
بیمه و اینترنت رایگان برای 3دهک
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از اختصاص اینترنت رایگان 

برای 3دهک اول درآمدی خبر داد
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت: مجلس ۶۰۰۰میلیارد تومان 

برای بیمه رایگان اختصاص داده است

موسیقی باید 
امیدواری ببخشد

سیدحسام الدین سراج، نوازنده و 
خواننده موسیقی ایرانی، از حال و 
هوای هنر در این روزها می گوید

شماره بعدی روزنامه همشهری، دوشنبه 2۰تیرماه منتشر می شود شهادت حضرت امام محمدباقر علیه السالم را تسلیت می گوییم

 ایران، مطالبه 
فرابرجامی ندارد

5نفر از هنرمندانی 
که موسیقی سنتی را 

زنده نگه داشته اند

چرا کرونا دوباره 
جهش کرد؟

مردم به »ساخت 
ايران« اعتماد دارند

توافقات ایران و قطر 
در مسیر اجرا

امیرعبداللهیان ادعای آمریکایی ها 
را درباره زیاده خواهی ایران رد کرد

کم شدن رعایت پروتکل ها مهم ترین 
دلیل  روند صعودی کروناست 

دیدار با کارآفرین نمونه اي که براي 
25۰ نفر شغل ایجاد کرده است
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غول کش!
شگفتی؛ ایران و لهســتان هر دو در بازی اول از 
هفته ســوم لیگ ملت های والیبال شگفتی ساز 
شدند؛ ایرانی ها با پیروزی  و لهستانی ها با شکست! 
نه خوش بین ترین ایرانــی انتظار پیروزی از تیم 
ملی در بازی با لهستان را داشت و نه بدبین ترین 

لهستانی پیش بینی باخت تیمش را می کرد.
این نخستین بار نیست که والیبال ایران لهستان 
را شکست می  دهد. در 25بازی قبلی 2تیم، ایران 
در 9بازی برنده بوده. اما پیروزی دهم در شرایط 
خاص تری به دست آمد. تفاوت ایران و لهستان در 
تعداد مدال هایی است که لهستان از بازی های 
المپیک، قهرمانی جهان و از همین لیگ ملت ها 
دارد. تفاوت در تعداد بازیکنانی است که لهستان 
در لیگ های معتبر جهان دارد، در تعداد بازیکنان 
نامی و... با درنظر گرفتن این تفاوت هاســت که 
پیروزی های ایران در مقابل این تیم همیشه برای 
طرفداران والیبال خوشــایندتر از پیروزی های 
دیگر اســت ولی این پیروزی به 2دلیل اهمیت 
بیشتری دارد. بازی سه شنبه 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 بازی های نه  چندان 
دلچسب هفته اول و شکست های یکی  در میان 
در هفته دوم، این ذهنیت را ایجاد کرده بود که 
تیم در هفته ســوم کار سختی دارد، به خصوص 
در بازی اول با لهســتان که بعد از فرانسه، تیم 
دوم جدول بود. اما سه شنبه شب بازیکنان همه 
را غافلگیر کردند. بازی با شکست ایران در ست 
اول شروع شــد. تا نیمه های ست دوم امیدی به 
پیروزی تیم نبود ولی از همان شــروع می شــد 
گفت که بازیکنان با پختگی بیشــتری به زمین 
آمده اند. سرویس ها بهتر از بازی های قبل شد، 
سرعتی زن ها بازی  بهتری به نمایش گذاشتند 
و »دریافت« که نقطه ضعف همیشگی بود، نقطه 
قوت تیم شــد. در این بازی می شد به تک تک 
بازیکنان نمره قبولــی داد، از میالد عبادی پور 
کاپیتان گرفته تــا محمدرضا حضرت پور لیبرو. 
چه اصلی ها و چــه تعویضی ها در مقابل نام های 
بزرگ لهســتان درخشــیدند. حتی فنی ها به 
کادر فنی ایران هم نمره بیشــتری از کادر فنی 
لهســتان دادند. بهروز عطایی و دستیارانش هر 
چند با نقدهایــی همراه بودنــد به خصوص در 
ست دوم و زمانی که لهستان 7امتیاز جلو افتاد 
و انتظار بیشــتری از مربیان می رفت ولی با این 
حال عملکرد آنها بیشتر مورد تأیید بود تا گربیچ. 
صحبت های گربیچ بعد از باخت تیمش هم خیلی 
حرفه ای به نظر نمی رسید: »گاهی اوقات تیمی 
که در جدول از حریف پایین تر است و شاید این 
امکان را نداشته باشد که به مرحله نهایی صعود 
کند، با تمام رویاهای خود بازی می کند و این رؤیا 
انگیزه فوق العاده ای بــه بازیکنان می دهد.« این 
حرف های 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 می کند 
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 دریافت های خوبی 
که داشت دل هواداران را برد، هم سرویس های 
خوبی زد و هــم اینکه بیشــتر از همه بازیکنان 
امتیاز گرفت؛ 21امتیاز. میــالد عبادی پور هم 
بهترین چهــره زمین بود. او بــا مدیریت داخل 
زمیــن، دریافت ها و ســرویس هایش حریف را 
آزار داد. امین اســماعیل نژاد که از شروع لیگ 
یکی از بهترین های تیم ایران بوده و در بیشــتر 
باز ی ها امتیازآورترین، در بازی با لهستان نمایش 
بی نظیری داشت. چه کسی تصور می کرد روزی 
در ســت پنجم بازی ایران و لهســتان، تابلوی 
امتیازات، نتیجه 12-2را به نفع ایران نشان دهد. 
در این 10امتیاز اســماعیل نژاد از خط سرویس 
تکان نخورده بود. امیرحســین توخته و مهدی 
جلوه، سرعتی زن های ایران هم بهتر از بازی های 
قبل بودند. عملکرد محمدطاهر وادی پاســور 
تیم هم قابل قبــول بــود. او در جاهایی که نیاز 
بود به بازی ســرعت داد و این هوشــمندی اش 

دلگرم  کننده بود.
آمار بازی می گوید 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 9. اما در 
اشتباهات، لهستان بیشتر از ایران امتیاز از دست 
داد. ایران 22اشتباه داشت و لهستان 41اشتباه. 
بعضی ها پیروزی ایران را نتیجه همین اشتباهات 

لهستان می دانند.
بازی اول تمام شــد و ایران 3بازی مهم دیگر در 
پیش دارد. ایران امشــب با ایتالیــا بازی می کند 
که ظهر دیروز در صدر جدول بود. صربســتان و 
اسلوونی هم حریفان بعدی هستند؛ 3بازی سنگین 
بعد از یک پیروزی شــیرین. ایــران می تواند در 
3بازی به پیروزی برسد؟ گرفتن امتیاز از لهستان 
کاری نشــدنی بود که شــد ولی تیم برای صعود 

به امتیازات بیشتری نیاز 
دارد. 8تیم اول به مرحله 

بعد می روند و اگر ایران بتواند جایگاهش را حفظ 
کند، مهم ترین کار را انجام داده است.
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یکشنبه داغ کشتی
در مسابقات انتخابی تیم ملی، ستاره هایی 

چون یزدانی، قاسمپور و زارع  به مصاف 
حریفان مدعی می روند

سرمربی جدید نیمار را می خواهد، 
سیستم را به 3 دفاع تغییر می دهد و 

اقتصادی بازی نخواهد كرد

گالتیه؛ مدیر پروژه پاریس 
مهاجرت معکوس

موج بازگشت لژیونرها به لیگ برتر، به شوق 
دیده شدن و حضور در تیم ملی. محبی 

تازه ترین نمونه برای این اتفاق است 20

تيم ملي واليبال ايران با نمايشي 
شگفت انگيز و غيرمنتظره 

لهستان را در خانه اش شکست 
داد و اميدها را براي صعود به 

مرحله بعد بيشتر کرد

این                                         را 
می خواستیـم

 ادامه  در
 صفحه18

 روز مانده تا 
جام جهانی

 روز مانده تا 
لیگ برتر

لیگ ملت های والیبال

ایران

ایتالیا
16:30

لیگ ملت های والیبال

ایران

اسلوونی
19:30

جمعه  17 تیر 1401

صربستان

ایران
19:30

شنبه  18 تیر 1401

ولز

ایران
13:30

ایران 

آمریکا
22:30

جمعه 4 آذر 1401

سه شنبه 8 آذر 1401

دوشنبه 30 آبان 1401
B جام جهانی- گروه

انگلیس

ایران
16:30

سنگال

هلند
13:30

دوشنبه 30 آبان 1401
جام  جهانی- افتتاحیه

برنامه بازی

پخش زنده

تیتر یک

18
19

تیم
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تقالي جهان براي کنترل اجاره  مسكنمسیر 10 کیلومتری برای جشن غدير
جهش اجاره بهاي مسکن در کشورهای جهان باعث شده دولت ها براي مهار قیمت ها دست به کار شوند  »مهمونی1۰کیلومتری عید غدیر« از ساعت18 تا 22 از چهارراه ولیعصر تا پارک وی برگزار  می شود
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استقبال تهران از سرمایه گذاران
  480سرمايه گذار در همايش فرصت های سرمايه گذاری شرکت کرده اند
  300هزار میلیارد تومان حجم منابع مالی سرمايه گذاری در پروژه هااست

بیشترین مصرف برق لوازم خانگی

ساعات اوج مصرف

داده نما
 گرافیک: مهدی سالمی

آمار و ارقام تولید و مصرف برق در ایران

337.2 تراوات ساعت
میزان تولید برق در  سال 2020

 متوسط رشد در 10سال گذشته
4.3 درصدی

357.8 تراوات ساعت
میزان تولید برق در  سال 2021

میزان رشد نسبت به سال 2021
رشد 6.4 درصدی

5000 وات
سرمایش مرکزی

1000 وات
سماوربرقی

1800 وات
اتوبخار

2400 وات
کولر گازی

900 وات
مایکروفر

1000 وات
جاروبرقی

2500وات
لباسشویی

1000 وات
پلوپز

1200 وات
سشوار

2000 وات
ظرفشویی

500 وات
چرخ گوشت

ساعات

19 تا 22
ساعات

12 تا 16

استعفای 2 نفر از مهم ترين وزرای کابینه بوريس جانسون، 
ضربه کاری تازه ای به دولت بحران زده انگلیس وارد 
کرده است. »ساجد جاويد« وزير بهداشت و »ريشی 
سوناک« وزير دارايی انگلیس به فاصله چند دقیقه 
از يكديگر اســتعفای خود را به جانسون اعالم 
کردند. استعفای اين دو وزير در پی عذرخواهی 
مفتضحانه جانسون درباره رسوايی اخیر يكی از 
اعضای کلیدی حزب محافظه کار رخ داده است...

کابینه جانسون در آستانه فروپاشی است
سقوط آزاد بوريس جانسون 

7

15

20

محمدعلی گرايی دارنده 3مدال برنز جهان و طالی بازی های 
آسیايی جاکارتا حدود 2ماه پیش از ناحیه رباط صلیبی پا دچار 

مصدومیت شديد شد و نتوانســت در تورنمنت ايتالیا 
کشتی بگیرد. محمدعلی گرايی در المپیک توکیو 

تا يک قدمی مدال رفت ولی نتوانست دست پر به 
ايران برگردد. هرچند او در المپیک به مدال نرسید 
ولی شهرت جهانی اش با اجرای فن سنجاب پرنده 

روی حريف کروات، بیش از پیش شد...

به بهانه 51 ساله شدن فرهنگ معین
نگاهي به زندگي ارباب واژه ها

محمدعلی گرایی این بار  به قصد طال راهی مسابقات می شود
طلسم برنز را می شكنم

13

20

نام ناصر ابراهیمی با رويدادهای تلخ و شیرين فوتبال ايران در 
نیم قرن گذشته عجین است. درست است که ناصرخان در 
بیشتر مواقع مرد  اول نیمكت پرماجرای تیم های ملی و 
باشگاهی نبوده و در قامت کمک مربی فعالیت کرده اما 
اهالی فوتبال می دانند که او به گردن سوپراستارهای 
فوتبال ايران حق دارد. در روزهايی که برخی مربیان 
ايرانی برای نشستن روی تیم های بزرگ سر و دست 

می شكستند...

خاطره بازی با ناصر ابراهیمی
مهدی طارمی را در بوشهر کشف کردم

فرهنگ فارسی معین معروف به فرهنگ معین يكی از فرهنگ های 
لغت يک زبانه نامدار و بارز به فارسی است. نويسنده اين فرهنگ 

محمد معین و ناشــر آن مؤسسه انتشــاراتی امیرکبیر 
)در تهران( است. »ويرايش متوســط« اين فرهنگ 

نخستین بار در تیرماه ســال1351 پس از درگذشت 
دکتر محمد معین و با کوشش دکتر سیدجعفر شهیدی 
انتشار يافت. فرهنگ فارسی معین در 6مجلد تدوين 

شده و بارها، در ايران به چاپ رسیده است...

ویژه های  امروز

 دستاوردهای 
پلیس در پنجاه و 

هفتمین طرح رعد 

1078 مجرم 
در تهران دستگير شد.

22 باند 
مجرمانه منهدم و متالشی شد.

 1989 كاالی 
مسروقه كشف و ضبط شد.

80 پاتوق 
اراذل و اوباش پاكسازی شد.

209 خودرو
و موتور مسروقه کشف شد.
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نگاه یادداشت
مهدی سعیدی؛ کارشناس مسائل سیاسی محسن مهديان؛ مدیرعامل

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 

بی اعتمادی شود، درنهایت امید را در جامعه تضعیف می کند.
حدود یک سال  است که حجت االســالم 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 دل ها 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 ماه های 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 یک سو با اقدامات 
امیدآفرین توطئه های پی درپی 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 وعده های دولت انقالبی گره خورده است که در مسیر تحقق 

آن باید به چند نکته توجه کرد:
دادن وعده ها در عرصه های مختلف اقتصادی، فرهنگی و سیاســی یکی از  راهکارهای امیدآفرینی در مردم است، اما این امر وقتی مؤثر خواهد بود که 1
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 وعده هایی که امکان تحقق عملی 
آن وجود ندارد باید به شدت پرهیز کرد. متأسفانه در طول سال های اخیر وعده های 
فراوانی توسط مسئوالن داده شده که در عمل به دالیل متعددی عملیاتی نشده است. 
در این میان یا از ابتدا دادن وعده ها 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 نکرده اند تا به درستی 
نسبت به چرایی عدم تحقق وعده ها به افکار عمومی توضیح قانع کننده ای بدهند و بابت 
این رخداد عذرخواهی کنند. دولت انقالبی نیز امروز در معرض این آفت قرار دارد و 
متولیان امر باید نسبت به وعده هایی که به ملت می دهند متعهد باشند و بدون دقت 

نظر و کار کارشناسی شده از دادن وعده بپرهیزند.
یکی از راهکارهای امیدآفرینی مبتنی بر تحقــق وعده ها، پرهیز از انجام  توامان چندین فعالیت و پروژه است که گاه امکان فازبندی آنها و آغاز پروژه 2
جدید پس از اتمام پروژه قبلی ممکن نیست. این امر موجب می شود تا زمان اتمام 
پروژه ها محدود و تالش و فعالیت مجموعه های مختلف بیشتر و بهتر نمایان شود؛ 
ضمن آنکه بــه نوعی از هزینه های غیرضروری نیز کاســته می شــود و به نوعی با 

صرفه جویی روبه رو می شویم.
یکی دیگر از الزامات فرایند اعتمادســازی و تحقق وعده ها، داشتن نظام  اولویت ها در دولت اســت. اگر اولویت ها در پیش روی دولت تعریف نشده 3
باشد، بدون شک در مواجهه با انبوه مشکالت و مسائل در عرصه حکمرانی، با نوعی 
سردرگمی، کوته بینی و بی تدبیری در عملکرد دولت مواجه خواهیم بود که حاصل 

آن خشک کردن ریشه های اعتماد مردم است.
یکی از آفاتی که در ســالیان متمادی برای افکار عمومی آزار دهنده بوده  است، نامعلوم بودن زمان پایان پروژه هایی است که 4

معموال با آب و تاب افتتاح می شوند، اما فرایند تداوم و اجرایی 
کردن آنها با نوعی بالتکلیفی همراه بوده و زمان مشخصی برای پایان آنها تعیین و 

اعالم نشده است. 

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 پیش تر نیز با پدیده بی حجابی مواجه بودیم. اما...

بدحجابی در تاریخ جمهوری اســالمی 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 می زنیم؟ 

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 
نهایی اش 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 ایستاده اند. 
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.

 اعتمادآفرينی
 در گرو تحقق وعده ها

 اين بی حجابی 
آن بی حجابی نیست!

ادامه در 
صفحه2

اهدای خون = اهدای زندگی
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رئیسی: مردم شاهد نتیجه 
سرمایه گذاری ها خواهند بود

افزایش و تسریع در سرمایه گذاری داخلی و خارجی به وضوح دستور 
کار جدی دولت سیزدهم پس از ریل گذاری و تحرک دیپلماسی 
همسایگی شــده اســت. براســاس گزارش پایگاه اطالع رسانی 
ریاست جمهوری، سیدابراهیم رئیسی به فرصت استفاده از خط 
اعتباری و نیز سرمایه های داخلی و خارجی برای رشد سرمایه گذاری 
در کشور، توسعه صنعت و اجرای طرح های مشترک با دیگر کشورها، 
ازجمله پیگیری و اجرای کریدور رشت- آستارا و ادامه آن از طریق 
جمهوری آذربایجان اشــاره و بر تســریع در پیگیری توافق های 
انجام شده بین ایران و دیگر کشــورها از سوی وزارت امور خارجه 
و دستگاه های مربوطه تأکید کرد. او با اشاره به امضای تفاهمنامه 
۷میلیارد دالری توسعه میدان نفتی مشترک آزادگان، این اقدام را 
یکی از شاخص های مهم اتکا به توان داخلی و استفاده از سرمایه ها 
و نقدینگی موجود در کشور و هدایت آن به مسیر رونق تولید خواند 
و گفت: اگر نقدینگی در امر رونق تولید به کار گرفته شود، رشد آن 
باعث نگرانی نخواهد بود. این نقدینگی سرگردان است که باعث تورم 
و نابسامانی های اقتصادی در کشور می شود. با امضای این تفاهمنامه 
که گامی مهم در مسیر تالش های دولت برای افزایش سرمایه گذاری 
در امر رونق تولید است، شرکت های بزرگ اقتصادی به عنوان جریان 
پیشران اقتصاد کشور، فعال شده اند 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

آخرین وضعیت جاسوسان 
فرانسوی و سرانجام اختالس 5هزار 

میلیاردی بانک دی 
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 ۳۴ دادسرای 
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 است. 2متهم نیز متواری هستند 

که اقدامات الزم برای استرداد آنها انجام شده است.

برخی در داخل با 2جاسوس فرانسوی همکاری می کردند 
ستایشی به ماجرای دستگیری 2جاسوس فرانسوی دستگیر شده 
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 کرده اند و این موضوع سبب شده است 
برای آنها گرفتاری هایی ایجاد شود. وی اضافه کرد: اگر عناصری 
در داخل بخواهند در راستای جریان استکبار حرکت کنند، بدون 

شک با آنها برخورد می شود.

ورود جدی تر 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 ۸ ماه در انفرادی بود و وضعیت بینایی 
وی بسیار وخیم اســت و باید به چشم پزشــک مراجعه کند که 
منع می شــود. قاضی پرونده محدودیت ها را لغو می کند، اما این 
محدودیت ها نه تنها 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 ضد انســانی 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 راه آهن ارجاع 
شده و افرادی که امکان آزادی با قرار وثیقه را داشتند، از زندان 
آزاد شده اند.  ســخنگوی قوه قضاییه به آخرین وضعیت پرونده 
مؤسسات مالی و اعتباری کاسپین و فرشتگان نیز اشاره کرد و 
گفت: در شعبه 2 دادگاه ویژه جرایم اقتصادی این دو پرونده در 
حال رسیدگی است. برای ۷نفر 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 به عنوان فوق العاده 

پرداخت شده از محل اموال و دارایی های متهمان تادیه شود.«

ماجرای اختالس از بانک دی 
ستایشی در پاسخ به ســؤالی مبنی بر اینکه رئیس بنیاد شهید 
و امور ایثارگران اخیراً از وقوع اختــالس 5هزار میلیارد تومانی 
در مجموعه بانک دی پرده برداشــته اســت و آیــا در این باره 
پرونده ای تشــکیل شده است یا نه، گفت: نســبت به بانکی که 
زیرمجموعه بنیاد مورد بحث اســت پرونده ای مطرح بوده که با 
صدور کیفرخواست این پرونده به شعبه ۱5 دادگاه کیفری یک 
تهران ارسال شده و قضات شعبه نسبت به موضوع نقایصی مطرح 
کردند که به ناحیه 2۸ دادسرای کارکنان دولت عودت داده شده 
و انتظار می رود بعد از رفع نقص برای رسیدگی در اختیار قاضی 

قرار گیرد.

   شمخانی به ایروان می رود
نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شــورای عالی امنیت ملی در 
چارچوب سفرهای برنامه ریزی شده به کشورهای منطقه قفقاز، 
امروز به دعوت رســمی آرمن گریگوریان، دبیر شورای امنیت 
ملی ارمنستان به جمهوری ارمنستان می رود. به گزارش ایسنا، 
علی شمخانی در این ســفر عالوه بر دیدار و گفت وگو با همتای 
ارمنســتانی خود با نیکول پاشینیان، نخســت وزیر ارمنستان 
نیز دیدار و پیرامون مســائل دوجانبه، منطقه ای و بین المللی 
گفت وگو خواهد کرد. دریابان شمخانی پس از ارمنستان به برخی 

کشورهای دیگر در منطقه قفقاز نیز سفر خواهد کرد.

   اظهارات منتسب به معاون اول رئیس جمهور 
تکذیب شد 

سخنگوی دولت، روز گذشته در واکنش به اظهارات منتسب به 
محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور مبنی بر اینکه بازنشستگان 
را صرفا مصرف کننده خطاب کرده و افزایش حقوق این قشر را 
شامل بار مالی سنگین برای دولت دانسته، گفت: این اظهارات 
به هیچ وجه هیچ تناسبی با اظهارنظرهای آقای مخبر در جلسه 
هیأت دولت و در هیچ جلسه  دیگری ندارد. برخی اوقات شایعاتی 
در فضای مجازی یا برخی رســانه ها مطرح می شــود که حتی 
نقل کننده آن شایعات هم مشخص نیست. از همکاران رسانه ای 
خواهش می کنم اخبار را از مراجع رسمی دولت جویا شوند. به 
هیچ وجه در هیچ یک 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 رئیس جمهور به 
معاون اول دادند تا حمایت حداکثری از جامعه بازنشســتگان 
محترم انجــام دهند، هم رئیس جمهور حساســیت ویژه ای 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.

سرمایه گذاری 20میلیارد 
دالری در طرح های وزارت نفت

وزیر نفت در حاشیه جلسه چهارشنبه هیأت دولت 
گفت: با شروع کار دولت سیزدهم، دولت مردمی و 
وزارت نفت طی این ۱۰، ۱۱ ماهه بالغ بر 2۰ میلیارد 
دالر قرارداد و تفاهمنامه در بحث سرمایه گذاری در 
بخش های باالدست و پایین دست نفت در حوزه های 
پتروشیمی، صنایع پاالیشــگاهی و حوزه گاز امضا  
کرد. جواد اوجی با بیان اینکه از میدان نفتی آزادگان 
که بزرگ ترین میدان نفتی مشــترک  ایران است، 
روزی ۱۹۰ هزار بشــکه تولید می شود، گفت: با این 
سرمایه گذاری طی چند ســال آینده ظرفیت تولید 
نفت ایران از این میدان به 5۷۰ هزار بشکه نفت خواهد 
رسید. به گزارش ایسنا، اوجی اضافه کرد: بسته ای که 
دولت به اتفاق وزارت نفت پروژه هــا را تعریف کرد 
25 میلیارد دالر است که روز گذشته ۷ میلیارد 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 ۳۰۰ هزار بشکه امضا  خواهد شد 
که بالغ بر ۱۰ میلیارد دالر سرمایه گذاری دارد و توان 
ما را در بحث ظرفیت پاالیشــگاهی افزایش خواهد 
داد. به گفته او »قطعا این اقدامات می تواند از بحث 
تورم جلوگیری کند و نقدینگی افسارگسیخته ای را 
که در سطح جامعه وجود دارد، به سمت مولدهای 
اقتصادی، تولید و پروژه  هایی که اولویت و نیاز کشور 

است، هدایت کند.«

ضرورت روایتگری فعال در مذاکرات
روز سه شنبه رابرت مالی، نماینده آمریکا در مذاکرات در گفت وگو با رادیو ملی آمریکا )ان پی آر( 
مذاکرات دوحه را موقعیتی »از دســت رفته« توصیف کرد و گفت: »اتحادیه اروپا به عنوان 
هماهنگ کننده مذاکرات قصد داشت دست کم یک تالش دیگر بکند؛ بنابراین هر دو طرف را به 
دوحه دعوت کردند به این امید که ایرانی ها تمایلی از خود نشان دهند، اما به نظر می رسد آنها 
قادر به ارائه پاسخی نیستند.« مالی در مورد اظهارنظر عبداللهیان که گفته بود ایاالت متحده 
آمریکا موضع اخیر خود را تکرار کرد، گفت اتحادیه اروپا به عنوان هماهنگ کننده، طرح های 
مفصلی از آنچه به نظرشان نتیجه ای عادالنه بود، روی میز قرار داد.« مالی درباره حضور ایران 
در مذاکرات مدعی شده: »اگر آنها آماده نبودند چرا به دوحه آمدند؟« به نظر می رسد با روایت 
درست از آنچه تاکنون اتفاق افتاده و همچنین باز کردن دروغ ها و زیاده خواهی های آمریکایی ها 
در دیپلماسی فعال دولت سیزدهم در هفته های پیش رو، حرکت طرف آمریکایی در ارائه چهره 
منزوی و منفعل از ایران در مذاکرات شکســت خواهد خورد و از آسیب پذیری بیشتر جسم 

نیمه جان برجام مقابل تحرکات آمریکایی ها و رژیم صهیونیستی جلوگیری می شود.

مکث

دولت

خبرهای کوتاه

 خبر

قضایی

 اعتمادآفرینی
 در گرو تحقق وعده ها

مشخص کردن زمان انجام و اتمام پروژه ها  ادامه از 
یکی از شیوه های جذاب و اعتمادبخش به صفحه اول

افکار عمومی است که در سالیان گذشته در شهرداری تهران با 
موفقیت اجرایی شــده و امروز می تواند الگویــی برای تمامی 

پروژه هایی باشد که دولت قصد دارد افتتاح کننده آن باشد.
  اولویت دادن به اتمام پروژه های نیمه کاره که متأسفانه 

از دولت های پیشــین به یادگار مانده است نیز اقدام 5
درخوری است که به شــدت می تواند در فرایند اعتمادسازی و 
امیدآفرینی مؤثر باشد. متأسفانه هزاران پروژه نیمه تمام آفتی 
است که پیش روی افکار عمومی قرار دارد و ضمن آنکه موجب 
نابودی سرمایه های ملی می شود به عاملی برای کاهش اعتماد 

مردم نیز بدل شده است.
 صحبت کردن با مردم و توضیــح دادن به ابهامات و 

پاسخگویی به سؤاالت در مورد طرح ها و برنامه هایی که 6
دولت برای تحقق وعده های داده شــده در حال اجرا و دنبال 
کردن آنهاســت، ضرورت دیگری است که برعهده همه افراد و 
مجموعه های دولت اســت که وظیفه خطیر اطالع رســانی و 
پاسخگویی را برعهده دارند. تأکید آنکه، اگر این امر به موقع و 
بهنگام صورت گیــرد، قطعا عاملی برای جلوگیری از شــیوع 
شایعاتی خواهد شد که هر روز توسط بدخواهان دولت انقالبی 

پراکنده می شود.

 سرنوشــت گفت وگوهای احیای 

برجام
برجام عمــال بــا مخالف خوانی و 
بازگشت به عقب آمریکا یک پرده 
مبهم تر از مرحله مذاکرات دوحه قطر شده است. 
مذاکرات هفتم و هشتم تیرماه امسال ایران و آمریکا 
با پافشــاری مذاکره کننده آمریکا بر پیش نویس 
مذاکرات وین متوقــف ماند و یک هفته بعد طرف 
آمریکایی اعالم کرده بــرای دور بعدی مذاکرات 
برنامه ای ندارد. گفت وگوهای 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 هماهنگ کننده 

مذاکرات نیز نتوانسته گرهی از مذاکرات باز کند.
مطالبات عمومی و رســانه ای درخصوص روایت 
ایران از آنچه مذاکرات دوحه را به توقف کشــاند 
در جریان دیدار روز گذشــته وزرای امور خارجه 
ایران و قطر ابعاد روشــن تر قضیه را به دست داد. 
حسین امیرعبداللهیان در جریان نشست خبری 
خود با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی پاسخ طرف 
آمریکایی در تالش برای معرفــی ایران به عنوان 
منفعل مذاکرات را داد و گفت: برای رســیدن به 
توافقی خوب، قــوی و پایدار مصمم هســتیم و  
برخالف برخی ادعاهای رسانه ای طرف آمریکا، ما 
هیچ گونه مطالبه زیاده خواهانه و هیچ گونه مطالبه 
فرابرجامی مورد ادعای آمریکا را نداریم. مطالبات 
ما کامال در چارچوب توافق ســال 2۰۱5 اســت. 
اگر در حوزه ای طرف آمریکایی احساس می کند 
موضوعی فرابرجامی اســت ما درون گفت وگوها 
به طرف آمریکایی تأکید کرده ایم براســاس آنچه 
در ماه های گذشته در مذاکرات وین رخ داد، بارها 

طرف های غربی اعــالم کردند: »هــر آنچه را که 
مانع نفع اقتصادی ایران از برجام بشود، از میان بر 

خواهند داشت.«
امیرعبداللهیان ادامه داد: »در گفت وگوهای 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 تحت تأثیر قــرار دهد؛ بنابراین 
خواســته و مطالبه ما زیاده خواهانه نیست، اما در 
مسیر اخذ تضمین ها هستیم. آمریکا باید متعهد 
باشد که جمهوری اسالمی ایران از مزایای کامل 
توافق سال 2۰۱5 برخوردار خواهد شد. این چیزی 
اســت که تاکنون طرف آمریکایی نتوانسته ما را 
نســبت به تحقق آن مطمئن کند. بار دیگر تأکید 
می کنم ما حسن نیت داریم، ما اهل مذاکره منطقی  

و در این مسیر جدی هستیم.«
امیرعبداللهیان در جریان این نشســت خبری از 
میزبانی دولــت قطر برای گفت وگوهــای ایران و 
نماینده اتحادیه اروپا و گفت وگوهای ســه جانبه 
غیرمســتقیم هفته گذشــته در دوحه قدردانی 

کرد و گفت: هماهنگی های خوب و نقش سازنده 
و تالش هــای امیر قطر و وزیر امــور خارجه برای 
تسهیل و پیشرفت گفت وگو ها قابل توجه بود و در 
مسیر بازگشت همه طرف ها به تعهداتشان گام های 
مثبت و سازنده ای را همواره از طرف دوستانمان در 

دولت قطر شاهد هستیم.

بازی مقصریابی و اجماع سازی 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 برنامه ریزی 
مشهودتری نسبت به گذشــته یارگیری از سمت 
اروپایی ها و اجماع ســازی در تشــدید فشارهای 
سیاســی و فنــی هســته ای را دنبــال می کند. 
گفت وگوی تلفنی 2شــب قبل امیرعبداللهیان با 
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
بر مبنای نمایش اراده ایران برای ادامه گفت وگوها 
اســتوار بود. او در توییت خود پــس از این تماس 
تلفنی نوشت: »با جوزپ بورل گفت وگوی تلفنی 

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 
می دهیم. آمریکا باید مشخص کند خواهان توافق 
است یا به دنبال تکرار یک طرفه خواسته های خود. 

هر دو همزمان با هم ممکن نیست.«
جوزپ بورل نیز درباره این گفت وگو توییت کرد: 
»دوباره با حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه 
ایران گفت وگو کردم. اگر خواستار حصول توافق 
هستیم، اکنون نیاز به تصمیم گیری است. توافق 
هنوز امکان پذیر اســت، اما فضای سیاسی برای 

احیای برجام ممکن است به زودی محدود شود.«
این گفت وگوی تلفنی پاسخی به پالس منفی روز 
سه شــنبه آمریکا در مذاکرات محسوب می شد. 
ند پرایس، ســخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا 
در یک کنفرانس خبری گفــت: »ما در مرحله ای 
هستیم که عدم پیشرفت 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 برنامه ریزی 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 به عنوان میانجی، چند ماه اســت تقریباً 
نهایی شــده« افزود: »اما در ماه های اخیر به جای 
اینکه ایران بــه تبعیت از برجــام بازگردد به طور 
مستمر خواسته های بی ارتباط مطرح کرده و طرح 
موضوعاتی خارج از چارچوب برجام نشان جدی 
نبودن است.« پرایس گفت که براساس آنچه دولت 
بایدن به طــور 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 

دیپلماسی
دیپلمات ها و مقامات منطقه ای در تهران را به همراه 
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 گفت وگو داشتند. ایجاد ظرفیت های 
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 یک بار 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 
جدی تری شــد. شــیخ تمیم بن حمــد آل ثانی، امیــر قطر نیز 
22اردیبهشــت ماه در پاسخ به دعوت ســیدابراهیم رئیسی سفر 
یک روزه ای به تهران داشــت و با مقامات کشور دیدار و گفت وگو 

کرد.
براساس گزارش ایرنا، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه در 
دیدار روز چهارشنبه  خود 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 به دلیــل هماهنگی های 
خوب روز سه شنبه بین مقامات ورزشی کشور ما با مقامات ذیربط 
برگزارکننده مسابقات جام جهانی فوتبال در جام جهانی قطر اعالم 
می کنم. خوشــبختانه توانســتیم از زمان دیدار روسای 2کشور، 
کارگروه هایی را فعال کنیم و برخی از هماهنگی های ضروری که هم 
برای تسهیل ورزشکاران و فوتبالیست های ما و هم برای مشارکت 
طرفداران تیم ملی در مسابقات جام جهانی در قطر الزم بود که انجام 
شود تا شب سه شنبه پیگیری شده و به نتایج خوب و رضایت بخشی 

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 طوالنی مدت در دوحه مواجه بودند که این مسئله در جریان 
سفر روسای جمهور 2کشور در دستور کار قرار داشت. خوشبختانه 
در گفت وگوهای روز جاری ما از زبان وزیر امور خارجه دولت قطر این 
موضوع مورد تأکید قرار گرفت که از این به بعد مشکلی برای اقامت 

طوالنی مدت تجار ایرانی در کشور دوست و همسایه قطر نخواهد بود. 
همچنین در زمینه تسهیل حمل ونقل و تسهیل مشکالتی که به دلیل 
شرایط کرونایی برخی از لنج داران ایرانی با آن مواجه بودند، گفت وگو 
کردیم و امیدوار هستیم در آینده نزدیک شاهد رفع این مشکالت 
و مباحثی که نگرانی هایی را در مسیر افزایش حجم تبادل تجاری 
ایجاد کرده یا همکاری های استان های ما با دولت قطر تحت تأثیر آن 
قرار گرفته است، باشیم و همکاری ها در سطح بهتری به پیش برود.

وزیر خارجه قطر نیز در این نشست خبری با اشاره به اینکه سفرش 
در فضای تحوالت منطقــه ای و بین المللی صورت می گیرد، گفت: 
مهم است که همه طرف ها، شرکا و کشورهای همسایه تالش های 
ســازنده ای برای موفقیت گفت وگوهای هسته ای و گفت وگوهای 
منطقه ای داشته باشند. او تأکید داشت: »ما در قطر همیشه تالش 
می کنیم که از این گفت وگوها برای رسیدن به توافقی که نگرانی همه 
طرف ها را از بین ببرد و زمینه بازگشت همه طرف ها را به تعهداتشان 
فراهم کند، حمایت کنیم.« محمد بن عبدالرحمن آل ثانی با بیان 
اینکه ما مســتمرا از گفت وگوهای منطقــه ای و گفت وگوهایی که 
بین ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس و منطقه برگزار می شود، 

حمایت می کنیم، افزود: این گفت وگوها می تواند نتایج مثبتی برای 
ملت های منطقه به همراه داشته باشد. او با بیان اینکه با وزیر خارجه 
ایران درباره این موضوع گفت وگو کردم و مثل همیشه ایشان را دارای 
یک نگاه مثبت درخصوص ورود به چنیــن گفت وگوی منطقه ای 
یافتم، گفت وگوهایی که می تواند به بهبود روابط ایران و کشورهای 
منطقه کمک کند، گفت: همچنین در این دیدار بر اهمیت بازگشت 

همه طرف ها به برجام و تعهداتشان تأکید کردم.
او در بخشی دیگر از صحبت های خود در این نشست خبری گفت: 
با وزیر خارجه ایران درخصوص روابط دوجانبه صحبت کردیم. این 
روابط بخش مهمی از گفت وگوهای امروز ما را به خود 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 می کند، تأکید کردیم. ما با همکاری طرف ایرانی تالش 
می کنیم که راه های تازه ای برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری بین 
دوطرف ایجاد کنیم، ما در قطر می خواهیم روابطمان با کشورهای 
همسایه مستمرا رو به توسعه باشــد؛ چراکه این روابط شکوفا بین 

کشورهای منطقه و همسایگان می تواند به نفع ملت هایمان باشد.
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فرصت های بی نظیــر ســرمایه گذاری در تهران 
برای انجام پروژه هــای بــزرگ و کوچک فراهم 
شــده اســت؛ فرصت هایی که کمتــر پیش روی 
کالنشهرها قرار می گیرد و این بار با همت مدیریت 
شــهری و همراهی نهادهای دولتــی و خصوص 
امکانی به وجود آمده کــه می تواند پایتخت ایران 
را در آینده متحــول کند. همایــش بین المللی 
فرصت های سرمایه گذاری شــهر تهران با حضور 
480سرمایه گذار داخلی و خارجی در برج میالد، 
این فرصت ها را فراهم کرده اســت تا مسیرهای 
مناسب برای نیازهای ســرمایه گذاری 300هزار 
میلیارد تومانی پدیدار شود. بر این اساس، همایشی 
بین المللی با حضور شهردار تهران، اعضای شورای 
اسالمی شهر، مسئوالن، معاونان و وزرای دولتی، 
سفرای کشــورهای خارجی، ســرمایه گذاران و 
شهرداران برخی از کالنشهر ها کار خود را از دیروز 
آغاز کرد. ایــن همایش امروز بــه کار خود پایان 

می دهد.

تالش دولت بــرای بازگرداندن مســیرهای 
سرمایه گذاری

وزیر امور اقتصادی و دارایی در »همایش بین المللی 
فرصت های سرمایه گذاری شــهر تهران« گفت: 
»دهه۱3۹0 به جهت ایجاد انباشت سرمایه یکی از 
ضعیف ترین دهه های اقتصادی است؛ به طوری که 
بعد از جنگ تحمیلی در کمتر دوره ای تا این حد با 
چالش سرمایه گذاری مواجه بوده ایم.« سیداحسان 
خاندوزی با بیان اینکه باید جذابیت های ایجابی به 
اندازه کافی برای سرمایه گذاری در بخش های مولد 
ایجاد کنیم، افزود: »اگر موانــع را برطرف نکنیم 
نمی توانیم انتظار داشته باشیم که نتیجه عملکرد 
ما نسبت به گذشته متفاوت باشد. ستاد اقتصادی 
دولت تالش می کند مسیرهای سرمایه گذاری در 
اقتصاد کشور را بازگرداند. در حوزه سرمایه گذاری، 
نقدینگــی و ســرمایه های اقتصادی به ســمت 
پروژه های مولد  و پیشران جاری نمی شود. ضروری 
است تا مسیرهای انحرافی در سرمایه گذاری مولد 
بسته و برای اینکه حجم نقدینگی در اختیار تولید 
قرار بگیرد، باید از جذابیــت بخش های غیرمولد 
کاسته شود. باید ســرمایه گذار، عقالنی تصمیم 
بگیرد تــا وارد پروژه های تولیدی شــود و نباید 
ســرمایه گذار 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 کرده ایم صدور مجوزها در دولت سیزدهم 
تسهیل شــود.« خاندوزی با اعالم این موضوع که 
در حوزه سرمایه گذاری اقتصاد ملی برای کمک به 
تولیدکنندگان 2مسیر شرکت ها و بانک ها را طی 

می کنیم، گفت: »در بحث شــرکت ها به دوستان 
اعالم کرده ایم که ســرمایه گذاری مجــدد را در 
دستور کار خود قرار دهند. در مقوله بانکداری نیز 
باید در مسیر تشکیل سرمایه ثابت حرکت کنیم و 
از بنگاه داری سنتی خارج شویم. امیدوارم امسال 
نقطه عطفی در شاخص اقتصادی را شاهد باشیم، 
مسیرهای سرمایه گذاری از غیرمولد به مولد تغییر 
کند، تنگناهای دولت در ســرمایه گذاری عمرانی 
برطرف شود و اعتماد سرمایه گذاران افزایش یابد.«

شهرداری؛ شریک مطمئن سرمایه گذاری 
 علیرضا زاکانی، شهردار پایتخت نیز در افتتاحیه 
همایش با تأکید بر فرصت های پرشماری که برای 
سرمایه گذاری در شــهر تهران وجود دارد، گفت: 
»تهران، بزرگ ترین 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 به دنبال 
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 
۱2هزار هکتار بافت ناپایدار و 4هزارو۵۶0هکتار 
بافت فرسوده درون آن حرف می زنیم، می توان 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.« 
به گفته شــهردار، قریب یک پنجم از مســاحت 

پایتخت ایران در چنین وضعیتی قرار دارد.
زاکانی با بیان اینکه چشم انداز ما ۱4۱0 است 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 می کنــد.« او در رابطه 
با سرمایه گذاری در حوزه حمل ونقل عمومی نیز 
گفت: »در بخش مترو، تهران 333 ایستگاه مترو 
در ۱۱خط دارد که اگر تکمیل شــود، ۱0میلیون 
سفر را در روز انجام می دهد. از این ایستگاه ها امروز 
۷خط را به صورت ناقص در ۱43ایســتگاه مورد 
اســتفاده قرار می دهیم. اولویت اول تکمیل این 
۷خط است که با تکمیل آن جذابیت سفر در این 
۷خط دوبرابر خواهد شد. هفته آینده خط۱0 مترو 
را شروع خواهیم کرد و اجرای خط ۱۱ را نیز تا پایان 
سال شروع می کنیم.«  »با بارگذاری مجدد اطراف 
ایســتگاه های مترو 4۹.8درصد پایتخت متحول 
می شود.« این دیگر جمله ای 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 شورای عالی شهرسازی داشتیم، 
پیرامون ایستگاه های مترو بتوانیم یک تغییراتی 
را ایجاد و با تغییر پهنه، بلندمرتبه ســازی  کنیم. 
از این 333 نقطه 32۵ نقطــه آن در داخل تهران 
و 8 نقطه در خارج از تهران اســت. باید بتوانیم تا 
شعاع 800 متری کل پارســل ها را بررسی و یک 

بارگذاری مجدد کنیم. ماحصل بهره مندی 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 شرکت ها و 
مجموعه های دارای مهارت هستیم، عالوه بر این 
نیازمند ســرمایه  ایم؛ لذا خودمان را یک شریک 
صادق برای سرمایه گذاران می بینیم. برای ما مهم 
است که دست به دســت 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 

8ماه پیش به دنبال هموارسازی این مسیر است.
به گفته او، در مدیریت شــهری 48۵پروژه تعریف 
شــده که یا امسال شــروع می شــوند یا به پایان 
می رســند. در این میان، 2۶پــروژه اولویت اول و 
34مورد در اولویت دوم و الباقی در اولویت ســوم 

قرار دارند.
شــهردار گفت: »ســرمایه گذاری ها به 3دســته 
تقسیم می شود؛ نخستین دسته به شکل مشارکت 
سرمایه گذاران با شهرداری اســت؛ به گونه ای که 
در پایان کار، سرمایه گذاران سود خود را دریافت 
کنند و ســود و حاصل شــهرداری نیز پیشرفت 
شهر و سودرســانی به مردم باشــد. بخش دوم، 
سرمایه گذاری به اقتضای شرایط سودده نیست و 
شهرداری خرید خدمات راهبردی را انجام خواهد 
داد؛ برای مثال اگر سرمایه گذاری در مترو هزینه 
ســنگینی را نیاز دارد و عمال به دلیل 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 می دهد و شامل خدماتی است که به صورت 
عمومی در شــهر ارائه می شــود؛ به عنوان مثال 
۱2هزار کیلومتر پیاده رو در شــهر وجود دارد که 
عدد قابل توجهی است و باید در این بخش پروژه ها 
را تعریف و پیمانکار  مشخص و هزینه تأمین شود.«

زاکانــی اضافه کــرد: »در همایــش بین المللی 
فرصت های سرمایه گذاری، 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 سرمایه گذاران 

می دانیم.«

 افق همایش، مردمی کردن اقتصاد شهری است
 ابوالفضل فــالح، معاون مالی و اقتصاد شــهری 
شــهرداری تهران هــم از راه انــدازی دبیرخانه 
دائمی و ســامانه مجازی نمایشــگاه فرصت های 
ســرمایه گذاری در تهــران خبــر داد و گفــت: 

»همایش بین المللی فرصت های ســرمایه گذاری 
اختتامیه ای ندارد و با رونمایی از سایت فرصت های 
سرمایه گذاری، سرمایه گذاران می توانند از طرح ها 
و پروژه های قابل سرمایه گذاری شهر تهران مطلع 
شــوند.«  او اضافه کرد: »در راســتای همایش، 
جلساتی با اتاق بازرگانی ایران و چین، ایران و قطر، 
قائم مقام بانک مرکزی و نهادهــای بانکی و مالی 
برگزار شد. فرصت های سرمایه گذاری در ۶پنل که 
مرتبط با معاونت های تخصصی شهرداری تهران 
می شود به ســرمایه گذاران ارائه می شود. 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 تفاهمنامه ای نیز با اتاق بازرگانی ایران 
امضا شــد تا بتوانیم نهاد واســط بین بخش های 
اقتصادی کشور و مجموعه مدیریت شهری شویم. 
افق این همایــش مردمی کردن اقتصاد شــهری 

است.«

 تهران، نیازمند و مستعد سرمایه گذاری 
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 
سرمایه گذاری گفت: »شهر نیز به سرمایه گذاری 
نیازمند اســت. مجموعه مدیریت شــهری برای 
پذیرش ســرمایه گذارانی که به دنبال این هستند 
که ســرمایه خود را برای آرامش و آسایش شهر و 
بهره وری خود به کار بگیرنــد، آمادگی دارد. طی 
۱0سال گذشــته حرکات مثبتی صورت گرفته 
اما هنوز به اقدامات بیشــتر نیاز داریم که از سطح 
ســرمایه گذاری شــهرداری فراتر می رود و باید 
از توان ســرمایه گذاران اســتفاده کنیم. تاکنون 
درخصوص جذب سرمایه گذار اتفاق افتاده اما به 
جای خوبی نرســیده و کارنامه درخشانی نداشته 
است.«  او با اشــاره به اینکه ۱2هزار هکتار بافت 
فرسوده و ناپایدار در تهران وجود دارد، افزود: »این 
میزان بافت، از بهترین فضاها برای سرمایه گذاری 
محسوب می شود. در این ســرمایه گذاری کسی 
که بتواند تجمیع کند و به جــای امالک ریزدانه 
به بلوک های بزرگ بیندیشــد، گسترش شهری 
ایجاد خواهد کــرد و خدمات شــهری مختلف و 
آرامش مردم در این مســیر تأمین خواهد شــد. 
سرمایه گذار باید تشویق شود تا بتواند سرمایه خود 
را در مسیری هزینه کند که به سود مورد نظر خود 
برسد. تهران ظرفیت های متعددی دارد که مردم 
با آن آشنایی ندارند. شــهرداری این ظرفیت ها را 
در بســته های خود آماده کرده که سرمایه گذاران 
از این ظرفیت ها آگاه شــوند. اگر این نشست های 
سرمایه گذاری به نتیجه برسد، مردم دیگر شهرها 

نیز سود خواهند برد.«

استقبالتهرانازسرمایهگذاران
همایش بین المللی 2روزه فرصت های سرمایه گذاری شهر تهران با حضور 480سرمایه گذار داخلی و خارجی در برج میالد آغاز شد

علیرضا زاکانی: عملیات اجرایی خط۱0 مترو هفته آینده شروع می شود

مهدی اسماعیل پورگزارش
روزنامه نگار

نمای »کامپوزیت« ممنوع است
مدیرعامل آتش نشانی: به زودی از ۱۶آتش نشان زن در 

عملیات ها استفاده خواهد شد

استفاده از نمای کامپوزیت در شهر  ممنوع 
است. مدیرعامل ســازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شهرداری تهران در پاسخ 
به سؤال خبرنگار همشهری ضمن بیان 
این مطلب گفت: »از سال۹۵ استفاده از 
نمای کامپوزیت ممنوع شده و اگر در جایی استفاده می شود 
برای بازسازی است و به شهروندان توصیه می کنیم که از این 
مواد استفاده نکنند. شاید در آینده برنامه ای داشته باشیم که 
این نما اصالح شود.« بخشی از اظهارات  قدرت اهلل محمدی 
در نشست خبری ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی 
شهرداری تهران در حاشیه نمایشگاه شهرهای خواهرخوانده 

و توانمندی های مدیریت شهری را می خوانید.
  در 2ماه آینده از بانوان آتش نشــان در نیرو های عملیاتی 
آتش نشــانی اســتفاده خواهیم کرد و تعداد ۱۶نفر از بانوان 
آموزش دیده  آماده هســتند. در برخــی ماموریت ها نیاز به 
حضور بانوان آتش نشــان داریم. یکی از این موارد مربوط به 
حوادثی است که در محیط های خاص رخ می دهد مانند نشت 
گاز کلر در اســتخر های زنانه که در ایــن مواقع می توانیم از 

همکاران خانم کمک بگیریم.
  امداد رسانی در بازار تهران نیاز های ویژه  ای دارد. به عنوان 
مثــال از موتورهای نیمه ســنگین با عرض یــک متر و 20 
سانتی متر در معابر کم عرض استفاده می کنیم که می توانند 
خود را به سرعت به محل حریق برسانند و تا قبل از اینکه دیگر 
نیرو ها به آنجا برسند مانع گسترش آتش شوند. اکنون هر هفته 
جلساتی با حضور مسئوالن مرتبط و هیأت امنا درباره ایمنی 
بازار برگزار می شود و کسبه هم با ما همکاری دارند. اقداماتی 

مانند ایمن سازی  کابل های برق انجام شده است.
  مخازن خودرو های اطفای حریق در هنگام عملیات خالی 
می شود. این خودرو ها باید از شیر های آب هیدرانت )شیر های 
مخصوص آتش نشــانی که درون پیاده رو نصب شده است( 
پر شوند. استاندارد جهانی فاصله شیر های هیدرانت ۷۵متر 
است. در تهران به 20هزار شیر هیدرانت نیاز داریم که تا کنون 
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 آتش نشانی به ثانیه ها بســتگی دارد و گاهی چند ثانیه 
دیرتر رسیدن باعث حوادث بزرگی می شــود و گاهی چند 
ثانیه زودتر رسیدن جان انسانی را نجات می دهد. برنامه ریزی 
کرده ایم تا در نقاط مرکزی شهر از ایستگاه های موقت استفاده 
کنیم. فعالیت این ایستگاه ها از پیک ترافیک شروع می شود 
و تا ساعت ۱0شب ادامه دارد. هر ایستگاه شامل یک خودرو 
و 4نیرو است که می توانند تا رســیدن نیرو های پشتیبانی 
مانع گسترش حریق شوند. تا کنون ۵نقطه برای استقرار این 
ایستگاه ها انتخاب شده است. اکنون میانگین زمان رسیدن به 

محل حادثه 4دقیقه و۱3ثانیه است.
  امداد هوایی )خاموش کردن آتش( در شهر تهران کاربرد 
زیادی ندارد و اصوال نزدیک شــدن بالگرد به ساختمان های 
در حال سوختن باعث تشدید آتش می شود. در جنگل های 
اطراف شــهر ممکن اســت نیاز به خاموش کــردن آتش با 
استفاده از بالگرد داشته باشیم که در این زمینه با وزارت دفاع 
تفاهمنامه ای امضا کرده ایم. از طرف دیگر به دنبال استفاده از 
پهپاد هایی هستیم که در هنگام حریق  های شهری بتوانند 

مؤثر باشند.
  به دنبال ایجاد امداد و نجات دریایی هستیم. در تهران یک 
دریاچه و ۵ سد داریم که باید برای عملیات هایی مانند غواصی 
در آنها آمادگی داشته باشیم. با این آمادگی می توانیم به دیگر 

استان ها هم کمک کنیم.
  در مترو سطح ایمنی باالست اما باید پیش بینی حوادث را 
داشته باشیم و ارتباط شبکه زیرزمینی و امدادرسانی سطح 
زمین به خوبی برقرار شود. در حال طراحی برنامه ای برای این 

ارتباط هستیم.
  میزان مزاحمت های تلفنی برای آتش نشانی کاهش یافته 
اســت. یک پیام دروغین درباره آتش ســوزی ممکن است 
نیرو های 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 می کنیم. نیازمند یک برنامه راهبردی 
برای به کارگیری شرکت های دانش بنیان داخلی هستیم تا 

این تجهیزات را تامین کنیم.
 در بخش دیگری از این نشست خبری، کامران عبد ولی، دبیر 
اجرایی پنجمین همایش و نمایشگاه بین المللی آتش نشانی 
و ایمنی شهری درباره این نمایشــگاه که از 20 تا 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 آموزش های دانشگاهی در زمینه »مهندسی حریق« 

برگزار می شود.

 فرصتی برای معرفی
 ظرفیت سرمایه گذاری

 نایب رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران، گفــت:  همایش 
بین المللی 2روزه فرصت های ســرمایه گذاری شهر تهران، 
نه تنها برای معرفــی فرصت هــا و ظرفیت هایی که جهت 
سرمایه گذاری در شهر تهران وجود دارد، است که به خاطر 
اینکه در طول ۱0ســال گذشته به دلیل شــرایط حاکم بر 
اقتصاد کشــور، نرخ تشــکیل ســرمایه ناچیز بوده و حتی 
 در ســال های اخیر اســتهالک از ســرمایه گذاری پیشی 

گرفته است. 
به گزارش همشهری، حسین سالح ورزی گفت:  برگزاری آن 
به عنوان شروع سرمایه گذاری و مشارکت در سرمایه گذاری 
در شهر تهران می تواند کمک به اقتصاد ملی کشور کند. در 

این زمینه نقش شورای شهر می تواند تأثیرگذار باشد.

 اصغر ابوالحسنی
 قائم مقام بانک مرکزی

برای نخســتین بار گواهــی اعتبار مولد 
به عنوان ابزار تامین مالی برای خدمات 
شهری منتشــر می شــود. 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 ال ســی 
ریالــی اســت و میــزان تســهیالت را به 
یک سوم تا یک چهارم کاهش می دهد. 
همچنین هزینه تامین مالی را به کمتر 
از 2یــا 3درصــد کاهــش می دهــد و 
طرح هــا را توجیه پذیر می کنــد و اینکه 
مــوارد اســتفاده تســهیالت شــفاف 

خواهد شد.

 احمد رحمانیان
 قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور 

در  ســرمایه گذاری  پروژه هــای  در 
کالنشهرها مشکالتی ازجمله آلودگی 
هوا، ترافیک و همچنین ضرورت رعایت 
موازین اســالمی و شــرعی وجــود دارد 
کــه باید مــورد توجــه قــرار گیــرد. حتما 
بایــد در پروژه هــای اقتصــادی عالوه بر 
پیوســت های  اقتصــادی،  بحــث 
فرهنگی، اجتماعی و پیوســته امنیتی 
رعایــت شــود. اراده جــدی در همــه 
بخش هــای حاکمیتــی بــرای حمایــت 
و  مشــروع  ســرمایه گذاری های  از 
ســالم وجود دارد و فرش قرمــز زیر پای 

سرمایه گذاران پهن شده است.

محمدمهــدی عزیــزی، مدیرعامــل 
سازمان مدیریت پسماند شهر تهران 
گفــت: »عدم تفکیک زباله هــا باعث 
می شود سهم ۶درصدی زباله ریجکت 
)تجدیدپذیر به انــرژی(، منجر به دفن 
۴۰درصدی زباله شــود کــه بزرگ ترین 
معضــل در شــهر تهــران محســوب 

می شود.« 
او افــزود: »در تهــران بــه ازای هــر 
شــهروند ۷3۰گــرم تولیــد زبالــه انجام 
می شــود کــه در مقایســه بــا میانگین 
اســتاندارد جهانی در شرایط مناسبی 
قرار داریــم. این در حالی اســت که در 
برخی  کشــورهای اروپایی تولیــد زباله 
به ازای هــر شــهروند یک کیلوگــرم در 

روز است.«

۷۳۰
گرم

شــهردار منطقه۱۵ از پاکسازی گردنه 
۱۷هکتاری تنباکویی خبــر داد و گفت 
کــه جمــع آوری ضایعــات بازیافتــی در 
ایــن اراضــی بــه یــک معضل 2۵ســاله 

تبدیل شده بود. 
ســیدمهدی صبــاغ تأکیــد کــرد: 
»همچنین در راســتای تأمیــن رفاه 
و آســایش شــهروندان در تــالش 
هســتیم تــا اکیــپ مســتقلی بــرای 
پایانــه خاوران داشــته باشــیم و این 
اکیپ هــا در گام اول بایــد نســبت 
بــه پاکســازی پایانــه و در ادامــه 
 محیط پیرامون آن و سه راه افسریه

 اقدام کنند.«

1۷
هکتار

 سرمایه گذاری ایرانیان
 مقیم خارج در پایتخت

دیروز در حاشیه همایش بین المللی فرصت های 
ســرمایه گذاری شــهر تهران، مراســم امضای 
تفاهمنامــه فی مابین در ســالن کنفرانس مرکز 
همایش های برج میالد با حضور شهردار پایتخت 
برگزار شد. در این مراسم تفاهمنامه هایی با سازمان 
بورس و اوراق بهادار، ســازمان سرمایه گذاری و 
کمک های اقتصادی و اتاق هــای بازرگانی ایران، 
ایران و قطر، ایران و عمان، ایران و چین و... امضا 
شد و در پایان مراسم شهردار تهران در گفت وگو 
با همشهری، همایش را فوق العاده خوب توصیف 
کرد و گفت که بــا نمایندگان ســرمایه گذاران 
داخلی و خارجی جلساتی داشتیم و پیش بینی ها 
و ارزیابی ها بســیار خوب اســت و قطعاً شــاهد 
همکاری های فی مابین خوبی خواهیم بود. علیرضا 
زاکانی، عنوان کرد: »حتماً بیشــترین همکاری 
را با سرمایه گذاران داخلی و ایرانیان مقیم خارج 
خواهیم داشت. عالوه برآن سرمایه گذاران بسیار 
خوبی هم از کشــورهای همســایه و سایر نقاط 
در همایش شــرکت کردند که  در قالب امضاي 
تفاهمنامه فی مابین زمینه همکاری فراهم خواهد 
شد.«   ابوالفضل فالح، معاون مالی و اقتصاد شهری 
شهردار تهران هم همایش بین المللی فرصت های 
سرمایه گذاری شــهر تهران را مثبت ارزیابی کرد 
و گفت که اکنون به همت مدیریت شــهری در 
پایتخت زمینه های مناسبی برای مشارکت فراهم 

شده است.

