیه لینی به آمریکا یک جای خالی در خط دفاع دارد.
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مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا از 13تیر در نورسلطان قزاقستان آغاز می شود و دختران ایران هم جمعه سفرشان را آغاز می کنند. 
از سال2010 به بعد این سومین باری است که تیم دختران به مسابقات آسیایی می رود، اما شاید این بار شرایط متفاوت از دوره های قبل 
باشد. با حضور الساندرا کمپدلی، سرمربی ایتالیایی در تیم ملی، این ذهنیت ایجاد شده که فدراسیون برنامه جدی تری برای والیبال 
زنان دارد و سرمایه گذاری ویژه ای برای آنها کرده است. اعزام تیم جوانان و نوجوانان به تورنمنت کورناکیای ایتالیا و برپایی اردوهای 
بلندمدت برای تیم ها و... این تصور را تأیید می کند. با اینکه گفته می شود والیبال زنان با توجه به مشکل اصلی اش یعنی نداشتن 
زیرساخت ها، فاصله زیادی با ایده آل ها دارد، اما والیبالیست ها از همین چند قدم مثبتی که برای آنها برداشته شده، راضی هستند. 
پدیده بلوری زاده، سرمربی تیم جوانان بعد از 4ماه اردونشینی 12بازیکنش را انتخاب کرده و به روزهای آینده  خوشبینی است. 

او امیدوار است که بازیکنانش بتوانند آموزش هایی را که در اردو دیده اند، در زمین مسابقه پیاده کنند.

   رئیــس فدراســیون گفته اگر 
بازیکنان تیم شــما بخواهند، می توانند در 
مسابقات قهرمانی آسیا خوب بازی کنند. این 

قابلیت را در بازیکنان می بینید؟
بله. این قابلیت را دارند. درســت اســت که در 
مقایســه با تیم های دیگر، ما یــاد گرفتن والیبال 
را از سن خیلی باالتری شــروع می کنیم ولی سعی 
کرده ایم بازیکنانی را انتخاب کنیم که از نظر هوش و 
هوش بازی در سطح باالتری باشند. به همین دلیل در 
این فاصله کم، تغییرات خیلی بزرگی را در آنها دیده ایم. 
مسئله ای که وجود دارد این است که در مدت زیادی 
عادت کرده ایم ببازیم و این باور ته ذهن همه هســت 
که ما هم نمی توانیم! از شروع اردوها سعی کرده ایم این 
تصویر را در ذهن بچه ها بگذاریم که ســکو دور از دسترس 
نیست، البته به این شرط که به سبک بقیه بازی کنند. خیلی 
سعی کرده ایم که ســرعت بازی مان به سرعت بازی تیم های 
آسیایی نزدیک شود. این حلقه گمشده همه تیم های زنان در 
رده های سنی است. تالشــمان را کرده ایم و امیدواریم که این 
خواسته ها را در مسابقات پیاده کنند. فشار مسابقات هست ولی 
چون در جام کورناکیای ایتالیا با تیم های اول و دوم جام در یک 
گروه بودیم و بازی های خوبی انجام دادیم و در 2بازی تدارکاتی 
با تیم ملی هم بازیکنان خیلی با جسارت نشان دادند، امیدوارم 
در قزاقستان هم با همین اعتماد به نفس و اطمینان خاطر به 

زمین بروند و نمایش خوبی داشته باشند.

   کسی هست که به آنها اعتماد به نفس بدهد؟
از بقیه کمک گرفته ایم. از آقای داورزنی  )رئیس فدراســیون( 
که تازه از لیگ ملت ها برگشــته اند و آنجا هم اتفاقات عجیب 
و غریبی برای تیــم ملی مردان رقم خــورد، خواهش کردیم 

برایشان صحبت کنند. چیزهایی را که می گوییم مصداق واقعی اش است. وقتی 
هم حرف های ما را از بقیه می شنوند، متوجه می شوند که امکان انجام هر کاری 

هست.

    مشکلی که در بیشتر مواقع تیم های جوانان و نوجوانان دارند 
این است که بعضی از مسائل پایه ای باید به بازیکنان آموزش داده شود. تیم 

شما چقدر با این مشکل روبه رو بود؟
از اول این موضوع را مورد توجه قرار دادیم و در بدو ورود، آزمون آمادگی جسمانی 
گرفتیم و ســابقه بازی  بازیکنان برایمان مهم بود. کســانی را که تازه والیبال را 
شروع کرده بودند، دعوت نکردیم. تالش کردیم این فرهنگ که تیم ملی جای 
بازیکن سازی است، از بین برود. موضوع این است که آموزش ها در نقاط مختلف 
کشور پراکنده است و از نظر تکنیکی همه یک شــکل نیستیم. برای یک شکل 
شدن وقت صرف کردیم ولی باز هم می گویم بازیکنان باهوش و پرتالشی داریم. 
تحمل جلسات تمرین 3ساعته خیلی سخت اســت، آن هم در این سالن گرم و 

در این سن.

    تیم، مشکل جدی هم دارد؟
2مشــکل بزرگ داریم که در اغلب تیم های کشور چه مرد و چه زن می شود 
دید. ما به این معروف هستیم که در رشته های انفرادی عملکردمان بهتر است 
و در رشته های تیمی خیلی موفق نیستیم. ورزشکاران ما وقتی در قالب تیم 
قرار می گیرند، حتی یک نفر که دو نفر می شود،تعداد خطاها زیاد می شود. ما 
روی این مسئله فشار زیادی گذاشتیم تا بازیکنان یاد بگیرند چطور انسجام 
تیمی داشته باشند. دوم اینکه تحرک مان در زمین کم است. در تیم های مردان 
هم این کندی حرکت هست و باعث می شود در زمین توپ گیری های آسان 
را از دست بدهیم. با این حال ملغمه ای از والیبال آسیا به اضافه والیبال اروپا و 
آمریکا را کنار هم گذاشتیم و در حد سواد خودمان سعی کرده ایم بازیکنان را 
آماده کنیم. البته خواسته مان در حد توانایی های بازیکنان بوده و نخواسته ایم 
 خیلی ذهنشان درگیر شود. اگر آنها فکر کنند که نمی توانند، از خودشان ناامید

 می شوند.

   در مرحله گروهی با تیم های قزاقستان، کره جنوبی و تایلند 
بازی دارید.  شما و بازیکنان به گروه چه نگاهی دارید؟

روز قبل روز استراحت بازیکنان بود. دور هم نشسته بودیم و نقاشی می  کشیدیم 
که همین سؤال را از آنها کردم. می گفتند ما تایلند را 3-2شکست می دهیم و 
قزاقستان را هم 3-صفر نبریم، 3-یک می بریم. پِس ذهنشان، رسیدن به پیروزی 
پرورانده شده است و قابلیت بردن را در خودشان می بینند. البته 50درصد ما 
هســتیم و 50درصد تیم های مقابل. باید ببینیم در روز بازی کدام تیم از این 
50درصدها، 55درصد می شود و به پیروزی می رسد. امیدوارم این ذهنیت را تا 

روز بازی حفظ کنند.

    این تیم ستاره ای دارد؟
کمی زود اســت درباره  بازیکنان نظر بدهیــم. از روز اول انفرادی نگاه  نکردیم 
و گفتیم نمی خواهیم تیم ستاره داشته باشــد. گفتیم اگر همه حداقل باالی 
70درصد کار کنید، تیم موفق خواهد شد. خودشان هم به دنبال این نبودند که 
بین 12نفر بدرخشند. این نقطه مثبت تیم است. در مسابقه مشخص می شود 
کدام یک از آنها در بحران می توانند بار تیمی را به دوش بکشند و تیم را از زمین 

بلند کنند.
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افقی:
1- اجداد- هیجان انگیزترین 

بخش یک نمایش را گویند
2- عــدد قرن- گــــیجگاه- 

تکان خوردن
3- زشت و ناپسند- کارگروه- 

قسمتی از فشنگ
4- بندری در حاشــیه دریای 
خــزر- تشــکر فرانســوی- 

نیم صدای درازگوش
5- آدم ریزنقــش و بانمــک- 
شهری در شهرستان دماوند- 

همان خورشید است
6- شکلک- درخشان- ساحل 
دریای عمــان از بندرعباس تا 

این بندر امتداد دارد
7- هزارکیلو- ســهل انگاری- 

شرافتمند
8- فضای جلوی ســاختمان- 

منتخب- زندگی
9- درخشــنده رو- حصیــر- 

حرف انتخاب
10- بازیکــن دفــاع آزاد- از 
وســــایل ارتبــاط جمعی- 

برکت سفره
11- گاو یالدار تبت- منطقه ای 
در اســپانیا کــه چندین قرن 
تحت حاکمیت مسلمانان بود- 
فراوان تریــن کربوهیدرات در 

طبیعت
12- خاشاک- شیعه- امضای 

حکم مسئولیت
13- آرزوها- ســوپور- واحد 

طول روسی
14- خوش آوازه- اکسیر- امر 

به رفتن دارد
15- صاحب قلم- معاشر

  
عمودی:

1- بــــزرگ ترین خواننــده 
موسیقی قوالی اهل پاکستان

2- وسیله حمل بار که به پشت 
خودرو بسته می شود- دانش 

ذاتی- گلی زیبا
3- شــهری در فلســطین- 

طایفه ای از مغوالن- پژواک
4- کتاب مشهور شیخ بهایی- 

پاکیزه تر- آشکارا
5- ســفید آذری- ترشــی 
بادمجان- شیوه- سنگ آسیاب
6- احســان- آخریــن حرف 
الفبای یونانــی- از چهره های 
سرشناس ســینمای کمدی 

جهان
7- رمـــــانی بــه قـــــلم 

داستایوفسکی- پشت سر هم
8- بازداشــتن- ورزش توپ و 
تور- بخش کوچکی از یک چیز

9- زندگی اجتماعی در جهت 
رشد و ترقی- تفرقه

10- از نام هــای حضــرت 
فاطمه)س(- مربوط به شهر- 

قسمتی از گوش
11- تکرار حرفی- جان پناه سرباز- 

پیامبر خوش سیما- دریا
12- نوعی انرژی- اجازه مسافرت به 

کشور دیگر- ظرف نوشیدن مایعات
13- گنــاه- شــفا دهنده- آخرین 

پادشاه پیشدادی
14- فراگیر بودن- ماده روان با شکل 

متغیر- محرمانه
15- فیلمی ساخته عباس کیارستمی 

15با بازی محمدعلی کشاورز

ممافتكاراكعمط
عابتاانلياارا
مسوميرتابسيدق
اونرادنپليدبت

رادباتكوياكيا
ساماكشاولرت
باتبشهرافكجاو

يساتعاونامانك
درگناركيترويا

لاتفمايسشود
روميرگمتيراگل
ينابريقشاعنما
داسكعرشتمسگرن
كمكناينبيمياد
يهانتمگهابتها

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 4242
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.
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تیم هستیم،ستاره نداریم
 تیم والیبال دختران ایران جمعه، عازم مسابقات قهرمانی جوانان آسیا می شود 

پدیده بلوری زاده، سرمربی این تیم می گوید ذهنیت بازیکنان روی برد است
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داورزنی: ببازید ولی از بازی لذت ببرید
محمدرضا داورزنی، رئیس فدراسیون که در هفته دوم لیگ ملت ها کنار 
تیم ملی مردان بود، دیروز صبح هم مهمان تیم دختران شــد. او چند 
توصیه برای بازیکنان داشت: »اولین فاکتور این است که خودتان را قبول 
داشته باشید و باور کنید که می توانید. مسابقات چیز پیچیده ای نیست. 
بقیه تیم ها هم مثل شــما هستند، باالتر نیســتند و قرار نیست معجزه 
کنند.« داورزنی برای اینکه به آنها روحیه بدهد، اتفاقات هفته دوم لیگ 
ملت ها را مثال زد: »به بازیکنان تیم ملی هم گفتیم مهم این است که با 

چه فکری به زمین بروید. آنها هم توانایی برد دارند و هم توانایی باخت. 
در بازی با آمریکا و کانادا خواستند ببرند و بردند.«

خواســته بعدی داورزنی این بود که دختران با هوششان بازی کنند نه 
قدرت بازویشــان: »تیم های بزرگ دنیا با هوششــان می برند. والیبال 
همه اش زور بازو نیست« و خواسته مهم تر: »اگر برای تفریح به مسابقات 
می روید چیزی عاید خودتان و کشور نمی شود. برای جنگ بروید تا اتفاق 
مهم بیفتد. برای ما برد و باخت مهم نیســت. شــما همه بازی هایتان را 

ببازید، مهم است که از عملکرد خودتان راضی باشید. شاید به  اندازه بقیه 
تیم ها تجربه نداشته باشــید ولی از نظر فیزیکی از متوسط تیم ها باالتر 
هستید.«توصیه بعدی داورزنی به بازیکنان این بود که با چهره  شاداب در 
بازی ها ظاهر شوند نه غمگین: »در بعضی از بازی ها می بینیم که چهره 
بازیکنان ناراحت، غمگین و افسرده اســت. انگار مصیبتی بهشان وارد 
شده. ابتدایی ترین بحث در هر بازی این است بتوانید از بازی لذت ببرید. 
چهره تان مملو از شادی باشــد، لبخند بزنید و انرژی داشته باشد؛ حتی 

اگر اشتباهی کردید و امتیاز از دست دادید.« او باز هم تیم مردان را 
مثال زد: »در تیم ملی مردان هم همه از اشتباه کردن می ترسند. 
بازیکن می خواهد سرویس بزند، می ترسد. به این فکر می کند که 
چه می  گویند. لیبرو می خواهد توپ بگیرد، به این فکر می کند 
اگر نتواند، در فضای مجازی چــه بد و بیراهی به او می  گوید. به 
باخت فکر نکنید، بازی را ببازید هیچ اتفاقی نمی افتد، فقط خوب 

بازی کنید و مفت نبازید.«
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 گزارش 40مورد
 ابتال به وبا در کشور 

