
عصبانیت غرب از موفقیت زنان باحجاب ایرانی
  رفتار امام جمعه   باید همانند رفتار پدر با فرزندان خود باشد

و همه را بر سر سفره دین بنشاند
  جشن میلیونی غدیر تهران  با حضور اقشار مختلف نشان داد 

که مردم طرفدار دین هستند

رهبر معظم انقالب در دیدار ائمه جمعه به مسائل اخیر درباره موضوع حجاب اشاره کردند 

 هجرت 
یک قلب عاشق

 بررسی تخلفات
 کنکور  1401 در مجلس

شتاب در چرخ های 
دیپلماسی همسایگی

 بزرگترین 
پایانه مترو در 

آستانه بهره برداری

   حبیب اهلل صادقی، نقاش عاشورایی 
و انقالب اسالمی، درگذشت

   رهبر معظم انقالب اسالمی
 درگذشت این هنرمند برجسته

و انقالبی  را تسلیت گفتند

تعدادي از نمایندگان بررسي 
تخلفات کنكور را کلید زدند

جمهوری اسالمی سیاست »همسایه محور« 
را در اولویت قرار داده است

پس از 14 سال انتظار بزرگترین 
 پایانه زیرزمیني قطارهاي شهري

در کشور،  هفته آینده افتتاح می شود

ویژگی های پایانه اکباتان
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نگهبانی كه سارق 
موزه همدان شد

 جزئیات دستگیري 857 مجرم
در طرح رعد 58 پلیس پایتخت
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 درویش
ته  لیست

بهروز رسایلییادداشت
روزنامهنگار

مدیرعامل فعلی پرسپولیس هم به 
فهرست مدیرانی پیوست که یحیی با آنها 

به مشکل خورده
بهنظرمیرســدماهعســلدرپرســپولیس
خیلیزودتمامشــدورضادرویشویحیی
گلمحمدی،مدیرعاملوســرمربیتیمکه
وانمودمیکردندروابطبسیاردوستانهوخوبی
باهمدارنــد،زودترازحدتصوربهمشــکل
خوردند.حاالدیگراختالفهاعلنیشــدهو
جاییبرایحاشاکردنوجودندارد.درویش
درابتدایفصلنقلوانتقاالتباجذبیکسری
بازیکنمهمواســمورســمدارحســابیاز
هواداراندلرباییکردواینطوربهنظرمیرسید
کهدیگربهانهایبراینارضایتییحییوجود
ندارد.اوامثــالعلیرضابیرانوند،ولســیانی،
پورعلیگنجی،اسماعیلیفر،سروشرفیعی
وســعیدصادقیراخریدکهواقعایک»تیم«
هستند،اماگویاسرجذبمهاجمونیزبرخی
پرداختهــابهبازیکنانمشــکالتیبهوجود
آمدهکهتقابــلگلمحمــدیومدیرعامل
پرسپولیسراآشکارکردهاست.دراینچند
روزیحییچندینباربااشارهبهاینکهدرامور
نقلوانتقاالتیباشگاهوقفهافتاده،هوادارانرا
علیهدرویششوراندهاســت.آخرینبار،اواز

عدمجذبگادوینمنشاانتقادکرد.

   او نخستین نفر نیست
رضادرویش،نخستینمدیرعاملپرسپولیس
نیســتکهبایحییگلمحمــدیزاویهپیدا
میکند.سرمربیســرخهاقبالدراندازههاو
ابعادمختلفبادیگرمدیرانتیمهمبهمشکل
برخوردهاســت.اودردورانجعفرسمیعیو
مجیدصدریازبرخیمسائلمالیناخشنود
بودوحتیچندینبارکارشبهاستعفاکشید.
پیشازاینهایحییبامحمدحسنانصاریفر،
مدیرعاملیکــهاوراباهزینهبســیارباالبه
پرســپولیسبرگرداندهمبهمشکلخورد؛تا
جاییکهدرنخستیننشستخبریاشبابت
عدمدریافتبهموقعمطالباتخودبهشــدت
موضعگرفتوفضــایعجیبیبهوجودآورد.
همهاینهاامادرمقابلماجراهایاوومهدی
رسولپناه»هیچ«اســت.آنداستانآنقدر
مشــهوروجنجالیبودکهنیازیبهبازگویی
ندارد.رسولپناهکفخیابانتندترینمواضع
راعلیهســرمربیتیمشمیگرفتواگرنبود
جریانافشــایقطرهچکانیفایلهایصوتی
اظهاراتاو،شایداتفاقاتعجیبیدرباشگاهرخ
میداد.رسولپناهبعدازجداییازپرسپولیس
همبارهاگلمحمدیرابهمناظرهدعوتکرد

کهالبتهجوابدرستینشنید.

   همین داستان، در سایر تیم ها
یحییالبتهدرمجموعمربیموفقیاستاما
درسایرتیمهاهممشکالتزیادیبامدیرانش
داشتهاست.اودرتراکتورروابطدوستانهای
بامصطفیآجورلونداشــتوهفتههایآخر
حضــورشدرپدیدههمچندینبــاربهپرو
پایحمیــداوی،مالکباشــگاهپیچید.اوج
داستانهایاینمربیامادرگیریهایعجیب
وعلنیاشباســعیدآذریطیدورانحضور
درذوبآهنبودکهدوطرفرســماپیامهای
حیرتانگیــزعلیههــممنتشــرمیکردند.
یحییدوراناولحضورشدرپرســپولیس
همبامحمدرویانیانبهمشــکلخوردوبعد
ازجدایی،نیشوکنایههایــیبهمدیرعامل

وقتسرخهازد.

   داستان 40میلیارد
ازآنسواماباوجودســکوترضادرویشو
بعضاستایشهایاوازسرمربیپرسپولیس،
بهنظرمیرســدمدیرعاملقرمزهاهمموضع
کامالمثبتیدرموردسرمربیتیمشندارد.
شــایدآتشغائلهامروززمانیزبانهکشــید
کهدرویشدریکبرنامــهتلویزیونیقرارداد
40میلیــاردتومانییحیــیگلمحمدیرا
تأییدکرد.اوحتیگفتاینپولبابت2فصل
بهیحییپرداختمیشــود،امابعداباشگاه
اعالمکرددســتمزدمزبورمربوطبه3فصل
است.غیرازاین،اخبارریزودرشتیهمکهاز
باشگاهدرزمیکندواغلبسمتوسوییعلیه
گلمحمدیدارد،نشانمیدهدازآنسوی
میداننیزگاهیتیرهاییبهسمتاینطرف

روانهمیشود!

   پنجشنبه     6 مرداد  1401     28  ذی الحجه  1443       سال سی ام          شـماره  8554

وریا - فوالد؛ پایان خوش؟
با توجه به صحبت های اخیر مدیران و 

مربیان فوالد، احتماال بالتکلیفی کاپیتان 
سابق استقالل به زودی تمام خواهد شد

رسانه ها و مدیران رئال امید زیادی 
به درخشش آزار دارند  اما بعید است 

چنین اتفاقی بیفتد

فصل شکوفایی ادن؟
طالی المپیک را می خواهم

علی احمدی وفا برنده مدال طالی نوجوانان 
جهان سوریان را الگوی خودش می داند و 

امیدوار است مدال های زیادی بگیرد

 روز مانده تا 
جام جهانی

 روز مانده تا 
ليگ برتر

 روز مانده تا 
ليگ برتر

 روز مانده تا 
ليگ يک

 روز مانده تا 
سری آ

 روز مانده تا 
الليگا

 روز مانده تا 
بوندس ليگا جمعه جواهر

تاريخ بازي خداحافظي سيدجالل حسيني 
مشخص شد. او جمعه 14مرداد خداحافظي 
باشكوهي از فوتبال خواهد داشت؛ اتفاقي 
كه بسياري از ستاره هاي بزرگ فوتبال ايران 

آن را تجربه نكرده اند
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دیدگاه یادداشت
سردار حسين رحيمي؛ رئیس پلیس تهران محسن مهدیان؛ مدیرعامل

قیام کربال و مكتبی کــه امام حســین)ع( پی ریزی و 
پایه گذاری کردند اســالم را زنده نگه داشــته و آن را از 
تحریف ها حفظ کرده است. امام حسین)ع( احیاگر امر 
به معروف و نهی از منكر هستند و برای اقامه این فریضه 
همه هســتی خود را پای کار آوردند و اینجاست که به ضرس قاطع می توان گفت که 
امام حسین)ع( بزرگ ترین احیاگر اسالم ناب محمدی و برترین آمر به معروف و ناهی 

از منكر هستند.
امروز تأسی به راه و مرام حسینی برای احیای اســالم ناب محمدی همچنان الزم و 
ضروری است چرا که دشمنان اسالم همه تالش و توان خود را به کار بسته اند تا اسالم 
دروغین و جعلی را جایگزین اسالم واقعی و اسالم ناب محمدی کنند و در این مسیر 
مهم ترین و بهترین مولفه مقابله با تالش های دشمنان، احیا و اجرای صحیح و دقیق 
امر به معروف و نهی از منكر است. همچنان که مراتب و مراحل آن به درستی تشریح 

و تبیین شده است.
امروز امر به معروف و نهی از منكر وظیفه ای همگانی است که همه باید خود را در مقابل 
انجام صحیح این فریضه مهم سهیم بدانند. جدای از وظیفه ای که از لحاظ شرعی به عهده 
هر فرد مسلمانی است، از نظر سازمانی، ضروری است که سازمان های متولی امر، که در 
حقیقت در حوزه احیای امر به معروف و نهی از منكر وظایفی برای آنها تدوین و تنظیم 

شده است به نحو مطلوب و شایسته سهم و قدر خود را ایفا کنند.
بدون شک تهاجم همه جانبه دشمنان نیاز به تدافع تمام قد دوستان و ضدحمله های 
جانانه دارد تا بتوان مانع از شبیخون های فرهنگی دشمنان شد. ملت ایران نشان داده اند 
که با وجود همه کاستی ها وکمبودها، در حوزه های جنگ سخت و تهاجم های نظامی 
دشمنان و فشارهای اقتصادی و تحریم های ظالمانه و سایر دسیسه های ددمنشانه آنان 
سربلند بیرون آمده اند؛ از این رو این بار دشمنان، دسیسه ای دیگر را به کار گرفته اند و 
آن هم هجمه به باورها و اعتقادات و حیا و عفاف جامعه ماست؛ چرا که مقوله فرهنگ در 
حقیقت موضوع بنیادین و اساسی است که اگر یک ملت دچار وادادگی فرهنگی شوند 
دشمنان به راحتی می توانند آن ملت را مغلوب کرده و سیاست های خود را اعمال کنند.

تهاجم فرهنگی و همه جانبه دشمنان به مسائل فرهنگی و عفاف و حجاب اینطور ایجاب 
می کند که سازمان هایی که متولی احیای امر به معروف و نهی از منكر هستند به درستی 

وارد میدان عمل شوند و وظایف ذاتی خود را به درستی انجام دهند.
امروز مهم ترین راه مقابله با حیا و عفاف زدایی دشمنان انجام اقدامات فرهنگی و رسانه ای 
است. همچنان که دشمنان برای ضربه وارد کردن به عفاف و حجاب جامعه ما فرهنگ 

و رسانه را مبنای کار خود قرار داده اند.
33 سازمان متولی امر، باید سهم خود را به درستی ایفا کنند و در این مسیر فراجا در 
حقیقت حلقه آخر مقابله با این ناهنجاری هاست که متأسفانه امروز به طور قطع و یقین 

فقط فراجا در این حوزه به وظایف خود عمل می کند.
فراموش نكنیم که فصل الخطاب وصیتنامه بسیاری از شهدای عزیزمان که جان خود 
را فدای امنیت و آســایش ملت خود کرده اند حفظ حریم عفاف و حجاب است مبادا 

ناخواسته و ندانسته پا روی خون شهدای مان بگذاریم و به وصیت آنها عمل نكنیم.
امروز انفعال و بی تفاوتی های صورت گرفته از سوی برخی از سازمان هایی که متولی 
ترویج عفاف و حجاب و مقابله با حیازدایی و عفاف زدایی هستند و کم کاری های آنها 
در حوزه های فرهنگی، دشمنان را به ابداع چهارشــنبه های سیاه و راه اندازی برخی 

کمپین های مختلف واداشته است.
چرا نباید شــاهد اقدام های فرهنگی و ایجابی تأثیرگذار و عملی از سوی متولیان امر 

باشیم؟
ملت بزرگ ایران در مناســبت های مختلف ازجمله عید غدیرخم امســال، ارادت و 
دلبستگی خود به اسالم و انقالب را نشان دادند که این امر نشان دهنده عمق ایمان و 

اعتقاد ملت گرانقدر ماست.
نباید اجازه دهیم که دشمنان در ایمان راسخ ملت ما رخنه ایجاد کنند.

دیدار رهبرانقالب با ائمه جمعه یک نكته کلیدی داشت 
که طی ماه های اخیر به روش های مختلف تكرار شده 
است. در دیدار با خبرگان رهبری، دیدار با نمایندگان 
مجلس، در جلســه با مداحان، دیدار با نظامی ها، در 
هیئت و در بین عزاداران، در جمع پرستاران، در میان گروه های جهادی و خطاب به 

رسانه ها و... و در آخرین دیدار با ائمه جمعه. 
این کلیدواژه و یا نخ تسبیح چیست؟ جهاد تبیین. 

 در هر دیدار نیز متناسب با مخاطب، این رویكرد راهبردی را توضیح داده اند.
در جمع نمایندگان مجلس، جهاد تبیین را با مردمی شدن گفتند: با مردم بنشینید 

و بشنوید و ذهنشان را روشن کنید.
در جمع جوانان با اشاره به هویت جوانی، از امیدآفرینی و افشای حقایق گفتند. 

خطاب به هنرمندان از جهاد روایت حضــرت زینب گفتند. اینكه جهاد تبیین باید 
هنرمندانه باشد چون آوینی. 

در جمع نظامیان جهاد تبیین را با تاکید بر یک جنگ ترکیبی توضیح دادند. اینكه 
جنگ نظامی و جنگ اقتصادی را باید در کنار یک جنگ ذهنی دید. 

در جمع هیئتی ها، هیئت امام صادق)ع(پســند را تصویر کردند. هیئتی که منبر و 
روضه اش بر گرده جهاد تبیین است. 

و اما جهاد تبیین در جمع ائمه جمعه...
فرمودند: پدر باشید. 

در ادامه نیز ویژگی های کلیدی جهاد تبیین با رفتار پدرانه را توضیح دادند. ...
یکم. پدر برای همه فرزندانش با هرگرایش و سلیقه ای دلسوز است.

دوم. فرزندشناس است. از سر ظاهر حكم نمی دهد. مثال زدند که در راهپیمایی غدیر 
همه بودند؛ با هر ظاهر و شمایلی. 

سوم. پدر عامل است. اگر از تقوا می گوید خودش اهل تقواست. 
چهارم. پدر به زبان فرزند حرف می زند. لذا فرمودند هنرتان اینســت که مفاهیم 

معرفتی و انقالبی را به زبان روز بگویید. 
پنجم. زبانش گرم و صمیمی و اتحادآفرین و امیدبخش و آرامش دهنده اســت و 

دستاویز برای هجمه معاندین نمی سازد.
ششم. منفعل نیســت. به جای دفاع، حمله می کند. کاری کــه رهبری در تبیین 
ماجرای حجاب کردند از همین جنس بود. فرمودند زن محجوب و باشرف و بااستعداد 

ایرانی با موفقیتش بر حیثیت غرب ضربه زده است.  
و اما به این فهم، اوج توصیه رهبــری برای جهاد تبیین جایی اســت که تاکید بر 

مردمساالری پدرانه می کنند. 
فرمودند مردمی باشید: اگر نمازگزارهایتان کم شدند نگران شوید. 

و مردمی شدن چیست؟ رشد معنوی همه مردم با هم؛ پدر اینگونه است. 
پدر، رشد خودش را هم در رشد خانواده می بیند. به همین دلیل به عنوان نشانه توضیح 
دادند که اگرچه ذکر و عبادات فردی خوب است اما اوجش اینست که ذاکری جمعی باشد. 
جهاد تبیین دستگیری پدرانه است تا همه با هم رشد کنیم... و این عمق مردم ساالری 

دینی است.

حجاب و انفعال برخی متوليان  نخ تسبيح سخنان اخير رهبری
نام جعفر دهقان، البته هميشه در سينمای ایران مطرح و 
بر سر زبان هاست؛ به واســطه کثرت فيلم های ماندگار و 
پرفروشی که در این چند دهه ایفاگر نقش های اصلی شان 
بوده است. اما این روزها به واســطه تجليل از چند دهه 
فعاليت هنری این بازیگر نام آشــنا در جشنواره فيلم 
شــهر، بار دیگر نگاه ها به کارنامه درخشان این بازیگر 
دوست داشتنی معطوف شده است. او البته یک بار دیگر 

نيز سابقه تقدیر در جشنواره را هم داشته اما ...

با جعفر دهقان، ستاره دهه هاي60 و70 سینمای ایران
محبوبيت نتيجه تالش هاست نه فالوئرها

9

برق تهران، یکی از تيم های نوظهور فوتبال ایران در ســال های 
پایانی دهه 40بود؛ تيمی جوان و یکدست که با ارائه بازی های 
درخشان، کارشناســان و مفســران داخلی را به تحسين 
وامی داشــت و برای خودش اعتبار کسب می کرد. تصاحب 
عنوان چهارم جام باشگاه های تهران در سال 1348و حذف تيم 
پرستاره پرسپوليس در جام حذفی و دوئل به یادماندنی با تيم 
پاس که همان سال قهرمان جام حذفی شد، از برق و بازیکنان 

جوانش یک تيم پرسروصدا ساخته بود...

نمایشگاه آثار هنرجویان بهمن پناهی، استاد خوشنویسی
هدیه ای هنری  برای ایران

خاطره بازی با هادی نراقی، جوان ترین کاپیتان باشگاه استقالل
یک اتفاق مرا از فوتبال دور کرد

12

15

علی احمدی وفا در مسابقات قهرمانی جهان در حالی طالی وزن 48کيلوگرم 
را برد که حدود یک ماه پيش در مسابقات قهرمانی آسيا به 
مدال نقره رسيده بود. او در فينال مسابقات جهانی همان 
کشتی گير هندی را برد که در فينال آسيا مقابلش شکست 
خورده بود. به این ترتيب احمدی وفا عالوه بر کسب مدال 
طال انتقام شکست در قرقيزستان را هم گرفت. 
این کشــتی گير اهل ایذه در طول مصاحبه از 

کمبود امکانات در استانش گالیه داشت...

علی احمدی وفا برنده مدال طالی نوجوانان جهان
طالی المپيک را می خواهم

این روزهــا روی دیوار گالری آینه در فرهنگســتان هنر، آثار 
موزیکاليگرافی هنرجویان بهمن پناهی دیده می شــود. 

بهمن پناهی هنرمند باسابقه خوشنویسی و موسيقی، 
ســال ها درباره رابطه این دو هنر پژوهش کرده، در 

پایان نامه دکتری خود در دانشــگاه سوربن پاریس 
به این موضوع پرداختــه و باالخره با ابداع مکتب 
موزیکاليگرافی، هنرجویان جوان عالقه مند را به 

خلق آثار هنری تشویق کرده است...

ویژه های  امروز

20

آمار تفكیكی نزاع های فصل بهار

استان های دارای بیشترین نزاع

استان های دارای كمترین نزاع

داده نما
گرافیک: مهدی سالمی

كاهش آمار نزاع در كشور

4 درصد 
مصدومان نزاع های فصل بهار 

در پزشكی قانونی نسبت به سال 
قبل كاهش یافته.

2.7 درصد 
آمار نزاع در خرداد امسال نسبت 
به مدت مشابه سال قبل كمتر 

شده است.

 58578
مصدوم 

نزاع در خرداد ماه 
امسال به پزشك 
قانونی مراجعه 

كرده اند.

     163190
مصدوم 

نزاع در 3 ماه اول 
سال 1400 به پزشك 

قانونی مراجعه 
كرده اند.

 156593
مصدوم 

نزاع در 3 ماه اول 
امسال به پزشكی 

قانونی كشور مراجعه 
كرده اند.

 50497 
زن

 105646 
مرد

تهران 

 26125 مصدوم
خراسان رضوی 

14266 مصدوم
اصفهان 

10260 مصدوم

ایالم 

 878 مصدوم
بوشهر 

944 مصدوم
خراسان جنوبی 

298 مصدوم
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ابرپرچم های محرم تهران  از کربال می آیند
اهتزار 100 ابر پرچم متبرک در نقاط مختلف پایتخت

 چقدر
 اینترنت همراه  
مصرف می کنیم؟

3 میلیارد 
گیگابایت اینترنت موبایل 
توسط مردم در بهار مصرف 

شده است.

11035146 کاربر
اینترنت ثابت 

در کشور  وجود دارد که عدم 
اقبال را نشان می دهد.

1/43 میلیارد 
گیگابایت اینترنت موبایل 
 مربوط به اپراتور ایرانسل

 بوده است.

1/57 میلیارد 
گیگابایت اینترنت موبایل 
مربوط به اپراتور همراه اول 

بوده است.
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رهبر معظم انقالب اسالمی صبح 

دیــروز )چهارشــنبه( در دیــدار رهبری
ائمه جمعه سراسر کشور، نماز جمعه 
را در سلسله قدرت نرم نظام اسالمی، حلقه ای بسیار 
مهم و فریضه ای استثنایی خواندند و تأکید کردند: 
امام جمعه، سخنگوی انقالب اسالمی است و یکی از 
وظایف اساسی او، بازتولید مفاهیم معرفتی و مبانی 
انقالبی و پاسخگویی به شبهات با زبان روز و تبیین 
مســتدل آنها و رفتار پدرانه با همه است. به گزارش 
پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت 
آیــت اهلل خامنــه ای در ابتــدای ســخنان خود با 
گرامیداشت ایام متعلق به اهل بیت علیهم السالم، به 
بیان اهمیت جایگاه نمازجمعه پرداختند و با اشاره به 
جایگاه استثنایی آن در میان فرایض دینی گفتند: 
»پیوند میان توجه به خدا و حضور و اجتماع مردمی«، 
»ذکر و یاد خدا به صورت دسته جمعی و نزول برکات 
آن بر جمع«، »استمرار بدون توقف نمازجمعه در هر 
هفته«، »پایگاهی مهم برای طرح مســائل مختلف 
جامعه اعم از مســائل فکری، خدمــات اجتماعی، 
همکاری های عمومی و آمادگی ها و بسیج نظامی« و 
»آمیختــن معنویت بــا سیاســت« از مهم ترین 
ویژگی های نمازجمعه اســت کــه آن را تبدیل به 
ظرفیت عظیم و فرصت فوق العاده کرده است. ایشان 
افزودند: نمازجمعه با چنین ویژگی هایی، حلقه ای 
مهم در سلســله قدرت نرم مفصل و طوالنی نظام 

اسالمی است.

2 موضوع مهم
رهبر معظم انقالب سپس با طرح این سؤال که »آیا 
در جمهوری اسالمی توانســته ایم نمازجمعه را در 
جایگاه رفیع و شایسته خود قرار دهیم« گفتند: به نظر 
می آید کوتاهی هایی داشته ایم که باید همت کنیم تا 
این کوتاهی ها برطرف شود که در این میان، برخی 
مسائل برعهده شخص ائمه جمعه است و برخی هم 
برعهده مدیریت کالن ائمه جمعه. ایشان درخصوص 
ائمه جمعه به 2موضوع اشاره کردند: ۱- منش و روش 
و شیوه زندگی امامان جمعه 2- محتوای خطبه های 
نمازجمعه. حضرت آیت اهلل خامنه ای درباره منش و 
روش امام جمعه گفتند: امامان جمعه همانگونه که 
در خطبه های نماز جمعه، همه را امر به تقوا می کنند، 
خود نیز باید در تحصیل تقوا و عمل به آن حداکثر 
تالش خود را انجام دهند؛ زیرا اگر غیر از این باشد، 

نتیجه عکس خواهد داد.
ایشــان »رفتار پدرانه با همه« را از دیگر الزام های 
رفتار و منــش امام جمعه دانســتند و افزودند: در 
نمازجمعه قشرها و ســالیق مختلف حضور دارند. 
رفتار امام جمعه باید همانند رفتار پدر با فرزندان خود 
باشد و باید همه را بر سر سفره معنویت و دین بنشاند.

رهبرمعظم انقالب با اشاره به جشن میلیونی غدیر در 
تهران و حضور قشرها و ظواهر مختلف، آن را پدیده ای 
عجیب خواندند و خاطرنشان کردند: در این جشن 
همه جور آدمی حضور داشــتند و همه نیز با وجود 
تفاوت های ظاهری طرفدار دین هســتند. حضرت 
آیت اهلل خامنه ای افزودند: من در یکی از ســفرهای 

استانی در جمع علمای آن اســتان به حضور افراد 
مختلف در مراسم استقبال اشــاره کردم و گفتم در 
میان مردم، افرادی گریه می کردند که شاید شما در 
برخورد با آنها احتمال دهید که حتی اعتقادی به دین 

ندارند؛ درحالی که همه آنها معتقد به دین هستند.

از مردم فاصله نگیرید 
حضرت آیت اهلل خامنه ای در توصیه بعدی، امامان 
جمعه را به سلوک مردمی یعنی حضور در بین مردم 
و گفت وگو با آنان توصیه کردند و افزودند: صرف رفتن 
بین مردم کار مهمی است؛ بنابراین از مردم فاصله 
نگیرید و ارتباطات خود را به یک گروه خاص محدود 
نکنید؛ البته در طول این سال ها، شبکه امامت جمعه 
جزو مردمی ترین نهادهای انقالبی بوده است. »ارتباط 
با جوانان و تدارک دیدن سازوکار مناسب برای آن« 
توصیه دیگر رهبرمعظم انقالب بود. ایشان با اشاره به 
فعالیت گروه های پرشمار جوان، خودجوش، گمنام 
و بی ادعا در سراسر کشور، وظیفه ائمه جمعه را ارتباط 
با این گروه ها و حمایت از آنــان خواندند و گفتند: 
شرکت در خدمات اجتماعی، همچون کمک به مردم 
در حوادث طبیعی و در مقابله با کرونا و جمع آوری 
کمک های مؤمنانه برای نیازمنــدان جزو کارهای 
الزم امامان جمعه است که بعضی از ائمه جمعه نیز 
انصافاً در این زمینه خوش درخشیده اند. رهبر معظم  
انقالب در این زمینه تأکید کردند: ما طرفدار عدالت 
هستیم و پرچم آن را بلند کرده ایم، اما تحقق عدالت 
بدون کمک به طبقه محروم و مستضعف معنا ندارد.

پرهیز از ورود در فعالیت های اقتصادی 
حضرت آیــت اهلل خامنه ای در توصیــه ای دیگر، با 
قدردانی از تالش های ستادهای برگزاری نمازجمعه 
در سراسر کشور، ائمه جمعه را به نظارت بر سالمت 
این ستادها ســفارش کردند و با تأکید بر پرهیز از 
ورود در فعالیت های اقتصــادی، گفتند: از فعالیت 
اقتصادی حتی به عنوان تأمین هزینه های نمازجمعه 
باید اجتناب شــود؛ چراکه آثار منفی ورود بعضی از 
آقایان محترم به ایــن فعالیت ها، هنوز هم دامنگیر 
نظام اسالمی است. ایشان اداره تشکیالت روحانیت و 
حوزه های علمیه را همواره مردمی خواندند و افزودند: 
حوزه های علمیه، مراجع و فضالی حوزه، وابسته به 
مردم هستند و احتیاجی به دولت ها و قدرت ها ندارند 

و این یک افتخار و امتیاز است؛ به همین علت است 
که حوزه های علمیه در قضایای مختلف توانسته اند 
بدون رودربایستی با دولت ها، در کنار مردم بایستند؛ 
بنابراین نمازجمعــه نیز باید به همین شــکل و با 

کمک های مردمی اداره شود.

خطیب نمازجمعه؛ مطالبه گر مبانی انقالب
رهبرمعظم انقالب در ادامه به بیان چند نکته درباره 
خطبه های نمازجمعه و محتــوای آنها پرداختند. 
ایشان، خطبه نمازجمعه و خطیب آن را سخنگوی 
انقالب اســالمی و تبیین کننده و مطالبه گر مبانی 
انقالب خواندند و افزودند: هنر بزرگ خطیب جمعه 
این باشــد که مفاهیم معرفتــی و انقالبی همچون 
مسئله بســیار مهم عدالت، اســتقالل، حمایت از 
مستضعفین و پیروی از شریعت را متناسب با نیازهای 
روز و با ادبیات جدید بازتولید کند. حضرت آیت اهلل 
خامنه ای بــا تأکید بر اینکه خطبه هــا باید پرمغز، 
آموزنده و پاسخگوی سؤاالت عمومی باشد، گفتند: 
ادبیات خطبه بایــد گرم، صمیمــی، اتحادآفرین، 
امیدبخــش، بصیرت افزا و آرامش بخــش به مردم 
باشد؛ نه آنکه موجب اضطراب، حاشیه سازی، تالطم 
روحی، بدبینی به وضع کنونی و آینده شود و برای 
هجمه معاندان نیز دستاویز ایجاد کند. ایشان یک 
مأموریت مهــم خطبه های نمازجمعــه را مقابله با 
شبهه پراکنی های دائم بدخواهان دانستند و گفتند: 
میدان رزم امروز، میدان قدرت نرم اســت و دشمن 
در این میدان با شــبهه افکنی به دنبال رخنه در دژ 
مســتحکم ایمان مردم و از بین بردن آنان اســت؛ 
چراکه عامل پیروزی انقالب اســالمی و ایستادگی 
مردم در دفاع مقدس و فتنه هــا و هر عرصه دیگر، 

ایمان مردم بوده است.

کار بزرگ جمهوری اسالمی
رهبرمعظم انقالب، کار بزرگ جمهوری اســالمی 
را باطل کــردن نقطه مرکزی هویــت تمدن غرب 
یعنی »تفکیک دین از سیاست« خواندند و افزودند: 
جمهوری اسالمی با شعار دین، نه تنها خود را حفظ 
کرد، بلکه با پیشرفت ایران تالش طوالنی غربی ها 
برای ناســازگار نشان دین و سیاســت را به چالش 
کشــید؛ بنابراین مافیای قدرت هــای غربی که در 
رأس آن، صهیونیست ها و سرمایه داران آن هستند و 

آمریکا نیز ویترین آنهاست، از این حقیقت درخشان 
عصبانی و دائماً در حال طراحی برای ضربه زدن به 
جمهوری اسالمی هســتند. رهبر معظم انقالب در 
ادامه به مسائلی که در روزهای اخیر درباره موضوع 
زن و حجاب مطرح اســت، اشــاره کردند و گفتند: 
این موضوعات از ابتدای پیروزی انقالب اســالمی 
همواره مطرح بوده است و اخیراَ هم بار دیگر به بهانه 
حجاب، همان تالش های ناکام درحال تکرار است. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: چند سال قبل، در 
جلسه ای از من سؤال شد که در موضوع زن، در مقابل 
غرب چه دفاعی دارید که مــن گفتم: »دفاع ندارم، 
حمله دارم. آنها که زن را تبدیل به کاال کرده اند، باید 
دفاع کنند و پاسخ دهند.« ایشان با طرح این سؤال که 
»چرا به یک باره و بار دیگر رسانه های رسمی و دولتی 
آمریکا و انگلیس و مزدوران شــان به بهانه حجاب، 
موضوع زن را مــورد هجوم قرار داده انــد و آیا واقعاً 
غربی ها مدافع حقوق زن ایرانی هستند؟« گفتند: 
غربی ها همان هایی هستند که اگر می توانستند آب 
را روی ملت ایران ببندند، می بســتند؛ همانطور که 
داروی کودکان پروانه ای را تحریم کرده اند و اجازه 
نمی دهند به این کودکان دارو برسد؛ حاال غربی ها 

واقعا دلسوز زن ایرانی هستند؟

غربی ها از زن ایرانی عصبانی هستند
رهبرمعظم انقالب خاطرنشــان کردنــد: حقیقت 
قضیه این است که زن با شــرف و بااستعداد ایرانی 
یکی از بزرگ ترین و مهم ترین ضربه ها را به ادعاها و 
دروغ های تمدن غربی زده است و آنها از این موضوع 
به شدت عصبانی هستند. حضرت آیت اهلل خامنه ای 
گفتند: غربی ها سال هاســت که می گویند تا زمانی 
که زن از قیود اخالقی و شرعی رها نشود، نمی تواند 
پیشــرفت کند و به مدارج عالی علمی، سیاســی و 
اجتماعی برســد، اما زن ایرانی در بیش از 40سال 
گذشته توانســته است با حجاب اســالمی و چادر 
در میدان های مختلف علمی، اجتماعی، ورزشــی، 
سیاسی، مدیریتی، اقتصادی و فرهنگی حاضر شود 
و به موفقیت ها و ســربلندی های بزرگ دست یابد. 
ایشان تأکید کردند: موفقیت های زن مسلمان ایرانی 
باطل کننده تالش های 200، 300ساله غربی ها بوده 
و به همین علت آنها از زن ایرانی عصبانی هستند و 
به بهانه حجاب، اقدام به شــبهه افکنی و فضاسازی 
می کنند. رهبرمعظم انقالب با اشاره به مطرح شدن 
موضوع حجاب در خطبه هــای نمازجمعه در هفته 
گذشــته و همچنین در فضای مجازی و رسانه ها، 
گفتند: در این موضوع ها باید بسیار متین و منطقی و 
به دور از احساسات بی مورد، ورود کرد و باید با دالیل 
روشن، آن منطق اســتعماری غربی افشا و تبیین 
شــود. حضرت آیت اهلل خامنه ای، تبییــن همراه با 
متانت و اتقان را در موارد دیگر نیز ضروری دانستند و 
افزودند: ممکن است در منطقه ای ناهنجاری وجود 
داشــته باشــد که امام جمعه با درنظرگرفتن همه 
مالحظات، تصمیم به مطرح کردن آن در نمازجمعه 
دارد که باید با کیفیت مناسب و متناسب با جایگاه 

امام جمعه باشد. 

رهبر معظم انقالب در دیدار ائمه جمعه به مسائل اخیر درباره موضوع حجاب اشاره کردند

عصبانیت غرب از موفقیت زنان باحجاب ایرانی

 نقشه راه جدید
 برای دیپلماسی فرهنگی

رئیــس ســازمان فرهنــگ و ارتباطات اســالمی 
از راه انــدازی ۱5رایزنــی جدیــد در کشــورهای 

آمریکای التین و آفریقا خبرداد

  دهمین اجالس رایزنان فرهنگی جمهوری اســالمی ایران 
در خارج از کشــور، پس از یک دهه وقفه، از یکم تا ششــم 
مردادماه جاری با حضور نمایندگانی از 60کشور جهان در 
تهران برگزار شد؛ اجالسی که طی آن سلسله نشست های 
تخصصی با حضور سیاستگذاران، صاحبان ایده و نهادهای 
مجری برگزار و نقشه راه فعالیت رایزنان فرهنگی کشورمان 

در سراسر جهان ترسیم شد.
به گزارش همشــهری، این اجالس که با شعار »دیپلماسی 
فرهنگــی دانش بنیان، همگرا، صــادرات فرهنگی« برگزار 
شد، به گونه ای طراحی شــده بود که همه بازیگران مؤثر در 
عرصه دیپلماسی فرهنگی کشور درآن حضور داشته باشند و 

سخنان و ایده های خود را مطرح کنند.
برهمین اســاس هم بود که در جریــان 6روز برگزاری این 
اجالس مقام های ارشد کشور ازجمله رئیس جمهور و رئیس 
مجلس در جمع رایزنان فرهنگی جمهوری اســالمی حاضر 
شــدند و به تشــریح راهبردهای کالن مدنظر در این حوزه 
پرداختند؛ راهبردهایی که ترسیم کننده خطوط کلی حرکت 
رایزنان فرهنگی ایران در 60کشور جهان است و فصل نوینی 

را در دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی رقم خواهد زد.

اتخاذ رویکردهای جدید
برگزاری این اجالس در شــرایطی است که به نظر می رسد 
گام های تحولی جدیدی در حوزه دیپلماسی فرهنگی کشور 
درحال برداشته شدن است و تحقق »دیپلماسی فرهنگی در 
تراز چهل واره دوم انقالب اسالمی« به عنوان شعار محوری 
ســازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی در اولویت قرار گرفته 

است.
با توجه به چنین رویکردی هم هســت که رئیس ســازمان 
فرهنگ و ارتباطات اســالمی از راه اندازی ۱5رایزنی جدید 
در کشورهای آمریکای التین و آفریقا خبر داد و اظهارکرد که 
در این دوره عالوه بر جوانان دهه شصتی، هنرمندان، بانوان 

و اهل سنت نیز به عنوان رایزن فرهنگی انتخاب شده اند.
محمدمهدی ایمانی پور جوانگرایــی را یکی از رویکردهای 
اساسی دراین سازمان اعالم کرد و افزود: هم اکنون 60رایزنی 
فرهنگی در کشورهای مختلف داریم که در روزهای آینده ، 
تعداد آنها به ۷5رایزنی می رســد و درنظــر داریم فعالیت 
فرهنگی در کشورهای همسایه و همچنین آمریکای التین 

را توسعه دهیم.

نقطه عطفی در دیپلماسی عمومی
مدیرکل ریاست، روابط عمومی و مدیریت عملکرد سازمان 
فرهنگ و ارتباطات اســالمی نیز در گفت وگو با همشهری 
دهمین اجالس رایزنان فرهنگی را نقطه عطفی در دیپلماسی 
عمومی کشور دانست و گفت: ما در حوزه دیپلماسی فرهنگی 
با دغدغه ها، مأموریت ها و فرصت های گوناگونی مواجهیم که 

باید در قبال هریک از آنها، برنامه و نقشه راه داشته باشیم.
مهدی بزازان با بیــان اینکه مأموریت ســازمان فرهنگ و 
ارتباطات اســالمی در دوره جدید بر همین مبنا اســتوار 
شده است، افزود: برگزاری دهمین اجالس رایزنان فرهنگی 
کشورمان نیز معطوف به همین نگاه تحول گرایانه و اساسی 
صورت گرفــت. امروز دیپلماســی عمومی یا دیپلماســی 
فرهنگی، از مصادیق دیپلماسی پویا و تعیین کننده به حساب 

می آید.
وی ادامه داد: میدان دیپلماســی در دوران معاصر را نباید 
محدود به دیپلماسی رسمی دانست، زیرا امروز روابط دولت ها 
و ملت ها مانند پیش فرض های عرفی، فرهنگی و امنیتی، در 
جهان دچار دگرگونی های زیادی شده  است. همه این موارد 
ایجاب می کند ما نگاه نوین و مؤثری نسبت به تحوالت جاری 
در جهان داشته باشیم و از دیپلماسی فرهنگی به مثابه یک 
مجرا و ابزاری مؤثر در دستیابی به اهداف خود استفاده کنیم.

 بزازان همچنین با بیان اینکه رهبرمعظــم انقالب بارها بر 
اصالت و اهمیت جهاد تبیین تأکید فرموده اند، عنوان کرد: 
معتقدیم ســازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی قلب تپنده 
و فرمانده خط مقدم این جهاد مقدس درآن ســوی مرزها 
محسوب می شــود. رایزنان فرهنگی کشورمان، قطعا نقش 

 بسزایی دراین معادله ایفا می کنند.
وی اضافه کرد: معتقدیــم نگاه بازدارنده نســبت به مقوله 
فرهنگ و محدودانــگاری آن درون مرزها، دســت ما را در 
عرصه جهاد تبیین می بندد و مانع از تحقق بسیاری از اهداف 
برون مرزی و حتی داخلی ما خواهد شــد. ازسوی دیگر، با 
مفاهیمی ترکیبــی، اما معنادار ماننــد »اقتصاد فرهنگی« 
مواجه هستیم. تثبیت و گســترش فرهنگ ایرانی-اسالمی 
درآن سوی مرزها، منجر به عالقه مندی کشورها به ایران و 
در نتیجه سرمایه گذاری آنها در عرصه های مشترک و به ویژه 

عرصه های فرهنگی در کشورمان می شود.
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جزئیات جدید از دستگیری تیم 
تروریستی رژیم صهیونیستی

وزارت اطالعات با انتشــار اطالعیه ای، جزئیات بیشــتری 
 از دســتگیری تیــم تروریســتی رژیــم صهیونیســتی 

منتشر کرد. 
به  گزارش فارس، در این اطالعیه تأکید شده است که هدف 
تروریست های وابســته به رژیم صهیونیستی، انفجار یک 
مرکز صنایع حساس دفاعی کشــور بوده و آنها متناسب با 
اهمیت و حساسیت مرکز مورد نظر، پیچیده ترین شیوه های 
ترکیبی برای شناسایی جغرافیای هدف و تخریب وسیع آن 

را طراحی کرده بودند. 
بر این اســاس عناصر عملیاتی تیــم عمل کننده از اعضای 
گروهک تروریستی و مزدور کومله هســتند که مستقیماً 
توســط عبداهلل مهتدی، ســرکرده آن گروهک برای این 
مأموریت انتخاب و به افسران موســاد معرفی شده بودند. 
در این اطالعیه آمده  است: بخشی از تسلیحات و تجهیزات 
کشــف و ضبط شــده از تروریســت ها به این شرح است: 
»8بمب بســیار قوی بــرای انفجار هدف اصلــی و  8بمب 
کوچک مخصوص تخریــب تجهیزات همــراه تیم پس  از 
اجرای عملیات اصلی«، »4قبضه سالح کمری ویژه همراه با 

صداخفه کن و تعداد زیادی فشنگ مربوطه« و... .
این اطالعیه اضافه  کرده  است: تیم عملیاتی دستگیر شده 
نه تنها موفق به کارگذاری بمب ها در محیط هدف نشدند، 
بلکه پیش  از دســتگیری اعضای آن و در حالی که به طور 
کامل در محاصره تور امنیتی دالوران گمنام قرار داشتند، 
به عنوان اقدامی کاماًل احتیاطی، اطالعات و هشــدارهای 
الزم به مراکز مرتبط داده شده بود تا درصورت بروز هرگونه 
رخداِد پیش بینی نشده در مراحل دستگیری ها، تروریست ها 
نتوانند حتی به اطراِف محیط هدف نیز دسترسی پیدا کنند.

  موافقت رئیس جمهور با افزایس ظرفیت 
جذب نخبگان 

رئیس جمهــور در دیــدار پژوهشــگران و مدیران 
جهاد دانشگاهی، با افزایش ظرفیت جذب نخبگان 
با هــدف بالندگی اندیشــه و معرفــی دیدگاه های 
نو در این مجموعــه موافقت کرد. به گــزارش ایرنا، 
سیدابراهیم رئیسی در دیدار با پژوهشگران و مدیران 
جهاددانشگاهی گفت: جهاددانشگاهی برای کشور 

تولید قدرت کرده است. 

  اعطای نشان »خادم افتخاری نمازجمعه« 
به سران 3قوه

در گردهمایی ائمه جمعه سراسرکشور، نشان »خادم 
افتخاری نمازجمعه« به روســای 3قوه  اهدا شــد. 
به گزارش فارس، رئیس جمهور به سبب حضور پررنگ  
در نمازجمعه تهران و نیز حضور در نمازجمعه استان ها 
هنگام سفرهای استانی، رئیس قوه قضاییه به دلیل 
حضور در اغلب نمازجمعه هــای تهران و رئیس قوه 
مقننه به دلیل شرکت در نمازجمعه و اهتمام به حضور 
در میان مردم، این نشان ارزشــمند را از ائمه جمعه 

دریافت کردند.

  جنتی، دبیر شورای نگهبان باقی ماند
سخنگوی شــورای نگهبان از انتخاب اعضای هیأت 
رئیسه سال جدید این شورا خبرداد. به گزارش ایسنا، 
هادی طحان نظیف گفت: درایــن انتخابات با رأی 
اعضای شــورا، احمد جنتی به عنوان دبیر، سیامک 
ره پیک به عنوان قائم مقام دبیر و هادی طحان نظیف 

به عنوان سخنگوی شورای نگهبان ابقا شدند.

ضرورت مقابله با شبهات دشمن 
رهبر معظم انقالب با تأکید مجدد بر مقابله با شبهات دشمن و لزوم جدی گرفتن وظیفه جهاد 
تبیین، گفتند: برخی افراد در جنگ سخت و در مقابل ضربات شمشیر ایستادگی کردند، اما در 
میدان جنگ نرم و در مقابل شبهات زمین خوردند که البته یکی از دالیل این اتفاق، دنیاطلبی 
است. ایشان، توصیه های بیان شده خطاب به ائمه جمعه را برای سخنرانی های ایام محرم نیز 
صادق دانســتند و با تأکید بر ضرورت جذب مخاطب و تالش برای ارتقای اجتماع مردم در 
نمازهای جمعه، افزودند: برخالف برخی افراد که مدعی ضعیف شدن اعتقادات مردم هستند، 
مراسم های بزرگی همچون جشــن غدیر، عزاداری های محرم و صفر، راهپیمایی اربعین و 
کمک های مالی مردم به حوزه های علمیه نشان دهنده قوی تر شدن ایمان و دینداری عمومی 
اســت و نباید ناتوانی فردی در جذب مردم به یک اجتماع به حساب بی دینی مردم گذاشته 
شود؛ چراکه مردم در میدان هستند و این ما هستیم که باید با عمل به وظایف، خود را از میدان 
کنار نکشیم. در ابتدای این دیدار، حجت االسالم والمسلمین حاج علی اکبری، رئیس شورای 
سیاستگذاری ائمه جمعه با اشاره به برگزاری فریضه نماز جمعه در ۹۰۰ پایگاه در سراسر کشور، 
گزارشی از رویکردها، برنامه ها و فعالیت های ناظر به افزایش کیفیت نمازهای جمعه بیان کرد.

