یکشنبهداغکشتی

گالتیه؛ مدیر پروژه پاریس

در مسابقات انتخابی تیم ملی ،ستارههایی
چون یزدانی ،قاسمپور و زارع به مصاف
حریفان مدعی میروند

سرمربی جدید نیمار را میخواهد،
سیستم را به3دفاع تغییر میدهد و
اقتصادی بازی نخواهد كرد

20

19

مهاجرت معکوس

موج بازگشت لژیونرها به لیگ برتر ،به شوق
دیدهشدن و حضور در تیم ملی .محبی
تازهترین نمونه برای این اتفاق است

تیتر یک

غول کش!

18
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شگفتی؛ ایران و لهســتان هر دو در بازی اول از
هفته ســوم لیگ ملتهای والیبال شگفتیساز
شدند؛ ایرانیها با پیروزی و لهستانیها با شکست!
نه خوشبینترین ایرانــی انتظار پیروزی از تیم
ملی در بازی با لهستان را داشت و نه بدبینترین
لهستانی پیشبینی باخت تیمش را میکرد.
این نخستین بار نیست که والیبال ایران لهستان
را شکست میدهد .در 25بازی قبلی 2تیم ،ایران
در 9بازی برنده بوده .اما پیروزی دهم در شرایط
خاصتری بهدست آمد .تفاوت ایران و لهستان در
تعداد مدالهایی است که لهستان از بازیهای
المپیک ،قهرمانی جهان و از همین لیگ ملتها
دارد .تفاوت در تعداد بازیکنانی است که لهستان
در لیگهای معتبر جهان دارد ،در تعداد بازیکنان
نامی و ...با درنظر گرفتن این تفاوتهاســت که
پیروزیهای ایران در مقابل این تیم همیشه برای
طرفداران والیبال خوشــایندتر از پیروزیهای
دیگر اســت ولی این پیروزی به 2دلیل اهمیت
بیشتری دارد .بازی سهشنبه در سالن گدانسک
لهستان برگزار شد ،ســالنی پر از تماشاگر .دوم
اینکه تیم ایران با تغییراتی که داشــت ،شروع
خوبی در لیگ امسال نداشت .هر چند تیم ملی
قبل از بازی با لهستان از 8بازی 4بازی را برده و در
شروع هفته دوم صدرنشین آن هفته یعنی آمریکا
را شکست داده بود ،با این حال تیم قابل اعتمادی
پخش زنده
نبود .شکست مقابل ژاپن و بازیهای نهچندان
دلچسب هفته اول و شکستهای یکی در میان
در هفته دوم ،این ذهنیت را ایجاد کرده بود که
تیم در هفته ســوم کار سختی دارد ،بهخصوص
در بازی اول با لهســتان که بعد از فرانسه ،تیم
دوم جدول بود .اما سهشنبهشب بازیکنان همه
را غافلگیر کردند .بازی با شکست ایران در ست
اول شروع شــد .تا نیمههای ست دوم امیدی به
پیروزی تیم نبود ولی از همان شــروع میشــد
لیگ ملتهای والیبال
گفت که بازیکنان با پختگی بیشــتری به زمین
آمدهاند .سرویسها بهتر از بازیهای قبل شد،
ایران
سرعتی
زن
ها بازی بهتری به نمایش گذاشتند
16:30
ایتالیا
و «دریافت» که نقطهضعف همیشگی بود ،نقطه
قوت تیم شــد .در این بازی میشد به تکتک
بازیکنان نمره قبولــی داد ،از میالد عبادیپور
کاپیتان گرفته تــا محمدرضا حضرتپور لیبرو.
چه اصلیها و چــه تعویضیها در مقابل نامهای
بزرگ لهســتان درخشــیدند .حتی فنیها به
برنامه بازی
کادر فنی ایران هم نمره بیشــتری از کادر فنی
لهســتان دادند .بهروز عطایی و دستیارانش هر
چند با نقدهایــی همراه بودنــد بهخصوص در
ست دوم و زمانی که لهستان 7امتیاز جلو افتاد
و انتظار بیشــتری از مربیان میرفت ولی با این
حال عملکرد آنها بیشتر مورد تأیید بود تا گربیچ.
صحبتهای گربیچ بعد از باخت تیمش هم خیلی
حرفهای بهنظر نمیرسید« :گاهی اوقات تیمی
که در جدول از حریف پایینتر است و شاید این
لیگ ملتهای والیبال
امکان را نداشته باشد که به مرحله نهایی صعود
جمعه  17تیر 1401
کند ،با تمام رویاهای خود بازی میکند و اینرؤیا
انگیزه فوقالعادهای بــه بازیکنان میدهد ».این
ایران
حرفهای او شاید به واقعیت نزدیک باشد اما برای
19:30
مربی تیم بازنده بیشتر شبیه توجیه است .گربیچ
اسلوونی
در این بازی ترکیبش را تغییر داده بود ،ترکیبی
که جواب نداد و او را مجبور به اعتراف کرد« :این
شنبه  18تیر 1401
مسابقه درس والیبالی به من داد که باید بازیکنان
را بهتر بشناسم .وقتی حریف خوب بازی میکند
صربستان
ما هم باید به خوب بازی کردن ادامه دهیم ».این
19:30
نخستین بازی تیم ملی لهســتان با مربیگری
ایران
گربیچ مقابل تماشاگران خودشان بود.
انتخاب ســتاره بین بازیکنان ایران سخت بود.
امیرحسین اسفندیار ،هم با دریافتهای خوبی
که داشت دل هواداران را برد ،هم سرویسهای
خوبی زد و هــم اینکه بیشــتر از همه بازیکنان
امتیاز
گرفت؛
21امتیاز.
میــالد
عبادیپور هم
بهترین چهــره زمین بود .او بــا مدیریت داخل
زمیــن ،دریافتها و ســرویسهایش حریف را
جام جهانی -افتتاحیه
آزار داد .امین اســماعیلنژاد که از شروع لیگ
یکی از بهترینهای تیم ایران بوده و در بیشــتر
دوشنبه  30آبان 1401
بازیها امتیازآورترین ،در بازی با لهستان نمایش
بینظیری داشت .چهکسی تصور میکرد روزی
سنگال
در ســت پنجم بازی ایران و لهســتان ،تابلوی
13:30
امتیازات ،نتیجه 2-12را به نفع ایران نشان دهد.
هلند
در این 10امتیاز اســماعیلنژاد از خط سرویس
تکان نخورده بود .امیرحســین توخته و مهدی
جلوه ،سرعتیزنهای ایران هم بهتر از بازیهای
قبل بودند .عملکرد محمدطاهر وادی پاســور
تیم هم قابلقبــول بــود .او در جاهایی که نیاز
بود به بازی ســرعت داد و این هوشــمندیاش
دلگرمکننده بود.
آمار بازی میگوید لهســتان در همه فاکتورها
نســبت به ایران برتری داشــت .در حمله آنها
جامجهانی -گروه B
60امتیاز گرفتند و ایــران 56؛ آنها 12امتیاز از
دوشنبه  30آبان 1401
دفاع داشــتند و ایران 5امتیاز؛ همچنین امتیاز
آنها از ســرویس 10بود و امتیاز ایران  .9اما در
انگلیس
اشتباهات ،لهستان بیشتر از ایران امتیاز از دست
16:30
داد .ایران 22اشتباه داشت و لهستان 41اشتباه.
ایران
بعضیها پیروزی ایران را نتیجه همین اشتباهات
لهستان میدانند.
جمعه  4آذر 1401
بازی اول تمام شــد و ایران 3بازی مهم دیگر در
پیش دارد .ایران امشــب با ایتالیــا بازی میکند
ولز
که ظهر دیروز در صدر جدول بود .صربســتان و
13:30
اسلوونی هم حریفان بعدی هستند؛ 3بازی سنگین
ایران
بعد از یک پیروزی شــیرین .ایــران میتواند در
سه شنبه  8آذر 1401
3بازی به پیروزی برسد؟ گرفتن امتیاز از لهستان
کاری نشــدنی بود که شــد ولی تیم برای صعود
به امتیازات بیشتری نیاز
ایران
ادامه در
صفحه18
دارد8 .تیم اول به مرحله
22:30
آمریکا
بعد میروند و اگر ایران بتواند جایگاهش را حفظ
کند ،مهمترین کار را انجام داده است.

روز مانده تا
جام جهانی

شهادت حضرت امام محمدباقر علیهالسالم را تسلیت میگوییم

شماره بعدی روزنامه همشهری ،دوشنبه 20تیرماه منتشر میشود

روز مانده تا
لیگبرتر

تیم

این
را
میخواستیـم

تيم ملي واليبال ايران با نمايشي
شگفتانگيز و غيرمنتظره
لهستان را در خانهاش شکست
داد و اميدها را براي صعود به
مرحله بعد بيشتر کرد

صفحه17

دستاوردهای
پلیس در پنجاه و
هفتمینطرحرعد

بیمه و اینترنت رایگان برای 3دهک
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8صفحه راهنما ويژه تهران

5000تومان
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وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از اختصاص اینترنت رایگان
برای 3دهک اول درآمدی خبر داد

HAMSHAHRI

موسیقی باید
امیدواری ببخشد

سيدحسامالدین سراج ،نوازنده و
خواننده موسیقی ایرانی ،از حال و
هوای هنر در این روزها میگوید

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت :مجلس ۶۰۰۰میلیارد تومان
برای بیمه رایگان اختصاص داده است

5نفر از هنرمندانی
که موسیقی سنتی را
زنده نگه داشتهاند

صفحه 21و22

صفحه9

ایران ،مطالبه
فرابرجامی ندارد

استقبال تهران از سرمایهگذاران

1078

مجرم
در تهران دستگير شد.

امیرعبداللهیان ادعای آمریکاییها
را درباره زیادهخواهی ایران رد کرد

480سرمایهگذار در همایش فرصتهای سرمایهگذاری شرکت کردهاند
300هزار میلیارد تومان حجم منابع مالی سرمایهگذاری در پروژههااست

صفحه2

چرا کرونا دوباره
جهش کرد؟

22

باند
مجرمانه منهدم و متالشی شد.

کمشدن رعایت پروتکلها مهمترین
دلیل روند صعودی کروناست

80

پاتوق
اراذل و اوباش پاكسازی شد.

209

خودرو
و موتور مسروقه کشف شد.

صفحه6

3

یادداشت

محسن مهدیان؛ مدیرعامل

صفحه5

دادهنما

مهدی سعیدی؛ کارشناس مسائل سیاسی

گرافیک :مهدی سالمی

آمار و ارقام تولید و مصرف برق در ایران
 357.8تراوات ساعت

 337.2تراوات ساعت

میزان رشد نسبت به سال 2021
رشد  6.4درصدی

متوسط رشد در 10سال گذشته
 4.3درصدی

میزان تولید برق در سال 2021

میزان تولید برق در سال 2020

ساعات اوج مصرف
ساعات

ساعات

 19تا 22

 12تا 16
بیشترین مصرف برق لوازم خانگی

5000

وات
سرمایشمرکزی

2500

وات
لباسشویی

1800

وات
اتوبخار

اهدای خون = اهدای زندگی
1000

وات
سماوربرقی

1000

2400

وات
کولر گازی

1200

وات
سشوار

وات
پلوپز

900

2000

وات
ظرفشویی

1000

وات
جاروبرقی

وات
مایکروفر

500

وات
چرخگوشت

صفحه12

صفحه2

صفحه7

کابینه جانسون در آستانه فروپاشی است

سقوط آزاد بوریس جانسون

اعتمادآفرینی
در گرو تحقق وعدهها
آنچه در این نوشــتار مورد تأکید اســت توجه به این
حقیقت است که امید به یک مجموعه آن زمانی حاصل
خواهد شــد که اعتماد به آن مجموعه حاصل شده باشد؛ لذا هر اقدامی که موجب
بیاعتمادی شود ،درنهایت امید را در جامعه تضعیف میکند.
حدود یک سال است که حجتاالســام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی با کسب
رأی اعتماد 18میلیونی ملت ایران بر مسند قدرت اجرایی کشور تکیه زده ،است.
اعتماد مردم به آقای رئیسی برآمده از پیشینه مثبتی بود که او در مدیریت دستگاه
قضا و آستان قدس رضوی برجای گذاشته بود و امیدی را برای حل مشکالت کشور
در دلها ایجاد کرد.
در این میان دشــمنان ملت ایران با همه توان به میدان آمدنــد تا از همان فردای
انتخابات ،امید ملت را به ناامیدی بدل سازند .این سناریو در طول ماههای اخیر با
شگردهای مختلفی دنبال شده و فضای مجازی را بستری برای فضاسازی خود قرار
داده است .در این میان دولت انقالبی نیز باید هوشمند باشد تا از یکسو با اقدامات
امیدآفرین توطئههای پیدرپی دشمن را خنثی کند و از دیگر سو از هرگونه اقدامی
که موجب سوءاستفاده دشمن در این مسیر خواهد شد نیز بپرهیزد .در این میان
امیدآفرینی با تحقق وعدههای دولت انقالبی گره خورده است که در مسیر تحقق
آن باید به چند نکته توجه کرد:
دادن وعدهها در عرصههای مختلف اقتصادی ،فرهنگی و سیاســی یکی از
1
راهکارهای امیدآفرینی در مردم است ،اما این امر وقتی مؤثر خواهد بود که
معطوف به عمل باشد و امکان تحقق آن در زمان موعد ممکن شود ،وگرنه اگر با بدقولی
درآمیزد ،دقیقا نتیجه عکس خواهد داد؛ لذا از دادن وعدههایی که امکان تحقق عملی
آن وجود ندارد باید بهشدت پرهیز کرد .متأسفانه در طول سالهای اخیر وعدههای
فراوانی توسط مسئوالن داده شده که در عمل به دالیل متعددی عملیاتی نشده است.
در این میان یا از ابتدا دادن وعدهها اشتباه بوده و مبتنی بر واقعیت و محاسبات دقیق
داده نشده و امکان تحقق آن وجود نداشته است یا آنکه در مسیر تحقق ،موانعی ایجاد
و موجب شده کار به ثمر نرسد .متأسفانه مسئوالن ذیربط تالش نکردهاند تا بهدرستی
نسبت به چرایی عدمتحقق وعدهها به افکار عمومی توضیح قانعکنندهای بدهند و بابت
این رخداد عذرخواهی کنند .دولت انقالبی نیز امروز در معرض این آفت قرار دارد و
متولیان امر باید نسبت به وعدههایی که به ملت میدهند متعهد باشند و بدون دقت
نظر و کار کارشناسی شده از دادن وعده بپرهیزند.
یکی از راهکارهای امیدآفرینی مبتنی بر تحقــق وعدهها ،پرهیز از انجام
2
توامان چندین فعالیت و پروژه است که گاه امکان فازبندی آنها و آغاز پروژه
جدید پس از اتمام پروژه قبلی ممکن نیست .این امر موجب میشود تا زمان اتمام
پروژهها محدود و تالش و فعالیت مجموعههای مختلف بیشتر و بهتر نمایان شود؛
ضمن آنکه بــه نوعی از هزینههای غیرضروری نیز کاســته میشــود و به نوعی با
صرفهجویی روبهرو می شویم.
یکی دیگر از الزامات فرایند اعتمادســازی و تحقق وعدهها ،داشتن نظام
3
اولویتها در دولت اســت .اگر اولویتها در پیشروی دولت تعریف نشده
باشد ،بدون شک در مواجهه با انبوه مشکالت و مسائل در عرصه حکمرانی ،با نوعی
سردرگمی ،کوتهبینی و بیتدبیری در عملکرد دولت مواجه خواهیم بود که حاصل
آن خشک کردن ریشههای اعتماد مردم است.
یکی از آفاتی که در ســالیان متمادی برای افکار عمومی آزاردهنده بوده
4
است ،نامعلوم بودن زمان پایان پروژههایی است که
ادامه در
صفحه2
معموال با آب و تاب افتتاح میشوند ،اما فرایند تداوم و اجرایی
کردن آنها با نوعی بالتکلیفی همراه بوده و زمان مشخصی برای پایان آنها تعیین و
اعالم نشده است.

ديدار با كارآفرين نمونهاي كه براي
 250نفر شغل ايجاد كرده است

ی امروز
ویژهها 

نگاه

این بی حجابی
آن بی حجابی نیست!
این بی حجابی آن بی حجابی نیست!
برداشتن روســری در خیابان معنی اش چیست؟
ماجرای کشف حجاب نسبت به گذشته تغییر کرده است .در ظاهر نمانید .از قضا
با یک پدیده نوظهور مواجهیم.
ما پیشتر نیز با پدیده بیحجابی مواجه بودیم .اما...
بدحجابی در تاریخ جمهوری اســامی اگرچه یک نقص محسوب می شود اما
برآمده از بی حیایی و خدای ناکرده بی عفتی نیست .برآمده از غرب پسندی های
عرفی گرایانه است .به همین دلیل است که رهبرانقالب تاکید داشتند بدحجابی
یک نقص است اما معیار نهایی برای قضاوت افراد نیست.
چه بسا دختران بدحجابی که هم انقالبی اند و هم اهل معنویت؛ هرچند گرفتار این خطا.
اما از این خطا تا آن خطا فاصله بسیار است .کدام خطا؟
ما با یک پروژه سیاسی مواجهیم .لذا نوع مواجهه با این خطای سیاسی از جنس
آن خطای فرهنگی نیست .خطای سیاسی برخورد امنیتی می طلبد و خطای
فرهنگی مواجهه آموزشی و فرهنگی.
از کدام خطای سیاسی حرف میزنیم؟
موضوع کشف حجاب را یکبار دقیق شویم.
معنی کشف حجاب یعنی ایستادن مقابل احکام؟ از این هم باالتر چون ممکن
است برخی المذهب یا شل مذهب باشند .یعنی ایستادن مقابل قانون؟ از این هم
باالتر چون ممکن است کسی این قانون را قبول نداشته باشد.
برداشتن حجاب ایستادن مقابل دموکراسی و جمهوریت است .یعنی چه؟
اکثریت این کشور مسلمانند .اسالم دین غالب است .حجاب از احکام دینی است.
پس به حکم دموکراســی باید به حقوق اکثریت احترام گذاشت .ممکن است
بگویید حجاب اختیاری است .بی حجاب و باحجاب باید آزاد باشند .این حرف
ظاهر قشنگی دارد اما قرائت دیگری از تقابل خشن با دموکراسی است.
چون ایستادن مقابل قانون است .حجاب الزام قانونی است نه اجبار .اخیرا یک
حرف جدیدی باب شده اســت که« :مگه زمان رضا خان قانون کشف حجاب
نبود؟ پس چرا مقابله کردید؟» پاسخ خیلی روشن است .قانون حجاب با قانون
کشف حجاب یک تفاوت عمیق و البته ســاده دارد .قانون کشف حجاب قانون
برآمده از دیکتاتوری بود ولی قانون حجاب برآمده از اراده مردم است .رضا خان با
دیکتاتوری مقابل دین مردم ایستاد ،مردم هم مقابلش ایستادند.
برگردیم به بحــث اصلی .با پدیــده نوظهوری مواجهیم .پدیــده ای که هدف
نهاییاش ایستادن مقابل اکثریت مردم است .به همین دلیل گفته می شود کشف
حجاب سیاسی است .ظاهر یکی است .اما فاصله معنادار است .این بی حجابی آن
بی حجابی نیست .ما با جمعیتی بسیار محدود مواجهیم که خواسته یا ناخواسته
با کشف حجاب مقابل جمهور مردم ایستادهاند.
ماجرای کشف حجاب ابزار جدید تقابل با اکثریت مردم است .به همین دلیل است
که یک خبرنگار فراری از ایران که این روزها کارمند مواجب بگیر سفارت آمریکا
شده است با صراحت می گوید هدف از کشف حجاب براندازی است و الغیر.

جهش اجارهبهاي مسكن در کشورهای جهان باعث شده دولتها براي مهار قيمتها دست بهكار شوند

مردم به «ساخت
ايران» اعتماد دارند

توافقات ایران و قطر
در مسیر اجرا

تقالي جهان براي كنترل اجار ه مسكن

مسیر  10کیلومتری برای جشن غدیر

«مهمونی۱۰کیلومتری عید غدیر» از ساعت 18تا  22از چهارراه ولیعصر تا پارک وی برگزارمیشود

عكس :همشهري /امیر پناهپور

1989

كاالی
مسروقه كشف و ضبط شد.

صفحه21

استعفای  2نفر از مهمترین وزرای کابینه بوریس جانسون،
ضربه کاری تازهای به دولت بحرانزده انگلیس وارد
کرده است« .ساجد جاوید» وزیر بهداشت و «ریشی
سوناک» وزیر دارایی انگلیس به فاصله چند دقیقه
از یکدیگر اســتعفای خود را به جانسون اعالم
کردند .استعفای این دو وزیر در پی عذرخواهی
مفتضحانه جانسون درباره رسوایی اخیر یکی از
اعضای کلیدی حزب محافظهکار رخ داده است...

7
به بهانه 51ساله شدن فرهنگ معين

نگاهي به زندگي ارباب واژهها

فرهنگ فارسی معین معروف به فرهنگ معین یکی از فرهنگهای
لغت یکزبانه نامدار و بارز به فارسی است .نویسنده این فرهنگ
محمد معین و ناشــر آن مؤسسه انتشــاراتی امیرکبیر
(در تهران) است« .ویرایش متوســط» این فرهنگ
نخستینبار در تیرماه ســال ۱۳۵۱پس از درگذشت
دكترمحمدمعینوباکوششدكترسیدجعفرشهیدی
انتشار یافت .فرهنگ فارسی معین در6مجلد تدوین
شده و بارها ،در ایران به چاپ رسیدهاست...

13
خاطرهبازی با ناصر ابراهیمی

مهدیطارمیرادربوشهرکشفکردم

نام ناصر ابراهیمی با رویدادهای تلخ و شیرین فوتبال ایران در
نیم قرن گذشته عجین است .درست است که ناصرخان در
بیشتر مواقع مرداول نیمکت پرماجرای تیمهای ملی و
باشگاهی نبوده و در قامت کمک مربی فعالیت کرده اما
اهالی فوتبال میدانند که او به گردن سوپراستارهای
فوتبال ایران حق دارد .در روزهایی که برخی مربیان
ایرانی برای نشستن روی تیمهای بزرگ سر و دست
میشکستند...

15
محمدعلی گرایی این بار به قصد طال راهی مسابقات میشود

طلسم برنز را میشکنم

محمدعلی گرایی دارنده 3مدال برنز جهان و طالی بازیهای
آسیایی جاکارتا حدود 2ماه پیش از ناحیه رباط صلیبی پا دچار
مصدومیت شدید شد و نتوانســت در تورنمنت ایتالیا
کشتی بگیرد .محمدعلی گرایی در المپیک توکیو
تا یکقدمی مدال رفت ولی نتوانست دست پر به
ایران برگردد .هرچند او در المپیک به مدال نرسید
ولی شهرت جهانیاش با اجرای فن سنجاب پرنده
روی حریف کروات ،بیش از پیش شد...

20

20

2

پنجشنبه  16تیر 1401
شماره 8539

دولت

قضایی

رئیسی :مردم شاهد نتیجه
سرمایهگذاریها خواهند بود

آخرین وضعیت جاسوسان
فرانسوی و سرانجام اختالس 5هزار
میلیاردی بانک دی

خبر

سرمایهگذاری 20میلیارد
دالری در طرحهای وزارت نفت
وزیر نفت در حاشیه جلسه چهارشنبه هیأت دولت
گفت :با شروع کار دولت سیزدهم ،دولت مردمی و
وزارت نفت طی این ۱۱ ،۱۰ماهه بالغ بر  ۲۰میلیارد
دالر قرارداد و تفاهمنامه در بحث سرمایهگذاری در
بخشهای باالدست و پاییندست نفت در حوزههای
پتروشیمی ،صنایع پاالیشــگاهی و حوزه گاز امضا
کرد .جواد اوجی با بیان اینکه از میدان نفتی آزادگان
که بزرگترین میدان نفتی مشــترک ایران است،
روزی ۱۹۰هزار بشــکه تولید میشود ،گفت :با این
سرمایهگذاری طی چندســال آینده ظرفیت تولید
نفت ایران از این میدان به ۵۷۰هزار بشکه نفت خواهد
رسید .به گزارش ایسنا ،اوجی اضافه کرد :بستهای که
دولت به اتفاق وزارت نفت پروژههــا را تعریف کرد
۲۵میلیارد دالر است که روز گذشته ۷میلیارد دالر
آن با امضای تفاهمنامه و با حضور آقای رئیســی و
معاون اول ایشان امضا شد ،هفته آینده نیز دومین
آن با عنوان پتروپاالیشگاه شهید قاسم سلیمانی در
استان هرمزگان با ۳۰۰هزار بشکه امضا خواهد شد
که بالغ بر  ۱۰میلیارد دالر سرمایهگذاری دارد و توان
ما را در بحث ظرفیت پاالیشــگاهی افزایش خواهد
داد .بهگفته او «قطعا این اقدامات میتواند از بحث
تورم جلوگیری کند و نقدینگی افسارگسیختهای را
که در سطح جامعه وجود دارد ،به سمت مولدهای
اقتصادی ،تولید و پروژههایی که اولویت و نیاز کشور
است ،هدایت کند».

خبرهای کوتاه

شمخانی به ایروان میرود

نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شــورایعالی امنیت ملی در
چارچوب سفرهای برنامهریزی شده به کشورهای منطقه قفقاز،
امروز به دعوت رســمی آرمن گریگوریان ،دبیر شورای امنیت
ملی ارمنستان به جمهوری ارمنستان میرود .به گزارش ایسنا،
علی شمخانی در این ســفر عالوه بر دیدار و گفتوگو با همتای
ارمنســتانی خود با نیکول پاشینیان ،نخســتوزیر ارمنستان
نیز دیدار و پیرامون مســائل دوجانبه ،منطقهای و بینالمللی
گفتوگو خواهد كرد .دریابان شمخانی پس از ارمنستان به برخی
کشورهای دیگر در منطقه قفقاز نیز سفر خواهد کرد.

اظهارات منتسب به معاون اول رئیسجمهور
تکذیب شد

سخنگوی دولت ،روز گذشته در واکنش به اظهارات منتسب به
محمد مخبر ،معاون اول رئیسجمهور مبنی بر اینکه بازنشستگان
را صرفا مصرفکننده خطاب کرده و افزایش حقوق این قشر را
شامل بار مالی سنگین برای دولت دانسته ،گفت :این اظهارات
به هیچوجه هیچ تناسبی با اظهارنظرهای آقای مخبر در جلسه
هیأت دولت و در هیچ جلس ه دیگری ندارد .برخی اوقات شایعاتی
در فضای مجازی یا برخی رســانهها مطرح میشــود که حتی
نقلکننده آن شایعات هم مشخص نیست .از همکاران رسانهای
خواهش میکنم اخبار را از مراجع رسمی دولت جویا شوند .به
هیچ وجه در هیچیک از جلسات هیچ مبحثی که حتی نزدیک
به این مضمون باشد هم مطرح نشده است .علی بهادری جهرمی
گفت :برعکس این ماجرا ،پیــرو ماموریتی که رئیسجمهور به
معاون اول دادند تا حمایت حداکثری از جامعه بازنشســتگان
محترم انجــام دهند ،هم رئیسجمهور حساســیت ویژهای در
حمایت حداکثری ممکن از بازنشستگان داشتند و هم معاون اول
تمام تالش خود را برای اندیشیدن راهکارها و تدابیر قانونی در
ظرف منابع مالی موجود انجام دادند تا بتوان حمایت حداکثری
را از بازنشستگان محترم به عمل آورد.

نشست بهمنماه  1400باقری و مورا در وین

افزایش و تسریع در سرمایهگذاری داخلی و خارجی بهوضوح دستور
کار جدی دولت سیزدهم پس از ریلگذاری و تحرک دیپلماسی
همسایگی شــده اســت .براســاس گزارش پایگاه اطالعرسانی
ریاستجمهوری ،سیدابراهیم رئیسی به فرصت استفاده از خط
اعتباری و نیز سرمایههای داخلی و خارجی برای رشد سرمایهگذاری
درکشور،توسعهصنعتواجرایطرحهایمشترکبادیگرکشورها،
ازجمله پیگیری و اجرای کریدور رشت -آستارا و ادامه آن از طریق
جمهوری آذربایجان اشــاره و بر تســریع در پیگیری توافقهای
انجام شده بین ایران و دیگر کشــورها از سوی وزارت امور خارجه
و دستگاههای مربوطه تأکید کرد .او با اشاره به امضای تفاهمنامه
۷میلیارد دالری توسعه میدان نفتی مشترک آزادگان ،این اقدام را
یکی از شاخصهای مهم اتکا به توان داخلی و استفاده از سرمایهها
و نقدینگی موجود در کشور و هدایت آن به مسیر رونق تولید خواند
و گفت :اگر نقدینگی در امر رونق تولید بهکار گرفته شود ،رشد آن
باعث نگرانی نخواهد بود .این نقدینگی سرگردان است که باعث تورم
و نابسامانیهای اقتصادی در کشور میشود .با امضای این تفاهمنامه
که گامی مهم در مسیر تالشهای دولت برای افزایش سرمایهگذاری
در امر رونق تولید است ،شرکتهای بزرگ اقتصادی بهعنوان جریان
پیشران اقتصاد کشور ،فعال شدهاند و مردم در آینده نزدیک ثمرات و
نتایج این اقدامات را شاهد خواهند بود.

پاسخ امیرعبداللهیان به بازی منزوی ساختن ایران در مذاکرات:

مطالبه فرابرجامی مورد ادعای آمریکا نداریم

سرنوشــت گفتوگوهای احیای
برجام عمــا بــا مخالفخوانی و
برجام
بازگشت به عقب آمریکا یک پرده
مبهمتر از مرحله مذاکرات دوحه قطر شده است.
مذاکرات هفتم و هشتم تیرماه امسال ایران و آمریکا
با پافشــاری مذاکرهکننده آمریکا بر پیشنویس
مذاکرات وین متوقــف ماند و یک هفته بعد طرف
آمریکایی اعالم کرده بــرای دور بعدی مذاکرات
برنامهای ندارد .گفتوگوهای غیرمستقیم دوطرف
تاکنون نتیجه مدنظر ایران برای دریافت تضمین
منافع اقتصادی ایران در احیای توافق و جلوگیری
از تکرار عهدشــکنی آمریکا در برجام را به همراه
نداشته اســت .حضور انریکه مورا ،معاون مسئول
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگکننده
مذاکرات نیز نتوانسته گرهی از مذاکرات باز کند.
مطالبات عمومی و رســانهای درخصوص روایت
ایران از آنچه مذاکرات دوحه را به توقف کشــاند
در جریان دیدار روز گذشــته وزرای امور خارجه
ایران و قطر ابعاد روشــنتر قضیه را بهدست داد.
حسین امیرعبداللهیان در جریان نشست خبری
خود با محمد بن عبدالرحمن آلثانی پاسخ طرف
آمریکایی در تالش برای معرفــی ایران بهعنوان
منفعل مذاکرات را داد و گفت :برای رســیدن به
توافقی خوب ،قــوی و پایدار مصمم هســتیم و
برخالف برخی ادعاهای رسانهای طرف آمریکا ،ما
هیچگونه مطالبه زیادهخواهانه و هیچگونه مطالبه
فرابرجامی مورد ادعای آمریکا را نداریم .مطالبات
ما کامال در چارچوب توافق ســال  ۲۰۱۵اســت.
اگر در حوزهای طرف آمریکایی احساس میکند
موضوعی فرابرجامی اســت ما درون گفتوگوها
به طرف آمریکایی تأکید کردهایم براســاس آنچه
در ماههای گذشته در مذاکرات وین رخ داد ،بارها

طرفهای غربی اعــام کردند« :هــر آنچه را که
مانع نفع اقتصادی ایران از برجام بشود ،از میان بر
خواهند داشت».
امیرعبداللهیان ادامه داد« :در گفتوگوهای اخیر
در دوحه یک موضوع اساســی که بــر آن تمرکز
کردیم بحث تضمین مؤثر از سوی آمریکا در حوزه
هر آن چیزی است که بخواهد نفع کامل اقتصادی
ایران از برجــام را تحتتأثیر قــرار دهد؛ بنابراین
خواســته و مطالبه ما زیادهخواهانه نیست ،اما در
مسیر اخذ تضمینها هستیم .آمریکا باید متعهد
باشد که جمهوری اسالمی ایران از مزایای کامل
توافق سال  ۲۰۱۵برخوردار خواهد شد .این چیزی
اســت که تاکنون طرف آمریکایی نتوانسته ما را
نســبت به تحقق آن مطمئن کند .بار دیگر تأکید
میکنم ما حسننیت داریم ،ما اهل مذاکره منطقی
و در این مسیر جدی هستیم».
امیرعبداللهیان در جریان این نشســت خبری از
میزبانی دولــت قطر برای گفتوگوهــای ایران و
نماینده اتحادیه اروپا و گفتوگوهای ســهجانبه
غیرمســتقیم هفته گذشــته در دوحه قدردانی

کرد و گفت :هماهنگیهای خوب و نقش سازنده
و تالشهــای امیر قطر و وزیر امــور خارجه برای
تسهیل و پیشرفت گفتوگوها قابل توجه بود و در
مسیر بازگشت همه طرفها به تعهداتشان گامهای
مثبت و سازندهای را همواره از طرف دوستانمان در
دولت قطر شاهد هستیم.
بازی مقصریابی و اجماعسازی آمریکا

سیاســت خارجی دولت ســیزدهم برای تداوم
مذاکرات برجامی،بر هدف جلوگیری از تبلیغات
طرف آمریکایــی در مقصــر جلــوه دادن ایران
متمرکز بوده است .طرف آمریکایی با برنامهریزی
مشهودتری نسبت به گذشــته یارگیری از سمت
اروپاییها و اجماعســازی در تشــدید فشارهای
سیاســی و فنــی هســتهای را دنبــال میکند.
گفتوگوی تلفنی 2شــب قبل امیرعبداللهیان با
جوزپ بورل ،مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا
بر مبنای نمایش اراده ایران برای ادامه گفتوگوها
اســتوار بود .او در توییت خود پــس از این تماس
تلفنی نوشت« :با جوزپ بورل گفتوگوی تلفنی

ضرورت روایتگری فعال در مذاکرات

روز سهشنبه رابرت مالی ،نماینده آمریکا در مذاکرات در گفتوگو با رادیو ملی آمریکا (انپیآر)
مذاکرات دوحه را موقعیتی «از دســترفته» توصیف کرد و گفت« :اتحادیه اروپا بهعنوان
هماهنگکننده مذاکرات قصد داشت دستکم یک تالش دیگر بکند؛ بنابراین هر دو طرف را به
دوحه دعوت کردند به این امید که ایرانیها تمایلی از خود نشان دهند ،اما بهنظر میرسد آنها
قادر به ارائه پاسخی نیستند ».مالی در مورد اظهارنظر عبداللهیان که گفته بود ایاالتمتحده
آمریکا موضع اخیر خود را تکرار کرد ،گفت اتحادیه اروپا بهعنوان هماهنگکننده ،طرحهای
مفصلی از آنچه بهنظرشان نتیجهای عادالنه بود ،روی میز قرار داد ».مالی درباره حضور ایران
در مذاکرات مدعی شده« :اگر آنها آماده نبودند چرا به دوحه آمدند؟» بهنظر میرسد با روایت
درست از آنچه تاکنون اتفاق افتاده و همچنین باز کردن دروغها و زیادهخواهیهای آمریکاییها
در دیپلماسی فعال دولت سیزدهم در هفتههای پیشرو ،حرکت طرف آمریکایی در ارائه چهره
منزوی و منفعل از ایران در مذاکرات شکســت خواهد خورد و از آسیبپذیری بیشتر جسم
نیمهجان برجام مقابل تحرکات آمریکاییها و رژیم صهیونیستی جلوگیری میشود.

مکث

داشــتم .توافق تنها بر مبنای درک مشــترک و
رعایت منافع متقابل ممکن اســت .برای رسیدن
به یک توافق قوی و پایدار ،مسیر مذاکرات را ادامه
میدهیم .آمریکا باید مشخص کند خواهان توافق
است یا بهدنبال تکرار یکطرفه خواستههای خود.
هر دو همزمان با هم ممکن نیست».
جوزپ بورل نیز درباره این گفتوگو توییت کرد:
«دوباره با حسین امیرعبداللهیان ،وزیر امور خارجه
ایران گفتوگو کردم .اگر خواستار حصول توافق
هستیم ،اکنون نیاز به تصمیمگیری است .توافق
هنوز امکانپذیر اســت ،اما فضای سیاسی برای
احیای برجام ممکن است بهزودی محدود شود».
این گفتوگوی تلفنی پاسخی به پالس منفی روز
سهشــنبه آمریکا در مذاکرات محسوب میشد.
ند پرایس ،ســخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا
در یک کنفرانس خبری گفــت« :ما در مرحلهای
هستیم که عدمپیشرفت یعنی عقبگرد» و اینکه
«زمان ،اکنون بسیار مهم است؛ زیرا این توافق تا
ابد روی میز نخواهد بود ».پرایــس با بیان اینکه
هنوز نشســت دیگری برنامهریزی نشده ،مدعی
شــد« :ایاالت متحده متعهد به یافتن راهی برای
بازگشــت متقابل به برجام اســت ».او با اشاره به
اینکه «توافقی روی میز است که با کمک متحدین
اروپایی بهعنوان میانجی ،چند ماه اســت تقریباً
نهایی شــده» افزود« :اما در ماههای اخیر به جای
اینکه ایران بــه تبعیت از برجــام بازگردد بهطور
مستمر خواستههای بیارتباط مطرح کرده و طرح
موضوعاتی خارج از چارچوب برجام نشان جدی
نبودن است ».پرایس گفت که براساس آنچه دولت
بایدن بهطــور غیرمســتقیم از متحدین اروپایی
شنیده مشــخص نیســت که ایران چنین «عزم
سیاسی» داشته باشد.

همزمان با سفر وزیر خارجه قطر به تهران اتفاق افتاد

توافقات ایران و قطر در مسیر اجرا
سیاست همسایگی دولت سیزدهم ،ترافیک سفر
دیپلماتها و مقامات منطقهای در تهران را به همراه
دیپلماسی
داشته اســت .در یک هفته گذشــته وزرای امور
خارجه آذربایجان و قطر مهمان محوطه تاریخی میدان مشق تهران
بودند و با مقامات ایران دیدار و گفتوگو داشتند .ایجاد ظرفیتهای
جدید اقتصادی در همکاری با همســایگان بخش عمده تعامالت
سیاست خارجی دولت سیزدهم طی کمتر از یک سال فعالیت بوده
است .یک هفته پس از میزبانی مذاکرات برجامی ایران ،آمریکا و
نماینده اتحادیه اروپا در قطر ،روز چهارشنبه وزیر امور خارجه قطر
در تهران یکبار دیگر بر آمادگی این کشور برای گسترش مناسبات
با تهران تاکید کرد .تعامالت دیپلماتیک ایران و قطر از اسفندماه
سال گذشته و با سفر سیدابراهیم رئیسی به این کشور وارد مرحله
جدیتری شــد .شــیخ تمیم بن حمــد آلثانی ،امیــر قطر نیز
۲۲اردیبهشــتماه در پاسخ به دعوت ســیدابراهیم رئیسی سفر
یکروزهای به تهران داشــت و با مقامات کشور دیدار و گفتوگو
کرد.
براساس گزارش ایرنا ،حسین امیرعبداللهیان ،وزیر امور خارجه در
دیدار روز چهارشنبهخود با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی ،همتای
قطری خود گفت :در حوزه مناسبات دوجانبه قبل از هر چیز مراتب
قدردانی خــود را از عبدالرحمن آل ثانی بهدلیــل هماهنگیهای
خوب روز سهشنبه بین مقامات ورزشی کشور ما با مقامات ذیربط
برگزارکننده مسابقات جامجهانی فوتبال در جامجهانی قطر اعالم
میکنم .خوشــبختانه توانســتیم از زمان دیدار روسای 2کشور،
کارگروههایی را فعال کنیم و برخی از هماهنگیهای ضروری که هم
برای تسهیل ورزشکاران و فوتبالیستهای ما و هم برای مشارکت
طرفداران تیم ملی در مسابقات جامجهانی در قطر الزم بود که انجام
شود تا شب سهشنبه پیگیری شده و به نتایج خوب و رضایتبخشی
در سایه همکاری موجود میان مقامات فنی 2کشور رسیدیم.
امیرعبداللهیان همچنین با اشــاره به برخی مشــکالت مراودات
کنسولی بین 2کشــور گفت :برخی از تجار ما در گذشته با مشکل
اقامت طوالنیمدت در دوحه مواجه بودند که این مسئله در جریان
سفر روسای جمهور 2کشور در دستور کار قرار داشت .خوشبختانه
در گفتوگوهای روز جاری ما از زبان وزیر امور خارجه دولت قطر این
موضوع مورد تأکید قرار گرفت که از این به بعد مشکلی برای اقامت

در نشســت خبری هفتگی ســخنگوی قوه قضاییه ،سرنوشت
پرونده 2جاسوس فرانسوی دستگیر شده ازسوی وزارت اطالعات،
آخرین وضعیت پرونده حمید نوری در سوئد و نیز حکم پرونده
شبکه موسوم به میرکاظمی از محورهای مهم سؤاالت خبرنگاران
بود .مسعود ستایشی در پاسخ به سؤالی درخصوص پرونده سرقت
از بانک ملی گفت :پرونده این سرقت اکنون در ناحیه  ۳۴دادسرای
عمومی انقالب ویژه سرقت در حال رســیدگی است .رئیس و
معاون بانک سرقت شــده تفهیم اتهام شدند و قرارهای تأمینی
مناسبی برای آنان صادر شده است2 .متهم نیز متواری هستند
که اقدامات الزم برای استرداد آنها انجام شده است.
برخی در داخل با 2جاسوس فرانسوی همکاری میکردند

ستایشی به ماجرای دستگیری2جاسوس فرانسوی دستگیرشده
از سوی وزارت اطالعات اشاره کرد و گفت :ضابط خاص به این
پرونده ورود کرده و اقداماتی برای کشــف جرم صورت گرفته
و پرونده در مرحله دادسراســت .تحقیقات در این مرحله واجد
شرایط محرمانگی است .در این مرحله مشخص شده برخی در
داخل به این افراد مراجعه کردهاند و این موضوع سبب شده است
برای آنها گرفتاریهایی ایجاد شود .وی اضافه کرد :اگر عناصری
در داخل بخواهند در راستای جریان استکبار حرکت کنند ،بدون
شک با آنها برخورد میشود.
ورود جدیتر وزارت خارجه به پرونده حمید نوری

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه و در پاسخ به سوالی درباره آخرین
وضعیت پرونده حمید نوری در سوئد ،با اشاره به وضعیت حمید
نوری گفت :این فرد 2سال و  ۸ماه در انفرادی بود و وضعیت بینایی
وی بسیار وخیم اســت و باید به چشمپزشــک مراجعه کند که
منع میشــود .قاضی پرونده محدودیتها را لغو میکند ،اما این
محدودیتها نهتنها رفع نشده ،بلکه تشدید نیز شده است .ستایشی
با بیان اینکه این اقدام نقض فاحش حقوق زندانیان و حقوق بشر
اســت ،افزود :اجازه مالقات به خانواده حمید نوری داده نشده و
ارتباطات وکال هم با ایشان محدود شــده است .وزارت خارجه با
جدیت پیگیر وضعیت این ایرانی در زندان سوئد است .معتقدیم
دولت سوئد مسئول این اقدامات ضدانســانی است و باید به این
وضعیت پاسخ دهد.
مقصران حادثه قطار مشهد  -یزد

آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده حادثه قطار مشهد  -یزد سؤال
دیگری بود که ستایشی در واکنش به آن گفت :از افرادی ازجمله
رئیس قطار ،لوکوموتیوران و همراهــش و راننده بیل مکانیکی
تحقیق شده است .پرونده به کمیسیون تحقیقات راهآهن ارجاع
شده و افرادی که امکان آزادی با قرار وثیقه را داشتند ،از زندان
آزاد شدهاند .ســخنگوی قوه قضاییه به آخرین وضعیت پرونده
مؤسسات مالی و اعتباری کاسپین و فرشتگان نیز اشاره کرد و
گفت :در شعبه  ۲دادگاه ویژه جرایم اقتصادی این دو پرونده در
حال رسیدگی است .برای 7نفر در این پرونده به اتهام اخالل در
نظام اقتصادی حکم صادر شده است .به گفته ستایشی ؛«قاضی
پرونده در دادنامه ،تدابیری اتخاذ کرده که مبین این اســت که
مالباختگان به حق خود برسند و مبالغی که بهعنوان فوقالعاده
پرداخت شده از محل اموال و داراییهای متهمان تادیه شود».
ماجرای اختالس از بانک دی

ستایشی در پاسخ به ســؤالی مبنی بر اینکه رئیس بنیاد شهید
و امور ایثارگران اخیرا ً از وقوع اختــاس 5هزار میلیارد تومانی
در مجموعه بانک دی پرده برداشــته اســت و آیــا در اینباره
پروندهای تشــکیل شده است یا نه ،گفت :نســبت به بانکی که
زیرمجموعه بنیاد مورد بحث اســت پروندهای مطرح بوده که با
صدور کیفرخواست این پرونده به شعبه  ۱۵دادگاه کیفری یک
تهران ارسال شده و قضات شعبه نسبت به موضوع نقایصی مطرح
کردند که به ناحیه  ۲۸دادسرای کارکنان دولت عودت داده شده
و انتظار میرود بعد از رفع نقص برای رسیدگی در اختیار قاضی
قرار گیرد.

اعتمادآفرینی
در گرو تحقق وعدهها

طوالنیمدت تجار ایرانی در کشور دوست و همسایه قطر نخواهد بود.
همچنین در زمینه تسهیل حملونقل و تسهیل مشکالتی که بهدلیل
شرایط کرونایی برخی از لنجداران ایرانی با آن مواجه بودند ،گفتوگو
کردیم و امیدوار هستیم در آینده نزدیک شاهد رفع این مشکالت
و مباحثی که نگرانیهایی را در مسیر افزایش حجم تبادل تجاری
ایجاد کرده یا همکاریهای استانهای ما با دولت قطر تحتتأثیر آن
قرار گرفته است ،باشیم و همکاریها در سطح بهتری به پیش برود.
وزیر خارجه قطر نیز در این نشست خبری با اشاره به اینکه سفرش
در فضای تحوالت منطقــهای و بینالمللی صورت میگیرد ،گفت:
مهم است که همه طرفها ،شرکا و کشورهای همسایه تالشهای
ســازندهای برای موفقیت گفتوگوهای هستهای و گفتوگوهای
منطقهای داشته باشند .او تأکید داشت« :ما در قطر همیشه تالش
میکنیم که از این گفتوگوها برای رسیدن به توافقی که نگرانی همه
طرفها را از بین ببرد و زمینه بازگشت همه طرفها را به تعهداتشان
فراهم کند ،حمایت کنیم ».محمد بن عبدالرحمن آلثانی با بیان
اینکه ما مســتمرا از گفتوگوهای منطقــهای و گفتوگوهایی که
بین ایران و کشورهای حاشیه خلیجفارس و منطقه برگزار میشود،

حمایت میکنیم ،افزود :این گفتوگوها میتواند نتایج مثبتی برای
ملتهای منطقه به همراه داشته باشد .او با بیان اینکه با وزیر خارجه
ایران درباره این موضوع گفتوگو کردم و مثل همیشه ایشان را دارای
یک نگاه مثبت درخصوص ورود به چنیــن گفتوگوی منطقهای
یافتم ،گفتوگوهایی که میتواند به بهبود روابط ایران و کشورهای
منطقه کمک کند ،گفت :همچنین در این دیدار بر اهمیت بازگشت
همه طرفها به برجام و تعهداتشان تأکید کردم.
او در بخشی دیگر از صحبتهای خود در این نشست خبری گفت:
با وزیر خارجه ایران درخصوص روابط دوجانبه صحبت کردیم .این
روابط بخش مهمی از گفتوگوهای امروز ما را بهخود اختصاص داد.
بر اهمیت این روابط و اهتمام رهبران 2کشــور برای توسعه روابط
بین دوطرف و از میان برداشتن موانعی که در راستای توسعه روابط
مشکل ایجاد میکند ،تأکید کردیم .ما با همکاری طرف ایرانی تالش
میکنیم که راههای تازهای برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری بین
دوطرف ایجاد کنیم ،ما در قطر میخواهیم روابطمان با کشورهای
همسایه مستمرا رو به توسعه باشــد؛ چراکه این روابط شکوفا بین
کشورهای منطقه و همسایگان میتواند به نفع ملتهایمان باشد.

مشخص کردن زمان انجام و اتمام پروژهها
ادامه از
صفحه اول یکی از شیوههای جذاب و اعتمادبخش به
افکار عمومی است که در سالیان گذشته در شهرداری تهران با
موفقیت اجرایی شــده و امروز میتواند الگویــی برای تمامی
پروژههایی باشد که دولت قصد دارد افتتاحکننده آن باشد.
اولویت دادن به اتمام پروژههای نیمهکاره که متأسفانه
 5از دولتهای پیشــین به یادگار مانده است نیز اقدام
درخوری است که بهشــدت میتواند در فرایند اعتمادسازی و
امیدآفرینی مؤثر باشد .متأسفانه هزاران پروژه نیمهتمام آفتی
است که پیشروی افکار عمومی قرار دارد و ضمن آنکه موجب
نابودی سرمایههای ملی میشود به عاملی برای کاهش اعتماد
مردم نیز بدل شده است.
صحبت کردن با مردم و توضیــح دادن به ابهامات و
 6پاسخگویی به سؤاالت در مورد طرحها و برنامههایی که
دولت برای تحقق وعدههای داده شــده در حال اجرا و دنبال
کردن آنهاســت ،ضرورت دیگری است که برعهده همه افراد و
مجموعههای دولت اســت که وظیفه خطیر اطالعرســانی و
پاسخگویی را برعهده دارند .تأکید آنکه ،اگر این امر بهموقع و
بهنگام صورت گیــرد ،قطعا عاملی برای جلوگیری از شــیوع
شایعاتی خواهد شد که هر روز توسط بدخواهان دولت انقالبی
پراکنده میشود.
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ایمنی

نقلقولخبر

محمد سرابی؛ روزنامهنگار

نمای «کامپوزیت» ممنوع است

اصغر ابوالحسنی
قائممقام بانک مرکزی
برای نخســتینبار گواهــی اعتبار مولد
بهعنوان ابزار تامین مالی برای خدمات
شهری منتشــر میشــود .اعتبار مولد
پیش از ایــن در صنعت خــودرو و لوازم
خانگی منتشر شده که تصمیم گرفتیم
در حــوزه خدمات نیز اســتفاده شــود.
گواهــی اعتبــاری ،همچــون ا لســی
ریالــی اســت و میــزان تســهیالت را به
یکسوم تا یکچهارم کاهش میدهد.
همچنین هزینه تامین مالی را به کمتر
از 2یــا 3درصــد کاهــش میدهــد و
طرحهــا را توجیهپذیر میکنــد و اینکه
مــوارد اســتفاده تســهیالت شــفاف
خواهد شد.

مدیرعامل آتشنشانی :بهزودی از 16آتشنشان زن در
عملیاتها استفاده خواهد شد

خبر

فرصتی برای معرفی
ظرفیت سرمایهگذاری
نایبرئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران ،گفــت :همایش
بینالمللی 2روزه فرصتهای ســرمایهگذاری شهر تهران،
نهتنها برای معرفــی فرصتهــا و ظرفیتهایی که جهت
سرمایهگذاری در شهر تهران وجود دارد ،است که بهخاطر
اینکه در طول 10ســال گذشته بهدلیل شــرایط حاکم بر
اقتصاد کشــور ،نرخ تشــکیل ســرمایه ناچیز بوده و حتی
در ســالهای اخیر اســتهالک از ســرمایهگذاری پیشی
گرفته است.
به گزارش همشهری،حسین سالحورزی گفت :برگزاری آن
بهعنوان شروع سرمایهگذاری و مشارکت در سرمایهگذاری
در شهر تهران میتواند کمک به اقتصاد ملی کشور کند .در
این زمینه نقش شورای شهر میتواند تأثیرگذار باشد.

احمد رحمانیان
قائممقام سازمان بازرسی کل کشور
در پروژههــای ســرمایهگذاری در
کالنشهرها مشکالتی ازجمله آلودگی
هوا ،ترافیک و همچنین ضرورت رعایت
موازین اســامی و شــرعی وجــود دارد
کــه باید مــورد توجــه قــرار گیــرد .حتما
بایــد در پروژههــای اقتصــادی عالوهبر
بحــث اقتصــادی ،پیوســتهای
فرهنگی ،اجتماعی و پیوســته امنیتی
رعایــت شــود .اراده جــدی در همــه
بخشهــای حاکمیتــی بــرای حمایــت
از ســرمایهگذار یهای مشــروع و
ســالم وجود دارد و فرش قرمــز زیر پای
سرمایهگذاران پهن شده است.

عکس :همشهری /امیر رستمی

استفاده از نمای کامپوزیت در شه ر ممنوع
است .مدیرعامل ســازمان آتشنشانی و
خدمات ایمنی شهرداری تهران در پاسخ
به سؤال خبرنگار همشهری ضمن بیان
این مطلب گفت« :از سال ۹۵استفاده از
نمای کامپوزیت ممنوع شده و اگر در جایی استفاده میشود
برای بازسازی است و به شهروندان توصیه میکنیم که از این
مواد استفاده نکنند .شاید در آینده برنامهای داشته باشیم که
این نما اصالح شود ».بخشی از اظهارات قدرت اهلل محمدی
در نشست خبری ســازمان آتشنشــانی و خدمات ایمنی
شهرداری تهران در حاشیه نمایشگاه شهرهای خواهرخوانده
و توانمندیهای مدیریت شهری را میخوانید.
در 2ماه آینده از بانوان آتشنشــان در نیروهای عملیاتی
آتشنشــانی اســتفاده خواهیم کرد و تعداد 16نفر از بانوان
آموزشدید ه آماده هســتند .در برخــی ماموریتها نیاز به
حضور بانوان آتشنشــان داریم .یکی از این موارد مربوط به
حوادثیاست که در محیطهای خاص رخ میدهد مانند نشت
گاز کلر در اســتخرهای زنانه که در ایــن مواقع میتوانیم از
همکاران خانم کمک بگیریم.
امدادرسانی در بازار تهران نیازهای ویژهای دارد .بهعنوان
مثــال از موتورهای نیمهســنگین با عرض یــک متر و 20
سانتیمتر در معابر کمعرض استفاده میکنیم که میتوانند
خود را به سرعت به محل حریق برسانند و تا قبل از اینکه دیگر
نیروها به آنجا برسند مانع گسترش آتش شوند .اکنون هر هفته
جلساتی با حضور مسئوالن مرتبط و هیأت امنا درباره ایمنی
بازار برگزار میشود و کسبه هم با ما همکاری دارند .اقداماتی
ی کابلهای برق انجام شده است.
مانند ایمنساز 
مخازن خودروهای اطفای حریق در هنگام عملیات خالی
میشود .این خودروها باید از شیرهای آب هیدرانت (شیرهای
مخصوص آتشنشــانی که درون پیادهرو نصب شده است)
پر شوند .استاندارد جهانی فاصله شیرهای هیدرانت 75متر
است .در تهران به 20هزار شیر هیدرانت نیاز داریم که تاکنون
8هزارتا نصب شده است .با شرکت آب و فاضالب در این زمینه
همکاری داریم تا هر ســال 2هزار شیر تولید داخلی در شهر
نصب کنیم.
یکی از مشکالت امدادرسانی در شهر تهران ترافیک است.
کار آتشنشانی به ثانیهها بســتگی دارد و گاهی چند ثانیه
دیرتر رسیدن باعث حوادث بزرگی میشــود و گاهی چند
ثانیه زودتر رسیدن جان انسانی را نجات میدهد .برنامهریزی
کردهایم تا در نقاط مرکزی شهر از ایستگاههای موقت استفاده
کنیم .فعالیت این ایستگاهها از پیک ترافیک شروع میشود
و تا ساعت 10شب ادامه دارد .هر ایستگاه شامل یک خودرو
و 4نیرو است که میتوانند تا رســیدن نیروهای پشتیبانی
مانع گسترش حریق شوند .تاکنون 5نقطه برای استقرار این
ایستگاهها انتخاب شده است .اکنون میانگین زمان رسیدن به
محل حادثه 4دقیقهو13ثانیه است.
امداد هوایی (خاموش کردن آتش) در شهر تهران کاربرد
زیادی ندارد و اصوال نزدیک شــدن بالگرد به ساختمانهای
در حال سوختن باعث تشدید آتش میشود .در جنگلهای
اطراف شــهر ممکن اســت نیاز به خاموش کــردن آتش با
استفاده از بالگرد داشته باشیم که در این زمینه با وزارت دفاع
تفاهمنامهای امضا کردهایم .از طرف دیگر بهدنبال استفاده از
پهپادهایی هستیم که در هنگام حریقهای شهری بتوانند
مؤثر باشند.
بهدنبال ایجاد امداد و نجات دریایی هستیم .در تهران یک
دریاچه و  5سد داریم که باید برای عملیاتهایی مانند غواصی
در آنها آمادگی داشته باشیم .با این آمادگی میتوانیم به دیگر
استانها هم کمک کنیم.
در مترو سطح ایمنی باالست اما باید پیشبینی حوادث را
داشته باشیم و ارتباط شبکه زیرزمینی و امدادرسانی سطح
زمین به خوبی برقرار شود .در حال طراحی برنامهای برای این
ارتباط هستیم.
میزان مزاحمتهای تلفنی برای آتشنشانی کاهش یافته
اســت .یک پیام دروغین درباره آتشســوزی ممکن است
نیروهای ما را مشــغول کند و همزمان جای دیگری نیاز به
کمک داشته باشد که در نتیجه خطر زیادی دارد.
بخشی از تجهیزات ما وارداتی است که در شرایط تحریم
آنها را به سختی تامین میکنیم .نیازمند یک برنامه راهبردی
برای به کارگیری شرکتهای دانشبنیان داخلی هستیم تا
این تجهیزات را تامین کنیم.
در بخش دیگری از این نشست خبری ،کامران عبدولی ،دبیر
اجرایی پنجمین همایش و نمایشگاه بینالمللی آتشنشانی
و ایمنی شهری درباره این نمایشــگاه که از  20تا 22خرداد
در هتل المپیک به اجرا در خواهد آمد ،توضیحاتی داد .این
همایش با همکاری دانشگاه خواجه نصیر و با توجه به نقش
صنعت و آموزشهای دانشگاهی در زمینه «مهندسی حریق»
برگزار میشود.
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همایش بینالمللی 2روزه فرصتهای سرمایهگذاری شهر تهران با حضور 480سرمایهگذار داخلی و خارجی در برج میالد آغاز شد

استقبال تهران از سرمایهگذاران
علیرضا زاکانی :عملیات اجرایی خط ۱۰مترو هفته آینده شروع میشود

گزارش

مهدی اسماعیلپور
روزنامهنگار

فرصتهای بینظیــر ســرمایهگذاری در تهران
برای انجام پروژههــای بــزرگ و کوچک فراهم
شــده اســت؛ فرصتهایی که کمتــر پیشروی
کالنشهرها قرار میگیرد و این بار با همت مدیریت
شــهری و همراهی نهادهای دولتــی و خصوص
امکانی بهوجود آمده کــه میتواند پایتخت ایران
را در آینده متحــول کند .همایــش بینالمللی
فرصتهای سرمایهگذاری شــهر تهران با حضور
480سرمایهگذار داخلی و خارجی در برج میالد،
این فرصتها را فراهم کرده اســت تا مسیرهای
مناسب برای نیازهای ســرمایهگذاری 300هزار
میلیارد تومانی پدیدار شود .بر این اساس ،همایشی
بینالمللی با حضور شهردار تهران ،اعضای شورای
اسالمی شهر ،مسئوالن ،معاونان و وزرای دولتی،
سفرای کشــورهای خارجی ،ســرمایهگذاران و
شهرداران برخی از کالنشهرها کار خود را از دیروز
آغاز کرد .ایــن همایش امروز بــهکار خود پایان
میدهد.
تالش دولت بــرای بازگرداندن مســیرهای
سرمایهگذاری

وزیر امور اقتصادی و دارایی در «همایش بینالمللی
فرصتهای سرمایهگذاری شــهر تهران» گفت:
«دهه ۱۳۹۰به جهت ایجاد انباشت سرمایه یکی از
ضعیفترین دهههای اقتصادی است؛ بهطوری که
بعد از جنگ تحمیلی در کمتر دورهای تا این حد با
چالش سرمایهگذاری مواجه بودهایم ».سیداحسان
خاندوزی با بیان اینکه باید جذابیتهای ایجابی به
اندازه کافی برای سرمایهگذاری در بخشهای مولد
ایجاد کنیم ،افزود« :اگر موانــع را برطرف نکنیم
نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که نتیجه عملکرد
ما نسبت به گذشته متفاوت باشد .ستاد اقتصادی
دولت تالش میکند مسیرهای سرمایهگذاری در
اقتصاد کشور را بازگرداند .در حوزه سرمایهگذاری،
نقدینگــی و ســرمایههای اقتصادی به ســمت
پروژههای مولدو پیشران جاری نمیشود .ضروری
است تا مسیرهای انحرافی در سرمایهگذاری مولد
بسته و برای اینکه حجم نقدینگی در اختیار تولید
قرار بگیرد ،باید از جذابیــت بخشهای غیرمولد
کاسته شود .باید ســرمایهگذار ،عقالنی تصمیم
بگیرد تــا وارد پروژههای تولیدی شــود و نباید
ســرمایهگذار را در نظامات مجوزدهی و پایبندی
به تعهدها دلزده کنیم و بازارهای تولیدکننده را با
قوانین دست و پاگیر از او بگیریم .در حوزه مجوزها
تالش کردهایم صدور مجوزها در دولت سیزدهم
تسهیل شــود ».خاندوزی با اعالم این موضوع که
در حوزه سرمایهگذاری اقتصاد ملی برای کمک به
تولیدکنندگان 2مسیر شرکتها و بانکها را طی

میکنیم ،گفت« :در بحث شــرکتها به دوستان
اعالم کردهایم که ســرمایهگذاری مجــدد را در
دستور کار خود قرار دهند .در مقوله بانکداری نیز
باید در مسیر تشکیل سرمایه ثابت حرکت کنیم و
از بنگاهداری سنتی خارج شویم .امیدوارم امسال
نقطه عطفی در شاخص اقتصادی را شاهد باشیم،
مسیرهای سرمایهگذاری از غیرمولد به مولد تغییر
کند ،تنگناهای دولت در ســرمایهگذاری عمرانی
برطرف شود و اعتماد سرمایهگذاران افزایش یابد».
شهرداری؛ شریک مطمئن سرمایهگذاری

علیرضا زاکانی ،شهردار پایتخت نیز در افتتاحیه
همایش با تأکید بر فرصتهای پرشماری که برای
سرمایهگذاری در شــهر تهران وجود دارد ،گفت:
«تهران ،بزرگترین کالنشــهر غرب آسیاســت؛
شهری که به فرموده رهبر معظم انقالب ،خودش
یک کشور و اثرات آن بر ســایر نقاط کشور و سایر
نقاط جهان کامال ملموس است؛ بنابراین بهدنبال
آینده بهتر و تشریک مساعی برای ساختن آینده
هســتیم .ما باید از معایب و نواقص شهر فرصتی
برای آینده بهتر خودمان بســازیم .وقتی ناظر به
۱۲هزار هکتار بافت ناپایدار و ۴هزارو۵۶۰هکتار
بافت فرسوده درون آن حرف میزنیم ،میتوان به
بهترین وجه از این تهدید استفاده و آن را تبدیل
به فرصت کرد و به جای نوســازی بافت فرسوده،
نوسازی شهر تهران را در دســتور کار قرار داد».
بهگفته شــهردار ،قریب یکپنجم از مســاحت
پایتخت ایران در چنین وضعیتی قرار دارد.
زاکانی با بیان اینکه چشمانداز ما  ۱۴۱۰است که
باید تا آن زمان الگو تحول شهر خلق شود ،گفت:
«این کار بسیار بزرگ اســت و الزامات قانونی نیز
در این مســیر به ما کمک میکنــد ».او در رابطه
با سرمایهگذاری در حوزه حملونقل عمومی نیز
گفت« :در بخش مترو ،تهران  ۳۳۳ایستگاه مترو
در ۱۱خط دارد که اگر تکمیل شــود۱۰ ،میلیون
سفر را در روز انجام میدهد .از این ایستگاهها امروز
۷خط را بهصورت ناقص در ۱۴۳ایســتگاه مورد
اســتفاده قرار میدهیم .اولویت اول تکمیل این
۷خط است که با تکمیل آن جذابیت سفر در این
۷خط دوبرابر خواهد شد .هفته آینده خط ۱۰مترو
را شروع خواهیم کرد و اجرای خط  ۱۱را نیز تا پایان
سال شروع میکنیم« ».با بارگذاری مجدد اطراف
ایســتگاههای مترو 49.8درصد پایتخت متحول
میشود ».این دیگر جملهای بود که دیروز زاکانی
به آن اشــاره کرد و گفت« :کاری که از 3ماه پیش
شروع کردیم این است که براساس الزامات قانونی
که طبق مصوبه شورایعالی شهرسازی داشتیم،
پیرامون ایستگاههای مترو بتوانیم یک تغییراتی
را ایجاد و با تغییر پهنه ،بلندمرتبهســازی کنیم.
از این  ۳۳۳نقطه  ۳۲۵نقطــه آن در داخل تهران
و  ۸نقطه در خارج از تهران اســت .باید بتوانیم تا
شعاع  ۸۰۰متری کل پارســلها را بررسی و یک

بارگذاری مجدد کنیم .ماحصل بهرهمندی از این
تغییر و ساخت ،نوسازی و ایمنی شهر است .در ابتدا
نیازمند دانش هستیم و دست نیاز ما به سمت اهل
دانش اســت .همچنین محتاج تجربه شرکتها و
مجموعههای دارای مهارت هستیم ،عالوه بر این
نیازمند ســرمایهایم؛ لذا خودمان را یک شریک
صادق برای سرمایهگذاران میبینیم .برای ما مهم
است که دست بهدســت هم دهیم و یک میدان
بزرگ را تعریف کنیم که همه در آن سود ببرند و
ماحصل این سود ،منفعت برای شهر و شهروندان
باشد ».ســکاندار پایتخت تأکید کرد شهرداري از
۸ماه پيش بهدنبال هموارسازی این مسیر است.
بهگفته او ،در مدیریت شــهری ۴۸۵پروژه تعریف
شــده که یا امسال شــروع میشــوند یا به پایان
میرســند .در این میان۲۶ ،پــروژه اولویت اول و
۳۴مورد در اولویت دوم و الباقی در اولویت ســوم
قرار دارند.
شــهردار گفت« :ســرمایهگذاریها به 3دســته
تقسیم میشود؛ نخستین دسته به شکل مشارکت
سرمایهگذاران با شهرداری اســت؛ بهگونهای که
در پایان کار ،سرمایهگذاران سود خود را دریافت
کنند و ســود و حاصل شــهرداری نیز پیشرفت
شهر و سودرســانی به مردم باشــد .بخش دوم،
سرمایهگذاری به اقتضای شرایط سودده نیست و
شهرداری خرید خدمات راهبردی را انجام خواهد
داد؛ برای مثال اگر سرمایهگذاری در مترو هزینه
ســنگینی را نیاز دارد و عمال بهدلیل قیمت بسیار
پایین بلیت متــرو ،نگاه اقتصادی بــه این قضیه
وجود نــدارد ،اصل را بر این گذاشــتند که خرید
خدمت راهبردی انجام شــود و شــهردار به ازای
تعداد مشخصی بلیت و ارائه خدمت ،خرید خدمات
داشت .در سرفصل سوم نیز ،شهرداری اقدامات را
انجام میدهد و شامل خدماتی است که بهصورت
عمومی در شــهر ارائه میشــود؛ بهعنوان مثال
12هزار کیلومتر پیادهرو در شــهر وجود دارد که
عدد قابلتوجهی است و باید در این بخش پروژهها
را تعریف و پیمانکار مشخص و هزینه تأمین شود».
زاکانــی اضافه کــرد« :در همایــش بینالمللی
فرصتهای سرمایهگذاری ،ناظر بر بخش اول دقت
و توجه الزم را داریم .باب خوبی باز شده تا بتوانیم
از تمام ابزارهای نوین مالی و مشخص و همکاری
مشترک در تمام ســطوح بهره ببریم .تالش شد
که بخش خصوصی ،دولتی و نظام بانکی کنار هم
پیوســتی ایجاد کنند .در شهرداری تهران خود را
شــریک مطمئن و معتمدی برای سرمایهگذاران
میدانیم».
افق همایش ،مردمیکردن اقتصاد شهری است

ابوالفضل فــاح ،معاون مالی و اقتصاد شــهری
شــهرداری تهران هــم از راهانــدازی دبیرخانه
دائمی و ســامانه مجازی نمایشــگاه فرصتهای
ســرمایهگذاری در تهــران خبــر داد و گفــت:

«همایش بینالمللی فرصتهای ســرمایهگذاری
اختتامیهای ندارد و با رونمایی از سایت فرصتهای
سرمایهگذاری ،سرمایهگذاران میتوانند از طرحها
و پروژههای قابل سرمایهگذاری شهر تهران مطلع
شــوند ».او اضافه کرد« :در راســتای همایش،
جلساتی با اتاق بازرگانی ایران و چین ،ایران و قطر،
قائممقام بانک مرکزی و نهادهــای بانکی و مالی
برگزار شد .فرصتهای سرمایهگذاری در ۶پنل که
مرتبط با معاونتهای تخصصی شهرداری تهران
میشود به ســرمایهگذاران ارائه میشود .در این
همایش تعدادی تفاهمنامه ازجمله تفاهمنامه با
سازمان بورس کشور امضا شــد تا از این ظرفیت
برای تامین منابع مالی شهرداری استفاده کنیم.
همچنین تفاهمنامهای نیز با اتاق بازرگانی ایران
امضا شــد تا بتوانیم نهاد واســط بین بخشهای
اقتصادی کشور و مجموعه مدیریت شهری شویم.
افق این همایــش مردمیکردن اقتصاد شــهری
است».
تهران ،نیازمند و مستعد سرمایهگذاری

مهدی چمران ،رئیس شورای
اسالمی شــهر تهران نیز در
بخشــی از آیین افتتاحیه با
اشــاره به بیانات مقام معظم
رهبری مبنی بر نیاز کشور به
سرمایهگذاری گفت« :شهر نیز به سرمایهگذاری
نیازمند اســت .مجموعه مدیریت شــهری برای
پذیرش ســرمایهگذارانی که بهدنبال این هستند
که ســرمایه خود را برای آرامش و آسایش شهر و
بهرهوری خود بهکار بگیرنــد ،آمادگی دارد .طی
۱۰سال گذشــته حرکات مثبتی صورت گرفته
اما هنوز به اقدامات بیشــتر نیاز داریم که از سطح
ســرمایهگذاری شــهرداری فراتر میرود و باید
از توان ســرمایهگذاران اســتفاده کنیم .تاکنون
درخصوص جذب سرمایهگذار اتفاق افتاده اما به
جای خوبی نرســیده و کارنامه درخشانی نداشته
است ».او با اشــاره به اینکه ۱۲هزار هکتار بافت
فرسوده و ناپایدار در تهران وجود دارد ،افزود« :این
میزان بافت ،از بهترین فضاها برای سرمایهگذاری
محسوب میشود .در این ســرمایهگذاری کسی
که بتواند تجمیع کند و به جــای امالک ریزدانه
به بلوکهای بزرگ بیندیشــد ،گسترش شهری
ایجاد خواهد کــرد و خدمات شــهری مختلف و
آرامش مردم در این مســیر تأمین خواهد شــد.
سرمایهگذار باید تشویق شود تا بتواند سرمایه خود
را در مسیری هزینه کند که به سود مورد نظر خود
برسد .تهران ظرفیتهای متعددی دارد که مردم
با آن آشنایی ندارند .شــهرداری این ظرفیتها را
در بســتههای خود آماده کرده که سرمایهگذاران
از این ظرفیتها آگاه شــوند .اگر این نشستهای
سرمایهگذاری به نتیجه برسد ،مردم دیگر شهرها
نیز سود خواهند برد».