وزیر بهداشت از ثبت گزارش ابتالی 40نفر به وبا 
در کشــور خبر داد و گفت: » از ابتال به وبا هنوز 
آمار قابل توجهی نداریم و 40مورد گزارش  شده 
و در مناطق مرزی این خطر وجود دارد و ســعی 
داریم کنترل کنیم، اما مهم است که شست وشوی 
خوب سبزیجات را مدنظر قرار دهیم چون از این 
راه منتقل می شــود.« به گزارش ایســنا، بهرام 
عین اللهی که در حاشــیه جلســه هیأت دولت 
صحبت می کرد، به محدودیت های کرونایی هم 
اشاره کرد: »در ســتاد کرونا به این جمع بندی 
رسیدیم که الزام استفاده از ماسک در مکان های 
باز برداشته شود، اما در مکان هایی که سربسته 
اســت و تهویه ندارد، به ویژه در وســایل نقلیه 
عمومی باید همچنان استفاده شود.« او ادامه داد: 
»یکی از بزرگ ترین موفقیت های ایران در زمینه 
کرونا بوده است، چرا که واکسیناسیون در حجم 
وسیع و در زمان کوتاه انجام شد. ما از واکسن های 
مؤثر هم اســتفاده کردیم و از شــهریور1400 
واکســن را با حجم زیاد وارد کردیــم و تا امروز 
150میلیون دوز واکســن وارد کردیم. البته از 
دی ماه1400 ورود واکســن متوقف شد و تولید 
داخلی انجام شــد. ما در 6مرکز تولید واکســن 
داشــتیم. این حجم زیاد باعث شد ایمنی مردم 
باال برود و در اجالســی که در ژنو داشتیم، جزو 
چند کشور موفق در کنترل بیماری کرونا بودیم. 
با توجه به اینکه در خرداد کال رقم مرگ ناشی از 
کرونا تک رقمی بود، در ستاد کرونا به این نتیجه 
رسیدم که در فضای باز استفاده از ماسک الزامی 
نیست و در جاهایی که بسته است و تهویه ندارد 
و به ویژه در وســایل نقلیه عمومی باید استفاده 
شود.« عین اللهی ادامه داد: »بیماری کرونا به طور 
کلی از بین نمی رود و شرایطی شبیه آنفلوآنزا پیدا 
می کند. بعد از مرحله همه گیری به مرحله آندمی 
و تک گیری می رســد. از این رو توصیه می شود 
سالی یک بار واکسیناسیون انجام شود و با توجه به 
اینکه هنوز خطر کرونا در دنیا از بین نرفته است، 
توصیه می کنیم کسانی که 6ماه از تزریق آخرشان 
انجام شــده، یک نوبت تزریق انجام دهند و در 
سال های بعد با توجه به شــرایط بین المللی این 

واکسن را در اختیار داروخانه ها قرار می دهیم.«

میز خبر

کنکور بدون تقلب
با مطرح شدن ماجرای فروش سؤاالت آزمون سراسری، پلیس فتا تأکید کرد پرونده ای مبنی بر فروش سؤاالت کنکور نداشته است

کنکور سراسری با برگزاری آزمون گروه هنر 
در روز گذشته کلید خورد؛ این پنجاه و دومین 
آزمون سراســری برگزار شده در کشور است. 
امروز و فردا هم داوطلبان گروه های آزمایشی 
ریاضی، انســانی حوزه هــای انتخابی حاضر 
می شــوند و نوبت داوطلبان گــروه زبان های 
خارجی، صبح شنبه )11تیر( است. در کنکور 
امسال، یک میلیون و4۸۹هزارو۲۲0داوطلب 
ثبت نــام کرده اند، امــا یک میلیون و50هزار 
نفر کارت خــود را دریافــت و در گروه های 
مختلف آزمایشــی با هم رقابت  می کنند که 
61درصد آنها را زنان و ۳۹درصدشان را مردان 
تشــکیل می دهند. نتایج اولیه هم براســاس 
اعالم ســازمان سنجش، اواســط مردادماه و 
نتایج نهایی هم نیمه دوم شــهریورماه اعالم 

خواهد شد.
حاال با آغــاز برگزاری این آزمــون، مانند هر 
سال دیگر، ماجرای فروش ســؤاالت کنکور 
آن هم به فاصله چند ساعت مانده به برگزاری 
آزمون ها، دوباره داغ شــده اســت. مدعیان 
فروش سؤاالت، دوباره دســت به کار شده اند 
و با قیمت های چند 10میلیون تومانی، بساط 
کاسبی شــان را پهن کرده اند. همــه اینها در 
شرایطی است که به گفته مسئوالن، جز کنکور 
ســال۸۳، تاکنون هیچ ادعای ثابت  شده ای 
مبنی بر لورفتن و دسترسی به سؤاالت پیش 
از برگــزاری این آزمون وجود نــدارد. رامین 
پاشــایی، معاون فرهنگی - اجتماعی پلیس 
فتا به فارس گفت: »براساس تجزیه و تحلیل 
تمام پرونده های قضایی تشکیل شده در این 
حوزه طی 6سال اخیر تا امروز، هیچ پرونده ای 
مبنی بر فروش سؤاالت کنکور وجود نداشته و 
مدرکی مبنی بر دسترسی به سؤاالت به دست 
نیامده است.« عبدالرسول پورعباس، رئیس 

سازمان ســنجش آموزش کشــور هم دیروز 
با تأکید بر شناســایی متخلفــان گفت: »ما 
داوطلب واقعی را می شناســیم. بعضا افرادی 
که دقیقه ۹0 وارد حوزه امتحانی می شــوند 
قصد و غرضی دارند، امــا به طور یقین امنیت 
آزمون امسال باالســت و پاسخنامه سفید در 

اختیار کسی قرار نمی دهیم.« 

هویتطراحانکنکورفاشنمیشود
تبلیغات فــروش ســؤاالت کنکــور، کامال 
کالهبرداری اســت؛ این نکته ای اســت که 
پاشــایی، معاون فرهنگــی اجتماعی پلیس 
فتا به آن اشــاره کرد: »برخی کالهبرداران با 
انتساب خود به اشــخاص معروف در سازمان 
سنجش یا مؤسســات مطرح و به نام کنکور، 
درصدد این هستند که خود را فردی مطلع از 
سؤاالت امتحانی معرفی کنند و مدعی  هستند 
که به منابع آزمون دسترســی دارند. برخی 
دانش آموزان و متقاضیان کنکور هم با توجه 
به استرسی که دارند در این دام می افتند، اما 
تبلیغات فروش سؤاالت امتحانی و کنکور دروغ 
است.« براساس اعالم او، برای برگزاری کنکور 
و تنظیم سؤاالت، مراحل خاص و پیچیده ای 
درنظر گرفته شده و دست اندرکاران، چند ماه 
در قرنطینه حضور دارند. اینطور نیست کسی 

که در مراحل مختلف انتخاب، تنظیم و انتشار 
سؤاالت آزمون سراسری نقش داشته، قبل از 
برگزاری آزمون به فضای مجازی دسترســی 
داشته و اقدام به عرضه و فروش سؤاالت کند. 
آنها به هیچ عنوان هویت کاربری خودشان را 
در اختیار مؤسسات آموزشــی غیرمجاز قرار 
نمی دهند تا مورد سوءاستفاده  قرار نگیرند. از 
سوی دیگر تمام سؤاالت هم تا ساعت و دقیقه 
نهایی برگزاری این آزمون در قرنطینه هستند 

و پلمب می شوند.« 

احتماللورفتنپاسخسؤاالتبیشتراست
در کنکور ۳سال پیش و سال گذشته، ۲گزارش 
مبنی بر دسترســی تعداد بســیار اندکی به 
سؤاالت کنکور مطرح شد، اما هیچ یک از این 
دو گزارش تأیید نشد. تنها مورد تأیید شده در 
این باره مربوط به کنکور سال۸۳ است و پس 
از آن هیچ مستنداتی در این باره وجود ندارد. 
این نکته ای اســت که هامون ســبطی، دبیر 
کارگروه آموزش دیده بان شــفافیت و عدالت 
به آن اشــاره می کند به همشهری می گوید: 
»دسترسی به سؤاالت کنکور تقریبا امکان پذیر 
نیست و ادعای افراد مبنی بر در اختیار داشتن 
سؤاالت کالهبرداری است.« به گفته سبطی، 
کســانی که ادعا می کنند به سؤاالت کنکور 
دسترســی دارند، عمدتا چند ســاعت قبل 
از برگزاری آزمــون کانال ارتباطــی خود را 
با این داوطلبان یــا خانواده هــای آنها قطع 
می کنند: »این قراردادهــا عمدتا هزینه های 
چند 10میلیون تومانی برای کسانی دارد که 
به این افراد اعتماد می کنند، اما نتیجه چنین 
اعتمادی، تنها یکسری مالباخته اند که غالبا 
شکایت هم نمی کنند؛ چراکه تصور می کنند 
اقدام مجرمانه ای مرتکب شده اند. اما اینگونه 
نیست و سیستم قضایی با کسی که مال خود 
را از این طریق باختــه، کاری ندارد؛ حتی اگر 
درخواست و عمل مجرمانه انجام داده باشد. 
این افراد می توانند با سیستم قضایی همکاری 

داشته باشــند تا مانع از وارد شــدن چنین 
آسیب هایی به دیگران شــوند.« او در پاسخ 
به این ســؤال که این افراد در چه بازه زمانی 
وعده تحویل ســؤاالت کنکور را به داوطلبان 
می دهند، هم توضیح می دهد: »تأکید می کنم 
که دسترسی به سؤال کنکور پیش از برگزاری 
آزمون تنهــا به صورت دســتبرد فیزیکی به 
ماشین های حمل سؤاالت امکان پذیر خواهد 
بود. البته شرایط انتقال سؤاالت به حوزه های 
امتحانی، از امنیت باالیی برخوردار اســت و 
نیروی انتظامی هم نظارت مستقیمی بر این 
شــرایط دارد. حتی ممکن است در زمانی که 
سؤاالت به حوزه ها می رســد و قرار است در 
اختیار داوطلبان قرار بگیرد، چنین شرایطی 
فراهم باشــد، اما با وجود چنــد الیه امنیتی، 
امکان پذیر نخواهد بود.« دبیر کارگروه آموزش 
دیده بان شــفافیت و عدالت، احتمال لورفتن 
پاسخ سؤاالت را محتمل تر می داند و می گوید: 
»ســال گذشــته با همکاری دانش آموزان با 
کارگروه دیده بان تعداد زیــادی از این افراد 

معرفی شدند یا حین ارتکاب جرم حین جلسه 
از سوی حراست سازمان سنجش و نیروهای 
حفاظتی و حراستی آزمون دستگیر شدند، اما 
باز هم تعداد اینها بسیار کمتر از چیزی است 

که دانش آموزان فکر می کنند.«
 او درباره رونــد فعالیت غیرقانونــی این افراد 
هم می گوید: »این سودجویان در ابتدا مدعی 
می شــوند که قبولی داوطلب در یک رشته یا 
دانشــگاه را تضمین  می کنند. حتی برای جلب 
اعتماد یک دوم یا یک چهارم مبلــغ قرارداد را 
دریافت می کنند که البتــه خود آن هم هزینه 
هنگفتی اســت. حتی در برخی مــوارد عنوان 
می کنند که سؤاالت کنکور را به آنها می دهند، 
اما در نهایت وعده هایشــان را به دادن پاســخ 
در جلسه آزمون تغییر و جاســوس افزارهایی 
برای دادن پاســخ ها ســر جلســه آزمون در 
اختیارشان قرار می دهند.« او از افزایش امنیت 
در کنکور امسال خبر می دهد و می گوید: »این 
جاسوس افزارها تنها به وسیله ابزارهای معاینه 
گوش قابل شناســایی هســتند، اما امسال در 
بسیاری از حوزه ها وســایلی وجود دارد که از 
طریق ایجاد نویز این دســتگاه ها را شناسایی 
می کنند. این در حالی اســت که این اقدام هم 
در نهایت منجر به مشکل برای خود داوطلبان 
می شود؛ چراکه سؤاالت کنکور سخت و تحلیلی 
است و آنها از عهده پاسخ به سؤاالت برنمی آیند. 
البته اغلب کسانی که با این وعده از خانواده ها 
پول می گیرند، چند ســاعت مانــده به کنکور 
ارتباط خودشــان را با فــرد فریب خورده قطع 
می کنند و اثری از آنها دیده نمی شود.« به گفته 
ســبطی، احتمال کالهبردار بودن کسانی که 
وعده در اختیار داشــتن سؤاالت کنکور یا ارائه 
پاسخ سؤاالت را می دهند، آنقدر زیاد است که 
به هیچ عنوان نباید به آنها اعتماد کرد: »سؤاالت 
کنکور قابل لورفتن نیست و کسانی که در آزمون 

تقلب می کنند، مرتکب دزدی 
می شوند، اما این افراد شاه دزد 
چنین حوزه هایی لقب دارند.« 

با افزایش نرخ ارز، بســیاري از دانشــجویان 
ایراني کــه در دانشــگاه  هاي خارجي درس 
مي خوانند، با مشــکالت مالي زیادي مواجه 
شــده اند. این دانشــجویان به دلیل شرایط 
تحصیلي، امکان درآمدزایي در کشور محل تحصیل را ندارند 
و اغلب از سوي خانواده هایشــان در ایران مورد حمایت مالي 
قرار مي گیرند. نوســانات ارز، اما منجر شــد تا گروهي از این 
دانشجویان، تصمیم به بازگشت به کشــور را بگیرند. هر چند 
که در دوران کرونا هم با بسته شــدن مرز بسیاري از کشورها، 
دانشــجویان زیادي از ادامــه تحصیل در کشــورهاي دیگر 
بازماندند و بخشــي هم ناچار به بازگشت شدند. با اینکه پیش 
از این هم شرایطي براي بازگشت این دانشجویان و تحصیل در 

دانشــگاه هاي ایران در نظر گرفته شده بود اما حاال وزیر علوم، 
تاکید مي کند که شرط اصلي بازگشت، تحصیل این دانشجویان 
در دانشگاه هاي مورد تایید وزارت علوم و داشتن شرایط کافي 
است. محمدعلي زلفي گل جزئیات بیشتري به ایلنا مي دهد و 
مي گوید:»  بازگشت دانشجویان به کشور، هزینه هاي تحصیل 
آنها را کاهش مي دهد، اما به هر حال اینکه این دانشجویان در 
چه دانشگاهی در کشور ادامه تحصیل مي دهند، بستگی به این 
دارد که در چه دانشگاهي در خارج از کشور درس خوانده اند. با 
توجه به سطح آن دانشگاه  و مدرکي که گرفته اند، مي توانند در 

ایران وارد دانشگاه شوند.« 
۲ فروردین امســال معاون علمي و فناوري ریاست جمهوري، 
از بازگشت 560 دانشــجو و متخصص ایراني به کشور در سال 

1400 خبر داد. این عدد در ســال ۹۹، 4۸0 نفر بود. بر اساس 
اعالم او، 60 درصد دانشجویان کشور، یعني معادل 1.5 درصد 
از این افراد، در کشورهاي دیگر تحصیل مي کنند. در آن گزارش 
تاکید شده بود که آمار تحصیل دانشجویان ایراني در خارج از 
کشور باال نیست.   این بار اولي نیست که مسئوالن وزارت علوم 
درباره بازگشت دانشجویان صحبت مي کنند. پیش از این در، 
اردیبهشت 1400، آیین نامه جدید براي بازگشت دانشجویان 
ایراني از خارج از ســوي وزارت علوم، منتشر شد؛ آیین نامه  اي 
مفصل که به رسمي بودن حضور آن شخص در کشور مربوطه، 
اعتبار دانشگاه، نبود وقفه تحصیلي بیش از یک سال، نداشتن 

منع قانوني براي ادامه تحصیل در کشور و ... اشاره شده بود.  
قبال در آبان ســال ۹1 هم که قیمت ارز نوسان پیدا کرده بود، 

زمزمه هاي بازگشت دانشــجویان ایراني در حال تحصیل در 
کشورهاي دیگر، شنیده شد. همان موقع وزیر وقت خطاب به 
دانشجویاني که توانایي مالي براي ادامه تحصیل در دانشگاه هاي 
خارجي نداشــتند، اعالم کرد که این افراد مي توانند به کشور 
بازگردند و در دانشگاه هاي داخلي درس بخوانند. در پي آن هم 
معاون امور دانشجویان داخل این وزارتخانه، خبر از تسهیل روند 
بازگشــت این افراد داده و گفته بود که براي شرط معدل این 
دانشجویان، تسهیالتي در نظر گرفته شده است. آن سال تعداد 
دانشجویان متقاضي براي بازگشــت، 5 هزار نفر اعالم و تاکید 
شد که آئین نامه خاصي براي این افراد تدوین شده که بر اساس 
آن دانشجویان با سه شــرط مدت زمان اقامت، معدل و اعتبار 