مکث

در ماه های اخیر رویکرد »دیپلماسی همسایگی« به 

راهبردی محوری در سیاست خارجی جمهوری اسالمی دیپلماسی
تبدیل شــده و رفت وآمدهای دیپلماتیک در ماه های 
اخیر نیز از استقبال کشورهای منطقه از چنین رویکردی حکایت دارد؛ 

راهبردی که تهران تأکید دارد به آن شتاب خواهد داد.
به گزارش همشــهری، در چنین شــرایطی در روزهای اخیر شــاهد 
»دیپلماســی تلفنی« وزیر امورخارجه ایران با همتایان منطقه ای اش 
بودیم. گفت وگوی حسین امیرعبداللهیان با همتایان خود در 5کشور 
عربی منطقه  شــامل کویت، امارات، قطر، عمان و عــراق را می توان 
تکمیل  کننده تالشــی دانســت که در ماه های اخیر باهدف توســعه 
مناســبات با کشــورهای حوزه خلیج فارس به کار گرفته شده است.  
وزیــر امورخارجه کشــورمان در گزارشــی اینســتاگرامی پیرامون 
گفت وگوهای تلفنی اخیر با همتایان خود در 5کشور عربی تأکید کرد 

که جمهوری اسالمی سیاست »همسایه محور« را در اولویت قرار داده و 
به همکاری با همسایگان شتاب خواهد داد؛ »در این مسیر هیچ بیگانه ای 

نمی تواند مانع روند همکاری منطقه ای شود«.
امیرعبداللهیان به محورهای این گفت وگوها نیز اشاره کرد؛ از آخرین 
وضعیت گفت وگوهای برجامی تا مســائل زیســت محیطی، ازجمله 
موضوع هایی بودند که در این گفت وگوها مورد بحث و بررسی قرار گرفته 
است. وزیر امورخارجه در این تماس  ها به ابتکارات جمهوری اسالمی 
ایران برای باز ماندن پنجره دیپلماســی نیز اشاره کرده است؛ »مرحله 
نهایی توافق بــه 2مؤلفه واقع بینی و انعطاف پذیــری طرف آمریکایی 
بستگی دارد و جمهوری اســالمی ایران برای حصول توافقی پایدار و 
قوی کامال جدی است«. این درحالی است که به گفته امیرعبداللهیان، 
وزرای امورخارجه کشــورهای منطقه اعالم کرده انــد که از ابتکارات 
جمهوری اسالمی در مذاکرات حمایت می کنند و دیپلماسی منطقه ای 

ایران مورد استقبال آنهاست. در این میان اما گفت وگوی تلفنی وزیر 
امورخارجه کشورمان با همتایان اماراتی و کویتی خود از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است، چراکه به نظر می رسد روابط ایران با این کشورها که در 
سال هایی با چالش هایی همراه بود، درحال ترمیم شدن  است و شاهد 
برداشته شدن گام های مؤثری در این زمینه هستیم. بر همین اساس هم 
بود که شیخ عبداهلل بن زاید آل نهیان، وزیر امورخارجه امارات متحده 
عربی در گفت وگوی تلفنــی با همتای ایرانی خود با اشــاره به منافع 
مشترک 2کشور در توسعه روابط فی مابین، تأکید کرد که »تردیدی 
نداریم که نه تنها می توانیم گرمی روابط 2کشــور را بازگردانیم، بلکه 
افق های تازه ای را نیز به روی روابط بگشاییم، به ویژه در شرایطی که با 
چالش های متعددی در منطقه ازجمله مسائل زیست محیطی و آب و 

هوایی مواجه هستیم«.
ازسوی دیگر وزیر امورخارجه کویت نیز در گفت وگو با امیرعبداللهیان 
از ابتکار ایران در توسعه روابط با کشورهای منطقه قدردانی و بر ضرورت 
گسترش بیش از پیش روابط دو جانبه بین کویت و تهران تأکید کرد. 
شیخ احمد ناصرالصباح به این موضوع هم اشاره کرد که رهبری سیاسی 
کویت همواره به دنبال تقویت رابطه با ایران بوده و تعیین سفیر جدید 
کویت در ایران در همین راستا ســت. وی همچنیــن  گمانه زنی های 

انجام شده درباره اهداف ضد ایرانی اجالس اخیر جده را رد کرد.

نقل قول خبر

امنیتی

اخبار کوتاه

گزارش

 انفعال در حوزه فرهنگ معنایی ندارد
رایزن فرهنگی ایــران در روســیه در گفت وگو با 
همشهری اظهارکرد: انفعال در حوزه فرهنگ قاعدتا 
معنایی ندارد. انفعال فرهنگی متــرادف با پذیرش 
خواسته یا ناخواسته بســیاری از آسیب های درونی 
و اجتماعی اســت که قطعا روی تربیت نسل کنونی و 
نسل های بعدی تأثیرگذار خواهد بود. تحول فرهنگی 
نیز در همین مســیر باید مورد ارزیابــی قرار گیرد.  
مسعود احمدوند با بیان اینکه منظور از تحول در عرصه 
فرهنگ، اقدام هایی است که باید در راستای تعریف، 
تثبیت و عرضه بهینه فرهنگ ایرانی درجهان صورت 
داد، افزود: دراین زمینه باید از همه ابزارهای نوین در 
فضای حقیقی و مجازی استفاده کرد. حتی استفاده از 
استارت آپ ها و فضاهای جدید، پیش برنده و تأثیرگذار 
است. وی ادامه داد: ما در اینجا هم با »محتوای پیام« و 
هم »شکل انتقال« آن مواجه هستیم. چه بسا پیام های 
فرهنگی مؤثری که به واسطه فقدان ابزارهای متناسب 
با نیازهای روز به درستی به دیگر کشورها و مردم جهان 
منتقل نمی شــود. بنابراین به نگاهی جامع در انتقال 

پیام های فرهنگی خود به جهانیان نیاز داریم.

شتاب در چرخ های دیپلماسی همسایگی
 امیرعبداللهیان: جمهوری اسالمی سیاست »همسایه محور« را در اولویت قرار داده و به 

همکاری با همسایگان شتاب خواهد داد
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با نزدیک شــدن به ماه محرم، نــوای ترکیب بند 
»باز این چه شورش اســت« محتشم کاشانی به 
گوش می رسد و به همت سازمان زیباسازی شهر 
تهران، همه جا سیاه پوش شــده و پایتخت آماده 
برگزاری مراسم روضه خوانی بازم محرم... است. 
رضا صیادی، مدیرعامل ســازمان زیباسازی در 
همین راســتا، دیروز در نشســت خبری ضمن 
تشریح برنامه های پیش بینی شده برای ایام محرم 
و سوگواری ساالر شــهیدان به 2اقدام ارزشمند 
اشــاره کرد و گفت: »امســال برای نخستین بار 
100ابرپرچم با طرح کتیبه ضریح سیدالشهدا)ع( 
که در کربال، نجف و کاظمین متبرک شــده اند، 
در آسمان تهران به اهتزاز درمی آیند. همچنین 
جمالت خاطره انگیز که تداعی کننده نغمه های 
عاشورایی هستند، همراه با QR روی بیلبوردها 

 QR اکران شــده اند که شــهروندان با اســکن
می توانند شنونده نوحه های عاشورایی باشند.« 
به گزارش همشــهری، مردم همچون سال های 
گذشته برای سیاه پوش کردن کوچه و خیابان ها 
منتظر اقدامات شهرداری نماندند و وارد میدان 
شدند و آســتین ها را باال زدند و با یک همدلی و 
همراهی داربســت ها را علم کردنــد؛ اقدامی که 
توسط مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران 
مورد تقدیر قرار گرفته و رضا صیادی در نشست 
با اصحاب رسانه گفت: »دغدغه  جدی ما در ایام 
محرم، جلب مشــارکت مردمی در فعالیت های 
فرهنگی است؛ چراکه مردم همیشه پیشروتر از 
نهادهای حاکمیتی بوده و هستند و ما هم تالش 
کردیم امسال توجه ویژه ای به ظرفیت مردمی و 
محلی داشته باشــیم؛ به همین دلیل برای اینکه 
خدشــه ای به فعالیت های مردمی وارد نشــود، 
کنار مردم ایستادیم و کارهای محلی را از طریق 
توزیع پرچم تســهیل کردیم و در نقاطی مانند 
محورهای بزرگراهی که فرامحلی بودند، مستقیم 

ورود کردیم و کار نصب پرچم های سیاه را انجام 
دادیم.«

شعار امیدبخش محرم
شعار محرم همه ساله با محوریت سازمان تبلیغات 
اسالمی و با حضور اهالی شعر و ادب و هنر تعیین 
می شود و امسال هم آنطور که صیادی گفته این 
فرایند طی شــده و »نجات اهل عالم با حســین 
اســت« به عنوان شــعار محرم طراحی و به تمام 
نهادهای فرهنگی اعالم شده است. او در تشریح 
این شعار عنوان کرد: »نجات، واژه مؤثری است که 
امیدبخشی در میان مردم را افزایش می دهد و با 
همین سیاست و رویکرد کارها در تمام حوزه های 
سازمان زیباسازی به مناســبت ایام محرم انجام 

شده و در حال پیگیری است.«

رویدادهای بزرگ محرمی
اصلی ترین پروژه سازمان زیباسازی سیاه پوشان 
شهر است، اما کارهای دیگری هم در دستور کار 
این سازمان قرار دارد که صیادی با اشاره به آنها 
عنوان کرد: »نصب پرچم روی پل ها، توزیع پرچم 
در میان مردم و مســاجد، اختصاص بسته های 
فضاسازی محیطی به مســاجد، نصب نما پرچم 
روی ســاختمان های بلندمرتبه و... انجام شده 
است. همچنین در قالب رویداد »نشان عاشقی« 
المان های حجمی مناسب سازی و نصب شده اند. از 
طریق سوگواره هنری با حضور هنرمندان خطاط 
و نقاش ابیاتی چون باز این چه شورش است و... 

روی تیغه عالمت که نماد عزاداری است، نوشته 
شــده که این عالمت ها جانمایــی و در روزهای 
پیش رو در معابر پرترددی مانند میدان ولیعصر 
و... نصب می شــوند. رونمایی از دیوارنگار محور 
بزرگراهی شهید ســتاری اثر کامیار صادقی هم 
اقدام دیگر سازمان زیباسازی در ایام محرم است.« 
او همچنین گفت :» در ایام محــرم رویدادهای 
فرهنگی خاصی رخ داده و امیدواریم به یک سنت 
تبدیل شوند و شاهد تداوم و استمرار آنها باشیم.«

اکران کودکان عاشورایی روی بیلبوردها
بخش دیگری از فعالیت های محرمی ســازمان 
زیباســازی مربوط به تبلیغات محیطی اســت 
و آنطــور که صیــادی عنــوان کــرده »در این 
بخش 2رویکرد اصلی مدنظر قرار گرفته اســت؛ 
اول، کــودکان عاشــورایی اســت و در قالب آن 
طرح های فرهنگی در حوزه کودکان و نوجوانان 
پیش بینی شــده که همراه با عبارت هایی چون 
»شکر خدا را که در پناه حسینم« اکران شده اند. 
در حوزه فرهنگی هم ســعی کردیم از جمالت 
خاطره انگیز مانند »بوی بهشت می وزد از کربالی 
تو« که تداعی کننده زمزمه و نواهای عاشــورایی 
مرحوم کوثری است، اســتفاده کنیم. نکته حائز 
اهمیت در اکران های فرهنگی پخش نوحه های 
عاشــورایی از طریق اســکن QR است که برای 
نخستین بار انجام شــده و برای دسترسی بهتر 
مردم این طرح ها در محورهای پیاده راهی اکران 

شده اند.«

ابرپرچم های محرم تهران  از کربال می آیند
شعار سال برای محرم 1401، »نجات اهل عالم با حسین است«

نشست خبری مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران در راستای تشریح برنامه های محرم برگزار شد

گروه های داوطلب دوام مردمی پس از 7سال، گردهم آمدند 

شهردار تهران: از سراهای محالت برای ایجاد گروه های جهادی دوام محور استفاده می شود
یاوران ایمنی آماده کمک اضطراری

 کالنشهر ها همیشه در معرض حوادث هستند و حتی 
در گرمای مرداد ماه هم وقوع حادثه  ای مانند سیل در 
پایتخت را نباید غیرممکن دانست. اگر حادثه بزرگی 
رخ دهد، این گروه های مردمی هستند که می توانند به 
یکدیگر کمک کنند و عوارض و آسیب های پس از آن را کاهش دهند. 
گروه های واکنش اضطراری محله )دوام( در تهران از داوطلبانی تشکیل 
شده است که پس از طی کردن دوره های آموزشی برای مقابله با حوادثی 
چون زلزله تشکیل می شوند و در خانه های دوام  و ایمنی و سرای محله ها 
به فعالیت می پردازند. روز گذشته، گردهمایی بزرگ دوامیان با حضور 
جمع کثیری از داوطلبان در برج میالد برگزار شد که در آن، داوطلبان 
با امضای بیانیه ای با عنوان »ایمنی شهر تهران« آمادگی خود را برای 

پشتیبانی از اقدامات قرارگاه ایمنی کالبدی شهر تهران اعالم کردند.
به گزارش همشهری، شهردار تهران در این مراسم گفت: بی شک تکیه 
به مردم در تمام ابعادی که نیاز شهر است، در این دوره مدیریت شهری 
مورد توجه قرار گرفته که حاصل این رویکرد می تواند رفاه، آسایش و 

پیشرفت مادی و معنوی شهر را رقم بزند.
علیرضا زاکانی ادامه داد: یکی از کارویژه های جدی که در سال ۸4 در 
تهران بنیان گذاشته شد، گروه های دوام و ایمنی است که مسئولیت 
بزرگی را بر عهده گرفتند. 7سال بود که گروه های دوام محالت عملکرد 
خاصی نداشتند و خشنودیم که بعد از 7سال وقفه این جمع باشکوه 

در کنار هم گرد آمدند و امیدواریم دست به دست هم بدهیم تا شهری 
ایمن تر داشته باشیم. او افزود: ظرفیت های شما باید به این سمت برود 
که موضوعات چالش برانگیز در شهر را شناسایی کنید و با مطالبه گری از 
مسئوالن امکانی را فراهم کنید که به نقطه بحرانی نرسیم یا اگر رسیدیم 

از آمادگی های الزم برخوردار باشیم.
شــهردار تهران اضافه کرد: آنچه امروز در شــورا و شــهرداری مورد 
اهتمام است، این است که سراهای محله را در یک افق باالتر به عنوان 
قرارگاه های اثرگذار در هر محل پشتیبانی کنیم و یکی از خانه های مورد 
تأکید مدیریت شهری در سرای محالت، خانه های دوام است. گروه های 
جهادی دوام در مساجد، مدارس و کانون هایی که می توانند اثرات جدی 
داشته باشند، تشکیل می شوند و این اقدامات به خانواده ها در جهت 

تامین ایمنی و شرایط زیست بهتر کمک می کند.
او در جمع خبرنگاران هم گفت: در سراهای محالت، یکی از خانه هایی 
که طراحی شده، خانه بحران است. با توجه به شرایط بحران خیزی که 
کشور دارد و همین مسئله شهر را نیز درصورت بروز حوادث طبیعی 
متوجه آثار سوء می کند، تصمیم داریم تا با محوریت مردم و سازماندهی 
آنها در این حوزه به ایجاد ایمنی و زمینه پیشگیری از بحران بپردازیم و با 
حضور فعال و گره گشا در همان لحظات اولیه از ظرفیت خانه های دوام 
استفاده کنیم. زاکانی با اشاره به اینکه باید در کنار گروه های دوام بتوانیم 
متن جامعه را آموزش داده و فرهنگسازی  انجام دهیم، گفت: این اقدامات 

باعث می شود تا اگر در هر لحظه ای نیاز بود، حضور فعال داشته باشیم.
 عضو شورای اسالمی شهر تهران هم در این مراسم  گفت: در تمامی 
جهان به تجربه ثابت شده است در ساعات اولیه بحران ها ساختارهای 
رسمی توان  یاری رســاندن به مصدومان را در سطح محلی ندارند و 

گروه های محلی یاری گر و نجات بخش بوده اند.
احمد صادقی با بیان این جمله که من هم یک دوامی هستم و به دوامی 
بودن خود افتخار می کنم، گفت: من از ســال ها پیش توفیق داشتم 
در مجموعه هالل احمر خدمت کنم و چه در سال های طالیی که در 
مجموعه سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران مسئولیت 
داشته ام و چه امروز که به عنوان نماینده مردم ری، تهران و تجریش در 
شورای شهر در خدمت شهروندان فهیم تهرانی هستم، همواره بر این 
باور بوده ام که باید شهر را به دست مردم سپرد و حاکمیت صرفا نقش 

هادی و تسهیلگر را برعهده داشته باشد.
صادقی افــزود: تجربه درخشــان واگذاری امور به مــردم را می توان 
در هیئت ها دیــد؛ زیراکه برگزاری برنامه ها و اقدامــات از دل برآمده 
شهروندان باعث بقا و تکرار این گونه برنامه هاست؛ مثل دهه محرم و 

جشن نیمه شعبان که قرن ها و سال هاست که با مخالفت های گوناگون 
حاکمان جور روبه رو بوده، اما به همت خود مردم برپا و زنده مانده است.

 رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفت: جایگاه 
خانه دوام و ایمنی باید در تمام ســراهای محالت تثبیت شود. مدیر 
ســرای محله باید از دوام حمایت کند و دوامیان درخواست دارند از 
امکانات شهری بهره مند شوند. علی نصیری گفت: در بحران های بزرگ 
دولت ها به تنهایی نمی توانند از عهده مدیریت بحران برآیند؛ در شرایطی 
پایتخت تحویل این دوره از مدیریت شهری شد که مردم در صف های 
به هم تنیده به دنبال واکسن می گشتند. نصیری ادامه داد: گروه های 
دوام مسجدمحور، مدرسه محور و دوام متخصصان از برنامه های ماست.

در ادامه این گردهمایی از 20نفر از برگزیدگان دوام و فعاالن مبارزه با 
کرونا تقدیر شد.

زینب زینال زاده گزارش
روزنامه نگار

اقدامات محرمی در قالب اعداد
   نصب 13هزار پرچم فرامحلی در محورهای بزرگراهی و پل ها

   توزیع 100هزار پرچم محلی در میان مساجد و مردم 
   اختصاص بیش از 1500بسته حمایتی ویژه فضاسازی محیطی به مساجد

   نصب 150نما پرچم روی ساختمان های بلندمرتبه و شاخص
   اهتزاز 100ابرپرچم متبرک شده در تهران

   طراحی و نصب 500تیغه عالمت
   رونمایی از دیواره نگار 400متری با عنوان پرچم های حسینی 

   جانمایی و نصب 200کتل با پوشش پارچه ای

مکث

تأمین آمادگی و ایمنی
در بیانیه مشــترک گروه های دوام که در گردهمایی 
دوامیان امضا شد، آمده است: »شهر من تهران، خانه 
من است، مأمن خانواده و عزیزان من است، اما چه گریز 
که ســیل، زلزله و حوادث کوچک و بزرگ، همزاد این 
شهر زیباســت. من که داوطلبانه به عنوان شهروندی 
مســئولیت پذیر و دغدغه مند به عضویت گروه دوام 
درآمده ام تا یار و یاور همشــهریان و مدیران شــهر 
در تأمین هرچه بیشــتر آمادگی و ایمنی آن باشــم؛ 
خشنود از عزم جدی برای ارتقای ایمنی کالبدی شهر 
تهران و ســاکنان آن حامی این اقدام نیک هستم و 
آمادگی خویش را برای همکاری در تحقق اهداف آن 
اعالم می دارم. باشد که با تداوم این حرکت ستودنی 
شهرداری تهران و حمایت سایر ســازمان ها در کنار 
توجه بیشتر به اجرای قوانین حوزه ایمنی، نظارت بر 
ساخت و ســازها، ترویج آموزش و فرهنگ آمادگی 
در برابر حوادث، شهرمان هر روز توانمند، مقاوم تر و 

ایمن تر شود.«

مکث

مدیریت 
بحران

 تهران، نمادی از برگزاری 
آیین عزای حسینی

آداب، ارزش ها، رسوم و باورها هویت فرهنگی 
و دینی هر جامعه را شکل می دهند. آیین ها 
و مراســم بزرگ دینی مانند ســوگواری ها، 
عزاداری ها و... دینداری و توسل را در زندگی 
معنوی تقویت می کنند. این یک حقیقت موجود در جامعه است که 
فرهنگ شیعی متأثر از قیام عاشوراست و فرهنگی که با شهادت طلبی 
و عزاداری برای امام حسین)ع( عجین شده و از همین رو پیام های 
این واقعه عظیم ابعاد زندگی فردی و اجتماعــی ما را تحت  تأثیر 
قرار داده است. شــاید بتوان ادعا کرد در میان آیین های معنوی، 
فرهنگ عاشــورایی به لحاظ معرفتی فراگیرترین، عمیق ترین و 
عبرت آموزترین آیین است؛ لذا شهرداری تهران باتوجه  به سیاست ها 
و رویکردهای جدید مدیریت شهری، ویژه  برنامه های آیینی و مذهبی 
ایام عزای حســینی)ع( را با موضوع تبیین و پیاده سازی فرهنگ 
حسینی)ع( در سبک زندگی شهروندان با پویش »زندگی حسینی« 
برنامه ریزی کرده است. ازجمله اهدافی که در این پویش مدنظر قرار 

گرفته شده است، عبارتند از:
  ترویج و تبیین سبک و سیره زندگی اباعبداهلل الحسین)ع( از 

ابعاد فردی، خانوادگی و اجتماعی
  تعظیم و تکریم شعائر اسالمی با محوریت آموزه های متعالی 

قیام عاشورای حسین)ع(
  ایجاد وفاق و همدلی و تقویت وحدت و انسجام ملی و اسالمی 

با تکیه  بر آیین، آداب  و رسوم سنتی و اصیل ایرانی اسالمی 
  تعالی معنوی و اجتماعی جامعه اســالمی با تقویت روحیه 
ایمان، ایثار، تعمیق معرفت دینی و افزایش بصیرت و التزام عملی 

به ارزش های اسالمی 
  ترویج فرهنگ ایثار، جهاد، شهادت، امربه معروف و نهی ازمنکر 
و گفتمان مقاومت اسالمی با الگو قراردادن قیام عظیم عاشورایی 
در اجرای این پویش می بایست توجه به گفتمان انقالب اسالمی 
و جهاد تبییــن در رابطه  با موضوعات مرتبط بــا عزاداری ها و 
هیئت ها، همچنین بهره گیری از ظرفیت خیریه ها و گروه های 
خودجوش مردمی در اجرای برنامه ها، حفظ آیین و رسوم سنتی 
و مردمی عزاداری حسینی)ع(، مسجدمحوری و خانواده محوری، 
توجه ویژه داشــتن به نوجوانان، توجه به خالقیت و نوآوری در 
اجرای برنامه ها، عدالت محوری و توجــه به مناطق محروم در 

دستور کار قرار داشته باشد.
برای هرچه باشکوه تر برگزار شدن مراســم ماه محرم، برنامه های 
شاخصی درنظر گرفته شده اســت تا از این طریق با بهره گیری از 
ظرفیت های مردمی جوش وخروش حسینی در شهر بیش ازپیش 
ایجاد شود. به همین منظور برگزاری »نمایشگاه عطر سیب«، »برپایی 
هیئت های نوجوانان حسینی«، تجمع بزرگ »تکیه ملت«، برپایی 
خیمه های زندگی حسینی، برنامه زیر آســمان روضه ویژه بانوان، 
مراسم احیای سنت اجرای اذان عزا و اجر عزا در ماه محرم و صفر در 
مناطق 22گانه، تعویض ابر پرچم های مناطق، برگزاری روضه های 
خانگی زندگی حسینی، برپایی خیابان گالری راه حسین و کشتی راه 
نجات و بسیاری دیگر از برنامه ها در دستور کار قرار دارد. این برنامه ها 
در شرایطی برگزار می شود که هر یک از ادارات کل و زیرمجموعه های 
معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری با هماهنگی شورای اسالمی 
شهر تهران اقدام به اجرای ویژه برنامه های مربوط به ماه محرم خواهند 
کرد. باتوجه  به تدابیر اندیشیده شده در ایام ماه محرم، تهران به نمادی 

از برگزاری آیین عزای حسینی تبدیل خواهد شد.
 *رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران

پس از 14سال انتظار، بزرگ ترین پایانه زیرزمینی 
قطارهای شهری در کشور،  هفته آینده افتتاح می شود

بزرگ ترین پایانه مترو در مدار 
بهره برداری

پایانه اکباتان )دپو – پارکینگ تعمیراتی( که بزرگ ترین پایانه 
زیرزمینی قطارهای شهری درکشــور به حساب می آید، پس از 
14سال انتظار افتتاح خواهد شد. عملیات اجرایی این پروژه مهم 
شهری از سال13۸7 آغاز شده و شنبه هفته آینده با حضور شهردار 
تهران و برخی مقامات لشکری و کشوری مورد بهره برداری قرار 
خواهد گرفت. به  گزارش همشهری، این پایانه یکی از بزرگ ترین 
پروژه های حمل ونقل ریلی درون شهری کشور به حساب می آید 
که با بهره برداری از آن، کاهش سرفاصله های قطار یکی از خطوط 
مترو امکانپذیر می شود. مسعود درستی، مدیرعامل شرکت متروی 
تهران در رابطه با این پروژه گفت: »پایانه اکباتان در 2طبقه طراحی 
شده و 70هزار مترمربع زیربنا با کاربری های اداری و خدمات فنی 
و مهندسی را شامل می شود. این پایانه ظرفیت پذیرش 21رام 
قطار را داراســت که 9خط ریلی آن، جایــگاه تعمیرات دوره ای 
و ســرویس قطارها را دارد.« از نکات بارز طراحی و اجرای پایانه 
پارکینگ اکباتان، ایجاد دهانه های بزرگ به ابعاد 3۸متر با استفاده 
از خرپاهای فلزی جهت نصب سوزن و ایجاد انشعاب های مختلف 
برای هدایت قطارها به هر یک از 21خط ریلی تعبیه شده است. 
همچنین طراحی و اجرای 21هــزار مترمربع کانال تهویه هوا با 
ورق های گالوانیزه و سازه های فلزی متصل به سقف، اجرای بارانداز، 
جرثقیل دروازه ای و سیستم هوای فشــرده از دیگر ویژگی های 
پایانه مذکور است. درستی گفت: »احداث پایانه اکباتان به صورت 
زیرزمینی باعث شده است تا ضمن رعایت ضوابط ایمنی، کمترین 
مزاحمت برای اهالی منطقه و همچنین کمترین آسیب برای منظر 
شهری ایجاد شود. ازجمله مزایای خط4، بهره مندی قطارهای این 
خط از خدمات تعمیر، نگهداری و اورهال در 2 پایانه شهید کالهدوز 
و اکباتان در ابتدا و انتهای خط مذکور است که همین امر منجر به 
کاهش سرفاصله حرکتی قطارها و افزایش ظرفیت مسافرگیری 

در خط4 می شود.«

 حمیدرضا صارمی 
 معاون شهرسازی و معماری 

شهرداری تهران
ستاد مناسب ســازی  فضاهای شهری 
و  جســمی  معلــوالن  بــرای  تهــران 
حرکتی به منظور نظــارت بر پروژه های 
مناسب ســازی  در مناطــق 22گانــه و 
اجرای هرچه بهتــر آنها، از افــراد دارای 
معلولیــت و جانبــازان معــزز کــه در 
حوزه های معمــاری و عمران تخصص 
دارنــد، دعــوت بــه همــکاری می کند. 
داوطلبان جهــت هماهنگی و کســب 
اطالعــات بیشــتر می توانند با شــماره 
تلفن ثابت 96026476 تماس حاصل 

کنند.

 احمد احمدی صدر 
 مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و 
مشارکت های اجتماعی شهرداری 

تهران
اطلــس آســیب های اجتماعــی تهیــه 
شده و در کمتر از 2ماه آینده، به صورت 
عمومی رونمایی خواهد شــد. درواقع 
باید به گونه ای به آسیب های اجتماعی 
نــگاه شــود کــه گویــی ایــن آســیب در 
خانواده خودمــان اتفاق افتاده اســت 
یــا بــه تعریفــی دیگــر معتــاد متجاهر، 
دختران فــراری و... فرزنــدان خودمان 
هستند. باید همه مسئوالن این تصور 
را داشــته باشــند که افراد آسیب دیده 
اجتماعی فــارغ از هــر مســئله ای جزو 

خانواده ما هستند.

راه اندازی ستاد مردمی اربعین 
در مناطق 22گانه تهران 

جلسه بررسی مســائل درباره مراسم پیاده روی 
اربعین حسینی با حضور معاون هماهنگی و امور 
مناطق شهرداری تهران، معاون امور اجتماعی و 
فرهنگی شهرداری تهران، شهرداران مناطق 21، 
17، 13، 12، 11، ۵، 3، 1 و 22 و مدیران این دو 

معاونت برگزار شد. 
به گزارش همشــهری، معاون هماهنگی و امور 
مناطق شــهرداری تهران در آغاز جلسه گفت: 
»در جلساتی که تاکنون پیرامون بررسی مسائل 
پیرامون مراسم پیاده روی اربعین حسینی برگزار 
شده، موارد مختلف نیازسنجی و دسته بندی شده 
است.« محمدامین توکلی زاده با تأکید بر اینکه 
با توجه به کاهش ویروس کرونا و امکان افزایش 
حضور زائران پس از 2سال محرومیت از پیاده روی 
اربعین، امسال با حضور متفاوت و حداکثری مردم 
مواجه هســتیم، عنوان کرد: »همچنین با توجه 
به افزایش دمــای هوا در طــول روز، پیاده روی 
شبانه را در پیش داریم و باید برای اسکان روزانه، 
حمل ونقل مناسب، تهویه و ســرمایش، تغذیه 
مناســب فصل گرما، ســالمت و... برنامه ریزی 
داشته باشــیم.« در پایان این جلسه، شهرداران 
مناطق 22گانه گزارش هایی درخصوص ستادهای 
مردمی اربعین در مناطق ارائه دادند و قرارگاه های 
خدمت مناطق در عراق و مرزهــای ایران طبق 

جفرافیا، تقسیم و واگذار شد.

نقل قول خبر

عدد خبر

حمل و نقل

 خبر

نرگس معدنی پور*یادداشت

 فعالیت های 7سال اخیرگروه های دوام تهران 

   ۱۳۰۰ عضــو جدید در این دوره بــه گروه های 
دوام اضافه شده است.

   ۲۱ هزار ثبت نام در این دوره انجام شده است.

   ۴ سال از میانگین سنی گروه های دوام کاسته 
شده است.

   ۲ درصد عدالــت جنســیتی در گروه های دوام 
افزایش یافته است.

معــاون امــور ایثارگــران اداره کل رفــاه 
و امــور ایثارگــران شــهرداری تهــران از 
برگــزاری اردوی زیارتــی قــم و جمکران 
ویژه خانواده شهدای شهرداری تهران 
خبر داد. محمد جواد لشــکری گفت: 
»ان شــاءهللا بــا عبــور از مــوج هفتــم 
کرونــا، اجــرای برنامه هــای تفریحــی و 
گردشگری بیشــتری را شاهد خواهیم 
بــود.« او بــا بیــان اینکــه در نخســتین 
دور از برگــزاری تورهــای زیارتی، بیش 
از 70نفر از خانواده شهدای شهرداری 
تهــران حضــور داشــتند، تأکیــد کــرد: 
»امیدواریــم تا پایــان فصل تابســتان 
شــاهد بهره منــدی حداقــل نیمــی از 
گردشــگری  تورهــای  از  ایثارگــران 

باشیم.« 

سرپرســت شــهرداری منطقــه19 از 
بازبینی وضعیــت چراغ های راهنمایی 
و دوربین های ترافیکی با هدف کنترل 
ســرعت، بهبــود تــردد وســایل نقلیه و 
شناســایی نقــاط خطرســاز در بیش از 
300نقطــه خبــر داد. علیرضــا جعفری 
گفــت: »از آنجایی که عالئــم ایمنی و 
ترافیکی اهمیت ویژه ای در کنترل عبور 
و مرور وســایل نقلیــه دارد؛ بــه همین 
منظــور ضمــن بازدیدهــای میدانــی از 
معابــر منطقــه، عملکــرد چراغ هــای 
و  زمــان دار  هوشــمند،  راهنمایــی 
چراغ هــای  و  بررســی  چشــمک زن 
مخــدوش یــا خامــوش در بیــش از 

300نقطه شناسایی شدند.« 
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پنجشنبه 6 مرداد 41401
 شماره  8554

بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با هدف 

بانک
کنترل ترازنامه بانک ها و جلوگیری 
از اعمال نفوذ سهامداران عمده در 
اختصاص منابع و تسهیالت در تالش هستند تا حق 
رأی اضافه این ســهامداران را بگیرنــد. اقدامی که 
می تواند جلوی انحراف اعتبارات و تسهیالت و شیوع 
پدیده خودبانکداری را در بــازار پول بگیرد و به این 
ترتیب سطح بهداشــت اعتباری و میزان حاکمیت 

شرکتی بانک ها بهبود می یابد.
معاون وزیر اقتصاد می گوید: بانک های رفاه، سرمایه، 
گردشگری،  مؤسســه ملل و   اقتصادنوین ازجمله 
بانک هایی هستند که درصدی از حق رأی سهام های 
مازادشان به موجب قانون، با موافقت بانک مرکزی به 
وزارت اقتصاد واگذار شده است. به گزارش همشهری، 
سیدعباس حسینی با اعالم این خبر افزود: در تالش 
هستیم افزایش ســرمایه بانک هایی که مشکالت 
ســهامداری دارند، از طریق سیاست تقسیم سود 
حداقلی صورت بگیرد به صورتی که از محل ذخیره 
این سود ها در انباشته ها، افزایش سرمایه اتفاق بیفتد. 
پیش از این هم اعالم شده بود که بانک مرکزی برای 
3بانک دی، سرمایه و آینده مهلت افزایش سرمایه 
تا پایان ســال1400 را تعیین کرده بود تا از شمول 

ماده141 قانون تجارت خارج شوند.
13شــهریور ســال1398 شــورای پول و اعتبار 
»دســتورالعمل تملک ســهام بانک ها  و مؤسسات 
اعتباری غیربانکی« را تصویب کرد که براساس آن 
تملک ســهام توســط مالک واحد در سطوح بیش 
از 10درصد تــا 20درصد و بیــش از 20درصد تا 
33درصد که تا پیش از این ممنوع بود، با مجوز بانک 
مرکزی امکان پذیر خواهد بــود. همچنین برای هر 
مالک واحد، تملک سهام در سطوح باالی 10درصد 
حداکثر در یک مؤسسه اعتباری مجاز است. لذا مالک 
واحدی که هم اکنون دارنده سهام هر یک از مؤسسات 
اعتباری بیش از حدود مجاز است، مکلف است ظرف 

مدت حداکثر 6ماه نسبت به اخذ مجوز الزم برای هر 
سطح، اقدام یا مازاد سهام خود را واگذار کند.

 به این ترتیب مقرر شده چنانچه پس از سپری شدن 
مهلت های تعیین شده در دستورالعمل، مالک واحد 
بدون مجوز الزم، همچنان دارنده ســهام هر یک از 
مؤسســات اعتباری به میزانی بیش از حدود مجاز 
باشد، نسبت به مازاد سقف مجاز، در مجامع عمومی 
صاحبان سهام مؤسســه اعتباری ذیربط حق رأی 
نخواهد داشــت و متعاقب اعالم بانک مرکزی، حق 
رای ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت 
امور اقتصادی و دارایی تفویض می شود. افزون بر این 
درآمدهای حاصل از سود ســهام توزیع شده و حق 
تقدم فروش رفته نسبت به ســهام مازاد، مشمول 

مالیات با نرخ 100درصد می شــود و بانک مرکزی 
می تواند با تصمیم هیأت انتظامــی بانک ها، مجوز 
تملک سهام توســط مالک واحد در سطوح بیش از 
10درصد را در چارچوب مواردی که در دستورالعمل 

تصریح شده، ابطال کند.
 معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد می گوید: در مجامع 
با بانک ها شاخص های مختلفی همچون ناترازی و 
کفایت سرمایه بانک ها به صورت جدی مورد بررسی 
قرار می گیرند که در مواردی موضوع افزایش سرمایه 
بانک ها تحقق پیدا کرده است. وی با اشاره به اینکه 
بانک های ملت، پســت بانک، اقتصادنوین و ســایر 
بانک های دیگر از همین مســیر افزایش ســرمایه 
داده اند، ادامه داد: قانون بودجه امســال برای رفع 

ناترازی های بانک ها، 3۵هزار میلیارد تومان افزایش 
ســرمایه برای بانک های دولتــی پیش بینی کرده 
است؛ برای بانک های خصوصی و خصوصی شده که 
مدیریت آنها با وزارت اقتصاد اســت تالش می شود 
تا از محل تقسیم ســودها، افزایش سرمایه تقویت 

پیدا کند.
معاون وزیر اقتصاد با بیــان اینکه موضوع مطالبات 
بانک ها از دولت در زمینه اصالح ساختار بانک ها در 
حال پیگیری است، می گوید: اگر مطالبات بانک ها 
وصول شوند می توانیم بخش زیادی از این ناترازی ها 
را جبران کنیم. امســال به موجب تکالیف قانونی، 
بانک ها باید مقدار قابل توجهی از سهام اموال مازاد 

خود را واگذار کنند.
پیش از این قربان اســکندری، مدیرکل دفتر امور 
بانکی و بیمــه وزارت اقتصاد گفته بود مؤسســات 
اعتباری اعــم از بانکی و غیربانکی کــه قبل یا بعد 
از تصویب این قانون تاســیس شــده یا می  شوند یا 
بانک های دولتی که ســهام آنها واگذار می شــود، 
صرفا در قالب شرکت ها و تعاونی سهامی عام، مجاز 
به فعالیت هستند، تملک ســهام این مؤسسات تا 
سقف 10درصد توسط مالک واحد بدون اخذ مجوز 

مجاز است.
او تأکید کرد: تملک سهام سایر مؤسسات اعتباری 
به هر میزان توســط مالک واحدی کــه در یکی از 
مؤسسات اعتباری بیش از 10درصد سهامدار است، 
بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع اســت. اسکندری 
تأکید کرد: وزارت اقتصــاد همواره تالش می کند تا 
سهامدارانی را که حق رای آنها بیش از حد مجاز بوده 
است، نسبت به واگذاری سهام مذکور اقدام کنند و 
اگر این مهم محقق نشــود، از طریق اعمال مالیات 
بر سود نقدی توزیع شــده و... از جذابیت نگهداری 
سهام مازاد برای سهامداران بکاهد. به هر حال هدف 
جلوگیری از نفوذ اشــخاص حقیقــی و حقوقی در 

اعمال کنترل بر بانک هاست.

سلب حق رأی سهامداران بزرگ ۵ بانک
وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در اقدامی مشترک مسیر را برای اصالح ساختار مالکیت بانک ها هموار کردند

با هدف کاهش نفوذ و کنترل ترازنامه صورت می گیرد

کارشناسان بازار موبایل معتقدند با تداوم توقف واردات گوشی تلفن همراه، بازار از اشباع خارج و قیمت ها افزایشی خواهد شد

چالش های بازار موبایل با توقف واردات

توقف تخصیص ارز به واردات گوشی تلفن همراه وارد 

بازار
سومین ماه خود شده و حاال نه تنها واردکنندگان بلکه 
فعاالن بازار فروش نیز نســبت به تداوم این توقف ابراز 
نگرانی می کنند. دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه از توقف تخصیص 
ارز واردات از خردادماه خبر داده و اعالم کرده هیچ گونه تخصیص ارزی 
چه بــرای واردات موبایل های باالی 600دالر و چــه برای موبایل های 
پایین تر از 600دالر، صورت نگرفتــه و واردکنندگان همچنان منتظر 
تصمیم وزارت صمت هستند به گفته امیر اسحاقی، هم اکنون موبایل هایی 
وارد کشور می شــود که فرایند تخصیص ارزشان از قبل انجام شده و تا 
پایان مرداد ذخیره موبایل برای تنظیم بازار کافی است اما با توجه به اینکه 
از خردادماه هیچ گونه تخصیص ارزی برای واردات انجام نشده، تنظیم و 

تأمین بازار در شهریور و مهر ماه در هاله ای از ابهام است.

موجودی بازار تا یکی دو ماه جوابگوست
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و گوشی تلفن همراه در گفت وگو 
با همشهری، موجودی فعلی بازار موبایل را با توجه به حجم تقاضا کافی 
دانست و گفت: فعال کاال در بازار به وفور وجود دارد و با توجه به قیمت های 
باال تقاضا چندان باال نیست اما بازار موبایل در ایامی از سال مثل عید یا 
تابستان به طور معمول شــاهد افزایش تقاضاست و اگر واردات به روال 
عادی انجام نشود ممکن است مشکالتی را در ماه های آینده شاهد باشیم. 
ابراهیم درســتی اضافه کرد: از ابتدای خرداد بســیاری از شرکت های 
واردکننده، ارز دریافت نکرده اند و روند واردات متوقف شــده، این در 
حالی است که گوشــی تلفن همراه امروزه جزو سبد خانوار است و اگر 
مشکالت تامین ارز حل نشود بازار در درازمدت با بحران مواجه خواهد 
شــد. وی با بیان اینکه رکود کنونی بازار مانع از بروز ســریع آثار توقف 
واردات بوده اســت، اضافه کرد: امروز به دلیل گرانی کاال و افت قدرت 
خرید مصرف کنندگان بازار راکد اســت اما ادامــه وضع موجود و حل 
نشدن مشــکل واردات تا یکی دوماه آینده آثار خود را به بازار تحمیل 
می کند. درستی از برگزاری نشست با رئیس سازمان توسعه تجارت و 
دیگر مسئوالن وزارت صمت در هفته آینده برای حل این مشکل خبر 
داد و افزود: بازار تا حدی کشــش دارد اما اگر تخصیص ارز به موقع و در 

زمان خودش انجام نشــود، موجودی کنونی کم کم خریداری و بازار از 
اشباع خارج می شود. 

رصد قیمت انواع گوشی تلفن همراه در یک ماه گذشته نشان می دهد با 
وجود تداوم رکود در بازار قیمت ها تا حدودی افزایشي بوده و آنچه رئیس 
اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تلفن همراه تهران، با عنوان خروج بازار 
از اشباع به آن اشاره می کند، به طور قطع بر سرعت و میزان این افزایش 
خواهد افزود. اردیبهشت ماه امسال توقف ثبت سفارش واردات آیفون 
بازار موبایل را دچار شوک قیمتی کرد که اگرچه در برند فوق شدید و 
جهشی بود اما دیگر برندها و حتی گوشــی های زیر 600دالری را نیز 
تحت تأثیر قرار داد. با این حال، بازگشــایی و حضوری شدن مدارس، 
دانشگاه ها و دیگر کسب وکارها میزان تقاضا را در بازار موبایل کاهش داد 
که البته افزایش قیمت و کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان نیز فاکتور 

تأثیرگذار دیگر در افت تقاضا بود.

افزایش قیمت با وجود رکود بازار
درحالی که خرید و فروش در بازار موبایل به حداقل میزان خود رسیده 
روند رشد قیمت همچنان ادامه دارد. یک فروشنده موبایل در گفت  وگو 
با همشهری با اشاره به تأثیر روانی تخصیص نیافتن ارز بر بازار گفت: با 
اینکه در ماه های اخیر خرید و فروش چندانی در بازار انجام نمی شــود 
قیمت انواع گوشی تلفن همراه فقط در یک ماه گذشته بین 3 تا 6درصد 

افزایش داشته است. 
غنی زاده بیشترین رشد قیمت را مربوط به گوشی های آیفون دانست 
و افزود: گوشی های باالی 600دالری به ویژه آیفون به دلیل آزاد شدن 
ارز واردات بیش از گوشی های زیر 600دالر رشد قیمت داشته اند اما در 
سایر گوشی ها هم بالتکلیفی روند تخصیص ارز تأثیر افزایشی بر قیمت ها 
داشته و بین 2تا 3درصد تغییر نرخ را در یک ماه گذشته شاهد بوده ایم. 
وی با بیان اینکه عرضه و تقاضا برای گوشی های آیفون به شدت ضعیف 
شده، اضافه کرد: تقاضا با توجه به رشد قیمت روند کاهشی داشته اما با 
این حال قیمت انواع مدل های آیفون به دلیل کاهش موجودی بازار رو 
به افزایش است. این فعال صنفی در پاسخ به این پرسش که درصورت 
تداوم مشکالت واردات، موجودی بازار تا چه زمانی جوابگوی تقاضاست، 

گفت: بازار موبایل بازاری فصلی است و هر ساله با شروع پاییز و همزمان 
با بازگشایی مدارس و دانشگاه ها تقاضا افزایش می یابد، به همین دلیل 
گرچه ممکن است ذخیره کنونی بازار برای میزان تقاضای امروز کفایت 
کند اما درصورت تداوم توقف واردات قطعا بازار از اواخر شهریور با کمبود 

و بحران شدید مواجه خواهد شد.