110فرصت
سرمایهگذاری در
تهران پیشبینی
شده است.

480سرمایهگذار
در همایش
فرصتهای
سرمایهگذاری
شرکت کردهاند.

300هزار میلیارد
تومان حجم
منابع مالی
سرمایهگذاری در
پروژهها است.

12هزار هکتار
بافت فرسوده و
ناپایدار تهران،
بهترین فضاها
برای سرمایهگذاری
هستند.

سرمایهگذاری ایرانیان
مقیم خارج در پایتخت
دیروز در حاشیه همایش بینالمللی فرصتهای
ســرمایهگذاری شــهر تهران ،مراســم امضای
تفاهمنامــه فیمابین در ســالن کنفرانس مرکز
همایشهای برج میالد با حضور شهردار پایتخت
برگزار شد .در این مراسم تفاهمنامههایی با سازمان
بورس و اوراق بهادار ،ســازمان سرمایهگذاری و
کمکهای اقتصادی و اتاقهــای بازرگانی ایران،
ایران و قطر ،ایران و عمان ،ایران و چین و ...امضا
شد و در پایان مراسم شهردار تهران در گفتوگو
با همشهری ،همایش را فوقالعاده خوب توصیف
کرد و گفت که بــا نمایندگان ســرمایهگذاران
داخلی و خارجی جلساتی داشتیم و پیشبینیها
و ارزیابیها بســیار خوب اســت و قطعاً شــاهد
همکاریهای فیمابین خوبی خواهیم بود .علیرضا
زاکانی ،عنوان کرد« :حتماً بیشــترین همکاری
را با سرمایهگذاران داخلی و ایرانیان مقیم خارج
خواهیم داشت .عالوهبرآن سرمایهگذاران بسیار
خوبی هم از کشــورهای همســایه و سایر نقاط
در همایش شــرکت کردند که در قالب امضاي
تفاهمنامه فیمابین زمینه همکاری فراهم خواهد
شد ».ابوالفضل فالح ،معاون مالی و اقتصاد شهری
شهردار تهران هم همایش بینالمللی فرصتهای
سرمایهگذاری شــهر تهران را مثبت ارزیابی کرد
و گفت که اکنون به همت مدیریت شــهری در
پایتخت زمینههای مناسبی برای مشارکت فراهم
شده است.

عدد خبر

۷۳۰
گرم
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تهران ،مقصد سرمایهگذاران

8ماه زمان برای
ایجاد بستر
سرمایهگذاری در
تهران صرف
شده است.

خبر

هکتار

231پروژه قابلیت
سرمایهگذاری دارند
که در پالنهای
تخصصی در اختیار
سرمایهگذاران
قرار میگیرند.

40تا 50هزار
میلیارد تومان از
طریق تحقق 10تا
30درصدی جلب
سرمایهگذاری
جذب میشود.

48پروژه در
حوزه حملونقل
پیشبینی
شده است.

محمدمهــدی عزیــزی ،مدیرعامــل
سازمان مدیریت پسماند شهر تهران
گفــت« :عدمتفکیک زبالههــا باعث
میشود سهم ۶درصدی زباله ریجکت
(تجدیدپذیر به انــرژی) ،منجر به دفن
۴۰درصدی زباله شــود کــه بزرگترین
معضــل در شــهر تهــران محســوب
میشود».
او افــزود« :در تهــران بــه ازای هــر
شــهروند ۷۳۰گــرم تولیــد زبالــه انجام
میشــود کــه در مقایســه بــا میانگین
اســتاندارد جهانی در شرایط مناسبی
قرار داریــم .این در حالی اســت که در
برخیکشــورهای اروپایی تولیــد زباله
به ازای هــر شــهروند یک کیلوگــرم در
روز است».
شــهردار منطقه ۱۵از پاکسازی گردنه
17هکتاری تنباکویی خبــر داد و گفت
کــه جمــعآوری ضایعــات بازیافتــی در
ایــن اراضــی بــه یــک معضل 25ســاله
تبدیل شده بود.
ســیدمهدی صبــاغ تأکیــد کــرد:
«همچنین در راســتای تأمیــن رفاه
و آســایش شــهروندان در تــاش
هســتیم تــا اکیــپ مســتقلی بــرای
پایانــه خاوران داشــته باشــیم و این
اکیپهــا در گام اول بایــد نســبت
بــه پاکســازی پایانــه و در ادامــه
محیط پیرامون آن و سهراه افسریه
اقدام کنند».
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گزارش

میانجی نفتی رفت

همشهری دالیل کاهش ورود پول به بورس را بررسی میکند

نوسان شاخص بورس
در محدوده 1.5میلیون واحد

محمــد سانوســی بارکینــدو ،دبیرکل
نیجریهای سازمان کشورهای صادرکننده
نفت دنیا (اوپک) درگذشــت .او در تمام
دوران مسئولیتش تالش داشت میانجی
باقی بماند و البته هرچند در ظاهر با همه طرفین همراه بود اما
درنهایت جایگاه خود را ایســتادن در کنار دارندگان بیشترین
سهم از بازار میدید و از این جهت در هنگام اختالف نفتی بین
ایران و عربستان ،سمت ریاض را میگرفت.
او اکنون از دنیا رفته و جانشین او هیثم الغیص کویتی است که
قرار بود از دهم مرداد جانشین دبیرکل فقید اوپک شود .حال که
او رفته ،جانشینش زودتر بر صندلی دبیرکلی اوپک مینشیند.
یادمان باشــد که دبیرکلی اوپک پیش از گزینه نیجریهای ،به
ایران میرسید و شاید اگر اختالف بین عربستان و ایران نبود،
كساني مانند حســین کاظمپور اردبیلی ،نماینده فقید ایران
در اوپک ،حجتاهلل غنیمیفرد یا یکــی از دیپلماتهای نفتی
ایران برای نخســتینبار پس از انقالب بر کرسی دبیرکلی این
سازمان مینشســتند .هرچند بعید اســت در آینده نزدیک و
پس از دبیرکلی نماینده کویت ،نوبت به گزینه ایرانی برســد،
اما نکته اینجاســت که در دنیای نفت آنکه بیشتر نفت تولید و
صادر میکند و دارای روابط مطلوب با دیگر اعضا باشد ،از بخت
بیشتری برای تصدی این مسئولیت بینالمللی برخوردار است؛
هرچند این سمت یک اجرایی و هماهنگکننده باشد ،اما به هر
حال حق ایران باید محفوظ بماند .چهبسا درصورت بهبود روابط
تهران و ریاض در دولت سیزدهم و افزایش تولید و صادرات نفت
در اثر لغو تحریمها ،شانس ایران افزایش یابد .فراموش نکنیم
که در اقتصاد جهان همه دنبال منافع ملی و بهدســت آوردن
کرسیهای بینالمللی هستند و ایران هم میتواند این فرصتها
را برای خودش افزایش دهد .بدرود آقای میانجی نفتی.

نقد خبر

طلب گندمکاران را بدهید
خبر :عطاءاهلل هاشــمی رئیس بنیــاد ملی
گندمکاران میگوید ۲۵روز است دولت از کشاورزان
گندم خریداری کرده ولی پول آنها را پرداخت نکرده
و هماکنون ۲۰هزار میلیارد تومان به کشاورزان بابت
خرید گندم بدهکار اســت .بهگفته او ،فقط 2هزار
میلیارد تومان این مطالبات ،آنهم از محل اعتبارات
بانک کشاورزی پرداخت شــده و شرکت بازرگانی
دولتی ۱۸هزار میلیارد تومان بدهکار است.

نقد :خرید تضمینی گندم بدون اعتبار و پرداخت
مطالبات کشاورزان میتواند انگیزه آنها برای کشت
گندم و سایر محصوالت مشــمول خرید تضمینی
را تضعیف كند و قدرت اقتصادی آنها برای تجهیز
مزارع کشــاورزی را کاهش دهد .بــه همین دلیل
سالهاست که بخش زیادی از مطالبات گندمکاران
را بانکهای عامل پرداخت کردهاند ،اســتمرار این
وضع بــدون تامین و تخصیص بهموقــع اعتبارات
پیشبینی شده ،میتواند بانکها را گرفتارتر سازد.
از این جهت ضرورت دارد تا سازمان برنامه و بودجه
زودتر به تخصیص منابع مالــی الزم برای پرداخت
مطالبات گندمکاران اقدام کند تا آنها برای ســال
بعد برنامهریزی بهموقع داشته باشند .اگر طلب آنها
سر وقت داده نشــود ،این احتمال مطرح است که
میزان کشت گندم در سال بعد کاهش یابد و با توجه
بهاحتمال وقوع خشکســالی ،کاهش سطح کشت
گندم بهعنوان یک محصول استراتژیک تامینکننده
امنیت غذایی کشور یک زنگ هشدار جدی است.
بهویژه اینکه در نتیجه تنشهای رخ داده بین روسیه
و اوکراین بهعنوان 2غول تامینکننده غالت جهان و
افزایش نرخ تورم در سطح دنیا ،این هشدار جدیتر
خواهد بود.

خبر

ثبتنام جدید مسکن دولتی

رکود

بازار کار بهار در خواب زمستانی

در فصل بهار ،با وجود تداوم روند کاهشی نرخ مشارکت اقتصادی ،بازار کار با ریزش شاغالن و افزایش بیکاران روبهرو بوده است
بازار کار

احمد میرخدائی

روزنامهنگار

موتور اشــتغالزایی در اقتصاد ایران کمرمق شده
است و فرصت و رغبتی برای کار کردن تازهواردهای
این بازار وجود ندارد .در بهار امسال721 ،هزار نفر
به جمعیت در ســن کار ایران افزوده شده اما نرخ
مشــارکت اقتصادی کاهش یافته و از این جمعیت
بزرگ ،معادل کمتر از 10هزار نفر حاضر به اشتغال یا
جستوجوی کار بودهاند؛ آنهم در بازاری که بیش
از 98هزار نفر از شاغالنش حذف شدهاند.
به گــزارش همشــهری ،در بهار امســال ،تبعات
اقتصادی شیوع کرونا کامال برطرف شده و فعالیت
همه کســبوکارها به حالت عادی برگشته است.
آمارهای اقتصادی هم از بهبود شــرایط اقتصادی
حکایت دارند و بسیاری از مسئوالن از دستاوردهای
شــگرف خبر میدهند؛ اما تحوالت بــازار کار نه با
فروکش کردن کرونا و نه با دســتاوردهای ادعایی
در بخشهای مختلف اقتصاد هیچ تناسبی ندارد.
نمای بهاری بازار کار

در فصل بهار امسال ،نرخ مشارکت اقتصادی ایران
40.9درصد بوده که این رقم 0.5درصد کمتر از بهار
سال قبل است .معنای نرخ مشارکت 40.9درصدی
این اســت که از کل جمعیت باالتر از 15ســال در
ایران40.9 ،درصد وارد بازار کار شده و 59.1درصد،
رغبتی برای فعالیت اقتصادی نداشتهاند .نکته دیگر
اینکــه در فصل بهار 1401نرخ اشــتغال جمعیت
در ســن کار ایران نیز 0.6درصد کاهش پیدا کرده
و به 37.1درصد رسیده اســت .از سوی دیگر نرخ
بیکاری نیز با رشد 0.4درصدی روی رقم 9.2درصد
ایستاده است.
به گزارش همشهری ،اطالعات منتشر شده از سوی
مرکز آمار ایران نشــان میدهد در بهار امسال نرخ

بیکاری جوانان 15تا 24ســاله کشــور 1.9درصد
افزایش پیدا کرده و به 24درصد رســیده اســت.
همچنین نرخ بیکاری گروه سنی  18تا 35سال با
رشــد یکدرصدی روی رقم 16.6درصد ایستاده
است.
بازار کار ضدتحصیلکردهها

بهواســطه خصوصیتهای جمعیت ایران و ضریب
نفوذ تحصیالت عالی ،بخش قابلتوجهی از نیروهای
جدیدالورود بــازار کار را فارغالتحصیالن آموزش
عالی تشکیل میدهند .بررســی آمارهای رسمی
نشــان میدهد در بهار امســال ،جمعیت بیکاران
فارغالتحصیــل با افزایــش 27.3هــزار نفری به
951هزار و 720نفر رســیده که ایــن رقم معادل
39.7درصد کل بیکاران کشور است.
همزمان ســهم فارغالتحصیالن از اشتغال موجود
با رشــد 1.3درصدی به 26.6درصد رسیده است.
با این حســاب ،از جمعیت 23میلیونو 577هزار
نفری شاغالن اقتصادی ایران6 ،میلیونو 271هزار
نفر ،افراد دارای تحصیالت آموزش عالی هســتند
که البته لزوما در مشاغل مرتبط با رشته تحصیلی
فعالیت نمیکنند و حتی برخی در مشاغل بدون نیاز
به سواد اشتغال دارند.
جریان بینبخشی نیروی کار

یکی از مهمترین تحوالتی کــه در چند فصل اخیر
در بازار کار ایــران تجربه شــده و میتواند تبعات
ویرانکنندهای داشته باشد ،ریزش مستمر اشتغال
بخش کشاورزی و کوچ مابهازای اشتغال این بخش به
بخش خدمات است .تازهترین آمارها نشان میدهد
با تداوم خشکســالی در اقلیم ایران ،در بهار امسال،
سهم اشتغال بخش کشــاورزی از اشتغال موجود
در اقتصاد ایران با 1.9درصد کاهش نسبت به بهار
سال قبل به 16درصد رسیده است .با این حساب،
در یکسال منتهی به بهار امسال ،بیش از 472هزار

نفر از شاغالن بخش کشاورزی عمال شغل خود را در
این بخش از دســت دادهاند و به جرگه غیرفعاالن،
بیکاران یا شاغالن سایر بخشها پیوستهاند .عالوهبر
خشکسالی ،تداوم قیمتگذاری دستوری در اقتصاد
ایران و همچنین آســیب دیدن فعالیتهای بخش
کشاورزی از رشد قیمت نهاده با حذف ارز ترجیحی
نیز میتواند در ریزش اشتغال این بخش مؤثر باشد.
به گزارش همشهری ،در اغلب فصلهای گذشته،
همواره بخشــی از ریزش اشتغال بخش کشاورزی
با جذب در بخــش صنعت جبران میشــد اما در
فصل بهار ،بخش صنعت نیز با ریزش 0.5درصدی
شــاغالن مواجه بــوده و بیش از 160هــزار نفر از
شاغالن قبلی خود را از دســت داده است .در این
میان بخش خدمات با جذب 525.8هزار نفر شاغل
جدید نســبت به بهار ســال قبل51.2 ،درصد از
اشتغال موجود در اقتصاد ایران را بهخود اختصاص
داده است که رقم کمسابقهای است.
بازگشت تدریجی زنان به بازار کار

یکی از اتفاقات بــازار کار ایران در فصل بهار ،توقف
خروج زنــان از بازار کار و بازگشــت تدریجی زنان
به فعالیتهای اقتصادی بوده اســت .در این فصل
از مجموع 368هــزار و 639زنی که به ســن کار
رسیدهاند58 ،هزار و 891نفر مشغول کار شدهاند،
38هزار و 739نفر در جســتوجوی کار ماندهاند
و 271هــزار و 9نفر غیرفعال شــدهاند .این آمارها
گرچه چندان مساعد نیست اما در مقایسه با ریزش
شاغالن مرد در بازار کار میتواند قابلقبول باشد.
نکته قابلتأمــل در مورد حضور زنــان در بازار کار
این است که سهم فارغالتحصیالن زن از جمعیت
شــاغالن زن 45.3درصد اســت درحالیکه سهم
فارغالتحصیالن مرد از جمعیت شــاغالن مرد در
بازار کار از 26.6درصد فراتر نمیرود .از نگاهی دیگر،
شاغالن زن در اقتصاد ایران بهمراتب از نظر سطح
سواد باالتر از شاغالن مرد قرار دارند .بررسی آمارها

نشــان میدهد همین وضعیت در مــورد بیکاران
هر دو جنســیت نیز برقرار اســت؛ بهگونهای که از
مجموع بیــکاران زن در بــازار کار ایران 71درصد
فارغالتحصیل آموزش عالی هســتند درحالیکه
سهم فارغالتحصیالن مرد از جمعیت بیکاران مرد
39.7درصد است.
از ابتدای ســالجاری و در شرایطی که مصوبه مزد
کارگران ابالغ شده بود ،بسیاری از همفکران جریان
کارفرمایی نسبت به تعدیل ،اخراج و ریزش شدید
نیروی کار بهدلیل ناتوانی کارفرمایان در پرداخت
دستمزدهای جدید هشدار دادند .در این میان یکی
از مصادیقی که برای ریزش شــدید اشتغال مطرح
میشد ،بخش خدمات بود که هم با محدودیتهای
کرونا تضعیف شده و هم ســهم دستمزد از هزینه
تمامشده آن بسیار باالست .حاال اما ،آمارهای رسمی
از تحوالت بازار کار ایران در فصل بهار ،اتفاقی کامال
معکوس بــا پیشبینی گــروه کارفرمایی را روایت
میکند که نشــان میدهد بخش خدمات نهتنها با
ریزش شاغالن و تعدیل و اخراج نیروی کار مواجه
نبوده ،بلکه تعداد شاغالن این بخش در بهار امسال،
4.35درصد نسبت به بهار ســال قبل افزایش پیدا
کرده است.
به گزارش همشــهری ،کارگرانی که برای جبران
هزینههای معیشت مجبورند بهصورت پارهوقت به
مشاغل خدماتی نیز تن بدهند ،به تجربه دریافتهاند
که اگر بهاندازه ســاعات کار اصلی خود ،در بخش
خدمات فعالیت کنند درآمد آنها بهمراتب از دستمزد
کار صنعتی یا کشاورزی بیشتر است .نکته دیگر نیز
این است که بالفاصله با افزایش دستمزد نیروی کار،
کفه تقاضا در بخش خدمات نیز سنگینتر میشود
و در صورت تداوم این رویه ،رشد تقاضا در اثر تقویت
قدرت خرید مشــمول بازار کاالهــای صنعتی نیز
خواهد شد.

تالش برای مهار نرخ رشد نقدینگی
چگونه تورم ،سفرهها را کوچک و توان اقتصادی کشور
را به تحلیل میبــرد و چرا ایران در 44ســال پس از
تورم
انقالب در اکثر سالها با نرخ تورم 2رقمی مواجه بوده
است؟ واقعیت را باید در آیینه آمار دید که نشان میدهد میانگین نرخ
رشد نقدینگی در 44سال گذشــته 25.9درصد ،نرخ رشد پایه پولی
23.3درصد و نرخ تورم 20.2درصد بوده اســت .در همه این سالها،
اقتصاد ایران کمتر رشد اقتصادی 2رقمی را تجربه کرده ،به این معنا که
بر ثروت کشــور با تولید ناخالــص داخلی به میزانی کــه پول چاپ و
نقدینگی خلق شده ،افزوده نشده اســت .نتیجه اینکه میزان عرضه و
تزریق پول در کشور بیشتر از میزان واقعی کاالها و خدمات تولید شده
بوده و همین مسئله به وضوح نشان میدهد که چرا در برابر تورم پیروز
نشدهایم.
بهگزارش همشهری ،اقتصاد ایران در همه دولتهای پس از انقالب با
شدت و ضعف متفاوت با نرخ تورم 2رقمی ناشی از چاپ پول در بانک
مرکزی و خلق نقدینگی در بانکها مواجه بوده اســت .آمارها نشــان
میدهد ،دولت سیزدهم در حالی مسئولیت اداره قوه اجرایه را برعهده
گرفته که نرخ رشد نقدینگی در پایان سال گذشته به 39درصد ،نرخ
رشــد پایه پولی به 31.6درصد و نرخ تورم به 40.2درصد رسیده بود.
طبق آمارهای رسمی ،دســتکم از زمان روی کار آمدن دولت فعلی
بخشی از التهاب پولی کاسته شده است .هرچند تا رسیدن به میانگین
44ساله هنوز فاصله زیاد بوده و اگر تیم اقتصادی دولت درصدد کنترل
واقعی نرخ تورم است ،باید به بانک مرکزی اجازه دهد تا سیاستهای
پولی مؤثرتری را بهکار ببندند و دولت هم منضبط بماند و کسری خود
را به بانک مرکزی و بانکها تحمیل نکند.
براســاس تازهترین دادههای بانــک مرکزی ،نرخ رشــد نقدینگی از

روند 44ساله نرخ رشد پایه پولی ،نقدینگی و تورم در ایران
تورم
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42.8درصد در مهر پارســال به 37.3درصد در اردیبهشــت امسال
رسیده و نرخ رشد پایه پولی هم از 42.6درصد در تیرماه سال گذشته به
30.5درصد در ماه دوم امسال کاهش یافته است .ماموریت دشوار دولت
سیدابراهیم رئیسی در ســالجاری این است که تالش کند نرخ رشد

آمارها نشان میدهد آنچه بیشــتر از نزول شاخصها در بورس
برای فعاالن بازار سرمایه اهمیت دارد غالب شدن روند رکودی
بر بازار سهام است .استناد فعاالن بازار سرمایه و تحلیلگران به
کاهش میزان معامالت خرد در بازار سهام است که نقش زیادی
در نوســانهای شــاخص دارد .الگوهای آماری نشان میدهد
همبســتگی زیادی بین میزان معامالت خرد و نوســانهای
شاخص بورس وجود دارد بهطوریکه طبق آمارهای موجود در
زمانهایی که میزان معامالت خرد افزایش مییابد شاخصهای
بورس وارد روند صعودی میشــود و در زمانهای نزول ارزش
معامالت خرد شــاخص بورس با افت مواجه میشوند .آمارها
نشان میدهد میزان معامالت خرد بازار سهام از ابتدای خرداد
ماه شروع به نزول کرده و این روند حتی در تیرماه شتاب بیشتری
گرفته است .طبق دادههای آماری سطح معامالت خرد که در
اردیبهشت ماه به 8هزار میلیارد تومان رسیده بود در پایان خرداد
ماه به  4و هماکنون به محدوده 3هزار میلیارد تومان رسیده که
نشاندهنده حاکمشدن جو رکود اســت .اما دلیل وقوع چنین
رویدادی چیست؟

چرا موتور اشتغالزایی ضعیف شد؟
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معاونت مسکن و ســاختمان در اطالعیهای جزئیات ثبتنام
مجدد متقاضیان نهضت ملی مســکن را در سامانه طرحهای
حمایتی اعالم کرد .در متن این اطالعیه آمده است :با توجه به
شناسایی ظرفیت مازاد در زمینهای تأمینشده قبلی یا تأمین
زمین جدید جهت احداث واحد مسکونی در قالب طرح نهضت
ملی مسکن در برخی از شهرهای کشــور ،به اطالع میرساند
متقاضیان واجد شــرایط مســکن میتوانند از ساعت ۱۲روز
چهارشنبه (15تیرماه) با مراجعه به سامانه طرحهای حمایتی
مسکن به آدرس  https://saman.mrud.irنسبت به ثبتنام
در این شهرها اقدام کنند.
به گزارش همشهری ،بررسی سامانه ثبتنام نهضت ملی مسکن
نشان میدهد فع ً
ال امکان ثبتنام در برخی از شهرها در 9استان
بوشهر ،خراسان جنوبی ،خراسان شمالی ،سیستان و بلوچستان،
فارس ،کرمان ،کهگیلویه و بویراحمد ،گیالن و هرمزگان وجود
دارد؛ اما تاکنون وزارت راه و شهرســازی نام شهرهای مجاز را
منتشر نکرده اســت .البته متقاضی با واردکردن 3حرف از نام
شهر مورد تقاضا برای ثبتنام ،میتواند از بازبودن ثبتنام برای
شهر موردنظر خود مطلع شود.
طبق اعالم وزارت راه و شهرســازی ،فع ً
ال فقط در شــهرهایی
ثبتنام صورت میپذیرد که ظرفیت مازاد زمین وجود داشته یا
زمین جدید تأمین شده باشد و درصورت تأمین زمین در سایر
شهرهای کشور ،سامانه در این شهرها نیز بهتدریج بازگشایی
خواهد شد .برای قبولی در فاز هفتم ثبتنام مسکن دولتی نیز
داشتن فرم جیم سبز ،نداشتن سابقه مالکیت از سال 1395به
بعد ،استفادهنکردن از امکانات و تسهیالت دولتی حوزه مسکن
از ابتدای انقالب تاکنون و احراز ســابقه سکونت در شهر مورد
تقاضا الزامی است.

بعد از چند روز صعود دیروز شاخص کل بورس تهران بار دیگر به
سمت محدوده یک میلیون و 500هزار واحد عقبنشینی کرد و
ارزش معامالت هم برای دومین بار از ابتدای سال به پایینترین
حد خود رسید.
به گزارش همشــهری ،با وجود یک دور رشد شاخص بورس از
ابتدای سال تا پایان اردیبهشــت ماه ،از ابتدای خرداد ماه بازار
سهام وارد روند نزولی شده و با وجود رشدهای مقطعی ،روند کلی
بازار سهام نزولی است .این روند به افت 100هزار واحدی شاخص
بورس از ابتدای خرداد ماه تاکنون منجر شده است .دیروز هم
روند نزولی بازار سهام ادامه یافت و شاخص کل بورس تهران با
8500واحد کاهش بار دیگر به محدوده یکمیلیونو500هزار
واحد عقبنشــینی کرد .از ابتدای هفته جاری شاخص بورس
وارد یک روند صعودی مالیم شده بود و این امیدواری را ایجاد
کرده بود که شرایط بازار سهام رو به بهبود حرکت کند .به زعم
تحلیلگران تکنیکال محدوده فعلی یک نوع محدوده حمایتی
برای شاخص تلقی میشود و چنانچه این محدوده در هفتههای
آینده همچنان حفظ شــود میتوان امیدوار بود که بعد از یک
دوره رکود ،شاخص بورس دوباره با رشد مواجه شوند اما چنانچه
شاخص بورس به زیر این محدوده نزول کند ،در روزهای آینده
شاخص کل بورس با نزول بیشتری مواجه خواهد شد.

نقدینگی را تا آخر ســال در محدوده 25.9درصد ،نرخ رشد پایه پولی
را به 22.3درصد و نرخ رشــد تورم را به 20.2درصد میانگین 44ساله
برساند که البته بسیار ســخت ،پیچیده و مستلزم اتخاذ سیاستهای
متفاوت پولی و مالی است.

دالیل رکود

آنطورکه تحلیلگران میگویند دلیل اصلی حاکم شــدن رکود
در معامالت بورس کاهش ورود نقدینگی به بورس است و این
موضوع ناشی از افزایش تردیدها برای سرمایهگذاری در بورس
است .مهدی سدیدی کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه
در شرایط کنونی بازار سهام چشمانتظار نقدینگی است ،گفت:
بورس اسیر عدمقطعیتهای ناشــی از شرایط داخل و خارج از
محیط اقتصاد ایران اســت و برای رسیدن به شرایط مطلوب و
متعادل ،باید از این مولفهها عبور کرد.
این کارشناس بازار سرمایه با تأکید بر اینکه در سال ۱۴۰۱بازار
سرمایه مواجه با عدمقطعیتهاست و شاخص بهعنوان نماینده
رفتار این بازار در حال درجا زدن بوده و منتظر پیدا کردن مسیر
خود است ،افزود :بخشی از این عدمقطعیتها داخلی و بخشی
دیگر ریسکهای سیســتماتیک و مربوط به اتفاقات خارج از
محیط اقتصاد ایران است .او اضافه کرد:دربخش داخلی جریان
تعرفهگذاری و عوارضگذاری و در مجموع سیاستگذاریهای
مالی و تجــاری در حالی اتفــاق میافتد که در دنیــا هم ،این
سیاستها بسته به شرایط مختلف تغییر میکند ،اما نکته قابل
تامل این اســت که باید این تغییرات را قابل پیشبینی کرد تا
فعاالن بازار سرمایه و فعاالن اقتصادی از تغییر یکباره سیاستها،
آسیب نبینند و این تغییرات نیز پیشبینیپذیر باشند تا فعاالن
بازار سرمایه برای آنها استراتژی و راهبرد داشته باشند.
او افزود :در عین حال مواردی مانند جنگ روسیه و اوکراین و اثر
آن بر بازار جهانی نفت و کاالهای پایه (کامودیتیها) و نوسانات
ارزی نیز به عدمقطعیتها در بازار ســرمایه دامن زده اســت.
بهگفته او بحران بالتکلیفی بدترین بحران در ساختار اقتصادی
و ســرمایهگذاری در آن است؛ چرا که ســرمایه ترسو است و
سرمایهگذار بیش از بازده ،به امنیت سرمایهگذاری خود اهمیت
میدهد که امیدواریم آنچه به مصلحت کشور و بازار سرمایه است
در مناسبات بینالمللی اتفاق بیفتد.
مصطفی محبی مجد ،کارشناس دیگر بازارسرمایه نیز در اینباره
گفت :در روزهای اخیر کاهش محسوس ارزش معامالت خرد و
خروج نقدینگی هرچند با ســرعت کمی اتفاق افتاده است ،اما
از کم شدن تمایل سرمایهگذاران به ســرمایهگذاری در سهام
حکایت دارد .او افزود :افراد عموماً به سمت داراییهایی تمایل
پیدا میکنند که روند روبه رشد داشته باشد .بنابراین از ابتدای
ســال ۱۴۰۱باوجود آنکه بازار داراییهای فیزیکی و معامالت
کاالیی زودتر از بازار مالی نسبت به افزایش نرخ ارز واکنش نشان
دادهاند ،اما بهدلیل نداشتن روند مشخص در بازار سهام ،تمایل
کمتری در ورود پول به این بازار وجود داشــته است .او درباره
دالیل بروز این پدیده در بورس گفت :ازجمله دالیلي که موجب
شــده نقدینگی برای ورود به بورس تمایلی نداشته باشد ابهام
در نتایج تحوالت خارجی و ابهام نسبت به قیمت کاالهای پایه
بهدلیل انتظار از سیاســت انقباضی بانک مرکزی آمریکا است؛
در این بین میتوان طیف وسیعی از صنایع و شرکتهایی را نام
برد که تصمیمگیران نســبت به محبوس کردن سود خالص و
تقسیم نشدن آن در مجامع از جذابیت سرمایهگذاری در سهام
آن کاستهاند.

پنجشنبه  16تیر 1401
شماره 8539

جشن عید غدیر در خیابان ولیعصر

سینما


نمایی
انتقاد از سیاه
و حضور آقازادهها در سینما

تا کی قرار است در فیلمها فقر و فالکت ببینیم

انتقاد از آنچه ســیاهنمایی در فیلمها نامیده میشود ،موضوع
دیگری بود که خزاعی به آن پرداخت .رئیس سازمان سینمایی
افزود :اگر تنوع جــدی در مضامین فرهنگی فیلمهای تولیدی
نداشته باشیم بدون شک موافق نخواهیم بود .تا کی قرار است
فیلم جنوبشهری تهران و فقر و فالکت ببینیم و این گستره از
تنوع ،زیبایی فرهنگی کشور و رنگارنگی آیینها ،فرهنگها و
قومیتها را در فیلمها نبینیم و به مخاطبان ارائه ندهیم؟ خزاعی
حضور و تمرکز صرف فیلمســازان جوان در بخش آسیبهای
اجتماعی استانها را چندان مناسب ندانست و ادامه داد :الزم
است این گروه از فیلمسازان با وجود تسلط به شرایط فرهنگی
منطقه خود ،برای معرفی هرچه بهتر این فرهنگ و ایجاد دید
بهتر در میان همگان تالش کنند .رئیس ســازمان سینمایی
وظایف سینماگران را مختلف و متفاوت دانست و گفت :مهمترین
این مسئولیتها تعهد در مقابل جامعه است که متأسفانه گاهی
مورد غفلت واقع و قربانی جریان سرمایهداری میشود.
برخی بداخالقیها در سینما هر روز در حال گسترش است!

t e l e g r a m
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همشهری را در شبکههای اجتماعی دنبال کنید
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instagram

رئیسسازمانسینماییتغییرنمیکند

روز گذشته و در حاشــیه نشست هیأت دولت،
وزیر ارشاد به حمایت از رئیس سازمان سینمایی
پرداخت .محمدمهدی اسماعیلی ،وزیر فرهنگ
و ارشاد اسالمی ظهر دیروز در جمع خبرنگاران،
گفت :رئیس سازمان سینمایی موضع خوبی در
حیطه فعالیت کاری خود دارد و عملکرد وی خوب
است و بهدنبال تغییر در این حوزه نیستیم.

اهدای هدیه و اجرای سرود

ســخنگوی ســتاد مردمــی رویــداد «مهمونی
۱۰کیلومتری عید غدیر» ابراز کرد :پایه و اســاس
این جشن براساس همان نگاهی است که در دین
ما برای برپایی جشــنها وجود دارد .روایت زیادی
وجود دارد که در آنها توصیه شده در روز غدیر سنت
پسندیده اطعام به جا آورده شود .برای مثال ،در یکی
از روایات آمده که اطعام یک مؤمن در روز غدیر برابر
با اطعام و میزبانی یک میلیون نفر در روزهای دیگر
است .عالوه بر اطعام و پذیرایی و هدیه دادن در این
روز ،غرفههایی نیز مختص کودکان و نوجوانان در
این مسیر طراحی شده تا بتوانند به شرکتکنندگان
جایزه و هدیه تقدیم کنند .همچنین اجرای سرود
برای کودکان و نوجوانان از دیگــر برنامههای این
غرفهها به شــمار میرود .وی تأکید کرد تالش ما
این است تا در این مراسم محیط و فضایی خانوادگی
همراه با نشاط و شادمانی برای همگان مهیا کنیم.
بهگفته زارع ،برگزاری مداحــی ،برپایی غرفههای
فرهنگــی ،راهاندازی ایســتگاه صلواتــی ،اجرای
پویشهای مختلف با موضوع غدیــر و… از دیگر
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خزاعی با اظهار تأســف از وجود برخی بداخالقیها در عرصه
سینمای کشور که هر روز نیز در حال گسترده شدن است ،گفت:
سازمان سینمایی متعلق به همه افکار و اندیشههاست و در این
دوره مدیریتی نیز ،تبعیض برای فراهم شــدن امکان کار ویژه
برای عدهای خاص از فیلمسازان صورت نگرفته است .متأسفانه
یک عده در این سینما عادت کردهاند تسهیالت ویژه بگیرند؛
آدمهایی که رسانه و شبکه دارند و خوب بلد هستند حاشیهسازی
کنند ،اما من ترسی نســبت به آن ندارم .عدالت فرهنگی این
نیست که پول را به کســانی هدیه کنیم که در اغلب دورهها از
مزیتهای نسبی سینما و رانتهای آنسوءاستفاده کردهاند.
بنده ترجیح میدهم که همه استعدادهای سراسر کشور از این
ظرفیت بهرهمند شوند .وی توضیح داد :هر کسی بر مبنای شرایط
اعالم شده میتواند در چارچوب برنامههای حوزههای مختلف
زیرمجموعه سازمان سینمایی ،طرح و ایده ارائه دهد تا جایی که
مقدورات اجازه دهد ،مورد حمایت قرار خواهد گرفت و در این
راستا نیز هیچ محدودیتی وجود ندارد .رئیس سازمان سینمایی
در ادامه به مشــکالت حوزه فیلماولیها و شــکلگیری آن بر
مبنای سرمایهداری و پولآوری اشاره کرد و گفت :برای ورود
به این حوزه باید امتیازی به این جریان نامشخص داده میشد
تا امکان کارگردانی فراهم شــود .در این میان آنچه مهم نبود
استعداد ،تخصص و تجربه فیلمســاز بود که در این دولت این
جریان شکسته شد.

عید غدیر خم یکــی از بزرگترین
اعیاد شیعیان است که در سراسر
گزارش
ایــران برنامههای ویــژهای برای
گرامیداشــت این روز عزیز برگزار میشود .امسال
قرار است در سالروز عید غدیر خم ،رویداد «مهمونی
۱۰کیلومتری عید غدیر» به کمک هیأتها ،مساجد
و گروههای جهادی از ساعت  ۶بعدازظهر تا  ۱۰شب
از چهارراه ولیعصر تا چهارراه پارک وی برگزارشود.
به گزارش همشهری ،دیروز نشســت خبری این
رویداد در مجموعه شــهدای سرچشمه برگزار شد
و ساسان زارع ،سخنگوی ستاد مردمی این رویداد،
در تشــریح آن گفت :امســال تعدادی از گروهها
و مجموعههــای مردمــی دور هم جمع شــدند و
تصمیم گرفتند رویداد متفاوت و جذابی را با عنوان
«مهمونی ۱۰کیلومتری عید غدیر» در شهر تهران
برگزار کنند .طبــق برنامهریزیهــا و مجوزهای
اخذشده بنا بر این شــد که این مراسم از چهارراه
ولیعصر تا چهــارراه پارک وی بــا برپایی مواکب و
غرفههــای فرهنگی ـ که به شــرکتکنندگان در
مراسم خدمات ارائه میدهند ـ برگزار شود .بهگفته
وی ،قریب به ۳۰۰مجموعه و موکب اعالم آمادگی
کردهاند تا در این مراسم مشارکت کنند.

تئاتر اولیها پروانه نمایش بگیرند
شورای ارزشیابی و نظارت بر نمایش اداره کل هنرهای نمایشی
از لزوم تعیین تکلیف متن و مراحل قانونی صدور پروانه نمایش
پیش از اقدام گروههای نمایشی که برای اولینبار کار میکنند؛
بهصرف هزینههای مادی و معنوی خبر داد .به گزارش همشهری،
روابط عمومی مرکز هنرهای نمایشی اعالم کرد «:بدینوسیله
به اطالع میرساند شورای ارزشــیابی و نظارت بر نمایش اداره
کل هنرهای نمایشی ،مسئولیتی در قبال هر اقدامی که توسط
عوامل نمایش منجر به تعهد مادی و معنوی شود (شامل تمرین
یا صرف هزینه و مشابه آن بهویژه پیش از تعیین تکلیف ارزیابی
متن و سایر مراحل قانونی صدور پروانه اجرای نمایش) ندارد».

اکران
عکس :همشهری /رضا نواله

محمد خزاعی در ادامه ســفرهای اســتانیاش روز سهشنبه
۱۴تیرماه به همراه تعدادی از مدیران ســینمایی در اســتان
چهارمحال و بختیاری حاضر شــد .اینطور کــه روابطعمومی
ســازمان ســینمایی گزارش کرده ،خزاعی در نشستی که با
لوبختیاری داشته ،به
سینماگران و فعاالن سینمایی چهارمحا 
انتقاد از حضور آقازاده در سینما پرداخته است.
او با انتقاد از اینکه تعدادی از آقازادهها با وابستگیهای سیاسی
و جناحی توانســتهاند کارگردان شــوند ،گفت :فهرست این
افراد مشخص است درحالیکه در بســیاری از شهرستانها با
وجود استعدادها و تنها بهخاطر نبود شــرایط مالی ،این افراد
نتوانســتهاند به مرحله ظهور برســند و این با مفهوم عدالت
فرهنگی سازگار نیســت .رئیس سازمان ســینمایی با تأکید
بر تداوم برنامههای اصالحی در حوزه ســینما و ایجاد جریان
متفاوت و نو در این عرصه افزود :این جریان و نهضت هماکنون در
حال شکلگیری است .باید اجازه داد تا نیروهای جوان وارد این
عرصه شوند .وی فراهم شدن شرایط برای ورود نیروهای جدید
و جوان به عرصه سینمای کشور را ضروری خواند و گفت :برای
این منظور نخستینبار در انجمن ســینماگران جوان سهمیه
فیلمسازی برای نیروهای شهرســتانی درنظر گرفته و این نوع
حمایت در بنیاد سینمایی فارابی نیز تعریف شده است.

تئاتر

مسیر  10کیلومتری برای جشن غدیر

سفرهای استانی رئیس سازمان سینمایی همچنان ادامه دارد
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برنامههای درنظر گرفتهشده برای این مراسم است.
همچنیــن وی تصریح کرد :اتبــاع عراقی و افغانی
مقیم ایران نیز با اعالم آمادگی برای برپایی موکب و
ایستگاه صلواتی اقدام به ارائه خدمات در این رویداد
خواهند کرد.
احتمال حضور 500هزار نفر

در این نشســت ،بر این نکته تأکید شــد با اینکه
ســازمانها و نهادهای مختلفی بســتر الزم برای
اجرای این برنامه را فراهم کردهاند ،اما ســازمان یا
نهاد خاصی متولی برگزاری این مراسم نیست و در
واقع مردم و هیأتهای مذهبی میاندار برگزاری این
مراسم هســتند .وی بیان کرد :بستری فراهم شده
تا افراد و مجموعههایی که آمــاده ارائه خدمات در
این مراسم هســتند بتوانند با برنامهریزی منسجم
اقدام به ارائه خدمات کنند و در برگزاری این رویداد
مشارکت داشته باشــند .بر همین اساس ،سامانه
پیامکی  ۳۰۰۰۲۱۲راهاندازی شــده تا کســانی
که میخواهند در برگزاری این مراســم مشارکت
داشته باشند با ارسال عدد  ۱به این سامانه در این
رویداد سهیم شوند .همچنین گروه سرودهایی که
میخواهند در این روز به اجرای ســرود بپردازند یا
هیأتها و موکبهایی که میخواهند موکب داشته

باشند ،میتوانند عدد  ۲را به این سامانه ارسال کنند
تا راهنماییهای الزم برای آنان ارســال شــود .در
ضمن ،اشخاصی که نذوراتی دارند و میخواهند در
این روز نذورات خود را ادا کنند میتوانند با ارسال
عدد  ۳به این ســامانه ،به هیأتها و موکبها وصل
شده و نذر و احسان خود را به جای آورند.
زارع در بخشی دیگر از صحبتهایش اشاره کرد که
میزبانی این مراسم در واقع بر عهده شهداست و در
روز مراســم در طول این مسیر تصاویر شهدا نصب
خواهد شد .وی از احتمال حضور قریب به  ۵۰۰هزار
نفر در این رویداد خبر داد .همچنین ،ســخنگوی
ستاد مردمی رویداد «مهمونی  ۱۰کیلومتری عید
غدیر» از همــکاری و تعامل شــهردار تهران برای
برگزاری این مراسم قدردانی کرد.
بهرهبردن از آیینهای بومی و محلی

وی در پاسخ به پرســش روزنامه همشهری درباره
اینکه آیا تمهیداتی اندیشــیده شده تا از آیینهای
بومی و محلی که در استانهای مختلف کشور مثل
تالش ،کاشان و هرمزگان برای جشن روز عید غدیر
رایج است بهرهبرده شــود گفت :حتما از ظرفیت
گروههای مردمی و هیأتهایــی که به این مناطق
تعلق دارند و در این مراسم شرکت میکنند ،برای

بهرهبردن از آیینهای مختلف جشــن عید غدیر
استفاده خواهیم کرد و این نکته را درنظر خواهیم
داشت.
زارع در بخش دیگری از صحبتهایش از برگزاری
پویش اسباب بازی در این مراسم خبر داد و گفت:
این پویــش طراحی شــده تا هر کودکــی یکی از
اسباببازیهایش را به این مراسم بیاورد و آن را به
کودکان مناطق محروم اهدا کند.
وی یادآور شــد با اینکــه این مراســم از چهارراه
ولیعصرتا چهــارراه پارک وی برگزار میشــود ،اما
فقط به افرادی که در این مسیر حضور دارند محدود
نیست و این رویداد به همه مردم تهران تعلق دارد.
بهگفته زارع ،چنین رویدادهایی برای شــهر تهران
حکم تنفس را دارند و ضرورت دارد که رویدادهایی
شــبیه به «ســام فرمانده» باز هم برگزار شــود.
سخنگوی ستاد مردمی جشن بزرگ غدیر با تأکید
براینکه اینگونه مراسمهای بزرگ مردمی نیاز مبرم
شهر تهران و حتی کل کشور است ،گفت :در نقطه
شروع کار هســتیم لذا باید به ظرفیتهای مردمی
اعتماد کرده و مانند همیشه حضور آحاد مردم در
صحنه را گرامی بداریم .امیدواریم با برگزاری موفق
این مراسم ،سالهای آینده شاهد تعمیق و گسترش
آن در سراسر کشور باشیم.

تعطیلی سینماها تا مغرب
محمدرضا صابری ،سخنگوی انجمن سینماداران
در گفتوگــو بــا خبرنگار مهــر دربــاره فعالیت
سالنهای سینمایی همزمان با سالروز شهادت امام
محمدباقر(ع) برابر با  ۱۶تیرماه توضیح داد :تمامی
سالنهای سینمایی از صبح امروز پنجشنبه۱۶تیرماه
تعطیل خواهند بود و فیلمی روی پرده نخواهد رفت.
وی درباره آغاز فعالیت سینماها هم گفت :فیلمهای
اجتماعی و جدی از ساعت ۱۷روز پنجشنبه اکران
خود را از سر خواهند گرفت و فیلمهای کمدی بعد از
اذان مغرب اکران عمومی دارند.

سریال

«خانواده تیبو» سریال میشود
ساخت سریال «خانواده تیبو» براساس رمان 4جلدی «خانواده
تیبو» نوشــته روژه مارتن دوگار بهزودی آغاز میشود ،علیرضا
محمودی در حال نگارش این سریال است .به گزارش همشهری،
امیرحسین حیدری ،تهیهکنندگی سریال خانواده تیبو را برعهده
دارد و علیرضا محمودی در حال نگارش فیلمنامه است و بعد از
پایان نگارش فیلمنامه و کسب مجوزهای الزم پیش تولید سریال
آغاز میشود .قرار است این سریال در شبکه نمایش خانگی عرضه
شود« .خانواده تیبو ( ۴جلدی)» اثر روژه مارتن دوگار ،از سویی
به بررسی وقایع اروپا در سالهای ابتدایی قرن بیستم و سالهای
جنگ اول جهانی میپردازد.
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شماره تلفن ارتباطي با خوانندگان

با مردم

خرابی پله برقی ایستگاه بیآرتی سیدخندان یکساله شد

از حدود یک سال قبل پله برقیهای ایستگاه بیآرتی سیدخندان
خراب است و بســیاری  مجبور به عبور از عرض بزرگراه شهید
سلیمانی هستند که با توجه به ســرعت زیاد ماشینها در این
محدوده ،بسیار خطرناک اســت .لطفا تعمیر این پله برقی در
اولویت تعمیرات پله برقیها و آسانسورهای شهری تهران باشد.
آراسته از تهران

حق مالباختگان اراضی کندرود تبریز ضایع نشود

سالهاســت کشــاورزان کندرود در اراضی کشــاورزی منطقه
کشاورزی میکنند و همگی دارای مالکیت قطعی و سند 6دانگ
بودهاند اما یکباره بنیاد مستضعفان مدعی مالکیت این اراضی شده
است که باید این اختالف حل شود تا حق کشاورزانی که سالهاست
در آن زمینها کشاورزی و امرار معاش میکنند ضایع نشود.
مقدم از تبریز

فکری به حال کارمندان بیکار در ادارات کنند

گاهی در مراجعه به ادارهای مشاهده میشود تعداد قابل توجهی
از کارمندان فقط نشستهاند و کاری ندارند .یکبار به کارمندی
گفتم چرا این همه بیکار اینجاست گفتند منتظر بازنشستگی
هســتیم و یکبار هم خانمی گفت تیم جدید نه میتوانند با ما
کار کنند و نه طبق قانونی میتوانند اخراجمان کنند .چرا واقعا
سرمایههای جامعه در چنین جاهایی هزینه شود؟
اکرمی از کرج

افزایش حقوق همه بازنشستگان طبق قانون عملی شود

با توجه به محرز بودن تخلف در رابطه با ممنوعیت افزایش حقوق
همه بازنشستگان تأمین اجتماعی و اثبات آن چرا نمایندگان
مجلس سریعتر مصوبه کمیســیون تطبیق قوانین مجلس را
به دولت ارسال نمیکنند تا اجرای آن در دستور کار قرار گیرد.
بازنشسته از تهران

ارسال پيام كوتاه خوانندگان

پیامک
موجرها هیچ حمایتی ندارند

تعداد اندکی از موجرها و مالکان سرمایهدار هستند و درآمدهای
آنچنانی دارند باقی افراد معمولی هستند که شاید یک خانه اضافه
داشته باشند که منبع درآمدشان است یا شاید یک خانه کوچک
دارند که متناسب با آمد و شد و جمعیت خانوادهشان نیست و به
اجبار به خانه بزرگتری رفتهاند و خود نیز مســتأجرند .در این
شرایط همه جا به موجرها به چشم بد نگاه میشود و گویا هیچ
حقی ندارند .این قوانین و مصوبات در حمایت از مستأجرها به
جای خود اما حق موجرها و حقوق مالکانه آنها نیز باید حفظ شود.
حفیظی از قزوین

خرید ماکارونی هم دشوار شده است

بهعنوان خانوادهای 6نفره که گاهی ماکارونی مصرف میکردیم
که هم باعث خوشحالی بچهها بود و هم باعث مدیریت هزینههای
خانوار ،اکنون خرید ماکارونی را کنار گذاشته و به جایش مواد
غذایی مثل سیبزمینی مصرف میکنیم .مسئوالن روا نداشته
باشند که فردی با  4فرزند حتی نتواند ماکارونی بخورد.
پیرحسینی از تهران

قطع برق و آب بهصورت جدولی از قبل اعالم شود

در کمالشهر کرج و بهخصوص محدوده شهرک کمالیه آب ،گاه
و بیگاه قطع میشود درحالیکه هیچ اطالعرسانی از قبل صورت
نگرفته است و برق هم بهصورت موردی قطع میشود .حداقل
کاری که میتوانند بکنند این است که از قبل اعالم کنند در کدام
محدودهها برق یا آب به چه مدت قطع است.
ابراهیمی از کمالشهر کرج

قیمت برخی صیفیجات در بازار شهرستانی بسیار گران است

به تازگی قیمت برخی صیفیجات در بازار شهرســتانی میدان
امامحسین تهران بسیار باال رفته بهگونهای که قیمت هویج به
کیلویی 20هزار تومان رسیده است .آیا قرار نیست نظارتی بشود؟
اکبرشاهی از تهران

پیام

تلگرام با مردم @bamardom_hamshahri

قلعه تاریخی هنجن در حال ویرانی است

قلعه خشتی روســتای هنجن یکی از آثاری تاریخی دیدنی در
نطنز در استان اصفهان اســت که سالهاست مورد بیتوجهی
متولیان قرار گرفته و اکنون رو به ویرانی است .از مسئوالن تقاضا
داریم به داد این اثر تاریخی از دوره سلجوقیه برسند که قبال هم
بهعنوان اثر ملی به ثبت رسیده است.
زارعپور از نطنز

معاینه فنی که با پول امکانپذیر شود ،اصالت ندارد

برای معاینه فنی به مرکز اعالم شده مراجعه کردم در آنجا از مخزن
گاز خودروی من ایراد گرفتند و گفتند تاریخ این دو یکی نیست
درحالیکه من از زمان تحویل گرفتن خودرو از گاز آن استفاده
نکردهام .بههرحال مجبور شدم 4میلیون و 300هزار تومان بپردازم
و دو مخزن را یکسان کنم و در آدرسی که مرکز معاینه فنی به من
داده بود آنها را نصب کنم .اما بعد از برگشت به مرکز برای گرفتن
معاینه گفتند دوباره باید مخزنها در اینجا نصب شود .هر چه گفتم
اصال من مخزن نمیخواهم و اســتفاده نمیکنم که بابتش این
همه هزینه کنم قبول نکردند .در نهایت با دیدن یکی از پرسنل و
پرداخت 100هزار تومان معاینه فنی را گرفتم .بحث این است که
معاینه فنی خودروی من دردسرساز نبود چرا که از گاز استفاده
نمیکنم ولی اگر موردی باشد و اغماض شود تکلیف شود که البته
دیده شده است و تقاضا این است که اوال سختگیری بیهوده نکنند
و در ثانی اغماض جدی هم انجام دهند.
نیری از تهران

آسفالت پل حافظ نیاز به ترمیم دارد

آســفالت پل حافظ نیازمند ترمیم فوری اســت .هماکنون در
قســمتهایی از پل ،کف پوش فلزی زیر آسفالت معلوم است.
این موضوع موجب آسیب بهخودروها و همچنین انحراف آنها
از مسیرشان و متعاقبا تصادف میشود .از مسئولین درخواست
داریم تا هر چه سریعتر نسبت به مرمت پل اقدام کنند.
مسعودی از تهران

 ۱۰۷۸مجرم در طرح رعد پلیس پایتخت دستگیر شدند

انگیزههای عجیب برای سرقتهای عجیب
اجرای پنجاه و هفتمین مرحله طرح رعد که از چند روز قبل توســط
مأموران پلیس پیشگیری پایتخت آغاز شده بود ،درحالی با دستگیری
گزارش
1078مجرم پایان یافت که برخی از آنها روایتهای عجیبی از سرقتهای
سریالیشان مطرح کردند .به گزارش همشهری ،سردار حسین رحیمی ،رئیس پلیس
پایتخت ،صبح دیروز در جمع خبرنگاران حاضر شد تا جزئیات تازهترین مرحله از طرح
رعد را که از سوی پلیس پیشگیری در محلههای مختلف تهران اجرا شد ،بازگو کند .وی
گفت :در این طرح 22باند منهدم و 1989اموال سرقتی کشف شد .همچنین 80محل و
پاتوق سارقان ،مالخران ،اراذل و اوباش و فروشندگان موادمخدر پاکسازی و از مجرمان
دستگیر شده ۲۰۹دستگاه خودرو و موتورسیکلت مسروقه کشف شد.

دایی و خواهرزاده

دایی و خواهــرزاده که در
گف 
توگو 1تازهترین طرح رعد دستگیر
شد هاند شــگرد عجیبی برای سرقتهای
خود داشــتند .آنها به دروغ به پلیس اعالم
میکردند که ماشینشان سرقت شده و بعد
خودشان با همان ماشــین راهی خیابانها
میشدند که دست به سرقت بزنند .متهمان
تصور میکردند که با این شگرد پلیس به آنها
شک نخواهد کرد اما سرانجام دستگیرشدند.
گفتوگو با دایی که طراح نقشه و سابقهدار
است را میخوانید.
ایده چنین نقشــهای چطور به
ذهنتان رسید؟
در زندان از همسلولیام یاد گرفتم.
پس سابقه داری؟
تا دلتان بخواهد! 7یا 8باری به زندان رفتهام ،درواقع از 20سالگی بارها به اتهام سرقت و
حمل مواد دستگیر و زندانی شدهام .آخرین بار که به زندان افتادم ایده چنین سرقتی را
همسلولیام به من داد.
درباره شگردت توضیح بده؟
با 110تماس میگرفتم و میگفتم خودروی پرایدم سرقت شده است .بعد از اعالم گزارش
دروغین ،با همان ماشین به همراه خواهرزادهام راهی سرقت میشدیم .خب پالک هم که در
سامانه پلیس ثبت شده بود و ما هنوز آفتاب طلوع نکرده راهی اماکن مختلف اعم از خانهها
یا مغازهها شده و دست به سرقت میزدیم .ایده جالبی بود ،با این ترفند پلیس دوربینهای
محل سرقتها را که رصد میکرد ،به پالک خودروی ما میرسید که ما هم اعالم کرده بودیم
سرقت شده است.
یعنی از داخل آپارتمانها سرقت میکردید؟
نه از انباری مجتمعها .زمانی که ساکنان ریموت در را میزدند ،بدون اینکه متوجه شوند
وارد ساختمان میشدیم و بعد در فرصتی مناسب انباریها را خالی میکردیم.
وقتی گزارش ســرقت خودرو را میدادی ،پلیس شماره پالک را به واحدهای
گشت اعالم میکرد ،نمیترسیدید که در مسیر دستگیر شوید؟
بله شما درست میگویید .ولی این کار زمانبر است .تا آنها بخواهند این گزارش را ثبت کنند
و به واحدها گزارش دهند چندین ساعت طول میکشد ،ما هم در این مدت با ماشین سرقت
میکردیم و بعد خودرو را در محلی رها میکردیم تا پلیس پیدایش کند.
چرا خواهرزادهات را وارد این بازی کردی؟
با یک تیر دو نشــان زدم؛ اول اینکه خودم تنها نبودم و همدســت داشتم و دوم اینکه
خواهرزادهام مشکل مالی داشت که با این کار حل میشد!

حمله به زنان در بهشتزهرا

کمسن و ســالترین متهمی که در تازهترین طرح رعد
توگو2
گف 
پلیس دستگیر شده 17سال بیشتر ندارد .بهگفته خودش
نخستین باری است که در زندگی خالف را تجربه کرده و با وجود سن کمی که
دارد ،شگرد عجیبی برای زورگیریهای سریالی انتخاب کرده است .نوجوان
زورگیر با حمله به دختران و زنان در بهشت زهرا(س) اموالشان را سرقت
کرده و برخی از آنها را آزار داده است.
از جزئیات سرقتهای سریالیات بگو .با چه شگردی دست به
زورگیری میزدی؟
سوار بر موتورم میشــدم و پالکش را مخدوش میکردم .سپس به مقابل
در ورودی بهشت زهرا میرفتم و هر زن تنهایی را میدیدم که با ماشینش
وارد آنجا میشد به تعقیبش میپرداختم .وقتی سر مزار میرفت موقعیت
را میسنجیدم و اطراف را زیرنظر میگرفتم ،اگر شلوغ بود و اطراف آنجا پای
قبرها آدم نشسته بود که بیخیال سرقت میشدم اما اگر خلوت بود و کسی
در آن اطراف وجود نداشت به سمت طعمهام هجوم میبردم و با یک دست
دهانش را از پشت سر میگرفتم تا فریاد نکشد و با دست دیگرم گردنش
را .آنها را تهدید میکردم که اگر حرفی بزنند جانشان در خطر است و آنها
وحشتزده چارهای جز سکوت نمیدیدند .بعد طعمهام را به مقابل درختی در
آن محدوده میکشاندم و پس از آزار و اذیت طالهایشان را سرقت میکردم.

یکــی از مجرمان تحصیلکــردهای که در
توگو3
گف 
این طرح دستگیر شــده ورزشکار است و
لباسهای مارکدار به تن دارد .او اگرچــه حال خوبی ندارد و
نمیخواهد با خبرنگاران صحبت کند اما به چند سؤال خبرنگار
همشــهری درباره جزئیات ســرقتهایی که مرتکب شده و
انگیزهاش توضیحاتی میدهد.
چه شــد که یک فرد تحصیلکرده تبدیل به یک
مجرم حرفهای شد؟
من در یکی از شــرکتهای فروش کاال که بهصورت اینترنتی
فعالیت دارد ،کار میکردم اما مدتــی قبل با صاحبکارم دچار
اختالفاتی شدم و او برای انتقام مرا اخراج کرد .همین مسئله
آتش کینه را در دلم روشــن کرد و تا انتقــام نمیگرفتم آرام
نمیشدم.در واقع انگیزهام ضرر رساندن به مدیر قسمتی بود که
در آنجا کار میکردم و هیچ هدف دیگری نداشتم .چون من وضع
مالی خیلی خوبی دارم.
چطور سرقت میکردی؟
مدارک شناسایی دوستان و آشنایانم را میگرفتم و به نام آنها
کاالیی سفارش میدادم .پس از ثبت ،آدرس را مینوشتم و خودم
کاال را بهصورت حضوری از یکی از انبارها تحویل میگرفتم .اما
چون در این شرکت بزرگ فروش کاال کار میکردم میتوانستم با
شگردهای مختلف ،دست به کالهبرداری بزنم .به همین دلیل در
سایت عنوان میکردم که کاال مرجوع شده است و به این ترتیب

از شرکت پول دریافت میکردم .یعنی هم کاال را میگرفتم و هم
پولی که بابتش پرداخت کرده بودم.
چه اجناسی را سرقت میکردی؟
مواد خوراکی و همه آنها در انباری خانهام کشــف شــد .من
ورزشکارم ،فوق لیســانس حقوق دارم و وضع مالیام بسیار
خوب است .هدف من فقط و فقط ضربهزدن به مدیر قسمتی بود
که در آنجا کار میکردم اما فکر نمیکردم پلیس به این راحتی
مرا دستگیر کند.

سرقت در حرم مطهرامام

مجید یک ساعت بعد از آزادی از زندان،سرقتهای سریالی خود را شروع کرد .او به
گف 
توگو 4حرم مطهر میرفت و با شناســایی افرادی که برای زیارت به آنجارفته بودند ،گوشی
موبایلهایشان را سرقت میکرد .او انگیزه عجیبی برای سرقتهای سریالی خود دارد.
انگیزه ات از سرقت چه بود که یک ساعت بعد از آزادی،دزدی را شروع کردی و اجازه
ندادی مهر آزادیت خشک شود؟
در زندان با یک زندانی شرطبندی کرده و باخته بودم .قرار شد بعد از آزادی ظرف 48ساعت پول
باخته را تهیه کنم .درواقع یک جورایی رو کمکنی هم بود .میخواستم خودنمایی کنم و به او نشان
بدهم که توانستهام خیلی زود20میلیون تومان را جور کنم به همین دلیل ناچار شدم پس از آزادی،
سرقت هایم را از سر بگیرم.
چرا سرقت موبایل زائران حرم را انتخاب کردی؟
شگرد قبلیام همین بود و در این کار حرفهای شده بودم .به همین دلیل بعد از آزادی با مترو به حرم
مطهر میرفتم و زائرانی را که در حال استراحت بودند و گوشی موبایلشان کنارشان بود را شناسایی
میکردم .سپس در فرصتی مناسب و بیآنکه آنها متوجه شوند موبایلهایشان را که کنارشان بود یا
در جیب هایشان برمیداشتم.
موبایلهای سرقتی را چند میفروختی؟
بستگی به نوع گوشی داشت .از 300هزارتومان تا دو میلیون و 500هزار تومان .البته رقم کمی است چون
مالخر دیگری را نمیشناختم .سالها بود که فقط با یک مالخر کار میکردم و او هم بزخری میکرد .گوشی
40یا 50میلیونی را 2میلیون و 500هزارتومان بیشتر نمیخرید و من هم چارهای جز همکاری با او نداشتم
تا زودتر پول باختم را جور کنم.
تا به حال شده بود سر بزنگاه ،شاکی از خواب بیدار شود و درجریان سرقت قرار بگیرد؟
اینبار نه .فکر میکنم چون سابقهدار بودم دستگیر شدم اما در پرونده قبلی خود وقتی میخواستم
گوشی مردی را سرقت کنم او بیدار شد و مچم را گرفت.

هیچکس متوجه سرقتهایش نمیشد؟
نه .معموال ســر ظهر و اوایل هفته راهی سرقت میشدم چون
معموال آخر هفتهها بهخصوص پنجشنبه و جمعه بهشت زهرا
خیلی شلوغ میشــود و اصال زمان مناسبی برای سرقتهای
من نبود.
بعد از سرقت،طعمههایت را رها میکردی؟
پس از آنکه تمام طالهایشان را سرقت میکردم ،با چاقو
تهدیدشــان میکردم که اگر فریاد بزنند برمیگردم و
جانشان را میگیرم و آنها بهتزده نگاهم میکردند .من
هم در یک چشم بهم زدن پا به فرار میگذاشتم ،سوار بر
موتورم میشدم و میرفتم.
با طالهای سرقتی چه کردی؟
بخشی از آنها را فروختم تا قسط موتورم را بپردازم.
پس انگیزهات از سرقت پرداخت قسط موتورت
بود؟
همینطوراست .سالها بود که آرزو داشتم یک موتور بخرم.
من عشق موتورسواری دارم و گاهی موتورهای دوستانم را
امانت میگرفتم .دلم میخواست برای خودم موتور بخرم اما
خانوادهام اجازه نمیدادند .پدرم هــم حاضر نبود پول برای
خرید موتور به من بدهد و نظرش این بود که زود است .تصمیم
گرفتم خودم کارگری کنم تا پول بیعانه موتور را بهدست آورم

اما پس از خرید قسطی،نتوانستم اقساطش را بدهم و این شد که پا در دنیای
سارقان گذاشتم تا با پول سرقتی پول موتورم را بپردازم.
درس میخوانی؟
من دانشآموزم؛ کالس نهم .چون سالها قبل با موتور دوستم تصادف کردم
از درس عقب ماندم و نتوانستم به مدرسه بروم .دلیل مخالفت خانوادهام
برای نخریدن موتور هم همین بود که میگفتند سنم کم و جانم نیز
با موتورسواری در خطر است.
ایده این سرقت چطور به ذهنت رسید؟
برای مراسم یکی از آشنایانمان به بهشــت زهرا رفته بودم که
وقتی بهدنبال قطعه میگشتیم ،زنی را دیدم تنها باالی سر مزاری
نشسته و روی قبر گل پرپر میکند و فاتحه میخواند .آنجا بود که
وسوسه سرقت به جانم افتاد چرا که برق طالهای زن وسوسهام
کرد تا تبدیل به یک زورگیر خشن شوم اما حاال که دستگیر شدهام
خیلی پشیمانم .روزی که دزدی را شروع کردم اصال فکر نمیکردم
به این زودی گیربیفتم .اصال به عاقبت کار اشتباهم فکر نکردم چون
بیتجربه بودم.
چطور دستگیر شدی؟
برای شناسایی طعمه جدید در اطراف قبرها میچرخیدم که ناگهان
پلیس رسید و دســتگیرم کرد .ظاهرا با مطرحشدن شکایتهای
سریالی ،پلیس آنجا را زیرنظر گرفته تا اینکه پیش از سرقت تازه
دستگیر شدم.

کالهبرداری با فروش ماشین خیالی

دختر 8ساله ،گروگان راننده پژو
مرد ناشناسی که دختر 8ســالهای را ربوده بود ،وقتی در
طرح مهار پلیس گرفتار شد گروگانش را رها کرد و با پای
پیاده گریخت.
به گزارش همشهری ،این دختر 8ساله که ساکن بخش
فورگ شهرستان داراب واقع در استان فارس است وقتی
مقابل خانهشان مشغول بازی بود ربوده شد .ماجرا از این
قرار بود که او مثل اغلب اوقات جلوی در خانه مشــغول
بازی با بچههای دیگر بود که ناگهان یک پژو پارس ســر
رسید و راننده آنکه مردی ناشناس بود دختربچه را سوار
خودرواش کرد و با خود برد .بهدنبال این حادثه بچههایی
که صحنه ربــودن دختربچه را دیده بودنــد ماجرا را به
خانواده او اطالع دادند و بــه این ترتیب پلیس در جریان
قرار گرفت .از آنجا که هنوز زمان زیادی از این آدمربایی
نگذشته بود مأموران پلیس در نخستین گام طرح مهار
را به اجرا درآوردنــد و کنترل خروجیهــای منطقه را
بهدســت گرفتند .آدمربا برای دورشدن از منطقه باید از
این خروجیها عبور میکرد .دقایقــی بعد همانطور که
پیشبینی میشــد مأموران هنگام کنترل خودروهای
عبوری توانســتند خــودروی پژوپارس مــرد آدمربا را
شناسایی کنند .هرچند آنها به او دستور ایست دادند اما
راننده که تصمیم به فرار گرفته بود با بیتوجهی به دستور
پلیس از آنجــا گریخت .بهدنبال فــرار متهم مأموران به
تعقیب او پرداختند تا اینکه او پس از مسافتی دختربچه را
از خودرو پیاده کرد .سپس با رهاکردن خودرو با پای پیاده
گریخت .سرهنگ علیرضا نوشاد ،فرمانده انتظامی داراب
با اعالم جزئیات این پرونده گفت :در جریان تعقیب و گریز
متهم او پس از رها کردن دختربچه با توجه به تاریکی هوا
از خودرواش پیاده شده و به سمت باغات و کوههای اطراف
متواری شــد .بهگفته او تالش برای دستگیری آدمربا و
روشن شدن انگیزه آدمربایی ادامه دارد.