دانشگاه، امکان ورود به دانشگاه هاي داخلي را دارند. 
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دبیــر کارگــروه آمــوزش دیده بــان 
شــفافیت و عدالــت بــه همشــهری 
داوطلبــان چنــد  برخــی  می گویــد 
خریــد  بــرای  تومــان  10میلیــون 
سؤاالت هزینه می کنند؛ در حالی که 
دسترســی به ســؤاالت کنکور تقریبا 

امکان پذیر نیست

حوزه هــای  بــه  ســؤاالت  انتقــال 
امتحانی، از امنیت باالیی برخوردار 
اســت و نیروی انتظامی هــم نظارت 
مستقیمی بر این شرایط دارد. حتی 
ممکــن اســت در زمانی که ســؤاالت 
بــه حوزه ها می رســد و قرار اســت در 
اختیــار داوطلبان قــرار بگیرد، چنین 
شــرایطی فراهم باشــد، اما بــا وجود 
چنــد الیــه امنیتــی، دسترســی بــه 

سؤاالت امکان پذیر نیست

مریمسرخوشگزارش
روزنامه نگار

دانشگاه

 ابالغ شرایط کاری
 مادران شاغل باردار یا 
دارای فرزند شیرخوار

 صدور مجوز مصرف
 واکسن پاستوکووک 
به عنوان دوز یادآور 

معــاون توســعه مدیریــت و منابــع وزارت 
بهداشت، از ابالغ دســتورالعمل نوبت کاری 
شب برای مادران شاغل باردار و مادران دارای 
فرزند شــیرخوار و پدران خبر داد. به گزارش 
ایلنا، بهروز رحیمی گفــت: »طبق ماده 17 
قانون حمایت از خانــواده و جواني جمعیت 
درخصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی 
جمعیت و براساس مصوبه معاون امور مجلس 
ریاســت جمهوری، نوبت کاری شــب برای 
مادران شاغل باردار و همچنین مادران دارای 
فرزند شیرخوار تا ۲سال و پدران تا یک ماهگی 
نوزاد، در مشــاغل و فعالیت هایی که نیازمند 
نوبت کاری شــب اســت، اختیاری است.« 
رحیمی ادامــه داد: »درصــورت انجام نوبت 
کاری، استفاده از مرخصی شیردهی در شیفت 
شب ۲ساعت و در شیفت های مضاعف به ازای 
هر شیفت کاری یک ساعت است.« همچنین 
طبق ماده۲۹ این قانون مادران پس از شروع 
به کار مجــدد می توانند درصــورت تمایل تا 
1۲ماهگی کودک از برنامه شیفت کاری شب 
معاف شــوند و درصورت انجام نوبت کاری، 
استفاده از مرخصی شیردهی در شیفت شب 
۲ساعت و در شیفت های مضاعف به ازای هر 

شیفت کاری یک ساعت است.

مدیرگروه تحقیقات بالینــی و اپیدمیولوژی 
انستیتو پاســتور ایران از صدور مجوز مصرف 
واکسن پاستوکووک به عنوان دوز یادآور تمام 
واکسن  های تزریق شده در کشور خبر داد. به 
گزارش ایســنا، آمیتیس رمضانی  گفت: »با 
توجه به ظهور واریانت  های جدید واکسن گریز 
و وجود شواهدی مبنی بر افت تدریجی سطح 
ایمنی حاصل از واکسیناســیون کووید-1۹، 
تزریق دوز یادآور بعد از چند ماه، به ویژه برای 
واکسن های مبتنی بر پلتفرم ویروس غیرفعال، 
حائز اهمیت است. مطالعات اخیر نشان داده 
 که واکسن  های کووید-1۹ با پلتفرم پروتئینی 
تولید شده در انستیتو پاستور ایران، می توانند 
نقش مهمی در ادامه برنامه واکسیناســیون 
علیه این بیماری در کشــور داشــته باشند. 
تحقیقات همچنین نشان داده است که تزریق 
واکسن های مربوط به ۲پلتفرم متفاوت، باعث 
ایجاد ایمنی مؤثرتــر و پایدارتر  علیه ویروس 
عامل کووید-1۹ می شــود.« او افــزود: »با 
توجه به اهمیت انتخاب واکســن بی خطر با 
کارایی باال به عنوان دوز یادآور، در هفته جاری 
وزارت بهداشت با تکیه بر شــواهد حاصل از 
مطالعات کارآزمایی بالینی انجام شده، واکسن 
پاستوکووک را عالوه بر پاستوکووک-پالس 
به عنوان دوز یادآور ســایر واکسن  های مورد 

استفاده در کشور تأیید کرد.«

نفــرازدانشآمــوزان
کنکوریامسالازجامعه
هدفکمیتهامدادهستند.
معــاونامــورفرهنگی
کمیتهامدادضمنتوضیح
حمایتهــایتحصیلیاز
ایندانشآموزاندرسال
تحصیلــی1401-1400،از
ادامهحمایتهاتاثبتنام
قبولشدگاندرکنکورخبر
داد.بهگفتهاو،طرحمشاوره
انتخابرشتهدانشآموزان
حائزکســبرتبه،پساز
اعالمنتایــجکنکوراجرا

خواهدشد.

28هزار 

ازایرانیانتحتپوشــش
بیمههــایاجتماعیقرار
گرفتهانــد.مدیرعامــل
ســازمانتامیناجتماعی
اعالمکردکهبااقدامخوب
دولتاخیرا5.5میلیوننفر
تحتپوششبیمهسالمت
درآمدنــد.ویگفت:در
مجموعامیدواریمبراساس
اصل2۹قانوناساسیبیمه
همگانیرابرایهمهآحاد
جامعهوافرادباقیمانده
فاقدبیمهبهکمکســایر
بیمهگررقم سازمانهای

بزنیم.

73درصد

مهلتمعرفیپسازاتمام
18ســالگیوتحصیلدر
مقطعمتوســطهدومدر
اختیارمشموالنسربازی
قراردارد.رئیسسازمان
وظیفهعمومیفراجاضمن
یادآوریایننکته،اعالم
کردکهشرکتمشموالن
درآزمونهایسراســری
دانشــگاههاومؤسسات
آموزشیدلیلبرمجوزادامه
تحصیلنیستومشموالن
غایــبحتــیدرصورت
قبولی،مجازبــهثبتنام
نیستندوموردپذیرشقرار
نمیگیرند.امکانتحصیل
همزمانباخدمتسربازی

وجودندارد.

6ماه 

ازشهرتهران،باتوجهبه
برگزاریآزمونسراسری
کنکوردرروزهایپیشرو،
بهعنوانمعابرپرترافیک
پیشبینیومعرفیشدهاند.
پلیسراهوربااعالمپوشش
ایننقاطپــرترافیکاز
داوطلبانآزمونسراسری
خواســتکمیزودتراز
موعدبرگــزاریآزمون
بهخصــوصدرمناطــق
مرکزیشهر،دراینمحلها

حاضرشوند.

190 نقطه 

نرخحقبیمهدانشجویان
پزشکیدرسال1401است.
اینافــراددرقالببیمه
مشاغلآزادبانرخ14،12و
18درصدبیمهمیشوندکه
البتهپرداخت2درصداین
نرخهابرعهدهدولتاست.
معاونبیمهایسازمانتامین
اجتماعیبااعالماینخبراز
امضایتفاهمنامهبامعاونت
دانشــجویی و فرهنگی
وزارتبهداشتبرایپوشش
بیمهایتمامدانشــجویان

پزشکیخبرداد.

 518 تا
 777هزار تومان

دانشجویانایرانيدرچهشرایطيميتوانندبهکشوربازگردند؟

 مهران، آماده میزبانی
 از زائران اربعین می شود

 آیینه حال و قال
 مردمان ادوار

استارت آپ ها، میزبان 
فارغ التحصیالن علوم انسانی

پیش بینی می شود امسال بیش از 4 میلیون نفر از 
مرز مهران به مناسبت  اربعین تردد کنند

 نگاهی به سفرنامه های حج ایرانیان
 به مثابه منبعی شناختی

تحصیلکرده  های علوم انسانی با تاسیس شرکت 
دانش بنیان می توانند دانش خود را تجاری سازی  کنند
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درحالی کــه به نظــر می رســد بنیانگــذاران 
اســتارت آپ ها صرفا افــرادی بــا تحصیالت فنی 
هستند، فارغ التحصیالن رشــته های علوم انسانی 
هم، اکنــون می توانند در فعالیت هــای نوآورانه و 
کســب وکارهای نو، دانش خود را تجاری ســازی  
کنند. اکنون اســتارت آپ هایی در دنیا و کشور با 
عنوان اســتارت آپ های اجتماعی شکل گرفته اند 
که یک سرمایه گذاری تازه تاســیس و بازار محور 
محسوب می شوند و متعهد به حل مسائل فرهنگی، 
زیست محیطی یا اجتماعی هستند. یک استارت آپ 
اجتماعی به جای اینکه با سود هدایت شود، متعهد 
اســت که جهان را بــه مکانی بهتــر تبدیل کند. 
اصطالح دیگری که در این حوزه این روزها با عنوان 
»کارآفرینی اجتماعی« شــنیده می شــود، شکل 
دیگری از حضور فعال دانش آموختگان علوم انسانی 
در کســب وکارهای نو یا همان استارت آپ هاست. 
کارآفریــن اجتماعی یــک مشــکل اجتماعی را 
تشــخیص می دهد و از مفاهیــم کارآفرینی برای 
سازماندهی، ایجاد و مدیریت سرمایه با هدف ایجاد 
یک تحول استفاده می کند. درحالی که کارآفرینان 
تجاری معموالً به بازدهی ســرمایه فکر می کنند، 
کارآفرینان اجتماعی معموالً گروه ها و سازمان های 
غیرانتفاعی راه اندازی می کنند و به حل مشکالتی 
فکر می کننــد که برای آن تقاضا وجــود دارد. این 
گروه حتی می توانــد یک محصــول تولید کند و 
خدمات اجتماعی ارائه دهد. پروژه های تحقیقاتی 
و پیمایش های آنها حتی می توانــد به کارآفرینان 
تجاری برای فروش بیشتر محصول کمک کند. آنها 
حتی می توانند خانه های خالق و نوآوری راه اندازی 

کنند تا استارت آپ ها در آنها حضور یابند.

تخصصمهارتیدراستارتآپها
پرویز کرمی، رئیس مرکز و دبیرســتاد فناوری های 

نرم و توسعه صنایع خالق در گفت وگو با همشهری 
با اشــاره به اینکه فارغ التحصیالن علوم انسانی هم 
می توانند در استارت آپ ها فعالیت کنند، می گوید: 
»به عنوان مثال، برای کســانی که جامعه شناســی 
خوانده اند، موضوع به ایــن ترتیب پیش می رود که 
گروهی شــکل می گیرد و یک شــرکت راه اندازی 

می کنند که کار آن تولید محتواست.« 
کرمی با ذکر یک مثال یادآوری می کند که »پیش 
از این، اگر شــخصی قصد راه اندازی یک نشریه اعم 
از روزنامه یا مجله را داشــت، گروهی متشــکل از 
صفحه آرا، تایپیست، خبرنگار و دیگر افراد را گرد هم 
جمع می کرد. همچنین برای راه اندازی این نشریه 
یک ســرمایه گذار از ملزومات کار بــود. پس از آن، 
نشریه تولید می شد، اما برای فروش با انواع مشکالت 

روبه رو می شدند«.
به گفته او اگرچــه این افراد به کار تولید مســلط 
بودند، امــا از توزیــع اطالع چندانی نداشــتند. 
حتی اگر نســبت به کار توزیع اشــراف داشتند، 

مخاطب شناسی بلد نبودند.
دبیرســتاد فناوری های نرم و توسعه صنایع خالق 
با اشــاره به اینکه در این لحظه نیاز به یک پیمایش 
احساس می شد تا مشخص شــود که چه محتوایی 
برای چه ذائقه ای تولید شود، این کار را در تخصص 

یک جامعه شناس کاربردی می داند.
کرمی می گوید: »درواقع بســیاری از افراد از دانش 
تئوری جامعه شناسی یا رشته های دیگر برخوردار 

هستند اما از تخصص مهارتی بهره کمی برده اند.«
او درباره مفهوم تخصــص مهارتی توضیح می دهد 
که موضوعاتی از قبیل جامعه شناسی، روانشناسی، 
علوم شــناختی، علــوم اجتماعی و روانشناســی 
اجتماعی زمانی ارزش دارنــد که کاربردی و پس از 

آن تجاری سازی  شوند.
به گفته کرمی »کاربردی شــدن جامعه شناســی 
و دیگر رشــته ها، یعنی برای شناســایی و ارزیابی 
موضوعات اجتماعی، متــر و معیار و آزمایشــگاه 

سیاستگذاری)policy lab( ایجاد شود«.

یکمطالعهموردی
دبیرســتاد فناوری های نرم و توسعه صنایع خالق 
برای توضیح بیشتر این موضوع به یک مورد اشاره 

می کند.
کرمــی می گویــد: »زمانــی کــه در ســال 
63جامعه شناسی می خواندم آقای حسن حبیبی 
از قول دکتر شــریعتی تعریف می کرد، زمانی که 
در دانشگاه سوربون مشــغول تحصیل بوده یک 
»مطالعه موردی« برای او درنظر گرفته بودند. این 
مطالعه موردی به این ترتیب بود که آنها به کشور 
چاد رفتند تا دریابند که چگونه شــتر را به عنوان 
وســیله نقلیه از زندگی بزرگان قبایل این کشور 

حذف و خودرو رنو را جایگزین کنند.« 
او با اشاره به اینکه این کار به وسیله یک گروه 15نفره 
قرار بود انجام شود، ادامه می دهد که ظرف 6ماه آنها 
توانستند به شاخص ها و دستورالعمل هایی برسند 
که براساس آن، رنو می توانست جایگزین شتر شود.

بهرهمندیکســبوکارهایتجاریازعلوم
انسانی

دبیرســتاد فناوری های نرم و توسعه صنایع خالق 
نتیجه می گیرد که یــک فروشــگاه اینترنتی هم 
می تواند با استفاده از جامعه شناسان و پیمایش های 
اجتماعی، کاالهــای خود را به بخــش عمده ای از 

مردم بفروشد.
کرمی در پاســخ به این پرســش که آیا در ایران 
نمونه ای از این نوع اســتارت آپ ها توانسته اند به 
مرحله تجاری سازی  برسند، از شرکتی نام می برد 
که با بهره گیری از جامعه شناسان و روانشناسان 
پروژه هــای تحقیقاتی انجام می دهــد و در واقع 
به مرحله تجاری سازی  رســیده است. به گفته او 
»آنها توانسته اند یک شــرکت بزرگ بازاریابی و 
فروش راه اندازی کنند و کارشــان این است که 
به کســب وکارها اعالم می کنند که ما می توانیم 
مثال 10تا 15درصد فروش شما را افزایش دهیم 
و در ازای آن یــک مبلغ توافق شــده را دریافت 

می کنند«. 