نوسان قیمت بعضی انواع گوشی های تلفن همراه در بازار / قیمت - تومان
5 مرداد 51401 تیرماه 1401برند و مشخصات

A23 (4GB/128GB(  - 5.000.0005.995.000سامسونگ گالکسی
11S- 5G (6GB/128GB(  6.100.0006.399.000شیائومی ردمی نوت
A53- (8GB/256GB(5G 10.200.00011.199.000سامسونگ گالکسی

A32 5G7.455.0007.999.000 - سامسونگ گالکسی   
GB 128 -11 26.950.00027.799.000آیفون
GB 128 -13 38.100.00038.499.000آیفون

GB 256 -51.500.00052.299.000آیفون 13 پرو
GB 256 -54.800.00058.499.000آیفون 13 پرومکس

گام دوم دولت برای واگذاری سهام خودروسازان برداشته شد
مزایده برای فروش سایت های 

شهرستانی ایران خودرو
شرکت ایران خودرو طی فراخوانی از ســرمایه گذاران داخلی 
و خارجی دعوت کرد پیشــنهادهای خود را برای خرید سهام 
شــرکت های مونتاژ این گروه در اســتان های فارس، خراسان 
رضوی، آذربایجان شــرقی و مازندران ارائه دهند. پیش ازاین 
آگهی فروش سهام دولتی و درون گروهی ایران خودرو در قالب 

یک بلوک 13.77درصدی نیز در رسانه ها منتشر شده بود.
به گزارش همشهری، در فراخوان جدید ایران خودرو آمده است؛ 
در اجرای راهبردهای رئیس جمهوری برای خصوصی سازی های 
شفاف و تحقق سیاســت های اصل 44 قانون اساسی و اهداف و 
مأموریــت وزارت صنعت، معدن و تجارت برای فروش ســهام 
دولت، شــرکت ایران خودرو درنظر دارد تا سهام شرکت های 
ایران خودرو فارس، ایران خودرو خراســان، ایران خودرو تبریز، 
تولید خودرو صنعت خزر و ایران خودرو کرمانشــاه متعلق به 
گروه صنعتی ایران خودرو را به صورت بلوکی به اشخاص حقیقی 

و حقوقی واجد شرایط با رعایت ضوابط و مقررات واگذار کند.

حذف سیاسی کاری های گذشته
از حوالی دهه 80، فرایند مخربی برای تاسیس سایت های مونتاژ 
ایران خودرو در استان های مختلف تحت تأثیر بازی های سیاسی 
به راه افتاد و حتی در اقدامی عجیب، 2خودروساز بزرگ کشور 
مجبور شدند با تأسیس یک شرکت مشــترک، سایت مونتاژ 
محصوالت خود را با مشارکت یک شرکت ونزوئالیی در کاراکاس 
ایجاد کنند. این سایت ها به واسطه وابستگی شدید شرکت مادر 
بیش از اینکه به سودآوری شرکت اصلی منجر شوند، هزینه های 

بی رویه و غیرموجهی به آن تحمیل می کردند. 
بررســی صورت های مالی منتشر شــده از 4ســایت مونتاژ 
ایران خودرو )فارس، خراسان، خزر و کرمانشاه( در سامانه کدال 
نشان می دهد این 4شرکت با مجموع سرمایه ثبت شده 1.4هزار 
میلیارد تومانی )عمدتا به قیمت ســال های گذشته(، کمتر از 
182میلیارد تومان در ســال 1400 سود ســاخته اند که البته 
همین سودآوری اندک نیز احتماال ناشــی از انتقال زیان های 
اصلی به شرکت مادر بوده است. حاال قرار است این سایت های 
مونتاژ ایران خودرو قبل از واگذاری شرکت مادر فروخته شوند و 
دارایی نقدی حاصل از این فروش به عنوان دارایی شرکت مادر در 

ترازنامه ایران خودرو جایگزین زیرمجموعه ها شود. 
نکته قابل توجه این اســت کــه تعــدادی از زیرمجموعه های 
قابل فروش ایران خودرو هنوز تجدید ارزیابی نشده  اند و ارزش 
واقعی آنها مشخص نیســت؛ آنچنان که بررسی اطالعیه های 
کدال نشــان می دهد سرمایه ثبت شده شــرکت ایران خودرو 
خراسان از 40میلیارد تومان در سال 1389 حدود 30هزار درصد 
تجدید ارزیابی شده به هزار و 2۵0میلیارد تومان و در سال 1398 
افزایش یافته است. نکته دیگر اینکه مشخص نیست تا چه اندازه 
اطالعات صورت  مالی این شرکت ها، واقعیت های آنها را منعکس 
می کند؛ چراکه اگر ســایت های مونتاژ ایران خودرو توانســته 
حاشیه حداقلی سود و زیان خود را حفظ کرده باشند، توجیهی 
برای زیان چند ده هزار میلیارد تومانی شرکت مادر برای انجام 
همین فعالیت ها وجود ندارد. به عبارت دیگر، پیش از واگذاری این 
سایت های مونتاژ، باید بازی مالی شرکت زیرمجموعه و شرکت 
مادر مشخص شود تا ارزشگذاری واقعی شرکت های مزایده شده 

قابل احصا باشد.

تالقی 2 مزایده
اواسط اسفند سال گذشــته بود که رئیس جمهوری با حضور 
ســرزده در پارکینگ ایران خودرو، از نزدیک با برخی مســائل 
و حواشی 2خودروساز بزرگ آشنا شــد و فی المجلس دستور 
واگذاری سریع 2خودروسازی بزرگ کشور را صادر کرد. از همان 
زمان، وزارت صنعت برنامه ریزی برای اجرای دستور رئیس دولت 
را آغاز کرد و در نهایت اوایل هفته جاری، با انتشار آگهی فروش 
بلوکی سهام ایران خودرو، فصل جدیدی در واگذاری غول های 

خودروساز آغاز شد. 
در این آگهی، گروه صنعتــی ایران خودرو از ســرمایه گذاران 
داخلی و خارجی برای خرید سهام دولتی و درون گروهی خود 
در قالب یک بلوک 13.77درصدی دعوت به مشــارکت کرد و 
مقرر شد از تاریخ انتشار آگهی به مدت 1۵روز، عالقه مندان به 
خرید این بلوک سهام به معاونت مالی و اقتصادی گروه صنعتی 
ایران خودرو مراجعه کنند. حاال با اقدام ایران خودرو برای فروش 
۵سایت مونتاژ خود در استان های خراسان رضوی، مازندران، 
فارس، کرمانشاه و آذربایجان شرقی، این سؤال مطرح می شود 
که اثرات حسابداری مزایده این سایت ها بر مزایده اول چگونه 
جبران خواهد شد، چراکه حتی اگر در بلوک 13.77درصدی 
ایران خودرو، ارزشگذاری روز این ۵سایت مشخص و در قیمت 
پایه سهام اعمال شــده باشــد، امکان تغییر این ارزشگذاری 
با پیشــنهادهای خریداران ســایت های مونتاژ وجــود دارد و 
هرگونه تغییر در این ارزش می تواند روی قیمت  گذاری بلوک 
13.77درصدی نیز مؤثر باشــد. البته اگر تصمیم فروش سهام 
دولت در خودروسازی ها جدای از ارزشگذاری، بر نوعی توافق 
استوار باشد، ماجرا به کلی فرق می کند و تالقی این دو مزایده نیز 

تأثیر کالنی بر ماجرا ندارد.

اجرای گام به گام 8دستور
در جریان بازدید رئیس جمهور از ایران خودرو، 8دســتور مهم 
برای حل مشکالت خودروســازی و واگذاری سهام 2شرکت 
بزرگ این حوزه در دســتور کار قرار گرفت تــا راه برای بهبود 
وضعیت بازار خودرو نیز باز شود. یکی از محورهای دستورالعمل 
8ماده ای رئیس جمهوری، واگذاری سهام دولتی شرکت های 
خودروسازی بزرگ در یک بازه زمانی 6 ماهه بود که باید از سوی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت عملیاتی می شد. به واسطه همین 
دستور بود که وزارت صنعت از ابتدای سال جاری برای شناسایی 
موانع خصوصی ســازی صنعت خودرو و رفع آنها دست به کار 
شد. در ادامه وزیر صنعت، معدن و تجارت در نخستین روزهای 
خردادماه اعالم کرد که برای واگذاری سهام 2خودروساز کشور 
برنامه ریزی ها انجام شده و سندی در دســت تدوین است که 
براساس آن اهلیت خریداران این سهام به عنوان مهم ترین شروط 

درنظر گرفته خواهد شد. 
سندی که البته هنوز به صورت عمومی ابالغ نشده و احتماال در 
مراحل پایانی تدوین قرار دارد. رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، 
با به کار بردن اطالق مافیا برای 2شرکت خودروساز، گفته بود: 
با واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا بخش عمده ای از معضل 

مافیا حل وفصل می شود.

علی رضا پیمان پاک
 رئیس سازمان توسعه تجارت

تجــارت  توســعه  ســازمان  رئیــس 
می گویــد برخــاف ایــن تصــور کــه بــا 
وجود تحریم ها، امکان توسعه تجارت 
خارجی کشور وجود ندارد، در ماه های 
گذشــته گام های مهمی در این مسیر 
برداشــته شــده اســت. این تصــور بود 
کــه بــا قطــع ســوئیفت دیگــر کاری 
نمی توان کرد، در صورتی که این اصاً 
مطرح نیست و بحث تهاتر، رمزارزها، 
باکچین و استفاده از ظرفیت بیمه ها 
مثــل صندوق هــای ضمانت صــادرات 
در اولویــت ســازمان توســعه تجــارت 

قرار گرفت. 

علی مویدی خرم آبادی
 رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز

ضربــه زدن بــه جریــان مافیــا مــورد 
توجــه بــوده و در اولویــت کاری اســت، 
هرچند تاکنــون اقدامــات خوبی انجام 
شــده اما رصد نیاز بــه برنامه ســازمان 
یافتــه دارد تا بتوانیم بــا تفکر، تعامل، 
همکاری و همفکری قوی تر از گذشته 
در مقابل آن ایستادگی کنیم. امضای 
تفاهمنامه ســامانه رصد جریان مالی 
قاچــاق کاال و ارز و همــکاری بــا مرکــز 
اطاعات مالی گام دیگری از اقدامات 
موثر در راســتای ارتقا و تامیــن امنیت 

حوزه اقتصادی، تجاری و مالی است.

واگذاری برد- برد
  خبر: طبق اعالم وزارت اقتصاد، در نشســتی با 
محوریت واگذاری مالکیت کشت و صنعت هفت تپه 
به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، مقرر شده 
اســت: به واســطه اینکه بانک های ملی و صادرات 
سهامداران عمده شرکت توسعه نیشکر هستند و رد 
دیون به بانک ها نقض قانون است، شرکت هفت تپه تا 
زمانی که مصوبه سران قوا درباره واگذاری هفت تپه 
به تأیید مقام معظم رهبری برسد، به صورت پیمان 
مدیریت در اختیار شرکت توسعه نیشکر و صنایع 
جانبی قرار گیرد و در ادامه با ارزشــگذاری درست 

این شرکت، زمینه انتقال مالکیت آن فراهم شود.
  نقد: شرکت توسعه نیشــکر و صنایع جانبی به 
پشــتوانه منابع مالی 2 بانک بزرگ و ورود گسترده 
به حوزه های مختلف، توانســته رضایت کارکنان 
خود را حفظ کند؛ اما شرکت نیشکر هفت تپه که در 
حوزه کشت و صنعت فعال بود و پس از واگذاری با 
بحران های بزرگ مدیریتی و مالی مواجه شد، هرگز 
چنین پشتوانه بزرگی نداشت و مسائل کارگری آن 
حتی تا سطوح ملی هم گسترش یافت. در شرایط 
فعلی، شرکت توسعه نیشــکر و صنایع جانبی که 
20درصد از ســهام آن نیز متعلق به دولت اســت، 
می تواند مناســب ترین مالک جدید برای نیشــکر 
هفت تپه باشــد؛ اما فراموش نشود که این واگذاری 
باید بر مبنای برد – برد انجام شده و منافع سهامداران 
خرد و عمده و با واســطه شــرکت توسعه نیشکر و 
صنایع جانبی نیز در این واگذاری مدنظر قرار گیرد. 
به عبارت  دیگر، انتقال مالکیت نیشکر هفت تپه فقط 
برای گم کردن زیان و بحران این شــرکت در یک 

شرکت پولدار و بزرگ انجام نشود.

چهره روز

چهره ها

نقد خبر

خودرو

دالرهای نفتی در خزانه دولت
جواد اوجی، وزیر نفت می گوید: در همین 
4ماه نخست امسال 4میلیارد دالر وصول از 
صادرات گاز داشتیم که معادل کل صادرات 
گاز در 1400 بود. او درباره عملکرد وصول 
درآمدهای نفتی ایران در 4ماه نخســت امســال توضیح داد: 
۵۵درصد رشد وصول و فروش نفت، میعانات گازی و صادرات گاز 
داشتیم. اظهارنظر جواد اوجی در شرایطی بیان شده که همین 
2روز پیش بود که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و سخنگوی 
اقتصادی دولت گفته بود: وصول درآمد حاصل از فروش نفت و 
میعانات و درآمد حاصل از مالیات در 4ماه نخست امسال نسبت 
به مدت مشابه سال گذشــته به ترتیب ۵80 و 200درصد رشد 
داشته است. هرچند انتشــار اخبار مثبت درباره وصول و واریز 
درآمدهای ارزی ناشــی از صادرات نفت و گاز و میعانات گازی 
مثبت و امیدوار کننده اســت اما بیان 2عدد متفاوت از 2وزیر 
کابینه دولت سیزدهم این پرسش را مطرح می سازد که ریشه 

ابهام در اعداد اعالم شده چیست؟ 
در وهله اول انتظار می رود برای رفع ابهــام ، وزیران اقتصادی 
کابینه با هماهنگی بیشتری خبرها را اعالم کنند. هرچند به نظر 
می رسد آنچه وزیر نفت گفته از دقت بیشتری برخوردار باشد 
چنان که احتماال ارقام اعالمــی وزیرنفت بیانگر میزان وصولی 
درآمدهای ناشــی از صادرات نفت و گاز است، حال آنکه شاید 
منظور وزیــر اقتصاد، درآمدهای ارزی ناشــی از صادرات نفت 
و گاز به اضافه صادرات فراورده های نفتــی و میعانات گازی و 
پتروشیمی ها به اضافه درآمدهای مالیاتی باشد. به هر حال مهم 
این است که دالرهای نفتی برخالف گذشــته در حال وصول 
است و به خزانه واریز می شود به این ترتیب پیش بینی می شود 
دولت با کسری بودجه مواجه نباشد و در ماه های آینده بتواند به 
تعهدات بودجه ای اش عمل کند. البته در هزینه کردن این دالرها 
باید احتیاط کرد و با بی دقتی آنها را بــه ریال تبدیل نکرد زیرا 

هنوز 7ماه از سال باقی مانده و مخارج دیگری هم در راه است.

حدودسهامداریبانکها
به گزارش همشهری، هر سهامداری که بخواهد بیش از 10درصد سهام یک بانک یا مؤسسه اعتباری 
را در اختیار داشته باشد، باید از هیأت عامل بانک مرکزی مجوز بگیرد که البته آسان هم نیست زیرا 
حدود و شرایط سهامداری به گونه ای تنظیم شده که سهامداران نباید دارای بدهی معوق به شبکه 
بانکی باشند و چک برگشتی هم نداشته باشــند. به این ترتیب هر شخص حقیقی یا حقوقی که 

بخواهد بیش از 10تا 20درصد سهام یک بانک را در اختیار بگیرد، باید این ویژگی ها را داشته باشد:

  فاقد بدهی غیرجاری به شبکه بانکی باشد.
  فاقد سابقه بدهی غیرجاری بیش از 5درصد حداقل سرمایه بانک طی 3سال گذشته باشد.

  فاقد سابقه چک برگشتی رفع سوءاثر نشده باشد.
  فاقد بدهی قطعی مالیاتی و گمرکی باشد.

  سابقه محکومیت کیفری مؤثر نداشته باشد.
  منشاء سرمایه شخص شفاف و قابل اجرا در چارچوب مقررات مبارزه با پولشویی باشد و از بانک 

برای خرید سهم وام نگرفته باشد.
  حق تصدی ســمت های اقتصادی، حقوقی، بانکداری، مالیاتی، تجاری و بازرگانی  فرد متقاضی 

گرفته نشده باشد.
  صالحیت عمومی فرد متقاضی به تأیید حراست بانک مرکزی رسیده باشد.

این گزارش می افزاید: هر سهامداری که بخواهد بیش از 20تا 33درصد سهام یک بانک را در اختیار 
داشته باشد، عالوه بر شرایط فوق به عنوان سهامدار عمده باید فاقد حکم ورشکستگی یا تقلب در 
شرکت های ورشکسته در 5سال گذشته باشد و اشخاص حقیقی و حقوقی دارای حداقل 80درصد 
مجموع سهام تحت تملک واحد باید دارای فعالیت، تجارب و سوابق کاری مؤثر در زمینه پولی یا 
مالی به تشخیص بانک مرکزی باشند و عالوه بر این یک برنامه عملیاتی روشن برای اداره بانک ارائه 

کنند که به تأیید بانک مرکزی رسیده باشد.

مکث
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حبیــب اهلل صادقــی، نقــاش، طــراح، گرافیســت، 
کاریکاتوریست و مدرس دانشــگاه، صبح دیروز بر اثر 
ایست قلبی درگذشت. صادقی ســال1336 در تهران 
متولد شد. نخستین بار نقاشی را در ۸سالگی تجربه کرد و 
از همان دوران عالقه وافرش به نقاشی آشکار شد. در کنار 

نقاشی، دلبسته ادبیات هم بود. 
به گزارش همشهری، او دیپلم هنرستان هنرهای زیبا 
داشت و در سال1355 در کنکور دانشکده هنرهای زیبا 
پذیرفته شد. انقالب اسالمی که به پیروزی رسید، این 
مجال برایش مهیا شد تا هنرش را با آرمان هایش درآمیزد 
و هنری را که با باورهایش همخوانی داشت، خلق کند. 
انقالب و دفاع مقدس موضوع بسیاری از نقاشی ها و آثار 
این هنرمند فقید بود. نقاشی برای صادقی فرصتی برای به 
تصویر کشیدن ارزش های واالی انقالب به شمار می رفت. 
در کنار نقاشی، صادقی توجه  ویژه ای به تحقیق و پژوهش 
داشــت و تحصیالت خود را در مقطع کارشناسی ارشد 
نقاشی و دکتری پژوهش هنر ادامه داد. همچنین، او از 
سال13۸3 به مدت 4سال مدیریت موزه هنرهای معاصر 
را که یکی از مهم ترین مراکز هنری کشور است، بر عهده 
داشت. نقاشی های صادقی معموال در ابعاد بزرگ بودند 
و وسعت بوم به او مجال می داد تا موضوعات مختلفی را 
که بر حضور انسان ها در رویدادهایی همچون انقالب یا 

دفاع مقدس داللت داشت، با همه مهابتشان به تصویر 
بکشــد. صادقی نظریه  پرداز هنر مقاومت در عرصه هنر 
تجسمی به شمار می رفت و دبیر جشنواره هنر مقاومت 
بود. موضوع مقاومت در اشکال مختلف در نقاشی های 
این هنرمند تکرار شده است؛ مقاومت در برابر طاغوت 
در جریان انقالب اسالمی، مقاومت در برابر تجاوز دشمن 
بعثی، مقاومت مردم فلسطین در برابر صهیونیست ها و... 
. در طول سال ها آثار صادقی در نمایشگاه های انفرادی 
و گروهی متعددی به نمایش درآمده اســت. نمایشگاه 
»پنج گنج« که اسفند سال گذشــته در موزه هنرهای 
معاصر تهران برگزار شــد و به نمایش آثار تجســمی با 
موضوع پنج گنج نظامی اختصاص داشت، چند اثر از این 

هنرمند فقید را به نمایش گذاشت.

سینه سپرکرده انقالب 
وزیر فرهنگ در پیامی درگذشــت حبیب اهلل صادقی 
را تسلیت گفت. در بخشــی از متن پیام محمدمهدی 
اســماعیلی آمده: »اســتاد حبیب اهلل صادقی هنرمند 
برجســته عاشــورایی، چهره ماندگار هنــر انقالب و 
دفاع مقدس و قلم طالیی هنر ایران در آستانه ماه محرم 
تن را در میان زمینیان رها کرد، بر ُهمای جان نشست و از 
عالم خاک پَرکشید تا بال در بال مالئک در پیشگاه معبوِد 

ازلی جایگاهی رفیع و مقامی شامخ یابد. آن زنده یاد که با 
زبان شیوای هنر، پای آرمان های انقالب اسالمی ایستاد 
و جلوه هایی از زیبایی دین را به زبان تصویر نشان می داد؛ 
تصویرگر پیشــاهنگ جبهه هنری انقالب و مقاومت و 
جویبار زالل هنر ایران و انقالب بود که در آثارش سراسر 
نبرد تاریکی و روشنایی را بازنمایی می کرد. هنرمندی که 
توش و توان خود را در راه ثبت حقیقت از منظر والیت و 
بیان هنرمندانه آنچه در تاریخ انقالب اسالمی رقم خورده 
بود، صرف کرد و جان های خسته مردمان عصر جدید را 
با هنر دینی و انقالبی آشنا ســاخت. در میدان بود و در 
معرکه، عماروار. سینه سپرکرده انقالب و هنرمندی در 
تراز انقالب اسالمی که در دوران فعالیت درخشان خود 
خدمات و زحمات بسیاری در عرصه ترویج فرهنگ و هنر 
قرآنی کشید و در خلق آثار ماندگار و جاودان همتی وافر 
گماشت. آثار بی بدیلش، برجوشیده از روحیه انقالبی و 
ُملهم از تعالیم قرآن و سرشار از جسارت، نوآوری و زیبایی 
بود. او همواره در قامت یک هنرمند انقالبی و دلسوز، از 
آرمان های انقالب اسالمی و دستاوردهای آن پاسداری 
کرد. استاد صادقی در دوران پیروزی انقالب و دفاع مقدس 
با آثارش در کنار مردم بود و باورها و آرمان های مردم را 
نقش زد و تا آخرین ثانیه های زندگی در کارگاه با صفای 
خویش با حرفه پر مخاطره خود مأنوس بود و لحظه ای از 
ایفای صحیح آن دریغ نورزید. از نقاشی های انقالبی پیش 
از انقالب تا کاریکاتورهای جسورانه اش علیه منافقین 
مسلح در دهه 6۰، تا نقاشی کم نظیرش درباره فلسطین و 
قدس شریف تا تالش مجاهدانه همه این سال های استاد 
در آخرین تابلوی نقاشی کم نظیرش با عنوان »در رسای 
سیمرغ« درباره سردار شــهید سلیمانی، پایمردی این 

هنرمند بزرگ در انعکاس باورهای 
اســالمی و انقالبی در نقاشی قابل 

مشاهده است.«

پیوند نگارگری ایرانی با آرمان انقالب 
محمد مهــدی دادمان، رئیــس حوزه هنری 
درگذشت حبیب اهلل صادقی را تسلیت گفت. در پیام 
تســلیت دادمان آمده اســت: »با اندوه فراوان اســتاد 
حبیب اهلل صادقی از پیشگامان هنر انقالب و از هنرمندان 
نسل اول حوزه هنری چهره در نقاب خاک برد. ایشان 
استادی بود که سنت نگارگری ایرانی را که عمدتا ماهیتی 
بزمی داشت، به آرمان انقالب پیوند زد و نگارگری سیاسی 
و اجتماعی را پدید آورد. شخصیت ذو ابعاد صادقی نه فقط 
به عنوان هنرمند نقاش که به عنوان منتقد، پژوهشگر، 
استاد دانشگاه و مدیر فرهنگی در میدان های مختلف، 
پرچم هنر متعهد را در اهتزاز نگه داشت. استاد صادقی در 
سال های پایانی عمر درگیر معناکاوی مقاومت در میراث 
تمدنی ایران بود که با شهادت سردار عزیز بار دیگر دست 
به قلم مو برد تا در اثری تاریخی ماجرای مقاومت از کاوه 
تا قاسم را به تصویر بکشد؛ دریغ که اجل فرصت مالقات 
با نسخه نهایی این اثر را از همه ما سلب کرد. این فقدان 
تلخ را به خانواده محترم ایشان و همه اهالی و عالقه مندان 
هنر انقالب تســلیت عرض می کنم؛ همچنین حاال که 
در آســتانه ایام عزاداری حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( 
هستیم، برای او که به تأسی از موالیش نمونه پایمردی 
عالمانه و هنرمندانه بر سر عقیده بود، آرزوی سعادت ابدی 
می کنم و از خدای متعال درخواست می کنم در عقبی ما 

را به ایشان ملحق کند، ان شاءاهلل.«

سرمایه ای بی بدیل برای هنر انقالب
عبدالرضا سهرابی، مدیر مرکز هنرهای تجسمی نیز در 
پیامی درگذشت این هنرمند را تسلیت گفت. در بخشی 
از این پیام آمده: »دکتر حبیب اهلل صادقی از پیشگامان 
وارسته هنر انقالب و از هنرمندان صاحب سبک رشته 
نقاشــی بود که از عنفوان انقالب شکوهمند اسالمی تا 
پایان دوران دفاع مقدس و ســال های متمادی پس از 
آن، عمر شریف و پربرکت خود را صرف رشد و اعتالی 
هنر انقالب و تربیت نسل ارزنده ای از هنرمندان متعهد و 
انقالبی ساخت. بدون شک تالش های مجاهدانه و خدمات 
ارزنده این استاد پارسا که سرمایه ای بی بدیل برای هنر 
انقالب اسالمی به شمار می آمد، فراموش ناشدنی و فقدان 
او ثلمه ای عظیم و جبران ناپذیر برای هنر انقالب اسالمی و 
هنرمندان عرصه هنرهای تجسمی خواهد بود. در پایان، 
درگذشــت این هنرمند مخلص و متعهد را به خانواده 
معّزز صادقی، هنرمندان عرصه هنرهای تجســمی و 
تمامی شیفتگان و دلبستگان آن استاد ارجمند تسلیت 
و تعزیت عرض می کنم و از خداوند متعال برای آن فقید 
فرهیخته، رحمت و غفران واسعه و برای عموم سوگواران 

و تعزیت داران، صبر و اجر جزیل مسئلت دارم.«

نمایش 10فیلم عاشورایی در موزه سینما
با فرارســیدن ماه محرم نمایشگاه عکس »ســینما و محرم« در 
موزه سینمای ایران برگزار و همچنین 1۰ فیلم با موضوع عاشورا 
و محرم نیز نمایش داده خواهد شد. نمایش فیلم ها برای عموم 

آزاد و رایگان است.

به گزارش همشهری، به مناسبت فرا رســیدن ماه محرم و ایام 
سوگواری سرور و ساالر شهیدان امام حسین)ع( نمایشگاه عکس 
»سینما و محرم« در موزه سینما برگزار می شود. در این نمایشگاه 
پوســتر و عکس هایی از فیلم های »روز واقعه« ســاخته شهرام 
اسدی، »سفیر« ساخته فریبرز صالح، »افق« و »پرواز در شب« 
ساخته زنده یاد رســول مالقلی پور، »شب دهم« ساخته جمال 
شورجه، »سینه سرخ« ساخته پرویز شیخ طادی، »رستأخیز« 
ساخته احمدرضا درویش، »عصر روز دهم« ساخته مجتبی راعی، 
»کربال جغرافیای یک تاریخ «ســاخته داریوش یاری، »ناسور« 
ساخته کیانوش دالوند، »من و زیبا« ساخته فریدون حسن پور، 
»دلشکسته« ســاخته علی روئین تن، »هیهات« ساخته هادی 
نائیجی، دانش اقباشاوی، روح اهلل حجازی، هادی مقدم دوست، 
»بال های سپید« ساخته مهدی و ناصر هاشمی به نمایش گذاشته 
خواهد شد. این نمایشگاه از اول محرم به مدت یک ماه هر روز از 
ســاعت 1۰ صبح تا ۲۰:۰۰   در محوطه باز موزه سینما پذیرای 
بازدیدکنندگان است. همچنین از اول تا نوزدهم محرم فیلم هایی 
همچون: روز واقعه، هیهات، پرواز در شب، افق، کربال جغرافیای 
یک تاریخ، عصر روز دهم، ناسور، من و زیبا، سینه سرخ، بال های 
سپید نیز به ترتیب هر شب ساعت ۲۰:۰۰ در موزه سینما نمایش 
داده خواهد شد. این فیلم ها توسط فیلمخانه ملی، بنیاد سینمایی 
فارابی، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان، حوزه هنری و سازمان هنری رسانه ای 

اوج برای نمایش در اختیار موزه سینما قرار داده شده است.

سینما تکیه در فارابی 

بنیاد سینمایی فارابی در دهه اول محرم ویژه برنامه »سینما 
تکیه« محفل عاشورایی سینمای ایران را برگزار خواهد کرد.

به گزارش همشــهری، در ویژه برنامه »سینما تکیه« محفل 
عاشورایی سینمای ایران که به مناســبت دهه اول محرم و 
سوگواری سید و ساالر شــهیدان در بنیاد سینمایی فارابی 
برگزار خواهد شد، فیلم های داستانی و مستند »روز واقعه« 
به کارگردانی شهرام اسدی، »شب دهم« به کارگردانی جمال 
شورجه، »به خاطر هانیه« به کارگردانی کیومرث پوراحمد، 
»دست های خالی« به کارگردانی ابوالقاسم طالبی، »عصر روز 
دهم« به کارگردانی مجتبی راعی و مستندهای »اربعین« به 
کارگردانی ناصر تقوایــی و »کربال جغرافیای یک تاریخ« به 

کارگردانی داریوش یاری به نمایش در خواهند آمد.
پرده خوانی، تحلیل فیلمنامه و نشانه شناســی عاشــورا در 
سینمای ایران، تحلیل و بررسی فیلم های منتخب عاشورایی، 
تجلیل از خالقان آثــار و انتقال تجربه ســازندگان فیلم ها 

ازجمله بخش های ویژه برنامه »سینماتکیه« است.
ویژه برنامه »سینما تکیه« از شنبه ۸ تا پنجشنبه 13مردادماه 
از ساعت 17 تا ۲۰ در ساختمان شماره یک بنیاد سینمایی 
فارابی واقع در خیابان جمهوری، خیابان ســی تیر، ســالن 

زنده یاد عباس کیارستمی برگزار می شود.

تجسمی

موسیقی

محرم

اسکورسیزی از اسکار جاماند
»قاتالن ماه کامل« فیلم جدید »مارتین اسکورسیزی« با بازی »لئوناردو دی کاپریو« و »رابرت 

دنیرو« در سال آینده میالدی اکران خواهد شد.
به گزارش ورایتی، فیلم »قاتالن ماه کامل« محصول کمپانی اپل برای رقابت در فصل جوایز 

سینمایی و اسکار امسال حاضر نخواهد بود و قرار است در سال ۲۰۲3 میالدی عرضه شود.
»قاتالن ماه کامل« جدیدترین ساخته »مارتین اسکورسیزی« است. این فیلم براساس کتاب 
پرفروش و غیرداستانی نوشــته »دیوید گرن« ساخته شده و داســتان آن درباره مجموعه 
قتل هایی است که در دهه 1۹۲۰ میالدی در اوکالهاما روی می دهد؛ زمانی که سرخپوستان 
منطقه اوسیج در زیرزمین های خود نفت کشــف کردند و سپس تک به تک کشته شدند و 
با افزایش آمار قتل ها ســازمان تازه تاســیس اف بی آی پرونده را در دســت گرفت و یکی از 

هولناک ترین جنایت های سازمان یافته تاریخ آمریکا افشا شد.
در این فیلم »لئوناردو دی کاپریو« در نقش »ارنست برکهات« بازی می کند که خواهرزاده یک 
دامدار قدرتمند به نام »ویلیام هیل« با نقش آفرینی »رابرت دنیرو« است. »لیلی گلداستون« 

نیز در فیلم در نقش همسر »دی کاپریو« بازی می کند.
» اریک راث« نویسنده برنده اسکار فیلم های »فارســت گامپ« و »مورد عجیب بنجامین 
باتن«که نگارش فیلمنامه اقتباسی »قاتالن ماه کامل« را برعهده داشته پیش تر درباره این 
فیلم گفته بود: اسکورسیزی قصد دارد فیلمی بسازد که احتماال آخرین وسترنی باشد که با این 
سبک و سیاق ساخته می شود و این فیلم شبیه هیچ یک از فیلم هایی نیست که تاکنون دیده ایم.

»اسکورسیزی« به دلیل فرایند سخت تدوین آثارش با تدوینگر دیرینه خود »تلما شون میکر« 
شناخته می شــود. با وجود پایان یافتن فیلمبرداری این فیلم در سپتامبر ۲۰۲1، فیلم ۲۰۰ 
میلیون دالری »قاتالن ماه کامل«به موقع برای این فصل اســکار آماده نخواهد شد و گفته 
می شود اسکورسیزی چشم به نخستین جشنواره بزرگ سال ۲۰۲3 مثل کن، ونیز یا رویداد 

دیگری برای رونمایی فیلمش دارد.

دیوارنگاره عاشورایی در میدان ولیعصر 
امروز از دیوارنگاره عاشورایی در میدان ولیعصر با شعار »نجات 
اهل عالم با حسین)ع( اســت« رونمایی می شود. به گزارش 
همشهری، آیین رونمایی از دیوارنگاره میدان ولیعصر با طرحی 
از حسن  روح االمین و با موضوع واقعه عاشورا )امروز( پنجشنبه 
6 مرداد ماه در میدان حضرت ولیعصر تهران برگزار می شود. 
در این مراسم همچنین از نماهنگ »مســافران خورشید« 
به کارگردانی علی مالقلی پور و شــعرخوانی سیدحمیدرضا 
برقعی رونمایی خواهد شد. این مراسم از ساعت۲1 در میدان 
ولیعصرآغاز خواهد شــد و ذاکران و مداحان اهل بیت)ع( به 
نوحه خوانی می پردازند. دیوارنگاره میدان ولیعصرتوسط خانه 

طراحان انقالب اسالمی تهیه شده است.

حمایت وزیر ارشاد از کنسرت ها
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
با تشکر از وزیر کشور برای 
رفــع مشــکل برگــزاری 
یک کنســرت در اســتان 
خوزســتان گفت: سیاست 
دولت در این حوزه، سیاست 
حمایتی است. محمدمهدی 
اســماعیلی، وزیر فرهنگ 
و ارشــاد اســالمی درباره  
موضع خــود نســبت به 

لغو کنســرت ها در استان خوزســتان، گفت: معاون حقوقی 
وزارت ارشاد و مدیرکل استان خوزستان در این زمینه رسما 
موضع گیری کردند. من از وزیر کشــور هم تشکر می کنم که 
کامال حمایت کردند و بالفاصله اشکال در استان مرتفع شد. وی 
ادامه داد: سیاست دولت در این حوزه، سیاست حمایتی است. 
در همین دوره چند ماهه که کرونا تقریبا کمتر شده است، با 
استقبال وسیع از مراسم های فرهنگی و هنری مواجهیم و مثال 
بیش از صدها مورد اجرا شــده که یک مورد هم دچار اشکال 

شده است.

جزئیات 
مراسم تشییع

مراسم خاکسپاری و تشییع 
پیکر حبیب اهلل صادقی روز شنبه - 

هشتم مرداد ماه - برگزار خواهد شد. پیکر 
حبیب اهلل صادقی روز شنبه ساعت 9:30 از 
ابتدای خیابان مظفر )روبه روی در مؤسسه 
صبای فرهنگستان هنر( تا موزه فلسطین 

تشییع و سپس در قطعه هنرمندان 
بهشت زهرا)س( به خاک سپرده 

خواهد شد.

نامزد های بوکر 2022
فهرست نامزدهای اولیه جایزه معتبر ادبی بوکر اعالم شد. به گزارش گاردین، فهرست بلند 
جایزه ادبی بوکر امسال که هیأت داوران آن را »چالش برانگیز، محرک، شگفت انگیز و غنی« 
توصیف کرده شامل جوان ترین و مسن ترین نویسندگانی است که تاکنون نامزد این جایزه 
شده اند.لیال موتلی که فقط ۲۰سال دارد و آلن گارنر ۸7ساله، در میان 13نویسنده ای هستند 

که در فهرست بلند نامزدهای جایزه امسال قرار دارند. 
نیل مک گرگور، رئیس داوران این فهرســت را شامل آثار داســتانی، تمثیلی، تخیلی، مرموز، 
تامل برانگیز و دلهره آور توصیف کرد.مک گرگور، مورخ فرهنگی و نویســنده، شهیدا باری، استاد 
دانشگاه، هلن کاستور، مورخ، ام جان هریسون، نویسنده و منتقد و آلن مابانکو، رمان نویس و شاعر 
داوران جایزه ادبی بوکر امسال هستند که 13نامزد اولیه این جایزه را از میان 16۹ اثر انتخاب کردند.

فهرست نامزدهای اولیه جایزه بوکر۲۰۲۲ از این قرار است:
 »شکوه« نوشته نوویولت بوالوایو  »اعتماد« نوشته هرنان دیاز
 »درختان« نوشته پرسیوال اِورت  »باجه« نوشته کارن جوی فاولر
 »تریکل واکر« نوشته لن گارنر  »هفت قمر ماالی آلمیدا« نوشته شاهان کاروناتیالکا

 »چیزهای کوچک مانند این« نوشته کلر کیگان
 »مطالعه موردی« نوشته گریمه بورنت  »مستعمره« نوشته آدری مگی
 »نقشه  بدن های دیدنی ما« نوشته مدی مورتیمر  »شب گردی« نوشته لیال موتلی
 »پس از سافو« نوشته سلبی لین شوارتز  »اوه ویلیام!« نوشته الیزابت استراوت

فهرست نامزدهای نهایی بوکر شامل 6کتاب در تاریخ 6سپتامبر )15شهریور( و برنده نهایی 
نیز در 17اکتبر )۲5مهر( اعالم می شود.

جایزه »بوکر« که اولین بار در سال1۹6۹ برگزار شد، ویژه همه آثار نوشته شده از سراسر جهان 
به زبان انگلیسی است که در بریتانیا و ایرلند منتشر شده باشند. سال گذشته دیمون گالگوت 

برای نگارش رمان »عهد« برنده این جایزه  ادبی شد. 

حضرت آیت اهلل خامنه ای درگذشت هنرمند برجسته و انقالبی مرحوم حبیب اهلل صادقی را 
تسلیت گفتند.

متن پیام تسلیت رهبرمعظم  انقالب به این شرح است:»درگذشت هنرمند برجسته و انقالبی 
جناب آقای حبیب اهلل صادقی رحمت اهلل علیه را به هنرمندان و همکاران و دوستان و بویژه به 
خانواده مکّرم ایشان تسلیت عرض می کنم و رحمت و مغفرت الهی را برای وی مسئلت می کنم.«                                               
سید علی خامنه ای/ 5 مرداد 14۰1

پیام

هجرت یک قلب عاشق
حبیب اهلل صادقی، نقاش عاشورایی و انقالب اسالمی، درگذشت



پنجشنبه 6 مرداد 61401
 شماره  8554

اظهارات عجیب نگهبانی که سارق موزه شد 

جلوی کشت برنج در لرستان را بگیرند
با توجه به کمبود آب و تأکید مسئوالن سازمان جهادکشاورزی 
در خصوص مدیریت آب و ضرورت جلوگیری از کشــت برنج 
متأسفانه در استان لرستان همچنان شاهد کشت وسیع برنج 
با آب چاه در شهرستان های استان هستیم. لطفاً مدیریت شود.

حسینی از خرم آباد 

نصب سرعت گیر در خیابان چاووشی ضروری است
خیابان شــهید چاووشــی واقع در محله دریان نو، منطقه ۲ به 
دلیل عریض و خلوت بودن، شــب ها پاتوقی برای خودروها و 
موتورسیکلت های جوانانی شده است که برای حرکات نمایشی 
و مســابقات دوره گرفته و موجب آزار و اذیت اهالی شــده اند. 
بارها درخصوص برخــورد با این قبیل حرکات از شــهرداری 
منطقه۲تقاضا کرده ایم اما تاکنون فایده نداشته است. حداقل 
برای جلوگیری از حوادث ناگوار در این خیابان سرعت گیر نصب 

کنند تا حوادثی مانند آنچه چند وقت قبل رخ داد، پیش نیاید.
 به نمایندگی از اهالی

کوچه ما در میهم سفلی از 18سال قبل تاریک است
۱۸سال است در یکی از کوچه های روستای میهم سفلی از توابع 
بخش چهاردولی شهرستان قروه در استان کردستان چندین 
خانواده در یک کوچه ۸متری تاریک زندگی می کنیم. این کوچه 
فاقد روشنایی معابر اســت و اداره برق قروه هم بارها مراجعه و 
پیگیری ما را پاسخ نداده اســت و عنوان می کنند نصب چراغ 
روشنایی در این کوچه مقرون به صرفه نیست و تنها درصورتی در 
کوچه ای چراغ نصب می کنند که چراغ های متعددی نیاز باشد. 
آیا این عادالنه است که کوچه ای که دارای چند واحد مسکونی 
است و به دلیل قرار گرفتن در حاشیه کوه، مسیر عبور حیوانات 
وحشی مانند گرگ و سگ های ولگرد اســت و خطر حمله به 

کودکان و سایر اهالی در آن هست، در تاریکی بماند.
نصراللهی از قروه 

درختان بلوار بخشنده در عبدل آباد خشکیده اند
اکثر درختان بلوار بخشنده در عبدل آباد تهران به علت هرس نشدن 
و نداشتن چاله های آبخوری به طور کامل خشکیده یا در حال کامل 
خشک شدن هستند. برای این درختان چه اوقاتی که صرف نشد 
و چه نیروهایی که با جان و دل کار نکردند و چه هزینه هایی که از 
بیت المال نشد، ولی با نهایت ابراز تأسف با کوتاهی و سهل انگاری، 
بخش زیادی از آنها از بین رفته اســت. بی شک مقصر این وضع 
کارگران یا فالن کارمند شهرداری نیستند بلکه مقصر اصلی افرادی 
هستند که درتدوین و اجرایی کردن رسیدگی صحیح به فضای 

سبز مدام کوتاهی کرده اند.
پاک طینت از تهران 

اتوبوس های بی آرتی ظرفیت مسافری را در مقصد تکمیل نکنند
اتوبوس های چهارراه پارک وی- راه آهن به خصوص در ســاعات 
ابتدایی صبح و عصرها در مبدا حرکت، آنچنــان اتوبوس را پر از 
مسافر می کنند که جای نفس کشیدن نیست و درها به سختی بسته 
می شود. این در حالی است که در همه ایستگاه های مسیر مسافران 
جدیدی به این مسافران افزوده می شود. در نتیجه در تمام مدت 
مسیر نفس به نفس یکدیگر مسافر ایستاده است. حاال داستان های 

کرونا و نبود اکسیژن و خرابی تهویه و... هم موضوعی دیگر است.
دشتی از تهران 

سهمیه آرد نانوایی های چرداول کافی نیست
اغلب نانوایی شهرستان چرداول سهمیه زیر ۲00کیسه آرد در  
ماه دارند که جدای نیاز مردم به دلیل میزان درآمد از این مقدار 
مواداولیه، چرخ آنها نمی چرخد. به همین دلیل اغلب به تخلف 
در فروش آرد، کاستن از ساعت کاری، پخت نامناسب و تعطیلی 
خودسرانه اقدام کرده اند و گویا این موضوع طبیعی و رایج شده 
اســت. اکثر آنها نیز عنوان می کنند که قدیمی و فرسوده بودن 
دستگاه ها، مســتأجر بودن اکثر نانوایی ها و نداشتن نقدینگی 
کافی باعث این جریانات اســت. جا دارد این موضوع به صورت 

ویژه توسط مسئوالن بررسی شود.
نوری از چردوال ایالم

بر فروش اغذیه و بستنی روی چرخ نظارت شود
از مســئوالن محترم بهداشت و شــهرداری منطقه۱۹ تقاضا 
می شــود بر فروشــندگان فالوده و اغذیه روی چــرخ در کنار 
پارک افرا واقع دراول اتوبان تهران قــم نظارت کنند. برخی از 
فروشندگان با آب چاه موجود در پارک سالمتی مردم رابه خطر 

می اندازند و دکه نگهبانی نیز با آنان برخوردی نمی کند.
احمدی از تهران

جنگل های فتاتو در خمام منطقه گردشگری شوند
جنگل های فتاتو، یکی از نقاط دیدنی و ناب شمال کشور است که 
تاکنون سرمایه گذاری در آن صورت نگرفته است درحالی که این 
جنگل ها به عنوان میراث معنوی به ثبت رسیده اند. شهرستان 
خمام عالوه بر نزدیکی به منطقه آزاد انزلی دارای مواهبی چون 
ســاحل، جنگل و تاالب است و الزم اســت در راستای توسعه 

اشتغال از این ظرفیت ها به نحو مطلوب استفاده شود.
ملیحی از خمام 

نانوایان سودجو در اصفهان اعمال قانون شوند
با تمام کوششــی که دولت برای کنترل وضعیت ارائه و قیمت 
نان در کشور انجام می دهد، متأسفانه بعضی از نانوایان سودجو 
و بی انصاف در اصفهان، با عرضه نان بی کیفیــت، وزن و اندازه 
نان را به طرز محسوسی کم و کوچک تر و سبک تر کرده اند که 
قابل رسیدگی با بازرسی های نامحسوس و مکرر و اعالم شماره 

تلفنی جهت رسیدگی به شکایات مردمی است.
محمود بلیغیان  از اصفهان 

چرا فروشگاه سپه در تقاطع فاطمی- کارگر تعطیل شد
یک فروشــگاه ســپه در تقاطع کارگرشــمالی و فاطمی بیش 
از 40ســال دایر بــود و به تازگی تعطیل شــده اســت. وقتی 
فروشگاه های قدیمی و بزرگ را تعطیل می کنند حداقل با نصب 

یک بنر علت آن را به مردم توضیح دهند.
کریمایی از تهران

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

2بار ناکامی دزدان مسلح در
 سرقت از طالفروشی

سارقان مسلح از غرب ایران راهی تهران شدند تا از یک طالفروشی 
سرقت کنند اما سیستم امنیتی دودزا مانع دستبردشان شد. آنها 
فرار کردند تا این بار به یک طالفروشی در قم دستبرد بزنند؛ غافل 

از اینکه پلیس در کمین آنهاست.
به گزارش همشهری، حدود ساعت ۱۸:50بیست و پنجم تیرماه 
۲مرد و یک زن درحالی که ماسک به صورت داشتند به مقابل یک 
طالفروشی در محله باغ فیض تهران رفتند. مرد طالفروش تنها بود 
و آنها که وانمود می  کردند مشتری هستند وارد مغازه شدند و به 
محض ورود یکی از مردان سالح کلتش را از زیر پیراهنش بیرون 
کشید و به سمت طالفروش گرفت. همزمان زن جوانی که همراه 
دزدان بود، یک کوله پشتی روی پیشــخوان گذاشت و با تهدید 
از صاحب مغازه خواســت هرچه طال داخل ویترین است، درون 
کوله پشتی او بریزد. مرد طالفروش در آن لحظه خونسردی خود را 
حفظ کرد و با زیرکی و بی آنکه سارقان مسلح متوجه شوند، دکمه  
سیستم امنیتی طالفروشی را فشار داد. همزمان صدای آژیر خطر 
به هوا بلند شد و دود غلیظی مغازه را پر کرد. سارقان با دیدن این 
صحنه به وحشت افتادند. یکی از آنها فریاد زد که »االن مغازه آتش 
می گیرد« و پس از آن با همدســتانش، بی آنکه موفق به سرقت 
شوند، از مغازه خارج شدند و ســوار بر سمندی که مقابل مغازه 
پارک بود و مرد جوانی پشت فرمان آن نشسته بود، فرار کردند. 
دقایقی بعد وقتی ماجرای ســرقت به پلیس گزارش شد، تیمی 
از کارآگاهان آگاهی تهران راهی محل حادثه شدند و با بررسی 
دوربین های مداربسته معلوم شد پالکی که روی خودروی سمند 
نصب بود، سرقتی است . سارقان مسلح تالش کرده بودند که هیچ 

سرنخی از خودشان به جا نگذارند.