نقل قول خبر

عدد خبر

خبر

 خبر

محمد سرابی؛ روزنامه نگارایمنی

تهران،مقصدسرمایهگذاران

11۰فرصت 
سرمایه گذاری در 
تهران پیش بینی 

 شده است.

48۰سرمایه گذار 
در همایش 
فرصت های 

سرمایه گذاری 
شرکت کرده اند.

۳۰۰هزار میلیارد 
تومان حجم 
منابع مالی 

سرمایه گذاری در 
پروژه ها است.

12هزار هکتار 
بافت فرسوده و 
ناپایدار تهران، 
بهترین فضاها 

برای سرمایه گذاری 
هستند.

8ماه زمان برای 
ایجاد بستر 

سرمایه گذاری در 
 تهران صرف 
شده است.

2۳1پروژه قابلیت 
سرمایه گذاری دارند 

که در پالن های 
تخصصی در اختیار 

 سرمایه گذاران 
قرار می گیرند.

4۰تا 5۰هزار 
میلیارد تومان از 
طریق تحقق 1۰تا 
۳۰درصدی جلب 

سرمایه گذاری 
جذب می شود.

48پروژه در 
حوزه حمل ونقل 

 پیش بینی 
شده است.
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موتور اشــتغال زایی در اقتصاد ایران کم رمق شده 
است و فرصت و رغبتی برای کار کردن تازه واردهای 
این بازار وجود ندارد. در بهار امسال، 721هزار 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 
جست وجوی کار بوده اند؛ آن هم در بازاری که بیش 

از 98هزار نفر از شاغالنش حذف شده اند.
به گــزارش همشــهری، در بهار امســال، تبعات 
اقتصادی شیوع کرونا کامال برطرف شده و فعالیت 
همه کســب وکارها به حالت عادی برگشته است. 
آمارهای اقتصادی هم از بهبود شــرایط اقتصادی 
حکایت دارند و بسیاری از مسئوالن از دستاوردهای 
شــگرف خبر می دهند؛ اما تحوالت بــازار کار نه با 
فروکش کردن کرونا و نه با دســتاوردهای ادعایی 

در بخش های 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 
ایران، 40.9درصد وارد بازار کار شده و 59.1درصد، 
رغبتی برای فعالیت اقتصادی نداشته اند. نکته دیگر 
اینکــه در فصل بهار1401 نرخ 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 می دهد در بهار امسال نرخ 

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

است.

بازار کار ضد تحصیلکرده ها
به واســطه خصوصیت های جمعیت ایران و ضریب 
نفوذ تحصیالت عالی، بخش قابل توجهی از نیروهای 
جدیدالورود بــازار کار را فارغ التحصیالن آموزش 
عالی تشکیل می دهند. بررســی آمارهای رسمی 
نشــان می دهد در بهار امســال، جمعیت بیکاران 
فارغ التحصیــل با افزایــش 27.3هــزار نفری به 
951هزار و 720نفر رســیده که ایــن رقم معادل 

39.7درصد کل بیکاران کشور است. 
همزمان ســهم فارغ التحصیالن از اشتغال موجود 
با رشــد 1.3درصدی به 26.6درصد رسیده است. 
با این حســاب، از جمعیت 23میلیون  و 577هزار 
نفری شاغالن اقتصادی ایران، 6میلیون  و 271هزار 
نفر، افراد دارای تحصیالت آموزش عالی هســتند 
که البته لزوما در مشاغل مرتبط با رشته تحصیلی 
فعالیت نمی کنند و حتی برخی در مشاغل بدون نیاز 

به سواد اشتغال دارند.

جریان بین بخشی نیروی کار
یکی از مهم ترین تحوالتی کــه در چند فصل اخیر 
در بازار کار ایــران تجربه شــده و می تواند تبعات 
ویران کننده ای داشته باشد، ریزش مستمر اشتغال 
بخش کشاورزی و کوچ مابه ازای اشتغال این بخش به 
بخش خدمات است. تازه ترین آمارها نشان می دهد 
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 یک سال منتهی به بهار امسال، بیش از 472هزار 

نفر از شاغالن بخش کشاورزی عمال شغل خود را در 
این بخش از دســت داده اند و به جرگه غیرفعاالن، 
بیکاران یا شاغالن سایر بخش ها پیوسته اند. عالوه بر 
خشکسالی، تداوم قیمت گذاری دستوری در اقتصاد 
ایران و همچنین آســیب دیدن فعالیت های بخش 
کشاورزی از رشد قیمت نهاده با حذف ارز ترجیحی 

نیز می تواند در ریزش اشتغال این بخش مؤثر باشد.
به گزارش همشهری، در اغلب فصل های گذشته، 
همواره بخشــی از ریزش اشتغال بخش کشاورزی 
با جذب در بخــش صنعت جبران می شــد 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 قبل، 51.2درصد از 
اشتغال موجود در اقتصاد ایران را به خود اختصاص 

داده است که رقم کم سابقه ای 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 فعالیت های اقتصادی بوده اســت. در این فصل 
از مجموع 368هــزار و 639زنی که به ســن کار 
رسیده اند، 58هزار و 891نفر مشغول کار شده اند، 
38هزار و 739نفر در جســت وجوی کار مانده اند 
و 271هــزار و 9نفر غیرفعال شــده اند. این آمارها 
گرچه چندان مساعد نیست اما در مقایسه با ریزش 

شاغالن مرد در بازار کار می تواند قابل قبول باشد.
نکته قابل تأمــل در مورد حضور زنــان در بازار کار 
این است که سهم فارغ التحصیالن زن از جمعیت 
شــاغالن زن 45.3درصد اســت درحالی که سهم 
فارغ التحصیالن مرد از جمعیت شــاغالن مرد در 
بازار کار از 26.6درصد فراتر نمی رود. از نگاهی دیگر، 
شاغالن زن در اقتصاد ایران به مراتب از نظر سطح 
سواد باالتر از شاغالن مرد قرار دارند. بررسی آمارها 

نشــان می دهد همین وضعیت در مــورد بیکاران 
هر دو جنســیت نیز برقرار اســت؛ به گونه ای که از 
مجموع بیــکاران زن در بــازار کار ایران 71درصد 
فارغ التحصیل آموزش عالی هســتند درحالی که 
سهم فارغ التحصیالن مرد از جمعیت بیکاران مرد 

39.7درصد است.

چرا موتور اشتغال زایی ضعیف شد؟
از ابتدای ســال جاری و در شرایطی که مصوبه مزد 
کارگران ابالغ شده بود، بسیاری از همفکران جریان 
کارفرمایی نسبت به تعدیل، اخراج و ریزش شدید 
نیروی کار به دلیل ناتوانی کارفرمایان در پرداخت 
دستمزدهای جدید هشدار دادند. در این میان یکی 
از مصادیقی که برای ریزش شــدید اشتغال مطرح 
می شد، بخش خدمات بود که هم با محدودیت های 
کرونا تضعیف شده و هم ســهم دستمزد از هزینه 
تمام شده آن بسیار باالست. حاال اما، آمارهای رسمی 
از تحوالت بازار کار ایران در فصل بهار، اتفاقی کامال 
معکوس بــا پیش بینی گــروه کارفرمایی را روایت 
می کند که نشــان می دهد بخش خدمات نه تنها 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 
هزینه های معیشت مجبورند به صورت پاره وقت به 
مشاغل خدماتی نیز تن بدهند، به تجربه دریافته اند 
که اگر به اندازه ســاعات کار اصلی خود، در بخش 
خدمات فعالیت کنند درآمد آنها به مراتب 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 سنگین تر می شود 
و در صورت تداوم این رویه، رشد تقاضا در اثر تقویت 
قدرت خرید مشــمول بازار کاالهــای صنعتی نیز 

خواهد شد.

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 روبه رو بوده است

تالش برای مهار نرخ رشد نقدینگی
چگونه تورم، سفره ها را کوچک و توان اقتصادی کشور 

تورم
را به تحلیل می بــرد و چرا ایران در 44ســال پس از 
انقالب در اکثر سال ها با نرخ تورم 2رقمی مواجه بوده 
است؟ واقعیت را باید در آیینه آمار دید که نشان می دهد 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 سال ها، 
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 می دهد که چرا در برابر تورم پیروز 

نشده ایم.
به گزارش همشهری، اقتصاد ایران در همه دولت های پس از انقالب با 
شدت و ضعف متفاوت با نرخ تورم 2رقمی ناشی از چاپ پول در بانک 
مرکزی و خلق نقدینگی در بانک ها مواجه بوده اســت. آمارها نشــان 
می دهد، 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، دســت کم 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 سیاست های 
پولی مؤثرتری را به کار ببندند و دولت هم منضبط بماند و کسری خود 

را به بانک مرکزی و بانک ها تحمیل نکند.
براســاس تازه ترین داده های بانــک مرکزی، نرخ رشــد نقدینگی از 

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 ســال جاری این است که تالش کند نرخ رشد 

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 سیاست های 

متفاوت پولی و مالی است.

احمد میرخدائیبازار کار
روزنامه نگار

همشهری دالیل کاهش ورود پول به بورس را بررسی می کند
 نوسان شاخص بورس

در محدوده 1.5میلیون واحد
بعد از چند روز صعود دیروز شاخص کل بورس تهران بار دیگر به 
سمت محدوده یک میلیون و 500هزار واحد عقب نشینی کرد و 
ارزش معامالت هم برای دومین بار از ابتدای سال به پایین ترین 

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 رشد های 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 یک میلیون و500هزار 
واحد عقب نشــینی 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 می شود و چنانچه این محدوده در هفته های 
آینده همچنان حفظ شــود می توان 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.

رکود
آمار ها نشان می دهد آنچه بیشــتر از نزول شاخص ها 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 نوســان های شــاخص دارد. الگوهای آماری نشان می دهد 
همبســتگی زیادی بین میزان معامالت خرد و نوســان های 
شاخص بورس وجود دارد به طوری که طبق آمار های موجود در 
زمان هایی که میزان معامالت خرد افزایش می یابد شاخص های 
بورس وارد روند صعودی می شــود و در زمان های نزول ارزش 
معامالت خرد شــاخص بورس با افت مواجه می شوند. آمار ها 
نشان می دهد میزان معامالت خرد بازار سهام از ابتدای خرداد 
ماه شروع به نزول کرده و این روند حتی در تیرماه شتاب بیشتری 
گرفته است. طبق داده های آماری سطح معامالت خرد که در 
اردیبهشت ماه به 8هزار میلیارد تومان رسیده بود در پایان خرداد 
ماه به 4 و هم اکنون به محدوده 3هزار میلیارد تومان رسیده که 
نشان دهنده حاکم شدن جو رکود اســت. اما دلیل وقوع چنین 

رویدادی چیست؟

دالیل رکود
آنطورکه تحلیلگران می گویند دلیل اصلی حاکم شــدن رکود 
در معامالت بورس کاهش ورود نقدینگی به بورس است و این 
موضوع ناشی از افزایش تردید ها برای سرمایه گذاری در بورس 
است. مهدی سدیدی کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه 
در شرایط کنونی بازار سهام چشم انتظار نقدینگی است، گفت: 
بورس اسیر عدم قطعیت های ناشــی از شرایط داخل و خارج از 
محیط اقتصاد ایران اســت و برای رسیدن به شرایط مطلوب و 

متعادل، باید از این مولفه ها عبور کرد.
این کارشناس بازار سرمایه با تأکید بر اینکه در سال1401 بازار 
سرمایه مواجه با عدم قطعیت هاست و شاخص به عنوان نماینده 
رفتار این بازار در حال درجا زدن بوده و منتظر پیدا کردن مسیر 
خود است، افزود: بخشی از این عدم قطعیت ها داخلی و بخشی 
دیگر ریسک های سیســتماتیک و مربوط به اتفاقات خارج از 
محیط اقتصاد ایران است. او اضافه کرد:دربخش داخلی جریان 
تعرفه گذاری و عوارض گذاری و در مجموع سیاستگذاری های 
مالی و تجــاری در حالی اتفــاق می افتد که در دنیــا هم، این 
سیاست ها بسته به شرایط مختلف تغییر می کند، اما نکته قابل 
تامل این اســت که باید این تغییرات را قابل پیش بینی کرد تا 
فعاالن بازار سرمایه و فعاالن اقتصادی از تغییر یکباره سیاست ها، 
آسیب نبینند و این تغییرات نیز پیش بینی پذیر 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 )کامودیتی ها( و نوسانات 
ارزی نیز به عدم قطعیت ها در بازار ســرمایه دامن زده اســت. 
به گفته او بحران بالتکلیفی بدترین بحران در ساختار اقتصادی 
و ســرمایه گذاری در آن است؛ چرا که ســرمایه ترسو است و 
سرمایه گذار بیش از بازده، به امنیت سرمایه گذاری خود اهمیت 
می دهد که امیدواریم آنچه به مصلحت کشور و بازار سرمایه است 

در مناسبات بین المللی اتفاق بیفتد.
مصطفی محبی مجد، کارشناس دیگر بازارسرمایه نیز در این باره 
گفت: در روزهای اخیر کاهش محسوس ارزش معامالت خرد و 
خروج نقدینگی هرچند با ســرعت کمی اتفاق افتاده است، اما 
از کم شدن تمایل سرمایه گذاران به ســرمایه گذاری در سهام 
حکایت دارد. او افزود: افراد عموماً به سمت دارایی هایی تمایل 
پیدا می کنند که روند روبه رشد داشته باشد. بنابراین از ابتدای 
ســال1401 باوجود آنکه بازار دارایی های فیزیکی و معامالت 
کاالیی زودتر از بازار مالی نسبت به افزایش نرخ ارز واکنش نشان 
داده اند، اما به دلیل 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 
به دلیل انتظار از سیاســت انقباضی بانک مرکزی آمریکا است؛ 
در این بین می توان طیف وسیعی از صنایع و شرکت هایی را نام 
برد که تصمیم گیران نســبت به محبوس کردن سود خالص و 
تقسیم نشدن آن در مجامع از جذابیت سرمایه گذاری در سهام 

آن کاسته اند.

طلب گندم کاران را بدهید
  خبر:  عطاءاهلل هاشــمی رئیس بنیــاد ملی 
گندم کاران می گوید 25روز است دولت از کشاورزان 
گندم خریداری کرده ولی پول آنها را پرداخت نکرده  
و هم اکنون 20هزار میلیارد تومان به کشاورزان بابت 
خرید گندم بدهکار اســت. به گفته او، فقط 2هزار 
میلیارد تومان این مطالبات، آن هم از محل اعتبارات 
بانک کشاورزی پرداخت شــده و شرکت بازرگانی 

دولتی 18هزار میلیارد تومان بدهکار است.
  نقد: خرید تضمینی گندم بدون اعتبار و پرداخت 
مطالبات کشاورزان می تواند انگیزه آنها برای کشت 
گندم و سایر محصوالت مشــمول خرید تضمینی 
را تضعیف کند و قدرت اقتصادی آنها برای تجهیز 
مزارع کشــاورزی را کاهش دهد. بــه همین دلیل 
سال هاست که بخش زیادی از مطالبات گندم کاران 
را بانک های عامل پرداخت کرده اند، اســتمرار این 
وضع بــدون تامین و تخصیص به موقــع اعتبارات 
پیش بینی شده، می تواند بانک ها را گرفتارتر سازد. 
از این جهت ضرورت دارد تا سازمان برنامه و بودجه 
زودتر به تخصیص منابع مالــی الزم برای پرداخت 
مطالبات گندم کاران اقدام کند تا آنها برای ســال 
بعد برنامه ریزی به موقع 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 
به احتمال وقوع خشکســالی، کاهش سطح کشت 
گندم به عنوان یک محصول استراتژیک تامین کننده 
امنیت غذایی کشور یک زنگ هشدار جدی است. 
به ویژه اینکه در نتیجه تنش های رخ داده بین روسیه 
و اوکراین به عنوان 2غول تامین کننده غالت جهان و 
افزایش نرخ تورم در سطح دنیا، این هشدار جدی تر 

خواهد بود.

چهره روز

خبر

 نقد خبر

گزارش

میانجی نفتی رفت
محمــد سانوســی بارکینــدو، دبیرکل 
نیجریه ای 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 می دید و از این جهت در هنگام اختالف نفتی بین 

ایران و عربستان، سمت ریاض را می گرفت. 
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 می نشیند. 
یادمان باشــد که دبیرکلی اوپک پیش از گزینه نیجریه ای، به 
ایران می رسید و شاید اگر اختالف بین عربستان و ایران نبود، 
کساني مانند حســین کاظم پور اردبیلی، نماینده فقید ایران 
در اوپک، حجت اهلل غنیمی فرد یا یکــی از دیپلمات های نفتی 
ایران برای نخســتین بار پس از انقالب بر کرسی دبیرکلی این 
سازمان می نشســتند. 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 می کند و دارای روابط مطلوب با دیگر اعضا باشد، از بخت 
بیشتری برای تصدی این مسئولیت بین المللی برخوردار است؛ 
هرچند این سمت یک اجرایی و هماهنگ کننده باشد، اما به هر 
حال حق ایران باید محفوظ بماند. چه بسا درصورت بهبود روابط 
تهران و ریاض در دولت سیزدهم و افزایش تولید و صادرات نفت 
در اثر لغو تحریم ها، شانس ایران افزایش یابد. فراموش نکنیم 
که در اقتصاد جهان همه دنبال منافع ملی و به دســت آوردن 
کرسی های بین المللی هستند و ایران هم می تواند این فرصت ها 

را برای خودش افزایش دهد. بدرود آقای میانجی نفتی.

ثبت نام جدید مسکن دولتی
معاونت مسکن و ســاختمان در اطالعیه ای جزئیات ثبت نام 
مجدد متقاضیان نهضت ملی مســکن را در سامانه طرح های 
حمایتی اعالم کرد. در متن این اطالعیه آمده است: با توجه به 
شناسایی ظرفیت مازاد در زمین های تأمین شده قبلی یا تأمین 
زمین جدید جهت احداث واحد مسکونی در قالب طرح نهضت 
ملی مسکن در برخی از شهرهای کشــور، به اطالع می رساند 
متقاضیان واجد شــرایط مســکن می توانند از ساعت12 روز 
چهارشنبه )15تیرماه( با مراجعه به سامانه طرح های حمایتی 
مسکن به آدرس https://saman.mrud.ir  نسبت به ثبت نام 

در این شهرها اقدام کنند. 
به گزارش همشهری، بررسی سامانه ثبت نام نهضت ملی مسکن 
نشان می دهد فعاًل امکان ثبت نام 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 ثبت نام، می تواند از بازبودن ثبت نام برای 

شهر موردنظر خود مطلع شود. 
طبق اعالم وزارت راه و شهرســازی، فعاًل فقط در شــهرهایی 
ثبت نام صورت می پذیرد 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 به تدریج بازگشایی 
خواهد شد. برای قبولی در فاز هفتم ثبت نام مسکن دولتی نیز 
داشتن فرم جیم سبز، نداشتن سابقه مالکیت از سال1395 به 
بعد، استفاده نکردن از امکانات و تسهیالت دولتی حوزه مسکن 
از ابتدای انقالب تاکنون و احراز ســابقه سکونت در شهر مورد 

تقاضا الزامی است.
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سفرهای استانی رئیس سازمان سینمایی همچنان ادامه دارد
انتقادازسیاهنمایی

وحضورآقازادههادرسینما
محمد خزاعی در ادامه ســفرهای اســتانی اش روز سه شنبه 
۱۴تیرماه به همراه تعدادی از مدیران ســینمایی در اســتان 
چهارمحال و بختیاری حاضر شــد. اینطور کــه روابط عمومی 
ســازمان ســینمایی گزارش کرده، خزاعی در نشستی که با 
سینماگران و فعاالن سینمایی چهارمحال و بختیاری داشته، به 

انتقاد از حضور آقازاده در سینما پرداخته است.
 او با انتقاد از اینکه تعدادی از آقازاده ها با وابستگی های سیاسی 
و جناحی توانســته اند کارگردان شــوند، گفت: فهرست این 
افراد مشخص است درحالی که در بســیاری از شهرستان ها با 
وجود استعدادها و تنها به خاطر نبود شــرایط مالی، این افراد 
نتوانســته اند به مرحله ظهور برســند و این با مفهوم عدالت 
فرهنگی سازگار نیســت. رئیس سازمان ســینمایی با تأکید 
بر تداوم برنامه های اصالحی در حوزه ســینما و ایجاد جریان 
متفاوت و نو در این عرصه افزود: این جریان و نهضت هم اکنون در 
حال شکل گیری 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 نخستین بار در انجمن ســینماگران جوان سهمیه 
فیلمسازی برای نیروهای شهرســتانی درنظر گرفته و این نوع 

حمایت در بنیاد سینمایی فارابی نیز تعریف شده است.

تاکیقراراستدرفیلمهافقروفالکتببینیم
انتقاد از آنچه ســیاه نمایی در فیلم ها نامیده می شود، موضوع 
دیگری بود که خزاعی به آن پرداخت. رئیس سازمان سینمایی 
افزود: اگر تنوع جــدی در مضامین فرهنگی فیلم های تولیدی 
نداشته باشیم بدون شک موافق نخواهیم بود. تا کی قرار است 
فیلم جنوب شهری تهران و فقر و فالکت ببینیم و این گستره از 
تنوع، زیبایی فرهنگی کشور و رنگارنگی آیین ها، فرهنگ ها و 
قومیت ها را در فیلم ها نبینیم و به مخاطبان ارائه ندهیم؟ خزاعی 
حضور و تمرکز صرف فیلمســازان جوان در بخش آسیب های 
اجتماعی استان ها 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: مهم ترین 
این مسئولیت ها تعهد در مقابل جامعه است که متأسفانه گاهی 

مورد غفلت واقع و قربانی جریان سرمایه داری می شود.

برخیبداخالقیهادرسینماهرروزدرحالگسترشاست!
خزاعی با اظهار تأســف از وجود برخی بداخالقی ها در عرصه 
سینمای کشور که هر روز نیز در حال گسترده شدن است، گفت: 
سازمان سینمایی متعلق به همه افکار و اندیشه هاست و در این 
دوره مدیریتی نیز، تبعیض برای فراهم شــدن امکان کار ویژه 
برای عده ای خاص از فیلمسازان صورت نگرفته است. متأسفانه 
یک عده در این سینما عادت کرده اند تسهیالت ویژه بگیرند؛ 
آدم هایی که رسانه و شبکه دارند و خوب بلد هستند حاشیه سازی 
کنند، اما من ترسی نســبت به آن ندارم. عدالت فرهنگی این 
نیست که پول را به کســانی هدیه کنیم که در اغلب دوره ها از 

مزیت های نسبی سینما و رانت های آن  سوء استفاده کرده اند.
 بنده ترجیح می دهم که همه استعدادهای سراسر کشور از این 
ظرفیت بهره مند شوند. وی توضیح داد: هر کسی بر مبنای شرایط 
اعالم شده می تواند در چارچوب برنامه های حوزه های 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 فیلم اولی ها و شــکل گیری آن بر 
مبنای سرمایه داری و پول آوری اشاره کرد و گفت: برای ورود 
به این حوزه باید امتیازی به این جریان نامشخص داده می شد 
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.

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

اذان مغرب اکران عمومی دارند.

تئاتر

سریال

اکران

سینما

عید غدیر خم یکــی از بزرگ ترین 

گزارش
اعیاد شیعیان است که در سراسر 
ایــران برنامه های ویــژه ای برای 
گرامیداشــت این روز عزیز برگزار می شود. امسال 
قرار است در سالروز عید غدیر خم، رویداد »مهمونی 
۱۰کیلومتری عید غدیر« به کمک هیأت ها، مساجد 
و گروه های جهادی از ساعت ۶ بعدازظهر تا ۱۰ شب 
از چهارراه ولیعصر تا چهارراه پارک وی برگزار  شود.

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 گروه ها 
و مجموعه هــای 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 برنامه ریزی هــا و مجوزهای 
اخذشده بنا بر این شــد که این مراسم از چهارراه 
ولیعصر تا چهــارراه پارک وی بــا برپایی مواکب و 
غرفه هــای فرهنگیـ  که به شــرکت  کنندگان در 
مراسم خدمات ارائه می دهندـ  برگزار شود. به گفته 
وی، قریب به ۳۰۰مجموعه و موکب اعالم آمادگی 

کرده اند تا در این مراسم مشارکت کنند.

اهدایهدیهواجرایسرود
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 جشــن ها 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، غرفه هایی نیز مختص کودکان و نوجوانان در 
این مسیر طراحی شده تا بتوانند به شرکت کنندگان 
جایزه و هدیه تقدیم کنند. همچنین اجرای سرود 
برای کودکان و نوجوانان از دیگــر برنامه های این 
غرفه ها به شــمار می رود. وی تأکید کرد تالش ما 
این است تا در این مراسم محیط و فضایی خانوادگی 

همراه با نشاط و شادمانی برای همگان مهیا کنیم.
به گفته زارع، برگزاری مداحــی، برپایی غرفه های 
فرهنگــی، راه اندازی ایســتگاه صلواتــی، اجرای 
پویش های مختلف با موضوع غدیــر و… از دیگر 

برنامه های درنظر گرفته شده 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.

احتمالحضور500هزارنفر
در این نشســت، بر این نکته تأکید شــد با اینکه 
ســازمان ها و نهادهای مختلفی بســتر الزم برای 
اجرای این برنامه را فراهم کرده اند، اما ســازمان یا 
نهاد خاصی متولی برگزاری این مراسم نیست و در 
واقع مردم و هیأت های مذهبی میاندار برگزاری این 
مراسم هســتند. وی بیان کرد: بستری فراهم شده 
تا افراد و مجموعه هایی که آمــاده ارائه خدمات در 
این مراسم هســتند بتوانند با برنامه ریزی منسجم 
اقدام به ارائه خدمات کنند و در برگزاری این رویداد 
مشارکت داشته باشــند. بر همین اساس، سامانه 
پیامکی ۳۰۰۰۲۱۲ راه اندازی شــده تا کســانی 
که می خواهند در برگزاری این مراســم مشارکت 
داشته باشند با ارسال عدد ۱ به این سامانه در این 
رویداد سهیم شوند. همچنین گروه سرودهایی که 
می خواهند در این روز به اجرای ســرود بپردازند یا 
هیأت ها و موکب هایی که می خواهند موکب داشته 

باشند، می توانند عدد ۲ را به این سامانه ارسال کنند 
تا راهنمایی های الزم برای آنان ارســال شــود. در 
ضمن، اشخاصی که نذوراتی دارند و می خواهند در 
این روز نذورات خود را ادا کنند می توانند با ارسال 
عدد ۳ به این ســامانه، به هیأت ها و موکب ها وصل 

شده و نذر و احسان خود را به جای آورند.
زارع در بخشی دیگر از صحبت هایش 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 ۵۰۰ هزار 
نفر در این رویداد خبر داد. همچنین، ســخنگوی 
ستاد مردمی رویداد »مهمونی ۱۰ کیلومتری عید 
غدیر« از همــکاری و تعامل شــهردار تهران برای 

برگزاری این مراسم قدردانی کرد.

بهرهبردنازآیینهایبومیومحلی
وی در پاسخ به پرســش روزنامه همشهری درباره 
اینکه آیا تمهیداتی اندیشــیده شده تا از آیین های 
بومی و محلی که در استان های مختلف کشور مثل 
تالش، کاشان و هرمزگان برای جشن روز عید غدیر 
رایج است بهره  برده شــود گفت: حتما از ظرفیت 
گروه های مردمی و هیأت هایــی که به این مناطق 
تعلق دارند و در این مراسم شرکت می کنند، برای 

بهره بردن از آیین های مختلف جشــن عید غدیر 
استفاده خواهیم کرد و این نکته را درنظر خواهیم 

داشت.
زارع در بخش دیگری از صحبت هایش از برگزاری 
پویش اسباب بازی در این مراسم خبر داد و گفت: 
این پویــش طراحی شــده تا هر کودکــی یکی از 
اسباب بازی هایش 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 می شــود، اما 
فقط به افرادی که در این مسیر حضور دارند محدود 
نیست و این رویداد به همه مردم تهران تعلق دارد. 
به گفته زارع، چنین رویدادهایی برای شــهر تهران 
حکم تنفس را دارند و ضرورت دارد که رویدادهایی 
شــبیه به »ســالم فرمانده« باز هم برگزار شــود. 
سخنگوی ستاد مردمی جشن  بزرگ غدیر با تأکید 
براینکه اینگونه مراسم های بزرگ مردمی نیاز مبرم 
شهر تهران و حتی کل کشور است، گفت: در نقطه 
شروع کار هســتیم لذا باید به ظرفیت های مردمی 
اعتماد کرده و مانند همیشه حضور آحاد مردم در 
صحنه را گرامی بداریم. امیدواریم با برگزاری موفق 
این مراسم، سال های آینده شاهد تعمیق و گسترش 

آن در سراسر کشور باشیم.

مسیر 10 کیلومتری برای جشن غدیر
جشن عید غدیر در خیابان ولیعصر

تئاتراولیهاپروانهنمایشبگیرند
شورای ارزشیابی و نظارت بر نمایش اداره کل هنرهای نمایشی 
از لزوم تعیین تکلیف متن و مراحل قانونی صدور پروانه نمایش 
پیش از اقدام گروه های نمایشی که برای اولین بار کار می کنند؛ 
به صرف هزینه های مادی و معنوی خبر داد. به گزارش همشهری، 
روابط عمومی مرکز هنرهای نمایشی اعالم کرد:» بدین وسیله 
به اطالع می رساند 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 به ویژه پیش از تعیین تکلیف ارزیابی 

متن و سایر مراحل قانونی صدور پروانه اجرای نمایش( ندارد.«

»خانوادهتیبو«سریالمیشود
ساخت سریال »خانواده تیبو« براساس رمان ۴جلدی »خانواده 
تیبو« نوشــته روژه مارتن دوگار به زودی آغاز می شود، علیرضا 
محمودی در حال نگارش این سریال است. به گزارش همشهری، 
امیرحسین حیدری، تهیه کنندگی 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 می شود. قرار است این سریال در شبکه نمایش خانگی عرضه 
شود. »خانواده تیبو )۴ جلدی(« اثر روژه مارتن دوگار، از سویی 
به بررسی وقایع اروپا در سال های ابتدایی قرن بیستم و سال های 

جنگ اول جهانی می پردازد.

رئیسسازمانسینماییتغییرنمیکند
روزگذشتهودرحاشــیهنشستهیأتدولت،
وزیرارشادبهحمایتازرئیسسازمانسینمایی
پرداخت.محمدمهدیاسماعیلی،وزیرفرهنگ
وارشاداسالمیظهردیروزدرجمعخبرنگاران،
گفت:رئیسسازمانسینماییموضعخوبیدر
حیطهفعالیتکاریخودداردوعملکردویخوب

استوبهدنبالتغییردراینحوزهنیستیم.

مکث
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انگیزه های عجیب برای سرقت های عجیب

حمله به زنان در بهشت زهرا 
کم سن و ســال ترین متهمی که در تازه ترین طرح رعد 
پلیس دستگیر شده 17سال بیشتر ندارد. به گفته خودش 
نخستین باری است که در زندگی خالف را تجربه کرده و با وجود سن کمی که 
دارد، شگرد عجیبی برای زورگیری های 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 سرقت های سریالی ات بگو. با چه شگردی دست به 
زورگیری می زدی؟

سوار بر موتورم می شــدم و پالکش را مخدوش می کردم. سپس به مقابل 
در ورودی بهشت زهرا می رفتم و هر زن تنهایی را می دیدم که با ماشینش 
وارد آنجا می شد به تعقیبش می پرداختم. وقتی سر مزار می رفت موقعیت 
را می سنجیدم و اطراف را زیرنظر می گرفتم، اگر شلوغ بود و اطراف آنجا پای 
قبرها آدم نشسته بود که بی خیال سرقت می شدم اما اگر خلوت بود و کسی 
در آن اطراف وجود نداشت به سمت طعمه ام هجوم می بردم و با یک دست 
دهانش را از پشت سر می گرفتم تا فریاد نکشد و با دست دیگرم گردنش 
را. آنها را تهدید می کردم که اگر حرفی بزنند جانشان در خطر است و آنها 
وحشت زده چاره ای جز سکوت نمی دیدند. بعد طعمه ام را به مقابل درختی در 
آن محدوده می کشاندم و پس از آزار و اذیت طالهایشان را سرقت می کردم.

هیچ کس متوجه سرقت هایش نمی شد؟
نه. معموال ســر ظهر و اوایل هفته راهی سرقت می شدم چون 
معموال آخر هفته ها به خصوص پنجشنبه و جمعه بهشت زهرا 
خیلی شلوغ می شــود و اصال زمان مناسبی برای سرقت های 

من نبود.
بعد از سرقت،  طعمه هایت را رها می کردی؟

پس از آنکه تمام طالهایشان را سرقت می کردم، با چاقو 
تهدیدشــان می کردم که اگر فریاد بزنند برمی گردم و 
جانشان را می گیرم و آنها بهت زده نگاهم می کردند. من 
هم در یک چشم بهم زدن پا به فرار می گذاشتم، سوار بر 

موتورم می شدم و می رفتم.
با طالهای سرقتی چه کردی؟

بخشی از آنها را فروختم تا قسط موتورم را بپردازم.
پس انگیزه ات از سرقت پرداخت قسط موتورت 

بود؟
همینطوراست. سال ها بود که آرزو داشتم یک موتور بخرم. 
من عشق موتورسواری دارم و گاهی موتورهای دوستانم را 
امانت می گرفتم. دلم می خواست برای خودم موتور بخرم اما 
خانواده ام اجازه نمی دادند. 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 به دست 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 می خوانی؟
من دانش آموزم؛ کالس نهم. چون سال ها قبل با موتور دوستم تصادف کردم 
از درس عقب ماندم و نتوانستم به مدرسه بروم. دلیل مخالفت خانواده ام 
برای نخریدن موتور هم همین بود که می گفتند 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 به دنبال قطعه می گشتیم، زنی را دیدم تنها باالی سر مزاری 
نشسته و روی قبر گل پرپر می کند و فاتحه می خواند. آنجا بود که 
وسوسه سرقت به جانم افتاد چرا که برق طالهای زن وسوسه ام 
کرد تا تبدیل به یک زورگیر خشن شوم اما حاال که دستگیر شده ام 
خیلی پشیمانم. روزی که دزدی را شروع کردم اصال فکر نمی کردم 
به این زودی گیربیفتم. اصال به عاقبت کار اشتباهم فکر نکردم چون 

بی تجربه بودم.
چطور دستگیر شدی؟

برای شناسایی طعمه جدید در اطراف قبرها می چرخیدم که ناگهان 
پلیس رسید و دســتگیرم کرد. ظاهرا با مطرح شدن شکایت های 
سریالی، پلیس آنجا را زیرنظر گرفته تا اینکه پیش از سرقت تازه 

دستگیر شدم.

گفتوگو1

گفتوگو4

گفتوگو2

گفتوگو3

دایی و خواهرزاده 
دایی و خواهــرزاده که در 
تازه ترین طرح رعد دستگیر 
شده اند شــگرد عجیبی برای سرقت های 
خود داشــتند. آنها به دروغ به پلیس اعالم 
می کردند که ماشینشان سرقت شده و بعد 
خودشان با همان ماشــین راهی خیابان ها 
می شدند که دست به سرقت بزنند. متهمان 
تصور می کردند که با این شگرد پلیس به آنها 
شک نخواهد کرد اما سرانجام دستگیرشدند. 
گفت وگو با دایی که طراح نقشه و سابقه دار 

است را می خوانید.

ایده چنین نقشــه ای چطور به 
ذهنتان رسید؟

در زندان از هم سلولی ام یاد گرفتم.
پس سابقه داری؟

تا دلتان بخواهد! 7یا 8باری به زندان رفته ام، درواقع از 20سالگی بارها به اتهام سرقت و 
حمل مواد دستگیر و زندانی شده ام. آخرین بار که به زندان افتادم ایده چنین سرقتی را 

هم سلولی ام به من داد.
درباره شگردت توضیح بده؟

با 110تماس می گرفتم و می گفتم خودروی پرایدم سرقت شده است. بعد از اعالم گزارش 
دروغین، با همان ماشین به همراه خواهرزاده ام راهی سرقت می شدیم. خب پالک هم که در 
سامانه پلیس ثبت شده بود و ما هنوز آفتاب طلوع نکرده راهی اماکن مختلف اعم از خانه ها 
یا مغازه ها شده و دست به سرقت می زدیم. ایده جالبی بود، با این ترفند پلیس دوربین های 
محل سرقت ها را که رصد می کرد، به پالک خودروی ما می رسید که ما هم اعالم کرده بودیم 

سرقت شده است.
یعنی از داخل آپارتمان ها سرقت می کردید؟

نه از انباری مجتمع ها. زمانی که ساکنان ریموت در را می زدند، بدون اینکه متوجه شوند  
وارد ساختمان می شدیم و بعد در فرصتی مناسب انباری ها را خالی می کردیم.

وقتی گزارش ســرقت خودرو را می دادی، پلیس شماره پالک را به واحدهای 
گشت اعالم می کرد، نمی ترسیدید که در مسیر دستگیر شوید؟

بله شما درست می گویید. ولی این کار زمان بر است. تا آنها بخواهند این گزارش را ثبت کنند 
و به واحدها گزارش دهند چندین ساعت طول می کشد، ما هم در این مدت با ماشین سرقت 

می کردیم و بعد خودرو را در محلی رها می کردیم تا پلیس پیدایش کند.
چرا خواهرزاده ات را وارد این بازی کردی؟

با یک تیر دو نشــان زدم؛ اول اینکه خودم تنها نبودم و همدســت داشتم و دوم اینکه 
خواهرزاده ام مشکل مالی داشت که با این کار حل می شد!

قلعه تاریخی هنجن در حال ویرانی است 
قلعهخشتیروســتایهنجنیکیازآثاریتاریخیدیدنیدر
نطنزدراستاناصفهاناســتکهسالهاستموردبیتوجهی
متولیانقرارگرفتهواکنونروبهویرانیاست.ازمسئوالنتقاضا
داریمبهدادایناثرتاریخیازدورهسلجوقیهبرسندکهقبالهم

بهعنواناثرملیبهثبترسیدهاست.
زارع پور از نطنز

معاینه فنی که با پول امکان پذیر شود، اصالت ندارد
برایمعاینهفنیبهمرکزاعالمشدهمراجعهکردمدرآنجاازمخزن
گازخودرویمنایرادگرفتندوگفتندتاریخایندویکینیست
درحالیکهمناززمانتحویلگرفتنخودروازگازآناستفاده
نکردهام.بههرحالمجبورشدم4میلیونو300هزارتومانبپردازم
ودومخزنرایکسانکنمودرآدرسیکهمرکزمعاینهفنیبهمن
دادهبودآنهارانصبکنم.امابعدازبرگشتبهمرکزبرایگرفتن
معاینهگفتنددوبارهبایدمخزنهادراینجانصبشود.هرچهگفتم
اصالمنمخزننمیخواهمواســتفادهنمیکنمکهبابتشاین
همههزینهکنمقبولنکردند.درنهایتبادیدنیکیازپرسنلو
پرداخت100هزارتومانمعاینهفنیراگرفتم.بحثایناستکه
معاینهفنیخودرویمندردسرسازنبودچراکهازگازاستفاده
نمیکنمولیاگرموردیباشدواغماضشودتکلیفشودکهالبته
دیدهشدهاستوتقاضاایناستکهاوالسختگیریبیهودهنکنند

ودرثانیاغماضجدیهمانجامدهند.
نیری از تهران 

آسفالت پل حافظ نیاز به ترمیم دارد
آســفالتپلحافظنیازمندترمیمفوریاســت.هماکنوندر
قســمتهاییازپل،کفپوشفلزیزیرآسفالتمعلوماست.
اینموضوعموجبآسیببهخودروهاوهمچنینانحرافآنها
ازمسیرشانومتعاقباتصادفمیشود.ازمسئولیندرخواست

داریمتاهرچهسریعترنسبتبهمرمتپلاقدامکنند.
مسعودی از تهران

موجرها هیچ حمایتی ندارند
تعداداندکیازموجرهاومالکانسرمایهدارهستندودرآمدهای
آنچنانیدارندباقیافرادمعمولیهستندکهشایدیکخانهاضافه
داشتهباشندکهمنبعدرآمدشاناستیاشایدیکخانهکوچک
دارندکهمتناسبباآمدوشدوجمعیتخانوادهشاننیستوبه
اجباربهخانهبزرگتریرفتهاندوخودنیزمســتأجرند.دراین
شرایطهمهجابهموجرهابهچشمبدنگاهمیشودوگویاهیچ
حقیندارند.اینقوانینومصوباتدرحمایتازمستأجرهابه
جایخوداماحقموجرهاوحقوقمالکانهآنهانیزبایدحفظشود.
حفیظی از قزوین 

خرید ماکارونی هم دشوار شده است
بهعنوانخانوادهای6نفرهکهگاهیماکارونیمصرفمیکردیم
کههمباعثخوشحالیبچههابودوهمباعثمدیریتهزینههای
خانوار،اکنونخریدماکارونیراکنارگذاشتهوبهجایشمواد
غذاییمثلسیبزمینیمصرفمیکنیم.مسئوالنروانداشته

باشندکهفردیبا4فرزندحتینتواندماکارونیبخورد.
پیرحسینی از تهران 

قطع برق و آب به صورت جدولی از قبل اعالم شود
درکمالشهرکرجوبهخصوصمحدودهشهرککمالیهآب،گاه
وبیگاهقطعمیشوددرحالیکههیچاطالعرسانیازقبلصورت
نگرفتهاستوبرقهمبهصورتموردیقطعمیشود.حداقل
کاریکهمیتوانندبکنندایناستکهازقبلاعالمکننددرکدام

محدودههابرقیاآببهچهمدتقطعاست.
ابراهیمی از کمالشهر کرج 

قیمت برخی صیفی جات در بازار شهرستانی بسیار گران است
بهتازگیقیمتبرخیصیفیجاتدربازارشهرســتانیمیدان
امامحسینتهرانبسیارباالرفتهبهگونهایکهقیمتهویجبه
کیلویی20هزارتومانرسیدهاست.آیاقرارنیستنظارتیبشود؟
اکبرشاهی از تهران

خرابی پله برقی ایستگاه بی آرتی سیدخندان یک ساله شد
ازحدودیکسالقبلپلهبرقیهایایستگاهبیآرتیسیدخندان
خراباستوبســیاریمجبوربهعبورازعرضبزرگراهشهید
سلیمانیهستندکهباتوجهبهســرعتزیادماشینهادراین
محدوده،بسیارخطرناکاســت.لطفاتعمیراینپلهبرقیدر
اولویتتعمیراتپلهبرقیهاوآسانسورهایشهریتهرانباشد.

آراسته از تهران 

حق مال باختگان اراضی کندرود تبریز ضایع نشود
سالهاســتکشــاورزانکندروددراراضیکشــاورزیمنطقه
کشاورزیمیکنندوهمگیدارایمالکیتقطعیوسند6دانگ
بودهاندامایکبارهبنیادمستضعفانمدعیمالکیتایناراضیشده
استکهبایدایناختالفحلشودتاحقکشاورزانیکهسالهاست

درآنزمینهاکشاورزیوامرارمعاشمیکنندضایعنشود.
مقدم از تبریز 

فکری به حال کارمندان بیکار در ادارات کنند 
گاهیدرمراجعهبهادارهایمشاهدهمیشودتعدادقابلتوجهی
ازکارمندانفقطنشستهاندوکاریندارند.یکباربهکارمندی
گفتمچرااینهمهبیکاراینجاستگفتندمنتظربازنشستگی
هســتیمویکبارهمخانمیگفتتیمجدیدنهمیتوانندباما
کارکنندونهطبققانونیمیتواننداخراجمانکنند.چراواقعا

سرمایههایجامعهدرچنینجاهاییهزینهشود؟
اکرمی از کرج 

افزایش حقوق همه بازنشستگان طبق قانون عملی شود 
باتوجهبهمحرزبودنتخلفدررابطهباممنوعیتافزایشحقوق
همهبازنشستگانتأمیناجتماعیواثباتآنچرانمایندگان
مجلسسریعترمصوبهکمیســیونتطبیققوانینمجلسرا
بهدولتارسالنمیکنندتااجرایآندردستورکارقرارگیرد.

بازنشسته از تهران

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبامردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

2قتل به خاطر اختالف ملکی
پلیسدرتعقیبمردیاستکهبهدنبالاختالفملکیبابرادرش
اوومتصدییکدفترخانهراباشــلیکگلولهبهقتلرساندهو

گریختهاست.
بهگزارشهمشهری،اینحادثهصبحدیروز)چهارشنبه(دریکی
ازروستاهایاطرافبروجردواقعدراستانلرستاناتفاقافتاد.2
برادرازمدتهاقبلبرســریکملکبایکدیگردچاراختالف
شدهبودند.باوجودپادرمیانیچندنفرازاعضایفامیلامااین
اختالفاتادامهداشت.صبحدیروزامایکیازآنهاتصمیمهولناکی
گرفت.اوکلتکمریایکهازقبلآمادهکردهبودرابرداشتوبه
خانهبرادرشرفت.اوکههنوزازاختالفاتقبلیبابرادرشدلگیر
بودوقتیاوازخانهاشبیرونآمدبااسلحهبهسویاوتیراندازی

کردواورابهقتلرساند.
مردمسلحپیشازآنکهاهالیروستادرمحلجنایتجمعشوند
ازآنجافرارکردوسراغدومینقربانیاشرفت.اوسردفتریکیاز
دفترخانههادربروجردبودکهبابرادرشنیزرابطهدوستانهداشت.
مردمسلحاوراهمدراختالفاتمالیکهبابرادرشداشتمقصر
میدانست.اوتصمیمگرفتهبودعالوهبربرادرشاوراهمبهقتل
برساند.مردخشمگیندقایقیبعدخودشرابهدفترخانهرساند
وبهسویاونیزتیراندازیوخیلیسریعازآنجافرارکرد.باوجود
اینکهاینسردفتردرمدتزمانکوتاهیبهبیمارستانمنتقل
شدامابهدلیلشدتجراحاتواردهاونیزجانشراازدستداد
تاشمارقربانیاناینحادثهبه2نفرافزایشپیداکند.سرهنگ
مهدیمهدویکیا،فرماندهانتظامیبروجردبااعالمجزئیاتاین
خبرگفت:ضاربپسازارتکابدومینجنایتبهمکاننامعلومی
گریخت.بالفاصلهباتشــکیلتیمویژهایازکارآگاهانپلیس

آگاهی،تالشهابرایدستگیریاوآغازشدهاست.

سرقت خودرو با جرثقیل امدادخودرو 
ســارقحرفهایبااســتفادهازجرثقیلوبهعنوانامدادخودرو
خودروهایشــهروندانراســرقتکردهوبهجنوبکشــور

میفرستاداماسرانجامدستگیرشد.
بهگزارشهمشــهری،تحقیقاتپلیسپایتختدراینبارهاز
چندیقبلبهدنبالسرقتیکخودرودرمحدودهکالنتری118
ستارخانآغازشــد.تحقیقاتمأموراننشــانمیدادکهاین
خودرودرحالیکهکنارخیابانپارکبودهبهوسیلهیکجرثقیل
امدادخودروسرقتشدهاســت.اینتنهاسرقتینبودکهبااین
شگردانجامشدهبود؛چراکهدرادامهچندخودرویدیگرنیزبا
همینترفنددرآنمحدودهسرقتشد.افسرانپلیسبابررسی
سرنخهایموجوددراینسرقتهابهدنبالیافتنردیازسارق
بودندکهدرادامهموفقشدندمتهمراشناساییکردهواورادر
عملیاتیغافلگیرانهدســتگیرکنند.بازجوییهاازمتهمنشان
میدادکهاودردستکم5سرقتدستدارد.سرهنگعبدالرضا
محمدی،سرپرستسرکالنتریدومپلیسپیشگیریپایتخت
دراینبارهگفت:متهم45سالهاعترافکردکهابتدابااستفادهاز
جرثقیلودرپوششخودروهایامدادرسان5خودروراسرقت
کردهوخودروهایمســروقهراازطریقباربریبهاستانهای
جنوبیکشورفرستادهاســت.ویادامهداد:بهدنبالاعترافات
متهمهمدســتاوکهکارانتقالخودروهادرباربریرابرعهده

داشتدستگیرشدوتحقیقاتتکمیلیدراینبارهادامهدارد.

اسرار جسدی در چمدان
تحقیقاتبرایرازگشــاییازقتلزنیکهجسدشداخلیک
چمداندرپایتختپیداشده،ازسویتیمجناییآغازشدهاست.
بهگزارشهمشــهری،شــامگاهسهشــنبه14تیرمــاهمرد
کارتنخوابیکهدرحالعبــورازپارکیدرجنوبپایتختبود
چشــمشبهیکچمدانبزرگافتادووقتــیدرآنرابازکرد
وحشتزدهشد.داخلچمدانجســدزنیوجودداشتومرد
کارتنخواببادیدنجسدپلیسراخبرکرد.طولینکشیدکه
مأمورانکالنتری117جوادیهبههمراهقاضیمحمدتقیشعبانی
بازپرسویژهقتلدرمحلحادثهحاضرشدند.مردکارتنخواب
کههنوزوحشتزدهبوددربرابرتیمجناییگفت:منجاییبرای
زندگیوخوابندارم.چندشباستکهبرایاستراحتبهاین
پارکمیآیموشبهادرگوشــهایمیخوابم.دقایقیقبلدر
حالپیادهرویدرپارکبودمکهچشــممبهپارچهآبیرنگی
افتادکهرویفنسهابود.ازسرکنجکاویپارچهراکنارزدموبا
یکچمدانمسافرتیبزرگمواجهشدم.وقتیچمدانراازروی
زمینبرداشتممتوجهشــدمکهخیلیسنگیناست.بهگمان
اینکهوسیلهباارزشیداخلآنوجوددارد،چمدانرابازکردمو

باجسدزنیالینایلونمشکیرنگمواجهشدم.
کارآگاهانبهجســتوجودرچمدانپرداختنــداماهیچگونه
مدرکشناســاییکههویتمقتولرافاشکندبهدستنیامد.
جسدمتعلقبهزنیمیانسالبودکهدهانشباچسببستهشده
بود.آنطورکهمشــخصبودویدرجایدیگریبهقتلرسیده
وسپسقاتل،باجاسازیجســدداخلچمدان،آنرادرپارک
رهاکردهبود.ازسویدیگرپزشکیقانونیزمانمرگراحدود
24ساعتقبلاعالمکردوبادستوربازپرسجناییجسدویبه
پزشکیقانونیانتقالیافتوگروهیازمأمورانادارهدهمپلیس
آگاهیتهرانمأمورشدندتااسراراینجنایترارازگشاییکنند.



کشف ۴کیلو تریاک در مترو
قاچاقچیموادمخدرهنگامیکهبااستفادهازمترودرحالحمل

4کیلوتریاکبودتوسطپلیسدستگیرشد.
بهگزارشهمشــهری،روزسهشــنبهمأمورانپلیسمترودر
ایستگاهپایانهجنوببهمردجوانیکهیککولهپشتیباخودش
حملمیکردمشکوکشــدند.اوبادیدنمأمورانمسیرشرا
تغییردادوفرارکردکهمأمورانباتعقیبوگریزتوانســتنداو
رادســتگیرکنند.آنهادربازرسیاولیهکولهپشتیمتهممقدار
زیادیموادمخدرکشفواورابازداشتکردند.سرهنگسعید
عطاءاللهی،رئیسپلیسمتــرویپایتختدراینبارهگفت:در
بررسیاولیهازکولهپشتیمتهممقدار4کیلوگرمموادمخدرازنوع
تریاککشفشدومتهمدرتحقیقاتاولیهبهحملموادمخدر
ازیکیازاستانهایغربیکشوربهقصدتحویلدرشهرتهران
اعترافکرد.بهگفتهسرهنگعطاءاللهیتحقیقاتتکمیلیبرای

کشفسایرجرایماحتمالیمتهمادامهدارد.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاهازحادثه  1078 مجرم در طرح رعد پلیس پایتخت دستگیر شدند

اجرای پنجاه و هفتمین مرحله طرح رعد که از چند روز قبل توســط 
مأموران پلیس پیشگیری پایتخت آغاز شده بود، درحالی با دستگیری 
1078مجرم پایان یافت که برخی از آنها روایت های عجیبی از سرقت های 
سریالی شان مطرح کردند. به گزارش همشهری، سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس 
پایتخت، صبح دیروز در جمع خبرنگاران حاضر شد تا جزئیات تازه ترین مرحله از طرح 
رعد را که از سوی پلیس پیشگیری در محله های 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 مواد مخدر پاکسازی و از مجرمان 

دستگیر شده 209دستگاه خودرو و موتورسیکلت مسروقه کشف شد.

 سرقت  های مجرم حقوقدان
یکــی از مجرمان تحصیلکــرده ای که در 
این طرح دستگیر شــده ورزشکار است و 
لباس های مارکدار به تن دارد. او اگرچــه حال خوبی ندارد و 
نمی خواهد با خبرنگاران صحبت کند اما به چند سؤال خبرنگار 
همشــهری درباره جزئیات ســرقت هایی که مرتکب شده و 

انگیزه اش توضیحاتی می دهد.

چه شــد که یک فرد تحصیلکرده تبدیل به یک 
مجرم حرفه ای شد؟

من در یکی از شــرکت های فروش کاال که به صورت اینترنتی 
فعالیت دارد، کار می کردم 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 نمی گرفتم آرام 
نمی شدم.در واقع انگیزه ام ضرر رساندن به مدیر قسمتی بود که 
در آنجا کار می کردم و هیچ هدف دیگری نداشتم. چون من وضع 

مالی خیلی خوبی دارم.
چطور سرقت  می کردی؟

مدارک شناسایی دوستان و آشنایانم را می گرفتم و به نام آنها 
کاالیی سفارش می دادم. پس از ثبت، آدرس را می نوشتم و خودم 
کاال را به صورت حضوری از یکی از انبارها تحویل می گرفتم. اما 
چون در این شرکت بزرگ فروش کاال کار می کردم می توانستم با 
شگردهای مختلف، دست به کالهبرداری بزنم. به همین دلیل در 
سایت عنوان می کردم که کاال مرجوع شده است و به این ترتیب 

از شرکت پول دریافت می کردم. یعنی هم کاال را می گرفتم و هم 
پولی که بابتش پرداخت کرده بودم. 

چه اجناسی را سرقت می کردی؟
مواد خوراکی و همه آنها در انباری خانه ام کشــف شــد. من 
ورزشکارم، فوق لیســانس حقوق دارم و وضع مالی ام بسیار 
خوب است. هدف من فقط و فقط ضربه زدن به مدیر قسمتی بود 
که در آنجا کار می کردم اما فکر نمی کردم پلیس به این راحتی 

مرا دستگیر کند.

سرقت در حرم مطهرامام
مجید یک ساعت بعد از آزادی از زندان،  سرقت های سریالی خود را شروع کرد. او به 
حرم مطهر می رفت و با شناســایی افرادی که برای زیارت به آنجارفته بودند، گوشی 

موبایل هایشان را سرقت می کرد. او انگیزه عجیبی برای سرقت های 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 شرط بندی کرده و باخته بودم. قرار شد بعد از آزادی ظرف ۴8ساعت پول 
باخته را تهیه کنم. درواقع یک جورایی رو کم کنی هم بود. می خواستم خودنمایی کنم و به او نشان 
بدهم که توانسته ام خیلی زود 20میلیون 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 قبلی ام همین بود و در این کار حرفه ای شده بودم. به همین دلیل بعد از آزادی با مترو به حرم 
مطهر می رفتم و زائرانی را که در حال استراحت بودند و گوشی موبایلشان کنارشان بود را شناسایی 

می کردم. سپس در فرصتی مناسب و بی آنکه آنها متوجه شوند موبایل هایشان را که کنارشان بود یا 
در جیب هایشان برمی داشتم.

موبایل های سرقتی را چند می فروختی؟
بستگی به نوع گوشی داشت. از 300هزارتومان تا دو میلیون و 500هزار تومان. البته رقم کمی است چون 
مالخر دیگری را نمی شناختم. سال ها بود که فقط با یک مالخر کار می کردم و او هم بزخری می کرد. گوشی 
۴0یا 50میلیونی را 2میلیون و 500هزارتومان بیشتر نمی خرید و من هم چاره ای 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؟

این بار نه. فکر می کنم چون سابقه دار بودم دستگیر شدم اما در پرونده قبلی خود وقتی می خواستم 
گوشی مردی را سرقت کنم او بیدار شد و مچم را گرفت.

گزارش

دختر 8ساله، گروگان راننده پژو
مردناشناسیکهدختر8ســالهایراربودهبود،وقتیدر
طرحمهارپلیسگرفتارشدگروگانشرارهاکردوباپای

پیادهگریخت.
بهگزارشهمشهری،ایندختر8سالهکهساکنبخش
فورگشهرستاندارابواقعدراستانفارساستوقتی
مقابلخانهشانمشغولبازیبودربودهشد.ماجراازاین
قراربودکهاومثلاغلباوقاتجلویدرخانهمشــغول
بازیبابچههایدیگربودکهناگهانیکپژوپارسســر
رسیدورانندهآنکهمردیناشناسبوددختربچهراسوار
خودرواشکردوباخودبرد.بهدنبالاینحادثهبچههایی
کهصحنهربــودندختربچهرادیدهبودنــدماجرارابه
خانوادهاواطالعدادندوبــهاینترتیبپلیسدرجریان
قرارگرفت.ازآنجاکههنوززمانزیادیازاینآدمربایی
نگذشتهبودمأمورانپلیسدرنخستینگامطرحمهار
رابهاجرادرآوردنــدوکنترلخروجیهــایمنطقهرا
بهدســتگرفتند.آدمربابرایدورشدنازمنطقهبایداز
اینخروجیهاعبورمیکرد.دقایقــیبعدهمانطورکه
پیشبینیمیشــدمأمورانهنگامکنترلخودروهای
عبوریتوانســتندخــودرویپژوپارسمــردآدمربارا
شناساییکنند.هرچندآنهابهاودستورایستدادنداما
رانندهکهتصمیمبهفرارگرفتهبودبابیتوجهیبهدستور
پلیسازآنجــاگریخت.بهدنبالفــرارمتهممأمورانبه
تعقیباوپرداختندتااینکهاوپسازمسافتیدختربچهرا
ازخودروپیادهکرد.سپسبارهاکردنخودروباپایپیاده
گریخت.سرهنگعلیرضانوشاد،فرماندهانتظامیداراب
بااعالمجزئیاتاینپروندهگفت:درجریانتعقیبوگریز
متهماوپسازرهاکردندختربچهباتوجهبهتاریکیهوا
ازخودرواشپیادهشدهوبهسمتباغاتوکوههایاطراف
متواریشــد.بهگفتهاوتالشبرایدستگیریآدمرباو

روشنشدنانگیزهآدمرباییادامهدارد.