استارت آپ ها، میزبان فارغ التحصیالن علوم انسانی
کسانی که از دانش کاربردی علوم انسانی بهره مندند با تاسیس شرکت دانش بنیان می توانند دانش خود را تجاری سازی  کنند

 یک شرکت چینی توانسته نوع خاصی از باتری های خودروهای الکتریکی را بسازد که با تسال رقابت می کند
و می تواند برای طی هزار کیلومتر شارژ نگه دارد

رقابت چین با آمریکا در خودروهای الکتریکی

صاحبــان خودروهــای برقی ممکن اســت دیگر 
هرگز نگران خالی شــدن شــارژ باتری ماشین در 
مسافت های طوالنی نباشند. این اتفاق ممکن است 
حداقل در چین دیگر رخ ندهد. هفته گذشته، سازنده چینی باتری 
CATL اعالم کرد که تولید نسل بعدی باتری ای که می تواند حداقل 
هزار کیلومتر مسافت را بدون تمام شدن طی کند، آغاز شده است. 

این باتری با نام Qilin در سال 2023تولید می شود.
به گزارش بیزینس اینسایدر، هم اکنون، دوربردترین وسیله نقلیه ای 
که در آمریکا در دسترس اســت، لوسید ایر 169000دالری است 
که نخستین سدان از یک استارت آپ مســتقر در کالیفرنیا است. 
به گفته آژانس حفاظت از محیط زیست، این خودرو با هر بار شارژ 
می تواند 835کیلومتر را طی کند. بهترین خودروی بعدی سدان 
مدل S تســال با برد تخمینی 651کیلومتر است. یک وسیله نقلیه 
الکتریکی که می تواند تقریبا هزار کیلومتر یا بیشتر را طی کند، یک 

گام به جلوی اساسی در فناوری باتری خواهد بود.

کوچکاماپرقدرت
شرکت CATL، بزرگ ترین تولیدکننده باتری های EV در جهان 
و تامین کننده تسال، می گوید که Qilin به لطف پیشرفت  هایی که 
در زمینه شیمیایی و بسته   بندی باتری دارد، چندین تن انرژی را 
در یک بسته فشــرده جمع آوری می کند. به گفته CATL، باتری 
دارای چگالی انرژی 255وات ســاعت بر کیلوگرم اســت. شرکت 
CATL می گوید، این باتری جدید 13درصد از باتری های 4680که 

تسال اخیرا برای شاسی بلندهای مدل Y خود استفاده کرده است، 
قدرتمندتر خواهد بود.

هر وســیله نقلیه ای می تواند برد فوق العاده ای داشته باشد اگر به 
باتری کافی مجهز شده باشد، اما چالش اصلی وزن و اندازه آنهاست. 
سازنده خودرو باید مطمئن شــود که باتری دوربرد، فضای زیادی 
را اشــغال نمی کند یا وزن زیادی ندارد. یکی دیگر از مزایای باتری 
Qilin به گفته CATL شارژ ســریع تر آن است. این شرکت، اجزای 
خنک  کننده مایع را بین سلول های باتری قرار داده، تا بسته باتری 
بتواند سریع تر خنک شود؛ بنابراین، تعداد دفعات شارژ فوق  العاده 
سریع را بدون گرم شــدن بیش از حد تحمل می کند. طبق ادعای 
CATL این باتری فقط در 10دقیقه از شارژ 10درصد به 80درصد 

می رسد که بسیار سریع تر از تمام خودروهای برقی حاضر در بازار 
امروز است. همچنین درصورت فعال بودن قابلیت استارت یا همان 

تهویه باتری، این زمان کاهش یافته و به 5دقیقه می  رسد.

انتظاربرایورودبهبازار
اما همه اینها فعال در حد برآورد اســت و باید منتظر بمانیم تا نسل 
بعدی باتری به بــازار بیاید تا عملکرد واقعی آن را متوجه شــویم. 
هوزون و لی اتو، 2 سازنده خودروهای الکتریکی چینی گفته اند که 

از باتری Qilin در خودروهای آینده استفاده خواهند کرد.
جالب است بدانید شرکت باتری سازی  CATL چین در کارنامه خود 
با خودروسازان بزرگی مثل فولکس واگن، ب ام و، Nio و تسال کار 

کرده و برای خودروهای برقی این شرکت ها باتری تولید می کند.
متناسب با پیشرفت چشمگیر این شرکت ها، باتری ساز چینی نیز 
برای حفظ مشتریان خود قدم در مسیر پیشرفت گذاشته است. آمار 

و ارقام منتشر شده نیز نشان از نقش پررنگ کمپانی CATL دارد.
البته شــرکت CATL یک رقیب بزرگ به نام کمپانی بی وای دی 
)BYD( دارد. طبــق گزارش هاBYD نیز قرار اســت به لیســت 
تامین کنندگان باتری برای شرکت خودروساز تسال متعلق به ایالن 
ماسک بپیوندد. اگر این اتفاق رخ دهد، فشار بیشتری به باتری سازی  
CATL وارد خواهد شــد. نوع باتری های کمپانی بی وای دی برای 
عرضه به تسال، لیتیوم-آهن-فسفات است و در سال 2020رونمایی 
شده است. باتری  های لیتیوم-آهن-فسفات در مقایسه با باتری هایی 

که دارای سایر ترکیبات هستند، از ایمنی بیشتری برخوردارند.

عمادالدینقاسمیپناهدانش بنیان
روزنامه نگار

چگونه می توان مجری خانه خالق و نوآوری شد؟
حدود20حوزهبرایفعالیتخانههایخالقونوآوریپیشبینیشدهکهمجریانآنهامیتوانند

باداشتنشرایطی،نسبتبهراهاندازیآنهااقدامکنند.
اولینشرطایناســتکهمجریبایددارایشخصیتحقوقیباشد.بنابراینثبتشرکتاز
الزاماتراهاندازیخانههایخالقونوآوریاست.درمرحلهبعد،تجربهکافیدرزمینهمورد
نظروآشناییباکسبوکارهاینوازشرایطاجراوراهاندازیاینخانههاست.متناسببودن
محلایجادخانهخالقباحوزهفعالیتوحداقلمتــراژ500مترکهمجرییامالکآنمحل
باشدیاحداقلبرای5سالآنرااجارهکردهباشــدهمازدیگرشرایطراهاندازیخانههای
خالقونوآوریاست.دراینمیان،بایدبهایننکتهتوجهشودکهمحلمعرفیشدهدرمنطقه

جغرافیایی،دردسترسیاستارتآپهایمرتبطباشد.
همچنیننبایددرمنطقهجغرافیاییموردنظر،خانهخالقهمرشتهدیگریراهاندازیشده
باشد.متقاضیالزماستکهدارایبرنامهاجراییمناسببرایگردشکارخانهخالقونوآوری
باشدوحداقلبرنامه2سالآیندهودســتاوردهایپیشبینیشدهخودراارائهکند.ایندر
حالیاستکهمتقاضیبایددارایطرحاقتصادیمناسببرایادارهخانهخالقونوآوریو
توانمالیمناسببرایادارهآندرقالبمسئولیتاجتماعیباشد.برخورداریازنیرویانسانی
متخصصومرتبطبرایادارهخانهخالقونوآوریورزومهمناسبهمازشرایطیکمجری
خانهخالقونوآوریاست.مجریهمچنینبایدمشخصاتوکروکیوضعیتساختمانخانه
خالقونوآوریموردنظرووضعیتاتاقها،تصاویرکاملنمایبیرونیوهمهفضاهایداخلی
موردنظرراتهیهکند.توجهبهایننکتهضروریاســتکهمتقاضیانبرایایجادخانهخالق
ونوآوریدرشهرهایمناطقمحرومومجموعههایمستقردرمراکزنوآوریوکارخانههای

نوآوریدراولویتقراردارند.

مکث

حمل و نقل

ماندگاریویروسکرونادرروده،
عاملکوویدمزمن

اوایل دوران همه گیری مشخص شد که برخی از افراد ماه ها 
پس از ابتال به کووید-19، مواد ژنتیک ویروس را از مدفوع 
خود دفع می کنند. به گزارش گاردین، این یافته ها در ابتدا 
برای برطرف کردن کنجکاوی دانشــمندان بود، اما شواهد 
فزاینده ای وجود دارد که نشــان می دهــد مخازن ماندگار 
ویروس کرونا در روده یا جاهای دیگر ممکن است در ایجاد 

کووید طوالنی مدت نقش داشته باشد.

مخازنویروسی
 پروفســور دیویــد آروالــت و همکارانــش در دانشــکده

پزشــکی هاروارد اعالم کردند کــه پروتئین های ویروس 
Sars-CoV-2 را که رایج  ترین پروتئین اسپایک ویروسی 
است، 12ماه پس از ابتال به کووید-19در خون 65درصد از 
بیمارانی که دچار عوارض طوالنی مدت این بیماری شدند، 
شناســایی کردند. اگرچه این مطالعه، کوچک و مقدماتی 
اســت، اما شــواهد قانع کننده ای ارائه می کند که مخازن 
ویروس می تواند روی سالمت افراد در طوالنی  مدت نقش 
داشته باشد. والت گفت: نیمه عمر پروتئین اسپایک در بدن 
بسیار کوتاه است، بنابراین وجود آن نشان می دهد که باید 
نوعی مخزن ویروسی فعال وجود داشته باشد. اما پروتئین 
اسپایک در خون بیماران کووید که عالئم طوالنی نداشتند، 

شناسایی نشد.
والت پس از اینکه تحقیقات قبلی توسط همکارانش در مورد 
مواد ژنتیک ویروس کووید )RNA ویروســی( و همچنین 
پروتئین اسپایک و نشانگر نشــت مواد روده در خون را در 
نمونه های مدفوع کودکان مبتال به ســندروم التهابی چند 
سیستمی مشاهده کرد، انگیزه انجام این مطالعه را پیدا کرد. 
درمان آنها با دارویی که نفوذپذیری روده را کاهش می دهد 
منجر به پاکسازی سریع پروتئین اسپایک و بهبود عالئم شد. 
فرضیه کاری والت این است که اتفاق مشابهی ممکن است 

در افراد مبتال به کووید طوالنی رخ بدهد.

 دکتر ایمی پــروال، میکروبیولوژیســت بنیــاد تحقیقات
 PolyBio کــه از تحقیقــات در مــورد شــرایط پیچیده 
التهابی مزمن حمایت می کند، گفــت: اگر گروه های دیگر 
می توانســتند یافته های والت را تکرار کننــد، این ایده که 
ویروس در برخی از بیماران مبتال بــه کووید مزمن وجود 
ندارد، نشان می داد که بازی تمام شده است. اما من شخصا 
مکانیسمی را نمی  بینم که توسط آن پروتئین اسپایک بتواند 

برای مدت طوالنی بدون ویروس باقی بماند.

ادامهحضورویروسدربدنپسازبهبودی
گروه های دیگر نیز شواهدی از وجود ویروس را که در تداوم 
ویروسی خوانده می شــود در بیمارانی که از کووید بهبود 
یافته اند، به دســت آوردند. در آوریل، آمی بات، از دانشگاه 
استنفورد در کالیفرنیا و همکارانش گزارش دادند که حدود 
 RNA 13درصد از افراد 4ماه پس از ابتال به کووید، همچنان
ویروسی را با مدفوع خود دفع می کنند و در 4 مورد نیز این 
اتفاق در بازه زمانی 7 ماهه رخ می دهد. این افراد همچنین 
اغلب عالئم گوارشی مداوم مانند تهوع، استفراغ و درد شکم 

را گزارش کردند.
بات گفت: سؤال این اســت که آیا ادامه حضور ویروس در 
روده یا جاهای دیگر ممکن است به نوعی سیستم ایمنی را 
تحریک کند و باعث بروز عالئم پایدار شود یا خیر. تحقیقات 
جداگانه از بافت روده 46فرد مبتال به بیماری التهابی روده 
 RNA را که از کووید خفیف بهبود یافته بودند، نشان داد که
یا پروتئین  های ویروسی 7 ماه بعد همچنان در 70درصد از 
آنها قابل شناسایی اســت. تقریبا دو سوم از این افراد عالئم 
مداومی مانند خســتگی یا مشــکالت حافظــه را گزارش 
کردند درحالی کــه هیچ یک از افرادی کــه دارای ویروس 
قابل شناسایی نبودند چنین شکایتی نداشتند. با این حال، 
سایر تحقیقات اولیه، چندین ماه پس از آلوده شدن افراد، 
وجود ویروس را که در برخی مــوارد در حال تکثیر بود، در 
مکان  های تشریحی ازجمله چشم، مغز و قلب بازیابی کردند.
تداوم ویروســی در ســایر بیماری ها مانند ابوال نیز دیده 
می شــود. در این بیمار، ویروس در محفظه های تشریحی 
مانند چشم ها که کمتر در دسترس سیستم ایمنی هستند 
پنهان شــده و منجر به عالئم مداومی ماننــد درد مفاصل 
و عضالت یا خستگی در بســیاری از بازماندگان می شود. 
با وجود این، هنــوز مدرک قطعی مبنی بــر اینکه مخازن 
ویروسی به کووید طوالنی کمک می کند وجود ندارد و بات 
مایل است قبل از رسیدن به این نتیجه، مطالعات بیشتری 

انجام شود.
برخی از این مطالعــات هم اکنون در حال انجام اســت. 
به عنوان مثال، مطالعه ریکاوری مؤسســه ملی ســالمت 
آمریکا در حال جســت وجوی نشانه های ویروس کرونا در 
نمونه های مدفوع و بافت روده افراد مبتال به کووید طوالنی 
اســت. بات گفت: این نوع مطالعات برای شروع به بررسی 
رابطه بین ماندگاری طوالنی مدت ویروس و کووید طوالنی 
حیاتی اســت. اگر تداوم ویروســی واقعا باعث ایجاد زیر 
مجموعه ای از عالئم در افراد شــود، می تواند تحقیقات در 
مورد داروهای ضد ویروسی را به عنوان درمانی برای کووید 
طوالنی نیز دســتخوش تغییر کند. اما به هر حال چنین 
مطالعاتی باید در مقیاس های بزرگ تر و بیشتر انجام شود 

تا قابل اعتماد تر باشد.

دانشبنیانهابهکمکصنعتنفت
میآیند

صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری از برنامه این 
صندوق برای حمایت از شرکت های دانش بنیان که به احیای 
چاه های کم بازده و غیرفعال شرکت ملی نفت کمک کنند، 

خبر داده است.
سیاوش ملکی فر روز گذشته در نشست تأمین مالی طرح 
احیای چاه های کم بازده و غیرفعال شرکت ملی نفت توسط 
شرکت های دانش بنیان و فناور که در محل صندوق نوآوری 
و شکوفایی برگزار شــد، گفت: صندوق نوآوری و شکوفایی 
70نوع خدمت را در 4دسته از خدمات ازجمله تسهیالت، 
ضمانت نامه، سرمایه گذاری و توانمندسازی به شرکت های 

دانش بنیان و استارت آپ ها ارائه می کند.