سرقتهای مجرم حقوقدان

داخلی

مرد کالهبردار با قــرار دادن تصاویــر یک خودروی
خیالی در ســایت دیوار و درج قیمتی زیر قیمت بازار
طعمههایــش را فریب میداد و از آنهــا کالهبرداری

میکرد.
بهگزارش همشــهری ،تحقیقات مأموران پلیس فتاي استان یزد برای
دستگیری این مرد با شکایت فردی آغاز شد که مدعی بود در دام یک
کالهبردار حرفهای گرفتار شده است .این مرد به مأموران گفت :قصد
خرید خودرو داشتم و در سایتها بهدنبال مورد مناسب میگشتم که در
سایت دیوار چشمم به آگهی فروش یک خودروی سواری افتاد .تصاویری
که از خودرو در سایت درج شده بود و قیمت پيشنهادي صاحب آن کامال
وسوسهانگیز بود و برای همین با فروشنده تماس گرفتم.
شاکی ادامه داد :فروشــنده مردی بود که میگفت بهدلیل نیاز فوری
به پول قصد فروش ماشینش زیر قیمت بازار را دارد .وقتی مشخصات
ماشین را گفت ،با او بر سر مبلغ به توافق رسیدم و وی مدعی شد که اگر
میخواهی ماشین را به فرد دیگری نفروشم باید مبلغی بهعنوان بیعانه
واریز کنی .من هم شماره حســاب وی را گرفتم و مبلغی واریز کردم
اما چند ساعت بعد که برای بازدید ماشــین به او زنگ زدم ،موبایلش
خاموش بود .پس از آن هرچه تماس گرفتم ،موفق نشدم با او صحبت
کنم و آنجا بود که فهمیدم فریب یک کالهبردار را خوردهام.
با شکایت این مرد ،تحقیقات مأموران برای شناسایی و دستگیری فرد
کالهبردار آغاز شد .این در حالی بود که بررسیها نشان میداد چند نفر
دیگر هم با همین شگرد هدف کالهبرداری متهم قرار گرفتهاند .مأموران
در جریان بررسیها متوجه شدند که متهم مردی ساکن تهران است که
با قرار دادن تصاویری از خودروهای سواری و درج قیمتی وسوس هکننده،
مدعی میشــود که بهدلیل نیاز مالی قصد فروش ماشینش را دارد .او
سپس از مشتریانی که با وی تماس میگرفتند میخواست که مبلغی
بهعنوان بیعانه به حسابش واریز کنند و وقتی این مبلغ واریز میشد،
یاش را خاموش میکرد ،سیمکارت را دور میانداخت و با استفاده
گوش 
از سیمکارتی جدید ،دوباره کارش را از سر میگرفت.
ماموران پلیس فتاي اســتان یزد در ادامه تحقیقات تخصصی موفق

شدند محل زندگی متهم را در تهران شناسایی کنند .آنها با دریافت
نیابت قضایی راهی پایتخت شدند و مرد کالهبردار را در یک عملیات
ضربتی دســتگیر کردند .متهم پــس از انتقال به پلیــس فتا ،اظهار
بیگناهی کرد و مدعی شد که مأموران اشتباهی او را دستگیر کردهاند
اما وقتی شواهد و مدارک پلیسی را علیه خود دید اعتراف کرد که با درج
آگهیهای خیالی در سایت دیوار از طعمههایش کالهبرداری میکرد.
سرهنگ مرتضی ابوطالبی ،رئیس پلیس فتای استان یزد با اشاره به
اینکه پرونده متهم در اختیار مرجع قضایی قرار گرفته است در هشدار
به شــهروندان گفت :بهرغم اینکه بارها به شهروندان تصویه کردهایم
که خریدها را صرفا حضوری انجام داده و پس از بازدید و دریافت کاال
مبلغ آن را پرداخت کنند ،اما متأسفانه همچنان افراد فریب آگهیهای
وسوســهکننده در ســایتهای خرید و فروش کاال را خورده و هدف
کالهبرداری قرار میگیرند .وی بار دیگر از شهروندان خواست هرگز به
آگهیهای فریبنده و گفتههای صاحب آگهی مبنی بر اینکه درصورت
دریافت بیعانه کاال را به آنها خواهد فروخت اعتماد نکنند و مبلغ معامله
را زمانی پرداخت کنند که کاال را دریافت کردهاند.

کوتاه از حادثه

2قتل به خاطر اختالف ملکی
پلیس در تعقیب مردی است که بهدنبال اختالف ملکی با برادرش
او و متصدی یک دفترخانه را با شــلیک گلوله به قتل رسانده و
گریخته است.
به گزارش همشهری ،این حادثه صبح دیروز (چهارشنبه) در یکی
از روستاهای اطراف بروجرد واقع در استان لرستان اتفاق افتاد2.
برادر از مدتها قبل بر ســر یک ملک با یکدیگر دچار اختالف
شده بودند .با وجود پادرمیانی چند نفر از اعضای فامیل اما این
اختالفات ادامه داشت .صبح دیروز اما یکی از آنها تصمیم هولناکی
گرفت .او   کلت کمریای که از قبل آماده کرده بود را برداشت و به
خانه برادرش رفت .او که هنوز از اختالفات قبلی با برادرش دلگیر
بود وقتی او از خانهاش بیرون آمد با اسلحه بهسوی او تیراندازی
کرد و او را به قتل رساند.
مرد مسلح پیش از آنکه اهالی روستا در محل جنایت جمع شوند
از آنجا فرار کرد و سراغ دومین قربانیاش رفت .او سردفتر یکی از
دفترخانهها در بروجرد بود که با برادرش نیز رابطه دوستانه داشت.
مرد مسلح او را هم در اختالفات مالی که با برادرش داشت مقصر
میدانست .او تصمیم گرفته بود عالوه بر برادرش او را هم به قتل
برساند .مرد خشمگین دقایقی بعد خودش را به دفترخانه رساند
و بهسوی او نیز تیراندازی و خیلی سریع از آنجا فرار کرد .با وجود
اینکه این سردفتر در مدت زمان کوتاهی به بیمارستان منتقل
شد اما بهدلیل شدت جراحات وارده او نیز جانش را از دست داد
تا شمار قربانیان این حادثه به 2نفر افزایش پیدا کند .سرهنگ
مهدی مهدویکیا ،فرمانده انتظامی بروجرد با اعالم جزئیات این
خبر گفت :ضارب پس از ارتکاب دومین جنایت به مکان نامعلومی
گریخت .بالفاصله با تشــکیل تیم ویژهای از کارآگاهان پلیس
آگاهی ،تالشها برای دستگیری او آغاز شده است.

سرقت خودرو با جرثقیل امدادخودرو
ســارق حرفهای با اســتفاده از جرثقیل و بهعنوان امدادخودرو
خودروهای شــهروندان را ســرقت کرده و به جنوب کشــور
میفرستاد اما سرانجام دستگیر شد.
به گزارش همشــهری ،تحقیقات پلیس پایتخت در اینباره از
چندی قبل بهدنبال سرقت یک خودرو در محدوده کالنتری118
ستارخان آغاز شــد .تحقیقات مأموران نشــان میداد که این
خودرو درحالیکه کنار خیابان پارک بوده بهوسیله یک جرثقیل
امدادخودرو سرقت شده اســت .این تنها سرقتی نبود که با این
شگرد انجام شده بود؛ چراکه در ادامه چند خودروی دیگر نیز با
همین ترفند در آن محدوده سرقت شد .افسران پلیس با بررسی
سرنخهای موجود در این سرقتها بهدنبال یافتن ردی از سارق
بودند که در ادامه موفق شدند متهم را شناسایی کرده و او را در
عملیاتی غافلگیرانه دســتگیر کنند .بازجوییها از متهم نشان
میداد که او در دستکم 5سرقت دست دارد .سرهنگ عبدالرضا
محمدی ،سرپرست سرکالنتری دوم پلیس پیشگیری پایتخت
در اینباره گفت :متهم ۴۵ساله اعتراف کرد که ابتدا با استفاده از
جرثقیل و در پوشش خودروهای امدادرسان ۵خودرو را سرقت
کرده و خودروهای مســروقه را از طریق باربری به استانهای
جنوبی کشور فرستاده اســت .وی ادامه داد :بهدنبال اعترافات
متهم همدســت او که کار انتقال خودروها در باربری را برعهده
داشت دستگیر شد و تحقیقات تکمیلی در اینباره ادامه دارد.

اسرار جسدی در چمدان
تحقیقات برای رازگشــایی از قتل زنی که جسدش داخل یک
چمدان در پایتخت پیدا شده ،از سوی تیم جنایی آغاز شده است.
بهگزارش همشــهری ،شــامگاه سهشــنبه 14تیر مــاه مرد
کارتنخوابی که در حال عبــور از پارکی در جنوب پایتخت بود
چشــمش به یک چمدان بزرگ افتاد و وقتــی در آن را باز کرد
وحشت زده شد .داخل چمدان جســد زنی وجود داشت و مرد
کارتن خواب با دیدن جسد پلیس را خبر کرد .طولی نکشید که
مأموران کالنتری 117جوادیه به همراه قاضی محمد تقی شعبانی
بازپرس ویژه قتل در محل حادثه حاضر شدند .مرد کارتن خواب
که هنوزوحشتزده بود در برابر تیم جنایی گفت :من جایی برای
زندگی و خواب ندارم .چند شب است که برای استراحت به این
پارک میآیم  و شبها در گوشــهای میخوابم .دقایقی قبل در
حال پیاده روی در پارک بودم که چشــمم به پارچه آبی رنگی
افتاد که روی فنسها بود .از سرکنجکاوی پارچه را کنار زدم و با
یک چمدان مسافرتی بزرگ مواجه شدم .وقتی چمدان را از روی
زمین برداشتم متوجه شــدم که خیلی سنگین است .به گمان
اینکه وسیله با ارزشی داخل آن وجود دارد ،چمدان را باز کردم و
با جسد زنی الی نایلون مشکی رنگ مواجه شدم.
توجو در چمدان پرداختنــد اما هیچگونه
کارآگاهان به جســ 
مدرک شناســایی که هویت مقتول را فاش کند بهدست نیامد.
جسد متعلق به زنی میانسال بود که دهانش با چسب بسته شده
بود .آنطور که مشــخص بود وی در جای دیگری به قتل رسیده
و سپس قاتل ،با جاسازی جســد داخل چمدان ،آن را در پارک
رها کرده بود .از سوی دیگر پزشکی قانونی زمان مرگ را حدود
24ساعت قبل اعالم کرد و با دستور بازپرس جنایی جسد وی به
پزشکی قانونی انتقال یافت و گروهی از مأموران اداره دهم پلیس
آگاهی تهران مأمور شدند تا اسرار این جنایت را رازگشایی کنند.

کشف ۴کیلو تریاک در مترو
قاچاقچی موادمخدر هنگامی که با استفاده از مترو در حال حمل
4کیلو تریاک بود توسط پلیس دستگیر شد.
به گزارش همشــهری ،روز سهشــنبه مأموران پلیس مترو در
ایستگاه پایانه جنوب به مرد جوانی که یک کولهپشتی با خودش
حمل میکرد مشکوک شــدند .او با دیدن مأموران مسیرش را
تغییر داد و فرار کرد که مأموران با تعقیب و گریز توانســتند او
را دســتگیر کنند .آنها در بازرسی اولیه کولهپشتی متهم مقدار
زیادی موادمخدر کشف و او را بازداشت کردند .سرهنگ سعید
عطاءاللهی ،رئیس پلیس متــروی پایتخت در اینباره گفت :در
بررسی اولیه از کولهپشتی متهم مقدار ۴کیلوگرم موادمخدر از نوع
تریاک کشف شد و متهم در تحقیقات اولیه به حمل موادمخدر
از یکی از استانهای غربی کشور به قصد تحویل در شهر تهران
اعتراف کرد .بهگفته سرهنگ عطاءاللهی تحقیقات تکمیلی برای
کشف سایر جرایم احتمالی متهم ادامه دارد.

پنجشنبه  16تیر 1401
شماره 8539

جهاننما

نقلقول

سقوط آزاد بوریس جانسون

حامد کرزای
رئیسجمهور پیشین افغانستان
خروج اشرفغنی از کشورهنگام حمله
طالبان ،عامل فروپاشی دولت و انهدام
نهادهایــی چــون پلیــس و ارتــش بود و
این موضوع موجب فروپاشی ناگهانی
دولت افغانستان شد( .العربیه)

با استعفای 2وزیر کلیدی دولت انگلیس ،کابینه
جانسون این بار بهطور جدی در آستانه فروپاشی است

دولتی در آستانه فروپاشی

جانســون طی یک سال گذشــته با بحرانها،رســواییها و
فشارهای سیاسی متعدد دست و پنجه نرم کرده است ،از اینرو
بسیاری از تحلیلگران ازجمله جاناتان لیز ،مفسر و تحلیلگر اتاق
فکر «بریتیش اینفلوئنس» استعفاهای اخیر را ضربهای کاری
به دولت جانسون و آینده سیاسی او میدانند که ممکن است
در نهایت به فروپاشی دولت منجر شود.

دومینوی رسواییهای جانسون و دولتش از افشاگریها درباره
برگزاری میهمانی در دفتر نخســتوزیری در دوران قرنطینه
کرونایی آغاز شد .جریانی از تکذیبها ،توجیهها و عذرخواهیها
از سوی جانســون همزمان با آغاز بحرانهای اقتصادی ناشی
از کرونا و جنگ اوکراین منجر به افت شــدید محبوبیت او در
میان مردم شــده است .جانسون اواســط خردادماه از جلسه
استیضاحی که توســط اعضای حزب محافظهکار در پارلمان
انگلیس برگزار شــد ،با کســب 148رأی موافق و 211رأی
مخالف ،جان به در برد اما چند هفته بعد حزب 2کرسی کلیدی
در پارلمان انگلیس را در انتخابات از دســت داد تا شکســت
ســنگین دیگری برای نخســتوزیر رقم بخورد .اســتعفای
«الیور داوودن» رئیس اجرایی حــزب محافظهکار در پی این
شکست دومین استعفای کلیدی بود که در حزب محافظهکار
رخ میداد .چنــد ماه پیش از آن هــم عضویت «نیل پریش»
نماینده مجلس عوام انگلیس در پی رسوایی اخالقی در حزب
محافظهکار لغو شــد و او از سمت خود اســتعفا داد .به بیانی
دیگر ،بار رســواییها و بحرانهایی که دولت جانسون از قبل
بر دوش میکشید بسیار سنگینتر از آن است که بتواند ضربه
یک رسوایی جدید و دو استعفای مهم دیگر را هم تحمل کند.
یک عذرخواهی بینتیجه

استعفای سوناک و جاوید ساعاتی پس از آن رخ داد که جانسون
مجبور شد بهخاطر سوءمدیریتش در ماجرای رسوایی «کریس
پینچر» معاون رئیس حزب محافظهکار و مســئول نظارت بر
عملکرد نماینــدگان در پارلمان انگلیــس ،عذرخواهی کند.
جانســون در این عذرخواهی اعالم کرد به او در گذشته درباره
رفتارهای غیراخالقی و نادرست پینچر تذکراتی داده شده بود،
اما او این تذکرات را فراموش کرده بود .جانسون ابتدا ادعا کرده
بود اطالعی از ســوابق بیاخالقی پینچر نداشــته و پس از آن
مدعی شد که از نظر او اتهامات پینچر فیصله یافته بوده است.
ماجرای پینچر از هفته گذشته آغاز شــد .پنجشنبه گذشته
پینچر درخواست اســتعفای خود را تســلیم جانسون کرد و
همزمان همحزبیهای آقای جانسون خواستار اخراج او از حزب
محافظهکار شدند .اســتعفای پینچر درپی افشاگری چندین
رسانه انگلیســی درباره رفتارهای غیراخالقی در یک باشگاه
خصوصی رخ داده اســت .پینچر هم در نامه استعفایش به این
رفتارها اعتراف کرده است .اما وقوع این رفتارهای غیراخالقی
آن بخشی از ماجرا نیست که دولت جانسون را با بحرانی جدید
مواجه ساخته اســت .بحران از آنجایی شروع شد که مشخص
شد پینچر در گذشته هم خطاهای مشابهی داشته و جانسون
با اطالع از این سوابق بیاخالقی ،به پینچر ارتقاي سمت داده و
او را از یک نماینده ساده به معاونت حزب محافظهکار منصوب
کرده است .جانســون پیش از این اعالم کرده بود از اتهامات
پیشین پینچر بیاطالع است.
این رسوایی تاکنون برای جانسون بهشدت گران تمامشده است،
زیرا مشابه رسواییهای گذشته ،عالوه بر همحزبیها ،رهبران
احزاب رقیب هم در واکنــش به رویدادهای اخیر خواســتار
استعفای جانسون شدهاند« .اد دیوی» رهبر حزب لیبرال و «کر
استارمر» رهبر حزب کارگر ازجمله این سیاستمداران هستند.
پیش از این ،در روزهای اســتیضاح هم مشخص شده بود که
جانسون حمایت اکثریت همحزبیهای خود را هم از دست داده
است .از سوی دیگر ،سوناک و جاوید درصورتی که فشارها برای
استعفای جانسون کارگر بیفتند ،هردو گزینههای جایگزینی او
برای رهبری حزب محافظهکار به شمار میروند.

تقالیکشورها برای کنترل اجار ه مسکن

ساختمانهای مسکونی منطقه جیادینگ در شهر شانگهای چین .عکس :نیویورکتایمز

اســتعفای  2نفر از مهمترین وزرای کابینه بوریس جانسون،
ضربه کاری تازهای به دولت بحرانزده انگلیس وارد کرده است.
«ساجد جاوید» وزیر بهداشت و «ریشی سوناک» وزیر دارایی
انگلیس به فاصله چند دقیقه از یکدیگر اســتعفای خود را به
جانسون اعالم کردند .استعفای این  2وزیر در پی عذرخواهی
مفتضحانه جانسون درباره رسوایی اخیر یکی از اعضای کلیدی
حزب محافظهکار رخ داده است 2 .وزیر در نامههای استعفای
خود به جانســون ،ناتوانی او در اداره اصولی دولت انگلیس را
هدف قرار دادند .به نوشــته الجزیره ،جاوید در نامه استعفای
خود اعالم کرد که پس از وقوع مجموعهای از رســواییهای
متوالی ،دیگر اعتماد و باوری به توانایی جانســون در هدایت
و مدیریت دولت در راستای منافع ملی انگلیس ندارد .ریشی
ســوناک هم در نامهای دیگر اعالم کرده که امکان ادامه کار با
جانسون را ندارد.
در پی استعفای سوناک و جاوید ،موجی از استعفا در الیههای
مختلف دولت و حزب آغاز شــده اســت 2 .عضو دیگر حزب
محافظهکار« ،بیم افوالمــی» نایبرئیس حزب محافظهکار و
«اندرو موریســون» نماینده حزب در امور تجاری در اعتراض
به نوع مدیریت جانســون از سمتهای خود اســتعفا دادند.
همچنین روز چهارشنبه «ویل کوئنس» وزیر امور کودکان و
خانواده (زیرشاخه وزارت آموزش) دولت انگلیس هم بهدلیل
مصاحبهای که روز دوشنبه در دفاع از جانسون درباره رسوایی
اخیر در حزب محافظهکار انجام داده بود از سمت خود استعفا
داد« .لورا ترات» دستیار وزیر حملونقل و «رابین واکر» وزیر
امور مدارس هم روز گذشــته بهدلیل از بین رفتن اعتماد به
حزب محافظهکار در انگلیس از سمتهای خود کنارهگیری
کردهاند.
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هنری کیسینجر
وزیر خارجه پیشین آمریکا
جنــگ ســرد میــان آمریــکا و چیــن
میتوانــد خطرنا کتــر باشــد .چیــن
منابــع اقتصــادی قابلتوجهــی دارد
و پیشــرفت کــرده اســت .انتظــار برای
غربیشــدن چیــن ،دیگــر یــک راهبــرد
قابلقبول نیســت .اکنون مسئله این
است که چگونه به جنگ پایان دهیم.
در نهایت ،باید جایگاهی برای اوکراین
و روســیه پیــدا کــرد؛ اگــر نمیخواهیم
روســیه به پایگاه چیــن در اروپــا تبدیل
شود( .یواسایتودی)
ژائیر بولسونارو
رئیسجمهور برزیل
روابط میان برزیل و جهان عرب شتاب
بیشــتری گرفتــه اســت .بــازار عربــی
ســومین بــازار بینالمللــی بــزرگ برای
برزیل پــس از چیــن و آمریکاســت .در
سال ۲۰۲۱میالدی تجارت میان برزیل
و کشــورهای اتحادیــه عــرب بــه رکــورد
بیش از ۲۴میلیارد دالر رســیده است.
(خبرگزاری آناتولی)

جهش اجارهبهای مسکن در کشورهای مختلف جهان ،باعث شده دولتها برای مهار قیمتها و قاعدهمند کردن بازار دست بهکار شوند
مســکن بهعنوان یکی از مهمترین
نیازهــای زندگــی ،معمــوال در
گزارش
کشــورهای مختلــف بخــش
قابلتوجهــی از درآمــد افراد را بهخــود اختصاص
میدهد .از زمــان جنگ جهانــی ،دولتها با هدف
اصالح یا بهبود بازار مســکن فعاالنــه در این بخش
مداخله داشتهاند و بیشتر کشورها در مقاطعی بازار
اجارهبهای مسکن را کنترل کردهاند .گرچه تا اوایل
دهه2010میالدی قوانین نظارتی بازار مســکن در
بیشتر کشورها کنار گذاشته شد ،اما بهنظر میرسد
که در چند ســال اخیر بار دیگر ضرورت کنترل این
بخش به صدر سیاســتگذاریها بازگشــته است؛
ازجمله 3ســال پیش در شــهرهای پاریس و لیون
فرانســه محدودیتهایی برای تعیین سقف اجاره
اعمال شــد .در کالیفرنیای آمریکا نیز سقف اجاره
محدود شد؛ قانونی که قرار است تا سال 2031اجرا
شــود .در برلین آلمان هم افزایش اجاره مســکن
بهمدت 5ســال متوقف شده اســت .در این میان،
همهگیری کرونا اهمیت چنین اقداماتی را بیشــتر
کرده اســت؛ بهطوری که پس از اعمــال قرنطینه
دولتهــا صاحبخانهها را از گرفتــن حکم تخلیه و
افزایش اجاره مســکن ـ بهدلیل کاهش درآمد افراد
ـ منع کردند .برخی کشــورها با اســتناد به قانون
مسکن ملی 1937آمریکا ،نســبت استاندارد اجاره
به درآمد را 30درصد محاسبه کرده و اعالم میکنند
که نسبت مناسب اجاره به درآمد باید چیزی حدود
20تا 30درصد باشد؛ این در حالی است که در برخی
دیگر از کشــورها ،مثال در هند این رقم تا 40درصد
نیز درنظر گرفته میشود .شــرایط بازار مسکن در
نقاط مختلف جهان متفاوت است و دولتها فراخور
این شرایط ،در بخشهایی از آن دخالتهایی دارند.
ترکیه؛ جریمه برای موجران

قیمت اجاره مســکن در ترکیــه در 2022نزدیک
به20درصد افزایش داشت .بنا بر گزارش وبسایت
 ،Turkey iResdenceکاهــش عرضــه در بازار
مســکن باعث افزایش اجاره شــده که این مسئله
به نوبهخود مــوارد پروندههای مربوط به شــکایت
صاحبخانهها و مستأجران از یکدیگر را در دادگاهها
بیشتر کرده اســت .احتماال به همین دلیل بوده که
روزنامه حریت ترکیه 2ماه پیش از طرح دولت برای
کاهش و کنترل اجاره مســکن خبر داد و نوشت که
وزارتخانههای مربوطه و حزب عدالتو توســعه در
حال بررســی این 3گزینه هســتند :اعمال جریمه
برای صاحبخانههایی که اجارههایــی بیش از نرخ
تورم دریافــت میکنند ،تعیین ســقف اجارهبها در
شهرهای بزرگ و همچنین ساخت منازل مسکونی
توسط شهرداریها و شــرکتهای ساختمانی تنها
با هدف اجاره دادن .دولت پیشتــر نیز با راهاندازی
کمپین مسکن اجتماعی( )Tokiو ساخت واحدهای
ارزانقیمت مقاوم در برابر زلزله که براساس معماری
افقی ساخته میشــوند ،تالش کرده بود تا از اقشار
کمدرآمد و طبقه متوسط حمایت کند .این واحدهای
مسکونی بهصورت اقساط ،فقط در اختیار شهروندان
ترکیهای قرار میگیرند.
قطر؛ بازار اجاره حامی مستأجر

به گزارش منابع محلی ،هزینه اجاره مسکن در قطر

بهدلیل میزبانی این کشور برای مسابقات جامجهانی
فوتبــال افزایش چشــمگیری داشــته و این روند
همچنان ادامه خواهد داشت .در قطر همچون ترکیه
آژانسهای مسکن بیشترین نقش را در این بازار ایفا
میکنند .با این حال دپارتمان مسکن در وزارت کار
و امور اجتماعی قطر وظیفه دارد که مسکن مناسبی
را برای کارمندان ارشد دولتی ،شهروندان با درآمد
کم ،سالمندان و کودکان بیسرپرست تهیه کند .در
قطر بهعنوان یکی از کشورهایی که قوانینش بیشتر
در حمایت از مســتأجران است ،صاحبخانهها اجازه
دارند که در سال 10درصد به مبلغ کرایه بیفزایند و
مستأجر میتواند تا زمان قید نشدن مبلغ اضافه شده
در قرارداد ،همچنان مبلغ توافق شده قبل را بهعنوان
کرایه بپردازد.
پاکستان؛ شهرداری نهاد ناظر

چندانی نشده که دلیلش هم به نوشته فایننشالتایمز
سیاستهای حمایتگرانه دولت در ساختوساز مسکن
در شهرهای بزرگی چون توکیوســت .در ژاپن پول
پیش تقریبا برابر با 5تا 7ماه مبلغ اجارهبهاست و نظام
مسکن ملی این کشور برای افراد با درآمد کم ،مسکن
اجارهای ارزان یا یارانهای تهیه میکند .در این موارد
مبلغ یارانه دولت برای اجاره مسکن درصورت افزایش
درآمد افراد کاهش پیدا میکند .در ســالهای اخیر
دولت ژاپن با انجام اصالحاتی ،رویههای قانونی صدور
حکم تخلیه را برای صاحبخانهها تسهیل کرده است.
فرانسه؛ مداخالت گسترده در بازار اجاره

در فرانســه بخش خصوصی و دولتی نقش پررنگی
در بازار اجاره مســکن دارند .به گزارش بروکینگز،
بیش از 40درصد از اجارهنشــینهای فرانسوی در
واحدهای مســکونی دولتی زندگی میکنند .شمار
اجارهنشینهای فرانســوی در 2دهه گذشته تقریبا
ثابت بوده است .مشخصه اصلی سیاستهای دولت
در بخش اجاره ،مداخالت گســترده در بازار مسکن
و تامین واحدهای مســکونی یارانهای بــرای افراد
کمدرآمد و قشر آســیبپذیر است .با این حال ،بازار
مسکن این کشــور پس از همهگیری ویروس کرونا
دچار بحران شد و اکنون بنا بر اعالم سازمان توسعه و
همکاری ،نزدیک به 4میلیون فرانسوی در منازلی با
شرایط نه چندان مطلوب زندگی میکنند .در فرانسه
حداقل زمان قرارداد اجاره برای واحدهای مسکونی
غیرمبله 3سال و واحدهای مبله یک سال است .در
این کشور تنها شهرهای بزرگ پاریس و لیون سقف
تعیینشده برای اجاره دارند.

پاکستان جزو کشورهایی است که سیاست کنترل
اجارهبهای مســکن را دنبال میکند .قوانین کنترل
اجارهبها اغلب توسط شــهرداریها اعمال میشود
و جزئیات آن در شهرهای کوچک و بزرگ متفاوت
است که البته گفته شده هدف اصلی آن ،پایین نگه
داشتن هزینههای زندگی برای اقشار کمدرآمد است.
براساس گزارش آسوشیتدپرس پاکستان (،)APP
هزینههــای اجاره در 2ســال اخیر در شــهرهای
بزرگی چون اسالمآباد و راولپندی بیش از 25درصد
افزایش داشته اســت .در پاکســتان اجاره مسکن
ســاالنه10درصد افزایش پیدا میکند یا اینکه پس
از 3ســال مبلغ اجاره بهطور خودکار 25درصد باال
میرود .آژانسهای مسکن و وبسایتهای آنالین
ازجمله مرسومترین روشهای یافتن مورد مناسب
برای اجاره مسکن در پاکستان هستند.

هلند؛ خانههای اجارهای رتبهبندی شده

قانون کهن کنتــرل اجارهبها در چیــن به انقالب
فرهنگــی ( )1966-1976بازمیگــردد که البته
این روزها بهشدت گذشــته اجرا نمیشود و قوانین
و رویههایــی در ســطح محلــی ،برای برداشــتن
محدودیتهای آن تصویب شــده اســت؛ بر همین
اســاس ،امروزه در شــهرهای بزرگــی مثل پکن،
شانگهای ،گوانگژو و شنزن قانون کنترل اجارهبها
وجود ندارد .این در حالی اســت که اغلب شهرهای
بزرگ طی 2سال بیش از 90درصد افزایش اجارهبها
را تجربه کردهاند و هزینههای تامین مسکن بیش از
60درصد از درآمد ماهانه افراد را میبلعد .بر همین
اساس دولت سال گذشته در نخستین قدم برای آرام
کردن بازار اجاره اعالم کرد که نرخ افزایش اجارهبها
در شــهرها نباید از 5درصد فراتر رود .همچنین در
برخی از شهرها صاحبخانهها نمیتوانند بیش از مبلغ
یکماه کرایه را بهعنوان پول پیش درخواست کنند.
در این کشور پول پیش واحدهای مسکونی معموال
معادل یک یا 2ماه اجارهبهاســت .در چین بهدلیل
رویههای سخت خرید ملک مسکونی ،اجاره مسکن
تقاضای باالیی دارد.

آمریکا؛ تردید درباره قانون کنترل اجاره

چین؛ بازار داغ اجاره

ژاپن؛ خانههای اجارهای یارانهای

در ژاپــن برخــاف قطــر ،قانــون بیشــتر حامی
صاحبخانههاست تا مســتأجران .قیمت مسکن در
این کشور تقریبا در 20سال گذشته ،دستخوش تغییر

در هلند هزینههای زندگی مردم در مقایسه با 10سال
قبل ،حداقل 14درصد افزایش یافته که اصلیترین
دلیلش افزایش نرخ اجارهبهاســت؛ بر همین اساس
رســانههای خبری 2ماه پیش گــزارش دادند که
دولت درنظر دارد تا قانون کنترل نــرخ اجارهبها را
با هدف تامین واحدهای مســکونی بهصرفه توسعه
دهد .هماکنون براساس قانون ،نرخ اجارهبها در هلند
میتواند مطابق با تورم بهعالوه یکدرصد افزایش پیدا
کند .خانهها در هلند براساس یک سیستم نظارتی
دولتی رتبهبندی میشوند و مالکان خانههای با رتبه
باالتر از143میتوانند درباره اجــاره دادن یا ندادن
و نــرخ اجارهبهای ملک خــود تصمیمگیری کنند،
اما خانههایی با رتبه 188تا 232در زمره مســکن
اجتماعی قرار میگیرند که دولت بهعنوان خانههای
ارزانقیمت برای آنان ســقف اجاره تعیین میکند.
رتبهبندی براساس مشخصاتی چون تعداد اتاق خواب
و سن بنا تعیین میشود .مستأجرانی که در خانههای
بخش مسکن اجتماعی ســاکن هستند درصورتی
که با اجارهبهایی باالتر از نرخ مصوب روبهرو شــوند،
میتوانند به دادگاه مراجعه کنند.
روند رشد افزایش اجاره مسکن در آمریکا به باالترین
سطح خود در چند دهه اخیر رسیده است .بهگزارش
واشنگتنپســت ،اجارهها در آمریکا در سطح ملی
11.3درصد افزایش داشــته و این روند افزایشــی
در ســال 2022ادامه خواهد داشــت .این در حالی

است که قانون کنترل اجارهبها در 37ایالت متوقف
شــده و اکنون تنها در 5ایالــت اورگان ،کالیفرنیا،
نیویورک ،نیوجرســی و مریلند کنتــرل اجارهبها
بهصورت محدود و منطقهای اجرا میشــود .جهش
افسارگســیخته قیمت مســکن و اجارهبها بهویژه
بهدلیل همهگیری کرونا برخی از حوزههای قضایی
را بر آن داشــته تا دوباره قوانینی را بــرای کنترل
افزایش اجارهبها اعمال کنند .گفته شــده در برخی
از ایالتها چون ماساچوســت موارد تخلیه اجباری
مستأجران بهطور چشمگیری بیشــتر شده است.
نشریه بیزینس اینسایدر به نقل از یک مرکز مطالعاتی
نوشــته« :اگر قرار بوده که قانون کنتــرل اجاره را
براســاس عملکردش در ایجاد ثبات در بازار اجاره
قضاوت کنیم ،شواهد نشان میدهد که موفق بوده
است ».براساس قانون کنترل اجارهبها صاحبخانهها
تنها میتوانند اجاره را 2تا 10درصد افزایش دهند.
در آمریکا طبق بخــش 8قانون مســکن ،دولت به
خانوادههایی با درآمد کم یــا خانوادههایی که عضو
معلول دارنــد کمکهزینه اجاره مســکن پرداخت
میکند.
استرالیا؛ بازار متالطم اجاره مسکن

هزینههای اجاره مســکن در شهرهای بزرگ استرالیا
بهویژه ملبــورن در ســالجاری 21.2درصد افزایش
داشــته و همین بحران ملی اجاره را در این کشــور
عمیقتر خواهد کرد .گفته شــده در 14ماه گذشته،
نرخ اجاره خانههای پایتخــت افزایش 14.7درصدی
داشتهاند .شهرهای آدالید ،کانبرا و سیدنی بهترتیب
بیشترین افزایش را تجربه کردهاند .آنچه این شرایط را
بغرنجتر کرده وقوع سیل در کوئینزآیلند و نیو سوت ولز
است .این در حالی است که استرالیا تقریبا هیچگونه
دخالتی در بازار مسکن ندارد؛ ازجمله سیاست کنترل
اجاره .شبکه سیبیاس با طرح پرسشی مبنی بر اینکه
آیا سیاســت کنترل اجاره میتواند بازار ناآرام مسکن
اجارهای را در این کشــور آرام کند ،نوشته« :بهدلیل
بدتر شدن شرایط اجاره خانوادهها در چادر ،کاروان یا
خودرو میخوابند .کارشناسان معتقدند دخالت دولت
در این مسئله الزم است ،اما پرسش اینجاست که تا چه
اندازه و چه زمانی؟»

خبر

دیدار تاریخی محمود عباس
و اسماعیل هنیه در الجزایر
محمود عبــاس ،رئیــس تشــکیالت خودگردان
فلســطین ،برای نخستینبار در 5ســال گذشته با
اسماعیل هنیه ،رئیس دفتر سیاسی حماس دیدار
کرد .خبرگزاری الجزیره بــا اعالم این خبر گزارش
داده که این دیــدار روز سهشــنبه در الجزایر و در
حاشیه مراسم شصتمین سالگرد استقالل این کشور
با حضور عبدالمجید تبــون ،رئیسجمهور الجزایر
برگزار شده است .با وجود آنکه رسانههای منطقهای
تصاویری از این نشســت منتشــر کردهاند و آنرا
تاریخی خواندهاند ،اما جزئیاتی از گفتوگوی عباس
و هنیه منتشر نشده است .حماس از سال 2007و
یک سال پس از شکست فتح در انتخابات پارلمانی،
کنترل نوار غزه را در دست گرفت .عدمپذیرش نتایج
انتخابات پارلمانی از ســوی محمــود عباس در آن
سال که به نفع حماس رقم خورده بود ،به اختالف
و درگیری میان این دو گروه فلســطینی منجر شد
و فتح از آن زمان فقط در کرانــه باختری قدرت را
در دست دارد .تاکنون تالشها برای پایاندادن به
شکاف میان این دو گروه رقیب فلسطینی شکست
خورده است .درصورت رفع اختالفات میان این دو
گروه ،میتوان انتظار داشت که کرانه باختری و نوار
غزه تحت حاکمیت یکپارچه قرار گیرد .هنیه و عباس
آخرینبار در اکتبر 2016در دوحه پایتخت قطر با
هم دیدار کرده بودند.

کوبا؛ بازار اجاره آرام ،اما ناکافی

آمار چندانی از نوســانات اجاره مســکن در کوبا در
دســترس نیســت .طبق گزارشهــا ،در کوبا روند
ساختوساز دولتی مســکن کندتر از رشد جمعیت
این کشور اســت .از طرفی محدودیتهای قانونی
ارث بردن ملک باعث شــده تا مســکن به مشکل
اجتماعی تبدیل شــود .اما نکته مثبت این شرایط
برای اجارهنشینها این اســت که افرادی که از سال
1960در خانههــای مصــادرهای (زمــان انقالب)
اجارهنشین هستند ،حق انتفاع دائمی زمین و مالکیت
دائمی این خانهها را بهدست آوردهاند؛ به همین دلیل
نزدیک به 85درصد از جمعیت کوبا مالک خانههای
خود هســتند .همچنین براســاس اصالحاتی که
سال 2011پیاده شد ،دولت به مالکان اجازه خرید
و فروش داد .با این حال ،کمبود مســکن و شرایط
ناپایدار خانههای قدیمی اکنــون 2چالش کلیدی
بازار مسکن در کوباست .تامین مسکن در کوبا تماما
برعهده دولت است.

کیوسک

فعالیت «آژانس یهود» در روسیه ممنوع شد

با تشدید اختالفات میان تلآویو و مسکو بهویژه پس از جنگ اوکراین ،فعالیت آژانس مهاجرت یهودیها در مسکو ممنوع شده است
مسکو و تلآویو به هر میزان که طی چندسال گذشته
آبروداری کردند تا اختالفاتشان علنی نشود ،اما این
رویداد
روزها بهنظر میرســد که جنگ اوکراین باعث شده
مرزهای اختالف دو طرف شفاف و مشــخص شود .در همین ارتباط،
روزنامه جروزالمپســت چاپ تلآویو خبر داده که مقامات روسیه به
«آژانس مهاجرت یهودیان به اســرائیل» که به آژانس یهود معروف
است ،دســتور دادهاند که فورا ً فعالیتهای خود در مسکو را متوقف
کنند .گفته شده این دســتورالعمل توسط وزارت دادگستری روسیه
صادر شده و میتواند هزاران یهودی ساکن در روسیه را که میخواهند
به مناطق اشغالی فلسطین مهاجرت کنند ،تحتتأثیر قرار دهد .این
نخستینبار از زمان فروپاشــی اتحاد جماهیر شوروی در سال1989
است که مســکو برای فعالیت آژانس یهود محدودیت ایجاد میکند.

آژانس یهود در روسیه هم این موضوع را تأیید کرده و گفته که نامهای
از دولت روسیه برای توقف فعالیتهای خود در همین هفته دریافت
کرده ،اگرچه این آژانس توضیحات بیشــتری نداده اســت .دستور
دادگستری روسیه برای توقف فعالیت آژانس یهود همزمان با تشدید
تنش فزاینده مســکو و تلآویو بر سر جنگ اوکراین صادر شده است.
مقامات صهیونیستی در تلآویو هم گفتهاند که تصمیم اخیر روسیه
احتماال به مواضع اســرائیل در قبال اوکراین و ســوریه مربوط است.
در واقع صهیونیســتها نهتنها در جریان جنگ در اوکراین ،از دولت
غربگرای کییف حمایت و اختالف خود با مســکو را برجسته کردند،
بلکه حتی پیش از آن نیز روســیه و رژیم صهیونیســتی در موضوع
سوریه دارای اختالف نظر بودند .اختالف روسیه و رژیم صهیونیستی
ازجمله در جریان حمالت اخیر جنگندههای صهیونیست علیه سوریه

و بمباران مناطقی از خاک سوریه تشــدید و با خشم روسها روبهرو
شده است .تاکنون در چندین نوبت مقامات روسی ازجمله «الکساندر
یفیموف» ،سفیر روسیه در دمشق ،حمالت صهیونیستها علیه سوریه
را «غیرمسئوالنه» خواندهاند .ســفیر روسیه همچنین گفته است که
اینگونه حمالت ،خطرات جدی برای حملونقــل هوایی بینالمللی
ایجاد میکند.
با این حال تصمیم روسها برای متوقف کردن فعالیت آژانس یهود در
مسکو نگرانی مقامات تلآویو از تشدید اختالفات با روسیه را برانگیخته
است .روز چهارشنبه «پنینا تامانو شاتا» ،وزیر مهاجرت اسرائیل از یائیر
الپید ،نخستوزیر این رژیم خواست تا با دولت مسکو برای حل مشکل
توقف فعالیت آژانس یهود همکاری کند .شــاتا تأکید کرد که آژانس
یهود بازوی اصلی تلآویو برای مهاجرت یهودیان است.

روزنامه نیویورک تایمز [آمريكا]

آمریکا بهدنبال بازگشت به انرژی هستهای

با چالشهایی که در تحقق اهداف انرژی پاک و تقاضاهای
جدید برق در آمریکا بهوجود آمده ،سیاســتمداران
آمریکایی از هر دو حزب بهدنبال گسترش استفاده از
رآکتور هستهای هســتند .در همین ارتباط نیز دولت
بایدن یک صنــدوق 6میلیــارد دالری برای کمک به
مشــکالت اپراتورهای نیروگاههای هســتهای ایجاد
کرده است تا رآکتورهای هســتهای این کشور فعال
باقی بمانند.
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كدپستي  19666-45956تهران ،صندوقپستي19395/5446
تلفن ،23023000:نمابر22046067:

دبی :یک کارشناس هوانوردی معتقد اســت هواپیمایی که
۱۴ساعت با حفره بزرگی در بدنه خود پرواز کرد ،یک مورد در
میلیون است .مسافران پرواز امارات از دبی به بریزبن استرالیا،
هنگام پیاده شدن از هواپیما از دیدن این حفره شوکه شدند.
این شرکت هواپیمایی میگوید که ســوراخ روی بدنه زمانی
ایجاد شــد که یکی از الســتیکهای ایرباس ای ۳۸۰اندکی
پس از بلند شدن ترکید .هیچ مســافری در این پرواز آسیب
ندید و هواپیما طبق برنامهریزی سفر به مقصد رسید .یوهانس
بورو ،خلبان و مدرس ارشــد مطالعات هوانوردی در دانشگاه
کینگســتون لندن به یورونیوز میگوید که این حادثه بسیار
غیرعادی اســت .وی اضافه میکند« :احتمــاال یک مورد در
میلیون اســت و چیزي نیســت که هر روز ببینیم ».یکی از
مسافران این پرواز به نام پاتریک به یکی از رسانههای استرالیا
گفت که حدود ۴۵دقیقه پس از پرواز صدای هشداردهندهای
را شنیده است .وی گفت« :یک صدای بلند بود و من از طریق
کف هواپیما آن را نیز احساس ميکردم».

تلفن48075000 :

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

توزيع و اشتراك:

موسسهنشرگسترامروزنوين
تلفن61933000:

تعطیالت کرونایی

گرينويچ

14ساعت پرواز با نقص فنی

چاپ :همشهري

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

سازمان آگهيها و نيازمنديها:

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

گزارش

فاطمهعباسی
روزنامهنگار

هنوز چند روزی از صحبتهای وزیر بهداشت
درباره اینکه با توجه به کاهش آمار کرونا ،مردم
الزم نیست در فضای باز ماسک بزنند ،نگذشته
بود که باز تعداد مبتالیان به کرونا افزایش پیدا
کرد و حاال مسئوالن خبر از احتمال ورود پیک
جدید و همهگیری زیرسویه اومیکرون میدهند.
آنطور که پیداســت کرونا حاال حاالها دست از
سر ما برنمیدارد و هر بار که میآییم از رفتنش
خوشــحالی کنیم و زندگی عادیمان را شروع
کنیم ،غافلگیرمان میکند.

اول آخر

همانطــور کــه میدانیــد مدتــی اســت
محدودیتهای کرونایی بهویژه برای سفر رفتن
کم شــده و در چند ماه گذشته مردم حسابی
تالفی این  2سال خانه نشــینی را درآوردند و
تا میتوانستند آمار گردشــگری را باال بردند.
همین حاال هم عــدهای در جاده چالوس توی
ترافیک ماندهاند تا به شــمال برسند و برخی
هم در حال تدارک دیدن وســایل سفر برای
تعطیالت پیش رو و زدن به دل جاده هستند
و آنطــور که پیشبینی میشــود در چند روز
آینده و برای تعطیالت عید قربان ،شــهرهای
گردشگری و جادهها قرار است حسابی شلوغ و
پر از مسافر شوند .اما با توجه به خبرهای جدید

جاذبه آقای کارگردان

با اینکه اعــام کردهاند ماســکبرداری فقط
در فضاهای باز مجاز اســت ،امــا خیلیها کال
ماسکها را بی خیال شدهاند و چه در فضای باز
و چه در مکانهای عمومی ،بدون ماسک تردد
میکنند .به هر حال چند ساعت تحملکردن
ماسک روی صورت ،بهتر از این است که گرفتار
این ویروس منحوس شویم و چند روز درگیر
دارو و درمان باشــیم .اگر مجبورید به ســفر
بروید ،ماسک را فراموش نکنید تا سالمتیتان
به خطر نیفتد.

برای ما نام ویتوریو دسیکا با فیلم دزد دوچرخه
عجین شده .دســیکا متولد ۷ژوئیه ۱۹۰۱در
سورای ایتالیا است .از سال ۱۹۲۳کار در تئاتر
را آغاز میکند .ســال ۱۹۳۰با ماریو کامرینی
آشنا میشــود و بار دیگر در فیلم سینمایی
ظاهر میشود اما همچنان کار در تئاتر را ادامه
میدهد و در ســال ۱۹۴۹به همراه همسرش
جودیتا ریسونه و سرجیو توفانو گروه تئاتری
خود را تشــکیل میدهند که بیشــتر در
نمایشهای کمدی فعالیت داشــت .دسیکا
بازیگر بزرگی بود ،امــا کارگردانی فیلمهای
دوست داشتنی و شــاهکاری مثل «معجزه
در میالن»« ،واکسی»« ،دیروز ،امروز ،فردا»
و «گل آفتابگردان» نام او را بر ســر زبانها
انداخت .او نقش پررنگی هم در تثبیت جریان
نئورئالیسم ایتالیا داشــت که همین فیلم
«دزد دوچرخه» نمایندهاش اســت .فدریکو
فلینی(کارگردان) روایت جذابی از نخستین
دیدارش با این مرد تأثیرگذار سینمای ایتالیا
دارد« :تهیهکنندهام سر فیلم ولگردها از من
تمنا میکرد فیلم را اینطور بدون ســتاره و
اسم معروف نسازم .اصرار داشت بروم سراغ
ویتوریو دسیکا و قانعش کنم توی فیلم بازی
کند .به این ترتیب بود که یک شب زمستانی
به دیدن دسیکا رفتم .داشت فیلم ایستگاه
راهآهن را فیلمبرداری میکرد .قرار مالقاتمان
در یک واگن درجه یک بود که روی ریل گاراژ،
بسیار دورتر از ســکوهای قطار قرار داشت.
هرگز او را از نزدیک ندیده بودم .جاذبه مخملی
و نقرهفام شخصیتش در کنار صدای نی مانند
و تا حدی موزونش ،همــان بود که روی پرده
داشت .دسیکا هم توانســته بود در زندگی،
همان کیفیت با نشاط و دستنیافتنی را حفظ
کند .کیفیتی که موجب میشــود برخی از
موجودات در اعماق جادوی آینهها ،یا جلوهای
پریوار دیده شوند .چیزی که رسیدن به آن
محال بهنظر میرســد .فوقالعاده دلنشین
و جذاب .بــا جذابیتی که انــگار کارش بود،
فلسفهاش بود».

رویای پرواز -مکه مکرمه عکس :دویچه وله

برج ایفل زنگ زد

پاریس :براساس برخی گزارشهای محرمانه که به
مجله فرانسوی ماریان رسیده است ،برج ایفل حسابی
زنگزده است و به تعمیرات اساسی نیاز دارد؛ با این
حال تا قبل از المپیک ۲۰۲۴پاریس ،این برج مشهور
با تخصیص بودجهای ۶۰میلیون یورویی ،فقط رنگ
خواهد شد .این برج معروف ۳۲۴متری پاریس که
گوستاو ایفل در اواخر قرن نوزدهم آن را ساخت ،هر
ســال پذیرای حدود 6میلیون بازدیدکننده است.
حاال گزارشهای محرمانه کارشناسان حاکی از آن
است که این بنای تاریخی در وضعیت بدی قرار دارد
و بهشدت زنگزده اســت .یکی از مدیران برج ایفل
که نخواست نامش فاش شود ،گفت« :اگر گوستاو
ایفل برج را میدید ،ســکته میکرد ».برج ایفل از
۱۸هزار قطعه فلزی ساخته شده که با 2ونیم میلیون
پرچ به هم متصل شدهاند و نوســازی آن ،پروژهای
زمانبر است.

شکار شکارچی مشهور

لیمپوپوی :یک شکارچی که به شکار و انتشار عکسهای
خود با حیواناتی همچون شــیر ،زرافه و فیل معروف بود،
در آفریقای جنوبی به ضــرب گلوله از پــای درآمد .وانت
این شــکارچی خراب شــده بود و او در جــاده گیر کرده
بود که کشــته شــد .رایان نائود ۵۵ســاله رئیس شرکتی
به نام «پــرو هانت آفریــکا» بود که مدعی بود ســفرهای
«شکارزیســتی» برگزار میکند .اما عکسهایی که نائود و
این شرکت منتشر میکردند ،حاکی از کشتن حیوانات در
حال انقراض بود .در بسیاری از این تصاویر ،صحنههایی از
رفتار خشونتآمیز با حیوانات دیده میشود .جسد نائود در
استان لیمپوپوی آفریقای جنوبی ،کنار اتومبیل تویوتای او
پیدا شــد .اتومبیل او بهعلت داغ کردن خراب شده و کنار
جاده مانده بود .شــرکت آقای نائود ســفرهای شکار خود
را در شــمال آفریقای جنوبی و نزدیک پارک ملی کروگر
برگزار میکــرد .متقاضیــان معموال بایــد روزی بیش از
۳۰۰دالر آمریکا میپرداختند .البته شکار حیوانات موسوم
به «5حیوان بزرگ» ،قیمتهایی بیشتر و ویژه داشت .این
5حیوان عبارتند از :شیر ،پلنگ ،اسبآبی سیاه ،فیل بیشه
آفریقایی و بوفالوی آفریقایی .این شــرکت شکار میمون،
کفتار و گورخر را نیز ارائه میداد.

پروفایلسازی در باشگاه بدنسازی
چشم و همچشمی ناشــی از خودکمبینی قدمتی به
درازای تاریخ بشــر دارد اما تحوالت آن در چند دهه
گذشــته بهطور حتم با هیچیک از اعصــار تاریخ قابل
مقایسه نیست .مردان در نبود علم روانشناسی مستقل
در طول قرنها این رفتار را مختص زنان میدانستند و
از پذیرش مسئولیت آن شانه خالی میکردند .در چند
دهه گذشــته شــبکههای اجتماعی ویترینی شفاف
ارائه دادند که ثابت کرد مردان هم تا به حال استخری
درخور شنایشان نیافته بودند وگرنه شناگران قابلی
هستند.
اگر در دام نقد یکســویه و افراطی نیفتیم باید اعتراف
کنیم که ویترین شــبکههای اجتماعــی هم میتواند
مفید باشد اما آن بخش از این دنیای مجازی که افراد را
وادار به پروفایلسازی میکند به اذعان هر روانشناسی
میتواند مخرب باشد.
برای نمونه تحقیقی که پس از بهدســت آمدن نتایج
یک نظرســنجی در بریتانیا منتشــر شــد ،نشان داد
یکسوم از مردان جوان این کشور برای ارائه تصویری
بهتر از خود در شبکههای اجتماعی راهی باشگاههای
بدنسازی میشوند .به این معنی که ورزش در این مسیر

هدف اولیه نیست .حتی روانشناسهای بنیاد بدشکلی
بــدن ( )Body Dysmorphic Foundationنیز
که کارشــان ترمیم ذهنیت افرادی است که بهخاطر
بدشکلپنداری خود از بسیاری از فعالیتهای اجتماعی
سر باز میزنند به این مورد واکنش نشان دادند .بهگفته
راب ویلسون «فشار زیادی از سوی رسانههای اجتماعی
برای انطباق با کلیشههای خاص زیبایی ایدهآل بهویژه
در مردان وجــود دارد .با اینکه از این موضوع بیشــتر
درباره زنان هشــدار داده شــده ،الزم است بدانیم که
این یک چالش واقعی است .متأسفانه زنان برای مدت
طوالنی در معرض این فشارها قرار گرفتهاند و در حال
حاضر چنین فشــاری روی مردان نیز دیده میشود».
فشــاری که با هدف پروفایلســازی اینستاگرامی در
باشگاههای بدنسازی اتفاق میافتد.
براساس گزارش «بنیاد سالمت روان» ،از هر 5نوجوان
بریتانیایی2 ،نفر بهدلیل بینقصی اندامها در تصاویری
که در رسانههای اجتماعی بهعنوان «بدنهای ایدهآل»
میبینند ،احســاس نگرانی میکنند .ایــن نگرانیها
چنانچه درمان نشــود میتواند تا مرز خودکشی پیش
رود.

باشگاه
نویسندگان
فرار از اتاق تاریک
اخوان لومیر!
پیمان شوقی

عدد/خبر
زادروز
تقویم

و افزایش مبتالیان کرونایی ،شاید بهتر باشد در
این روزهای تعطیل کمی محتاطتر عمل کنیم
و فعال در خانه بمانیم که گرفتار بیماری نشویم.

زندگی پدیا

پنجشنبه

بوکمارک

قهوه سرد آقای نویسنده
مارال گفت« :هرکسی شاید
روزبه معین
یه آهنگ داشــته باشــه که
مدتها نتونه اون رو گوش بده .یه آهنگ که گذشته
رو واســت تداعی میکنه و دلت نمیآد اون رو پاک
کنی یا بندازیش دور ،میذاری اون گوشــه کنارها
بمونه ،گاهــی آهنگها لبریز از خاطره میشــن و
حرمت پیدا میکنن .مثل بعضی از آدمها ،درســته
که شــاید دیگه نتونی اونها رو ببینی و باهاشــون
حرف بزنی ،امــا از زندگیت پاک نمیشــن ،چون
فراموششدنی نیستن ،اونها همیشه یه جای امن
گوشه دلت دارن».

دیالوگ

گروهبان

گلبخت 8 :سال منتظر بودن...
مسعود کیمیایی
یه وقت گفتم زندهای .یه وقت
گفتم تنت کو .اگه یه جایی بود ،یه قبری بود ،من و
این پسر میدونستیم چی کار کنیم .رخت و لباس
برای زمستون ،ســوخت برای اتاق ،دفتر و کتابچه
برای درس پســر .منم شــبا میرفتم باهاش درس
میخوندم تا اون از درس عقــب نمونه .با هم درس
خوندیم .تو هم کار بزرگی کردی .دشــمنو بیرون
کردی .اما یــه نامه ازت نیومد .قســط زمینو دادم.
میخواستم زنده باشی .حاال اومدی .نه حرف میزنی،
نه معلومه میخوای چی کار کنی .با بهمن میری به
من نمیگی .اون پالتــو رو از تنت در نمیاری .هنوزم
جنگ داری!

آخر مصور

منتقد سینما

اوایل امسال بحث داغی درمیان اهالی
سینما و بعدتر در رسانههای سینمایی
مطرح شد که داللت بر وجود بحرانی
بزرگ در اقتصاد سینمای کشور داشت .نه سینمادارها و نه صاحبان
فیلمها از فروش  2اکران طالیی همیشگی سینمای ایران یعنی اکران
نوروز و اکران عیدفطر راضی نبودند .این نارضایتیها که اخیرا ًبه زبان
آمار هم منتشر شدند از این است که در  100روز اول امسال در تمام
ایران فقط 4.1میلیون بلیت سینما فروخته شده یا بهعبارت دیگر
از هر صدنفر ایرانی تنها 5نفر به سینما رفتهاند! میگویند سالی که
نکوست از بهارش پیداست .متأسفانه این روزها هم که اول تابستان
اســت و در همه جای دنیا رکوردهای فروش سینما دارند جابهجا
میشوند ،سینماها و پردیسهای سینمایی تهران بهجز عصرهای
آخرهفته معموالً خلوت و سوت وکورند.
برای یافتن دلیل البته میشود مثل همیشه از گرانیها گفت .ازجمله
گرانی بلیت سینما و گرانی رسانههای تبلیغی (تلویزیون و بیلبورد).
یا به اشتیاق مردم به سفرهای کشــوری بعد از 2سال خانهنشینی
اشــارهکرد و غیره .ولی از این حرفهای تکراری که بگذریم به این
مسئله میرسیم که همیشــه بخش مهمی از مخاطبان سینماها
کسانی هســتند که بدون تصمیم قبلی از آنجا رد میشوند و باید
جاذبهای باشــدتا آنها را به توقف و رفتن مقابل گیشه بلیتفروشی
تشــویق کند .ببینیم فیلمهای ایرانی برای جــذب این مخاطبان
چه ابزاری دارند :پوســترها و آفیشهای ســردر ســینما از قدیم
مهمترین ابزار تبلیغی این صنعت بودهاند .حتی زمانی دیوار شهرها
با پوســترهای فیلمها تزئین میشــدند و رنگین کمانی از جذبه را
مقابل چشم رهگذران میگذاشتند .االن سالهاست که این سنت
فراموش شده و جز در داخل سینماها اثری از پوسترها نیست .در واقع
کارکرد ماهوی پوستر فراموش شده و فقط بهعنوان یک نماد هویتی
از آن بهره میبرند .بگذریم که همین نماد هویتی هم تبدیل شده به
کوالژی از کلههای تعدادی بازیگر که تازه آن هم در شرایط امروز با
دهها فیلم اکران نشده سالهای کرونا که بهتدریج درکنار آثار جدید
اکران میشوند ،تعداد چهرههای تکراری در میانشان بسیار است و
مخاطبان در البالی اسمها و ژستهای مکرر بازیگران و کارگردان/
بازیگران روی این پوسترها گیج میشــوند .امیدواریم دور نباشد
روزی که ببینیم در طراحی پوسترهای سینمایی از کلیشههای رایج
پرهیز میشود و طراحان با شگردهای گرافیکی ،بیننده را به حال و
هوای فیلمها نزدیک میکنند تا مث ً
ال تفاوت بین حالوهوای مطلقا
متفاوت 2فیلمی که مصطفی زمانی ایــن روزها همزمان در اکران
دارد معلوم باشد .همچنین در زمانهای دور همین پوستر به شکل
تراکتهایی در محلهها و در اماکن پررفتوآمد توزیع میشدند که
ضمن خبررسانی از فیلم و اطالعات اکران ،معموالً بهعنوان یادگاری
به خانهها میرفتند و کارکرد تبلیغیشــان بــه دیدوبازدیدهای
خانوادگی هم امتداد مییافت .علت فراموشی این شیوههای تبلیغی
جای درنگ دارد.
شاید کسانی بگویند امروزه پخشکنندگان تمام انرژی خود را برای
تبلیغ در فضای مجازی صرف میکنند .گرچه گیشه ضعیف فیلمها
ال ثابت میکند که این راهکار چندان موفق نبوده ،ولی مطمئناً
عم ً
بهدلیل ارزانی آن – که در برابر هزینه سرسامآور تبلیغات محیطی
و تلویزیونی اص ً
ال رایگان محسوب میشود! -به این آسانی رهایش
نمیکنند .اینجا هم در کنار انبوه عکسها و معرفیها و خبرسازیها،
یک کاستی بزرگ به چشم میخورد که اسمش را میشود گذاشت:
«مشخص نبودن ژانرفیلمها» .عمده بار این خطا به دوش مشاوران
رسانهای فیلمهاست که عم ً
ال وظیفه مدیریت تبلیغات را به دوش
میکشند ولی ظاهرا ًکارشان منحصر است به انتشاراخبار تولید فیلم
و تدارک چند عکس دسته جمعی از عوامل در فرش قرمزها و ترتیب
دادن اکرانهای مردمی .بدونشک انواع فیلمها عالقهمندان خاص
خود را دارند که مث ً
ال مشتاق دیدن فیلم پلیسی یا عاشقانه یا دینی
یا اکشن یا ملودرام یا سیاســی و ...هستند و پررنگ کردن « ژانر» و
«زیرژانر» فیلمها نقش مهمی در جذب این عالقهمندان دارد .این
شاید از مهمترین وظایف مشاوران رسانهای باشد ،زیرا در سینمای
ایران هر فیلمی منسوب به سینمای کودک ،کمدی ،جنگی – و یا
اخیرا ً ترسناک -نباشد مهر «اجتماعی» به پیشانیاش میخورد که
از دید تماشاگر عام تلویحاً بهمعنای تلخ و بیسرانجام است و دیدنش
حال کسی را خوب نمیکند! فلذا کسی هم برایش بلیت نمیخرد.
اینها فقط چند نمونه دم دســت از کمکاری بخش «مارکتینگ»
سینمای ایران بود که میشود به تعدادشان هم افزود .باید بپذیریم که
با حذف تدریجی عامل جذابیت از فیلم ایرانی ،راه دشواری در پیش
است تا آب رفته به جوی برگردد و اعتماد نسلهای جدید مخاطب
ایرانی به سینمای کشور جلب شود .بنابراین بهتر است سینماگران
ما درکنار گله همیشگی از مشکالت بیرونی ،گاهی خودشان را هم
ارزیابی کنند و ببینند اصالح کجای مسیر بهدست خودشان است.

ميگرن

فصل داغ گرما
عیسی محمدی
نشســتم من ،قلنجم را شکســتم
ز فــرط غصــه درهــا را ببســتم
همایون را به سر میگشت کنسرت...
بلیتــش را نــدادی لیک دســتم
بهدنبــال لباســی نــو بگشــتم
فروش قســطی خودرو بگشــتم...
ببیــن! مــن ســوئدی آرام بودم
ولــی از عشــق تــو ناتو بگشــتم
خودم را ســنگ بودم ،چوب کردم
هــزاران یــاد از محبــوب کــردم
شگفتیســاز گشــتم در مسیرت
لهســتان را مگــر مغلــوب کردم؟!
هنوز امید در این ســمت پیداست
اگرچه فصــل داغ داغ گرماســت...
کمی جــای تعجــب داشــت اما
طبیعت ظاهــرا همپای با ماســت...

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

امید /اثر :رائول دالنز

تو عشــق ســالم مــا را ندیدی؟
ولــی جنجالهــا را میشــنیدی؟
ببیــن! کنکــور را تأییــد کردند...
بــه حقانیــت عشــقم رســیدی؟

لطفا ً

ببخشید!

آداب معذرتخواهی تأثیرگذار
و اصولی را بشناسیم

10

مردم به ساخت ایران
اعتماد دارند

مهدی طارمی را در بوشهر
کشف کردم

12

15

دیدار با کارآفرینی که برای 250نفر شغل
ايجاد كرده و طرفدار تولید وطنی است

موسیقی

خاطرهبازی با ناصر ابراهیمی که بیش از نیمقرن در
فوتبال ایران مربیگری کرده است

5نفر از هنرمندانی که موسیقی سنتی

را زنده نگه داشتهاند

امیدهای جوان
آواز ایرانی
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عكس :منا عادل

موسیقی باید امیدواری ببخشد

سيدحسامالدین سراج ،نوازنده و خواننده موسیقی ایرانی ،از حال و هوای هنر در این روزها میگوید
از روزهایی که حسامالدین سراج ،کودکی باذوق بود که پای
رادیوی خانهشان در اصفهان ،منتظر پخش تکنوازی نی
استاد حسن کسایی و تار استاد جلیل شهناز مینشست،
سالها گذشته و آن جوانی که دنبال معروفشدن نامش
نیلوفرذوالفقاری در دنیای موسیقی نبود ،حاال به یکی از معروفترین نامها
در موسیقی سنتی ایرانی تبدیل شده است .هنرمندی که
معتقد است موسیقی سنتی در دهههای گذشته گامهای مثبتی برداشته ،میگوید
که موسیقی باید همزمان با بیان حرف مردم ،به آنها امیدواری بدهد .گفتوگوی
این چهره شناختهشده موسیقی ایرانی را با روز هفتم از دست ندهید.

بهنظر شــما موسیقی سنتی ما
هماکنون ،چه جایــگاه هنری و
اجتماعی دارد؟
اصوال وقتی درباره هنــر صحبت میکنیم ،باید
درباره کیفیت آن حرف بزنیم نه کمیت آن .امروز
ممکن است کسی در آفریقا یک موسیقی جالب
بسازد ،حرکات آکروباتیک برای آن طراحی کند و
در فضای مجازی میلیونها بار دیده شود ،اما این
کار فقط توانسته جلب توجه کند و داشتن این
تعداد بیننده ،دلیل ارزشمندبودن کار نیست .من
معتقدم موسیقی ایرانی ،بالذات ارزشمند است .از
نظر ملودی سالیان سال صیقل و پرداخت خورده
تا به اینجا رســیده و آثار باکالم آن ،با بزرگانی
چون حافظ ،ســعدی ،مولوی ،نظامی و سنایی
در ارتباط است که خودشان مبنای فرهنگ ما
هستند .نگاه و قضاوت ما درباره هنر باید کیفی
باشــد و اگر از این دیدگاه نگاه کنیم ،خیلی به
موسیقی ایرانی امیدوارم.
این امیدواری شما از کجا میآید؟
جوانانی که در موسیقی ایرانی فعالیت میکنند،
در راهشان بسیار جدی هستند .در موسیقی پاپ
هم جوانان زیادی فعالیت میکنند اما آنقدرها
جدی نیستند و کار برایشــان بیشتر سرگرمی
و تفریح است .اما در موســیقی ایرانی ،جوانانی
هستند که برای این هنر سرمایهگذاری ذهنی
و زمانی دارند ،آثار مختلف را تحلیل میکنند و
با استادان مختلف در ارتباط هستند .به همین
دلیل هم در رابطه با موســیقی ایرانی ،برای من
جای بسی امید است.
بهنظر شــما موسیقی ایرانی در
دهههای گذشته چه گامهای مثبتی
برداشته است؟
بعد از پیروزی انقالب ،موسیقی بیشتر مارش و
نوعی از موسیقی بود که با جنگ تناسب داشت.
به مرور به طرف نوعی از موسیقی حرکت کردیم
که سازبندی آن ،موسیقی سنتی بود .در دهه،60
گامهای بسیار ارزشــمندی در موسیقی سنتی
برداشته شــد و فکر میکنم این دهه ،یک دهه
طالیی برای موسیقی ایرانی است .بزرگانی مثل
استاد محمدرضا شــجریان و استاد محمدرضا
لطفی جزو اســتادانی هســتند که در این دهه
فعالیت میکردند .در دهه ،70بهتدریج موسیقی
به طرف موســیقی آزاد و بعد کالم آزاد حرکت
کرد .هماکنون کالم در موسیقی آنقدر آزاد شده

که گاهی وقتی موسیقی پخش میشود ،نگران
فرزندانمان میشــویم که قرار است چه کالمی
را بشــنوند! هم از نظر ضعف ادبــی و هم از نظر
مضمون ،این کالم جای بحث دارد ،نوعی که االن
مد شده ،در واقع وارد فضای تجارت شده است.
فکر میکنم آرام آرام در حــال فاصله گرفتن از
موسیقی ارزشمند هستیم.
در سالهای اخیر اتفاق مثبتی در
پیوند موسیقی با ادبیات افتاده و این
نوع موسیقی ،از اشعار و ترانههایی
که برای مخاطب ملمو ستر است،
استفاده میکند .نظر شما چیست؟
فراموش نکنیم که ترانهســراها ،شعرای زمان
ما هستند و ترانهسرایی کار ســادهای نیست.
ترانهسرا شأن و جایگاه ویژهای دارد ،درحالیکه
ما ترانهســرایانی مثــل بیژن ترقــی ،معینی
کرمانشــاهی ،نواب صفا و قیصر امینپور داریم
که کارشــان از نظر ادبی و فنی ارزشمند است
و موســیقی ایرانی هم بســیار از آنها بهرهبرده
است .نکتهای در ادبیات ما وجود دارد که آن را
از ادبیات کشورهای دیگر متفاوت میکند .اگر
انگلیسیزبان باشیم و بخواهیم آثار شکسپیر را
در ادبیات انگلیس بخوانیم ،باید سراغ یادگرفتن
یک زبان مخصــوص برویــم و دوره ببینیم تا
بتوانیم آثار این نویســنده را بخوانیــم .اما در
ادبیات فارســی این اتفاق نمیافتد .در ترانهای
که معینی کرمانشاهی میسراید ،قرابت معنایی
با شعر حافظ پیدا میکنیم .جوان امروزی شعر

در موسیقی ایرانی ،جوانانی
هستند که برای این هنر
سرمایهگذاری ذهنی و زمانی
دارند ،آثار مختلف را تحلیل
میکنند و با استادان مختلف
در ارتباط هستند .به همین
دلیل هم در رابطه با موسیقی
ایرانی ،برای من جای بسی
امید است

حافظ را هم متوجه میشــود چرا که ادبیات آن
تفاوت فاحش با امروز ندارد و بهنظرم این ،شانس
زبان و ادبیات ماســت .یک ترانهسرای امروزی
میتوانــد ترانهای بگوید که مضمونش با شــعر
حافظ نزدیک باشــد و مردم هم به خوبی با آن
ارتباط برقرار کنند.
خودتان برای اینکه یک ترانه را
بپذیرید و برای آن موسیقی بسازید،
چه ویژگیهایی را در اولویت قرار
میدهید؟
من کمی نسبت به ادبیات وسواس دارم و دوست
دارم کاری که انتخاب میکنم ،قوی باشــد .قرار
اســت روی آن ترانه موسیقی ســاخته شود و
در آینده باقی بماند .اخیرا شــعری از حســین
منزوی خواندم که بهنظرم بســیار جالب و البته
متناســب با موضوعات امروز بود« :نام من عشق

است آیا میشناسیدم؟ /زخمیام ،زخمی سراپا
میشناسیدم؟ /من همانم مهربان سالهای دور/
رفتهام از یادتان یا میشناسیدم؟» همین امروز
هم ما از عشق حرف میزنیم و عشق را دستمایه
کارمان قرار میدهیم .این مضمون امروز هم مورد
توجه اســت .من معموال در آثار شعرای معاصر
گشــت میزنم ،اشعار استاد هوشــنگ ابتهاج و
محمدرضا شــفیعی کدکنی ،قیصــر امینپور،
سیدحسن حسینی و ســهراب سپهری را بسیار
دوست دارم .دامنه شعر آنقدر در ایران گسترده
است که به اهل موسیقی امکان انتخاب میدهد.
مضمون و صنعت شعر برای من مهم است.
وقتی قدم به دنیای موســیقی
گذاشــتید ،چه تصوری از این راه
داشتید و اوضاع چقدر شبیه تصور
اولیه شما پیش رفت؟
فکر میکنم هنرمند ،شــباهتی به بچهها دارد و
در لحظه زندگی میکند .هنرمند اگر از یک کار
هنری لذت ببــرد ،آن را انجام میدهد .منظورم
هنرمند به مفهوم واقعی کلمه است ،وگرنه بعضی
افراد با هنرشــان تجارت میکنند و به مصلحت
پول و قــدرت کار میکننــد .وقتی من در
کودکی به موسیقی عالقهمند شدم ،در
اصفهان زندگی میکردیــم .یک رادیو
داشتیم که از آن برنام ه گلها و تکنوازیها
پخش میشد .نی اســتاد کسایی ،ویولن
رحمتاهلل بدیعی و تار جلیل شــهناز
آنقدر برای من جذاب بود که همیشه
پای رادیو نشســته بــودم و گوش
میدادم .در همان ســن کودکی،
روی میز چوبی زیر رادیو ،ضرب
میگرفتم .پدرم از دور مرا دید
و تشویقم کرد که به کالس
تنبک بروم .کمکم سراغ
یادگیری ســنتور رفتم
و بعد که بــرای تحصیل
به تهــران آمدم ،در کالس
فرامرز پایور ،رضاشفیعیان
و پشــنگ کامکار شــرکت
کردم .همهچیز صرفا عالقه
بود و به اینکه در آینده چه

راه هنر و سیاست از هم جداست

خاطره

سال گذشته من به کرونا مبتال شــدم و در بیمارستان بستری بودم .جوانی با من
تماس گرفت و درباره دیدار با یک سیاســتمدار حرف زد ،میخواست با چند نفر
دیگر از اهالی موسیقی برای صحبت درباره مطالبات اهل هنر به این دیدار برویم.
وقتی گفتم بیمارم و در بیمارستان ،تماس را قطع کرد ،بدون اینکه جویای حالم
باشد! آنجا به این موضوع فکر کردم که اهل سیاســت ،هنر را فقط یک وسیله
میبینند و عالم سیاست ،با اهل هنر ناسازگار است .هنرمند ،منادی حرف مردم
در جامعه است و براساس مصلحت قدم برنمیدارد .واقعیت این است که سیاست
و هنر 2راه متفاوت دارند .هنرمند اهل دل است ،مصلحتبین نیست و نگاهش با
اهل سیاست فرق دارد .کم پیدا میشود سیاستمداری که نگاه درستی به هنرمند
داشته باشد .امیدوارم در آینده این وضعیت تغییر کند و ارتباط هنرمند با جامعه
را قطع نکنند.