مردکالهبردارباقــراردادنتصاویــریکخودروی
خیالیدرســایتدیوارودرجقیمتیزیرقیمتبازار
طعمههایــشرافریبمیدادوازآنهــاکالهبرداری

میکرد.
بهگزارشهمشــهری،تحقیقاتمأمورانپلیسفتاياستانیزدبرای
دستگیریاینمردباشکایتفردیآغازشدکهمدعیبوددردامیک
کالهبردارحرفهایگرفتارشدهاست.اینمردبهمأمورانگفت:قصد
خریدخودروداشتمودرسایتهابهدنبالموردمناسبمیگشتمکهدر
سایتدیوارچشممبهآگهیفروشیکخودرویسواریافتاد.تصاویری
کهازخودرودرسایتدرجشدهبودوقیمتپیشنهاديصاحبآنکامال

وسوسهانگیزبودوبرایهمینبافروشندهتماسگرفتم.
شاکیادامهداد:فروشــندهمردیبودکهمیگفتبهدلیلنیازفوری
بهپولقصدفروشماشینشزیرقیمتبازاررادارد.وقتیمشخصات
ماشینراگفت،بااوبرسرمبلغبهتوافقرسیدموویمدعیشدکهاگر
میخواهیماشینرابهفرددیگرینفروشمبایدمبلغیبهعنوانبیعانه
واریزکنی.منهمشمارهحســابویراگرفتمومبلغیواریزکردم
اماچندساعتبعدکهبرایبازدیدماشــینبهاوزنگزدم،موبایلش
خاموشبود.پسازآنهرچهتماسگرفتم،موفقنشدمبااوصحبت

کنموآنجابودکهفهمیدمفریبیککالهبردارراخوردهام.
باشکایتاینمرد،تحقیقاتمأمورانبرایشناساییودستگیریفرد
کالهبردارآغازشد.ایندرحالیبودکهبررسیهانشانمیدادچندنفر
دیگرهمباهمینشگردهدفکالهبرداریمتهمقرارگرفتهاند.مأموران
درجریانبررسیهامتوجهشدندکهمتهممردیساکنتهراناستکه
باقراردادنتصاویریازخودروهایسواریودرجقیمتیوسوسهکننده،
مدعیمیشــودکهبهدلیلنیازمالیقصدفروشماشینشرادارد.او
سپسازمشتریانیکهباویتماسمیگرفتندمیخواستکهمبلغی
بهعنوانبیعانهبهحسابشواریزکنندووقتیاینمبلغواریزمیشد،
گوشیاشراخاموشمیکرد،سیمکارترادورمیانداختوبااستفاده

ازسیمکارتیجدید،دوبارهکارشراازسرمیگرفت.
مامورانپلیسفتاياســتانیزددرادامهتحقیقاتتخصصیموفق

شدندمحلزندگیمتهمرادرتهرانشناساییکنند.آنهابادریافت
نیابتقضاییراهیپایتختشدندومردکالهبرداررادریکعملیات
ضربتیدســتگیرکردند.متهمپــسازانتقالبهپلیــسفتا،اظهار
بیگناهیکردومدعیشدکهمأموراناشتباهیاورادستگیرکردهاند
اماوقتیشواهدومدارکپلیسیراعلیهخوددیداعترافکردکهبادرج
آگهیهایخیالیدرسایتدیوارازطعمههایشکالهبرداریمیکرد.
سرهنگمرتضیابوطالبی،رئیسپلیسفتایاستانیزدبااشارهبه
اینکهپروندهمتهمدراختیارمرجعقضاییقرارگرفتهاستدرهشدار
بهشــهروندانگفت:بهرغماینکهبارهابهشهروندانتصویهکردهایم
کهخریدهاراصرفاحضوریانجامدادهوپسازبازدیدودریافتکاال
مبلغآنراپرداختکنند،امامتأسفانههمچنانافرادفریبآگهیهای
وسوســهکنندهدرســایتهایخریدوفروشکاالراخوردهوهدف
کالهبرداریقرارمیگیرند.ویباردیگرازشهروندانخواستهرگزبه
آگهیهایفریبندهوگفتههایصاحبآگهیمبنیبراینکهدرصورت
دریافتبیعانهکاالرابهآنهاخواهدفروختاعتمادنکنندومبلغمعامله

رازمانیپرداختکنندکهکاالرادریافتکردهاند.

کالهبرداری با فروش ماشین خیالی
داخلی
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روزنامه نیویورک تایمز ]آمريكا[

آمریکابهدنبالبازگشتبهانرژیهستهای
باچالشهاییکهدرتحققاهدافانرژیپاکوتقاضاهای
جدیدبرقدرآمریکابهوجودآمده،سیاســتمداران
آمریکاییازهردوحزببهدنبالگسترشاستفادهاز
رآکتورهستهایهســتند.درهمینارتباطنیزدولت
بایدنیکصنــدوق6میلیــارددالریبرایکمکبه
مشــکالتاپراتورهاینیروگاههایهســتهایایجاد
کردهاستتارآکتورهایهســتهایاینکشورفعال

باقیبمانند.

مســکن به عنوان یکی از مهم ترین 
نیازهــای زندگــی، معمــوال در 
بخــش  مختلــف  کشــورهای 
قابل توجهــی از درآمــد افراد را به خــود اختصاص 
می دهد. از زمــان جنگ جهانــی، دولت ها با هدف 
اصالح یا بهبود بازار مســکن فعاالنــه در این بخش 
مداخله داشته اند و بیشتر کشورها در مقاطعی بازار 
اجاره بهای مسکن را کنترل کرده اند. گرچه تا اوایل 
دهه2010میالدی قوانین نظارتی بازار مســکن در 
بیشتر کشورها کنار گذاشته شد، اما به نظر می رسد 
که در چند ســال اخیر بار دیگر ضرورت کنترل این 
بخش به صدر سیاســتگذاری ها بازگشــته است؛ 
ازجمله 3ســال پیش در شــهرهای پاریس و لیون 
فرانســه محدودیت هایی 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 
به مدت 5ســال متوقف شده اســت. در این میان، 
همه گیری کرونا اهمیت چنین اقداماتی را بیشــتر 
کرده اســت؛ به طوری که پس از اعمــال قرنطینه 
دولت هــا صاحبخانه ها را از گرفتــن حکم تخلیه و 
افزایش اجاره مســکنـ  به دلیل 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 می کنند 
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 می شود. شــرایط بازار مسکن در 
نقاط مختلف جهان متفاوت است و دولت ها فراخور 

این شرایط، در بخش هایی از آن دخالت هایی دارند.

ترکیه؛جریمهبرایموجران
قیمت اجاره مســکن در ترکیــه در 2022نزدیک 
به20درصد افزایش داشت. بنا بر گزارش وب سایت 
Turkey iResdence، کاهــش عرضــه در بازار 
مســکن باعث افزایش اجاره شــده که این مسئله 
به نوبه خود مــوارد پرونده های مربوط به شــکایت 
صاحبخانه ها و مستأجران از یکدیگر را در دادگاه ها 
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 
وزارتخانه های مربوطه و حزب عدالت  و توســعه در 
حال بررســی این 3گزینه هســتند: اعمال جریمه 
برای صاحبخانه هایی که اجاره هایــی بیش از نرخ 
تورم دریافــت می کنند، تعیین ســقف اجاره بها در 
شهرهای بزرگ و همچنین ساخت منازل مسکونی 
توسط شهرداری ها و شــرکت های ساختمانی تنها 
با هدف اجاره دادن. دولت پیش تــر نیز با راه اندازی 
کمپین مسکن اجتماعی)Toki( و ساخت واحد های 
ارزان قیمت مقاوم در برابر زلزله که براساس معماری 
افقی ساخته می شــوند، تالش کرده بود تا از اقشار 
کم درآمد و طبقه متوسط حمایت کند. این واحدهای 
مسکونی به صورت اقساط، فقط در اختیار شهروندان 

ترکیه ای قرار می گیرند.

قطر؛بازاراجارهحامیمستأجر
به گزارش منابع محلی، هزینه اجاره مسکن در قطر 

به دلیل میزبانی این کشور برای مسابقات جام جهانی 
فوتبــال افزایش چشــمگیری داشــته و این روند 
همچنان ادامه خواهد داشت. در قطر همچون ترکیه 
آژانس های مسکن بیشترین نقش را در این بازار ایفا 
می کنند. 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 بی سرپرست تهیه کند. در 
قطر به عنوان یکی از کشورهایی که قوانینش بیشتر 
در حمایت از مســتأجران است، صاحبخانه ها اجازه 
دارند که در سال 10درصد به مبلغ کرایه بیفزایند و 
مستأجر می تواند تا زمان قید نشدن مبلغ اضافه شده 
در قرارداد، همچنان مبلغ توافق شده قبل را به عنوان 

کرایه بپردازد.

پاکستان؛شهردارینهادناظر
پاکستان جزو کشورهایی است که سیاست کنترل 
اجاره بهای مســکن را دنبال می کند. قوانین کنترل 
اجاره بها اغلب توسط شــهرداری ها اعمال می شود 
و جزئیات آن در شهرهای کوچک و بزرگ متفاوت 
است که البته گفته شده هدف اصلی آن، پایین نگه 
داشتن هزینه های زندگی برای اقشار کم درآمد است. 
 ،)APP( براساس گزارش آسوشیتدپرس پاکستان
هزینه هــای اجاره در 2ســال اخیر در شــهرهای 
بزرگی چون اسالم آباد و راولپندی بیش از 25درصد 
افزایش داشته اســت. در پاکســتان اجاره مسکن 
ســاالنه10درصد افزایش پیدا می کند یا اینکه پس 
از 3ســال مبلغ اجاره به طور خودکار 25درصد باال 
می رود. آژانس های مسکن و وب سایت های آنالین 
ازجمله مرسوم ترین روش های یافتن مورد مناسب 

برای اجاره مسکن در پاکستان هستند.

چین؛بازارداغاجاره
قانون کهن کنتــرل اجاره بها در چیــن به انقالب 
فرهنگــی )1976-1966( بازمی گــردد که البته 
این روزها به شدت گذشــته اجرا نمی شود و قوانین 
و رویه هایــی در ســطح محلــی، برای برداشــتن 
محدودیت های آن تصویب شــده اســت؛ بر همین 
اســاس، امروزه در شــهرهای بزرگــی مثل پکن، 
شانگهای، گوانگ ژو و شنزن قانون کنترل اجاره بها 
وجود ندارد. این در حالی اســت که اغلب شهرهای 
بزرگ طی 2سال بیش از 90درصد افزایش اجاره بها 
را تجربه کرده اند و هزینه های تامین مسکن بیش از 
60درصد از درآمد ماهانه افراد را می بلعد. بر همین 
اساس دولت سال گذشته در نخستین قدم برای آرام 
کردن بازار اجاره اعالم کرد که نرخ افزایش اجاره بها 
در شــهرها نباید از 5درصد فراتر رود. همچنین در 
برخی از شهرها صاحبخانه ها نمی توانند بیش از مبلغ 
یک ماه کرایه را به عنوان پول پیش درخواست کنند. 
در این کشور پول پیش واحدهای مسکونی معموال 
معادل یک یا 2ماه اجاره بهاســت. در چین به دلیل 
رویه های سخت خرید ملک مسکونی، اجاره مسکن 

تقاضای باالیی دارد.

ژاپن؛خانههایاجارهاییارانهای
در ژاپــن برخــالف قطــر، قانــون بیشــتر حامی 
صاحبخانه هاست تا مســتأجران. قیمت مسکن در 
این کشور تقریبا در 20سال گذشته، دستخوش تغییر 

چندانی نشده که دلیلش هم به نوشته فایننشال تایمز 
سیاست های حمایتگرانه دولت در ساخت وساز مسکن 
در شهرهای بزرگی چون توکیوســت. در ژاپن پول 
پیش تقریبا برابر با 5تا 7ماه مبلغ اجاره بهاست و نظام 
مسکن ملی این کشور برای افراد با درآمد کم، مسکن 
اجاره ای ارزان یا یارانه ای تهیه می کند. در این موارد 
مبلغ یارانه دولت برای اجاره مسکن درصورت افزایش 
درآمد افراد کاهش پیدا می کند. در ســال های اخیر 
دولت ژاپن با انجام اصالحاتی، رویه های قانونی صدور 

حکم تخلیه را برای صاحبخانه ها تسهیل کرده است.

فرانسه؛مداخالتگستردهدربازاراجاره
در فرانســه بخش خصوصی و دولتی نقش پررنگی 
در بازار اجاره مســکن دارند. به گزارش بروکینگز، 
بیش از 40درصد از اجاره نشــین های فرانسوی در 
واحدهای مســکونی دولتی زندگی می کنند. شمار 
اجاره نشین های فرانســوی در 2دهه گذشته تقریبا 
ثابت بوده است. مشخصه اصلی سیاست های دولت 
در بخش اجاره، مداخالت گســترده در بازار مسکن 
و تامین واحدهای مســکونی یارانه ای بــرای افراد 
کم درآمد و قشر آســیب پذیر است. با این حال، بازار 
مسکن این کشــور پس از همه گیری 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 می کنند. 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 

تعیین شده برای اجاره دارند.

هلند؛خانههایاجارهایرتبهبندیشده
در هلند هزینه های زندگی مردم در مقایسه با 10سال 
قبل، حداقل 14درصد افزایش یافته که اصلی ترین 
دلیلش افزایش نرخ اجاره بهاســت؛ بر همین اساس 
رســانه های خبری 2ماه پیش گــزارش دادند که 
دولت درنظر دارد تا قانون کنترل نــرخ اجاره بها را 
با هدف تامین واحدهای مســکونی به صرفه توسعه 
دهد. هم اکنون براساس قانون، نرخ اجاره بها در هلند 
می تواند مطابق با تورم به عالوه یک درصد افزایش پیدا 
کند. خانه ها در هلند براساس یک سیستم نظارتی 
دولتی رتبه بندی می شوند و مالکان خانه های با رتبه 
باالتر از143می توانند درباره اجــاره دادن یا ندادن 
و نــرخ اجاره بهای ملک خــود تصمیم گیری کنند، 
اما خانه هایی با رتبه 188تا 232در زمره مســکن 
اجتماعی قرار می گیرند که دولت به عنوان خانه های 
ارزان قیمت برای آنان ســقف اجاره تعیین می کند. 
رتبه بندی براساس مشخصاتی چون تعداد اتاق خواب 
و سن بنا تعیین می شود. مستأجرانی که در خانه های 
بخش مسکن اجتماعی ســاکن هستند درصورتی 
که با اجاره بهایی باالتر از نرخ مصوب روبه رو شــوند، 

می توانند به دادگاه مراجعه کنند.

آمریکا؛تردیددربارهقانونکنترلاجاره
روند رشد افزایش اجاره مسکن در آمریکا به باالترین 
سطح خود در چند دهه اخیر رسیده است. به گزارش 
واشنگتن پســت، اجاره ها 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 اجاره بها در 37ایالت متوقف 
شــده و اکنون تنها در 5ایالــت اورگان، کالیفرنیا، 
نیویورک، نیوجرســی و مریلند کنتــرل اجاره بها 
به صورت محدود و منطقه ای اجرا می شــود. جهش 
افسارگســیخته قیمت مســکن و اجاره بها به ویژه 
به دلیل همه گیری کرونا برخی از حوزه های قضایی 
را بر آن داشــته تا دوباره قوانینی را بــرای کنترل 
افزایش اجاره بها اعمال کنند. گفته شــده در برخی 
از ایالت ها چون ماساچوســت موارد تخلیه اجباری 
مستأجران به طور 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 می دهد که موفق بوده 
است.« براساس قانون کنترل اجاره بها صاحبخانه ها 
تنها می توانند اجاره را 2تا 10درصد افزایش دهند. 
در آمریکا طبق بخــش 8قانون مســکن، دولت به 
خانواده هایی با درآمد کم یــا خانواده هایی که عضو 
معلول دارنــد کمک هزینه اجاره مســکن پرداخت 

می کند.

استرالیا؛بازارمتالطماجارهمسکن
هزینه های اجاره مســکن در شهرهای بزرگ استرالیا 
به وی ژه ملبــورن در ســال جاری 21.2درصد افزایش 
داشــته و همین بحران ملی اجاره را در این کشــور 
عمیق تر خواهد کرد. گفته شــده در 14ماه گذشته، 
نرخ اجاره خانه های پایتخــت افزایش 14.7درصدی 
داشته اند. شهرهای آدالید، کانبرا و سیدنی به ترتیب 
بیشترین افزایش را تجربه کرده اند. آنچه این شرایط را 
بغرنج تر کرده وقوع سیل در کوئینزآیلند و نیو سوت ولز 
است. این در حالی است که استرالیا تقریبا هیچ گونه 
دخالتی در بازار مسکن ندارد؛ ازجمله سیاست کنترل 
اجاره. شبکه سی بی اس با طرح پرسشی مبنی بر اینکه 
آیا سیاســت کنترل اجاره می تواند بازار ناآرام مسکن 
اجاره ای را در این کشــور آرام کند، نوشته: »به دلیل 
بدتر شدن شرایط اجاره خانواده ها در چادر، کاروان یا 
خودرو می خوابند. کارشناسان معتقدند دخالت دولت 
در این مسئله الزم است، اما پرسش اینجاست که تا چه 

اندازه و چه زمانی؟« 

کوبا؛بازاراجارهآرام،اماناکافی
آمار چندانی از نوســانات اجاره مســکن در کوبا در 
دســترس نیســت. طبق گزارش هــا، در کوبا روند 
ساخت وساز دولتی مســکن کندتر از رشد جمعیت 
این کشور اســت. از طرفی محدودیت های قانونی 
ارث بردن ملک باعث شــده تا مســکن به مشکل 
اجتماعی تبدیل شــود. اما نکته مثبت این شرایط 
برای اجاره نشین ها این اســت که افرادی که از سال 
1960در خانه هــای مصــادره ای )زمــان انقالب( 
اجاره نشین هستند، حق انتفاع دائمی زمین و مالکیت 
دائمی این خانه ها را به دست آورده اند؛ به همین دلیل 
نزدیک به 85درصد از جمعیت کوبا مالک خانه های 
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 خانه های قدیمی اکنــون 2چالش کلیدی 
بازار مسکن در کوباست. تامین مسکن در کوبا تماما 

برعهده دولت است.

تقالی   کشورها برای کنترل اجاره  مسکن 
جهش اجاره بهای مسکن در کشورهای مختلف جهان، باعث شده دولت ها برای مهار قیمت ها  و قاعده مند کردن بازار دست به کار شوند

با تشدید اختالفات میان تل آویو و مسکو به ویژه پس از جنگ اوکراین، فعالیت آژانس مهاجرت یهودی ها در مسکو ممنوع شده است
فعالیت »آژانس یهود« در روسیه ممنوع شد

مسکو و تل آویو به هر میزان که طی چندسال گذشته 
آبروداری کردند تا اختالفات شان علنی نشود، اما این 
روزها به نظر می رســد که جنگ اوکراین باعث شده 
مرزهای اختالف دو طرف شفاف و مشــخص شود. در همین ارتباط، 
روزنامه جروزالم پســت چاپ تل آویو خبر داده که مقامات روسیه به 
»آژانس مهاجرت یهودیان به اســرائیل« که به آژانس یهود معروف 
است، دســتور داده اند که فوراً فعالیت های خود در مسکو را متوقف 
کنند. گفته شده این دســتورالعمل توسط وزارت دادگستری روسیه 
صادر شده و می تواند هزاران یهودی ساکن در روسیه را که می خواهند 
به مناطق اشغالی فلسطین مهاجرت کنند، تحت تأثیر قرار دهد. این 
نخستین بار از زمان فروپاشــی اتحاد جماهیر شوروی در سال1989 
است که مســکو برای فعالیت آژانس یهود محدودیت ایجاد می کند. 

آژانس یهود در روسیه هم این موضوع را تأیید کرده و گفته که نامه ای 
از دولت روسیه برای توقف فعالیت های 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 تل آویو بر سر جنگ اوکراین صادر شده است. 
مقامات صهیونیستی در تل آویو هم گفته اند که تصمیم اخیر روسیه 
احتماال به مواضع اســرائیل در قبال اوکراین و ســوریه مربوط است. 
در واقع صهیونیســت ها نه تنها در جریان جنگ در اوکراین، از دولت 
غربگرای کی یف 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 جنگنده های صهیونیست علیه سوریه 

و بمباران مناطقی از خاک سوریه تشــدید و با خشم روس ها روبه رو 
شده است. تا کنون در چندین نوبت مقامات روسی ازجمله »الکساندر 
یفیموف«، سفیر روسیه در دمشق، حمالت صهیونیست ها علیه سوریه 
را »غیرمسئوالنه« خوانده اند. ســفیر روسیه همچنین گفته است که 
اینگونه حمالت، خطرات جدی برای حمل ونقــل هوایی بین المللی 

ایجاد می کند.
با این حال تصمیم روس ها برای متوقف کردن فعالیت آژانس یهود در 
مسکو نگرانی مقامات تل آویو از تشدید اختالفات با روسیه را برانگیخته 
است. روز چهارشنبه »پنینا تامانو شاتا«، وزیر مهاجرت اسرائیل از یائیر 
الپید، نخست وزیر این رژیم خواست تا با دولت مسکو برای حل مشکل 
توقف فعالیت آژانس یهود همکاری کند. شــاتا تأکید کرد که آژانس 

یهود بازوی اصلی تل آویو برای مهاجرت یهودیان است.

رویداد

گزارش

سقوطآزادبوریسجانسون
با استعفای 2وزیر کلیدی دولت انگلیس، کابینه 

جانسون این بار به طور جدی در آستانه فروپاشی است

اســتعفای 2 نفر از مهم ترین وزرای کابینه بوریس جانسون، 
ضربه کاری تازه ای به دولت بحران زده 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 2 وزیر در پی عذرخواهی 
مفتضحانه جانسون درباره رسوایی اخیر یکی از اعضای کلیدی 
حزب محافظه کار رخ داده است. 2 وزیر در نامه های 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 مجموعه ای از رســوایی های 
متوالی، دیگر اعتماد و باوری به توانایی جانســون در هدایت 
و مدیریت دولت در راستای منافع ملی انگلیس ندارد. ریشی 
ســوناک هم در نامه ای دیگر اعالم کرده که امکان ادامه کار با 

جانسون را ندارد.
در پی استعفای سوناک و جاوید، موجی از استعفا در الیه های 
مختلف دولت و حزب آغاز شــده اســت. 2 عضو دیگر حزب 
محافظه کار، »بیم افوالمــی« نایب رئیس حزب محافظه کار و 
»اندرو موریســون« نماینده حزب در امور تجاری در اعتراض 
به نوع مدیریت جانســون از سمت های خود اســتعفا دادند. 
همچنین روز چهارشنبه »ویل کوئنس« وزیر امور کودکان و 
خانواده )زیرشاخه وزارت آموزش( دولت انگلیس هم به دلیل 
مصاحبه ای که روز دوشنبه در دفاع از جانسون درباره رسوایی 
اخیر در حزب محافظه کار انجام داده بود از سمت خود استعفا 
داد. »لورا ترات« دستیار وزیر حمل ونقل و »رابین واکر« وزیر 
امور مدارس هم روز گذشــته به دلیل از بین رفتن اعتماد به 
حزب محافظه کار در انگلیس از سمت های خود کناره گیری 

کرده اند.

دولتیدرآستانهفروپاشی
جانســون طی یک سال گذشــته با بحران ها،  رســوایی ها و 
فشارهای سیاسی متعدد دست و پنجه نرم کرده است، از این رو 
بسیاری از تحلیلگران ازجمله جاناتان لیز، مفسر و تحلیلگر اتاق 
فکر »بریتیش اینفلوئنس« استعفاهای اخیر را ضربه ای کاری 
به دولت جانسون و آینده سیاسی او می دانند که ممکن است 

در نهایت به فروپاشی دولت منجر شود.

دومینوی رسوایی های جانسون و دولتش از افشاگری ها درباره 
برگزاری میهمانی در دفتر نخســت وزیری در دوران قرنطینه 
کرونایی آغاز شد. جریانی از تکذیب ها، توجیه ها و عذرخواهی ها 
از سوی جانســون همزمان با آغاز بحران های 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 محافظه کار 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 نخســت وزیر رقم بخورد. اســتعفای 
»الیور داوودن« رئیس اجرایی حــزب محافظه کار در پی این 
شکست دومین استعفای کلیدی بود که در حزب محافظه کار 
رخ می داد. چنــد ماه پیش از آن هــم عضویت »نیل پریش« 
نماینده مجلس عوام انگلیس در پی رسوایی اخالقی در حزب 
محافظه کار لغو شــد و او از سمت خود اســتعفا داد. به بیانی 
دیگر، بار رســوایی ها و بحران هایی که دولت جانسون از قبل 
بر دوش می کشید بسیار سنگین تر از آن است که بتواند ضربه 
یک رسوایی جدید و دو استعفای مهم دیگر را هم تحمل کند.

یکعذرخواهیبینتیجه
استعفای سوناک و جاوید ساعاتی پس از آن رخ داد که جانسون 
مجبور شد به خاطر سوءمدیریتش در ماجرای رسوایی »کریس 
پینچر« معاون رئیس حزب محافظه کار 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 بی اخالقی 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 هم حزبی های آقای جانسون خواستار اخراج او از حزب 
محافظه کار 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 بی اخالقی، به پینچر ارتقاي سمت داده و 
او را از یک نماینده ساده به معاونت حزب محافظه کار منصوب 
کرده است. جانســون پیش از این اعالم کرده بود از اتهامات 

پیشین پینچر بی اطالع است.
این رسوایی تاکنون برای جانسون به شدت گران تمام شده است، 
زیرا مشابه رسوایی های گذشته، عالوه بر هم حزبی ها، رهبران 
احزاب رقیب هم در واکنــش به رویدادهای اخیر خواســتار 
استعفای جانسون شده اند. »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 هم حزبی  های خود را هم از دست داده 
است. از سوی دیگر، سوناک و جاوید درصورتی که فشارها برای 
استعفای جانسون کارگر بیفتند، هردو گزینه های جایگزینی او 

برای رهبری حزب محافظه کار به شمار می روند.

حامد کرزای
رئیس جمهور پیشین افغانستان

خروج اشرف غنی از کشور  هنگام حمله 
طالبان، عامل فروپاشی دولت و انهدام 
نهادهایــی چــون پلیــس و ارتــش بود و 
این موضوع موجب فروپاشی ناگهانی 

دولت افغانستان شد. )العربیه( 

هنری کیسینجر
 وزیر خارجه پیشین آمریکا

جنــگ ســرد میــان آمریــکا و چیــن 
می توانــد خطرناک تــر باشــد. چیــن 
منابــع اقتصــادی قابل توجهــی دارد 
و پیشــرفت کــرده اســت. انتظــار برای 
غربی شــدن چیــن، دیگــر یــک راهبــرد 
قابل قبول نیســت. اکنون مسئله این 
است که چگونه به جنگ پایان دهیم. 
در نهایت، باید جایگاهی برای اوکراین 
و روســیه پیــدا کــرد؛ اگــر نمی خواهیم 
روســیه به پایگاه چیــن در اروپــا تبدیل 

شود. )یو اس ای تودی(

ژائیر بولسونارو
رئیس جمهور برزیل 

روابط میان برزیل و جهان عرب شتاب 
بیشــتری گرفتــه اســت. بــازار عربــی 
ســومین بــازار بین المللــی بــزرگ برای 
برزیل پــس از چیــن و آمریکاســت. در 
سال ۲۰۲۱ میالدی تجارت میان برزیل 
و کشــورهای اتحادیــه عــرب بــه رکــورد 
بیش از ۲۴میلیارد دالر رســیده است. 

)خبرگزاری آناتولی(

دیدارتاریخیمحمودعباس
واسماعیلهنیهدرالجزایر

محمود عبــاس، رئیــس تشــکیالت خودگردان 
فلســطین، برای نخستین بار در 5ســال گذشته با 
اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس دیدار 
کرد. خبرگزاری الجزیره بــا اعالم این خبر گزارش 
داده که این دیــدار روز سه شــنبه در الجزایر و در 
حاشیه مراسم شصتمین سالگرد استقالل این کشور 
با حضور عبدالمجید تبــون، رئیس جمهور الجزایر 
برگزار شده است. با وجود آنکه رسانه های منطقه  ای 
تصاویری از این نشســت منتشــر کرده اند و آن را 
تاریخی خوانده اند، اما جزئیاتی از گفت وگوی عباس 
و هنیه منتشر نشده است. حماس از سال 2007 و 
یک سال پس از شکست فتح در انتخابات پارلمانی، 
کنترل نوار غزه را در دست گرفت. عدم پذیرش 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. تا کنون تالش  ها برای پایان دادن به 
شکاف میان این دو گروه رقیب فلسطینی شکست 
خورده است. درصورت رفع اختالفات میان این دو 
گروه، می توان انتظار داشت که کرانه باختری و نوار 
غزه تحت حاکمیت یکپارچه قرار گیرد. هنیه و عباس 
آخرین بار در اکتبر 2016 در دوحه پایتخت قطر با 

هم دیدار کرده بودند. 
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گرينويچ

برج ايفل زنگ زد

 

پاريس: براساس برخی گزارش های محرمانه که به 
مجله فرانسوی ماريان رسیده است، برج ايفل حسابی 
زنگ زده است و به تعمیرات اساسی نیاز دارد؛ با اين 
حال تا قبل از المپیک2024 پاريس، اين برج مشهور 
با تخصیص بودجه ای 60میلیون يورويی، فقط رنگ  
خواهد شد. اين برج معروف 324متری پاريس که 
گوستاو ايفل در اواخر قرن نوزدهم آن را ساخت، هر 
ســال پذيرای حدود 6میلیون بازديدکننده است. 
حاال گزارش های محرمانه کارشناسان حاکی از آن 
است که اين بنای تاريخی در وضعیت بدی قرار دارد 
و به شدت زنگ زده اســت. يکی از مديران برج ايفل 
که نخواست نامش فاش شود، گفت: »اگر گوستاو 
ايفل برج را می ديد، ســکته می کرد.« برج ايفل از 
18هزار قطعه فلزی ساخته شده که با 2ونیم میلیون 
پرچ به هم متصل شده اند و نوســازی آن، پروژه ای 

زمان بر است.

تعطیالت کرونایی

شکار شکارچی مشهور
 

لیمپوپوی: يک شکارچی که به شکار و انتشار عکس های 
خود با حیواناتی همچون شــیر، زرافه و فیل معروف بود، 
در آفريقای جنوبی به ضــرب گلوله از پــای درآمد. وانت 
اين شــکارچی خراب شــده بود و او در جــاده گیر کرده 
بود که کشــته شــد. رايان نائود 55ســاله رئیس شرکتی 
به نام »پــرو هانت آفريــکا« بود که مدعی بود ســفرهای 
»شکارزيســتی« برگزار می کند. اما عکس هايی که نائود و 
اين شرکت منتشر می کردند، حاکی از کشتن حیوانات در 
حال انقراض بود. در بسیاری از اين تصاوير، صحنه هايی از 
رفتار خشونت آمیز با حیوانات ديده می شود. جسد نائود در 
استان لیمپوپوی آفريقای جنوبی، کنار اتومبیل تويوتای او 
پیدا شــد. اتومبیل او به علت داغ کردن خراب شده و کنار 
جاده مانده بود. شــرکت آقای نائود ســفرهای شکار خود 
را در شــمال آفريقای جنوبی و نزديک پارک ملی کروگر 
برگزار می کــرد. متقاضیــان معموال بايــد روزی بیش از 
300دالر آمريکا می پرداختند. البته شکار حیوانات موسوم 
به »5حیوان بزرگ«، قیمت هايی بیشتر و ويژه داشت. اين 
5حیوان عبارتند از: شیر، پلنگ، اسب آبی سیاه، فیل بیشه 
آفريقايی و بوفالوی آفريقايی. اين شــرکت شکار میمون، 

کفتار و گورخر را نیز ارائه می داد. 

14ساعت پرواز با نقص فنی

دبی: يک کارشناس هوانوردی معتقد اســت هواپیمايی که 
14ساعت با حفره بزرگی در بدنه خود پرواز کرد، يک مورد در 
میلیون است. مسافران پرواز امارات از دبی به بريزبن استرالیا، 
هنگام پیاده  شدن از هواپیما از ديدن اين حفره شوکه شدند. 
اين شرکت هواپیمايی می گويد که ســوراخ روی بدنه زمانی 
ايجاد شــد که يکی از الســتیک های ايرباس ای380  اندکی 
پس از بلند شدن ترکید. هیچ مســافری در اين پرواز آسیب 
نديد و هواپیما طبق برنامه ريزی سفر به مقصد رسید. يوهانس 
بورو، خلبان و مدرس ارشــد مطالعات هوانوردی در دانشگاه 
کینگســتون لندن به يورونیوز می گويد که اين حادثه بسیار 
غیرعادی اســت. وی اضافه می کند: »احتمــاال يک مورد در 
میلیون اســت و چیزي نیســت که هر روز ببینیم.« يکی از 
مسافران اين پرواز به نام پاتريک به يکی از رسانه های استرالیا 
گفت که حدود 45دقیقه پس از پرواز صدای هشداردهنده ای 
را شنیده است. وی گفت: »يک صدای بلند بود و من از طريق 

کف هواپیما آن را نیز احساس مي کردم.« 

رويای پرواز -مکه مکرمه   عکس: دويچه وله اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

پنجشنبه

 فرار از اتاق تاریک
 اخوان لومیر!

اوايل امسال بحث داغی درمیان اهالی 
سینما و بعدتر در رسانه های سینمايی 
مطرح شد که داللت بر وجود بحرانی 
بزرگ در اقتصاد سینمای کشور داشت. نه سینمادارها و نه صاحبان 
فیلم ها از فروش 2 اکران طاليی همیشگی سینمای ايران يعنی اکران 
نوروز و اکران عیدفطر راضی نبودند. اين نارضايتی ها که اخیراً به زبان 
آمار هم منتشر شدند از اين است که در 100 روز اول امسال در تمام 
ايران فقط 4.1میلیون بلیت سینما فروخته شده يا به عبارت ديگر 
از هر صدنفر ايرانی تنها5 نفر به سینما رفته اند! می گويند سالی که 
نکوست از بهارش پیداست. متأسفانه اين روزها هم که اول تابستان 
اســت و در همه جای دنیا رکوردهای فروش سینما دارند جابه جا 
می شوند، سینماها و پرديس های سینمايی تهران به جز عصرهای 

آخرهفته معموالً خلوت و سوت وکورند.
برای يافتن دلیل البته می شود مثل همیشه از گرانی ها گفت. ازجمله 
گرانی بلیت سینما و گرانی رسانه های تبلیغی )تلويزيون و بیلبورد(. 
يا به اشتیاق مردم به سفرهای کشــوری بعد از 2سال خانه نشینی 
اشــاره کرد و غیره. ولی از اين حرف های تکراری که بگذريم به اين 
مسئله می رسیم که همیشــه بخش مهمی از مخاطبان سینماها 
کسانی هســتند که بدون تصمیم قبلی از آنجا رد می شوند و بايد 
جاذبه ای باشــدتا آنها را به توقف و رفتن مقابل گیشه بلیت فروشی 
تشــويق کند. ببینیم فیلم های ايرانی برای جــذب اين مخاطبان 
چه ابزاری دارند: پوســترها و آفیش های ســردر ســینما از قديم 
مهم ترين ابزار تبلیغی اين صنعت بوده اند. حتی زمانی ديوار شهرها 
با پوســترهای فیلم ها تزئین می شــدند و رنگین کمانی از جذبه را 
مقابل چشم رهگذران می گذاشتند. االن سال هاست که اين سنت 
فراموش شده و جز در داخل سینماها اثری از پوسترها نیست. در واقع 
کارکرد ماهوی پوستر فراموش شده و فقط به عنوان يک نماد هويتی 
از آن بهره می برند. بگذريم که همین نماد هويتی هم تبديل شده به 
کوالژی از کله های تعدادی بازيگر که تازه آن هم در شرايط امروز با 
ده ها فیلم اکران نشده سال های کرونا که به تدريج درکنار آثار جديد 
اکران می شوند، تعداد چهره های تکراری در میان شان بسیار است و 
مخاطبان در البالی اسم ها و ژست های مکرر بازيگران و کارگردان/

بازيگران روی اين پوسترها گیج می شــوند. امیدواريم دور نباشد 
روزی که ببینیم در طراحی پوسترهای سینمايی از کلیشه های رايج 
پرهیز می شود و طراحان با شگردهای گرافیکی، بیننده را به حال و 
هوای فیلم ها نزديک می کنند تا مثاًل تفاوت بین حال وهوای مطلقا 
متفاوت2 فیلمی که مصطفی زمانی ايــن روزها همزمان در اکران 
دارد معلوم باشد. همچنین در زمان های دور همین پوستر به شکل 
تراکت هايی در محله ها و در اماکن پررفت وآمد توزيع می شدند که 
ضمن خبررسانی از فیلم و اطالعات اکران، معموالً به عنوان يادگاری 
به خانه ها می رفتند و کارکرد تبلیغی شــان بــه ديدوبازديدهای 
خانوادگی هم امتداد می يافت. علت فراموشی اين شیوه های تبلیغی 

جای درنگ دارد.
شايد کسانی بگويند امروزه پخش کنندگان تمام انرژی خود را برای 
تبلیغ در فضای مجازی صرف می کنند. گرچه گیشه ضعیف فیلم ها 
عماًل ثابت می کند که اين راهکار چندان موفق نبوده، ولی مطمئناً 
به دلیل ارزانی آن – که در برابر هزينه سرسام آور تبلیغات محیطی 
و تلويزيونی اصاًل رايگان محسوب می شود!- به اين آسانی رهايش 
نمی کنند. اينجا هم در کنار انبوه عکس ها و معرفی ها و خبرسازی ها، 
يک کاستی بزرگ به چشم می خورد که اسمش را می شود گذاشت: 
»مشخص نبودن ژانرفیلم ها«. عمده بار اين خطا به دوش مشاوران 
رسانه ای فیلم هاست که عماًل وظیفه مديريت تبلیغات را به دوش 
می کشند ولی ظاهراً کارشان منحصر است به انتشاراخبار تولید فیلم 
و تدارک چند عکس دسته جمعی از عوامل در فرش قرمزها و ترتیب 
دادن اکران های مردمی. بدون شک انواع فیلم ها عالقه مندان خاص 
خود را دارند که مثاًل مشتاق ديدن فیلم پلیسی يا عاشقانه يا دينی 
يا اکشن يا ملودرام يا سیاســی و... هستند و پررنگ کردن » ژانر« و 
»زيرژانر« فیلم ها نقش مهمی در جذب اين عالقه مندان دارد. اين 
شايد از مهم ترين وظايف مشاوران رسانه ای باشد، زيرا در سینمای 
ايران هر فیلمی منسوب به سینمای کودک، کمدی، جنگی – و يا 
اخیراً ترسناک- نباشد مهر »اجتماعی« به پیشانی اش می خورد که 
از ديد تماشاگر عام تلويحاً به معنای تلخ و بی سرانجام است و ديدنش 

حال کسی را خوب نمی کند! فلذا کسی هم برايش بلیت نمی خرد.
اينها فقط چند نمونه دم دســت از کم کاری بخش »مارکتینگ« 
سینمای ايران بود که می شود به تعدادشان هم افزود. بايد بپذيريم که 
با حذف تدريجی عامل جذابیت از فیلم ايرانی، راه دشواری در پیش 
است تا آب رفته به جوی برگردد و اعتماد نسل های جديد مخاطب 
ايرانی به سینمای کشور جلب شود. بنابراين بهتر است سینماگران 
ما درکنار گله همیشگی از مشکالت بیرونی، گاهی خودشان را هم 
ارزيابی کنند و ببینند اصالح کجای مسیر به دست خودشان است. 

چشم و هم چشمی ناشــی از خود کم بینی قدمتی به 
درازای تاريخ بشــر دارد اما تحوالت آن در چند دهه 
گذشــته به طور حتم با هیچ يک از اعصــار تاريخ قابل 
مقايسه نیست. مردان در نبود علم  روانشناسی مستقل 
در طول قرن ها اين رفتار را مختص زنان می دانستند و 
از پذيرش مسئولیت آن شانه خالی می کردند. در چند 
دهه گذشــته شــبکه های اجتماعی ويترينی شفاف 
ارائه دادند که ثابت کرد مردان هم تا به حال استخری 
درخور شنای شان نیافته  بودند وگرنه شناگران قابلی 

هستند.
اگر در دام نقد يکســويه و افراطی نیفتیم بايد اعتراف 
کنیم که ويترين شــبکه های اجتماعــی هم می تواند 
مفید باشد اما آن بخش از اين دنیای مجازی که افراد را 
وادار به پروفايل سازی می کند به اذعان هر روانشناسی 

می تواند مخرب باشد.
برای نمونه تحقیقی که پس از به دســت آمدن نتايج 
يک نظرســنجی در بريتانیا منتشــر شــد، نشان داد 
يک سوم از مردان جوان اين کشور برای ارائه تصويری 
بهتر از خود در شبکه های اجتماعی راهی باشگاه های 
بدنسازی می شوند. به اين معنی که ورزش در اين مسیر 

هدف اولیه نیست. حتی روانشناس های بنیاد بد شکلی 
بــدن )Body Dysmorphic Foundation( نیز 
که کارشــان ترمیم ذهنیت افرادی  است که به خاطر 
بدشکل پنداری خود از بسیاری از فعالیت های اجتماعی 
سر باز می زنند به اين مورد واکنش نشان دادند. به گفته 
راب ويلسون »فشار زيادی از سوی رسانه های اجتماعی 
برای انطباق با کلیشه های خاص زيبايی ايده آل به ويژه 
در مردان وجــود دارد. با اينکه از اين موضوع بیشــتر 
درباره زنان هشــدار داده شــده، الزم است بدانیم که 
اين يک چالش واقعی است. متأسفانه زنان برای مدت 
طوالنی در معرض اين فشارها قرار گرفته اند و در حال  
حاضر چنین فشــاری روی مردان نیز ديده می شود.« 
فشــاری که با هدف پروفايل ســازی اينستاگرامی در 

باشگاه های بدنسازی اتفاق می افتد.
براساس گزارش »بنیاد سالمت روان«، از هر 5نوجوان 
بريتانیايی، 2نفر به دلیل بی نقصی اندام ها در تصاويری 
که در رسانه های اجتماعی به عنوان »بدن های ايده آل« 
می بینند، احســاس نگرانی می کنند. ايــن نگرانی ها 
چنانچه درمان نشــود می تواند تا مرز خودکشی پیش 

رود.

زندگی پديا

پروفايل سازی در باشگاه بدنسازی

تقويم / زادروزعدد خبر

جاذبه آقای کارگردان

برای ما نام ويتوريو دسیکا با فیلم دزد دوچرخه 
عجین شده. دســیکا متولد 7ژوئیه1901 در 
سورای ايتالیا است. از سال1923 کار در تئاتر 
را آغاز می کند. ســال1930 با ماريو کامرينی 
آشنا می شــود و بار ديگر در فیلم سینمايی 
ظاهر می شود اما همچنان کار در تئاتر را ادامه 
می دهد و در ســال1949 به همراه همسرش 
جوديتا ريسونه و سرجیو توفانو گروه تئاتری 
خود را تشــکیل می دهند که بیشــتر در 
نمايش های کمدی فعالیت داشــت. دسیکا 
بازيگر بزرگی بود، امــا کارگردانی فیلم های 
دوست داشتنی و شــاهکاری مثل »معجزه 
در میالن«، »واکسی«، »ديروز، امروز، فردا« 
و »گل آفتابگردان« نام او را بر ســر زبان ها 
انداخت. او نقش پر رنگی هم در تثبیت جريان 
نئورئالیسم ايتالیا داشــت که همین فیلم 
»دزد دوچرخه« نماينده اش اســت. فدريکو 
فلینی)کارگردان( روايت جذابی از نخستین 
ديدارش با اين مرد تأثیرگذار سینمای ايتالیا 
دارد: »تهیه کننده ام سر فیلم ولگردها از من 
تمنا می کرد فیلم را اينطور بدون ســتاره و 
اسم معروف نسازم. اصرار داشت بروم سراغ 
ويتوريو دسیکا و قانعش کنم توی فیلم بازی 
کند. به اين ترتیب بود که يک شب زمستانی 
به ديدن دسیکا رفتم. داشت فیلم ايستگاه 
راه آهن را فیلمبرداری می کرد. قرار مالقاتمان 
در يک واگن درجه يک بود که روی ريل گاراژ، 
بسیار دورتر از ســکوهای قطار قرار داشت. 
هرگز او را از نزديک نديده بودم. جاذبه مخملی 
و نقره فام 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 دست نیافتنی را حفظ 
کند. کیفیتی که موجب می شــود برخی از 
موجودات در اعماق جادوی آينه ها، يا جلوه ای 
پری وار ديده شوند. چیزی که رسیدن به آن 
محال به نظر می رســد. فوق العاده دلنشین 
و جذاب. بــا جذابیتی که انــگار کارش بود، 

فلسفه اش بود.«

حافظ

گرچه صد رود است در چشمم ُمدام
زنده روِد باِغ کاران ياد باد

هنوز چند روزی از صحبت های وزير بهداشت 
درباره اينکه با توجه به کاهش آمار کرونا، مردم 
الزم نیست در فضای باز ماسک بزنند، نگذشته 
بود که باز تعداد مبتاليان به کرونا افزايش پیدا 
کرد و حاال مسئوالن خبر از احتمال ورود پیک 
جديد و همه گیری زيرسويه اومیکرون می دهند. 
آنطور که پیداســت کرونا حاال حاالها دست از 
سر ما برنمی دارد و هر بار که می آيیم از رفتنش 
خوشــحالی کنیم و زندگی عادی مان را شروع 

کنیم، غافلگیرمان می کند.

   
همانطــور کــه می دانیــد مدتــی اســت 
محدوديت های کرونايی به ويژه برای سفر رفتن 
کم شــده و در چند ماه گذشته مردم حسابی 
تالفی اين 2 سال خانه نشــینی را درآوردند و 
تا می توانستند آمار گردشــگری را باال بردند. 
همین حاال هم عــده ای در جاده چالوس توی 
ترافیک مانده اند تا به شــمال برسند و برخی 
هم در حال تدارک ديدن وســايل سفر برای 
تعطیالت پیش رو و زدن به دل جاده هستند 
و آنطــور که پیش بینی می شــود در چند روز 
آينده و برای تعطیالت  عید قربان، شــهرهای 
گردشگری و جاده ها قرار است حسابی شلوغ و 
پر از مسافر شوند. اما با توجه به خبرهای جديد 

و افزايش مبتاليان کرونايی، شايد بهتر باشد در 
اين روزهای تعطیل کمی محتاط تر عمل کنیم 
و فعال در خانه بمانیم که گرفتار بیماری نشويم.

   
با اينکه اعــالم کرده اند ماســک برداری فقط 
در فضاهای باز مجاز اســت، امــا خیلی ها کال 
ماسک ها را بی خیال شده اند و چه در فضای باز 
و چه در مکان های عمومی، بدون ماسک تردد 
می کنند. به هر حال چند ساعت تحمل کردن 
ماسک روی صورت، بهتر از اين است که گرفتار 
اين ويروس منحوس شويم و چند روز درگیر 
دارو و درمان باشــیم. اگر مجبوريد به ســفر 
برويد، ماسک را فراموش نکنید تا سالمتی تان 

به خطر نیفتد.

نشســتم من، قلنجم را شکســتم
ز فــرط غصــه درهــا را ببســتم

همايون را به سر می گشت کنسرت...
بلیتــش را نــدادی لیک دســتم

   
به دنبــال 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 يــاد از محبــوب کــردم

شگفتی ســاز گشــتم در مسیرت
لهســتان را مگــر مغلــوب کردم؟!

   
هنوز امید در اين ســمت پیداست

اگرچه فصــل داغ  داغ  گرماســت...
کمی جــای تعجــب داشــت اما

طبیعت ظاهــرا همپای  با ماســت...
   

تو عشــق ســالم مــا را نديدی؟
ولــی جنجال هــا را می شــنیدی؟

ببیــن! کنکــور را تأيیــد کردند...
بــه حقانیــت عشــقم رســیدی؟

میگرن

فصل داغ گرما
عیسی محمدی

بی تعارف و تکلــف ، مثل همین متن کوتاهی که می بینیــد. ما منتظريم تا 
نوشته هايتان درباره مسائل روزمره، مشکالت و دغدغه هايتان را برای ما ارسال 
کنید. اگر اهل طنز و کاريکاتور و طراحی هم هستید جايتان اينجا محفوظ است. متن يا طرح تان 
که آماده شد يک تماس  با شماره 23023636 بگیريد تا برای رساندنش به ما ، راهنمايی تان کنیم. 

فراخوان

پیمان شوقی
منتقد سینما

فاطمه عباسیگزارش
روزنامه نگار

مارال گفت: »هرکسی شايد 
يه آهنگ داشــته باشــه که 
مدت ها نتونه اون رو گوش بده. يه آهنگ که گذشته 
رو واســت تداعی می کنه و دلت نمی آد اون رو پاک 
کنی يا بندازيش دور، می ذاری اون گوشــه کنارها 
بمونه، گاهــی آهنگ ها لبريز از خاطره می شــن و 
حرمت پیدا می کنن. مثل بعضی از آدم ها، درســته 
که شــايد ديگه نتونی اون ها رو ببینی و باهاشــون 
حرف بزنی، امــا از زندگیت پاک نمی شــن، چون 
فراموش شدنی نیستن، اون ها همیشه يه جای امن 

گوشه دلت دارن.«

روزبه معین

قهوه سرد آقای نويسنده
بوک  مارک

آخر مصور

گلبخت: 8 سال منتظر بودن... 
يه وقت گفتم زنده ای. يه وقت 
گفتم تنت کو. اگه يه جايی بود، يه قبری بود، من و 
اين پسر می دونستیم چی کار کنیم. رخت و لباس 
برای زمستون، ســوخت برای اتاق، دفتر و کتابچه 
برای درس پســر. منم شــبا می رفتم باهاش درس 
می خوندم تا اون از درس عقــب نمونه. با هم درس 
خونديم. تو هم کار بزرگی کردی. دشــمنو بیرون 
کردی. اما يــه نامه ازت نیومد. قســط زمینو دادم. 
می خواستم زنده باشی. حاال اومدی. نه حرف می زنی، 
نه معلومه می خوای چی کار کنی. با بهمن میری به 
من نمیگی. اون پالتــو رو از تنت در نمیاری. هنوزم 

جنگ داری!

مسعود کیمیایی

ديالوگ

گروهبان

   امید/ اثر: رائول دالنز
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از روزهایی که حسام الدین سراج، کودکی باذوق بود که پای 
رادیوی خانه شان در اصفهان، منتظر پخش تکنوازی  نی 
استاد حسن کسایی و تار استاد جلیل شهناز می نشست، 
سال ها گذشته و آن جوانی که دنبال معروف شدن نامش 
در دنیای موسیقی نبود، حاال به یکی از معروف ترین نام ها 
در موسیقی سنتی ایرانی تبدیل شده است. هنرمندی که 
معتقد است موسیقی سنتی در دهه های گذشته گام های مثبتی برداشته، می گوید 
که موسیقی باید همزمان با بیان حرف مردم، به آنها امیدواری بدهد. گفت وگوی 

این چهره شناخته شده موسیقی ایرانی را با روز هفتم از دست ندهید.

نیلوفر  ذوالفقاری

موسیقی

موسیقی باید امیدواری ببخشد

 لطفاً 
ببخشید!

مردم به ساخت ایران 
اعتماد دارند

مهدی طارمی را در بوشهر 
کشف کردم

 آداب معذرت خواهی تأثیرگذار 
و اصولی را بشناسیم

 دیدار با کارآفرینی که برای 250نفر شغل
 ایجاد کرده و طرفدار تولید وطنی است

خاطره بازی با ناصر ابراهیمی که بیش از نیم قرن در 
فوتبال ایران مربیگری کرده است

101215
5نفر از هنرمندانی که موسیقی سنتی 

را زنده نگه داشته اند

امیدهای جوان 
آواز ایرانی

  این شب هاي تیرماه کنسرت همایون شجریان 
برپاســت؛ کنســرتی که بلیت های 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 خانواده ای 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 کنسرت های خارجی و 
داخلی همراهی کرد و او را به عنوان همخوان روی 
صحنه ها دیدیم. همایون شجریان کنسرت های 
بســیاری را با چهره های شناخته شده موسیقی 
ایرانی اجرا کرده و آثار زیادی را به همراه آنان در 
ایران و جهان منتشر کرده است که از آنها می توان 
به آلبوم کنســرت های »بی تو به سر نمی شود« و 
»فریاد« اشــاره کرد. هر دوی این آلبوم ها نامزد 

دریافت جایزه گرمی شدند.

  صدای علیرضا قربانی با ترانه های شــنیدنی، 
در حافظه شــنیداری طرفداران موسیقی سنتی 
ماندگار شده است. او در سال1351به دنیا آمد، از 
کودکی فراگیری قرائت قرآن را آغاز کرد و سال ها 
این فعالیت را ادامه داد. در ســال 1363آموختن 
ردیف های آوازی، تلفیق شعر و موسیقی، بینش و 
 زیبایی شناسی در آواز را آغاز کرد. از سال 1378
به عنوان خواننده ارکســتر ملی ایران به رهبری 
فرهاد فخرالدینی به اجــرای برنامه های متعدد 
در داخل و خارج از کشور پرداخت. وی در عرصه 
بین المللی و در بسیاری از فستیوال های دنیا در 
آســیا، اروپا و شــمال آفریقا حضور داشته است. 
2آلبوم او به نام هــای »جلوه گل« بــا همراهی 
داریوش طالیی و »سودایی« به آهنگسازی سامان 
صمیمی در اروپا منتشر شده اند. »با من بخوان« 
یک پروژه موســیقی الکتروآکوستیک است که 
علیرضا قربانی به همراه حسام ناصری آن را از اواخر 
سال97با انتشار قطعه ای به نام »نیست شو« آغاز 
کردند. برای بیننــدگان تلویزیون، خاطره تیتراژ 
سریال »شب دهم« با صدای قربانی ماندنی است.

  »وطنم ای شکوه پابرجا«؛ نام ساالر عقیلی با این 
ترانه گره خورد و برای همیشه در خاطرات باقی 
می ماند. او در سال1356به دنیا آمد. از 8سالگی 
فراگیری موسیقی را با نوازندگی سازهای مختلف 
آغاز کرد. برادر و مادرش عالقه مند 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 5ســال 
نزد صدیق تعریف به فراگیــری آواز پرداخت. در 
جشنواره موسیقی فجر سال 1375ساالر عقیلی 
در سن 18سالگی، برای نخستین بار 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 
خوانده است. هم اکنون عالوه بر اجرا و ضبط آثار 
موسیقی، به تدریس در آموزشگاه های موسیقی و 

نیز تدریس در هنرستان موسیقی مشغول است.

  بین خوانندگان جوانی که آواز ایرانی را انتخاب 
کرده اند، محمد معتمدی جزو آن دسته هنرمندانی 
اســت که یادگیری آواز و  ســاز نــی را به صورت 
خودآموز از نوجوانی آغاز کرد. او در سال1357در 
کاشان به دنیا آمد. خانواده اش چندان گرایشی به 
موسیقی نداشتند. از سال1376شروع به فراگیری 
شیوه آواز طاهرزاده نزد حمیدرضا نوربخش کرد. 
او همچنین به ســبب گرایش و عالقــه ای 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 همه ســاله در شهر مارسی فرانسه 
برگزار می شود، عهده دار اهدای جایزه سال رادیو 
فرانسه است. معتمدی در سال2013میالدی از 
ســوی رادیو بین المللی فرانسه به عنوان خواننده 
منتخب در رشته موسیقی ملل معرفی شد و جایزه 
فرانس موزیک2013را دریافت کرد. معتمدی در 
سال های اخیر عالوه بر فعالیت در حوزه موسیقی 
ردیف دستگاهی ایران در حوزه هایی چون موسیقی 
پاپ هم فعالیت کرده و آثار مختلف او در این زمینه 

با استقبال مخاطبان روبه رو شده است.

  »تو ماهی و من ماهی این برکه کاشی«؛ احتماال 
برای بیشــتر مخاطبــان موســیقی، نام حجت 
اشرف زاده نخستین بار با این ترانه شناخته شده 
است. حجت اشرف زاده در سال 1358به دنیا آمد. 
با لحن ها و آواهای موســیقی ایرانی نزد پدر آشنا 
شد. ردیف آوازی را نزد رضا شاکری و صداسازی 
را نــزد حمیدرضا نوربخش آموخــت. عالقه اش 
به پدربزرگ مادری، تابســتان ها او را به بیرجند 
می کشاند تا از همان سه،چهارسالگی آواز خوش 
پدربزرگ، در چاووشی خوانی های خاص بیرجند، 
گوشه های نغمات افشاری را در ذهنش ماندگار 
کند. بعدها مدتــی از راهنمایی های محمدرضا 
شجریان اســتفاده کرد و با فنون آوازی و ردیف 
تحلیلی آواز ایران در ســال 1385نزد محمدرضا 
لطفی آشنا شــد. همچنین فنون تصنیف خوانی 
و هم آوایی را از محســن نفر و پرویز مشــکاتیان 
آموخت. آلبــوم  مــاه و ماهی با صــدای حجت 
اشــرف زاده در صدر جدول فروش فروشگاه های 

معتبر موسیقی در کشور قرار گرفت.