ردزنی دزدان در غرب کشور 
هرچند سارقان مسلح بی آنکه ســرقتی مرتکب شوند گریخته 
بودند اما کارآگاهان آگاهی تحقیقات گسترده ای را برای شناسایی 
آنها آغاز کردند. چرا که احتمال داشت آنها به زودی نقشه سرقت 
دیگری را عملی کنند. بررسی های تیم تحقیق چند روز بعد نتیجه 
داد و آنها موفق شدند سارقان مسلح را شناسایی کنند. تحقیقات 
نشان می داد که آنها بعد از ناکامی در سرقت با همان سمندی که 
در اختیار داشتند به یکی از شهرهای غربی کشور گریخته و در 

آنجا مخفی شده اند.

نقشه دوم
ماموران اعضای این باند را کامال زیرنظر داشتند. تحقیقات نشان 
می داد که آنها بعد از فرار به غرب کشور در خانه یکی از دوستانشان 
مخفی شده اند و در حال برنامه ریزی برای سرقتی دیگر هستند. 
سارقان مسلح بی اطالع از اینکه پلیس آنها را زیرنظر دارد، منتظر 
ماندند تا چند روزی از سرقت ناکامشان در تهران بگذرد و پس از 
آن سوار سمندشان شدند و این بار مسیر قم را در پیش گرفتند. 
آنها که پایتخت را برای خود خطرناک می دیدند، نقشه کشیده 
بودند که به یک طالفروشی دستبرد بزنند و گروهی که برای این 
سرقت تشکیل شده بود، متشکل از 4مرد جوان بود. سارقان مسلح 
وقتی به قم رسیدند راهی یکی از مکان های عمومی شدند تا در 
آنجا استراحت کنند. قرار بود عصر همان روز نقشه ای که داشتند 
عملی شود اما خبر نداشتند که همزمان با ورود آنها به قم، تیمی از 
کارآگاهان پلیس آگاهی تهران نیز راهی این شهر شده اند تا آنها 
را سر بزنگاه دستگیر کنند. به این ترتیب وقتی دزدان همچنان 
در حال استراحت بودند، تحت محاصره پلیس قرار گرفتند و در 
یک عملیات ضربتی هر 4 نفر آنها دستگیر شدند. به گفته سرهنگ 
علی ولیپور گودرزی، رئیس پلیس آگاهی تهران با کشــف یک 
قبضه کلت کمری از متهمان، آنها بــه اداره یکم پلیس آگاهی 
تهران منتقل شدند. تحقیقات تکمیلی برای کشف سایر جرایم 

احتمالی آنها ادامه دارد.

6 قرباني در تصادف پراید و کامیون
تصادف رخ به رخ پراید و کامیون در اصفهان، حادثه تلخي را رقم 

زد و جان 6 سرنشین پراید را گرفت.
به گزارش همشــهري، این حادثه عصر روز سه شــنبه در گردنه 
مالاحمد، واقع در محور نایین به اصفهــان اتفاق افتاد و در جریان 
آن یک دستگاه پراید که6 سرنشــین داشت به صورت رخ به رخ با 
کامیوني که در مســیر روبه رو در حرکت بود برخورد کرد. عباس 
عابدی، سخنگوی اورژانس و فوریت های پزشکی استان اصفهان در 
این باره گفت: به دنبال وقوع این حادثه 3 واحد امدادی اورژانس و 
یک تیم هالل احمر برای امدادرسانی به محل حادثه اعزام شدند 
که در این حادثه هر 6 نفر سرنشین پراید که شامل مردي 50 ساله 
به عنوان راننده، زني 40 ساله و 4 کودک ۲،7، ۱۲ و ۱5 ساله بودند 
جانشان را از دست دادند.  در همین حال سرهنگ اصغر زارع، رئیس 
پلیس راه استان اصفهان درباره علت وقوع این حادثه تلخ گفت: علت 
وقوع تصادف در محور نائین – اصفهان انحراف خودروی پراید به 
محور مخالف بوده است. وی ادامه داد:  در بررسی های صورت گرفته، 
علت وقوع این حادثه انحراف به چپ و ورود ســواری پراید به باند 
مخالف بوده است که به جان باختن همه سرنشینان پراید منجر شد. 

سقوط آسانسور، 3 قرباني گرفت
سقوط یک دستگاه آسانسور در ساختماني در حال ساخت، جان 
3 کارگر را گرفت.  به گزارش همشهري، این حادثه در ساختماني 
در حال ساخت در خیابان والفجر )صمدو( بندرعباس اتفاق افتاد. 
ماجرا از این قرار بود که 3 نفر براي پایین آمدن از ساختمان، سوار 
آسانسور کارگاهي شدند اما این آسانسور به دلیل نداشتن ایمنی 
و نقص فني ســقوط کرد. در جریان این حادثه هر 3 نفر شامل: 
مهندس ناظر پروژه، دانشجوی رشته عمران که در حال کارورزی 

بود و جوشکار پروژه جان خود را از دست دادند.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه

گزارش
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پسر4ساله فرشته نجات بیماران نیازمند شد
زنی که پیش از این 3پسرش را 
در حوادث مختلفی از دست داده 
است؛ وقتی پســر 4ساله اش در 
حادثه ای تلخ در استخر غرق شد، اعضای بدن او را 

به بیماران نیازمند اهدا کرد.
به گزارش همشهری، این زن که همراه فرزندانش 
زندگی می کند از مدتی قبل همراه آنها به عنوان 
ســرایدار در باغی واقع در صفادشت کرج زندگی 
می کرد. شــوهرش از مدتها قبل از او جدا و دچار 
سرنوشت نامعلومی شــده بود و در این شرایط او 
همراه با ۲ دختر و ۲ پسرش در این باغ ساکن بود.

چند روز قبل درحالی که پسر بزرگ خانواده برای 
خرید بیرون رفته بود و مادر آشپزی می کرد پسر 
4ساله خانواده به نام علیرضا و خواهر خردسالش 
در باغ مشغول بازی شــدند. آنها کنار استخری 
که آنجا بود بازی می کردنــد که یک لحظه مادر 
دختربچه را صدا کرد تا کمکش کند. در این شرایط 

بود که علیرضا در باغ تنها ماند.
چند دقیقه گذشت تا اینکه دختر کوچولو دوباره 
به باغ برگشت اما برادرش آنجا نبود. او دوباره سراغ 
مادرش رفت و گفت علیرضا در باغ نیســت. مادر 
ابتدا به گمان اینکه پســرش در گوشه ای از باغ 
مشغول بازی شــده، به حرف دختربچه اهمیتی 
نداد اما ناگهان دلشوره عجیبی به جانش افتاد و 
دوان دوان خودش را به باغ رساند. او هیچ اثری از 
علیرضا پیدا نکرد تا اینکه وقتی به نزدیکی استخر 
رسید دمپایی های پسرش را در آنجا دید. وقتی او 
کمی جلو رفت، یکی از هولناک ترین صحنه های 
زندگی اش را به چشم دید. پسر 4ساله بی حرکت 
داخل اســتخر افتاده و روی آب بــود. او با عجله 
پسربچه را از آب بیرون کشــید و با داد و فریاد از 
همسایه ها کمک خواســت. وی همزمان با پسر 
بزرگترش تمــاس گرفت و از او خواســت زودتر 

خودش را به خانه برســاند. آنها چند دقیقه بعد 
پســربچه را به مرکز درمانی منتقل کردند اما در 
همان معاینه های اولیه معلوم شــد که کار از کار 

گذشته و علیرضا دچار مرگ مغزی شده است.

چهارمین مصیبت
باور آنچه اتفاق افتاده بــرای اعضای این خانواده، 
به خصوص مادر سخت بود. وقتی او در بیمارستان 
بود ناخودآگاه به یاد 3داغ بزرگی که پیش از این در 
زندگی اش دیده بود افتاد. نخستین مصیبت چند 
سال قبل، زمانی اتفاق افتاد که پسر ۱۸ساله اش 
به نام جواد در جریان تصادف با یک خودروی پژو 
جانش را از دست داد. مدتی بعد حادثه دیگری او 
را باز هم عزادار کرد. درحالی که ۲ پسر دیگر این 
زن به نام های عباس و روح اهلل سوار موتورسیکلت 
بودند تصادف کردنــد و با وجود انتقــال آنها به 
بیمارستان جان شان را از دست دادند تا این زن در 
مدت کوتاهی 3پسرش را از دست دهد. حاال اما با 
مرگ علیرضا او برای چهارمین مرتبه داغدار شده 

بود و این بار باید تصمیم مهمی می گرفت.

تصمیم بزرگ
اعضای تیم فراهم آوری اعضــای پیوندی که از 
مرگ مغزی علیرضا مطمئن شده بودند با مادرش 
صحبت کردند تا او را برای اهدای اعضای بدنش به 
بیماران نیازمند راضی کننــد. او بی تابی می کرد 
و حال خوبی نداشــت. با اینکه فرزندانش راضی 
به ایــن کار بودند اما مادر حاضر بــه امضا کردن 

رضایتنامه نمی شد.
هاشم، پسر ۲0ساله این خانواده درباره این تصمیم 
بزرگ به همشهری می گوید: مادرم حق داشت. 
این چهارمین فرزندی بود که از دست می داد و به 
لحاظ روحی در شرایط سختی قرار داشت. چند 

سال قبل 3برادرم در ۲ حادثه جداگانه جان شان 
را از دست داده بودند و حاال برای او از دست دادن 
علیرضا نیز سخت بود. او ادامه می دهد: وقتی ما 
اوضاع مادرمان را دیدیم او را تنها گذاشــتیم تا 
خودش تصمیم بگیرد. او یک ســاعت تنها بود تا 
اینکه سرانجام گفت: حاضر اســت اعضای بدن 
علیرضا اهدا شود. مادرم گفت قسمت ما این بوده 
و راضی به رضای خدا هستم. اگر با این کار بشود 
چند بیمار را نجات داد و دل خانواده های شان را 
شــاد کرد حتما این کار را انجام می دهم و همان 

موقع رضایتنامه را امضا کرد.
برادر این بیمار مرگ مغــزی در ادامه می گوید: 
بعد از انجام کارهای قانونــی، پیکر برادرم از کرج 
به بیمارستان سینا منتقل شد و در آنجا کلیه ها 
و کبد او جداسازی شد تا به بیماران نیازمند اهدا 
شود. حاال با اینکه فوت برادر ما را عزادار کرده اما 
خوشحالیم که چند بیمار نیازمند از مرگ نجات 

پیدا کرده اند.

داخلی

درگیری زن و شوهری
 جنایت آفرید

درگیری زن و شوهری معتاد با یکدیگر پایان تلخی 
داشت و به قتل زن به دست شوهرش منجر شد.

به گزارش همشهری، چند روز قبل مأموران گشت 
کالنتری ۱۹باغســتان در اطراف بیمارستان البرز 
کرج جسد زنی را کشــف کردند که بر اثر ضربات 
شدید و بریدگی های ناشــی از برخورد جسم تیز 
جانش را از دست داده بود. شــواهد نشان می داد 
که او در مکان دیگری به قتل رسیده و جسدش به 
اطراف بیمارستان منتقل شده است. در این شرایط 

تحقیقات برای رازگشایی از قتل او آغاز شد.
کارآگاهان پلیس پس از شناســایی هویت مقتول 
به تحقیق درباره زندگی خصوصی اش پرداختند و 
پی بردند که او پس از جدایی از همسر اولش با مرد 
دیگری ازدواج کرده که این مرد پس از کشف جسد 
یکباره ناپدید شده است. این موضوع احتمال دست 
داشــتن او در این جنایت را تقویت می کرد. به این 
ترتیب در شرایطی که نام وی به عنوان تنها مظنون 
پرونده مطرح شــده بود مأموران موفق شدند او را 

که در حاشیه شهر مخفی شده بود دستگیر کنند.
متهم وقتی تحــت بازجویی قــرار گرفت به قتل 
همسرش اعتراف کرد و گفت: من و همسرم هر دو 
به مواد مخدر اعتیاد داشــتیم و روز حادثه به دلیل 
مشکالت شخصی با یکدیگر درگیر شدیم و او با چاقو 
به سوی من حمله کرد و من هم از خودم دفاع کردم 
که او مجروح شد و من هم او را به اطراف بیمارستان 
البرز رساندم تا توسط مردم به مرکز درمانی منتقل 

شود و خودم فرار کردم.
ســرهنگ محمد نادربیگی، رئیس پلیس آگاهی 
استان البرز با اعالم این خبر گفت:  هم اکنون متهم 
در بازداشت به سر می برد و تحقیقات تکمیلی در 

این باره ادامه دارد.

دزد عجیب موزه
یکی از متهمانی که در تازه ترین طرح رعد پایتخت دستگیر شده، مردی جوان است که 
خبر دستگیری او روز گذشته در همشهری منتشر شــد. او سال گذشته به موزه ای در 
همدان دستبرد زده و چند قطعه اشیای عتیقه سرقت کرده بود و وقتی به تهران آمده که 
آنها را بفروشد دستگیر شده بود. مرد جوان معتاد به شیشه و گل است و در گفت وگو با 
همشهری حرف های عجیبی می زند. می گوید لیسانس مکانیک دارد و مستند ساز است 

و برای فروش عتیقه های سرقتی مشتری اروپایی داشته است.

چطور یک نگهبان توانست از موزه سرقت کند؟
موزه ای که من به آن دستبرد زدم، مخزن میراث فرهنگی بود. خودم نگهبان بودم و یک 
روز برای سرکشی به اتاقی رفتم که عتیقه ها در آن نگه داری می شدند. چون مسئول آنجا 
کرونا گرفته و در خانه اش قرنطینه شده بود. وقتی وارد اتاق شدم، چشمم به یک مجسمه 
کوچک مهر و ماه افتاد که متعلق به دوره هخامنشیان بود و ظاهرا ارزش زیادی داشت. 
همان موقع فکر سرقت عتیقه ها به ذهنم رسید. البته از میراث فرهنگی هم کینه به دل 

داشتم و همین انگیزه ای شد برای سرقت و ضربه زدن به این سازمان.
چرا کینه داشتی؟

چون من کار مستند ســازی  برای میراث فرهنگی انجام داده بودم. طالهای همسرم را 
فروخته و خرج این مستند کردم، اما پولی دریافت نکردم.

یعنی نگهبانی بودی که مستندسازی هم می کردی؟
بله. من لیســانس مکانیک دارم و ... )در همین هنگام افسر پرونده رو به ما 
می کند و می گوید که سارق معتاد به شیشــه و گل است و حرف های عجیب 

زیادی می زند.(
از سرقت ها می گفتی. اموال را چطور سرقت می کردی؟

من نگهبان سازمان بودم و نیمه های شب توانستم چند قطعه عتیقه را سرقت 
کنم. مانند ظرف خسرو پرویز، وسیله شکار یکی از پادشاهان دوره هخامنشی، 
دستبند داریوش، مجسمه و سکه های دوره ساسانیان و ایالمیان و ... بعد از 
سرقت راهی پایتخت شدم و در جست و جوی یک خریدار منصف و 
خوب بودم. عتیقه ها هم همیشه همراهم بود و به دنبال مشتری خوب 
بودم چون هرکسی که پای معامله می آمد قصد داشت سرم را کاله 
بگذارد و عتیقه ها را مفت از چنگم در بیاورد؛ به اصطالح می خواست 
بز خری کند؛ به عنوان مثال یکی از عتیقه ها حدود 90میلیارد تومان 
ارزش داشت، اما خریداران، مبلغی پایین تر از مبلغ اصلی پیشنهاد 

می دادند که من حاضر نمی شدم وارد معامله با آنها شوم.
خریدار خارجی هم داشتی؟

چند نفر که اروپایی و به  نظرم تاجر بودند قصد داشتند جیوه سرخ 
از من بخرند. ارزش خیلی زیادی داشــت و می گویند که از آن در 
ساخت بمب هسته ای استفاده می شــود. اما آنها می خواستند با 

قیمت خیلی پایینی از من بخرند که من حاضر نشدم آن را بفروشم.
چطور دستگیر شدی؟

همه عتیقه ها را داخل کیف کوله پشتی قرار داده و داخل ماشینم در 
حوالی مهرآباد بودم که پلیس دستگیرم کرد.

سابقه داری؟
نه تا به حال به زندان نرفته ام.

اما افســر پرونده ات می گوید که سوابق زیادی 
داری و به خاطر اعتیاد از ســازمان میراث فرهنگی همدان 

اخراج شدی؟
متهم حرفی نمی زند.

اعتیاد داری؟
نه. فقط گاهی تریاک می کشم. البته گاهی هم گل و شیشه. من 

تحصیلکرده ام و لیسانس مکانیک دارم! 
در همین لحظه افسر پرونده که کنارش ایستاده می گوید: 

این مرد دیپلم هم ندارد.

 سارقی که هیپنوتیزم می کرد
 مجرم سابقه دار بارها به اتهام جرایم مختلف زندان را تجربه کرده و به 
جای آنکه درس عبرت بگیرد،  هر بار پس از آزادی دست به خالف تازه ای 
زده است. او آخرین بار 20روز قبل، از زندان آزاد شد و نقشه کشید تا با 
شگردی تازه دست به سرقت از رانندگان کامیون بزند. او در گفت وگو با 

همشهری جزئیات سرقت های سریالی اش را بازگو کرد.

چطور راننده کامیون ها را فریب می دادی؟
ابتدا خانه ای برای یک یا دو روز با مدارک جعلی اجاره می کردم. سپس 
با باربری ها تماس می گرفتم و به بهانه اسباب کشی درخواست راننده 
می کردم. البته می گفتم فقط راننده کامیون بفرســتید چون خودم 
کارگر دارم که وســایلم را جابه جا کنند. وقتی راننده می رسید و وارد 
خانه می شد به او آبمیوه یا چای و یا نسکافه تعارف می کردم و می گفتم 
صبر کند تا کارگرها برســند. از قبل هم داخل نوشیدنی ها، قرص های 
خواب آور حل کرده بودم که آنها پس از نوشیدن آبمیوه یا چای مسموم 
دچار خواب آلودگی می شــدند. غول مرحله آخر که مهم ترین بخش 
نقشه ام محسوب می شد، گرفتن رمز کارت های آنها بود. پس از آنکه رمز 

را می گرفتم حسابشان را خالی می کردم.
چطور رمزکارت ها را از طعمه هایت می گرفتی؟

گفتم که سخت ترین قســمت ماجرا همین بود. وقتی طعمه ام دچار 
سرگیجه و خواب آلودگی می شد با روش های مخصوص او را هیپنوتیزم 
می کردم و چنانچه فرد در آن حالت قرار می گرفت هر ســؤالی را که 
می پرسیدم، پاسخ می داد. به محض اینکه او را هیپنوتیزم می کردم رمز 

را می پرسیدم و بعد به راحتی حسابش را خالی می کردم.
کامیون ها را هم سرقت می کردی؟

نه. پس از آنکه راننده از هوش می رفت و من حسابش را خالی می کردم،  او 
را به داخل ماشین خودش انتقال می دادم و فرار می کردم.

در این هوای گرم، چطور راننده ها را بیهوش رها می کردی، 
نمی ترسیدی بالیی بر سرشان بیاید؟

شیشه های ماشین ها را پایین می آوردم و معموال کامیون ها را در نزدیکی 
کالنتری یا بیمارستان ها رها می کردم تا رهگذران و یا پلیس متوجه آنها 

شوند و برایشان حادثه مرگباری رخ ندهد.
راننده ها پول زیادی در حسابشان داشتند؟

بله. گاها بین 20تا 30میلیون تومان پول در حسابشــان بود. خودم 
هم قبال راننده کامیون بودم، وضع مالی خیلی خوبی داشتم، اما مواد 

مخدر زندگیم را نابود کرد.
به همین دلیل بود که راننده 

کامیون ها را طعمه قرار دادی؟
من در زندان از یکی از زندانیان شیوه 
هیپنوتیزم را یاد گرفتــه بودم و او 
پیشنهاد داد تا پس از آزادی،  راننده 
کامیون ها را بیهوش کرده و دست به 
سرقت اموال آنها بزنم. چون خودم 

قبال راننده  بودم، به راحتی از پس این 
کار برمی آمدم.

چند فقره سابقه داری؟
تا به حال 16بار به زنــدان افتاده ام و 

به خاطر همین موضوع همسرم از من جدا 
شــد و بچه هایم را با خودش برد. طوری 
که خودم هم خجالت می کشم بچه هایم 
را ببینم. با این وضعیتی که دارم می دانم 
آنها هم هرگز دلشان نمی خواهد یک پدر 

مجرم و سابقه دار داشته باشند.

 دام داروساز قالبی 
موهایــش را بلند می کرد،  لباس هــای مارک دار 
می پوشید و خودش را دکترداروساز جا می زد تا با 
فریب دختران جوان  و بازی در نقش خواستگار، 

دست به سرقت طالیی بزند.

چطــور دختــران را به دام 
می انداختی؟

من یک بالگــرم و فالوئرهای زیادی دارم. 
داخل پیجم در اینستاگرام به دروغ خودم 
را دکتر دارو ساز معرفی می کردم 
و دختران جــوان را در فضای 
مجازی به دام می انداختم تا 
به بهانه خواستگاری دست 
به سرقت طال و جواهراتشان 

بزنم.
آنهــا چه  به 
می گفتــی کــه فریبت را 

می خوردند؟
اول دخترانی را شناســایی 
می کردم که خانــواده پولداری 
داشــتند. به آنها ابــراز عالقه 
می کــردم و بعــد پیشــنهاد 
ازدواج مــی دادم. پس از چندبار 
رفت وآمد و جلب اعتمادشــان 
ماجرای سرمایه گذاری در زمینه 
دارو را مطرح می کــردم و از آنها 
می خواستم طالهایشــان را در 
اختیارم قرار دهنــد تا در زمینه 
خرید و واردات دارو سرمایه گذاری 
کنند. بعد اغفالشان می کردم که 
خانواده هایشان را بیهوش کرده 
و طالهای آنها را ســرقت کنند. 
دختران هم بــه راحتی فریب 
می خوردنــد و داخل غذا و یا 

نوشیدنی های پدر و مادرشان قرص های خواب آور 
حل می کردند و وقتی آنها بیهوش می شدند دست 

به سرقت طال و جواهرات و ارز می زدند.
بعد طالها را تحویل تو می دادند؟ 

 همه اینها نقشه ای بود برای تصاحب طال و جواهرات 
خانواده های آنها. خب، معلوم اســت که طالها را 

می گرفتم و بعد فراری می شدم.
چطور بــاور می کردند که پزشــک 

هستی؟
من از کودکی عاشــق رشته پزشــکی بودم. دلم 
می خواست درس بخوانم و دکتر شوم، اما شرایط 
خانوادگی بدی داشتم. پدرم به جرم حمل مواد مخدر 
به زندان افتاد و مادرم از او جدا شد. به همین دلیل 
نتوانستم به آرزویم برسم و وارد دانشگاه شوم، اما 
هربار وقت آزاد گیر می آوردم در زمینه پزشکی، 
کتاب می خواندم و مطالعات زیــادی در این علم 

داشتم.
وقتی از دختران می خواستی سرقت 

کنند،  آنها به تو مشکوک نمی شدند؟
نه. خیلی خوب نقــش بازی می کــردم و چون 
خوش تیپ بــودم! آنها به راحتی بــه من اعتماد 
می کردند. من اهل تهران نیستم و هربار برای اغفال 
طعمه تازه از شهرستان راهی پایتخت می شدم. به 
دخترانی که فریبم را خورده بودند، وعده رسیدن  
به سود کالن می دادم. به آنها می گفتم که دارو در 
حال گران شدن است و با ســرمایه گذاری در این 
زمینه می توانند یک شــبه پولدار شوند و نه تنها 
همه طالهای خانواده شان را پس بدهند، که کلی 

هم سود کنند. 
خانواده هایشــان متوجه ســرقت 

نمی شدند؟
نمی دانم، من بعد از سرقت طالها فراری می شدم. 
اما قبل از ســرقت به آنها اطمینــان می دادم که 
خانواده هایشان متوجه سرقت نخواهند شد چون 
ظرف چند روز پول کالنی به دستشان می رسد و 

طالهای سرقتی را برمی گردانند.

گفت و گو۱

پنجاه و هشتمین مرحله از طرح رعد که با تالش پلیس پیشگیری پایتخت از چند روز قبل 
آغاز شده بود با دستگیری 857مجرم پایان یافت. بیشتر مجرمان دستگیر شده در زمینه 
سرقت، زورگیری و کیف قاپی فعالیت داشتند و در میان آنها نگهبان موزه ای در همدان که 
دست به سرقت از آنجا زده بود، دکتر داروساز قالبی و سارقی که راننده کامیون ها را بیهوش می کرد، به 
چشم می خورند. به گزارش همشهری، سردار حسین رحیمی، فرمانده انتظامی پایتخت، روز گذشته در 
جمع خبرنگاران درباره دستاوردهای این طرح گفت: در این مرحله از طرح رعد 297حکم قضایی به اجرا 
گذاشته و 857سارق، زورگیر، مالخر و کیف قاپ دستگیر شدند. وی با اشاره به اینکه برخی از این افراد 
باندی عمل می کردند، گفت: در این طرح 25 باند سرقت شناســایی و منهدم شد و 3 هزار قلم از اموال 
مسروقه مردم به ارزش بیش از 62 میلیارد تومان کشف شد. ســردار رحیمی با بیان اینکه30درصد از 
دستگیرشدگان سارقان وسایل نقلیه، 21 درصد سارقان اماکن، 10درصد موبایل قاپ، 5درصد سارقان 
منزل و 20درصد سارقان وسایط نقلیه بودند، عنوان داشت: ۴درصد از متهمان حین سرقت دستگیر شدند 

که پرونده تمامی دستگیر شدگان در اختیار مرجع قضایی قرار گرفته است.

گفت و گو3

گفت و گو۲
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روزنامه واشنگتن پست ]آمريكا[

تحقیق و تفحص درباره ترامپ

ســرگئی الوروف وزیــر خارجه 
روسیه، شــنبه برای سفر به مصر، 
کنگو، اوگاندا و اتیوپی راهی آفریقا 
شد. تنها 2روز بعد، امانوئل مکرون، رئیس جمهوری 
فرانسه، نیز ســفر دوره ای خود به آفریقا را با هدف 
دیدار از کشــورهای کامرون، بنین و گینه بیســائو 
آغاز کرد. هر دوی این سفرها، سفرهای استرات ژیکی 
هســتند که به اعتقاد ناظران بیانگر تشدید رقابت 
قدرت های جهانی برای گسترش نفوذ در قاره آفریقا 
است. مایک هامر، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا 
برای منطقه شاخ آفریقا نیز در راه اتیوپی است تا با 
دولت این کشور در مورد مذاکرات صلح با شورشیان 
تیگرای گفت وگو کند. اما پیش از همه  اینها، چینی ها 
بودند که روابط خود را با آفریقایی ها گسترش دادند.

قاره ســیاه با منابع طبیعی فــراوان میزبان برخی 
از اقتصادهای نوظهور با ســریع ترین ضرب آهنگ 
رشد است اما بیشــتر مناطق این قاره با فقر، تورم 
و نابرابری های گسترده روبه روست. همین مسئله 
باعث شــده تا زمینه برای حضور قدرت های بزرگ 
فراهم شــود. همه رویدادهای این قاره حاکی از آن 
است که در سال های پیش رو، کشورهای این منطقه 
یکی از مهم ترین حوزه های رقابت میان قدرت های 

برتر اقتصادی و نظامی خواهد بود.

روسیه: ارائه جایگزین برای غرب 
نشریه آمریکایی تایم همزمان با سفر سرگئی الوروف 
به آفریقا نوشــته: درحالی که تمام توجه ها متوجه 
جنگ روسیه و اوکراین اســت، والدیمیر پوتین در 
جبهه دیگری نیز غرب را به چالش کشیده؛ تقابلی 
که نمی توان از نشــانه های بارز پیشروی مسکو در 
آن چشم پوشــی کرد. همین چند ماه پیش بود که 
در جریان رای گیری ســازمان ملل بر سر قطعنامه 
محکومیت جنگ روســیه در اوکراین 17کشــور 
آفریقایی در جلســه شــرکت نکردند و یک کشور 
نیز علیه قطعنامه رأی داد؛ امری که نشــان دهنده 
احیای نفوذ روس هــا در قاره آفریقاســت. ناظران 
بسیاری بر این عقیده اند که روسیه در حال احیای 
روابط دوران اتحاد جماهیر شــوروی با دولت های 
آفریقایی برای اســتخراج منابع طبیعی منطقه در 
ازای ارائه خدمات امنیتی است. گروه واگنر که ارتباط 
نزدیکی با دولت روسیه دارد، مجموعه ای از نیروهای 
امنیتی خصوصی روس است که در برخی کشورهای 
آفریقایی حضور پررنگی دارند. لیبی، سودان، گینه، 

کنگو و زیمبابوه برخی از این کشورها هستند.
وب ســایت تحلیلی آفریقاریپورت نیز درباره نفوذ 
روســیه در آفریقا نوشته: مســکو در دوران اتحاد 
جماهیر شــوروی برای چند دهه نفوذ گسترده ای 
در آفریقا داشــت و در زمینه های مختلف ازجمله 
توسعه زیرساخت ها به کشــورهای منطقه کمک 
کرد. روس ها همچنین از نظر سیاســی همواره در 
این قاره تأثیرگذار بوده اند. آنها در دوره های مختلف 
از جنبش های آزادی بخش ملی در آفریقای جنوبی، 
آنگوال، موزامبیک و گینه بیســائو حمایت کردند. 
مسکو اما این روزها تاکتیک خود را تغییر داده است. 
این کشور امروز به دلیل تحریم های گسترده غرب 
نمی تواند در توسعه زیرســاخت های آفریقا پیشتاز 
باشــد اما هنوز هم حضور مؤثری در این قاره دارد. 
روس ها امــروز به دنبال ســرمایه گذاری در آفریقا 
نیســتند بلکه بیشــتر معامله می کنند. هری جی 
برودمن، مدیر مؤسسه تحقیقاتی برکلی، می گوید: 
»روس هــا در آفریقا به دنبال خریــد منابع طبیعی 
هستند. شما در آفریقا معادن یا کارخانه های روسی 

پیدا نمی کنید اما معامالت این کشور با دولت های 
آفریقایی به طور چشــمگیری افزایــش پیدا کرده 
است. اکنون حجم مبادالت روسیه با آفریقا در سال 
به 20میلیارد دالر می رســد که 2برابر سال2015 

است.«
روســیه همچنین عالوه بر صادرات غــالت به وی ژه 
گندم به کشورهای آفریقایی، به همکاری در بخش 
انرژی هسته ای نیز تمایل زیادی دارد. آفریقاریپورت 
گزارش داده: گرچه بسیاری از پروژه و قراردادهای 
فعلی روسیه با کشورهای آفریقایی به دلیل درگیری 
این کشور در جنگ اوکراین متوقف شده یا به کندی 
پیش می رود اما حوزه  دیگری نیــز وجود دارد که 
روسیه عالقه مند به همکاری با کشورهای آفریقایی 
در آن بخش است؛ فروش تسلیحات و ارائه خدمات 

امنیتی.
آمارهای منتشــر شــده ســازمان تجارت جهانی 
نشان می دهد که روسیه در ســال2020 میالدی 
12.4میلیارد دالر کاال به آفریقا صادر کرده اســت. 
این در حالی اســت که واردات روســیه از این قاره 

1.6میلیارد دالر بوده است. مصر، الجزایر، مراکش، 
آفریقای جنوبی و تونس ازجمله کشورهایی هستند 
که بیشترین حجم مبادالت تجاری با روسیه را دارند.

چین: توسعه نفوذ اقتصادی و فرهنگی 
پکن با حضــور گســترده در قاره آفریقــا، اکنون 
حمایت بیشتر کشورهای این قاره را دارد. به گزارش 
اندیشــکده بروکینز، چین به عنــوان بزرگ ترین 
حامی خارجــی آفریقا به 8روش روابــط خود را با 
آفریقایی ها پیش می برد: تکمیل پروژه ها، صادرات 
کاال، همکاری هــای فنی، همکاری توســعه ای در 
زمینه منابع انسانی، کمک های پزشکی، کمک های 
اضطراری بشردوســتانه، برنامه هــای داوطلبانه و 

بخشش بدهی.
درحالی که اغلــب قدرت های بزرگ، کشــورهای 
محدودی را در آفریقا برای کمک انتخاب کرده اند، 
چین تنها کشــوری اســت که در چارچوب طرح 
»کمربند و راه« به بیشــتر کشــورهای این منطقه 
کمک می کند. وب ســایت دویچه وله نیز با اشاره به 
مطالعات یک اندیشــکده کنیایی و دالیل پیشــی 
گرفتن شرکت های چینی از اروپایی در آفریقا نوشته: 
شرکت های دولتی چین در گرفتن و پیشبرد پروژه ها 
از رقبای اروپایی خود در آفریقا پیشــی گرفته اند. 
نظرسنجی ها نشــان داده که بیشتر سیاستگذاران 
آفریقایی شرکت های چینی را برای همکاری ترجیح 
می دهند، چون سریع تر تصمیم می گیرند، با سرعت 
بیشــتری پروژه ها را پیش می برنــد، کمتر در امور 
داخلی کشورها دخالت می کنند و نگرانی کمتری 
نسبت به فســاد دارند. شــاید به همین دلیل بوده 
که حجم تجــارت چین و کشــور هایی آفریقایی از 
سال1۹۹5 تا سال2021 رشدی انفجاری را تجربه 
کرده و از ۳میلیارد دالر به 250میلیارد دالر در سال 
رسیده است. همچنین انتظار می رود تا سال20۳0 
میالدی کنترل 75درصد از منابع طبیعی قاره آفریقا 
در دست چین باشــد. این در حالی است که حجم 
تجارت ساالنه آمریکا و آفریقا فقط 64.۳۳میلیارد 

دالر است.
چین عالوه بر ســرمایه گذاری های گســترده، در 
ســال های اخیر کوشــیده تا با اســتفاده از قدرت 
نرم، مقبولیت مدل سیاســی-اقتصادی خود را در 
آفریقا نیز گســترش دهد؛ به عنوان مثال، آموزش 
زبان ماندارین)چینی( در کشــور های آفریقایی در 

سال های اخیر به شدت افزایش یافته است.

پیشروی شرق در آفریقا 
روسیه و چین با ایجاد ارتباطات امنیتی و اقتصادی با کشورهای آفریقایی توانسته اند رقبای غربی خود را در این منطقه به حاشیه برانند

تصمیم اتحادیه اروپا برای کاهش مصرف گاز، زمینه نارضایتی 
برخی کشورهای اروپایی را ایجاد کرده است

اروپایی ها زیر فشار گازی روسیه

وزرای انرژی کشورهای اتحادیه 
اروپا بر ســر کاهش مصرف گاز 
طبیعی بــا یکدیگر بــه توافق 
رسیدند؛ توافقی که اروپایی ها آن را جدیدترین 
نمایش همبســتگی در برابر تهاجم روســیه به 
اوکراین توصیــف کرده اند، امــا در عمل زمینه 
ایجاد شــکاف میان اعضای اتحادیــه را فراهم 
ســاخته اســت. تصمیم برای کاهش مصرف و 
ذخیره 15درصد از گاز مصرفــی اتحادیه اروپا 
تا فصل بهار، با هــدف خنثی کردن تالش های 
روسیه برای استفاده ابزاری از صادرات گاز علیه 
اروپا اتخاذ شــده اســت. درحال حاضر کاهش 
مصرف گاز و ذخیره این حجم، داوطلبانه خواهد 
بود اما درصورتی که کاهش منابع گازی وضعیت 
اضطراری ایجاد کند، کاهــش مصرف اجباری 
خواهد شد. به گزارش دویچه وله، تمامی اعضای 
اتحادیه اروپا به جز مجارستان موافقت خود را با 
این تصمیم اعــالم کرده اند؛ تصمیمی که کمتر 
از 24ساعت پس از آن اتخاذ شــد که گاز پروم، 
شــرکت دولتی گاز روســیه، از کاهش دوباره و 
20درصدی )۳۳میلیون مترمکعب در روز( حجم 

گاز صادراتی خود به آلمان خبر داد.
کشــورهای اروپایی با این تصمیم تالش دارند 
اتحاد خود در برابــر اقدامات روســیه را به رخ 
بکشند. اما در واقعیت، تناقض میان معافیت ها و 
راه های فراری که برای تعدادی از اعضای اتحادیه 
درنظر گرفته شــده، با هزینه های سنگینی که 
کشــورهای وابسته به گاز روســیه باید در ازای 
همکاری با ایــن توافقنامه بپردازنــد، می تواند 
زمینه ســاز اختالف و تفرقه میان کشــورهای 
اروپایی شــود. یکی از بند های ایــن توافقنامه 
به صورت ویژه خطر اختالف میان اعضای اتحادیه 
را پررنگ تر ساخته است؛ بندی که براساس آن 
هر کشــور مختار است براســاس مقررات خود 
به توافقنامه پایبند باشــد. در طــرح اولیه این 
توافقنامه برای بروکسل این اختیار درنظر گرفته 
شــده بود که درصورت بروز وضعیت اضطراری، 
بتواند کشــورها را وادار به کاهــش مصرف گاز 
کند. اما آنچه در نهایت مــورد توافق قرار گرفت 
کامال متفاوت از این طرح اســت. در توافقنامه 
نهایی، اتحادیه اروپا تنها زمانی می تواند وضعیت 
اضطراری اعالم کند که دســت کم 5کشور در 
سطح ملی وضعیت اضطراری اعالم کرده باشند، 
یا شورای اروپا به کمیســیون اروپا دستور اعالم 
وضعیت اضطراری دهد. پس از آن، کمیســیون 
اروپــا می توانــد در سرتاســر اتحادیه وضعیت 
هشدار اعالم کند اما کشورها باید تک به تک این 

وضعیت را تأیید کنند.

شکاف شمال-جنوب 
نشانه های اختالف نظر برســر این توافقنامه از 
زمانی هویدا شد که کشــورهایی مانند اسپانیا 
و پرتغال که از نظر منابع گازی وابســته به گاز 
روسیه نیستند، نســبت به کاهش 15درصدی 
مصرف گاز و تبعات آن برای شهروندانشان ابراز 
نگرانی کردند. از این رو به منظور دســتیابی به 
توافقی جامع، برای تعدادی از کشورهای اروپایی 
معافیت هایــی در این توافقنامــه درنظر گرفته 
شده است. برای مثال جزیره هایی مانند ایرلند، 
مالت و قبرس که به هیچ خط لوله گازی متصل 
نیستند، همچنین اسپانیا، پرتغال و یونان به دلیل 
نبود منابع جایگزین گاز، از الزام به این توافقنامه 
معاف شده اند. عالوه بر این، اگر کشورها از اهداف 
تعیین شــده خود برای ذخیره سازی گاز فاصله 
زیادی داشته باشند، مســئولیتی در قبال این 
توافقنامه نخواهند داشــت. مجارستان، دوست 
مسکو در اتحادیه اروپا، هم به رسم ماه های اخیر 
علیه این توافقنامه رأی داد و با اجرای آن موافقت 
نکرد. یک هفته پیش از این هم وزیر خارجه این 
کشور با سفری به مسکو تالش کرد روند افزایش 

واردات گاز از روسیه را تضمین کند.
بسیاری از کارشناسان باور دارند دوام آوردن این 
توافقنامه در شــرایط بحران اقتصادی، کمبود 
گاز و افزایش قیمت انرژی مســتلزم آن اســت 
که توافقنامه ای واقع بینانه تر، براســاس شرایط 
سیاسی موجود تدوین می شــد. نبود مکانیزم 
مالی جبرانی برای تامین مالی کشــورهایی که 
در برابر بحران انرژی آســیب پذیرترند می تواند 
دوام ایــن توافقنامه را کاهش دهــد. در غیاب 
چنین مکانیزمی، شرایط کنونی توافقنامه تنها 
می تواند شکاف قدیمی میان شمال و جنوب اروپا 
را احیا کند و میان اعضای اتحادیه تفرقه بیندازد؛ 
آن هم در وضعیتی که آلمان، ایتالیا و فرانســه 
)وابسته ترین کشورهای اتحادیه به گاز روسیه( 
اصلی ترین کشورهایی هستند که باید بیشترین 
هزینه سیاسی و اجتماعی را برای همراهی با مفاد 

توافقنامه جدید بپردازند.