اتفاقی میافتد ،فکر نمیکردم .همانطور که شاعر
میگوید« :رشــتهای بر گردنم افکنده دوست/
میبرد آنجا که خاطرخواه اوست» .هنرمند به بعد
فکر نمیکند ،دنبال عالقــه هنری خود میرود،
گاهی به نتیجه خوب میرسد و گاهی هم نه.
چه چیــزی شــما را در دنیای
موسیقی شگفتزده کرد؟
ساز استاد کسایی برایم بسیار شگفتانگیز بود.
ســازهای دیگر پرده دارند و کوک میشوند اما
نی،ساز سرکشی است و آثاری که استاد کسایی
ساخته ،شــگفتانگیز است .بســیار خوشذوق
و خوشصحبت بود و اشــعار زیــادی را از حفظ
میخواند.
نسل جوانی که امروز در موسیقی
ســنتی فعالیت میکنند ،با زمان
جوانی شما چه تفاوتی دارند؟
همان تفاوتــی را دارند که زمانه آنهــا با زمانه ما
دارد .جوان امروزی 2فضا در اختیار دارد ،فضای
مجازی هم برای آنها دنیایی واقعی است .جوانان
امروزی سعی میکنند هم خوبساز بنوازند و هم
خوب دیده شوند ،درحالیکه ما در جوانی چندان
عالقهای به دیدهشدن نداشــتیم .برایمان مهم
نبود اســم ما روی یک اثر نوشته شود یا نه؟ شور
و شوق دیدهشدن نداشتیم .جوانانی که امروز در
موسیقی ،چه پاپ و چه سنتی فعالیت میکنند،
بااستعداد هستند .فرقی نمیکند که موسیقی از
چه نوعی باشــد ،هر اثری که خوب و قوی باشد
ارزشمند است.
بهنظر شــما در روزگار سخت،
موســیقی در چه جایگاه اجتماعی
میایســتد؟ آیا میتواند همچنان
موردتوجه و پناه مخاطبانش باشد؟
موسیقی ،چه از نوع باکالم و چه بیکالم ،میتواند
آرامش ببخشــد .مشــکل بزرگ جامعه امروز
ما ،ناامیدی است .موســیقی باید ناامیدی را از
مخاطب بگیرد و به او شور و شــوق و امید برای
ساختن آینده بدهد .متأسفانه فضای روشنفکری
ما صرفا منفی اســت و فقــط از ناامیدی حرف
میزند ،اما سؤال اینجاســت که تو بهعنوان یک
روشنفکر و یک فرد مفید برای جامعه ،چه کاری
از دستات برمیآید؟ در عالم هنر باید به این نکته
توجه کنیم که هنر در عین بیان درد مردم ،باید
به آنها امید بدهد و بهنظرم موسیقی در برهههای
مختلف ،این کار را کرده است .موسیقی و شعر،
زبان مردم است و اگر مشــکلی در جامعه وجود
دارد ،موسیقی میتواند هم راهی برای بیان درد
مردم باشد ،هم آنها را تسکین دهد و هم امیدی
برای آینده ایجاد کند.
ایــن روزها مشــغول چه کاری
هستید؟
مجموعهای با اردشیر کامکار ساختهایم که به زبان
کردی ،فارسی و ترکی ساخته شده است .کنسرتی
هم از این مجموعه در تبریز داشتیم .قصدمان از
این کار این بود که بگوییم فرهنگهای مختلف،
ریشههای مشترک دارند .آخرین کاری که منتشر
کردم «شکوه وطن» نام دارد که شعر آن از کاوه
مهیار است و با گروه بیدل کار کردیم.

ساالر عقیلی
متولد 1356

10آلبوم

محمدمعتمدی
متولد 1357

27آلبوم

حجت
اشرفزاده
متولد 1358

4آلبوم

این شبهاي تيرماه کنسرت همایون شجریان
برپاســت؛ کنســرتی که بلیتهای آن در همان
دقایق اول تمام شــد و با وجود تمدید برای شب
های متوالی ،بــاز هم اســتقبال مخاطبان فراتر
از انتظار بــود .همایون شــجریان ،فرزند چهره
ماندگار موسیقی ،اســتاد محمدرضا شجریان،
در ســال1354به دنیا آمد .دور از انتظار نبود که
تولد در خانوادهای اهل هنر ،ذوق موسیقی را در
دل او بیدار کند .آواز را از پدرش آموخت و سراغ
یادگیری موسیقی رفت و وارد هنرستان موسیقی
شد .در دهه70پدرش را در کنسرتهای خارجی و
داخلی همراهی کرد و او را بهعنوان همخوان روی
صحنهها دیدیم .همایون شجریان کنسرتهای
بســیاری را با چهرههای شناختهشده موسیقی
ایرانی اجرا کرده و آثار زیادی را به همراه آنان در
ایران و جهان منتشر کردهاست که از آنها میتوان
به آلبوم کنســرتهای «بی تو بهسر نمیشود» و
«فریاد» اشــاره کرد .هر دوی این آلبومها نامزد
دریافت جایزه گرمی شدند.
صدای علیرضا قربانی با ترانههای شــنیدنی،
در حافظه شــنیداری طرفداران موسیقی سنتی
ماندگار شده است .او در سال1351به دنیا آمد ،از
کودکی فراگیری قرائت قرآن را آغاز کرد و سالها
این فعالیت را ادامه داد .در ســال 1363آموختن
ردیفهای آوازی ،تلفیق شعر و موسیقی ،بینش و
زیباییشناسی در آواز را آغاز کرد .از سال 1378
بهعنوان خواننده ارکســتر ملی ایران به رهبری
فرهاد فخرالدینی به اجــرای برنامههای متعدد
در داخل و خارج از کشور پرداخت .وی در عرصه
بینالمللی و در بسیاری از فستیوالهای دنیا در
آســیا ،اروپا و شــمال آفریقا حضور داشتهاست.
2آلبوم او به نامهــای «جلوه گل» بــا همراهی
داریوش طالیی و «سودایی» بهآهنگسازی سامان
صمیمی در اروپا منتشر شدهاند« .با من بخوان»
یک پروژه موســیقی الکتروآکوستیک است که
علیرضا قربانی بههمراه حسام ناصری آن را از اواخر
سال97با انتشار قطعهای به نام «نیست شو» آغاز
کردند .برای بیننــدگان تلویزیون ،خاطره تیتراژ
سریال «شب دهم» با صدای قربانی ماندنی است.
«وطنمای شکوه پابرجا»؛ نام ساالر عقیلی با این
ترانه گره خورد و برای همیشه در خاطرات باقی
میماند .او در سال1356به دنیا آمد .از 8سالگی
فراگیری موسیقی را با نوازندگی سازهای مختلف
آغاز کرد .برادر و مادرش عالقهمند به موســیقی
و مشــوق او بودند و پدرش که وکیل دادگستری
بود بیشتر متمایل به پیشــرفت تحصیلی او بود.
او به هنرستان موسیقی رفت و از همانجا تصمیم
به یادگیــری آواز گرفت .او طی بیش از ۵ســال
نزد صدیق تعریف به فراگیــری آواز پرداخت .در
جشنواره موسیقی فجر سال 1375ساالر عقیلی
در سن 18سالگی ،برای نخستینبار روی صحنه
آمد .عقیلی سابقه همکاری با ارکستر موسیقی ملی
ایران ،ارکستر سمفونیک اصفهان ،گروه دستان،
گروه راز و نیاز و ارشــد تهماســبی را دارد .ساالر
عقیلی سرود ایران جوان را با اجرای ارکستر ملل
خواندهاست .هماکنون عالوه بر اجرا و ضبط آثار
موسیقی ،به تدریس در آموزشگاههای موسیقی و
نیز تدریس در هنرستان موسیقی مشغول است.
بین خوانندگان جوانی که آواز ایرانی را انتخاب
کردهاند ،محمد معتمدی جزو آن دسته هنرمندانی
اســت که یادگیری آواز وســاز نــی را بهصورت
خودآموز از نوجوانی آغاز کرد .او در سال1357در
کاشان به دنیا آمد .خانوادهاش چندان گرایشی به
موسیقی نداشتند .از سال1376شروع به فراگیری
شیوه آواز طاهرزاده نزد حمیدرضا نوربخش کرد.
او همچنین به ســبب گرایش و عالقــهای که به
مکتب آواز اصفهان داشــت ،همزمان به تمرین و
الگوبرداری از آواز اســتادانی چون تاج اصفهانی
و ادیب خوانســاری پرداخت .اکسپوی موسیقی
«بابل مد» که همهســاله در شهر مارسی فرانسه
برگزار میشود ،عهدهدار اهدای جایزه سال رادیو
فرانسه است .معتمدی در سال2013میالدی از
ســوی رادیو بینالمللی فرانسه بهعنوان خواننده
منتخب در رشته موسیقی ملل معرفی شد و جایزه
فرانسموزیک2013را دریافتکرد .معتمدی در
سالهای اخیر عالوه بر فعالیت در حوزه موسیقی
ردیف دستگاهی ایران در حوزههایی چون موسیقی
پاپ هم فعالیت کرده و آثار مختلف او در این زمینه
با استقبال مخاطبان روبهرو شده است.
«تو ماهی و من ماهی این برکه کاشی»؛ احتماال
برای بیشــتر مخاطبــان موســیقی ،نام حجت
اشرفزاده نخستین بار با این ترانه شناخته شده
است .حجت اشرفزاده در سال 1358به دنیا آمد.
با لحنها و آواهای موســیقی ایرانی نزد پدر آشنا
شد .ردیف آوازی را نزد رضا شاکری و صداسازی
را نــزد حمیدرضا نوربخش آموخــت .عالقهاش
به پدربزرگ مادری ،تابســتانها او را به بیرجند
میکشاند تا از همان سه،چهارسالگی آواز خوش
پدربزرگ ،در چاووشیخوانیهای خاص بیرجند،
گوشههای نغمات افشاری را در ذهنش ماندگار
کند .بعدها مدتــی از راهنماییهای محمدرضا
شجریان اســتفاده کرد و با فنون آوازی و ردیف
تحلیلی آواز ایران در ســال 1385نزد محمدرضا
لطفی آشنا شــد .همچنین فنون تصنیفخوانی
و همآوایی را از محســن نفر و پرویز مشــکاتیان
آموخت .آلبــوممــاه و ماهی با صــدای حجت
اشــرفزاده در صدر جدول فروش فروشگاههای
معتبر موسیقی در کشور قرار گرفت.

بستهپيشنهادي
کتاب

فیلم

درخت زندگی
ترنس مالیک را باید جزو نابغههای
فیلمســازی دنیا دستهبندی کرد.
درخت زندگــی پنجمیــن فیلم
مالیک است .درخت زندگی داستان
خانواده اوبرین و 3فرزندشان را در
دهه 50میــادی روایت میکند.
آقای اوبریــن (برد پیــت) مردی
افسرده و خسته از روزگار است که
فشار زندگی و نامالیمات اجتماعی
باعث شده تا او راه و روش خشن و بد
بودن را به فرزندانشآموزش دهد.
آقای اوبرین به فرزندانش یاد میدهد
تا به هیچکس اعتماد نکنند ،هیچ
خوبی را بیدلیل نپذیرند و در یک
کالم احساسات خوب را در خودشان
به حداقل برسانند .اما خانم اوبرین
(جسیکا چستین) دقیقاً برعکس
همسرش رفتار میکند .او به عشق و
خوبی اعتقاد دارد و به فرزندانش یاد
میدهد تا همه مسائل روزمره را به
فال نیک بگیرند.

انیمیشن
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مسئول رفتارت هستی

هیچکدام از ما دوســت نداریم
با حرف یا رفتارمــان دیگری را
برنجانیم یا باعث دلخوری کسی
شویم اما راســتش به هزار و یک
نیلوفرذوالفقاری دلیل که بیشتر آنها ناشی از نداشتن
مهار تهای ارتباطی و رفتاری
است ،همیشه در این کار موفق نیستیم .حاال که آن
تالش اولیه شکست خورده و کسی را رنجاندهایم،
دنبال راهحلی برای رفع ناراحتی طرف مقابل
میگردیــم و بهنظرمان ســادهترین کار،
معذر تخواهی است .اما معذر تخواهی
آنقدرها که تصور میکنیم ساده نیست،
یعنی یک معذر تخواهــی اصولی و
تأثیرگذار آدابی دارد که ویدا ساعی،
روانشناس و رواندرمانگر ،درباره آنها
توضیح میدهد .با هم توضیحات این
روانشناس را مرور میکنیم.

هر اتفاقی هم که افتاده باشــد ،وقتــی ما باعث
ناراحتی دیگری شدهایم ،باید مسئولیت صد درصد
رفتارمان را بپذیریم و بدانیم همانطور که خطا از ما
بوده ،عذرخواهی و جبران هم باید از طرف ما باشد.
بدترین کاری که میتوانیم موقع معذرتخواهی
انجام دهیم این اســت که به طــرف مقابل این
حس را منتقل کنیم که متوجه مسئولیت و نقش
خودمان در موقعیت ایجاد شده نیستیم .اگر قرار
باشد آسمان و ریســمان به هم ببافیم تا از زیر بار
مسئولیت اشتباه شانه خالی کنیم ،معذرتخواهی
تبدیل به جمالتی بیاثر خواهد شــد که بیشتر
بر طرف مقابل تأثیــر منفی میگذارد .حواستان
باشد از گفتن جمالتی مثل «نمیدانستم ناراحت
میشوی»« ،ببخشید اما تو با گفتن فالن حرف مرا
عصبانی کردی» و هر جملهای که سعی میکند
بخشی از بار اشتباه را بر دوش طرف مقابل بیندازد،
دوری کنید.

آداب معذر 
تخوا
ه
ی
تأ
ثی
رگ
ذ
ار
و
اصول
ی را بشناسیم

لطفا ً
ببخشید!
بپذیر که باید عذر بخواهی
قبل از اینکه یاد بگیریم چه راه و روشــی برای معذرتخواهی
مناسب اســت و چطور باید با عذرخواهی ،تأثیر اشتباهمان را
تا حدی از بیــن ببریم ،باید در قــدم اول بپذیریم که مرتکب
اشتباهی شــدهایم ،بنابراین قدم بعدی عذرخواهی است.
بســیاری از ما تصور میکنیم عذرخواهیکردن غرور
ما را میشکند یا باعث میشود ضعیف بهنظر برسیم،
درحالیکه این طرز تفکر اشتباه اســت .افرادی که
عذرخواهی میکنند نهتنها ترسو و ضعیف نیستند بلکه
اتفاقاً قدرت و شجاعتی دارند که باعث میشود به اشتباهشان اعتراف
کنند .عذرخواهی نشانه این است که ما مسئولیت رفتار یا حرف اشتباهمان را
پذیرفتهایم و میدانیم که اگر چیزی را خراب کنیم ،خودمان مســئول درست
کردنش هســتیم .بنابراین قبل از هر چیز تمرین کنیم که عذرخواهی کردن،
غرورمان را نمیشکند و ما را کوچک نمیکند بلکه نشانه مسئولیتپذیری ماست.

عذر
بخواه ،توجیه نکن

البته که هر رفتار اشتباه یا حرف نادرستی،
محصول دالیلی است که طرف مقابل از آنها خبر
ندارد .اما خبر بد برای شخصی که اشتباه کرده این
است که این دالیل هیچ ارتباطی به طرف مقابل ندارد! او
ناچار نیست بشنود که شما به چه علت و از روی چه فکری
فالن حرف را زدهاید یا فالن رفتار را نشان دادهاید .گفتن
اینکه خسته بودهاید یا اعصابتان از جای دیگری خراب
بوده ،بیمار بودهاید یا دچار سوءتفاهم شدهاید و هر
دلیل دیگری ،توجیه محسوب میشود .موقع
معذرتخواهی نباید حرف یا رفتارتان
را توجیه کنید یا برای آن دلیل
بیاورید.

آشنایی با زندگی اصغر قندچی ،کارآفرین و مؤسس نخستین کارخانه تریلر و کامیون داخلی

پدر کامیونسازی ایران

فراری از درس و عاشق کار
اصغر قندچی سال 1307در تهران به دنیا آمد .او از همان دوران
ابتدایی نشان داد که عاشق داشتن کار و شغل است .خودش در
خاطراتش گفته«:ما ساکن محله قناتآباد تهران بودیم ،نزدیک
میدان اعدام ،خانوادهام همه اصالتاً بازاری هستند ولی پدرم وکیل
بود و به درس و مدرســه اهمیت زیادی مــیداد .حتی آن زمان
خواهرم مدرســه میرفت اما من از درس خواندن اص ً
ال خوشم
نمیآمد و همیشه از مدرســه یک ثلث یک ثلث فرار میکردم و
میرفتم ســر کار .یکبار مادرم به داییام گفت که این مدرسه
نمیرود ،آن بنده خدا هم مرا کشید کنار و گفت اصغر چرا مدرسه
نمیروی؟ من هم هیچی نداشتم به او بگویم؛ اینجوری شد که
خودش با من فردایش آمد مدرسه و از مدیرمان پرسید این چند
روز است مدرسه نیامده؟ آن بنده خدا هم گفت یک ثلثی هست!
بعد داییام گفت که باید مدرســه بروم و مرا سپرد به مدیر ،ولی
خب هنوز از مدرسه بیرون نرفته بود که از درخت و دیوار رفتم باال
و پریدم در کوچه و دوباره فرار کردم .من اینجوری درس خواندم
وک ً
ال  ۷کالس مدرسه رفتم و از بچگی جذب کار شدم».

قندچی از کودکی بهعنوان کارگر در تعدادی از نخستین گاراژهای تعمیر اتومبیل ایران
کار کرده بود .یکی از این کارگاهها به مستشــاران آلمانی تعلق داشــته و او توانسته بود
از تکنسینها و مهندســان آلمانی در ایران ،فنون بســیاری را در زمینه خودرو و صنعت
حملونقل بیاموزد .او در اینباره گفته اســت« :چون بچه زرنــگ و عالقهمندی بودم ،از
استادکارها خیلی یاد گرفتم و چشم و گوشم بهکار باز شد ،آنجا انواع تعمیرات انجام میشد،
موتورهای آسیاب ،لکوموتیو و ...چون تعمیرگاه بزرگ و استادکارهای حرفهای آن زمان
در کشور نداشتیم ،خیلی کار برای آن مجموعه میآوردند ».او خیلی زود توانست با همت
و تالش ،صاحبکار خود شود؛ «از  ۱۶سالگی برای خودم دکانی باز کردم در اندازه 3متر در
2متر و بعد یواشیواش محل کارم را توسعه دادم به 15متر و 30متر و 100متر و 500متر
تا به  ۲۵۰هزار مترمربع رسید ...هوا روشن میشد کار را شروع میکردم و با عشق و عالقه تا
دیروقت کار میکردم و فقط به فکر پیشرفت بودم ،فقط کار ،کار و کار». ...

جنگ جهانی دوم و کامیونهای تعمیری

شاید تصور کنیم همین که برای رفع ناراحتی دیگری قدم
برداشتهایم و معذرتخواهی کردهایم کافی است و ماجرا تمامشده
است .اما معذرتخواهی نباید تنها به بیان جمالتی کلیشهای محدود
شود بلکه بخش مهمی از پذیرفتن مسئولیت اشتباه ،در تالش برای
جبران اشتباه دیده میشود .هر اشتباهی که در قبال دیگری از ما سر میزند،
پیامدهایی دارد که ممکن است به چشم خودمان نیاید .در یک معذرتخواهی
تأثیرگذار ،باید به طرف مقابل اعالم کنیم که آماده رسیدگی به این پیامدها
هستیم و میخواهیم اوضاع را طوری مدیریت کنیم که آثار منفی اشتباهمان
تا حد امکان از بین برود .پس یادمان باشد که عذرخواهی فقط گفتن چند
جمله نیست .در واقع گفتن جمالت عذرخواهی تازه اول راه است و
بعد از آن است که باید به فکر جبران باشیم .شاید سادهترین
راه برای اینکه نشان دهیم عذرخواهی عادت تکراری ما
نیست ،تالش برای عدمتکرار اشتباهاتمان
باشد.

یکی از مهمتریــن نکاتی که بــرای تأثیرگذاری
معذرتخواهــی باید مــورد توجه قــرار گیرد،
انتخــاب زمان مناســب بــرای معذرتخواهی
است .تشــخیص این زمان مناســب هم با کسی
اســت که میخواهد طلب بخشــش کند .گاهی
همین که متوجه شدیم حرف ناراحتکنندهای
زدهایم یا رفتار اشــتباهی داشتهایم ،میتوانیم با
معذرتخواهی جلوی دلخوری بیشتر را بگیریم.
اما همیشه هم این راه جواب نمیدهد .اگر طرف
مقابل عصبانی اســت یا دچار هیجان شده ،باید
کمی صبر کنیم تا اوضاع آرام شــود .برای اینکه
معذرتخواهــی اثرگذار باشــد ،نباید خیلی هم
معطل کنیم .اگر زمان زیادی از یک ماجرا بگذرد و
ما برای معذرتخواهی قدم برنداریم ،ممکن است
طرف مقابل دیگر این فرصت را بــه ما ندهد که
طلب بخشش کنیم.

فرصت
نبخشیدن بده

یک نفر از ما دلخور و ناراحت است ،ما هم مسئولیت
اشتباهمان را پذیرفتهایم و در زمانی مناسب ،صادقانه و بدون توجیه
و دلیلتراشی از او معذرتخواهی میکنیم .تا اینجا ما یک رفتار درست به
جبران رفتار اشتباه قبلی انجام دادهایم ،اما این بهمعنای آن نیست که طرف
مقابل باید و باید بالفاصله ما را ببخشد و همهچیز را از یاد ببرد .ما وظیفه اخالقی
خود را انجام دادهایم اما باید به طرف مقابل هم فرصت دهیم درباره حرفهای ما
فکر کند .شاید او تصمیم بگیرد به هر دلیلی عذرخواهی را نپذیرد و ما باید این حق
را هم برای او قائل باشیم .بهتر است کسی را برای پذیرش عذرخواهی تحت فشار
نگذاریم؛ چرا که ممکن است با یک جمله سرسری مثل «حاال اشکالی ندارد»
از کنار عذرخواهی ما بگذرد اما رنجش و دلخوری در قلبش باقیبماند.
گاهی هم این اصرار ممکن است بدتر باعث رنجش مضاعف شود.
در نهایت اینکه باید قبول کنیم تأثیر منفی بعضی حرفها
و رفتارها آنقدر بزرگ است که با معذرتخواهی
هم از بین نمیرود.

معذرتخواهی مفید است

اگر برایتان سؤال اســت که معذرتخواهی جز رفع کدورتها ،چه فایدههای دیگری دارد ،بد
نیست به این نکات هم توجه کنید .معذرتخواهی به دیگران اجازه میدهد بدانند شما موافقید
که رفتار آسیبزننده خوب نیست و اگر چنین رفتاری از شما سر زده نه از روی باورهای شما ،بلکه
از روی یک اشتباه بوده ،بنابراین میتوانند در کنارتان احساس امنیت کنند .وقتی عذرخواهی
میکنید ،اعتبار از دســترفته را پیش طرف مقابل تا حد زیادی دوباره بهدست میآورید .ضمن
اینکه عذرخواهی گاهی کمک میکند روابط شما قویتر از قبل شوند و بیشتر از قبل مورد احترام
قرار بگیرید .با معذرتخواهی دیگران متوجه میشوند که شما به یک اشتباه اصرار ندارید و به
آن افتخار نمیکنید .عذرخواهی میتواند اعتماد دیگران را جلب کند و به آنها نشان دهد که شما
مسئولیت رفتارهای خود را میپذیرید.

زندگی اصغر قندچی مؤسس کارخانه «ایران کاوه» و از کارآفرینان بزرگ ایران ،سرشار از تجربه و آموزش است .مردی که به پدر کامیونسازی ایران
مشهور است ،از یک کارگاه 6متری تعمیر خودروهای سنگین در 16سالگی ،به ریاست نخستین کارخانه تریلر و کامیون داخلی رسید ،آن هم کارخانهای
که خودش ساخته و برای چند هزار نفر شغل ایجاد کرده بود.

کار ،کار و کار

دفترچه مرگ
بیشک یکی از بهترین انیمیشنهای
روانشــناختی تمام طــول تاریخ،
انیمیشــن دفترچه مرگ است .این
انیمیشن پیامهای بزرگی را در خود
دارد که بعد از تماشای آن تا مدتها
ذهن شــما را درگیر خود میکنند.
یک روز یک فرشته مرگ ،دفترچه
مرگ خــودش را در دنیــای آدمها
میاندازد ،تا کســی آن را پیدا کند و
او را سرگرم کند .اما شخصی که این
دفترچه مرگ را پیدا میکند ،با خود
میگوید دنیا پر شده از آدمهایی که
چیزی جز آشغال نیستند و یکی باید
این آشغالها را نابود کند ،حاال چرا
آن یک نفر من نباشم؟ صاحب جدید
دفترچه مرگ ،قصد دارد خودش را
در منصب خدای جهان جدیدی که
خلق میکند ،بگذارد .اما قبل از این
کار ،باید همچون یک شیطان ،تمام
کسانی که روبهرویش قرار دارند ،را
از بین ببرد.

«ببخشید»
تمام ماجرا نیست

بهموقع معذرت بخواه

طرح :محمدعلیحلیمی

آسیبشناسی روانی زندگی
روزمره
کتــاب «آسیبشناســی روانی
زندگی روزمره» نوشــته زیگموند
فرویــد ،روانشــناس اتریشــی
اســت .این کتاب نخســتین بار
در ســال 1901منتشــر شــد و
فروید طی ســالهای بعد تا سال
1924مثالهــای متنوعی به آن
اضافه و آن را کاملتر کرد .او در این
کتاب تالش کرده با ذکر مثالهایی
قابل فهم و عینی نظریات روانکاوی
را برای مخاطب تبیین کند .فروید
در این کتــاب با بررســی موارد
مختلف «کنشپریشــی» ما را با
بخش ناخودآگاه روان آدمی آشنا
میکند .منظور از کنشپریشــی
همان اشــتباهاتی اســت که در
زندگی روزمره مرتکب میشویم
و بهسادگی آنها را به حواسپرتی
و اتفاق نسبت میدهیم ،مواردی
مثل فراموشــی نامها ،لغزشهای
زبان ،خطاهای خواندن و نوشتن،
گم کردن یا شکســتن اشــیا .به
عقیده فروید این موارد اشــتباه و
خطا نیستند بلکه اجرای صحیح
دستورات ناخودآگاه هستند .کتاب
را نشر مصدق منتشر کرده است.
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پنجشنبه

مكتب خانه

جنگ جهانی دوم اگر برای بسیاری چیزی جز ویرانی در پی نداشت اما برای قندچی یک
فرصت بود .او از باقیماندههای قطعات جنگ جهانی دوم استفاده میکرد تا کامیونهای
ماک را که خراب شده بودند ،کامل کند و در این کار از موتورهای انگلیسی کامنز که در
آن روزگار برای چاه آب استفاده میشد ،بهره میبرد .در خاطراتش گفته« :یادم هست دو
تا دالل بودند که برای من از این کشورها جنسها و قطعات ماشینها را میآوردند و من
هم آنها را میخریدم و روی ماشینها سوار میکردم .ما هم یواشیواش با همان قطعات،
ماشین جمع کردیم و مدتی هم نگذشــت که این خودروهایی که از جنگ جهانی باقیمانده بود
سر از خرمشهر درآورد و به سمت تهران سرازیر شد و ما با کمک این خودروها و قطعاتی که میآوردند ،هر روز ماشینهای بیشتری
را جمع میکردیم و اینجوری بود که کار را توسعه دادیم .در کنار اینها چند ســالی هم که گذشت دیگر خودم شروع کردم به تولید؛ چون آهنگری را
کنار مکانیکی آموخته بودم و فوالد و فلزات را میشناختم ،بعضی از قطعات را میساختم یا کیفیت آنها را ارتقا میدادم .تا جایی که اسم گاراژم پیچید
و هر چی ماشین سنگین تصادفی و چپ کرده بود ،میآوردند پیش خودم؛ ما هم مثل پینهدوز ،همهچیز را وصلهپینه میکردیم تا ماشین درست شود.
اول کار هرچیزی را کپی میکردم و میساختم ولی کمکم میفهمیدم همهچیز را میشود درست کرد .مث ً
ال قطعات زیربندی ماک را تغییر میدادم».

مردی که میجنگید
شروع کامیونسازی قندچی ماجرای جالبی دارد که از
زبان خودش شنیدنیتر است؛«نماینده بنز آمده بود ایران
و اعالم کرده بود که میخواهد اینجا خط تولید راهاندازی
کند ولی چون دنبال مونتاژ بود و نه تولید ،با دکتر نیازمند
دعوایش شده بود و شاه هم به نیازمند و عالیخانی گفته بود
حاال که با این نماینده بنز دعوا کردید6 ،ماه وقت دارید که
اینجا ماشین تولید کنید وگرنه باید وسایلتان را بردارید و
از وزارتخانه بروید .اینجوری بود که آنها هم دنبال کســی
میگشــتند که کار را بلد باشــد و آنها هم حمایت کنند تا
ماشین بسازد؛ من اص ً
ال تا قبل از آن روز که آقای نیازمند آمد
گاراژ ،او را ندیده بودم ».بعدها نیازمند در خاطراتش قندچی را
به یک شخصیت در فیلمهای وسترن تشبیه کرده بود .او گفته
بود که قندچی یک عادت همیشگی داشت« :میجنگید ».او
جنگ را آغاز کرد و نخستین کامیون را ساخت و در نمایشگاه
دستاوردهای صنعتی ایران ،خودروهای ساخت خودش را به
نمایش گذاشت .اصغر قندچی با پروانه ساخت کامیون در ایران،
کار خود را شروع کرد .پس از آن کار قندچی گرفت و به صنعتگر
تبدیل شد .براساس روحیاتش نام کارخانه را از شخصیت کاوه آهنگر
گرفت و به عشــق وطنش آن را «ایران کاوه» نامگذاری کرد .شرکت
ماک آمریکا هم برای نخســتین بار خارج از خــاک آمریکا ،حاضر به
همکاری با اصغر قندچی میشــود .تمام تالشــی که او برای بهبود
کیفیت قطعات ماک انجام داد باعث شــد کامیونهای ماک ساخت
ایران بهتر از ماکهای وارداتی به فروش برســند! چون خیلی خوب
امتحان پس داده بودند و کسانی که این ماکها را داشتند آنقدر راضی
بودند که خود تبدیل به تبلیغ خوبی برای ماکهای ما شدند .آنطور
که خود او میگوید در مجموع قیمت مــاک تولیدی او در اندازههای
کوچک و بزرگ 100تا 150هزار تومــان بود و با تریلر و تمام قطعات
جانبی یک ماک ایــرانکاوه 300هزار تومان فروخته میشــد؛
درحالیکه ماک آمریکایی بــدون تریلر حدود 200هزار تومان
به فروش میرسید .زندگی به کام او پیش میرفت تا جایی که
بیش از 2هزار نیروی کار داشت.

بازگشت یک سازنده
مردی که به پدر کامیونســازی ایران معروف اســت ،در
خاطراتش از زمان جنگ تحمیلی گفته« :از جبههها خبر
میرســید کامیونها زمینگیر شــدهاند و باید کاری کرد.
گفتند نیروی زمینی عراق در حال پیشروی است ولی ما
«تانکبر» نداریم تا تانکهای ارتــش را به منطقه ببرند.
چون آمار ماشینهای سنگین تانکربر را داشتم گفتم شما
560تانکبر دارید؛ گفتند اینها همه خوابیده است و کار
نمیکند ،گفتم من راهشان میاندازم اما برای تعمیر و راهاندازی تانکبرها
قطعه هم الزم بود .برای حل این مشکل بودجه نیاز بود .رفتند و آمدند گفتند بودجه نداریم .گفتم خود
من بودجه کار را تأمین میکنم .فردا صبح رفتم و ماشینها را دیدم و کار را شروع کردم و چند ساعتی نگذشت که توانستم
15 ،20ماشین را راه بیندازم ».قندچی پس از جنگ دوباره به کارگاهش بازگشت و تا آخر عمر هم در این کارگاه کار کرد و تا
پیش از بستری شدن در بیمارستان همچنان در آن مشغول بهکار بود .او با قطعات باقیمانده از کامیونهای قدیمی خودش
را سرگرم میکرد.

پنجشنبه

سفارت خانه
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از کلمبیا یکی از اسرارآمیزترین کشورهای آمریکای جنوبی
چه میدانید

سرزمین قهوه

بهنامسلطانی اگر بخواهیم درباره یکی از پرطرفدارترین کشورهای آمریکای جنوبی صحبت کنیم
باید از کلمبیا نام ببریم که یک کشــور چندوجهی است .کلمبیا کشوری است که
بهترین قهوههای دنیا را دارد ،شادی و پایکوبی در آن نوعی سبک زندگی به شمار میآید ،تیم ملی فوتبالش
شبیهترین تیم به برزیل است و برای کتابخوانهایی که دل در گرو آثار گابریل گارسیا مارکز دارند یک کشور
خاص و محبوب محسوب میشود .اگر وجود رشته کوههای آند ،دشتهای گرم و مرطوب اطراف رود آمازون و
انبوه بناهای تاریخی و جاذبههای طبیعی را به این مزیتها اضافه کنیم آن موقع معلوم میشود که چرا کلمبیا
همواره بهعنوان یکی از زیباترین و در عین حال پرسر و صداترین کشورهای آمریکای جنوبی شناخته میشود.

بهشت قاچاقچیان

از استثمار تا آزادی
جز بیماری ،قحطی و جنگ و خونریــزی در آمریکای جنوبی
درو نکرد و در ابتدای قرن 16میــادی هم تصمیم گرفت برای
بهبودبخشیدن به اوضاع ،بردهها را از آفریقا به سمت آمریکای
جنوبی ازجمله کلمبیا گسیل کند .از همان سالها شورشهای
ضداسپانیاییها شکل گرفت که عمدتا شکست میخورد و توان
تغییر اوضاع را نداشت تا اینکه شورش عظیمی به رهبری سیمون
بولیوار در کلمبیا به راه افتاد .شــورش علیه استعمار اسپانیا در
سال1810و با رهبری ســیمون بولیوار به پیروزی کامل رسید
و بعد از این پیروزی بزرگ بود که قلمرو حکومت اســتعماری
اسپانیا به «ایاالت متحده کلمبیا» بدل شد اما تحوالت سیاسی و
تقسیمات ارضی در سال1886به شکلگیری کشوری مستقل
به نام جمهوری کلمبیا منجر شد .جالب است که نام این کشور از
نام یکی از کاشفان سرزمینهای ناشناخته یعنی کریستف کلمب
گرفته شده و فرانسیسکو میراندای ،شورشی ونزوئالیی آن را برای
مستعمرات اسپانیا و پرتغال بهکار برد.

آشنایی با خطرناکترین گروههای مافیایی تاریخ

تبهکار30میلیارد دالری
موتورسواران

خشونت روی موتور

حتما تاکنون موتورسیکلتهای هارلی دیویدسون را دیدهاید .در دنیا ،خالفکارانی
را با همین موتورها میشناسند .در انتخابات ســال 2016آمریکا هم برخی از
طرفداران ترامپ از این دســت موتورها داشــتند .این گروههای تبهکاری در
کشورهای مختلف پخش شدهاند؛ از آمریکا تا آلمان و حتی تایلند .اولینبار هم در
سال1948میالدی بود که توسط خانواده بیشاپ در آمریکا و از نتیجه ادغام چند
مرکز موتورسیکلتسواری کارشان را شروع کردند .موادمخدر توزیع میکنند
و دستی هم در قاچاق انســان و زورگیری و ...دارند .کسانی که میخواهند در
باند موتورسیکلتسواران سرخ و ســفید عضو شوند ،باید گواهی معتبر موتور،
یکدستگاه از این موتورها با ظرفیت باال و قیافهای خشن داشته باشند.

کارتل مدلین

مرد 30میلیارد دالری

برای اینکه اهمیت بزرگترین کارتل کوکائین تاریخ را درک کنید ،باید
بدانید که «پابلو امیلیو اســکوبار گاویریا» یا همان «اسکوبار» معروف،
رئیس این باند مخوف بوده؛ باندی کــه یکتنه کلمبیا و آمریکای التین
را بههم ریخته بود .میگویند ثروت اســکوبار در زمان اوج فعالیتش به
30میلیارد دالر هم رســیده بود و در سال1980چیزی حدود 80درصد
کوکائین قاچاقشده به آمریکا را تأمین میکرد .او را در کلمبیا به نامهای
پدرخوانده ،رئیس ،لرد و رابینهود هم میشناختند .بهدلیل تالش برای
کمک به نیازمندان برخی دوستش داشتند .این مافیا با قتل اسکوبار ،دیگر
وجود ندارد اما همیشه جزو سازمانهای معروف تبهکاری ذکر میشود.

مستند

کلمبیا یکی از بزرگترین تولیدکنندگان قهوه است و 10درصد قهوه دنیا در این
کشور تولید میشود .طرفداران این نوشیدنی داغ خوب میدانند که مرغوبترین
قهوه عربیکا را کلمبیا دارد .البته حرفهایها برای اسپرسو نظرشان روی قهوههای
کلمبیا متمرکز شده است .این محصول در ارتفاع 1200تا 2هزار متری مناطق
کوهستانی کشت میشود و کلمبیا هر سال از محل صادرات این محصول2میلیارد
دالر ســود میبرد .طعم و عطر قهوه کلمبیا شبیه عطر گل ،میوههای استوایی،
توتهای قرمز ،سیب و رایحه آن مثل میوهها ،مرکبات و برخی ادویههاست؛ چون
این محصول در مناطق مختلف و در شرایط آب و هوایی متنوعی کشت میشود.
مدلین ،آرمنیا و منیزالس3 ،نوع از مرغوبترین انواع قهوه کلمبیاست که با اسم
محل رویششان نامگذاری شدهاند .بزرگترین مزرعه کشت قهوه در کلمبیا هم
در منطقهای به نام مدلین با مساحت 14هزار کیلومترمربع واقع شده که بهعنوان
قطب کشت قهوه کلمبیا شناخته میشود .کلمبیا به لحاظ کیفیت و حجم تولید
قهوه ،رتبه سوم دنیا را دارد و عدهای این کشور را با لقب سرزمین قهوه میشناسند.
بنابراین قهوه در این کشور یک محصول استراتژیک است.

سرزمین قهوه در
همسایگیآمازون

آنطور که در تاریخ پیدایش قاره آمریــکای جنوبی آمده ،حدود
10هزار سال قبل از میالد مسیح ،شکارچیها در شهر بوگوتا که
امروزه پایتخت کلمبیاست زندگی میکردند .آنها به سبک زندگی
مردمان آن دوره ،شکارشــان را با کاالهای دیگر تهاتر میکردند
و در حوالی رودخانه مگدالنا همزیســتی مسالمتآمیزی با هم
داشتند .خواب آرام بومیان این منطقه با ورود کاشفان اسپانیایی
به سرعت آشفته شد و استعمار روی این بخش از قاره آمریکای
جنوبی ســایه انداخت .کاشفان و جســتوجوگران اسپانیایی
در ســال 1500میالدی ،نخستین جســتوجوها را در ناحیه
ساحلی کارائیب انجام دادند اما سفر «واســکو نونز دی بلبوآ»،
جهانگرد مشهور اسپانیایی در سال 1508تاریخی بود؛ چرا که
منجر به فتح این منطقه شد .دی بلبوآ نخستین فرد اروپایی بود
که اقیانوس آرام را کشف کرد و از همین مسیر ،پای اسپانیاییها
به بسیاری از کشورهای آمریکای جنوبی ازجمله پرو ،شیلی
و کلمبیا باز شد .البته حکومت استعماری اسپانیا محصولی
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شادترین مردم دنیا
کلمبیــا حــاال چهارمیــن کشــور بزرگ
آمریکایجنوبی اســت کــه یکمیلیون و
141هزار کیلومترمربع مســاحت و حدود
51میلیون نفر جمعیت دارد .وقوع جنگهای
چریکی و شــورشهای گاه و بیگاه در این
کشور یک اتفاق عادی است و جالب اینکه
در چنین اوضــاع و احوالی ،کلمبیاییها در
فهرســت شــادترین مردم دنیا قرار دارند.
آنها همیشه آواز میخوانند ،لباسهای شاد
میپوشند و شادی و پایکوبی را به بخشی از
زندگی روزمرهشان بدل کردهاند .پایکوبی و
شادی در کشورهای آمریکای جنوبی یک
سبک زندگی است اما در کلمبیا بیش از سایر
کشــورهای این قاره جدی گرفته میشود.
یکی از ســنتهای مردم کلمبیا این است
که هنگام کادودادن به یکدیگر با موسیقی
سنتی پایکوبی میکنند و شادی و پایکوبی
در هیچکدام از کشورهای دنیا این چنین با
فرهنگ عمومی مردم عجین نیست.

میراث فرهنگی

خاکسرزمینکلمبیاشرایطفیزیکیمتنوعیداردوازقلههای
بلند و برفیآند تا دشتهای گرم و مرطوب حوضه رود آمازون
را شامل میشود .بیشتر مردم این کشور در مناطق کوهستانی
یعنی جایی که بوگوتا پایتخت کلمبیا و سایر شهرهای بزرگ
آن قرار دارند زندگی میکنند .بوگوتا پایتخت و بزرگترین
شهر کشور کلمبیا ،بناهای تاریخی بسیاری دارد و از این نظر
یکی از مشهورترین شهرهای دنیا به شمار میآید .سانتا کالرا
یکی از قدیمیترین کلیســاهای کلمبیا که در قرنهفدهم
ساخته شده و عملیات ساخت آن نیمقرن به طول انجامیده،
یکی از همین بناهای تاریخی است .میدان اصلی در قلب شهر
بوگوتا ،پالزاد بولیوار اســت .دورتادور پالزا را ساختمانهای
باســتانی و تاریخی بســیاری ازجمله قصرهایی با ســبک
نئوکالسیک احاطه کرده است .موزههای بسیاری در بوگوتا
وجود دارند که یکی از خارق العادهترین آنها ،موزه «دل اورو»
یا موزه طالیی اســت .قبل از ورود کریستف کلمب و سایر
جهانگردهای اروپایی به کلمبیا ،طال بخش مهمی از فرهنگ
و میراث محلی را تشکیل میداد .این موزه شامل کلکسیونی
از طالهای نایاب است که برخی از آنها چند قرن قدمت دارند.

درگیریها با نیروهای شبهنظامی گروه فارک یا همان نیروهای مسلح انقالبی
کلمبیا ،قاچاق موادمخدر و فســاد در شــهرهای کوچک و برخی از شهرهای
بزرگ کلمبیا با گذشــت زمان به یک خردهفرهنگ در این کشور بدل شده و
مشهورترین قاچاقچیان دنیا در کلمبیا بهســرمیبرند .اوتونیل ،معروفترین
قاچاقچی موادمخدر کلمبیا در سالهای اخیر بود که بعد از کشتهشدن پابلو
اسکوبار برای خودش شهرتی دســت و پا کرد .او سال گذشته در یک عملیات
نظامی بزرگ در شمال غرب این کشور دستگیر شد .بعد از دستگیری اوتونیل،
یکی از روزنامههاي مستقل کلمبیا در تحلیلی احتمال داد که عدهای مایلند او
را ساکت کنند؛ چرا که ممکن است برخی مقامات دولت و ارتش را به همکاری
با قاچاقچیان متهم کند .این نشریه به نقل از منابع قضایی ادعا کرد که چندین
مقام دولتی ازجمله یک وزیر سابق ،مدیر ســازمان ملی اطالعات4 ،نماینده
مجلس و 4فرماندار با این قاچاقچی همدست بودهاند و گمانهزنیهایی از این
دست نشــان میدهد کلمبیا تا چه حد در قاچاق موادمخدر غرق شده است.
بزرگترین کارتلهای تولید و قاچاق کوکائین در کلمبیا بهســرمیبرند و این
کشور بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده کوکائین جهان است.

زادگاه مارکز
در هر محفلی اگر درباره کلمبیا صحبت کنند و نامی از گابریل گارسیا مارکز نبرند
حق مطلب ادا نشده است .مارکز یکی از برترین داستاننویسهای تاریخ معاصر است
که دست بر قضا در ایران طرفداران بیشماری دارد .عالقهمندان به ادبیات در ایران او
را با کتاب «صد سال تنهایی» شناختند .بهمن فرزانه در سال1354با ترجمه «صد
سال تنهایی» ،نویسنده بزرگ آمریکای التین را به کتابخوانهای ایرانی معرفی
کرد .این کتاب با استقبال زیادی روبهرو شد و نویسنده آن در ایران به اوج شهرت و
محبوبیت رسید .تقریباً تمام آثار داستانی مارکز به فارسی ترجمه و منتشر شده و
بیشتر آنها بیش از یک بار .بسیاری از مردم ایران هنوز آثار مارکز را دنبال میکنند
و برخی نویسندگان به تأثیر از سبک «رئالیســم جادویی» منسوب به او کتاب
مینویسند .میراث مارکز مجموعه بزرگی از کتابهای داستانی و غیرداستانی است
که افسانه و تاریخ را به هم پیوند داده و به همین دلیل باورپذیر بهنظر میرسند.
بدون شک از گابریل گارسیا مارکز باید بهعنوان معروفترین کلمبیایی جهان نام
برد؛ نویسنده بزرگی که مرگش دنیا را متأثر کرد و واکنش بزرگترین سیاستمداران
دنیا را هم برانگیخت .ایزابل آلنده ،نویسنده اهل شیلی درباره ماركز گفته است« :او
مهمترین نویسنده آمریکای جنوبی در سراسر تاریخ بود».

همه ما قصههای زیادی در مورد گروههای مخوف تبهکاری و مافیایی شنیدهایم اما بسیاری بر این باورند که این دستهها صرفا به سریال «خانواده سوپرانو» و فیلمهای «پدرخوانده»بازمیگردد
و گروههای مافیایی و تبهکاری بزرگ و منســجم ،دیگر وجود خارجی ندارند .اگرچه با افزایش قدرت دولتهای مرکزی و کاهش نفوذ این دســتهها بهشــدت از شــمار ســازمانهای
تبهکاری کاسته شده اما هنوز در گوشــه و کنار جهان برخی از آنها با قدرت به فعالیتهای خود ادامه میدهند .نگاهی به چند ســازمان تبهکاری معروف دنیا میاندازیم تا درباره خطرات
آنها بیشتر بدانیم.

یاکوزاها

خالفکاران ژاپنی

این سازمانهای تبهکاری هم از شهرت خاصی در دنیا برخوردارند .آنها در
ژاپن متولد شدهاند اما ممکن است عرصه فعالیتشان به کشورهای دیگر
جنوب شرقی آسیا هم گسترش پیدا کند .یاکوزاها را غالبا با انگشتهای
کوچک قطع شده و خالکوبیهایشان میشناسند .این انگشتها بهدلیل
عذرخواهی بابت اشتباهی که صورت گرفته ،قطع میشود .خالکوبیها هم
نشانهای از خشونت و مردانگی این گروههای تبهکار است .گفته میشود
که پیشینه این سازمانهای تبهکاری به قرن هفدهم میالدی بازمیگردد و
غالبا در زمینه موادمخدر فعالیت میکنند .گاهی درگیری درونی یاکوزاها
باعث میشود تا برخی از خیابانهای ژاپن ،عرصه تقابل مسلحانه آنها شود.

سیسیل

پدرخوانده واقعی

همانطور که میدانید ،سیسیل زادگاه یکی از گروههای مافیایی معروف
دنیاست .در واقع مافیای سیسیل را باید پدرخوانده مافیاها بدانیم .جالب
اینکه اعضای این مافیا بســیار کمتر از اعضای دیگر گروههای مافیایی
است .با اینحال نفوذ و قدرت بسیار بیشتری دارند .آنها سعی میکنند
با نفوذ میان سیاستمداران ایتالیایی ،پولشــویی کنند و به ثروت کالن
برســند .از طریق گرفتن پول زور برای محافظت از کســبوکارها هم
بخشــی دیگر از نیازهای مالی خود را رفع میکنند .بحث موادمخدر و
قاچاق انسان و ...هم که روی دیگر این ســکه است .از شاخصههای این
گروه تبهکاری ،خانوادگیبودن آن است.

کریپس و بالدز

جنایت از نوع
آمریکایی

از دیگر ســازمانهای تبهکاری معروف جهان ،باید به سازمان کریپس
اشــاره کرد .این گروه نیمقرن پیش در لسآنجلس و توســط ریموند
واشینگتن و اســتنلی ویلیامز شــکل گرفت .آنها را خشنترین مافیای
خیابانی ینگه دنیا میدانند .میگویند نزدیــک به 40هزار نفر عضو آن
هستند .رنگ رسمی لباسشان ،آبی اســت که البته امروزه برای اینکه
تحت تعقیب پلیس قرار نگیرند این لباسها را نمیپوشــند .آدمربایی و
کشتن اعضای مافیاهای دیگر ،آن هم به طرز فجیع از فعالیتهای این
گروه اســت .رقیب این گروه در خیابانهای آمریکا را بالدز میدانند و
سالهاست رقابت خیابانی این گروههای تبهکاری در آمریکا ادامه دارد.

آلکاپون

معروفترین تبهکار

خالفکاری به نام آلکاپون آنقدر شــهرت دارد که ماهیت گــروه تبهکاری را
تحتتأثیر نام خودش قرار داده است .او نماد خالفکاری لجامگسیخته در آمریکای
دهههای20و30بود .در ابتدای شروع به کارش ،صورت او توسط یک تبهکار دیگر
در یک درگیری زخمی شد و برای همیشه عنوان صورتزخمی برایش باقی ماند.
آلکاپون را به مواردی چون فرار مالیاتی ،مدیریت باند آدمکشی ،تجارت اسلحه
و قاچاق موادمخدر متهم کردهاند .شهرت او را در آمریکا ،همپای پابلو اسکوبار
در آمریکای جنوبی بود .اصالت این گانگستر آمریکایی به ایتالیا باز میگشت .او
مدتها در فهرست سیاه پلیس آمریکا بود و صحنه درگیری او و پلیس ،هنوز از
صحنههای ماندگار نیویورک دهه30محسوب میشود.

لسزتا

تبهکاران بازنشسته

تصور کنید که ژنرالها و نظامیان بازنشسته یک کشور ،تصمیم بگیرند
یک گروه تبهکاری تشکیل بدهند .آن وقت است که یک باند خالفکاری
به اسم لسزتا در مکزیک شــکل میگیرد .نشــانه این گروه تبهکاری
هم این اســت که عالقه شــدیدی دارند تا بهصورت رسمی ،خالفها و
تبهکاریيشان را در روز روشن انجام دهند تا نشان دهند چقدر شجاعت
دارند .این مافیــا ،غالبا درگیر قاچاق اســلحه ،موادمخدر و فحشــا در
دنیاست .زمان شکلگیری این باند 26سال قبل بوده است .گفته میشود
که 10هزار نفر عضو این مافیا هستند و اعضای آن از دستگیری و شکنجه
اعضای مافیاهای رقیب بهشدت لذت میبرند.

آپاچیها

بستهپيشنهادي

پاریسنشینها

اگر بخواهیم از دیگر گروههای تبهکار معروفی که امروزه خبری از آنها نیست
نام ببریم باید به گروه آپاچیها اشاره کنیم .آنها در اوایل قرن نوزدهم میالدی
در فرانســه متولد شــدند .به قدری در ارتکاب به جنایتخشونت به خرج
میدادند که عمال آنها را شبیه اقوام آپاچی در آمریکای شمالی میدانستند؛
سریع و خشن و بیباک .اعضای این گروه مافیایی ،لباسها و پوشش خاصی
داشتند و حتی برای خودشان یک نوع از ورزشهای رزمی را هم ساخته بودند
تا موقع درگیریها استفاده کنند .این تبهکاران البته سالحهای دیگری هم
داشتند؛ ازجمله سالحی گرم که هم نوعی هفتتیر بود ،هم نوعی چاقو و هم
وقتی جمع میشد ،تبدیل به نوعی پنجهبوکس میشد.

غذای خیابانی؛ آمریکای التین
ایــن مســتند ســریالی کــه در
سال2019توســط دیویــد گلب و
برایان مگین ساخته شده ،مخاطب
را بــه پرطراوتتریــن شــهرهای
آمریکایجنوبی میبرد تا با فرهنگ
غنی غذاهای خیابانی و دستفروشها
در این قاره آشــنا کند .این مستند
محصول کشــور آمریــکا و در ژانر
مستند اجتماعی است که دیدن آن
به عالقهمندان فرهنگ کشورهای
مختلــف و طرفــداران برنامههای
آشپزی توصیه شده اســت .در این
مستند خواهید دید که آشپزی در
بســیاری از جوامع نه بهعنوان یک
شغل که تحت عنوان هنر جا افتاده
و با فرهنگ و سنت مردم بسیاری از
کشورهای جهان عجین است« .غذای
خیابانی؛ آمریکای التین» مستندی
درباره غذاهای خیابانی در کشورهای
مکزیک ،برزیل ،آرژانتین ،پرو ،کلمبیا
و بولیوی است که شامل مصاحبه با
سرآشپزهای خیابانی در این کشورها
و معرفی تاریخچه آنها میشود.

کتاب

گزارش یک آدمربایی
این کتاب که جاهد جهانشــاهی
هم آن را ترجمه کرده ،گزارشــی
مهیج از ماجــرای واقعی دزدیدن
یک خبرنگار است که توسط گابریل
گارسیا مارکز در زمانی که خبرنگار
بوده ،نوشته شده است .تلفیق رمان
و گزارشپردازی ویژگی برجسته
این کتاب خواندنی اســت .مارکز
در این کتاب بیــش از هر چیز به
برخورد میلیتاریسم یا نظامیگری
با شبکه آزاد اطالعات و جلوگیری
از درز هر خبری کــه میتواند در
جهان آزاد برای دیکتاتورها تبعاتی
داشته باشد ،اشاره میکند .طبق
یک برنامهریزی قبلی 10نفر با هم
ربوده میشوند و مارکز از گفتوگو
با افراد درگیر در ماجرا این رمان-
گــزارش را تهیه میکنــد .کتاب
«گزارش یــک آدمربایی» بیش از
هر چیز حقایــق تکاندهندهای از
تالش برای سانسور پرده برمیدارد
و برای همه اثری خواندنی است.

انیمیشن

کوکو
این انیمیشن را همه باید ببینند؛
آن هــم بهخاطر پیام سیاســی
که به آمریــکا و جهــان مخابره
میکنــد .انیمیشــن «کوکو» در
بهترین زمان ممکن ساخته شده
و به نمایش درآمــد؛ وقتی دونالد
ترامپ مذبوحانــه تالش میکرد
بین آمریکا و مکزیک دیوار بکشد.
کمپانی دیزنی و پیکسار با ساخت
این فیلم به اتحــاد فرهنگها و از
بینبــردن شــکاف فرهنگی بین
مکزیک و آمریــکا تأکید کردند.
کوکو ،داستان پسر 12سالهای به
نام میــگل را روایت میکند که به
موسیقی عالقه دارد و خانوادهاش
آن را نسل به نسل ممنوع کردهاند.
او آرزو دارد ماننــد هنرمنــد و
الگویش یعنی ارنســتو دال کروز
به یــک نوازنده حرفــهای تبدیل
شود .این انیمیشــن در نودمین
دوره جوایز اســکار جایزه بهترین
انیمیشن و بهترین ترانه را بهخود
اختصاص داد.

بستهپيشنهادي
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مردم به ساخت ایران
شروع جوانان
«شــروع جوانان» مســتندی به
کارگردانــی واال هالدورســدوتیر
و محصول کشــور آمریکاست که
در سال 2012ســاخته شد .این
مســتند درباره کارآفرینان جوان
آمریکایی است که با ایدههای خود
موفق بــه خلق برنــدی قدرتمند
شدهاند .این مستند مصاحبههایی
بــا صاحبــان و بســایتهای
 Dropbox، Soundcloudانجــام
داده است .صاحبان این وبسایتها
جوانان آمریکایی هستند که با ذهن
خالق خود توانســتهاند ســایتی
پر بازدیــد را مدیریــت کنند و به
موفقیت چشمگیری دست یابند.
این مستند شما را ترغیب میکند
تا ایدههایی که در ذهــن دارید را
پیاده کنید و از شکســت ترســی
نداشته باشید .مایک بوچر ،الکسا
اندریفســکی و تریپ آدلر ازجمله
بازیگرانی هستند که در این مستند
به ایفای نقش پرداختهاند.

سریال

Suits

کــت و شــلواریها یکســریال
تلویزیونــی آمریکایــی در
134قســمت اســت که توسط
آرون کــورش ســاخته و در
سال2011منتشر شــد .داستان
این ســریال درباره یک دانشجوی
بااستعداد دانشــگاه هاروارد است.
مایک راس جوانی نابغه اســت که
از دانشگاه اخراج شــده و روزگار
خود را با فروش مواد میگذراند و
ناگهان در یکی از معاملههای خود
هنگامی که از دست پلیس در حال
فرار است ،خود را در میان مصاحبه
اســتخدام برای گرفتن یک شغل
میبیند ،آن شــغل چیزی نیست
جز دســتیاری یکی از بزرگترین
وکالی آمریکا هاروی اســپکتر .با
اینکه مایک هیچ تحصیالتی ندارد
اما با نبوغ فوقالعــادهاش هاروی
را مجبور به انتخاب خود میکند.
در این سریال دو شخصیت اصلی،
یعنی هاروی و مایک ،درسهایی
درباره اعتماد به نفس و شجاعت به
بینندگان میدهند.

انیمیشن

اعتماد دارند

سعیده مرادی در شرایطی که تا همین چند سال پیش بازار لباسهای ورزشی تیمها ،اغلب
در اختیار برندهای مختلف خارجی بود ،طی ســالهای اخیر شــرکتها و
تولیدیهای ایرانی با ارائه محصوالت خوب و باکیفیت به مرور زمان توانستهاند گوی سبقت را از رقبای
خارجی ربوده و نبض این بازار را در دست بگیرند و عالوه بر کمک به اقتصاد کشور ،برای صدها نفر نیز
اشتغالزایی کنند .احمد یاسینی با برندی ورزشی که در سالهای اخیر تولیدات آن را بر تن تیمهای
باشگاهی و ملی ایرانی دیدهایم و آخرین مورد آن هم باشگاه استقالل است ،یکی از کارآفرینان نمونه
کشور محسوب میشود .این کارآفرین وارد این حرفه و صنعت پوشاک شد و کار را از صفر شروع کرد
و بدون هیچگونه انتفاع و کمک دولتی امروز یکی از بزرگترین تولیدکنندگان البسه ورزشی ایرانی
محسوب میشود که بهصورت مستقیم و غیرمستقیم برای حدود 500نفر شغل و درآمد ایجاد کرده
است .خودش میگوید در شرایطی که استخوان تولیدکنندگان زیر انواع فشارهای اقتصادی خرد
شده است ،تنها دلخوشیاش دعای خیر همین کارکنان و خانوادههایی است که از کنار این کار نان
برسر سفرههایشان میرود.
فعالیت خود را از کجا شروع کردید و چطور
شد که وردآورد را برای فعالیت خود انتخاب
کردید؟
من از 12سالگی وارد صنعت پوشاک شدم و حدود 30سال
است که در این زمینه فعالیت دارم .در ابتدا در حوزه تولید
لباس مجلســی زنانه ،لباس بچگانــه و مردانه ،لباس جین
و کتان و تریکو فعالیت داشــتیم و به مرور به ســمت تولید
لباسهای ورزشی رفتهایم و اکنون حدود 15سال است که در
این زمینه فعالیت داریم .هماکنون نیز لباس بیشتر رشتههای
ورزشی از فوتبال گرفته تا کشــتی ،والیبال ،بسکتبال ،شنا
و دوچرخهســواری ،هندبال و ...را تولید میکنیم .معموال
کسبوکار ما پیش از این در محدوده خیابان ولیعصر بود تا
اینکه یکی از دوستان آمدند و پیشنهاد دادند تا به این قسمت
از شهر بیاییم .از طرف دیگر کار ما تکهتکه شده بود و فروشگاه
و تولیدی و هرکدام از قســمتها در یک جــا بود و تصمیم
داشتیم آنها را تجمیع کنیم .اینگونه شد که به وردآورد و غرب
تهران آمدیم و فروشگاهمان را در این محدوده افتتاح کردیم
تا مردم منطقه بهویژه اهالی وردآورد و محلهها و شهرکهای
اطراف بتوانند محصوالتمان را به شکل مستقیم و بیواسطه
خریداری کنند.
برای چند نفر اشتغالزایی کردهاید؟
در مجموعه ما بیش از 250نفر بهصورت مستقیم مشغول

به کارند و تقریبا همین تعداد نیــز در بیرون از مجموعه به
شــکل دورکار و پیمانکاری با ما همکاری دارند و کارهایی
مثل طراحی و بــرش پارچه را انجام میدهند .شــکر خدا
از کنار این تولیدی برای افراد زیادی شــغل ایجاد شــده
است که این بزرگترین دلخوشــی و تنها انگیزه من برای
ادامهدادن کار در این شرایط بد و ســخت اقتصادی است
که اســتخوان تولیدکنندگان دارد زیر فشار خرد میشود.
دنبال القــاب و عناوینی مثــل کارآفرین نیســتم تا مورد
تقدیر قرار بگیرم .باالترین و بهترین پاداش برای من دعای
خیر این خانوادههاســت .اگر بهخاطر آنها نبود خیلی وقت
پیش پول و ســرمایهام را از تولید خارج میکردم و سمت
داللی و بــورس میبردم تــا چند برابر درآمد بیدردســر
داشــته باشــم اما نانی که از کنار این تولیدی ســر سفره
مردم میرود برایم بیشــتر ارزش داشــته و برکت خاص
خودش را دارد.
آیا مســئوالن از تولیدکنندگان حمایت
میکنند یا نه؟ و آیا شــما برای فعالیت خود
تاکنون کمکی از نهادهــای دولتی دریافت
کردهاید؟
متأسفانه یا خوشبختانه تا به امروز که به این مرحله از کار
رســیدهام حتی یک ریال هم از جایی به مجموعه ما کمک
نشده و هرچه که هست تالش و همت خودمان بوده است.

من در این راه سختیهای بسیاری کشــیدهام و هنوز هم
سختیها وجود دارند .شرایط اقتصادی و فعالیت در جامعه
بسیار بد است و مردم فشارهای زیادی را تحمل میکنند.
متأســفانه در کشــور بیشــترین مالیات را از بخش تولید
میگیرند .هنوز قوانین بیمه را برای تولیدکننده تســهیل
نکردهاند .هنوز بــه تولیدکننده وام کمبهره و بیدردســر
داده نمیشود .من در این شرایط هم تا آنجا که بتوانم کار
و نیروی کارم را حفظ میکنــم ،اما خیلی از تولیدکنندهها
هستند که بهخاطر این موانع و مشکالت کارشان را تعطیل
کردهانــد یا تعدیل نیرو داشــتهاند .اگر دولــت نخواهد از
تولید حمایت عملی کند و همچنان شــعارمحور باشــیم
بســیاری از کســبوکارها از بین خواهد رفت درحالیکه
با حمایت میشــود باعث افزایش تولیــد و در نتیجه کار
و اشتغال شد.
بهنظر شــما تولیدات داخلی میتوانند
با محصــوالت مشــابه خارجــی رقابت
کنند؟
بهنظر مــن رقابت باید در هر کاری وجود داشــته باشــد.
اگر رقابت در جامعهای وجود نداشــته باشــد ،آن جامعه
مانند یک برکه راکد خواهد شــد که نمیتواند پیشــرفت
کند .خوشبختانه در سالهای گذشــته محصوالت ایرانی
توانستهاند خوب ظاهر شوند و برندهایی پا به میدان تولید
گذاشتهاند که امروزه به خوبی شناخته شده هستند و مردم
هم اســتقبال خوبی از آنها دارند .بهویژه با افزایش دالر و
باالرفتن قیمتها مردم ترجیــح میدهند که محصوالت
ایرانی را خریــداری کنند .بنابراین اگــر تولیدات ایرانی از
کیفیت الزم برخوردار باشــند چیزی کــم از محصوالت
مشــابه خارجی نخواهند داشــت و حتی میتوانند از آنها
پیشی بگیرند.

مردم چگونه میتوانند از تولیدکنندگان و
تولیدات داخلی حمایت کنند؟
متأسفانه در ســالهای گذشــته بعضی از تولیدات داخلی
کیفیت و دقت الزم را نداشتهاند و همین موضوع باعث شده تا
ذهنیت مردم نسبت به «ساخت ایران» خراب و منفی شود ،اما
محصوالت خوب ایرانی بهخصوص در بخش صنعت پوشاک

متأسفانه در سالهای گذشته بعضی
از تولیدات داخلی کیفیت و دقت
الزم را نداشتهاند و همین موضوع
باعث شده تا ذهنیت مردم نسبت به
«ساخت ایران» خراب و منفی شود،
اما محصوالت خوب ایرانی بهخصوص
در بخش صنعت پوشاک هم کم
نداریم .البسه و کیف و کفشهای
بسیاری از تولیدیها نه فقط از
محصوالت متفرقهای که با برندهای
تقلبی و فیک به اسم اصل و اورجینال
به مردم فروخته میشود بهتر است
که حتی از تولیدات برندهای معروف و
مطرح نیز چیزی کم ندارد

تحقیق و انتخاب محصولی که همهگیر نشده
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در ابتدا باید بدانید قصد فروش چه محصولی را دارید .ورود به
عرصهای که دیگران به وفور در آن عرصه قدم گذاشتهاند شاید
کار را برای شما سخت کند و حتی ممکن است شانس موفقیت را
برایتان پایین بیاورد .بنابراین نیاز است که خوب تحقیق کنید و
تشخیص دهید که چه محصولی میتواند جزو محصوالت پرفروش باشد ،اما عده
زیادی هم اقدام به فروش آن نکردهاند یا اگر هم عده زیادی فعالیت دارند ،شما
هم به خوبی میتوانید در کنار دیگران به رقابت بپردازید .همچنین باید بدانید
که هدف شما چیست .این موضوع را هیچگاه فراموش نکنید که تمرکز خود را
روی یک هدف مشخص ،یک محصول یا یک خدمت واحد بگذارید و در آن یک
نیاز مشخص از کاربر را برآورده كرده و با دیگر فروشندگان رقابت را آغاز کنید،
قطعا مخاطبان براساس نیاز تعیینشد ه خود به صفح ه شما رجوع کرده و از آن
بهره میگیرند.

همیشه و در هر زمینهای باید با دیگران متفاوت بود و همین
تفاوتهاست که شما را خاص میکند .بهعنوان کسی که به
فکر راهاندازی مشاغل خانگی هستید همیشه باید این سؤال
در ذهنتان وجود داشته باشد که چرا مشتری محصول ما را
میخرد؟ بنابراین باید نیاز مشتریان را بهتر از رقبا تشخیص دهید و براساس
نیازها خدمات بیشتری به مشتریان ارائه دهید .برای اینکه با رقبا متفاوت
باشید ،روشهای گوناگونی وجود دارد .یکی از این روشها فروش محصوالت
باکیفیتتر به مشتری است .یا اینکه میتوانید محصولتان را با خدمات بهتری
نظیر سرعت باالتر در اختیار مشتری قرار دهید .یا اینکه بستهبندی متفاوتی را
برای محصوالتتان درنظر بگیرید .همچنین با ارائه خدمات پس از فروش مناسب
مانند پسگرفتن محصول درصورت داشتن هر نوع اشکال و ...میتوانید متفاوتتر
از رقیبانتان عمل کنید و یک قدم از آنها جلوتر باشید.

استفاده از تصویرهای مناسب و جذاب

داشتن عالقه و نترسیدن از مسیر
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بسیاری از ما نمیدانیم که به چه چیزی عالقه
داریم .در این وضعیت ،مانند یک کودک گمشده در
میان کارهای مورد عالقه دیگران سردرگم میشویم.
پیداکردن کار مورد عالقه ،مسیری است که باید خودتان آن
را طی کنید .به یاد داشته باشید که در بیشتر موارد ،کار مورد عالقهتان نزدیکتر
از چیزی است که فکرش را میکنید .همچنین اجتناب از ترس موضوعی است که
باید به آن توجه کنید .اگرچه ممکن است کار با سرمایه کم شروع شود ،اما هیچ
جای نگرانی وجود ندارد .تنها چیزی که به آن نیاز دارید یک اقدام حسابشده برای
افزایش سرمایه است و این موفقیت و افزایش سرمایه اتفاق نمیافتد مگر آنکه از
اشتباهکردن ،شکستخوردن و حتی مسخرهشدن نترسید .طی مسیر سمج باشید
و مثل کسی که چیزی برای از دستدادن ندارد ،برای رشد خودتان تالش کنید.