    به نظر شــما موسیقی سنتی ما 
هم اکنون، چه جایــگاه هنری و 

اجتماعی دارد؟
اصوال وقتی درباره هنــر صحبت می کنیم، 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 میلیون ها بار دیده شود، اما این 
کار فقط توانسته جلب توجه کند و داشتن این 
تعداد بیننده، دلیل ارزشمند بودن 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 می آید؟
جوانانی که در موسیقی ایرانی فعالیت می کنند، 
در راهشان بسیار جدی هستند. در موسیقی پاپ 
هم جوانان زیادی فعالیت می کنند اما آنقدرها 
جدی نیستند و کار برایشــان بیشتر سرگرمی 
و تفریح است. اما در موســیقی ایرانی، جوانانی 
هستند که برای این هنر سرمایه گذاری ذهنی 
و زمانی دارند، آثار مختلف را تحلیل می کنند و 
با استادان مختلف در ارتباط هستند. به همین 
دلیل هم در رابطه با موســیقی ایرانی، برای من 

جای بسی امید است.
    به نظر شــما موسیقی ایرانی در 
دهه های گذشته چه گام های 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 دهه60، 
گام های بسیار ارزشــمندی در موسیقی سنتی 
برداشته شــد و فکر می کنم 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 می کردند. در دهه 70، به تدریج موسیقی 
به طرف موســیقی آزاد و بعد کالم آزاد حرکت 
کرد. هم اکنون کالم در موسیقی آنقدر آزاد شده 

که گاهی وقتی موسیقی پخش می شود، نگران 
فرزندانمان می شــویم 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 می کنم آرام آرام در حــال فاصله گرفتن از 

موسیقی ارزشمند هستیم.
    در سال های اخیر اتفاق مثبتی در 
پیوند موسیقی با ادبیات افتاده و این 
نوع موسیقی، از اشعار و ترانه هایی 
که برای مخاطب ملموس تر است، 
استفاده می کند. نظر شما چیست؟

فراموش نکنیم که ترانه ســراها، شعرای زمان 
ما هستند و ترانه سرایی کار ســاده ای نیست. 
ترانه سرا  شأن و جایگاه ویژه ای دارد، درحالی که 
ما ترانه ســرایانی مثــل بیژن ترقــی، معینی 
کرمانشــاهی، نواب صفا و قیصر امین پور داریم 
که کارشــان از نظر ادبی و فنی ارزشمند است 
و موســیقی ایرانی هم بســیار از آنها بهره برده 
است. نکته ای در ادبیات ما وجود دارد که آن را 
از ادبیات کشورهای دیگر متفاوت می کند. اگر 
انگلیسی زبان 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 نمی افتد. در ترانه ای 
که معینی کرمانشاهی می سراید، قرابت معنایی 
با شعر حافظ پیدا می کنیم. جوان امروزی شعر 

دل
 عا

منا
س:   

عك

حافظ را هم متوجه می شــود چرا که ادبیات آن 
تفاوت فاحش با امروز ندارد و به نظرم این، شانس 
زبان و ادبیات ماســت. یک ترانه سرای امروزی 
می توانــد ترانه ای 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 ویژگی هایی را در اولویت قرار 

می دهید؟
من کمی نسبت به ادبیات وسواس دارم و دوست 
دارم کاری که انتخاب می کنم، قوی باشــد. قرار 
اســت روی آن ترانه موسیقی ســاخته شود و 
در آینده باقی بماند. اخیرا شــعری از حســین 
منزوی خواندم که به نظرم بســیار جالب و البته 
متناســب با موضوعات امروز بود: »نام من عشق 

است آیا می شناسیدم؟/ زخمی  ام، زخمی سراپا 
می شناسیدم؟/ من همانم مهربان سال های دور/ 
رفته ام از یادتان یا می شناسیدم؟« همین امروز 
هم ما از عشق حرف می زنیم و عشق را دستمایه 
کارمان قرار می دهیم. این مضمون امروز هم مورد 
توجه اســت. من معموال در آثار شعرای معاصر 
گشــت می زنم، اشعار استاد هوشــنگ ابتهاج و 
محمدرضا شــفیعی کدکنی، قیصــر امین پور، 
سیدحسن حسینی و ســهراب سپهری را بسیار 
دوست دارم. دامنه شعر آنقدر در ایران گسترده 
است که به اهل موسیقی امکان انتخاب می دهد. 

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 می کنم هنرمند، شــباهتی به بچه ها دارد و 
در لحظه زندگی می کند. هنرمند اگر از یک کار 
هنری لذت ببــرد، آن را انجام می دهد. منظورم 
هنرمند به مفهوم واقعی کلمه است، وگرنه بعضی 
افراد با هنرشــان تجارت می کنند و به مصلحت 
پول و قــدرت کار می کننــد. وقتی من در 
کودکی به موسیقی عالقه مند شدم، در 
اصفهان زندگی می کردیــم. یک رادیو 
داشتیم که از آن برنامه  گل ها و تکنوازی ها 
پخش می شد. نی اســتاد کسایی، ویولن 
رحمت اهلل بدیعی و تار جلیل شــهناز 
آنقدر برای من جذاب بود که همیشه 
پای رادیو نشســته بــودم و گوش 
می دادم. در همان ســن کودکی، 
روی میز چوبی زیر رادیو، ضرب 
می گرفتم. پدرم از دور مرا دید 
و تشویقم کرد که به کالس 
تنبک بروم. کم کم سراغ 
یادگیری ســنتور رفتم 
و بعد که بــرای تحصیل 
به تهــران آمدم، در کالس 
فرامرز پایور، رضاشفیعیان 
و پشــنگ کامکار شــرکت 
کردم. همه چیز صرفا عالقه 
بود و به اینکه در آینده چه 

اتفاقی می افتد، فکر نمی کردم. همانطور که شاعر 
می گوید: »رشــته ای بر گردنم افکنده دوست/ 
می برد آنجا که خاطرخواه اوست«. هنرمند به بعد 
فکر نمی کند، دنبال عالقــه هنری خود می رود، 

گاهی به نتیجه خوب می رسد و گاهی هم نه.
    چه چیــزی شــما را در دنیای 

موسیقی شگفت زده کرد؟
ساز استاد کسایی برایم بسیار شگفت انگیز بود. 
ســازهای دیگر پرده دارند و کوک می شوند اما 
نی،  ساز سرکشی است و آثاری که استاد کسایی 
ساخته، شــگفت انگیز است. بســیار خوش ذوق 
و خوش صحبت بود و اشــعار زیــادی را از حفظ 

می خواند.
    نسل جوانی که امروز در موسیقی 
ســنتی فعالیت می کنند، 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 می کنند هم خوب  ساز بنوازند و هم 
خوب دیده شوند، درحالی که ما در جوانی چندان 
عالقه ای به دیده شدن نداشــتیم. برایمان مهم 
نبود اســم ما روی یک اثر نوشته شود یا نه؟ شور 
و شوق دیده شدن نداشتیم. جوانانی که امروز در 
موسیقی، چه پاپ و چه سنتی فعالیت می کنند، 
بااستعداد هستند. فرقی نمی کند که موسیقی از 
چه نوعی باشــد، هر اثری که خوب و قوی باشد 

ارزشمند است.
    به نظر شــما در روزگار سخت، 
موســیقی در چه جایگاه اجتماعی 
می ایســتد؟ آیا می تواند همچنان 

موردتوجه و پناه مخاطبانش باشد؟
موسیقی، چه از نوع باکالم و چه بی کالم، می تواند 
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 
می زند، اما سؤال اینجاســت که تو به عنوان یک 
روشنفکر و یک فرد مفید برای جامعه، چه کاری 
از دست ات برمی آید؟ در عالم هنر باید به این نکته 
توجه کنیم که هنر در عین بیان درد مردم، باید 
به آنها امید بدهد و به نظرم موسیقی در برهه های 
مختلف، این کار را کرده است. موسیقی و شعر، 
زبان مردم است و اگر مشــکلی در جامعه وجود 
دارد، موسیقی می تواند 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؟
مجموعه ای با اردشیر کامکار ساخته ایم 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 فرهنگ های مختلف، 
ریشه های مشترک دارند. آخرین کاری که منتشر 
کردم »شکوه وطن« نام دارد که شعر آن از کاوه 

مهیار است و با گروه بیدل کار کردیم.

سیدحسام الدین سراج، نوازنده و خواننده موسیقی ایرانی، از حال و هوای هنر در این روزها می گوید

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

راه هنر و سیاست از هم جداست
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، می خواست 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 
می بینند و عالم سیاست، با اهل هنر ناسازگار است. هنرمند، منادی حرف مردم 
در جامعه است و براساس مصلحت قدم برنمی دارد. واقعیت این است که سیاست 
و هنر 2راه متفاوت دارند. هنرمند اهل دل است، مصلحت بین نیست و نگاهش با 
اهل سیاست فرق دارد. کم پیدا می شود سیاستمداری که نگاه درستی به هنرمند 
داشته باشد. امیدوارم در آینده این وضعیت تغییر کند و ارتباط هنرمند با جامعه 

را قطع نکنند.
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آداب معذرت خواهی تأثیرگذار و 

اصولی را بشناسیم

ببخشید!
لطفاً 

بپذیر که باید عذر بخواهی

مسئول رفتارت هستی

به موقع معذرت بخواه

مكتب خانه 10
هیچ کدام از ما دوســت نداریم 

با حرف یا رفتارمــان دیگری را 
برنجانیم یا باعث دلخوری کسی 

شویم اما راســتش به هزار و یک 
دلیل که بیشتر آنها ناشی از نداشتن 

مهارت های ارتباطی و رفتاری 
است، همیشه در این کار موفق نیستیم. حاال که آن 

تالش اولیه شکست خورده و کسی را رنجانده ایم، 
دنبال راه حلی برای رفع ناراحتی طرف مقابل 

می گردیــم و به نظرمان ســاده ترین کار، 
معذرت خواهی است. اما معذرت خواهی 

آنقدرها که تصور می کنیم ساده نیست، 
یعنی یک معذرت خواهــی اصولی و 
تأثیرگذار آدابی دارد که ویدا ساعی، 
روانشناس و روان درمانگر، درباره آنها 
توضیح می دهد. با هم توضیحات این 

روانشناس را مرور می  کنیم.

بسته پيشنهادي

  آسیب شناسی روانی زندگی 
روزمره

کتــاب »آسیب شناســی روانی 
زندگی روزمره« نوشــته زیگموند 
فرویــد، روانشــناس اتریشــی 
اســت. این کتاب نخســتین بار 
در ســال 1901منتشــر شــد و 
فروید طی ســال های بعد تا سال 
1924مثال هــای متنوعی به آن 
اضافه و آن را کامل تر کرد. او در این 
کتاب تالش کرده با ذکر مثال هایی 
قابل فهم و عینی نظریات روانکاوی 
را برای مخاطب تبیین کند. فروید 
در این کتــاب با بررســی موارد 
مختلف »کنش پریشــی« ما را با 
بخش ناخودآگاه روان آدمی آشنا 
می کند. منظور از کنش پریشــی 
همان اشــتباهاتی اســت که در 
زندگی روزمره مرتکب می شویم 
و به سادگی آنها را به حواس پرتی 
و اتفاق نسبت می دهیم، مواردی 
مثل فراموشــی نام ها، لغزش های 
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.

کتاب

  درخت زندگی
ترنس مالیک را باید جزو نابغه های 
فیلمســازی دنیا دسته بندی کرد. 
درخت زندگــی پنجمیــن فیلم 
مالیک است. درخت زندگی داستان 
خانواده اوبرین و 3فرزندشان را در 
دهه 50میــالدی روایت می کند. 
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 فرزندانش آموزش دهد. 
آقای اوبرین به فرزندانش یاد می دهد 
تا به هیچ کس اعتماد نکنند، هیچ 
خوبی را بی دلیل نپذیرند و در یک 
کالم احساسات خوب را در خودشان 
به حداقل برسانند. اما خانم اوبرین 
)جسیکا چستین( دقیقاً برعکس 
همسرش رفتار می کند. او به عشق و 
خوبی اعتقاد دارد و به فرزندانش یاد 
می دهد تا همه مسائل روزمره را به 

فال نیک بگیرند.

فیلم

  دفترچه مرگ
بی شک یکی از بهترین انیمیشن  های 
روانشــناختی تمام طــول تاریخ، 
انیمیشــن دفترچه مرگ است. این 
انیمیشن پیام های بزرگی را در خود 
دارد که بعد از تماشای آن تا مدت ها 
ذهن شــما را درگیر خود می کنند. 
یک روز یک فرشته مرگ، دفترچه 
مرگ خــودش را در دنیــای آدم ها 
می اندازد، تا کســی آن را پیدا کند و 
او را سرگرم کند. اما شخصی که این 
دفترچه مرگ را پیدا می کند، با خود 
می گوید دنیا پر شده از آدم هایی که 
چیزی جز آشغال نیستند و یکی باید 
این آشغال ها 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 می کند، بگذارد. اما قبل از این 
کار، باید همچون یک شیطان، تمام 
کسانی که روبه رویش قرار دارند، را 

از بین ببرد.

انیمیشن

پنجشنبه

شماره 169
16  تیر 1401 

مردی که می جنگیدفراری از درس و عاشق کار

کار، کار و کار

بازگشت یک سازنده

نیلوفر  ذوالفقاری

قبل از اینکه یاد بگیریم چه راه و روشــی برای معذرت خواهی 
مناسب اســت و چطور باید با عذرخواهی، تأثیر اشتباه مان را 
تا حدی از بیــن ببریم، باید در قــدم اول بپذیریم که مرتکب 

اشتباهی شــده ایم، بنابراین قدم بعدی عذرخواهی است. 
بســیاری از ما تصور می کنیم عذرخواهی کردن غرور 
ما را می شکند یا باعث می شود ضعیف به نظر برسیم، 
درحالی که این طرز تفکر اشتباه اســت. افرادی که 

عذرخواهی می کنند نه تنها ترسو و ضعیف نیستند بلکه 
اتفاقاً قدرت و شجاعتی دارند که باعث می شود به اشتباه شان اعتراف 

کنند. عذرخواهی نشانه این است که ما مسئولیت رفتار یا حرف اشتباه مان را 
پذیرفته ایم و می دانیم که اگر چیزی را خراب کنیم، خودمان مســئول درست 
کردنش هســتیم. بنابراین قبل از هر چیز تمرین کنیم که عذرخواهی کردن، 
غرورمان را نمی شکند و ما را کوچک نمی کند بلکه نشانه مسئولیت پذیری ماست.

هر اتفاقی هم که افتاده باشــد، وقتــی ما باعث 
ناراحتی دیگری شده ایم، 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 می توانیم موقع معذرت خواهی 
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، معذرت خواهی 
تبدیل به جمالتی بی اثر خواهد شــد که بیشتر 
بر طرف مقابل تأثیــر منفی می گذارد. حواس تان 
باشد از گفتن جمالتی مثل »نمی دانستم ناراحت 
می شوی«، »ببخشید اما تو با گفتن فالن حرف مرا 
عصبانی کردی« و هر جمله ای که سعی می کند 
بخشی از بار اشتباه را بر دوش طرف مقابل بیندازد، 

دوری کنید.

یکی از مهم تریــن نکاتی که بــرای تأثیرگذاری 
معذرت خواهــی باید مــورد توجه قــرار گیرد، 
انتخــاب زمان مناســب بــرای معذرت خواهی 
است. تشــخیص این زمان مناســب هم با کسی 
اســت که می خواهد طلب بخشــش کند. گاهی 
همین که متوجه شدیم حرف ناراحت کننده ای 
زده ایم یا رفتار اشــتباهی داشته ایم، می توانیم با 
معذرت خواهی جلوی دلخوری بیشتر را بگیریم. 
اما همیشه هم این راه جواب نمی دهد. اگر طرف 
مقابل عصبانی اســت یا دچار هیجان شده، باید 
کمی صبر کنیم تا اوضاع آرام شــود. برای اینکه 
معذرت خواهــی اثرگذار باشــد، نباید خیلی هم 
معطل کنیم. اگر زمان زیادی از یک ماجرا بگذرد و 
ما برای معذرت خواهی قدم برنداریم، ممکن است 
 طرف مقابل دیگر این فرصت را بــه ما ندهد که 

طلب بخشش کنیم.
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 زده اید یا فالن رفتار را نشان داده اید. گفتن 
اینکه خسته بوده اید یا اعصاب تان از جای دیگری خراب 

بوده، بیمار بوده اید یا دچار سوءتفاهم شده اید و هر 
دلیل دیگری، توجیه محسوب می شود. موقع 

معذرت خواهی نباید حرف یا رفتارتان 
را توجیه کنید یا برای آن دلیل 

بیاورید.

»ببخشید« 
تمام ماجرا نیست

شاید تصور کنیم همین که برای رفع ناراحتی دیگری قدم 
برداشته ایم و معذرت خواهی کرده ایم کافی است و ماجرا تمام شده 

است. اما معذرت خواهی نباید تنها به بیان جمالتی کلیشه ای محدود 
شود بلکه بخش مهمی از پذیرفتن مسئولیت اشتباه، در تالش برای 

جبران اشتباه دیده می شود. هر اشتباهی که در قبال دیگری از ما سر می زند، 
پیامدهایی دارد که ممکن است به چشم خودمان نیاید. در یک معذرت خواهی 
تأثیرگذار، باید به طرف مقابل اعالم کنیم که آماده رسیدگی به این پیامدها 
هستیم و می خواهیم اوضاع را طوری مدیریت کنیم که آثار منفی اشتباه مان 
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 ساده ترین 

راه برای اینکه نشان دهیم عذرخواهی عادت تکراری ما 
نیست، تالش برای عدم تکرار اشتباهات مان 

باشد.

فرصت 
نبخشیدن بده

یک نفر از ما دلخور و ناراحت است، ما هم مسئولیت 
اشتباه مان را پذیرفته ایم و در زمانی مناسب، صادقانه و بدون توجیه 

و دلیل تراشی از او معذرت خواهی می کنیم. تا اینجا ما یک رفتار درست به 
جبران رفتار اشتباه قبلی انجام داده ایم، اما این به معنای آن نیست که طرف 

مقابل باید و باید بالفاصله ما را ببخشد و همه  چیز را از یاد ببرد. ما وظیفه اخالقی 
خود را انجام داده ایم اما باید به طرف مقابل هم فرصت دهیم درباره حرف های 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 باقی بماند. 
گاهی هم این اصرار ممکن است بدتر باعث رنجش مضاعف شود. 

در نهایت اینکه باید قبول کنیم تأثیر منفی بعضی حرف ها 
و رفتارها آنقدر بزرگ است که با معذرت خواهی 

هم از بین نمی رود.

معذرت خواهی مفید است
اگر برای تان سؤال اســت که معذرت خواهی جز رفع کدورت ها، چه فایده های دیگری دارد، بد 
نیست به این نکات هم توجه کنید. معذرت خواهی به دیگران اجازه می دهد بدانند شما موافقید 
که رفتار آسیب زننده خوب نیست و اگر چنین رفتاری از شما سر زده نه از روی باورهای شما، بلکه 
از روی یک اشتباه بوده، بنابراین می توانند در کنارتان احساس امنیت کنند. وقتی عذرخواهی 
می کنید، اعتبار از دســت رفته را پیش طرف مقابل تا حد زیادی دوباره به دست می آورید. ضمن 
اینکه عذرخواهی گاهی کمک می کند روابط شما قوی تر از قبل شوند و بیشتر از قبل مورد احترام 
قرار بگیرید. با معذرت خواهی دیگران متوجه می شوند که شما به یک اشتباه اصرار ندارید و به 
آن افتخار نمی کنید. عذرخواهی می تواند اعتماد دیگران را جلب کند و به آنها نشان دهد که شما 

مسئولیت رفتارهای خود را می پذیرید.

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 قنات آباد تهران بودیم، نزدیک 
میدان اعدام، خانواده ام همه اصالتاً بازاری هستند ولی پدرم وکیل 
بود و به درس و مدرســه اهمیت زیادی مــی داد. حتی آن زمان 
خواهرم مدرســه می رفت اما من از درس خواندن اصاًل خوشم 
نمی آمد و همیشه از مدرســه یک ثلث یک ثلث فرار می کردم و 
می رفتم ســر کار. یک بار مادرم به دایی ام گفت که این مدرسه 
نمی رود، آن بنده خدا هم مرا کشید کنار و گفت اصغر چرا مدرسه 
نمی روی؟ من هم هیچی نداشتم به او بگویم؛ این جوری 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 دایی ام 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 این جوری درس خواندم 

و کاًل 7 کالس مدرسه رفتم و از بچگی جذب کار شدم.«

شروع کامیون سازی قندچی ماجرای جالبی دارد که از 
زبان خودش شنیدنی تر است؛»نماینده بنز آمده بود ایران 
و اعالم کرده بود که می خواهد اینجا خط تولید راه اندازی 
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 کردید، 6 ماه وقت دارید که 
اینجا ماشین تولید کنید وگرنه باید وسایل تان را بردارید و 
از وزارتخانه بروید. این جوری بود که آنها هم دنبال کســی 
می گشــتند که کار را بلد باشــد و آنها هم حمایت کنند تا 
ماشین بسازد؛ من اصاًل تا قبل از آن روز که آقای نیازمند آمد 
گاراژ، او را ندیده بودم.« بعدها نیازمند در خاطراتش قندچی را 
به یک شخصیت در فیلم های وسترن تشبیه کرده بود. او گفته 
بود که قندچی یک عادت همیشگی داشت: »می جنگید.« 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 می شــود. تمام تالشــی که او برای بهبود 
کیفیت قطعات ماک انجام داد باعث شــد کامیون های ماک ساخت 
ایران بهتر از ماک های وارداتی به فروش برســند! چون خیلی خوب 
امتحان پس داده بودند و کسانی که این ماک ها را داشتند آن قدر راضی 
بودند که خود تبدیل به تبلیغ خوبی برای ماک های ما شدند. آنطور 
که خود او می گوید در مجموع قیمت مــاک تولیدی او در اندازه های 
کوچک و بزرگ 100تا 150هزار تومــان بود و با تریلر و تمام قطعات 
جانبی یک ماک ایــران کاوه 300هزار تومان فروخته می شــد؛ 
درحالی که ماک آمریکایی بــدون تریلر حدود 200هزار تومان 
به فروش می رسید. زندگی به کام او پیش می رفت تا جایی که 

بیش از 2هزار نیروی کار داشت.

قندچی از کودکی به عنوان کارگر در تعدادی از نخستین گاراژهای تعمیر اتومبیل ایران 
کار کرده بود. یکی از این کارگاه ها به مستشــاران آلمانی تعلق داشــته و او توانسته بود 
از تکنسین ها و مهندســان آلمانی در ایران، فنون بســیاری را در زمینه خودرو و صنعت 
حمل ونقل بیاموزد. او در این باره گفته اســت: »چون بچه زرنــگ و عالقه مندی بودم، از 
استادکارها خیلی یاد گرفتم و چشم و گوشم به کار باز شد، آنجا انواع تعمیرات انجام می شد، 
موتورهای آسیاب، لکوموتیو و... چون تعمیرگاه بزرگ و استادکارهای حرفه ای آن زمان 
در کشور نداشتیم، خیلی کار برای آن مجموعه می آوردند.« او خیلی زود توانست با همت 
و تالش، صاحبکار خود شود؛ »از 16 سالگی برای خودم دکانی باز کردم در اندازه 3متر در 
2متر و بعد یواش یواش محل کارم را توسعه دادم به 15متر و 30متر و 100متر و 500متر 
تا به 250 هزار مترمربع رسید... هوا روشن می شد کار را شروع می کردم و با عشق و عالقه تا 

دیروقت کار می کردم و فقط به فکر پیشرفت بودم، فقط کار، کار و کار... .«

مردی که به پدر کامیون ســازی ایران معروف اســت، در 
خاطراتش از زمان جنگ تحمیلی گفته: »از جبهه ها خبر 
می رســید کامیون ها زمینگیر شــده اند و باید کاری کرد. 
گفتند نیروی زمینی عراق در حال پیشروی است ولی ما 
»تانک بر« نداریم تا تانک های ارتــش را به منطقه ببرند. 
چون آمار ماشین های سنگین تانکربر را داشتم گفتم شما 
560تانک بر دارید؛ گفتند اینها همه خوابیده است و کار 
نمی کند، گفتم من راه شان می اندازم اما برای تعمیر و راه اندازی تانک برها 
قطعه هم الزم بود. برای حل این مشکل بودجه نیاز بود. رفتند و آمدند گفتند بودجه نداریم. گفتم خود 
من بودجه کار را تأمین می کنم. فردا صبح رفتم و ماشین ها را دیدم و کار را شروع کردم و چند ساعتی نگذشت که توانستم 
20، 15ماشین 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 به کار بود. او با قطعات باقی مانده از کامیون های قدیمی خودش 

را سرگرم می کرد.

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

 پدر کامیون سازی ایران
زندگی اصغر قندچی مؤسس کارخانه »ایران کاوه« و از کارآفرینان بزرگ ایران، سرشار از تجربه و آموزش است. مردی که به پدر کامیون سازی ایران 
مشهور است، از یک کارگاه 6متری تعمیر خودروهای سنگین در 16سالگی، به ریاست نخستین کارخانه تریلر و کامیون داخلی رسید، آن هم کارخانه ای 

که خودش ساخته و برای چند هزار نفر شغل ایجاد کرده بود.

جنگ جهانی دوم و کامیون های تعمیری
جنگ جهانی دوم اگر برای بسیاری چیزی جز ویرانی در پی نداشت اما برای قندچی یک 
فرصت بود. او از باقی مانده های قطعات جنگ جهانی دوم استفاده می کرد تا کامیون های 
ماک را که خراب شده بودند، کامل کند و در این کار از موتورهای انگلیسی کامنز که در 
آن روزگار برای چاه آب استفاده می شد، بهره می برد. در خاطراتش گفته: »یادم هست دو 
تا دالل بودند که برای من از این کشورها جنس ها و قطعات ماشین ها را می آوردند و من 
هم آنها را می خریدم و روی ماشین ها سوار می کردم. ما هم یواش یواش با همان قطعات، 

ماشین جمع کردیم و مدتی هم نگذشــت که این خودروهایی که از جنگ جهانی باقی مانده بود 
سر از خرمشهر درآورد و به سمت تهران سرازیر شد و ما با کمک این خودروها و قطعاتی که می آوردند، هر روز ماشین های بیشتری 

را جمع می کردیم و این جوری 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 می شناختم، بعضی از قطعات را می ساختم یا کیفیت آنها را ارتقا می دادم. تا جایی که اسم گاراژم پیچید 
و هر چی ماشین سنگین تصادفی و چپ کرده بود، می آوردند پیش خودم؛ ما هم مثل پینه دوز، همه چیز را وصله پینه می کردیم تا ماشین درست شود. 

اول کار هرچیزی را کپی می کردم و می ساختم ولی کم کم می فهمیدم همه چیز را می شود درست کرد. مثاًل قطعات زیربندی ماک را تغییر می دادم.«
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از استثمار تا آزادی

سرزمین قهوه

بهشت قاچاقچیان

زادگاه مارکز

از کلمبیا یکی از اسرارآمیزترین کشورهای آمریکای جنوبی 
چه می دانید

سرزمین قهوه در 
همسایگی آمازون

11سفارت خانه

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 قهوه های دنیا را دارد، شادی و پایکوبی در آن نوعی سبک زندگی به شمار می آید، تیم ملی فوتبالش 
شبیه ترین تیم به برزیل است و برای کتابخوان هایی که دل در گرو آثار گابریل گارسیا مارکز دارند یک کشور 
خاص و محبوب محسوب می شود. اگر وجود رشته کوه های آند، دشت های گرم و مرطوب اطراف رود آمازون و 
انبوه بناهای تاریخی و جاذبه های طبیعی را به این مزیت ها اضافه کنیم آن موقع معلوم می شود که چرا کلمبیا 
همواره به عنوان یکی از زیباترین و در عین حال پرسر و صداترین کشورهای آمریکای جنوبی شناخته می شود.

بسته پيشنهادي

  گزارش یک آدم ربایی
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 گزارش پردازی ویژگی برجسته 
این کتاب خواندنی اســت. مارکز 
در این کتاب بیــش از هر چیز به 
برخورد میلیتاریسم یا نظامی گری 
با شبکه آزاد اطالعات و جلوگیری 
از درز هر خبری کــه می تواند در 
جهان آزاد برای دیکتاتورها تبعاتی 
داشته باشد، اشاره می کند. طبق 
یک برنامه ریزی قبلی 10نفر با هم 
ربوده می شوند و مارکز از گفت وگو 
با افراد درگیر در ماجرا این رمان- 
گــزارش را تهیه می کنــد. کتاب 
»گزارش یــک آدم ربایی« بیش از 
هر چیز حقایــق تکان دهنده ای از 
تالش برای سانسور پرده بر می دارد 

و برای همه اثری خواندنی است.

کتاب

  کوکو
این انیمیشن را همه باید ببینند؛ 
آن هــم به خاطر پیام سیاســی 
که به آمریــکا و جهــان مخابره 
می کنــد. انیمیشــن »کوکو« در 
بهترین زمان ممکن ساخته شده 
و به نمایش درآمــد؛ وقتی دونالد 
ترامپ مذبوحانــه تالش می کرد 
بین آمریکا و مکزیک دیوار بکشد. 
کمپانی دیزنی و پیکسار با ساخت 
این فیلم به اتحــاد فرهنگ ها و از 
بین بــردن شــکاف فرهنگی بین 
مکزیک و آمریــکا تأکید کردند. 
کوکو، داستان پسر 12ساله ای به 
نام میــگل را روایت می کند که به 
موسیقی عالقه دارد و خانواده اش 
آن را نسل به نسل ممنوع کرده اند. 
او آرزو دارد ماننــد هنرمنــد و 
الگویش یعنی ارنســتو دال کروز 
به یــک نوازنده حرفــه ای تبدیل 
شود. این انیمیشــن در نودمین 
دوره جوایز اســکار جایزه بهترین 
انیمیشن و بهترین ترانه را به خود 

اختصاص داد.

انیمیشن

پنجشنبه
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مستند

  غذای خیابانی؛ آمریکای التین
ایــن مســتند ســریالی کــه در 
سال 2019توســط دیویــد گلب و 
برایان مگین ساخته شده، مخاطب 
را بــه پرطراوت تریــن شــهرهای 
آمریکای جنوبی می برد تا با فرهنگ 
غنی غذاهای خیابانی و دستفروش ها 
در این قاره آشــنا کند. این مستند 
محصول کشــور آمریــکا و در ژانر 
مستند اجتماعی است که دیدن آن 
به عالقه مندان فرهنگ کشورهای 
مختلــف و طرفــداران برنامه های 
آشپزی توصیه شده اســت. در این 
مستند خواهید دید که آشپزی در 
بســیاری از جوامع نه به عنوان 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 می شود.

بهنام سلطانی

آنطور که در تاریخ پیدایش قاره آمریــکای جنوبی آمده، حدود 
10هزار سال قبل از میالد مسیح، شکارچی ها در شهر بوگوتا که 
امروزه پایتخت کلمبیاست زندگی می کردند. آنها به سبک زندگی 
مردمان آن دوره، شکارشــان را با کاالهای دیگر تهاتر می کردند 
و در حوالی رودخانه مگدالنا همزیســتی مسالمت آمیزی 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 جســت وجوگران اسپانیایی 
در ســال 1500میالدی، نخستین جســت وجوها را در ناحیه 
 ساحلی کارائیب انجام دادند اما سفر »واســکو نونز دی بلبوآ«، 
جهانگرد مشهور اسپانیایی در سال 1508 تاریخی 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 اسپانیایی ها 

به بسیاری از کشورهای آمریکای جنوبی ازجمله پرو، شیلی 
و کلمبیا باز شد. البته حکومت استعماری اسپانیا محصولی 

جز بیماری، قحطی و جنگ و خونریــزی در آمریکای جنوبی 
درو نکرد و در ابتدای قرن 16میــالدی هم تصمیم گرفت برای 
بهبود بخشیدن به اوضاع، برده ها را از آفریقا به سمت آمریکای 
جنوبی ازجمله کلمبیا گسیل کند. از همان سال ها شورش های 
ضد اسپانیایی ها شکل گرفت که عمدتا شکست می خورد و توان 
تغییر اوضاع را نداشت تا اینکه شورش عظیمی به رهبری سیمون 
بولیوار در کلمبیا به راه افتاد. شــورش علیه استعمار اسپانیا در 
سال 1810و 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 سال 1886به شکل گیری کشوری مستقل 
به نام جمهوری کلمبیا  منجر شد. جالب است که نام این کشور از 
نام یکی از کاشفان سرزمین های ناشناخته یعنی کریستف کلمب 
گرفته شده و فرانسیسکو میراندای، شورشی ونزوئالیی آن را برای 

مستعمرات اسپانیا و پرتغال به کار برد.

شادترین مردم دنیا

کلمبیــا حــاال چهارمیــن کشــور بزرگ 
آمریکای جنوبی اســت کــه یک میلیون و 
141هزار کیلومترمربع مســاحت و حدود 
51میلیون نفر جمعیت دارد. وقوع جنگ های 
چریکی و شــورش های گاه و بی گاه در این 
کشور یک اتفاق عادی است و جالب اینکه 
در چنین اوضــاع و احوالی، کلمبیایی ها در 
فهرســت شــادترین مردم دنیا قرار دارند. 
آنها همیشه آواز می خوانند، لباس های شاد 
می پوشند و شادی و پایکوبی را به بخشی از 
زندگی روزمره شان بدل کرده اند. پایکوبی و 
شادی در کشورهای آمریکای جنوبی یک 
سبک زندگی است اما در کلمبیا بیش از سایر 
کشــورهای این قاره جدی گرفته می شود. 
یکی از ســنت های مردم کلمبیا این است 
که هنگام کادو دادن به یکدیگر با موسیقی 
سنتی پایکوبی می کنند و شادی و پایکوبی 
در هیچ کدام از کشورهای دنیا این چنین با 

فرهنگ عمومی مردم عجین نیست.

کلمبیا یکی از بزرگ ترین تولید کنندگان قهوه است و 10درصد قهوه دنیا در این 
کشور تولید می شود. طرفداران این نوشیدنی داغ خوب می دانند که مرغوب ترین 
قهوه عربیکا را کلمبیا دارد. البته حرفه ای ها برای اسپرسو نظرشان روی قهوه های 
کلمبیا متمرکز شده است. این محصول در ارتفاع 1200تا 2هزار متری مناطق 
کوهستانی کشت می شود و کلمبیا هر سال از محل صادرات این محصول 2میلیارد 
دالر ســود می برد. طعم و عطر قهوه کلمبیا شبیه عطر گل، میوه های استوایی، 
توت های قرمز، سیب و رایحه آن مثل میوه ها، مرکبات و برخی ادویه هاست؛ چون 
این محصول در مناطق مختلف و در شرایط آب و هوایی متنوعی کشت می شود. 
مدلین، آرمنیا و منیزالس، 3نوع از مرغوب ترین انواع قهوه کلمبیاست که با اسم 
محل رویش شان نامگذاری شده اند. بزرگ ترین مزرعه کشت قهوه در کلمبیا هم 
در منطقه ای به نام مدلین با مساحت 14هزار کیلومترمربع واقع شده که به عنوان 
قطب کشت قهوه کلمبیا شناخته می شود. کلمبیا به لحاظ کیفیت و حجم تولید 
قهوه، رتبه سوم دنیا را دارد و عده ای این کشور را با لقب سرزمین قهوه می شناسند. 

بنا براین قهوه در این کشور یک محصول استراتژیک است.

درگیری ها با نیروهای شبه نظامی گروه فارک یا همان نیروهای مسلح انقالبی 
کلمبیا، قاچاق مواد مخدر و فســاد در شــهرهای کوچک و برخی از شهرهای 
بزرگ کلمبیا با گذشــت زمان به یک خرده فرهنگ در این کشور بدل شده و 
مشهورترین قاچاقچیان دنیا در کلمبیا به ســرمی برند. اوتونیل، معروف ترین 
قاچاقچی مواد مخدر کلمبیا در سال های اخیر بود که بعد از کشته شدن 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 روزنامه هاي مستقل کلمبیا در تحلیلی احتمال داد که عده ای 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 اطالعات، 4نماینده 
مجلس و 4فرماندار با این قاچاقچی همدست بوده اند و گمانه زنی هایی از این 
دست نشــان می دهد کلمبیا تا چه حد در قاچاق مواد مخدر غرق شده است. 
بزرگ ترین کارتل های تولید و قاچاق کوکائین در کلمبیا به ســرمی برند و این 

کشور بزرگ ترین تولیدکننده و صادرکننده کوکائین جهان است.

در هر محفلی اگر درباره کلمبیا صحبت کنند و نامی از گابریل گارسیا مارکز نبرند 
حق مطلب ادا نشده است. مارکز یکی از برترین داستان نویس های تاریخ معاصر است 
که دست بر قضا در ایران طرفداران بی شماری دارد. عالقه مندان به ادبیات در ایران او 
را با کتاب »صد سال تنهایی« شناختند. بهمن فرزانه در سال 1354با ترجمه »صد 
سال تنهایی«، نویسنده بزرگ آمریکای التین را به کتابخوان های ایرانی معرفی 
کرد. این کتاب با استقبال زیادی روبه رو 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 می کنند 
و برخی نویسندگان به تأثیر از سبک »رئالیســم جادویی« منسوب به او کتاب 
می نویسند. میراث مارکز مجموعه بزرگی از کتاب های داستانی و غیرداستانی است 
که افسانه و تاریخ را به هم پیوند داده و به همین دلیل باورپذیر به نظر می رسند. 
بدون شک از گابریل گارسیا مارکز باید به عنوان معروف ترین کلمبیایی جهان نام 
برد؛ نویسنده بزرگی که مرگش دنیا را متأثر کرد و واکنش بزرگ ترین سیاستمداران 
دنیا را هم برانگیخت. ایزابل آلنده، نویسنده اهل شیلی درباره مارکز گفته است: »او 

مهم ترین نویسنده آمریکای جنوبی در سراسر تاریخ بود.«

میراث فرهنگی
خاک سرزمین کلمبیا شرایط فیزیکی متنوعی دارد و از قله های 
بلند و برفی  آند تا دشت های گرم و مرطوب حوضه رود آمازون 
را شامل می شود. بیشتر مردم این کشور در مناطق کوهستانی 
یعنی جایی که بوگوتا پایتخت کلمبیا و سایر شهرهای بزرگ 
آن قرار دارند زندگی می کنند. بوگوتا پایتخت و بزرگ ترین 
شهر کشور کلمبیا، بناهای تاریخی بسیاری دارد و از این نظر 
یکی از مشهورترین شهرهای دنیا به شمار می آید. سانتا کالرا 
یکی از قدیمی ترین کلیســاهای کلمبیا که در قرن هفدهم 
ساخته شده و عملیات ساخت آن نیم قرن به طول انجامیده، 
یکی از همین بناهای تاریخی است. میدان اصلی در قلب شهر 
بوگوتا، پالزاد بولیوار اســت. دورتادور پالزا را ساختمان های 
باســتانی و تاریخی بســیاری ازجمله قصرهایی با ســبک 
نئوکالسیک احاطه کرده است. موزه های بسیاری در بوگوتا 
 وجود دارند که یکی از خارق العاده ترین 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 می داد. این موزه شامل کلکسیونی 
از طالهای نایاب است که برخی از آنها چند قرن قدمت دارند.

آشنایی با خطرناک ترین گروه های مافیایی تاریخ

تبهکار 30میلیارد دالری
همه ما قصه های زیادی در مورد گروه های مخوف تبهکاری و مافیایی شنیده ایم اما بسیاری بر این باورند که این دسته ها صرفا به سریال »خانواده سوپرانو« و فیلم های »پدرخوانده«بازمی گردد 
و گروه های مافیایی و تبهکاری بزرگ و منســجم، دیگر وجود خارجی ندارند. اگر چه با افزایش قدرت دولت های مرکزی و کاهش نفوذ این دســته ها به شــدت از شــمار ســازمان های 
 تبهکاری کاسته شده اما هنوز در گوشــه و کنار جهان برخی از آنها با قدرت به فعالیت های خود ادامه می دهند. نگاهی به چند ســازمان تبهکاری معروف دنیا می اندازیم تا درباره خطرات 

آنها بیشتر بدانیم.

موتورسواران

حتما تاکنون موتورسیکلت های هارلی دیویدسون را دیده اید. در دنیا، خالفکارانی 
را با همین موتورها می شناسند. در انتخابات ســال 2016 آمریکا هم برخی از 
طرفداران ترامپ از این دســت موتورها داشــتند. این گروه های تبهکاری در 
کشورهای مختلف پخش شده اند؛ از آمریکا تا آلمان و حتی تایلند. اولین بار هم در 
سال 1948میالدی بود که توسط خانواده بیشاپ در آمریکا و از نتیجه ادغام چند 
مرکز موتورسیکلت سواری کارشان را شروع کردند. مواد مخدر توزیع می کنند 
و دستی هم در قاچاق انســان و زورگیری و... دارند. کسانی که می خواهند در 
باند موتورسیکلت سواران سرخ و ســفید عضو شوند، باید گواهی معتبر موتور، 

یک دستگاه از این موتورها با ظرفیت باال و قیافه ای خشن داشته باشند.

خشونت روی موتور

کارتل مدلین

برای اینکه اهمیت بزرگ ترین کارتل کوکائین تاریخ را درک کنید، باید 
بدانید که »پابلو امیلیو اســکوبار گاویریا« یا همان »اسکوبار« معروف، 
رئیس این باند مخوف بوده؛ باندی کــه یک تنه کلمبیا و آمریکای التین 
را به هم ریخته بود. می گویند ثروت اســکوبار در زمان اوج فعالیتش به 
30میلیارد دالر هم رســیده بود و در سال 1980چیزی حدود 80درصد 
کوکائین قاچاق شده به آمریکا را تأمین می کرد. او را در کلمبیا به نام های 
پدرخوانده، رئیس، لرد و رابین هود هم می شناختند. به دلیل تالش برای 
کمک به نیازمندان برخی دوستش داشتند. این مافیا با قتل اسکوبار، دیگر 

وجود ندارد اما همیشه جزو سازمان های معروف تبهکاری ذکر می شود.

مرد 30میلیارد دالری

یاکوزاها

این سازمان های تبهکاری هم از شهرت خاصی در دنیا برخوردارند. آنها در 
ژاپن متولد شده اند اما ممکن است عرصه فعالیت شان به کشورهای دیگر 
جنوب شرقی آسیا هم گسترش پیدا کند. یاکوزاها را غالبا با انگشت های 
کوچک قطع شده و خالکوبی هایشان می شناسند. این انگشت ها به دلیل 
عذرخواهی بابت اشتباهی که صورت گرفته، قطع می شود. خالکوبی ها هم 
نشانه ای از خشونت و مردانگی این گروه های تبهکار است. گفته می شود 
که پیشینه این سازمان های تبهکاری به قرن هفدهم میالدی بازمی گردد و 
غالبا در زمینه مواد مخدر فعالیت می کنند. گاهی درگیری درونی یاکوزاها 
باعث می شود تا برخی از خیابان های ژاپن، عرصه تقابل مسلحانه آنها شود.

خالفکاران ژاپنی

سیسیل

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

گروه تبهکاری، خانوادگی بودن آن است.

پدرخوانده واقعی

کریپس و بالدز

از دیگر ســازمان های تبهکاری معروف جهان، باید به سازمان کریپس 
اشــاره کرد. این گروه نیم قرن پیش در لس آنجلس و توســط ریموند 
واشینگتن و اســتنلی ویلیامز شــکل گرفت. آنها را خشن ترین مافیای 
خیابانی ینگه دنیا می دانند. می گویند نزدیــک به 40هزار نفر عضو آن 
هستند. رنگ رسمی لباس شان، آبی اســت که البته امروزه برای اینکه 
تحت تعقیب پلیس قرار نگیرند این لباس ها را نمی پوشــند. آدم ربایی و 
کشتن اعضای مافیاهای دیگر، آن هم به طرز فجیع از فعالیت های این 
گروه اســت. رقیب این گروه در خیابان های آمریکا را بالدز می دانند و 
سال هاست رقابت خیابانی این گروه های تبهکاری در آمریکا ادامه دارد.

جنایت از نوع 
آمریکایی

آل کاپون

خالفکاری به نام آل کاپون آنقدر شــهرت دارد که ماهیت گــروه تبهکاری را 
تحت تأثیر نام خودش قرار داده است. او نماد خالفکاری لجام گسیخته در آمریکای 
دهه های 20و 30بود. در ابتدای شروع به کارش، صورت او توسط یک تبهکار دیگر 
در یک درگیری زخمی شد و برای همیشه عنوان صورت زخمی برایش باقی ماند. 
آل کاپون را به مواردی چون فرار مالیاتی، مدیریت باند آدم کشی، تجارت اسلحه 
و قاچاق موادمخدر متهم کرده اند. شهرت او را در آمریکا، همپای پابلو اسکوبار 
در آمریکای جنوبی بود. اصالت این گانگستر آمریکایی به ایتالیا باز می گشت. او 
مدت ها در فهرست سیاه پلیس آمریکا بود و صحنه درگیری او و پلیس، هنوز از 

صحنه های ماندگار نیویورک دهه30محسوب می شود.

معروف ترین تبهکار

لس زتا

تصور کنید که ژنرال ها و نظامیان بازنشسته یک کشور، تصمیم بگیرند 
یک گروه تبهکاری تشکیل بدهند. آن وقت است که یک باند خالفکاری 
به اسم لس زتا در مکزیک شــکل می گیرد. نشــانه این گروه تبهکاری 
هم این اســت که عالقه شــدیدی دارند تا به صورت رسمی، خالف ها و 
تبهکاری یشان را در روز روشن انجام دهند تا نشان دهند چقدر شجاعت 
دارند. این مافیــا، غالبا درگیر قاچاق اســلحه، موادمخدر و فحشــا در 
دنیاست. زمان شکل گیری این باند 26سال قبل بوده است. گفته می شود 
که 10هزار نفر عضو این مافیا هستند و اعضای آن از دستگیری و شکنجه 

اعضای مافیاهای رقیب به شدت لذت می برند.

تبهکاران بازنشسته

آپاچی ها

اگر بخواهیم از دیگر گروه های تبهکار معروفی که امروزه خبری از آنها نیست 
نام ببریم باید به گروه آپاچی ها اشاره کنیم. آنها در اوایل قرن نوزدهم میالدی 
در فرانســه متولد شــدند. به قدری در ارتکاب به جنایت  خشونت به خرج 
می دادند که عمال آنها را شبیه اقوام آپاچی در آمریکای شمالی می دانستند؛ 
سریع و خشن و بی باک. اعضای این گروه مافیایی، لباس ها و پوشش خاصی 
داشتند و حتی برای خودشان یک نوع از ورزش های رزمی را هم ساخته بودند 
تا موقع درگیری ها استفاده کنند. این تبهکاران البته سالح های دیگری هم 
داشتند؛ ازجمله سالحی گرم که هم نوعی هفت تیر بود، هم نوعی چاقو و هم 

وقتی جمع می شد، تبدیل به نوعی پنجه بوکس می شد.

پاریس نشین ها
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برای راه اندازی کسب وکارهای خانگی و افزایش درآمد چه کارهایی باید انجام داد

8 روش برای افزایش درآمدهای خانگی
چند سالی می شود که کســب وکارهای خانگی به خوبی رونق گرفته اند و هر 
روز بر تعداد افرادی که به این ســمت ســوق پیدا می کنند افزوده می شود؛ 
کســب وکارهایی که می توانند باعث موفقیت افراد شــوند و آنها را به ثروت 
برسانند و غالبا از دردسرهای کسب وکارهای عادی نیز جدا هســتند. اما این موفقیت زمانی حاصل 
می شود که برای رشد این کسب وکارهای خانگی، نکات و ترفندهایی رعایت شود. در ادامه این مطلب 

8نکته و فرمول مهم موفقیت در کسب وکار خانگی را توضیح داده ایم.

 دیدار با کارآفرین نمونه ای که برای 250نفر شغل ايجاد كرده
و طرفدار تولید وطنی است

مردم به ساخت ایران 
اعتماد دارند

در شرایطی که تا همین چند سال پیش بازار لباس های ورزشی تیم ها، اغلب 
در اختیار برند های مختلف خارجی بود، طی ســال های اخیر شــرکت ها و 
تولیدی های ایرانی با ارائه محصوالت خوب و باکیفیت به مرور زمان توانسته اند 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 سال های اخیر تولیدات آن را بر تن تیم های 
باشگاهی و ملی ایرانی دیده ایم و آخرین مورد آن هم باشگاه استقالل است، یکی از کارآفرینان نمونه 
کشور محسوب می شود. این کارآفرین وارد این حرفه و صنعت پوشاک شد و کار را از صفر شروع کرد 
و بدون هیچ گونه انتفاع و کمک دولتی امروز یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان البسه ورزشی ایرانی 
محسوب می شود که به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای حدود 500نفر شغل و درآمد ایجاد کرده 
است. خودش می گوید در شرایطی که استخوان تولیدکنندگان زیر انواع فشارهای اقتصادی خرد 
شده است، تنها دلخوشی اش دعای خیر همین کارکنان و خانواده هایی است که از کنار این کار نان 

برسر سفره هایشان می رود.

بسته پيشنهادي

سعیده مرادی

  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 ایده های خود 
موفق بــه خلق برنــدی قدرتمند 
شده اند. این مستند مصاحبه هایی 
 بــا صاحبــان وب ســایت های

Dropbox، Soundcloud  انجــام 
داده است. صاحبان این وب سایت ها 
جوانان آمریکایی هستند که با ذهن 
خالق خود توانســته اند ســایتی 
پر بازدیــد را مدیریــت کنند و به 
موفقیت چشمگیری دست یابند. 
این مستند شما را ترغیب می کند 
تا ایده هایی 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 پرداخته اند.

مستند

Suits  
کــت و شــلواری ها یک ســریال 
در  آمریکایــی  تلویزیونــی 
134قســمت اســت که توسط 
و در  آرون کــورش ســاخته 
سال 2011منتشر شــد. داستان 
این ســریال درباره یک دانشجوی 
با استعداد دانشــگاه هاروارد است. 
مایک راس جوانی نابغه اســت که 
از دانشگاه اخراج شــده و روزگار 
خود را با فروش مواد می گذراند و 
ناگهان در یکی از معامله های خود 
هنگامی که از دست پلیس در حال 
فرار است، خود را در میان مصاحبه 
اســتخدام برای گرفتن یک شغل 
می بیند، آن شــغل چیزی نیست 
جز دســتیاری یکی از بزرگ ترین 
وکالی آمریکا هاروی اســپکتر. با 
اینکه مایک هیچ تحصیالتی ندارد 
اما با نبوغ فوق العــاده اش هاروی 
را مجبور به انتخاب خود می کند. 
در این سریال دو شخصیت اصلی، 
یعنی هاروی و مایک، درس هایی 
درباره اعتماد به نفس و شجاعت به 

بینندگان می دهند.

سریال

   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 سال 2016ساخته 
شــد. زوتوپیا در واقــع پایتخت 
دنیایــی اســت کــه در آن تمام 
حیوانات همانند انسان های متمدن 
می توانند زندگی کنند. داســتان 
ماجرای انیمیشن زوتوپیا نیز درباره 
خرگوشی زرنگ و چابک است که 
از کودکی آرزو داشــت تــا بتواند 
به عنوان نخســتین خرگوش در 
اداره پلیس زوتوپیا مشغول به کار 
شــود و به تازگی نیز به آرزویش 
رسیده، اما رئیس پلیس بوگو به او 
وظیفه ای خسته کننده سپرده تا او 
را از خطر دور نگه دارد. پس از اینکه 
جودی یک روباه مکار به نام نیک را 
مالقات می کند و از سوی دیگر باید 
به دنبال فردی گمشده در زوتوپیا 
بگردد، داستان های هیجان انگیزی 

برایش به وجود می آید.

انیمیشن

پنجشنبه
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     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 
لباس های ورزشی رفته ایم و اکنون حدود 15سال است که در 
این زمینه فعالیت داریم. هم اکنون نیز لباس بیشتر رشته های 
ورزشی از فوتبال گرفته تا کشــتی، والیبال، بسکتبال، شنا 
و دوچرخه ســواری، هندبال و... را تولید می کنیم. معموال 
کسب وکار 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 تکه تکه شده بود و فروشگاه 
و تولیدی و هرکدام از قســمت ها در یک جــا بود و تصمیم 
داشتیم آنها را تجمیع کنیم. اینگونه شد که به وردآورد و غرب 
تهران آمدیم و فروشگاه مان را در این محدوده افتتاح کردیم 
تا مردم منطقه به ویژه اهالی وردآورد و محله ها و شهرک های 
اطراف بتوانند محصوالت مان را به شکل مستقیم و بی واسطه 

خریداری کنند.

    برای چند نفر اشتغالزایی کرده اید؟
در مجموعه ما بیش از 250نفر به صورت 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 می دهند. شــکر خدا 
از کنار این تولیدی برای افراد زیادی شــغل ایجاد شــده 
است که این بزرگ ترین دلخوشــی و تنها انگیزه من برای 
ادامه دادن کار در این شرایط بد و ســخت اقتصادی است 
که اســتخوان تولید کنندگان دارد زیر فشار خرد می شود. 
دنبال القــاب و عناوینی مثــل کارآفرین نیســتم تا مورد 
تقدیر قرار بگیرم. باالترین و بهترین پاداش برای من دعای 
خیر این خانواده هاســت. اگر به خاطر آنها نبود خیلی وقت 
پیش پول و ســرمایه ام را از تولید خارج می کردم و سمت 
داللی و بــورس می بردم تــا چند برابر درآمد بی دردســر 
داشــته باشــم اما نانی که از کنار این تولیدی ســر سفره 
 مردم می رود برایم بیشــتر ارزش داشــته و برکت خاص 

خودش را دارد.

    آیا مســئوالن از تولیدکنندگان حمایت 
می کنند یا نه؟ و آیا شــما برای فعالیت خود 
تاکنون کمکی از نهادهــای دولتی دریافت 

کرده اید؟
متأسفانه یا خوشبختانه تا به امروز که به این مرحله از کار 
رســیده ام 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 سختی های بسیاری کشــیده ام و هنوز هم 
سختی ها وجود دارند. شرایط اقتصادی و فعالیت در جامعه 
بسیار بد است و مردم فشارهای زیادی را تحمل می کنند. 
متأســفانه در کشــور بیشــترین مالیات را از بخش تولید 
می گیرند. هنوز قوانین بیمه را برای تولید کننده تســهیل 
نکرده اند. هنوز بــه تولید کننده وام کم بهره و بی دردســر 
داده نمی شود. من در این شرایط هم تا آنجا که بتوانم کار 
و نیروی کارم را حفظ می کنــم، اما خیلی از تولید کننده ها 
هستند که به خاطر این موانع و مشکالت کارشان را تعطیل 
کرده انــد یا تعدیل نیرو داشــته اند. اگر دولــت نخواهد از 
تولید حمایت عملی کند و همچنان شــعارمحور باشــیم 
بســیاری از کســب وکارها از بین خواهد رفت درحالی که 
 با حمایت می شــود باعث افزایش تولیــد و در نتیجه کار 

و اشتغال شد.

    به نظر شــما تولیدات داخلی می توانند 
 با محصــوالت مشــابه خارجــی رقابت 

کنند؟
به نظر مــن رقابت باید در هر کاری وجود داشــته باشــد. 
اگر رقابت در جامعه ای وجود نداشــته باشــد، آن جامعه 
مانند یک برکه راکد خواهد شــد که نمی تواند پیشــرفت 
کند. خوشبختانه در سال های گذشــته محصوالت ایرانی 
توانسته اند خوب ظاهر شوند و برندهایی پا به میدان تولید 
گذاشته اند که امروزه به خوبی شناخته شده هستند و مردم 
هم اســتقبال خوبی از آنها دارند. به ویژه با افزایش دالر و 
باالرفتن قیمت ها مردم ترجیــح می دهند 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 می توانند از آنها 

پیشی بگیرند.

    مردم چگونه می توانند از تولیدکنندگان و 
تولیدات داخلی حمایت کنند؟

متأسفانه در ســال های گذشــته بعضی از تولیدات داخلی 
کیفیت و دقت الزم را نداشته اند و همین موضوع باعث شده تا 
ذهنیت مردم نسبت به »ساخت ایران« خراب و منفی شود، اما 
محصوالت خوب ایرانی به خصوص در بخش صنعت پوشاک 

هم کم نداریم. البسه و کیف و کفش های بسیاری از تولیدی ها 
نه فقط از محصوالت متفرقه ای که با برندهای تقلبی و فیک 
به اسم اصل و اورجینال به مردم فروخته می شود بهتر است 
که حتی از تولیدات برندهای معروف و مطرح نیز چیزی کم 
ندارد. این موضوع فقط در مورد تولیدات ورزشی و برندی که 
ما تولید می کنیم نیست و در سایر قسمت ها از مانتو و کت و 
شلوار گرفته تا لباس کودکان و نوجوان هم اینگونه است. مردم 
باید ذهنیت منفی که سال هاست 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 بخش های 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 هم وطن و هم شهری و 
هم محله ای های خودمان کمک می کنیم و باعث می شویم تا 
چراغ خانه آنها روشن بماند. از طرف دیگر به کسانی که کار 
خوب و باکیفیت تولید می کنند انگیــزه می دهیم. از طرف 
دیگر با قیمت این روزهای دالر خریــد برند های اورجینال 
کمتر از 2تا 3میلیون تومان نیست که بسیاری از خانواده ها 
توان پرداخت چنین مبالغی را ندارند. درشرایطی که می شود 
با خرید محصوالت ایرانی همان کیفیت را با هزینه ای بسیار 

کمتر تجربه کرد.

    در این وضعیت بد اقتصادی چه توصیه ای 
برای جوان هایی که می خواهند پا به عرصه 

تولید بگذارند، دارید؟
راه اندازی یک کسب وکار در این شــرایط اقتصادی بسیار 
سخت و دشوار است، اما من معتقدم که با تالش می توان به 
هر جایی رسید و در کار موفق شد. بنابراین من به هرکسی 
که می خواهد وارد عرصه تولید شود تنها توصیه ام داشتن 

پشتکار است.

حامد یزدانی

تحقیق و انتخاب محصولی که همه گیر نشده
در ابتدا باید بدانید قصد فروش چه محصولی را دارید. ورود به 

عرصه ای که دیگران به وفور در آن عرصه قدم گذاشته اند 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 می تواند جزو محصوالت پرفروش باشد، اما عده 

زیادی هم اقدام به فروش آن نکرده اند یا اگر هم عده زیادی فعالیت دارند، شما 
هم به خوبی می توانید در کنار دیگران به رقابت بپردازید. همچنین باید بدانید 
که هدف شما چیست. این موضوع را هیچ گاه 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 کرده و با دیگر فروشندگان رقابت را آغاز کنید، 
قطعا مخاطبان براساس نیاز تعیین شده  خود به صفحه  شما رجوع کرده و از آن 

بهره می گیرند.

داشتن عالقه و نترسیدن از مسیر 
بسیاری از ما نمی  دانیم که به چه چیزی عالقه 

داریم. در این وضعیت، مانند یک کودک گمشده در 
میان کارهای مورد عالقه دیگران سردرگم می  شویم. 

پیدا کردن کار مورد عالقه، مسیری است که باید خودتان آن 
را طی کنید. به یاد داشته باشید که در بیشتر موارد، کار مورد عالقه  تان نزدیک تر 

از چیزی است که فکرش را می  کنید. 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 حساب شده برای 
افزایش سرمایه است و این موفقیت و افزایش سرمایه اتفاق نمی افتد مگر آنکه از 

اشتباه کردن، شکست خوردن و حتی مسخره شدن نترسید. طی مسیر سمج باشید 
و مثل کسی که چیزی برای از دست دادن ندارد، برای رشد خودتان تالش کنید.

فروش محصول در اینترنت و شبکه های اجتماعی
این روزها شبکه های اجتماعی بسیار توسعه یافته و هر روز تعداد 

افرادی که از این شبکه ها استفاده می کنند رو به افزایش است. 
همین امر باعث شده که کسب وکارهای خانگی، تولیدکنندگان 

و تامین کنندگان بتوانند محصوالت خود را از این طریق به 
فروش برسانند. شبکه های اجتماعی به ویژه اینستاگرام می تواند فضای مناسبی 

را برای فروش محصوالت شما ایجاد کند. بنابراین با تولید محتوای مناسب 
درخصوص معرفی محصوالت خود می توانید به راحتی و با هزینه  کم محصول 

خود را به فروش برسانید و به سوددهی باالیی دست پیدا کنید. همچنین 
سایت های فروشگاهی می توانند یکی از بهترین روش ها برای فروش محصوالت 
باشند. شما می توانید با طراحی سایت فروشگاهی خود محصوالت تولیدی خود 

را در آن به فروش برسانید. این سرویس ها در بلندمدت می توانند سودآور باشند و 
این شرایط را مهیا می کنند که با مشتریان خود بدون واسطه در ارتباط باشید.