اروپا

گزارش

 معادله تایوان-چین؛ 
کاخ سفید بر سر دوراهی

 تصمیم رئیس مجلس نمایندگان آمریکا برای سفر
به تایوان باعث شده تا کاخ سفید با توجه به هشدارهای 

پکن درباره انجام این سفر دچار تردید شود

این روزها موضوع تایوان و تنش چین و آمریکا بر ســر این 
جزیره بیشتر از گذشته در رسانه ها شنیده می شود. از همان 
ابتدای شروع جنگ در اوکراین هم بسیاری نگران آن بودند 
که حمله روســیه به اوکراین، چینی ها را تشویق به حمله 
نظامی تمام عیار به تایوان کند. این پیش بینی هنوز محقق 
نشده، اما آنچه هم اکنون باعث شده تا موضوع تایوان بیش 
از گذشته در روابط آمریکا و چین مطرح شود، اعالم برنامه 
سفر نانسی پلوســی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به 

تایوان است.
از هفته گذشته که منابع نزدیک به پلوسی از احتمال سفر 
او به تایــوان خبر دادند، این موضوع با واکنش خشــم آلود 
چین روبه رو شده اســت. وزارت خارجه چین، روز دوشنبه 
نسبت به »پیامدهای جدی« چنین سفری هشدار داد. یک 
روز بعد واکنش چینی ها تندتر هم شــد و این بار هشدار به 
آمریکا از زبان یک مقام نظامی چین شنیده شد. سخنگوی 
وزارت دفاع چین در این ارتباط هشدار داد که ارتش چین 
در برابر سفر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا قطعا واکنش 

نشان خواهد داد.
حتی روزنامه »ساوث چاینا مورنینگ پست« به عنوان نشریه 
نزدیک به حزب کمونیســم چین روز چهارشنبه یک قدم 
پیش تر رفت و نوشت که شاید پکن برای جلوگیری از سفر 
رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان، حریم هوایی این 

جزیره را پرواز ممنوع اعالم کند.

1949؛ شروع یک کشور و 2سرزمین
پکن، تایوان را بخشی از قلمروی چین تحت عنوان »چین 
واحد« می داند و گفته است برای الحاق تایوان به سرزمین 
اصلی ممکن است حتی به نیروی نظامی هم متوسل شود. 
ریشه مناقشه چین و تایوان به صورت تاریخی به سال1۹4۹ 
بازمی گردد که جنگ داخلی چین با پیروزی کمونیست ها 
به رهبری مائو تسه تونگ به پایان رسید. ناسیونالیست های 
شکست خورده از حزب کمونیســم به رهبری چیانگ کای 
شــک به جزیره تایوان عقب نشــینی کردند و از آن زمان 
تایوان و چین بــا 2حاکمیت مختلف اداره می شــوند. این 
جزیره توســط تنگه تایوان از ســرزمین اصلی چین جدا 
شــده و حدود 2۳میلیون نفر در آن زندگی می کنند. چین 
به کشــورهایی که به صورت مســتقل با تایوان وارد تعامل 
می شوند، فشــار وارد می کند که روابط خارجی خود را از 
مجرای پکن با تایوان تنظیم کنند. هم اکنون فقط 14کشور 
روابط دیپلماتیک رســمی با تایوان دارند. تایوان همچنین 
عضــو آژانس های ســازمان ملل نیســت؛ اگرچه عضویت 
سازمان هایی مانند بانک توسعه آسیایی و سازمان تجارت 

جهانی را دارد.
معادله پکن و تایوان یک ضلع سوم هم دارد و آن واشنگتن 
است. تقریباً تا ۳دهه پس از روی کار آمدن حزب کمونیست 
در سرزمین اصلی چین، آمریکا تایوان را همچنان به عنوان 
دولت و نماینده تمام چین به رســمیت می شناخت، اما در 
سال1۹7۹، واشــنگتن روابط دیپلماتیکش با تایوان را لغو 
و روابط دیپلماتیک رسمی با پکن برقرار کرد. با وجود این 
تغییر، واشنگتن روابط نزدیک غیررسمی با تایوان را حفظ 
کرده است. آمریکا همچنین به فروش تجهیزات نظامی به 
تایوان ادامه می دهد و همین موضوع به تنش چین و آمریکا 
دامن زده اســت. چینی ها آمریکا را متهــم می کنند که با 

حمایت از تایوان به حاکمیت یکپارچه چین ضربه می زند.

پلوسی ، واشنگتن را سردرگم کرد
پس از اعالم تصمیم رئیس مجلس نمایندگان آمریکا برای 
سفر به تایوان، موضع کاخ سفید همچنان مبهم بوده است. 
روزنامه دولتی گلوبال تایمز، چاپ پکن، هفته گذشــته در 
گزارشی نوشت که بایدن پیام هشدار پکن را گرفته و به نقل 
از رئیس جمهور آمریکا گفت که پنتاگون از سفر پلوسی به 

تایوان حمایت نمی کند.
روز سه شــنبه هم جان کربــی، هماهنگ کننده ارتباطات 
راهبردی کاخ ســفید با بیانی دوپهلو گفت که کاخ سفید 
به پلوســی کمک خواهد کرد و تمام اطالعات مورد نیاز را 
به او خواهد داد تا بهترین تصمیم را در سفر احتمالی خود 
به تایوان بگیرد. این مقام آمریکایــی اما نگفت که بهترین 
تصمیم برای پلوســی، رفتن به تایوان است یا خیر. او سعی 

کرد همچنان موضع مشخصی درباره این سفر اتخاذ نکند.
به نظر می رسد که واشنگتن درباره ســفر پلوسی به تایوان 
کمی سردرگم شده و هنوز تکلیف خود را با سفر او مشخص 
نکرده اســت. از ســویی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا 
تصمیمی گرفته که هزینه بســیار زیادی برای واشــنگتن 
خواهد داشت و از ســوی دیگر برخی معتقدند که او درباره 
این ســفر، هماهنگی الزم را از قبل با مقامات کاخ ســفید 
نداشته است. این موضوع را نشریه فارن پالیسی هم تأیید 
می کند و می گوید، کاخ سفید درباره سفر جنجالی پلوسی به 
تایوان بر سر یک دوراهی خطرناک است. به گفته این نشریه 
آمریکایی، اگر پلوسی به تایوان سفر کند، احتمال درگیری 
نظامی آمریکا با چین وجود خواهد داشــت و اگر واشنگتن 
سفر پلوسی به تایوان را پس از هشدارهای پکن لغو کند، در 
عمل در برابر چینی ها عقب نشسته و یک بار دیگر پشت یک 

متحد خود را این بار در تایوان خالی کرده است.

بنیامین نتانیاهو
نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی 
مــا در بحبوحــه یــک بحــران جــدی در 
روابط مان با روسیه هستیم، اما امکان 
خروج از این بحران وجود دارد؛ باید این 
کار را انجــام دهیــم. در طول ســال ها، 
روابط متوازن و مسئوالنه ای با روسیه 
داشــته ایم و اکنــون از منافع اســرائیل 
و شــهروندانش حفاظــت می کنیــم. 

)i24 پایگاه خبری(

مولود چاووش اوغلو
وزیر خارجه ترکیه

عــراق نمی توانــد تروریســت ها را از 
خاکــش بیــرون کنــد، بنابراین مــا این 
کار را می کنیم. دولت عراق نتوانسته 
نبرد مؤثری علیه گروه های تروریستی 
انجام دهد و این منشا اصلی تحرکات 
علیــه ترکیــه شــده اســت. گروه هــای 
تروریســتی همچنــان در عــراق حضور 

)TV 100 دارند. )شبکه

نقل قول جهان نما

کیوسک

واشنگتن پســت از تحقیقات جدید وزارت دادگستری 
آمریکا درباره اقدامات دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق 
این کشور، در تحریک هوادارانش برای حمله به ساختمان 
کنگره در روز 6ژانویه سال2021 خبر داده است؛ تحقیقاتی 

مستقل از کمیته 6ژانویه مجلس نمایندگان آمریکا. 
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گرینویچ

کمک به دو قطبی ها
 

بنگال غربي: مردي در هند پس از اینکه متوجه 
شــد به بيماري دوقطبي مبتال شــده در کنار 
مبارزه با این اختالل رواني جلوي خودکشــي 
بســياري از اهالي هند  که آنها هم مبتال به این 
بيماري هستند را گرفت. به گزارش بي بي سي،  
9 سال پس از تشکيل سایت دو قطبی های هند 
آقای نــاالواال بخش اعظم وقت خــود را صرف 
رسيدگی به پيام های رســيده به این گروه در 
تلگرام می کند. اعضای این گروه از شــهر های 
بزرگی مانند مومبای، دهلــی، بنگلور و چنای 
هســتند و او بيشــتر اوقات قرار های دیداری با 
آنها می گذارد. نــاالواال می گوید که می خواهد 
نوعی حس اجتماعــی ایجاد کنــد و رابطه ای 
عاطفی با اعضای گروه برقرار کند و گاهی حتی 
از کســانی که با این اختــالل زندگی می کنند 
حمایت های مالی کنــد. او می گوید: »گروه ما 
توانسته  اســت در چند مورد جلوی خودکشی 
افراد را بگيرد با اینکه ما به عنوان کارشناس در 
این زمينه آموزش ندیده ایم. در یکی از موارد ما 
توانســتيم برای فردی که نياز به بستری شدن 
فوری داشــت هزینه  مورد نيــاز را جمع آوری 
کنيم«.  قانون هند شــرکت های بيمه را ملزم 
کرده است که بيماری های روانی را هم پوشش 

دهند اما شرکت ها به ندرت این کار را می کنند.

چهره ماندگار پزشکی درگذشت  
اســتاد منوچهر دوایی، 
پزشــک متخصــص و 
فرهنگســتان  عضــو 
علوم پزشــکی ایران در 
86 ســالگی درگذشت. 
تيــم  اعضــای  از  او 
پزشــکی حضرت امام 
خمينی)ره( و فردی بود 
که شهيد چمران را بدون 
بی هوشی عمل کرد. این 
چهره ماندگار پزشــکی 

ایران زمين عضو پيوســته فرهنگســتان علوم پزشکی و از 
استادان دانشگاه علوم پزشــکی شهيد بهشتی نيز بود. وی 
تخصص جراحی با گرایش جراحی اطفال، جراحی سرطان 
و جراحی دستگاه گوارش داشت و همچنين مؤلف و مترجم 
چندین کتاب پزشکی بود. منوچهر دوایی در سال 1385 
در همایش تقدیر از پژوهشــگران برگزیده نشان دانش و 
پژوهش گرفته است. مراســم تکریم توسط بنياد نخبگان 
اســتان خوزســتان با حضور چهره های علمی و فرهنگی 
کشور، شاگردان ایشان و استعداد های برتر در سال 1396 

برگزار و لوح ارج نامه بنياد ملی نخبگان به ایشان اهدا شد.

آژانس،سرابسفربیبازگشت
رباعیات خیام، سرنخ يک قتل

 

آداليد: پژوهشگري در استراليا سرانجام پس از 70سال هویت 
مقتولي ناشناس که تکه کاغذي با ترجمه انگليسي رباعيات خيام 
را در جيبش داشت شناسایي کرد. این مرد که تا به حال یکي از 
معماهاي مشهور قتل در جهان به شمار مي آید در اول دسامبر 
سال 1948جسدش در ساحل سامرتون شهر آدالید در حالي 
کشف شد که یک نصف سيگار روی یقه اش و عبارتی فارسی با 
حروف التين در جيبش بود: »تمام شد«. آنطور که رسانه های 
محلی گزارش کرده اند آن تکه کاغذ، کلمات پایانی کتاب رباعيات 
عمر خيام ترجمه ادوارد فيتزجرالد اســت. ابتدا کارآگاهان او را 
قرباني سرویس هاي جاسوسي جنگ سرد مي دانستند اما اکنون 
یک استاد دانشگاه با استفاده از تار موهای نگهداری شده مقتول 
در بایگانی پليس موفق شد شناسه ژنتيکی )دی ان ای( »سامرتون 
من« را شناسایی کند. براساس یافته های این تيم دو نفره، مقتول 
ناشناس، کارل وب نام دارد. او نه یک جاسوس بلکه احتماال یک 
عاشق شکست خورده بوده است. کارل وب با زنی به نام دوروتی 

رابرتسون، ازدواج کرده بود که او را ترك مي کند. 

حمل مجاز درختان قطع شده توسط چاروادرهای مازندران   عکس: مهدی محبی پور اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

پنجشنبه

جنون گرما

رســانه ها خبر از جهنمی شــدن 
هوای پخته تابســتان می دهند، 
کولرها دیگر نفس ندارند، آب کم اســت و هر روز هم کمتر 
می شــود، از آســفالت خيابان ها هرم گرما بلند می شــود، 
بادبزن ها توی دســت ها تند تند می چرخند و مسافران تنها 
تقاضایشــان از راننده تاکسی روشــن کردن کولر بی جان 
ماشين اســت. تابســتان با تمام توانش دارد قدرت نمایی 
می کند و مــا داریم ذوب می شــویم. نتيجه اش می شــود 
گرمازدگی که شایع ترین عارضه روزهای گرم تابستان است، 
اما روزهای گرم سال، عارضه های خطرناك تری هم دارد که 

شاید تا به حال به گوش تان نخورده باشد؛ سکته گرمایی.
ســکته گرمایی، خطرناك ترین عارضه گرمازدگی است که 
می تواند منجر به مرگ هم بشود. بنابراین افرادی که دچار 
سکته گرمایی می شــوند، نياز به اقدامات اورژانسی دارند و 
اگر روند درمان این قبيل افــراد به تأخير بيفتد، خطر مرگ 
بيشتر می شــود. عالئم ســکته گرمایی هم عبارت است از 
باالرفتن دمای بدن، خشــکی و داغی پوســت، نبض تند و 
قوی، سردرد شدید و ســرگيجه، سستی و اختالل در کالم، 
تغييرات فشارخون و تشنج و از دست دادن هوشياری. فردی 
که دچار سکته گرمایی شده است باید سریعاً به مکان خنک 
منتقل شود و بعد هم باید اورژانس خبر کرد. در آوردن سریع 
لباس های تنگ و غيرضروری فرد، حتی االمکان گرفتن دوش 
آب سرد روی فرد که البته نباید یخ باشد و درنهایت، استفاده 
از کمپرس یخ روی سر و گردن، زیر بغل و کشاله ران، ازجمله 

اقدامات فوریتی برای این افراد است.
برای پيشــگيری هم باید از ماندن زیر آفتاب مســتقيم و 
جاهای خيلی گرم و بســته دوری کرد. اگر هم خواستيد در 
این روزها از شهر دور شوید و تنی به آب بزنيد، حواستان به 
هشدارهای هواشناسی باشد. چراکه باران های موسمی باعث 
باالآمدن آب رودخانه ها و سيالب می شود و شناکردن در این 

رودخانه ها ممکن است به غرق شدن منجر شود.

کالغت می شــوم، کاجم تو باشــی
که حکــم نــابِ  اخراجم تو باشــی

روم فدراســیون تــوپ گــردم
که شــايد مهــدی تاجم تو باشــی

  
بگفتا بیــن ايــن و آن اســیريم!

که يارِ  »توســعه« در بــر نگیريم...
نبود »پــول« يــا دوریِ  »عرضه«؟

که خوشــبختانه در هــر دو فقیريم
  

میــان ســیف، ســیلی را بیاورد
»کمــی« گفتیم؛ »خیلــی« را بیاورد

تــورم بــا بیابانگــرد آن کــرد-
به جــای قیــس، لیلــی را بیاورد

  
پشــه گشــتیم و تو يک يوز گشتی

مقیــم پر قــو هــر روز گشــتی
ببیــن ما در پــیِ  هر روز هســتیم

تــو ناگه آمــدی، »پیروز« گشــتی

ميگرن

کاجم تو باشی 

 شاید در نگاه اول صرف هزینه اضافه باشد؛ اینکه برای هر رده سنی 
یا ویژگی فردی اشخاص، کارت مترویی درنظر گرفته شود. اما اگر 
دقيق تر نگاه کنيم، خواهيم دید که این کارت ها، ویژگی هایی دارند 
که برای استفاده بهتر و دقيق تر گروه مورد نظر مناسب است. از سوی 
دیگر تفکيک کارت ها، امکان ارائه خدمات بهتر را فراهم می کند. 
بااین پيش فرض می خواهيم به چند نوع از کارت های طراحی شده 
برای افراد خاص، در آن سوی مرزها توجه کنيم که می تواند الگوهای 

خوبی برای متروی خودمان هم باشد.

برای آنهايی که کوچکند/ در بســياری از کشــورهای جهان، 
استفاده از مترو برای کودکان زیر 5سال مجانی است. این ویژگی 
برای بســياري از وســایل حمل ونقل عمومی نيز به همين شکل 
اســت و از همين کارت می توان برای این منظور استفاده کرد. از 
سن 5تا 10، هزینه ها نيم بها محاسبه می شــود. این نکته به ویژه 
برای بچه مدرسه ای ها مهم است. کارت متروی این افراد، طراحی 

خاصی ندارد.
پیش از 20 سالگی/ تا پيش از شروع 20 ســالگی، افراد کارت 
متروی خاصی دارند. به این کارت در آمریکا MCard می گویند. 
اگر به یورك شایر در آمریکا سفر کنيد، با این کارت حتی می توانيد 

از اتوبوس نيز با تخفيف ویژه استفاده کنيد.
معتبر تا شب تولد / از 19تا 25سالگی، افراد کارت متروی ویژه 
خودشــان را دارند. در این دوره ســنی معموال افراد وارد دانشگاه 

شــده اند و به همين دليل اســتفاده از مترو و اتوبوس به هر تعداد 
دفعاتی که از آنها استفاده کنند، نيم بها و در خطوطی، مجانی است. 
روی این کارت معموال عکس افراد نيز حک شده است. این کارت 
تا آخرین روز 25سالگی فعال است اما درســت از فردای آن روز، 

همه  چيز تغيير خواهد کرد.
توانايی برای کم توانان/ شکل کارت افراد نابينا، کم توان یا ناتوان 
جسمی نيز ویژه اســت. روی این کارت، عکس شخص حک شده 
است. از سوی دیگر به نقاط برجسته خط بریل مجهز بوده و به راحتی 
در بين کارت های دیگر داخل کيف شخص قابل تشخيص است. 
این کارت به شکل اینترنتی قابل شارژ است. در پشت این کارت، 
مشخصات و نشانی فرد نوشته شــده تا درصورت نياز به کمک، از 

طریق این کارت بتوان اقدامات الزم را انجام داد.
شبیه کارت منزلت / در آن سوی آب ها نيز برای افراد بعد از سن 
بازنشستگی- بازنشستگی دولتی- کارت خاصی طراحی می شود. 
اقامت دائم در آن کشور شرط دیگر است. با پر کردن برگه اطالعات 
بازنشستگی می توانيد این کارت را دریافت کنيد. استفاده از مترو و 

اتوبوس رایگان است  اما مبلغ قطار، نيم بهاست.

صورتی همیشه همراه / کارت صورتی رنگ هميشه با شماست. 
این کارت برای استفاده هميشــگی همه افراد طراحی شده است. 
این کارت در قيمت های مختلف قابل شارژ و استفاده است. عالوه 

بر اینکه به شکل روزانه، هفتگی، ماهانه یا ساالنه قابل شارژ است.

اعتبار پايان هفته را پر کنید/ کارت Day Saver کارتی است 
برای اســتفاده آخر هفته و تعطيالت. این کارت به شکل تک نفره، 
خانوادگی و هر گروه دوســتانه- تفریحی ای قابل صدور و استفاده 
است. با این کارت یک خانواده می توانند با هزینه اندك و با تخفيف 
از تعطيالت آخر هفتــه خود لذت ببرند و به نقاط مختلف شــهر 

تردد کنند.
کیف پول شما سفید است/ بــا MCard به رنگ سفيد، دیگر 
نيازی نيست کيف پول همراه داشته باشيد. به این دليل که می توانيد 
برای هر نوع سفر به هر مقصدی، از این کارت استفاده کنيد. اما پيش 
از آن، باید کارت را کامال شــارژ کنيد و از منزل بيرون بزنيد. کافی 
اســت این کارت را، همراه با یک کارت بانکی برای خرید هدیه و 
خوراکی، همراه داشته باشيد و بعد هم تمام شهر را زیر پا بگذارید. 

فرهنگ و زندگي

تقويم/ سالمرگعدد خبر

بازمانده سینما
بهترين و مهم ترين 
فیلم تاريخ سینمای 
ما دربـاره موضوع 
قدس  و  فلسطین 
در  ســاخت.  را 
اين فیلــم  که بر 
اســاس کتابی به 
»بازگشــت  نام 

به حیفا« نوشته غســان کنفانی ساخته 
شده، ســیف اهلل داد همزمان کارگردانی 
نويســندگی فیلمنامــه و تدوين فیلم 
بازمانده را بر عهده داشت؛ فیلمی بسیار 
خوش ساخت که تماشــای آن هنوز هم 
می تواند جذاب باشد. اما به جز بازمانده، 
سیف اهلل داد 2فیلم ديگر را هم کارگردانی 
کرده؛ زير باران و کانی مانگا که کانی مانگا 
هم مانند بازمانده از آثار شاخص سینمای 
ايران است. او اعتقاد داشت: »سینما هرچه 
فرهنگی تر و زاينده تر باشــد، مردم با آن 
همراه ترند، جامعه  امروز از ســینما صرفا 

سرگرمی نمی خواهد.« 
ســیف اهلل داد عــالوه بــر کارگردانی، 
تهیه کنندگی، تدوين و فیلمنامه نويسی، 
مسئولیت های ديگری هم بر عهده داشت؛ 
او بنیانگذار مؤسسه سینمايی سینافیلم 
بود. همچنین بین سال های 13۷4 تا 13۷6 
رياست هیات مديره خانه سینما را بر عهده 
داشت. او معاون امور ســینمايی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی از سال13۷6 تا 
13۷۹ هم بود که برخی اين دوره را از دوران 
طاليی سینمای ايران می دانند. او درباره 
تشکیل شورای عالی صنعت سینما در آن 
دوران توضیح می داد: »فلســفه تشکیل 
اين شورا اين بود که شرايطی فراهم شود 
تا در يک دوره ۵ ســاله دست اندرکاران 
ســینما به خصوص آنهايی که در ساخت 
فیلم های خوب نقش دارنــد با مديريت 
کالن سینما آشنا شوند و ظرف يک برنامه  
۵ ساله بخش های مديريتی غیرحاکمیتی 
را به تدريج تحويــل بگیرند و درواقع اين 
شــورا وظیفه پارلمانی داشت.« سیف اهلل 
داد 6 مرداد 13۸۸ در حالی که ۵3 ســال 
بیشتر نداشت، به علت بیماری سرطان در 
بیمارستان مهر تهران درگذشت و پیکرش 

در قطعه  هنرمندان به خاك سپرده شد. 

حافظ

سال ها دل طلِب جاِم جم از ما می کرد
وآنچه خود داشت زبیگانه تمّنا می کرد

کمتر کسی می داند که فعاليت  در زمينه  مهاجرت 
و اقامت دائم در کشور های دیگر برای آژانس های 
مسافرتی ممنوع است. بنابراین برخی آژانس ها از 
این فرصت استفاده می کنند و در باغ سبز نشان 
می دهند و پس از پرداخت هزینه ای گزاف توسط 
متقاضی امور مهاجرتــی در نهایت وی را با دری 
رو به باغ سبز که نه رو به برهوت تنها می گذارند. 
در همين هفته جاری به دنبــال کالهبرداری و 
جعل اســناد و مدارك ویزای کانادا از سوی یک 
شــرکت خدمات مســافرتی در تهران، معاون 
نظارت و ارزیابی خدمات گردشــگری کشور با 

ارائه توضيحاتــی درباره آخریــن وضعيت این 
شرکت که حدود یک ماه پيش تعليق مجوز شده 
بود، گفت: هرگونه فعاليــت مهاجرتی و اقامت 
دائِم کشــورهای دیگر در آژانس های مسافرتی، 
غيرمجاز و ممنوع است. شرکت یاد شده با ادعای 
داشتن مجوز رسمی در زمينه مهاجرت با عنوان 
ایجاد موقعيت کاری در کانادا با دریافت مبالغی 
به دالر از حدود 800 تا 14هــزار دالر از حدود 
300 نفر، به جعل مدارك مهاجرتی و ویزا اقدام 
 کرده بود و بســياری از همه جا بی خبر هم پول

 باد آورده یا دسترنج سال های سال را به صاحبان 
این شرکت ســپرده بودند. جالب اینکه بسياری 
از مالباختگان هم تا به حال برای ثبت شــکایت 
از شــرکت خدمات مســافرتی مذکور، به اداره 
کل ميراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 

استان تهران، مراجعه ای نداشــته و شکایتی را 
هم ثبت نکرده اند. موضوعی که به خوبی نشــان 
می دهد دروغ هر قدر بزرگ تر، باورپذیرتر است و 
بنابراین مالباختگان هنوز باور نکرده اند هزینه ای 
که پرداخت کرده اند هيچ تضمينی برای منتهی 
شدن به مهاجرت قانونی ندارد. بنابراین مطابق 
این قانون می توان نتيجــه ای منطقی گرفت که 
تمام آژانس های مسافرتی که وعده انجام کارهای 
مهاجرتی و اقامت دائم در کشــور هایی دیگر را 
می دهند در واقع مشغول ترسيم سرابی هستند 
که ارتباطی با واقعيت نــدارد. از آنجا که چنين 
تصميم هایی مشروط به صرف هزینه های گزاف 
است، بيش از هر کار دیگری نياز به صرف دقت 
و پيروی از قانون دارد تا هر روز شمار دیگری به 

جمع مالباخته ها اضافه نشوند.

ضيافت

سعید مروتی

عیسی محمدی

و هنوز اول عشق است

فاطمه عباسی
روزنامه نگار

سامان رضايینگاه
روزنامه نگار

روزهای متمادی این احساس 
را داشــتم که دفعــه دیگر که 
کارآگاه کاگا به دیدن من در بيمارســتان بياید، همه 
جواب هایی را که در جست وجویشــان بود، به همراه 
خودش می آورد. طبق آنچه تابه حال از کارش دیده ام: 
آدم دقيق، بافکر و به طرز وحشــتناکی ســریع است. 
هر بار که چشــم هایم را می بنــدم، می توانم صدای 
قدم هایش را تصــور کنم که دارد به ســرعت نزدیک 
می شود. وقتی به رابطه هاتسومی و من پی برد، تقریباً 
در برابر آنچه داشــت اتفاق می افتاد، تســليم شدم. 
چشــم هایش بُرنده تر از آنچه انتظار داشتم، بود. من 
به ندرت می توانم در مورد دیگران قضــاوت کنم، اما 
فکر می کنم تصميم درســتی گرفت کــه از تدریس 

دست کشيد.

رســتم: این یارو وضع درستی 
نداره. یه دونه زد تو سر زندگيم، 

یه دونه زدم تو سرش. برو تا خونش پاتو نگرفته.
اســی: )با صدای بلند که زن رســتم بشــنود( پس با 
اجازه ات من اینو می برم یه دو، سه روزی پيشم هست، 

برمی گردونم.
رستم: ببين. به این ماشينم دل نبند. یه روزی می شه 
عينهو اینا.)اشــاره به ماشين های اســقاطی( اصال به 

چيزی که دل نداره دل نبند. می شه جسد.

کیگو هیگاشینو

مسعود کیمیایی

بدخواهی

دیالوگ

بوك  مارك

مرسدس

فردا زاد روز مسعود کيميایی است 
 هنرمندی که با از پا افتادن ميانه ای ندارد 

نشسته ایم ردیفی بغل جوب و دیالوگ تحویل 
یکدیگر می دهيم. هر کس از جایی شــروع 

می کند و دیگری باید ادامه اش دهد:
»کی زدتت؟ کجا؟« 

 »من بودم حاجی نصرت، رضا پونصد، آره و اینا خيلی بودیم.« 
» داری خودتو ميندازی تو هچل« 

»اما تو هم ته دلت این هچلو دوست داری نه؟ خان دایی تو آدمو مایوس 
می کنی... اگه قراره روزگاره که هر کی پير شد دلش هم کوچيک بشه، 

خدایا منو هيچ وقت پيرم نکن چون اصال حوصله ا ش رو ندارم.«
»این نظام روزگاره... یعنی این روزگاره دایی. نزنی می زننت. فکر کردی 
چی ننه؟ کسی از مردن ما ناراحت ميشه؟نه ننه سه دفه آفتاب بيوفته لب 
این دیفال و سه دفه که اذون مغربو بگن، همه یادشون ميره ما کی بودیم و 
واسه چی مردیم، همون جوری که ما یادمون رفته. این دوره زمونه کسی 

حوصله قصه شنفتن نداره«
»کمر مرد رو هيچی تا نمی کنه، جز زن! من بودم و یه طوطی... حاال هم 

باز منم و یه طوطی، اما دیگه نه اون طوطی و نه من داشی«.
» اگه رضایت دادی که دادی اگه ندادی باز همدیگرو می بينيم باالخره 

یه جوری ميشه دیگه...اونوقت من ميمونم و تو یه ضامن دار انقدی«

»تو، جای یه آدم، راه می افتادی که یه مسلمونو وادار کنی، برگرده، برای 
یه یهودی شهادت بده...؟ برا یه جهود ؟! 

- آره! من طرف حقم! چيزی به من حکم نمی کنه برا اینکه یهودی هستی 
طرفت نباشم! آدم باش، یهودی باش! آدم باش، مسلمون باش! آدم باش، 

هرچی می خوای باش...!!« 
چهارده پانزده ساله ایم که سر کوچه در گرمای تابستان در خنکی سایه 
ساختمانی بلند نشسته ایم و دیالوگ مرور می کنيم و بعد از معروف ها و 
تکيه کالم های مشهور، نوبت به تک جمله هایی می رسد که باید خيلی 
کيميایی باز باشــی که یادت بياید که کجای کدام فيلــم بوده و »اگه 
به مادرش بگه می شــن ایکی دنه« را ممد الکی کجای »رضاموتوری« 
می گوید. و در نوجوانی من بيشتر از تمام بچه محل ها کيميایی باز هستم. 
با تمام خامی و نادانستگی مخصوص این سال ها و البته همراه با خلوص 
و عشقی که هنوز بزرگ تر نشــده ام که به آن لک بيفتد. زمان گذشت و 
از نوجوانی به بهار جوانی رسيدیم و آن عشق غریزی، همراه با آگاهی و 
شناخت شد و بی اعتنا به کنایه های مغرضانه راه خودمان را رفتيم. پای 
چيزی که درســت بود ایستادیم. تسليم نســيم های زود گذر نشدیم. 
برایمان مهم نبود که فحاشــی به کيميایی یکی از الزامات ورود به عالم 

روشنفکری است؛ که اگر روشنفکری این است گور پدرش...
حاال مایيم و آقای کيميایی؛ عزیز عزیزانم که هنوز و هميشه هر اثرش 
شوری می افکند و اعالم حضوری اســت جوانانه و پر از حس و عاطفه و 
شناخت؛ که در 81ســالگی اش همچنان خلق می کند و همچنان پای 
قرارش با ما  ایســتاده است و به ستيز می اندیشــد. بی پروای هر موج و 
جریان روزی و بی توجه به دشــنام هایی که ستایشگران تاریکی، بيش 

از 5دهه است ســر می دهند. اســتاد در روشنایی ایســتاده است؛ در 
صالت ظهر؛ نيمروزی که در آن مردانگی 

هنوز معتبر است و عشق همچنان 
پابرجاست . و 81سالگی فقط یک 

عدد است برآمده از سال تولد؛ 
این تولد مردی است که با از 
پا افتادن ميانه ای ندارد و چه 

خوشــبختيم ما که هنوز اول 
عشق است.
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نام جعفر دهقان، البته همیشه در سینمای ایران مطرح و بر سر زبان هاست؛ به واسطه کثرت فیلم های ماندگار 
و پرفروشی که در این چند دهه ایفاگر نقش های اصلی شان بوده است. اما این روزها به واسطه تجلیل از چند 
دهه فعالیت هنری این بازیگر نام آشنا در جشنواره فیلم شــهر، بار دیگر نگاه ها به کارنامه درخشان این 
بازیگر دوست داشتنی معطوف شده است. او البته یک بار دیگر نیز سابقه تقدیر در جشنواره را هم داشته 
اما شگفت زده است که چرا چنین اتفاقی هنوز در جشنواره فیلم فجر نیفتاده، درحالی که برای خیلی هایی 
که سابقه و سطح درخشــش کمتری دارند چنین امری به واقعیت تبدیل شده است. در نهایت اینکه این 
بزرگداشت اتفاق افتاده در جشنواره فیلم شهر که یکی،2 هفته پیش اتفاق افتاد و بازپخش سریال »مختارنامه« که جعفر دهقان 
هم از نقش آفرینان آن بوده و...، بهانه ای شد تا دوباره پای گفت وگو با این بازیگر شناخته شده سینما و تلویزیون ایران بنشینیم؛ 
بازیگری که در دهه هاي60 و 70جزو چهره های مطرح سینمای ایران بود و با نام هایی چون حاتمی کیا و مالقلی پور گره خورده و آثار 
ماندگاری چون »مردان آنجلس«، »مختارنامه«، »یوسف پیامبر«، »معمای شاه«، »سرزمین کهن«، »حماسه مجنون«، »یتیم خانه 
ایران«، »سیب و سلما«، »گلوگاه شیطان«، »مریم مقدس«، »بوی پیراهن یوسف«، »حمله به اچ 3«، »پرواز در شب«، »تیرباران«، 
»دستفروش«، »بلمی به سوی ساحل« و... خودش را در تاریخ سینما و تلویزیون کشورمان ماندگار کرد. وی سرگرم بازی در سریال 

»طالق« به کارگردانی ابوالقاسم طالبی و »سلمان فارسی« به کارگردانی داوود میرباقری هم هست. حرف هایش شنیدن دارد...

یادداشت

محبوبیت نتیجه تالش هاست نه فالوئرها

این وسواس 
لعنتی موفق ها

هدیه ای هنری 
برای ایران

یک اتفاق مرا 
از فوتبال دور کرد

درباره سندروم ایمپاستر که باعث نارضایتی 
افراد موفق می شود بیشتر بدانید

نمایشگاه آثار هنرجویان بهمن پناهی، استاد خوشنویسی 
و مبدع موزیکالیگرافی در فرهنگستان هنر برپاست

خاطره بازی با هادی نراقی
جوان ترین کاپیتان تاریخ باشگاه استقالل
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سلبریتی ها باالخره 

موضع بگیرند یا نگیرند؟
این روزها هر کســی که 
یک حســاب شخصی در 
شــبکه های اجتماعــی 
داشــته باشــد، می تواند 
و البتــه به خــودش حق 
می دهــد که به نســبت 
وزن و سواد و حد و اندازه 
و قواره خودش، در مسائل اجتماعی و سیاسی و 
فرهنگی و... مشارکت داشته باشد. مدام هم با این 
استدالل که این وظیفه ماست یا حق اظهارنظر 
داریم و... این قضیه را پشتیبانی منطقی می کنند. 
وقتی که مردم عادی در چنین وضعیتی هستند، 
طبیعی اســت که ســلبریتی ها و ورزشکاران و 
چهره های شــاخص و هنرمندان مــا نیز در این 
حوزه قرار بگیرند و بخواهند مشارکت اجتماعی 
انجام بدهند. به هر حال آنها نیز بخشــی از این 
جامعه هســتند و نمی توانند بی تفاوت باشند. تا 
این جای کار که همه  چیز منطقی است و مشکل 
خاصی وجود ندارد. پس مسئله اصلی کجاست؟

تا حاال به این فکر کرده اید که چرا به چهره های 
شناخته شــده این همــه تبلیغــات و کارهای 
تبلیغی سپرده می شود؟ چرا به من و شما چنین 
چیزهایی را نمی ســپرند؟ بله، درســت حدس 
زدید؛ آنها محبوبیت و معروفیت اجتماعی دارند 
و در نتیجه همین امر باعث شــده تا خواسته یا 
ناخواسته الگوسازی و الگوپذیری اجتماعی هم 
نزد گروه هایی از جامعه داشــته باشند. بحث ما 
منطقی بودن یا نبودن این فرایند نیســت، صرفاً 
داریم می گوییم که چنین قصه ای هست؛ صرفاً 
داریم توصیف می کنیم. در واقع چرخش بزرگی 
حتی در حــوزه بازاریابی اتفاق افتــاده و امروزه 
بازاریاب ها به جــای اینکه تبلیغات مســتقیم 
ســفارش بدهند، ترجیح می دهند با افرادی که 
مقبولیت و محبوبیــت اجتماعــی دارند، وارد 
مذاکره شوند. این دســت افراد همچنین نیازی 
را به خوبی درک کرده اند و دســت باال را در این 

حوزه ها می گیرند.
سؤال اصلی این جاست: چرا یک سلبریتی و چهره 
شناخته شــده، باید بیش از پیش مراقب رفتار، 
گفتار، حتی پندار خودش باشــد؟ ســاده ترین 
دلیلش همین است: او چه بخواهد و چه نخواهد 
و ما چه دوست داشته باشیم یا از این قضیه متنفر 
باشیم، محل مراجعه و تماشــا و تمرکز و توجه 
گروه هایی، حــاال کم یا زیاد از جامعه هســت و 
خواهد بــود. همه جای دنیا هــم چنین قصه ای 
هســت و صرفاً خاص ما نیســت. هر سلبریتی 
و چهره شناخته شــده و فوتبالیســت و بازیگر و 
هنرمندی ایــن قضیه را نفی کــرد، فقط باید از 
او بپرسید که چرا پس ســراغ تان می آیند برای 
این همه کار تبلیغاتی و مشارکتی و...؟ اگر شما 
مقبولیت و مرجعیت خواسته و ناخواسته نداشته 
باشــید، چرا آنها باید به خودشان زحمت بدهند 
که نزد شما بیایند؟ مگر چه آورده ای برای شان 
دارید؟ صنایع و صاحبان کســب وکار و بزرگان 
بازاریابی، نســبت به خرج کرد و هزینه کرد پول 
و بودجه شان به شــدت حساس و سفت و سخت 
هســتند. دقیقاً می دانند که چــه چیزی هم در 
جامعه اثر گذار اســت. به همین دلیل وقتی سر 
کیســه را برای قراردادهای تبلیغاتی با چهره ها 
شــل می کنند، یعنی که این چهره ها اثرگذاری 

اجتماعی و عمومی دارند.
وقتی شــما این اثرگذاری اجتماعی و عمومی را 
در کنار موضع گیری های این افراد قرار می دهید، 
این جاســت که کارها خراب می شود. در این جا 
دیگر موضع گیری یک فــرد صرفاً موضع گیری 
یک فرد معمولی نیســت؛ ممکن اســت باعث 
جذب یا دفع عده زیــادی از آدم ها به یک نظر یا 
یک نقد یا هر چیز دیگری بشود. شاید حتی خود 
ســلبریتی بگوید من یک آدم معمولی هستم، 
ولی نکته این جاســت وقتی که چنین فردی از 
دایره آدم های معمولی خارج شده، دیگر یک آدم 
معمولی نیســت و اگر می تواند و ظرفیت بالقوه 
ایــن را دارد که در تبلیغات و دیگــر برنامه های 
مشــارکتی پولی اجتماعی شــرکت کند، پس 
ظرفیت اثرگذاری سوء خواســته و ناخواسته نیز 

در او وجود دارد حتماً.
در این جا بد نیست به دعوای زالتان ابراهیموویچ 
و لبران جیمز اشاره کنیم؛ 2فوق ستاره فوتبال و 
بسکتبال جهان. زالتان که غالباً عادت به چنین 
اظهارنظرهایــی دارد، دربــاره اظهارنظرهــای 
سیاســی و اجتماعی جیمز گفته بود که ترجیح 
خود او، بر دوری از چنین مواردی است و در یک 
جامعه متعادل، هر کسی باید کار خودش را بکند؛ 
ورزشکار ورزش کند، سیاستمدار سیاست ورزی 
کند و یک فعال اجتماعی هــم دنبال اثرگذاری 
اجتماعی برود. و زالتان البته اشاره می کند اگر 
قرار بود که دنبال سیاست ورزی و اظهارنظرهای 
سیاسی اجتماعی برود، به فوتبال نمی آمد و عضو 

احزاب می شد.
البته نگاه زالتــان نگاهی درســت و کاملی هم 
هست و در یک جامعه متعادل هر کسی باید کار 
خودش را از مجرای درست خودش و به درستی 
انجام بدهد و شــامل تداخل مجراها و کانال ها و 
نقش ها نباشیم. اما حاال در جامعه ای مثل جامعه 
ما که همه عــادت کرده اند بــه اظهارنظر، باید 

دست کم دست به عصاتر راه رفت.
کوتاه ســخن اینکه انتظار اولیه از ســلبریتی ها 
و چهره ها، البتــه انتظار معقــول و منطقی، آن 
اســت که در حوزه ای که واقعاً  شــأن و سوادش 
را ندارند و حتی انتظــار واکنش از آنها نمی رود، 
وارد نشوند. اگر هم قصد ورودی دارند، از مجرای 
درست و در مســیر درســت و در گروه بندی و 
تیم بندی با آدم های درستش این کارها را پیش 
ببرند؛ مثل بعضی ها که مثــاًل به عنوان هنرمند 
در حوزه محیط زیســت فعالیت می کنند یا در 
امور خیریه و.... این، بهترین شیوه ممکن به نظر 
می رسد؛ شیوه ای برای کم کردن از دردسرهایی 
که ســلبریتی ها دارند برای خودشان و جامعه و 
طرفداران شان و دست آخر برای حوزه کاری شان 

درست می کنند.