یکی دیگر از راهها رونق کسبوکارهای خانگی و دیدهشدن آن
تبلیغات است .یکی از راههای تبلیغکردن رجوع به سایتهای
پربازدید و تبلیغ محصول خود در این سایتهاست .روش دیگر
تبلیغ ،استفاده از شبکههای اجتماعی است .بدون تردید ایجاد
تصاویر و ویدئو برای نمایش محصوالت و خدمات میتواند بسیار تأثیرگذار باشد.
هیچگاه فراموش نکنید که یک تصویر واضح و باکیفیت میتواند فروش شما را
دوچندان کند و فاکتور بسیار مهمی در جذب مشتری بهحساب میآید .پستهای
اجتماعی که حاوی یک ویژوال بصری هستند بسیار بیشتر از پستهایی که
فاقد آن هستند ،افراد را بهخود جذب میکنند .البته باید توجه داشت که تصویر
انتخابی کامال به فعالیت برندتان مرتبط باشد .میتوانید از کسی که در این زمینه
تخصص کافی دارد بهعنوان یکی از اعضای تیم کمک بگیرید.

استفاده از حرفهایها برای کار و تبلیغات
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این روزها شبکههای اجتماعی بسیار توسعهیافته و هر روز تعداد
افرادی که از این شبکهها استفاده میکنند رو به افزایش است.
همین امر باعث شده که کسبوکارهای خانگی ،تولیدکنندگان
و تامینکنندگان بتوانند محصوالت خود را از این طریق به
فروش برسانند .شبکههای اجتماعی بهویژه اینستاگرام میتواند فضای مناسبی
را برای فروش محصوالت شما ایجاد کند .بنابراین با تولید محتوای مناسب
درخصوص معرفی محصوالت خود میتوانید بهراحتی و با هزین ه کم محصول
خود را به فروش برسانید و به سوددهی باالیی دست پیدا کنید .همچنین
سایتهای فروشگاهی میتوانند یکی از بهترین روشها برای فروش محصوالت
باشند .شما میتوانید با طراحی سایت فروشگاهی خود محصوالت تولیدی خود
را در آن به فروش برسانید .این سرویسها در بلندمدت میتوانند سودآور باشند و
این شرایط را مهیا میکنند که با مشتریان خود بدون واسطه در ارتباط باشید.

انتخاب نام مناسب و برندسازی

4

در مشاغل خانگی و فروشهای اینترنتی آنچه در ابتدای امر
مشتری را جذب خود میکند ،استفاده از یک نام و برند مناسب
برای محصول است .شاید اغلب افراد تصور کنند که برندسازی
کاری مشکل است و فقط باید برای کاالهای لوکس و آنچنانی
برندسازی کرد ،اما این تصور کامال اشتباه است و میتوان برای هر کاالیی حتی برای
یک شاخه گل هم برندسازی کرد .انتخاب یک برند منحصر به فرد از اهمیت خاصی
برخوردار است .چون مردم برایشان مهم است چه میخرند و بسیاری از مردم کاالها
را صرفا براساس برندشان قضاوت میکنند .بنابراین برای برندسازی باید مطالعات
گسترده و عمیقی داشته باشید چون ساخت لگو ،شعار تبلیغاتی ،یک اسم درخور
برای کسبوکار و ...همه به برندسازی و جذب نگاهها به کسبوکار اینترنتی خانگی
و سایت شما که در آینده ایجاد خواهید کرد کمک ميكند.

در این وضعیت بد اقتصادی چه توصیهای
برای جوا نهایی که میخواهند پا به عرصه
تولید بگذارند ،دارید؟
راهاندازی یک کسبوکار در این شــرایط اقتصادی بسیار
سخت و دشوار است ،اما من معتقدم که با تالش میتوان به
هر جایی رسید و در کار موفق شد .بنابراین من به هرکسی
که میخواهد وارد عرصه تولید شود تنها توصیهام داشتن
پشتکار است.

ارائه خدماتی متفاوت از رقیبان

فروش محصول در اینترنت و شبکههای اجتماعی

زوتوپیا
«زوتوپیا» یک انیمیشن آمریکایی
در ژانر کمدی و ماجراجویی است
که به کارگردانی بایرون هاوارد ،ریچ
مور و جرید بوش و توسط کمپانی
والت دیزنی در سال2016ساخته
شــد .زوتوپیا در واقــع پایتخت
دنیایــی اســت کــه در آن تمام
حیوانات همانند انسانهای متمدن
میتوانند زندگی کنند .داســتان
ماجرای انیمیشن زوتوپیا نیز درباره
خرگوشی زرنگ و چابک است که
از کودکی آرزو داشــت تــا بتواند
بهعنوان نخســتین خرگوش در
اداره پلیس زوتوپیا مشغول بهکار
شــود و به تازگی نیز به آرزویش
رسیده ،اما رئیس پلیس بوگو به او
وظیفهای خستهکننده سپرده تا او
را از خطر دور نگه دارد .پس از اینکه
جودی یک روباه مکار به نام نیک را
مالقات میکند و از سوی دیگر باید
بهدنبال فردی گمشده در زوتوپیا
بگردد ،داستانهای هیجانانگیزی
برایش بهوجود میآید.

هم کم نداریم .البسه و کیف و کفشهای بسیاری از تولیدیها
نه فقط از محصوالت متفرقهای که با برندهای تقلبی و فیک
به اسم اصل و اورجینال به مردم فروخته میشود بهتر است
که حتی از تولیدات برندهای معروف و مطرح نیز چیزی کم
ندارد .این موضوع فقط در مورد تولیدات ورزشی و برندی كه
ما تولید میکنیم نیست و در سایر قسمتها از مانتو و کت و
شلوار گرفته تا لباس کودکان و نوجوان هم اینگونه است .مردم
باید ذهنیت منفی که سالهاست در جامعه نهادینه شده را
کنار بگذارند و تولیدات خوب ایرانی را امتحان کنند ،حاال چه
مثل ما پوشاک ورزشی باشد و چه لوازم صوتی و تصویری و
برقی و چه بخشهای دیگر .با خرید کاالی باکیفیت ایرانی آن
هم در این شرایط بد اقتصادی که دولت هیچ کمک و حمایتی
از بخش تولید ندارد ،به تداوم اشتغال هموطن و همشهری و
هممحلهایهای خودمان کمک میکنیم و باعث میشویم تا
چراغ خانه آنها روشن بماند .از طرف دیگر به کسانی که کار
خوب و باکیفیت تولید میکنند انگیــزه میدهیم .از طرف
دیگر با قیمت این روزهای دالر خریــد برندهای اورجینال
کمتر از 2تا 3میلیون تومان نیست که بسیاری از خانوادهها
توان پرداخت چنین مبالغی را ندارند .درشرایطی که میشود
با خرید محصوالت ایرانی همان کیفیت را با هزینهای بسیار
کمتر تجربه کرد.

معموال در هیچ زمینهای کار به تنهایی پیش نمیرود و به
کارگیری تعدادی نیرو بهویژه نیروی مجرب میتواند در
پیشرفت و توسعه کار بسیار تأثیرگذار باشد .بنابراین نیاز است
که برای ادار ه بهتر شغل مورد نظرتان و فعالیت بیشتر و بهتر
در شبکههای اجتماعی ،افراد مناسب را بهعنوان اعضای تیم بهکار گیرید .یک
کارگروهی خوب میتواند بازدهی کار شما را افزایش دهد و شما را به اهدافتان
نزدیکتر کند .البته تعداد افراد با توجه به وسعت شغل و برند منتخبتان میتواند
متفاوت باشد .پس از انتخاب نیرو نقشها و مسئولیتهایشان را مشخص کنید تا
با توجه به تخصصی که دارند ،گوشهای از کار را بگیرند .باید این نکته را نیز بهخاطر
داشته باشید که هرچه افرادی که انتخاب میکنید ،متخصصتر و از انگیزه و
خالقیت بیشتری برخوردار باشند میتوانند در موفقیت شما نقش زیادی داشته
باشند.
برای راهاندازی کسبوکارهای خانگی و افزایش درآمد چه کارهایی باید انجام داد

 8روش برای افزایش درآمدهای خانگی

چند سالی میشود که کســبوکارهای خانگی به خوبی رونق گرفتهاند و هر
حامد یزدانی
روز بر تعداد افرادی که به این ســمت ســوق پیدا میکنند افزوده میشود؛
کســبوکارهایی که میتوانند باعث موفقیت افراد شــوند و آنها را به ثروت
برسانند و غالبا از دردسرهای کسبوکارهای عادی نیز جدا هســتند .اما این موفقیت زمانی حاصل
میشود که برای رشد این کسبوکارهای خانگی ،نکات و ترفندهایی رعایت شود .در ادامه این مطلب
8نکته و فرمول مهم موفقیت در کسبوکار خانگی را توضیح دادهایم.

افزایش مهارتها
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راهاندازی یک کسبوکار با سرمایه کم بسیار حساس است
و نیاز است که در این راه قدمهایی حسابشده بردارید و
مهارتهایتان را افزایش دهید .در حقیقت ،با ال بردن مهارتها
برگ برنده شما در میدان کسبوکار و رقابت به شمار میرود.
یکی از مهارتهایی که ضرورت دارد روی آن کار کنید افزایش مهارتهای مالی،
مثل حسابداری یا سرمایهگذاری است .یادتان باشد ،مهم نیست که سرمایه فعلی
شما چقدر زیاد است چون اگر دانش مدیریت و افزایش سرمایه را نداشته باشید،
خیلی زود آن را از دست خواهید داد .افزایش مهارت در زمینههای بازاریابی و
مدیریت هم بخشی جداییناپذیر از روند آموزشی شما به شمار میرود چون وقتی
بتوانید خودتان و سرمایه کنونیتان را مدیریت کنید ،در آینده میتوانید سکان
کارمندان و سرمایه انبوهتان را هم در دست بگیرید.

پنجشنبه
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به بهانه51سالهشدن فرهنگ معین ،نگاهی به زندگی

علی خوشتراش /همشهری آنالین فرهنگ فارسی معین معروف به فرهنگ معین
یکی از فرهنگهای لغت یکزبانه نامدار و بارز
به فارسی است .نویســنده این فرهنگ محمد معین و ناشر آن مؤسسه انتشاراتی
امیرکبیر (در تهران) است« .ویرایش متوسط» این فرهنگ نخستین بار در تیرماه
سال ۱۳۵۱پس از درگذشت دكتر محمد معین و با کوشش دكتر سیدجعفر شهیدی
انتشار یافت .فرهنگ فارسی معین در 6مجلد تدوین شده و بارها ،در ایران به چاپ
رسیدهاست .این روزها پنجا هویکمین سالروز انتشار این فرهنگ را پیشرو داشتیم
و همین ،بهانهای شد تا دربارهاش بیشتر بگوییم و بنویسیم.

نخستین دانشآموخته دکتری ادبیات فارسی انداختهایم

ارباب واژهها

دریافت نخستین دکتری ادبیات فارسی در کشور

نخستین رئیس سازمان لغتنامه دهخدا
از آغاز سال  ۱۳۲۵شمســی که چاپ لغتنامه دهخدا طبق قانون ،در مجلس
شــورای ملی آغاز شــد ،معین به همکاری علیاکبر دهخدا برگزیده شد .در
دیماه ۱۳۳۴با موافقت علیاکبر دهخدا ،ســازمان لغتنامه از منزل شخصی
دهخدا به مجلس شورای ملی انتقال یافت و براساس وصیتنامه دهخدا ،معین
به ریاست امور علمی آن سازمان منصوب شد .در اسفند ۱۳۳۶سازمان مذکور
به دانشکده ادبیات دانشگاه تهران انتقال یافت و طبق اساسنامه مصوب شورای
دانشگاه ،ریاست ســازمان لغتنامه بهعهده محمد معین گذاشته شد .وی این
سمت را تا آخرین روزی که دچار سکته شد بهعهده داشت.

رفتن به کما و درگذشت

دکتر معین

از را
ست دکتر مجتبی مینوی ،دکتر م

حمد معین و دکتر احسان یار شاطر

آرزویی که برآورده نشد

زندگینامه معین

آرا
مگاه دکتر معین در آستانه اشرفیه

نبوغ باال و اشتیاق به تحصیل
معین بهدلیل استعداد و نبوغ باال دوره ۶ساله ابتدایی را فقط طی ۲سال در دبستان
اسالمی رشت و دوره اول متوسطه را در «دبیرستان نمره »۱رشت به اتمام رساند.
بعد برای تحصیل در دوره دوم متوسطه به دارالفنون تهران رفت و در رشته ادبی
فارغالتحصیل شد .در اوان تحصیل در دبیرستان ،صرف و نحو عربی و بخشی از
علوم قدیمه را نزد پدربزرگش نیز فرا گرفت .در سال ۱۳۱۰در دانشسرای عالی در
رشته ادبیات و فلسفه علوم تربیتی به تحصیل پرداخت .در سال ۱۳۱۳با نوشتن

پایاننامهای به زبان فرانسه در مورد شاعر فرانسوی «لوکونت دو لیل» در رشته
ادبیات و فلســفه به اخذ مدرک کارشناسی نایل شــد .پس از طی دوره 6ماهه
دانشکده افسری احتیاط 6 ،ماه اول سال ۱۳۱۴را به خدمت افسری گذرانید و در
مهر ماه آن سال به دبیری دبیرستان شاهپور اهواز منصوب شد .پس از 3ماه ،به
ریاست دانشسرای شبانهروزی اهواز دست یافت و در عین حال عضویت تحقیق
اوقاف و ریاست پیشاهنگی و تربیت بدنی استان ششم بهعهده وی بود.

با احمد دهقان ،درباره صادق چوبک که عاشق ایران بود

فقر حتی رویاها را از بین میبرد

همشهری آنالین /فرشاد شیرزادی احمد دهقان را اهل ادبیات با رمان «سفر به گرای ۲۷۰درجه» میشناسند؛ رمانی
ت داستانی شد و تحسین همگان را برانگیخت .ازجمله دیگر
که برنده ۲۰سال ادبیا 
ت داستانی بعد از انقالب
آثار شاخص او میتوان به «من قاتل پسرتان هستم» اشاره کرد .دهقان از چهرههای شاخص ادبیا 
است .او به مناسبت فرارسیدن اواسط تیر ماه ،زادروز صادق چوبک ،نویسندهای که سال ۱۲۹۵در بوشهر به دنیا آمد،
گپ و گفتی در اینباره با ما داشته است.

فقر را برنمیتافت

فرهنگ دهخدا ،بــدون تالشهای دکتر
معین در آن زمان به راحتی قابلانتشــار
نبــود .تحویــل میلیونــی فیشهــای
دستنوشته دهخدا به او بیشک به توانایی
علمی و مورد وثوقبــودن او برمیگردد.
دکتر معیــن در آن دوره از ســرآمدان
زبان فارسی بهشــمار میآمد و این مورد
اعتمادبودن تا آن حــد زیاد بود که حتی
نیما یوشــیج پدر شــعر نوی فارسی هم
اواخر عمر خود وصیت کرد که «امشــب
فکر میکردم با این گذران کثیف که من
داشتهام ـ بزرگی که فقیر و ذلیل میشود،
حقیقتا جای تحسر است .فکر میکردم
برای دکتر حسین مفتاح چیزی بنویسم
که وصیتنامه من باشد .به این نحو که بعد
از من هیچکس حق دستزدن به آثار مرا
ندارد به جز دکتر محمد معین ،اگرچه او
مخالف ذوق من باشد .دکتر محمد معین
حق دارد در آثار من کنجکاوی کند ...دکتر
محمد معین که نسل صحیح علم و دانش

اســت کاغذ پارههای مرا بازدید میکند.
دکتر محمد معین که هنوز او را ندیدهام
مثل کسی است که او را دیدهام .اگر شرعا
میتوانم قیم برای ولد خود داشته باشم
دکتر محمد معین قیم اســت .ولو اینکه
او شعر مرا دوست نداشته باشد  -اما ما در
زمانی هستیم که ممکن است همه این
اشخاص نامبرده از هم بدشان بیاید .چقدر
بیچاره است انسان» .همچنین در بخشی از
این وصیتنامه آمده است« :دوست ارجمند
من ،آقای دکتر معین! به ورثه خود وصیت
میکنم که تمام فیشها را به شما بسپارند
و شما با آن «دیانت ادبی» که دارید همه
آنها را عینا به چاپ برســانید؛ «ولوآنکه»
سراپا غلط باشــد و هیچ جرح و تعدیلی
روا ندارید .»...به هر حال دکتر معین این
وصیــت را عملی نکرد ،امــا وصیت نیما
دلیلی بر دانش باال و صحت اخالقی دکتر
معین در راســتای حفظ و اعتالی زبان
فارسی است.

باالخره واقعگرایی محض یا تخیلگرایی محض؛ حق با کدام است؟

مأموریت مقدس ادبیات

ادبیات قرار اســت آیینه تمامنمای جامعه خود باشــد یا اینکه نه ،چیزی فراتر از آن؟ اگر ادبیات قرار است که صرفا
مینیاتوری از اطراف و پیرامون و دنیای اطراف باشد ،خب پس تخیل و نگاه و دیگر ویژگیهای ادبی کجا میرود؟ و اگر
قرار است یکسره تخیل و مفاهیم انتزاعی و ذهنی و نوعی سانتیمانتالیسم باشد ،در این صورت چه رابطهای میتواند با
زمان و زمانه خودش داشته باشد؟ همین سؤاالت کوتاه ،باعث میشود تا بحثهای دنبالهداری درباره ادبیات و نوشتن
و واقعگرایی و رئالیسم و ...صورت بگیرد.

این جنبه ادبیات مگر چه لطفی دارد؟

دهقان دربــاره رویکرد چوبک به فقــر ،چنین نگاهی دارد؛ «نــگاه چوبک با
نویسندگان همعصر خودش کامال متفاوت بود .در زمانی که نویسندگان دوران
چوبک فقر را ارج مینهادند ،او با ارتباط با فرودستان جامعه معتقد بود که فقر
حتی رویاها را هم از بین خواهد برد .صادق چوبک از رماننویسان پیشرو و مدرن
کشور است که حدود ۲۳ســال پیش در خارج از کشور درگذشت اما بهشدت
عاشق ایران بود .مشهور است که در روزهای آخر عمر صادق چوبک که نابینا
هم شده بود ،هر کس وارد خانه او میشد ،از وی میخواست تا غزلی از غزلیات
حافظ را برایش بخواند و با آن زمزمه میکرد ».وی درباره داستاننویسی چوبک
نیز چنین اعتقادی دارد« :صادق چوبک انبوهی داستان کوتاه قابل تأمل دارد که
مهمترین آنها در 2مجموعه داستان «خیمهشببازی» و «انتری که لوطیاش
مرده بود» چاپ و منتشر شده است .رمانهای «تنگسیر» و «سنگ صبور» جزو
آثار درخشان کارنامه ادبی صادق چوبک است .تنگسیر را امیر نادری ساخت و
نام صادق چوبک را بیش از پیش سر زبانها انداخت».

طبیعی است که یک نویسنده صرفا با غرقشــدن در نوشتن و ادبیات ،در میان
چنین سؤاالتی دفن شده و از بین خواهد رفت؛ چرا که نخواهد توانست در نسبتی
معنادار و فاصلهای قابل حفظ با تخیل و واقعیت ،اثرگذاری خودش را داشته باشد.
کار بزرگ نویسندگانی چون چوبک نیز از این منظر قابل ستایش و احترام است.
نویسنده اگر صرفا قرار باشد به بخشی از تعریف هنر به قاعده قدما پایبند باشد که
تنها و تنها باید نزدیکترین تصویر به واقعیت را منعکس و بازآفرینی کند ،در این
صورت یک آیینه معمولی است؛ بدون هیچ کارکرد فکری و حتی تخیلی خاصی.
او در واقع چیزی به اطراف خود نیفزوده و همه آنچه را که میخواهد بیان کند،
دیگران و حتی فرودستان جامعه بهتر و عمیقتر از او میدانند؛ چرا که به نوعی
شاید تجربه زیسته خودشان باشد .و اینکه نویســندهای بخواهد تجربه زیسته
عدهای را بهخودشان بنمایاند ،چه لطفی دارد؟

درسی برای نویسندگان امروز ما
دهقان معتقد اســت که چوبک حتی برای نویســندگان امروز ما نیز درسها و
نکتههای فراوانی دارد که میتوانند از او بیاموزند؛ «صادق چوبک با نگاهی بهشدت
رئالیستی و واقعگرایانه خودش در زندگی فرودستانه با متن جامعه به جستوجو
پرداخت و تا آنجا پیش رفت که حتی عنوان کرد «فقــر حتی رویاها را هم از بین
ت داستانی ما ،نویسندگان ،رماننویسان
میبرد!» این موضوعی است که امروز ادبیا 
و داستان کوتاهنویسان و در مجموع جامعه اهل مطالعه ما به آن احتیاج دارد .این
نوع نگاه امروز ارزشمند است».

موجها
اگر دوســت دارید کتابی جدی از
ادبیات بسیار جدی جهان بخوانید،
چرا ســری بــه رمــان «موجها»
نمیزنید؟ در ســختخوانی این
رمان همین بس که نویســندهای
چــون ویرجینیــا وولــف آن را
نگاشته؛ نویســندهای که همیشه
جزو قلههای نویسندگی محسوب
میشود .این کتاب را مهدی غبرایی
به فارسی برگردان کرده و البته به
این منظور4 ،سال نیز وقت صرف
کرده که نشان میدهد چقدر کار
سختی بوده .این کتاب ،بهصورت
مونولوگ اســت؛ یعنــی 6راوی و
شخصیت دارد که در حال روایت
ذهن خودشــان هســتند و مدام
مونولوگ یا تکگویــی میکنند.
غبرایی از قول وولف میگوید« :من
میخواســتم همهچیز ،همهچیز،
همهچیز را بگویم ».زمان داستان
در ســال 1930میالدی میگذرد
و آن را ،یکــی از شــاعرانهترین
رمانهایی میدانند کــه تا زمان
خود وولف خلق شده است.

کتاب

کتابهای شعر زمان ما
شــعر ،تا دهه  40و حتی  ،50هنر
اول ایرانیان بــود .بعدها که رمان و
سینما و موســیقی از راه رسیدند،
البته جایش را به آن رشــتههای
دیگر داد اما هنــوز هم نزد ایرانیان
ارج و قــرب فراوانی دارد .به همین
دلیل اســت که کتابهای شــعر،
یکی از گزینههای همیشگی برای
مطالعهاند .محمد حقوقی ،شاعر و
منتقد ادبی ایرانی که در ســال88
درگذشت ،بخشــی از کتابهای
معتبر حوزه نقد شاعران معاصر را
چاپ کرده که هنوز هم بینظیرند.
او این کتابها را تحت عنوان «شعر
زمان ما» و با موضوع نیما یوشیج،
اخوان ثالث ،سهراب سپهری ،فروغ
فرخزاد و احمد شــاملو به رشــته
تحریــر در آورده .ایــن کتابها،
گزیدهای از اشعار شاعر ،روند شعر او
و بحثهای دیگر هستند .طوری که
هر کسی با مطالعه آنها ،به راحتی
میتواند به نگاه جامعــی از روند و
سیر آثار ادبی یک شاعر دست یابد.

کتاب

رسالت مقدس
نابغهای از بوشهر

این نویســنده همچنین نکتههای جالبی درباره
تالش دیگران برای ادامه نگاه و مسیر داستاننویسی
چوبک نیز مطــرح میکند؛ «صــادق چوبکزاده
بوشهر و نماینده خطه جنوب در ادبیات کشورمان
بود .حتی بسیاری از نویسندگان جنوبی پس از او
ت داستانی ادامه دهند
سعی کردند راه او را در ادبیا 
اما آنچه باعث وجه تمایز صادق چوبک و نویسندگان
همان دوره میشــود ،به نوع نــگاه صادق چوبک
بازمیگردد .همچنین در دورهای که فقر و فقرگرایی
از سوی نویسندگان و شــاعران و هنرمندان مدح
میشد و بسیاری از نویسندگان با همین نوع نگاه
داستان و رمان مینوشتند و به آنها لقب نویسندگان
متعهد را میدادند  -البته با ایــن توضیح که واژه
متعهد مربوط به تعاریف همــان دوره بود -صادق
چوبک سعی کرد در نوشــتههایش چهره پلشت و
زشت فقر را به نمایش بگذارد».

کوتاه از چوبک
صــادق چوبک (محمدصــادق چوبین) در
تیر ۱۲۹۵در بوشهر متولد شد .این نویسنده
ایرانی ،همراه صــادق هدایت و بزرگعلوی
ی مدرن ایرانی
از پیشــروان داستاننویســ 
نامیده میشوند .در بوشــهر و شیراز درس

محمد معین در  ۹آذر  ۱۳۴۵پس از بازگشت از ترکیه ،در دفتر گروه زبان و ادبیات
فارسی سکته کرد و 5سال آخر زندگیاش را در حالت اغما گذراند .او را برای معالجه
سال ۱۳۴۶به کانادا منتقل کردند ،ولی چون مراقبتهای تیمهای پزشکی آنجا
باعث بهبودی او نشــد دکتر معین به ایران بازگردانده و در بیمارستان فیروزگر
بستری شد .محمد معین در ۱۳تیر ۱۳۵۰در همان بیمارستان درگذشت و طبق
وصیتش در آستانهاشرفیه به خاک سپرده شد.

معین مورد اعتماد همگان بود

معین با اعتقاد بر اینکه هیچ فرهنگ کاملی کار یک تن نباید و نمیتواند باشد ،با همکاری گروهی
از دوستان فاضل و بالغ بر ۴۰۰دانشجو طی ۲۰سال و با استفاده از ۳۰۰هزار فیش کار تنظیم
فرهنگ را به پیش برد .معین برای بیان بهتر تلفظها از حروف التین استفاده کرد .محمد معین
در پیشگفتار چاپ نخست کتابش تأکید کرده بود که فرهنگ معین وقتی رضایتش را فراهم
میکند که دستکم 3بار کامال ویرایش شــود ،اما عمرش برای پایان یکبار این فرهنگ هم
کافی نبود .بهعلت سکته نابهنگام معین ،بخشهای پایانی از اعالم (نشانهها) نیمهکاره ماند که
پسازآن بهدست جعفر شهیدی بهفرجام رسید و به آن افزوده شد .فرهنگ معین تنها فرهنگ
بزرگی است که دوره 6جلدی آن ارزشمند است؛ چرا که در زمان محمد معین و تصدی نشر
بهدست عبدالرحیم جعفری که بانی مالی این کار بود ،تنها همین فرهنگ منتشر شد.

محمد معین در ۹اردیبهشــت ۱۲۹۷در رشت به
دنیا آمد .پدرش شیخابوالقاســم از روحانیان شهر
رشــت بود .او که نخســتین فرزند خانواده بود ،در
۶ســالگی مادر و پدرش را در فاصله  ۵روز بهدلیل
ابتال به بیماری حصبه کــه در آن دوران در گیالن
فراگیر شــده بود ،از دســت داد و جــد پدریاش
شیخمحمدتقی معینالعلما سرپرستی معین و برادر
و خواهرش را برعهده گرفت .دکتر معین پیشرفت
علمی و معنوی خود را مدیون او میدانست.

کتاب

در سال ۱۳۱۸به تهران منتقل شد .حین تصدی معاونت و سپس کفالت اداره دانشسراها در وزارت فرهنگ ،برای
دوره دکتری در ادبیات فارسی در دانشگاه تهران ثبتنام کرد .پس از چندی با حفظ سمت به دبیری دانشکده
ادبیات منصوب شــد .او در ادامه از پایاننامه دکتری خود با راهنمايی ابراهیم پورداوود با قید «بسیار خوب»
پذیرفته شد و محمد معین بهعنوان نخستین دانشآموخته دوره دکتری ادبیات فارسی در ایران شناخته شد.

درباره چاپ یک مجموعه عظیم
عبدالرحیم جعفــری در خاطرات خود به مذاکرات اولیه با معین اشــاره
میکند که قرار بوده این فرهنــگ در یک جلد ۱۵۰۰تا  ۱۶۰۰صفحهاي
چاپ شــود که یکهزار تا یکهزار و  ۱۰۰صفحه به لغات و  ۵۰۰تا ۶۰۰
صفحه آن برای اعالم اختصاص داده شود .اما اکنون فرهنگ معین شامل
 ۳بخش لغات ،ترکیبات خارجی و اعالم آن است که هرکدام از این  ۳بخش،
دارای مشخصاتی مثل بخش لغات (شامل مواد ،امال ،تلفظ ،اصل و ریشه،
دستور ،معانی و مفاهیم ،شــواهد و امثله ،مترادف و متضاد ،توضیح و لغات
مصوب فرهنگستان) و بخش ترکیبات خارجی (شامل مواد امال ،تلفظ ،اصل
و ریشه ،دستور ،معانی و شرح اعالم ،شواهد ،توضیح ،تواریخ و نامهای مصوب
فرهنگستان) است .بهطور کلی با استفاده از فرهنگ معین میتوان به اطالعاتی
از واژگان و اصطالحات فارسی (ایرانی ،عربی ،ترکی ،مغولی ،هندی و واژگان
زبانهای اروپایی مستعمل در فارسی) اعم از فصیح و عامیانه پی برد و از تلفظ،
معرفت بر ریشه و وجه اشتقاق و ترکیبات و ترکیبات کلمات آگاهی یافت.
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خواند و دوره کالج آمریکایــی تهران را هم
گذراند .در ســال ۱۳۱۶به استخدام وزارت
فرهنگ درآمد .نخستین مجموعه داستان
او با نام «خیمهشــببازی» در سال۱۳۲۴
منتشر شد .او نویسندهای رئالیست است که

مشکالت و مسائل زندگی مثل فقر را بیپرده
به قلم درمیآورد اما بســیاری او را بهعلت
همین تندی قلم ،نویسندهای ناتورالیست
میدانند .صادق چوبک در تیرماه سال۱۳۷۷
در برکلی درگذشت.

انسان گاهی متوجه زشتی رفتار و زندگی و اخالق و عادات خود نمیشود تا وقتی
که تصویری از این موردها را در زندگیها و انسانهای دیگر مشاهده کند .آن وقت
است که به سختی تکان خورده و میخواهد که به تغییراتی در زندگیاش دست
بزند .اما غالبا چنین نگاهی نزد مردم وجود ندارد .اینجاســت که یک نویسنده
واقعگرا و البته متعادل ،به خوبی میتواند قاعده را تغییر بدهد .او به نوعی میتواند
به روایت بالزاک ،مورخ عادات و اخالق مردم و جامعه خودش باشد .در علم اخالق
گفته میشود که اخالق بهگونههای دستوری و توصیفی تقسیم میشود .در بخش
دستوری ،آنچه «باید» و «نباید» مطرح میشــود؛ به اعتبار و استناد مکتبها و
فلسفههای مختلف .اما در اخالق توصیفی ،شما عمال اخالقیات جامعه و پیرامون
خود را توصیف میکنید؛ جنبهای از اخالق کــه در جامعه کمتر مورد توجه قرار
گرفته است .اینجاست که نقش نویسندگان واقعگرا و صاحب فکر و نگاه به خوبی
نمود پیدا میکند .آنها راویان اخالقیات ما هســتند و زشتیها و منفیهای ما را،
بهگونهای پیشروی ما نمایان میسازند که خودمان نیز جا میخوریم .و همین
«جاخوردن» از وضعیتی که دچارش هســتیم ،میتواند منشأ تغییرات فردی و
جمعی خوبی بشود .و مگر یک نویســنده و یک مکتب ادبی ،میتواند برای خود
مأموریت و رسالتی بیشتر و عمیقتر و مقدستر از این قائل باشد؟

ادبیات؛ آیینه یا ذرهبین؟
پس ارزش کار امثال چوبک در کجاســت کــه نمود پیدا
میکند؟ در اینکه او صرفا یک تصویرپرداز صرف نیســت.
نویسندگانی از این دســت تصویرهای واقعی را ،بهگونهای
انتخاب و پرداخت و بازنمایی هنری و ادبی میکنند که حتی
کسانی که تجربههای زیستهای از این دست داشته و دارند ،به
نکتههای خاصتر میرسند و این ،همان جادوی ادبیات جدی
و مؤلف است .نویسندگانی از این دست به خوبی میدانند که
وفاداری محض به واقعگرایی ادبــی ،دردی را دوا نمیکند؛
همانطور که وفاداری محض به رمانتیســم و ایدهآلگرایی
هنری و ادبی نیز .آنها میدانند که حتی سبکی چون رئالیسم
ادبی ،به واقع واکنشــی به افراطیگراییهای ســبکهای
رمانتیسم و ایدهآلگرایی ادبی بوده و حتی بعدها نیز میتواند
باشــد .پس به همین دلیل اســت که به جای آیینهبودن،
ســعی میکنند نوعی ذرهبین باشــند؛ یعنی تصویری از
جامعه و پیرامون خود را انتخاب میکنند و همهچیز در دل
همین «انتخاب» و چرایی و چگونگــی و هدف غایی از این
انتخاب پنهان شده است .و همین چرایی و چگونگی ذرهبین
بهدستگرفتن است که یک نویسنده صاحب سبک و نگاه را
از دیگر نویسندگان معمولی جدا میکند.

کافهپیانو
فرهاد جعفری با نخســتین رمان
خود ،ثابت کرد که نویســندهای
کاربلد ظهور کرده اســت .هرچند
که موضعگیریهای سیاســی او،
بعدها باعث انزوایــش در جامعه
ادبی شــد .اما اینها هیچ ربطی به
داستان «کافهپیانو»ی او ندارد .این
کتاب ،نثری ساده دارد و چندان اثر
پیچیدهای نیســت و راحتخوان
است .نخســتین چاپ آن هم در
ســال  86بود که اتفاق افتاد .این
داستان ،شــخصیتهایی دارد که
نویســنده و اطرافیان او هستند.
نویسنده ،کافهداری هم میکند و
در شرف جداشدن از همسر خود
اســت .در این میانه ،البته اتفاقات
دیگری هم میافتد؛ ازجمله ورود
یک خانم دیگر به زندگــی او .اما
به همخوردن خط روایتها ،باعث
میشــود تا گرههــای جالبی در
داســتان افتاده و خواننده را وادار
بهدنبالکردن کار کند.

بستهپيشنهادي
فیلم

  چارلی و کارخانه شکالتسازی
«چارلی و کارخانه شکالتسازی»
فیلمی به کارگردانــی تیم برتون
و نویســندگی جان اوت است که
در ســال 2005ســاخته شد .این
فیلم درباره کارخانه شکالتسازی
وانکاســت که شــکالتهایش از
محبوبیت خاصی برخوردار است،
اما یــک روز دســتورالعملهای
این شــکالتها لو رفتــه و دیگر
شرکتهای شکالتســازی از این
دســتورالعملها بهره میبرند .تا
جایی که باعث افت شرکت وانکا و
بستهشدن آن میشود .بعد از مدت
زمانی ،صاحب کارخانه وانکا مجدد
شکالتهای خودش را با طعمی بهتر
و بینظیرتر عرضه میکند .روزی او
اعالم میکند کــه 5بلیت طالیی
در شــکالتهایش پنهــان کرده
است .هر کســی آنها را پیدا کند،
به یک تور گردشگری از کارخانه
دعوت میشود و اینگونه داستان
به اوج خود میرســد .جانی دپ،
هلنا بونهام کارتــر ،فردی هایمور
و دیوید کلی از بازیگران این فیلم
هستند.

مستند
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شماره 169

آشنایی با چند غذای سبک و خوشمزه که مناسب فصل گرماست

طعم خوب سبزیهای تازه
خوراک بادمجان و نخود

نان ،اسفناج و کنگر فرنگی

اسفناج ،انگور و ژامبون

ابتدا پیاز را خاللی خرد کرده و داخل یک تابه سرخ کنید .سپس سیر ،فلفل دلمهای
طرز تهیه قرمز ،بادمجان و زردچوبه را به آن اضافه کنید .برای يك دقیقه خوب هم بزنید تا مواد
کام ً
ال مخلوط شوند و بعد سس قرمز را اضافه کنید .دوباره مواد را هم زده و در قابلمه را
ببندید تا با درجه حرارت کم بهمدت 15دقیقه بپزد .مرتب یا حداقل تا زمانی که فلفل دلمهای و بادمجان نرم
و لطیف شوند ،آنها را هم بزنید .در ادامه نخود ،عدس ،ورقههای فلفل قرمز و کشمش را اضافه کنید .بگذارید
5دقیقه دیگر بجوشد .مواد را با نمک و فلفل مزهدار کنید .این غذا را همراه با آب آن و کمی گشنیز سرو کنید.

در ابتــدا هر دو
طرز تهیه طــرف نانها را
بــا روغن چرب
کنید .گریل فر را با درجه متوســط
روشــن کــرده و نــان را روی توری
داخل فر قرار دهیــد و 5دقیقه گریل
کنید تا نانها برشــته شــوند .بعد از
اینکه نانها برشــته شدند ،روی آنها
برگهای اســفناج ،کنگــر فرنگی و
گوجه فرنگیها را قرار دهید .سپس
کمی نمک و فلفل روی مواد بریزید و بهمدت 2تا 3دقیقه داخل فر قرار دهید تا کمی پخته و مواد طالیی
شوند .درصورت تمایل ،با سس پیتزا سرو کنید.

ابتدا یک تابه مناسب انتخاب کرده و داخل آن را با کمی روغن زیتون چرب کنید.
طرز تهیه ســپس ژامبونها را داخل تابه قرار داده تا کمی پخته و برشــته شوند .در ادامه
ژامبونها را روی دستمال حولهای بگذارید تا روغنشان گرفته شود .در این فاصله،
انگورها را از وسط دونیم کنید .سپس سرکه ،شکر قهوهای ،نمک و فلفل را داخل ظرفی ریخته و بهمدت
30ثانیه حرارت دهید تا گرم شوند .در یک کاسه بزرگ نیز برگهای اسفناج و انگورهای نصفشده را با
هم مخلوط کنید .در ادامه مایع گرم شده را مخلوط اسفناج و انگور اضافه کنید و خوب هم بزنید .سپس
آن را به چهار قسمت تقسیم و با انگور و گردو سرو کنید.

نکته  :برای مزهدارکــردن کنگر فرنگی ،آب یک عدد لیموترش2 ،قاشــق غذاخوری روغن زیتون،
يكقاشق چایخوری نمک ،يكقاشق چایخوری فلفل سیاه2 ،حبه سیر خرد شده و مغز کنگر فرنگی
را داخل یک ظرف ترکیب کنید تا کنگر شما مزهدار شود.

مواد الزم

مواد الزم
   عدس پخته450 :گرم
   سس گوجه فرنگی :نصف فنجان
   کشمش :نصف فنجان
   گشنیز ریزشده :يكقاشق سوپخوری
   ادویههای تند نمک و فلفل :به مقدار الزم

   پیاز و فلفل دلمهای (هرکدام) :يك عدد
   سیر5 :عدد متوسط لهشده
   بادمجان و فلفل قرمز (هرکدام)  :يكعدد
   زردچوبه2 :قاشق چایخوری
   نخود پخته450 :گرم

   روغن زیتون3 :قاشق غذاخوری
   برگ اسفناج تازه6 :پیمانه
   پنیر با طعم سیر و سبزیجات170 :گرم
   مغز کنگر فرنگی (مزهدار شده)350 :گرم
   گوجهفرنگی :یک عدد

   نان گندم4 :عدد
   نمک :یکدوم قاشق چایخوری
   فلفل سیاه :یکچهارم قاشق چایخوری
   سس پیتزا :اختیاری

آبدوغ خیار
ابتدا ظرف مناسبی انتخاب کرده و ماست را به همراه خیار
طرز تهیه خرد شــده در آن ریخته و با هم مخلوط کنید .سپس بقیه
مواد را داخل ظرف ریخته و به همراه ماست و خیار هم بزنید.
مخلوط آب دوغ خیار را بهمدت يكساعت در بیرون یخچال نگه دارید تا جاافتادهتر
شود .اگر هنگام خوردن دوست داشتید خنکتر باشد میتوانید بهمدت نیمساعت
در داخل یخچال نگه دارید یا از چند قالب یخ کوچک استفاده کنید .حتماً هم برای
خوردن آب دوغ خیار از نان خشک استفاده کنید ،چون نان تازه داخل مواد خمیر
میشود و طعم آن را خوشمزه نمیکند.

مرزه و ریحون  2 :الی 3قاشق غذاخوری
   سبزی تازه :یکلیوان
   پیازچه2 :عدد خرد شده
   خیار خرد شده نگینی 4 :الی 5عدد

شت؛ غذای لذیذ و عزیز ایران 
یها
آبگو

   نان فرانسه یا نان باگت :به میزان الزم
   سبزی معطر :به میزان الزم

   پنیر :به میزان الزم (حدود يكقوطی 400گرمی پنیر پاســتوریزه به
همراه یک قوطی 100گرمی پنیر خامهای)

رد پای آبگوشت در ضربالمثلهای ایرانی
یکی از نشانههای اهمیت فراوان و مردمیبودن آبگوشت در فرهنگ ایرانی ،ضربالمثلهایی است
که درباره این غذای خوشمزه وجود دارد؛ ضربالمثلهایی که اغلب همه ما شنیدهایم و برایمان آشنا
است .بهطور مثال از معروفترینهای این ضرب المثلها میتوان به «در دیزی باز است ،حیای گربه
کجا رفته؟» اشاره کرد .یا ضربالمثلی که میگوید «آبگوشت و چای دم کشیده ،یعنی همه اسباب
کار مهیاست» .همچنین ضربالمثل دیگری که میگوید «آبگوشتی را بخور که جلوی توست»،
به این معنا که به آنچه داری قانع باش .یا ضربالمثل «از تپاله اســت که دیزی به جوش میآید»
هم اشاره بهکار آمدن هر چیز بیمصرف دارد« .اگر گربه توبه کند گوشت دیزی سالم میماند» که
اشاره به مزاحمبودن یک عنصر در کار دارد .همچنین از دیگر مثالهایی که با تکیه بر آبگوشت بین
مردم رواج دارد میتوان به «اگر دیزی به سنگ خورد وای به حال دیزی ،اگر سنگ به دیزی خورد
باز هم وای به حال دیزی» که در مورد آدمهای همیشــه مظلوم بهکار میرود .ضربالمثل از
نانش پیداست که غذا آبگوشت است ،اگر گوشتش نزاره آب گوشتش بسیاره ،از
گوشت ارزان آبگوشت خوب درنمیآید و اگر گوشت نیست آبگوشت که
هست اشاره کرد.

باالخره آبگوشت یا دیزی؟

از قرن 9تاکنون
اینکه بخواهیم از زمان دقیق حضور آبگوشت در میان ایرانیان
ســخن بگوییم ممکن نیســت ،اما قدیمیترین سندی که
درباره این غذای اصیل ایرانی وجود دارد ،دیوان اطعمه نوشته
موالنا جمالالدین ابواسحاق حالج اطعمه شیرازی از شاعران و
نویسندگان طنزپرداز و نقیضه سرای قرن نهم هجری است .او در
دیوان خود درباره آبگوشت این اشعار را سروده است« :گر آبگوشت
که من پختهام ،به خسته دهند /خورد به روز سیم پاچه چون شکر
رنجــور» و در جایی دیگر میگوید« :چو آبگوشــت بــه دوش افکند
سجاده نان /به گردنش کنم از دانه نخود ،تسبیح ».همچنین ژان شاردن،
جهانگردی فرانسوی که اواخر دوره صفوی از ایران بازدید کرده درباره این
خوراک چنین میگوید« :غذای عمومی ایرانیان غذایی است از گوشت ،سبزی
و نخود پختهشده که آن را قبل از پلو سرسفره میآوردهاند ».شاردن ،یاکوب پوالک،
پزشک و جهانگردی که در دوره قاجار از ایران بازدید کرده در وصف این غذا چنین گفته
است« :گوشت را در آب میپزند و نخود در آن میریزند؛ به آن نخودآب یا آبگوشت میگویند.
آن را با قسمتی از گوشت سر سفره میآورند».

از قهوهخانهها تا حمام و نانواییها؛ مکانی برای خوردن دیزی

از گذشتههای دور تاکنون قهوهخانهها محل شناختهشدهای برای خوردن
آبگوشت بودهاند .حتی اگر پای صحبت قدیمیهای تهران هم بنشینیم این
نکته را تأکید کرده و معتقدند که بهترین دیزیها نیز متعلق به قهوهخانههای
اطراف میدان شوش بوده است .البته قدیمیتر از این قهوهخانهها ،دیزیپزها
بودند که هر روز بســاط دیزیشــان در ورودی دکان به راه بــود .معموالً
دیزیهای سفالی را روی اجاقی که با چوب یا پهن میسوخت ،میچیدند و
آنها را بهمدت 16یا 17ساعت بار میگذاشتند .دورتادور این دیزیپزها هم
سکوهایی وجود داشت که معموالً روی آنها حصیر و گلیم یا نمد میانداختند
تا مشــتریان روی آنها نشســته و به راحتی دیزی نوشجان کنند .جاهای
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آبگوشت یکی از غذاهای لذیذ و خوشمزه
ایرانی اســت که کمتر کسی را میشود
پیدا کرد که عالقهمنــد و طرفدار این
خوراک اصیل ایرانی نباشد .قدیمیها و
مو سپیدکردهها بهتر و بیشتر میدانند که
خوردن آبگوشت رسم و رسوم و روشهای
خاص خودش را دارد و به قول معروف در
سفرههای ایرانی دارای ارج و قرب است؛
مث ً
ال پیاز و نان سنگک دو یار جدانشدنی
آبگوشت هســتند .هرچند در سالهای
اخیر پای آبگوشــت به رســتورانها و
اغذیهفروشــیهای شــیک و مدرن و
الکچری هم باز شده است اما این غذا را
بیشتر در دیزیسراها و قهوهخانهها سرو
میکردند .در ادامه بیشــتر با تاریخچه
آبگوشــت ،تأثیر آن بر فرهنگ و ادب
ایرانیها بهویژه اهالی طهران قدیم آشنا
میشویم.

   نمک و فلفل :به میزان دلخواه
   کشمش پلویی :يكپیمانه
   ماست4 :پیمانه
   دوغ یا آب :يكلیتر

کتاب

  رمــان زندگی خصوصی یک
سرآشپز
رمــان «زندگــی خصوصی یک
سرآشپز» اثر نورا افرون است که در
سال1983به رشته تحریر درآمد.
این کتاب طنزی تلخ ،البته با طعم
و عطر خورد و خــوراک دارد .نورا
افرون در رمــان زندگی خصوصی
یک سرآشپز قصه تلخ ازدواج دومش
را با طعم خوش انــواع غذاها به هم
آمیخته و رمانی پدید آورده که حین
بامزگی اندوهبار اســت .افرون این
داســتان واقعی را در رمان زندگی
خصوصی یک سرآشپز از زبان زنی
که مثل خود او با خیانت همسرش
مواجه شده ،روایت میکند .در سال
1986یعنی 3ســال پس از انتشار
کتاب ،مایک نیکولــز کارگردان و
تهیهکننده آمریکایی ،با اقتباس از
آن فیلمی با بازی مریل استریپ و
جک نیکلسون ســاخت .نام اصلی
رمان و فیلمــی که براســاس آن
ساخته شده «سوز دل» است.

   ژامبون8 :ورقه
   انگور4 :پیمانه
   سرکه انگور :یک چهارم پیمانه

   شکر قهوهای :یک قاشق غذاخوری
   نمک و فلفل و گردو :به مقدار الزم
   اسفناج کوچک6 :پیمانه

در ابتدا نانهای فرانسوی را به دونیم تقسیم کرده و آنها را
طرز تهیه در کیسه فریزر قرار دهید که کمی عرق کرده و نرم شوند تا
حین رولکردن خرد نشوند .بعد نانها را مانند ساندویچ از
سمت کناری آنها تا انتها برش زده و بعد لبه انتهاییشان را بریده و خمیر آن را در
آورید و نان را بهطور کامل باز کنید .سپس چندبار وردنه را روی نانها بکشید تا
صاف و به راحتی رول شوند .در ادامه پنیری را که به وسیله گوشتکوب له شده است
را باید روی نان مالید .بعد سبزی خردشده را روی آن ریخته و از کنار کام ً
ال رول
کنید .سپس کمی رول را فشار داده و درون یک کیسه فریزر قرار داده و بهمدت
یکی دو ساعت داخل یخچال بگذارید تا کمی استراحت کند .سپس با یک چاقوی
تیز آن را به اندازههای دلخواه برشبزنید .در نهایت رولها را در ظرف مورد نظرتان
سرو کرده و با سبزی و تربچه تزئین کنید.

مواد الزم

   شیر :يكپیمانه
   خامه :نصف پیمانه
   گردوی خردشده نگینی  10 :الی 12عدد کامل
   سبزی خشک شامل نعناع ،جعفری ،ترخون،

مواد الزم

رولت نان و پنیر و سبزی

نکته :هنگام اضافهکردن نان خشک میتوانید پیازچههای خرد شده را هم اضافه
کنید و اجازه دهید 10دقیقه نان خشک و پیازچه در مواد بماند و بعد میل کنید.

  سرزمین عسل
«ســرزمین عســل» فیلمــی در
ژانر مســتند به کارگردانــی تامارا
کوتوســکا و لوبومیر اســتفانو است
که در سال2019ســاخته و منتشر
شد .این مستند درباره زنی زنبوردار
بهنام هاتیــدزه موروتووا اســت که
بههمراه مادرش نظیف ،در منطقهای
کوهســتانی در مقدونیــه زندگی
میکند .مستند ســرزمین عسل در
واقع روایتی از ســبک فراموش شده
زندگی در گوشه گمنامی از اروپاست
و همزمان به ویژگیهــای خاص و
احساسات شخصیت اصلی داستان
میپردازد .در مستند سرزمین عسل،
هیچ روایتگری وجــود ندارد و چهره
بینقص هاتیدزه برای تعریف کامل
داستان ،ب ه اندازه کافی گویاست .این
فیلم در نود و دومین دوره جوایز اسکار
در دو رشته بهترین فیلم خارجی زبان
و بهترین مستند نامزد شده است و
همین امر نشان میدهد که مستند
خوشساختی هم است.

سعیده مرادی در فصل تابستان خوردن غذاها و خوراکهای سبک که اغلب از سبزیهای تازه و مقوی تهیه میشوند به
قول معروف حسابی به دل مینشیند و در این گرما میچسبد؛ غذاهایی که در عین حال که سبک هستند
و نسبت ًا سریع آماده میشوند ،دارای ارزش غذایی زیادی بوده و حسابی مقوی هم هستند .در ادامه با دستور پخت برخی از این
غذاهای مناسب برای فصل تابستان آشنا میشویم.

دیگری که دستی در دیزی داشتند و میشد سراغ آبگوشت را از آنها گرفت،
حمامهای عمومی بود .حمامیهــا معموالً دیزی را بر ســر کوره حمام بار
میگذاشتند و سر ظهر در رختکن حمام ،لنگ و سفرهای پهن میکردند و
همه دورتادور آن با دست مشغول خوردن میشدند .صنف دیگری که از قافله
پختن دیزی عقب نبود و به قولی دستی در طبخ این غذای خوشمزه داشتند،
نانواییهای سنگکی بودند .بعضی کاســبها دیزی خود را سر راه رفتن به
دکان بهدست شاطر میدادند تا کنار تنور بگذارد .همچنین زنان خانهداری
هم بودند که دیزی آماده را به سنگکی میدادند تا کنار آتشدان بگذارد و سر
ظهر آن را پس میگرفتند.

شاید خیلیها این سؤال برایشان مطرح باشد که نام
این غذای قدیمی باالخره آبگوشت است یا دیزی؟
در جواب این سؤال باید گفت که در واقع دیزی ظرفی
است که آبگوشت در آن پخته میشود .در لغتنامه دهخدا
نیز درباره معنی واژه دیزی چنین آمده اســت« :ظرف
طعامپزی کوچک گلین و یا مسین .قسمی دیگ سفالین
که در آن بیشتر گوشت و گاه آش پزند .دیگ از گل پخته».
اگرچه امروزه با وجود انواع دیگ و قابلمه استفاده از دیزی
برای پخت آبگوشت کمتر شده است ،اما به هر حال هنوز
هم بسیاری از افراد هستند که ترجیح میدهند از دیزی
برای پخت آبگوشــت اســتفاده کنند و این آبگوشت را
آبگوشــت واقعی میدانند .یکی از دالیل اهمیت دیزی در
پخت آبگوشت نیز این است که در دیزی مواد به آرامی و در مدت
زمان نسبتاً طوالنی پخته میشوند و به این ترتیب غذا عطر و طعم
ویژهای پیدا میکند و بهاصطالح جا افتاده میشود .دیزی 3نوع دارد ،دیزی سنگی ،سفالی
و مسی که دیزی سفالی معموالً رواج بیشتری دارد.

آداب آبگوشتخوری
آبگوشت در کنار اصالتی که دارد ،خوردنش نیز آداب خاص خود را میطلبد و دانستن این آداب خالی از لطف نیست و باعث میشود تا
از خوردن این غذای خوشمزه نهایت لذت را ببریم .معموالً با قاشق از دهانه تنگ دیزی نمیتوان چیز زیادی را از داخل آن بیرون آورد،
مگر اینکه دیزی را مقداری کج کنیم که در این صورت بهدلیل اینکه دیزی داغ است بیشک دستمان خواهد سوخت .بنابراین باید
به شیوهای که از قدیم در این زمینه باب بوده است متوسل شد و با کمک تکه نانی گوشه ظرف را گرفت تا از سوختن دست جلوگیری
شود .البته بعضی از دیزیهای سفالی دو دسته کوچک در دوطرف دارند که در این موقع به کمکمان میآیند .آبگوشتخوردن از
2مرحله تشکیل شده است ،ترید و گوشت کوبیده .به همین منظور ابتدا باید آب آبگوشت را درون ظرفی گرد ریخته تا نان را در آن
ن ترید مشغول شد .پس از اتمام ترید ،باید
ترید کنیم .سپس بهتر است در ظرف محتوی آبگوشت را بست تا ســرد نشود و به خورد 
مابقی محتوای دیزی را درون همان ظرف ریخته و با گوشتكوب آن را حسابی بکوبیم .میزان کوبیدن باید تا حدی باشد که از تمام
محتویات درون ظرفتان تنها یک غذای یک رنگ و چسبناک بهوجودآید و سپس این غذای خوشمزه را باید با همراهان همیشگی
آن یعنی نان سنگک داغ ،سبزی خوردن تازه ،دوغ اعال و ترشی میل کرد.

پنجشنبه

توپ خانه
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بستهپيشنهادي

خاطرهبازی با ناصر ابراهیمی که بیش از نیمقرن در فوتبال
ایران مربیگری کرده است

مستند

مهدی طارمی را در
بوشهر کشف کردم

آقای ابراهیمی! شما بیش از 5دهه در فوتبال
ایران مربیگری کردهاید .نخستین بار چه زمانی
بهعنوان مربی تیم ملی انتخاب شدید؟
من در سال 1339به همراه همایون بهزادی و حمید شیرزادگان و
چند نفر دیگر به تیم شاهین پیوستیم و 4سال برای این تیم بازی
کردم .بعد هم در ازای گرفتن کارت معافیت از سربازی و مقداری
پول برای تاج بازی کردم و در سال 1348بهعنوان مربی -بازیکن
با باشگاه برق تهران قرارداد بستم .آن موقع کاپیتان و مربی برق
بودم و با همین تیم کار مربیگری را شروع کردم .در همان سال
اول ،جوانان برق تهران را با 16برد2 ،تساوی و بدون باخت قهرمان
باشگاههای تهران کردم .بعد از این ماجرا بود که آرامآرام بهعنوان
مربی در فوتبال ایران جایگاهی پیدا کردم و پیشنهاد مربیگری
تیم ملی نوجوانان را به من دادند.
پس مربیگری در رده ملی را با تیم ملی نوجوانان
شروع کردید؟
بله ،آن موقع 3ماه در کالسهای مربیگری فیفا شرکت کردم و نفر
ششم آسیا شدم .مدرک که گرفتم در سال1355مربی تیم ملی
نوجوانان ایران شدم و یک سال بعد به اتفاق الکساندر یاگودیچ
تیم ملی جوانان را هدایــت میکردیم .در همان گیرودار انقالب
شد و 3ماه پس از پیروزی انقالب به اتفاق حسن حبیبی مربی تیم
ملی بزرگساالن شدیم .بعد از چندماه آقای حبیبی تشخیص داد
با همایون شاهرخی کار کند و من از تیم ملی کنار رفتم اما 2سال
بعد مربی تیم ملی شدم .آن موقع پســتی به نام سرمربی وجود
نداشت و کسی که تیم را هدایت میکرد مربی بود .بعدها با محمود
یاوری در تیم ملی کار کردم .طی 8سالی که جنگ تحمیلی در
جریان بود 6سالش را مربی تیم ملی بودم .بعد از ما مرحوم پرویز

دهداری آمد که نتیجه نگرفت و علی پروین بهعنوان سرمربی تیم
ملی انتخاب شد.
مربیگری در شــرایط جنگ در آن روزها که
مردم صلح و آشتی را در زمین فوتبال جستوجو
میکردندکارمشکلیبود.شایدسختترینبخش
عمر مربیگری شما همان دوره بود ،اینطور نیست؟
سخت بود چون امکانات نداشــتیم .وقتی برای نخستن بار در
کالسهای مربیگری فیفا قبول شدم به فدراسیون فوتبال رفتم و
گفتم 30نفر شاگرد دارم اما زمین برای تمرین نداریم .مسئوالن
فدراســیون همان موقع دســتور دادند که یکــی از زمینهای
اســتادیوم آزادی را 3روز در هفته به من بدهند و 30عدد توپ
و لباس فوتبال هم به ما دادند .آن موقع فوتبال بهمعنای واقعی
رایگان بود و هیچ پولی بابت اجاره زمین و سایر امکانات از مربی
نمیگرفتند .استعدادیابها در این شــرایط مطلوب کارشان را
میکردند و اســتعدادها کشف میشــدند .مربیانی مثل رسول
مددنوعی ،اردشــیر الرودی ،برادران ابوطالب ،ایرج قلیچخانی
و ...اســتعدادیاب بودند و چه بازیکنانی به فوتبال ایران معرفی
کردند .آنقدر بازیکن بااستعداد داشتیم که در زمان جنگ در هر
پست 7بازیکن به تیم ملی دعوت کردم و طی یکی 2،ماه 21نفر
از بین آنها انتخاب شدند .در هر صورت در دوره جنگ بازیکن بود،
استعداد بود اما امکانات بهشدت محدود بود.
یعنی هیچ بازیکنی محصول آکادمی نبود و همه
توسط استعدادیابها کشف میشدند؟
واقعاً همینطور بود .بازیکنانی مثل ناصر حجازی ،علی پروین ،پرویز
قلیچخانی ،محمد صادقی ،ابراهیم آشتیانی ،نصراهلل عبداللهی،
ایرج داناییفر ،منصور رشیدی و ...همه در زمینهای خاکی رشد

آشنایی با دورگههای گمنام ایرانی در ورزش جهان

سریعترین مرد انگلیس از کازرون
آدام جمیلی
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نام ناصر ابراهیمی با رویدادهای تلخ و شیرین فوتبال ایران در نیم قرن گذشته
عجین است .درست است که ناصرخان در بیشتر مواقع مرداول نیمکت پرماجرای
تیمهای ملی و باشگاهی نبوده و در قامت کمک مربی فعالیت کرده اما اهالی فوتبال
میدانند که او به گردن سوپراستارهای فوتبال ایران حق دارد .در روزهایی که
مهردادرسولی
برخی مربیان ایرانی برای نشستن روی تیمهای بزرگ سر و دست میشکستند،
ناصر ابراهیمی فانوس بهدســت در تاریکخانه فوتبال ایران دنبال استعدادها
میگشت تا از آنها ستاره بسازد .اغراق نیســت اگر او را یکی از معماران فوتبال ایران در دهه60بدانیم؛
مربی سرد و گرمچشیدهای که بعد از یک دوره طوالنی ،عطای مربیگری را به لقایش بخشید و برای گذران
زندگی به اطراف پایتخت پناه برد .حرفهای یکی از سازندهترین مربیان تاریخ فوتبال ایران درباره افول و
سقوط تدریجی فوتبال پایتخت و نایابشدن ستارههایی مثل علی دایی و خداداد عزیزی شنیدنی است.
کردند و به ستارههای بیچون و چرای فوتبال ایران بدل شدند.
یک نسل بعد که حشــمت مهاجرانی به همراه حسن حبیبی و
محمد رنجبر بهعنوان مربیان تیم ملی فعالیت میکردند ،تعداد
بازیکنان بااستعداد کم شد .میتوانم بگویم علی دایی از نسل آخر
اســتعدادهای ناب فوتبال ایران بود و االن از این بازیکنها پیدا
نمیکنید .تا وقتی نسل علی دایی فوتبال بازی میکرد تیم ملی
خوبی داشتیم و همزمان2تیم ملی دیگر هم میتوانستیم تشکیل
بدهیم ،اما همان موقع هشدار میدادم که نسل بازیکنان بااستعداد
در حال منقرضشدن است.
بیشــتر افتخــارات مهم فوتبــال ایران را
استعدادهای نابی که در محلهها کشف میشدند
رقم میزدند ،مثل قهرمانی در بازیهای آسیایی
1990پکن که با درخشش بازیکنانی مثل برادران
بیانی ،مجید نامجو مطلق و فرشــاد پیوس رقم
خورد .چطور شــد که همین نسل 2سال بعد در
مسابقات مقدماتی جام جهانی 1994ناکام ماند؟
از وقتی که پروسه استعدادیابی مختل شد فوتبال ایران افت کرد.
االن چهل و چند سال اســت که قهرمان جام ملتها نشدهایم
و حدود 50سال اســت به المپیک صعود نکردهایم .چرا؟ چون
استعدادیابی دیگر اهمیت ندارد .مربیان استعدادیاب وقتی قرار
باشد ساعتی 3 ،2میلیون تومان بابت اجاره زمین فوتبال بدهند
عطایش را به لقایش میبخشند و میروند .همین االن اگر لژیونرها
را کنار بگذاریم ،بازیکن مطرحی در تیم ملی نمیبینیم .در تیم
استقالل که قهرمان لیگ شد کدام بازیکن را سراغ دارید که بشود
بهعنوان پدیده معرفیاش کرد؟ همین االن به جز یکی2 ،بازیکن
در پرســپولیس بازیکن تهرانی پیدا نمیکنیــد ،درحالیکه در

دهه60حدود 90درصد بازیکنان این دو تیم تهرانی بودند و مابقی
خوزستانی .تهران که یک موقعی معدن فوتبالیستهای بااستعداد
بود ،االن حرفی برای گفتن ندارد؛ چون همه زمینهای خاکی به
برجهای بلندمرتبه تبدیل شد.
حســاب و کتابــش را دارید کــه در عمر
مربیگریتان چند بازیکن را کشف کردید؟
من 152بازیکن را به فوتبال ایران تحویل دادم .مربیانی بودند که از
من هم بیشتر بازیکن کشف کردند اما االن نامی از آنها برده نمیشود.
روال کشف استعدادها چگونه بود؟ واسطهها
فوتبالیســتهای جوان را معرفی میکردند یا
خودتان شخص ًا به زمینهای خاکی میرفتید و
مسابقات فوتبال را تماشا میکردید؟
یکی از کارهای مهم من این بود که مسابقات آموزشگاهی را به دقت
تماشا میکردم و مسابقات محالت که در زمینهای خاکی برگزار
میشد را هم از دست نمیدادم .آن موقع بازیکن جوان و بااستعداد
حکم طال را داشت .وقتی رضا وطنخواه مربی تیم ملی جوانان شد
بهعنوان مربی تیم ملی بزرگساالن به اردوی جوانان رفتم و 5بازیکن
ازجمله عابدزاده ،کرمانی مقدم ،مجید نامجو مطلق ،جواد زرینچه
و حمید بابازاده را برای تیم بزرگساالن انتخاب کردم .آنقدر بازیکن
جوان و بااستعداد داشــتیم که تیم ملی الف و ب را تشکیل دادیم
اما االن نمیتوانم 5بازیکن را از 4تیم اول لیگ ایران انتخاب کنم!
از بین انبوه بازیکنانی که به فوتبال ایران تحویل
دادید به کدامشان افتخار میکنید؟
بازیکنان زیادی بودند که به چند نسل تعلق داشتند؛ از جواد قراب،
ناصر سلیمی ،هادی نراقی و محمد پنجعلی گرفته تا مهدی طارمی
و آندرانیک تیموریان که او را به تیم ملی جوانان معرفی کردم.

داستان ظهور ورزشکاران دورگه ایرانی در میدانهای ورزشی از دهه20شروع شد .در آن
روزگار امیرمسعود برومند که اصالت لبنانی داشــت ،به تیم ملی فوتبال ایران دعوت شد و
دست بر قضا در نخستین بازی خود برابر ترکیه ،یک گل به ثمر رساند .همان موقع پیر کارلو،
دروازهبانی که از مهاجران لهستانی جنگ جهانی دوم در ایران بود ،پیراهن دوچرخهسواران
و تاج سابق را بر تن میکرد و یک بازی ملی با پیراهن ایران انجام داد .درخشش امیرمسعود
برومند و پیر کارلو در فوتبال ایران رســانهها را برای کشف سایر ورزشکاران دورگه ایرانی

لیتا سهیال سهی

فرید درویش

خیلیها علی دایی را کاشــف مهدی طارمی
میدانند اما با این تعاریف شــما این بازیکن را
کشف کردهاید...
مهدی طارمی وقتی 16-17ســالش بود در بوشــهر مربیگری
میکردم و پدرش دســتیار من بود .همان موقع به پدرش گفتم
این بچه فوتبالیست بزرگی میشود .من فقط تشخیص دادم که
طارمی فوتبالیست مطرحی میشود .بعدش هم در فوتبال ایران
درخشید و علی دایی برای پرسپولیس انتخابش کرد و به او میدان
داد .هیچ مربیای نمیتواند ادعا کند فالن بازیکن را من ساختم؛
ما فقط تشخیص میدهیم که فالن فوتبالیست آینده دارد .ما بنا
و معمار نیستیم که چیزی را بسازیم.
فکر میکنید حال فوتبال ایران در مقایسه با
سالهایی که شما مربیگری میکردید خوب است
یا تعریفی ندارد؟
حال فوتبال که خوب نیست چون دیگر استعداد نداریم و به قول
معروف کفگیر به ته دیگ خورده است .من بعد از کشف علی دایی،
کریم باقری و علی کریمی بازیکن نخبه دیگری ندیدم .اگر یک روز
دستور بدهند که لژیونرها را به تیم ملی دعوت نکنید تیم ملی ایران
جزو تیمهای درجه2آسیا هم نخواهد بود.
شما بهعنوان یکی از باتجربهترین مربیان ایران
برای بهبود اوضاع فعلی چه پیشنهادی دارید؟
تا وقتی نظم و ثبــات در فوتبال ایران وجــود ندارد چه کار
میشود کرد؟ باشگاه پرسپولیس در 43سال 24مدیرعامل و
استقالل 22مدیرعامل عوض کرده .در این مدت چند رئیس
فدراسیون داشتهایم؟ حرفهای محمد دادکان درباره فوتبال
را باید با طال نوشت.

که بعض ًا در گمنامی به سر میبردند به صرافت انداخت .تالش رسانهها بعد از موج مهاجرتی
دهه60به اوج رســید و در همان برهه بود که فریدون زندی بهعنوان نخســتین ورزشکار
ایرانیاالصل که وجهه بینالمللی داشت ،با یک آگهی که در یکی از روزنامههای دهه 80به
چاپ رسید وارد ایران شد .بعد از حضور فریدون زندی ،کشف و پیداکردن ستارههای دورگه
ایرانی که در ینگه دنیا مشغول زندگی هستند به مأموریت رسانههای ایرانی بدل شده اما هنوز
هم تعداد ورزشکاران دورگه ایرانی که در گمنامی بهسرمیبرند کم نیست.
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در ورزش انگلســتان ،آدام جمیلــی یــک نام
کام ً
ال آشناســت؛ بهخصوص بــرای طرفداران
دوهای سرعت که مدام مســابقات او را تعقیب
میکردند و از این جوان ایرانی بهعنوان پدیده
دوومیدانی انگلیس نام میبردند .ســریعترین
مرد انگلستان در دهه گذشته اصالت کازرونی
دارد .مادر آدام جمیلی در سالهای دهه 60از
کازرون به انگلســتان مهاجرت کــرد و در این
کشــور زندگی تازهای تشــکیل داد .این مادر
حتمــاً روزی که کازرون را بــه مقصد انگلیس
ترک میکرد نمیدانســت چند سال بعد پسر
عشق فوتبالش 100متر را در 9.97ثانیه بدود
و قهرمان مسابقات جوانان جهان شود .آدام از
8ســالگی هر کاری کرد تا وارد دنیای فوتبال
شود .پیراهن تیم نوجوانان چلسی را هم پوشید
و 7ســالی بین مســیر خانهاش در راتفورد تا
لندن در رفتوآمد بود .همزمان در مســابقات
دوومیدانی هم شرکت کرد و یکسال بعد مدال
قهرمانی نوجوانان اروپا را بر گردن انداخت .سال
2013بود که آدام از فوتبــال کنارهگیری کرد
و یک سال بعد ســریعترین مرد انگلستان شد.
شاید اگر در کازرون مانده بود باید برای گذراندن
خدمت سربازی برای تیم فوتبال فجر سپاسی
بازی میکرد اما تقدیر بهگونه دیگری برایش رقم
خورد تا حاال یکی از معروفترین ورزشــکاران
دورگه ایرانی را در فهرستمان داشته باشیم.