انتخاب نام مناسب و برندسازی
در مشاغل خانگی و فروش های اینترنتی آنچه در ابتدای امر 

مشتری را جذب خود می کند، استفاده از یک نام و برند مناسب 
برای محصول است. شاید اغلب افراد تصور کنند که برندسازی 
کاری مشکل است و فقط باید برای کاال های لوکس و آنچنانی 

برندسازی کرد، اما این تصور کامال اشتباه است و می توان 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 می خرند و بسیاری از مردم کاال ها 

را صرفا براساس برندشان قضاوت می کنند. بنابراین برای برندسازی باید مطالعات 
گسترده و عمیقی داشته باشید چون ساخت لگو، شعار تبلیغاتی، یک اسم درخور 

برای کسب وکار و... همه به برندسازی و جذب نگاه ها به کسب وکار اینترنتی خانگی 
و سایت شما که در آینده ایجاد خواهید کرد کمک مي کند.

ارائه خدماتی متفاوت از رقیبان
همیشه و در هر زمینه ای باید با دیگران متفاوت بود و همین 
تفاوت هاست که شما را خاص می کند. به عنوان کسی که به 
فکر راه اندازی مشاغل خانگی هستید همیشه باید این سؤال 
در ذهنتان وجود داشته باشد که چرا مشتری محصول ما را 

می خرد؟ 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، روش های گوناگونی وجود دارد. یکی از این روش ها فروش محصوالت 
باکیفیت تر به مشتری است. یا اینکه می توانید محصولتان را با خدمات بهتری 
نظیر سرعت باالتر در اختیار مشتری قرار دهید. یا اینکه بسته بندی متفاوتی را 
برای محصوالت تان درنظر بگیرید. همچنین با ارائه خدمات پس از فروش مناسب 
مانند پس گرفتن محصول درصورت داشتن هر نوع اشکال و... می توانید متفاوت  تر 
از رقیبانتان عمل کنید و یک قدم از آنها جلوتر باشید.

استفاده از تصویرهای مناسب و جذاب
یکی دیگر از راه ها رونق کسب وکارهای خانگی و دیده شدن آن 
تبلیغات است. یکی از راه های تبلیغ کردن رجوع به سایت های 
پر بازدید و تبلیغ محصول خود در این سایت هاست. روش دیگر 
تبلیغ، استفاده از شبکه های اجتماعی است. بدون تردید ایجاد 

تصاویر و ویدئو برای نمایش محصوالت و خدمات می تواند بسیار تأثیرگذار باشد. 
هیچ گاه فراموش نکنید که یک تصویر واضح و باکیفیت می تواند فروش شما را 
دوچندان کند و فاکتور بسیار مهمی در جذب مشتری به حساب می آید. پست های 
اجتماعی که حاوی یک ویژوال بصری هستند بسیار بیشتر از پست هایی که 
فاقد آن هستند، افراد را به خود جذب می کنند. البته باید توجه داشت که تصویر 
انتخابی کامال به فعالیت برندتان مرتبط باشد. می توانید از کسی که در این زمینه 
تخصص کافی دارد به عنوان یکی از اعضای تیم کمک بگیرید.

استفاده از حرفه ای ها برای کار و تبلیغات
معموال در هیچ زمینه ای کار به تنهایی پیش نمی رود و به 
کارگیری تعدادی نیرو به ویژه نیروی مجرب می تواند در 
پیشرفت و توسعه کار بسیار تأثیرگذار باشد. بنابراین نیاز است 
که برای اداره  بهتر شغل مورد نظرتان و فعالیت بیشتر و بهتر 

در شبکه های اجتماعی، افراد مناسب را به عنوان اعضای تیم به کار گیرید. یک 
کارگروهی خوب می تواند بازدهی کار شما را افزایش دهد و شما را به اهدافتان 
نزدیک تر کند. البته تعداد افراد با توجه به وسعت شغل و برند منتخبتان می تواند 
متفاوت باشد. پس از انتخاب نیرو نقش ها و مسئولیت هایشان را مشخص کنید تا 
با توجه به تخصصی که دارند، گوشه ای از کار را بگیرند. باید این نکته را نیز به خاطر 
داشته باشید که هرچه افرادی که انتخاب می کنید، متخصص تر و از انگیزه و 
خالقیت بیشتری برخوردار باشند می توانند در موفقیت شما نقش زیادی داشته 
باشند.

افزایش مهارت ها
راه اندازی یک کسب وکار با سرمایه کم بسیار حساس است 
و نیاز است که در این راه قدم  هایی حساب شده بردارید و 
مهارت هایتان را افزایش دهید. در حقیقت، باال  بردن مهارت ها 
برگ برنده شما در میدان کسب وکار و رقابت به شمار می رود. 

یکی از مهارت هایی که ضرورت دارد روی آن کار کنید افزایش مهارت های مالی ، 
مثل حسابداری یا سرمایه گذاری 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 زمینه های بازاریابی و 
مدیریت هم بخشی جدایی ناپذیر از روند آموزشی شما به شمار می رود چون وقتی 
بتوانید خودتان و سرمایه کنونی تان را مدیریت کنید، در آینده می توانید سکان 
کارمندان و سرمایه انبوه تان را هم در دست بگیرید.
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متأسفانه در سال های گذشته بعضی 
از تولیدات داخلی کیفیت و دقت 
الزم را نداشته اند و همین موضوع 

باعث شده تا ذهنیت مردم نسبت به 
»ساخت ایران« خراب و منفی شود، 

اما محصوالت خوب ایرانی به خصوص 
در بخش صنعت پوشاک هم کم 

نداریم. البسه و کیف و کفش های 
بسیاری از تولیدی ها نه فقط از 

محصوالت متفرقه ای که با برندهای 
تقلبی و فیک به اسم اصل و اورجینال 

به مردم فروخته می شود بهتر است 
که حتی از تولیدات برندهای معروف و 

مطرح نیز چیزی کم ندارد



13کتاب خانه

درباره چاپ یک مجموعه عظیم 

دریافت نخستین دکتری ادبیات فارسی در کشور

نخستین رئیس سازمان لغتنامه دهخدا 

رفتن به کما و درگذشت

آرزویی که برآورده نشد

عبدالرحیم جعفــری در خاطرات خود به مذاکرات اولیه با معین اشــاره 
می کند که قرار بوده این فرهنــگ در یک جلد 1۵۰۰ تا 1۶۰۰ صفحه اي 
چاپ شــود که یک هزار تا یک هزار و 1۰۰ صفحه به لغات و ۵۰۰ تا ۶۰۰ 
صفحه آن برای اعالم اختصاص داده شود. اما اکنون فرهنگ معین شامل 
3 بخش لغات، ترکیبات خارجی و اعالم آن است که هرکدام از این 3 بخش، 
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 نام های مصوب 
فرهنگستان( است. به طور کلی با استفاده از فرهنگ معین می توان به اطالعاتی 
از واژگان و اصطالحات فارسی )ایرانی، عربی، ترکی، مغولی، هندی و واژگان 
زبان های 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.

در سال 131۸ به تهران منتقل شد. حین تصدی معاونت و سپس کفالت اداره دانشسراها در وزارت فرهنگ، برای 
دوره دکتری در ادبیات فارسی در دانشگاه تهران ثبت نام کرد. پس از چندی با حفظ سمت به دبیری دانشکده 
ادبیات منصوب شــد. او در ادامه از پایان نامه دکتری خود با راهنمایی ابراهیم پورداوود با قید »بسیار خوب« 

پذیرفته شد و محمد معین به عنوان نخستین دانش آموخته دوره دکتری ادبیات فارسی در ایران شناخته شد.

از آغاز سال 13۲۵ شمســی که چاپ لغتنامه دهخدا طبق قانون، در مجلس 
شــورای ملی آغاز شــد، معین به همکاری علی اکبر دهخدا برگزیده شد. در 
دی ماه133۴ با موافقت علی اکبر 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 اسفند133۶ سازمان مذکور 
به دانشکده ادبیات دانشگاه تهران انتقال یافت و طبق اساسنامه مصوب شورای 
دانشگاه، ریاست ســازمان لغتنامه به عهده محمد معین گذاشته شد. وی این 

سمت را تا آخرین روزی که دچار سکته شد به عهده داشت.

محمد معین در ۹ آذر 13۴۵ پس از بازگشت از ترکیه، در دفتر گروه زبان و ادبیات 
فارسی سکته کرد و ۵سال آخر زندگی اش را در حالت اغما گذراند. او را برای معالجه 
سال 13۴۶ به کانادا منتقل کردند، ولی چون مراقبت های تیم های پزشکی آنجا 
باعث بهبودی او نشــد دکتر معین به ایران بازگردانده و در بیمارستان فیروزگر 
بستری شد. محمد معین در 13تیر13۵۰ در همان بیمارستان درگذشت و طبق 

وصیتش در آستانه اشرفیه به خاک سپرده شد.

معین با اعتقاد بر اینکه هیچ فرهنگ کاملی کار یک تن نباید و نمی تواند باشد، با همکاری گروهی 
از دوستان فاضل و بالغ بر ۴۰۰دانشجو طی ۲۰سال و با استفاده از 3۰۰هزار فیش کار تنظیم 
فرهنگ را به پیش برد. معین برای بیان بهتر تلفظ ها از حروف التین استفاده کرد. محمد معین 
در پیش گفتار چاپ نخست کتابش تأکید کرده بود که فرهنگ معین وقتی رضایتش را فراهم 
می کند که دست کم 3بار کامال ویرایش شــود، اما عمرش برای پایان یک بار این فرهنگ هم 
کافی نبود. به علت سکته نابهنگام معین، بخش های پایانی از اعالم )نشانه ها( نیمه کاره ماند که 
پس ازآن به دست جعفر شهیدی به فرجام رسید و به آن افزوده شد. فرهنگ معین تنها فرهنگ 
بزرگی است که دوره ۶جلدی آن ارزشمند است؛ چرا که در زمان محمد معین و تصدی نشر 

به دست عبدالرحیم جعفری که بانی مالی این کار بود، تنها همین فرهنگ منتشر شد.

فرهنگ فارسی معین معروف به فرهنگ معین 
یکی از فرهنگ های لغت یک زبانه 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 
سال۱۳۵۱ پس از درگذشت دکتر محمد معین و با کوشش دکتر سیدجعفر شهیدی 
انتشار یافت. فرهنگ فارسی معین در 6مجلد تدوین شده و بارها، در ایران به چاپ 
رسیده است. این روزها پنجاه و یکمین سالروز انتشار این فرهنگ را پیش رو داشتیم 

و همین، بهانه ای شد تا درباره اش بیشتر بگوییم و بنویسیم.

علی خوشتراش/  همشهری آنالین

بسته پيشنهادي

  کتاب های شعر زمان ما
شــعر، تا دهه ۴۰ و حتی ۵۰، هنر 
اول ایرانیان بــود. بعدها که رمان و 
سینما و موســیقی از راه رسیدند، 
البته جایش را به آن رشــته های 
دیگر داد اما هنــوز هم نزد ایرانیان 
ارج و قــرب فراوانی دارد. به همین 
دلیل اســت که کتاب های شــعر، 
یکی از گزینه های همیشگی برای 
مطالعه اند. محمد حقوقی، شاعر و 
منتقد ادبی ایرانی که در ســال۸۸ 
درگذشت، بخشــی از کتاب های 
معتبر حوزه نقد شاعران معاصر را 
چاپ کرده که هنوز هم بی نظیرند. 
او این کتاب ها 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 کتاب ها، 
گزیده ای از اشعار شاعر، روند شعر او 
و بحث های دیگر هستند. طوری که 
هر کسی با مطالعه آنها، به راحتی 
می تواند به نگاه جامعــی از روند و 
سیر آثار ادبی یک شاعر دست یابد.

کتاب

  کافه پیانو 
فرهاد جعفری با نخســتین رمان 
خود، ثابت کرد که نویســنده ای 
کاربلد ظهور کرده اســت. هرچند 
که موضع گیری های سیاســی او، 
بعدها باعث انزوایــش در جامعه 
ادبی شــد. اما اینها هیچ ربطی به 
داستان »کافه پیانو«ی او ندارد. این 
کتاب، نثری ساده دارد و چندان اثر 
پیچیده ای نیســت و راحت خوان 
است. نخســتین چاپ آن هم در 
ســال ۸۶ بود که اتفاق افتاد. این 
داستان، شــخصیت هایی دارد که 
نویســنده و اطرافیان او هستند. 
نویسنده، کافه داری هم می کند و 
در شرف جدا شدن از همسر خود 
اســت. در این میانه، البته اتفاقات 
دیگری هم می افتد؛ ازجمله ورود 
یک خانم دیگر به زندگــی او. اما 
به هم خوردن خط روایت ها، باعث 
می شــود تا گره هــای جالبی در 
داســتان افتاده و خواننده را وادار 

به دنبال کردن کار کند.

کتاب

کتاب

  موج ها 
اگر دوســت دارید کتابی جدی از 
ادبیات بسیار جدی جهان بخوانید، 
چرا ســری بــه رمــان »موج ها« 
نمی زنید؟ در ســخت خوانی این 
رمان همین بس که نویســنده ای 
چــون ویرجینیــا وولــف آن را 
نگاشته؛ نویســنده ای که همیشه 
جزو قله های نویسندگی محسوب 
می شود. این کتاب را مهدی غبرایی 
به فارسی برگردان کرده و البته به 
این منظور، ۴سال نیز وقت صرف 
کرده که نشان می دهد چقدر کار 
سختی بوده. این کتاب، به صورت 
مونولوگ اســت؛ یعنــی ۶راوی و 
شخصیت دارد که در حال روایت 
ذهن خودشــان هســتند و مدام 
مونولوگ یا تک گویــی می کنند. 
غبرایی از قول وولف می گوید: »من 
می خواســتم همه  چیز، همه  چیز، 
همه  چیز را بگویم.« زمان داستان 
در ســال1۹3۰ میالدی می گذرد 
و آن را، یکــی از شــاعرانه ترین 
رمان هایی می دانند کــه تا زمان 

خود وولف خلق شده است.

این جنبه ادبیات مگر چه لطفی دارد؟ فقر را برنمی تافت

ادبیات؛ آیینه یا ذره بین؟

رسالت مقدس

درسی برای نویسندگان امروز ما

کوتاه از چوبک

پنجشنبه
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انسان گاهی متوجه زشتی رفتار و زندگی و اخالق و عادات خود نمی شود تا وقتی 
که تصویری از این موردها را در زندگی ها و انسان های دیگر مشاهده کند. آن وقت 
است که به سختی تکان خورده و می خواهد که به تغییراتی در زندگی اش دست 
بزند. اما غالبا چنین نگاهی نزد مردم وجود ندارد. این جاســت که یک نویسنده 
واقع گرا و البته متعادل، به خوبی می تواند قاعده را تغییر بدهد. او به نوعی می تواند 
به روایت بالزاک، مورخ عادات و اخالق مردم و جامعه خودش باشد. در علم اخالق 
گفته می شود که اخالق به گونه های دستوری و توصیفی تقسیم می شود. در بخش 
دستوری، آنچه »باید« و »نباید« مطرح می شــود؛ به اعتبار و استناد مکتب ها و 
فلسفه های مختلف. اما در اخالق توصیفی، شما عمال اخالقیات جامعه و پیرامون 
خود را توصیف می کنید؛ جنبه ای از اخالق کــه در جامعه کمتر مورد توجه قرار 
گرفته است. این جاست که نقش نویسندگان واقع گرا و صاحب فکر و نگاه به خوبی 
نمود پیدا می کند. آنها راویان اخالقیات ما هســتند و زشتی ها و منفی های ما را، 
به گونه ای پیش روی ما نمایان می سازند که خودمان نیز جا می خوریم. و همین 
»جا خوردن« از وضعیتی که دچارش هســتیم، می تواند منشأ تغییرات فردی و 
جمعی خوبی بشود. و مگر یک نویســنده و یک مکتب ادبی، می تواند برای خود 

مأموریت و رسالتی بیشتر و عمیق تر و مقدس تر از این قائل باشد؟

دهقان معتقد اســت که چوبک حتی برای نویســندگان امروز ما نیز درس ها و 
نکته های فراوانی دارد که می توانند از او بیاموزند؛ »صادق چوبک با نگاهی به شدت 
رئالیستی و واقع گرایانه خودش در زندگی فرودستانه با متن جامعه به جست وجو 
پرداخت و تا آنجا پیش رفت که حتی عنوان کرد »فقــر حتی رویاها را هم از بین 
می برد!« این موضوعی است که امروز ادبیات  داستانی ما، نویسندگان، رمان نویسان 
و داستان کوتاه نویسان و در مجموع جامعه اهل مطالعه ما به آن احتیاج دارد. این 

نوع نگاه امروز ارزشمند است.« 

صــادق چوبک )محمدصــادق چوبین( در 
تیر 1۲۹۵ در بوشهر متولد شد. این نویسنده 
ایرانی، همراه صــادق هدایت و بزرگ علوی 
از پیشــروان داستان نویســی  مدرن ایرانی 
نامیده می شوند. در بوشــهر و شیراز درس 

خواند و دوره کالج آمریکایــی تهران را هم 
گذراند. در ســال131۶ به استخدام وزارت 
فرهنگ درآمد. نخستین مجموعه داستان 
او با نام »خیمه شــب بازی« در سال13۲۴ 
منتشر شد. او نویسنده  ای رئالیست است که 

مشکالت و مسائل زندگی مثل فقر را بی پرده 
به قلم درمی آورد اما بســیاری او را به علت 
همین تندی قلم، نویسنده ای ناتورالیست 
می دانند. صادق چوبک در تیرماه سال13۷۷ 

در برکلی درگذشت.

به بهانه 51ساله شدن فرهنگ معین، نگاهی به زندگی 
نخستین دانش آموخته دکتری ادبیات فارسی انداخته ایم

اربابواژهها

زندگینامه معین
محمد معین در ۹اردیبهشــت1۲۹۷ در رشت به 
دنیا آمد. پدرش شیخ ابوالقاســم از روحانیان شهر 
رشــت بود. او که نخســتین فرزند خانواده بود، در 
۶ ســالگی مادر و پدرش را در فاصله ۵ روز به دلیل 
ابتال به بیماری حصبه کــه در آن دوران در گیالن 
فراگیر شــده بود، از دســت داد و جــد پدری اش 
شیخ محمدتقی معین العلما سرپرستی معین و برادر 
و خواهرش را برعهده گرفت. دکتر معین پیشرفت 

علمی و معنوی خود را مدیون او می دانست.

نبوغ باال و اشتیاق به تحصیل

معین به دلیل استعداد و نبوغ باال دوره ۶ساله ابتدایی را فقط طی ۲سال در دبستان 
اسالمی رشت و دوره اول متوسطه را در »دبیرستان نمره1« رشت به اتمام رساند. 
بعد برای تحصیل در دوره دوم متوسطه به دارالفنون تهران رفت و در رشته ادبی 
فارغ التحصیل شد. در اوان تحصیل در دبیرستان، صرف و نحو عربی و بخشی از 
علوم قدیمه را نزد پدربزرگش نیز فرا گرفت. در سال131۰ در دانشسرای عالی در 
رشته ادبیات و فلسفه علوم تربیتی به تحصیل پرداخت. در سال1313 با نوشتن 

پایان نامه ای 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 ۶ماهه 
دانشکده افسری احتیاط، ۶ ماه اول سال131۴ را به خدمت افسری گذرانید و در 
مهر ماه آن سال به دبیری دبیرستان شاهپور اهواز منصوب شد. پس از 3ماه، به 
ریاست دانشسرای شبانه روزی اهواز  دست یافت و در عین حال عضویت تحقیق 

اوقاف و ریاست پیشاهنگی و تربیت بدنی استان ششم به عهده وی بود.

معین مورد اعتماد همگان بود
فرهنگ دهخدا، بــدون تالش های دکتر 
معین در آن زمان به راحتی قابل انتشــار 
نبــود. تحویــل میلیونــی فیش هــای 
دستنوشته دهخدا به او بی شک به توانایی 
علمی و مورد وثوق بــودن او برمی گردد. 
دکتر معیــن در آن دوره از ســرآمدان 
زبان فارسی به شــمار می آمد و این مورد 
اعتماد بودن تا آن حــد زیاد بود که حتی 
نیما یوشــیج پدر شــعر نوی فارسی هم 
اواخر عمر خود وصیت کرد که »امشــب 
فکر می کردم با این گذران کثیف که من 
داشته امـ  بزرگی که فقیر و ذلیل می شود، 
حقیقتا جای تحسر است. فکر می کردم 
برای دکتر حسین مفتاح چیزی بنویسم 
که وصیتنامه من باشد. به این نحو که بعد 
از من هیچ کس حق دست زدن به آثار مرا 
ندارد به جز دکتر محمد معین، اگر چه 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 پاره های مرا بازدید می کند. 
دکتر محمد معین که هنوز او را ندیده ام 
مثل کسی است که او را دیده ام. اگر شرعا 
می توانم 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 
می کنم که تمام فیش ها 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 واقع گرایی محض یا تخیل گرایی محض؛ حق با کدام است؟

مأموریت مقدس ادبیات
ادبیات قرار اســت آیینه تمام نمای 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 ویژگی های ادبی کجا می رود؟ و اگر 
قرار است یکسره تخیل و مفاهیم انتزاعی و ذهنی و نوعی سانتی مانتالیسم باشد، در این صورت چه رابطه ای می تواند با 
زمان و زمانه خودش داشته باشد؟ همین سؤاالت کوتاه، باعث می شود تا بحث های دنباله داری درباره ادبیات و نوشتن 

و واقع گرایی و رئالیسم و... صورت بگیرد.

با احمد دهقان، درباره صادق چوبک که عاشق ایران بود  

فقر حتی رویاها را از بین می برد
احمد دهقان را اهل ادبیات با رمان »سفر به گرای ۲۷۰درجه« می شناسند؛ رمانی 
که برنده ۲۰سال ادبیات  داستانی شد و تحسین همگان را برانگیخت. ازجمله دیگر 
آثار شاخص او می توان به »من قاتل پسرتان هستم« اشاره کرد. دهقان از چهره های شاخص ادبیات  داستانی بعد از انقالب 
است. او به مناسبت فرارسیدن اواسط تیر ماه، زادروز صادق چوبک، نویسنده ای که سال۱۲۹۵ در بوشهر به دنیا آمد، 

گپ و گفتی در این باره با ما داشته است.

طبیعی است که یک نویسنده صرفا با غرق شــدن در نوشتن و ادبیات، در میان 
چنین سؤاالتی دفن شده و از بین خواهد رفت؛ چرا که نخواهد توانست در نسبتی 
معنادار و فاصله ای 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 نزدیک ترین 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 می خواهد بیان کند، 
دیگران و حتی فرودستان جامعه بهتر و عمیق تر از او می دانند؛ چرا که به نوعی 
شاید تجربه زیسته خودشان باشد. و اینکه نویســنده ای بخواهد تجربه زیسته 

عده ای را به خودشان بنمایاند، چه لطفی دارد؟

دهقان دربــاره رویکرد چوبک به فقــر، چنین نگاهی دارد؛ »نــگاه چوبک با 
نویسندگان هم عصر خودش کامال متفاوت بود. در زمانی که نویسندگان دوران 
چوبک فقر را ارج می نهادند، او با ارتباط با فرودستان جامعه معتقد بود که فقر 
حتی رویاها را هم از بین خواهد برد. صادق چوبک از رمان نویسان پیشرو و مدرن 
کشور است که حدود ۲3ســال پیش در خارج از کشور درگذشت اما به شدت 
عاشق ایران بود. مشهور است که در روزهای آخر عمر صادق چوبک که نابینا 
هم شده بود، هر کس وارد خانه او می شد، از وی می خواست تا غزلی از غزلیات 
حافظ را برایش بخواند و با آن زمزمه می کرد.« وی درباره داستان نویسی چوبک 
نیز چنین اعتقادی دارد: »صادق چوبک انبوهی داستان کوتاه قابل تأمل دارد که 
مهم ترین آنها در ۲مجموعه داستان »خیمه شب بازی« و »انتری که لوطی اش 
مرده بود« چاپ و منتشر شده است. رمان های »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 زبان ها انداخت«.

پس ارزش کار امثال چوبک در کجاســت کــه نمود پیدا 
می کند؟ در اینکه او صرفا یک تصویرپرداز صرف نیســت. 
نویسندگانی از این دســت تصویرهای واقعی را، به گونه ای 
انتخاب و پرداخت و بازنمایی هنری و ادبی می کنند که حتی 
کسانی که تجربه های زیسته ای از این دست داشته و دارند، به 
نکته های خاص تر می رسند و این، همان جادوی ادبیات جدی 
و مؤلف است. نویسندگانی از این دست به خوبی می دانند که 
وفاداری محض به واقع گرایی ادبــی، دردی را دوا نمی کند؛ 
همانطور که وفاداری محض به رمانتیســم و ایده آل گرایی 
هنری و ادبی نیز. آنها می دانند که حتی سبکی چون رئالیسم 
ادبی، به واقع واکنشــی به افراطی گرایی های ســبک های 
رمانتیسم و ایده آل گرایی ادبی بوده و حتی بعدها نیز می تواند 
باشــد. پس به همین دلیل اســت که به جای آیینه بودن، 
ســعی می کنند نوعی ذره بین باشــند؛ یعنی تصویری از 
جامعه و پیرامون خود را انتخاب می کنند و همه  چیز در دل 
همین »انتخاب« و چرایی و چگونگــی و هدف غایی از این 
انتخاب پنهان شده است. و همین چرایی و چگونگی ذره بین 
به دست گرفتن است که یک نویسنده صاحب سبک و نگاه را 

از دیگر نویسندگان معمولی جدا می کند.

همشهری آنالین/ فرشاد شیرزادی

نابغه ای از بوشهر
این نویســنده همچنین نکته های جالبی درباره 
تالش دیگران برای ادامه نگاه و مسیر داستان نویسی 
چوبک نیز مطــرح می کند؛ »صــادق چوبک  زاده 
بوشهر و نماینده خطه جنوب در ادبیات کشورمان 
بود. حتی بسیاری از نویسندگان جنوبی پس از او 
سعی کردند راه او را در ادبیات  داستانی ادامه دهند 
اما آنچه باعث وجه تمایز صادق چوبک و نویسندگان 
همان دوره می شــود، به نوع نــگاه صادق چوبک 
بازمی گردد. همچنین در دوره ای که فقر و فقرگرایی 
از سوی نویسندگان و شــاعران و هنرمندان مدح 
می شد و بسیاری از نویسندگان با همین نوع نگاه 
داستان و رمان می نوشتند و به آنها لقب نویسندگان 
متعهد را می دادند - البته با ایــن توضیح که واژه 
متعهد مربوط به تعاریف همــان دوره بود- صادق 
چوبک سعی کرد در نوشــته هایش چهره پلشت و 

زشت فقر را به نمایش بگذارد.«

آرامگاه دکتر معین در آستانه اشرفیه

دکتر معین
از راست دکتر مجتبی مینوی، دکتر محمد معین و دکتر احسان یار شاطر
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چارلیوکارخانهشکالتسازی
»چارلی و کارخانه شکالت سازی« 
فیلمی به کارگردانــی تیم برتون 
و نویســندگی جان اوت است که 
در ســال 2005ســاخته شد. این 
فیلم درباره کارخانه شکالت سازی 
وانکاســت که شــکالت هایش از 
محبوبیت خاصی برخوردار است، 
اما یــک روز دســتور العمل های 
این شــکالت ها لو رفتــه و دیگر 
شرکت های شکالت ســازی از این 
دســتورالعمل ها بهره می برند. تا 
جایی که باعث افت شرکت وانکا و 
بسته شدن آن می شود. بعد از مدت 
زمانی، صاحب کارخانه وانکا مجدد 
شکالت های خودش را با طعمی بهتر 
و بی نظیرتر عرضه می کند. روزی او 
اعالم می کند کــه 5بلیت طالیی 
در شــکالت هایش پنهــان کرده 
است. هر کســی آنها را پیدا کند، 
به یک تور گردشگری از کارخانه 
دعوت می شود و اینگونه داستان 
به اوج خود می رســد. جانی دپ، 
هلنا بونهام کارتــر، فردی هایمور 
و دیوید کلی از بازیگران این فیلم 

هستند.

فیلم

سرزمینعسل
»ســرزمین عســل« فیلمــی در 
ژانر مســتند به کارگردانــی تامارا 
کوتوســکا و لوبومیر اســتفانو است 
که در سال 2019ســاخته و منتشر 
شد. این مستند درباره زنی زنبوردار 
به نام هاتیــدزه موروتووا اســت که 
به همراه مادرش نظیف، در منطقه ای 
کوهســتانی در مقدونیــه زندگی 
می کند. مستند ســرزمین عسل در 
واقع روایتی از ســبک فراموش شده 
زندگی در گوشه گمنامی از اروپاست 
و همزمان به ویژگی هــای خاص و 
احساسات شخصیت اصلی داستان 
می پردازد. در مستند سرزمین عسل، 
هیچ روایتگری وجــود ندارد و چهره 
بی نقص هاتیدزه برای تعریف کامل 
داستان، به  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 می دهد که مستند 

خوش ساختی هم است.

مستند

رمــانزندگیخصوصییک
سرآشپز

رمــان »زندگــی خصوصی یک 
سرآشپز« اثر نورا افرون است که در 
سال 1983به 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 اندوه بار 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 می کند. در سال 
1986یعنی 3ســال پس از انتشار 
کتاب، مایک نیکولــز کارگردان و 
تهیه کننده 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.

کتاب

پنجشنبه

شماره 169
16  تیر 1401 

آشنایی با چند غذای سبک و خوشمزه که مناسب فصل گرماست

طعم خوب سبزی های تازه
درفصلتابستانخوردنغذاهاوخوراکهایسبککهاغلبازسبزیهایتازهومقویتهیهمیشوندبه
قولمعروفحسابیبهدلمینشیندودراینگرمامیچسبد؛غذاهاییکهدرعینحالکهسبکهستند
ونسبتاًسریعآمادهمیشوند،دارایارزشغذاییزیادیبودهوحسابیمقویهمهستند.درادامهبادستورپختبرخیازاین

غذاهایمناسببرایفصلتابستانآشنامیشویم.

ابتدا پیاز را خاللی خرد کرده و داخل یک تابه سرخ کنید. سپس سیر، فلفل دلمه ای 
قرمز، بادمجان و زردچوبه را به آن اضافه کنید. برای یک دقیقه خوب هم بزنید تا مواد 
کاماًل مخلوط شوند و بعد سس قرمز را اضافه کنید. دوباره مواد را هم زده و در قابلمه را 
ببندید تا با درجه حرارت کم به مدت 15دقیقه بپزد. مرتب یا حداقل تا زمانی که فلفل دلمه ای و بادمجان نرم 
و لطیف شوند، آنها را هم بزنید. در ادامه نخود، عدس، ورقه های فلفل قرمز و کشمش را اضافه کنید. بگذارید 

5دقیقه دیگر بجوشد. مواد را با نمک و فلفل مزه دار کنید. این غذا را همراه با آب آن و کمی گشنیز سرو کنید.

پیازوفلفلدلمهای)هرکدام(:یکعدد
سیر:5عددمتوسطلهشده

بادمجانوفلفلقرمز)هرکدام(:یکعدد
زردچوبه:2قاشقچایخوری

نخودپخته:450گرم

عدسپخته:450گرم
سسگوجهفرنگی:نصففنجان

کشمش:نصففنجان
گشنیزریزشده:یکقاشقسوپخوری
ادویههایتندنمکوفلفل:بهمقدارالزم

مواد الزم

طرز تهیه

خوراک بادمجان و نخود

ابتدا ظرف مناسبی انتخاب کرده و ماست را به همراه خیار 
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 به مدت یک ساعت در بیرون یخچال نگه دارید تا جاافتاده تر 
شود. اگر هنگام خوردن دوست داشتید خنک تر باشد می توانید به مدت نیم ساعت 
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 

می شود و طعم آن را خوشمزه نمی کند.
نکته:هنگاماضافهکردننانخشکمیتوانیدپیازچههایخردشدهراهماضافه

کنیدواجازهدهید10دقیقهنانخشکوپیازچهدرموادبماندوبعدمیلکنید.

در ابتدا نان های فرانسوی را به دونیم تقسیم کرده و آنها را 
در کیسه فریزر قرار  دهید که کمی عرق کرده و نرم شوند تا 
حین رول کردن خرد نشوند. بعد نان ها را مانند ساندویچ از 
سمت کناری آنها تا انتها برش زده و بعد لبه انتهایی شان را بریده و خمیر آن را در 
آورید و نان را به طور کامل باز کنید. سپس چندبار وردنه را روی نان ها 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 خرد شده را روی آن ریخته و از کنار کاماًل رول 
کنید. سپس کمی رول را فشار داده و درون یک کیسه فریزر قرار داده و به مدت 
یکی دو ساعت داخل یخچال بگذارید تا کمی استراحت کند. سپس با یک چاقوی 
تیز آن را به اندازه های دلخواه برش  بزنید. در نهایت رول ها را در ظرف مورد نظرتان 

سرو کرده و با سبزی و تربچه تزئین کنید.

شیر:یکپیمانه
خامه:نصفپیمانه

گردویخردشدهنگینی:10الی12عددکامل
سبزیخشکشاملنعناع،جعفری،ترخون،

مرزهوریحون:2الی3قاشقغذاخوری
سبزیتازه:یکلیوان

پیازچه:2عددخردشده
خیارخردشدهنگینی:4الی5عدد

نمکوفلفل:بهمیزاندلخواه
کشمشپلویی:یکپیمانه

ماست:4پیمانه
دوغیاآب:یکلیتر

مواد الزم

نانفرانسهیانانباگت:بهمیزانالزم
سبزیمعطر:بهمیزانالزم

پنیر:بهمیزانالزم)حدودیکقوطی400گرمیپنیرپاســتوریزهبه
همراهیکقوطی100گرمیپنیرخامهای(

مواد الزم

طرز تهیهطرز تهیه

رولت نان و پنیر و سبزیآب دوغ خیار

در ابتــدا هر دو 
طــرف نان ها 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 نان ها برشــته شــوند. بعد از 
اینکه نان ها برشــته شدند، روی آنها 
برگ های اســفناج، کنگــر فرنگی و 
گوجه فرنگی ها را قرار دهید. سپس 

کمی نمک و فلفل روی مواد بریزید و به مدت 2تا 3دقیقه داخل فر قرار دهید تا کمی پخته و مواد طالیی 
شوند. درصورت تمایل، با سس پیتزا سرو کنید.

نکته:برایمزهدارکــردنکنگرفرنگی،آبیکعددلیموترش،2قاشــقغذاخوریروغنزیتون،
یکقاشقچایخورینمک،یکقاشقچایخوریفلفلسیاه،2حبهسیرخردشدهومغزکنگرفرنگی

راداخلیکظرفترکیبکنیدتاکنگرشمامزهدارشود.

روغنزیتون:3قاشقغذاخوری
برگاسفناجتازه:6پیمانه

پنیرباطعمسیروسبزیجات:170گرم
مغزکنگرفرنگی)مزهدارشده(:350گرم

گوجهفرنگی:یکعدد

نانگندم:4عدد
نمک:یکدومقاشقچایخوری

فلفلسیاه:یکچهارمقاشقچایخوری
سسپیتزا:اختیاری

مواد الزم

طرز تهیه

نان، اسفناج و کنگر فرنگی
ابتدا یک تابه مناسب انتخاب کرده و داخل آن را با کمی روغن زیتون چرب کنید. 
ســپس ژامبون ها را داخل تابه قرار داده تا کمی پخته و برشــته شوند. در ادامه 
ژامبون ها را روی دستمال حوله ای بگذارید تا روغن شان گرفته شود. در این فاصله، 
انگورها را از وسط دو نیم کنید. سپس سرکه، شکر قهوه ای، نمک و فلفل را داخل ظرفی ریخته و به مدت 
30ثانیه حرارت دهید تا گرم شوند. در یک کاسه بزرگ نیز برگ های اسفناج و انگورهای نصف شده 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.

ژامبون:8ورقه
انگور:4پیمانه

سرکهانگور:یکچهارمپیمانه

شکرقهوهای:یکقاشقغذاخوری
نمکوفلفلوگردو:بهمقدارالزم

اسفناجکوچک:6پیمانه

مواد الزم

طرز تهیه

اسفناج، انگور و ژامبون

سعیده مرادی

آبگوشت؛ غذای لذیذ و عزیز ایرانی ها

هرکی نخوره مشغول الذمه است!

آبگوشتیکیازغذاهایلذیذوخوشمزه
ایرانیاســتکهکمترکسیرامیشود
پیداکردکهعالقهمنــدوطرفداراین
خوراکاصیلایرانینباشد.قدیمیهاو
موسپیدکردههابهتروبیشترمیدانندکه
خوردنآبگوشترسمورسوموروشهای
خاصخودشراداردوبهقولمعروفدر
سفرههایایرانیدارایارجوقرباست؛
مثاًلپیازونانسنگکدویارجدانشدنی
آبگوشتهســتند.هرچنددرسالهای
اخیرپایآبگوشــتبهرســتورانهاو
اغذیهفروشــیهایشــیکومدرنو
الکچریهمبازشدهاستامااینغذارا
بیشتردردیزیسراهاوقهوهخانههاسرو
میکردند.درادامهبیشــترباتاریخچه
آبگوشــت،تأثیرآنبرفرهنگوادب
ایرانیهابهویژهاهالیطهرانقدیمآشنا

میشویم.

اینکه بخواهیم از زمان دقیق حضور آبگوشت در میان ایرانیان 
ســخن بگوییم ممکن نیســت، اما قدیمی ترین سندی که 
درباره این غذای اصیل ایرانی وجود دارد، دیوان اطعمه نوشته 

موالنا جمال الدین 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 پخته ام، به خسته دهند/ خورد به روز سیم پاچه چون شکر  

رنجــور« و در جایی دیگر می گوید: »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 می گوید: »غذای عمومی ایرانیان غذایی است از گوشت، سبزی 

و نخود پخته شده که آن را قبل از پلو سرسفره می آورده اند.« 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 می پزند و نخود در آن می ریزند؛ به آن نخودآب یا آبگوشت می گویند. 
آن را با قسمتی از گوشت سر سفره می آورند.«

از قرن 9 تاکنون

از قهوه خانه ها تا حمام و نانوایی ها؛ مکانی برای خوردن دیزی
از گذشته های دور تاکنون قهوه خانه ها محل شناخته شده ای برای خوردن 
آبگوشت بوده اند. حتی اگر پای صحبت قدیمی های تهران هم بنشینیم این 
نکته را تأکید کرده و معتقدند که بهترین دیزی ها نیز متعلق به قهوه خانه های 
اطراف میدان شوش بوده است. البته قدیمی تر از این قهوه خانه ها، دیزی پزها 
بودند که هر روز بســاط دیزی شــان در ورودی دکان به راه بــود. معموالً 
دیزی های سفالی را روی اجاقی که با چوب یا پهن می سوخت، می چیدند و 
آنها را به مدت 16یا 17ساعت بار می گذاشتند. دورتادور این دیزی پزها هم 
سکوهایی وجود داشت که معموالً روی آنها حصیر و گلیم یا نمد می انداختند 
تا مشــتریان روی آنها نشســته و به راحتی دیزی نوش جان کنند. جاهای 

دیگری که دستی در دیزی داشتند و می شد سراغ آبگوشت را از آنها گرفت، 
حمام های عمومی بود. حمامی هــا معموالً دیزی را بر ســر کوره حمام بار 
می گذاشتند و سر ظهر در رختکن حمام، لنگ و سفره ای پهن می کردند و 
همه دورتادور آن با دست مشغول خوردن می شدند. صنف دیگری که از قافله 
پختن دیزی عقب نبود و به قولی دستی در طبخ این غذای خوشمزه داشتند، 
نانوایی های سنگکی بودند. بعضی کاســب ها دیزی خود را سر راه رفتن به 
دکان به دست شاطر می دادند تا کنار تنور بگذارد. همچنین زنان خانه داری 
هم بودند که دیزی آماده را به سنگکی می دادند تا کنار آتشدان بگذارد و سر 

ظهر آن را پس می گرفتند.

یکی از نشانه های اهمیت فراوان و مردمی بودن آبگوشت در فرهنگ ایرانی، ضرب المثل هایی است 
که درباره این غذای خوشمزه وجود دارد؛ ضرب المثل هایی که اغلب همه ما شنیده ایم و برایمان آشنا 
است. به طور مثال از معروف ترین های این ضرب المثل ها می توان به »در دیزی باز است، حیای گربه 
کجا رفته؟« اشاره کرد. یا ضرب المثلی که می گوید »آبگوشت و چای دم کشیده، یعنی همه اسباب 
کار مهیاست«. همچنین ضرب المثل دیگری که می گوید »آبگوشتی را بخور که جلوی توست«، 
به این معنا که به آنچه داری قانع باش. یا ضرب المثل »از تپاله اســت که دیزی به جوش می آید« 
هم اشاره به کار آمدن هر چیز بی مصرف دارد. »اگر گربه توبه کند گوشت دیزی سالم می ماند« که 
اشاره به مزاحم بودن یک عنصر در کار دارد. همچنین از دیگر مثال هایی که با تکیه بر آبگوشت بین 
مردم رواج دارد می توان به »اگر دیزی به سنگ خورد وای به حال دیزی، اگر سنگ به دیزی خورد 
باز هم وای به حال دیزی« که در مورد آدم های همیشــه مظلوم به کار می رود. ضرب المثل از 
نانش پیداست که غذا آبگوشت است، اگر گوشتش نزاره آب گوشتش بسیاره، از 
گوشت ارزان آبگوشت خوب درنمی آید و اگر گوشت نیست آبگوشت که 

هست اشاره کرد.

رد پای آبگوشت در ضرب المثل های ایرانی

باالخره آبگوشت یا دیزی؟
شاید خیلی ها 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 می شود. در لغتنامه دهخدا 
نیز درباره معنی واژه دیزی چنین آمده اســت: »ظرف 
طعام پزی 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 می دهند از دیزی 
برای پخت آبگوشــت اســتفاده کنند و این آبگوشت را 
آبگوشــت واقعی می دانند. یکی از دالیل اهمیت دیزی در 
پخت آبگوشت نیز این است که در دیزی مواد به آرامی و در مدت 
زمان نسبتاً طوالنی پخته می شوند و به این ترتیب غذا عطر و طعم 
ویژه ای پیدا می کند و به اصطالح جا افتاده می شود. دیزی 3نوع دارد، دیزی سنگی، سفالی 

و مسی که دیزی سفالی معموالً رواج بیشتری دارد.

آبگوشت در کنار اصالتی که دارد، خوردنش نیز آداب خاص خود را می طلبد و دانستن این آداب خالی از لطف نیست و باعث می شود تا 
از خوردن این غذای خوشمزه نهایت لذت را ببریم. معموالً با قاشق از دهانه تنگ دیزی نمی توان چیز زیادی را از داخل آن بیرون آورد، 
مگر اینکه دیزی را مقداری کج کنیم که در این صورت به دلیل اینکه دیزی داغ است بی شک دستمان خواهد سوخت. بنابراین باید 
به شیوه ای 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 دیزی های سفالی دو دسته کوچک در دوطرف دارند که در این موقع به کمک مان می آیند. آبگوشت خوردن 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 
ترید کنیم. سپس بهتر است در ظرف محتوی آبگوشت را بست تا ســرد نشود و به خوردن  ترید مشغول شد. پس از اتمام ترید، باید 
مابقی محتوای دیزی را درون همان ظرف ریخته و با گوشتکوب آن را حسابی بکوبیم. میزان کوبیدن باید تا حدی باشد که از تمام 
محتویات درون ظرفتان تنها یک غذای یک رنگ و چسبناک به وجود  آید و سپس این غذای خوشمزه را باید با همراهان همیشگی 

آن یعنی نان سنگک داغ، سبزی خوردن تازه، دوغ اعال و ترشی میل کرد.

آداب آبگوشت خوری



15توپ خانه
خاطره بازی با ناصر ابراهیمی که بیش از نیم قرن در فوتبال 

ایران مربی گری کرده است

مهدی طارمی را در 
بوشهر کشف کردم

بسته پيشنهادي

  دوباره فوتبال
الســاندرو دل پیــرو یکــی از 
تأثیرگذارتریــن فوتبالیســت های 
معاصر بود و به عنــوان یک مهاجم 
خالق در کنار بازیکنانی چون زیدان 
و باجو حضور داشت. دل پیرو همه 
افتخارات را تجربه کرد؛ از قهرمانی 
در لیگ قهرمانان 1996، جام بین 
قاره ای 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 می کند ســایه روشــن های 
زندگی ورزشی اش را برای مخاطب 
شــرح بدهد. او در این کتاب درباره 
تصمیمش برای بازی در ســیدنی 
بعد از وداع بــا یوونتوس صحبت و 
اعتراف می کند با اینکه پیشنهادهاي 
خوبی از ایتالیا و تیم های اروپایی و 
آمریکای جنوبی داشــت به سیدنی 
رفت تا برای آخرین بار یک چالش 

جدی را در فوتبال تجربه کند.

کتاب

  طعم یک رؤیا
کمتر پیــش می آید کــه فیلمی از 
سینمای صربستان در فستیوال های 
بین المللی 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 می گیرند 
رؤیایشان را دنبال کنند؛ رؤیای آنها 
پیوستن به نخستین دوره جام جهانی 
بود که سال 1930در اروگوئه برگزار 
شــد. بازیکنان صرب به این واقعیت 
پی بردند که با صعود به جام جهانی 
مونتــه ویدئو فرصت بدل شــدن به 
قهرمانان ملــی را پیــدا می کنند و 
برای ایــن هــدف می جنگیدند. در 
طول فیلــم، مخاطــب آرام آرام با 
ســتاره های این تیــم، ویژگی ها و 
زندگی شــان آشنا می شــود. فیلم 
طعم یک رؤیا در سال 2010ساخته 
شد و در سال 2012به نمایندگی از 
کشور صربستان، در بخش نامزدی 
بهترین فیلم غیرانگلیســی جایزه 

اسکار حضور یافت.

فیلم

مستند

  دریبل
فوتبال در بسیاری از جوامع پیشرفته 
صرفاً یک ورزش سرگرم کننده نیست؛ 
یعنی روزگاری که عده ای به استادیوم 
می رفتند و برای تیم محبوبشان هورا 
می کشیدند سپری شده و فوتبال به 
یک پدیده اجتماعی بدل شده است. 
مجموعه مستند 10قسمتی »دریبل« 
با چنین دیدگاهی ســاخته شده و از 
زوایای مختلــف اجتماعی، تاریخی، 
فرهنگی و... به بررسی ورزش جذاب 
و پرطرفدار فوتبال می پردازد. دریبل 
به ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، 
اقتصــادی و فرهنگی فوتبــال نگاه 
متفاوتی دارد و این نظریه را زیر ذره بین 
می برد کــه فوتبال در بســیاری از 
معادالت اجتماعی و حتی اقتصادی 
نقش پررنگی ایفا می کند و بی دلیل 
نیست که در کشورهای رو به توسعه 
از آن به عنوان یک صنعت پولساز نام 
می برند. اگر می خواهید فوتبال را از 
زاویه ای متفاوت ببینید تماشای این 

مستند را از دست ندهید.

پنجشنبه

شماره 169
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    آقای ابراهیمی! شما بیش از 5دهه در فوتبال 
ایران مربیگری کرده اید. نخستین بار چه زمانی 

به عنوان 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 1348به عنوان 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 16برد، 2تساوی و بدون باخت قهرمان 
باشگاه های تهران کردم. بعد از این ماجرا بود که آرام آرام به عنوان 
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 3 ماه در کالس های مربیگری فیفا شرکت کردم و نفر 
ششم آسیا شدم. مدرک که گرفتم در سال 1355مربی تیم ملی 
نوجوانان ایران شدم و یک سال بعد به اتفاق الکساندر یاگودیچ 
تیم ملی جوانان را هدایــت می کردیم. در همان گیرودار انقالب 
شد و 3 ماه پس از پیروزی انقالب به اتفاق حسن حبیبی مربی تیم 
ملی بزرگساالن شدیم. بعد از چند ماه 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 می کرد 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 به عنوان سرمربی تیم 
ملی انتخاب شد.

    مربیگری در شــرایط جنگ در آن روزها که 
مردم صلح و آشتی را در زمین فوتبال جست وجو 
می کردند کار مشکلی بود. شاید سخت ترین بخش 
عمر مربیگری شما همان دوره بود، اینطور نیست؟
سخت بود چون امکانات نداشــتیم. وقتی برای نخستن بار در 
کالس های 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 زمین های 
اســتادیوم آزادی را 3روز در هفته به من بدهند و 30عدد توپ 
و لباس فوتبال هم به ما دادند. آن موقع فوتبال به معنای واقعی 
رایگان بود و هیچ پولی بابت اجاره زمین و سایر امکانات از مربی 
نمی گرفتند. استعدادیاب ها در این شــرایط مطلوب کارشان را 
می کردند و اســتعدادها کشف می شــدند. مربیانی مثل رسول 
مددنوعی، اردشــیر الرودی، برادران ابوطالب، ایرج قلیچ خانی 
و... اســتعدادیاب بودند و چه بازیکنانی به فوتبال ایران معرفی 
کردند. آن قدر بازیکن با استعداد 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 به شدت محدود بود.
    یعنی هیچ بازیکنی محصول آکادمی نبود و همه 

توسط استعدادیاب ها کشف می شدند؟
واقعاً همینطور بود. بازیکنانی مثل ناصر حجازی، علی پروین، پرویز 
قلیچ خانی، محمد صادقی، ابراهیم آشتیانی، نصراهلل عبداللهی، 
ایرج دانایی فر، منصور رشیدی و... همه در زمین های خاکی رشد 

کردند و به ستاره های بی چون و چرای فوتبال ایران بدل شدند. 
یک نسل بعد که حشــمت مهاجرانی به همراه حسن حبیبی و 
محمد رنجبر به عنوان مربیان تیم ملی فعالیت می کردند، تعداد 
بازیکنان با استعداد کم شد. می توانم بگویم علی دایی از نسل آخر 
اســتعدادهای ناب فوتبال ایران بود و االن از این بازیکن ها پیدا 
نمی کنید. تا وقتی نسل علی دایی فوتبال بازی می کرد تیم ملی 
خوبی داشتیم و همزمان 2تیم ملی دیگر هم می توانستیم تشکیل 
بدهیم، اما همان موقع هشدار می دادم که نسل بازیکنان بااستعداد 

در حال منقرض شدن است.
    بیشــتر افتخــارات مهم فوتبــال ایران را 
استعدادهای نابی که در محله ها کشف می شدند 
رقم می زدند، مثل قهرمانی در بازی های 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 ملت ها نشده ایم 
و حدود 50سال اســت به المپیک صعود نکرده ایم. چرا؟ چون 
استعدادیابی دیگر اهمیت ندارد. مربیان استعدادیاب وقتی قرار 
باشد ساعتی 2، 3میلیون تومان بابت اجاره زمین فوتبال بدهند 
عطایش را به لقایش می بخشند و می روند. همین االن اگر لژیونرها 
را کنار بگذاریم، بازیکن مطرحی در تیم ملی نمی بینیم. در تیم 
استقالل که قهرمان لیگ شد کدام بازیکن را سراغ دارید که بشود 
به عنوان پدیده معرفی اش کرد؟ همین االن به جز یکی، 2بازیکن 
در پرســپولیس بازیکن تهرانی پیدا نمی کنیــد، درحالی که در 

دهه 60حدود 90درصد بازیکنان این دو تیم تهرانی بودند و مابقی 
خوزستانی. تهران که یک موقعی معدن فوتبالیست های با استعداد 
بود، االن حرفی برای گفتن ندارد؛ چون همه زمین های خاکی به 

برج های بلند مرتبه تبدیل شد.
    حســاب و کتابــش را دارید کــه در عمر 

مربیگری تان 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 نمی شود.
    روال کشف استعدادها چگونه بود؟ واسطه ها 
فوتبالیســت های جوان را معرفی می کردند یا 
خودتان شخصًا به زمین های خاکی می رفتید و 

مسابقات فوتبال را تماشا می کردید؟
یکی از کارهای مهم من این بود که مسابقات آموزشگاهی را به دقت 
تماشا می کردم و مسابقات محالت که در زمین های خاکی برگزار 
می شد را هم از دست نمی دادم. آن موقع بازیکن جوان و بااستعداد 
حکم طال را داشت. وقتی رضا وطنخواه مربی تیم ملی جوانان شد 
به عنوان 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 با استعداد داشــتیم که تیم ملی الف و ب را تشکیل دادیم 

اما االن نمی توانم 5بازیکن را از 4تیم اول لیگ ایران انتخاب کنم!
    از بین انبوه بازیکنانی که به فوتبال ایران تحویل 

دادید به کدام شان افتخار می کنید؟
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.

    خیلی ها علی دایی را کاشــف مهدی طارمی 
می دانند اما با این تعاریف شــما این بازیکن را 

کشف کرده اید...
مهدی طارمی وقتی 17-16ســالش بود در بوشــهر مربیگری 
می کردم و پدرش دســتیار من بود. همان موقع به پدرش گفتم 
این بچه فوتبالیست بزرگی می شود. من فقط تشخیص دادم که 
طارمی فوتبالیست مطرحی می شود. بعدش هم در فوتبال ایران 
درخشید و علی دایی برای پرسپولیس انتخابش کرد و به او میدان 
داد. هیچ مربی ای نمی تواند ادعا کند فالن بازیکن را من ساختم؛ 
ما فقط تشخیص می دهیم که فالن فوتبالیست آینده دارد. ما بنا 

و معمار نیستیم که چیزی را بسازیم.
    فکر می کنید حال فوتبال ایران در مقایسه با 
سال هایی که شما مربیگری می کردید 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 تیم های درجه2آسیا هم نخواهد بود.
    شما به عنوان یکی از باتجربه ترین مربیان ایران 

برای بهبود اوضاع فعلی چه پیشنهادی دارید؟
تا وقتی نظم و ثبــات در فوتبال ایران وجــود ندارد چه کار 
می شود کرد؟ باشگاه پرسپولیس در 43سال 24مدیرعامل و 
استقالل 22مدیرعامل عوض کرده. در این مدت چند رئیس 
فدراسیون داشته ایم؟ حرف های محمد دادکان درباره فوتبال 

را باید با طال نوشت.

نام ناصر ابراهیمی با رویدادهای تلخ و شیرین فوتبال ایران در نیم قرن گذشته 
عجین است. درست است که ناصرخان در بیشتر مواقع مرد  اول نیمکت پرماجرای 
تیم های ملی و باشگاهی نبوده و در قامت کمک مربی فعالیت کرده اما اهالی فوتبال 
می دانند که او به گردن سوپراستارهای فوتبال ایران حق دارد. در روزهایی که 
برخی مربیان ایرانی برای نشستن روی تیم های بزرگ سر و دست می شکستند، 
ناصر ابراهیمی فانوس به دســت در تاریکخانه فوتبال ایران دنبال استعدادها 
می گشت تا از آنها ستاره بسازد. اغراق نیســت اگر او را یکی از معماران فوتبال ایران در دهه 60بدانیم؛ 
مربی سرد و گرم چشیده ای که بعد از یک دوره طوالنی، عطای مربیگری را به لقایش بخشید و برای گذران 
زندگی به اطراف پایتخت پناه برد. حرف های یکی از سازنده ترین مربیان تاریخ فوتبال ایران درباره افول و 
سقوط تدریجی فوتبال پایتخت و نایاب شدن ستاره هایی مثل علی دایی و خداداد عزیزی شنیدنی است.

مهرداد رسولی

آشنایی با دورگه های گمنام ایرانی در ورزش جهان

سریع ترین مرد انگلیس از کازرون

داستان ظهور ورزشکاران دورگه ایرانی در میدان های ورزشی از دهه 20شروع 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، 
دروازه بانی که از مهاجران لهستانی جنگ جهانی دوم در ایران بود، پیراهن دوچرخه سواران 
و تاج سابق را بر تن می کرد و یک بازی ملی با پیراهن ایران انجام داد. درخشش امیرمسعود 
برومند و پیر کارلو در فوتبال ایران رســانه ها را برای کشف سایر ورزشکاران دو رگه ایرانی 

که بعضاً در گمنامی به سر می بردند به صرافت انداخت. تالش رسانه ها بعد از موج مهاجرتی 
دهه 60به اوج رســید و در همان برهه بود که فریدون زندی به عنوان نخســتین ورزشکار 
ایرانی االصل که وجهه بین المللی داشت، با یک آگهی که در یکی از روزنامه های دهه 80به 
چاپ رسید وارد ایران شد. بعد از حضور فریدون زندی، کشف و پیدا کردن ستاره های دورگه  
ایرانی که در ینگه دنیا مشغول زندگی هستند به مأموریت رسانه های ایرانی بدل شده اما هنوز 

هم تعداد ورزشکاران دو رگه ایرانی که در گمنامی به سرمی برند کم نیست.

م

در ورزش انگلســتان، آدام جمیلــی یــک نام 
کاماًل آشناســت؛ به خصوص بــرای طرفداران 
دوهای سرعت که مدام مســابقات او را تعقیب 
می کردند و از این جوان ایرانی به عنوان پدیده 
دوومیدانی انگلیس نام می بردند. ســریع ترین 
مرد انگلستان در دهه گذشته اصالت کازرونی 
دارد. مادر آدام جمیلی در سال های دهه 60از 
کازرون به انگلســتان مهاجرت کــرد و در این 
کشــور زندگی تازه ای تشــکیل داد. این مادر 
حتمــاً روزی که کازرون را بــه مقصد انگلیس 
ترک می کرد نمی دانســت 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 خانه اش در راتفورد تا 
لندن در رفت وآمد بود. همزمان در مســابقات 
دوومیدانی هم شرکت کرد و یک سال بعد مدال 
قهرمانی نوجوانان اروپا را بر گردن انداخت. سال 
2013بود که آدام از فوتبــال کناره گیری کرد 
و یک سال بعد ســریع ترین مرد انگلستان شد. 
شاید اگر در کازرون مانده بود باید برای گذراندن 
خدمت سربازی برای تیم فوتبال فجر سپاسی 
بازی می کرد اما تقدیر به گونه دیگری برایش رقم 
خورد تا حاال یکی از معروف ترین ورزشــکاران 

دورگه ایرانی را در فهرست مان داشته باشیم.

به سرعت باد

آدام جمیلی

م

بیســبال در ایران یک ورزش وارداتی و تقریباً 
نوظهور اســت و شــانس یک بازیکن بیسبال 
که بخواهد از لیگ ایران بــه لیگ های معتبر 
دنیا ترانسفر شــود محال به نظر می رسد. فرید 
درویش اما به طــور شــگفت انگیزی در لیگ 
بیســبال ژاپن به یک فوق ســتاره بدل شد و 
شــهرتش از فوتبالیست های افســانه ای 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 بازی هــای 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. بیسبالیست ها در ژاپن 
و آمریکا معمــوالً قراردادهایــی می بندند که 
فوتبالیســت ها در خواب هم نمی بینند. 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 گرانقیمت ترین ستاره تاریخ 
ورزش ایران کرد و هیچ ورزشکار ایرانی به رقمی 
که او بابت بازی در تگزاس می گیرد، نزدیک هم 
نشده است. فرید درویش که در ژاپن با نام »یو 
درویش« شناخته می شود با پرتاب توپ باالی 
سرعت 160کیلومتر در ســاعت یکی از نوابغ 

پست پیچر است.