به گزارش همشهری، مقامات  صندوق نوآوری و شکوفایی 
ریاست جمهوری اعالم کرده اند که شرکت ملی نفت 5 حلقه 
چاه غیرفعال و بدون بازده را در اختیار شــرکت های دانش 
بنیان قرار می دهد تا با اســتفاده از فناوری به بهره برداری 
برسند.طرح احیای چاه های بسته و کم بازده نفتی به صورت 
جدی در شرکت ملی نفت آغاز شده تا به واسطه شرکت های 

دانش بنیان به بهره برداری برسند.

طبق گزارش جدید شــرکت خودروسازی 
تسال، حدود ۲۰۰کارمند در تیم اتوپایلوت 
خود را اخراج و دفتری در ایالت کالیفرنیای 
آمریکا را تعطیل کرده اســت. بسیاری از 
کارمندان اخراج شده متخصصانی بودند 
کــه وظیفه شــان ارزیابــی و برچســب زنی 
داده هــای اتوپایلــوت به دســت آمــده از 

مشتریان بود. 

200 
نفر

گروه باج افزار RansomHouse ادعا 
کرده که در جدیدترین حمله سایبری 
خــود، ۴۵۰گیگابایــت اطالعــات از 
شــرکت AMD به دســت آورده است. 
RansomHouse کــه اوایــل ایــن 
مــاه مســئولیت حملــه ســایبری بــه 
Shoprite، بزرگ تریــن خرده فــروش 
آفریقــا را برعهــده گرفتــه بــود، اکنون 
از یک نفوذ بزرگ به ســازنده مشــهور 

تراشه در جهان خبر داده است. 

450 
گیگابایت

شــرکت  کوچــک  ماهــواره   
 GoPro بــا دوربیــن NanoAvionics
موفق به ثبت نخســتین تصویر ســلفی 
تمام ماهواره ای از ارتفاع ۵۵۰کیلومتری 
بــاالی دریای مرجانــی اســترالیا و دیواره 
مرجانی بزرگ شــد که منظره ای فراگیر 
از زمیــن بــا وضــوح 4K را بــه نمایــش 
دوربین هــای  توســعه  می گــذارد. 
مخصــوص بــرای تصویربــرداری از فضا 
مســایل خــاص خــودش را دارد و بــرای 
همین تصمیــم بــه اســتفاده از دوربین 

GoPro Hero 7  گرفته شده است.

550 
کیلومتر

ایجادحفرههایعمیقبرای
تامینانرژیموردنیازبشر

محققان در طرحی اعالم کرده انــد که با ایجاد 
عمیق ترین حفره ها در داخل زمین و استفاده از 
انرژی زمین گرمایی، می توان انرژی الزم را برای 

میلیون ها سال فراهم کرد.
پل واســکوف، محقق مرکز همجوشی و علوم 
پالسمای دانشــگاه MIT قصد دارد از طریق 
شــرکت Quaise Energy به انرژی موجود 
زیر پای همه موجودات کره زمین دست پیدا 
کند. این شــرکت قصد دارد سنگ های زمین 
را آنقدر بشــکافد تا عمیق ترین حفره تاریخ را 
بسازد و به انرژی تجدیدپذیر زمین گرمایی که 

آلودگی کربنی ندارد، دست پیدا کند.
به گزارش ســاینس الرت، اگرچه واســکوف 
هنوز همه چالش های مهندسی این تکنیک 
 Quaise را برطرف نکرده، ولی مؤسســان
Energy اعالم کرده اند که برداشت آزمایشی 
انــرژی از درون زمین از ســال2026 آغاز 
خواهد شــد. سیســتم حفاری Quaise از 
دستگاهی به نام »ژیروترون« استفاده می کند 
که منتشرکننده ریزموج اســت و از دهه ها 
پیش در کارهای تحقیقاتی و تولیدی استفاده 
می شده است. واســکوف می گوید: دستیابی 
به این هدف با حل مشــکل انتقال پرتوهای 
تمیز و استفاده از تراکم انرژی باال به سرعت 

امکان پذیر است.

انرژی

عددخبر

فناوری

زهراخلجی،روزنامه نگارپزشکی
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تاریخ قاجار

تاریخ اجتماعی زنان در عصر قاجار 
کتاب »تاریــخ اجتماعی زنان 
در عصــر قاجار« اثر ســمیه 
سادات شــفیعی را انتشارات 

ثالث منتشر کرده است.
تاریخ اجتماعی زنان در عصر 
قاجار به برخی زوایای پنهان 
جامعــه ایرانی عصــر قاجار 
پرتو می افکنــد که معموال در 
تاریخ نــگاری مرســوم به آن 
توجه نشــده یا کمتــر به آن 

توجه شده است؛ جامعه زنان و مسائل زنان. 
کتاب مذکور می کوشد از میان همان منابعی که معموال 
برای روایت تاریخ عصر قاجـــار به کار می رفته است یا با 
دست بردن به برخی منابـع کمتر شناخته شده، خواننده 
را به نیمه ای تاریک ببرد و با سرنوشت هایی فراموش شده 
آشنا کند: سرنوشت دختران، زنان و مادران ایرانی. از این 
رهگذر تصاویر جدید، نامنتظــره و تأمل برانگیزی از زن و 
زنانگی در عصر قاجار به دست آمده است که خود می تواند 
سرنخ هایی را برای طیف گســترده ای از مطالعات آتی در 

همین حـوزه به دست دهد.
زنــان به عنوان نیمــه سرنوشت ســاز جامعــه، نیمه ای 
سرکوب شده، کمتر برخوردار و فرورفته زیر سازوکارهای 
مردساالر دوران قاجار در روایت های تاریخی آنچنان که 
باید دیده نشده اند. پژوهشگران کتاب تاریخ اجتماعی زنان 
در عصر قاجار به ما کمک می کنند تا به کوچه پسکوچه ها و 
داستان های نانوشته زنان قاجار برویم و برخی انگاره های 
رایج و تأمل ناشــده خود درباره زنان ایرانــی را اصالح یا 

تعدیل کنیم. این کتاب 355صفحه است.

سایه به سایه رضاشاه
کتاب »سایه به سایه رضاشاه« 
اثر خسرو معتضد  را انتشارات 
ماهریس منتشر کرده است. 
یکــی از مهم تریــن راه های 
اطــالع از وضعیت اجتماعی 
و سیاسی کشــور، رجوع به 
خاطرات رجال مهم سیاسی 
آن دوره است. مردان سیاست 
کــه نقش های اساســی در 

اداره ارکان مختلف کشور داشته اند، بی شک می توانند 
اطالعاتی را از عملکرد خود و اطرافیانشان ثبت کنند که 
از دید مردم عادی و حتی تاریخ نگاران هم پوشیده باقی 
مانده اســت؛ چرا که این افراد به الیه های سری دولت 
و تصمیماتی که شــاید هیچ گاه علنی نشود، دسترسی 
دارند. یکی از این افراد، ســیدمحمد سجادی است که 
پس از کنار رفتــن مجید آهی، وزیر وقــت راه در دوران 
پهلوی اول، در مقام سرپرست و کفیل این وزارتخانه آغاز 
به کار کرد. وی که از عقبه خانوادگی مشهوری برخوردار 
بود و تحصیالت خود را در مقطع دکتری حقوق به اتمام 
رسانده بود، به مدت چندین سال در این منصب باقی ماند 
و خاطرات جالب توجهی را از عملکرد خود و همچنین 
تعامالت با رضا خان ثبت کرده اســت. خسرو معتضد، 
تاریخ نگار معاصر که عملکرد رضاخان را در آثار مختلفی 
بررسی کرده است، در کتاب سایه به سایه رضاشاه، تاریخ 
راه آهن سراسری ایران، نکاتي از اقدامات و خلقیات وی 
را با تکیه بر خاطرات محمد ســجادی جمع آوری کرده. 
خسرو معتضد )۱3۲۱( تاریخ نگار، مجری و کارشناس 

»برنامه های تاریخ معاصر« در تلویزیون است.

چو چشمم زان حرم گردید روشن
 تو گویی کرد رجعت روح در تن4

واقعیت این است که توجه به معنویات سفر و درک 
معرفتی نو از آن، در ســفرنامه های حج دوره قاجار 
کمرنگ است، اما در سفرنامه های حج دوره پهلوی 
از جمله در ســفرنامه آیت اهلل سیدمحمود طالقانی، 
جالل  آل احمد و دکتر علی شریعتی به وضوح دیده 
می شــود. چنانچه جالل آل احمد در بخش مناسک 

حج تمتع می نویسد:
»مراسم مسجد و بعد سوار شدن و آمدن و آمدن. سقف 
آسمان بر سر و ســتاره ها چه پایین. و آسمان عجب 
نزدیک و من هیچ شبی چنان بیدار نبوده ام و چنان 
هوشیار به هیچی. زیر سقف آن آسمان و ابدیت، هر 
چه شعر که از بر داشــتم خواندم. به زمزمه ای برای 
خویش و هر چه دقیق تر توانستم در خود نگریستم، 
تا سپیده دمید و دیدم تنها خسی است که به میقات 
آمده و نه کســی و نه میعادی و دیدم که وقت ابدیت 
اســت. و میقات در هر لحظه ای و هر جــا. و تنها با 
خویش، چرا که میعاد جای دیدار توست با دیگری. 
اما میقات زمان دیدار است و تنها با خویشتن و دیدم 
سفر وســیله دیگری اســت، برای خود را شناختن. 
اینکه خود را در آزمایشگاه اقلیم های مختلف، به ابزار 
واقعه ها و برخوردها و آدم ها سنجیدن و حدودش را 
به دست آوردن که چه تنگ است و چه حقیر است و 

چه پوچ و هیچ...«. 5
گرچه باید توجه داشــت که بعد از پیروزی انقالب 
اسالمی، توجه به ابعاد معنوی سفر حج در سفرنامه ها 
به اوج خود می رسد، چنانچه سفرنامه های حج بانو 
زینب السادات علویه همایونی ]از شاگردان بانو امین 
اصفهانی[ با عنوان »سفرنامه«، »حج عارفان« نوشته 
رحیم کارگر، »وصالی دوباره« نوشــته نادر عطایی 
و...، لبریز از عالی ترین نکات معرفتی و عرفانی سفر 

حج است.

توجه به وضعیت داخلی عربستان سعودی
به دلیل اختالفات عمیق فکری حاکمان کشور عربستان 
سعودي با نظام جمهوری اسالمی ایران و به ویژه بعد 
از ماجرای حج خونین در ســال ۱366.ش و سپس 
وقوع فاجعه منا در ســال ۱394.ش، شناخت مردم 
عربستان و وضعیت سیاسی حاکم بر آنها، برای بخشی 
از سفرنامه نویسان مهم شده است. به همین علت بعضی 
از سفرنامه نویسان دهه های اخیر در حج نگاشت های 
خود، نگاه ویژه ای به تفکر حاکمان، قشرشناســی و 
وضعیت فرهنگی، سیاسی و اقتصادی کشور عربستان 
داشــته اند. مثال محمد ناصری در سفرنامه حج خود 
با نام »جای پــای ابراهیم«، به وضعیــت و برخورد 
مردم عربســتان با حجاج ایرانی در سال ۱370ش، 
یعنی 3سال بعد از تعطیلی حج به خاطر وقوع فاجعه 
مکه خونین و شــهادت بیش از 400نفر از حاجیان 
ایرانی در سال 66، توجه زیادی کرده است. ایشان در 
سفرنامه اش به برخورد برادرانه تعداد زیادی از جوانان 
و مردان عربستان، با زائران ایرانی اشاره می کند و حتی 
از حضور نوجوانان عربستانی با وجود جو خفقان آور 
مکه می نویسد که با استفاده از غفلت مأموران سعودی، 
خودشان را به مراسم برائت از مشرکین ایرانی ها رسانده 
بودند. یــا علیرضا قزوه در ســفرنامه حج خویش که 
»پرستو در قاف« نام دارد، در فصلی با عنوان »اعراب و 
جاهلیت مدرن«، اطالعات بسیار جالبی درباره تهاجم 
فرهنگی غرب در میان برخی از جوانان عربستانی ارائه 
می کند و از وجود ویدئو کلوپ هایی کــه در آن انواع 
فیلم های هالیوودی و بالیوودی یافت می شــده، به 

مخاطب خبر می دهد.
همچنین سیدمجید حسینی بخشی از سفرنامه اش را 
به بیان وضعیت سیاسی حاکمان سعودی و وضعیت 
اجتماعی-فرهنگی مردم عربســتان اختصاص داده 
است. چنانچه می نویسد: »عرب و آمریکایی و ژاپنی و 
کره ای افتاده اند، به جان این شهر عزیز ]مکه[ و هرچه 
اثر تاریخی و غیرتاریخی هست را دارند از بین می برند 
و جایش هتل و برج می سازند. از کنار مسجد االحرام 
که نگاه می کنی تا چشم کار می کند، جرثقیل های 
بزرگ دارند کار می کنند و کنار مسجداالحرام شده 
جنگل جرثقیل ها... بعدا متوجه شدیم که کمی فراتر 
از فضای خیابان ها، اصال فضا شکل دیگری دارد. داخل 
رستوران ها و هتل ها، همین زن های روبنده دار عرب، 
کامال بدون حجاب ظاهر می شــدند. طوری که فضا 
با غرب هیچ تفاوتی نمی کند. گویــا مردها فقط در 
خیابان ها نامحرمند... البته چنین وضعیتی در همه 
اقشار برقرار نبود و اقشار مذهبی و سفت و سخت هم 

طبیعتا وجود داشتند... .« 6

پژوهشگران و سفرنامه های حج
چنانچه در باال گفته شد، ســفرنامه های حج دارای 
اطالعات گوناگونی از زمانه، تفکــر و حاالت ذوقی، 
عرفانی و معرفتی نویسندگان آن است. پس خواندن 
این سفرنامه ها، به شــکل طبیعی موجب باال رفتن 
سطح دانش و معرفت مخاطب می شود. اما مطالعه 
این سفرنامه ها برای پژوهشگران علوم انسانی به ویژه 
تاریخ پژوهان، دستاوردهای مهم تری خواهد داشت. 
در واقع تاریخ پژوهان با بررســی سفرنامه ها و به ویژه 
تطبیق دادن محتوای آنها با هم ]با درنظر گرفتن زمان 
نوشته شدن شــان[، می توانند به شناختی روشن از 
تغییرات ســاختاری و فرهنگی، سیاسی و اقتصادی 

مردم مسلمان ایران و جهان اسالم دست پیدا کنند.
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تکامل رفتاری بانوان ایرانی 
در سفر حج، در دهه های 70و 80

حج نگاشت هایی که با 
نازک اندیشی زنانه پیوند خورده

اگر در محتوای سفرنامه حج زنان با محتوای سفرنامه های 
مردان، در سفری خاص مانند حج مقایسه به عمل  آید، جدای 
از نکات معرفتی و معنوی مشــترک، دو نکته مهم به عنوان 
تفاوت نگاه بانوان سفرنامه نویس، به چشم می آید. نکته اول 
ریزبینی و ظرافت های زنان در بیان حوادث و شــرایط سفر 
حج اســت و نکته دوم توجه ویژه بانوان سفرنامه نویس، به 
مسائل مربوط به همجنسان خویش است. این توجه به رفتار، 
حاالت و شرایط زنان زائر ایرانی و غیرایرانی را، تقریبا می توان 
در تمام سفرنامه هایی که بانوان از سفر حج نوشته اند، دید. 
توصیف حاالت روحی و مواجهه بانوان زائــر ایرانی با زنان 
زائر از کشورهای دیگر، ارتباط گیری با آنها، توصیف زنان و 
دخترکان سیاه پوستی که در مکه به گدایی مشغول هستند، 
توصیف نحوه نماز و قرآن خواندن زنــان زائر از ملیت های 
مختلف و مقایسه آنها باهم، در کتاب هایی چون »گل ریزان 
معشوق و اشک ریزان عاشق« ســفرنامه حج عصمت عرب، 
»خاطرات ســفر ناشناخته« ســفرنامه حج مریم گوینده و 
»ناودان طال« که حاوی خاطرات حج عمره دانشجویی فاطمه 

کهربایی است، دیده می شود.
در واقع بانوان ســفرنامه نویس با نگاه زنانه و عاطفی خود، 
توانســته اند تصویری جالب از وضعیت فکــری و فرهنگی 
بانوان زمانه خویش را به مخاطب نشان بدهند. حتی از خالل 
سفرنامه های بانوان ایرانی، می توان تفاوت و البته پیشرفت 
فرهنگی ایشان را نیز به وضوح درک کرد. مثال زهرا زواریان، 
از بانوان داســتان نویس و پژوهشگر عرصه ادبیات داستانی 
کشورمان که بیش از 50کتاب و رساله و مقاله دارد، در سال 
۱37۲شمسی به حج تمتع رفته و رهاورد آن سفر برای ما، 

سفرنامه ای شده به نام »شبستان دل«.