ورزش ســوارکاری در ایران قدمت چند هزار
ساله دارد و با تاریخ ســرزمینمان گره خورده
اما واقعیت ماجرا این است که حال سوارکاری
در ایران خوب نیست و هیچ ورزشکار نخبهای
در این رشته ورزشــی خودی نشان نمیدهد.
برای همین فدراســیون ســوارکاری به روش
تازهای متوسل شــده و برای اینکه پرچم ایران
در مسابقات بینالمللی ســوارکاری باال برود
از یک بانــوی لژیونر ایرانی اســتفاده میکند.
سهیال ســهی ،ســوارکار ایرانیاالصلی است
که ســالها در اروپا زندگی کــرده و در کنار
مســئولیت نگهداری از 4فرزنــدش با پرچم
ایران در مسابقات بینالمللی ظاهر میشود .او
20سالی میشود که در آلمان و انگلیس و از راه
آموزش ســوارکاری و مربیگری درساژ زندگی
میکند .لیتا سهیال ســهی بهعنوان نخستین
بانوی ســوارکار خاورمیانه در رشته «درساژ»
به بازیهای آسیایی 2018اعزام شد و همین
اتفاق او را در کانون توجه رسانههای بینالمللی
قرار داد .حضــور این بانوی ســوارکار در تیم
ملی ایران یک معامله دوســر سود است .با این
ترفند سهیال سهی که حدود 30سال در ورزش
سوارکاری فعالیت کرده به اوج شهرت میرسد
و فدراسیون ســوارکاری ایران هم از پرداخت
ی یک سوارکار
هزینههای گزاف برای آمادهساز 
حرفهای معاف میشود.

بیســبال در ایران یک ورزش وارداتی و تقریباً
نوظهور اســت و شــانس یک بازیکن بیسبال
که بخواهد از لیگ ایران بــه لیگهای معتبر
دنیا ترانسفر شــود محال بهنظر میرسد .فرید
درویش اما بهطــور شــگفتانگیزی در لیگ
بیســبال ژاپن به یک فوقســتاره بدل شد و
شــهرتش از فوتبالیستهای افســانهای این
کشور مثل هیده توشی ناکاتا ،کیسوکه هوندا و
شنوسکه ناکامورا بیشتر است .فرید که از پدری
ایرانی و مادری ژاپنی متولد شده با لباس تیم
ملی ژاپن در بازیهــای المپیک هم به میدان
رفته و بعد از درخشــش در لیــگ ژاپن با یک
انتقال پر ســر و صدا به لیگ آمریکا و باشــگاه
تگزاس رنجرز پیوست .بیسبالیستها در ژاپن
و آمریکا معمــوالً قراردادهایــی میبندند که
فوتبالیســتها در خواب هم نمیبینند .جوان
ایرانی -ژاپنی دنیای بیســبال هم یکی از این
قراردادهای سنگین را بست و با 60میلیون دالر
به تیم بیسبال تگزاس آمریکا رفت؛ قراردادی
که فرید درویش را گرانقیمتترین ستاره تاریخ
ورزش ایران کرد و هیچ ورزشکار ایرانی به رقمی
که او بابت بازی در تگزاس میگیرد ،نزدیک هم
نشده است .فرید درویش که در ژاپن با نام «یو
درویش» شناخته میشود با پرتاب توپ باالی
سرعت 160کیلومتر در ســاعت یکی از نوابغ
پست پیچر است.

این یــک راننده ایرانــی -کانادایی مســابقات
اتومبیلرانی اســت که با پرچم کانادا برای تیم
ویلیامز در فرمول یک مسابقه میدهد .نیکوالس
دانیــل لطیفــی ،نایبقهرمان فرمــول دو در
سال2019شــده بود و نخستین مسابقهاش در
فرمول یک را در مسابقه بزرگ اتریش2020انجام
داد .نیکوالس در ژوئن 1995در مونترال کانادا
به دنیا آمد و در نورثیورک تورنتو بزرگ شــد.
پدرش مایــکل لطیفی ،تاجــر ایرانی-کانادایی
است که مدیرعامل شرکت سوفینا فودز و مالک
یک شرکت جزایر ویرجین بریتانیا به نام نیداال
اســت .مادرش ماریلنا لطیفی یــک کانادایی-
ایتالیایی با والدین اهل سیسیل است که مؤسسان
شرکت لبنیاتی سپوتو هستند .نیکالس در سال
2009کارتینگ را در اواخر 13سالگی آغاز کرد
و در مسابقات قهرمانی کارتینگ ملی کانادا در
کالس روتاکس جونیور به مقام دوم رسید .او به
مسابقهدادن در کارتینگهای کانادا و آمریکا ادامه
داد و در سال2012قهرمان کالس روتاکس در
تور زمستانی فلوریدا شد .نیکوالس حاال نخستین
اتومبیلران ایرانی فرمول یک است .طبق اعالم
منابع مختلــف ،ارزش دارایی نیکوالس لطیفی
ن یک تا 5میلیون دالر برآورده شده است .گفته
بی 
میشود حقوق او برای فصل 2020فرمول یک در
تیم ویلیامز یک میلیون دالر بوده است که در نوع
خودش رقم جالبی محسوب میشود.

مهیــار کــه در دنیــای بوکس به «تایســون
کوچولــو» معــروف اســت ،بین ســالهای
2003تا 2006قهرمان دسته خروسوزنهای
جهان بود تــا اینکه عنــوان قهرمانی جهان را
به «ســیتچاتچاوال» بوکسور مشهور تایلندی
واگذار کرد .او تا 11سالگی در بم زندگی میکرد
و بعد از وقوع زلزله ویرانگر بم به اتفاق عمهاش
به فرانسه رفت .در پاریس با محمد بناما ،یکی
از بهترین مربیهای بوکس اروپا آشــنا شد و
مسیر زندگیاش به کلی تغییر کرد .او 17سال
بعد از مهاجرت و در سال1382برای همدردی
و کمک به بازماندگان زلزله بــم به ایران آمد.
مهیار درباره ماجرای بوکسورشدنش میگوید:
«عمهام مخالف ورزش بوکس بود .همسایه ما
معلم ورزش بود و در ســالن آپارتمانش به من
آموزش مــیداد .بعد از مدتی گفــت تو دیگر
باید به باشــگاه بروی و دیگر نمیشــود اینجا
تمرین کنــی .من به عمــهام گفتم میخواهم
دنبال بوکس بروم راضی نبــود و گفت باید با
پدرت صحبت کنی .وقتی تلفنی به پدرم گفتم
تلفن را قطع کرد .من هم 3ماه به 18سالگیام
مانده بود که باالخره بوکس را شــروع کردم».
او حاال به حــدی در ورزش فرانســه اعتبار و
مقبولیت دارد کــه وزیر ورزش فرانســه از او
خواسته برای احیای این ورزش در این کشور
برنامهریزی کند.

دریبل
فوتبال در بسیاری از جوامع پیشرفته
صرفاً یک ورزش سرگرمکننده نیست؛
یعنی روزگاری که عدهای به استادیوم
میرفتند و برای تیم محبوبشان هورا
میکشیدند سپری شده و فوتبال به
یک پدیده اجتماعی بدل شده است.
مجموعهمستند10قسمتی«دریبل»
با چنین دیدگاهی ســاخته شده و از
زوایای مختلــف اجتماعی ،تاریخی،
فرهنگی و ...به بررسی ورزش جذاب
و پرطرفدار فوتبال میپردازد .دریبل
به ابعاد مختلف سیاسی ،اجتماعی،
اقتصــادی و فرهنگی فوتبــال نگاه
متفاوتی دارد و این نظریه را زیرذرهبین
میبرد کــه فوتبال در بســیاری از
معادالت اجتماعی و حتی اقتصادی
نقش پررنگی ایفا میکند و بیدلیل
نیست که در کشورهای رو به توسعه
از آن بهعنوان یک صنعت پولساز نام
میبرند .اگر میخواهید فوتبال را از
زاویهای متفاوت ببینید تماشای این
مستند را از دست ندهید.

کتاب

دوباره فوتبال
الســاندرو دل پیــرو یکــی از
تأثیرگذارتریــن فوتبالیســتهای
معاصر بود و بهعنــوان یک مهاجم
خالق در کنار بازیکنانی چون زیدان
و باجو حضور داشت .دل پیرو همه
افتخارات را تجربه کرد؛ از قهرمانی
در لیگ قهرمانان  ،1996جام بین
قارهای و فتح 8اسکودتو با یوونتوس
تا قهرمانی در جام جهانی 2006با
تیم ملی ایتالیــا .او 796بازی برای
یوونتــوس و تیم ملی انجــام داد و
316گل بــه ثمر رســاند .دل پیرو
با نوشــتن کتاب «دوباره فوتبال»
تالش میکند ســایه روشــنهای
زندگی ورزشیاش را برای مخاطب
شــرح بدهد .او در این کتاب درباره
تصمیمش برای بازی در ســیدنی
بعد از وداع بــا یوونتوس صحبت و
اعتراف میکند با اینکه پیشنهادهاي
خوبی از ایتالیا و تیمهای اروپایی و
آمریکای جنوبی داشــت به سیدنی
رفت تا برای آخرین بار یک چالش
جدی را در فوتبال تجربه کند.

فیلم

طعم یک رؤیا
کمتر پیــش میآید کــه فیلمی از
سینمای صربستان در فستیوالهای
بینالمللی جایزه بگیرد و نظر منتقدان
را جلب کند امــا این فیلــم به این
موفقیت بزرگ دست پیدا کرد« .طعم
یک رؤیا» ،داستان اعضای تیم فوتبال
صربستان است که تصمیم میگیرند
رؤیایشان را دنبال کنند؛ رؤیای آنها
پیوستن به نخستین دوره جام جهانی
بود که سال1930در اروگوئه برگزار
شــد .بازیکنان صرب به این واقعیت
پی بردند که با صعود به جامجهانی
مونتــه ویدئو فرصت بدلشــدن به
قهرمانان ملــی را پیــدا میکنند و
برای ایــن هــدف میجنگیدند .در
طول فیلــم ،مخاطــب آرام آرام با
ســتارههای این تیــم ،ویژگیها و
زندگیشــان آشنا میشــود .فیلم
طعم یکرؤیا در سال2010ساخته
شد و در سال2012به نمایندگی از
کشور صربستان ،در بخش نامزدی
بهترین فیلم غیرانگلیســی جایزه
اسکار حضور یافت.

بستهپیشنهادی
کتاب
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یکی از نزدیکترین آبشارهای اطراف تهران که طبیعت زیبایی دارد
آبشار سنگان است

سمفونیدلنشینآبوسنگ
بازاریابــی در ســفر و
گردشگری
رقابت بر سر گردشــگری در دنیا
با شــدت و قدرت زیادی در حال
انجام اســت .هر روز روشی جدید
برای جذب گردشــگر در گوشه و
کنار این دنیا ابداع میشود و گاهی
این روشها با استقبال زیاد روبهرو
و گاهی با شکست مواجه میشود.
حتی بسیاری از دولتها هم برای
این چرخــه و رقابــت وارد عمل
شدهاند و از طریق روشهای مدرن
بازاریابی و جذب مخاطب به کسب
سودهای جذاب از این صنعت روی
آوردهاند .کتاب «بازاریابی در سفر
و گردشــگری» یکی از کتابهای
نســبتاً جدید در این حوزه است
که بــه عالقهمندان بــه صنعت
گردشگری کمک میکند تا حین
ســفر به مناطق مختلــف ،با راه و
روشهای متنوعی کــه برای این
صنعت وجود دارد هم آشنا شوند و
از طریق امکانات و خدمات متنوع
مشتریان جدیدی را جذب کنند.

فیلم

كاربــردی كــه ممكــن اســت در ســفرها كاربــرد

درختها و باغها و سرسبزی این منطقه زبانزد است و کمتر
کسی میتواند نسبت به این طبیعت زیبا و جذاب بیتفاوت
باشد یا خردهای به آن بگیرد .مسیری که باید از محل پارک
خودرو تا پای آبشــار طی کنید حدود 5کیلومتر است که با
سرعت حرکت متوسط حدود 2-3ســاعت زمان نیاز دارد.
این مسیر بین کوهنوردان و عالقهمندان به طبیعت یکی از
جذابترین مسیرها بین کوچهباغهای اطراف تهران است
که طرفداران زیــادی دارد .گذر از کنــار رودخانه ،باغهای
میوه ،درختان سربهفلک کشیده و کوچهباغهای چشمنواز از
مهمترین جذابیتهای این مسیر است .شیب رسیدن به آبشار
سنگان در بیشتر راه متوسط و کم است و تنها در قسمتهای
کوتاهی از مسیر کمی تندتر از حالت عادی میشود که این
نشانه نزدیکشدن به پای آبشار است .پس از طیکردن این
شیبهای نسبتاً تندتر چشــمتان به آبشاری میخورد که
بیش از 30متر ارتفاع دارد و با شدت و قدرت داخل حوضچه
پاییندست میریزد .به این قسمت از سفرتان که رسیدید،
یک گوشه دنج پیدا کنید و بنشینید و روحتان را با این هوا و
لطافتی که از رطوبت آب بهصورتتان میخورد جال بدهید.

راهی که به سنگان میرسد

درباره سنگان
آبشار سنگان در روستایی به همین نام قرار دارد و برای رسیدن پای این آبشار عالوه بر پیادهروی
باید از دل روستا هم عبور کنید .روستای ســنگان از توابع بخش کن در دل کوههای البرز و در
قسمت شمالغربی تهران قرار دارد .این آبشار و این منطقه از طبیعت منحصر به فرد و زیبایی
ی است کمی برنامهریزی و ساعت رفتوآمدتان را
بهره میبرد که برای رسیدن به آن فقط کاف 
مدیریت کنید .بهدلیل فاصله کم این منطقه با شهر تهران افراد زیادی هستند که در لحظه ،هوس
کوهنوردی و نوشیدن یک لیوان چای ،پای آبشار به سرشان میزند و راهی این منطقه میشوند.
برای رسیدن به آبشار سنگان به سمت بلوار کوهسار و پس از آن روستاي سولقان حرکت کنید و
با پیمودن حدود 10کیلومتر ،تابلوی سنگان قابل مشاهده است .روستای سنگان از 2بخش باال
و پایین تشکیل شده که اگر هدفتان مسیر آبشار است ،به سمت سنگان باال حرکت کنید .در
ابتدای ورودی روستا ،بخشداری سنگان برای ارائه خدمات رفاهی به مسافران مبلغی را بهعنوان
ورودی دریافت میکند که اگر با خودروی شخصی تمایل دارید از داخل روستا رد شوید ،باید آن
را پرداخت کنید .منطقه سنگان سابقه تاریخی زیادی دارد و بیش از 500سال عمر آن را تخمین
زدهاند .روستا و آبشار سنگان عالوه بر اینکه در روزهای گرم سال پذیرای مسافران زیادی است،
در زمستان هم عده زیادی را به سمت خود جذب میکند .جذابیت آبشار سنگان عمدتاً به مسیر
زیبا و پرفراز و نشیب آن است که در هر فصلی زیبا و چشمنواز است و عالوه بر آن خود آبشار هم که
در همه سال دیدنیاست .در تابستان برای فرار از گرما و در زمستان نشستن در کنار قندیلهای
یخی ،جزو جدانشدنی این منطقه و آبشار است.

آبشارهای اطراف تهران ،مهمترین تفرجگاههای آخر هفته در این
روزهای گرم هستند

به تماشای سقوط آبها

كوتــاه و مختصــری از برخــی نــكات كلیــدی و

خودتان بهتــر از هر کســی میدانید که برای مســیرهای
پیادهروی باید تجهیزات متناســب با آن را هم همراه داشته
باشید .درست است که میتوانید درلحظه تصمیم بگیرید و با
همکاران و دوستان راهی این آبشار در دو قدمی تهران شوید
اما این را هم بدانید که لباس و کفش رسمی ،مناسب رفتن به
آبشار سنگان نیست .سعی کنید لباس راحت به همراه کفش
مناسب در ماشینتان بگذارید تا اگر روزی هوای رفتن به این
آبشار یا محیطهای اینچنینی به سرتان زد ،در لحظه بتوانید
تصمیم بگیرید .آبشار سنگان در انتهای یک مسیر طوالنی
قرار دارد و در پایین آن هیچگونه امکانات رفاهی و گردشگری
خاصی وجود ندارد ،پس حتماً از داخل روستا یا تهران هر آنچه
مورد نیاز دارید را تهیه کنید و همراه داشــته باشید .از دیگر
وسایلی که در این مسیر نبودنش ملموس خواهد بود ،عینک و
کاله آفتابگیر است که همراه داشته باشید .هر زمانی و ساعتی
که به آبشار سنگان برسید ،خواهید دید که عدهای پای این
آبشار اتراق و تجهیزات کمپ برپا کردهاند .این منطقه برای این
منظور هم بسیار مناسب است و اگر تمایل دارید شب را در کنار
آبشار سنگان بگذرانید ،عالوه بر اینکه تجهیزات و موادغذایی
مناســب را با خودتان برمیدارید ،از شــب ماندن بهصورت
انفرادی در این منطقه خودداری کنید.

داشــته باشــد ارائه بدهیم؛ پس اگر اهل ســفر

هستید دیدن این ستون را از دست ندهید.

کوهنوردی

دیدنیهای منطقه
در اطراف روستا و آبشار سنگان چندین جاذبه دیدنی وجود
دارد که بهتر است ســری به آنها هم بزنید و از تماشای آنها
نهایت لــذت را ببرید؛ دیدنیهایی مثل غــار بیوکآقا ،قله
پهنهحصار ،روســتای مزرا ،چنار هزارساله و چندين جاذبه
دیگر به چشم میخورد که دیدنشان خالی از لطف نیست.
غار بیوکآقا غاری دستســاز است که حدود  ۵۰سال قبل
توسط شــخصی به نام آقا بیوک در کنار آبشار حفر شده و
امروزه جزو جاذبههای زیبای آبشار سنگان محسوب میشود.
آقابیوک که فردی ترکزبان بوده در مورد مشقات کندن کوه
و ایجاد این غار عنوان کرده که برای کندن غار تعداد ۷۵عدد
قلم فوالدی را مصرف كرده و این قلمهای فوالدی در زمان
کندن کوه از بین رفتهاند .قله پهنهحصار هم قلهای است که
به پهنهسار نیز شــهرت دارد و در زبان محلی به این منطقه
پهنهسار گفته میشود .این دشت یکی از بکرترین و زیباترین
مناطق البرز در حوالی تهران است و دارای طبیعتی بسیار
زیباست .پهنهحصار پهنه سبزی است که در آن امامزادهای به
نام بیبی قمر مدفون است و در کنار مرقد امامزاده بیبیقمر،
اتاقکی برای استراحت کوهنوردان ساخته شده است.

چنار هزار ساله
روســتای مزرا یکی از روستاهای بســیار کوچک
سنگان اســت که محل دفن امامزاده عقیل است.
روســتای مزرا دارای چند واحد مسکونی و باغاتی
اســت که در مجموع بیش از 50هزار متر نبوده اما
دارای زیباییهای خاص و منحصر به فردی اســت.
روستای مزرا در گذشــته دارای جمعیت بیشتری
بوده ،اما پس از رسیدن امکانات شهری به سولقان،
اهالی مزرا غالباً به سولقان مهاجرت کردهاند و از همان
زمان نیز ساکن سولقان شدهاند .همچنین یکی از آثار
ثبت شده در فهرست آثار ملی طبیعی ایران ،درخت
چنار هزارساله امامزاده قاسم است .این درخت چنار
کهنسال از زیباترین درختان چنار تهران است که
دارای تنهای چند شاخه است .درخت چنار هزارساله
طی سالیان دراز عمر خود ،تنه اصلی را از دست داده و
تنههای فرعی این درخت که خود هر کدام درختانی
با قطر بیش از 2متر هستند تبدیل شده است .این
موضوع میتواند قدمت این چنار و روستای سنگان را
از آنچه هست ،بسیار باالتر نشان بدهد.

بسیار تأکید شده که طبیعت درمانگر است و درمان همه دردهای روحی و روانی طبیعت است .کم نیستند پزشکانی که قبل از تجویز هر نوع دارو و
درمان ،به بیمار تأکید میکنند که باید از هیاهو و استرس دور بشوید و به سمت طبیعت بروید .در شرایط زندگی امروز حتی اگر بیماری و مشکل خاصی
هم نداشته باشیم ،باز هم طبیعت میتواند افکار و خستگیهای ناشی از روزمرگیها را از تن بیرون کند و شرایط ایدهآلتری برای روزهای کاری بهوجود
بیاورد .حال که صحبت از طبیعت و بازآفرینی قوای روحی و جسمی شد ،سری زدهایم به چند آبشار زیبا و البته نزدیک به شهر تهران که در این روزهای
پرهیاهو و البته بسیار گرم تابستانی ،حسابی میتواند حالمان را دگرگون کند.

آبشار یخی آبنیک فشم در روستای آبنیک قرار دارد .این چشمه عالوه بر آب تمیز و گوارایی که دارد از خواص درمانی
فراوانی هم برخوردار است .روســتای آبنیک که این آبشــار در آن قرار دارد ،بعد از اللون و در مسیر گرمابدر قرار گرفته
آبشار
است .موقعیت مکانی این آبشار در انتهای دره آبنیک و در مجاورت با یک تنگه بسیار زیباست که افراد زیادی در این منطقه
آبنیک
زمستانها یخنوردی و تابستانها سنگنوردی را تجربه میکنند .اهالی روستای آبنیک به افرادی تنومند و خوشقامت معروف
هستند و دلیل آن هم عالقه شدید آنها به کوهنوردی و باالرفتن از ارتفاعات این منطقه است .اگر اهل کوهپیمایی باشید ،منطقهای
بسیار زیبا و دیدنی به نام آبشار تلخاب هم در نزدیکی این آبشار وجود دارد که با حدود3ساعت کوهپیمایی میتوانید به آن دسترسی داشته باشيد و از آن
هم دیدن کنید .هنگامی که کوهپیمایی خود را از روستای آبنیک شروع کنید ،میتوانید دشت جانسون را هم در مسیر مشاهده کنید .در این دشت
تعدادی چشمه و همچنین یک سرچشمه بزرگ دائمی هم وجود دارد که بر زیبایی این منطقه افزودهاست .در فصل بهار و اوایل تابستان در دامنه
کوههای این منطقه قارچهای خوراکی و همچنین گیاهانی چون سیرک ،والک و ترهکوهی به وفور قابل مشاهده است که عالوه بر زیبایی ،بوی
خوشی هم به طبیعت افزوده است.
این آبشار یکی از جاذبههای طبیعی در استان تهران است که به بلندترین آبشار این منطقه نیز معروف است .آبشار کلوگان
ارتفاعی حدود  ۳۰تا ۴۰متر دارد و شبیه به یک آبشار دوطبقه است .یک ســکو در وسط آبشار وجود دارد و در پایین آن
آبشار
هم حوضچههای کوچکی ایجاد شده که برای آبتنی در فصلهای گرم سال بسیار مناسب هستند .آبشار کلوگان در انتهای
کلوگان
یک دره بسیار زیبا در مسیری روستایی به همین نام قرار دارد که برای دسترســی به آن باید ابتدا خودتان را به این روستای
دیدنی و زیبا برسانید و پس از طیکردن دشتهای سبز و پر از گل به این آبشار خواهید رسید .معموالً در فصل بهار اوج شکوه و
زیبایی این آبشار است و رفتهرفته با گرمترشدن هوا ،حجم خروجی آب آن هم کمتر میشود .البته حتی در اواسط تابستان هم آبشار کلوگان بسیار زیبا
و چشمنواز است و به نسبت روزهای داغ تابستانی ،هوا در کنار آن بسیار خنک و مطبوع است .برای رفتن به سمت این آبشار بهتر است چند نکته مهم
را درنظر بگیرید؛ اهالی این روستا نسبت به مزاحمتهایی که برخی از گردشــگران برای آنها ایجاد کردهاند ،ناراضی هستند و از اینرو تابلوهایی را
هم با همین مضمون در ورودی روستا نصب کردهاند .همچنین مورد بعدی که باید رعایت کنید ،جای پارک خودرو است که مطمئن شوید برای
هیچکدام از اهالی مزاحمتی ایجاد نکرده باشد.
روستای شکراب یکی از روستاهای خوش آب و هوا و نزدیک به تهران است که در فاصله کمی از روستای آهار قرار دارد
که بدون شک معروفترین جاذبه طبیعی این روستا ،آبشار شکراب است .البته که امامزاده ۸۰۰ساله این روستا نیز در کنار
آبشار
کوچهباغها و طبیعت زیبای آن ،از دیگر جاذبههای گردشگری روستاي شکراب به شمار میرود .این آبشار یکی از زیباترین
شکراب
آبشارهای استان تهران در بخش رودبار قصران شمیرانات است که برای رفتن به سمت آن ابتدا باید خود را به روستاي زیبا آهار
برسانید و سپس آماده ماجراجویی حدودا ً  ۲ساعته شوید .مسیر بین آهار تا آبشار شکراب مسیری نسبتاً طوالنی است و بسته به
توانایی شما ،بین  ۲تا  ۳ساعت زمان نیاز دارد که پیشنهاد میکنیم با امکانات و تجهیزات الزم پای در این مسیر بگذارید .مسیر رسیدن به آبشار شکراب
پستی و بلندیهای زیادی دارد ،به همینخاطر کفش مناسب طبیعتگردی از ضروریات سفر به این منطقه است .حتی ممکن است در طول مسیر با
مسافرانی که بهدلیل نداشتن کفش مناسب تصمیم به بازگشت گرفتهاند هم برخورد کنید .لباس مناسب طبیعتگردی هم از دیگر موارد مهم برای
رفتن به سمت آبشار شکراب است که البته بهتر است لباس اضافی هم همراه داشته باشید؛ زیرا ممکن است در انتهای مسیر هوس کنید تنی به
آب بزنید و به این لباسهای اضافی نیاز پیدا کنید.

نگین دارآباد

شمال شرق تهران و منطقه شمیران ،هر هفته پذیرای تعداد زیادی از گردشگران و عالقهمندان به طبیعت است .عالوه بر
اینکه روزهای پایانی هفته این آبشار طرفداران زیادی دارد ،بین هفته هم کم نیستند کسانی که به سمت این آبشار حرکت
میکنند و ساعتهایی را به تماشای آن مینشینند .میزان بارشهای آسمانی رابطه مستقیمی با زیبایی و پرآبی آبشار دارد
اما اگر در روزهای گرم سال و اواخر تابستان هم به آبشــار غالک بروید ،باز هم بینصیب نخواهید ماند و حسابی از سردی آب
و هوای پای آبشار شوکه خواهید شد .برای رفتن به سمت این آبشار تابلوهایی در ابتدای مسیر نصب شده که از شما میخواهد
با انجام حرکتهای کششی ،بدنتان را کمی گرم کنید و آماده شیب تند ابتدای مسیر شوید .پس از پیمودن مسافتی با شیب تند به منطقه مسطحی
میرسید که یک رستوران و دکه کوچک ،مایحتاج شما را فراهم میکند و میتوانيد مقداری استراحت کنید .در کنار این رستوران و در میان درهای
عمیق نخستین آبشار این مسیر به نام آبشــار غالک خودنمایی میکند که مقصد بسیاری از طبیعتدوستان است .این آبشار حتی از دور نیز زیبا و
انگشتنماست و پس از گذشتن از دره درازش و چند پیچ و خم کوتاه به صدای آب نزدیک میشوید .در اطراف آبشار معموالً با گروههایی برخورد
میکنید که برای اردو و یا تفریح به این محل آمدهاند.

آبشار
غالک

هر انســانی در زندگی به یک ورزش
خاص عالقه دارد و همیشه خود را در
آن شــرایط تصور میکند .اما گاهی
این عالقه در حد همــان دنبالکردن
ورزشکاران آن رشته و پیگیری اخبار
باقی میماند و هیچ وقت فرد این فرصت
را بهخود برای قدمگذاشتن در آن رشته
نمیدهد .یکی از رشــتههای ورزشی
پرطرفدار که عالقهمندان زیادی هم
دارد ،کوهنوردی و صخرهنوردی است
که البته تعداد کمی پا در مســیر این
عالقه میگذارند و بهصورت حرفهای
آن را دنبال میکنند .برای ما که فقط از
روی عالقه و تفریح سراغ کوه و صخره
میرویم رعایت برخی اصول و شرایط
الزامی است تا دچار حادثه نشده و از
تکتک دقایق حداکثر بهره را ببریم.

بررسی مسیر
قبل از پا گذاشتن در هر مسیری بهصورت
کامــل و جامــع آن را بررســی و حتی
مکانهای اســتراحت و احیاناً اقامتی را
مشخص کنید.

کفش
هر مسیری کفش متناسب بهخود را نیاز
دارد .کوههــای صخرهای با مســیرهای
کوهســتانی آبرو کفــش و تجهیزاتش
کام ً
ال متفاوت است.

لباس
لباس مناســب با نوع مســیر در کیفیت
رفتوآمد شما تأثیر مستقیم دارد .سرما،
گرما ،آفتاب و بارندگی نیازهای متفاوتی
دارد که باید از قبل آماده کنید.

تجهیزات اضافی
سعی کنید مجهز وارد مسیر بشوید .کاله،
عینــک ،ضدآفتاب ،کرمهای حشــرات،
چوبهدســتی ،لباس اضافی و بســیاری
دیگر از این مــوارد الزمه هر راهپیمایی و
کوهنوردی است.

آب
حتی اگر مســیری که میروید رودخانه
دارد ،بازهم آب سالم همراه داشته باشید .تا
از چشمه و کیفیت آب آشامیدنی مطمئن
نشدید از آن استفاده نکنید و ننوشید.

غذا
وعدههــای غذایی که قرار اســت در این
مسیر باشید را محاسبه کنید و به میزان
کافی غذای الزم را همراهتــان ببرید .در
کوه و دشت برای افراد مبتدی معموالً هیچ
غذای خوراکیاي وجود ندارد.

رهبر تیم

سخت اما جذاب

زورخانه نیروی یزدان
زورخانــه ،مکانــی بــرای ورزش
باستانی در ایران بوده و هست که
آداب و قوانین خاص خود را دارد و
بیشتر در کوچه پسکوچههای شهر
ساخته میشد و ساخته میشود.
در ورودی زورخانــه کوچکتر از
درهای معمولی اســت تــا افراد با
حالت خضوع از آن عبــور کنند و
ســقف زورخانه بلنــد و گنبدی
شــکل ،شــبیه معابد و مســاجد
اســت .زورخانه نیروی یــزدان از
زورخانههای قدیمی شــهر تهران
با بیش از 100سال قدمت است که
به تازگی مورد بازسازی قرار گرفته
است .مؤسس این زورخانه مرحوم
مرشد علی قدرخان بوده و اکنون
سیروس قدرخان مسئولیت اداره
آن را برعهده دارد .ایــن زورخانه
بهدلیل فرسودگی شرایط مناسبی
نداشت و پس از 2سال تعطیلی به
کلی احیا شده است .در این زورخانه
بزرگانی نظیر جهان پهلوان تختی
رفتوآمد داشتند.

در دنیایی که ما زندگی میکنیم ،طبیعت هدیهای
ارزشمندازسمتخداوندبرایهمهانسانهاست.
این هدیه خدادادی بهصورت یکسان در دسترس
همهقرارداردواینکهچطورماازآناستفادهکنیم
برمیگردد بهخودمان و همتی که برای رسیدن
مجتبییارزمان
به این طبیعت خرج میکنیــم .هرچند برخی
از انســانها ناعادالنه حق برخی دیگر را ضایع
کردهاند اما باز هم این طبیعت زیبا و منحصر بهفرد بهقدری گسترانیده شده
که برای همه قابل استفاده باشد .یکی از این زیباییهای طبیعی که در دل هر
طبیعتی مانند نگین خروشان میدرخشد ،آبشارها هستند که هرکدام و با
هر شکل و شمایلی زیبا و چشمنوازند .آبشارها ،گونهها و مدلهای مختلف و
متنوعی دارند؛ بعضی از آنها فصلی و برخی دیگر دائمی هستند .آبشارهای
فصلی معموالً با میزان بارندگیها رابطه مستقیم دارند اما آبشارهای دائمی،
بهدلیلوجودمنابعغنیدرسرچشمههامعموالًدرهمهسالخروشانوفعال
هستند .هرچند ممکن است در میانههای تابستان خروجی آنها پایینتر از
دیگر فصلها باشد اما هرگز خاموش نمیشوند .بسیاری از این آبشارهای
دائمی به همان اندازه که در روزهای گرم سال طرفدار دارند و فعالند ،در
زمستانهاهمباتوجهبهیخزدنقسمتهاییازآنها،جلوهایخاصومتفاوت
بهخود میگیرند که دیدنشان هر بینندهای را محو خود میکند .یکی از این
آبشارهای بسیار زیبا که در همه سال دیدن آن بهشدت توصیه میشود
آبشار سنگان در نزدیکی شهر تهران است.

استوار همچون کوه

گردشگری

در مسیر آبشار

در این ســتون قصد داریــم هر هفتــه اطالعات

آبشاریبرایهمهفصلها

در بروژ
افراد زیادی هستند که برای دیدن
فیلم ،معیارهایی را برای خودشان
قرار دادهاند و براساس آنها نسبت
به انتخاب فیلم مورد عالقهشــان
اقدام میکنند .مالک این انتخابها
میتواند گاهی بازیگران ،کارگردان،
ژانر فیلم و یا حتی سال تولید باشد.
فیلم «در بــروژ» یک فیلم کمدی
از نوع سیاه است که اتفاقات ریز و
درشت زیادی در آن رقم میخورد.
خالصه داســتان این فیلم به این
صورت اســت که چند خالفکار به
دستور رئیسشان مجبور به انجام
سفر به شهری تاریخی میشوند و در
آنجا با مشکالت متعددی در انجام
ماموریتشــان روبهرو میشوند.
جذابیتهای خاصی که در این فیلم
به نمایش گذاشته شده ممکن است
میل به سفر به بروژ را در مخاطب
زنده کند و بیننده را برای قدمزدن
در بافت قدیمی این شهر و تماشای
اماکن تاریخی آن وسوسه کند.

دانستنیهای
سفر

از همان لحظه اول یکــی از اعضای تیم،
رهبری افراد را بهعهده بگیرد و تمام اعضا
متعهد شــوند که از او پیــروی میکنند.
رهبر باید سرعت ،زمان و مکان توقف و هر
موردی که نیاز است را از قبل برنامهریزی
و براساس آن ،تیم را هدایت کند.

عالمتگذاری
در مســیرهایی که برای نخســتین بار
قــدم میگذاریــد حتماً راه برگشــت را
عالمتگــذاری کنید تا دچــار خطای
مسیرهای مشابه نشوید.

تنظیم زمان
یکی از مهمترین مواردی که در پیادهرویها
باید به آن پایبند باشید ،زمان است .ساعت
رفتوبرگشــت و مدیریت آن در کیفیت
کوهپیمایی نقش حیاتی ایفا میکند.

یکشنبهداغکشتی

در مسابقات انتخابی تیم ملی ،ستارههایی
چون یزدانی ،قاسمپور و زارع به مصاف
حریفان مدعی میروند
20

گالتیه؛ مدیر پروژه پاریس
سرمربی جدید نیمار را میخواهد،
سیستم را به3دفاع تغییر میدهد و
اقتصادی بازی نخواهد كرد
19

مهاجرت معکوس

موج بازگشت لژیونرها به لیگ برتر ،به شوق
دیدهشدن و حضور در تیم ملی .محبی
تازهترین نمونه برای این اتفاق است

تیتر یک

غول کش!
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روز مانده تا
جام جهانی

روز مانده تا
لیگبرتر
پخش زنده

لیگ ملتهای والیبال

تیم
این
را

میخواستیـم

تيم ملي واليبال ايران با نمايشي
شگفتانگيز و غيرمنتظره
لهستان را در خانهاش شکست
داد و اميدها را براي صعود به
مرحله بعد بيشتر کرد

ایران

16:30

ایتالیا

برنامه بازی

لیگ ملتهای والیبال

جمعه  17تیر 1401

ایران

19:30
اسلوونی

شنبه  18تیر 1401

صربستان
19:30

ایران

جامجهانی -افتتاحیه

دوشنبه  30آبان 1401

13:30

هلند

سنگال

جامجهانی -گروه B

دوشنبه  30آبان 1401

16:30

ایران

انگلیس

جمعه  4آذر 1401

ایران

ولز

13:30

سه شنبه  8آذر 1401

آمریکا

22:30

ایران

شگفتی؛ ایران و لهســتان هر دو در بازی اول از
هفته ســوم لیگ ملتهای والیبال شگفتیساز
ی و لهستانیها با شکست!
شدند؛ ایرانیها با پیروز 
نه خوشبینترین ایرانــی انتظار پیروزی از تیم
ملی در بازی با لهستان را داشت و نه بدبینترین
لهستانی پیشبینی باخت تیمش را میکرد.
این نخستین بار نیست که والیبال ایران لهستان
را شکست میدهد .در 25بازی قبلی 2تیم ،ایران
در 9بازی برنده بوده .اما پیروزی دهم در شرایط
خاصتری بهدست آمد .تفاوت ایران و لهستان در
تعداد مدالهایی است که لهستان از بازیهای
المپیک ،قهرمانی جهان و از همین لیگ ملتها
دارد .تفاوت در تعداد بازیکنانی است که لهستان
در لیگهای معتبر جهان دارد ،در تعداد بازیکنان
نامی و ...با درنظر گرفتن این تفاوتهاســت که
پیروزیهای ایران در مقابل این تیم همیشه برای
طرفداران والیبال خوشــایندتر از پیروزیهای
دیگر اســت ولی این پیروزی به 2دلیل اهمیت
بیشتری دارد .بازی سهشنبه در سالن گدانسک
لهستان برگزار شد ،ســالنی پر از تماشاگر .دوم
اینکه تیم ایران با تغییراتی که داشــت ،شروع
خوبی در لیگ امسال نداشت .هر چند تیم ملی
قبل از بازی با لهستان از 8بازی 4بازی را برده و در
شروع هفته دوم صدرنشین آن هفته یعنی آمریکا
را شکست داده بود ،با این حال تیم قابل اعتمادی
نبود .شکست مقابل ژاپن و بازیهای نهچندان
دلچسب هفته اول و شکستهای یکی در میان
در هفته دوم ،این ذهنیت را ایجاد کرده بود که
تیم در هفته ســوم کار سختی دارد ،بهخصوص
در بازی اول با لهســتان که بعد از فرانسه ،تیم
دوم جدول بود .اما سهشنبهشب بازیکنان همه
را غافلگیر کردند .بازی با شکست ایران در ست
اول شروع شــد .تا نیمههای ست دوم امیدی به
پیروزی تیم نبود ولی از همان شــروع میشــد
گفت که بازیکنان با پختگی بیشــتری به زمین
آمدهاند .سرویسها بهتر از بازیهای قبل شد،
سرعتیزنها بازی بهتری به نمایش گذاشتند
و «دریافت» که نقطهضعف همیشگی بود ،نقطه
قوت تیم شــد .در این بازی میشد به تکتک
بازیکنان نمره قبولــی داد ،از میالد عبادیپور
کاپیتان گرفته تــا محمدرضا حضرتپور لیبرو.
چه اصلیها و چــه تعویضیها در مقابل نامهای
بزرگ لهســتان درخشــیدند .حتی فنیها به
کادر فنی ایران هم نمره بیشــتری از کادر فنی
لهســتان دادند .بهروز عطایی و دستیارانش هر
چند با نقدهایــی همراه بودنــد بهخصوص در
ست دوم و زمانی که لهستان 7امتیاز جلو افتاد
و انتظار بیشــتری از مربیان میرفت ولی با این
حال عملکرد آنها بیشتر مورد تأیید بود تا گربیچ.
صحبتهای گربیچ بعد از باخت تیمش هم خیلی
حرفهای بهنظر نمیرسید« :گاهی اوقات تیمی
که در جدول از حریف پایینتر است و شاید این
امکان را نداشته باشد که به مرحله نهایی صعود
کند ،با تمام رویاهای خود بازی میکند و اینرؤیا
انگیزه فوقالعادهای بــه بازیکنان میدهد ».این
حرفهای او شاید به واقعیت نزدیک باشد اما برای
مربی تیم بازنده بیشتر شبیه توجیه است .گربیچ
در این بازی ترکیبش را تغییر داده بود ،ترکیبی
که جواب نداد و او را مجبور به اعتراف کرد« :این
مسابقه درس والیبالی به من داد که باید بازیکنان
را بهتر بشناسم .وقتی حریف خوب بازی میکند
ما هم باید به خوب بازی کردن ادامه دهیم ».این
نخستین بازی تیم ملی لهســتان با مربیگری
گربیچ مقابل تماشاگران خودشان بود.
انتخاب ســتاره بین بازیکنان ایران سخت بود.
امیرحسین اسفندیار ،هم با دریافتهای خوبی
که داشت دل هواداران را برد ،هم سرویسهای
خوبی زد و هــم اینکه بیشــتر از همه بازیکنان
امتیاز گرفت؛ 21امتیاز .میــاد عبادیپور هم
بهترین چهــره زمین بود .او بــا مدیریت داخل
زمیــن ،دریافتها و ســرویسهایش حریف را
آزار داد .امین اســماعیلنژاد که از شروع لیگ
یکی از بهترینهای تیم ایران بوده و در بیشــتر
با زیها امتیازآورترین ،در بازی با لهستان نمایش
بینظیری داشت .چهکسی تصور میکرد روزی
در ســت پنجم بازی ایران و لهســتان ،تابلوی
امتیازات ،نتیجه 2-12را به نفع ایران نشان دهد.
در این 10امتیاز اســماعیلنژاد از خط سرویس
تکان نخورده بود .امیرحســین توخته و مهدی
جلوه ،سرعتیزنهای ایران هم بهتر از بازیهای
قبل بودند .عملکرد محمدطاهر وادی پاســور
تیم هم قابلقبــول بــود .او در جاهایی که نیاز
بود به بازی ســرعت داد و این هوشــمندیاش
دلگرمکننده بود.
آمار بازی میگوید لهســتان در همه فاکتورها
نســبت به ایران برتری داشــت .در حمله آنها
60امتیاز گرفتند و ایــران 56؛ آنها 12امتیاز از
دفاع داشــتند و ایران 5امتیاز؛ همچنین امتیاز
آنها از ســرویس 10بود و امتیاز ایران  .9اما در
اشتباهات ،لهستان بیشتر از ایران امتیاز از دست
داد .ایران 22اشتباه داشت و لهستان 41اشتباه.
بعضیها پیروزی ایران را نتیجه همین اشتباهات
لهستان میدانند.
بازی اول تمام شــد و ایران 3بازی مهم دیگر در
پیش دارد .ایران امشــب با ایتالیــا بازی میکند
که ظهر دیروز در صدر جدول بود .صربســتان و
اسلوونی هم حریفان بعدی هستند؛ 3بازی سنگین
بعد از یک پیروزی شــیرین .ایــران میتواند در
3بازی به پیروزی برسد؟ گرفتن امتیاز از لهستان
کاری نشــدنی بود که شــد ولی تیم برای صعود
به امتیازات بیشتری نیاز
ادامه در
صفحه18
دارد8 .تیم اول به مرحله
بعد میروند و اگر ایران بتواند جایگاهش را حفظ
کند ،مهمترین کار را انجام داده است.
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نكته بازی

فوتبال ایران

فضا امن شد ،برگشت

عجب فصل پیچیدهای!

مگر ندیده بودید؟

پرســپولیس همه جای زمین کلی
بازیکن گرفته و حــاال فقط مانده
است خط حمله .در این خط آنها
کاســیانو را میخواهند که گویا
تشریفات انتقالش در جریان است.
با این حال یحیی گلمحمدی نیاز به
جذب یک مهاجم دیگر هم دارد که فعال خبری نیســت .در
همین راستا قرار شده شــرزود تمیروف از لیست مازاد خارج
شــود و مدتی در تمرینات حضور بیابد .گفته میشود در این
مدت کادرفنی او را زیرنظر خواهد گرفت تا درصورت مساعد
بودن شرایطش ،به حضور در این تیم ادامه بدهد .در حالی از
رصد تمرینات تمیروف حرف زده میشــود که او نیمفصل در
پرسپولیس بازی کرده و معلوم نیست آقایان دقیقا چه چیزی
را میخواهند ببینند .تمیروف یک ســال دیگر با پرسپولیس
قرارداد دارد و به نوعی روی دست باشگاه مانده است!
نگاه انسانی حاجی مایلی

شــما میتوانیــد با عقایــد محمد
مایلیکهن موافق باشید یا نباشید،
اما واقعــا کمتر کســی میتواند
در مورد نگاه انســانی و شریف او
شک داشته باشد .مایلیکهن یکی
از پیشکســوتان پرسپولیس بود که به
نخستین جلسه تمرینی این تیم در فصل جدید دعوت شد .او بعد
از حضورش سر تمرین از این گالیه کرد که چرا یکی از اعضای
تدارکات پرسپولیس دیگر در این تیم پذیرفته نمیشود .گویا
مشکل این بنده خدا آن است که بازنشسته شده و در شرایطی که
این همه آدم بعد از بازنشستگی دارند حقوقهای باال میگیرند،
این عضو تدارکات را دیگر به تیم راه نمیدهند .امیدواریم مشکل
این دوست عزیز حل شود و او که سالها سابقه حضور بیحاشیه
در پرســپولیس را دارد به این تیم برگردد .نکته ارزشمند اما
همین نگاه دقیق و انسانی حاجی مایلی است.

آماربازی

متريكا

هماکنون عالمت ســؤال بزرگ استقالل
در فصل نقلوانتقاالت عارف غالمی است
که حرف و حدیثها درباره ماندن یا رفتن
او بســیارند .مسئوالن باشــگاه استقالل
بهدنبال حفظ غالمی هستند به شرطی که بتوانند خواستههای مالی
او را برآورده کنند .این مدافع 2فصل پیش با مصدومیت شدید از ناحیه
رباط صلیبی روبهرو شد و در میانههای فصل گذشته درست زمانی به
میادین برگشت که استقالل بهخاطر جدایی  2مدافع سربازش در این
پست نیاز شدیدی به بازیکن داشــت .عارف از هفته بیستم به ترکیب
اســتقالل برگشــت و در 11هفتهای که از فصل باقی مانده بود دقیقا
11بازی 90دقیقهای برای این تیم انجام داد.
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عارف غالمی طی 11مسابقهای که فصل
گذشته برای استقالل انجام داد بهترین
نمراتش را در بــازی اول و آخر از متریکا
گرفت .نخستین بازی او در هفته بیستم
مقابل نساجی بود که بدون گل به پایان رســید و این مدافع از سایت
متریکا نمره  7.27را دریافت کرد .در آخرین بازی فصل گذشته نیز آبیها
در تهران به مصاف نفت مسجدسلیمان رفتند و از قضا این بازی هم بدون
گل تمام شــد .نمره عارف در این بازی  7.37بود که بهترین نمره او در
فصل گذشته بوده است .در سایر بازیها نمرات عارف بین 6و 7بوده و در
بازی حذفی مقابل نساجی هم نمره او از  6.62فراتر نرفته است .غالمی
با این عملکرد در پایان فصل به نمره  6.89رسید تا چهاردهمین بازیکن
برتر استقالل در این فصل باشد.
عارف غالمی بعد از بازگشت از مصدومیت
به تیم ملی هم دعوت شد و حتی فرصت
حضور در بازی حساس مقابل کرهجنوبی
را هم بهدست آورد .او در زمین کرهایها
بعد از مصدومیت شجاع خلیلزاده در دقیقه42جانشین او شد و حاصل
بازیاش در پست دفاع راست ،کســب نمره 6.22از سایت متریکا شد
که پایینترین نمره ملیپوشــان ایرانی در آن مسابقه بود .غالمی طی
990دقیقه بازی در لیگ گذشــته به دقت پاس 83.1درصد رسید و
در 66درصد نبردهایش هم به پیروزی رســید .او با نمره  6.89نهایتا
بین تمامی بازیکنان لیگ ،رتبه 83را بهدســت آورد .دقیقا همرتبه و
همامتیاز با مسعود ریگی (ســپاهان) ،مصطفی احمدی (آلومینیوم) و
سامان فالح (پیکان) که این آخری همپست غالمی و مدافع میانی تیم
ملی امید است.
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مهاجرت معکوس

موج بازگشت لژیونرها به لیگ برتر ،به شوق دیدهشدن و حضور در تیم ملی
بهروز رسایلی| هر چقدر طی سالهای اخیر شاهد خروج
گســترده بازیکنان ایرانی به قصد حضور در لیگهای
خارجی بودیم ،در این تابســتان بهنظر میرسد اوضاع
برعکس شده است .امسال خیلی از خارج رفتهها دارند
برمیگردند .دلیلش هم روشن است؛ اغلب دوست دارند
در سال جامجهانی در معرض دید قرار بگیرند و بختشان
را برای قرار گرفتن در فهرست نهایی تیم ملی بیازمایند.
اینبازیکنان خارج از کشورشرایطخوبینداشتند ،زیادبه
آنها بازی نمیرسید و در نتیجه به چشم نمیآمدند .در این
شرایطحضوردرلیگایرانمیتواندیکگزینهخوببرای
بازگشت دوباره آنها به میدان دید باشد.
آنهاییکهبرگشتهاند
علیرضا بیرانوند :شانس اول حضور درون دروازه تیم ملی
ایراندرجامجهانی،دورانبسیاربدیرادرفوتبالاروپاپشت
سر گذاشت .نیمکتنشــینی در آنتورپ و بواویشتا ،عمال
داشت به قیمت از دست رفتن پیراهن شماره یک تیم ملی
برای او تمام میشد .بیرو اما به پرسپولیس برگشت ،میداند
آنجافیکساستومیتواندکادرفنیتیمملیرامتقاعدکند.
مرتضی پورعلیگنجــی :پدیده فوتبــال ایران در
جامملتهای آسیا ،2015مدتهاست که از تیم ملی محو
شده و عمال قافیه را باخته است .حضور ناموفق در تیمهای
نهچندان خوب خارجی و نیز مصدومیت شــدید باعث

شد او کامال فراموش شــود .حاال گنجی در 30سالگی به
پرسپولیس پیوسته تا قشنگ به چشم بیاید .او نیمفصل
فرصت دارد برای خودش در ترکیب خط دفاعی تیم ملی
جا باز کند .یک ماموریت سخت که باید ببینیم مرتضی از
پس آن برمیآید یا نه.
کاوه رضایی :صید بزرگ اســتقاللیها در تابستان،
بازیکنی بود که 5سال پیش به شوق پیشرفت و حضور در
ترکیباصلیتیمملیبهاروپارفت،امابهمقصودشنرسید.
میگویند کار بازگشت او به استقالل تمامشده است؛ در
نتیجهکاوه5ماهماندهبهجامجهانیبرایهمانهدفقبلی
یعنی حضور در تیم ملی ،به نقطه مبدأ برمیگردد .روشن
است که درصورت درخشش در پرسپولیس و استقالل،
فشار هواداران برای دعوت از بازیکن مورد انتظار به تیم
ملیحسابیافزایشمییابد.
آنهاییکهشایدبرگردند
احسانحاجصفی:کاپیتانتیمملیایرانروزگارچندان
خوبیدرفوتبالیونانندارد .اودر آاک اغلبنیمکتنشین
استوازشرایطشرضایتندارد.بهخودیخودهمانتقادها
از حاجصفی زیاد است؛ در نتیجه شــاید او برای بهبود
موقعیتش در آستانه جام جهانی به لیگ ایران برگردد .در
اینصورتعالموآدممیدانندمقصداوکجاست؛سپاهان،
همانهمیشگی!

علی کریمی :هافبک دفاعی موفق استقالل در فصول
گذشته برخالف میل هواداران لژیونر شد .آخرین تیم او
کایسریاسپور در لیگ ترکیه بود که حضور کریمی در
آن با مصدومیت شدید این بازیکن همراه شد .شایعات
بسیار زیاد و البته متناقضی در مورد آینده کریمی وجود
دارد ،اما گفته میشود احتمال بازگشــت او به ایران و
حضورش در یکی از  2تیم اســتقالل یا ســپاهان کم
نیست.
سعید عزتاللهی :شایعات بسیار زیادی در مورد این
بازیکن وجود دارد .عزتاللهی هر قدر در رده ملی موفق
بوده و جایگاه خودش را تثبیت کرده ،در سطح باشگاهی
با انبوهی از تجارب ناموفق دست به گریبان بوده است.
آخرین تیم او الغرافه قطر بود که آنجا هم عملکرد خوبی
نداشــت و انتقادات زیادی را تحمل کرد .خیلی شنیده
میشود که ممکن است عزتاللهی به لیگ برتر برگردد،
هرچند او بدون چنین انتخابی هم احتماال مشکلی برای
حضوردرجامجهانینخواهدداشت.
سایرین :کریم انصاریفرد در لیست مازاد آاک قرار
گرفتهوبعیدنیستبهلیگبرتربرگردد.محمدمحبیهم
وضع خوبی در لیگ پرتغال ندارد و چند مشتری در ایران
انتظارشرامیکشند.بهطورجستهوگریختهشایعاتیدر
مورداحتمالحضورصادقمحرمی،میالدمحمدیومحمد
نادری هم در لیگ برتر وجود دارد.

استقالل -عارف؛ در بنبست؟

توافق با محمد محبی ،برای استقالل جذاب است اما مبلغ درخواستی غالمی کام آبیپوشان را تلخ کرده
باشگاه ســانتاکالرا که برای فروش محمد محبی به یکی از تیمهای مطرح پرتغال
برنامهریزی کرده و به همینخاطر بند فسخ 3میلیون یورویی را در قرارداد این بازیکن
گذاشته بود حاال با اصرار باشگاه استقالل و همچنین ریکاردو ساپینتو مواجه شده
و بهنظر میرسد در روزهای آینده رضایتنامه این بازیکن را برای تیم آبیپوش صادر
خواهد کرد .البته رضایتنامه محبی برای حضور در اســتقالل قرضی است و محبی
تنها در فصل پیش رو ،برای اســتقالل بازی خواهد کرد و بعد از آن احتماال بار دیگر
به پرتغال برمیگردد .مبلغی که باشگاه استقالل برای خرید قرضی محمد محبی به
تیم سانتاکالرا پیشنهاد داده حداکثر 300هزار دالر است .باشگاه استقالل پیشتر
پیشنهاد داده بود در ازای پرداخت 500هزار دالر رضایتنامه محمد محبی را بهصورت
قطعی از باشگاه سانتاکالرا دریافت کند که با این خواسته مخالفت شد.
گفته میشــود در روزهای اخیر ساپینتو سرمربی جدید اســتقالل هم به این نقل
و انتقال کمک کرده و پیشبینی میشــود در روزهای آینده باشــگاه ســانتاکالرا
رضایتنامه محبی را برای استقالل صادر کند .یکی از دالیل قبول پیشنهاد استقالل
هم این است که باشگاه سانتاکالرا متوجه شده با حضور محبی در اردوی تیم آبی او
یکبار دیگر شانس ملیپوش شــدن و بازی در ترکیب تیم ملی ایران را پیدا خواهد
کرد و این موجب باال رفتن قیمت این بازیکن ایرانی میشــود .از طرفی این خرید
میتواند فشار هواداران استقالل روی باشگاه را بابت عملکرد مدیرانش در فصل نقل
و انتقاالت کاهش دهد.

مذاکره با غالمی به بنبست رسید

اســتقالل در چند روز گذشــته مذاکراتی را هم با عــارف غالمی انجام
داده ولی هنوز بــه توافقی با این بازیکن نرســیده اســت .غالمی از
لیگ قطر پیشــنهاد 600هزار دالری دارد و مشــکل بزرگ برای
آبیپوشان این است که او پیشنهاد سنگینی به باشگاه استقالل
ارائه کرده اســت .اســتقالل 3روز پیش قرارداد رافائل سیلوا
را تمدید کرد ،ولی جالب اینجاســت که مبلغ پیشــنهادی
غالمی به استقالل بســیار ســنگین و خارج از عرف بازار
نقلوانتقاالت فوتبال ایران اســت .همیــن موضوع باعث
شــده فعال روند مذاکرات به نتیجه روشن و قطعی نرسد
و باشــگاه مذاکره با ســایر گزینهها را ادامه دهد .بهنظر
میرســد غالمی برای ماندن در اســتقالل باید توقعات
مالــیاش را تا حدود زیــادی پایین بیــاورد .البته غالمی
عصر دیروز با انتشــار یکاستوری به شــایعاتی که در مورد
او رسانهای شده واکنش نشــان داد و مدعی شد برای تمدید
با تیم محبوبش قــول داده و بر ســر قولش هم مانده اســت .او
عنوان کــرده بحثی بــرای جدایی ندارد مگــر اینکه اتفــاق غیرمنتظرهای
رخ دهد!

مشکل از جای دیگری است!

زنوزی یکبار دیگر از سرمربی تراکتور تمجید کرده ،اما...
باز هم نوبت به تمرینات شروع فصل رسید و باز هم محمدرضا زنوزی
همان نطقهای معروفش را تکرار کرد .مالک ماجراجوی تراکتور که
به تازگی قربان بردیف ترکمن را بهعنوان ســرمربی جدید این تیم
برگزیده ،در بخشی از سخنانش به تمجید از این مربی پرداخته و گفته:
«آقای بردیف انسان بزرگی اســت .روزبهروز به این نتیجه میرسم
که هنوز شخصیت بزرگ ایشــان را بهطور کامل نشناختهام .انسان
بزرگی از نظر اخالقی و منش وارد فوتبال ایران شده که اولویت اولش
موفقیت تیم است .امیدوارم همگی به هدفمان دست یافته و هواداران
را خوشحال کنیم .خواستن توانستن است و من در زندگی شخصی
به هر چیزی که از خدا خواستهام ،دست یافتهام .اما نباید این موضوع
را فراموش کنیم که الزمه رسیدن به اهداف ،تالش و کوشش است».
خب این حرفها خیلی قشنگ است ،البته اگر زنوزی را نشناسیم و
سابقه تیمداری او را ندانیم! مالک تراکتور که رکورددار تغییر مربی و
مدیر است ،پیشتر در مورد سایر صاحبان نیمکت تیمش هم از این
حرفها زده بود .بهعنوان مثال این بخش از سخنان زنوزی در مورد
جان توشاک را بخوانید« :جان توشاک مربی شناخته شدهای است
که تاکنون مربی همسطح او در فوتبال ایران حضور نداشته .متأسفانه

تیمهای کشــورهای عربی تالش میکنند حتی با قراردادهای چند
برابری ،او را از حضور در ایران منصرف کنند .واقعا آقای توشاک در این
رابطه از خودگذشتگی و پیشنهاد باالی االهلی مصر را رد کرده است».
آخر آن داستان را حتما خیلی خوب به یاد دارید و میدانید پیرمرد
چطور به ســرعت برق و باد تیمش را ول کرد و رفت .این هم بخشی
از سخنان زنوزی ،هنگام معرفی دنیزلی« :دنیزلی تنها مربی ترکیه
محسوب میشود که با هر 3تیم بزرگ این کشور قهرمان شده است.
دنیزلی را همه میشناسند و من هم از او تشکر میکنم که به تبریز آمد.
دنیزلی آمده تا قهرمانی را به هواداران و تمام مردم آذربایجان هدیه
کند .با این بازیکنان ما این کار را انجام خواهیم داد ».آخر داســتان
دنیزلی را هم حتما یادتان هست که چه شد.
مسئله اصال کیفیت مربیانی که زنوزی به تبریز میآورد نیست؛ اینطور
بهنظر میرســد که اصوال کار کردن با خود او ســخت است .از زمان
تحویل مالکیت تراکتور به زنوزی ،بردیف پانزدهمین سرمربی این تیم
(با احتساب موقتها) محسوب میشود .بنابراین شاید مشکل از جای
دیگری باشد .امیدواریم این بار شرایط همکاری محقق شود و دو طرف
همکاری سودمندی داشته باشند.

جبران سپاهان

با شــروع فصل نقلوانتقاالت و خداحافظی محرم نویدکیا از سپاهان،
باشگاه اصفهانی با تک و پاتکهای پرسپولیس و استقالل مواجه شد.
سرخها دانیال اســماعیلیفر ،ولسیانی و ســروش رفیعی را از این تیم
گرفتند و آبیها هم سراغ سجاد شهباززاده و رضا میرزایی رفتند .این
شــرایط برای هواداران ســپاهان که مربی خود را هم نمیشناختند،
خطرناک بود .با این حال طالییپوشان کمکم برگشتند و بهتدریج آن
عقبافتادگی را جبران کردند .شاید بزرگترین برگ برنده و روحیهبخش
سپاهان در این فصل ،استخدام کادرفنی موفق و البته نهچندان ارزان
بوده باشــد؛ جایی که ژوزه مورایس در کنار همکارانش ازجمله هوگو
آلمیدای معروف به ایران آمدند و یکی از ســنگینترین نیمکتهای
تاریخ لیگ برتر را تشکیل دادند.در زمینه فهرست بازیکنان هم سپاهان
به شکل ناگهانی محمد دانشــگر را گرفت و البته زمزمههایی در مورد
احتمال حضور سیاوش یزدانی در این تیم هم وجود دارد .آنها همچنین
میالد زکیپور را برای ســمت چپ گرفتند و در شــرایطی که بهنظر
میرسید جدایی یاسین سلمانی قطعی شــده ،با این بازیکن هم برای
تمدید قرارداد به توافق نهایی رسیدند .یاسین ،کاپیتان تیم ملی امید و
بازیکن مستعدی است که شاید فوتبالش زیرنظر این کادرفنی پیشرفت
کند .این در حالی است که موجودی فعلی سپاهان هم کم نیست و آنها
بازیکنانی همچون رشید مظاهری ،محمدرضا حسینی ،فرشاد احمدزاده،
مسعود ریگی ،امید نورافکن ،شهریار مغانلو و ...را در اختیار دارند .از قرار
معلوم اصال نباید این تیم را برای لیگ بیستودوم دستکم گرفت.

محبی یکی از لژیونرهایی است که فاصلهای تا بازگشت به ایران ندارد

یحیی گلمحمدی کــه از مدتها
قبل با توجه به باال گرفتن انتقادات
از عملکرد کادرفنی پرســپولیس
فعالیتــش در شــبکه اجتماعی
اینستاگرام را به حالت تعلیق درآورده
بود ،دوباره به این فضا بازگشــته است.
یحیی زمانی تصمیم گرفت کارش در صفحه اینستاگرامی را
متوقفکندکهنتایجضعیفپرسپولیسونیزرفتارهایفرافکنانه
او ،اعتراض هواداران را بهدنبال داشت .با این حال روزهای پرتنش
پایان فصل گذشت ،تغییرات وســیعی در کادرفنی رخ داد و با
یارگیری پرسروصدای سرخپوشان ،فضای ذهنی هواداران هم
عوض شد .امروز امیدواری به آینده ،جای التهابهای چندماه
قبل را گرفته یحیی هم بیدغدغه به اینستاگرام بازگشته است.
امیدواریم او طوری نتیجه بگیرد و مهمتر از آن طوری رفتار کند
که باز هم ناچار به «خداحافظی» با اینستا نشود.

غیرقابل پیشبینی بودن در ذات فوتبال است و اصال
همین مســئله ،یکی از مهمترین دالیل محبوبیت
این رشته ورزشی بهشــمار میآید .بنابراین حتی
در سادهترین مســابقات هم وقتی سوت آغاز بازی
زده میشود ،دقیقا نمیدانیم چه چیزی انتظارمان
را میکشد .با این همه ،دالیلی وجود دارد که نشان
میدهد لیگ بیستودوم فوتبال حرفهای در ایران،
یعنی فصلی که حدود یکماه دیگر آغاز خواهد شد،
از هر نظر پتانسیل بیشــتری برای سورپرایز کردن
هــواداران دارد .معادالت پیشفصــل طوری رقم
خورده که واقعا هیچ تصویــری از برایند قدرت در
فصل بعد نداریم .بیایید یک نگاه اجمالی به شرایط
بیندازیم؛ شاید شما هم با ما همعقیده شدید.
پرسپولیس؛ کهکشانیها «لزوما» موفق
نمیشوند

روی کاغذ شــاید بتوان پرســپولیس را شانس اول
قهرمانی در فصل آینده دانســت .پرسپولیس تنها
مدعی سنتی قهرمانی در لیگ است که سرمربیاش
را عوض نکرده .به عــاوه روند یارگیــری این تیم
طوری بوده که رســانهها و حتی هــواداران خودی
ابایی از اطالق صفت «کهکشانی» به این تیم ندارند.
با این همه بارها و بارها تجربه نشــان داده که تجمع
ستارگان لزوما نمیتواند بهمعنای موفقیت یک تیم
باشد .همین پرسپولیس فصل اول در دوران مدیریت
محمد رویانیان کهکشانی بسته شد اما نتیجه نگرفت.
شواهد نشــان میدهد حداقل 60درصد از ترکیب
اصلی پرسپولیس برای فصل بعد تغییر خواهد کرد،
بنابراین ممکن است تطبیق یافتن این نفرات با هم و
با شرایط باشگاه قدری زمان ببرد.
استقالل و سپاهان؛ شما را نمیشناسیم

اســتقالل بهعنوان قهرمان فصل قبل و ســپاهان
بهعنوان دیگر مدعی مهم بالقوه ،فصل را با تغییر کلی
کادر فنی آغاز خواهند کرد؛ از ایرانی به خارجی .هر
دو باشگاه سرمربی پرتغالی آوردهاند .ریکاردو ساپینتو
هیجانیتر ،ارزانتر و خوشتیپتر است ،اما کارنامه
ژوزه مورایس بسیار چشمگیرتر بهنظر میرسد .هر
دو باشــگاه در نقلوانتقاالت تا حدی از پرسپولیس
عقب افتادهاند .سپاهان که اصال 3مهره مهمش یعنی
ولسیانی ،دانیال اسماعیلیفر و ســروش رفیعی را
تقدیم پرسپولیس کرد .استقالل هم مشکالت زیادی
دارد که بخشــی از آن مربوط به داســتانهای وریا
غفوری و امیرحسین حســینزاده میشود .شرایط
این دو تیم خیلی وابسته به کم و کیف یارگیری و نیز
کیفیت عملکرد کادرفنی است .اگر قرار باشد در این
لحظه حس خودمان را بگوییم ،باید عرض کنیم فعال
به سپاهان خوشبینتر هستیم.
تراکتور؛ هیچکس نمیداند

ســریال بیپایان تغییر مربیــان در دوران مالکیت
محمدرضا زنوزی به اینجا رســیده که فصل آینده
قربان بردیــف ترکمن روی نیمکت سرخپوشــان
تبریزی خواهــد نشســت؛ یک مربــی مولف که
تواناییهای زیــادی دارد ،اما در موردش میگویند
خلقش تنگ اســت و شــاید تاب تحمل شرایط را
نداشته باشد .اگر بتوانند بســتر را برای کار او آماده
کنند شاید تراکتور به روزهای خوبش برگردد ،اگر
هم اتفاقات عجیب و غریب در مسیر کارش بهوجود
بیاورند ،شــاید زودتر از حد تصــور ول کند و برود.
راستی کدام مربی را دیدهاید که بیشتر از چندماه با
زنوزی کار کرده باشد؟
فوالد و گلگهر؛ خزنده و مرموز

در معادالت قدرت هرگز نباید ایــن 2تیم را نادیده
گرفت؛ باالنشــینان فصل قبل که کادرفنی خود را
هم حفظ کردهاند و دور از هیاهو مشغول کار هستند.
فوالد با جواد نکونام باتجربهتر شده و اعتمادبهنفس
بیشتری هم پیدا کرده اســت ،گلگهر هم سومین
فصل همکاری با امیر قلعهنویی را آغاز خواهد کرد و
اگر تحفه گابنی رو نکند و باز 7امتیاز از این تیم کم
نشود ،میتواند مدعی باشد .خالصه که خیلی لیگ
عجیب و غریبی پیش رو داریم.

تیتر یک
غول کش!
ایتالیا و لهســتان 2تیم اول
ادامه از
صفحه  17هســتند ،فرانســه ،آمریکا،
برزیل ،ژاپن و هلند نیز باالتر
از ایران قرار دارند و به صعود امیدوارترند .غیر از
ایران 3تیم دیگر هم مدعی صعودند؛ صربستان،
آرژانتین و اســلوونی .ایران نسبت به این تیمها
شــرایط بهتری برای صعود دارد اما یک نگرانی
هم وجود دارد .در 9بازی گذشــته ترکیب ایران
تغییرات چندانی نداشته است .در فشار سنگین
و باالی بازیها همه بازیکنان در پستهایشــان
جا افتادهاند اما از طرف دیگر این فشــار ریسک
آسیبدیدگی را باال برده اســت .اگر یکی از این
نفرات مصدوم شــود ،تیم میتواند دوباره سرپا
شود؟ جایگزینها میتوانند عملکرد خوبی داشته
باشند؟ اگر تیم صعود کرد ،این بازیکنان توانایی
چند بازی سنگین دیگر را هم دارند؟
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مدیر پروژه پاریس

با
زیکنان ایتالیایی به
هجوم بردهاند

سرمربی جدید نیمار را میخواهد ،سیستم را به 3دفاع تغییر میدهد و
اقتصادی بازی نخواهد كرد
ارباب امباپه رضایت داد که کریستوفر گالتیه سرمربی
جدید پاریسنژرمن شود .ستاره پیاسجی یکی
از شــرطهایش این بود که پوچتینو نباید بهعنوان
سرمربی با تیم ادامه دهد اما روی گالتیه هم چندان
نظر مساعدی نداشت .حاال فردی روی نیمکت تیم
پرستاره و پرهزینه فرانسوی مینشیند که 2فصل
پیاپی این تیم را از 2جام محروم ساخته؛ 2فصل پیش
با لیل باالتر از پاریس قهرمان لیگ فرانسه شد و فصل
قبل هم همین پیاسجی را در جام حذفی کنار زد.
او واقعا مربی خوبی است .در دسامبر سال ۲۰۱۷در
حالی هدایت لیل را بهعهــده گرفت که این تیم در
رده هجدهم (منطقه سقوط) لیگیک قرار داشت و
در پایان فصل با فاصلهای یکامتیازی ،از آن منطقه
گریخت .ظرف یکفصل ،تیــم را به نایبقهرمانی
فصل  2018-19لیگیک و سپس در فصل 2020-21
به قهرمانی لیگ رســاند .این اتفاق در حالی رخ داد
که لیل 10ســال رنگ قهرمانی را ندیده بود .گالتیه
بالفاصله پس از قهرمان کردن لیل از این باشگاه رفت
و هدایت تیم ضعیفتری به نام نیس را بر عهده گرفت.
او همین تیم را تا رده پنجــم جدول باال برد و پس از
25سال آنها را به فینال جام حذفی فرانسه رساند.
حاال هواداران پاریس و مالــکان قطری امیدوارند
که گالتیه که متخصص اولینهاســت ،این تیم را به
قهرمانی اروپا برساند.
مائوریتسیو پوچتینو ،ســرمربی ۵۰ساله و آرژانتینی
پس از ۱۸ماه برکنار شد .او حاال هیچ تیمی ندارد و هیچ
باشــگاه بزرگی هم بدون مربی نمانده تا هدایت آن را
بهعهده بگیرد .زمانی که در تاتنهام بود و همچنین فصل
پیش که هنوز آنچلوتی در رئالمادرید جایگزین زیدان
نشده بود ،پوچ گزینه اصلی رئالمادرید برای هدایت
این تیم بهحساب میآمد .حاال نه رئالی وجود دارد ،نه
تاتنهام و حتی منچستریونایتدی که او را برای جانشینی
سولسشائر و رانگنیک او را میخواست .پوچ که برای
جدایی از پاریس 15میلیون یورو غرامت گرفت تا بتواند
یکسال اســتراحت کند ،این آمار را در این باشگاه
ثبت کرد؛  ۸۵بازی۵۶ ،برد (65.5درصد)۱۵ ،تساوی،
۱۴باخت ،قهرمانی لیگیک  ،2021-22قهرمانی جام
حذفی  2020-21و قهرمانی سوپرجام فرانسه .2020

چه خبر؟

افتخارات گالتیه؛ یک قهرمانی لیگ فرانسه ،یک
جام حذفی فرانسه .او 3بار هم جایزه بهترین مربی
لیگ فرانسه را به خانه برده است.
گالتیه در نخســتین اظهارنظرش بهطور رسمی
اعالم کرد که نیمار را صددرصد در تیمش میخواهد.
شایعه شده بود که یکی از شرطهای امباپه برای تمدید
قرارداد ،خالص شدن باشگاه از شر نیمار است .نیمار
چند روز پیش یکطرفه و طبق مفاد قراردادش قرارداد
خود را 2سال دیگر تمدید کرد تا موی دماغ امباپه
باشد .هنوز واکنشی در این زمینه از سوی او صورت
نگرفته است.
درحالیکه زیدان بهخاطر به دنیا آمدن در بندر
مارسی از هدایت تیم پاریسنژرمن سر باز زده،
گالتیه هم اهل مارســی است .مربی جدید درباره
محل تولدش و دشمنی همشهریانش با پیاسجی
گفته« :من در مارسی به دنیا آمدهام اما آمدنم به
پاریس از روی عالقه بود .اگر میخواهید جام ببرید
بهترین مکان پاریس است .هفتهها به پاریس فکر
میکردم».
باشــگاه برای گرفتن رضایتنامه او از باشــگاه
نیس ،مبلغ 10میلیون يورو به این باشــگاه پرداخت
و 15میلیون هم به پوچتینــو داد تا راضی به جدایی
شود .سرمربی جدید 25میلیون یورو بدون حقوق
گالتیه برای ناصر الخلیفی آب خورده که خب از محل
درآمدهای نفتی و گازی قطر تامین میشود و یوفا هم
روی آن حساسیتی ندارد.
نخستین بازی دوستانه تیم به سرمربیگری گالتیه
ساعت 18:00جمعه 24تیر در کمپ تمرینی تیم پشت
درهای بسته برگزار میشود.
گالتیه برای فصل آینده تاکتیک خود را لو داد و
گفت میخواهد سیســتم را به 3مدافع تغییر دهد.
هماکنون مارکینیوش ،سرخیو راموس و کیمپمبه
را دارد اما میخواهد اشکرینیار را هم از اینترمیالن
خریداری کند .شاید کیمپمبه در لیست فروش قرار
بگیرد .البته او قول داد مثل تیمهای قبلیاش بازی
نکند و فوتبال اقتصادی ارائه ندهد« :سبک من مثل
قبل نخواهد بود .ما بازیکنــان باکیفیت زیادی در
اختیار داریم و مالکیت را خواهیم داشت».