مرد 60میلیون دالری

فرید درویش

م

ورزش ســوارکاری در ایران قدمت چند هزار 
ساله دارد و با تاریخ ســرزمین مان گره خورده 
اما واقعیت ماجرا این است که حال سوارکاری 
در ایران خوب نیست و هیچ ورزشکار نخبه ای 
در این رشته ورزشــی خودی نشان نمی دهد. 
برای همین فدراســیون ســوارکاری به روش 
تازه ای متوسل شــده و برای اینکه پرچم ایران 
در مسابقات بین المللی ســوارکاری باال برود 
از یک بانــوی لژیونر ایرانی اســتفاده می کند. 
سهیال ســهی، ســوارکار ایرانی االصلی است 
که ســال ها در اروپا زندگی کــرده و در کنار 
مســئولیت نگهداری از 4فرزنــدش با پرچم 
ایران در مسابقات بین المللی ظاهر می شود. او 
20سالی می شود که در آلمان و انگلیس و از راه 
آموزش ســوارکاری و مربیگری درساژ زندگی 
می کند. لیتا سهیال ســهی به عنوان نخستین 
بانوی ســوارکار خاورمیانه در رشته »درساژ« 
به بازی های آسیایی 2018اعزام شد و همین 
اتفاق او را در کانون توجه رسانه های بین المللی 
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 می رسد 
و فدراسیون ســوارکاری ایران هم از پرداخت 
هزینه های گزاف برای آماده سازی  یک سوارکار 

حرفه ای معاف می شود.

مادر ایرانی

لیتا سهیال سهی

م

این یــک راننده ایرانــی- کانادایی مســابقات 
اتومبیل رانی اســت که با پرچم کانادا برای تیم 
ویلیامز در فرمول یک مسابقه می دهد. نیکوالس 
دانیــل لطیفــی، نایب قهرمان فرمــول دو در 
سال 2019شــده بود و نخستین مسابقه اش در 
فرمول یک را در مسابقه بزرگ اتریش 2020انجام 
داد. نیکوالس در ژوئن 1995در مونترال کانادا 
به دنیا آمد و در نورث یورک 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 
مسابقه دادن در کارتینگ های کانادا و آمریکا ادامه 
داد و در سال 2012قهرمان کالس روتاکس در 
تور زمستانی فلوریدا شد. نیکوالس حاال نخستین 
اتومبیل ران ایرانی فرمول یک است. طبق اعالم 
منابع مختلــف، ارزش دارایی نیکوالس لطیفی 
بین  یک تا 5میلیون دالر برآورده شده است. گفته 
می شود حقوق او برای فصل 2020فرمول یک در 
تیم ویلیامز یک میلیون دالر بوده است که در نوع 

خودش رقم جالبی محسوب می شود.

یک ایرانی در فرمول یک

نیکوالس لطیفی

م

مهیــار کــه در دنیــای بوکس به »تایســون 
کوچولــو« معــروف اســت، بین ســال های 
2003تا 2006قهرمان دسته خروس وزن های 
جهان بود تــا اینکه عنــوان قهرمانی جهان را 
به »ســیتچاتچاوال« بوکسور مشهور تایلندی 
واگذار کرد. او تا 11سالگی در بم زندگی می کرد 
و بعد از وقوع زلزله ویرانگر بم به اتفاق عمه اش 
به فرانسه رفت. در پاریس با محمد بناما، یکی 
از بهترین مربی های بوکس اروپا آشــنا شد و 
مسیر زندگی اش به کلی تغییر کرد. او 17سال 
بعد از مهاجرت و در سال 1382برای همدردی 
و کمک به بازماندگان زلزله بــم به ایران آمد. 
مهیار درباره ماجرای بوکسور شدنش می گوید: 
»عمه ام مخالف ورزش بوکس بود. همسایه ما 
معلم ورزش بود و در ســالن آپارتمانش به من 
آموزش مــی داد. بعد از مدتی گفــت تو دیگر 
باید به باشــگاه بروی و دیگر نمی شــود اینجا 
تمرین کنــی. من به عمــه ام گفتم می خواهم 
دنبال بوکس بروم راضی نبــود و گفت باید با 
پدرت صحبت کنی. وقتی تلفنی به پدرم گفتم 
تلفن را قطع کرد. من هم 3 ماه به 18سالگی ام 
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 

برنامه ریزی کند.

تایسون کوچولو
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گل خانه 16 بسته پیشنهادی

  در بروژ
افراد زیادی هستند که برای دیدن 
فیلم، معیارهایی را برای خودشان 
قرار داده اند و براساس آنها نسبت 
به انتخاب فیلم مورد عالقه شــان 
اقدام می کنند. مالک این انتخاب ها 
می تواند 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 می خورد. 
خالصه داســتان این فیلم به این 
صورت اســت که چند خالفکار به 
دستور رئیس شان مجبور به انجام 
سفر به شهری تاریخی می شوند و در 
آنجا با مشکالت متعددی در انجام 
ماموریت شــان روبه رو می شوند. 
جذابیت های 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 قدم زدن 
در بافت قدیمی این شهر و تماشای 

اماکن تاریخی آن وسوسه کند.

فیلم 

  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 پسکوچه های شهر 
ساخته می شد و ساخته می شود. 
در ورودی زورخانــه کوچک تر 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 
زورخانه های 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 
به دلیل فرسودگی شرایط مناسبی 
نداشت و پس از 2سال تعطیلی به 
کلی احیا شده است. در این زورخانه 
بزرگانی نظیر جهان پهلوان تختی 

رفت وآمد داشتند.

گردشگری 

آبشارهای اطراف تهران، مهم ترین تفرجگاه های آخر هفته در این 
روزهای گرم هستند

به تماشای سقوط آب ها

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 می کنند 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 می تواند افکار و خستگی های ناشی از روزمرگی ها را از تن بیرون کند و شرایط ایده آل تری برای روزهای کاری به وجود 
بیاورد. حال که صحبت از طبیعت و بازآفرینی قوای روحی و جسمی شد، سری زده ایم به چند آبشار زیبا و البته نزدیک به شهر تهران که در این روزهای 

پرهیاهو و البته بسیار گرم تابستانی، حسابی می تواند حال مان را دگرگون کند.
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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 

است. موقعیت مکانی این آبشار در انتهای دره آبنیک و در مجاورت با یک تنگه بسیار زیباست که افراد زیادی در این منطقه 
زمستان ها یخ نوردی و تابستان ها سنگ نوردی را تجربه می کنند. اهالی روستای آبنیک به افرادی تنومند و خوش قامت معروف 

هستند و دلیل آن هم عالقه شدید آنها به کوهنوردی و باالرفتن از ارتفاعات این منطقه است. اگر اهل کوه پیمایی باشید، منطقه ای 
بسیار زیبا و دیدنی به نام آبشار تلخاب هم در نزدیکی این آبشار وجود دارد که با حدود 3ساعت کوه پیمایی می توانید به آن دسترسی داشته باشید و از آن 

هم دیدن کنید. هنگامی که کوه پیمایی خود را از روستای آبنیک شروع کنید، می توانید 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 افزوده است. در فصل بهار و اوایل تابستان در دامنه 

کوه های این منطقه قارچ های خوراکی و همچنین گیاهانی چون سیرک، والک و تره کوهی به وفور قابل مشاهده است که عالوه بر زیبایی، بوی 
خوشی هم به طبیعت افزوده است.

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 معروف ترین جاذبه طبیعی این روستا، آبشار شکراب است. البته که امامزاده ۸00 ساله این روستا نیز در کنار 

کوچه باغ ها و طبیعت زیبای آن، از دیگر جاذبه های گردشگری روستاي شکراب به شمار می رود. این آبشار یکی از زیباترین 
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 حدوداً 2 ساعته شوید. مسیر بین آهار تا آبشار شکراب مسیری نسبتاً طوالنی است و بسته به 
توانایی شما، بین 2 تا 3 ساعت زمان نیاز دارد که پیشنهاد می کنیم با امکانات و تجهیزات الزم پای در این مسیر بگذارید. مسیر رسیدن به آبشار شکراب 

پستی و بلندی های زیادی دارد، به همین خاطر کفش مناسب طبیعت گردی از ضروریات سفر به این منطقه است. حتی ممکن است در طول مسیر با 
مسافرانی که به دلیل نداشتن کفش مناسب تصمیم به بازگشت گرفته اند هم برخورد کنید. لباس مناسب طبیعت گردی 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 لباس های اضافی نیاز پیدا کنید.

آبشار 
آبنیک

آبشار 
شکراب 

این آبشار یکی از جاذبه های طبیعی در استان تهران است که به بلندترین آبشار این منطقه نیز معروف است. آبشار کلوگان 
ارتفاعی حدود 30 تا۴0 متر دارد و شبیه به یک آبشار دوطبقه است. یک ســکو در وسط آبشار وجود دارد و در پایین آن 
هم حوضچه های کوچکی ایجاد شده که برای آب تنی در فصل های گرم سال بسیار مناسب هستند. آبشار کلوگان در انتهای 
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 طی کردن دشت های سبز و پر از گل به این آبشار خواهید رسید. معموالً در فصل بهار اوج شکوه و 

زیبایی این آبشار است و رفته رفته با گرم تر شدن هوا، حجم خروجی آب آن هم کمتر می شود. البته حتی در اواسط تابستان هم آبشار کلوگان بسیار زیبا 
و چشم نواز 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 مزاحمت هایی که برخی از گردشــگران برای آنها ایجاد کرده اند، ناراضی هستند و از این رو تابلوهایی را 
هم با همین مضمون در ورودی روستا نصب کرده اند. همچنین مورد بعدی که باید رعایت کنید، جای پارک خودرو است که مطمئن شوید برای 

هیچ کدام از اهالی مزاحمتی ایجاد نکرده باشد.

شمال شرق تهران و منطقه شمیران، هر هفته پذیرای تعداد زیادی از گردشگران و عالقه مندان 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 
می کنند و ساعت هایی را به تماشای آن می نشینند. میزان بارش های 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 بی نصیب 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 می خواهد 

با انجام حرکت های کششی، بدن تان را کمی گرم کنید و آماده شیب تند ابتدای مسیر شوید. پس از پیمودن مسافتی با شیب تند به منطقه مسطحی 
می رسید که یک رستوران و دکه کوچک، مایحتاج شما را فراهم می کند و می توانید مقداری استراحت کنید. در کنار این رستوران و در میان دره ای 
عمیق نخستین آبشار این مسیر به نام آبشــار غالک خودنمایی می کند که مقصد بسیاری از طبیعت دوستان است. این آبشار حتی از دور نیز زیبا و 
انگشت نماست و پس از گذشتن از دره درازش و چند پیچ و خم کوتاه به صدای آب نزدیک می شوید. در اطراف آبشار معموالً با گروه هایی برخورد 

می کنید که برای اردو و یا تفریح به این محل آمده اند.

آبشار 
کلوگان

آبشار 
غالک

کوهنوردی
هر انســانی در زندگی به یک ورزش 
خاص عالقه دارد و همیشه خود را در 
آن شــرایط تصور می کند. اما گاهی 
این عالقه در حد همــان دنبال کردن 
ورزشکاران آن رشته و پیگیری اخبار 
باقی می ماند و هیچ وقت فرد این فرصت 
را به خود برای قدم گذاشتن در آن رشته 
نمی دهد. یکی از رشــته های ورزشی 
پرطرفدار که عالقه مندان زیادی هم 
دارد، کوهنوردی و صخره نوردی است 
که البته تعداد کمی پا در مســیر این 
عالقه می گذارند و به صورت حرفه ای 
آن را دنبال می کنند. برای ما که فقط از 
روی عالقه و تفریح سراغ کوه و صخره 
می رویم رعایت برخی اصول و شرایط 
الزامی ا ست تا دچار حادثه نشده و از 

تک تک دقایق حداکثر بهره را ببریم.

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

هستید دیدن این ستون را از دست ندهید.

دانستنی های 
سفر

یکی از نزدیک ترین آبشارهای اطراف تهران که طبیعت زیبایی دارد 
آبشار سنگان است

سمفونی دلنشین آب و سنگ
در دنیایی که ما زندگی می کنیم، طبیعت هدیه ای 
ارزشمند از سمت خداوند برای همه انسان هاست. 
این هدیه خدادادی به صورت یکسان در دسترس 
همه قرار دارد و اینکه چطور ما از آن استفاده کنیم 
برمی گردد به خودمان و همتی که برای رسیدن 
به این طبیعت خرج می کنیــم. هرچند برخی 
از انســان ها ناعادالنه حق برخی دیگر را ضایع 
کرده اند اما باز هم این طبیعت زیبا و منحصر به فرد به قدری گسترانیده شده 
که برای همه قابل استفاده باشد. یکی از این زیبایی های طبیعی که در دل هر 
طبیعتی مانند نگین خروشان می درخشد، آبشارها هستند که هرکدام و با 
هر شکل و شمایلی زیبا و چشم نوازند. آبشارها، گونه ها و مدل های مختلف و 
متنوعی دارند؛ بعضی از آنها فصلی و برخی دیگر دائمی هستند. آبشارهای 
فصلی معموالً با میزان بارندگی ها رابطه مستقیم دارند اما آبشارهای دائمی، 
به دلیل وجود منابع غنی در سرچشمه ها معموالً در همه سال خروشان و فعال 
هستند. هرچند ممکن است در میانه های تابستان خروجی آنها پایین تر از 
دیگر فصل ها باشد اما هرگز خاموش نمی شوند. بسیاری از این آبشارهای 
دائمی به همان اندازه که در روزهای گرم سال طرفدار دارند و فعالند، در 
زمستان ها هم با توجه به یخ زدن قسمت هایی از آنها، جلوه ای خاص و متفاوت 
به خود می گیرند که دیدن شان هر بیننده ای را محو خود می کند. یکی از این 
آبشارهای بسیار زیبا که در همه سال دیدن آن به شدت توصیه می شود 

آبشار سنگان در نزدیکی شهر تهران است.

مجتبی یارزمان

قبل از پا گذاشتن در هر مسیری به صورت 
کامــل و جامــع آن را بررســی و حتی 
مکان های اســتراحت و احیاناً اقامتی را 

مشخص کنید.

بررسی مسیر

هر مسیری کفش متناسب به خود را نیاز 
دارد. کوه هــای صخره ای با مســیرهای 
کوهســتانی آب رو کفــش و تجهیزاتش 

کاماًل متفاوت است.

کفش

لباس مناســب با نوع مســیر در کیفیت 
رفت وآمد شما تأثیر مستقیم دارد. سرما، 
گرما، آفتاب و بارندگی نیازهای متفاوتی 

دارد که باید از قبل آماده کنید.

لباس

سعی کنید مجهز وارد مسیر بشوید. کاله، 
عینــک، ضد آفتاب، کرم های حشــرات، 
چوبه دســتی، لباس اضافی و بســیاری 
دیگر از این مــوارد الزمه هر راهپیمایی و 

کوهنوردی است.

تجهیزات اضافی

حتی اگر مســیری که می روید رودخانه 
دارد، بازهم آب سالم همراه داشته باشید. تا 
از چشمه و کیفیت آب آشامیدنی مطمئن 

نشدید از آن استفاده نکنید و ننوشید.

آب

وعده هــای غذایی که قرار اســت در این 
مسیر باشید را محاسبه کنید و به میزان 
کافی غذای الزم را همراه تــان ببرید. در 
کوه و دشت برای افراد مبتدی معموالً هیچ 

غذای خوراکی اي وجود ندارد.

غذا

از همان لحظه اول یکــی از اعضای تیم، 
رهبری افراد را به عهده بگیرد و تمام اعضا 
متعهد شــوند که از او پیــروی می کنند. 
رهبر باید سرعت، زمان و مکان توقف و هر 
موردی که نیاز است را از قبل برنامه ریزی 

و براساس آن، تیم را هدایت کند.

رهبر تیم

در مســیرهایی که برای نخســتین بار 
قــدم می گذاریــد حتماً راه برگشــت را 
عالمت گــذاری کنید تا دچــار خطای 

مسیرهای مشابه نشوید.

عالمتگذاری

یکی از مهم ترین مواردی که در پیاده روی ها 
باید به آن پایبند باشید، زمان است. ساعت 
رفت وبرگشــت و مدیریت آن در کیفیت 

کوه پیمایی نقش حیاتی ایفا می کند.

تنظیم زمان

و  بازاریابــی در ســفر    
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 می شود و گاهی 
این روش ها با استقبال زیاد روبه رو  
و گاهی با شکست مواجه می شود. 
حتی بسیاری از دولت ها هم برای 
این چرخــه و رقابــت وارد عمل 
شده اند و از طریق روش های مدرن 
بازاریابی و جذب مخاطب به کسب 
سودهای جذاب از این صنعت روی 
آورده اند. کتاب »بازاریابی در سفر 
و گردشــگری« یکی از کتاب های 
نســبتاً جدید در این حوزه است 
که بــه عالقه مندان بــه صنعت 
گردشگری کمک می کند تا حین 
ســفر به مناطق مختلــف، با راه و 
روش های متنوعی کــه برای این 
صنعت وجود دارد هم آشنا شوند و  
از طریق امکانات و خدمات متنوع 

مشتریان جدیدی را جذب کنند.

کتاب 

درباره سنگان

راهی که به سنگان می رسد
دیدنی های منطقه

آبشار سنگان در روستایی به همین نام قرار دارد و برای رسیدن پای این آبشار عالوه بر پیاده روی 
باید از دل روستا هم عبور کنید. روستای ســنگان از توابع بخش کن در دل کوه های البرز و در 
قسمت شمال غربی تهران قرار دارد. این آبشار و این منطقه از طبیعت منحصر به فرد و زیبایی 
بهره می برد که برای رسیدن به آن فقط کافی  است کمی برنامه ریزی و ساعت رفت وآمدتان را 
مدیریت کنید. به دلیل فاصله کم این منطقه با شهر تهران افراد زیادی هستند که در لحظه، هوس 
کوهنوردی و نوشیدن یک لیوان چای، پای آبشار به سرشان می زند و راهی این منطقه می شوند. 
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 هدف تان مسیر آبشار است، به سمت سنگان باال حرکت کنید. در 
ابتدای ورودی روستا، بخشداری سنگان برای ارائه خدمات رفاهی به مسافران مبلغی را به عنوان 
ورودی دریافت می کند 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 
زده اند. 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 می کند. جذابیت آبشار سنگان عمدتاً به مسیر 
زیبا و پرفراز و نشیب آن است که در هر فصلی زیبا و چشم نواز است و عالوه بر آن خود آبشار هم که 
در همه سال دیدنی ا ست. در تابستان برای فرار از گرما و در زمستان نشستن در کنار قندیل های 

یخی، جزو جدانشدنی این منطقه و آبشار است.

خودتان بهتــر از هر کســی می دانید که برای مســیرهای 
پیاده روی باید تجهیزات متناســب با آن را هم همراه داشته 
باشید. درست است که می توانید 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 ماشین تان بگذارید تا اگر روزی هوای رفتن به این 
آبشار یا محیط های اینچنینی به سرتان زد، در لحظه بتوانید 
تصمیم بگیرید. آبشار سنگان در انتهای یک مسیر طوالنی 
قرار دارد و در پایین آن هیچ گونه 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 عده ای پای این 
آبشار اتراق و تجهیزات کمپ برپا کرده اند. 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 برمی دارید، از شــب ماندن به صورت 

انفرادی در این منطقه خودداری کنید.

در مسیر آبشار

درخت ها و باغ ها و سرسبزی این منطقه زبانزد است و کمتر 
کسی می تواند نسبت به این طبیعت زیبا و جذاب بی تفاوت 
باشد یا خرده ای به آن بگیرد. مسیری که باید از محل پارک 
خودرو تا پای آبشــار طی کنید حدود 5کیلومتر است که با 
سرعت حرکت متوسط حدود 3-2ســاعت زمان نیاز دارد. 
این مسیر بین کوهنوردان و عالقه مندان به طبیعت یکی از 
جذاب ترین مسیرها بین کوچه باغ های اطراف تهران است 
که طرفداران زیــادی دارد. گذر از کنــار رودخانه، باغ های 
میوه، درختان سربه فلک کشیده و کوچه باغ های چشم نواز از 
مهم ترین جذابیت های این مسیر است. شیب رسیدن به آبشار 
سنگان در بیشتر راه متوسط و کم است و تنها در قسمت های 
کوتاهی از مسیر کمی تندتر از حالت عادی می شود که این 
نشانه نزدیک شدن به پای آبشار است. پس از طی کردن این 
شیب های نسبتاً تندتر چشــم تان به آبشاری می خورد که 
بیش از 30متر ارتفاع دارد و با شدت و قدرت داخل حوضچه 
پایین دست می ریزد. به این قسمت از سفرتان که رسیدید، 
یک گوشه دنج پیدا کنید و بنشینید و روح تان را با این هوا و 

لطافتی که از رطوبت آب به صورت تان می خورد جال بدهید.

پنجشنبه
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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؛ دیدنی هایی مثل غــار بیوک آقا، قله 
پهنه حصار، روســتای مزرا، چنار هزارساله و چندین جاذبه 
دیگر به چشم می خورد که دیدن شان خالی از لطف نیست. 
غار بیوک آقا غاری دست ســاز است که حدود 50 سال قبل 
توسط شــخصی به نام آقا بیوک در کنار آبشار حفر شده و 
امروزه جزو جاذبه های زیبای آبشار سنگان محسوب می شود. 
آقابیوک که فردی ترک زبان بوده در مورد مشقات کندن کوه 
و ایجاد این غار عنوان کرده که برای کندن غار تعداد ۷5 عدد 
قلم فوالدی را مصرف کرده و این قلم های فوالدی در زمان 
کندن کوه از بین رفته اند. قله پهنه حصار هم قله ای است که  
به پهنه سار نیز شــهرت دارد و در زبان محلی به این منطقه 
پهنه سار گفته می شود. این دشت یکی از بکرترین و زیباترین 
مناطق البرز در حوالی تهران است و دارای طبیعتی بسیار 
زیباست. پهنه حصار پهنه سبزی است که در آن امامزاده ای به 
نام بی بی قمر مدفون است و در کنار مرقد امامزاده بی بی قمر، 

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 زیبایی های 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 کرده اند و از همان 
زمان نیز ساکن سولقان شده اند. همچنین یکی از آثار 
ثبت شده در فهرست آثار ملی طبیعی ایران، درخت 
چنار هزار ساله امامزاده قاسم است. این درخت چنار 
کهنسال از زیباترین درختان چنار تهران است که 
دارای تنه ای چند شاخه است. درخت چنار هزارساله 
طی سالیان دراز عمر خود، تنه اصلی را از دست داده و 
تنه های فرعی این درخت که خود هر کدام  درختانی 
با قطر بیش از 2متر هستند تبدیل شده است. این 
موضوع می تواند قدمت این چنار و روستای سنگان را 

از آنچه هست، بسیار باالتر نشان بدهد.



غول کش!
شگفتی؛ ایران و لهســتان هر دو در بازی اول از 
هفته ســوم لیگ ملت های والیبال شگفتی ساز 
شدند؛ ایرانی ها با پیروزی  و لهستانی ها با شکست! 
نه خوش بین ترین ایرانــی انتظار پیروزی از تیم 
ملی در بازی با لهستان را داشت و نه بدبین ترین 

لهستانی پیش بینی باخت تیمش را می کرد.
این نخستین بار نیست که والیبال ایران لهستان 
را شکست می  دهد. در 25بازی قبلی 2تیم، ایران 
در 9بازی برنده بوده. اما پیروزی دهم در شرایط 
خاص تری به دست آمد. تفاوت ایران و لهستان در 
تعداد مدال هایی است که لهستان از بازی های 
المپیک، قهرمانی جهان و از همین لیگ ملت ها 
دارد. تفاوت در تعداد بازیکنانی است که لهستان 
در لیگ های معتبر جهان دارد، در تعداد بازیکنان 
نامی و... با درنظر گرفتن این تفاوت هاســت که 
پیروزی های ایران در مقابل این تیم همیشه برای 
طرفداران والیبال خوشــایندتر از پیروزی های 
دیگر اســت ولی این پیروزی به 2دلیل اهمیت 
بیشتری دارد. بازی سه شنبه 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 بازی های نه  چندان 
دلچسب هفته اول و شکست های یکی  در میان 
در هفته دوم، این ذهنیت را ایجاد کرده بود که 
تیم در هفته ســوم کار سختی دارد، به خصوص 
در بازی اول با لهســتان که بعد از فرانسه، تیم 
دوم جدول بود. اما سه شنبه شب بازیکنان همه 
را غافلگیر کردند. بازی با شکست ایران در ست 
اول شروع شــد. تا نیمه های ست دوم امیدی به 
پیروزی تیم نبود ولی از همان شــروع می شــد 
گفت که بازیکنان با پختگی بیشــتری به زمین 
آمده اند. سرویس ها بهتر از بازی های قبل شد، 
سرعتی زن ها بازی  بهتری به نمایش گذاشتند 
و »دریافت« که نقطه ضعف همیشگی بود، نقطه 
قوت تیم شــد. در این بازی می شد به تک تک 
بازیکنان نمره قبولــی داد، از میالد عبادی پور 
کاپیتان گرفته تــا محمدرضا حضرت پور لیبرو. 
چه اصلی ها و چــه تعویضی ها در مقابل نام های 
بزرگ لهســتان درخشــیدند. حتی فنی ها به 
کادر فنی ایران هم نمره بیشــتری از کادر فنی 
لهســتان دادند. بهروز عطایی و دستیارانش هر 
چند با نقدهایــی همراه بودنــد به خصوص در 
ست دوم و زمانی که لهستان 7امتیاز جلو افتاد 
و انتظار بیشــتری از مربیان می رفت ولی با این 
حال عملکرد آنها بیشتر مورد تأیید بود تا گربیچ. 
صحبت های گربیچ بعد از باخت تیمش هم خیلی 
حرفه ای به نظر نمی رسید: »گاهی اوقات تیمی 
که در جدول از حریف پایین تر است و شاید این 
امکان را نداشته باشد که به مرحله نهایی صعود 
کند، با تمام رویاهای خود بازی می کند و این رؤیا 
انگیزه فوق العاده ای بــه بازیکنان می دهد.« این 
حرف های 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 می کند 
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 دریافت های خوبی 
که داشت دل هواداران را برد، هم سرویس های 
خوبی زد و هــم اینکه بیشــتر از همه بازیکنان 
امتیاز گرفت؛ 21امتیاز. میــالد عبادی پور هم 
بهترین چهــره زمین بود. او بــا مدیریت داخل 
زمیــن، دریافت ها و ســرویس هایش حریف را 
آزار داد. امین اســماعیل نژاد که از شروع لیگ 
یکی از بهترین های تیم ایران بوده و در بیشــتر 
باز ی ها امتیازآورترین، در بازی با لهستان نمایش 
بی نظیری داشت. چه کسی تصور می کرد روزی 
در ســت پنجم بازی ایران و لهســتان، تابلوی 
امتیازات، نتیجه 12-2را به نفع ایران نشان دهد. 
در این 10امتیاز اســماعیل نژاد از خط سرویس 
تکان نخورده بود. امیرحســین توخته و مهدی 
جلوه، سرعتی زن های ایران هم بهتر از بازی های 
قبل بودند. عملکرد محمدطاهر وادی پاســور 
تیم هم قابل قبــول بــود. او در جاهایی که نیاز 
بود به بازی ســرعت داد و این هوشــمندی اش 

دلگرم  کننده بود.
آمار بازی می گوید 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 9. اما در 
اشتباهات، لهستان بیشتر از ایران امتیاز از دست 
داد. ایران 22اشتباه داشت و لهستان 41اشتباه. 
بعضی ها پیروزی ایران را نتیجه همین اشتباهات 

لهستان می دانند.
بازی اول تمام شــد و ایران 3بازی مهم دیگر در 
پیش دارد. ایران امشــب با ایتالیــا بازی می کند 
که ظهر دیروز در صدر جدول بود. صربســتان و 
اسلوونی هم حریفان بعدی هستند؛ 3بازی سنگین 
بعد از یک پیروزی شــیرین. ایــران می تواند در 
3بازی به پیروزی برسد؟ گرفتن امتیاز از لهستان 
کاری نشــدنی بود که شــد ولی تیم برای صعود 

به امتیازات بیشتری نیاز 
دارد. 8تیم اول به مرحله 

بعد می روند و اگر ایران بتواند جایگاهش را حفظ 
کند، مهم ترین کار را انجام داده است.

   پنجشــنبه     16 تیر  1401     7  ذی الحجه  1443       سال سی ام          شـــماره  8539

یکشنبه داغ کشتی
در مسابقات انتخابی تیم ملی، ستاره هایی 

چون یزدانی، قاسمپور و زارع  به مصاف 
حریفان مدعی می روند

سرمربی جدید نیمار را می خواهد، 
سیستم را به 3 دفاع تغییر می دهد و 

اقتصادی بازی نخواهد كرد

مهاجرت معکوسگالتیه؛ مدیر پروژه پاریس 
موج بازگشت لژیونرها به لیگ برتر، به شوق 

دیده شدن و حضور در تیم ملی. محبی 
تازه ترین نمونه برای این اتفاق است

20

تيم ملي واليبال ايران با نمايشي 
شگفت انگيز و غيرمنتظره 

لهستان را در خانه اش شکست 
داد و اميدها را براي صعود به 

مرحله بعد بيشتر کرد

این                                         را 
می خواستیـم

 ادامه  در
 صفحه18

 روز مانده تا 
جام جهانی

 روز مانده تا 
لیگ برتر

لیگ ملت های والیبال

ایران

ایتالیا
16:30

لیگ ملت های والیبال

ایران

اسلوونی
19:30

جمعه  17 تیر 1401

صربستان

ایران
19:30

شنبه  18 تیر 1401

ولز

ایران
13:30

ایران 

آمریکا
22:30

جمعه 4 آذر 1401

سه شنبه 8 آذر 1401

دوشنبه 30 آبان 1401
B جام جهانی- گروه

انگلیس

ایران
16:30

سنگال

هلند
13:30

دوشنبه 30 آبان 1401
جام  جهانی- افتتاحیه

برنامه بازی

پخش زنده

تیتر یک
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فضا امن شد، برگشت

مگر ندیده بودید؟

نگاه انسانی حاجی مایلی

یحیی گل محمدی کــه از مدت ها 
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 
متوقف کند که نتایج ضعیف پرسپولیس و نیز رفتارهای فرافکنانه 
او، اعتراض هواداران را به دنبال 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 التهاب های چند ماه 
قبل را گرفته یحیی هم بی دغدغه به اینستاگرام بازگشته است. 
امیدواریم او طوری نتیجه بگیرد و مهم تر از آن طوری رفتار کند 

که باز هم ناچار به »خداحافظی« با اینستا نشود.

پرســپولیس همه جای زمین کلی 
بازیکن گرفته و حــاال فقط مانده 
است خط حمله. در این خط آنها 
کاســیانو را می خواهند که گویا 
تشریفات انتقالش در جریان است. 
با این حال یحیی گل محمدی 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 می شود 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 می شــود که او نیم فصل در 
پرسپولیس بازی کرده و معلوم نیست آقایان دقیقا چه چیزی 
را می خواهند ببینند. تمیروف یک ســال دیگر با پرسپولیس 

قرارداد دارد و به نوعی روی دست باشگاه مانده است!

شــما می توانیــد با عقایــد محمد 
مایلی کهن موافق باشید یا نباشید، 
اما واقعــا کمتر کســی می تواند 
در مورد نگاه انســانی و شریف او 
شک داشته باشد. مایلی کهن 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 نمی شود. گویا 
مشکل این بنده خدا آن است که بازنشسته شده و در شرایطی که 
این همه آدم بعد از بازنشستگی دارند حقوق های باال می گیرند، 
این عضو تدارکات را دیگر به تیم راه نمی دهند. امیدواریم مشکل 
این دوست عزیز حل شود و او که سال ها سابقه حضور بی حاشیه 
در پرســپولیس را دارد به این تیم برگردد. نکته ارزشمند اما 

همین نگاه دقیق و انسانی حاجی مایلی است.

هم اکنون عالمت ســؤال بزرگ استقالل 
در فصل نقل وانتقاالت عارف غالمی است 
که حرف و حدیث ها درباره ماندن یا رفتن 
او بســیارند. مسئوالن باشــگاه استقالل 
به دنبال حفظ غالمی هستند به شرطی که بتوانند خواسته های مالی 
او را برآورده کنند. این مدافع 2فصل پیش با مصدومیت شدید از ناحیه 
رباط صلیبی روبه رو شد و در میانه های فصل گذشته درست زمانی به 
میادین برگشت که استقالل به خاطر جدایی 2 مدافع سربازش در این 
پست نیاز شدیدی به بازیکن داشــت. عارف از هفته بیستم به ترکیب 
اســتقالل برگشــت و در 11هفته ای که از فصل باقی مانده بود دقیقا 

11بازی 90دقیقه ای برای این تیم انجام داد.

عارف غالمی طی 11مسابقه ای 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 7.27 را دریافت کرد. در آخرین بازی فصل گذشته نیز آبی ها 
در تهران به مصاف نفت مسجدسلیمان رفتند و از قضا این بازی هم بدون 
گل تمام شــد. نمره عارف در این بازی 7.37 بود که بهترین نمره او در 
فصل گذشته بوده است. در سایر بازی ها نمرات عارف بین 6و 7بوده و در 
بازی حذفی مقابل نساجی هم نمره او از 6.62 فراتر نرفته است. غالمی 
با این عملکرد در پایان فصل به نمره 6.89 رسید 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 کره جنوبی 
را هم به دست آورد. او در زمین کره ای ها 
بعد از مصدومیت شجاع خلیل زاده در دقیقه42جانشین او شد و حاصل 
بازی اش در پست دفاع راست، کســب نمره 6.22از سایت متریکا شد 
که پایین ترین نمره ملی پوشــان 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 6.89 نهایتا 
بین تمامی بازیکنان لیگ، رتبه83 را به دســت آورد. دقیقا هم رتبه و 
هم امتیاز با مسعود ریگی )ســپاهان(، مصطفی احمدی )آلومینیوم( و 
سامان فالح )پیکان( که این آخری هم پست غالمی و مدافع میانی تیم 

ملی امید است.

نكته بازی

متريكاآماربازی

باشگاه ســانتاکالرا که برای فروش محمد محبی به یکی از تیم های مطرح پرتغال 
برنامه ریزی کرده و به همین خاطر بند فسخ 3میلیون یورویی را در قرارداد این بازیکن 
گذاشته بود حاال با اصرار باشگاه استقالل و همچنین ریکاردو ساپینتو مواجه شده 
و به نظر می رسد در روزهای آینده رضایتنامه این بازیکن را برای تیم آبی پوش 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 برمی گردد. مبلغی که باشگاه استقالل برای خرید قرضی محمد محبی به 
تیم سانتاکالرا پیشنهاد داده حداکثر 300هزار دالر است. باشگاه استقالل پیش تر 
پیشنهاد داده بود در ازای پرداخت 500هزار دالر رضایتنامه محمد محبی را به صورت 

قطعی از باشگاه سانتاکالرا دریافت کند که با این خواسته مخالفت شد.
گفته می شــود در روزهای اخیر ساپینتو سرمربی جدید اســتقالل هم به این نقل 
و انتقال کمک کرده و پیش بینی می شــود 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 
یک بار دیگر شانس ملی پوش شــدن و بازی در ترکیب تیم ملی ایران را پیدا خواهد 
کرد و این موجب باال رفتن قیمت این بازیکن ایرانی می شــود. از طرفی این خرید 
می تواند فشار هواداران استقالل روی باشگاه را بابت عملکرد مدیرانش در فصل نقل 

و انتقاالت کاهش دهد.

    مذاکره با غالمی به بن بست 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 

آبی پوشان 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 
نقل وانتقاالت فوتبال ایران اســت. همیــن موضوع باعث 
شــده فعال روند مذاکرات به نتیجه روشن و قطعی نرسد 
و باشــگاه مذاکره با ســایر گزینه ها را ادامه دهد. به نظر 
می رســد غالمی برای ماندن در اســتقالل باید توقعات 
مالــی اش را تا حدود زیــادی پایین بیــاورد. البته غالمی 

عصر دیروز با انتشــار یک استوری به شــایعاتی که در مورد 
او رسانه ای 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 غیرمنتظره ای

رخ دهد!
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فوتبال ایران

تیتر یک

عجبفصلپیچیدهای!
غیرقابل پیش بینی بودن در ذات فوتبال است و اصال 
همین مســئله، یکی از مهم ترین دالیل محبوبیت 
این رشته ورزشی به شــمار می آید. بنابراین حتی 
در ساده ترین مســابقات هم وقتی سوت آغاز بازی 
زده می شود، دقیقا نمی دانیم چه چیزی انتظارمان 
را می کشد. با این همه، دالیلی وجود دارد که نشان 
می دهد لیگ بیست ودوم فوتبال حرفه ای در ایران، 
یعنی فصلی که حدود یک ماه دیگر آغاز خواهد شد، 
از هر نظر پتانسیل بیشــتری برای سورپرایز کردن 
هــواداران دارد. معادالت پیش فصــل 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 هم عقیده شدید.

     پرسپولیس؛ کهکشانی ها »لزوما« موفق 
نمی شوند

روی کاغذ شــاید بتوان پرســپولیس را شانس اول 
قهرمانی در فصل آینده دانســت. پرسپولیس تنها 
مدعی سنتی قهرمانی در لیگ است که سرمربی اش 
را عوض نکرده. به عــالوه روند یارگیــری این تیم 
طوری بوده که رســانه ها 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 نمی تواند به معنای موفقیت یک تیم 
باشد. همین پرسپولیس فصل اول در دوران مدیریت 
محمد رویانیان کهکشانی بسته شد اما نتیجه نگرفت. 
شواهد نشــان می دهد 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 نمی شناسیم
اســتقالل به عنوان قهرمان فصل قبل و ســپاهان 
به عنوان دیگر مدعی مهم بالقوه، فصل را با تغییر کلی 
کادر فنی آغاز خواهند کرد؛ از ایرانی به خارجی. هر 
دو باشگاه سرمربی پرتغالی آورده اند. ریکاردو ساپینتو 
هیجانی تر، ارزان تر و خوش تیپ تر است، اما کارنامه 
ژوزه مورایس بسیار چشمگیرتر به نظر می رسد. هر 
دو باشــگاه در نقل وانتقاالت تا حدی از پرسپولیس 
عقب افتاده اند. سپاهان که اصال 3مهره مهمش یعنی 
ولسیانی، دانیال اسماعیلی فر و ســروش رفیعی را 
تقدیم پرسپولیس کرد. استقالل هم مشکالت زیادی 
دارد که بخشــی از آن مربوط به داســتان های وریا 
غفوری و امیرحسین حســین زاده می شود. 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 خوش بین تر هستیم.

     تراکتور؛ هیچ کس نمی داند
ســریال بی پایان 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 
توانایی های زیــادی دارد، اما در موردش می گویند 
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 به وجود 
بیاورند، شــاید زودتر از حد تصــور ول کند و برود. 
راستی کدام مربی را دیده اید که بیشتر از چند ماه با 

زنوزی کار کرده باشد؟

     فوالد و گل گهر؛ خزنده و مرموز
در معادالت قدرت هرگز نباید ایــن 2تیم را نادیده 
گرفت؛ باالنشــینان فصل قبل که کادرفنی خود را 
هم حفظ کرده اند و دور از هیاهو مشغول کار هستند. 
فوالد با جواد نکونام باتجربه تر شده و اعتمادبه نفس 
بیشتری هم پیدا کرده اســت، گل گهر هم سومین 
فصل همکاری با امیر قلعه نویی را آغاز خواهد کرد و 
اگر تحفه گابنی رو نکند و باز 7امتیاز از این تیم کم 
نشود، می تواند مدعی باشد. خالصه که خیلی لیگ 

عجیب و غریبی پیش رو داریم.

غولکش!
 ایتالیا و لهســتان 2تیم اول 
هســتند، 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 تیم ها 
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 بازی ها همه بازیکنان در پست هایشــان 
جا افتاده اند اما از طرف دیگر این فشــار ریسک 
آسیب دیدگی را باال برده اســت. اگر یکی از این 
نفرات مصدوم شــود، تیم می تواند دوباره سرپا 
شود؟ جایگزین ها می توانند عملکرد خوبی داشته 
باشند؟ اگر تیم صعود کرد، این بازیکنان توانایی 

چند بازی سنگین دیگر را هم دارند؟
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استقالل-عارف؛دربنبست؟
توافق با محمد محبی، برای استقالل جذاب است اما مبلغ درخواستی غالمی کام آبی پوشان را تلخ کرده

جبرانسپاهان
با شــروع فصل نقل وانتقاالت و خداحافظی محرم نویدکیا از سپاهان، 
باشگاه اصفهانی با تک و پاتک های پرسپولیس و استقالل مواجه شد. 
سرخ ها دانیال اســماعیلی فر، ولسیانی و ســروش رفیعی را از این تیم 
گرفتند و آبی ها هم سراغ سجاد شهباززاده و رضا میرزایی رفتند. این 
شــرایط برای هواداران ســپاهان که مربی خود را هم نمی شناختند، 
خطرناک بود. با این حال طالیی پوشان کم کم برگشتند و به تدریج آن 
عقب افتادگی را جبران کردند. شاید بزرگ ترین برگ برنده و روحیه بخش 
سپاهان در این فصل، استخدام کادرفنی موفق و البته نه چندان ارزان 
بوده باشــد؛ جایی که ژوزه مورایس در کنار همکارانش ازجمله هوگو 
آلمیدای معروف به ایران آمدند و یکی از ســنگین ترین نیمکت های 
تاریخ لیگ برتر را تشکیل دادند.در زمینه فهرست بازیکنان هم سپاهان 
به شکل ناگهانی محمد دانشــگر را گرفت و البته زمزمه هایی در مورد 
احتمال حضور سیاوش یزدانی در این تیم هم وجود دارد. آنها همچنین 
میالد زکی پور را برای ســمت چپ گرفتند و در شــرایطی که به نظر 
می رسید 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 بیست ودوم دست کم گرفت.

بهروز رسایلی|  هر چقدر طی سال های اخیر شاهد خروج 
گســترده بازیکنان ایرانی به قصد حضور در لیگ های 
خارجی بودیم، در این تابســتان به نظر می رسد اوضاع 
برعکس شده است. امسال خیلی از خارج رفته ها دارند 
برمی گردند. دلیلش هم روشن است؛ اغلب دوست دارند 
در سال جام جهانی در معرض دید قرار بگیرند و بخت شان 
را برای قرار گرفتن در فهرست نهایی تیم ملی بیازمایند. 
این بازیکنان خارج از کشور شرایط خوبی نداشتند، زیاد به 
آنها بازی نمی رسید و در نتیجه به چشم نمی آمدند. در این 
شرایط حضور در لیگ ایران می تواند یک گزینه خوب برای 

بازگشت دوباره آنها به میدان دید باشد.

    آنهایی که برگشته اند
   علیرضا بیرانوند: شانس اول حضور درون دروازه تیم ملی 
ایران در جام جهانی، دوران بسیار بدی را در فوتبال اروپا پشت 
سر گذاشت. نیمکت نشــینی در آنتورپ و بواویشتا، عمال 
داشت به قیمت از دست رفتن پیراهن شماره یک تیم ملی 
برای او تمام می شد. بیرو اما به پرسپولیس برگشت، می داند 
آنجا فیکس است و می تواند کادرفنی تیم ملی را متقاعد کند.
  مرتضی پورعلی گنجــی: پدیده فوتبــال ایران در 
جام ملت های آسیا2015، مدت هاست که از تیم ملی محو 
شده و عمال قافیه را باخته است. حضور ناموفق در تیم های 
نه چندان 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 نیم فصل 
فرصت دارد برای خودش در ترکیب خط دفاعی تیم ملی 
جا باز کند. یک ماموریت سخت که باید ببینیم مرتضی از 

پس آن برمی آید یا نه.
   کاوه رضایی: صید بزرگ اســتقاللی ها در تابستان، 
بازیکنی بود که 5سال پیش به شوق پیشرفت و حضور در 
ترکیب اصلی تیم ملی به اروپا رفت، اما به مقصودش نرسید. 
می گویند کار بازگشت او به استقالل تمام شده است؛ در 
نتیجه کاوه 5ماه مانده به جام جهانی برای همان هدف قبلی 
یعنی حضور در تیم ملی، به نقطه مبدأ برمی گردد. روشن 
است که درصورت درخشش در پرسپولیس و استقالل، 
فشار هواداران برای دعوت از بازیکن مورد انتظار به تیم 

ملی حسابی افزایش می یابد.

   آنهایی که شاید برگردند
   احسان حاج صفی: کاپیتان تیم ملی ایران روزگار چندان 
خوبی در فوتبال یونان ندارد. او در آاک اغلب نیمکت نشین 
است و از شرایطش رضایت ندارد. به خودی خود هم انتقادها 
از حاج صفی زیاد است؛ در نتیجه شــاید او برای بهبود 
موقعیتش در آستانه  جام جهانی به لیگ ایران برگردد. در 
این صورت عالم و آدم می دانند مقصد او کجاست؛ سپاهان، 

همان همیشگی!

   علی کریمی: هافبک دفاعی موفق استقالل در فصول 
گذشته برخالف میل هواداران لژیونر شد. آخرین تیم او 
کایسری اسپور 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 می شود احتمال بازگشــت او به ایران و 
 حضورش در یکی از 2 تیم اســتقالل یا ســپاهان کم 

نیست.
  سعید  عزت اللهی: شایعات بسیار زیادی در مورد این 
بازیکن وجود دارد. عزت اللهی 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 
می شود که ممکن است عزت اللهی به لیگ برتر برگردد، 
هرچند او بدون چنین انتخابی هم احتماال مشکلی برای 

حضور در جام جهانی نخواهد داشت.
   سایرین: کریم انصاری فرد در لیست مازاد آاک قرار 
گرفته و بعید نیست به لیگ برتر برگردد. محمد محبی هم 
وضع خوبی در لیگ پرتغال ندارد و چند مشتری در ایران 
انتظارش را می کشند. به طور جسته و گریخته شایعاتی در 
مورد احتمال حضور صادق محرمی، میالد محمدی و محمد 

نادری هم در لیگ برتر وجود دارد.

باز هم نوبت به تمرینات شروع فصل رسید و باز هم محمدرضا زنوزی 
همان نطق های معروفش را تکرار کرد. مالک ماجراجوی تراکتور که 
به تازگی قربان بردیف ترکمن را به عنوان ســرمربی جدید این تیم 
برگزیده، در بخشی از سخنانش به تمجید از این مربی پرداخته و گفته: 
»آقای بردیف انسان بزرگی اســت. روزبه روز به این نتیجه می رسم 
که هنوز شخصیت بزرگ ایشــان را به طور کامل نشناخته ام. انسان 
بزرگی از نظر اخالقی و منش وارد فوتبال ایران شده که اولویت اولش 
موفقیت تیم است. امیدوارم همگی به هدف مان دست یافته و هواداران 
را خوشحال کنیم. خواستن توانستن است و من در زندگی شخصی 
به هر چیزی که از خدا خواسته  ام، دست یافته ام. اما نباید این موضوع 
را فراموش کنیم که الزمه رسیدن به اهداف، تالش و کوشش است.«

خب این حرف ها خیلی قشنگ است، البته اگر زنوزی را نشناسیم و 
سابقه تیمداری او را ندانیم! مالک تراکتور که رکورددار تغییر مربی و 
مدیر است، پیش تر در مورد سایر صاحبان نیمکت تیمش هم از این 
حرف ها زده بود. به عنوان مثال این بخش از سخنان زنوزی در مورد 
جان توشاک را بخوانید: »جان توشاک مربی شناخته شده ای است 
که تاکنون مربی همسطح او در فوتبال ایران حضور نداشته. متأسفانه 

تیم های کشــور های عربی تالش می کنند 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 می دانید 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 می شود که با هر 3تیم بزرگ این کشور قهرمان شده است. 
دنیزلی را همه می شناسند و من هم از او تشکر می کنم 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 می آورد نیست؛ اینطور 
به نظر می رســد که اصوال کار کردن با خود او ســخت است. از زمان 
تحویل مالکیت تراکتور به زنوزی، بردیف پانزدهمین سرمربی این تیم 
)با احتساب موقت ها( محسوب می شود. بنابراین شاید مشکل از جای 
دیگری باشد. امیدواریم این بار شرایط همکاری محقق شود و دو طرف 

همکاری سودمندی داشته باشند.

زنوزی یک بار دیگر از سرمربی تراکتور تمجید کرده، اما...
مشکلازجایدیگریاست!

مهاجرت معکوس
موج بازگشت لژیونرها به لیگ برتر، به شوق دیده شدن و حضور در تیم ملی
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ارباب امباپه رضایت داد که کریستوفر گالتیه سرمربی 
جدید پاری سن ژرمن شود. ستاره پی اس جی یکی 
از شــرط هایش این بود که پوچتینو نباید به عنوان 
سرمربی با تیم ادامه دهد اما روی گالتیه هم چندان 
نظر مساعدی نداشت. حاال فردی روی نیمکت تیم 
پرستاره و پرهزینه فرانسوی می نشیند که 2 فصل 
پیاپی این تیم را از 2 جام محروم ساخته؛ 2 فصل پیش 
با لیل باالتر از پاریس قهرمان لیگ فرانسه شد و فصل 

قبل هم همین پی اس جی را در جام حذفی کنار زد.
او واقعا مربی خوبی است. در دسامبر سال2۰۱۷ در 
حالی هدایت لیل را به عهــده گرفت که این تیم در 
رده هجدهم )منطقه سقوط( لیگ یک قرار داشت و 
در پایان فصل با فاصله ای یک امتیازی، از آن منطقه 
گریخت. ظرف یک فصل، تیــم را به نایب قهرمانی 
فصل ۱9-2۰۱8 لیگ یک و سپس در فصل 2۰2۰-2۱ 
به قهرمانی لیگ رســاند. این اتفاق در حالی رخ داد 
که لیل ۱۰ ســال رنگ قهرمانی را ندیده بود. گالتیه 
بالفاصله پس از قهرمان کردن لیل از این باشگاه رفت 
و هدایت تیم ضعیف تری 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 اولین هاســت، این تیم را به 

قهرمانی اروپا برساند.
مائوریتسیو پوچتینو، ســرمربی 5۰ ساله و آرژانتینی 
پس از ۱8 ماه برکنار شد. او حاال هیچ تیمی ندارد و هیچ 
باشــگاه بزرگی هم بدون مربی نمانده تا هدایت آن را 
به عهده بگیرد. زمانی که در تاتنهام بود و همچنین فصل 
پیش که هنوز آنچلوتی در رئال مادرید جایگزین زیدان 
نشده بود، پوچ گزینه اصلی رئال مادرید برای هدایت 
این تیم به حساب می آمد. حاال نه رئالی وجود دارد، نه 
تاتنهام و حتی منچستر یونایتدی که او را برای جانشینی 
سولسشائر و رانگنیک او را می خواست. پوچ که برای 
جدایی از پاریس ۱5میلیون یورو غرامت گرفت تا بتواند 
یک سال اســتراحت کند، این آمار را در این باشگاه 
ثبت کرد؛ 85 بازی، 56برد )65.5درصد(، ۱5 تساوی، 
۱۴ باخت، قهرمانی لیگ یک 22-2۰2۱، قهرمانی جام 

حذفی 2۱-2۰2۰ و قهرمانی سوپرجام فرانسه 2۰2۰.

   افتخارات گالتیه؛ یک قهرمانی لیگ فرانسه، یک 
جام حذفی فرانسه. او 3 بار هم جایزه بهترین مربی 

لیگ فرانسه را به خانه برده است.
   گالتیه در نخســتین اظهارنظرش به طور رسمی 
اعالم کرد که نیمار را صددرصد در تیمش می خواهد. 
شایعه شده بود که یکی از شرط های امباپه برای تمدید 
قرارداد، خالص شدن باشگاه از شر نیمار است. نیمار 
چند روز پیش یکطرفه و طبق مفاد قراردادش قرارداد 
خود را 2 سال دیگر تمدید کرد تا موی دماغ امباپه 
باشد. هنوز واکنشی در این زمینه از سوی او صورت 

نگرفته است.
   درحالی که زیدان به خاطر به دنیا آمدن در بندر 
مارسی از هدایت تیم پاری سن ژرمن سر باز زده، 
گالتیه هم اهل مارســی است. مربی جدید درباره 
محل تولدش و دشمنی همشهریانش با پی اس جی 
گفته: »من در مارسی به دنیا آمده ام اما آمدنم به 
پاریس از روی عالقه بود. اگر می خواهید جام ببرید 
بهترین مکان پاریس است.  هفته ها به پاریس فکر 

می کردم.«
   باشــگاه برای گرفتن رضایتنامه او از باشــگاه 
نیس، مبلغ ۱۰ میلیون یورو به این باشــگاه پرداخت 
و ۱5میلیون 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 می شود و یوفا هم 

روی آن حساسیتی ندارد.
   نخستین بازی دوستانه تیم به سرمربیگری گالتیه 
ساعت۱8:۰۰ جمعه 2۴تیر در کمپ تمرینی تیم پشت 

درهای بسته برگزار می شود.
   گالتیه برای فصل آینده تاکتیک خود را لو داد و 
گفت می خواهد سیســتم را به 3 مدافع تغییر دهد. 
هم اکنون مارکینیوش، سرخیو راموس و کیمپمبه 
را دارد اما می خواهد اشکرینیار را هم از اینترمیالن 
خریداری کند. شاید کیمپمبه در لیست فروش قرار 
بگیرد. البته او قول داد مثل تیم های قبلی اش 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.«

کم کم تعداد بازیکنان سرشناس حاضر در لیگ حرفه ای فوتبال آمریکا به رقم چشمگیری تبدیل می شود. پس از گرت 
بیل، کیه لینی و اینسینیه حاال برناردسکی هم که می توانست فوتبالش را در اروپا ادامه دهد، راهی آمریکا  و اف سی تورنتو 
شده است. از این لیگ به عنوان مقصد آینده کریستیانو رونالدو و مسی هم یاد می شود اما در سن بازنشستگی و زمانی 

که خودشان تشخیص بدهند دیگر نمی توانند در باشگاه های بزرگ بازی کنند.

به یاد پدرخوانده
 بازیکنان ایتالیایی به لیگ حرفه ای فوتبال آمریکا 

هجوم برده اند

گرت بیل
بیل ســومین ســتاره لس  آنجلس اف سی در این 
فصل خواهد بود و در کنــار وال و کیه لینی بازی 
خواهد کرد. این باشــگاه تنها 7 سال قدمت دارد. 
او این شانس را داشــت تا پس از پایان قراردادش 
با رئال مادرید به کاردیف سیتی در کشور خودش 
برود اما ترجیح داد به آمریکا منتقل شود تا فرصت 
بیشــتری برای گلف داشته باشــد. مقامات شهر 
»باال« برای تجلیــل از سرشــناس ترین بازیکن 
فوتبال کشورشــان که مدتــی گران قیمت ترین 
بازیکن دنیا هم بــود، تصمیم گرفتند که در مدت 
برگزاری رقابت های یورو۲۰۱۶، نام شهرشان را به 
بیل تغییر بدهند و این کار را  هم کردند ولی بعد از 

مدتی نام شهر خود را به قبل برگرداندند.

برناردسکی
وینگر ایتالیایــی و ملی پوش یوونتوس 
بعید اســت آخرین ایتالیایی این فصل 
لیگ آمریکا باشــد. آنــدره آ بلوتی هم 
قصد داشــت به تورنتو بــرود اما انگار 
منچســتریونایتد و چند تیــم دیگر او 
را می خواهنــد. برناردســکی به اندازه 
کافی برای یوونتــوس گل نزد )۱۰گل 
در ۱۲۰بازی( چــون او اصوال در هیچ 
تیمی به اندازه کافی گل نمی زند و عالقه 
زیادی به نزدیک شدن به دروازه حریف 
ندارد که این برای یک وینگر اصال خوب 
نیست. او 35بازی ملی هم دارد با ۶گل 

زده برای ایتالیا و یک قهرمانی یورو.

ایگواین

گونســالو ایگواین در باشگاه های 

خیلی بزرگی مثــل رئال مادرید، 

یوونتوس، میالن )قرضی(، چلســی و 

ناپولی بازی کرده. چند ماه پیش شایعه 

شــده بود که می خواهد در 34ســالگی 

فوتبــال را کنار بگذارد امــا خودش این 

موضوع را تکذیب کرد. او از سال۲۰۲۰ به 

اینتر مایامی پیوسته و در 5۱بازی لیگ 

توانسته ۱5گل برای این تیم بزند. او در 

رئال مادریــد ۱۲۱گل و 5۶پاس گل در 

۲۶4بازی ثبت کرده بود. ایگواین در 

یوونتــوس ۶۶گل و در ناپولی هم 

د دروازه رقبا کرد اما 
9۱گل وار

آمارش در باشــگاه دیوید 

بکام چندان خوب 
نیست.

   غیر از تمدید قــرارداد امباپه و جدایی 
دی ماریا، اتفاقات دیگری در نقل وانتقاالت 
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 5۰ میلیون 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 

می خواهد به پاریس بپیوندد.
   دیالــو هم باید بــرود اما میــالن فقط 

۲۰میلیون یورو برای دیالو هزینه می کند.
   ایــکاردی پیشــنهاد ولورهمپتــون 
را رد کــرد. برلوســکنی او و دیباال را برای 
تیم تازه صعود کرده مونتســا در ســری آ 

می خواهد.
   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 برنامه های پاریس نیست.