زواریان در سفرنامه اش که هم وجه ادبی دارد و هم عرفانی، 
ضمن توصیف حــاالت معنوی همســفران، بــه توصیف 
شــوریدگی بانوان ایرانی پشــت دیوار بقیع می پردازد. اما 
وقتی شروع به توصیف پوشش و حجاب زنان زائر غیرایرانی 
و مقایســه آن با بانوان ایرانی می کند، تکــدر از بی نظمی 
در پوشــش بانوان ایرانی را، می توان از البه الی واژه هایش 
حس کرد. او از پوشش )مانتو و شــلوار( و حجاب یکدست 
و ســفیدرنگ زنان ترکیه تعریف می کند و همچنین از کار 
دســتی )گلدوزی و شــماره دوزی( زنان اندونزیایی، روی 
حاشیه پایین مقنعه های بلندشــان می نویسد و از آن ذوق 
و سلیقه زنانه تمجید می کند. حتی یکدست بودن حجاب 
زنان عرب )چادر و روبنده( را هم، نوعی از نظم پوشش آنها 
می داند. حتی از حجابی که در آن زمان، در میان بخشی از 
بانوان ســنتی ایرانی رایج بوده، شکایت می کند. زیرا در آن 
سال ها بانوانی بودند که زیر چادر خود روسری یا مقنعه سر 
نمی کردند و با اندک غفلتی در رو گرفتن، مو و گردنشــان 
پیدا می شده اســت. به همین ترتیب زواریان، در صفحاتی 
که به توصیف حجاب بانوان کشورهای مختلف می پردازد، 
آرزو می کند که کاش حجاب بانوان زائر ایرانی یکدســت، 
خوش سلیقه و منظم شــود. آن وقت درست برعکس زهرا 
زواریان، مرضیه داوودپور که پزشــکي مشــهدی است و 
در سال ۱385شمســی به ســفر حج تمتع رفته است، در 
سفرنامه اش با عنوان »خانه دوست اینجاست«، از وضعیت 

پوشش بانوان ایرانی با تمجید یاد می کند.
در واقع به دلیل گذشــت زمان و پیشرفت فکری و فرهنگی 
بانوان ایرانی و البته با ابتکار و مدیریت بعثه رهبری در امور 
حج، پوشش ظاهری بانوان زائر ایرانی در حج تفاوت می کند، 
به طوری که داوودپور در سفرنامه حج خود و موقع پرداختن 
به همین موضوع، اطالعاتی به خواننده می دهد که مخاطب 
متوجه می شــود بانوان زائر ایرانی، با پوشــیدن چادرهای 
یکدست و سفید احرام، نظمی مثال زدنی در پوشش نسبت 
به بانوان زائر برخی از کشــورها، در زمان انجام اعمال حج 
پیــدا کرده اند. داوودپــور حتی در برخی از قســمت های 
سفرنامه اش، از نوع حجاب بعضی از بانوان آفریقایی شکایت 

می کند و آن را مناسب فضای حج نمی داند.

زکیه عاقلی؛ تاریخ پژوهنگاه

نمایی از حجاج زن ایرانی در احرام

جــدای از نــکات معرفتــی و معنــوی مشــترک در 

حج نگاشــت های بانــوان، دو نکته مهــم به عنوان 

تفاوت نــگاه زنــان ســفرنامه نویس بــا مــردان، به 

چشــم می آیــد. نکتــه اول ریزبینــی و ظرافت های 

ایشــان در بیان حوادث و شــرایط ســفر حج است 

و نکته دوم توجه ویژه بانوان ســفرنامه نویس، به 

مسائل مربوط به همجنسان خویش. این توجه به 

رفتار، حاالت و شرایط زنان زائر ایرانی و غیرایرانی 

را، تقریبــا می تــوان در تمــام ســفرنامه هایی کــه 

بانوان از سفر حج نوشته اند، مشاهده کرد

رحله یا سفرنامه نویسی حج، سنتی بوده که از هزار سال 
قبل، میان برخی از حاجیان اهل قلم رواج داشــته و 
امروز نیز همچنان ادامه دارد. می توان گفت سفرنامه 
حج ناصرخسرو قبادیانی، نخستین سفرنامه حج به زبان فارسی است که حاوی نکات بسیار جالب توجه 
و بیان کننده تاریخ زمانه اوست. با این همه پس از آن سفرنامه، حج نگاری در میان ایرانیان چندان رونقی 
نداشت، تا دوره قاجاریه. در این دوره است که بسیاری از علما، درباریان و شاهزاده های قجری و دست به 
قلم شده و خاطرات و یادداشت های خویش از سفر حج را نگاشته اند. این روند با کمی رکود، در دوره پهلوی 
هم ادامه پیدا کرد. اما پس از پیروزی انقالب اسالمی و با ازدیاد سفرهای عمره و واجب میان ایرانیان، نوشتن 
سفرنامه حج رشد کمی و کیفی فراوانی پیدا کرد. در مقال ذیل آمده، نگاهی داشته ایم به سیر محتوایی 

سفرنامه های حج ایرانیان، به عنوان یک منبع مهم شناختی در حوزه تاریخ. امید آنکه مفید آید.

انوشه میرمرعشی
روزنامه نگار گزارش

یادداشت های راه سفر، حجیم تر از خود سفر
سفرنامه ها در شکل عام خویش، عالوه بر اینکه یکی از 
منابع مهم شناختی در حوزه مسائل دینی، فرهنگی، 
جغرافیایی و سیاسی است، یک منبع مهم در حوزه تاریخ 
هم هست زیرا سفرنامه نویس، ناخودآگاه ضمن شرح 
حوادث روزگار خــود در دوره حج، اطالعاتی را درباره 
شرایط تاریخی زمانه اش نیز به مخاطب ارائه می کند. 
به طور مثال یکی از تفاوت های عمده ســفرنامه های 
حج دوران قاجار و قبل از آن با سفرنامه های حج امروز، 
تفاوت رویکرد آنها در بیان حوادث مســیر سفر است 
زیرا برعکس امروز که رسیدن به مکه، از نقطه حرکت 
مبدأ »حجاج« با وســایل حمل ونقل امروزی به ویژه 
هواپیما بسیار سهل و سریع انجام می شود، سفر حج 
در گذشته و رسیدن از شهر مبدأ تا مکه، کاری بسیار 
سخت و طاقت فرسا بوده است. به همین علت، عموم 
سفرنامه نویسانی که تا اواخر دوره قاجار سفرنامه حج 
نوشته اند، بخش زیادی از یادداشــت های خود را به 
توصیف مناظر مسیر سفر، از مبدأ تا رسیدن به کعبه 
اختصاص داده اند. اشاره به مخاطرات راه به ویژه وجود 
راهزنان و قطاع الطریق باجگیر، بیان حوادثی که برای 
هم کاروانی ها اتفاق می افتاده، شرح تحمل گرسنگی و 
تشنگی، شیوع بیماری و فوت همراهان و...، ازجمله آن 

سختی ها بوده است.
ایــن مســئله امــا در روزگاری کــه حاجــی باید 
مســیری طوالنــی و ســخت را برای رســیدن به 
خانه خدا طــی می کرده، عجیب نبوده اســت. مثال 
میرزاعبدالحسین خان افشار ارومی )از امرا و نظامیان 
زمان ناصرالدین شــاه قاجار(، بخش اعظم سفرنامه 
حج خود را، به شرح سفر ده ماهه از تهران به قزوین، 
رشت و انزلی و بادکوبه و از آنجا به تفلیس و استانبول 
و سپس ادامه سفر با کشتی به جده و مکه را، به شکل 
یادداشــت های روزانه اختصاص داده اســت. او در 
این سفرنامه به سختی های ســفر و منازل پرخطر 
در مسیر، اشــارات بسیار کرده اســت۱. یا سفرنامه 
همســر عمادالملک )دختر مبارک میرزا از نوادگان 
فتحعلی شاه قاجار( از سفر به عتبات عالیات و مکه و 
مدینه که از دوره ناصرالدین شاه به یادگار مانده است، 
هم نکات بسیار جالبی درباره مخاطرات سفر حج در آن 
دوره، به ویژه ابتالی هم کاروانی ها به انواع بیماری ها و 
فوت ایشان در مسیر و حتی سختی های طاقت فرسای 

سفر با کشتی، از بصره به جده دارد. ۲
همچنین سفرنامه میرســیداحمد هدایتی تولیت 
حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حســنی)ع( که در 
اواخر دوره قاجار یعنی در خــرداد ۱۲99.ش راهی 
سفر حج می شود، هم از این منظر قابل تأمل است. او 
همراه با جمعی از مردمی که قصد زیارت خانه خدا را 
کرده بودند، ابتدا از راه کرمانشاه و قصر شیرین به عراق 
ســفر کرده و پس از زیارت نجف و کربال، کاظمین و 
سامرا، به بصره می رود و با کشتی به سوی جزیره العرب 
حرکت می کند، اما گرفتار شرایط بحرانی کشور عراق 
می شود. هدایتی درباره وضعیت عراق در آن مقطع 
می نویسد: »وضعیت عراق عرب در این اوقات خیلی 
منقلب و از ۲سال قبل تا کنون که تحت اشغال نظامی 
حکومت انگلیس درآمده، هنوز یک صورت رســمی 
به خود نگرفته. قبایل اعراب و سکنه شهرها، همگی 
اظهار نفرت نسبت به دولت مزبور می نمایند و مطالبه 
استقالل می کنند... طیاره های انگلیسی هم برای اخافه 
)ترساندن( اهالی، دائما در هوای عراق جوالن می دهند 
و از شهری به شهر دیگر می روند و هرجا دسته جات 

طاغی ]گروه های مجاهدی که با اســتعمار انگلیس 
می جنگیدند[ را می بیننــد، بمب ریزی می کنند. و 
همین چند روزه در بغداد سه دفعه مصادفه بین اهالی 

با قوای نظامی شد و عده از طرفین مقتول شدند...«.3

فصل مشترک همه سفرنامه ها
با این حال همه سفرنامه نویسان حج، در بیان اعمال 
و مناسک این تجربه شگرف، حتماً اشاراتی به مسائل 
معنوی و دریافت های معرفتی این ســفر داشته اند. 
گرچه باید اذعان کــرد که توجه به امور انفاســی و 
معرفتی در دهه های اخیر بیشتر شده، اما این موضوع 
در سفرنامه های قدیمی هم دیده می شود. به طورمثال 
یکی از قدیمی ترین ســفرنامه های حج، باقی مانده 
از دوران صفوی که نوشــته یک بانوی ایرانی است، 
»سفرنامه منظوم حج بانوی اصفهانی« است. متأسفانه 
درباره هویت نویسنده، اطالعات چندانی در دسترس 
نیست. تنها همین که نامش »شهربانو بیگم« است و از 
سادات اردوباد، اما وی خود را همسر میرزا خلیل یکی 
از منشی های دیوان عالی شاه سلطان حسین صفوی 
معرفی می کند. او در ابتدای سفرنامه منظومش )همه 
سفرنامه به زبان شعر است(، توضیح می دهد که پس 
از فوت همسر عزیزش، نتوانسته غم فراق میرزا خلیل 
را تحمل کند و برای تسکین غم از دست دادن همسر، 
عزم سفر حج می کند. احساسات زنانه، در سفرنامه 
همسر میرزا خلیل موج می زند. او از دیدن چند تن 
از اقوامش در منطقه دولت آباد قزوین، بسیار ذوق زده 
می شــود و یا مثال وقتی در طول ســفر با سختی ها 
و ناامنی هــا منطقه تحت ســلطه عثمانی ها مواجه 
می شود، از ترس ها و اضطراب هایش سخن می گوید و 
حتی چون خیلی به شهر اصفهان عالقه داشته، وقتی 
به شهر حلب )در سوریه امروزی( می رسد و بازارها و 
کوچه و خیابان های آنجا را شــبیه اصفهان می یابد، 

خوشحالی اش را اینگونه بیان می کند:
شبیه اصفهان دیدم حلب را 
به ایران توأمان دیدم حلب را 

این بانــو وقتی به شــهر مکه می رســد، به توصیف 
دیده هایش می پردازد:

به سنگستان کعبه رو نهادند 
غم و اندوه را یکسر نهادند

ز بعد چار فرسخ، پنجم ماه 
نمایان گشت چون مه کعبه اهلل 

سپس شروع به توضیح دادن اعمال حج می کند: 
سحر چون خور برآورد از افق سر 

روان گردیدم از وادی معشر
چو نزد جمره عقبی رسیدم 
عنان محمل خود را کشیدم

به فرمان خداوند یگانه 
نمودم رجم و گردیدم روانه

پس آنگه در منی خرگه تکیدم 
جمل از بهر قربانی خریدم...