لیگ حرف
های فوتبال آمریکا

کمکم تعداد بازیکنان سرشناس حاضر در لیگ حرفهای فوتبال آمریکا به رقم چشمگیری تبدیل میشود .پس از گرت
بیل ،کیهلینی و اینسینیه حاال برناردسکی هم که میتوانست فوتبالش را در اروپا ادامه دهد ،راهی آمریکا و افسیتورنتو
شده است .از این لیگ بهعنوان مقصد آینده کریستیانو رونالدو و مسی هم یاد میشود اما در سن بازنشستگی و زمانی
که خودشان تشخیص بدهند دیگر نمیتوانند در باشگاههای بزرگ بازی کنند.

غیر از تمدید قــرارداد امباپه و جدایی
دیماریا ،اتفاقات دیگری در نقلوانتقاالت
باشگاه رخ داده است .ویتینیا ،بازیکن جوان
سال لیگ پرتغال ،از پورتو خریداری شده.
قرارداد قرضی نونو منــدس هم به قطعی
تبدیل شده است.
اسکاما از ساسولو با پاریس به توافق رسیده،
توافق با ساسولو هم نزدیک است .قیمت انتقال
حدود 50میلیون یورو خواهد بود.
پاریس با استراسبورگ برای انتقال داگبا
به این تیم به توافق رسید.
رناتو ســانچس کــه مــورد توجه آث
میالن هم هســت ،تصمیم خود را گرفته و
میخواهد به پاریس بپیوندد.
دیالــو هم باید بــرود اما میــان فقط
20میلیون یورو برای دیالو هزینه میکند.
ایــکاردی پیشــنهاد ولورهمپتــون
را رد کــرد .برلوســکنی او و دیباال را برای
تیم تازهصعود کرده مونتســا در ســریآ
میخواهد.
دلیخــت بــه پاریس پیشــنهاد شــد
اما پاریــس او را رد کــرد .پاریس از جذب
اشکرینیار مطمئن است.
پارادس با رفتن بــه یوونتوس موافقت
کرد .او دیگر در برنامههای پاریس نیست.

منچستر از اولین خریدش رونمایی کرد اما آبیهای لندن هنوز خریدی
در بازار نقلوانتقاالت نداشتهاند
منچستریونایتد ســرانجام شــاخ غول را شکست و از
نخستین خرید رســمیاش رونمایی کرد .رانگنیک
پیش از آنکه منچستر را به مقصد تیم ملی اتریش ترک
کند و جایش را به اریک تنهاخ هلندی بدهد ،گفته بود
منیونایتد 10بازیکن جدید میخواهد .حاال یکی به نام
ماالسیا در پســتی خریداری شده که
منچستر 2بازیکن در آن دارد .لوک شو
در همین پســت در تیم ملی انگلیس
ملیپوش اســت و الکس تلس هم از
پورتو خریداری شده بود .از زمانی که
تنهاخ بهعنوان ســرمربی جدید معرفی
شده75 ،روز میگذرد و تنها یکخرید انجام
شــده و یکتوافق هم با اریکســن برای 3فصل
صورت گرفته اســت .خرید تایرل ماالسیا از فاینورد
برای منچستر 15میلیون یورو هزینه دربرداشت .حاال با
این خرید ،نام منیو از فهرست 5باشگاه لیگ برتری که هنوز
بازیکنی نخریدهاند ،پاک شده و تنها 4تیم لیگ برتری چلسی،
ولوز ،لستر و برنتفورد هنوز خریدی در تابستان ۲۰۲۳نداشتهاند.
چلســی با مالک آمریکایی جدید(تاد بولی) فعال لوکاکو را از
دست داده و احتماال حکیم زیاش را هم به میالن واگذار میکند.
مالک جدید دوســت دارد رونالدو را به تیم بیاورد .اگر شایعات
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نقلوانتقاالتی پیرامون این باشگاه به حقیقت بپیوندد ،فصل آینده
تیم توماس توخل ترکیب خوبی خواهد داشــت؛ کریس رونالدو،
رحیم اســترلینگ ،گلگر ،ناتان آکه و ماتیاس دلیخت ورودیها
خواهند بود و روملو لوکاکو ،حکیم زیاش ،تیمو ورنر ،کریســتین
پولیسیک ،جورجینیو و شاید هودسون اودوی بازیکنانی هستند
که تیم را ترک میکنند.
طبق شایعات نمایندگان چلســی و کریستیانو چند روز پیش
با هم دیدار کردند و بر ســر مســائل مالی به توافق رسیدند ولی
کریســتیانو گفته فعال صبر کنند .بایرن مونیخ درصورت جدایی
لواندوفسکی ،بالفاصله سراغ رونالدو خواهد رفت .گفته میشود خود
کریستیانو بهزودی بیانیهای برای جداییاش منتشر خواهد کرد.
کانر گلگر ،بازیکن چلســی اســت .او یکی از پدیدههای فصل
پیش لیگ برتر بود و بهصورت قرضی در تیم کریستال پاالس بازی
میکرد .گلگر یک دور در تیمهای پاالس ،وســتبروم ،سوانزی و
چارلتون بهصورت قرضی بازی کرده و حاال به تیم اصلی چلســی
برمیگردد .توخل روی او حساب ویژهای باز کرده است.
چلسی مشتاق بهخدمتگرفتن ماتئوس نونس ،هافبک 23ساله
اسپورتینگ پرتغال است .بهزودی پیشنهادی 45میلیون یورویی
بهعالوه 5میلیون پاداش به این باشگاه ارائه خواهد شد.
لیدز مهلتی را برای پیشنهاد نهایی بارسلونا برای رافینیا تعیین
کرده است .پیشنهاد چلسی همچنان بهترین است.

گرت بیل

کیهلینی

برناردسکی

بیل ســومین ســتاره لسآنجلس افسی در این
فصل خواهد بود و در کنــار وال و کیهلینی بازی
خواهد کرد .این باشــگاه تنها 7سال قدمت دارد.
او این شانس را داشــت تا پس از پایان قراردادش
با رئالمادرید به کاردیفسیتی در کشور خودش
برود اما ترجیح داد به آمریکا منتقل شود تا فرصت
بیشــتری برای گلف داشته باشــد .مقامات شهر
«باال» برای تجلیــل از سرشــناسترین بازیکن
فوتبال کشورشــان که مدتــی گرانقیمتترین
بازیکن دنیا هم بــود ،تصمیم گرفتند که در مدت
برگزاری رقابتهای یورو ،۲۰۱۶نام شهرشان را به
بیل تغییر بدهند و این کار راهم کردند ولی بعد از
مدتی نام شهر خود را به قبل برگرداندند.

آقــای کاپیتان پس
از 18سال یوونتوس
و تیــم ملــی ایتالیا
را تــرک کــرد و به
لسآنجلس ا فسی
پیوســت .او 425بار
بــا پیراهن یــووه و
117بار بــا پیراهن
تیم ملی بــه میدان
رفــت .کیهلینــی
ســابقه بــازی برای
ایوورنــو ،رم و
فیورنتینا را هم دارد.

وینگر ایتالیایــی و ملیپوش یوونتوس
بعید اســت آخرین ایتالیایی این فصل
لیگ آمریکا باشــد .آنــدرهآ بلوتی هم
قصد داشــت به تورنتو بــرود اما انگار
منچســتریونایتد و چند تیــم دیگر او
را میخواهنــد .برناردســکی بهاندازه
کافی برای یوونتــوس گل نزد (10گل
در 120بازی) چــون او اصوال در هیچ
تیمی بهاندازه کافی گل نمیزند و عالقه
زیادی به نزدیکشدن به دروازه حریف
ندارد که این برای یک وینگر اصال خوب
نیست .او 35بازی ملی هم دارد با 6گل
زده برای ایتالیا و یک قهرمانی یورو.

داگالس کاستا

چیچاریتو

داگالس کاســتا با ســابقه 3قهرمانی در بوندسلیگا با بایرن و
3قهرمانی با یوونتوس در سریآ به گرمیو در برزیل برگشت اما
درنهایت راهی آمریکا شد .او در 31سالگی که سن اوج یکبازیکن
فوتبال است ،یک گوشه دنیا در حال بازی است .او حاال عضو تیم
لسآنجلس گلکسی است.

خاویــر ارنانــدس 33ســاله ملقب بــه چیچاریتــو زمانی در
منچســتریونایتد و یک نیمفصل در رئــال مادرید یک مهاجم
ذخیره طالیی بود و حاال گلزن طالیی تیم لسآنجلس گلکسی
اســت .او این فصل در 21بازی17 ،گل به ثمر رسانده و با اینکه
13مسابقه را بهدلیل آســیبدیدگی از دست داده ،تنها 2گل از
والنتین کاستیانوس که با 19گل برای نیویورکسیتی آقای گل
لیگ شده و کفش طال بهدست آورده ،کمتر زده است.

شکیری
ژردان شکیری در بایرن مونیخ و لیورپول هم بازی کرده و حاال
در 30سالگی دچار پیری زودرس شده و چارهای نداشته جز آنکه
به آمریکا و باشگاه شــیکاگو فایرز بپیوندد .او بیش از 100بازی
ملی در تیم سوئیس دارد و 2بار لیگ قهرمانان را هم برده است.
منساه
فقط مهاجمان نیستند که برای بازی در آمریکا وسوسه
میشوند .جاناتان منســاه 5فصلی میشود که در
آمریکا توپ میزند و عضو باشــگاه کلمبوس کرو
اســت .بازیکن غنایی هماکنون یکــی از بهترین
مدافعان لیگ حرفهای فوتبال آمریکاســت .او در
آنــژی ماخاچقلعه ،اودینزه و گرانــادا بازی کرده
است.
بلیک
آنــدره بلیک جاماییکایــی 2بارعنوان
بهتریــن دروازهبان فصــل  MLSرا
بهخــود اختصــاص داده اســت .در
فصل اخیر پس از مــت ترنر ،دومین
دروازهبان برتر شد که از این لحاظ
هم دبل کرد .این بازیکن هرگز در
تیمی جز فیالدلفیــا یونیون بازی
نکرده است.
ماتوییدی
بلیز ماتوییــدی را باید یادتان
باشــد .او هر بار مقابل مسی با
پیراهن پاریسنژرمن ،تیم ملی
فرانســه یا یوونتوس بازی کرد،
موفق به مهار این بازیکن شــد.
چند فصلی میشود او در باشگاه
اینتر مایامی ،متعلق به دیوید بکام
توپ میزند .حاال در 34ســالگی با افتخارات
زیادی ازجمله قهرمانی جامجهانی ،ســومین
فصل حضورش را در این لیگ سپری میکند.

اینسینیه
لورنتزو اینسینیه همین پارسال بهعنوان بازیکن ثابت ترکیب
تیم ملی ایتالیا توانست قهرمان اروپا شــود .او در 33سالگی
برای نخستینبار تصمیم گرفته خارج از ناپولی به بازی ادامه
دهد و برای همین تیم افســیتورنتو را برای ادامه فوتبالش
برگزیده است.
کارلوس وال
دیگر مهاجم سرشــناس مکزیکی شــاغل در این لیگ
تجربه پوشــیدن پیراهــن تیمهایی مثل سوســیداد،
اوساسونا ،وستبروم ،آرسنال و سلتاویگو را دارد .او در
103بازی برای لسآنجلس افسی 70گل و 30پاسگل
بهتنهایی به ثبت رسانده است.

ایگواین
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ایتالیاییها
غیر از کیهلینی ،اینسینیه و برناردسکی بازیکنان ایتالیایی زیادی سابقه بازی در این لیگ را دارند .از بازیکنان ایتالیایی که تاکنون
به  MLSرفتهاند ،میتوان فهرستی طوالنی تهیه کرد .بیشتر ایتالیاییها در تیم افسی تورنتو عضو بودند؛ نیکوال گاریکوال و روبرتو
دونادونی (مترو اســتارز) ،جورجو کیهلینی (لسآنجلس) ،گابریل کوربو ،برناردو کورادی ،مارکو دیوایو ،مارکو دونادل ،ماتئو
فراری ،الساندرو نستا ،دنیله پاپونی ،ماتئو مانکوسکو و آندرهآ پیسانو (مونترئال) ،والتر زنگا و جوزپه گالدریسی (نیو انگلند) ،آندرهآ
پیرلو (نیویورک سیتی) ،کارلو کودیچینی (گلکسی) ،ویتو مانونه (مینهسوتا) ،جوزه مائوری (کانزاس سیتی) ،آنتونیو نوچرینی
(اورالندو) ،جوزپه روسی (سالتلیک سیتی) پائولو تورناگی (شیکاگو و ونکوور) و...
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باخت مقابل یکدیگر را و سابقه برد
دارند.

مرحله نهایی مســابقات انتخابی تیم ملی کشتی آزاد ،روز یکشــنبه 19تیرماه در
ســالن 12هزار نفری آزادی برگزار خواهد شد .حســن یزدانی ،کامران قاسمپور،
علیرضا کریمی ،امیرحسین زارع ،محمدحسین محمدیان و مجتبی گلیج که همگی
عنوانداران جهان یا المپیک هستند برای اینکه شانس حضور در مسابقات جهانی
صربستان را داشته باشند باید پیروز میدان یکشنبه باشند .مسابقات انتخابی تیم ملی
از ساعت10:30صبح با حضور تماشاگران برگزار خواهد شد و قرار است صداوسیما
نیز این مسابقات را بهصورت زنده پوشش دهد.
اطری با ورژن جدید
در وزن 61کیلوگرم برای تصاحب دوبنده تیم ملــی ،رضا اطری در مقابل داریوش
حضرتقلیزاده قرار خواهد گرفت .اطری دارنده مدال برنز بازیهای آسیایی و طالی
قهرمانی آسیا در وزن 57کیلوگرم است که پس از ســر وزن نرسیدن در مسابقات
قهرمانی کشور تغییر وزن داد و به 61کیلوگرم آمد .او توانست در انتخابی جام تختي
عنوان نخست را در وزن جدیدش کســب کند .داریوش حضرتقلیزاده نیز با کسب
مدال طال در مسابقات قهرمانی کشــور ،ملیپوش ایران در مسابقات قهرمانی آسیا
بود که توانست مدال نقره را کسب کند .حضرتقلیزاده در جام تختی عنوان سوم را
کسب کرد و حاال برای کسب مجدد دوبنده تیم ملی باید در مقابل اطری باتجربه قرار
بگیرد .اگر اطری در همان کشتی اول موفق به شکست حریف شود صاحب دوبنده
تیم ملی خواهد شد ولی درصورت شکست اطری ،کشتیگیری که صاحب 2پیروزی
از 3مسابقه شود ملیپوش ایران در صربستان خواهد بود.

طلسم برنز را میشکنم

یزدانی و کریمی ،قسمت دوم
اوج هیجان در وزن 86کیلوگرم خواهد بود؛ جایی که حســن یزدانی قهرمان
جهان و المپیک به روی تشک خواهد رفت .در این وزن ابتدا علیرضا کریمی
دارنده 2مدال برنز و یک نقره جهان با محسن مصطفوی نفر سوم آسیا کشتی
میگیرد و برنده آنها به مصاف حســن یزدانی خواهد رفت .پیشبینی میشود
علیرضا کریمی با برتری مقابل مصطفوی به مصــاف یزدانی خواهد رفت که در
این صورت شاهد دومین رویارویی این دو کشتیگیر عنواندار خواهیم بود .کریمی
که در وزن 97کیلوگرم مدال طالی بازیهای آســیایی را در کارنامه خود دارد در
انتخابی مســابقات جهانی2017مقابل یزدانی کشــتی گرفته و شکســت خورده
است .مســابقه این وزن برخالف اوزان دیگر با 2کیلوگرم ارفاق برگزار خواهد شد و
یزدانی برای ملیپوش شــدن نیاز به یک برد دارد .ولی درصورت پیروزی رقیبش،
کشتیگیری ملیپوش خواهد شــد که 2پیروزی از 3مسابقه کسب کند .یزدانی از
سال 2015ملیپوش ایران بوده و اگر این بار هم به تیمملی برسد برای هشتمین بار
پیاپی صاحب دوبنده تیمملی شده است.

محمدعلی گرایی از بند مصدومیت رها شده و بعد از 3مدال برنز جهان این بار
به قصد طال راهی مسابقات جهانی میشود
محمدعلی گرایی دارنده 3مدال برنز جهان و
طالی بازیهای آســیایی جاکارتا حدود 2ماه
پیش از ناحیه رباط صلیبی پا دچار مصدومیت
شدید شد و نتوانست در تورنمنت ایتالیا کشتی
بگیرد .محمدعلی گرایی در المپیک توکیو تا
یکقدمی مدال رفت ولی نتوانست دست پر
به ایران برگردد .هرچند او در المپیک به مدال
نرسید ولی شــهرت جهانیاش با اجرای فن
سنجاب پرنده روی حریف کروات ،بیش از پیش
شد تا جایی که بسیاری از برنامههای خارجی
هم این فن را به نمایش گذاشتند .گرایی پس
از توکیو در رقابتهای جهانی نروژ همانند 2
جهانی دیگر که مدال برنــز گرفته بود باز هم
صاحب مدال برنز شد تا در کسب عنوان سومی
جهان هتتریک کرده باشد .نفر سوم جهان
درباره مصدومیت ،بازگشــتش به تمرینات
و وعدههای توخالی که شــنیده با همشهری
ورزشی صحبت کرده است.

کامران و رقبای جوان
در وزن 92کیلوگرم3 ،کشتیگیر حضور دارند که ابتدا مهدی حاجیلوئیان نفر اول
جام تختی به مصاف امیرحسین فیروزپور قهرمان کشور و قهرمان آسیا خواهد رفت.
نفر برنده این کشتی به مصاف کامران قاسمپور قهرمان جهان در سال2021میرود.
قاسمپور درصورت پیروزی در کشتی اول ملیپوش خواهد شد و درصورت شکست
او ،کشتیگیری ملیپوش خواهد شد که به 2برد در 3مسابقه دست پیدا کند .بهنظر
دیدار پایانی این وزن بین قاسمپور و فیروزپور برگزار خواهد شد .فیروزپور جوان و
بااستعداد در حالی مقابل کامران قاســمپور خوشتکنیک قرار خواهد گرفت که به
تازگی وارد سن 20سالگی شده است.
فوقسنگین؛ پدیده جوان و قهرمان جهان
در وزن 125کیلوگرم ابتدا امیررضا معصومی برنده مدال طالی جام تختی در مقابل
یداهلل محبی قهرمان کشور و قهرمان آســیا قرار خواهد گرفت و برنده این دیدار به
مصاف امیرحســین زارع خواهد رفت .زارع برای ملیپوش شــدن به یک پیروزی
احتیاج دارد و حریف او در فینال برای ملیپوش شدن باید 2پیروزی کسب کند.
زارع نفر اول جهان و نفر سوم المپیک توکیو است که هماکنون یکی از بهترین
سنگینوزنهای جهان محسوب میشود .در کشتی فرنگی هم یک رقابت در
دسته فوقسنگین برگزار خواهد شد .در وزن 130کیلوگرم علیاکبر یوسفی
و امیر میرزازاده بــه مصاف یکدیگر خواهند رفت کــه میرزازاده درصورت
پیروزی در کشتی اول ملیپوش خواهد شد و یوسفی برای ملیپوش شدن
به 2برد احتیاج دارد.
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ساده

برای مراسم خداحافظی استابلر ،من به همراه رضا
(رضا گرایی برادر کوچکتــر محمدعلی گرایی)
دعوت شده بودیم .قرار بود رضا با استابلر کشتی
بگیرد و مــن اصال قرار نبود کشــتی بگیرم .فقط
بهعنوان مهمان دعوت شده بودم و بهخاطر پایم
دوست نداشتم روی تشــک بروم .ولی یکسری
اتفاق افتاد که تصمیم گرفتم کشتی بگیرم .در کل
هم مشکلی پیش نیامد و جای نگرانی نیست .االن
شرایط پایم خوب است.
قرار است راهی تورنمنت لهستان
شوی .برای حضور در این مســابقات آماده
هستی؟

شرایطم ایدهآل نیست ولی شرایط بدی هم ندارم.
الزم است در یک تورنمنت محک بخورم و برای این
موضوع آماده هستم .کشتی ورزش سختی است و
مصدومیت هم جزئی از ورزش ماست که دیگر به
آن عادت کردهایم.
در 3دوره مسابقات جهانی مدال

سالهاست در 77کیلوگرم کشتی
میگیری و بــا خداحافظی تومــاس لورینچ
قهرمان مجارســتانی المپیک توکیو ،بهنظر
فرصت خوبی برای کسب مدال طال داری.

77کیلوگــرم وزن شــلوغی اســت و هیچ وقت
مشــخص نیســت چه اتفاقی برای این وزن رخ
میدهد .قهرمانان خوب و صاحبسبکی داریم و
من هم اصال ناامید نیستم و برای کسب مدال طال
تالش میکنم.
بعد از کسب ســومین مدال برنز
جهان گفته شــد وضعیت اشتغالت حل شده
است .این خبر صحت داشت؟

نه ،اصــا هیچ اتفاقــی رخ نداد و مــن هم دیگر
پیگیری نکردم .اینقدر دروغ شــنیدهام که دیگر
پیگیرش نشــدم و اصــا نمیدانــم کارم در چه
مرحلهای اســت .هر وقت مدالی در مســابقات
آســیایی یا جهانی میگیرم یکــی دو هفته این
صحبتها را مســئوالن ورزش استان میکنند و
بعد از آن دیگر خبری نمیشود تا مسابقه بعدی که
در مراسم استقبال میبینیمشان و دوباره همین
بحثها میشود.

 -1مـتـــعصب تــنــدرو-
عنوانــی احترامآمیــز برای
بانویسالخورده
 -2صنــم -جلوترین منطقه
درگیری با دشمن -رزمایش
 -3ثــــبات و پــــایداری-
چاپلوسی -رشوه دهنده
 -4ســرد مزاج -نوعی پارچه
پنبهای -دنبالهرو سوزن
 -5شمشــیر عرب -به هیچ
وجه -سکرتر
 -6غریبه -ارتعاش -برکت سفره
 -7مــخــــترع تــــلفن-
پیشپرداخت -ورم
 -8فیلمی ســاخته داریوش
مهرجویی با بازی لیال حاتمی-
عضــو جونــده -چهارمیــن
حرفیونانی
 -9حمــام الغــری -از
سلســلههایی که بیش از صد
سال در ایران حکومت کردند-
پهلوان
 -10راز نهفته -نویسنده رمان
طاعون -روزنامه چاپ مصر
 -11معروفترین تلســکوپ
فضایی -جلوه -ورزش آبی
 -12کتف -ویــران -عبور و
مرور وسایل نقلیه
 -13شــهری در فرانسه -گاو
شخمزن -تازه

 -14فرمانروایی -میوه لهیده و
نرم شده -گرداگرد دهان
 -15در شــب کریســمس
برای کودکان مسیحی هدیه
میآورد -چپاول کننده
عمودی:

 -1حبس مادامالعمر -خوشه
گندم و جو -نقطه ضعفی که با
استفاده از آن میتوان کسی را
مطیع خود ساخت
 -2نقاشــی از روی عکــس-
اشاره
 -3خاموش کردن -توده بافت
لنفاوی در حلق -جوان
 -4عبوس -چوپان -به تازگی
 -5تکرار حرفــی -بنیانگذار-
بزرگتر -هزار کیلو
 -6دریا -فرایازی -زبانه آتش
 -7کشته شده -ویتنام قدیم-
در بیان علت بهکار میرود
 -8خدمتکاران -ستاره نامی
سینمای فرانسه در دهه -70
زرنگ و زیرک
 -9دیکتــه -گوشــهای در
دستگاه شور -فلز
 -10رنــگ نشــا ندهنده
هــیــــجان -مــبـــتکر-
روحانیزرتشتی
 -11تکــرار یــک حــرف-
خاستگاه -شب ســیام آذر-

حرف همراهی
 -12حملکننده بار -هراسانگیز-
تبهکاری
 -13از گناهان کبیره -از القاب امرای
ترک -بلندقامت
 -14تابنــاک -از پرطرفدارتریــن
نویسندگان ســالهای اخیر در ژانر
وحشــت و فانتزی و خالــق رمان
درخشش
 -15فرار کردن -به ذهن افکندن-
پس غذا
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در مراســم خداحافظی فرانک
اســتابلر حضور داشــتی اما در مبارزهات از
ناحیه پا مصدوم شدی و به کشتی ادامه ندادی.
مشکل خاصی که برایت پیش نیامد؟

اول تمام تالشم را میکنم که ملیپوش ایران در
وزن 77کیلوگرم باشــم و بعد از آن میروم تا این
دفعه طلسم تکرار مدال برنز را بشکنم و طال بگیرم.

شرایطم
ایدهآل نیست
ولی شرایط
بدی هم
ندارم .الزم
است در یک
تورنمنت
محک بخورم
و برای این
موضوع
آماده هستم.
کشتی ورزش
سختی است
و مصدومیت
هم جزئی از
ورزش ماست
که دیگر به
آن عادت
کردهایم
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در اردوی تیم ملی از ناحیه ربــاط صلیبی دچار
مصدومیت شدید شــدم .البته خیلی هم شانس
آوردم و خواســت خدا بود که رباط پــاره نکردم
و کارم به عمل نکشــید .حدود 2ماه را از دســت
دادم ولی االن شرایط بهتری دارم .االن که با شما
صحبت میکنم تمرینات کشــتیام را بهصورت

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

بهخاطــر مصدومیــت ،بعد از
مسابقات جهانی نروژ در هیچ مسابقه رسمی
شرکت نکردی .هماکنون شرایط چطور است؟

سبک شروع کردهام و با هماهنگی پزشکم و کادر
فنی طی ایــن مدت باقیمانده فشــار تمرینات را
بیشتر میکنم تا برای مسابقات آینده آماده شوم.

برنز گرفتــی .جهانی صربســتان را چطور
پیشبینی میکنی؟
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ماهی  ۲گیگ اینترنت برای
۲۵میلیون نفر

مبارزانی که اندیشه
نوباوگان را بارور ساختند

عددبازی

یک پاسخ و چند نکته درباره
دریاچه ارومیه

وزیر ارتباطات روز گذشته از اختصاص
اینترنت رایگان برای 3دهک اول درآمدی خبر داد

نویسندگان مسلمان و ادبیات کودک و نوجوان ،در
دوران پیش از پیروزی انقالب اسالمی

ستاد احیای دریاچه ارومیه
به گزارش همشهری واکنش نشان داد

22

23

24

میز خبر

49درصد
جمعیت استان گلستان
جزو دهک کمبرخوردار
هستند .براساس اعالم
معاون اســتانداری این
استان ،فقر پشت چهره
سرسبز استان گلستان
پنهان است.
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14میلیارد
تومان جریمه برای یک
فروشــگاه معتبر درنظر
گرفته شــده است .بنابر
اعالم رئیس ســازمان
تعزیرات حکومتی ،این
فروشــگاه اینترنتی که
شبکه توزیع گستردهای
در بازار دارد و شــاخص
قیمتگذاری به شــمار
میرود ،ملــزم به اصالح
قیمت  3قلم کاالی روغن
موتور ،پوشک و شکر و
پرداخت این جریمه نقدی
است.

کاهش اثربخشی واکسنها با گذشت بیش از 6ماه ،کم شدن رعایت پروتکلها ،انجام نشدن برخی اقدامات در مدیریت اپیدمی ،نبود توالییابی سویههای
بیماری ،باال نبودن میزان تستها و فقدان بسته کامل پیشگیرانه در پیکهای احتمالی منجر به روند صعودی کرونا شده است
گزارش

مطرح میشوند ،اما متخصصان معتقدند عالوه بر
این دو فاکتور ،عوامل مهم دیگری هم در اینباره
دخیل بوده است.

مریم سرخوش

روزنامهنگار

حدود 25میلیون نفر از افرادی که 6ماه از تزریق
دوز دوم واکسن کرونایشان میگذرد ،هنوز دوز
ســوم را تزریق نکردهاند .رعایــت پروتکلهای
بهداشتی بهشــدت کاهش یافته و اســتفاده از
ماسک به 10درصد رسیده است .در شرایط اجرا
نشدن بسیاری از سیاســتهای کنترل اپیدمی،
حاال کرونا با زیرســویه  BA5روند افزایشی خود
را آغاز کرده اســت .تنها در 24ســاعت 174نفر
بیشــتر از روز سهشــنبه به کرونا مبتال شدند و
آمار شناســایی روزانه به 1271نفر رسید .بهرام
عیناللهی ،وزیر بهداشت هم از کاهش ایمنی ناشی
از واکسیناسیون خبر میدهد« :اخیرا تغییراتی
در سویه اومیکرون ایجاد شده که میتواند سبب
بیماریزایی شــود .توصیه میکنیم افراد باالی
۱۳سال واکسن یادآور را تزریق کنند؛ چراکه در
بازگشت حجاج ،بازگشایی مدارس و ایام محرم
احتمال انتقال ویــروس و افزایش بیماری وجود
دارد ».نکته اینجاست که چندی پیش با فروکش
کردن نســبی کرونا و کاهــش آمارهای جهانی،
متخصصان حوزه بهداشــت و سالمت از نزدیک
شدن به زمان پایان پاندمی کووید 19-در جهان
خبر میدادند ،اما حاال زیرسوی ه جدید اومیکرون،
یعنی  BA5که بیشتر به سمت عوارض گوارشی
ســوق پیدا کرده و سرایت بیشــتری هم نسبت
به زیرســویههای قبلی دارد ،در حال گســترش
یافتن در بســیاری از کشورهاســت و این سؤال
مطرح میشود که چرا کرونا دوباره جهش کرد؟
هر چند که کاهش اثربخشی واکسنها و رعایت
پروتکلها ،نخســتین گزینههای شرایط موجود

قو یتر شــدن ویروس با کاهش اثربخشی
واکسنها

«در شــرایطی هســتیم که اومیکرون با  BA4و
 BA5تغییر زیرسویه داده و واکسنهایی هم که
تزریق شده 6ماه از زما نشان گذشته است .بهدلیل
همزمانی تغییر ســویه و کاهش ایمنی ناشی از
واکسنها ،ممکن است آســیب دوباره در قالب
یک موج جدید شروع شــود ».این نکتهای است
که مصطفی قانعی ،عضو کمیته واکسیناســیون
کرونا به آن اشاره میکند و به همشهری میگوید:
«هر قدر ایمنی کاهش پیدا کند ،ویروس با قدرت
بیشتری کار خودش را دنبال میکند؛ به همین
دلیل پیشنهاد شد گروههایی که بیشترین مرگ را
در رده سنی داشتند ،واکسن دوز یادآور یا چهارم
را تزریق کنند .واکسیناســیون این افراد در حال
انجام اســت ،اما با توجه به اینکه در کشورهای
دیگر افزایش موارد بیماری آغاز شده و تا حدودی
در کشور ما هم این مســئله وجود دارد ،پیش از
شروع موج بعدی باید سطح ایمنی افزایش پیدا
کند ».قانعی درباره راهکار افزایش استقبال مردم
از واکسنها میگوید« :تجربه نشان داده که مردم
بعد از ابتال و افزایش فوتیها از واکسیناســیون
استقبال میکنند .هماکنون اخباری که از شیوع
دوباره بیماری در حال انتشار است ،میتواند یک
انگیزه باشد .البته شــواهد قطعی نشان داده که
تزریق 3دوز واکسن باعث کاهش بستری و مرگ
شده و در مجموع باید تا پایان شهریور مردم یک
دوز دیگر واکســن دریافت کنند ».این مسئول
درباره اینکه ما واکسنهای بهروز شده متناسب با

سویه اومیکرون را در اختیار نداریم و این مسئله
باعث کاهش رغبت مردم در تزریق واکسن است،
میگویــد« :توصیههایی که برای بهروزرســانی
واکسنها انجام میشود را باید از 2جنبه علمی و
فنی دید .اکنون در ایران پلتفرم واکسن mRNA
بهعنوان ســریعترین واکسن تطبیقی با سویهها
وجود دارد و با صدور مجــوز بالینی ،قابلیت فنی
برای دسترسی به واکسن بهروز برای هر سویهای
وجود خواهد داشــت .اما این احتمال هم وجود
دارد که شرکتهای واکسنساز دنیا بخواهند با
مطرح کردن این موضوع ،واکســنهای قبلی را
بیخاصیت نشان دهند و ظرفیت بیشتری برای
واکسنهای خودشان داشته باشند .باید مراقب
بود در دام تجاریســازی این شرکتها نیفتیم.
در گذشته این اقدام از ســوی آنها انجام شد و در
سفرهای بینالمللی عنوان کردند که تنها با تزریق
چند واکسن خاص امکان سفر به کشورها وجود
دارد؛ اقدامی که به لحاظ دیپلماسی بینالمللی کار
قشنگی نبود و مردم را با مشکالتی مواجه کرد».
اقداماتی که برای مدیریت پاندمی کرونا انجام
نشد

در طغیانها و پاندمیهای ویروسی ،ایجاد جهش
در عامل بیماریزا بهطور مرتب و مستمر صورت
میگیرد ،درباره کووید 19-تمامی جهشها اثر
معناداری در تابلوی بیماری نداشتهاند .تاکنون
سازمان جهانی بهداشــت 5واریانت را بهعنوان
سوشهای اصلی که توانســتهاند این تغییرات را
ایجاد کنند ،معرفی کرده اســت؛ آلفا ،بتا ،گاما،
دلتا و در نهایت اومیکرون .حمید سوری ،رئیس
کارگروه بهداشت و پیشگیری ستاد ملی مقابله با
کرونا با بیان این مطلب ،اومیکرون و زیرسویههای
آن را متفاوت از سایر واریانتها عنوان میکند و به

همشهری میگوید« :زیرسویههای جهشیافت ه
اومیکرون الگوی کشــندگی زیــادی ندارند ،اما
سرایتشان بیشتر اســت ».البته بهگفته سوری
در وضعیــت کنونــی افزایش ابتال بــه بیماری،
ویروسها تنهــا بازیگران موج جدید نیســتند،
بلکه مردم و سیاســتهای مدیریــت کرونا هم
نقش مؤثری داشــتهاند« :در مدیریت اپیدمی با
سادهاندیشی تصور کردیم که تنها با واکسیناسیون
یا رعایت پروتکلها و دستورالعملهای محافظتی
میتوان کوویــد 19-را کنترل کــرد .مردم هم
بــا عادیانگاریها ،رعایت پروتکلهــا را نادیده
گرفتند؛ حتی درصد قابلتوجهی از آنها استقبال
کمی از واکســنها داشــتند .هر چند واکسنها
بهعنوان مهمترین استراتژی ،اثربخشی محدودی
دارد و در بهترین حالت اگــر 100درصد جامعه
واکسینه شــوند ،تنها 75درصد جامعه از ایمنی
کامل برخوردار خواهند شــد و بقیه همچنان در
معرض خطر قرار دارند ».بهگفته سوری با توجه
به اینکه اکنون پوشش واکسیناسیون 2دوزی در
کشور حدود 70درصد اســت50 ،درصد جامعه
(واکســن نزدهها و آنهایی که واکسیناسیون در
آنها ایمنی کامل ایجاد نکــرده) در معرض خطر
قرار دارنــد .او تأکید میکند« :زمان اثربخشــی
واکسنها هم محدود است و با گذشت  4تا 6ماه
افراد در معــرض ابتالی دوباره قــرار میگیرند؛
به همین دلیل ویروس اکنــون جوالنگاه الزم را
برای بقای خودش در اختیار دارد ».آمارها نشان
میدهد که پوشــش دوزهای اول ،دوم و ســوم
واکسن در کشــور بهترتیب  69.02 ، 76.93و
33.05درصد اســت که به تأکیــد متخصصان
بهویژه در تزریق دوز ســوم آمار مناسبی نیست.
سوری در اینباره و دالیل کاهش رغبت مردم به
واکسیناسیون میگوید« :سبد واکسیناسیون در

بیمه رایگان سالمت برای ۶میلیون ایرانی
جزئیات بیمه سالمت برای 3دهک پایین جامعه ،به نقل از مدیرعامل سازمان بیمه سالمت

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران توضیحاتی درباره اقدامات
این ســازمان برای بیمه رایگان 3دهک پایین جامعه ارائه کرد و
گفت« :مصوبه اخیر مجلس حاکــی از اختصاص ۶۰۰۰میلیارد
تومان اعتبار برای بیمه رایگان است که البته با وجود پیشرفت کار
هنوز ریالی از این مبلغ به ما پرداخت نشده است».
محمدمهدی ناصحی با اشاره به اینکه سازمان بیمه سالمت بحث
گسترده پوشــش بیمهای را در جامعه دنبال میکند ،گفت« :با
احتساب بیمهشدگان جدید ۴۵میلیونو۷۰۰هزار نفر بیمه شده
در آمار خود با ثبت کد ملی داریم .البته گاهی این افراد بهدلیل
تمام شدن اعتبار بیمهایشان از آمار خارج میشوند و مجددا وارد
آمار میشوند» .
او گفت« :در مورد اتباع قانونی و مجاز در کشور ،یکمیلیون نفر
میتوانند تحت پوشــش سازمان بیمه ســامت باشند که فعال
حدود ۲۰۰هزار نفر را تحت پوشش داریم؛ برخی از اتباع مبتال

به بیماریهای مزمن و آسیبپذیر حتی رایگان بیمه شدهاند و
خدماتی مانند دیالیز و ...را رایگان دریافت میکنند .آمادگی داریم
مابقی این افراد هم با پرداخت حق بیمه تحت پوشش قرار گیرند.
برای اتباع غیرقانونی نیز هنوز در کشــور تصمیمی گرفته نشده
است .باید کد شناسایی به آنها تعلق گیرد و اعتبار الزم هم برای
بیمه کردن این افراد درنظر گرفته شود ».ناصحی افزود« :تقریبا
۲۰میلیونو ۶۰۰هزار نفر بیمه شده در صندوق روستایی و نزدیک
۱۷میلیون نفر نیز در صندوق بیمه همگانی سازمان بیمه سالمت
هســتند .در ۵صندوق بیمهای خود طیف گستردهای از افراد را
تحت پوشش داریم و خدمات مناســب بیمهای ارائه میدهیم.
اکنون نیز با طرح اخیر بیمه مبنی بر بیمه کردن رایگان دهکهای
پایین جامعه۵ ،میلیونو۴۰۰هزار نفر به ما معرفی شــدند که با
رفع همپوشانیها ۵میلیونو۲۰۰هزار نفر به شکل قطعی تحت
پوشــش بیمه رفتند۶۰۰ .هزار نفر نیز در حاشیه شهرها بیمه

رایگان شدند و این فرصت در کشــور گسترش یافت .نکته قابل
توجه این است که در برخی مناطق حتی برای این افراد پزشک
خانواده هم درنظر گرفتیم که نسبت پزشک به جمعیت مناسب
باشد ».او با اشاره به مصوبه اخیر مجلس مبنی بر اختصاص بودجه
۶۰۰۰میلیارد تومانی برای بیمه رایگان ،گفت« :در فاز اول این
برنامه ۵میلیونو۲۰۰هزار نفر تحت پوشش بیمه قرار گرفتند و
در تمدیدی اول تیر این سازمان ،مجددا ۳میلیون نفر در 3دهک
پایین قرار داشتند که بیمه برایشان رایگان شده است که البته این
افراد در آمار جدید ما نمیآیند؛ چون آنها پیشتر هم بیمه شده ما
بودند ،اما تنها نوع بیمه و پرداختی آنها تغییر کرد ».ناصحی تأکید
کرد« :اعتبار ۶۰۰۰میلیارد تومان برای بیمه کردن ۶میلیون نفر
جمعیت است؛ البته از رقم مصوب هنوز حتی یک ریال هم به ما
پرداخت نشده است».
او ادامه داد« :در بیمه رایگان 3دهــک پایین جامعه اطالعات را

کشور ما حاوی واکســنهایی است که مطالعات
منتشرشده کافی درباره آنها وجود ندارد .صدها
گزارش از واکسنهای خارجی در دسترس است،
اما واکسنهای داخلی و حتی سینوفارم هم که
تعداد قابلتوجهی در کشور ما تزریق شده ،هیچ
مطالعهای منتشرشدهای ندارد .عوارض واکسنها
هم گزارش نشده و مردم نمیتوانند در بالتکلیفی
و بیاطالعی تصمیم بگیرنــد .باید با آنها برخورد
شــفاف صورت بگیرد تا انتظار استقبالشــان از
واکسیناسیون محقق شود ».این اپیدمیولوژیست
همچنین معتقد است برخی اقدامات در مدیریت
اپیدمی انجام نشــده« :نمیدانیــم اکنون چند
درصد جامعه مبتال هستند یا سطح ایمنی پایینی
دارند .توزیع بیماران در کشــور مشخص نیست.
درباره واریانتها هم بهدلیل نبود توالییابی کامل
و باال نبودن میزان تســتها اطالعاتی نداریم .در
مرزها ،برای مســافرانی که وارد کشور میشوند
مراقبت و کنترل کافی صورت نمیگیرد .بســته
کامل پیشگیرانه یا مدیریت پیشگیری از اپیدمی
ی را هم نداریم و وزارت بهداشت
یا پیکهای بعد 
هم تمام تیمهای واکنش ســریع را منحل کرده
است ».سوری معتقد اســت اگر قرار بر مدیریت
بیماری باشد ،واکسیناسیون و رعایت پروتکلها
برای اجرای سیاســتهای کنترل اپیدمی کافی
نیست و درباره سایر اقدامات میگوید« :افزایش
مراقبتهای مرزی ،تشــدید بیمارییابی فعال،
بررسی سطح ایمنی جامعه ،افزایش توالیسنجی،
مشــخص کردن کانونهای ابتال و نقاط طغیان
بیماری برای کنترل ســریع ،تعیین اولویتهای
واکسیناســیون و ...هم ضرورت دارد .این موارد
در طرح شهید سلیمانی دیده
شده ،اما نمیدانیم چرا اجرای
آن کمرنــگ شــده اســت».

هرچند با اندکی تأخیر امــا از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
گرفتهایم و به سرعت همه افراد مشمول را بیمه رایگان کردیم.
درواقع بــدون اختصاص اعتبار در همان روزهــای اول ،نزدیک
۴۰میلیارد تومان هزینه پرداخت کردیم .درصدد تقویت بستههای
خدمتی خود هستیم و در تالشیم برخی از افراد مانند خانوادههای
آسیبپذیر را به بیمههای مکمل پیوند دهیم».
او با تأکید بر لزوم همکاری سریع و بهموقع وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی ،گفت« :پاسخ آزمون ارزیابی وسع را حدودا یکماهه
بهدست ما رساندهاند ،اما برای دهکهای 3به بعد هم نیاز است
که با ما همکاری داشته باشند تا وقتی بیمار به ما رسید ،معطل
نشود ».با توجه به اینکه در بحث بیمه همگانی فرانشیز پرداختی از
سوی بیماران کاهش یافته است ،ناصحی گفت« :در بخش بستری
سهم این بیماران (3دهک اول) تنها ۵درصد و در بخش سرپایی
ســهم پرداختی بیماران ۲۰درصد است .در ســایر دهکها نیز
پرداختی بیمار در حوزه سرپایی ۳۰درصد و در بستری ۱۰درصد
است .بیمهشدگان کمیته امداد و بهزیستی نیز فرانشیر بستری
صفر دارند و اگر از مسیر خود وارد شــوند از آنها ریالی هزینه در
بخش بستری گرفته نمیشود .در بخش سرپایی هم تنها فرانشیز
۱۵درصدی از آنها گرفته میشود /».ایسنا
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چرا کرونا دوباره جهش کرد؟

1300خانه
روســتایی زلزلــهزده
هرمــزگان ،مشــمول
پرداخــت خســارت
میشــوند .بهگفتــه
مدیرعامل بنیاد برکت،
برای این تعداد خانه ،یک
هزار میلیارد ریال درنظر
گرفته شــده است .این
خانههای آسیبدیده در
۲۴روستای متاثر از زلزله
در استان هرمزگان واقع
شدهاند.

356قلم
دارو در داروخانه 13آبان
دچار کمبود است .عضو
کمیســیون بهداشت و
درمان مجلس اعالم کرد
که داروخانــه 13آبان،
بهعنوان مرجع تامین دارو
به شمار میرود .سیاست
ارزی که قابل اجراست،
روی زمین مانده اســت،
اگر همین روند ادامه پیدا
کند با کمبودهای شدید
دارویی مواجه میشویم.

یک میلیون
ســرباز تحت پوشــش
مهار تهــای عمومی و
تخصصی قــرار گرفتند
که ۷۰۰هــزار نفر موفق
بــه گرفتــن مــدرک
شدند .فرمانده قرارگاه
مهار تآموزی سربازان
اعالم کرد ۵هزار میلیارد
تومان تسهیالت بانکی
برای کارکنان وظیفه که
در طول خدمت آموزش
دیده و مهارت آموختهاند
از ابتدای تیرماه سال۱۴۰۱
درنظر گرفته شده است.

شناسایی585مورد تقلب
در آزمون علوم تجربی
وزیر علــوم ،تحقیقات و فنــاوری اعالم کرد:
« ۵۸۵تقلب در آزمون علوم تجربی را شناسایی
کردهایم و همه این موارد در دست رسیدگی
است و شــرکتکنندگان در آزمون سراسری
اطمینان داشته باشــند که در حق هیچکسی
بیعدالتی نخواهد شد».
محمدعلی زلفیگل ،وزیــر علوم ،تحقیقات و
فناوری در واکنش به موارد تقلب کشف شده
در کنکور سراســری ســالجاری و تخلفات
احتمالی صــورت گرفتــه به خبرنــگار ایلنا
گفت«:رئیس سازمان ســنجش در مورد این
موضوع توضیح دادهاند و قرار است این موارد
احتمالی تقلب دقیقتر بررسی شود .من تأکید
میکنم که داوطلبان آزمون سراســری نباید
نگران باشــند و نتایج با دقت اعالم میشود».
زلفیگل با اعالم اینکه در حوزههای امتحانی
در راستای جلوگیری از تقلب و انتشار سؤاالت
از «جمر»(مختلكننده سيگنال) استفاده شده
بود ،افزود« :داوطلبان توجه داشته باشند که
این امکان وجود دارد که پاسخنامهها رصد شود
و با توجه به دقتی که در کار وجود داشته ،حقی
پایمال نخواهد شد».
درپی طرح ماجــرای وقوع تقلــب در کنکور
سراسری امسال ،دوازدهم تیر ،رئیسجمهوری
در جلســه هیأت دولت معــاون اول را مأمور
تحقیق و بررســی دقیق ابعاد این ماجرا کرد.
با این حــال روز گذشــته ،هیــأت منتخب
تحقیق و بررسی این موضوع ،سالمت کنکور
سراســری ســال ۱۴۰۱در تمامی رشتهها و
گروهها را بهطــور قطعی تأیید کــرد .در این
گزارش آمده که پس از بررســی دقیق تمامی
گزارشها و مســتندات ارائه شــده از سوی
دســتگاههای مذکور صحت برگــزاری این
آزمون در بخشهای مختلف شــامل طراحی
سؤاالت ،چاپ ،قرنطینه ،توزیع و دیگر مراحل
فرایند اجرایی ،هیچگونه شــائبه و کمبودی
نداشته و با توجه به اقدامات سازمان سنجش
آموزش کشــور و همکاری تمام دستگاههای
دســتاندرکار در امر برگزاری ایــن آزمون،
سالمت کنکور سراسری سال ۱۴۰۱در تمام
رشــتهها و گروهها مورد تأیید قطعی است و
با توجه به پیشبینیهــای چند الیه کنترلی
و امنیتی و اشراف کامل دستگاههای نظارتی
هیچ حقــی از هیچیک از داوطلبــان تضییع
نشده است.

اجرای طرح رتبه بندی
معلمان از ۳۱شهریور
وزیر آموزش و پرورش زمان آغاز اجرای طرح
رتبه بندی معلمان را ۳۱شهریور ماه سالجاری
اعالم کرد .یوسف نوری در حاشیه جلسه ديروز
(چهارشنبه) هیأت دولت ،در جمع خبرنگاران
با اشاره به رتبهبندی معلمان گفت« :الیحهای
که دولت قبلی اعالم کرده بود ،بسیار ضعیف
بود و طی 10سال اقدامی روی آن انجام نشده
بود اما این موضوع در دولت سیزدهم پیگیری
و با آن موافقت شــد ».او افزود« :این موضوع
بهعنوان یکی از دســتاوردهای بزرگ آموزش
و پرورش است؛ چرا که اوال ارتقای نظام تعلیم
و تربیــت ،ارتقای صالحیتهــای حرفهای و
تخصصی و عمومی معلمان است و همچنین در
حوزه عدالت ،عدالت در پرداخت برای معلمان
را تامین میکند ».براساس اعالم او ،این الیحه
عالوه بر این موارد ،بــرکات دیگری هم دارد و
در واقع آن رقابتی که بیــن معلمان در زمینه
احراز رتبهها اتفاق میافتد ،مشــروع و بسیار
خوب است .شاید یکی از علل عدماجرای سند
تحول بنیادین عدمتصویب قانون رتبهبندی
معلمــان از ناحیه دولتها بــوده که حمایت
نمیکردند .براســاس اعالم وزیــر آموزش و
پرورش ،کمیتههای الزم یا هیأتهای ممیزی
براساس قانون شــکل گرفته و امید است که
رتبهبنــدی وارد مرحله اجــرای اصلی درون
آموزش و پرورش شود.

تشکیلکمیتهجلوگیریاز
خروج و مهاجرت پزشکان
عضو کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس
شورای اســامی با اشاره به تشــکیل کمیته
ارجاع به پزشک خانواده در مجلس ،گفت« :این
کمیته تشکیل شده تا بتوانیم از خروج پزشکان
و مهاجرت آنها جلوگیری کنیم و هزینههای
بیتالمــال را هدر ندهیم ».به گــزارش ایرنا،
محمدعلی محسنیبندپی ،در نخستین نشست
بررسی موانع و راهکارهای اجرای سیاستهای
کلی سالمت که در هتل قلب برگزار شد ،افزود:
«یک درصد جمعیت دنیا و ۷تا۹درصد ذخایر
دنیا را در کشورمان داریم و غنیترین منابع را
دارا هستیم اما در مدیریت این ذخایر و منابع
موفق نبودهایم و در کف جامعه مشاهد میکنیم
که مردم ،قانونگذار و مجریــان امر از خدمات
راضی نیســتند ».بهگفتــه او 8.5 ،تا ۹درصد
سهم ناخالص ملی به حوزه سالمت اختصاص
مییابد« :وزارت بهداشت یکی از پرخرجترین
دســتگاهها اســت اما خدمات خوبی را از این
وزارتخانه مشاهده نمیکنیم و به همین دلیل
بســیاری از افراد بهخود اجازه میدهند تا در
نظام سالمت مداخله داشته باشند».
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افتتاح ششمین خانه نوآوری و
فناوری ایران در عراق

فناوری

تدوین چارچوب همکاری بین
اپراتورهای ارتباطات ثابت و
شهرداریها
نشســت «مدل بهینه توسعه شــهر هوشمند
مبتنیبر توسعه شــبکه  »FTTxبا هدف تدوین
چارچوب همکاری بین اپراتورهای ارتباطات ثابت
و شهرداریها برگزار شد.
بهگزارش ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات
رادیويی ،صــادق عباسیشــاهکوه ،رئیس این
سازمان با اشاره به ضرورت همکاری بین اپراتورها
و شــهرداری برای تحقق توسعه ارتباطات ثابت
و تحقق شــهر هوشــمند بر بســتر آن گفت:
رگوالتوری بهعنوان نهاد مســتقل از اپراتورها
میتواند زمینه این همکاری و تعامل را شــکل
دهد تا هم انتظارات شهرداری و هم دغدغههای
اپراتورهای متعهد بررسی شده و با فراهم کردن
زمینه تدوین چارچوب مشارکت مطلوب مابین
این دو بخش ،پروژه توسعه فیبرنوری به بهترین
روش پیش رفته و در نهایت شهروندان در سراسر
کشور از مزایای آن بهرهمند شوند.
او اعالم کرد :در چند ســال گذشــته با وجود
توسعه خوب در حوزه ارتباطات سیار ،در حوزه
ارتباطات ثابت عقبافتادگی داریم .از ســوی
دیگر براساس تکلیف شورایعالی فضای مجازی
باید ظرف ۳سالونیم آینده ۸۰درصد خانوارها
به ارتباطات ثابت پرســرعت دسترسی داشته
باشند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات دیروز از اختصاص اینترنت
رایگان برای 3دهک اول درآمدی خبر داد

اینترنت

۸۰

درصد

75

درصد

۹۰۰

هزار

غالمرضــا نــوری ،نماینــده مجلــس
اعــام کــرده کــه نزدیــک بــه 80درصد
ایرانیها فیلترشــکن روی گوشیشان
نصب کردهاند؛ درحالیکه این آمار در
کشــورهای اتحادیه اروپا زیــر 10درصد
اســت .او گفــت« :وقتــی ایــن دســت
نرمافزارهــا روی گوشــی فرزنــد شــما
نصــب اســت هــر لحظــه میتوانــد
بــه ســایتهایی بــرود کــه حتــی در
کشورهای خارجی هم فیلتر هستند».
در فصــل ریــزش رمزارزهــا گزارشهــا
نشان میدهد شرکت Core Scientific
کــه یکــی از بزرگتریــن ماینرهــای
بیتکویــن جهــان اســت ،در مــاه ژوئــن
167میلیــون دالر دارایی بیتکوین خود
را فروختــه اســت .فــروش بیتکوینهــا
باعث شــد این شــرکت در پایان 3ماهه
دوم سالجاری میالدی 1959بیتکوین
داشــته باشــد کــه در مقایســه بــا 8058
دارایــی بیتکویــن کــه در تاریــخ 31مــه
داشــت ،بیش از 75درصد کاهش پیدا
کرده است.
باتــری آبــی ســوئیس کــه بــا هزینــه
2میلیــارد یورویــی از 14ســال پیــش
در دســت ســاخت قــرار داشــت ،حاال
باالخــره آمــاده بــهکار شــده و از هفته
آینــده فعالیتش را آغــاز میکنــد .این
باتــری حــدود 600متــر زیــر زمیــن در
کوههــای آلــپ قــرار گرفتــه و میتواند
برق 900هزار خانه را تامین کند.

عمادالدین قاسمیپناه
روزنامهنگار

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ،دیروز از ارائه
بســته اینترنتی رایگان بــرای 3دهک درآمدی
پاییــن جامعه خبــر داد .به ایــن ترتیب بهنظر
میرســد در حوزه ارتباطات یکی از وعدههای
رئیسجمهور در زمان انتخابات و البته اظهارات
وزیر ارتباطات ،محقق شده است .اگرچه آخرین
افزایش قیمــت اینترنت به ســالهای 95و 96
برمیگردد ،امــا اصالح تعرفــه اینترنت ،باعث
کاهش مصرف کاربران میشــود .کارشناســان
حوزه ارتباطــات از این پدیده با عنوان شــکاف
دیجتیالی( )digital gapنام میبرند که اشــاره
به فاصله و شــکاف طبقاتی دارد .امروز اینترنت
دیگر یک خدمــت لوکس و تجملی محســوب
نمیشود و تبدیل به بخش جداییناپذیر زندگی
مردم شده است .عالوه بر کسبوکارهای بزرگ
و کوچک رسمی ،بسیاری از روستاییان از طریق
اینترنت محصوالت کشــاورزی ،دامی ،شیالت،
صنایعدستی و دیگر محصوالت خود را در بازار
عرضه میکنند .بخش قابلتوجهی از امور مرتبط
با دولت الکترونیــک و خدمــات قضایی بدون
اینترنت قابلیت اجرا ندارند .همچنین در سالی
که تولید ،کارآفرینی و اشتغالزایی قرار است با
محوریت دانشبنیانشدن شرکتها توسعه یابد،
اینترنت نقش کلیدی خواهد داشــت .بنابراین
اقشــار مختلف مردم ازجمله دانشجویان که هم
درآمدی ندارند و هم ایدههای نو در ذهن پویای
آنها خلق میشــود ،اینترنت از نیازهای اساسی
محسوب میشود.
بستههای 4ماهه ،اما دائمی

وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعات در حاشــیه
جلسه روز گذشته هیأت دولت اینترنت رایگان
را منحصــر به 3دهک اول دانســت و اعالم کرد
این بسته برای کسانی است که یارانه ۴۰۰هزار
تومانی را دریافت میکنند.عیســی زارعپور از
تحقق وعده اینترنت رایگان برای اقشار کمدرآمد
که در ســال گذشــته در گفتوگو با همشهری
به آن اشــاره کرده بــود ،خبــر داد و گفت« :از
امروز برای 3دهک درآمدی پایین جامعه بسته
اینترنتی رایگانــی را فراهم کردهایم ».بهگفته او
«هموطنانی که مشمول هســتند به درگاه ملی
خدمات هوشمند به آدرس  my.gov.irمراجعه و
یک شماره تلفن را ثبت کنند».
آنگونه که وزیر اعالم کرده روی همان شــماره،
صرفنظر از اینکه مربوط به کدام اپراتور یا شرکت
ارائهدهنده اینترنتی باشــد ،یک بسته اینترنت

رایگان برای آنها فعال میشود.
این در حالی اســت که زارعپور توضیح نداد که
سرپرســت خانوار چگونه میتواند این اینترنت
را در اختیار فرزند دانشــجو یــا دانشآموز خود
قرار دهد.
وزیر ارتباطات البته بر دائمیبودن این بســتهها
تأکید کرد و گفت« :بســتهها 4ماهه است و هر
4ماه یکبار تمدید میشود».
مهدی سالم ،مشاور وزیر ارتباطات و رئیس مرکز
روابطعمومی و اطالعرســانی این وزارتخانه در
گفتوگو با همشهری حجم بستهها را 2گیگ در
ماه اعالم کرد که با توجه به 4ماههبودن بستهها
حجم هر بسته 8گیگ خواهد بود.
سالم همچنین در پاســخ به این پرسش که آیا
سیمکارت سرپرست خانوار مشمول این بستهها
باید به نام خود او باشد ،پاسخ مثبت داد.
ضدحمله در مقابله گرانشدن اینترنت

چندی پیش وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات
در گفتوگوی اختصاصی با همشهری ،به شعار
تعرفه مناسب دولت ســیزدهم برای اینترنت
اشــاره کرد و گفت« :یکی از شــعارهای دولت
ســیزدهم این بود که کف مصرف را برای مردم
با یک تعرفه مناســب(در حد رایــگان) درنظر
بگیریم».
زارعپور آن زمان اعالم کرد که «در حال کار روی
این موضوع هستیم که آن کف را که مردم برای
زندگی به آن نیاز دارند با حداقل تعرفه در اختیار
مردم قرار دهیــم ».بنابراین با خبــری که وزیر
دیروز اعالم کرد بهنظر میرسد که بررسیها به
نتیجه رسیده است.
وزیر ارتباطــات در این گفتوگــو همچنین با
حمایت ضمنی از گرا نشدن قیمت اینترنت به
همشــهری گفت« :مثل همه کاالها و خدمات
اگر امکان داشــت کــه جلوی تــورم را گرفت،
میتوانســتیم جلوی افزایش تعرفه اینترنت را
هم بگیریم».
او ثابتماندن تعرفــه اینترنت را بــه نفع مردم
ندانســت و عنوان کرد که «اگر شرایط به همین
شکل ادامه پیدا کند ،باعث توسعهنیافتن شبکه
میشــود و درنهایت دود آن به چشم خود مردم
میرود؛ یعنی کیفیت شبکه کاهش پیدا میکند.
به هرحال باید در این مورد بهینهسازی صورت
بگیرد که هم مــردم کمتر متضرر شــوند و هم
چرخ توســعه این صنعت بتواند بــه چرخیدن
ادامه دهد».
از اوایل سالجاری قیمت بســتههای اینترنت
بهصــورت میانگین  ۴۰تا  ۶۰درصد گران شــد
که هزینه زیــادی برای خانوارهــای کمدرآمد
بهحساب میآید.

ابهامهای موجود بسته رایگان

درحالیکه جمعیت 3دهک اول حدود 25میلیون
نفر تخمین زده میشود ،اما دقیقا روشن نیست
که تمام اعضای این دهکها ،از اینترنت رایگان
برخوردار میشــوند یا فقط سرپرست خانوارها
قادر به بهرهمندی از آن هستند.
درصورتی که 2گیگ اینترنت رایگان شامل همه
اعضای خانوار شــود ،با یک حساب سرانگشتی
ماهانــه 50میلیون گیگ به افــراد 3دهک اول
اختصاص مییابد .اما اگر قرار بر اختصاص 2گیگ
اینترنت ،صرفا به سرپرست خانوار باشد ،مشخص
نیست که سرپرســت خانوار چگونه میتواند آن
را در اختیار فرزند خود قــرار دهد .این در حالی
است که فرزندان بخش قابلتوجهی از خانوادهها
در گروه ســنیای قرار دارند که یا دانشآموز یا
دانشجو هستند.
طی سالهای گذشــته با توســعه پلتفرمهای
تصویری ،تولید محتوای تصویــری ،بهویژه در
حوزه آموزش و ســامت رو به افزایش گذاشته
است .به همینخاطر این پرسش مطرح میشود
که 2گیگ اینترنت رایگان تا چه میزان میتواند
نیاز دهکهای مورد نظر را رفع کند.
چندی پیش رئیس ســازمان تنظیم مقررات در
واکنش به گرانیهای اخیر اینترنت اعالم کرده
بود که حجم استفاده ۴۰درصد کاربران دیتای
موبایل زیر ۲گیگابایت است و وزارت ارتباطات
قرار است برای آنها بستههای حمایتی بدهد.
نکته دیگری که وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات

به آن اشاره نکرد ،این اســت که هزینه اینترنت
رایگان از چه محلی تامین میشود .پرسش این
اســت که آیا هزینه اینترنت اهدایی را اپراتورها
متقبل میشوند یا دولت؟
اگر قرار بر این باشــد که این هزینه را اپراتورها
تقبل کنند و تعرفه هر گیگ حدود 6هزار تومان
درنظر گرفته شود ،با احتساب 50میلیون گیگ
اینترنت رایــگان ،اپراتورهــا ماهیانه چیزی در
حدود 300میلیارد تومــان باید هزینه کنند .در
واقع ،از یکســو در سال جدید شــاهد افزایش
قیمت اینترنت از ســوی اپراتورها هســتیم و از
ســوی دیگر ،آنها ماهانه باید چنــد صدمیلیارد
تومان ،از درآمد خود چشمپوشی کنند.
اما اگر دولت این هزینه را متقبل شود ،با یکبار
مالی300هزار میلیــارد تومانی بهصورت ماهانه
مواجه میشــود که البته وزیــر ارتباطات منبع
تامین آن را در اظهارات دیروز خود اعالم نکرده
است.
با این اوصــاف ،تجربه برخی کاربــران حاکی از
آن است که روز گذشــته پس از واردکردن کد
تأییــد در درگاه ملــی خدمات هوشــمند پیام
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دریافت میشود.
با این حال ،تصمیم وزارت ارتباطات در مورد ارائه
اینترنت رایگان به 3دهک اول را با این شرط که
به همه اعضای خانواده تعلق بگیرد ،باید به فال
نیک گرفت؛ چراکه تا حدودی میتواند شــکاف
دیجیتال موجود را کاهش دهد.

مسمومیت با مصرف بیرویه ویتامین D

استفاده نابجا و خودسرانه از مولتیویتامینها میتواند عوارض جدی برای فرد داشته باشد و حتی باعث نارسایی کبد و کلیه شود
پزشکی

عددخبر

تولید انرژی از شن و ماسه

تصویرسازی :همشهری /بهرام غروی

ششــمین خانه نوآوری و صادرات فناوری ایرانســاخت
در کشــور عراق راهاندازی شــد تا همســایه غربی ایران از
توانمندیهای فناورانه و دانشی شــرکتهای دانشبنیان
و خالق ایرانی بهرهمند شــود .بهگــزارش معاونت علمی و
فناوری ریاستجمهوری ،دامنه حضور و نفوذ شرکتهای
ن و خــاق ایرانی در دیگر کشــورها با راهاندازی
دانشبنیا 
ششــمین خانه نوآوری و صادرات فناوری ایرانساخت در
اقلیم کردستان ،به همسایه غربی ایران رسید تا بازاری جدید
بیرون از مرزهای کشورمان برای محصوالت و توانمندیهای
شــرکتهای دانشبنیان و خالق ایرانی ایجاد شود .مهدی
قلعهنوی ،رئیس مرکز تعامالت بینالمللــی علم و فناوری
معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری در آیین افتتاحیه
این خانه ،گفت :این خانهها که چند سالی است با مشارکت و
سرمایهگذاری حداکثری بخش خصوصی فعال در زیستبوم
نوآوری و فناوری کشــور و حمایت مادی و معنوی معاونت
علمی و فناوری ریاستجمهوری در کشورهای چین ،کنیا،
روسیه ،سوریه و ترکیه ایجاد شدهاند ،فرصت مناسبي برای
ورود محصوالت ایرانی به بازارهای جهانی فراهم کردهاند.
وی افزود« :کمک به بازاریابی و فروش محصوالت دانشبنیان
و خالق در کشــورهای هدف یا منطقه جغرافیایی مدنظر»
و «اســتقرار شــرکتهای ایرانی عالقهمند بــه فعالیت در
کشورهای هدف» مهمترین اهدافی است که این مراکز دنبال
میکنند .بهگفته قلعهنوی ،عراق مقصد ایجاد ششمین خانه
نوآوری و صادرات فناوری ایرانساخت است که امیدواریم
با راهاندازی این مرکز ،تبادالت فناورانه ،دانشگاهی و علمی
میان ایران و عراق بیشتر شود و سهم ایران از سبد محصوالت
در مرز دانش عراق افزایش یابد.

ماهی۲گیگ اینترنت
رایگان برای۲۵میلیون نفر

انرژی

رخ میدهد که ســطح کلسیم در خون
باالتــر از حد طبیعی باشــد .مرد مورد
مطالعه  BMJمبتال به هایپرکلســمیا
تشخیص داده شد .این مشکل میتواند
استخوانها را ضعیف کرده ،باعث سنگ
کلیه شــده و در عملکرد قلــب و مغز
اختالل ایجاد کند.

زهرا خلجی

روزنامهنگار

اســتفاده بیانــدازه و غیرمجــاز از
مکملهایی مانند ویتامیــن  Dنهتنها
فایدهای ندارد ،بلکــه میتواند منجر به
عوارض جدی نیز شود .براساس مقالهای
که روز سهشنبه در مجله BMJ Case
 Reportsمنتشر شد ،مصرف بیش از
حد ویتامین Dتوسط یک مرد بریتانیایی
کــه او را راهی بیمارســتان کرد ،زنگ
هشــداری برای افرادی است که بدون
دلیل و خودســرانه از انواع مکملهای
ویتامین استفاده میکنند.

نشانههای مصرف بیش از حد ویتامین

ویتامینهای سمی

این مرد بریتانیایی پس از مالقات با یک
متخصص تغذیه خصوصی ،شــروع به
مصرف بیش از 20مکمل بدون نسخه
در روز ،ازجمله ویتامین50 Dهزار3 ،بار
در روز کرد .بهگزارش ســیانان ،این
میزان صدها برابر بیشتر از دوز استاندارد
توصیه شــده اســت .در عرض یک ماه
پس از مصرف بیرویه ،عالئم او از حالت
تهوع ،درد شکم ،اسهال و حمالت مکرر
استفراغ به گرفتگی پاها و صدای زنگ
در گوش رسید .دکتر آالمین الکوندی،
یکی از نویسندگان گزارش و متخصص
غدد در بیمارســتان ویلیــام هاروی و
پزشــک معالج مــرد بریتانیایی گفت:
این مرد کــه نمیخواهــد نامش فاش
شــود ،در یک برنامه رادیویــی درباره
مکملها شنیده و پس از آن با متخصص
تغذیــه در برنامه تماس گرفته اســت.
گرفتن مجوز فعاليت براي متخصصان
تغذیــه در بریتانیــا اجباری نیســت.