منچستر از اولین خریدش رونمایی کرد اما آبی های لندن هنوز خریدی چه خبر؟
در بازار نقل و انتقاالت نداشته اند

منچستریونایتد ســرانجام شــاخ غول را شکست و از 
نخستین خرید رســمی اش رونمایی کرد. رانگنیک 
پیش از آنکه منچستر را به مقصد تیم ملی اتریش ترک 
کند و جایش را به اریک تن هاخ هلندی بدهد، گفته بود 
من یونایتد ۱۰ بازیکن جدید می خواهد. حاال یکی به نام 
ماالسیا در پســتی خریداری شده که 
منچستر ۲ بازیکن در آن دارد. لوک شو 
در همین پســت در تیم ملی انگلیس 
ملی پوش اســت و الکس تلس هم از 
پورتو خریداری شده بود. از زمانی که 
تن هاخ به عنوان ســرمربی جدید معرفی 
شده، 75روز می گذرد و تنها یک خرید انجام 
شــده و یک توافق هم با اریکســن برای 3 فصل 
صورت گرفته اســت. خرید تایرل ماالسیا از فاینورد 
برای منچستر ۱5میلیون یورو هزینه در بر داشت. حاال با 
این خرید، نام من یو از فهرست 5 باشگاه لیگ برتری که هنوز 
بازیکنی نخریده  اند، پاک شده و تنها 4 تیم لیگ برتری چلسی، 

ولوز، لستر و برنتفورد هنوز خریدی در تابستان۲۰۲3 نداشته اند.
   چلســی با مالک آمریکایی جدید)تاد بولی( فعال لوکاکو را از 
دست داده و احتماال حکیم زیاش را هم به میالن واگذار می کند. 
مالک جدید دوســت دارد رونالدو را به تیم بیاورد. اگر شایعات 

نقل  وانتقاالتی 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 ورودی ها 
خواهند بود و روملو لوکاکو، حکیم زیاش، تیمو ورنر، کریســتین 
پولیسیک، جورجینیو و شاید هودسون اودوی بازیکنانی هستند 

که تیم را ترک می کنند.
   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 می شود خود 

کریستیانو به زودی بیانیه ای برای جدایی اش منتشر خواهد کرد.
   کانر گلگر، بازیکن چلســی اســت. او یکی از پدیده های فصل 
پیش لیگ برتر بود و به صورت قرضی در تیم کریستال پاالس بازی 
می کرد. گلگر یک دور در تیم های پاالس، وســت بروم، سوانزی و 
چارلتون به صورت قرضی بازی کرده و حاال به تیم اصلی چلســی 

برمی گردد. توخل روی او حساب ویژه ای باز کرده است.
   چلسی مشتاق به خدمت گرفتن ماتئوس نونس، هافبک ۲3 ساله 
اسپورتینگ پرتغال است. به زودی پیشنهادی 45 میلیون یورویی 

به عالوه 5 میلیون پاداش به این باشگاه ارائه خواهد شد.
   لیدز مهلتی را برای پیشنهاد نهایی بارسلونا برای رافینیا تعیین 

کرده است. پیشنهاد چلسی همچنان بهترین است.

کیه لینی
آقــای کاپیتان پس 
از ۱8سال یوونتوس 
و تیــم ملــی ایتالیا 
را تــرک کــرد و به 
لس آنجلس اف سی 
پیوســت. او 4۲5بار 
بــا پیراهن یــووه و 
۱۱7بار بــا پیراهن 
تیم ملی بــه میدان 
کیه لینــی  رفــت. 
ســابقه بــازی برای 
و  رم  ایوورنــو، 
فیورنتینا را هم دارد.

Galtierگـالتیـه
مدیر پروژه پاریس 

سرمربی جدید نیمار را می خواهد، سیستم را به 3 دفاع تغییر می دهد و 
اقتصادی بازی نخواهد کرد

داگالس کاستا
داگالس کاســتا با ســابقه 3 قهرمانی در بوندس لیگا با بایرن و 
3 قهرمانی با یوونتوس در سری آ به گرمیو در برزیل برگشت اما 
درنهایت راهی آمریکا شد. او در 3۱سالگی که سن اوج یک بازیکن 
فوتبال است، یک گوشه دنیا در حال بازی است. او حاال عضو تیم 

لس آنجلس گلکسی است.

شکیری
ژردان شکیری در بایرن مونیخ و لیورپول هم بازی کرده و حاال 
در 3۰سالگی دچار پیری زودرس شده و چاره ای نداشته جز آنکه 
به آمریکا و باشگاه شــیکاگو فایرز بپیوندد. او بیش از ۱۰۰بازی 

ملی در تیم سوئیس دارد و ۲ بار لیگ قهرمانان را هم برده است.

منساه
فقط مهاجمان نیستند که برای بازی در آمریکا وسوسه 

می شوند. جاناتان منســاه 5فصلی می شود که در 
 آمریکا توپ می زند و عضو باشــگاه کلمبوس کرو 
اســت. بازیکن غنایی هم اکنون یکــی از بهترین 
مدافعان لیگ حرفه ای فوتبال آمریکاســت. او در 
آنــژی ماخاچ قلعه، اودینزه و گرانــادا بازی کرده 

است.

بلیک
آنــدره بلیک جاماییکایــی ۲ بار  عنوان 
بهتریــن دروازه بان فصــل MLS را 
به خــود اختصــاص داده اســت. در 
فصل اخیر پس از مــت ترنر، دومین 
دروازه بان 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 پاری سن ژرمن، تیم ملی 
فرانســه یا یوونتوس بازی کرد، 
موفق به مهار این بازیکن شــد. 
چند فصلی می شود او در باشگاه 

اینتر مایامی، متعلق به دیوید بکام 
توپ می زند. حاال در 34ســالگی با افتخارات 
زیادی ازجمله قهرمانی جام جهانی، ســومین 

فصل حضورش را در این لیگ سپری می کند.

چیچاریتو
خاویــر ارنانــدس 33ســاله ملقب بــه چیچاریتــو زمانی در 
منچســتر یونایتد و یک نیم فصل در رئــال مادرید یک مهاجم 
ذخیره طالیی بود و حاال گلزن طالیی تیم لس آنجلس گلکسی 
اســت. او این فصل در ۲۱بازی، ۱7گل به ثمر رسانده و با اینکه 
۱3مسابقه را به دلیل آســیب دیدگی از دست داده، تنها ۲ گل از 
والنتین کاستیانوس که با ۱9گل برای نیویورک سیتی آقای گل 

لیگ شده و کفش طال به دست آورده، کمتر زده است.

اینسینیه
لورنتزو اینسینیه همین پارسال به عنوان بازیکن ثابت ترکیب 
تیم ملی ایتالیا توانست قهرمان اروپا شــود. او در 33سالگی 
برای نخستین بار تصمیم گرفته خارج از ناپولی به بازی ادامه 
دهد و برای همین تیم اف ســی تورنتو را برای ادامه فوتبالش 

برگزیده است.

کارلوس وال
دیگر مهاجم سرشــناس مکزیکی شــاغل در این لیگ 
تجربه پوشــیدن پیراهــن تیم هایی مثل سوســیداد، 
اوساسونا، وست بروم، آرسنال و سلتاویگو را دارد. او در 
۱۰3بازی برای لس آنجلس اف سی 7۰گل و 3۰پاس گل 

به تنهایی به ثبت رسانده است.

ایتالیایی ها 
غیر از کیه لینی، اینسینیه و برناردسکی بازیکنان ایتالیایی زیادی سابقه بازی در این لیگ را دارند. از بازیکنان ایتالیایی که تاکنون 
به MLS رفته اند، می توان فهرستی طوالنی تهیه کرد. بیشتر ایتالیایی ها در تیم اف سی تورنتو عضو بودند؛ نیکوال گاریکوال و روبرتو 
دونادونی )مترو اســتارز(، جورجو کیه لینی )لس آنجلس(، گابریل کوربو، برناردو کورادی، مارکو دی وایو، مارکو دونادل، ماتئو 
فراری، الساندرو نستا، دنیله پاپونی، ماتئو مانکوسکو و آندره آ پیسانو )مونترئال(، والتر زنگا و جوزپه گالدریسی )نیو انگلند(، آندره آ 
پیرلو )نیویورک سیتی(، کارلو کودیچینی )گلکسی(، ویتو مانونه )مینه سوتا(، جوزه مائوری )کانزاس سیتی(، آنتونیو نوچرینی 

)اورالندو(، جوزپه روسی )سالت لیک سیتی( پائولو تورناگی )شیکاگو و ونکوور( و...
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یکشنبه داغ کشتی
در مسابقات انتخابی تیم ملی، ستاره هایی چون یزدانی، قاسمپور و زارع

 به مصاف حریفان مدعی می روند

شرایطم 
ایده آل 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 
کرده ایم

محمدعلی گرایی دارنده 3مدال برنز جهان و 
طالی بازی های 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 
یک قدمی مدال رفت ولی نتوانست دست پر 
به ایران برگردد. هرچند او در المپیک به مدال 
نرسید ولی شــهرت جهانی اش با اجرای فن 
سنجاب پرنده روی حریف کروات، بیش از پیش 
شد تا جایی که بسیاری از برنامه های خارجی 
هم این فن را به نمایش گذاشتند. گرایی پس 
از توکیو در رقابت های جهانی نروژ همانند 2 
جهانی دیگر که مدال برنــز گرفته بود باز هم 
صاحب مدال برنز شد تا در کسب عنوان سومی 
جهان هت تریک کرده باشد. نفر سوم جهان 
درباره مصدومیت، بازگشــتش به تمرینات 
و وعده های توخالی که شــنیده با همشهری 

ورزشی صحبت کرده است.

    به خاطــر مصدومیــت، بعد از 
مسابقات جهانی نروژ در هیچ مسابقه رسمی 
شرکت نکردی. هم اکنون شرایط چطور است؟

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 می کنم تمرینات کشــتی ام را به صورت 

سبک شروع کرده ام و با هماهنگی پزشکم و کادر 
فنی طی ایــن مدت باقیمانده فشــار تمرینات را 
بیشتر می کنم تا برای مسابقات آینده آماده شوم.

   در مراســم خداحافظی فرانک 
اســتابلر حضور داشــتی اما در مبارزه ات از 
ناحیه پا مصدوم شدی و به کشتی ادامه ندادی. 

مشکل خاصی که برایت پیش نیامد؟
برای مراسم خداحافظی استابلر، من به همراه رضا 
)رضا گرایی برادر کوچک تــر محمدعلی گرایی( 
دعوت شده بودیم. قرار بود رضا با استابلر کشتی 
بگیرد و مــن اصال قرار نبود کشــتی بگیرم. فقط 
به عنوان مهمان دعوت شده بودم و به خاطر پایم 
دوست نداشتم روی تشــک بروم. ولی یک سری 
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 ایده آل 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 کرده ایم.

   در 3دوره مسابقات جهانی مدال 

برنز گرفتــی. جهانی صربســتان را چطور 
پیش بینی می کنی؟

اول تمام تالشم را می کنم که ملی پوش ایران در 
وزن 77کیلوگرم باشــم و بعد از آن می روم تا این 
دفعه طلسم تکرار مدال برنز را بشکنم و طال بگیرم.

   سال هاست در 77کیلوگرم کشتی 
می گیری و بــا خداحافظی تومــاس لورینچ 
قهرمان مجارســتانی المپیک توکیو، به نظر 

فرصت خوبی برای کسب مدال طال داری.
77کیلوگــرم وزن شــلوغی اســت و هیچ وقت 
مشــخص نیســت چه اتفاقی برای این وزن رخ 
می دهد. قهرمانان خوب و صاحب سبکی داریم و 
من هم اصال ناامید نیستم و برای کسب مدال طال 

تالش می کنم.

   بعد از کسب ســومین مدال برنز 
جهان گفته شــد وضعیت اشتغالت حل شده 

است. این خبر صحت داشت؟
نه، اصــال هیچ اتفاقــی رخ نداد و مــن هم دیگر 
پیگیری نکردم. اینقدر دروغ شــنیده ام که دیگر 
پیگیرش نشــدم و اصــال نمی دانــم کارم در چه 
مرحله ای اســت. هر وقت مدالی در مســابقات 
آســیایی یا جهانی می گیرم یکــی دو هفته این 
صحبت ها را مســئوالن ورزش استان می کنند و 
بعد از آن دیگر خبری نمی شود تا مسابقه بعدی که 
در مراسم استقبال می بینیم شان و دوباره همین 

بحث ها می شود.
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افقی:
1- مـتـــعصب تــنــدرو- 
عنوانــی احترام آمیــز برای 

بانوی سالخورده
2- صنــم- جلوترین منطقه 

درگیری با دشمن- رزمایش
3- ثــــبات و پــــایداری- 

چاپلوسی- رشوه دهنده
4- ســرد مزاج- نوعی پارچه 

پنبه ای- دنباله رو سوزن
5- شمشــیر عرب- به هیچ 

وجه- سکرتر
6- غریبه- ارتعاش- برکت سفره

7- مــخــــترع تــــلفن- 
پیش پرداخت- ورم

8- فیلمی ســاخته داریوش 
مهرجویی با بازی لیال حاتمی- 
عضــو جونــده- چهارمیــن 

حرف یونانی
از  الغــری-  حمــام   -9
سلســله هایی که بیش از صد 
سال در ایران حکومت کردند- 

پهلوان
10- راز نهفته- نویسنده رمان 

طاعون- روزنامه چاپ مصر
11- معروف ترین تلســکوپ 

فضایی- جلوه- ورزش آبی
12- کتف- ویــران- عبور و 

مرور وسایل نقلیه
13- شــهری در فرانسه- گاو 

شخم زن- تازه

14- فرمانروایی- میوه لهیده و 
نرم شده- گرداگرد دهان

15- در شــب کریســمس 
برای کودکان مسیحی هدیه 

می آورد- چپاول کننده
  

عمودی:
1- حبس مادام العمر- خوشه 
گندم و جو- نقطه ضعفی که با 
استفاده از آن می توان کسی را 

مطیع خود ساخت
2- نقاشــی از روی عکــس- 

اشاره
3- خاموش کردن- توده بافت 

لنفاوی در حلق- جوان
4- عبوس- چوپان- به تازگی

5- تکرار حرفــی- بنیانگذار- 
بزرگ تر- هزار کیلو

6- دریا- فرایازی- زبانه آتش
7- کشته شده- ویتنام قدیم- 

در بیان علت به کار می رود
8- خدمتکاران- ستاره نامی 
سینمای فرانسه در دهه 70- 

زرنگ و زیرک
9- دیکتــه- گوشــه ای در 

دستگاه شور- فلز
10- رنــگ نشــان دهنده 
هــیــــجان- مــبـــتکر- 

زرتشتی روحانی 
11- تکــرار یــک حــرف- 
خاستگاه- شب ســی ام آذر- 

حرف همراهی
12- حمل کننده بار- هراس انگیز- 

تبهکاری
13- از گناهان کبیره- از القاب امرای 

ترک- بلندقامت
14- تابنــاک- از پرطرفدارتریــن 
نویسندگان ســال های اخیر در ژانر 
وحشــت و فانتزی و خالــق رمان 

درخشش
15- فرار کردن- به ذهن افکندن- 

15پس غذا

گنزاواگتجهبسك
رخاواشارويكوت
ييهتپاداشنورب

سلطايدمكيشبن
تلماكهمراياچ
نمسيربااراسن
اموداوقملمسب
مديزارخنيسحفر

دهازوزرباقتا
بساساچراقلكف
رفكورهنليسفر
اراخوگنكانما
اريخااهبنوخاو
سانورزاراتسيا
فدريسيداينبون

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 4248
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

872539614
569814327
314672985
236495178
457381269
981267543
625743891
798156432
143928756

متوسط

  3    1  2
6    4   9  
8 9  5   4   
 3 9   7    
         
   9   2 5  
  5   1  4 3
 2   7    6
3  1    8   153624978

896317452
274859613
617235894
485961327
329478561
568742139
741593286
932186745

ساده

متوسط

543798162
617243598
892516437
239157684
154682379
786934251
965821743
428375916
371469825

ساده

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

سخت

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

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 
عنوان داران 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 به صورت زنده پوشش دهد.

 اطری با ورژن جدید
در وزن 61کیلوگرم برای تصاحب دوبنده تیم ملــی، رضا اطری در مقابل داریوش 
حضرتقلی زاده قرار خواهد گرفت. اطری دارنده مدال برنز بازی های 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 حضرتقلی زاده نیز با کسب 
مدال طال در مسابقات قهرمانی کشــور، ملی پوش ایران در مسابقات قهرمانی آسیا 
بود که توانست مدال نقره را کسب کند. حضرتقلی زاده 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، کشتی گیری که صاحب 2پیروزی 

از 3مسابقه شود ملی پوش ایران در صربستان خواهد بود.

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 
می گیرد و برنده آنها به مصاف حســن یزدانی خواهد رفت. پیش بینی می شود 
علیرضا کریمی با برتری مقابل مصطفوی به مصــاف یزدانی خواهد رفت که در 
این صورت شاهد دومین رویارویی این دو کشتی گیر عنوان دار خواهیم بود. کریمی 
که در وزن 97کیلوگرم مدال طالی بازی های 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 ملی پوش شــدن نیاز به یک برد دارد. ولی درصورت پیروزی رقیبش، 
کشتی گیری ملی پوش خواهد شــد که 2پیروزی از 3مسابقه کسب کند. یزدانی از 
سال 2015ملی پوش ایران بوده و اگر این بار هم به تیم ملی برسد برای هشتمین بار 

پیاپی صاحب دوبنده تیم ملی شده است.

کامران و رقبای جوان
در وزن 92کیلوگرم، 3کشتی گیر 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 سال2021می رود. 
قاسمپور درصورت پیروزی در کشتی اول ملی پوش خواهد شد و درصورت شکست 
او، کشتی گیری ملی پوش خواهد شد که به 2برد در 3مسابقه دست پیدا کند. به نظر 
دیدار پایانی این وزن بین قاسمپور و فیروزپور برگزار خواهد شد. فیروزپور جوان و 
بااستعداد در حالی مقابل کامران قاســمپور خوش تکنیک قرار خواهد گرفت که به 

تازگی وارد سن 20سالگی شده است.

فوق سنگین؛ 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 ملی پوش شــدن به یک پیروزی 
احتیاج دارد و حریف او در فینال برای ملی پوش شدن باید 2پیروزی کسب کند. 
زارع نفر اول جهان و نفر سوم المپیک توکیو است که هم اکنون یکی از بهترین 
سنگین وزن های جهان محسوب می شود. در کشتی فرنگی هم یک رقابت در 
دسته فوق سنگین برگزار خواهد شد. در وزن 130کیلوگرم علی اکبر یوسفی 
و امیر میرزازاده بــه مصاف یکدیگر خواهند رفت کــه میرزازاده درصورت 
پیروزی در کشتی اول ملی پوش خواهد شد و یوسفی برای ملی پوش شدن 

به 2برد احتیاج دارد.

طلسمبرنزرامیشکنم
 محمدعلی گرایی از بند مصدومیت رها شده و بعد از 3مدال برنز جهان این بار 

به قصد طال راهی مسابقات جهانی می شود

قدیمیها
در وزن 97کیلوگرم مجتبی گلیج نفر سوم 

جهان و قهرمان جام تختی در مقابل محمدحسین 

محمدیان نفر اول کشور و قهرمان آسیا قرار خواهد گرفت. 

گلیج برای ملی پوش شــدن نیاز به یک پیــروزی دارد ولی 

محمدیان با قانون 2برد در 3مســابقه ملی پوش خواهد شد. 

محمدیان که مدال برنز جهان در سال2014را در کارنامه خود 

دارد در المپیک توکیو ملی پوش ایران بود اما نتوانست صاحب 

مدال شود. گلیج در مسابقات جهانی 2021نروژ با شکست 

در مقابل اسنایدر به مدال برنز رسید. این دو کشتی گیر 

بارها در مقابل هم کشتی گرفته اند و سابقه برد 

و باخت مقابل یکدیگر را دارند.
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 شناسایی 585مورد تقلب 
در آزمون  علوم تجربی

وزیر علــوم، تحقیقات و فنــاوری اعالم کرد: 
»۵۸۵ تقلب در آزمون علوم تجربی را شناسایی 
کرده ایم و همه این موارد در دست رسیدگی 
است و شــرکت کنندگان در آزمون سراسری 
اطمینان داشته باشــند که در حق هیچ کسی 

بی عدالتی نخواهد شد.« 
محمدعلی زلفی گل، وزیــر علوم، تحقیقات و 
فناوری در واکنش به موارد تقلب کشف شده 
در کنکور سراســری ســال جاری و تخلفات 
احتمالی صــورت گرفتــه به خبرنــگار ایلنا 
گفت:»رئیس سازمان ســنجش در مورد این 
موضوع توضیح داده اند و قرار است این موارد 
احتمالی تقلب دقیق تر بررسی شود. من تأکید 
می کنم که داوطلبان آزمون سراســری نباید 
نگران باشــند و نتایج با دقت اعالم می شود.« 
زلفی گل با اعالم اینکه در حوزه های امتحانی 
در راستای جلوگیری از تقلب و انتشار سؤاالت 
از »جمر«)مختل کننده سیگنال( استفاده شده 
بود، افزود: »داوطلبان توجه داشته باشند که 
این امکان وجود دارد که پاسخنامه ها 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، رئیس جمهوری 
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 ســال۱۴۰۱ در تمامی رشته ها و 
گروه ها را به طــور قطعی تأیید کــرد. در این 
گزارش آمده که پس از بررســی دقیق تمامی 
گزارش ها و مســتندات ارائه شــده از سوی 
دســتگاه های مذکور صحت برگــزاری این 
آزمون در بخش های مختلف شــامل طراحی 
سؤاالت، چاپ، قرنطینه، توزیع و دیگر مراحل 
فرایند اجرایی، هیچ گونه شــائبه و کمبودی 
نداشته و با توجه به اقدامات سازمان سنجش 
آموزش کشــور و همکاری تمام دستگاه های 
دســت اندرکار در امر برگزاری ایــن آزمون، 
سالمت کنکور سراسری سال۱۴۰۱ در تمام 
رشــته ها و گروه ها مورد تأیید قطعی است و 
با توجه به پیش بینی هــای چند الیه کنترلی 
و امنیتی و اشراف کامل دستگاه های نظارتی 
هیچ حقــی از هیچ یک از داوطلبــان تضییع 

نشده است.

اجرای طرح رتبه بندی 
معلمان از ۳۱ شهریور 

وزیر آموزش و پرورش زمان آغاز اجرای طرح 
رتبه بندی معلمان را ۳۱شهریور ماه سال جاری 
اعالم کرد. یوسف نوری در حاشیه جلسه دیروز 
)چهارشنبه( هیأت دولت، در جمع خبرنگاران 
با اشاره به رتبه بندی معلمان گفت: »الیحه ای 
که دولت قبلی اعالم کرده بود، بسیار ضعیف 
بود و طی ۱۰سال اقدامی روی آن انجام نشده 
بود اما این موضوع در دولت سیزدهم پیگیری 
و با آن موافقت شــد.« او افزود: »این موضوع 
به عنوان یکی از دســتاوردهای بزرگ آموزش 
و پرورش است؛ چرا که اوال ارتقای نظام تعلیم 
و تربیــت، ارتقای صالحیت هــای حرفه ای و 
تخصصی و عمومی معلمان است و همچنین در 
حوزه عدالت، عدالت در پرداخت برای معلمان 
را تامین می کند.« براساس اعالم او، این الیحه 
عالوه بر این موارد، بــرکات دیگری هم دارد و 
در واقع آن رقابتی که بیــن معلمان در زمینه 
احراز رتبه ها اتفاق می افتد، مشــروع و بسیار 
خوب است. شاید یکی از علل عدم اجرای سند 
تحول بنیادین عدم تصویب قانون رتبه بندی 
معلمــان از ناحیه دولت ها بــوده که حمایت 
نمی کردند. براســاس اعالم وزیــر آموزش و 
پرورش، کمیته های الزم یا هیأت های ممیزی 
براساس قانون شــکل گرفته و امید است که 
رتبه بنــدی وارد مرحله اجــرای اصلی درون 

آموزش و پرورش شود.

تشکیل کمیته جلوگیری از 
خروج و مهاجرت پزشکان

عضو کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس 
شورای اســالمی 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 هزینه های 
بیت المــال را هدر ندهیم.« به گــزارش ایرنا، 
محمدعلی محسنی بندپی، در نخستین نشست 
بررسی موانع و راهکارهای اجرای سیاست های 
کلی سالمت که در هتل قلب برگزار شد، افزود: 
»یک درصد جمعیت دنیا و ۷تا۹درصد ذخایر 
دنیا را در کشورمان داریم و غنی ترین منابع را 
دارا هستیم اما در مدیریت این ذخایر و منابع 
موفق نبوده ایم و در کف جامعه مشاهد می کنیم 
که مردم، قانونگذار و مجریــان امر از خدمات 
راضی نیســتند.« به گفتــه او، ۸.۵ تا ۹درصد 
سهم ناخالص ملی به حوزه سالمت اختصاص 
می یابد: »وزارت بهداشت یکی از پرخرج ترین 
دســتگاه ها اســت اما خدمات خوبی را از این 
وزارتخانه مشاهده نمی کنیم و به همین دلیل 
بســیاری از افراد به خود اجازه می دهند تا در 

نظام سالمت مداخله داشته باشند.«

میز خبر

چرا کرونا دوباره جهش کرد؟

حدود 2۵میلیون نفر از افرادی که 6ماه از تزریق 
دوز دوم واکسن کرونایشان می گذرد، هنوز دوز 
ســوم را تزریق نکرده اند. رعایــت پروتکل های 
بهداشتی به شــدت کاهش یافته و اســتفاده از 
ماسک به ۱۰درصد رسیده است. در شرایط اجرا 
نشدن بسیاری از سیاســت های کنترل اپیدمی، 
حاال کرونا با زیرســویه BA5 روند افزایشی خود 
را آغاز کرده اســت. تنها در 2۴ســاعت ۱۷۴نفر 
بیشــتر از روز سه شــنبه به کرونا مبتال شدند و 
آمار شناســایی روزانه به ۱2۷۱نفر رسید. بهرام 
عین اللهی، وزیر بهداشت هم از کاهش ایمنی ناشی 
از واکسیناسیون خبر می دهد: »اخیرا تغییراتی 
در سویه اومیکرون ایجاد شده که می تواند سبب 
بیماری زایی شــود. توصیه می کنیم 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-۱۹ در جهان 
خبر می دادند، اما حاال زیرسویه  جدید اومیکرون، 
یعنی BA5 که بیشتر به سمت عوارض گوارشی 
ســوق پیدا کرده و سرایت بیشــتری هم نسبت 
به زیرســویه های قبلی دارد، در حال گســترش 
یافتن در بســیاری از کشورهاســت و این سؤال 
مطرح می شود که چرا کرونا دوباره جهش کرد؟ 
هر چند که کاهش اثربخشی واکسن ها و رعایت 
پروتکل ها، نخســتین گزینه های شرایط موجود 

مطرح می شوند، اما متخصصان معتقدند عالوه بر 
این دو فاکتور، عوامل مهم دیگری هم در این باره 

دخیل بوده است.

قوی تر شــدن ویروس با کاهش اثربخشی 
واکسن ها 

»در شــرایطی هســتیم که اومیکرون با BA4 و 
BA5 تغییر زیرسویه داده و واکسن هایی هم که 
تزریق شده 6ماه از زما نشان گذشته است. به دلیل 
همزمانی تغییر ســویه و کاهش ایمنی ناشی از 
واکسن ها، ممکن است آســیب دوباره در قالب 
یک موج جدید شروع شــود.« این نکته ای است 
که مصطفی قانعی، عضو کمیته واکسیناســیون 
کرونا به آن اشاره می کند و به همشهری می گوید: 
»هر قدر ایمنی کاهش پیدا کند، ویروس با قدرت 
بیشتری کار خودش را دنبال می کند؛ به همین 
دلیل پیشنهاد شد گروه هایی 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 واکسن ها می گوید: »تجربه نشان داده که مردم 
بعد از ابتال و افزایش فوتی ها از واکسیناســیون 
استقبال می کنند. هم اکنون اخباری که از شیوع 
دوباره بیماری در حال انتشار است، می تواند یک 
انگیزه باشد. البته شــواهد قطعی نشان داده که 
تزریق ۳دوز 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 واکسن های به روز شده متناسب با 

سویه اومیکرون را در اختیار نداریم و این مسئله 
باعث کاهش رغبت مردم در تزریق واکسن است، 
می گویــد: »توصیه هایی که برای به روزرســانی 
واکسن ها انجام می شود را باید از 2جنبه علمی و 
 mRNA فنی دید. اکنون در ایران پلتفرم واکسن
به عنوان ســریع ترین واکسن تطبیقی با سویه ها 
وجود دارد و با صدور مجــوز بالینی، قابلیت فنی 
برای دسترسی به واکسن به روز برای هر سویه ای 
وجود خواهد داشــت. اما این احتمال هم وجود 
دارد که شرکت های واکسن ساز دنیا بخواهند با 
مطرح کردن این موضوع، واکســن های قبلی را 
بی خاصیت نشان دهند و ظرفیت بیشتری برای 
واکسن های خودشان داشته باشند. باید مراقب 
بود در دام تجاری ســازی این شرکت ها نیفتیم. 
در گذشته این اقدام از ســوی آنها انجام شد و در 
سفرهای بین المللی عنوان کردند که تنها با تزریق 
چند واکسن خاص امکان سفر به کشورها وجود 
دارد؛ اقدامی که به لحاظ دیپلماسی بین المللی کار 
قشنگی نبود و مردم را با مشکالتی مواجه کرد.« 

اقداماتی که برای مدیریت پاندمی کرونا انجام 
نشد 

در طغیان ها و پاندمی های ویروسی، ایجاد جهش 
در عامل بیماری زا به طور مرتب و مستمر صورت 
می گیرد، درباره کووید-۱۹ تمامی جهش ها اثر 
معناداری در تابلوی بیماری نداشته اند. تاکنون 
سازمان جهانی بهداشــت ۵واریانت را به عنوان 
سوش های اصلی که توانســته اند 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 زیرسویه های 
آن را متفاوت از سایر واریانت ها عنوان می کند و به 

همشهری می گوید: »زیرسویه های جهش یافته  
اومیکرون الگوی کشــندگی زیــادی ندارند، اما 
سرایتشان بیشتر اســت.« البته به گفته سوری 
در وضعیــت کنونــی افزایش ابتال بــه بیماری، 
ویروس ها تنهــا بازیگران موج جدید نیســتند، 
بلکه مردم و سیاســت های مدیریــت کرونا هم 
نقش مؤثری داشــته اند: »در مدیریت اپیدمی با 
ساده اندیشی تصور کردیم که تنها با واکسیناسیون 
یا رعایت پروتکل ها و دستورالعمل های محافظتی 
می توان کوویــد-۱۹ را کنترل کــرد. مردم هم 
بــا عادی انگاری ها، رعایت پروتکل  هــا را نادیده 
گرفتند؛ حتی درصد قابل توجهی از آنها استقبال 
کمی از واکســن ها داشــتند. هر چند واکسن ها 
به عنوان مهم ترین استراتژی، اثربخشی محدودی 
دارد و در بهترین حالت اگــر ۱۰۰درصد جامعه 
واکسینه شــوند، تنها ۷۵درصد جامعه از ایمنی 
کامل برخوردار خواهند شــد و بقیه همچنان در 
معرض خطر قرار دارند.« به گفته سوری با توجه 
به اینکه اکنون پوشش واکسیناسیون 2دوزی در 
کشور حدود ۷۰درصد اســت، ۵۰درصد جامعه  
)واکســن نزده ها و آنهایی که واکسیناسیون در 
آنها ایمنی کامل ایجاد نکــرده( در معرض خطر 
قرار دارنــد. او تأکید می کند: »زمان اثربخشــی 
واکسن ها هم محدود است و با گذشت ۴ تا 6ماه 
افراد در معــرض ابتالی دوباره قــرار می گیرند؛ 
به همین دلیل ویروس اکنــون جوالنگاه الزم را 
برای بقای خودش در اختیار دارد.«  آمارها نشان 
می دهد که پوشــش دوزهای اول، دوم و ســوم 
واکسن در کشــور به ترتیب ۷6.۹۳ ،  6۹.۰2 و 
۳۳.۰۵درصد اســت که به تأکیــد متخصصان 
به ویژه در تزریق دوز ســوم آمار مناسبی نیست. 
سوری در این باره و دالیل کاهش رغبت مردم به 
واکسیناسیون می گوید: »سبد واکسیناسیون در 

کشور ما حاوی واکســن هایی است که مطالعات 
منتشرشده کافی درباره آنها وجود ندارد. صدها 
گزارش از واکسن های خارجی در دسترس است، 
اما  واکسن های داخلی و حتی سینوفارم هم که 
تعداد قابل توجهی در کشور ما تزریق شده، هیچ 
مطالعه ای منتشرشده ای ندارد. عوارض واکسن ها 
هم گزارش نشده و مردم نمی توانند در بالتکلیفی 
و بی اطالعی 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:  »نمی دانیــم اکنون چند 
درصد جامعه مبتال هستند یا سطح ایمنی پایینی 
دارند. توزیع بیماران در کشــور مشخص نیست. 
درباره واریانت ها هم به دلیل نبود توالی یابی کامل 
و باال نبودن میزان تســت ها اطالعاتی نداریم. در 
مرزها، برای مســافرانی که وارد کشور می شوند 
مراقبت و کنترل کافی صورت نمی گیرد. بســته 
کامل پیشگیرانه یا مدیریت پیشگیری از اپیدمی 
یا پیک های بعدی  را هم نداریم و وزارت بهداشت 
هم تمام تیم های واکنش ســریع را منحل کرده 
است.« سوری معتقد اســت اگر قرار بر مدیریت 
بیماری باشد، واکسیناسیون و رعایت پروتکل ها 
برای اجرای سیاســت های کنترل اپیدمی کافی 
نیست و درباره سایر اقدامات می گوید: »افزایش 
مراقبت های مرزی، تشــدید بیماری یابی فعال، 
بررسی سطح ایمنی جامعه، افزایش توالی سنجی، 
مشــخص کردن کانون های ابتال و نقاط طغیان 
بیماری برای کنترل ســریع، تعیین اولویت های 
واکسیناســیون و... هم ضرورت دارد. این موارد 

در طرح شهید سلیمانی دیده 
شده، اما نمی دانیم چرا اجرای 
آن کمرنــگ شــده اســت.« 
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مریم سرخوش گزارش
روزنامه نگار

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران توضیحاتی درباره اقدامات 
این ســازمان برای بیمه رایگان ۳دهک پایین جامعه ارائه کرد و 
گفت: »مصوبه اخیر مجلس حاکــی از اختصاص 6۰۰۰میلیارد 
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 بیمه ای را در جامعه دنبال می کند، گفت: »با 
احتساب بیمه شدگان جدید ۴۵میلیون و۷۰۰هزار نفر بیمه شده 
در آمار خود با ثبت کد ملی داریم. البته گاهی این افراد به دلیل 
تمام شدن اعتبار بیمه ای شان از آمار خارج می شوند و مجددا وارد 

آمار می شوند. «
او گفت: »در مورد اتباع قانونی و مجاز در کشور، یک میلیون نفر 
می توانند تحت پوشــش سازمان بیمه ســالمت باشند که فعال 
حدود 2۰۰هزار نفر را تحت پوشش داریم؛ برخی از اتباع مبتال 

به بیماری های مزمن و آسیب پذیر حتی رایگان بیمه شده اند و 
خدماتی مانند دیالیز و... را رایگان دریافت می کنند. 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 
2۰میلیون و6۰۰ هزار نفر بیمه شده در صندوق روستایی و نزدیک 
۱۷میلیون نفر نیز در صندوق بیمه همگانی سازمان بیمه سالمت 
هســتند. در ۵صندوق بیمه ای خود طیف گسترده ای از افراد را 
تحت پوشش داریم و خدمات مناســب بیمه ای ارائه می دهیم. 
اکنون نیز با طرح اخیر بیمه مبنی بر بیمه کردن رایگان دهک های 
پایین جامعه، ۵میلیون و۴۰۰هزار نفر به ما معرفی شــدند که با 
رفع همپوشانی ها ۵ میلیون و2۰۰هزار نفر به شکل قطعی تحت 
پوشــش بیمه رفتند. 6۰۰هزار 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 
6۰۰۰میلیارد تومانی برای بیمه رایگان، گفت: »در فاز اول این 
برنامه ۵ میلیون و2۰۰هزار نفر تحت پوشش بیمه قرار گرفتند و 
در تمدیدی اول تیر این سازمان، مجددا ۳میلیون نفر در ۳دهک 
پایین قرار داشتند که بیمه برایشان رایگان شده است که البته این 
افراد در آمار جدید ما نمی آیند؛ چون آنها پیش تر هم بیمه شده  ما 
بودند، اما تنها نوع بیمه و پرداختی آنها تغییر کرد.« ناصحی تأکید 
کرد: »اعتبار 6۰۰۰میلیارد تومان برای بیمه کردن 6میلیون نفر 
جمعیت است؛ البته از رقم مصوب هنوز حتی یک ریال هم به ما 

پرداخت نشده است.«
او ادامه داد: »در بیمه رایگان ۳دهــک پایین جامعه اطالعات را 

هرچند با اندکی تأخیر امــا از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
گرفته ایم 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 بسته های 
خدمتی خود هستیم و در تالشیم برخی از افراد مانند خانواده های 

آسیب پذیر را به بیمه های مکمل پیوند دهیم.«
او با تأکید بر لزوم همکاری سریع و به موقع وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، گفت: »پاسخ آزمون ارزیابی وسع را حدودا یک ماهه 
به دست ما رسانده اند، اما برای دهک های ۳به 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 )۳دهک اول( تنها ۵درصد و در بخش سرپایی 
ســهم پرداختی بیماران 2۰درصد است. در ســایر دهک ها نیز 
پرداختی بیمار در حوزه سرپایی ۳۰درصد و در بستری ۱۰درصد 
است. بیمه شدگان کمیته امداد و بهزیستی نیز فرانشیر بستری 
صفر دارند و اگر از مسیر خود وارد شــوند از آنها ریالی هزینه در 
بخش بستری گرفته نمی شود. در بخش سرپایی هم تنها فرانشیز 

۱۵درصدی از آنها گرفته می شود.«/ ایسنا

49درصد 

جمعیت استان گلستان 
جزو دهک کم برخوردار 
اعالم  براساس  هستند. 
معاون اســتانداری این 
استان، فقر پشت چهره 
سرسبز استان گلستان 

پنهان است.

14میلیارد 

تومان جریمه برای یک 
فروشــگاه معتبر درنظر 
گرفته شــده است. بنابر 
اعالم رئیس ســازمان 
تعزیرات حکومتی، این 
فروشــگاه اینترنتی که 
شبکه توزیع گسترده ای 
در بازار دارد و شــاخص 
قیمت گذاری به شــمار 
می رود، ملــزم به اصالح 
قیمت 3 قلم کاالی روغن 
موتور، پوشک و شکر و 
پرداخت این جریمه نقدی 

است.

1300خانه

روســتایی زلزلــه زده 
هرمــزگان، مشــمول 
خســارت  پرداخــت 
به گفتــه  می شــوند. 
مدیرعامل بنیاد برکت، 
برای این تعداد خانه، یک 
هزار میلیارد ریال درنظر 
گرفته شــده است. این 
خانه های آسیب دیده در 
24روستای متاثر از زلزله 
در استان هرمزگان واقع 

شده اند.

356قلم

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

دارویی مواجه می شویم.

یک میلیون 

ســرباز تحت پوشــش 
مهارت هــای عمومی و 
تخصصی قــرار گرفتند 
که ۷۰۰هــزار نفر موفق 
بــه گرفتــن مــدرک 
شدند. فرمانده قرارگاه 
سربازان  مهارت آموزی 
اعالم کرد ۵هزار میلیارد 
بانکی  تسهیالت  تومان 
برای کارکنان وظیفه که 
در طول خدمت آموزش 
دیده و مهارت آموخته اند 
از ابتدای تیرماه سال14۰1 

درنظر گرفته شده است.

کاهش اثربخشی واکسن ها با گذشت بیش از 6ماه، کم شدن رعایت پروتکل ها، انجام نشدن برخی اقدامات در مدیریت اپیدمی، نبود توالی یابی سویه های 
بیماری، باال نبودن میزان تست ها و فقدان بسته کامل پیشگیرانه در پیک های احتمالی منجر به روند صعودی کرونا شده است 

 جزئیات بیمه سالمت برای ۳دهک پایین جامعه، به نقل از مدیرعامل سازمان بیمه سالمت
بیمه رایگان سالمت برای ۶میلیون ایرانی

ماهی ۲ گیگ اینترنت برای 
۲5 میلیون نفر

مبارزانی که اندیشه 
نوباوگان را بارور ساختند

یک پاسخ و چند نکته درباره 
دریاچه ارومیه

 وزیر ارتباطات روز گذشته از اختصاص 
اینترنت رایگان برای ۳دهک 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
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وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، دیروز از ارائه 
بســته اینترنتی رایگان بــرای 3دهک درآمدی 
پاییــن جامعه خبــر داد. به ایــن ترتیب به نظر 
می رســد  در حوزه ارتباطات یکی از وعده های 
رئیس جمهور در زمان انتخابات و البته اظهارات 
وزیر ارتباطات، محقق شده است. اگرچه آخرین 
افزایش قیمــت اینترنت به ســال های 95 و 96 
برمی گردد، امــا اصالح تعرفــه اینترنت، باعث 
کاهش مصرف کاربران می شــود. کارشناســان 
حوزه ارتباطــات از این پدیده با عنوان شــکاف 
دیجتیالی)digital gap( نام می برند که اشــاره 
به فاصله و شــکاف طبقاتی دارد. امروز اینترنت 
دیگر یک خدمــت لوکس و تجملی محســوب 
نمی  شود و تبدیل به بخش جدایی ناپذیر زندگی 
مردم شده است. عالوه بر کسب وکارهای بزرگ 
و کوچک رسمی، بسیاری از روستاییان از طریق 
اینترنت محصوالت کشــاورزی، دامی، شیالت، 
صنایع دستی و دیگر محصوالت خود را در بازار 
عرضه می کنند. بخش قابل توجهی از امور مرتبط 
با دولت الکترونیــک و خدمــات قضایی بدون 
اینترنت قابلیت اجرا ندارند. همچنین در سالی 
که تولید، کارآفرینی و اشتغال زایی قرار است با 
محوریت دانش بنیان شدن شرکت ها توسعه یابد، 
اینترنت نقش کلیدی خواهد داشــت. بنابراین 
اقشــار مختلف مردم ازجمله دانشجویان که هم 
درآمدی ندارند و هم ایده های نو در ذهن پویای 
آنها خلق می شــود، اینترنت از نیازهای اساسی 

محسوب می شود.

بسته های 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 ۴۰۰ هزار 
تومانی را دریافت می کنند.  عیســی زارع پور  از 
تحقق وعده اینترنت رایگان برای اقشار کم درآمد 
که در ســال گذشــته در گفت وگو با همشهری 
به آن اشــاره کرده بــود، خبــر داد و گفت: »از 
امروز برای 3دهک درآمدی پایین جامعه بسته 
اینترنتی رایگانــی را فراهم کرده ایم.« به گفته او 
»هموطنانی که مشمول هســتند به درگاه ملی 
خدمات هوشمند به آدرس my.gov.ir مراجعه و 

یک شماره تلفن را ثبت کنند.«
آنگونه که وزیر اعالم کرده روی همان شــماره، 
صرف نظر از اینکه مربوط به کدام اپراتور یا شرکت 
ارائه دهنده اینترنتی باشــد، یک بسته اینترنت 

رایگان برای آنها فعال می شود.
این در حالی اســت که زارع پور توضیح نداد که 
سرپرســت خانوار چگونه می تواند این اینترنت 
را در اختیار فرزند دانشــجو یــا دانش  آموز خود 

قرار دهد.
وزیر ارتباطات البته بر دائمی بودن این بســته ها 
تأکید کرد و گفت: »بســته ها ۴ماهه است  و هر 

۴ماه یک بار تمدید می شود.«
مهدی سالم، مشاور وزیر ارتباطات و رئیس مرکز 
روابط عمومی و اطالع رســانی این وزارتخانه در 
گفت وگو با همشهری حجم بسته ها را 2گیگ در 
ماه اعالم کرد که با توجه به ۴ماهه بودن بسته ها 

حجم هر بسته 8گیگ خواهد بود.
سالم همچنین در پاســخ به این پرسش که آیا 
سیم کارت سرپرست خانوار مشمول این بسته ها 

باید به نام خود او باشد، پاسخ مثبت داد.

ضد حمله در مقابله گران شدن اینترنت 
 چندی پیش وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
در گفت وگوی 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.«
زارع پور 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 به نظر می رسد که بررسی ها به 

نتیجه رسیده است.
وزیر ارتباطــات در این گفت وگــو همچنین با 
حمایت ضمنی از گران شدن قیمت اینترنت به 
همشــهری گفت: »مثل همه کاالها و خدمات 
اگر امکان داشــت کــه جلوی تــورم را گرفت، 
می توانســتیم جلوی افزایش تعرفه اینترنت را 

هم بگیریم.«
او ثابت ماندن تعرفــه اینترنت را بــه نفع مردم 
ندانســت و عنوان کرد که »اگر شرایط به همین 
شکل ادامه پیدا کند، باعث توسعه نیافتن شبکه 
می شــود و درنهایت دود آن به چشم خود مردم 
می رود؛ یعنی کیفیت شبکه کاهش پیدا می کند. 
به هرحال باید در این مورد بهینه سازی  صورت 
بگیرد که هم مــردم کمتر متضرر شــوند و هم 
چرخ توســعه این صنعت بتواند بــه چرخیدن 

ادامه دهد.«
از اوایل سال جاری قیمت بســته های اینترنت 
به صــورت میانگین ۴۰ تا 6۰ درصد گران شــد 
که هزینه زیــادی برای خانوارهــای کم درآمد 

به حساب می آید.

ابهام های موجود بسته رایگان
درحالی که جمعیت 3دهک اول حدود 25میلیون 
نفر تخمین زده می شود، اما دقیقا روشن نیست 
که تمام اعضای این دهک ها، از اینترنت رایگان 
برخوردار می شــوند یا فقط سرپرست خانوارها 

قادر به بهره مندی از آن هستند.
درصورتی که 2گیگ اینترنت رایگان شامل همه 
اعضای خانوار شــود، با یک حساب سرانگشتی 
ماهانــه 5۰میلیون گیگ به افــراد 3دهک اول 
اختصاص می یابد. اما اگر قرار بر اختصاص 2گیگ 
اینترنت، صرفا به سرپرست خانوار باشد، مشخص 
نیست که سرپرســت خانوار چگونه می تواند آن 
را در اختیار فرزند خود قــرار دهد. این در حالی 
است که فرزندان بخش قابل توجهی از خانواده ها 
در گروه ســنی ای قرار دارند که یا دانش آموز یا 

دانشجو هستند.
طی سال های گذشــته با توســعه پلتفرم های 
تصویری، تولید محتوای تصویــری، به ویژه در 
حوزه آموزش و ســالمت رو به افزایش گذاشته 
است. به همین خاطر این پرسش مطرح می شود 
که 2گیگ اینترنت رایگان تا چه میزان می تواند 

نیاز دهک های مورد نظر را رفع کند.
چندی پیش رئیس ســازمان تنظیم مقررات در 
واکنش به گرانی های اخیر اینترنت اعالم کرده 
بود که حجم استفاده ۴۰درصد کاربران دیتای 
موبایل زیر 2گیگابایت است و وزارت ارتباطات 

قرار است برای آنها بسته های حمایتی بدهد.
نکته دیگری که وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 

به آن اشاره نکرد، این اســت که هزینه اینترنت 
رایگان از چه محلی تامین می شود. پرسش این 
اســت که آیا هزینه اینترنت اهدایی را اپراتورها 

متقبل می شوند 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 5۰میلیون گیگ 
اینترنت رایــگان، اپراتورهــا ماهیانه چیزی در 
حدود 3۰۰میلیارد تومــان باید هزینه کنند. در 
واقع، از یک ســو در سال جدید شــاهد افزایش 
قیمت اینترنت از ســوی اپراتورها هســتیم و از 
ســوی دیگر، آنها ماهانه باید چنــد صدمیلیارد 

تومان، از درآمد خود چشم پوشی کنند.
 اما اگر دولت این هزینه را متقبل شود، با یک بار 
مالی3۰۰هزار میلیــارد تومانی به صورت ماهانه 
مواجه می شــود 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 وارد کردن کد 
 تأییــد در درگاه ملــی خدمات هوشــمند پیام

 HTTP Status 500– Internal Server Error
دریافت می شود.

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 می تواند شــکاف 

دیجیتال موجود را کاهش دهد.

ماهی ۲ گیگ اینترنت 
رایگان برای ۲۵ میلیون نفر
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات دیروز از اختصاص اینترنت 

رایگان برای 3دهک اول درآمدی خبر داد

استفاده نابجا و خودسرانه از مولتی ویتامین ها می تواند عوارض جدی برای فرد داشته باشد و حتی باعث نارسایی کبد و کلیه شود
 D مسمومیت با مصرف بی رویه ویتامین

اســتفاده بی انــدازه و غیرمجــاز از 
مکمل هایی مانند ویتامیــنD نه تنها 
فایده ای ندارد، بلکــه می تواند منجر به 
عوارض جدی نیز شود. براساس مقاله ای 
 BMJ Case که روز سه شنبه در مجله
Reports منتشر شد، مصرف بیش از 
حد ویتامینD توسط یک مرد بریتانیایی 
کــه او را راهی بیمارســتان کرد، زنگ 
هشــداری برای افرادی است که بدون 
دلیل و خودســرانه از انواع مکمل های 

ویتامین استفاده می کنند.

ویتامین های سمی
این مرد بریتانیایی پس از مالقات با یک 
متخصص تغذیه خصوصی، شــروع به 
مصرف بیش از 2۰مکمل بدون نسخه 
در روز، ازجمله ویتامینD 5۰هزار، 3بار 
در روز کرد. به گزارش ســی ان ان، این 
میزان صدها برابر بیشتر از دوز استاندارد 
توصیه شــده اســت. در عرض یک ماه 
پس از مصرف بی رویه، 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 نمی خواهــد نامش فاش 
شــود، در یک برنامه رادیویــی درباره 
مکمل ها شنیده و پس از آن با متخصص 
تغذیــه در برنامه تماس گرفته اســت. 
گرفتن مجوز فعالیت براي متخصصان 
تغذیــه در بریتانیــا اجباری نیســت.  

بنابراین هر کسی می تواند به عنوان یک 
متخصص تغذیه فعالیت کند. برخالف 
ویتامین های محلــول در آب که بدن 
به راحتــی می تواند آنهــا را دفع کند، 
ویتامینD و پســرعموهای آن A، E و 
K تا زمانی که به آنها نیاز باشد در کبد و 
سلول  های چربی بدن ذخیره می شوند؛ 
به همین دلیــل مصرف بیــش از دوز 
توصیه شــده به صورت روزانه می تواند 

سطوح سمی را افزایش دهد.
الکوندی گفــت، مرد مــورد مطالعه، 
به صورت روزانــهUI  150000  )واحد 
بین المللی( ویتامینD مصرف می کرد 
که 375برابر مقدار توصیه شــده بود. 
سرویس بهداشت ملی بریتانیا معموال 
ویتامینD 400 را برای کودکان باالی 
یک سال و بزرگساالن به صورت روزانه 
توصیه می کند. این مرد با شروع عالئم، 

مصرف مکمل هــا 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 کلیه هایش دچار مشکل شده بودند. 
آزمایش ها نشان داد که او به دلیل مصرف 
بیش از حد ویتامینD، دچار وضعیتی به 

نام هایپرویتامینوزD شده است.

ویتامین ضروری برای بدن
بدن به ویتامینD برای کمک به جذب 
کلســیم از روده نیاز دارد. درواقع بدن 
نمی تواند کلســیم را جذب کند؛ مگر 
اینکه ویتامیــنD موجود باشــد. این 
ویتامین همچنین در سالمت سیستم 
ایمنی، فعالیت ســلول های مغز و نحوه 
عملکرد عضالت نقش دارد. طبق گفته 
مؤسســه ملی بهداشــت، در آمریکا، 

15میکروگرم یا600IU ویتامینD در 
روز برای بزرگساالن تا 69سال توصیه 
می شود. برای بزرگســاالن 7۰سال به 
باال، دوز به 2۰میکروگرم یا 800IU در 
روز افزایش می یابد. مقدار توصیه شده 
برای نوزادان، کودکان و نوجوانان اخیرا 
توســط آکادمی اطفال آمریکا دوبرابر 
شده و به 1۰میکروگرم یا 400IU در روز 
رسیده است. مطالعه ای در سال2۰17 
نشــان داد در آمریکا 3درصــد از افراد 
بیش از حد مجاز و بــاالی ۴۰۰۰واحد 
در روز که مناسب برای بزرگساالن است 
از این ویتامین مصرف می کنند و به این 
ترتیب در معرض خطر مسمومیت قرار 
می گیرند. حدود 18درصد نیز بیش از 

هزار واحد در روز مصرف کردند.
وجود ویتامینD بیــش از حد در خون 
باعث هایپرکلسمیا می شــود و زمانی 

رخ می دهد که ســطح کلسیم در خون 
باالتــر از حد طبیعی باشــد. مرد مورد 
مطالعه BMJ مبتال به هایپرکلســمیا 
تشخیص داده شد. این مشکل می تواند 
استخوان ها را ضعیف کرده، باعث سنگ 
کلیه شــده و در عملکرد قلــب و مغز 

اختالل ایجاد کند.

نشانه های مصرف بیش از حد ویتامین 
مــرد بریتانیایــی به مــدت 8روز در 
بیمارستان بســتری بود و با داروهایی 
برای کاهش سطح کلســیم در خون 
تحت درمان قرار گرفت. آزمایش های 
2ماه بعد نشــان داد که سطح کلسیم 
خــون او تقریبا کاهش یافته اســت. 
الکونــدی گفــت درحالی که ســطح 
ویتامینD این مرد نیــز به طور قابل 
توجهی بهبود یافته بود، اما همچنان 
باال بود: برنامه ای برای پایش دوره ای 
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 قصه اش 
را بدانند تا نسبت به این موضوع آگاه 

شوند.
نشانه های مصرف بیش از حد ویتامین

D  می تواند شامل خواب آلودگی، گیجی، 
بی حالی و افسردگی باشــد و در موارد 
شــدیدتر منجر به بی حالی و کما شود. 
قلب نیز می تواند تحت تأثیر قرار گیرد. 
با افزایش فشــار خون قلب شــروع به 
ضربان نامنظم می کند. در موارد شدید، 
کلیه ها ممکن است دچار نارسایی شوند 
و شــنوایی و بینایی نیز تحت تأثیر این 

مصرف بی رویه قرار می گیرند.

عمادالدین قاسمی پناهاینترنت
روزنامه نگار

زهرا خلجیپزشکی
روزنامه نگار

تولید انرژی از شن و ماسه
 اولین باتری شــنی تجــاری در فنالند، توســط شــرکت

Polar Night Energy ســاخته شده است. این باتری یک 
سیستم ذخیره انرژی حرارتی است که به طور 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 می شود، این دستگاه قادر است با استفاده از یک 
مبدل حرارتی ساده که در وسط آن واقع شده است، 8مگاوات 
ساعت انرژی را با توان اســمی 1۰۰کیلو وات با شن و ماسه 
گرم شــده با دمای 5۰۰ تا 6۰۰درجه سانتی گراد را ذخیره 
کند. درصورت نیاز، انرژی دوباره به صــورت گرما به همان 

روش استخراج می شود.
شرکت ســازنده این باتری می گوید: کافی است که اطراف 
شن و ماسه خشــک و عاری از زباله های قابل احتراق باشد. 
در واقع، این شــرکت آن را به عنوان یک ابزار ذخیره سازی  
فوق العاده کم یــا حتی بدون هزینه می بینــد. همه  چیز به 
قدری ساده و ارزان اســت که Polar Night Energy ادعا 
می کند هزینه های راه اندازی آن کمتر از 1۰.27دالر آمریکا 
در هر کیلووات ساعت است و به صورت کامال خودکار و بدون 

استفاده از مواد مصرفی و با حداقل هزینه کار می کند.
انرژی باد و خورشــید متناوب هســتند و در مواقعی که در 
دسترس هستند، بیشتر از زمانی که به آنها نیاز است، انرژی 
تولید می کنند؛ بنابراین انتقال انرژی سبز به مقادیر زیادی 
ذخیره انرژی نیاز دارد. این نوع تولید انرژی می تواند اشکال 
مختلفی داشته باشــد؛ از نصب باتری های بزرگ مبتنی بر 
لیتیوم گرفته تــا باتری های جریان، باتری هــای تغییر فاز 
ســیلیکونی، باتری های نمک مذاب، باتری های آهن-هوا، 
باتری های گرانشــی، باتری های انبساط کربن دی اکسید و 

سایر موارد غیرمعمول تر مانند باتری های شناور.

این باتری ها هر کــدام مزایا و معایب خاص خــود را از نظر 
کارایی، اندازه، مکان، هزینه های نصب، هزینه های عملیاتی، 
رتبه  بندی توان ورودی و خروجی، طول عمر و مدت زمانی که 
می توانند انرژی را ذخیره کنند، دارند. این ها خوب هستند 
چرا که راه حل هــای مختلف، نیازهای مختلــف را برآورده 
می  کنند. برخی از شــبکه بــرق در طــول افزایش تقاضای 
آنی پشــتیبانی می کنند، برخی دیگــر منحنی های روزانه 
ناهماهنگ بین تقاضــا و عرضه انرژی هــای تجدیدپذیر را 
هموار و برخی دیگر افت عرضه فصلی را رفع می کنند؛ مانند 

زمستان که در آن انرژی خورشیدی کاهش می یابد.

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 به عنوان قلمرو 

خود است. اما چینی ها این ادعای ناسا را رد کرده اند.
مانند ناســا، چینی ها نیز قصد دارند تا سال2۰35 ایستگاه 
فضایی خــود را در ماه راه انــدازی کنند تــا ماموریت های 
متعددی به این سیاره داشته باشند. همین تالش چینی ها 
باعث شده است تا ناسا این اقدامات را نگران کننده 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 

ایده ها و فناوری اش را از سایر کشورها دزدیده است.
چین ســرعت فعالیت های فضایی خود را با تمرکز بر پرتاب 
به سوی ماه سرعت بخشیده اســت. آنها نخستین ماموریت 
به سمت ماه را به فضاپیمای بدون سرنشین در سال2۰13 
انجام دادند و انتظار می رود موشک های 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 آمریکا  ناسا گفت: این 
نخستین باری نیست که رئیس ســازمان ملی هوانوردی و 
فضایی آمریــکا حقایق را نادیده می گیــرد و در مورد چین 
غیرمسئوالنه صحبت می کند. طرف آمریکایی به طور مداوم 
درباره فعالیت های کامال معقول و عادی چین در فضا، شایعه 
می ســازد و چین درباره چنین ادعاهای بی پایه و اساســی 

واکنش نشان خواهد داد.
او همچنین افزود: چین همیشه ساختن آینده ای 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 نخستین بار در سال2۰13 با یک ماموریت بدون 
سرنشین روی ماه فرود آمد. پکن حاال برنامه مدونی را برای 
ادامه فعالیت های فضایی خود درنظر گرفته و به نظر می رسد 
که آمریکا از این بابت نگران است. بیل نلسون، رئیس سازمان 
فضایی این کشور چند روز پیش در اظهاراتی در این باره گفته 
بود که باید از بابت برنامه چین برای فرود در ماه نگران باشیم. 
او مدعی بود که چین می خواهد 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 ایده ها و فناوری های 
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 سال2۰2۴ طبق برنامه عملیاتی خواهد شد. آنها 
همچنین قصد دارند تا ســال2۰25 فضانوردان را به قطب 
جنوب ماه برساند. از سوی دیگر، چین در حال برنامه ریزی 
برای ماموریت های بدون سرنشــین به قطب جنوبی ماه در 

اواخر این دهه است.