عالقه شــهربانوبیگم به خاندان رســول اهلل)ص( در 
اشعارش عیان است. به ویژه وقتی به مدینه می رسد 
و می بیند که در حرم ائمه بقیع بوریا پهن شده است، 
خیلی ناراحت می شود و آرزو می کند که شاه ایران، 

برای آن حرم های مطهر فرش بفرستد: 
ز فرقت شرحه شرحه گشت سینه 

رسیدم تا به نزدیک مدینه 
ز شوق مرقد طه و یاسین 

فراق کعبه قدری یافت تسکین

جــال آل احمــد در خســی در میقــات: 
»آسمان عجب نزدیک و من هیچ شبی 
چنان بیــدار نبوده ام و چنان هوشــیار به 
هیچی. زیر سقف آن آســمان و ابدیت، 
هر چه شــعر که از بر داشتم خواندم. به 
زمزمه ای برای خویــش و هر چه دقیق تر 
توانســتم در خود نگریســتم، تا ســپیده 
دمیــد و دیــدم تنهــا خســی اســت کــه به 
میقات آمــده و نــه کســی و نه میعــادی و 
دیدم که وقت ابدیت است. و میقات در 
هر لحظــه ای و هر جا. و تنهــا با خویش، 
چــرا کــه میعــاد جــای دیــدار توســت بــا 
دیگــری. اما میقــات زمــان دیدار اســت 
و تنها با خویشــتن و دیدم ســفر وســیله 
دیگری است، برای خود را شناختن...«
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تاریخ ایران

تاریخ قشون قاجاریه
کتاب »تاریخ قشــون قاجاریه« 
اثر داریوش شهبازی را انتشارات 

ماهریس منتشر کرده است.
این کتاب به بررســی قشــون 
)ســپاه( ایران پیــش از دوران 
قاجاریــه و پــس از آن با روی 
کارآمــدن آغا محمدخان قاجار 
که توانست ســپاهی قدرتمند 
تشکیل دهد می پردازد؛ هرچند 

قشون آغامحمدخان قاجار با توجه به شرایط اقتصادی و 
اجتماعی که کشور در آن به ســر می برد و به خاطر ضعف 
و بی لیاقتی پادشــاهانی که پس از او روی کارآمدند دوام 
چندانی نیافت و با مرگ خان رو بــه اضمحالل و نابودی 
پیش رفت. نویســنده تاریخ ارتش قاجار را در دستور کار 
خود قرار داده و به بررسی دقیق آن و علل ضعف یا قدرتش 

در دوران پادشاهان این سلسله می پردازد.
در بخشی از این کتاب آمده اســت: »در دوره محمدشاه 
هیچ گونه تحولی در امور نظام و قشون ایران رخ نداد. در 
ابتدای این دوره انتخاب قائم مقام فراهانی به صدراعظمی 
شانس خوبی بود، برای ایران تا او مانند امیرکبیر در امور 
نظام، اصالحاتی پدید آورد، ولی شــوربختانه با قتل این 
مرد بزرگ همه امیدهــا در این ارتبــاط از میان رفت و 
بعد از او نه تنها تحول اصالحی در قشــون ایران به وجود 
نیامد بلکه روند انحطاط قشــون ایران که پس از معاهده 
ترکمانچای آغاز شده بود، ادامه یافت و در بستر زمان این 
نهاد ارزشمند که تضمین کننده استقالل و آزادی کشور 
بود، مانند یخ، قطره قطره آب شد و اندک اندک کوچک و 

کم اثرتر شد...«.

تاریخ

آیینه حال و قال مردمان ادوار
نگاهی به سفرنامه های حج ایرانیان، به مثابه منبعی شناختی
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در شــرق مازندران از حوالی تاالب زاغمرز تا شــرقی ترین قسمت های 
تاالب میانکاله دســت روی هر برگ و میوه ای بکشید ردی از سیاهی بر 
انگشتان تان باقی  می ماند. مردم دیگر تمایلی به خشک کردن لباس ها روی 
بند رخت ندارند، حیاط خانه ها و سقف خودروها و حتی البه الی  موهایشان 
سیاه است و این سیاهی را چند سالی است نیروگاه گازسوز شهیدسلیمی 
نکا بر سرشان می ریزد. تجهیزات این نیروگاه برای فعالیت با گاز طراحی و 
ساخته شده است، اما چند سالی است که به جای گاز در همه فصول سال 

از سوخت مازوت در آن استفاده می شود.
ماجرای مازوت سوزی نیروگاه نکا از ســرمای سراسری دی ۱۳۸۶ آغاز 
شد. شدت سرما و یخبندان به حدی باال بود که کشور و به ویژه مازندران 
دچار بحران تأمین گاز شــد. در نتیجه برای برخی واحدهای نیروگاهی 
ازجمله نیروگاه نکا مجوز مازوت سوزی صادر شد و تا به امروز این مجوز 

برقرار مانده است.
ساکنان اطراف این نیروگاه، بارها به آسیبی که ذرات باقیمانده از سوخت 
مازوت بر ســامت و محصوالت کشاورزی شــان وارد می کند، اعتراض 
کرده اند، ولی راه به جایی نبرده اند. مینا دهقان پور، از ســاکنان روستای 
زاغمرز در مورد این اعتراضات به همشهری می گوید: بیش از 5سال است 
که مسئوالن نیروگاه به بهانه اینکه دســتگاه های گازسوز خراب شده، 
مازوت می سوزانند. قبل تر فقط در زمستان به بهانه افت فشار گاز این کار را 
می کردند، ولی االن در همه فصول سال روزی ۸تا ۱0میلیون لیتر مازوت 
سوزانده می شود. سیاهی مازوت سوزانده شــده روی برگ سبزی های 
باغچه حتی با چشم غیرمسلح هم قابل رویت است. هر روز هم ایوان خانه 
را بشوییم باز کف پاهایمان سیاه می شود؛ معلوم نیست درون بدن مان چه 
وضعی باشد. سال هاست اعتراض می کنیم، ولی هیچ مسئولی گوشش 

بدهکار نیست.
خانواده او باغدار هستند و سال ها پیش بخشی از زمین های کشاورزی 
خود را برای عبور خط لوله گاز به دولت دادند به این امید که زمینه های 
توسعه در منطقه فراهم شود، ولی حاال برای پرتقال و نارنگی هایشان 
هم مشتری پیدا نمی شود. او می گوید: روی برگ  میوه های باغ های 
ما الیه ای از ســیاهی نشســته و محصوالتمان با لک و خرابی به بار 
می نشینند؛ در نتیجه مشــتری نداریم و بازار را از دست می دهیم. 
محصوالت ما را بسیار پایین تر از قیمت بازار می خرند. خواهرش، زیبنده 
دهقان پور که عضو هیأت علمی بازنشسته مؤسسه اصاح و تهیه بذر 
و نهال اســت با تأیید تأثیر مخرب مازوت بر محصوالت کشاورزی به 
همشهری می گوید: اگرچه سوخت گاز هم عوارض زیست محیطی به 
منطقه و مردم تحمیل کرده، ولی آنچه مازوت بر سر کشاورزی، سامت 
مردم و محیط زیست منطقه وارد آورده بسیار شدید تر است و باید هر 
کدام به صورت مستقل بررسی شوند. به نظر می رسد این منطقه کم کم 

سکونت پذیری خود را از دست بدهد.
حر منصوری، فعال محیط زیست و مدیر انجمن دیده بان میانکاله با نام 
بردن حداقل 22روستای این منطقه و جمعیت ساکن در این مناطق به 
همشهری می گوید: این سکونتگاه ها در کمتر از ۱0کیلومتری نیروگاه 
گازسوز شهیدســلیمی نکا قرار دارند؛ درحالی که این نیروگاه به صورت 
شــبانه روزی بین ۸تا ۱0میلیون لیتر از آلوده ترین نوع مازوت را مصرف 
می کند. براساس آخرین سرشماری های در دسترس که بعضا 20سال 
پیش انجام شده جمعیتی حدود ۳7هزار نفر در وسعت 22هزار هکتاری 
اطراف ایــن نیروگاه زندگی و میــزان قابل توجهــی از برنج، ماهی های 
گرمابی و دریایی، مرکبات، گندم، هلو، هندوانه، صیفی و لبنیات کشور 
را تامین می کنند که امروز همگی متاثر از ضربه بهداشــتی و اقتصادی 

سوء بهره برداری از این نیروگاه گازی قرار گرفته اند.
با یک حساب سرانگشتی و حداقلی، اگر روزی 5میلیون لیتر مازوت هم 

سوزانده شود، در سال دود یک میلیارد و ۸25میلیون لیتر مازوت بر سر 
ساکنان و اکوسیستم منطقه ریخته می شود.

اداره کل محیط زیست مازندران بارها به مصرف سوخت مازوت در 
این نیروگاه اعتراض کرده  و از مســئوالن آن خواسته  که سیستم 
کنترل آلودگی هــوا در کارخانه نصب کنند، اما آنهــا یا گفته اند 
گران است و پول نداریم و تحریم هســتیم یا گفته اند گاز نداریم. 
این اظهارنظر ها در شرایطی گفته می شود که برخی مسئوالن این 
استان به شــدت به دنبال احداث کارخانه پتروشیمی در میانکاله 

هستند و معتقدند که برای پتروشیمی کمبود گاز نداریم.
علی اکبر یداللهی، معاون محیط زیست انســانی اداره کل حفاظت 
محیط زیست مازندران چندی پیش گفته بود که با کمتر از 20میلیارد 
تومان می توان ســامانه کنترل آلودگی را در نیروگاه نصب کرد. او به 
جلسه ای در خانه صنعت و معدن مازندران اشاره کرد که در آن اعام 
شد یک شــرکت تقاضای دریافت یک میلیون مترمکعب گاز دارد و 
نماینده شرکت گاز در جلســه اعام کرد که امکان تأمین گاز برای 
این شرکت وجود دارد. حرف مسئوالن محیط زیست و مردم منطقه 
این است که »اگر گاز هست چرا به نیروگاه داده نمی شود؟ اگر هم گاز 
کم داریم، چرا برای صنایع جدید مجوز صادر می شود؟« او می گوید: 
طرح اجرا می شــود و بعد که گاز به اندازه کافی نبــود، اگر حفاظت 
محیط زیست قصد جلوگیری از مازوت سوزی آن را داشته باشد، عامل 

پیشگیری از توسعه معرفی  می شود.
حاال عطاءاهلل کاویان، مدیرکل جدید حفاظت محیط زیست مازندران 
در نخستین واکنش رسمی به مازوت سوزی در نیروگاه نکا گفته است: 
»طرح موضوع حذف کامل مازوت نیروگاه در نخستین جلسه کارگروه 
کاهش آلودگی هوای اســتان، مبنی بر تامین سوخت گاز نیروگاه و 
حذف کامل مازوت در سطح وزارت نیرو صورت پذیرفت.« به گزارش 
اداره کل محیط زیست اســتان مازندران، او گفته است: »با توجه به 
لزوم تشدید پایش و ســنجش میزان آلودگی منتشرشده از نیروگاه 
در شرایط مازوت ســوزی، ضمن الزام نیروگاه به انجام خوداظهاری 
دوره ای، ســنجش مســتقیم گازهای آالینده خروجی از دودکش 
نیروگاه نیز به صورت مستمر توسط کارشناسان این اداره کل انجام 
و پیگیری های قانونی از طریق مراجع ذیربط در جهت الزام نیروگاه 
به نصب سیســتم های کنترل آلودگی هوا صورت گرفت. در جلسه 
۳۱خرداد امسال نیز که در محل نیروگاه نکا و با حضور مدیرعامل این 
واحد برگزار شده بود، مقرر شد تا براساس زمانبندی به تدریج مازوت 
حذف و سوخت گاز جایگزین آن شود. نیروگاه نیز متعهد شد تا با تامین 
اعتبار مورد نیاز، سیســتم کنترل آلودگی هوا را نصب کند تا میزان 
گازهای خروجی به حدود استاندارد مجاز زیست محیطی برسد. این 
اداره کل تا حصول نتیجه نهایی، پیگیری های الزم را ادامه خواهد داد.«

نقل قول خبر

 مهران روز گذشته برای چندمین بار در هفته های 
اخیر با دمای 5۱درجه در کنار اهواز گرم ترین شهر 
ایران لقب گرفت؛ همین شهر گرم اما طی هفته های 
آینده میزبان تعداد زیادی از زائران عتبات عالیات 
خواهد بود که به مناسبت ســوگواری اربعین خود 
را پیاده یا ســواره به عراق می رســانند. با توجه به 
نزدیک بودن این مناســبت و همچنین گرمای هوا 
که پیش بینی می شــود طی روزهای آینده افزایش 
هم یابد، مسئوالن این شهر مرزی در تکاپوی ایجاد 
زیرســاخت هایی برای تســهیل پیاده روی  اربعین 
هستند. ایجاد سایه بان، نصب آب سردکن و تامین 
برق پایدار از مهم ترین اقداماتی است که در دستور 

کار ایامی ها قرار گرفته است.

ایجاد 19هزارمتر مربع سایه بان 
حســن بهرام نیا، اســتاندار ایام در جریان بازدید 
از پایانه برکت مرز مهران تأکید کــرده بود در این 
پایانه با توجه به گرمای هوا بیش از ۳0هزار مترمربع 
ســایه بان نیاز اســت. پیش از این اعام شده بود 
ساخت 4هزار متر ســایه بان در پایانه برکت و شهر 
مهران با 40درصد پیشرفت فیزیکی در حال انجام 
و ساخت ۱۱هزارو700متر دیگر در محدوده پادگان 
پنج تن آل عبا و پایانه مرزی مهران در مرحله تجهیز 
کارگاه است. فرماندار مهران در گفت وگو با روزنامه 
همشهری با بیان اینکه برای اربعین امسال ۱9هزار 
مترمربع سایه بان ایجاد خواهد شد، گفت: پیش بینی 
ما این است که اربعین امسال روزانه تا 400هزار نفر 
زائر از مرز عبور کنند و از این رو به دلیل گرمای هوا 
در حال رایزنی با طرف عراقی هســتیم تا بتوانیم با 
افزایش تعداد گیت های خروجی از توقف جمعیت 
در پایانــه جلوگیری کنیم. علی عباس شــفیعی با 
بیان اینکــه از خود مهران تا پایانــه مرزی به طول 
۱2کیلومتر 24آب سردکن تعبیه می شود، می گوید: 
این آب سردکن ها با اعتبار ۸5میلیارد تومان تامین 
خواهد شد تا زائران مشکلی از این نظر نداشته باشند.

به گفته وی، در این مســیر حدود ۳00ســرویس 
بهداشتی هم از سوی شهرداری، ستاد فرمان اجرایی 
امام)ره( و ســایر دســتگاه ها تعبیه خواهد شد. در 
پارکینگ اربعین نیز ۶آب سردکن و در داخل شهر 
مهران 2آب سردکن تعبیه می شود. همچنین، مخزن 

بتنی ۱00مترمکعبی، چاهک پمپاژ و 4۳00متر خط 
انتقال این پروژه نیز قرار است تا پایان تیرماه از سوی 

آب و فاضاب به بهره برداری برسد.

فعالیت استان های معین 
فرماندار مهران تأکید می کنــد بخش زیادی از کار 
تامین زیرســاخت ها در این شــهر مرزی برعهده 
استان های معین است؛ ترانشــه برداری و تعریض 
مسیر ایام به مهران در محدوده رودخانه کنجانچم 
برعهده لرستان، قزوین، زنجان و البرز و مسئولیت 
پشتیبانی از اجرای پروژه دوربرگردان کمربند شرقی 
شهر ایام برعهده تهران، آذربایجان غربی و قم قرار 
گرفته است. ایمن سازی پرتگاه های مسیر ملکشاهی 
به مهران از سوی مازندران، ساخت پل های محدوده 
تعریضی کنجانچم و پل صلواتی از ســوی گلستان 

و خراسان شــمالی  و ایمن سازی مســیر مهران به 
دهلران از سوی استان مرکزی انجام خواهد شد.