بنابراین هر کسی میتواند بهعنوان یک
متخصص تغذیه فعالیت کند .برخالف
ویتامینهای محلــول در آب که بدن
بهراحتــی میتواند آنهــا را دفع کند،
ویتامین Dو پســرعموهای آن  A، Eو
 Kتا زمانی که به آنها نیاز باشد در کبد و
سلولهای چربی بدن ذخیره میشوند؛
به همین دلیــل مصرف بیــش از دوز
توصیه شــده بهصورت روزانه میتواند
سطوح سمی را افزایش دهد.
الکوندی گفــت ،مرد مــورد مطالعه،
بهصورت روزانــه( 150000 UIواحد
بینالمللی) ویتامین  Dمصرف میکرد
که 375برابر مقدار توصیه شــده بود.
سرویس بهداشت ملی بریتانیا معموال
ویتامین  D 400را برای کودکان باالی
يكسال و بزرگساالن بهصورت روزانه
توصیه میکند .این مرد با شروع عالئم،

مصرف مکملهــا را متوقف کــرد ،اما
وضعیت او بهبود نیافــت و 2ماه بعد در
حالی به بیمارســتان مراجعه کرد که
12.7کیلوگرم وزن از دســت داده بود
و کلیههایش دچار مشکل شده بودند.
آزمایشها نشان داد که او بهدلیل مصرف
بیش از حد ویتامین ،Dدچار وضعیتی به
نام هایپرویتامینوز Dشده است.
ویتامین ضروری برای بدن

بدن به ویتامین  Dبرای کمک به جذب
کلســیم از روده نیاز دارد .درواقع بدن
نمیتواند کلســیم را جذب کند؛ مگر
اینکه ویتامیــن  Dموجود باشــد .این
ویتامین همچنین در سالمت سیستم
ایمنی ،فعالیت ســلولهای مغز و نحوه
عملکرد عضالت نقش دارد .طبق گفته
مؤسســه ملی بهداشــت ،در آمریکا،

15میکروگرم یا  600IUویتامین  Dدر
روز برای بزرگساالن تا 69سال توصیه
میشود .برای بزرگســاالن 70سال به
باال ،دوز به 20میکروگرم یا  800IUدر
روز افزایش مییابد .مقدار توصیه شده
برای نوزادان ،کودکان و نوجوانان اخیرا
توســط آکادمی اطفال آمریکا دوبرابر
شده و به 10میکروگرم یا  400IUدر روز
رسیده است .مطالعهای در سال2017
نشــان داد در آمریکا 3درصــد از افراد
بیش از حد مجاز و بــاالی 4000واحد
در روز که مناسب برای بزرگساالن است
از این ویتامین مصرف میکنند و به این
ترتیب در معرض خطر مسمومیت قرار
میگیرند .حدود 18درصد نیز بیش از
هزار واحد در روز مصرف کردند.
وجود ویتامین Dبیــش از حد در خون
باعث هایپرکلسمیا میشــود و زمانی

مــرد بریتانیایــی بهمــدت 8روز در
بیمارستان بســتری بود و با داروهایی
برای کاهش سطح کلســیم در خون
تحت درمان قرار گرفت .آزمایشهای
2ماه بعد نشــان داد که سطح کلسیم
خــون او تقریبا کاهش یافته اســت.
الکونــدی گفــت درحالیکه ســطح
ویتامین  Dاین مرد نیــز بهطور قابل
توجهی بهبود یافته بود ،اما همچنان
باال بود :برنامهای برای پایش دورهای
هر دو پارامتر در کلینیک برای ردیابی
ســطوح کاهش یافته به سطح نرمال
ایجاد شد .در تماسی که با او داشتیم
اعالم کرد که احساس بهتری دارد ،اما
هنوز به حالت عادی بازنگشته است .او
بسیار مشتاق اســت که همه قصهاش
را بدانند تا نسبت به این موضوع آگاه
شوند.
نشانههای مصرف بیش از حد ویتامین
 Dمیتواند شامل خوابآلودگی ،گیجی،
بیحالی و افسردگی باشــد و در موارد
شــدیدتر منجر به بیحالی و کما شود.
قلب نیز میتواند تحتتأثیر قرار گیرد.
با افزایش فشــار خون قلب شــروع به
ضربان نامنظم میکند .در موارد شدید،
کلیهها ممکن است دچار نارسایی شوند
و شــنوایی و بینایی نیز تحتتأثیر این
مصرف بیرویه قرار میگیرند.

اولین باتری شــنی تجــاری در فنالند ،توســط شــرکت
 Polar Night Energyســاخته شده است .این باتری یک
سیستم ذخیره انرژی حرارتی است که بهطور مؤثر در اطراف
یک مخزن فوالدی بزرگ و عایق و پر از ماســه ساده قدیمی
ساخته شده اســت .به گزارش نیواطلس ،هنگامی که شن و
ماسه گرم میشود ،این دستگاه قادر است با استفاده از یک
مبدل حرارتی ساده که در وسط آن واقع شده است8 ،مگاوات
ساعت انرژی را با توان اســمی 100کیلو وات با شن و ماسه
گرم شــده با دمای  500تا 600درجه سانتیگراد را ذخیره
کند .درصورت نیاز ،انرژی دوباره بهصــورت گرما به همان
روش استخراج میشود.
شرکت ســازنده این باتری میگوید :کافی است که اطراف
شن و ماسه خشــک و عاری از زبالههای قابل احتراق باشد.
در واقع ،این شــرکت آن را بهعنوان یک ابزار ذخیرهسازی
فوق العاده کم یــا حتی بدون هزینه میبینــد .همهچیز به
قدری ساده و ارزان اســت که  Polar Night Energyادعا
میکند هزینههای راهاندازی آن کمتر از 10.27دالر آمریکا
در هر کیلووات ساعت است و بهصورت کامال خودکار و بدون
استفاده از مواد مصرفی و با حداقل هزینه کار میکند.
انرژی باد و خورشــید متناوب هســتند و در مواقعی که در
دسترس هستند ،بیشتر از زمانی که به آنها نیاز است ،انرژی
تولید میکنند؛ بنابراین انتقال انرژی سبز به مقادیر زیادی
ذخیره انرژی نیاز دارد .این نوع تولید انرژی میتواند اشکال
مختلفی داشته باشــد؛ از نصب باتریهای بزرگ مبتنی بر
لیتیوم گرفته تــا باتریهای جریان ،باتریهــای تغییر فاز
ســیلیکونی ،باتریهای نمک مذاب ،باتریهای آهن-هوا،
باتریهای گرانشــی ،باتریهای انبساط کربن دی اکسید و
سایر موارد غیرمعمولتر مانند باتریهای شناور.

این باتریها هر کــدام مزایا و معایب خاص خــود را از نظر
کارایی ،اندازه ،مکان ،هزینههای نصب ،هزینههای عملیاتی،
رتبهبندی توان ورودی و خروجی ،طول عمر و مدت زمانی که
میتوانند انرژی را ذخیره کنند ،دارند .این ها خوب هستند
چرا که راهحلهــای مختلف ،نیازهای مختلــف را برآورده
میکنند .برخی از شــبکه بــرق در طــول افزایش تقاضای
آنی پشــتیبانی میکنند ،برخی دیگــر منحنیهای روزانه
ناهماهنگ بین تقاضــا و عرضه انرژیهــای تجدیدپذیر را
هموار و برخی دیگر افت عرضه فصلی را رفع میکنند؛ مانند
زمستان که در آن انرژی خورشیدی کاهش مییابد.

فضا

نبرد چین و آمریکا بر سر تصاحب ماه
بیل نلسون ،رئیس ناســا چندی پیش ادعا کرده بود؛ چین
درصدد فرود به ماه و همچنین تصاحب آن بهعنوان قلمرو
خود است .اما چینیها این ادعای ناسا را رد کردهاند.
مانند ناســا ،چینیها نیز قصد دارند تا سال 2035ایستگاه
فضایی خــود را در ماه راهانــدازی کنند تــا ماموریتهای
متعددی به این سیاره داشته باشند .همین تالش چینیها
باعث شده است تا ناسا این اقدامات را نگرانکننده بخواند:
«ما باید کامال مراقب باشیم ،چرا که ممکن است پس از فرود
روی ماه بگویند :اینجا حاال مال ماســت و شما باید بیرون
بروید ».نلسون همچنین به این موضوع اشاره کرد که برنامه
فضایی چین کامال نظامی اســت .او مدعی اســت که چین
ایدهها و فناوریاش را از سایر کشورها دزدیده است.
چین ســرعت فعالیتهای فضایی خود را با تمرکز بر پرتاب
بهسوی ماه سرعت بخشیده اســت .آنها نخستین ماموریت
به سمت ماه را به فضاپیمای بدون سرنشین در سال2013
انجام دادند و انتظار میرود موشکهای قدرتمندی را برای
فرستادن فضانوردان به ماه تا پایان این دهه آماده کنند.
ژائو لیجیان ،سخنگوی وزارت خارجه چین درباره ادعاهای
مطرح شده از ســوی آژانس فضایی آمریکاناسا گفت :این
نخستین باری نیست که رئیس ســازمان ملی هوانوردی و
فضایی آمریــکا حقایق را نادیده میگیــرد و در مورد چین
غیرمسئوالنه صحبت میکند .طرف آمریکایی بهطور مداوم
درباره فعالیتهای کامال معقول و عادی چین در فضا ،شایعه
میســازد و چین درباره چنین ادعاهای بیپایه و اساســی
واکنش نشان خواهد داد.
او همچنین افزود :چین همیشه ساختن آیندهای مشترک
برای بشریت در فضای خارج از جو را ترویج کرده و با عملیات
مسلحانه و هرگونه جنگ تسلیحاتی در فضا مخالف است.
این کشور نخستینبار در سال 2013با یک ماموریت بدون
سرنشین روی ماه فرود آمد .پکن حاال برنامه مدونی را برای
ادامه فعالیتهای فضایی خود درنظر گرفته و بهنظر میرسد
که آمریکا از این بابت نگران است .بیل نلسون ،رئیس سازمان
فضایی این کشور چند روز پیش در اظهاراتی در اینباره گفته
بود که باید از بابت برنامه چین برای فرود در ماه نگران باشیم.
او مدعی بود که چین میخواهد کنترل قمر زمین را در دست
بگیرد و بقیه کشورها را از آنجا بیرون کند.
رئیس ناسا در ســخنان خود اظهار داشت که برنامه فضایی
چین یک برنامه نظامی اســت و پکن ایدهها و فناوریهای
خود را از بقیه دزدیده اســت .ناسا قصد دارد از طریق برنامه
آرتمیس دوباره به ماه برگردد و در آنجا حضور فعال داشته
باشد .برنامه ناسا برای بازگشت فضانوردان به ماه تحت عنوان
آرتمیس تا سال 2024طبق برنامه عملیاتی خواهد شد .آنها
همچنین قصد دارند تا ســال 2025فضانوردان را به قطب
جنوب ماه برساند .از سوی دیگر ،چین در حال برنامهریزی
برای ماموریتهای بدون سرنشــین به قطب جنوبی ماه در
اواخر این دهه است.

پنجشنبه  16تير 1401
شماره 8539

دغدغه قصهنویسی میان ایرانیان مسلمان
از گذشتههای دور

از سندبادنامه تا منطقالطیر

نویسندگان و مولفان مسلمان ایرانی ،از گذشتههای بسیار دور،
توجه ویژهای به تالیف کتاب برای کودکان و نوجوانان داشتهاند.
این نویسندگان با هدف تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از راه
قصهگویی و دادن اندرز به ایشان ،برای متخلقشدن آنها به اخالق
نیکو و پسندیده ،به تالیف کتابهای داســتان میپرداختهاند.
در قــرون ابتدايــی اســام ،تدویــن کتابهایی بــا موضوع
«قصصاالنبیاء(ع)» ،همچون کتابی که اســحق بنابراهیمبن
منصور بنخلف نیشابوری تدوین کرد ،فراوان دیده میشود .اما
پس از آن و بهویژه در قرن چهارم هجری قمری ،مولفان شیوههای
نوینی را برای اندرزدادن به مخاطب از طریق تدوین کتابهای
داستانی در پیش گرفتند .بهطورمثال مرزبان بنرستم در تدوین
کتاب «مرزباننامه» ،با الگوگیری از کلیله و دمنه (که هنوز در آن
زمان به زبان فارسی ترجمه نشده بود) به بیان حکایاتی اخالقی از
زبان حیوانات میپردازد .البته در همین قرن ،ابوعلیسینا با تدوین
کتاب «حیبن یقظان» [زنده پسر بیدار] و با زبان نماد ،داستانی
فلسفی را برای مخاطبان تعریف میکند که طی آن علل زندگی،
عبودیت و حکمت خلقت پروردگار را به نوجوانان و جوانان آموزش
میدهد .جالب است که بعدها «ابن طفیل آندلسی» با الهام از این
کتاب ،در ابتدای قرن ششم قمری ،داستانی روان و جذاب و البته
حکمی با همان عنوان «حی بن یقظان» ،برای مخاطبان کودک و
نوجوان جهان عرب تدوین میکند.
با این همه میتوان ادعا کرد که قرن ششم هجری ،اوج شکوفايی
و خالقیت نویســندگان و مولفان کتاب ،برای مخاطب کودک و
نوجوان در ایران دوره اسالمی اســت .بهطورمثال محمد بن علی
ظهیری سمرقندی ،با الهامگرفتن از داستان انبیاي الهی و نیز معارف
دینی ،به تدوین کتاب داستانی «سندبادنامه» پرداخت .او در این
داستان حکایت زندگی پادشاهی عادل را روایت میکند که خداوند
پس از سالها ،فرزند پسری به وی عطا میکند و او تربیت پسر را،
به حکیمی پاکسرشت و دانا بهنام «سندباد حکیم» میسپارد .با
کوشش حکیم ،پسر صاحب کماالت و علم فراوان میشود و تازه از

فضلاهلل صبحی مهتدی
برخــی کارشناســان ادبیــات از اســاس ،تدویــن
کتا بهایــی ماننــد «گلســتان» ســعدی

و «بهارســتان» جامــی و حتــی بخشهایــی از

«شاهنامه»ابوالقاسمفردوسیراباهدفتربیت
اخالقی نوجوانان عنوان میکنند .شاید به همین

دلیل هم باشد که در قرون بعدی ،آثار این عالمان

بزرگ جزو منابــع اصلــی درســی مکتبخانهها و
سطوح پایین حوزههای علمیه ایران قرار گرفت.
بخشهای مهمی از داستانهای مجموعه هشت

جلدی «قصههــای خوب برای بچههــای خوب»

مهــدی آذریــزدی و حتــی «افســانههای کهن» و
از همین منابع روایت شده است

این مرحله هست که داستانی برگرفته از داستان حضرت یوسف(ع)
و زلیخا ،برای این پسر اتفاق میافتد و با تدبیر هوشمندانه «سندباد
حکیم» ،بیگناهی شاهزاده درستکار بر همگان مشخص میشود.
البته در همین قرن ،عالوه بر ترجمه کلیله و دمنه به زبان فارسی،
کتاب داستانی بسیار جذاب «سمک عیار» ،به قلم فرامرز بن خداداد
ارجانی هم نوشته شده است؛ کتابی با موضوع داستان پادشاهان با
محوریت قصه دختر پادشاه سرزمین حلب (خورشید شاه) که عاشق
فغفورشاه ،پادشاه چین ،میشود .اما اوج داستان مربوط به زمانی
است که شخصیت اصلی داستان با پهلوانی ایرانی به نام «سمک
عیار» آشنا شده و از آنجاست که بخش اخالقی ،حکمی و پندآموز
داستان تجلی پیدا میکند .با گذر زمان و آغاز قرن هفتم هجری،
ورود علمای بزرگ و صاحب اندیشه به تدوین داستانهایی همهفهم
برای تربیت دینی و اخالقی جامعه ازجمله کودکان و نوجوانان ،آغاز
میشود؛ علمایی که ما امروز ایشان را عموما در زمره ادبا و فیلسوفان
میشناسیم ،اما واقعیت این است که وجوه دینی و حکمی این افراد،
بر وجوه ادبیشان برتری دارد .بزرگانی چون عطار نیشابوری صاحب
«منطقالطیر» و «مختارنامه» ،جاللالدینمحمد بلخی(موالنا) و
حکایاتش در «مثنوی معنوی»« ،گلستان» و «بوستان» سعدی
شیرازی« ،بهارستان» و از این قبیل.
جالب اســت که برخی از کارشناســان ادبیات از اساس ،تدوین
کتابهایی مانند «گلســتان» سعدی و «بهارســتان» جامی و
حتی بخشهایی از «شــاهنامه» حکیم ابوالقاسم فردوسی را ،با
هدف تربیت اخالقی نوجوانان عنوان میکنند .شــاید به همین
دلیل هم باشــد که در قرون بعدی ،آثار ایــن عالمان بزرگ جزو
منابع اصلی درسی مکتبخانهها و سطوح پایین حوزههای علمیه
ایران قرار گرفت و اینکه همیــن منابع غنی حکمی و اخالقی در
قرن اخیر ،دستمایه تدوین کتابهای داستان کودک و نوجوان
با شیوههای جدید و سبکهای نو شــد ،بهطوریکه بخشهای
مهمی از داستانهای مجموعه هشــت جلدی «قصههای خوب
برای بچههای خوب» مهدی آذریزدی و حتی «افسانههایکهن»
و «قصههایملل» فضلاهلل صبحی مهتــدی و ...از همین منابع
روایت شده است.

مبارزانی که اندیشه نوباوگان را بارور ساختند
گزارش

انوشه میرمرعشی

روزنامهنگار

یکی از روشهای مهم استعمار برای هویتزدايی
از کشورهای تحت سلطه ،تأثیرگذاری بر کودکان
و نوجوانان ،با استفاده از تغییر نگرش و باورهای
ایشان نســبت به زندگی و ازخودبیگانهکردن
آنهاست .در واقع طی قرن گذشته ،با ایجاد مدارس
جدید ،بهویژه در کشــورهای اسالمی و تغییر
محتوای کتب درسی و چاپ رمانها و ،...بهدنبال
تربیت نسلی جدید و همسو با تفکر غربی بودهاند.
پرواضح است که این سیاســت در ایران ،بعد از
مشروطه و بهویژه در دوره پهلویها ،اجرایی و
دنبال شــد .اما در مقابل ،مولفان و نویسندگان
معتقد و مسلمان نیز بیکار ننشستند و با سالح
قلم ،در برابر هجمه شــدید فرهنگی استعمار
ایستادگی کردند؛ مقابله و رویارویی که موجب
شد در زمان اوجگیری انقالب اسالمی ،انبوهی
از نوجوانان در صف مبارزه با رژیم وابسته پهلوی
حاضر باشند .در مقال پیآمده ،نگاهی داشتهایم
به مجاهدت فرهنگی نویســندگان مسلمان و
یاران امام خمینی (ره) ،در عرصه ادبیات کودک
و نوجوان .امید آنکه تاریخپژوهان معاصر را مفید
و مقبول آید.
کتابهای درسی آمریکایی ،الگوی کتابهاي
درسی کودکان ایرانی

از دوره مشروطه ،ورود نویسندگان منورالفکر غربگرا،
همچون یحیی دولتآبادی بابی مسلک ،کتابهای
داستانی کودکانه آغاز شــد )1( .کمی بعد هم رسما
مدارس جدید ،جایگزین مکتبخانهها شــدند و با
روی کارآمدن رضاخان ،تولید انبوه کتاب و مجالت
کودکان توسط سازمان پرورش افکار ،با رویکرد ترویج
باستانگرایی و ســبک زندگی غربی سرعت گرفت.
این روند ادامه داشــت تا در دهه30شمسی و بعد از
کودتای 28مرداد .1332ش که پــای آمریکاییها
به فضای فرهنگی کشور باز شد .در میان ورود انبوه
کارشناســان فرهنگی آمریکایی به کشور ،همچون
«لیدی کوک» که مؤسس اداره تئاتر و اپرای ملی و
گروه رقص باله در ایران بود ،انتشارات فرانکلین هم
با هدف ترویج فرهنگ لیبرالــی و تالش برای ترویج
سبک زندگی آمریکایی ،وارد کشــورمان شدند .در
واقع بنگاه فرهنگی فرانکلین که با هدایت ســازمان
سیا فعالیت میکرد ،برای پیشبرد اهدافش در ایران،
همایون صنعتیزاده را انتخاب کرد و او توانســت با
جلب نظر ســاواک و دربار ،در سال .1338ش مجوز
تاسیس مؤسسه فرهنگی و انتشاراتی فرانکلین را در
تهران بگیرد .جالب است که مؤسسه فرانکلین از سال
تاسیس تا وقوع انقالب اسالمی1500 ،عنوان کتاب
ترجمه و چاپ کرده اســت که عمده آنها ،رمانهای
غیراخالقی و کتابهایی با موضوع شناخت کشورهای
غربی و ســبک زندگی آمریکایی بوده اســت .اما در
بخش کودک و نوجوان ،صنعتیزاده با دستور شخص
شاه ،کار بسیار مهم و استراتژیک تالیف و چاپ کتب
درسی دوره دبستان ،آن هم براساس الگو قراردادن
کتابهای درســی دوره دبستان آمریکا ،در مؤسسه
فرانکلیــن را بهعهده گرفت .در واقع به این شــکل،
تولید محتوای کتب درسی مقطع دبستان ،رسما به
آمریکاییها واگذار شد! گذشته از این ،بنیاد فرانکلین و
زیر مجموعههای انتشاراتی آن در دوره پهلوی ،با چاپ
کتاب داستانهای ترجمهای برای گروه سنی کودک
و نوجوان با محتواهای شرکآلود و براساس قصههای
جادوگری و جن و پریان ،چاپ کتابهای استعماری
چون «تن تن» و یا مروج فرهنــگ آمریکایی مانند
«ماجراهای بتمن» و ،...رسما در راستای تغییر هویت
فرهنگی کودکان و نوجوانان فعالیت میکرد)2( .
از کودکی رساله عملیه «مرجع تقلید»م  را
میخواندم

طبیعتاً نیروهای مذهبی نیز در برابر آن تهاجم فرهنگی
شدید ،نمیتوانستند ساکت بنشینند و کار نکنند!هم از
این روی و اندکاندک ،جهاد قلمی نویسندگان متعهد

آغاز شد .میتوان ادعا کرد نخستین نویسندهای که قلم
بهدست گرفت و شروع به تدوین کتب داستانی کودک
و نوجوان بــا محتوای اســامی و ایرانی کرد ،مهدی
آذریزدی بود .از آنجا که ایشــان در دهه 30شمسی
در چاپخانه انتشــاراتیهای علمی ،کتابفروشیهای
خاور ،ابنسینا ،امیرکبیر ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب
و ...کارگری و حروفچینی کرده بود ،زودتر از دیگران
متوجه هجمه فرهنگی و مغــولوار آمریکاییها به
هویت کودکان و نوجوانان شده و شــروع به تدوین
کتاب «قصههای خوب بــرای بچههای خوب» کرد.
نخستین جلد این مجموعه ،در سال .1336ش منتشر
شد؛ کتابهایی که داستانهای آن براساس قصههای
قرآنی ،قصه زندگی اهلبیت(ع) ،همچنین «گلستان»
سعدی« ،منطقالطیر» عطار« ،مثنوی معنوی» و...
نوشته شــده بودند .جالب است که خود آذریزدی در
موخره چاپ اول کتاب «قصههای شــیخ عطار» که
در سال.1347ش منتشر شد ،خطاب به بزرگترها
خودش را اینگونه معرفی کند« :از کودکی رساله عملیه
مرجع تقلیدم را خوانــدهام و رعایت االه موفياالهم
چنان در گوش دلم نشسته است که تا به گمان خود
چیزی را مفیدتر و الزمتر نشناســم ،نمیتوانم روی
کاغذ بیاورم )3(». ...و دقیقــا بهدلیل همین رویکرد
دینی و ملی بود که کتابهای آذریزدی با اســتقبال
زیاد خانوادههای ایرانی مواجه شد.
به نوشتن «داستان راستان» خرده میگرفتند

شــهید آیتاهلل مرتضی مطهری نیــز مانند مهدی
آذریزدی ،از پیشــگامان رویارویی با سیاســتهای
فرهنگی رژیــم پهلوی ،در راســتای هویتزدایی از
کودکان و نوجوانان بود .به همین دلیل با تدوین کتاب
دو جلدی «داستان راستان» که در هر جلد 75داستان
آورده شــده بود ،به تقویت هویــت دینی و اخالقی
کودکان و نوجوانان پرداخت .جلداول این کتاب در
سال.1339ش و جلددوم در سال.1343ش چاپ شد.
شهید مطهری در مقدمه جلد اول داستان و راستان،
ضمن گله از کسانی که به او برای نوشتن کتاب برای
کودکان و نوجوانان خرده گرفته بودند ،نوشت:
«گفتند :اثری که به نام تو منتشــر میشــود ،الاقل
باید در ردیف همان اصول فلسفه باشد ،این کار برای
تو کوچک اســت! گفتم :مقیاس کوچکی و بزرگی
چیست؟ معلوم شــد مقیاس بزرگی و کوچکی کار
درنظر این آقایان ،مشکلی و سادگی آن است و کاری
به اهمیت و بزرگی و کوچکــی نتیجه کار ندارند ...ما
امروز از لحاظ کتب مفیــد و مخصوصا کتب دینی و
مذهبی ســودمند ،بیش از اندازه فقیریم ،هر مدعی
فضلی حاضر اســت 10سال یا بیشــتر صرف وقت
کند و یک رطب و یابس بــه هم ببافد و بهعنوان یک
اثر علمی ،کتابــی تألیف کند و با کمــال افتخار نام
خود را پشت آن کتاب بنویســد ،بدون آنکه یک ذره
به حال اجتماع مفید فايدهای باشد! اما از تألیف یک
کتاب مفید ،فقط به جرم اینکه ساده است و کسرشأن
است ،خودداری میکند .نتیجه همین است که آنچه
بایسته و الزم است ،نوشته نمیشود و چیزهایی که
زايد و بیمصرف اســت ،پشتســر یکدیگر چاپ و
تألیف میشود .عاقبهاالمر در جواب آن آقایان گفتم:
این پیشنهاد شما مرا متذکر یک بیماری اجتماعی
کرده و نهتنها از تصمیم خود صرفنظر نمیکنم بلکه
در مقدمه کتاب ،از این پیشــنهاد شما بهعنوان یک
بیماری اجتماعی نام خواهم برد.»...
کتابهای کودکی که ساواک با چاپ آن مخالف بود

با مشــاهده اســتقبال عجیب خانوادهها از کتاب
«داستانراســتان» و درک نیاز تدوین کتاب برای
مخاطب کودک و نوجوان ،کمکم افراد بیشــتری
به این عرصه وارد شدند .بهویژه اینکه بعد از شروع
نهضت اسالمی امام خمینی(ره) علیه رژیم پهلوی،
یاران امام هم به جرگه فعاالن این میدان پیوستند.
حتی مجله «مکتب اســام» نیز شــروع به درج
داستانهاي کوتاهی برای مخاطب کودک و نوجوان
کرد که ازجمله نویسندگانی که در این مجله برای
مخاطب کودک و نوجوان قلم میزدند ،میتوان به
محمود حکیمی ،حجتاالسالم مصطفی زمانی و

حجتاالسالم سیدکاظم دانش اشاره کرد .جالب
اســت که مرحوم مصطفی زمانی بعد از چاپ چند
عنوان از کتابهایش که بــرای مخاطب نوجوان
نوشته شده بود ،به ضرورت و اهمیت تاسیس یک
انتشارات برای چاپ کتب مذهبی پی برد .به همین
دلیل در سال.1349ش با مشورت و همراهی 3یار
که بعدها هر  3جزو شهدای بزرگ انقالب اسالمی
شدند ،یعنی آیتاهلل سیدمحمدحسینی بهشتی،
آیتاهلل محمد مفتح و حجتاالسالم والمسلمین
شیخ غالمحسین حقانی ،انتشارات «پیام اسالم» را
در قم تأسیس کرد .انتشارات پیام اسالم در شرایطی
کار خود را آغاز کرده بود که بهدلیل ترویج بیبند و
باری از سوی حکومت پهلوی و حمایت بنیاد فرح
پهلوی از گســترش اباحهگری ،وضعیت فرهنگی
جامعه به هیچ روی مناســب نمینمود .جوانان در
معرض انواع مفســدههای اخالقی بودند و شبهات
بهسان ســیل ،به طرف ذهنشان ســرازیر بود .در
چنین شــرایطی استاد زمانی شــروع به ترجمه و
تالیف کتابهایی کرد که دقیقا پاسخ آن شبهات را
درون خود داشت .کتابهایی مانند «هنر چیست
و هنرمند کیســت؟»« ،نردبان ترقی»« ،عروسی،
تولدی دیگر»« ،اســام و تمدن جدید»« ،اسالم و
خدمات اجتماعی»« ،بهسوی اسالم یا آیین کلیسا»،
«آینده اسالم»« ،سرنوشت اســتعمار در ممالک
اسالمی» و ،...در زمره این آثار است .قلم ساده و روان
مرحوم زمانی ،طرفداران زیادی داشت و از آنجا که
انسان بسیار سختکوشی بود ،تألیفات فراوانی را به
جامعه عرضه داشت و این مسئله باعث شده بود که
ساواک به فعالیتهای ایشان حساس شود .تألیف
16جلد داستان کوتاه برای کودکان« ،پیشگويیهای
قرآن»« ،کارنامه محمد(ص)»« ،سلیمان و بلقیس»،
«قصههای قرآن»« ،دختر وظیفهشناس»« ،توفان
جوانــی» و ...ازجمله کتابهای ایشــان بود که به
چاپهای متعدد میرســید و بعضی از آنها ،حتی
به چاپ بیست وپنجم هم رسیده بود .جالب است
که برخی از این کتابها که رنگ و لعاب سیاســی
مهدی آذریزدی

«قصههای ملل» فضلهللا صبحی مهتدی و...

نویسندگان مسلمان و ادبیات کودک و نوجوان ،در دوران پیش از پیروزی انقالب اسالمی

مهدی آذریزدی در موخره چاپ اول
کتاب «قصههای شیخ عطار» که در
سال.1347ش منتشر شد ،خطاب

بــه بزرگترهــا خــودش را اینگونــه

معرفی میکنــد« :از کودکی رســاله

عملیــه مرجــع تقلیــدم را خوانــدهام
و رعایــت االهــم و فیاالهــم ،چنــان
در گــوش دلــم نشســته اســت کــه تــا

بــه گمــان خــود چیــزی را مفیدتــر و
الزمتــر نشناســم ،نمیتوانــم روی

کاغــذ بیــاورم .»...بهدلیــل ایــن

رویکرد دینی و ملی بود که کتابهای
آذریــزدی بــا اســتقبال فــراوان
خانوادههای ایرانی مواجه شد

داشت ،بیشتر از طرف مخاطبان مورد استقبال قرار
میگرفت .به همین علت هم ساواک چند عنوان از
کتابهای ایشان ،ازجمله «کودک نیل» و «ابراهیم
بتشکن» را ،در زمره کتابهای ممنوعه قرار داد و
در نهایت نیز تولید همین کتب ،باعث دستگیری و
شکنجه ایشان شد)4( .
حجتاالسالم ســیدمحمد کاظم دانش اما [که
بعدها در حادثه انفجار حزب جمهوری اسالمی به
شهادت رسید] نیز عضو هیأت هفت نفره تحریریه
مجله «مکتب اسالم» بود .ایشان بعد از چاپ کتاب
 2جلدی «ســیمای فداکاران» که مجموعهای از
مقاالت ایشــان با موضوع اصحاب رسولاهلل(ص)
بود ،به فکر نوشــتن کتاب برای کودکان افتاد .اما
بهدلیل حساسیت ساواک نسبت به فعالیتهای
شهید دانش ،او ناگزیر شد بقیه کتابهای تالیفی
و ترجمهای خود را ،با نام مستعار «کاظم ابوعلی»
به چاپ برســاند؛ ازجمله داســتان «قورباغهها و
غازهای مهاجر» که داستان آن درباره قورباغهای
بود که میخواســت از برکهاش بــرود و در جای
دیگری زندگی کند .برای همین از غازهای مهاجر
میخواهد که او را با خودشان به جای دیگر ببرند.
در این داستان شهید دانش با زبانی کودکانه ،مسئله
«هجرت» و گذشتن از تعلقات مادی برای رسیدن
به معرفت را تبیین کرده بود)5( .
و اما استاد محمود حکیمی؛ زمانی که او قلمزدن
در مجله مکتب اســام را آغاز کرد ،بسیار جوان
بود ،ولی با نوشتن داســتان زندگینامه قهرمانان
صدر اسالم و یاران پیامبر اکرم(ص) برای نوجوانان،
خیلی سریع توانست مورد توجه قرار گیرد .در آن
زمان معرفی شخصیتهای بزرگی چون «مصعب
بن عمیر»« ،یاسر»« ،سوده» و ،...برای خانوادههایی
که دوست داشتند فرزندانشان به جای الگوهای
غربی ،الگوهای اسالمی را بشناسند ،بسیار جذاب
بود .البته بعدها مجموعه داســتانی داستانهای
14معصوم(ع) وی نیز به چاپهای متعدد رسید.
همچنین تدوین مبتکرانــه کتابهایی با عناوین
«تاریخ تمدن جهان و ایران»« ،اختراعات بزرگ»
و ...از طرف استاد حکیمی ،موجب ماندگاری نام او
در عرصه ادبیات کودک و نوجوان شد.
کالم واپسین

بــا شــروع دهه50شمســی و درک ضــرورت
هویتبخشی به کودکان و نوجوانان از سوی جریان
مذهبی ،نویسندگان تازه نفس و جوانی به عرصه
ادبیات کودک و نوجوان وارد شدند؛ نویسندگانی
که امروز جزو استادان داستاننویسی حوزه کودک و
نوجوان هستند .نویسندگانی چون غالمرضا امامی،
محمدرضا سرشار(رهگذر) ،حمید گروگان و ،...از
این قبیل هستند .در نهایت باید به این نکته توجه
داشت که با وجود چاپ انبوه کتابهای کودک و
نوجوان با رویکردهــای غربی و همچنین فعالیت
نویسندگان مارکسیست در عرصه ادبیات کودک و
نوجوان در دهههای 40و 50شمسی ،نویسندگان
متعهد مسلمان توانستند بهرغم کمی ع ِّده و ُع ّده،
مخاطب فراوانی در بخش کودک و نوجوان بهدست
بیاورند .در واقع آنها با تالش و مجاهده بسیار ،موفق
شدند ضمن مقابله با تهاجم فرهنگ غربی و شرقی،
هویت دینی و ملی را در میان کودکان و نوجوانان
زمان خود احیا کنند.
منابع:

 -1غفاری ،سعید« ،گامی در ادبیات کودکان و نوجوانان»،
انتشارات دیزش ،چاپ اول .1379ش ،ص 9
 -2مستغاثی ،سعید« ،فرانکلین در تهران» -روایتی
مستند از یک هجوم فرهنگی ،-شــرکت انتشارات
کیهان ،چاپ اول .1397ش ،صص 79تا 82و 303
 -3آذریزدی ،مهدی« ،قصههای خوب برای بچههای
خوب»-جلد ،6انتشــارات امیرکبیر ،چاپ چهاردهم
.1368ش ،ص 132
 -4کتاب «یادنامه و کتابنامه استاد مصطفی زمانی»،
تالیف و انتشار از بنیاد فرهنگی اسالم(قم) ،چاپ اول
.1373ش
 -5امینی ،عبداهلل ،مقاله «اســوه فداکاری»-یادمان
شهید حجتاالسالم سیدمحمدکاظم دانش -ماهنامه
فرهنگ کوثر ،شــماره  ،16مورخ تیر .1377ش ،صص
65تا 68
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تاریخ تهران

برگهایی از تاریخ تهران
در گســتره تهران که کمی
بزرگتر از تهران بزرگ امروز
اســت ،یکــی از کهنترین
ســابقههای تمدن بشــری
وجود داشته است .صرفنظر
از سابقه بســیار قدیمی این
گستره ،خود آبادی تهران هم
از پیشینه باستانی برخوردار
است .گستره تهران که جزو
فالت ایران اســت ،براساس
تحقیقات زمینشناسی ،در
دوره بارانی ،کف دریا را تشکیل میداده است .اما بعدها در فاصله
12000تا 17000ســال قبل و در دوره خشــک ،کمکم آب دریا
فرونشست كرد و دشــتها پیدا که در زمانی بعد مسکون شد .در
تحقیقات باستانشناســی در تپههای ازبکی ،در 70کیلومتری
تهران آثاری از زندگی مردمی که 9هزار سال قبل در این منطقه
میزیســتهاند ،کشف شــده اســت .در دروس ،قیطریه ،خیابان
پاسداران ،خجیر ،تهرانپارس ،چندار کرج و ...سفالهایی کشف شده
که به 3200سال پیش تعلق دارد .در دوره اسالمی در سال 961ه.ق
شاه طهماســب صفوی فرمان داد تا تهران را صاحب حصاری با
چهارده دروازه و 114برج کنند و این حصار بر اهمیت تهران افزود.
در 1200ه .ق آغامحمدخان قاجار تهران را به پایتختی برگزید و...
در کتاب حاضر ،مجموعه مقاالتی از تاریخ تهران قدیم گردآوری
شده است .ازجمله مطالب جالب کتاب میتوان به توپ مروارید که
در کنار حوض بزرگ میدان ارگ قرار داشته است ،چنارهای تهران،
بختگشایی دختران در گذشته ،دارالشفای تهران و ...اشاره کرد.
انتشارات ماهریس کتاب برگهایی از تاریخ ایران نوشته داریوش
شهبازی را در 2جلد به بهای 125هزار تومان منتشر کرده است.

تاریخ معاصر

یاران ابتدا مغضوبان انتها
کتاب «یاران ابتدا مغضوبان
انتها» نوشــته محمدحسن
پورقنبــر را انتشــارات
ماریس منتشــر کرده است.
طلوع و غــروب دولتمردان
عصر پهلــوی اول ،همواره
یکی از موضوعــات جذاب
و چالشبرانگیــز بــرای
دوستداران مباحث تاریخی،
بهویژه اندیشــمندان و عالقهمندان بــه حوزه تاریخ
معاصر ،تلقی میشــود ،زیرا بدون حضور این عناصر
تأثیرگذار ،بعید بهنظر میرسید ،اوال ،رضاشاه بتواند
به شخص اول ایران در 2دهه نخست قرن چهاردهم
شمسی تبدیل شود و ثانیا ،زمینه برای ایجاد ساختار
و هویتی جدیــد در ایرانزمین فراهم شــود .با این
حال ،همین افراد ،در نهایت قربانی ساختار سیاسی
خودکامه و ماهیت استبدادمابانه موجود شده و برخی
از آنان نهتنها از گردونه قدرت به بیرون پرتاب شدند
بلکه جان خود را نیز از دســت دادند .در این کتاب،
روابط و تعامل رضاخــان با 3تن از ایــن مهرههای
کلیدی مورد بررســی قرار خواهد گرفت .کســانی
که نقش بسزایی در راســتای نیل رضاخان به سریر
سلطنت و همچنین حرکت ایران در مسیر نوسازی
ایفا کردند اما با فرجام تلخ و ناخوشــایندی روبهرو
شدند؛ کســانی که ابتدا از یاران رضاشاه بودند و در
نهایت جزو مغضوبان او قرار گرفتند و ...انتشــارات
ماهریس کتاب «یاران ابتدا مغضوبــان انتها» را در
158صفحه به بهای 45هزار تومان منتشر کرده است.

تاریخ ایران

سیاحانی که به ایران آمدهاند
کتاب «ســیاحانی که به
ایــران آمدهاند» نوشــته
داریــوش شــهبازی را
انتشــارات ماهریس روانه
بازار کتاب کرده است.
ســفر ،مــادر تجربــه و
سفرنامه مادر تاریخ است
و عمارت شکوهمند تاریخ
با مصالحی که ســیاحان
فراهم میآورند ،ســاخته
میشود .سفرنامهها از منابع مهم جغرافیایی و تاریخی و کلید
شناخت ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی جوامع انسانی ،یعنی
پایه علم تاریخ و مردمشناسی هســتند .ایران از قدیماالیام
به دالیل مختلف مورد توجه و عنایت جهانیان بوده اســت.
مردم آینه تمــام نمای لیاقت و شایســتگی حاکماناند ،در
دوران شکوه و جالل کشور به درجه اعالی انسانی و معرفت
میرســند و در دوران انحطاط به ذلت و خواری میافتند.
ایرانیان معاصر کــورش و داریوش مورد ســتایش و غبطه
سیاحانی چون «هردوت»« ،گزنفون»« ،پلی بیوس» و غیره
بودهاند و به عکس ،ایرانیان عصر قاجاریه را سفرنامه نویسان
نکوهش كردهاند .داریوش شهبازی ،تاریخ پژوه ایرانی است.
وی از سال  ۱۳۶۸پس از تألیف «زندگینامه میرزا تقیخان
امیرکبیر» و «تاریخ ســکه» با گردآوری بیش از  ۸۵۰هزار
فیش در پی تألیــف و تدوین مجموعــهای 20جلدی با نام
«تهران نامه» است .مجموعههای «برگهایی از تاریخ تهران»
و «پرسه در دارالخالفه» از آثار وی چاپ و منتشر شد ه است.
کتاب دوجلدی «روایاتی از تهران قدیم» هم از وی در دست
چاپ است .از او حدود  200مقاله در نشریات گوناگون ایران
منتشر شده است.
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یک پاسخ و چند نکته درباره دریاچه ارومیه

ماریا آذری؛ کارشناس ارشد مدیریت جهانگردی

راهکارگسترش گردشگری بینالمللی

ستاد احیای دریاچه ارومیه به گزارش همشهری واکنش نشان داد

پس از انتشــار گزارشــی با عنوان
«دریاچه ارومیه ،قربانی تصمیمات
جوابیه
غلــط» کــه 4تیرمــاه در روزنامه
همشهری منتشر شد ،ستاد احیای دریاچه ارومیه که
زیرنظر مستقیم رئیسجمهوری فعالیت میکند ،به این
گــزارش واکنش نشــان داد و جوابیهای بــه روزنامه
همشــهری ارســال کرد .متن کامل ایــن جوابیه که
براســاس ماده 23قانون مطبوعات برای روشنشدن
افکارعمومــی در همشــهری منتشــر میشــود،
بدین شرح است:
«مشــخصا ســؤالی که از روزنامه وزین همشــهری
مطرح اســت ،مگر نــه آنکــه آن روزنامه در شــماره
مورخ 1400/02/11خود روند افزایشــی تراز دریاچه
ارومیه را در بازه ســالهای  1393تــا  1396به بارش
نسبت داده بود ،حاال باید پرسیده شود اگر آنچه منجر
به افزایش تا 70ســانتیمتری تراز دریاچه ارومیه در
حدفاصل ســالهای بین 1393تــا 1400در جهت
معکوس روند کاهشــی ساالنه 40ســانتیمتری آن
بین سالهای 1374تا 1392را میتوان تنها و تنها به
بارش نسبت داد و تالشهای صورت گرفته را با همین
نســبت غیرواقعی کتمان کرد ،پس چرا در ســال آبی
جاری ( )1400-1401با بارش دقیقا مشــابه سال
آبی  1395-96تراز دریاچه ارومیه 5سانتیمتر نسبت
به اول مهرماه کم شده ،اما در سال آبی  ،1395-96تراز
دریاچه نسبت به ابتدای مهر 25ســانتیمتر افزایش
یافته بود .با طرح این ســؤال و واگذاری پاســخ آن به
خوانندگان محترم آن روزنامه ،عنــوان میدارد طرح
ملی نجات دریاچه ارومیه به موجب نگرانیهای متعدد
پدید آمده ناشی از خشک شدن بخش عمده مساحت
دریاچه ارومیه و از دســت رفتن 8متــر از تراز دریاچه
ارومیه نسبت به پرآبترین شرایط آن در سال 1374و
وقوع معضالت و مخاطرات زیستمحیطی ،اکولوژیکی،
اجتماعی ،اقتصادی و خصوصا بهداشــت و ســامت
ناشــی از توفانهای گردوغبار ،در سال 1392تصویب
و ضمن تشــکیل کارگروه ملی نجــات دریاچه ارومیه
به ریاســت معاون اول رئیسجمهور ،عملیات اجرایی
آن در تاریخ 1393/04/08آغاز شد .به موجب مصوبه
کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه مســئولیت اجرایی
طرحهای مصوب بر عهده دستگاههای اجرایی ذیربط
بوده و در چارچوب برنامههای آن دستگاهها ،وفق قوانین
موضوعه کشور و ذیل نظر سازمان برنامه و بودجه کشور
و دســتگاههای نظارتی کشــور انجام گرفته است؛ لذا
کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه بهمعنای دستگاههای
اجرایی 7وزارتخانه دولت (کشور ،نیرو ،جهادکشاورزی،
امور اقتصاد و دارایی ،اطالعات ،صنعت ،معدن و تجارت،
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح)2 ،سازمان (حفاظت
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گردشگری بینالمللی در اقتصاد جهانی ،یکی از بخشهای قابل توجه
و رو به رشد است .با درنوردیدن مرزهای ملی و بینالمللی روح کنجکاو
انسان هزاره سوم را بینیاز کرده و زیرساختهای یک کشور را توسعه
میدهد و با رویکردی فراتر از دولت و ملت ،حس تبادل فرهنگی بین
خارجیها و شهروندان ایجاد میکند .مثلث گردشگری «اشتغالزایی،
ارزآوری و درآمدزایی» از اهداف اصلی هم ه کشورها در حمایت از صنعت
گردشگری است .افزایش جریان گردشگری میتواند نتایج اقتصادی
مثبت برای ملتها بهویژه در تولید ناخالص داخلی ( )GDPو ایجاد
فرصتهای شغلی جدید بههمراه داشت ه باشد.
براساس نخستین گزارش جامع در مورد اعداد و روندهای گردشگری
جهانی در دهه جدید ،آخرین بارومتر ســازمان جهانی گردشگری
( )UNWTOگویای دهمین سال متوالی رشد گردشگری بینالمللی
است که همچنان به پیشــیگرفتن از اقتصاد جهانی ادامه میدهد.
«زوراب پولولیکاشویلی» ،دبیرکل سازمان جهانی گردشگری نیز با
ارائه نتایج ،تأکید کرده است که «در دوران عدماطمینان و نوسانات
اقتصادی ،گردشگری همچنان پیشتاز و قابل اعتماد است».
بهگفته او ،در پسزمینه چشــماندازهای اخیر بــا وجود تنشهای
تجاری بینالمللی ،ناآرامیهای اجتماعی و عدماطمینان ژئوپلتیکی
که رشد اقتصاد جهانی را کاهش داد ،گردشگری همچنان از اقتصاد
جهانی پیشی میگیرد و تعداد مقاصدی که یک میلیارد دالر یا بیشتر
از گردشگری بینالمللی درآمد دارند ،از سال 1998تاکنون دو برابر
شده است« .گردشگری بینالمللی» بهعنوان یکی از منابع درآمدزا و
اشتغالزا در سطح ملی توانسته رهیافتی مؤثر برای توسعه اقتصادی
باشد .توسع ه گردشگری با استفاده از منابع موجود باید بهگونهای باشد
که ضمن پایبندی به «منشور گردشــگری مسئوالنه» در چارچوب
یک طرح ملی فراگیر و در راستای گردشگری پایدار و توسعه پایدار،
نیازهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی را برطرف ،ضوابط قانونی جامعه
را حفظ و با برآوردهکردن انتظارات گردشگران وحدت و یکپارچگی،
هویت فرهنگی ،سالمت محیطزیست ،گسترش تعاملهای بینالمللی،
تعادل اقتصادی و رفاه مردم بومی را تأمین کند .با ظهور «توسعه پایدار»
بهعنوان یک پارادایم جدید توســعه ،ادغام اثرات زیســتمحیطی،
اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی گردشگری در ارزیابی تأثیرات ،منجر به
معطوفشدن توجهها به اهداف پایدار در توسعه گردشگری شده است.
کمیسیون جهانی محیطزیست توسعه ( )WCEDدر گزارش آینده
مشــترک ما که به «گزارش برانتلند» معروف است توسعه پایدار را
چنین تعریف میکند« :توسعهای که نیازهای مردم کنونی را بدون
از بینبردن توانایی نسلهای آینده در برآوردن نیازهایشان برطرف
میکند ».بنابراین توسعه را زمانی پایدار میخوانیم که مخرب نباشد
و امکان حفظ منابع ،از آب و خاک تا منابع ژنتیک ،گیاهی و جانوری
را برای آیندگان فراهم آورد .اساس اکوتوریسم بر پایه توسعه پایدار ،بر
این مبنا استوار است که چگونه گردشگر بدون اینکه تأثیر منفی بر منابع
طبیعی و فرهنگی بگذارد ،بتواند برای ارتقای سطح آگاهی ،گذراندن
اوقات فراغت و لذتجویی سفر کند و پس از مشاهده جذابیتها ،بدون
آسیبرساندن ،محل را ترک کرده و امکان استفاده دیگر عالقهمندان را
باقی بگذارد .از آنجا که یکی از مهمترین شاخصها در گردشگری پایدار،
شاخصهای زیستمحیطی است ،توجه به محیطزیست و تالش برای
محافظت از آن ،هدف اصلی سیاستگذاری برای توسعه پایدار است.
مسائلی از قبیل افزایش جمعیت و فشار بر منابع طبیعی ،فرسایش
خاک ،تغییرات و نابودی زیستگاههای ساحلی ،افزایش آسیبپذیری
برابر آتشسوزی جنگلها ،خشکشدگی و آلودگی آبهای زیرمینی،
به خطرافتادن بهداشت و سالمتی ناشی از شبکههای ناکافی دفع و
بازیافت زباله و ردپای کربن ،محیطزیست و جوامع انسانی را بیش از
پیش تهدید میکند .بهترین راه برای حل این مشــکالت« ،توسعه
پایدار گردشگری» و بهبود «مدیریت زیستمحیطی» و «تسهیالت
گردشگری» برای کاهش آسیبهای احتمالی آن است که بهعنوان
رهنمونی برای مدیریت کلیه منابع قلمداد میشود.
ایران با وجود مکانهای طبیعی ،تاریخی و فرهنگی بینظیر یکی از
مقاصد جذاب گردشگری است .با اینحال تاکنون به دالیل متعددی
هنوز نتوانسته به جایگاه شایستهای در صنعت توریسم دست بیابد و
از نظر درآمد گردشگری در جایگاه کمدرآمدترین کشورهای جهان
جا گرفته و میان جاذبههای گردشگری و میزان درآمد آن همبستگی
معنیداری مشاهده نمیشود.
بنابراین توســعه گردشــگری بینالمللــی در ایران یــک ضرورت
اجتنابناپذیراست .با توجه به تحقیقات انجامشده و بررسی ادبیات
پیشین درخصوص موانع و چالشهای موجود در مسیر رشد و توسعه
گردشگری بینالمللی ،میتوان به موارد زیر بهعنوان راهکارهای مؤثر
در مسیر توسعه گردشگری در ایران اشاره کرد :ارائه تعریف جامعی
از صنعت گردشگری بهعنوان یک اولویت و تعیین اهداف مورد نظر
آن ،جلوگیری از تعدد مراکز تصمیمگیری و تقویت ســازمان اصلی
متولی صنعت گردشگری ،سیاستگذاری مشترک ذینفعان این حوزه،
حمایت و سرمایهگذاری در بخش خصوصی ،افزایش اعتبارات بخش
جهانگردی ،تسریع در تکمیل طرحهای نیمهتمام ،جلوگیری از اعمال
و تحمیل سالیق شخصی و ارائه راهکارهای علمی و بهروز بازاریابی،
تعامل با فرهنگها و تمدن ملل دیگر ،ایجاد تفاهمنامههای بینالمللی
با کشورهای گردشگرفرســت و قطبهای گردشــگری برای ارائه
تسهیالت به گردشگران خارجی ازجمله حذف روادید ،تامین امنیت
مرزی و راههای مواصالتی ،پرهیز از نگاه صرفاً امنیتی به گردشگران
بینالمللی و توجه بــه ابعاد اقتصادی (اشــتغالزایی و درآمدزایی)،
تقویت زیرساختهای اقامتی و رفع نقاط ضعف خدمات هتلداری
لونقل ،هواپیمایی و فرودگاهی،
و رستورانداری ،توسعه خدمات حم 
بهبود تاسیسات بهداشتی و شبکههای آب و ارائ ه امکانات و خدمات
در سطح استانداردهای بینالمللی ،استفاده از تجربیات کشورهای
موفق در حوزه گردشگری و توجه خاص به فناوریهای نوین ،بهویژه
گردشــگری الکترونیکی ( ،)ETتدوین طرحهای جامع گردشگری
برای هر یک از اســتانهای کشــور با توجه به ویژگیهای تاریخی،
فرهنگی و مذهبی آنها و تشویق جامعه میزبان به مشارکت ،توجه ویژه
به ظرفیت تحمل جاذبهها و اکوتوریسم (طبیعتگردی) ،آیندهنگری
و یافتن بازارهای هدف و برنامهریزی برای ورود و نفوذ به این بازارها،
برگزاری هفتههای فرهنگی ایران در کشورهای هدف ،حضور فعال در
نمایشگاههای بینالمللی خارج از کشور ،ایجاد سیستمی مدون جهت
تبلیغات جاذبههای گردشگری ایران ،تربیت نیروی انسانی متخصص
(خدماتدهندگان و راهنمایان مسلط به زبان انگلیسی و عالقهمند
به کار ،تدریس رشتههای مختلف تحصیلی در دانشگاهها ،مدیریت
گردشگری ،هتلداری و ،...برای پرورش کارشناسان خبره) از عوامل
دستیابی به افقهای چشمانداز این صنعت هستند.
توسعه گردشگری بینالمللی احیای غرور ملی است .از اینرو با اهتمام
در استفاد ه مناسب از راهکارهای بررسی شده و رفع بوروکراسیهای
ســختگیرانه با طراحی یک سیستم مدیریتی با اســتراتژی قوی و
خطمشیگذاری منعطف ،با توجه به پتانسیلها و قابلیتهای کشور
میتوان به نتایج مثبتی در زمین ه توسعه ،رشد و شکوفایی گردشگری
بینالملل در ایران با رویکرد توسعه پایدار رسید.

نقلقولخبر

توضیح همشهری

مکث

ذکر چند نکته در توضیح مبسوط ســتاد احیای دریاچه ارومیه ضروری است؛ اول آنکه بهزودی طرح
تحقیقوتفحص از عملکرد این ستاد در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد و باید به نمایندگان مردم
در قوه مقننه پاسخ مستدل داد که چگونه 11هزار میلیارد تومان بودجه ستاد احیا در دولتهای یازدهم
و دوازدهم مصرف شده ،اما هنوز وضعیت دریاچه به شرایط مطلوب وعده داده شده نرسیده است و دوم
آنکه 2سال از دوره زمانی سالهای  93تا  ،1400سالهای پربارش بود ،اما تراز دریاچه طبق آنچه پایگاه
اطالعرسانی ستاد احیا اعالم کرد ،همچنان بر عدد سال آغازین طرح ،یعنی 1271متر است ،اما عدد وعده
داده شده تا سال 1274، 1402متر بود که رسیدن به آن در 8ماه باقیمانده عمال محال است و سوم آنکه به
قول جوابیه مذکور7 ،وزارتخانه2 ،سازمان و 3استانداری در حوضه دریاچه ارومیه فعالیت دارند ،اما پس
از 8سال ،هنوزهماهنگی الزم برای تامین حقابه الزم دریاچه ایجاد نشده و بخش قابلتوجهی از دریاچه
بهطور کامل خشک شده است .مدیریت ناصحیح این دریاچه تا آن حد مشخص است که عیسی کالنتری،
رئیس وقت ستاد احیای دریاچه ارومیه بهمن 99رسما اعالم کرد« :احیای دریاچه ارومیه مطابق برنامه
پیش نمیرود ».و وعده رسیدن دریاچه ارومیه به تراز اکولوژیک را از سال 1402به سال 1407موکول کرد.
کالنتری همچنین در مردادماه سال ۱۳۹۸گفته بود۱۸« :درصد دریاچه ارومیه بهدلیل شرایط اقلیمی و
۸۲درصد آن بهدلیل مدیریت غلط انسانی خشک شده است».

محیطزیست و برنامه و بودجه کشــور) و 3استانداری
حوضه (استانهای آذربایجانشرقی ،آذربایجانغربی
و کردســتان) در این زمینه آماده هرگونه پاسخگویی
درخصوص تحقیق و تفحص از جانب نمایندگان مجلس
شورای اسالمی است و صرف طرح این موضوع بهمعنای
موفقیت یا عدمموفقیت یک طرح نخواهد بود.
رویکرد دبیرخانه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه از
ابتدای فعالیت در سال 1392ضمن رعایت اصل شفافیت
در ارائه اطالعات و کلیه گزارشهای تولیدی ،استقبال و
استفاده از انتقادات سازنده توسط تمامی مجامع علمی

داخلی و بینالمللی به جهت رفــع نواقص احتمالی و
جلب مشــارکت و بهرهگیری از نظرات متخصصان و
کارشناسان بوده است.
درخصوص گزارش مرکز بررســیهای اســتراتژیک
ریاســتجمهوری باید عنوان داشــت 2گزارش تهیه
شــده توســط این مرکز در تاریــخ  1398/03/25و
 ،1398/08/08طی 2گزارش مــورخ 1398/05/26
و  1398/10/21پاسخ داده شــده است که 4گزارش
مورد اشاره عینا برای آن روزنامه ارسال و داوری موارد و
موضوعات عنوان شده در این گزارشها به کارشناسان،

مهمانی زبالهها درحاشیه سمیرم

جانمایی غیراصولی دپوی زباله در جنوب سمیرم قصه پر غصه کشاورزان و باغداران
از 3دهه پیش است
گزارش

راحله عبدالحسینی

روزنامهنگار


3دهه پیش بود که محل دپوی زباله در جنوب شهرستان سمیرم
استان اصفهان جانمایی شد .این جانمایی غیراصولی و تجمع زباله
در 5کیلومتری جنوب سمیرم موجب شــده با هر بار وزش باد از
سمت جنوب ،انبوهی از پالستیک ،حجمی از حشرههای موذی و
بویی نامطبوع به هوا بلند شود .این فقط یک صحنه مشمئزکننده
نیست؛ معضلی است که کشاورزان و باغداران با آن دست و پنجه
نر م میکنند .ســمیرم رتبه اول تولید ســیب گالب در کشور و با
تولید گندم نیز سهمی در خودکفایی کشــور در این حوزه دارد و
از نظر منابع آبی نیز بهترین شهرستان اصفهان به شمار میآید .با
وجود این ،اما زمینهای کشت و زرع این شهرستان با زباله محصور
شده و ســامت خاک و آب و کیفیت محصول از زمینشان رخت
بسته .باغداران و کشاورزان سمیرمی میخواهند با رفع این معضل
محصوالت سالم و باکیفیت تولید کنند و برای خواستهشان بارها و
بارها دست به دامان مسئوالن مربوطه شدند.
هجوم پالستیک

مراتع سرسبز و گندمزارهای طالیی جنوب سمیرم در حصار زبال ه
قرار گرفته .همجواری زمینهای کشاورزی و دپوی زباله شهرستان

بحث امروز و دیروز نیست؛ 3دهه پیش 5کیلومتری جنوب سمیرم
مکانی برای تخلیه زبالههای شهرستان شد .حاال با گذشت زمان
روزبهروز اوضاع وخیمتر شــده و سالمت آب و خاک کشاورزی به
مخاطره افتاده.
حسام رشیدی ،کشاورز 65ساله ســمیرمی که هم مزرعه کشت
گندم دارد و هم درختان ســیب گالب ،گیالس و زردآلو پرورش
میدهد ،سالهاست با آلودگی ناشی از دپوی زباله دست به گریبان
است .او به همشهری میگوید :زباله نهتنها پای حیواناتی مثل سگ،
گرگ و روباه را به باغ و زمینهای ما باز کرده ،بلکه انواع و اقســام
پرندهها بهخصوص کالغ را به اینجا کشانده .کالغ به میوهها آسیب
میرساند و ما ضرر میکنیم.
محمد بهرامیان ،یکی دیگر از کشاورزان سمیرمی هم دل خوشی
از اوضاع پیشآمده ندارد و به همشــهری میگویــد :بارها و بارها
درخواســت دادیم ،اما رسیدگی نشد .مگس و پشــه امانمان را
بریدهاند .هر روز که ســر زمین میروم ،به جای اینکه بیل بردارم،
باید چنگک بردارم و پالستیکهایی را که همراه باد از محل زبالهها
میآید ،جمع کنم .مزرعه گندم از پالستیک پر شده .وضع میوهها
هم که بماند .کالغ و پرندهها به میوهها نوک میزنند و روی دست
ما میماند.
اولویت؛ امحای زباله

چرا دپوی زباله شهرستان سمیرم در طول اینسالها جابهجا نشده

متخصصان و دوستداران دریاچه ارومیه واگذار میشود.
درخصوص وضعیت نگرانکننــده حال حاضر دریاچه
ارومیه باید درنظر گرفــت دریاچه ارومیه و بهطور کلی
عرصههای تاالبی ،سیستمهایی کامال دینامیک است؛
بدین معنا که تأمین نیاز زیستمحیطی ساالنه آنها در
یک سال آبی (از ابتدای مهر تا پایان شهریور سال بعد)
مصادف با بهبود وضعیت و عدمتأمین آن منجر به خشک
شــدن و بروز مخاطراتی از قبیل توفانهای گردوغبار
خواهد شد .الزم به ذکر است تأمین نیاز زیستمحیطی
بهمعنای هدایت آبهای ناشی از بارش حوضه به دریاچه
است و صرف بارش مناسب یا نامناســب عامل الزم و
کافی برای بهبود یا عدمبهبود وضعیت دریاچه نخواهد
بود .بر این اساس در سال آبی جاری قابل پیشبینی بود
سوای میزان بارش حوضه ،بهدلیل عدمتأمین کامل نیاز
زیستمحیطی دریاچه ارومیه از سدهای ملی حوضه
آبریز دریاچه ارومیه و برنامهریزی برای ذخیره بیش از
نیاز در پایان سال آبی در این سدها ،عدمبه ثمر نشستن
و تطویل زمان بهرهبــرداری پروژههای مهم انتقال آب
به دریاچه ،برنامهریزی و عزم مســئولین منطقهای به
جهت تکمیل سدهای نیمهتمام و بهموازات آن افزایش
مصارف کشــاورزی در نتیجه سردرگمی دستگاههای
اجرایی ذیربط و عدمتمکین به مصوبات این طرح ملی،
عواقب ناخوشایندی باالخص در پایان تابستان در انتظار
دریاچه خواهد بود».

یا دستکم برای مدیریت پسماند فکر اساسی به اجرا درنیامده؟
شهردار سمیرم در پاسخ به این پرسش به همشهری میگوید :این
جانمایی برای تخلیه زباله از ابتدا کار غیراصولی و نادرستی بوده که
به هر حال انجام شده است .وضعیت اقلیمی سمیرم و جهت ورزش
باد از جنوب به شمال شهرستان و همچنین باال بودن سطح آبهای
زیرزمینی مزید بر علت شده و در این شرایط موضوع تغییر محل
دپوی زباله مطرح نیست و امحای زباله در اولویت است.
امحای زباله راهکار درستی برای مدیریت پسماند و نجات زمینهای
کشاورزی سمیرم بهنظر میرسد .اما این وعده چه زمانی جامه عمل
میپوشــد؟ محمد امین علیخانی اینطور پاسخ میدهد :دستگاه
امحای زباله یا همان دستگاه زبالهسوز به اعتبار 50میلیارد تومانی
نیاز دارد و با خرید آن میتوانیم در مدیریت پسماند شهرستانهای
اطراف هم یاریرسان باشیم .شهردار سمیرم معتقد است برنامه
کوتاهمدت برای نجات محیطزیست سمیرم جابهجایی موقت دپوی
زباله است ،زیرا بهدلیل باالبودن سطح آبهای زیرزمینی و خطر
آلودگی آب با شیرابههای زباله تغییر مکان دپوی زباله یک راهکار
کوتاهمدت به شمار میآید.
عضو هیأت مدیره اتاق صنف کشاورزی سمیرم هم به همشهری
میگوید :دپوی زباله باید به محل دیگری مثال در شــمال یا شرق
شهرستان منتقل شــود که این تغییر مکان باید با همکاری اداره
منابع طبیعی باشد .احمد قربانی ،نشــت شیرابه زبالهها به داخل
خاک و آلودهکردن آبهای زیرزمینــی را موضوعی نگرانکننده
میداند و میافزاید :آلودگی آب و خاک با شیرابه زبالهها یک بحران
محیطزیستی است و به محصوالت کشاورزی آسیب میرساند.

کر
دستان

خبرکوتاه

فرهاد زیویار
استاندار لرستان
عملیــات اجرایــی ســد معشــوره کــه در ســفر
رئیسجمهوری به لرســتان مطرح شد پس از
اتمام طرح مطالعاتی تا آخر تیر آغاز میشود.
حدود 6متر از منابع آب زیرزمینی استان افت
پیدا کــرده و نزوالت جــوی نیز کاهش داشــته
اســت .چشمهســارها در حــال خشکشــدن
اســت و نیازمنــد تغییــر نــگاه و تجدیدنظر در
نحوه مصرف آب شهروندان هستیم.
امیر بخشیزاده
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانشرقی
برای تکمیل آزادراه مراغه -هشترود ،در پی
سفر رئیسجمهوری به اســتان 600میلیارد
تومــان اختصــاص یافتــه اســت .درصــورت
تأمیــن بهموقــع اعتبــار ۴۸کیلومتــر از ایــن
آزادراه سال آینده به بهرهبرداری میرسد .با
تکمیل این آزادراه از ترافیک جاده فعلی کم
و از تصادفات کاسته میشود.
محسن فتحی
نماینده سنندج در مجلس شورای اسالمی
سفر روز جمعه رئیسجمهوری به کردستان
میتواند سرآغاز جهش سرمایهگذاریهای
دولت برای توســعه استان باشــد .براساس
برنامهریــزی انجــام شــده 13هــزار میلیــارد
تومــان اعتبــار به اســتان اختصــاص خواهد
یافت .در بحــث بیکاری و ایجاد اشــتغال در
کردستان دغدغههای بسیاری وجود دارد و
از این ظرفیتهای فرهنگی بایــد برای رونق
معیشت مردم بهره بگیریم.

خراسان

جنوبی

بهرهبرداری از نخستین
کشتارگاه صنعتیدر نهبندان

نخستین کشتارگاه صنعتی تیپ  ۴کشور با حضور
یادبود
استاندار خراسان جنوبی با ظرفیت 5دام سنگین
و  ۵۰دام سبک به بهرهبرداری رسید.
به گزارش ایسنا ،مدیرکل ســتاد اجرایی فرمان
حضرت امام(ره) در خراســان جنوبی گفت :این
طرح در مســاحت 3500مترمربع و با زیربنای
۵۰۰مترمربع در راســتای تکمیل زنجیره هاب
شــتر در نهبندان احداث شده و دارای سردخانه
۱۱تنی است .سیدمجتبی موسوی افزود :اعتبار
هزینه شده برای اجرا و بهرهبرداری از نخستین
کشتارگاه صنعتی تیپ  ۴کشور۶ ،میلیارد تومان
اســت که 4میلیارد تومان آن ســرمایهگذاری
شرکت گســترش توســعهگری پردیس ستاد
اجرایی حضــرت امام(ره) و بخــش خصوصی و
۲۰میلیارد هم آورده استانی دارد.

عکس خبر

بوشهر

آسیب جدی به محصوالت کشاورزی

رئیس اداره حفاظت محیطزیســت شهرستان سمیرم هم درباره
ب کشــاورزان از این بحران ،میگوید :آلودگی حاصل از زباله
آسی 
باعث تجمــع پرندگان در زمینهای کشــاورزی و باغات شــده
اســت .پرندگان میوههای باغ را از محصول درجه یک به محصول
بیکیفیت تبدیل میکنند و کشاورز متضرر میشود .محمد عباسی
با بیان اینکه اداره محیطزیســت هم برای جابهجایی دپوی زباله
بارها درخواست دادهاست ،میافزاید :مکان فعلی دپوی زباله مورد
تأیید اداره محیطزیست نیســت .با توجه به گستردگی منابع آب
زیرزمینی در سمیرم ،دپوی زباله باید در مکانی باشد که به منابع
آبی و همچنین خاک کشاورزی آسیب نرسد .بهگفته وی ،میانگین
بارش 490میلیمتری شهرستان سمیرم را یکی از منابع مهم آبی
زیر حوز ه کارون قرار داده و هماکنون بزرگترین عامل تهدیدکننده
منابع آب موجود دفن غیراصولی پسماند است.
جابهجایی محل تخلیه 40تن زباله در روز

در سفر اخیر رئیسجمهوری به اصفهان ،یکی از موارد پیشنهادی
خرید دستگاه زبالهسوز برای سمیرم بود و اعتبار الزم در اینباره
مصوب شــد .حجم روزانــه زباله تولیدی شهرســتان ســمیرم
40تن است.
با آغاز بهکار دستگاه زبالهسوز ،زمینهای کشاورزی و باغات سمیرم
نفس راحتی خواهند کشــید ،اما کشــاورزان و باغداران سمیرم
درخواســت دارند محل تخلیه زباله حتی بهطــور موقت تا خرید
دستگاه جابهجا شود.

بهشت پرندگان مهاجر
کوچ پرندگان به زیستگاههای استان بوشهر جایگاه این
استان در عرصه زیست و زاد و ولد حیاتوحش را نشان
میدهد .هرسال بیش از ۱۰۰هزار قطعه پرنده در سواحل
استان النهگزینی و زادآوری میکنند .استان بوشهر زیستگاه
جانوران ازجمله کل ،بز ،آهو ،پلنگ ایرانی ،انواع پرندگان و
آبزیان شامل دلفین ،الکپشت است .منبع :تسنیم