عیسی محمدی

    به ســالمتی چندی پیش شاهد 
بزرگداشت شما در جشنواره فیلم 
شهر هم بودیم. سورپرایز شدید یا 

خبر داشتید؟
قبل از اینکه بخواهند بزرگداشتی داشته باشند 
2هفته قبل تر اطالع داده بودند که نیت شــان 
چنین چیزی است. وقتی خبر را شنیدم خیلی 
هم خوشحال شــدم. تا اینکه روز موعود شد و 
رفتیم و مراسم هم به خوبی و خوشی برگزار شد. 
به هر حال نمی توانم کتمان کنم که خوشــحال 

شدم دیگر.
    اولین بزرگداشت شما بود؟

یک بار هم چنیــن اتفاقی برایم در جشــنواره 
فیلم مقاومت افتاده بود. واقعاً تشــکر می کنم از 
بزرگوارانی که باعث و بانــی چنین تقدیرهایی 
بودند؛ آقــای خزایی و اکبرشــاهی و دیگران و 
هیــأت داوران و... که بنده را شایســته این امر 

دانستند. فقط گالیه ای در این میانه دارم...
    چه گالیه ای؟

ببینید! مــن االن نزدیک 5دهه اســت که دارم 
کار بازیگری و هنری می کنم؛ یعنی از 6، 5سال 
قبل از انقالب کارم را شــروع کــرده ام و تا چند 
دهه فعالیت مستمر داشــته ام. قاعدتاً نخستین 
توقعم این اســت که در جایی مثل جشــنواره 
فجر تقدیر شــوم. در جشــنواره فیلم شهر هم 
گفتم که ایــن اتفــاق باید در جشــنواره فجر 
می افتاد و برگزارکنندگان جشنواره فیلم شهر، 
برگزارکنندگان جشنواره فیلم را با این کارشان 
شرمنده خودشان کردند. حاال گاهی گفتم شاید 
شرایطش نبوده و چه ایرادی دارد مگر ولی وقتی 
می بینم از کســانی تقدیر به عمل آمده بوده که 
سابقه و ســطح اثرگذاری و ایفای نقش کمتری 
نسبت به من داشتند، آدم یک لحظه به این فکر 
می کند که چه دســت هایی مگر پشت صحنه 
است که هنوز نوبت به من و امثال من نرسیده؛ 
خدا عالم اســت دیگر. اینکه دیگر چرا نوبت من 
نرسیده را واقعاً نمی دانم و خدا می داند. من االن 
چند سالی است که زیاد در سینما کار نمی کنم 

که البته دالیل شخصی دارم به این منظور... .
    اتفاقًا سؤال بعدی ام همین بود. 
در گپ و گفت قبلی هم که داشتیم 

به این نکته اشــاره کرده بودید که 
به خاطر فضای سینما، ترجیح شما 
بر دوری و کم کاری نسبت به چنین 
ســینمایی بوده. از نظر شما فضا 
همان فضاست یا بهتر شده یا بدتر؟

اگر من این سال ها کمتر در سینما حضور دارم، 
دلیلش این نیســت که پیشنهاد 

ســینمایی نــدارم. اتفاقاً 

می شود  پیشنهاد 
و فــراوان هم پیشــنهاد 

می شــود ولی کارهایــی که پیشــنهاد 
می شود، حس می کنم که جای من آن جا 
نیست. باالخره من کارهایی انجام داده ام 
و ســابقه ای در انتخاب نقش ها و کارهایم 
دارم که باعث می شــود تــا نتوانم به هر 
مسیری در سینما بروم. اگر این نقش های 
پیشنهادی را هم بپذیرم به نوعی به این 
مسیری که طی کرده ام دهن کجی کرده ام 
و دلم نمی خواهد چنیــن کاری را انجام 

بدهم.
    مگر ایــن فضــا و نقش ها چه 
اشکاالتی داشته یا دارند که باعث 

چنین نگاهی در شما شده است؟
متأسفانه ســینما به آن ســمتی که فکرش را 

می کردم و برایش تالش کرده ام، نرفته.
    کدام سمت و هدف؟

یک سینمای ارزشی و سرشار از معنا و معنویت. 
نقش ها و فیلم هایی که پیشنهاد می شود سطح 
نازل و پایینی دارند و کارهایی بی محتوا محسوب 
می شوند و دوســت ندارم در آنها حضور داشته 
باشــم؛ به همین دلیل ترجیح فعلی ام بر دوری 
از چنین سینما و رویکردی است. واقعاً امیدوارم 
روزی برسد که سینمایی دارای ارزش و مفهوم 
و معنا داشته باشیم و سینما به مسائلی بپردازد 
که موضوعش دغدغه مردم باشد، نه اینکه صرفاً 
مسکنی باشــد برای مردم که یکی دو ساعتی 
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بروند در ســالن ها و بخندند و مثاًل شاد شوند و 
دوباره برگردند و هم فیلم و هــم موضوع و هم 

رویکردش را فراموش کنند.
    دهه هاي 60 و70، اوج حضور شما 
در سینما بود و به نوعی نبض گیشه 
و نقش اول ها را در اختیار داشتید. 
بازیگر معروف دهه هــاي 60 و70 
سینمای ایران، اخیراً فیلمی برای 
این ســینما بازی نمی کند یا بازی 

نخواهد کرد؟
نه واهلل، اخیــراً فیلمی بازی نکــرده ام؛ یعنی از 

گفت وگوی قبلی مان تا االن خیر.
    برای تلویزیون چطور؟

یک سریال 60قســمتی برای ابوالقاسم طالبی 
کار کــرده ام. کارهــای دیگــری هم هســت 
جسته گریخته، مثل »زخم و خنجر« که کاری 
است از حسین گنج خانی. کاری هم هست برای 
دوست عزیزمان، محمدحسین حقیقت که قرار 
است چند وقت دیگر جلوی دوربینش برویم. حاال 
که به دهه70 هفتاد اشاره کرده اید اجازه هست 

نکته ای بگویم؟
    بلــه، با کمال 

میل...
ایــن را می خواســتم 
بگویــم که مــا در حالی 
در ســینمای دهه هاي60 
و 70ستاره ســینما و تلویزیون 
بودیم که خبــری از فضای مجازی 
نبود و چیزی به اســم فضای مجازی اصاًل 
وجود نداشــت که حاال بخواهیــم دنبال فالوئر 
جمع کــردن و القا و ایجــاد محبوبیــت از این 
طریق باشــیم. بر خالف امــروزه که طرف یک 
فیلم بازی نکرده، ســریع صفحه ای مجازی باز 
کرده و دنبال جمع کــردن فالوئر و دنبال کننده 
است تا اثرگذاری اش را در ســینما و تلویزیون 
بیشتر کند. به خدا قســم با این چیزها کسی نه 

معروف می شود و نه محبوب. راهش این است که 
صادقانه و با تالش مان باید محبوبیت و معروفیت 
برای خودمان ایجاد کنیم؛ نــه با ایجاد صفحه و 
چندصد هزار فالوئر که معلوم نیســت چقدرش 
واقعی و چقدرش فیک است و حواشی خودش را 
هم دارد. به همین دلیل است که من از چیزهایی 
مثل تلگرام و واتساپ و اینستاگرام و... متنفرم و 
به همین دلیل خیلی کم با رســانه ها گفت وگو 

می کنم.
    چرا واقعًا؟

هر وقت گفت وگو کردم از سر و ته حرف های بنده 
چیزهایی برداشــته اند و به هم وصل کرده اند که 
جنجالی درســت کنند تا مثاًل دنبال کنندگانشان 
بیشتر و بیشتر شــوند؛ کارهایی که واقعاً خوبیت 

ندارد.
    وقتی با این چیزها مشکل دارید، 
اخبار و رویدادهــای روز را از چه 
طریقی پیگیــری می کنید؟ هنوز 
هم مثل قبل روزنامه خوان هستید؟

هنــوز هــم روزنامــه می خوانــم و به ســنت 
روزنامه خوانی پایبندم. اخبــار تلویزیون را هم 
دنبال می کنم و کمابیش در جریان رویدادها و 
خبرها هســتم. چنین نیست که حاال خیلی هم 

بی خبر باشم.
    شــما در مســیر حرفه ای خود 
نقش های فاخر و خوبی را انتخاب 
و اجرا کرده ایــد؛ از مردان آنجلس 
گرفته تــا مختارنامه که این روزها 
دوباره می خواهد بازپخش شود تا 
»یوسف پیامبر« و »سرزمین کهن« 
که هنوز پخش نشــده و »معمای 
شاه« و بســیار نمونه های دیگر. 
این گزیده کاری شما و اینکه به هر 
قیمتی راضی به ایفای نقش نیستید 
خیلی ارزشمند است، درحالی که 
شاید مشکالت مالی هم از این بابت 

برای تان ایجاد شود...
بله، قاعدتاً مشــکالت مالی هم هســت. من اگر 
هر کاری که پیشنهاد می شــد را انجام می دادم 
که وضعیتم االن خیلــی بهتر بود، البته االن هم 

مشکل مالی ندارم.
    شغل دوم دارید؟

نه. ولی بــا همین کارهایی که جســته گریخته 
می کنم هم خدا را شکر زندگی ام را اداره می کنم 

و مشکل خاصی نیست.
    شــاید به نوع زندگــی فرد هم 
بر می گــردد و بازیگــری بخواهد 
اشــرافی و الکچری زندگی کند و 

دیگری نه...
برای من کارهایی که می کنم بیشتر ارزش دارد 
تا نوع چگونه زندگی کردنم. من 5، 4 دهه فعالیت 
هنری را پشت سرم دارم، هر کاری که می خواهم 
بکنم باید دقت داشــته باشــم آیا این سابقه را 
زیر سؤال می برد یا نه. هرچند خدا را شکر زندگی 
خوبی هم دارم؛ خانه و ماشــین دارم و بچه هایم 
نیز سر خانه و زندگی شان رفته اند. مگر از زندگی 

چه می خواهم دیگر؟

با جعفر دهقان، ستاره دهه هاي60 و70 سینمای ایران، درباره فضای سینما و تقدیری که از او صورت گرفته و چیزهای دیگر

الناز عباسیان

یوسف پیامبر

1387
کارگردان: 

فرج هللا سلحشور
نقش: 

عزیز مصر

یکی از موفق ترین سریال های 
تاریخی ساخت ایران را باید 
همین سریال »یوسف پیامبر« 
دانست؛ چراکه دامنه پخش 
بین المللــی خوبی پیدا کرد. 
نقش جعفر دهقــان در این 
سریال در هیبت همسر زلیخا 
و عزیز مصر نیز از نقش های 
تاریخی جالب توجه این بازیگر 
محسوب می شود که هنوز در 

یاد خیلی ها مانده است.

مردان آنجلس

1376
کارگردان: 

فرج هللا سلحشور
نقش: 

ماکسی میلیان

جعفر دهقان با این ســریال و 
با نقش اول و مهمی که در آن 
داشــت، تســلط خودش در 
ایفای نقش هــای تاریخی را 
به رخ کشــید. نقش آفرینی 
او با صداپیشــگی منوچهر 
اســماعیلی، در یاد مخاطبان 
ســریال های تاریخی ماندگار 
شد و یکی از نقاط عطف کارنامه 

بازیگری او محسوب می شود.

معمای شاه

1394
کارگردان: 

محمدرضا ورزی
نقش: 

رضاشاه

هنوز هم خیلی هــا جعفر 
دهقــان را بــا آن موهای 
تراشیده و سبیل از بناگوش 
در رفتــه، در همین هیبت 
نقش رضاشاه به یاد می آورند. 
نقش را هــم خیلی خوب از 
کار درآورده است، هرچند 
انتقادهایی به این سریال و 
نحوه کارگردانی ورزی وارد 
است  اما اینها باعث نمی شود 
ایفای نقش دهقان را نادیده 

بگیریم.

مریم مقدس

1379
کارگردان: 

شهریار بحرانی
نقش:
هرود

این مجموعه البتــه برای 
نمایش سینمایی ساخته شده 
بود، ولی قسمت چنین بود که 
مینی سریال تلویزیونی آن 
را هم مشاهده کنیم. اینکه 
یک کشور اســالمی اقدام 
به ســاخت چنین سریالی 
کرد، خیلی مورد توجه قرار 
گرفت. نقش هــرود با ایفای 
جعفر دهقان نیز از نقش های 
ماندگار این سریال بود که در 

یادها ماند.

مختارنامه

1389
کارگردان: 

داوود میرباقری
نقش: 

مصعب بن زبیر

پخش ســریال مختارنامه 
هم که شروع شده است. در 
مختارنامه که می توان آن را 
یکی از قوی ترین سریال های 
تاریخی ایرانی دانست، جعفر 
دهقان نقشی ماندگار را ایفا 
کرده؛ شــخصیتی منفی به 
نام مصعب بــن زبیر. به حق 
هم چنان ایــن نقش را کامل 
و منفی ایفا کــرده که انگار 
حوزه کاری اش فقط نقش های 

تاریخی است.

 ما در حالی در سینمای 
دهه های60 و 70ستاره 
سینما و تلویزیون بودیم 
که خبری از فضای مجازی 
نبود و چیزی به اسم فضای 
مجازی اصال وجود نداشت 
که حاال بخواهیم دنبال 
فالوئر جمع کردن و القا 
و ایجاد محبوبیت از این 
طریق باشیم

نقش هاي تاريخي 

آقاي بازيگر



ترس از متقلب بودن
مبتالیان به سندروم ایمپاستر، نگرانی و ترس زیادی را با خود حمل می کنند و برای از بین بردن این 
ترس ها، خودشان را تحت فشار می گذارند. ترس شان این است که دیگران بفهمند آنها شایستگی 
جایگاه و موفقیت شان را ندارند، بنابراین بیشتر کار می کنند تا دیگران شکست ها و اشتباهات آنها 
را تشــخیص ندهند. آنها تصور می کنند باید چندبرابر تالش کنند تا شایسته جایگاهی شوند که 
همین االن هم در آن ایستاده اند! دست به کارهای عجیب و غریب می زنند تا کمبودهای فرضی خود 
را جبران کنند و سخت کار می کنند تا کمی از احســاس گناه متقلب بودن در وجود آنها کم شود. 
شاید این تالش ها و سخت کار کردن ها به موفقیت های بیشــتر ختم شود اما اینجاست که چرخه 
خودتخریبی ادامه پیدا می کند و فرد نه تنها از موفقیت بیشتر خوشحال نمی شود، فکر می کند این 
موفقیت ها واقعی نیستند و توهمات خودش محسوب می شوند. او مدام خودش را یک فرد فریبکار 
می بیند که تصویری غیرواقعی از خودش برای دیگران ساخته، درحالی که این تصویر 

غیرواقعی تنها در ذهن خود اوست.

سندروم یعنی چه؟

ایمپاستر و نشانه های آن

چرا ایمپاستر ایجاد می شود

راه هایی برای درمان

مكتب خانه 10 بسته پيشنهادي

  ذهن های آشفته
کتاب »ذهن های آشــفته« اثر 
موفق ایان هیوز با بیانی ســاده، 
واضح و تحســین برانگیز، درباره 
روش هایــی صحبت می کند که 
افراد خطرناک در دنیا می توانند 
بــه کمک آنهــا ظهــور یابند و 
شکوفا شوند و در نهایت خشونت 
بی حد و مرزی را علیه بشــریت 
در جهان اعمــال کنند. کتاب با 
بررســی الگوهای مشترک در 
میان افراد خطرناک تاریخ مانند 
آدولف هیتلر، استالین، مائو و... 
ایده بســیار جالبی را درباره آنها 
ارائه کرده اســت که به بسیاری 
از پرسش ها درباره اقدامات این 
افراد در گذشته، پاسخ می دهد. 
او به عنوان پژوهشــگر مؤسسه 
تحقیقات محیطی کالج دانشگاه 
کورک در ایرلند فعالیت می کند 
و محقق و مشاور سیاستگذاری 
در علم، فناوری و نوآوری است. 
هیوز همچنیــن دارای دکتری 
فیزیک و کارشناســی ارشــد 
روانکاوی است. کتاب را انتشارات 

اندیشه آگاه منتشر کرده است.

کتاب

  یادگاری
تقریباً در تمام فهرســت های 
بهترین فیلم های سال 2000به 
بعد می توان ردی از »یادگاری« 
به کارگردانی کریستوفر نوالن 
پیدا کرد. در این اثر گای پیرس 
در نقش لئونارد شــلبی ظاهر 
می شود؛ شخصیتی که اختالل 
حافظه دارد و قادر نیست خاطره 
جدیدی را به حافظه بســپارد! 
به همین دلیــل هرچند وقت 
یک بار او الزم دارد تــا مجدداً 
خود را با محیط سازگار کند و 
از دیگران بپرســد که کجاست 
و چکار می کند؟ امــا این تمام 
ماجرا نیســت، بلکه هنر نوالن 
زمانی خود را نشــان می دهد 
که شما هم با این شخصیت در 
یک ماجرای مرموز قتل همراه 
شده و به دلیل پیچیدگی سبک 
روایی فیلم، مجبور می شوید تا 
هر چند دقیقه یک بار بپرسید 
که چه اتفاقی افتــاد و چگونه 
داستان عوض شــد؟ برخی از 
سینمادوســتان اعتقاد دارند 
این فیلم کمــاکان بهترین اثر 

کریستوفر نوالن است.

فیلم

پنجشنبه

شماره 172
6  مرداد 1401 

کدام یک از ما از موفق بودن، پیشرفت و رســیدن به موقعیت های بهتر لذت 
نمی بریم؟ احتماالً فکر می کنید هیچ کس نیست که خودش را الیق رسیدن به 

موفقیت ها نداند. حتمًا تعجب می کنید که بشنوید طبق تحقیقات، درصد 
باالیی از افراد به سندرومی مبتال هستند که نام علمی آن »ایمپاستر« است 
و به »خودتخریبی افراد موفق« ترجمه می شود. مبتالیان به این سندروم، 
خودشان را الیق موفقیت و دستاوردهایشان نمی دانند، نقش خودشان را 
در رسیدن به جایگاه باال نادیده می گیرند و سهم اصلی را به شانس و اتفاق 
می دهند. دکتر محمد بهشتیان، روانشناس و روان درمانگر، درباره دالیل 
ایجاد این سندروم، نشانه ها، پیامدها و راه های مواجهه با آن توضیح می دهد.

نیلوفر  ذوالفقاری

درباره سندروم ایمپاستر که باعث 
نارضایتی افراد موفق می شود بیشتر بدانید

این وسواس 
لعنتی موفق ها

نام سندروم به گوش بسیاری از ما آشناست، اما شاید ندانیم دقیقاً به چه 
چیزی سندروم گفته می شود. بد نیست قبل از اینکه درباره یک سندروم 
خاص بیشــتر حرف بزنیم، با مفهوم این واژه آشنا شــویم. به زبان ساده 
سندروم عالمت و نشانه ای است که برای توصیف بیماری، اختالل یا یک 
وضعیت خاص به کار می رود. در برخی موارد ســندروم ناشی از تعدادی 
بیماری است که در کنار هم یک مشکل خاص را ایجاد می کند و در برخی 
موارد، خودشان یک وضعیت پزشکی یا روانپزشکی هستند. به طور کلی 
باید گفت که عالئمی که نشان از وجود مشکالت خاص می دهند، با عنوان 
سندروم شناخته می شوند و سندروم بیان کننده یک وضعیت، بیماری یا 
اختالل است. کلمه سندروم در واقع ریشه در زبان یونانی دارد که از ریشه 
دو عبارت »دویدن – run« و »با هم – together« تشــکیل شده است، 
که حاصل آن می شود »با هم دویدن- با هم همراه شدن«. ریشه کلمه 

نشان می دهد که چرا از آن برای مجموعه ای از اختالالت و بیماری ها 
استفاده می شود.

ایمپاستر نوعی اختالل روانشــناختی است که عموما 
افراد موفق به آن مبتال می شــوند. در این ســندروم 
افراد موفقیت خود را نمی پذیرند و آن را به جای آنکه 

ناشی از توانایی و استعدادشــان ببینند، نتیجه شانس و 
اتفاق می دانند. این ســندروم نشان دهنده تضادی 

است که بین تصور فرد از خودش و درک دیگران 
از او وجــود دارد. وقتی فــرد موفقی به این 
سندروم مبتال باشــد، هرچه دیگران او را 
تحســین کنند و از اســتعدادهایش حرف 
بزنند، او قبول نمی کند که این دستاوردها 
حاصل تالش و لیاقت خودش اســت و با 
این فکر کــه روزی دیگــران هم متوجه 
این بی لیاقتی خواهند شــد، خودش را 
آزار می دهد. بسیاری از مبتالیان به این 
سندروم پا را از این هم فراتر می گذارند و 
موفقیت هایشان را نه از سر خوش شانسی، 

بلکه محصول تقلب خودشان می دانند! آنها 
به خودشان شک دارند و احساس بی کفایتی 

می کننــد، درحالی که تحصیــالت، تجربه و 
دستاوردهایشــان چیز دیگری می گویــد. نکته مهم 
این است که تشخیص ابتال به ســندروم ایمپاستر، 

دقیق انجام شــود تا به اشــتباه تصــور نکنید به 
آن مبتال هســتید. در مبتالیان به این حس، 

شک به خود و احســاس بی لیاقتی، ربطی به 
چیزی که دیگران درباره اش فکر می کنند و 
واکنش های اطرافیان ندارد. پس اگر دیگران 

اعتماد به نفس شــما را تخریب می کنند، شما 
را الیق جایگاه تــان نمی دانند یا اجازه پیشــرفت 

به شما نمی دهند، شما به ســندروم ایمپاستر مبتال 
نیســتید. در چنین شــرایطی کاماًل حق دارید که احساس 

 بی لیاقتی را تجربه کنید و ربطی به شــک کــردن و توهمات 
غیرواقعی ندارد.

مثل بســیاری از بیماری های روانشــناختی دیگر، برای سندروم 
ایمپاســتر هم یک دلیل مشــخص قطعی وجود ندارد. آنطور که 
تحقیقات نشــان می دهد، ترکیب تعدادی از عوامل هســتند که 
می توانند این سندروم را در کســی فعال کنند. ممکن است فرد 
مبتال، در کودکــی از طرف والدینش تحت فشــار قرار گرفته 
باشد تا همیشه موفق و برتر از دیگران باشد. در بعضی مبتالیان 
ردپای انتقاد شدید والدین از اشتباهاتشان دیده می شود و در 
بعضی دیگر، تعریف و تمجیدهای افراطی. یکی دیگر از عوامل 
تأثیرگذار در ایجاد ایمپاستر، ویژگی های شخصیتی فرد است. در 
افراد کمال گرا، کسانی که به توانایی های خود اعتماد ندارند و افرادی 
که از پذیرفتن مسئولیت رفتارهای خود فراری هستند، احتمال 
بروز ایمپاستر بیشتر است. ترس از شکســت و نداشتن اعتماد 
به نفس، حساســیت بیش از حد به نظرات دیگران و اضطراب و 

افسردگی هم در تقویت این سندروم نقش دارند.

اگر به این نتیجه رســیدید که به ســندروم ایمپاستر مبتال 
هســتید، راه هایی وجود دارد که کمک می کند با احساسات 
متناقض و حــس متقلب بــودن خود کنــار بیاییــد. با فرد 
قابل اعتمادی دربــاره این موضوع حرف بزنیــد تا تصور واقعی 
اطرافیــان از خودتان را بشــنوید. حرف زدن از این احســاس 
باعث می شود متوجه شــوید که دیگران هم ممکن است این 
حس ها را داشته باشند در نتیجه شما تنها نیستید. وقتی افکار 
تخریبگر شروع شد، دنبال شواهدی بگردید که نشان می دهد 
تصورات تان واقعیت ندارد. مثاًل به خودتان بگویید امکان ندارد 
من توانسته باشم همه اطرافیانم را فریب دهم و اگر دیگران از من 
تعریف می کنند، پس حتماً شایستگی این تمجیدها در من وجود 
دارد. دست از مقایسه خودتان با دیگران بردارید، با این کار ممکن 
است عیب ها و اشتباهات خودتان پررنگ تر به نظر برسد و باعث 
شود خودتان را شایسته هیچ موفقیتی ندانید. با خودتان مهربان 
باشید، واقع بینی را در وجودتان تقویت کنید و اگر احساس کردید 
سندروم ایمپاستر باعث شده خودتان را دوست نداشته باشید، بد 

نیست از یک روانشناس کمک بگیرید. طرح:  محمد علی حلیمی

روبرت لواندوفسکی، مهاجم گلزن لهستانی که کفش طال را از مسی گرفت

مرد سختکوش مستطیل سبز
روبرت لواندوفسکی، گلزن ترین مهاجم تاریخ لهستان است. او چه در سال های ابتدایی فوتبال و چه امروز که یکی از برترین 
مهاجمان حال حاضر دنیاست، به سختکوشی و تالش فراوان معروف است. این مهاجم لهستانی که توانست رکورد مسی را در 
یک فصل پشت سر بگذارد، در 3سال گذشته بیشترین گل را در تمام رقابت های 5لیگ برتر اروپایی به ثمر رسانده و به نخستین 
بازیکن تاریخ تبدیل شده  که 19بازی متوالی در لیگ قهرمانان را برده است. باالخره افتخارات این بازیکن سختکوش با بردن 
کفش طالی اروپا در رقابت با لیونل مسی و کریستیانو رونالدو در سال 2021کامل شد. این روزها خبر پیوستن جنجالی او به تیم 

بارسلونا داغ است.

همه چیز برای فوتبال
سختکوشی و ویژگی مهم تعهد به فوتبال باعث شده است تا گواردیوال درباره او بگوید: »او برای فوتبال تمرین می کند، به اندازه 
می خوابد و برای فوتبال به اندازه می خورد.« او دلیل مصدوم نشدن عجیب این بازیکن را تمرین مناسب و زندگی وقف شده شخصی 
برای فوتبال می داند. جالب است بدانید روبرت تنها بازیکنی است که در نیمه نهایی قهرمانان اروپا موفق شده است 4گل به ثمر 
برساند و این 4گل را نیز در سال 2013و با پیراهن دورتموند به رئال مادرید زد. یکی دیگر از آمارهای فوق العاده روبرت در لیگ 
لهستان است. او در هر 3 سطح لیگ لهستان یعنی لیگ دسته دو، لیگ یک و لیگ برتر لهستان توانسته است آقای گل رقابت ها 
باشد. وقتی از او درباره احتمال بردن توپ طال پرسیدند، گفت: »به دست آوردن آن برای من یک رؤیاست و می دانم کسب چنین 
عنوانی چقدر سخت است، به خصوص اینکه از یک کشور صاحب نام در عرصه فوتبال نیستم، منظورم این است که لهستان دارای 
تاریخ بزرگ در فوتبال در مقایسه با دیگر تیم های جهان نیست ولی من اکنون این شانس را دارم.«

یک بازی و 5گل
»لخ پوزنان« نخستین تیمی بود که لواندوفسکی به طور حرفه ای 
به آن پیوست. او در همان نخستین سال و در نخستین بازی 
اروپایی یک گل به ثمر رساند و نهایتاً فصل را با 18گل زده در 
42بازی به پایان رساند. روبرت در سال بعد قهرمانی را به تیمش 
هدیه داد و برای همیشه از فوتبال باشگاهی لهستان مهاجرت 
کرد. در ژوئن 2010دورتموند برنده رقابت خرید روبرت جوان 
بود. آنها الماسی را یافتند که از چشم رقیب دیرینه، بایرن مونیخ 
مخفی مانده بود. روبرت لواندوفسکی با قراردادی 4ساله به ارزش 
چهار و نیم میلیون یورو به دورتموند پیوست و نخستین گلش 
برای این تیم را در مقابل شالکه به ثمر رساند. او فصل 2015- 2014 
را با بایرن آغاز کرد. روبرت با این حال که بازیکن ثابتی در این 
فصل نبود، اما شروعی فوق العاده داشت و تقریبًا در هر بازی که 
در ابتدای فصل انجام داد، در پیروزی تیمش تأثیرگذار بود. این 
آغاز فوق العاده در نهایت با 25گل به پایان رسید. این فصل اما قرار 
بود، حتی ورای تصور روبرت، موفقیت آمیز باشد. فصلی که شاهد 
شگفتی 5گل در یک مسابقه بود.

بازیکن بلندپرواز
روبرت لواندوفسکی  در گفت وگو با نشریه آلمانی بیلد، درباره آینده 
حرفه ای اش گفت: »من همیشه سعی کرده ام تمام تالشم را برای بایرن مونیخ 
به کار ببندم تا انتظارات تیم و هواداران را برآورده کنم. از هواداران بایرن 
قدردانی می کنم، آنها همیشه از من حمایت کرده اند. بعد از این دوره حضورم 
در بایرن احساس می کنم حاال زمان ورود به مرحله جدیدی فرارسیده است. 
من به بایرن و قوانین آن احترام می گذارم، اما تغییر به خصوص بعد از چنین 
زمانی، بخشی از زندگی بازیکن و باشگاه است. امیدوارم این خودخواهانه 
به نظر نرسد. من قرارداد دارم، اما تالش کردم تا برای باشگاه روشن کنم که 
چه احساسی دارم. من به باشگاه اطالع دادم و علنی گفتم که تصمیم گرفته ام 
قراردادم را تمدید نکنم. پس بیایید دیگر در مورد آینده ام در بایرن صحبت 
نکنیم. می خواستم به این گمانه زنی پایان دهم.« او پیش از این از رؤیاهایش 
برای پیشرفت و تالش در این راه گفته بود: »می دانم از کشوری به اصطالح 
کوچک تر آمده ام، جایی که بازیکن های زیادی در سطح باال ندارد و به این خاطر 
شما باید کار سخت تری نسبت به بازیکن های دیگر کشورها با دستاوردهای 
ملی بزرگ تر انجام دهید.« بازیکن سختکوشی که  حاال به بارسلونا پیوسته، 
می گوید که قصد دارد طرفداران این تیم را خوشحال کند. به نظر می رسد 
جای درستی هم رفته است؛ جایی که مسی بزرگ و افسانه ای آنجا بوده و حاال 
نیست و حاال بارسای بزرگ است و نیاز به یک ستاره بزرگ و عطش جام های 
جدید؛ ظاهرا که در و تخته با هم خوب جفت و جور شده اند. بایرنی ها ابتدا 
پیشنهادهای 35و 40میلیون دالری بارسایی ها را رد کردند، اما وقتی که تمایل 
خود رابرت را دیدند و مبلغ هم باالتر رفت، »مسلسل« گلزنی فوتبال اروپا را 
دودستی تقدیم کاتاالن ها کردند.

یک خانواده ورزشی
روبرت لواندوفسکی متولد 1988در 

ورشوی لهستان است. پدرش در 
سرنوشت ورزشی او نقش پررنگی 
داشته و او همیشه در هر تیمی که 

بوده، نخستین گل هایش را به پدرش 
که در نوجوانی او را از دست داده، تقدیم 
می کند. انگار تنها کسی که می دانست 

روبرت قرار است اسطوره فوتبال لهستان 
باشد، پدرش کریزیستف بود که نام او را 

روبرت گذاشت؛ چرا که اعتقاد داشت نام 
مناسبی برای یک فوتبالیست در خارج از 

لهستان است. او خود نیز در لیگ دسته دوی 
لهستان فوتبال بازی می کرد. مادر روبرت نیز 

یک والیبالیست معروف در لیگ والیبال لهستان 
بود. او ایوونا نام داشت. خانواده ورزشی آنها با وجود خواهرش 

میلنا که عضو تیم ملی زیر 21سال والیبال لهستان است، تکمیل 
می شود. احتماالً به همین دلیل است که روبرت لواندوفسکی، آنا 
لواندوفسکی را که دارای مدال برنز مسابقات جام جهانی کاراته 

است و هم اکنون نیز یک مشاور ورزشی است، برای ازدواج 
انتخاب کرده است. لواندوفسکی کاتولیک است و در اکتبر 
2014در بازدید بایرن از شهر واتیکان بعد از پیروی 7بر 1در 

مقابل رم با پاپ فرانسیس دیدار کرد.
گرافیک: سعید غفوری



تافته های جدا بافته

همه مثل همسبک زندگی

پرداخت مالیات

بسته پيشنهادي11سفارت خانه

  شاه آرتور
داســتان ایــن فیلــم تاریخی از 
جایی آغاز می شــود کــه نبردی 
بزرگ میــان ســربازان بریتانیا و 
روم ســرگرفته و طی آن رومی ها 
موفق به شکســت انگلیســی ها 
می شوند. فیلم »شاه آرتور« بعد از 
اکران با واکنش مختلف منتقدان 
مواجه شــد و نمرات متوسطی از 
آنهــا دریافــت کرد. ســازندگان 
اعتقــاد داشــتند تمــام حوادث 
فیلم برپایــه واقعیت های تاریخی 
بوده و هیچ نقصــی در آن وجود 
ندارد؛ از ســوی دیگر این فیلم در 
کشورهایی نظیر انگلستان، ایرلند 
و ولز به شدت مورد انتقاد مردم قرار 
گرفت. آنها ادعــای اصالت رومی 
آرتور را کاماًل رد کردنــد و آن را 
یک توهین بزرگ دانســتند. این 
فیلم که با بودجــه 120میلیون 
دالری تولید شــده بــود، حدود 
203میلیون دالر در باکس آفیس 
فروخت و از نظــر اقتصادی موفق 
عمل کرد. اگر بــه وقایع تاریخی 
 عالقه دارید تماشای این فیلم را از 

دست ندهید.

فیلم

  اروپا از باال
این مستند 5قســمتی با استفاده 
از فناوری عکاسی با هواپیماهای 
بدون سرنشین ساخته شده است 
و این امکان را به مخاطب می دهد 
که همراه با دوربین کارگردان، به 
5کشور زیبای اروپا از جمله، هلند، 
ایتالیا، آلمان، اســپانیا و لهستان 
سفر کند و زیبایی های این 5کشور 
را از یک زاویه متفاوت ببیند؛ زاویه 
نگاهی که همیشه به یادش خواهد 
ماند. مســتند »اروپا از باال« سفر 
به بهترین مکان هــای فرهنگی و 
تاریخی اروپا را که تاکنون مشاهده 
نکرده ایــد را امکان پذیر می کند. 
این مجموعه مستند با استفاده از 
تصاویر هوایی، فصل های مختلف 
را در قاره اروپا به تصویر می کشد. 
اروپا از باال به زبان فارسی هم دوبله 
شــده و برای تماشای این مستند 
کافی است نام آن را در موتورهای 

جست وجوگر بیابید.

مستند

پنجشنبه

شماره 172
6  مرداد 1401 

کتاب

  تاریخ اروپا
این کتاب را »ســرژ برســتاین« 
تاریخ نــگار و محقق فرانســوی 
نوشــته که در ایران توسط پیروز 
ایزدی ترجمه شــده و نشر ثالث 
آن را منتشــر کرده است. کتاب 
»تاریخ اروپــا« همانطــور که از 
نامش پیداســت، تاریــخ اروپا از 
قرن نوزدهم تا قرن بیست و یکم را 
بررسی می کند و به شرح مهم ترین 
رویدادهــای آن می پــردازد. این 
کتاب فراز و نشیب های قاره سبز در 
2قرن اخیر را شرح داده و تصویری 
شــفاف از این قــاره را پیش روی 
مخاطب قرار می دهد؛ چون صرفاً 
به وقایع تاریخی اشــاره نمی کند. 
مطالعه این کتاب بــه افرادی که 
هیچ پیش زمینه ای در مورد تاریخ 
این قاره مهم ندارند توصیه شده و 
شامل تحلیل های جامعی درباره 
وقایع مهم تاریخی که طی 2قرن 
اخیر در این قاره به وقوع پیوسته، 

است.

واقعیت هایی درباره قاره اروپا

چارلز دیکنز، تولستوی و مرسدس بنز
قاره اروپا خاستگاه برخی از بزرگ ترین فرهنگ ها و تمدن های جهان بوده و بسیاری از اسرار آن هنوز از نگاه عموم مردم دنیا پنهان مانده است. 
خیلی از ما فقط می دانیم که اروپا با حدود 900میلیون نفر جمعیت که ۱۱درصد کل جمعیت جهان را تشکیل می دهد، قاره ای مدرن و پیشرفته است 
اما این قاره سرسبز و زیبا ویژگی های خاص و منحصر به فردی دارد که دانستن آنها خالی از لطف نخواهد بود؛ مثل اینکه در این قاره بیابانی وجود ندارد یا اینکه کوچک ترین 

کشور و کم جمعیت ترین کشور دنیا را در دل خود جا داده است.

مؤسســه های تحقیقاتی 
معتبر تاکنــون مطالعات 
زیادی در زمینه میزان شــادی ســاکنان نقاط 
مختلف جهان انجام داده اند و قریب به اتفاق آنها 
به این نتیجه رســیده اند که دانمارک شادترین 
مردم دنیا را دارد. کشورهای منطقه اسکاندیناوی 
عمومًا مردمان شادی دارند اما دانمارکی ها گوی 
سبقت را از همسایه ها ربودند و حاال امسال عنوان 
شادترین مردم دنیا را دارند که یک لقب نمادین 
است. در رتبه بندی شادترین کشورهای جهان 
که در 5سال اخیر منتشر شده، دانمارکی ها در 
3سال رتبه اول را داشــته اند و همین موضوع 
مؤسسه های تحقیقاتی را به صرافت انداخته تا راز 
شاد بودن مردم این کشور را کشف کنند. محققان 
به این نتیجه رســیده اند که هزینه بهداشت و 
درمان در دانمارک رایگان است و هزینه تحصیل 
دانشجویان از طرف دولت پرداخت می شود اما 
ماجرای شاد زیستن را باید در سبک زندگی مردم 

این کشور جست وجو کرد.

بهنام سلطانی

دانمارک چگونه به شادترین کشور دنیا بدل شد

اعتماد و دیگر هیچ
طبق آمارها، در شاخص سبزترین کشورهای 
جهان که شــامل عملکرد زیست محیطی 
هر کشور اســت، رتبه های اول تا چهارم در 
اختیار فنالند، ایسلند، سوئد و دانمارک است. 
در رتبه بندی بهترین کشورهای جهان هم 
که ده ها فاکتور مورد بررسی قرار می گیرد، 
ســوئد در رتبه ششــم، نروژ در رتبه دهم و 
دانمــارک در رتبه دوازدهم قــرار دارند. در 
مورد شاخص کیفیت زندگی هم نروژ رتبه 
اول، دانمارک رتبه سوم، سوئد رتبه ششم و 
فنالند رتبه هشتم را به خود اختصاص داده اند. 
شاخص های مهمی مثل آموزش، بهداشت و 
درمان و تولید ناخالص ملی و... در رتبه بندی 
بهترین کشــورهای دنیا برای زندگی بسیار 
مهم است اما اگر بخواهیم به صورت موردی 
درباره راز شاد بودن مردم دانمارک صحبت 
کنیم باید به عوامل مهم دیگری اشاره کرد که 

معموالً از نگاه عموم مغفول می ماند.

اعتماد اجتماعــی مفهومی جز ایمــان و باور داشــتن به دیگــران ندارد و 
جامعه شناس های مشهور بر این باورند که اعتماد، کلید حل و فصل بسیاری 
از مشــکالت اجتماعی اســت. »ماکس وبر« جامعه شــناس آلمانــی، رفتار 
عقالنی را وابســته به وجود و حضور اعتماد می داند که می تواند منشأ فردی 
یا گروهی داشــته باشــد. در پژوهشــی که محققان اروپایی انجــام داده اند 
79درصد مردم دانمارک به بســیاری از اطرافیانشــان اعتماد دارند که رقم 
باالیی اســت. اعتمــاد دانمارکی ها به یکدیگر به طور شــفاهی هم نیســت. 
به طور مثال در این کشــور، مردم در ماشــین و خانه را قفل نمی کنند و این 
ســبک زندگی در مدارس به دانش آموزان آموزش داده می شود. کسانی که 
از کشــورهایی با میزان پایین حس اعتماد به دانمارک مهاجرت می کنند، به 
 سرعت این فرهنگ را فرا می گیرند؛ بنابراین اعتماد ریشه ژنتیک ندارد و یک 

سبک زندگی است.

خانواده خوب
پولدارها الزاماً انسان های خوشبختی نیستند و در جامعه 
ایرانی هم از این دست آدم هایی که پول و ثروت زیادی 
دارند اما ســعادتمند زندگی نمی کنند کــم نداریم. در 
زندگی یک اصل مهم وجود دارد کــه ایجاد تعادل بین 
کار و زندگی است. مردم دانمارک به این اصل باور دارند و 
روی ساعت کار و روزهای استراحت و کنار خانواده بودن 
حساسیت زیادی به خرج می دهند. هر کارمند دانمارکی 
5هفته در سال و 37ساعت در  ماه مرخصی دارد و با این 
حساب دیگر هیچ بهانه ای برای در کنار خانواده نبودن 
وجود ندارد. مردم دانمارک به این قوانین که رفاه نسبی را 
برای خانواده ها ایجاد می کند وفادار مانده اند و به شدت آن 
را رعایت می کنند. آنها به اضافه کاری های کشنده و ساعت 
کارهای طوالنی اعتقادی ندارند و بر این باورند که باید 
بهای در کنار خانواده بودن را بپردازند. یکی دیگر از قوانین 
کشور دانمارک، حمایت دولت این کشور از افرادی است 
که صاحب فرزند می شوند. در این مواقع کارفرما موظف 
است 52هفته مرخصی با حقوق برای پدر و مادرهایی که 
صاحب فرزند می شوند اختصاص بدهند. نکته کلیدی این 
است که با وجود همه قوانینی که مردم دانمارک را از کار 
بیش از حد باز می دارد، این کشور یکی از باالترین نرخ های 
بهره وری در دنیا را دارد و حتی از کشورهایی مثل آلمان، 
ژاپن و آمریکا که اقتصاد قدرتمندی دارند وضعشان بهتر 
است. پس به این نتیجه می رسیم که ایجاد تعادل بین کار 

و زندگی، بهره وری را افزایش می دهد.
وقتی از سبک زندگی صحبت می کنیم شامل 
زندگی جمعی هم می شــود. در دانمارک یک 
قانون نانوشــته وجود دارد و آن هم این است 
که هیچ فردی از دیگری باهوش تر و ثروتمندتر 
نیست. با این دیدگاه و ســبک زندگی، اگر بنا 
به هر دلیلی زندگی تان را از دســت بدهید باز 
هم زندگی متوسطی خواهید داشت و اینگونه 
است که دانمارکی ها، شــاد و بدون استرس و 
ترس از آینده زندگی می کنند. براســاس این 
شــیوه زندگی، دانمارکی ها مثــل هم لباس 
می پوشــند و مثل هم غــذا می خورند و همه 
آنها زندگی متوســط و مشــابهی دارند. حتی 
افراد ثروتمند در خانه هــای معمولی زندگی 
می کنند و ماشین هایی سوار می شوند که قشر 
متوســط هم قدرت خرید آن را دارد. بنابراین 
شکست خوردن در این کشور زندگی شهروندان 
را به خطر نمی اندازد. به قول ما ایرانی ها دو دو تا 

می شود چهارتا.

دانمارکی ها به این نتیجه رسیده اند که برای داشتن یک جامعه شاد باید بیشتر در خدمت خانواده باشند و لذت های 
عمیق و آرام بخش را قربانی تفریحات زودگذر نکنند. آنها لذت های عمیق و آرامش بخشی دارند که ممکن است 
به نظر بسیاری از مردم دنیا ساده و کم اهمیت باشند؛ مثل غذا خوردن با دوســتان، خواندن کتاب و روزنامه و 
سرگرم شدن با بازی لگو که مقر آن در شهر کپنهاگ است. روانشناس ها هم می گویند لذت بردن از امور ساده ای 
مثل پیاده روی، غذا خوردن و بودن در کنار دوستان و خانواده، نقش زیادی در شادی و پیشگیری از افسردگی دارد.

غرولنــد و انتقاد گســترده از دولت ها در فرهنــگ دانمارکی ها 
جایی ندارد. دولت موظف اســت امکانات الزم برای یک زندگی 
ایده آل را برای شــهروندان مهیا کند و مردم هم وظیفه دارند با 
پرداخت به موقع مالیات در این امر بــه دولت کمک کنند. مردم 
دانمارک یکــی از باالترین رتبه های دنیــا در پرداخت مالیات را 
دارند. آنها 45تا 52درصد از درآمد ساالنه شان را به عنوان مالیات 
پرداخت می کننــد و در قبال آن از بهداشــت و تحصیل رایگان، 
یارانه مراقبت از فرزند و حقوق بیکاری برخوردار می شــوند. در 
یکی از نظرســنجی هایی که یک مؤسســه تحقیقاتی دانمارکی 
در ســال2021انجام داد، 99درصد مردم این کشور از پرداخت 
مالیات راضی بودند و به این باور رسیده اند که باید هزینه داشتن 
یک زندگی باکیفیت را بپردازند. نکته دیگر این است که مردم این 

کشور عالوه بر یکدیگر به دولت هم اعتماد دارند.

ساده و مهم

جواد حسینی نصر

مقر دوچرخه سوارها
دوچرخه سواری در کشورهای اروپایی یک ورزش محبوب به شمار می آید و 

بیشتر مردم اروپا به شکل سنتی از این وسیله استفاده می کنند اما هلندی ها در 
دوچرخه سواری سابقه طوالنی تری دارند. گفته می شود 84درصد مردم هلند 

حداقل یک دوچرخه دارند و به همین دلیل گاهی ترافیک دوچرخه در خیابان های 
آمستردام بیداد می کند. با وجود چنین حساب و کتابی، مشخص است که ازدحام 

دوچرخه سوارها برای 17میلیون نفر جمعیت ساکن این کشور مشکل ساز می شود. 
البته طبق مطالعه ای که در دانشگاه راتگرز انجام شده، دوچرخه سواری در هلند از 

دوچرخه سواری در سایر کشورهای جهان ایمن تر است.

سلطه پادشاهان
شاهزاده هری و همسرش مگان مارکل از اعضای خانواده سلطنتی 
انگلیس، بسیاری از عناوین خبری را به خود اختصاص می دهند و 
به همین خاطر ممکن است بسیاری از مردم دنیا به این باور برسند 

که ملکه الیزابت و فرزندانش تنها خانواده سلطنتی در اروپا به شمار 
می آیند. شاید خیلی ها ندانند که 10کشور و قلمرو در اروپا هنوز با 
حکومت پادشاهی اداره می شوند و شاه و ملکه دارند. کشورهایی 

مثل آندورا، بلژیک، دانمارک، لیختن اشتاین، لوکزامبورگ، موناکو، 
هلند، نروژ، اسپانیا و سوئد پادشاه دارند، هر چند در برخی از این 

کشورها پادشاه یک مقام نمادین و تشریفاتی است. بنابراین بریتانیا 
تنها کشور اروپایی با نظام پادشاهی نیست.

فعال ترین آتشفشان
هر موقع نام آتشفشان به میان می آید همه یاد کشور فیلیپین 
با کوه های آتشفشانی معروف می افتند اما بد نیست بدانید که 
یکی از معروف ترین و فعال ترین آتشفشان های جهان در قاره 
اروپاست. اتنا کوه آتشفشانی در شمال شرقی جزیره سیسیل 
است که از مرتفع ترین کوه های اروپا به شمار می آید و ارتفاع 
آن از سطح دریا به 3350متر می رسد. کوه اتنا که در جزیره 

سیسیل ایتالیا واقع شده نه تنها فعال ترین آتشفشان اروپا بلکه 
یکی از فعال ترین آتشفشان های جهان محسوب می شود 

که سابقه فوران گدازه های مذاب از آن به 3500سال پیش 
برمی گردد. این آتشفشان تاکنون بیش از 100بار طغیان 
کرده که نخستین آن در زمان فیثاغورس بوده  است. این 
آتشفشان یک بار دیگر در سال1183فوران کرد و موجب 
مرگ 51هزار نفر شد. اتنا هر 3تا 5سال فوران می کند که 

آخرین آن در سال 2011بوده است.

کوچک ترین کشور جهان
واتیکان دولت شهر مستقلی است که در دل شهر رم واقع شده. واتیکان  

یک پادشاهی مطلقه است که محل اقامت پاپ، رهبر کاتولیک های 
جهان و مرکز کلیسای کاتولیک به حساب می آید. این منطقه با مساحتی 

حدود 0,44 کیلومترمربع، کوچک ترین کشور دنیا و با جمعیتی حدود 
هزار نفر، کم جمعیت ترین کشور مستقل دنیا محسوب می شود. این شهر 
که به عنوان کشوری مستقل هم شناخته می شود، هنوز برای بسیاری از 

مسیحیان و غیرمسیحیان یک معماست. حدود هزار نفر این قلمرو را خانه 
خود می نامند که یکی از این افراد در رأس کلیسای کاتولیک، یعنی پاپ 

است. واتیکان تنها کشوری است که زندان ندارد و کوچک ترین مسیر 
ریلی جهان را دارد. طالق در این منطقه ممنوع است.