افتتاح ششمین خانه نوآوری و 
فناوری ایران در عراق 

ششــمین خانه نوآوری و صادرات فناوری ایران ســاخت 
در کشــور عراق راه اندازی شــد تا همســایه غربی ایران از 
توانمندی های فناورانه و دانشی شــرکت های دانش بنیان 
و خالق ایرانی بهره مند شــود. به گــزارش معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری، دامنه حضور و نفوذ شرکت های 
دانش بنیان  و خــالق ایرانی در دیگر کشــورها با راه اندازی 
ششــمین خانه نوآوری و صادرات فناوری ایران ساخت در 
اقلیم کردستان، به همسایه غربی ایران رسید تا بازاری جدید 
بیرون از مرزهای کشورمان برای محصوالت و توانمندی های 
شــرکت های دانش بنیان و خالق ایرانی ایجاد شود. مهدی 
قلعه نوی، رئیس مرکز تعامالت بین المللــی علم و فناوری 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در آیین افتتاحیه 
این خانه، گفت: این خانه ها که چند سالی است با مشارکت و 
سرمایه گذاری حداکثری بخش خصوصی فعال در زیست بوم 
نوآوری و فناوری کشــور و حمایت مادی و معنوی معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری در کشورهای چین، کنیا، 
روسیه، سوریه و ترکیه ایجاد شده اند، فرصت مناسبي برای 

ورود محصوالت ایرانی به بازارهای جهانی فراهم کرده اند.
وی افزود: »کمک به بازاریابی و فروش محصوالت دانش بنیان 
و خالق در کشــورهای هدف یا منطقه جغرافیایی مدنظر« 
و »اســتقرار شــرکت های ایرانی عالقه مند بــه فعالیت در 
کشورهای هدف« مهم ترین اهدافی است که این مراکز دنبال 
می کنند. به گفته قلعه نوی، عراق مقصد ایجاد ششمین خانه  
نوآوری و صادرات فناوری ایران ساخت است که امیدواریم 
با راه اندازی 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.

 غالمرضــا نــوری، نماینــده مجلــس 
اعــالم کــرده کــه نزدیــک بــه 80درصد 
ایرانی ها فیلترشــکن روی گوشی شان 
نصب کرده اند؛ درحالی که این آمار در 
کشــورهای اتحادیه اروپا زیــر 10درصد 
اســت. او گفــت: »وقتــی ایــن دســت 
نرم افزارهــا روی گوشــی فرزنــد شــما 
نصــب اســت هــر لحظــه می توانــد 
بــه ســایت هایی بــرود کــه حتــی در 
کشورهای خارجی هم فیلتر هستند.«

 ۸۰
درصد

 در فصــل ریــزش رمزارزهــا گزارش هــا 
 Core Scientific نشان می دهد شرکت
ماینرهــای  بزرگ تریــن  از  یکــی  کــه 
بیت کویــن جهــان اســت، در مــاه ژوئــن 
167میلیــون دالر دارایی بیت کوین خود 
را فروختــه اســت. فــروش بیت کوین هــا 
باعث شــد این شــرکت در پایان 3ماهه 
دوم سال جاری میالدی 1959بیت کوین 
داشــته باشــد کــه در مقایســه بــا 8058 
دارایــی بیت کویــن کــه در تاریــخ 31مــه 
داشــت، بیش از 75درصد کاهش پیدا 

کرده است.

 75
درصد

باتــری آبــی ســوئیس کــه بــا هزینــه 
2میلیــارد یورویــی از 14ســال پیــش 
در دســت ســاخت قــرار داشــت، حاال 
باالخــره آمــاده بــه کار شــده و از هفته 
آینــده فعالیتش را آغــاز می کنــد. این 
باتــری حــدود 600متــر زیــر زمیــن در 
کوه هــای آلــپ قــرار گرفتــه و می تواند 

برق 900هزار خانه را تامین کند. 

 ۹۰۰
هزار

تدوین چارچوب همکاری بین 
اپراتورهای ارتباطات ثابت و 

شهرداری ها
نشســت »مدل بهینه توسعه شــهر هوشمند 
مبتنی بر توسعه شــبکه FTTx« با هدف تدوین 
چارچوب همکاری بین اپراتورهای ارتباطات ثابت 

و شهرداری ها برگزار شد.
به گزارش ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی، صــادق عباسی شــاهکوه، 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 به عنوان نهاد مســتقل از اپراتورها 
می تواند زمینه این همکاری و تعامل را شــکل 
دهد تا هم انتظارات شهرداری و هم دغدغه های 
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 بهره مند شوند.
او اعالم کرد: در چند ســال گذشــته با وجود 
توسعه خوب در حوزه ارتباطات سیار، در حوزه 
ارتباطات ثابت عقب افتادگی داریم. از ســوی 
دیگر براساس تکلیف شورای عالی فضای مجازی 
باید ظرف 3سال ونیم آینده 8۰درصد خانوارها 
به ارتباطات ثابت پرســرعت دسترسی داشته 

باشند. 
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تاريخ ايران

سیاحانیکهبهایرانآمدهاند
کتاب »ســیاحانی که به 
ايــران آمده اند« نوشــته 
داريــوش شــهبازی را 
انتشــارات ماهريس روانه 

بازار کتاب کرده است.
ســفر، مــادر تجربــه و 
سفرنامه مادر تاريخ است 
و عمارت شکوهمند تاريخ 
با مصالحی که ســیاحان 
فراهم می آورند، ســاخته 

می شود. سفرنامه ها از منابع مهم جغرافیايی و تاريخی و کلید 
شناخت ويژگی های فرهنگی و اجتماعی جوامع انسانی، يعنی 
پايه علم تاريخ و مردم شناسی هســتند. ايران از قديم االيام 
به داليل مختلف مورد توجه و عنايت جهانیان بوده اســت. 
مردم آينه تمــام نمای لیاقت و شايســتگی حاکمان اند، در 
دوران شکوه و جالل کشور به درجه اعالی انسانی و معرفت 
می رســند و در دوران انحطاط به ذلت و خواری می افتند. 
ايرانیان معاصر کــورش و داريوش مورد ســتايش و غبطه 
سیاحانی چون »هردوت«، »گزنفون«، »پلی بیوس« و غیره 
بوده اند و به عکس، ايرانیان عصر قاجاريه را سفرنامه نويسان 
نکوهش کرده اند. داريوش شهبازی، تاريخ پژوه ايرانی است. 
وی از سال 13۶8 پس از تألیف »زندگینامه میرزا تقی خان 
امیرکبیر« و »تاريخ ســکه« با گردآوری بیش از 8۵۰ هزار 
فیش در پی تألیــف و تدوين مجموعــه ای 2۰جلدی با نام 
»تهران نامه« است. مجموعه های »برگ هايی از تاريخ تهران« 
و »پرسه در دارالخالفه« از آثار وی چاپ و منتشر شده  است. 
کتاب دوجلدی »رواياتی از تهران قديم« هم از وی در دست 
چاپ است. از او حدود 2۰۰ مقاله در نشريات گوناگون ايران 

منتشر شده است.

یارانابتدامغضوبانانتها
کتاب »ياران ابتدا مغضوبان 
انتها« نوشــته محمدحسن 
انتشــارات  را  پورقنبــر 
ماريس منتشــر کرده است. 
طلوع و غــروب دولتمردان 
عصر پهلــوی اول، همواره 
يکی از موضوعــات جذاب 
بــرای  چالش برانگیــز  و 
دوستداران مباحث تاريخی، 

به ويژه انديشــمندان و عالقه مندان بــه حوزه تاريخ 
معاصر، تلقی می شــود، زيرا بدون حضور اين عناصر 
تأثیرگذار، بعید به نظر می رسید، اوال، رضاشاه بتواند 
به شخص اول ايران در 2دهه نخست قرن چهاردهم 
شمسی تبديل شود و ثانیا، زمینه برای ايجاد ساختار 
و هويتی جديــد در ايران زمین فراهم شــود. با اين 
حال، همین افراد، در نهايت قربانی ساختار سیاسی 
خودکامه و ماهیت استبدادمابانه موجود شده و برخی 
از آنان نه تنها از گردونه قدرت به بیرون پرتاب شدند 
بلکه جان خود را نیز از دســت دادند. در اين کتاب، 
روابط و تعامل رضاخــان با 3تن از ايــن مهره های 
کلیدی مورد بررســی قرار خواهد گرفت. کســانی 
که نقش بسزايی در راســتای نیل رضاخان به سرير 
سلطنت و همچنین حرکت ايران در مسیر نوسازی 
ايفا کردند اما با فرجام تلخ و ناخوشــايندی روبه رو 
شدند؛ کســانی که ابتدا از ياران رضاشاه بودند و در 
نهايت جزو مغضوبان او قرار گرفتند و... انتشــارات 
ماهريس کتاب »ياران ابتدا مغضوبــان انتها« را در 
1۵8صفحه به بهای 4۵هزار تومان منتشر کرده است.

حجت االسالم سیدکاظم دانش اشاره کرد. جالب 
اســت که مرحوم مصطفی زمانی بعد از چاپ چند 
عنوان از کتاب هايش که بــرای مخاطب نوجوان 
نوشته شده بود، به ضرورت و اهمیت تاسیس يک 
انتشارات برای چاپ کتب مذهبی پی برد. به همین 
دلیل در سال 1349.ش با مشورت و همراهی 3يار 
که بعدها هر 3 جزو شهدای بزرگ انقالب اسالمی 
شدند، يعنی آيت اهلل سیدمحمدحسینی بهشتی، 
آيت اهلل محمد مفتح و حجت االسالم والمسلمین 
شیخ غالمحسین حقانی، انتشارات »پیام اسالم« را 
در قم تأسیس کرد. انتشارات پیام اسالم در شرايطی 
کار خود را آغاز کرده بود که به دلیل ترويج بی بند و 
باری از سوی حکومت پهلوی و حمايت بنیاد فرح 
پهلوی از گســترش اباحه گری، وضعیت فرهنگی 
جامعه به هیچ روی مناســب نمی نمود. جوانان در 
معرض انواع مفســده های اخالقی بودند و شبهات 
به سان ســیل، به طرف ذهنشان ســرازير بود. در 
چنین شــرايطی استاد زمانی شــروع به ترجمه و 
تالیف کتاب هايی کرد که دقیقا پاسخ آن شبهات را 
درون خود داشت. کتاب هايی مانند »هنر چیست 
و هنرمند کیســت؟«، »نردبان ترقی«، »عروسی، 
تولدی ديگر«، »اســالم و تمدن جديد«، »اسالم و 
خدمات اجتماعی«، »به سوی اسالم يا آيین کلیسا«، 
»آينده اسالم«، »سرنوشت اســتعمار در ممالک 
اسالمی« و...، در زمره اين آثار است. قلم ساده و روان 
مرحوم زمانی، طرفداران زيادی داشت و از آنجا که 
انسان بسیار سختکوشی بود، تألیفات فراوانی را به 
جامعه عرضه داشت و اين مسئله باعث شده بود که 
ساواک به فعالیت های ايشان حساس شود. تألیف 
1۶جلد داستان کوتاه برای کودکان، »پیشگويی های 
قرآن«، »کارنامه محمد)ص(«، »سلیمان و بلقیس«، 
»قصه های قرآن«، »دختر وظیفه شناس«، »توفان 
جوانــی« و... ازجمله کتاب های ايشــان بود که به 
چاپ های متعدد می رســید و بعضی از آنها، حتی 
به چاپ بیست و پنجم هم رسیده بود. جالب است 
که برخی از اين کتاب ها که رنگ و لعاب سیاســی 

داشت، بیشتر از طرف مخاطبان مورد استقبال قرار 
می گرفت. به همین علت هم ساواک چند عنوان از 
کتاب های ايشان، ازجمله »کودک نیل« و »ابراهیم 
بت شکن« را، در زمره کتاب های ممنوعه قرار داد و 
در نهايت نیز تولید همین کتب، باعث دستگیری و 

شکنجه ايشان شد. )4(
حجت االسالم ســیدمحمد کاظم دانش اما ]که 
بعدها در حادثه انفجار حزب جمهوری اسالمی به 
شهادت رسید[ نیز عضو هیأت هفت نفره تحريريه 
مجله »مکتب اسالم« بود. ايشان بعد از چاپ کتاب 
2 جلدی »ســیمای فداکاران« که مجموعه ای از 
مقاالت ايشــان با موضوع اصحاب رسول اهلل)ص( 
بود، به فکر نوشــتن کتاب برای کودکان افتاد. اما 
به دلیل حساسیت ساواک نسبت به فعالیت های 
شهید دانش، او ناگزير شد بقیه کتاب های تالیفی 
و ترجمه ای خود را، با نام مستعار »کاظم ابوعلی« 
به چاپ برســاند؛ ازجمله داســتان »قورباغه ها و 
غازهای مهاجر« که داستان آن درباره قورباغه ای 
بود که می خواســت از برکه اش بــرود و در جای 
ديگری زندگی کند. برای همین از غازهای مهاجر 
می خواهد که او را با خودشان به جای ديگر ببرند. 
در اين داستان شهید دانش با زبانی کودکانه، مسئله 
»هجرت« و گذشتن از تعلقات مادی برای رسیدن 

به معرفت را تبیین کرده بود. )۵(
و اما استاد محمود حکیمی؛ زمانی که او قلم زدن 
در مجله مکتب اســالم را آغاز کرد، بسیار جوان 
بود، ولی با نوشتن داســتان زندگینامه قهرمانان 
صدر اسالم و ياران پیامبر اکرم)ص( برای نوجوانان، 
خیلی سريع توانست مورد توجه قرار گیرد. در آن 
زمان معرفی شخصیت های بزرگی چون »مصعب 
بن عمیر«، »ياسر«، »سوده« و...، برای خانواده هايی 
که دوست داشتند فرزندان شان به جای الگوهای 
غربی، الگوهای اسالمی را بشناسند، بسیار جذاب 
بود. البته بعدها مجموعه داســتانی داستان های 
14معصوم)ع( وی نیز به چاپ های متعدد رسید. 
همچنین تدوين مبتکرانــه کتاب هايی با عناوين 
»تاريخ تمدن جهان و ايران«، »اختراعات بزرگ« 
و... از طرف استاد حکیمی، موجب ماندگاری نام او 

در عرصه ادبیات کودک و نوجوان شد.

کالمواپسین
بــا شــروع دهه ۵۰شمســی و درک ضــرورت 
هويت بخشی به کودکان و نوجوانان از سوی جريان 
مذهبی، نويسندگان تازه نفس و جوانی به عرصه 
ادبیات کودک و نوجوان وارد شدند؛ نويسندگانی 
که امروز جزو استادان داستان نويسی حوزه کودک و 
نوجوان هستند. نويسندگانی چون غالمرضا امامی، 
محمدرضا سرشار)رهگذر(، حمید گروگان و...، از 
اين قبیل هستند. در نهايت بايد به اين نکته توجه 
داشت که با وجود چاپ انبوه کتاب های کودک و 
نوجوان با رويکردهــای غربی و همچنین فعالیت 
نويسندگان مارکسیست در عرصه ادبیات کودک و 
نوجوان در دهه های 4۰و ۵۰شمسی، نويسندگان 
متعهد مسلمان توانستند به رغم کمی ِعّده و ُعّده، 
مخاطب فراوانی در بخش کودک و نوجوان به دست 
بیاورند. در واقع آنها با تالش و مجاهده بسیار، موفق 
شدند ضمن مقابله با تهاجم فرهنگ غربی و شرقی، 
هويت دينی و ملی را در میان کودکان و نوجوانان 

زمان خود احیا کنند.
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دغدغه قصه نويسی میان ايرانیان مسلمان
از گذشته های دور

ازسندبادنامهتامنطقالطیر
نويسندگان و مولفان مسلمان ايرانی، از گذشته های بسیار دور، 
توجه ويژه ای به تالیف کتاب برای کودکان و نوجوانان داشته اند. 
اين نويسندگان با هدف تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از راه 
قصه گويی و دادن اندرز به ايشان، برای متخلق شدن آنها به اخالق 
نیکو و پسنديده، به تالیف کتاب های داســتان می پرداخته اند. 
در قــرون ابتدايــی اســالم، تدويــن کتاب هايی بــا موضوع 
»قصص االنبیاء)ع(«، همچون کتابی که اســحق بن ابراهیم بن 
منصور بن خلف نیشابوری تدوين کرد، فراوان ديده می شود. اما 
پس از آن و به ويژه در قرن چهارم هجری قمری، مولفان شیوه های 
نوينی را برای اندرز دادن به مخاطب از طريق تدوين کتاب های 
داستانی در پیش گرفتند. به طورمثال مرزبان بن رستم در تدوين 
کتاب »مرزبان نامه«، با الگوگیری از کلیله و دمنه )که هنوز در آن 
زمان به زبان فارسی ترجمه نشده بود( به بیان حکاياتی اخالقی از 
زبان حیوانات می پردازد. البته در همین قرن، ابوعلی سینا با تدوين 
کتاب »حی بن يقظان« ]زنده پسر بیدار[ و با زبان نماد، داستانی 
فلسفی را برای مخاطبان تعريف می کند که طی آن علل زندگی، 
عبوديت و حکمت خلقت پروردگار را به نوجوانان و جوانان آموزش 
می دهد. جالب است که بعدها »ابن طفیل آندلسی« با الهام از اين 
کتاب، در ابتدای قرن ششم قمری، داستانی روان و جذاب و البته 
حکمی با همان عنوان »حی بن يقظان«، برای مخاطبان کودک و 

نوجوان جهان عرب تدوين می کند.
با اين همه می توان ادعا کرد که قرن ششم هجری، اوج شکوفايی 
و خالقیت نويســندگان و مولفان کتاب، برای مخاطب کودک و 
نوجوان در ايران دوره اسالمی اســت. به طورمثال محمد بن علی 
ظهیری سمرقندی، با الهام گرفتن از داستان انبیاي الهی و نیز معارف 
دينی، به تدوين کتاب داستانی »سندباد نامه« پرداخت. او در اين 
داستان حکايت زندگی پادشاهی عادل را روايت می کند که خداوند 
پس از سال ها، فرزند پسری به وی عطا می کند و او تربیت پسر را، 
به حکیمی پاک سرشت و دانا به نام »سندباد حکیم« می سپارد. با 
کوشش حکیم، پسر صاحب کماالت و علم فراوان می شود و تازه از 

اين مرحله هست که داستانی برگرفته از داستان حضرت يوسف)ع( 
و زلیخا، برای اين پسر اتفاق می افتد و با تدبیر هوشمندانه »سندباد 
حکیم«، بی گناهی شاهزاده درستکار بر همگان مشخص می شود. 
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 
محوريت قصه دختر پادشاه سرزمین حلب )خورشید شاه( که عاشق 
فغفورشاه، پادشاه چین، می شود. اما اوج داستان مربوط به زمانی 
است که شخصیت اصلی داستان با پهلوانی ايرانی به نام »سمک 
عیار« آشنا شده و از آنجاست که بخش اخالقی، حکمی و پندآموز 
داستان تجلی پیدا می کند. با گذر زمان و آغاز قرن هفتم هجری، 
ورود علمای بزرگ و صاحب انديشه به تدوين داستان هايی همه فهم 
برای تربیت دينی و اخالقی جامعه ازجمله کودکان و نوجوانان، آغاز 
می شود؛  علمايی که ما امروز ايشان را عموما در زمره ادبا و فیلسوفان 
می شناسیم، اما واقعیت اين است که وجوه دينی و حکمی اين افراد، 
بر وجوه ادبی شان برتری دارد. بزرگانی چون عطار نیشابوری صاحب 
»منطق الطیر« و »مختارنامه«، جالل الدين محمد بلخی)موالنا( و 
حکاياتش در »مثنوی معنوی«، »گلستان« و »بوستان« سعدی 

شیرازی، »بهارستان« و از اين قبیل.
جالب اســت که برخی از کارشناســان ادبیات از اساس، تدوين 
کتاب هايی مانند »گلســتان« سعدی و »بهارســتان« جامی و 
حتی بخش هايی از »شــاهنامه« حکیم ابوالقاسم فردوسی را، با 
هدف تربیت اخالقی نوجوانان عنوان می کنند. شــايد به همین 
دلیل هم باشــد که در قرون بعدی، آثار ايــن عالمان بزرگ جزو 
منابع اصلی درسی مکتب خانه ها و سطوح پايین حوزه های علمیه 
ايران قرار گرفت و اينکه همیــن منابع غنی حکمی و اخالقی در 
قرن اخیر، دستمايه تدوين کتاب های داستان کودک و نوجوان 
با شیوه های جديد و سبک های نو شــد، به طوری که بخش های 
مهمی از داستان های مجموعه هشــت جلدی »قصه های خوب 
برای بچه های خوب« مهدی آذريزدی و حتی »افسانه های کهن« 
و »قصه های ملل« فضل اهلل صبحی مهتــدی و... از همین منابع 

روايت شده است.

زکیهعاقلی،پژوهشگر تاريخنگاه

فضلاهللصبحیمهتدی

برخــی کارشناســان ادبیــات از اســاس، تدویــن 

ســعدی  »گلســتان«  ماننــد  کتاب هایــی 

و »بهارســتان« جامــی و حتــی بخش هایــی از 

»شاهنامه« ابوالقاسم فردوسی را با هدف تربیت 

اخالقی نوجوانان عنوان می کنند. شاید به همین 

دلیل هم باشد که در قرون بعدی، آثار این عالمان 

بزرگ جزو منابــع اصلــی درســی مکتب خانه ها و 

سطوح پایین حوزه های علمیه ایران قرار گرفت. 

بخش های مهمی از داستان های مجموعه هشت 

جلدی »قصه هــای خوب برای بچه هــای خوب« 

مهــدی آذریــزدی و حتــی »افســانه های کهن« و 

»قصه های ملل« فضل هللا صبحی مهتدی و... 

از همین منابع روایت شده است

انوشهمیرمرعشی
روزنامه نگار گزارش

یکیازروشهایمهماستعماربرایهویتزدایی
ازکشورهایتحتسلطه،تأثیرگذاریبرکودکان
ونوجوانان،بااستفادهازتغییرنگرشوباورهای
ایشاننســبتبهزندگیوازخودبیگانهکردن
آنهاست.درواقعطیقرنگذشته،باایجادمدارس
جدید،بهویژهدرکشــورهایاسالمیوتغییر
محتوایکتبدرسیوچاپرمانهاو...،بهدنبال
تربیتنسلیجدیدوهمسوباتفکرغربیبودهاند.
پرواضحاستکهاینسیاســتدرایران،بعداز
مشروطهوبهویژهدردورهپهلویها،اجراییو
دنبالشــد.امادرمقابل،مولفانونویسندگان
معتقدومسلماننیزبیکارننشستندوباسالح
قلم،دربرابرهجمهشــدیدفرهنگیاستعمار
ایستادگیکردند؛مقابلهورویاروییکهموجب
شددرزماناوجگیریانقالباسالمی،انبوهی
ازنوجواناندرصفمبارزهبارژیموابستهپهلوی
حاضرباشند.درمقالپیآمده،نگاهیداشتهایم
بهمجاهدتفرهنگینویســندگانمسلمانو
یارانامامخمینی)ره(،درعرصهادبیاتکودک
ونوجوان.امیدآنکهتاریخپژوهانمعاصررامفید

ومقبولآید.

کتابهایدرسیآمریکایی،الگویکتابهاي
درسیکودکانایرانی

از دوره مشروطه، ورود نويسندگان منورالفکر غربگرا، 
همچون يحیی دولت آبادی بابی مسلک، کتاب های 
داستانی کودکانه آغاز شــد. )1( کمی بعد هم رسما 
مدارس جديد، جايگزين مکتب خانه ها شــدند و با 
روی کار آمدن رضاخان، تولید انبوه کتاب و مجالت 
کودکان توسط سازمان پرورش افکار، با رويکرد ترويج 
باستان گرايی و ســبک زندگی غربی سرعت گرفت. 
اين روند ادامه داشــت تا در دهه 3۰شمسی و بعد از 
کودتای 28مرداد 1332.ش که پــای آمريکايی ها 
به فضای فرهنگی کشور باز شد. در میان ورود انبوه 
کارشناســان فرهنگی آمريکايی به کشور، همچون 
»لیدی کوک« که مؤسس اداره تئاتر و اپرای ملی و 
گروه رقص باله در ايران بود، انتشارات فرانکلین هم 
با هدف ترويج فرهنگ لیبرالــی و تالش برای ترويج 
سبک زندگی آمريکايی، وارد کشــورمان شدند. در 
واقع بنگاه فرهنگی فرانکلین که با هدايت ســازمان 
سیا فعالیت می کرد، برای پیشبرد اهدافش در ايران، 
همايون صنعتی زاده را انتخاب کرد و او توانســت با 
جلب نظر ســاواک و دربار، در سال 1338.ش مجوز 
تاسیس مؤسسه فرهنگی و انتشاراتی فرانکلین را در 
تهران بگیرد. جالب است که مؤسسه فرانکلین از سال 
تاسیس تا وقوع انقالب اسالمی، 1۵۰۰عنوان کتاب 
ترجمه و چاپ کرده اســت که عمده آنها، رمان های 
غیراخالقی و کتاب هايی با موضوع شناخت کشورهای 
غربی و ســبک زندگی آمريکايی بوده اســت. اما در 
بخش کودک و نوجوان، صنعتی زاده با دستور شخص 
شاه، کار بسیار مهم و استراتژيک تالیف و چاپ کتب 
درسی دوره دبستان، آن هم براساس الگو قرار دادن 
کتاب های درســی دوره دبستان آمريکا، در مؤسسه 
فرانکلیــن را به عهده گرفت. در واقع به اين شــکل، 
تولید محتوای کتب درسی مقطع دبستان، رسما به 
آمريکايی ها واگذار شد! گذشته از اين، بنیاد فرانکلین و 
زير مجموعه های انتشاراتی آن در دوره پهلوی، با چاپ 
کتاب داستان های ترجمه ای برای گروه سنی کودک 
و نوجوان با محتواهای شرک آلود و براساس قصه های 
جادوگری و جن و پريان، چاپ کتاب های استعماری 
چون »تن تن« و يا مروج فرهنــگ آمريکايی مانند 
»ماجراهای بتمن« و...، رسما در راستای تغییر هويت 

فرهنگی کودکان و نوجوانان فعالیت می کرد. )2(

ازکودکیرسالهعملیه»مرجعتقلید«مرا
میخواندم

طبیعتاً نیروهای مذهبی نیز در برابر آن تهاجم فرهنگی 
شديد، نمی توانستند ساکت بنشینند و کار نکنند! هم از 
اين روی و اندک اندک، جهاد قلمی نويسندگان متعهد 

آغاز شد. می توان ادعا کرد نخستین نويسنده ای که قلم 
به دست گرفت و شروع به تدوين کتب داستانی کودک 
و نوجوان بــا محتوای اســالمی و ايرانی کرد، مهدی 
آذريزدی بود. از آنجا که ايشــان در دهه 3۰شمسی 
در چاپخانه انتشــاراتی های علمی، کتابفروشی های 
خاور، ابن سینا، امیرکبیر، بنگاه ترجمه و نشر کتاب 
و... کارگری و حروفچینی کرده بود، زودتر از ديگران 
متوجه هجمه فرهنگی و مغــول وار آمريکايی ها به 
هويت کودکان و نوجوانان شده و شــروع به تدوين 
کتاب »قصه های خوب بــرای بچه های خوب« کرد. 
نخستین جلد اين مجموعه، در سال 133۶.ش منتشر 
شد؛ کتاب هايی که داستان های آن براساس قصه های 
قرآنی، قصه زندگی اهل بیت)ع(، همچنین »گلستان« 
سعدی، »منطق الطیر« عطار، »مثنوی معنوی« و... 
نوشته شــده بودند. جالب است که خود آذريزدی در 
موخره چاپ اول کتاب »قصه های شــیخ عطار« که 
در سال 1347.ش منتشر شد، خطاب به بزرگ ترها 
خودش را اينگونه معرفی کند: »از کودکی رساله عملیه 
مرجع تقلیدم را خوانــده ام و رعايت االهم و في االهم 
چنان در گوش دلم نشسته است که تا به گمان خود 
چیزی را مفیدتر و الزم تر نشناســم، نمی توانم روی 
کاغذ بیاورم... .«)3( و دقیقــا به دلیل همین رويکرد 
دينی و ملی بود که کتاب های آذريزدی با اســتقبال 

زياد خانواده های ايرانی مواجه شد.

بهنوشتن»داستانراستان«خردهمیگرفتند
شــهید آيت اهلل مرتضی مطهری نیــز مانند مهدی 
آذريزدی، از پیشــگامان رويارويی با سیاســت های 
فرهنگی رژيــم پهلوی، در راســتای هويت زدايی از 
کودکان و نوجوانان بود. به همین دلیل با تدوين کتاب 
دو جلدی »داستان راستان« که در هر جلد 7۵داستان 
آورده شــده بود، به تقويت هويــت دينی و اخالقی 
کودکان و نوجوانان پرداخت. جلد اول اين کتاب در 
سال 1339.ش و جلد دوم در سال1343.ش 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 می شــود، الاقل 
بايد در رديف همان اصول فلسفه باشد، اين کار برای 
تو کوچک اســت! گفتم: مقیاس کوچکی و بزرگی 
چیست؟ معلوم شــد مقیاس بزرگی و کوچکی کار 
درنظر اين آقايان، 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 دينی و 
مذهبی ســودمند، بیش از اندازه فقیريم، هر مدعی 
فضلی حاضر اســت 1۰سال يا بیشــتر صرف وقت 
کند و يک رطب و يابس بــه هم ببافد و به عنوان يک 
اثر علمی، کتابــی تألیف کند و با کمــال افتخار نام 
خود را پشت آن کتاب بنويســد، بدون آنکه يک ذره 
به حال اجتماع مفید فايده ای باشد! اما از تألیف يک 
کتاب مفید، فقط به جرم اينکه ساده است و کسر شأن 
است، خودداری می کند. نتیجه همین است که آنچه 
بايسته و الزم است، نوشته نمی شود و چیزهايی که 
زايد و بی مصرف اســت، پشت ســر يکديگر چاپ و 
تألیف می شود. عاقبه االمر در جواب آن آقايان گفتم: 
اين پیشنهاد شما مرا متذکر يک بیماری اجتماعی 
کرده و نه تنها از تصمیم خود صرف نظر نمی کنم بلکه 
در مقدمه کتاب، از اين پیشــنهاد شما به عنوان يک 

بیماری اجتماعی نام خواهم برد...«.

کتابهایکودکیکهساواکباچاپآنمخالفبود
با مشــاهده اســتقبال عجیب خانواده ها از کتاب 
»داستان راســتان« و درک نیاز تدوين کتاب برای 
مخاطب کودک و نوجوان، کم کم افراد بیشــتری 
به اين عرصه وارد شدند. به ويژه اينکه بعد از شروع 
نهضت اسالمی امام خمینی)ره( علیه رژيم پهلوی، 
ياران امام هم به جرگه فعاالن اين میدان پیوستند. 
حتی مجله »مکتب اســالم« نیز شــروع به درج 
داستان هاي کوتا هی برای مخاطب کودک و نوجوان 
کرد که ازجمله نويسندگانی که در اين مجله برای 
مخاطب کودک و نوجوان قلم می زدند، می توان به 
محمود حکیمی، حجت االسالم مصطفی زمانی و 

مهدی آذریزدی در موخره چاپ اول 
کتاب »قصه های شیخ عطار« که در 
سال 1347.ش منتشر شد، خطاب 
بــه بزرگ ترهــا خــودش را اینگونــه 
معرفی  می کنــد: »از کودکی رســاله 
عملیــه مرجــع تقلیــدم را خوانــده ام 
و رعایــت االهــم و فی االهــم، چنــان 
در گــوش دلــم نشســته اســت کــه تــا 
بــه گمــان خــود چیــزی را مفیدتــر و 
الزم تــر نشناســم، نمی توانــم روی 
کاغــذ بیــاورم...«. به دلیــل ایــن 
رویکرد دینی و ملی بود که کتاب های 
فــراوان  اســتقبال  بــا  آذریــزدی 

خانواده های ایرانی مواجه شد
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تاريخ تهران

برگهاییازتاریختهران
در گســتره تهران که کمی 
بزرگ تر از تهران بزرگ امروز 
اســت، يکــی از کهن ترين 
ســابقه های تمدن بشــری 
وجود داشته است. صرف نظر 
از سابقه بســیار قديمی اين 
گستره، خود آبادی تهران هم 
از پیشینه باستانی برخوردار 
است. گستره تهران که جزو 
فالت ايران اســت، براساس 
تحقیقات زمین شناسی، در 

دوره بارانی، کف دريا را تشکیل می داده است. اما بعدها در فاصله 
12۰۰۰تا 17۰۰۰ســال قبل و در دوره خشــک، کم کم آب دريا 
فرونشست کرد و دشــت ها پیدا که در زمانی بعد مسکون شد. در 
تحقیقات باستان شناســی در تپه های ازبکی، در 7۰کیلومتری 
تهران آثاری از زندگی مردمی که 9هزار سال قبل در اين منطقه 
می زيســته اند، کشف شــده اســت. در دروس، قیطريه، خیابان 
پاسداران، خجیر، تهرانپارس، چندار کرج و... سفال هايی کشف شده 
که به 32۰۰سال پیش تعلق دارد. در دوره اسالمی در سال 9۶1ه.ق 
شاه طهماســب صفوی فرمان داد تا تهران را صاحب حصاری با 
چهارده دروازه و 114برج کنند و اين حصار بر اهمیت تهران افزود. 
در 12۰۰ه. ق آغامحمدخان قاجار تهران را به پايتختی برگزيد و... 
در کتاب حاضر، مجموعه مقاالتی از تاريخ تهران قديم گردآوری 
شده است. ازجمله مطالب جالب کتاب می توان به توپ مرواريد که 
در کنار حوض بزرگ میدان ارگ قرار داشته است، چنارهای تهران، 
بخت گشايی دختران در گذشته، دارالشفای تهران و... اشاره کرد. 
انتشارات ماهريس کتاب برگ هايی از تاريخ ايران نوشته داريوش 

شهبازی را در 2جلد به بهای 12۵هزار تومان منتشر کرده است.

تاريخ معاصر

مبارزانی که اندیشه نوباوگان را بارور ساختند
نويسندگان مسلمان و ادبیات کودک و نوجوان، در دوران پیش از پیروزی انقالب اسالمی 
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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 رئیس جمهوری فعالیت می کند، به این 
گــزارش واکنش نشــان داد و جوابیه ای بــه روزنامه 
همشــهری ارســال کرد. متن کامل ایــن جوابیه که 
براســاس ماده23 قانون مطبوعات برای روشن شدن 
 افکارعمومــی در همشــهری منتشــر می شــود، 

بدین شرح است: 
»مشــخصا ســؤالی که از روزنامه وزین همشــهری 
مطرح اســت، مگر نــه آنکــه آن روزنامه در شــماره 
مورخ1400/02/11 خود روند افزایشــی تراز دریاچه 
ارومیه را در بازه ســال های 1393 تــا 1396 به بارش 
نسبت داده بود، حاال باید پرسیده شود اگر آنچه منجر 
به افزایش تا 70ســانتی متری تراز دریاچه ارومیه در 
حدفاصل ســال های بین 1393تــا1400 در جهت 
معکوس روند کاهشــی ساالنه 40ســانتی متری آن 
بین سال های 1374تا1392 را می توان تنها و تنها به 
بارش نسبت داد و تالش های صورت گرفته را با همین 
نســبت غیرواقعی کتمان کرد، پس چرا در ســال آبی 
جاری      )1401-1400( با بارش دقیقا مشــابه سال 
آبی 96-1395 تراز دریاچه ارومیه 5سانتی متر نسبت 
به اول مهرماه کم شده، اما در سال آبی 96-1395، تراز 
دریاچه نسبت به ابتدای مهر 25ســانتی متر افزایش 
یافته بود. با طرح این ســؤال و واگذاری پاســخ آن به 
خوانندگان محترم آن روزنامه، عنــوان می دارد طرح 
ملی نجات دریاچه ارومیه به موجب نگرانی های متعدد 
پدید آمده ناشی از خشک شدن بخش عمده مساحت 
دریاچه ارومیه و از دســت رفتن 8متــر از تراز دریاچه 
ارومیه نسبت به پرآب ترین شرایط آن در سال1374 و 
وقوع معضالت و مخاطرات زیست محیطی، اکولوژیکی، 
اجتماعی، اقتصادی و خصوصا بهداشــت و ســالمت 
ناشــی از توفان های گردوغبار، در سال1392 تصویب 
و ضمن تشــکیل کارگروه ملی نجــات دریاچه ارومیه 
به ریاســت معاون اول رئیس جمهور، عملیات اجرایی 
آن در تاریخ1393/04/08 آغاز شد. به موجب مصوبه 
کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه مســئولیت اجرایی 
طرح های مصوب بر عهده دستگاه های اجرایی ذیربط 
بوده و در چارچوب برنامه های آن دستگاه ها، وفق قوانین 
موضوعه کشور و ذیل نظر سازمان برنامه و بودجه کشور 
و دســتگاه های نظارتی کشــور انجام گرفته است؛ لذا 
کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه به معنای دستگاه های 
اجرایی 7وزارتخانه دولت )کشور، نیرو، جهادکشاورزی، 
امور اقتصاد و دارایی، اطالعات، صنعت، معدن و تجارت، 
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح(، 2سازمان )حفاظت 

محیط زیست و برنامه و بودجه کشــور( و 3استانداری 
حوضه )استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی 
و کردســتان( در این زمینه آماده هرگونه پاسخگویی 
درخصوص تحقیق و تفحص از جانب نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی است و صرف طرح این موضوع به معنای 

موفقیت یا عدم موفقیت یک طرح نخواهد بود. 
رویکرد دبیرخانه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه از 
ابتدای فعالیت در سال1392 ضمن رعایت اصل شفافیت 
در ارائه اطالعات و کلیه گزارش های تولیدی، استقبال و 
استفاده از انتقادات سازنده توسط تمامی مجامع علمی 

داخلی و بین المللی به جهت رفــع نواقص احتمالی و 
جلب مشــارکت و بهره گیری از نظرات متخصصان و 

کارشناسان بوده است. 
درخصوص گزارش مرکز بررســی های اســتراتژیک 
ریاســت جمهوری باید عنوان داشــت 2گزارش تهیه 
شــده توســط این مرکز در تاریــخ 1398/03/25 و 
1398/08/08، طی 2گزارش مــورخ 1398/05/26 
و 1398/10/21 پاسخ داده شــده است که 4گزارش 
مورد اشاره عینا برای آن روزنامه ارسال و داوری موارد و 
موضوعات عنوان شده در این گزارش ها به کارشناسان، 

متخصصان و دوستداران دریاچه ارومیه واگذار می شود. 
درخصوص وضعیت نگران کننــده حال حاضر دریاچه 
ارومیه باید درنظر گرفــت دریاچه ارومیه و به طور کلی 
عرصه های تاالبی، سیستم هایی کامال دینامیک است؛ 
بدین معنا که تأمین نیاز زیست محیطی ساالنه آنها در 
یک سال آبی )از ابتدای مهر تا پایان شهریور سال بعد( 
مصادف با بهبود وضعیت و عدم تأمین آن منجر به خشک 
شــدن و بروز مخاطراتی از قبیل توفان های گردوغبار 
خواهد شد. الزم به ذکر است تأمین نیاز زیست محیطی 
به معنای هدایت آب های ناشی از بارش حوضه به دریاچه 
است و صرف بارش مناسب یا نامناســب عامل الزم و 
کافی برای بهبود یا عدم بهبود وضعیت دریاچه نخواهد 
بود. بر این اساس در سال آبی جاری قابل پیش بینی بود 
سوای میزان بارش حوضه، به دلیل عدم تأمین کامل نیاز 
زیست محیطی دریاچه ارومیه از سدهای ملی حوضه 
آبریز دریاچه ارومیه و برنامه ریزی برای ذخیره بیش از 
نیاز در پایان سال آبی در این سدها، عدم به ثمر نشستن 
و تطویل زمان بهره بــرداری پروژه های مهم انتقال آب 
به دریاچه، برنامه ریزی و عزم مســئولین منطقه ای به 
جهت تکمیل سدهای نیمه تمام و به موازات آن افزایش 
مصارف کشــاورزی در نتیجه سردرگمی دستگاه های 
اجرایی ذیربط و عدم تمکین به مصوبات این طرح ملی، 
عواقب ناخوشایندی باالخص در پایان تابستان در انتظار 

دریاچه خواهد بود.«

یک پاسخ و چند نکته درباره دریاچه ارومیه
ستاد احیای دریاچه ارومیه به گزارش همشهری واکنش نشان داد

دریچه

 
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 حشره  های 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 
نرم  می کنند. 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 می آید. با 
وجود این، اما زمین های کشت و زرع این شهرستان با زباله محصور 
شده و ســالمت خاک و آب و کیفیت محصول از زمین شان رخت 
بسته. باغداران و کشاورزان سمیرمی می خواهند با رفع این معضل 
محصوالت سالم و باکیفیت تولید کنند و برای خواسته شان بارها و 

بارها دست به دامان مسئوالن مربوطه شدند.

هجوم پالستیک
مراتع سرسبز و گندمزارهای طالیی جنوب سمیرم در حصار زباله  
قرار گرفته. همجواری زمین های کشاورزی و دپوی زباله شهرستان 

بحث امروز و دیروز نیست؛ 3دهه پیش 5کیلومتری جنوب سمیرم 
مکانی برای تخلیه زباله های شهرستان شد. حاال با گذشت زمان 
روزبه روز اوضاع وخیم تر 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 
می دهد، سال هاست با آلودگی ناشی از دپوی زباله دست به گریبان 
است. او به همشهری می گوید: زباله نه  تنها پای حیواناتی مثل سگ، 
گرگ و روباه را به باغ و زمین های ما باز کرده، بلکه انواع و اقســام 
پرنده ها به خصوص کالغ را به اینجا کشانده. کالغ به میوه ها آسیب 

می رساند و ما ضرر می کنیم.
محمد بهرامیان، یکی دیگر از کشاورزان سمیرمی هم دل خوشی 
از اوضاع پیش آمده ندارد و به همشــهری می گویــد: بارها و بارها 
درخواســت دادیم، اما رسیدگی نشد. مگس و پشــه  امان مان را 
بریده اند. هر روز که ســر زمین می روم، به جای اینکه بیل بردارم، 
باید چنگک بردارم و پالستیک هایی را که همراه باد از محل زباله ها 
می آید، جمع کنم. مزرعه گندم از پالستیک پر شده. وضع میوه ها 
هم که بماند. کالغ و پرنده ها به میوه ها نوک می زنند و روی دست 

ما می ماند.

اولویت؛ امحای زباله 
چرا دپوی زباله شهرستان سمیرم در طول این  سال ها جابه جا نشده 

یا دست کم برای مدیریت پسماند فکر اساسی به اجرا درنیامده؟
شهردار سمیرم در پاسخ به این پرسش به همشهری می گوید: 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 آب های 
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 زمین های 
کشاورزی سمیرم به نظر می رسد. اما این وعده چه زمانی جامه عمل 
می پوشــد؟ محمد امین علیخانی اینطور پاسخ می دهد: دستگاه 
امحای زباله یا همان دستگاه زباله سوز به اعتبار 50میلیارد تومانی 
نیاز دارد و با خرید آن می توانیم در مدیریت پسماند شهرستان های 
اطراف هم یاری رسان باشیم. شهردار سمیرم معتقد است برنامه 
کوتاه مدت برای نجات محیط زیست سمیرم جابه جایی موقت دپوی 
زباله است، زیرا به دلیل باالبودن سطح آب های زیرزمینی و خطر 
آلودگی آب با شیرابه های زباله تغییر مکان دپوی زباله یک راهکار 

کوتاه مدت به شمار می آید.
عضو هیأت مدیره اتاق صنف کشاورزی سمیرم هم به همشهری 
می  گوید: 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 زباله ها به داخل 
خاک و آلوده کردن آب های زیرزمینــی را موضوعی نگران کننده 
می داند و می افزاید: آلودگی آب و خاک با شیرابه زباله  ها یک بحران 

محیط زیستی است و به محصوالت کشاورزی آسیب می رساند.

آسیب جدی به محصوالت کشاورزی
رئیس اداره حفاظت محیط زیســت شهرستان سمیرم هم درباره 
آسیب  کشــاورزان از این بحران، می  گوید: آلودگی حاصل از زباله 
باعث تجمــع پرندگان در زمین های کشــاورزی و باغات شــده 
اســت. پرندگان میوه های باغ را از محصول درجه یک به محصول 
بی کیفیت تبدیل می کنند و کشاورز متضرر می شود. محمد عباسی 
با بیان اینکه اداره محیط زیســت هم برای جابه جایی دپوی زباله 
بارها درخواست داده  است، می افزاید: مکان فعلی دپوی زباله مورد 
تأیید اداره محیط زیست 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. به گفته وی، میانگین 
بارش 490میلی متری شهرستان سمیرم را یکی از منابع مهم آبی 
زیر حوزه  کارون قرار داده و هم اکنون بزرگ ترین عامل تهدیدکننده 

منابع آب موجود دفن غیراصولی پسماند است.

  
جابه جایی محل تخلیه 40تن زباله در روز

در سفر اخیر رئیس جمهوری به اصفهان، یکی از موارد پیشنهادی 
خرید دستگاه زباله سوز برای سمیرم بود و اعتبار الزم در این باره 
 مصوب شــد. حجم روزانــه زباله تولیدی شهرســتان ســمیرم

 40تن   است. 
با آغاز به کار دستگاه زباله سوز، زمین های کشاورزی و باغات سمیرم 
نفس راحتی خواهند کشــید، اما کشــاورزان و باغداران سمیرم 
درخواســت دارند محل تخلیه زباله حتی به طــور موقت تا خرید 

دستگاه جابه جا شود.

مهمانی زباله ها درحاشیه سمیرم

راهکارگسترش گردشگری بین المللی
گردشگری بین المللی در اقتصاد جهانی، یکی از بخش های قابل توجه 
و رو به رشد است. با درنوردیدن مرزهای ملی و بین المللی روح کنجکاو 
انسان هزاره سوم را بی نیاز کرده و زیرساخت های یک کشور را توسعه 
می دهد و با رویکردی فراتر از دولت و ملت، حس تبادل فرهنگی بین 
خارجی ها و شهروندان ایجاد می کند. مثلث گردشگری »اشتغال زایی، 
ارزآوری و درآمدزایی« از اهداف اصلی همه  کشورها در حمایت از صنعت 
گردشگری است. افزایش جریان گردشگری می تواند نتایج اقتصادی 
مثبت برای ملت ها به ویژه در تولید ناخالص داخلی )GDP( و ایجاد 

فرصت های شغلی جدید به  همراه داشته  باشد. 
براساس نخستین گزارش جامع در مورد اعداد و روندهای گردشگری 
جهانی در دهه جدید، آخرین بارومتر ســازمان جهانی گردشگری 
)UNWTO( گویای دهمین سال متوالی رشد گردشگری بین المللی 
است که همچنان به پیشــی گرفتن از اقتصاد جهانی ادامه می دهد. 
»زوراب پولولیکاشویلی«، دبیرکل سازمان جهانی گردشگری نیز با 
ارائه نتایج، تأکید کرده است که »در دوران عدم اطمینان و نوسانات 

اقتصادی، گردشگری همچنان پیشتاز و قابل اعتماد است.«
 به گفته او، در پس زمینه چشــم اندازهای اخیر بــا وجود تنش های 
تجاری بین المللی، ناآرامی های اجتماعی و عدم اطمینان ژئوپلتیکی 
که رشد اقتصاد جهانی را کاهش داد، گردشگری همچنان از اقتصاد 
جهانی پیشی می گیرد و تعداد مقاصدی که یک میلیارد دالر یا بیشتر 
از گردشگری بین المللی درآمد دارند، از سال 1998تاکنون دو برابر 
شده است.  »گردشگری بین المللی« به عنوان یکی از منابع درآمدزا و 
اشتغال زا در سطح ملی توانسته رهیافتی مؤثر برای توسعه اقتصادی 
باشد. توسعه  گردشگری با استفاده از منابع موجود باید به گونه ای 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 برآورده کردن انتظارات گردشگران وحدت و یکپارچگی، 
هویت فرهنگی، سالمت محیط زیست، گسترش تعامل های بین المللی، 
تعادل اقتصادی و رفاه مردم بومی را تأمین کند.  با ظهور »توسعه پایدار« 
به عنوان یک پارادایم جدید توســعه، ادغام اثرات زیســت  محیطی، 
اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی گردشگری در ارزیابی تأثیرات، منجر به 
معطوف شدن توجه ها  به اهداف پایدار در توسعه گردشگری شده است. 
کمیسیون جهانی محیط زیست توسعه )WCED( در گزارش آینده 
مشــترک ما که به »گزارش برانتلند« معروف است توسعه پایدار را 
چنین تعریف می کند: »توسعه ای که نیازهای مردم کنونی را بدون 
از بین بردن توانایی نسل های آینده در بر آوردن نیازهایشان برطرف 
می کند.« بنابراین توسعه را زمانی پایدار می خوانیم 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 لذت جویی سفر کند و پس از مشاهده جذابیت ها، بدون 
آسیب رساندن، محل را ترک کرده و امکان استفاده دیگر عالقه مندان را 
باقی بگذارد. از آنجا که یکی از مهم ترین شاخص ها در گردشگری پایدار، 
شاخص های زیست محیطی است، توجه به محیط زیست 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 زیستگاه های ساحلی، افزایش آسیب  پذیری 
برابر آتش سوزی جنگل ها، خشک شدگی و آلودگی آب های زیرمینی، 
به خطرافتادن بهداشت و سالمتی ناشی از شبکه های ناکافی دفع و 
بازیافت زباله و ردپای کربن، محیط زیست و جوامع انسانی را بیش از 
پیش تهدید می کند. بهترین راه برای حل این مشــکالت، »توسعه 
پایدار گردشگری« و بهبود »مدیریت زیست محیطی« و »تسهیالت 
گردشگری« برای کاهش آسیب های احتمالی آن است که به عنوان 

رهنمونی برای مدیریت کلیه منابع قلمداد می شود.
ایران با وجود مکان های طبیعی، تاریخی و فرهنگی بی نظیر یکی از 
مقاصد جذاب گردشگری است. با این حال تاکنون به دالیل متعددی 
هنوز نتوانسته به جایگاه شایسته ای در صنعت توریسم دست بیابد و 
از نظر درآمد گردشگری در جایگاه کم درآمدترین کشورهای جهان 
جا گرفته و میان جاذبه های گردشگری و میزان درآمد آن همبستگی 

معنی داری مشاهده نمی شود. 
بنابراین توســعه گردشــگری بین المللــی در ایران یــک ضرورت 
اجتناب   ناپذیر  است. با توجه به تحقیقات انجام شده و بررسی ادبیات 
پیشین درخصوص موانع و چالش های موجود در مسیر رشد و توسعه  
گردشگری بین المللی، می توان به موارد زیر به عنوان راهکارهای مؤثر 
در مسیر توسعه  گردشگری در ایران اشاره کرد: ارائه  تعریف جامعی 
از صنعت گردشگری به عنوان یک اولویت  و تعیین اهداف مورد نظر 
آن، جلوگیری از تعدد مراکز تصمیم گیری و تقویت ســازمان اصلی 
متولی صنعت گردشگری، سیاستگذاری مشترک ذینفعان این حوزه، 
حمایت و سرمایه گذاری در بخش خصوصی، افزایش اعتبارات بخش 
 جهانگردی، تسریع در تکمیل طرح های نیمه تمام، جلوگیری از اعمال 
و تحمیل سالیق شخصی و ارائه راهکارهای علمی و به روز بازاریابی، 
تعامل با فرهنگ ها و تمدن ملل دیگر، ایجاد تفاهمنامه های بین المللی 
با کشورهای گردشگرفرســت و قطب های گردشــگری برای ارائه 
تسهیالت به گردشگران خارجی ازجمله حذف روادید، تامین امنیت 
مرزی و راه های مواصالتی، پرهیز از نگاه صرفاً امنیتی به گردشگران 
بین المللی و توجه بــه ابعاد اقتصادی )اشــتغال زایی و درآمدزایی(، 
تقویت زیرساخت های اقامتی و رفع نقاط ضعف خدمات هتل داری 
و رستوران داری، توسعه خدمات حمل و نقل، هواپیمایی و فرودگاهی، 
بهبود تاسیسات بهداشتی و شبکه های آب و ارائه  امکانات و خدمات 
در سطح استانداردهای بین المللی، استفاده از تجربیات کشورهای 
موفق در حوزه گردشگری و توجه خاص به فناوری های نوین، به ویژه 
گردشــگری الکترونیکی )ET(، تدوین طرح های جامع گردشگری 
برای هر یک از اســتان های کشــور با توجه به ویژگی های تاریخی، 
فرهنگی و مذهبی آنها و تشویق جامعه میزبان به مشارکت، توجه ویژه 
به ظرفیت تحمل جاذبه ها و اکوتوریسم )طبیعت گردی(، آینده نگری 
و یافتن بازارهای هدف و برنامه ریزی برای ورود و نفوذ به این بازارها، 
برگزاری هفته های فرهنگی ایران در کشورهای هدف، حضور فعال در 
نمایشگاه های بین المللی خارج از کشور، ایجاد سیستمی مدون جهت 
تبلیغات جاذبه های گردشگری ایران، تربیت نیروی انسانی متخصص 
)خدمات دهندگان و راهنمایان مسلط به زبان انگلیسی و عالقه مند 
به کار، تدریس رشته های مختلف تحصیلی در دانشگاه ها، مدیریت 
گردشگری، هتلداری و...، برای پرورش کارشناسان خبره( از عوامل 

دستیابی به افق های چشم انداز این صنعت هستند.
توسعه گردشگری بین المللی احیای غرور ملی است. از این رو با اهتمام 
در استفاده  مناسب از راهکارهای بررسی شده و رفع بوروکراسی های 
ســختگیرانه با طراحی یک سیستم مدیریتی با اســتراتژی قوی و 
خط مشی گذاری منعطف، با توجه به پتانسیل ها و قابلیت های کشور 
می توان به نتایج مثبتی در زمینه  توسعه، رشد و شکوفایی گردشگری 

بین الملل در ایران با رویکرد توسعه پایدار رسید.

راحله عبدالحسینیگزارش
روزنامه نگار

بهره برداری از نخستین 
کشتارگاه صنعتی در نهبندان 

نخستین کشتارگاه صنعتی تیپ 4 کشور با حضور 
استاندار خراسان جنوبی با ظرفیت 5دام سنگین 

و 50 دام سبک به بهره برداری رسید.
به گزارش ایسنا، مدیرکل ســتاد اجرایی فرمان 
حضرت امام)ره( در خراســان جنوبی گفت: این 
طرح در مســاحت 3500مترمربع و با زیربنای 
500مترمربع در راســتای تکمیل زنجیره هاب 
شــتر در نهبندان احداث شده و دارای سردخانه 
11تنی است. سیدمجتبی موسوی افزود: اعتبار 
هزینه شده برای اجرا و بهره برداری از نخستین 
کشتارگاه صنعتی تیپ 4 کشور، 6میلیارد تومان 
اســت که 4میلیارد تومان آن ســرمایه گذاری 
شرکت گســترش توســعه گری پردیس ستاد 
اجرایی حضــرت امام)ره( و بخــش خصوصی و 

20میلیارد هم آورده استانی دارد.

نقل قول خبر

خبرکوتاه

بوشهرعکس خبر

بهشت پرندگان مهاجر
کوچ پرندگان به زیستگاه های استان بوشهر جایگاه این 
استان در عرصه زیست و زاد و ولد حیات وحش را نشان 

می دهد. هرسال بیش از ۱۰۰هزار قطعه پرنده در سواحل 
استان النه گزینی و زادآوری می کنند. استان بوشهر زیستگاه 
جانوران ازجمله کل، بز، آهو، پلنگ ایرانی، انواع پرندگان و 

آبزیان شامل دلفین، الک پشت است.  منبع: تسنیم

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

فرهاد زیویار
استاندار لرستان

عملیــات اجرایــی ســد معشــوره کــه در ســفر 
رئیس جمهوری به لرســتان مطرح شد پس از 
اتمام طرح مطالعاتی تا آخر تیر آغاز می شود. 
حدود 6متر از منابع آب زیرزمینی استان افت 
پیدا کــرده و نزوالت جــوی نیز کاهش داشــته 
اســت. چشمه ســارها در حــال خشک شــدن 
اســت و نیازمنــد تغییــر نــگاه و تجدیدنظر در 

نحوه مصرف آب شهروندان هستیم.

لرستان

امیر بخشی زاده 
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی

برای تکمیل آزادراه مراغه- هشترود، در پی 
سفر رئیس جمهوری به اســتان 6۰۰میلیارد 
تومــان اختصــاص یافتــه اســت. درصــورت 
تأمیــن به موقــع اعتبــار ۴۸کیلومتــر از ایــن 
آزادراه سال آینده به بهره برداری می رسد. با 
تکمیل این آزادراه از ترافیک جاده فعلی کم 

و از تصادفات کاسته می شود.

جانشرقی
آذربای

محسن فتحی
نماینده سنندج در مجلس شورای اسالمی

سفر روز جمعه رئیس جمهوری به کردستان 
می تواند سرآغاز جهش سرمایه گذاری های 
دولت برای توســعه استان باشــد. براساس 
برنامه ریــزی انجــام شــده ۱3هــزار میلیــارد 
تومــان اعتبــار به اســتان اختصــاص خواهد 
یافت. در بحــث بیکاری و ایجاد اشــتغال در 
کردستان دغدغه های بسیاری وجود دارد و 
از این ظرفیت های فرهنگی بایــد برای رونق 

معیشت مردم بهره بگیریم.

کردستان

انجنوبی
خراس

توضیح همشهری
ذکر چند نکته در توضیح مبسوط ســتاد احیای دریاچه ارومیه ضروری است؛ اول آنکه به زودی طرح 
تحقیق وتفحص 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 دولت های یازدهم 
و دوازدهم مصرف شده، اما هنوز وضعیت دریاچه به شرایط مطلوب وعده داده شده نرسیده است و دوم 
آنکه 2سال از دوره زمانی سال های 93 تا 1400، سال های پربارش بود، اما تراز دریاچه طبق آنچه پایگاه 
اطالع رسانی ستاد احیا اعالم کرد، همچنان بر عدد سال آغازین طرح، یعنی 1271متر است، اما عدد وعده 
داده شده تا سال 1402 ،1274متر بود که رسیدن به آن در 8ماه باقیمانده عمال محال است و سوم آنکه به 
قول جوابیه مذکور، 7وزارتخانه، 2سازمان و 3استانداری در حوضه دریاچه ارومیه فعالیت دارند، اما پس 
از 8سال، هنوز  هماهنگی الزم برای تامین حقابه الزم دریاچه ایجاد نشده و بخش قابل توجهی از دریاچه 
به طور کامل خشک شده است. مدیریت ناصحیح این دریاچه تا آن حد مشخص است که عیسی کالنتری، 
رئیس وقت ستاد احیای دریاچه ارومیه بهمن99 رسما اعالم کرد: »احیای دریاچه ارومیه مطابق برنامه 
پیش نمی رود.« و وعده رسیدن دریاچه ارومیه به تراز اکولوژیک را از سال1402 به سال1407 موکول کرد. 
کالنتری همچنین در مردادماه سال1398 گفته بود: »18درصد دریاچه ارومیه به دلیل شرایط اقلیمی و 

82درصد آن به دلیل مدیریت غلط انسانی خشک شده است.«

مکث

ماریا آذری؛ کارشناس ارشد مدیریت جهانگردی
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