شفیعی در این باره توضیح می دهد: از ابتدای امسال 
استاندار دستگاه های اجرایی مرتبط را برای فراهم 
کردن زیرساخت های اربعین بسیج کرد، استان های 
معین هم پای کار آمده اند و در حال فعالیت هستند 
تا عاوه بر تامین امکانات، کل مسیر ایام- مهران را 

به صورت چهاربانده داشته باشیم.

برپایی 3بیمارستان صحرایی 
برپایی بیمارستان صحرایی بخشی از کاری است که 
پیش از این هم در مهران اجرا شده بود و امسال نیز 
قرار است با ۳بیمارستان صحرایی دنبال شود. برپایی 
این بیمارستان ها یکی از اقداماتی است که برعهده 

ستاد اجرایی فرمان امام )ره( گذاشته شده است.

فرماندار مهران در این باره نیــز اظهار می کند:  این 
بیمارستان ها در مسیر مهران تا پایانه مرزی ایجاد 
خواهند شــد، زیرا در خود شــهر بیمارستان امام 
حســین )ع( را داریم که امکانات آن با کمک وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی برای اربعین 
امسال تکمیل خواهد شد. به گفته شفیعی، هم اکنون 
برای ایجاد بیمارستان صحرایی از سوی ستاد اجرایی 
فرمان امام )ره( یک مکان حدود ۳-2هزار مترمربعی 
در پایانه مرزی درنظر گرفته شده و 2بیمارستان دیگر 
احتماال از ســوی ارتش جمهوری اسامی و وزارت 

بهداشت برپا خواهد شد.
گرما و شیوع وبا در عراق مهم ترین دغدغه مسئوالن 
مهران در حوزه بهداشت و سامت است که فرماندار 
در این باره تصریح می کند:  بیماری وبا طبق گزارش ها 
در استان های دیالی، سلیمانیه و واسط دیده شده 
اســت.حتی طی چند روز گذشــته یکی دو مورد 
مشکوک در مهران داشتیم که آزمایش ها را به تهران 

ارسال کردیم و خوشبختانه نتیجه منفی بود.
او تأکید می کند تردد روزانه تا 400هزار نفر کنترل 
بیماری را کمی سخت می کند، اما حوزه بهداشت و 
درمان با بررسی موردی و رندومی حتما این موضوع 

را مدیریت خواهند کرد. 

مهران،آمادهمیزبانیاززائراناربعینمیشود
پیش بینی می شود امسال بیش از 4 میلیون نفر از مرز مهران به مناسبت اربعین تردد کنند

  نیروگاه نکا روزانه ۸تا ۱0میلیون لیتر مازوت می سوزاند و با باال گرفتن اعتراض ها به تأثیرات 
محیط زیستی و تهدید سامت، معاون محیط زیست مازندران خبر از حذف تدریجی مازوت از سوخت نیروگاه داد

پایان مازوت سوزی در نکا

سیده زهرا عباسیگزارش
روزنامه نگار

عکس خبر

سد آبشینه همدان در آستانه نابودی

 سد خاکی آبشینه که در ۱۵کیلومتری شرق همدان واقع شده است 
یکی از منابع مهم و حیاتی ذخیره و تامین آب استان همدان به 

شمار می رود. تنش های آبی، خشکسالی، گرمای هوا و باال رفتن 
 مصرف آب، این سد را در مرحله بحرانی و در آستانه نابودی 

قرار داده است./ منبع ایرنا

همدان

عدد خبر

 تأکید استاندار البرز 
بر ساماندهی بافت  فرسوده 

اســتاندار البرز گفــت: شــهرداری ها و مدیران 
مربوطه باید طرح کامل و جامعی برای ساماندهی 

بافت های فرسوده استان ارائه دهند.
به گزارش ایسنا، مجتبی عبداللهی با بیان اینکه 
باید توجه ویژه ای به نوســازی و مقاوم ســازی 
بافت های فرسوده اســتان صورت گیرد، افزود: 
بافت های فرســوده و ناکارآمد شــهری مستعد 
بروز حوادث مختلفی هستند و از این رو ضرورت 
دارد که برای ســاماندهی آنها اقدامی جدی در 
دستور کار قرار گیرد. وی ادامه داد: شهرداری ها 
و شوراهای اسامی شهر باید مشوق هایی مانند 
پروانه ســاخت رایگان و تســهیات ویژه برای 
ســاماندهی بافت های فرســوده بــرای مردم و 

انبوه سازان درنظر بگیرند.
عبداللهــی گفت: شــهرداری ها بایــد با کمک 
انبوه سازان و دفاتر تســهیل گری در بافت های 
ناکارآمد شــهری نسبت به آگاه ســازی مردم از 

مخاطرات این بافت ها اقدام کنند.
وی با بیان اینکه شهرداری ها و مدیران مربوطه 
باید طــرح کامــل و جامعی برای ســاماندهی 
بافت های فرسوده اســتان ارائه دهند، ادامه داد: 
ضروری اســت همه ساخت و ســازها به صورت 
مرحله به مرحله با تأیید نظام مهندســی استان 
انجام شــود. عبداللهی با بیان اینکه شهرداری ها 
باید در ایجاد پارکینگ هــای عمومی و طبقاتی 
در اســتان زمین مناســبی را اختصاص دهند، 
گفت: باید مکان مناسبی توسط شهرداری کرج 
برای ســتاد فرماندهی مدیریت بحران اســتان 

اختصاص یابد.

خبر کوتاه 

رئیــس شــرکت گاز شهرســتان کهگیلویــه 
گفت: گازرسانی به ۶۰روستا در بخش های 
چاروســا و دیشــموک در حــال اجراســت. 
بــه گــزارش فــارس، مســعود یداللهــی  
افزود: اعتبــار هزینه شــده بــرای این طرح 
۸۲۰میلیــارد ریال اســت. به گفتــه وی، در 
این عملیات گازرسانی، ۳۲روستا در بخش 
دیشموک و ۲۸روســتا در بخش چاروسا از 

نعمت گاز طبیعی برخوردار می شوند.

60 
روستا

کهگیلویه و بویر احمد

حضــرت  شــهادت  ایــام  بــا  همزمــان 
جواداالئمــه)ع( بیــش از ۸۰۰زائر پیــاده در 
قالب ۱۴کاروان وارد مشــهد می شــوند. به 
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سخنگوی 
جمعیــت خدمتگــزاران زائــران پیــاده امــام 
رضــا)ع( گفــت: ایــن کاروان ها از ســبزوار، 
شیراز، اصفهان، نیشابور، فریمان و ۳شهر 
کربال، نجــف و کاظمیــن روز شــهادت وارد 

مشهد می شوند.

14 
کاروان
خراسان رضوی

البرز

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان از 
کاهش ۳۱درصدی حجم مخازن سدهای 
استان خبر داد. به گزارش ایسنا، داریوش 
حسن نژاد اظهار کرد: ۳۴درصد از مخازن 
ســدهای لرســتان پــر اســت. وی با اشــاره 
بــه آخریــن وضعیــت مخــازن ســدهای 
لرســتان تصریــح کــرد: حجــم کل مخــزن 
ســدهای مــروک، ایوشــان، تنــگ هالــه، 
خان آباد، کزنار و حوضیان ۲۰۸.7۱میلیون 

مترمکعب است.

31 
درصد

لرستان

تردد فقط به صورت کاروانی
2سال محدودیت تردد به دلیل شیوع کرونا موجب شــده امسال افراد بسیاری برای زیارت 
عتبات عالیات به مهران مراجعه کنند. در حالی  که سال گذشته 50هزار نفر از این مرز عبور 
کردند امسال پیش بینی تردد بیش از 4میلیون نفر هم شده است. نکته مهم در اربعین امسال 
تردد فقط به صورت کاروانی است؛ نه ایران و نه عراق اجازه تردد به صورت فردی را از پایانه های 

مرزی نخواهند داد.

مکث

زان
یرو

د ف
یا

ی/ م
هر

مش
س: ه

عک

خبر روز

ضرغامی در باکو: گردشــگری راه 
مقابله با تروریسم و ضامن امنیت است

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که برای حضور 
در اجاس وزرای گردشگری کشورهای اسامی به باکو، پایتخت 
آذربایجان سفر کرده است گردشگری را به عنوان نرم افزار مقابله 
با تروریسم در کشورهای اســامی خواند و از وزرای گردشگری 
کشورهای اسامی خواست ترویج گردشگری خانواده محور را در 

دستور کار قرار دهند.
به گزارش وزارت میراث فرهنگــی، عزت اهلل ضرغامی با تأکید بر 
اینکه عقب ماندگی تاریخی گردشگری در کشورهای اسامی با 
هم افزایی جبران می شود، گفت: در سال های اخیر، گردشگری به 
یکی از بخش های پرشتاب و نیروی پیشران رشد اقتصادی در دنیا 
بدل شده و تا قبل از همه گیری کرونا، سفر و گردشگری به صورت 
مستقیم، غیرمستقیم و القایی یک شــغل از هر 4شغل جدید، 
 GDP ۱0درصد از ۳۳۳میلیون شغل موجود و بیش از ۱0درصد از

جهان را به خود اختصاص داده بود.
ضرغامی ادامه داد: گردشگران بین المللی بالغ بر ۱.۸ تریلیون دالر 
را در مقاصد مورد بازدید خود هزینه کردند و این یعنی ۶.۸درصد 
از کل صادرات جهان که بی شک، آثار اقتصادی گردشگری نقش 

مهمی را در ایجاد اشتغال و رفاه در جوامع محلی ایفا می کند.
او   ادامه داد: در جهانی به ســر می بریم که تعــداد فزاینده ای از 
کشورهای عضو سازمان همکاری های اسامی قربانی افراطی گری، 
تجاوز و تروریسم بوده اند. ابزارهای امنیتی و نظامی به تنهایی برای 
رویارویی با تروریسم کافی نیستند و برای مقابله با این پدیده نیاز 
نرم افزاری ویژه حس می شــود. این نرم افزار چیزی نیست جز 
گردشگری؛ چراکه می تواند راه را برای تعامل بیشتر ملت ها هموار 
سازد و صلح، ثبات و امنیت را برای منطقه و جهان به ارمغان آورد.

عزت اهلل ضرغامی اعام کرد: کشورهای عضو سازمان همکاری 
اسامی از ظرفیت ها و قابلیت های باالیی در زمینه انواع مختلف 
گردشگری نظیر گردشگری دینی و زیارتی، گردشگری سامت، 
طبیعت گردی و بوم گردی، گردشــگری فرهنگی، گردشگری 
ورزشی، گردشگری دریایی، گردشــگری خوراک و... برخوردار 
هستند؛ بنابراین این کشورها باید سهم بیشتری از گردشگران 

بین المللی را به خود اختصاص دهند.
او گفت: براســاس آخرین داده های موجود، تــا قبل از پیدایش 
ویروس کرونا تنها 250میلیون از یک میلیــارد و 400میلیون 
گردشگر بین المللی جهان از کشورهای عضو سازمان همکاری 
اسامی بازدید کرده اند؛ از این رو، تمام اعضای OIC باید نهایت 
تاش خود را برای معرفی ظرفیت های گردشــگری در ســطح 
جهانی و تشویق شهروندان خود به بازدید از کشورهای یکدیگر 
به کار ببندند. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ادامه 
داد: در حقیقت با فراهم سازی »گردشگری در دسترس« به ویژه 
بسته های سفر ارزان قیمت به عنوان یکی از مصادیق آن، می توان 
گردشــگری خانواده محور را که همواره مورد تأکید آموزه های 

اسامی بوده است در میان کشورهای عضو ترویج داد.
ضرغامی گفت: وزرای گردشگری کشورهای اسامی می توانند 
دست در دست یکدیگر به توســعه و رونق گردشگری در جهان 
اســام کمک کنند و از این طریق شــاهد امنیت، ثبات، صلح، 

شکوفایی و رفاه جامعه باشیم.

محمدرضا بهرامن 
رئیس خانه معدن ایران 

گردشــگری معدنــی راه جدیــد کســب 
جاذبه هــای کشــورها به منظــور جذب 
اســت.  ســرمایه گذار  و  توریســت 
امروز این مهــم مورد توجه کشــورهای 
و  گرفتــه  قــرار  جهــان  معدن خیــز 
کشــورهای زیــادی از ایــن ظرفیــت 
شناخته شــده به عنــوان راهــی جدیــد 
بــرای کســب درآمــد و جذب گردشــگر 

بهره می برند.

مصطفی فاطمی
مدیرکل دفتر توسعه گردشگری 

داخلی 
میــــــــراث فرهنگی،  وزارت  هــدف 
گردشــگری و صنایع دســتی تنــوع  
بخشــیدن بــه موضــوع گردشــگری و 
 تجربه گــرا کــردن این  حــوزه اســت. در 
همین راستا برنامه ریزی برای تشکیل 
۴۹میــز تخصصــی در قالــب ۱۳کمیته 
ملــی در حــال انجام اســت. ایــن طرح 
هم اکنون تحت عنوان میزهای استانی 

نیز در حال اجراست.

به همــراه قطعاتی از ســفال، شیشــه، 
هــاون ســنگی  مهره هــای ســنگی، 
کاوش  در  صدف تراش خــورده  و 
نجات بخشــی محوطه ۱۰۶حوضه سد 
چم شیر گچســاران، شناســایی شد.با 
توجه به احتمال مغروق شدن محوطه 
پــس از آبگیــری ســد، مســتندنگاری 
دقیق یافته های کاوش شده انجام شد.

3 
دوره معماری 

آذربایجان شــرقی، آذربایجان غربــی، 
اردبیل، زنجان، قزوین و کردستان در 
فهرست پروژه های توسعه گردشگری 
منطقــه شــمال غرب کشــور توســط 
آژانــس همکاری هــای بین المللــی 
ژاپــن )جایــکا( قــرار گرفته اند تــا طرح 
جامع گردشــگری این منطقه توسط 
بــا همــکاری معاونــت  ژاپنی هــا و 

گردشگری نوشته شود.

 6 
 استان

عدد خبر

زهرا رفیعیگزارش
روزنامه نگار

 مازوت چیست؟
مازوت یا نفت کوره ازجمله ترکیب های نفت خام است 
که کیفیت پایین و ویســکوزیته )چسبناکی( باالیی 
دارد و به عنوان سوخت در بسیاری از موتورها، چراغ ها، 
گرمکن ها و کوره ها استفاده می شود. ورود مازوت و سایر 
نفت های کوره به محیط زیست آثار مختلفی را به همراه 
دارد. بخشی از این مواد، زمانی که به خاک یا آب های 
سطحی می رسند، تبخیر می شوند و بخشی از آن به دلیل 
نشت مخازن نگهداری، آب و خاک را آلوده می کنند. 
مواد شیمیایی تبخیر شــده می توانند بر اثر تابش نور 
خورشید به ترکیبات آالینده دیگر تبدیل شوند یا بر اثر 
فعالیت قارچ ها و باکتری های داخل آب یا خاک تا بیش 
از یک دهه در محیط زیست باقی بمانند. بنزن، تولوئن و 

زایلین ازجمله این ترکیبات سمی هستند.

مکث
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