راز مجسمه آزادی
خیلی ها فکر می کنند مجسمه آزادی در آمریکا ساخته شده و متعلق 
به آمریکایی هاست. تندیس آزادی که نام رسمی آن »آزادی روشنگر 
 جهان« است، مجسمه بزرگی است که در سال 1886میالدی
 از طرف فرانسه به ایاالت متحده آمریکا هدیه داده شد. این تندیس 
در جزیره آزادی در بندر نیویورک نصب شده و نماد خوش آمدگویی 
به مسافرانی است که از راه دریا به نیویورک می آیند. این مجسمه که 
با الیه ای از جنس مس پوشش پیدا کرده در سال 1886به مناسبت 
صدمین سال استقالل آمریکا از بریتانیا و به عنوان نمادی از دوستی 
فرانسه و آمریکا به این کشور اهدا شده است. البته چند مجسمه 
مشابه اما کوچک تر از مجسمه آزادی در فرانسه وجود دارد که کنار 
رود سن در نزدیکی برج ایفل قرار دارند.

زادگاه امپراتوری ها
اروپا بزرگ ترین و قدرتمندترین امپراتوری های تاریخ بشر را به خود دیده است. برای 
نمونه می توان به امپراتوری بریتانیا، بزرگ ترین امپراتوری تاریخ بشر اشاره کرد که در 
دوران اوجش، به وسیع ترین امپراتوری تاریخ بدل شد و بیش از یک قرن ابرقدرت مطلق 
به  شمار می رفت. مساحت نواحی تحت حکومت امپراتوری بریتانیا در سال1922به 
بیش از 33میلیون کیلومترمربع و جمعیت امپراتوری به بیش از 450میلیون نفر رسید. 
سرزمین های تحت فرمان این امپراتوری در سراسر جهان پراکنده بود و جمله »خورشید 
هیچ گاه در امپراتوری بریتانیا غروب نمی کند« با واقعیت همخوانی داشت. از دیگر 
امپراتوری های عظیم در قاره اروپا می توان به امپراتوری اسپانیا، امپراتوری روسیه و 
امپراتوری های فرانسه و پرتغال اشاره کرد. امپراتوری رم نیز یکی از امپراتوری های عظیم 
اروپایی است که در دوران باستان وجود داشت.

برندهای معروف
بسیاری از کشورهای صنعتی پیشرفته مثل آلمان، 
فرانسه، انگلیس و ایتالیا در اروپا واقع شده اند و طبیعی 
است که معروف ترین برندهای دنیا در این قاره فعالیت 
می کنند. مقر برندهای مشهوری مانند ایرباس، پژو، 
رنو، سیتروئن، میشلن، لورئال، لویی ویتون، ایکیا، 
بنز، بی ام دبلیو، اریکسون، فولکس واگن، آدیداس، 
نیوآ، زیمنس، بوش، ب آاس اف، بایر، رولکس، فراری، 
المبورگینی، فیات، ورساچه، پرادا، رولزرویس، بنتلی، 
آدیداس و نوکیا در کشورهای اروپایی است. نکته مهم 
این است که 5برند معروف پوشاک ازجمله کریستین 
دیور، سنت لورن، کوکو شانل، ورساچه و جورجیو آرمانی که دنیای مد را تسخیر کرده اند 
هم در اروپا فعالیت می کنند. بنابراین اروپا را باید سرزمین برندهای محبوب دانست.

ادبای بزرگ
اروپا از روزگار قدیم، خاستگاه بسیاری از مشهورترین کتابخانه ها، خانه های نویسندگان، 
موزه های ادبی و فستیوال های شعر بوده است. این قاره کوچک در زمینه فرهنگ و ادبیات 
پیشینه قابل اعتنایی دارد؛ به خصوص در پایتخت های آن که قرن هاست بستری برای پرورش 
و پیشرفت ادبیات محسوب می شوند. نویسندگان بزرگی مثل هانس کریستین آندرسن 
دانمارکی، چارلز دیکنز و خواهران برونته انگلیسی، لئو تولستوی روسی، سیمون دو بووار، 
ویکتور هوگو فرانسوی، آسترید لیندگرن سوئدی و اریش کستنر آلمانی، فریدریش نیچه، 
فرانتس کافکا و... که همگی در اروپا متولد شدند در میان مهم ترین شخصیت های تاریخ ادبیات 
جا دارند. نویسندگان اروپایی در طول تاریخ  با بزرگ ترین نویسنده های آمریکای التین مثل 
گابریل گارسیا مارکز، پابلو نرودا، خورخه لوئیس بورخس و ایزابل آلنده در رقابت بوده اند.



نگار  خانه 12

آشناییباهنرهاییکهازارتباطخوشنویسیباهنرهایدیگرایجادشدهاند

همگامیخوشنویسیباهنرهایرنگارنگ
خوشنویسی از کهن ترین هنرهای ایرانی است که مسیر پرفراز و فرودی 
را در طول تاریخ پشت سر گذاشته اســت و به عنوان یکی از نخستین 
هنرهای ایرانی، جایگاه مهمــی در معرفی فرهنــگ و هنر ایران به 
جهان داشته است. در این ســال ها هنرمندان تالش کرده اند با تلفیق 

خوشنویسی با هنرهای دیگر، به مفاهیم و جلوه های تازه  هنری برسند 
که برخی از این تالش ها ماندگار و موفق بوده اســت. در این گزارش با 
 هنرهایی آشنا می شــویم که از ارتباط خوشنویسی با هنرهای دیگر 

شکل گرفته اند.

نمایشگاهآثارهنرجویانبهمنپناهی،استادخوشنویسیو
مبدعموزیکالیگرافیدرفرهنگستانهنربرپاست

هدیه ای هنری 
برای ایران

این روزها روی دیوار گالری آینه در فرهنگســتان هنر، آثار موزیکالیگرافی 
هنرجویان بهمــن پناهی دیده می شــود. بهمن پناهی هنرمند باســابقه 
خوشنویسی و موسیقی، ســال ها درباره رابطه این دو هنر پژوهش کرده، در 
پایان نامه دکتری خود در دانشگاه سوربن پاریس به این موضوع پرداخته و 
باالخره با ابداع مکتب موزیکالیگرافی، هنرجویان جوان عالقه مند را به خلق 
آثار هنری تشویق کرده است. او که سال هاست به فرانسه مهاجرت کرده، با 
عشق به وطن هنرجویانی را از گوشه و کنار کشور دور هم جمع کرده است تا به قول خودش هدیه ای به 

فرهنگ و هنر کشورش تقدیم کند. گفت وگوی ما را با این هنرمند پیشکسوت بخوانید.

بسته پیشنهادی

  زندگــی پر فراز و نشــیب 
چایکوفسکی

با وجود آنکه چایکوفسکی در کشور 
ما نامی شناخته شــده است، تا آنجا 
که شــاید او معروف ترین آهنگساز 
از بتهوون به بعد باشــد، ولــی از آثار 
او تنها 3ســمفونی آخر و کنســرتو 
پیانوی نمره 1و احتماالً سرناد برای 
ســازهای زهی برای عالقه مندان به 
موسیقی جدی و باله دریاچه قو برای 
عامه بیشتری شناخته شده است. از 
زندگی او چندان خبر نداریم؛ از اینکه 
فضای موزیکال روسیه و به ویژه مسکو 
و سنت پترزبورگ در این دوره چگونه 
بود، رابطه اش با گروه ناسیونالیست 
5نفری چطور بود، از توانایی  و سرعتش 
در نوشتن موسیقی کمتر می دانیم و 
از سلیقه و زیبایی شناسی هنری اش 
بی خبریم. هربرت واین استوک در این 
کتاب که نشر افکار منتشر کرده عالوه 
بر اینکه ما را با زندگی چایکوفسکی 
بیشتر آشنا می کند، دیدگاه هایی تازه 

از موسیقی او را ارائه می دهد.

كتاب

  پوالک
»پوالک« پروژه ای بود که ســاخت و 
اتمام آن یک دهه بــه طول انجامید. 
اد هریس، بازیگر و کارگردان مشهور 
هالیوودی، عالقه بسیاری به این پروژه 
داشت و به همین جهت هم در هیبت 
کارگردان و هــم بازیگر نقش اصلی 
عملکرد شگفت انگیزی از خود نشان 
داد. هریس در نقش جکسون پوالک، 
نقاش آمریکایی و از پیشگامان جنبش 
هیجا ن نمایی انتزاعی، ظاهر شــد. 
اینطور که در زندگی نامه او ثبت شده، 
پوالک انسان سرسختی بود و باتوجه 
به ویژگی های خاص خود، کار کردن 
و بودن کنــار او واقعا دشــوار بود. در 
نهایت باید فیلم ســینمایی پوالک 
را یک تالش قابل تحســین برای به 
تصویر کشــیدن زندگــی غم انگیز 
پوالک دانست. این اثر در سال 2000 
اکران شــد و اد هریس نیز به خاطر 
ایفای نقش در آن نامزد دریافت جایزه 
بهترین بازیگر مرد اسکار شد. از جمله 
ســتارگان مطرح این فیلم می توان 
به مارسیا گی هاردن، جنیفر کانلی، 

ایمی مدیگان و باد کرت اشاره کرد.

فیلم

  شهر موزه
موزه هنر معاصر ماساچوســت این 
روزها در حــال گــذر از یک تغییر 
بزرگ است؛ جو تامســون، مدیر و 
بنیانگذار این موزه پــس از بیش از 
3دهه از مقام خود کنار رفته و حاال 
بهترین زمان برای ساخت یک فیلم 
مستند درباره این موزه قدیمی است؛ 
کاری که جنیفر ترینر، رئیس سابق 
توسعه و روابط عمومی این موزه به 
خوبی از پس آن برآمد. شهر موزه یک 
مستند کوتاه درباره موفقیت ناباورانه 
موزه هنر معاصر ماساچوست و مسیر 
دشواری اســت که از سرگذرانده  و 
نشان می دهد که چگونه یک موزه 
محلــی در حومــه شــهری بزرگ 
می تواند به مقصدی شــناخته شده 
در دنیــای هنر تبدیل شــود. برای 
عالقه مندان به هنر و آنها که سر زدن 
به موزه های معروف و محبوب دنیا 
از نخســتین انتخاب هاست، دیدن 
مستندی که به یکی از قدیمی ترین 
و مهم ترین موزه هــای هنری دنیا 

می پردازد جذابیت زیادی دارد.

مستند

خوشنویسیومجسمهسازیخوشنویسیوتذهیب

خوشنویسیوتشعیر

خوشنویسیوموسیقی

پنجشنبه

شماره 172
6  مرداد 1401 

    اولین تجربه های موزیکالیگرافی برای شما از 
کجا شروع شد؟

من این شانس را داشــتم که در خانواده ای هنری متولد شوم. 
برادران بزرگ ترم موســیقی، خوشنویسی، نقاشــی و تئاتر کار 
می کردند و من از همان کودکی در باغ زیبای هنر بزرگ شــدم. 
از همان ابتدا به طور شگفت انگیزی، مســحور و مبهوت خط و 
موسیقی بودم. ما از سمنان به بهشهر مهاجرت کرده بودیم و انگار 
مهاجرت در تقدیر من بوده اســت. آن روزها آنقدر کوچک بودم 
که حتی سواد خواندن و نوشتن نداشتم، اما فرم ها و خط ها مرا 
به شدت تحت تأثیر قرار می داد. به تدریج این عالقه جدی تر شد 
و در نوجوانی به کالس های موسیقی و خوشنویسی رفتم. وقتی 
دیپلم گرفتم، دوران آموزشی این 2رشته را گذرانده بودم و بعد وارد 
دانشکده هنرهای زیبا شدم. 2بال خوشنویسی و موسیقی همیشه 
همراه من بودند و مرا با خود می بردند، در انجمن خوشنویسان 

تدریس را شروع کردم.
    آن روزها بــه ابــداع موزیکالیگرافی فکر 

می کردید؟
می دیدم که رابطه موسیقی و خط در وجود من پررنگ است، وقتی 
موسیقی گوش می دادم انگار با خط و ترکیب بندی حروف بازی 
و در ذهنم خوشنویسی می کردم. اما از نظر علمی و نظری، برای 
تطبیق این دو هنر با هم نداشتم. نخستین نمایشگاه جدی آثار من 
قبل از مهاجرت، موسیقی خوشنویسی نام داشت. بعد از مهاجرت 
در فرانسه، در محیط دانشگاهی با مفهوم های میان رشته ای بیشتر 
آشنا شدم و این موضوع را از دیدگاه نظری، جدی تر پیگیری کردم. 
در دوره فوق لیســانس به این موضوع پرداختم و در دوره دکترا، 
موضوع پایان نامه ام موزیکالیگرافی بود. رابطه بین موســیقی و 
خوشنویسی، خوشنویسی از منظر موسیقی، توجه به جنبه های 
موسیقی در این هنر و بحث های نظری به من کمک کرد مفهوم را 

تدوین کنم و خوشبختانه در محیط های هنری با استقبال مواجه 
شدم. امروز می توانم بگویم که موزیکالیگرافی تبدیل به مکتب 
شده و هنرمندانی درباره این مفهوم می آموزند و اثر خلق می کنند.
    اگر مخاطبی عنوان نمایشگاه را نداند، چطور 
ارتباط موسیقی و خوشنویسی را در آثار احساس 

می کند؟
سؤال خوبی است. نکته مهمی وجود دارد که باید به آن توجه کنیم. 
اگر یک پزشک از یک اصطالح تخصصی استفاده کند، هیچ کدام 
از ما که پزشک نیستیم متوجه منظور او نمی شویم. این یک اصل 
بدیهی است اما وقتی درباره هنر حرف می زنیم، این تصور اشتباه 
وجود دارد که هر بیننده ای باید همه  چیز را درباره آن درک کند. 
ارتباط مخاطب با آثار هنری، حسی است؛ یعنی اثر را می بیند و 
لذت می برد. هر مخاطب می تواند احســاس متفاوتی از یک اثر 
بگیرد. اما در جنبه تخصصی هنر، به سواد و دانش نیاز داریم و نباید 
انتظار داشته باشیم همه مخاطبان این جنبه ها را درک کنند اما 
اینطور هم نیست که مخاطب فضای کلی موزیکالیگرافی را با دیدن 
آثار حس نکند. بسیاری از مخاطبان همین نمایشگاه این نظر را 
داشته اند که کارها جدید و متفاوت است اما همه آنها یک حس 
خاص را منتقل می کنند. این همان موزیکالیگرافی است؛ رشته 

مشترکی که آثار را به هم مرتبط و وصل می کند.
    فرق آثار موزیکالیگرافی با نقاشی خط چیست؟

در نقاشی خط، هنرمندان از نگاه نقاشانه به خط و خوشنویسی نگاه 
کردند. آنها دو عنصر اصلی نقاشی یعنی رنگ و فرم را، با خط به 
اشتراک گذاشتند و نقاشی خط شکل گرفت. در موزیکالیگرافی، 
از نگاه موسیقی به خط نگاه کردیم. عنصر اصلی موسیقی یعنی 
زمان را برداشتیم و وارد آثار خوشنویســی کردیم. زمان در آثار 
موزیکالیگرافی، حرکت را جایگزین ســکون کرد. همین باعث 
می شود آثار با تایپوگرافی و لوگو متفاوت باشد. عنصر حرکت در 
آثار موزیکالیگرافی به وضوح حس و احساس تحرک به مخاطب 

منتقل می شود.
    هنرجویانی که آثارشــان را در این نمایشگاه 

می بینیم، چطور آموزش دیدند؟
من چندین سال است که به مفهوم موزیکالیگرافی می پردازم، 
آن را در بسیاری از کشورهای دنیا در کنفرانس ها و نمایشگاه ها 
مطرح کرده ام. عاشقانه دوست داشــتم که این کار را در کشور 
خودم هم انجام دهم. دوست داشــتم همانطور که هنری را از 
دل فرهنگ ایران با خودم به خارج بردم، دانســته هایم را هم به 
ایران بیاورم. این احساس شخصی مشوق من بود، از طرف دیگر 
با پیگیری فضای هنری داخلی، حس کردم نیاز به فعالیت های 
جدی وجود دارد تا بعضی بن بســت ها از بین بــرود. در ابتدای 
همه گیری کرونا، فراخوانی در فضای مجازی منتشــر کردم و 
حدود 200نفر برای این کار اعالم آمادگی کردند. فکر می کردم 
گروهی 5،6 نفره نماینده این مکتب در ایــران خواهند بود اما 
تقاضا آنقدر زیاد شد که در چند مرحله گزینش، 18نفر انتخاب 
شدند. در زمانی بیش از یک ســال و نیم، با روشی سخت گیرانه 

آموزش ها ادامه پیدا کرد.
    ایده برگزاری نمایشگاه چطور شکل گرفت؟

با پیشرفت هنرجویان، آفرینش آثار آغاز شد و چند هفته پیش، 
گزینش آثار را برای نمایش در نمایشگاه انجام دادیم. هر هنرجو 
دفتر موزیکالیگرافی دارد که مطالعات جدی و نظری در آن ثبت 
شده است. همه فعالیت های برگزاری نمایشگاه هم توسط خود 
هنرجویان انجام شده و آنها مراحل گرافیکی، قاب سازی و همه 
کارهایی را که در واقع یک نمایشگاه گردان انجام می دهد، مستقل 
انجام دادنــد. 18هنرجو که هر کدام از یک نقطه از کشــورمان 
آمده اند، اتفاقی ملی را رقم زدند. من اصرار داشتم که برای انتخاب 
هنرجویان، بر تهران تمرکز نکنم، به همین دلیل هم منتخبین ما 
از اراک، تبریز، بیرجند، اصفهان، شیراز، بندرعباس، ساری و یزد 
آمده اند. این موضوع باعث افتخار من است و من این هدیه را به 
ایران عزیز تقدیم کردم. همه هنرجویان با عشــق این نمایشگاه 
را برپا کردنــد و به نظرم این رویداد، می توانــد مدل خوبی برای 

گروه های هنری جوان باشد.
    به عنوان یک هنرمند مهاجر، چرا برایتان مهم 
بود که چنین نمایشگاهی را حتما در ایران برگزار 

کنید و نه در فرانسه یا کشورهای دیگر؟
فکر می کنم رابطه انسان با هر مفهومی باید دوطرفه باشد، مثل 
عشق که باید دوطرفه باشد. باور دارم که رابطه من با وطنم هم باید 
دوطرفه باشد. ایران برای من و همه اهالی آن داشته های زیادی 
دارد. در همه جهان وقتی نام ایران می آید، در عرصه های مختلف 
فرهنگ و هنر حرفی برای گفتن وجــود دارد. این حرف ها را از 
روی شعارزدگی نمی گویم، ضمن اینکه این اعتقاد حاصل سفر 
به نقاط مختلف دنیا و تجربه من است. ایران سهم بزرگی از تاریخ 
را به خود اختصاص داده است. همیشه معتقدم اگر یک دلیل برای 
خوشبختی من وجود داشته باشــد این است که می توانم اشعار 
موالنا را به زبان خودش بخوانم. اینها چیزهایی است که ایران به 
من داده، حاال من در این رابطه دوطرفه چه چیزی به ایران داده ام؟ 

سعی کردم آنچه را آموخته ام با این مجموعه به ایران بیاورم.
    فضای هنری امروز نسبت به سال های جوانی 

شما چه تغییری کرده است؟
هنر هم مثل همــه مفاهیم دیگر، بازتابــی از جامعه زمان خود 
اســت. بنابراین با تغییرات جامعه، فضای هنری هم دستخوش 
تغییر می شــود. چیزی که به نظرم پررنگ است، درگیری بیش 
از حد جامعه با موضوعات اقتصادی است. در فرهنگ و هنر، این 
اقتصادزدگی می تواند آسیب زا باشد، چرا که هنر با عاطفه، احساس 
و باورهای جمعی مردم ارتباط مستقیم دارد. در همه دنیا، بیشتر 
افرادی که در وادی هنر کار می کنند، پذیرفته اند که دغدغه مالی 
نمی تواند دغدغه اصلی آنها باشد و از راه هنر، نمی توانند زندگی 
مرفه بسازند. این موضوع هم برای هنرمندان شان جا افتاده و هم 
برای مردم، درحالی که متأسفانه در ایران این نگاه را نمی بینم و 
خیلی غصه می خورم. فضای هنری گذشته این ویژگی را نداشت، 
نسل ما ساعت ها کار می کرد تا حداقل های زندگی را فراهم کند اما 

با عشق، سختی های کار هنری را به جان می خرید.
    از مســیری که تا امروز طی کرده اید رضایت 

دارید؟
گاهی فکر می کنم  ای کاش بعضی کارها را زودتر انجام می دادم! 
هرچند از طرفی معتقدم هر میوه ای باید رســیده باشد تا آن را 
بچینیم، بنابراین هر کاری که انجــام داده ام حتما باید در همان 
موقع انجام می شد. راهی که رفتم آسان نبود اما هرگز ناامید نشدم.
    اگر هنر نبود، جای چه چیزی در زندگی شما 

خالی بود؟
فکر می کنم هنر، هدیه ای فرازمینی در وجود من بوده است. هنر 
با من به دنیا آمد، از همان کودکی وقتی می پرسیدند می خواهی 
در آینده چه کاره شوی، پاسخم هنرمند بود. نمی توانم زندگی 

دیگری را، خالی از هنر برای خودم تصور کنم.

نیلوفرذوالفقاری

یکی از گونه های هنری که در تزئین و زیبایی خط نقش بســیار پررنگی دارد، 
تذهیب است. بنا به تعبیری که در کتب آمده اســت، تذهیب مجموعه ای از 
نقش های بدیع و زیباست که نقاشــان و خالقان اثر هنری برای زیباتر کردن 
کتاب های علمی و فرهنگی و هنری، دیوان اشعار و قطعه های زیبای خوشنویسی 
و... از آن استفاده می کنند. به وسیله تذهیب کناره ها و اطراف صفحات خط با 
طرح هایی از شاخه ها و بندهای اسلیمی، ساقه ها، گل ها و برگ های ختایی مزین 
می شــوند. در رابطه با تاریخچه هنر تذهیب باید بگوییم که این رشته از دوره 
سامانی در ایران رونق گرفت؛ ولی پس از تسلط اعراب بر ایران تذهیب در اختیار 
حکومت های اسالمی قرار گرفت و هم اکنون هم جزو هنرهای اسالمی محسوب 
می شود؛ معموال برای تزئین قرآن های خوشنویسی شده از هنر تذهیب استفاده 

می کردند. امروزه آثار خالقانه زیادی با بهره گرفتن از این هنر خلق شده است.

تشــعیر اصطالح و روشی در تذهیب و نقاشــی ایرانی یا نگارگری است که 
در آرایش کتاب یا قطعات خط و مینیاتور و مرقعات اســتفاده می شود. در 
تشعیرسازی یا تشعیراندازی، حاشیه صفحه ها را با نقش مایه هایی از حیوان، 
مرغ، گل و گیاه می آرایند. رنگ ها در تشــعیر محــدود و اغلب از رنگ طال 
استفاده فراوان می شود. در واقع تشعیر نوعی تزئین نسخ خطی است که در 
حاشیه نسخ یا مرقعات، معموالً با یک یا دو و حتی با 3رنگ طال انجام می گیرد. 
تشعیر، نقوشی از یک یا 2رنگ اســت که در حاشیه و سرفصل های برخی 
کتاب ها و در و دیوار و پرده ها و فضاهای موجود در مجلس سازی ها و پرده های 
نقاشی ایرانی کشیده می شود و در جلدسازی و قلمدان سازی و قلم زنی روی 
فلز و نیز خطاطی دیده شده است. شاید هنر نقاشی تشعیر برای عموم مردم 

آشنا نباشد ولی مطمئنا بسیاری از مردم در زندگی روزمره خود، طرح های 
مختلفی از تشــعیر در نگارگری را روی ظروف، تابلو  یا حتی ابنیه تاریخی 
مشاهده کرده اند. طرح ها و نگاره های غالب در ساختن تشعیر، بیشتر صخره 
 سنگ ها، حرکات ابر و باد، درختان متنوع، حیوانات خیالی و افسانه ای مانند 
سیمرغ و اژدها، حیوانات وحشی در حال جست وخیز، پرندگان و حیوانات 

کوچک با قلم اندازی های استادان و استفاده بی دریغ از طالی ناب است.

همانگونه که ریتم، نخستین و مهم ترین عامل مشترک بین شعر و موسیقی 
آوازی است، به گونه ای که در شعر و به طورکلی در کالم، از توالی هجاهای 
کوتاه و بلند و در موسیقی از توالی کشش های مختلف )مانند سیاه، چنگ، 
دوالچنگ و...( به دست می آید، نخستین و مهم ترین عامل مشترک بین 
خوشنویسی و موسیقی نیز می تواند ریتم باشد؛ همچنین می دانیم برای 
هجاهای یک شــعر معین، می توان ریتم ها و میزان بندی های گوناگونی 
نوشت تا انطباق ریتم شعر و موسیقی آوازی به خوبی انجام پذیرد. در مورد 
خوشنویســی نیز می توان ریتم ها و ترکیب بندی های گوناگونی متصور 
شد تا انطباق ریتم موسیقی و خوشنویسی به خوبی صورت پذیرد. با این 
پیش فرض می دانیم که در ارتباط شــعر و موسیقی هر دو در مقام بیان و 
اجرا، از جنس آوا و قابل نت نویسی هســتند و به راحتی قابل انطباق اند اما 
ارتباط موسیقی با خوشنویسی ارتباط تصویر و آواست و همخوان کردن 
آنها با اصول نت نویسی به سختی صورت خواهد پذیرفت. موزیکالیگرافی 
نامی است که بر هنر همگامی خوشنویسی و موسیقی گذاشته شده است.

خوشنویسیونقاشی
نقاشی ارتباط بسیار مهم و ارزشمندی با خوشنویسی 
دارد. چیزی که در سال های اخیر با عنوان نقاشی خط 
از آن یاد می شــود، حکایت از ارتباط عمیق و پیچیده 
خوشنویسی با نقاشــی که از گونه های اصلی هنرهای 
تجسمی اســت، دارد. نقاشی خط شــیوه ای است در 
نقاشی مدرن و خوشنویسی معاصر، که به وسیله برخی 
از خوشنویسان و نقاشان به وجود آمد و هم اکنون هم 
طرفداران بســیار زیادی دارد. آنچه باعث شــده تا در 
آثار خوشنویسان از نقاشــی هم استفاده شود، عناصر 
مشترک این دو هنر اســت که ترکیب خوشنویسی با 
انواع هنرهای تجسمی به ســبب بیشتر شدن زیبایی 
بصری و به رخ کشیدن گونه های مختلف هنری است. 
در سال های اخیر ترکیب خوشنویسی با نقاشی باعث 
به وجود آمدن آثار بی بدیل و زیبایی شده است که نمونه 
آن کمتر دیده می شود. هنگامی که رنگ به کمک خط 

می آید، برای بیننده تنوع بیشتری ایجاد می شود.

خوشنویسیوگرافیک
با پیشرفت تکنولوژی هنرها هم شکل متفاوتی به خود گرفتند. گرافیک ازجمله 
علوم ارتباطات تصویری اســت که توجه بســیار زیادی به آن می شود. آنچه در 
گرافیسم خط مهم است این اســت که می تواند در زمان ها و مکان های مختلف با 
مخاطب ارتباط برقرار کند. آثار گرافیکی می توانــد عالمت هایی از حروف الفبا 
یا نشانه های مختلف باشــد. در هنری که از رابطه خوشنویسی و گرافیک ایجاد 
می شود، بیشتر واژه ها و تصاویر با هم به کار می روند و گاهی متن بر کل اثر تسلط 
داشته و در بعضی مواقع هم تصویر بر متن چیره می شود. البته ممکن است هر دوی 

اینها به هم وابسته باشند که در آن صورت شاهد اثر هنری بی نظیری خواهیم بود.

بهره برداری زیبایی شناسانه از خط به صورتی نوین و مدرن در ایران، نخستین 
بار در دهه 40شمسی و با اوج گرفتن جنبش سقاخانه مطرح شد. این جنبش 
فرم و نقش مایه های ایرانی، خطوط ایرانی- اسالمی را به دلیل انعطاف پذیری 
از نظر شکل و اندازه به عنوان عناصر بصری پایه در خلق آثار هنری مطرح کرد. 
مجموعه مجسمه های »هیچ« از پرویز تناولی بارها در عرصه هنر عمومی به 
نمایش درآمده اند و نمونه مشهوری از ارتباط خوشنویسی با هنرهای تجسمی 
دیگر مثل مجسمه سازی و آثار حجمی هســتند. خط، هم به عنوان عنصری 
مستقل که در این اماکن پیوســته وجود داشته و هم به صورت حکاکی هایی، 
روی ظروف و نگین های انگشــتری، مورد توجه هنرمنــدان قرار گرفت. آنان 
همانطور که ساخت وســاز و ترکیب بندی مجددی روی همه اشیاء و تصاویر 
مذکور انجام دادند با نگاه مجدد خالقانه بر خط نیز آن را تعریف جدیدی کرده و 
طراحی مجدد، ترکیب بندی و ساخت وساز نوینی بدان بخشیدند و بدین ترتیب 
نگاه بصری تازه ای به خط، در قلب ســقاخانه متولد شد و خط کوفی این بار، 
پس از تحویل و تحوالتی 1400ساله به سوی زبان و بیان جدیدی حرکت کرد.
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4دلیل شکست 
دانشگاه رفته ها 

در ابزار

راهنمای 
کسب  واکر

توهیــن از ریشــه وهــن در لغــت به معــی سســت، خفیف و 
خوار کردن اســت. بــه محض فحــایش، جرم توهین شــکل 
یم گیــرد و انراحــی و متأثــر نشــدن طــرف مــاک نیســت. 
ادلــه اثبات جــرم توهیــن اقــرار، هشادت، قســامه و ســوگند 
در مــوارد مقــرر قانــوین و همچنیــن علــم قــایض اســت که بر 
اســاس مدارک و مســتندات محکمه پســند ازجمله تحقیقات 
محــی، اظهارات مطلعــان و گــزارش ضابطان اســت. همچنین 
فیلــم، عکــس، صــوت، پیامــک، چــت و اسکرین شــات در زمان 

رســیدیگ اگرچه دلیل قطعی نیســتند، اما به عنوان اماره یا نشــانه 
 بــرای متقاعــد کــردن قــایض دادگاه در اثبــات وقــوع جــرم توهین 
کاربرد دارند. رصف خشــونت کایم توهین نیســت و غالبًا عرف ابید 
آن رفتار را توهین آمیــز تلیق کند. مخاطب توهین ابید زنده ابشــد 
و توهین به مردگان تهنــا درصورت آزردن خاطــر ابزماندگان توهین 
به ایشــان تلیق یم شــود. حضوری یا علی بودن توهین رشط الزم 
و کایف تحقق جرم توهین است. توهین تفســیربردار نیست و ابید 
رصاحتًا توســط مرتکب به دیگری نسبت داده شود. توهین کننده 
بســته به نظر قایض ممکن اســت بین 2ات 8میلیون تومان جزای 

نقدی محکوم شود.

این روزها خیی هــا تحصیل یم کنند و 
خیی ها مدرک دانشــگاهی یم گیرند 
مختلــف  حوزه هــای  در  خیی هــا  و 
صاحب تخصص یم شوند. اما بخش 
عمــده ای از ایــن خیی هــا، یــا درگیر 
کارهــای عــادی و معمویل یم شــوند 
یا در هنایت در حوزه خودشــان شــغی 
دست و اپ منی کنند. این اتفاق در زمانه 
ما در ایــران تبدیل به یــک رضب املثل 
هم شــده اســت؛ نتیجه اش یب میی 
پرسان به کنکــور و رشــد درصد حضور 
دخــران در کنکور بوده. امــا چرا چنین 
اســت و چرا غالب کســاین که دانش و 
اطاعــات خــویب در حوزه هــای خایص 
در  و...  دارنــد  تحصیــات  و  دارنــد 
کسب وکارشــان موفق منی شــوند؟ اب 
هم چند دلیل ســاده را مرور یم کنیم.

از صنعت خود 01
چیزی منی دانند

یــی از نکته هــای ابتدایی آن اســت که 

شاید آهنا اطاعات و دانش بسیار خویب از 

حوزه کاری شان و کارشان داشته ابشند، 

امــا از صنعــی کــه کارشــان در آن اتفاق 

یم افتد احمتــااًل اطاعات کمــی دارند. به 

همین دلیل است که به راحی منی توانند 

اب رویه های رایج در صنعت کاری شان کنار 

بیایند یا آن را درک و اجــرا کنند. به عبارت 

ساده، شاید مشا متخصص تغذیه ابشید 

و دانشگاه رفته ابشید اما شاید از صنعت 

تغذیه در ایــران و اینکه چه کســاین در آن 

یم توانند موفق تر ابشند، اطاعات کمی 

داشته ابشید.

یب اعتنایی به 02
دستور ابزی

مشا وقی که تخصیص دارید و یم خواهید 

در حــوزه خــوداتن مشــغول کار شــوید، 

طبیعی اســت که ابید نســبت به قوانین 

ابزی هــم اطاعــایت داشــته ابشــید. 

اینکه یــک مــدرک دانشــگاهی بربید و اب 

کی مطالعــه و پژوهــش و... دردی را دوا 

منی کند. در ابتــدای امر ابید کــه رفتاری 

حرفــه ای و قاعده مند در ابزار کار داشــته 

ابشــید. ابزار کار، کاری به روحیات ظریف 

مشا ندارد؛ قاعــده و راه خــودش را دارد. 

ابید نحــوه رفتــار و گفتــار و برانمه ریزی و 

 حرف گوش کردن و... مشا کامًا متناسب 

اب آن ابشد.

یب اعتنایی به 03
دوره تطبیق

غالب رشته های دانشــگاهی که معادیل 

هــم در ابزار کار و صنعــت دارنــد، اب دوره 

تطبیق آشــنا هســتند. در رشــته هایی 

مثل کامپیوتــر و حســابداری و... چنین 

دوره هایــی تعریــف شــده اســت؛ یعی 

بتوانید بیــن چیزهایی کــه آموخته اید، 

اب نیازهــای ابزار کار پیونــد ایجــاد کنید. 

نیازهــای روز ابزار کار، ممکــن اســت 

به روزتر از چیزهایی ابشد که آموخته اید 

یــا اینکــه نیــاز داشــته ابشــید نــوع 

اجــرای آهنــا بــه نســبت نیازهــای ابزار را 

عمــًا و تجــریب یــاد بگیریــد وگرنه کیس 

 از تــوی کتاب هــا و مــدرک راهــی صنعت 

منی تواند ابشد.

آلرژی به فروش و 04
ابزاریایب

بیشــر جــواانین کــه درگیــر دانشــگاه و 

تحصیــات و مــدرک شــده اند، معمــواًل 

به واســطه اعمتاد به نفس نســبتًا کاذیب 

کــه موقتــًا در آهنــا ایجاد شــده اســت، 

وقــی درابره فــروش و ابزاریــایب و... 

یم شوند، عصیب یم شــوند.  ابزار، کاری 

به این رویکــرد آهنا نــدارد؛ چــون فروش 

مثــل خــون در رگ هــای ابزار اســت و 

ابزاریــایب هم نقــش قلــب را دارد که این 

خــون را بــه دورتریــن بخش هــای ابزار 

منتقــل یم کنــد. ات وقــی نتوانیــد این 

 واقعیت ها را درک کنیــد، اتفایق برای اتن 

نخواهد افتاد.

اب کمرین هزینه از بیشرین 
امکاانت استفاده کنید

9نکته ای که ابید 
درابره خانه کارگر 

بدانیم

امروزه مجموعه ها و بخش های مختلیف در جامعه هستند که به هشروندان خدمات متنوع تفریحی، فرهنیگ،  آموزیش 
، ورزیش و... ارائه یم کنند. یی از این مجموعه ها »خانه کارگرجمهوری اسایم ایران« است. عضویت در »خانه کارگر« 
رشایط سخی ندارد؛ هم اب مراجعه مســتقیم به این مرکز و هم از طریق فضای مجازی یم توانید اقدام کنید. در این 
مجموعه امکاانت رفاهی و تفریحی در هشر های مختلف برای اعضا فراهم است و شاید کمر از آن اطاع داشته ابشید. 

در این مطلب مضن آشنایی اب خانه کارگر و خدمات آن، نحوه ثبت انم در این مجموعه هم آموزش داده شده است.

راهنمای 
حقوقی 

5نکته ای که همه ابید درابره قرارداد رهن و اجاره بدانند

حواستا ن به 
قرارداد اجا ر ه ابشد

 ذکر مبلغ و مدت اجاره 
فراموش نشود

مهم ترین و اسایس ترین نکته ای 

که در تنظیم قرارداد اجــاره ابید به 

آن توجه کرد ذکر مبلغ و مهم تر از آن 

مدت قرارداد است. بنا بر عرف رایج 

امروزه، میزان مدت قراردادهــای اجاره به طور معمول 

یکساله تعیین یم شود، لذا چنانچه در قرارداد اجاره ای 

مدت آن ذکر نشده ابشد آن قرارداد اجاره نبوده و ابطل 

اســت. حال اگر مدت اجــاره به میزان یک ســال معین 

شــده ابشــد ویل طرفین قــرارداد درخصــوص رشوع و 

زمان ابتدای عقد اجاره توافیق نکرده ابشند زمان آغاز 

آن از اتریخ انعقاد قرارداد خواهد بــود. معمواًل ات قبل از 

بروز اختــاف میان موجر و مســتأجر، اهمیت هیچ یک 

از موارد پیش گفته احســاس منی شــود. اما درصورت 

ایجاد اختاف و عدم درج مبلــغ یا مدت قرارداد، احمتال 

دارد که یــی از طرفین عقد اجاره اب متســک بــه آن از زیر 

ابر مســئولیت و انجام تعهدات خود شــانه خایل کرده و 

اصل قرارداد را زیر ســؤال برده و تقاضای ابطال آن را از 

دادگاه کند.

عی محسی ماكلواین؛ وکیل اپیه یک دادگسری

فرزین جم، کارشناس حقویق

توهین ساده چقدر آب یم خورد؟

انعقاد و امضای هر قراردادی، مسئولیت و تعهدایت را برای طرفین یا امضاکنندگان آن ایجاد خواهد کرد. قرارداد 
اجاره مســکن در ارتباطات اجمتاعی افراد، به  نحو غیرقابل انکاری، نقش مهم و حیــایت را ایفا کرده و از اهمیت 
به زسایی برخوردار است. اب این توضیح که در قرارداد اجاره متقابًا تکالیف و تعهدایت برعهده موجر و مستأجر 
است که ابید مورد توجه قرار گیرد. لذا قصد آن داریم این ابر برای پیشگیری از بروز اختافات و مشکات احمتایل، 
اب رویکردی صحیح و قانوین، نکایت را به طور کاربردی و به زابن ساده، درابره نحوه تنظیم و انعقاد قراردادهای اجاره 

در رابطه اب واحدهای مسکوین مطرح کنیم.

پنجشنبه

شماره 172
6  مرداد 1401 

 لزوم امضای 2شاهد 
در قرارداد اجاره

یی از رشایط بســیار مهم که 

در مــاده 2قانــون روابط موجر 

و مستأجر ســال 1376، برای 

قراردادهای اجاره درنظر گرفته 

شــده، امضای 2شــاهد اســت. مگر عــدم درج امضای 

2شــاهد ذیل قرارداد اجاره چه آاثر و تبعایت را یم تواند به 

هرماه داشــته ابشــد و آیا به اعتبار عقد اجاره خلی وارد 

خواهد کرد؟ در اپسخ ابید گفت خیر، هیچ خلل یا خدشه ای 

به صحت و اعتبار قرارداد اجاره وارد منی شود، بلکه قرارداد 

مدنظر از یک مزیت و امتیاز بســیار مؤثــری که قانونگذار 

برای آن منظور کرده محروم یم شود. اگر قرارداد اجاره ای 

به امضای 2گواه رسیده ابشد و در موعد انقضای قرارداد 

مســتأجر از تخلیه ملک خــودداری و امتناع کنــد، موجر 

یم تواند اب مراجعه به شورای حل اختاف تقاضای دستور 

تخلیه و در زماین کواته نسبت به تخلیه ملک اقدام کند. 

اما درصورت عدم امضای 2شــاهد امکان تخلیه ملک در 

زماین کواته میرس نبوده و مســتلزم تقاضای صدور حکم 

تخلیه و طی فرایندی زمان بر و طوالین است.

هزینه های تعمیر و نگهداری ملک 
استیجاری برعهده کیست؟

تعمیــرات و متایم مخارجی 

کــه در مــورد اجــاره بــرای 

امکان هبره منــدی و انتفاع 

مطمئنــًا  اســت  الزم  آن 

برعهــده مالک یا موجر اســت، البتــه یم تــوان در قرارداد 

خاف آن  را رشط کرد. لیکن مسئولیت پرداخت هزینه های 

مــریف اعم از قبض هــای آب، بــرق، گاز و تلفــن بر عهده 

مســتأجر اســت. مضن اینکه انجام رسویس آسانســور و 

تعمیراتش در حد جزیئ آن و پرداخت شارژ ماهانه برعهده 

مســتأجر اســت؛ اما هزینه های عرماین ســاخمتان و رفع 

خرایب های کی برعهده موجر اســت مگر اینکه مسبب آن 

ایرادات و خرایب ها شخص مســتأجر بوده ابشد که در آن 

صورت مسئولیت جربان آن اب وی خواهد بود. به طور مثال 

اگر یــی از انشــعاابت آب یــا گاز مرتبط اب کل ســاخمتان یا 

آاپرمتان مورد اجاره دچار ایراد و خرایب شــده ابشد، در این 

صورت پرداخت مخــارج آن برعهده موجــر خواهد بود؛ مگر 

اینکه مســبب بروز این خرایب شخص مســتأجر ابشد و اب 

اثبات این قضیه هزینه های تعمیر به دوش او بیفتد.

 نکایت در مورد زمان 
اپیان قرارداد اجاره

قــرارداد اجــاره اب انقضــای 

موعد آن برطرف شده و خامته 

یم یابد و موجــر ابید در زمان 

اپیان قرارداد خواهان تخلیه 

ملک شــود. لذا چنانچه مالک یا موجر نسبت به اظهار و 

اعام تخلیه ملک سکوت کرده ابشد، سکوت وی حمل 

بر رضایت اســت و نتیجه اینکه قــرارداد اجاره اب رشایط 

قبل تداوم داشته و برقرار است. حال اگر موجر در زمان 

اپیان قرارداد، عدم رضایت خود را به مستأجر اعام و ابراز 

داشته و در مقابل مستأجر به ترف خود ادامه دهد، در 

این صورت موجر مســتحق دریافت اجرت املثل است و 

مستأجر ملزم به پرداخت هزینه ترف خود تحت عنوان 

اجرت املثل به قیمــت روز به موجر خواهد شــد و در این 

صورت فــریق منی کند کــه مســتأجر از ملــک مورد اجاره 

اســتفاده کرده یا از آن هبره ای نربده اســت. عی ایحال 

توصیه یم شود که طرفین قرارداد اجاره در ابتدای انعقاد 

عقد اجاره، تضامیی از قبیل چک یا سفته از اببت مضانت 

تخلیه ملک و پرداخت ودیعه از یکدیگر دریافت کنند.

پیشگیری از تبعات پرداخت 
نکردن اجاره هبا

مســتأجر اجاره هبا را پرداخت 

منی کند یا اینکــه پرداخت آن 

هــرماه اب أتخیــر زیاد اســت، 

اب این توضیح کــه در قرارداد 

رشوط یــا مضانــت اجرایی بــرای مواجهه اب ایــن قضیه 

پیش بیی نشــده اســت. حال چــه ابید کــرد؟ پرواضح 

است که علت وقوع این امر به زمان تنظیم قرارداد اجاره 

ابزیم گردد؛ چرا که اگر در زمان انعقــاد قرارداد، مضانت 

اجرایــی برای مســتأجر درخصــوص أتخیــر در پرداخت 

اجاره هبا درنظر گرفته یم شد، موجر قادر بود به سادیگ و 

اب استفاده از ابزار قانوین نسبت به رفع این مشکل اقدام 

کند؛ به طور مثال توصیه یم شــود کــه در قراردادهای 

اجاره بنا بر توافق میان موجر و مســتأجر، نوشــته ذیل 

درج شود: »چنانچه مستأجر در پرداخت اجاره هبا به طور 

مثال بیش از 2یا 3 ماه أتخیر کند، اختیار فسخ قرارداد 

برای موجر ایجاد شــود.« لذا موجــر یم تواند متعاقب 

تخلف مستأجر، بنابر اختیار حاصله در قرارداد، تقاضای 

فسخ قرارداد اجاره و تخلیه ملک را از دادگاه مطرح کند.

خانه کارگــر به منظور رفــاه حــال اعضــا اســراحتگاه ها، هتل ها و 

مهمانرساهایــی را ویــژه آهنــا در هشرهــای مختلــف کشــور درنظر 

گرفته اســت؛ مثــل مهشــد، اصفهــان، شــیراز، قــم، چمخاله، 

گــرگان، شــیراز، بندرعبــاس و.... که کارگــران یم تواننــد اب ورود 

به ســامانه خانه کارگــر بنا بر ســلیقه هر یــک از ایــن اقامتگاه ها را 

در هشرهای مختلــف رزرو کننــد و از خدمات آانن هبره مند شــوند. مدت زمــان اقامت در این 

 اسراحتگاه ها 4روز و 3شب اســت و نســبت به هتل های دیگر هزینه کمری از سوی عضو 

پرداخت یم شود.

اقامتگاه های تفریحی 
خانه کارگر در هشر های مختلف 03

همه کارکنــان و کارگــران اب اســتفاده از کارت عضویــت خانه کارگر 

یم توانند از خدمات رفاهی درماین، تفریحی، آموزیش و.. … به صورت 

رایگان یــا اب تخفیفات ویژه ای در کل کشــور اســتفاده کنند. گفتی 

اســت که این کارت فقط مختــص خود کارگر نیســت بلکــه افراد اب 

ثبت انم در خانه کارگر و دریافت کارت، خانواده شان نیز تحت پوشش 

خانه کارگر قرار گرفته و یم توانند از بیش از 200برانمه مهاریت و آموزیش در رشته هایی مانند  

زابن انگلیــیس، حســابداری، قرآین، کامپیوتــر، هرنی و ... در کل کشــور و به صــورت رایگان 

استفاده کنند.

کارت خدمات رفاهی کارگران 
چه کاربردی دارد؟ 02

اگر ات به حال در خانــه کارگر ثبت انم نکرده اید بــرای ثبت انم مجازی 

یم توانید به آدرس https://workerhouse.ir مراجعه کنید. 

پس از بــرریس مدارک مشا توســط کارشناســان، کارت عضویت از 

طریق پست به محل ســکونت مشا ارسال یم شــود. برای ثبت انم 

حضوری الزم است اب داشنت کیپ کارت می، کیپ صفحه اول دفرچه 

بیمه اتمین اجمتاعی یا گواهی اشتغال به کار به هرماه یک قطعه عکس و پرداخت حق عضویت 

3ســاله به خانه کارگر، مراجعه کرده و پس از ثبت انم، کارت عضویت اتن را دریافت کنید ات به 

این وسیله از مزایای خانه کارگر هبره مند شوید.

چگونه عضو خانه 
کارگر شویم؟ 01

افرادی که یم خواهند اقامتگاهی را رزرو کنند، به هیچ عنوان نباید 

از مرورگر گوگل کروم اســتفاده کنند و ترجیحا بــرای رزرو، از لپ اتپ 

یا کامپیوتر رومیزی به جای تلفن هرماه برای انجام رزرو اســتفاده 

کنند. پس از انجام رزرو الزم است به قمست رزروهای أتیید شده رفته 

و از رزرو خود مطمنئ شــوید، در غیراین صورت حی اگر وجه از کارت 

شخص متقایض کرس شده و معریف انمه هم دریافت کرده ابشــد، عما رزروی برای او انجام 

نشده و مجمتع به هیچ عنوان قادر به اختصاص سوئیت به متقایض نیست.

نحوه رزرو اقامتگاه ها 
به چه شکل است؟ 04

اب استفاده از بن کارت از طریق تلفن ابنک، دستگاه های خود پرداز و 

POS، پرداخت قبوض آب، گاز، برق و… امکان پذیر است. همچنین از 

طریق این کارت یم توان خریدهای اینرنی را به راحی انجام داد. از 

طریق این کارت یم توان حق بیمه هسم کارفرمایان سازمان اتمین 

اجمتاعی را اب اســتفاده از تلفن ابنک، دستگاه POS و دستگاه های 

خودپرداز ابنک رفاه، پرداخت کرد. گفتی است تهنا از طریق خودپرداز یا دستگاه POS و تلفن 

ابنک، یم توان از میزان مبلغی که در کارت موجود است آگاه شد.

بن کارت برای استفاده 
از چه خدمایت است؟ 07

خانه کارگــر در کنار خدمــات تفریحی، بــه مقوله آمــوزش هم یب توجه 

نبوده و خدمات رایــگاین را در این زمینه برای شــاغلین و خانواده های 

تحت پوشــش آهنا تدارک دیده و اقدام به برگزاری برخی کاس ها کرده 

است؛ کاس هایی مانند خطاطی، نقایش، قاب ابیف، عروسک سازی ، 

ساخت اتبلوهای سه بعدی، خیاطی و... که مخصوص کارگران و همرس 

و فرزندان آهناســت. این دوره های آموزیش که به صورت مجازی  و یا حضوری برگزار یم شود کاما 

رایگان است و اب استفاده از سامانه سدا، یم توان فهرست این دوره های آموزیش را مشاهده کرد.

خدمات آموزیش و فرهنیگ 
کاما رایگان 08

خانــه کارگر ایــن رشایط را بــرای اعضا مهیا ســاخته کــه از خدمات 

بیمه ای هم هبره مند شــوند. این خدمات بیمه ای که هم به درمان 

تعلق یم گیرد و هم موارد دیگر شامل بیمه تکمیی، کروان، مسافریت 

ویژه، موتور، بدنه، بیمه خودرو و... اســت کــه اعضا یم توانند هم 

به صورت اقســاط و هم نقد اما اب تخفیف ویژه از آن اســتفاده کنند. 

اعضا یم تواننــد هم اب حضور مســتقیم در خانه کارگر و هــم اب مراجعه بــه آدرس الکرونیی 

http://kargar.bimeh.com  از این خدمات بیمه ای هبره مند شوند.

اب خانه کارگر از خدمات 
بیمه ای هبره مند شوید 09

برای استفاده از اقامتگاه های تفریحی خانه کارگر تهنا صاحب کارت، 

همرس و فرزندان مجرد یم توانند اب داشــنت کارت خانه کارگر از این 

مجموعه ها و خدمات آهنا هبره مند شــوند. اعضــای دیگر خانواده و 

اقوام و حی فرزندان متاهل اعضا منی توانند به طور مستقیم به این 

مجموعه ها مراجعه کرده و از خدمات آهنا اســتفاده کنند. درصورت 

هرماهی به عنوان میهمان محسوب شده و اب توجه به رشایط اسراحتگاه، ابید اعضا هزینه 

میهمان را به صورت نقدی به اسراحتگاه پرداخت کنند.

چه کساین یم توانند اب داشنت کارت خانه کارگر 
از اسراحتگاه خانه کارگر استفاده کنند؟ 05

از دیگر خدمات خانــه کارگر ارائــه بن کارت رفاه اســت. بــن کارت رفاه 

جایگزیی برای بن کاغذی شده و این کارت الکرونیی برای خرید کاال 

و اجناس از فروشــگاه ها و همچنین پرداخت های خدمایت اســتفاده 

یم شود. برای این کارت پس از اینکه اب بعیض از ارگان ها یا سازمان ها 

قرارداد بسته یم شود، به تعداد پرسنل برای سازمان یا رشکت  كارت 

صادر یم شــود و در اختیار کارکنان قرار یم دهند ات آهنا بتوانند اب در دست داشــنت این کارت به 

فروشگاه هایی که دارای دستگاه POS هستند مراجعه كنند و خرید خود را به راحی انجام دهند.

بن کارت رفاه، جایگزیی 
برای بن کاغذی 06



مطبخ خانه 14 بسته پيشنهادي

  فیلم »نامزدی پنج ساله«
نامزدی پنج ساله، فیلمی آمریکایی 
بــه کارگردانــی و تهیه کنندگی 
نیکوالس استالر در ژانر رمانتیک 
و کمدی- درام اســت که در سال 
2012تولید شــد. داســتان این 
فیلم درباره تام ساالمون )جیسون 
سیگل( سرآشپز یک رستوران در 
شهر سان فرانسیســکو است که از 
عشــق اش وایولت )امیلی بالنت( 
خواستگاری می کند. داستان اصلی 
فیلم بعد از این اتفاق آغاز می شود! 
وایولــت به تام اعــالم می کند که 
برای تحصیل و تدریس در دانشگاه 
میشیگان انتخاب شده است و باید 
2سال در آنجا زندگی کند! اما تام 
برای اینکه از وایولت به دور نباشد 
تصمیم می گیرد کســب وکارش 
را در سان فرانسیســکو رها کرده 
و به همراه وایولت به میشــیگان 
ســفر کند. اما ورود این دو به شهر 
جدید اتفاقات عجیبی را برایشان 

به همراه دارد.

فیلم

  غذا، عشــق، خانــواده: 
راهنمایی کاربردی برای بهبود 

تغذیه کودک
کتاب »غذا، عشق، خانواده« به قلم 
مایا آدام یک راهنمای عملی درباره 
تغذیه کودکان و نوزادان است که 
در سال1400به چاپ رسید. مایا 
آدام در کتاب غذا، عشق، خانواده 
به کاوش در جنبه هــای مختلف 
تغذیه ســالم بــرای خانواده ها در 
سرتاســر جهان پرداخته است. در 
واقع می توان غذا، عشــق، خانواده 
را چکیده ای از تمام یافته های مهم 
علمی اخیــر و توصیه های بالینی 
دانســت که به شما کمک می کند 
گزینه های غذایی سالم را با توجه 
به منابــع موجود انتخــاب کنید. 
یکی از ویژگی هایی که دوچندان 
بر جذابیت ایــن اثر می افزاید و آن 
را از باقی آثار در این زمینه متمایز 
می سازد، پیشــنهادهای عملی و 
مثال هــای ملموس نویســنده از 
زندگی واقعی است که می توان آنها 
را به راحتــی عملیاتی کرد و مورد 

استفاده قرار داد.

کتاب 

  مسابقه میز نهایی
اگر به مســابقات آشپزی عالقه مند 
هســتید برنامــه مســابقه »میز 
نهایی« را از دســت ندهیــد. میز 
نهایی مســابقه ای در 10قسمت و 
با اجرای انــدرو نولتون، ســردبیر 
مجله آشپزی Bon Appétit  محلی 
اســت که با هدف تقابــل فرهنگ 
آشــپزی کشــورهای مختلف در 
ســال 2018تولید شــده است. در 
این مجموعه تلویزیونــی که برنده 
جایزه بهترین کارگردانی هم شده، 
12تیم متشکل از 2آشپز حرفه ای 
با هم به رقابت آشپزی می پردازند؛ 
سرآشپزهایی با ملیت های مختلف 
که هرکدام حداقل یک رســتوران 
سرشناس در شــهر خود دارند. در 
هر قسمت از این برنامه، 3تیمی که 
کمترین امتیاز ممکن را گرفته اند، 
مجبورنــد مجدد مســابقه بدهند؛ 
مســابقه ای که بــرای آن یک ماده 
غذایی خاص درنظر گرفته می شود 
و هر 3گروه باید بــا آن ماده غذایی، 
نهایت هنر خود را به نمایش بگذارند.

مستند

تاریخچه بستنی در ایران

ورود دستگاه های بستنی سازی  به ایران 

پنجشنبه

شماره 172
6  مرداد 1401 

آشنایی با چند بستنی خوشمزه تابستانی

کودتا علیه تابستان
سعیده مرادی

  ابتدا شکالت تلخ را با یک رنده درشت، رنده کرده و داخل ظرفی 
مناسب بریزید. سپس شکالت را روی حرارت غیرمستقیم بخار 
قرار داده و به روش بن ماری ذوب کنید. وقتی شکالت کاماًل آب 
شد، شیر عسلی را به آن اضافه و با یک قاشق یا همزن دستی کاماًل مخلوط کنید. بعد 
پودر کاکائوی الک شده را به آن اضافه کرده و کاماًل مخلوط کنید تا یک مایع یک دست 
حاصل شود. در ادامه خامه شیرین شده قنادی را با دور تند همزن بزنید تا جایی که 
کاماًل فرم بگیرد. سپس مخلوط شکالت و شیرعسلی را به خامه اضافه کنید و با لیسک 
یا قاشق کاماًل مخلوط کرده تا یکدست شود. بستنی را داخل ظرف در دار ریخته و با 

لیسک کاماًل صاف کنید. روی بستنی 
را با یک نایلون یا سلفون بپوشانید، به 
شکلی که بستنی به هیچ عنوان با هوا 
تماس نداشته باشد. سپس در ظرف را 
محکم ببندید و بستنی را داخل فریزر 
قرار بدهید. بعد از یک شــب بستنی 

آماده است.

  ابتدا میوه های مورد استفاده در بستنی را خرد کنید و در فریزر قرار 
دهید تا میوه ها کاماًل یخ بزنند. هلوهای خرد شــده را در غذاســاز یا 
مخلوط کن بریزید.2 قاشق غذاخوری شکر به همراه 2قاشق غذاخوری  
خامه صبحانه را به آن اضافه کنید و هم بزنید. مخلوط هلو را درقالب بستنی بریزید. مخلوط 
باید غلیظ باشد. در ابتدای کار  3الیه میوه دارید. برای الیه میانی توت فرنگی ها را در غذاساز 
بریزید و 2قاشق غذاخوری شکر و 2قاشــق غذاخوری خامه صبحانه همراه با وانیل به آن 
اضافه کنید. دستگاه را روشن کنید و اجازه دهید توت فرنگی و خامه و شکر به خوبی مخلوط 
شوند. مخلوط توت فرنگی را در قالب بستنی و روی مخلوط هلو بریزید. برای الیه آخر نیز 

به همان ترتیب عمل کرده و موز را داخل 
غذاساز ریخته و به آن یک یا نصف قاشق 
غذاخوری شکر و 2قاشق غذاخوری خامه 
اضافه کنید و اجازه دهید به خوبی مخلوط 
شــوند. ترکیب مــوز را روی توت فرنگی 
بریزید. چوب بستنی ها را در قالب بستنی 
و روی مخلوط میوه ها فرو کنید و در فریزر 

4تا 6ساعت قراردهید.

برای تهیه بستنی توت فرنگی با شیرخشک باید  ابتدا شیر خشک 
را همراه با شــیر و عصاره وانیل یا پودر وانیل در ظرف مناسبی 
ریخته و خوب هم بزنید تا مواد کاماًل با هم حل شــده و به خورد 
هم بروند. سپس آن را چند ساعتی در فریزر قرار دهید تا یخ بزند. بعد از اینکه کاماًل 
یخ زد آن را از فریزر خــارج کرده و در مخلوط کن بریزید و آنقــدر هم بزنید تا رنگ 
آن تغییر کند و به رنگ کرمی درآید و کش دار شود. سپس شکر را کم کم و در چند 
مرحله به آن اضافه کنید و حین اضافه کردن به خوبی هم بزنید. بعد از اینکه شکر به 
خوبی با مواد ترکیب و کاماًل حل شد، توت فرنگی ها را دانه دانه به آن اضافه کنید و هم 

بزنید تا رنگ بســتنی صورتی شود. 
سپس بســتنی را به مدت 2ساعت 
در فریزر قرار دهید تــا کاماًل آماده 
شود. حال بســتنی آماده است. آن 
را در ظرف مناســب ســرو کرده و 
نوش جان کنید. بــرای تزئین این 
نوع بستنی می توانید از توت فرنگی 
 یــا میوه هــای دیگــر اســتفاده

 کنید.

بستنی یخی میوه ایبستنی شکالتی اسکوپی

آلبالویی بستنی توت فرنگی با شیرخشک

   شیرخشك:  یك قوطی
   شیر: یك پیمانه

   شکر: 2پیمانه

   توت فرنگی یخ زده: یك پیمانه
   عصاره وانیل یا پودر وانیل: یك 

قاشق غذاخوری

مواد الزم

   شکالت تلخ 90درصد: نصف پیمانه
   شیرعسلی: نصف پیمانه

   خامه شیرین شده قنادی:یك پیمانه
   پودر کاکائو: یك قاشق غذا خوری

مواد الزم

   هلو و موز )هرکدام(: نصف پیمانه
   توت فرنگی: یك سوم پیمانه

   خامه صبحانه : نصف پیمانه

   شکر یا عسل: به میزان الزم
   وانیل: یك چهارم قاشق چای خوری

   چوب بستنی: 4عدد

مواد الزم

   آلبالو بی هسته: 2 لیوان
   موز: 2عدد متوسط

   خامه صبحانه: 200گرم
   شکر: 3تا 5قاشق غذاخوری

مواد الزم

طرز تهیهطرز تهیه

ابتدا باید آلبالوهای بدون هسته و موز پوست کنده و تکه شده را حداقل 
24ساعت در فریزر قرار دهید. بعداز 24ساعت، میوه های یخ زده را داخل 
مخلوط کن یا غذاساز ریخته و پوره کنید. بعد از اینکه میوه ها کامالً پوره 
و باهم مخلوط شدند، خامه و شکر را به آنها اضافه کرده و مواد را حدود 2تا 3دقیقه با دور تند 
مخلوط کن باهم ترکیب کنید. سپس تکه های میوه را به ترکیب اضافه کرده و در حد کم و تا 
جایی که میوه ها له نشوند و در بستنی به خوبی دیده شوند هم بزنید. مواد را داخل یک ظرف 
مناسب بریزید و داخل فریزر بگذارید. بعد از یک ساعت، ظرف بستنی را از فریزر خارج کرده 
و با کمک قاشق آن را هم بزنید. توجه داشته باشید بعد از یک ساعت اول این هم زدن باید هر 
نیم ساعت یک بار تکرار شود. بعد از اینکه هم زدن بستی حدود 20مرتبه تکرار شد، باید بستنی 

یک شب تا صبح استراحت داده تا کاماًل 
آماده شود.

نکته: دقت کنید معموالً بســتنی از 
دیواره های ظرف شــروع به یخ زدن 
می کند. بنابراین هنــگام هم زدن از 
کناره های ظرف غافل نشــوید و همه 
بستنی چسبیده به دیواره ظرف را هم 
جدا کرده و با باقی بستنی مخلوط کنید 
چون نباید اجازه بدهید بستنی یخ بزند.

طرز تهیه طرز تهیه

در این روزهای گرم تابستان، بستنی، از خوراکی ها و تنقالت پرطرفدار و محبوبي است که 
بزرگ و کوچك نمی شناسد و از کودک تا کهنسال شیفته اش هستند. به قول ظریفی که 
می گفت واقعا بشر قبل از کشف بستنی، چطور تابستان ها را سپری می کرده است. هرچند 
امروزه انواع و اقسام مختلفی از بستنی های آماده و شرکتی با هر طعم و رنگی به آسانی در دسترس است  اما اگر 
به صحت و سالمت کامل بستنی که میل می کنید اهمیت می دهید یا تمایل دارید آنچه میل می کنید دقیقاً مطابق 
ذائقه شما باشد، به سادگی می توانید برای خودتان و اعضای خانواده انواع بستنی ها را در خانه درست کرده و 

میل کنید. در ادامه چند نوع بستنی خانگی را به شما پیشنهاد داده و روش تهیه آن را هم آموزش می دهیم.

ر ایران
بفرمایید بستنی گاومیشی!آشنایی با تاریخچه و نحوه شکل گیری یکی از خوشمزه ترین خوراکی ها د

تا به حال شده موقع خوردن بستنی نگاه دقیق و کنجکاوانه ای به این خوراکی 
خوشمزه و دلچسب داشته باشید و از خودتان سؤال کنید که اصاًل بستنی از 
کجا آمده و توسط چه کسی ابداع شده و چطور و از چه سالی پایش به ایران باز 
شده است؟ می دانستید براساس اسناد تاریخی، نخستین بستنی ها ترکیبی از 
برف با انواع آبمیوه ها و ادویه ها و عسل بود؟ اگر درباره تاریخچه بستنی کنجکاو 
شده اید و تمایل دارید تا بیشــتر درباره آن بدانید خواندن این مطلب که به 

تاریخچه بستنی در ایران اختصاص دارد را به شما توصیه می کنیم.

قرن های گذشــته و خیلی ســال ها قبل از اینکه طرز تهیه انواع بستنی 
به ایران وارد شــود، مردم در طول ســال به ویژه هنگام گرمی هوا، برف و 
یخ را در کاســه ای می ریختند و با استفاده از شــیره خرما و انگور یا انواع 
مرباهای مختلف آن را به عنوان دســر مصرف می کردند. این برف و یخ نیز 
یا از زیرزمین های سردی به نام یخچال، یا از برف باقی مانده روی کوه های 
اطراف پایتخت برداشت می شده است. بعد از سفر سوم ناصرالدین شاه از 
فرنگ این خوراکی خنک تابستانی تغییر کرد و بستنی شکل گرفت. بستنی 
ابتدا به صورت سنتی و دستی و با عنوان بســتنی زعفرانی به مردم عرضه 
شد. این بستنی درون بشکه ای دو جداره درست می شد. به این صورت که 
درون جدار داخلی شیر، خامه، شکر، ثعلب و زعفران و در جدار بیرونی یخ 
و نمک می ریختند و سپس بشکه را به طور مرتب تکان می دادند تا بستنی 
درست شود. رفته رفته بستنی های مختلف دیگری هم به بازار آمد. اما در 
میان بستنی های آن زمان بستنی اکبر مشتی عطر و طعم دیگری داشت 
و به نوعی شــهره خاص و عام در زمان خود بود. او در آشپزخانه سلطنتی 
مظفرالدین شاه بستنی ساختن را یاد گرفته بود. او بستنی زعفرانی می زد؛ 
بستنی اي پر از خامه و زرد که امروز در کل ایران باب شده است. این همان 
بستنی اي بود که تمام مردم و حتی سفرنامه نویسان آن دوره و تمام کسانی 

که به ایران سفر کرده بودند را عاشق طعم خوشمزه ایرانی اش کرده بود.

اواخر دهه 40بود که دســتگاه های بستنی سازی وارد ایران شــد. شرکت سازنده این 
دستگاه های بستنی ساز به هر یک از بستنی فروشــی های معروف تهران، یک دستگاه 
هدیه داد اما بستنی فروشی قدیمی اکبرمشــتی که هنوز هم بسیاری از قدیمی های 
تهران از آن یاد می کنند، زیر بار استفاده از این دستگاه ها نرفت. با ورود این دستگاه ها، 
صنعت بستنی سازی توسعه یافت و به تبع آن بر تعداد بستنی فروشی ها هم افزوده شد. 
بزرگ ترین بستنی فروشی ها در تهران قدیم در سه راه مسجد شاه، اواسط الله زار و آخر 
خیابان امیریه بود اما عمده آنها سه راه مسجد شاهی بود که مرکز شهر به حساب می آمد. 
بستنی لقانطه در باب همایون متعلق به غالمحسین لقانطه از نظر کیفی و موقعیت محل 
در تهران رتبه اول را داشــت که اعیان و رجال در آن جمع می شدند. جعفر شهری در 
کتاب »تاریخ اجتماعی تهران در قرن سیزدهم« هم درباره بستنی فروشی لقانطه آورده 
است: »دکانش که سالن مانندی بزرگ واقع در غرب شمال خیابان باب همایون بود، 
یعنی اول خیابان دار و درخت و با صفای تهران، جوی های پر آب دوطرف آب پاشی 
شده با جریان آب قنات شاه که یک رشته اش از داخل و جلوی لقانطه یعنی وسط 
پیاده رو حوض هایی از کاشی آبی خوش رنگ ساخته جریان آب را از وسط آن 
دو که چشمه وار می جوشید قرار داده بود و سرتاسر پیاده رو و اطراف تابلوها و 
تمثال های زیبا و طاقچه بندی های شکیل و بساط پاکیزه و کارکنان روپوش 

سفیددارو )جارچی( خوش صدا که به کار گرفته بود.«

انواع بستنی در شهرهای ایران
برخی از شهرهای ایران هم بستنی های معروفی دارند که سفارش 
می شود با سفر به این شهرها بستنی های آنجا را هم تست کنید. منطقه 
خمام که بین شهر رشت و بندرانزلی قرار دارد، به بستنی هایش معروف 
است. گفته می شود بستنی ســنتی این منطقه از میوه های له شده و 
یخ زده ساخته می شود که  ترش مزه است و با گلپر و نمك سرو می شود. 
در شهرهای جنوبی ایران هم بســتنی هایی وجود دارد که به بستنی 
گاومیشی معروف است. این بستنی ها با شیر گاومیش تهیه می شود. در 
خراسان جنوبی هم نوعی خوراکی سنتی درست می شود که مردم آن را 
به نام بستنی خراسان جنوبی می شناسند. برای تهیه این نوع بستنی زمان 
زیادی صرف می شود و ماده اولیه آن ریشه یك گیاه صحرایی به نام بیخ است. 
بیخ را چندبار در آب می جوشانند و آب آن را عوض می کنند تا تلخی اش گرفته 
شود و پس از سردشدن آب را در ظرف ســفالی بزرگی موسوم به تغار ریخته و با 
ترکه ای از درخت گز یا انار آن را هم می زنند تا کف کند. زمانی که کف سفت شد روی 
آن را مقداری شیره انگور و مغز خشکبار مانند بادام، پسته و تخم رازیانه می ریزند. در 
اصفهان هم بستنی هایی وجود دارد که با نام »حسرت الملوک« و »امین الضرب« معروف 
هستند. بستنی امین الضرب با شهد عسل و حسرت الملوک با انار و لیمو درست می شود. ملوک 
اسم شاهزاده ای قاجاری بوده که هوس بستنی ترش می کند و چون آن زمان بستنی با طعم ترش 
وجود نداشته، این مدل بستنی را برایش آماده می کنند. قبل از آنکه ملوک این بستنی را بخورد فوت 

می کند به همین دلیل این نوع بستنی به حسرت الملوک معروف می شود.

این شکل از بستنی که گاهی 
هم در تهیه آن به جای نان از 

ویفر استفاده می شود، در جهان 
به عنوان ساندویچ بستنی شناخته 

می شود و مانند بستنی قیفی، 
سال هاست که کارخانه های 

بستنی سازی برای جذب مشتری 
بیشتر از این شیوه سرو بستنی 

استفاده می کنند.

در گذشته بستنی قیفی تنها با 
دستگاه های بستنی ساز پر می شد. 

بستنی فروش اهرمی را پایین 
می کشید و بستنی از زیر آن به 
بیرون پمپاژ می شد. در این نوع 
از بستنی، شکل و شمایل بسیار 

مهم است. هرقدر که بستنی ظاهر 
مرتب تر داشته باشد، خوردنی تر 
می شود. به همین خاطر پرکردن 
آن، بلدیت خاصی می خواهد.

 استفاده از وانیل به عنوان ماده 
غذایی به سال 1500میالدی 

برمی گردد. وانیل توسط آزتک ها 
)گروهی از سرخ پوستان که در 

نزدیکی مکزیک زندگی می کردند( 
استفاده می شد. پس از حمله 

اسپانیایی ها به آزتک ها، آنها دانه 
وانیل را به اروپا بردند و اروپاییان 

طی سال های 1600با این ماده 
غذایی آشنا شدند.

احتمااًل کمتر کسی یافت می شود 
که بستنی شکالتی دوست 

نداشته باشد. عالوه بر این، بستنی 
شکالتی همیشه گزینه امن اکثر 

طرفداران بستنی است که وقتی به 
بستنی فروشی جدیدی می روند 
و نمی دانند طعم بستنی هایش 
چطور است، از نوع شکالتی آن 

شروع می کنند.

ورود بستنی میوه ای به بازار 
بستنی فروشان، سال ها بعد از 
رواج بستنی سنتی یا بستنی 

زعفرانی اتفاق افتاد. آمدن بستنی 
میوه ای طعم های تازه ای را به 
بستنی ها اضافه کرد؛  تا جایی 
که امروزه می توان در برخی 

بستنی فروشی ها، بستنی هایی را 
با 100طعم مختلف سفارش داد.

بستنی آالسکا یا همان بستنی 
یخی هم برای خودش عالمی 
داشت. پایه آن آب است و 

معمواًل با طعم های میوه ای تولید 
می شود. به این شکل که با انجماد 
چاشنی مایعی نظیر انواع آبمیوه 
به دور تکه ای چوب تهیه می شود؛ 
تقریبًا با همان مایعی که به شکل 
یخمک هم در بازار موجود است.

بستنی چوبی نخستین بار توسط 
یک داروخانه دار در ایالت آیووا 

ساخته شد. او این ایده را از کودکی 
که نمی توانست بین بستنی و 

آبنبات چوبی یکی را انتخاب کند 
الهام گرفت. جایگاه بستنی کیم 
در خاطرات ما، کاماًل ایرانیزه شده 
است. خصوصًا نوعی از آن با نام 

کیم دوقلو که برای دوستان، برادرها 
و خواهرها معنای خاصی داشت.

انواع معروف بستنی در ایران

بستنی های زیادی در ایران با طعم های مختلفی وجود دارند؛ بستنی هایی که از روی سلیقه 
هر فردی تهیه شده و به فروش می رسد. اما در میان این همه بستنی رنگ و وارنگ برخی از 

آنها محبوب ترند و پاسخگوی اکثر ذائقه ها هستند.

بستنی 
نانی

بستنی 
قیفی

بستنی 
وانیلی

بستنی 
شکالتی

بستنی 
میوهای

بستنی 
یخی

 بستنی 
کیم
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  ورزش، تغذیه، تناسب اندام
این کتاب به بررسی و معرفی نکاتی 
ازجمله اصول انجــام فعالیت های 
ورزشی، باال رفتن ســن و افزایش 
وزن، ترکیبــات ناســالم در برخی 
مواد غذایی و ارتباط رژیم غذایی و 
الگوی خوابیدن می پــردازد. کتاب 
»ورزش، تغذیــه، تناســب اندام« 
مخاطب را با شیوه های جلوگیری از 
پرخوری و عواقب آن آگاه می کند و با 
تحلیل های علمی از رابطه پرخوری 
و کم تحرکی با بسیاری از مشکالت 
جســمانی می گوید. نویســنده در 
بخــش دیگری از کتــاب اطالعات 
جامعی درباره اعتقادات غلط درباره 
ورزش ارائه می دهــد و چند راهکار 
اساسی برای مدیریت زمان و صرف 
وقت برای انجام ورزش روزانه معرفی 
می کند. خواندن این کتاب به کسانی 
که ازجمله کلیشــه ای »وقت کافی 
برای ورزش کردن ندارم.« استفاده 

می کنند توصیه شده است.

کتاب

  آسانا ربل
براســاس اعالم ســازمان جهانی 
بهداشــت از هــر 4نفــر انســان 
بزرگسال یک نفر تحرک فیزیکی 
کافی ندارد و بیــش از 80درصد 
جمعیت نوجــوان جهان از کمبود 
تحرک فیزیکی رنج می برند. البته 
این آمار به سال 2018تعلق دارد 
و شــیوع کرونا اوضاع را به مراتب 
بغرنج تر کــرده اســت. در چنین 
شــرایطی، پزشــکان و مربیــان، 
ورزش در خانــه را بــرای همــه 
رده های ســنی تجویــز می کنند 
و اپلیکیشــن هایی بــرای همین 
 منظــور روانه بازار شــده اســت.
 Asana Rebel یکــی از بهترین 
اپلیکیشــن های ورزش در خانــه 
است که شامل برنامه های حرفه ای 
برای کاهش وزن، عضله ســازی، 
افزایش قدرت بدنی و نرمش های 
مدیتیشــن  و  آرامش بخــش 
 Asanaمی شــود.»با اپلیکیشــن
Rebel باشــگاه ورزشــی را بــه 
خانه ببرید.« این شــعاری اســت 
که طراحان آســانا ربل برای این 

اپلیکیشن انتخاب کرده اند.

اپلیکیشن

مستند

  بازی انگلیسی
خیلی مواقع بحــث درباره پیدایش 
فوتبال بین فوتبال دوستان به جدل 
ختم می شــود؛ عــده ای از برزیل 
به عنوان مهد فوتبــال یاد می کنند 
و عده ای دیگر معتقدنــد فوتبال از 
انگلستان شروع شــده است و آن را 
یک ورزشی بریتانیایی می دانند. با 
تماشای این سریال مستندگونه به 
خوبی از داستان شکل گیری فوتبال و 
گسترش آن در سراسر جهان به عنوان 
پرمخاطب تریــن ورزش دنیــا آگاه 
می شــوید. اگر بخواهیم یک سریال 
مستندگونه درباره چگونگی پیدایش 
و رشد فوتبال به عنوان محبوب ترین 
ورزش جهــان را معرفــی کنیــم 
بدون تردید باید به مســتند »بازی 
انگلیسی« اشاره کنیم. اگر به دنبال 
کردن سوژه های تاریخی و به خصوص 
تاریخ فوتبال عالقه دارید، این سریال 
می تواند گزینه بســیار مناســبی 
برای شما باشــد. این مینی سریال 
6قسمتی محصول انگلستان است و 

درسال2020منتشر شد.

درباره محمود بیاتی که نخستین بار تیم ملی را قهرمان جام ملت های آسیا کرد

قهرمانی با فوق ستاره ها
طرفداران دو آتشــه فوتبال در ایــران می دانند که تیم ملی ایــران تاکنون 3بار 
قهرمان جام ملت های آســیا شده اســت. همین عده که تعدادشان هم کم نیست 
اطالع دارند که از آخرین قهرمانی ایران در جام ملت های آســیا 46سال گذشته 
اما از نســل جدید چند نفر می داند که کــدام مربی برای نخســتین بار تیم ملی 
فوتبال ایــران را قهرمان جام ملت های آســیا کرد؟ محمود بیاتی که نخســتین 
قهرمانی ایران با نام او گره خورده، تا چه حد بین نســل جدید شناخته شده است؟ 

افتخارات او در رده ملی و باشگاهی زیاد نیســت اما در یک برهه تاریخی موجب 
شکوفایی فوتبال ایران شــد و تیم ملی با هدایت او در برابر غول های آسیا قدعلم 
کرد. محمود بیاتی کسی اســت که با فوجی از ســتاره های فوتبال ایران در دهه 
70میالدی همه حریفان آســیایی را از پیش رو برداشــت و موجب شد ایران برای 
 نخستین بار روی بام فوتبال آسیا بایستد. شایسته است که در 94سالگی از او بیشتر 

برای نسل جدید  روایت شود.

پنجشنبه

شماره 172
6  مرداد 1401 

خاطره بازی با هادی نراقی
جوان ترین کاپیتان تاریخ باشگاه استقالل

یک اتفاق مرا از 
فوتبال دور کرد

برق تهران، یکی از تیم های نوظهور فوتبال ایران در سال های پایانی دهه 40بود؛ تیمی 
جوان و یکدست که با ارائه بازی های درخشــان، کارشناسان و مفسران داخلی را به 
تحسین وامی داشت و برای خودش اعتبار کسب می کرد. تصاحب عنوان چهارم جام 
باشگاه های تهران در سال 1348و حذف تیم پرستاره پرسپولیس در جام حذفی و دوئل 
به یادماندنی با تیم پاس که همان سال قهرمان جام حذفی شد، از برق و بازیکنان جوانش 
یک تیم پرسروصدا ساخته بود. فدراسیون فوتبال هم این تیم را به تورنمنت آقاخان در 
پاکستان فرستاد و آنجا بود که یک مهاجم تازه نفس به نام هادی نراقی به فوتبال ایران 
معرفی شد. هادی نراقی در 16سالگی خودش را در فوتبال ایران مطرح کرد و بعدها در تیم پرستاره تاج آن زمان 
)استقالل فعلی(که 8مهاجم طراز اول داشت، به بازیکن ثابت و البته جوان ترین کاپیتان این تیم بدل شد. او خیلی 

زودتر از حد تصور با فوتبال وداع کرد و حاال در 68سالگی می گوید یک اتفاق موجب دوری اش از فوتبال شد.

    آقــای نراقی، شــما هم مثل بســیاری از 
فوتبالیست های قدیمی، فوتبال را از زمین های 
خاکی شــروع کردید. در آن ســال ها یک 
فوتبالیست باید چه مسیری را طی می کرد تا 

به مسابقات باشگاهی راه پیدا کند؟
در دهه 40که ما فوتبالیســت شــدیم وقتی در خانه مان را 
بــاز می کردیم در محاصــره زمین های خاکــی بودیم. مدام 
از این زمین به آن زمیــن می رفتیم تا فوتبــال بازی کنیم. 
ما لیگ محالت داشــتیم که هــر هفته با نظــم و ترتیب و با 
حضور انبوه تماشــاگران که دورتا دور زمین حلقه می زدند، 
برگزار می شد؛ اما حاال خبری از این زمین های خاکی نیست. 
فوتبالیست ها بعد از درخشش در زمین های خاکی به مسابقات 
آموزشگاهی می رفتند و بعد در مسابقات دانشگاهی این روند 
را ادامه می دادند تا پیراهن یک تیم باشگاهی را بپوشند. من 
برخالف خیلی های دیگر، فوتبالیست های امروزی را بهترین 
فوتبالیست های تاریخ فوتبال ایران می دانم چون در شرایطی 
فوتبالیست شده اند که یک زمین خاکی در تهران و خیلی از 
شهرستان ها وجود ندارد. نمی دانم اینها کجا تمرین کردند و 

فوتبالیست شدند!
    البته شما در محله چهارصد دستگاه تهران 
زندگی می کردید که برای هر فوتبالیستی یک 
موهبت بزرگ بود. در مســابقات محالت چه 

تیم هایی معموالً با هم رقابت داشتند؟
همه محله های تهران مثل میدان خراســان، عارف، ورزشگاه 
شماره 3، کوکاکوال و نیروی هوایی و اختیاریه و شمیرانات زمین 
خاکی داشــتند و تیم هر محله در این زمین ها تمرین و بازی 
می کرد، اما زمین خاکی چهارصددستگاه سرآمد بود. در همین 

زمین بود که بزرگان فوتبال ایران مثل حســن حبیبی، جعفر 
کاشانی، فریبرز اسماعیلی، مرحوم امیرآصفی، جواد قراب، داوود 
میرطوسی و... رشــد کردند و به مدارج باالی فوتبال رسیدند. 
من آخرین فوتبالیســتی بودم که در زمین چهارصددستگاه 
بازی کردم و پیراهن تیم ملی را هم پوشــیدم. بعد از من و در 
سال 1347زمین چهارصد دســتگاه را ساختند و از آن به بعد 
پاتوق افراد خالفکار شد. یک بار در سال 1348مسابقاتی تحت 
عنوان جام کیهان ورزشــی در محالت برگزار کردند که تیم 
چهارصددستگاه در هر دو رده جوانان و نوجوانان قهرمان شد. 

آن موقع من بازیکن نوجوانان چهارصددستگاه بودم.
    اینکه فوتبالیســت ها ابتــدا از زمین های 
خاکی شروع می کردند و به باشگاه و تیم ملی 
می رسیدند هم جالب است. یعنی سلسله مراتب 

به طور کامل رعایت می شد؟
بله، من هم جزو بازیکنانی بودم که این سلسله مراتب را رعایت 
کردم. بعد از بازی در محالت و حضور در مسابقات آموزشگاه ها 
به تیم برق تهران رفتم که نزدیک خانه مان و پشت میدان ژاله 
بود. وقتی در مسابقات آموزشگاه ها بازی می کردم آقای محسن 
حاج نصراهلل، مربی وقت برق تهران و ناصر ابراهیمی مرا دیدند 
و به باشگاه برق دعوت کردند. فوتبال باشگاهی من از همانجا 
شروع شــد و 4ســال برای این تیم بازی کردم. در تیم برق با 
بازیکنانی مثل امیر عابدینی، امیر حاج رضایی و ناصر سلیمی 
همبازی شــدم و آنها از بازیکنان جوان حمایت می کردند. آن 
موقع مرحوم منصور امیرآصفی، سرمربی برق بود اما کارمند 
بود و در سفرها نمی توانست کنار تیم باشد، به همین دلیل ناصر 
ابراهیمی تیم را کوچ می کرد. وقتی در جام آقاخان پاکستان 
قهرمان شدیم، ناصر ابراهیمی تیم را هدایت می کرد. آن موقع 

من یک نوجوان 16ساله بودم و از یک هفته قبل از سفر شوق 
پرواز داشتم و شب ها خوابم نمی برد.

    برق هم در آن برهه تیم پرماجرایی بود. چطور 
آن تیم جوان در برابر بــزرگان فوتبال ایران 
قدعلم کرد و حتی پرسپولیس را در جام حذفی 

شکست داد؟
مدیریت اداره برق در آن سال ها خیلی به تیمداری عالقه داشت 
و انصافاً این کار را به خوبــی انجام می داد. آقای امیرآصفی هم 
صرفاً برای ما سرمربی نبود و به بازیکنانش درس زندگی می داد. 
یکی از مشکالت امروز فوتبال ایران این است که دیگر مربیانی از 
جنس امیرآصفی نداریم. امثال او سلسله مراتب را در مربیگری 
طی می کردند تا به درجه معلمی برســند. علی پروین یکی از 

شاگردانی بود که مرحوم امیرآصفی تحویل فوتبال ایران داد.
    ماجرای دعوت شما به اردوی تیم ملی جوانان 
هم شنیدنی است. اصاًل چطور شد که حشمت 
مهاجرانی شما را که بازیکن ذخیره برق بودید به 

تیم ملی جوانان دعوت کرد؟
این هم از تیزهوشی آقای حاج نصراهلل، سرمربی برق بود. روزی 

که حشمت خان برای دیدن یکی از بازی های برق به امجدیه 
آمد من بازیکن ذخیره بودم. آقای حاج نصراهلل به محض اینکه 
متوجه شد حشــمت مهاجرانی به امجدیه آمده که برای تیم 
ملی جوانان بازیکن انتخاب کند به او نزدیک شد و گفت هادی 
نراقی 40درجه تب داشت و برای همین امروز بازی اش ندادم، 
اما حاال که شما آمدی می گویم از نیمه دوم بازی کند. با این 
ترفند، اگر آن روز بد بازی می کردم که تب داشتم و عذرم موجه 
بود و اگر خوب بازی می کردم به تیم جوانان دعوت می شدم. 
بعد از همان بازی بود که حشمت خان مرا به تیم ملی جوانان 

دعوت کرد.
    کار کردن با حشــمت مهاجرانی هم برای 
فوتبالیست های قدیمی یک شانس بزرگ بود. 
حشمت خان هم خودش پایه گذار این ترفندها 

در کار مربیگری بود...
همینطور است و ایشان هم مربی بسیار باهوشی بود. بگذارید 
یک خاطره هم از ایشــان تعریف کنم. همان ســالی که برای 
نخستین بار به تیم ملی دعوت شــدم ما را به هتل اوین بردند 
و هر کدام در یک اتاق مستقر شدیم. وقتی در حال استراحت 
بودم حشمت خان به طور ناگهانی وارد اتاق شد و گفت آمدم از 
تو بپرسم چه کار کردی که حسن روشن این قدر از تو تعریف 
می کند! من هم غافل از اینکه چنــد دقیقه قبل همین حرف 
را به حسن روشــن زده خیلی خوشحال شــدم و آرام گرفتم. 
حشمت خان اینگونه مهر بازیکنان را در دل یکدیگر می انداخت 
تا در زمین فوتبال پشتیبان هم باشند. فردای همان روز ما بازی 
داشتیم. وقتی یک ضربه کاشته نصیب مان شد حسن روشن 
که یک مهاجم بود پشت توپ ایستاد و گفت برو بین مدافعان 
حریف جاگیری کن. من هم رفتم و پاس حسن روشن از فاصله 

دور را به گل بدل کردم.
    ظاهراً بعد از مســابقات جوانان آسیا از چند 
باشگاه تهرانی پیشنهاد داشتید، درست است؟

بله، از تاج و پرسپولیس پیشنهاد داشتم که به خاطر رایکوف، تاج 
را انتخاب کردم. وقتی به تاج رفتم این تیم 8مهاجم آماده داشت 
که 5نفر آنها در تیم ملی بودند و از این جمع 3نفر می توانستند 
در ترکیب ثابت بازی کنند. خیلی ها می گفتند در تاج به تو بازی 
نمی رســد اما با وجود رایکوف خیلی پیشرفت کردم و بازیکن 

فیکس شدم.
    بعد هم به جوان ترین کاپیتــان تاریخ این 

باشگاه بدل شدید. اینطور نیست؟
بله، آن موقع 25سالم بود. یک روز همه بازیکن ها را جمع کردند 
و گفتند رأی بدهید که کدام بازیکن کاپیتان شود. با این شیوه 

مخالف بودم اما بچه ها لطف داشتند و همه به من رأی دادند.
    شما می توانستید به یکی از بهترین بازیکنان 
تاریخ باشگاه استقالل بدل شــوید اما به هما 
پیوستید و چند ســال بعد عطای فوتبال را به 
لقایش بخشــیدید. چرا این قدر زود از صحنه 

فوتبال کنار رفتید؟
این هم ماجــرای مفصلی دارد. یک روز در دفتر باشــگاه تاج 
حضور داشــتم که به طور اتفاقی کارو حق وردیان را دیدم که 
آمده بود 10هزار تومان وام بگیرد، اما باشــگاه به این بازیکن 
بزرگ گفت ما این پول را نداریم که به تو بدهیم! بعد از دیدن 
این صحنه به خــودم گفتــم در خوش بینانه ترین حالت یک 
فوتبالیست در حد کارو حق وردیان می شوی که بعد از 10سال 
10هزار تومان برای باشگاه ارزش نداری! همان موقع فوتبال 
برایم به اولویت دوم تبدیل شــد و تصمیم گرفتم یک شغل و 
حرفه ای در کنار فوتبال داشته باشم. بعد هم با یکی از دوستانم 
که شرکت خصوصی داشت و برای اداره ها و سازمان ها هدایای 
چرمی تولید می کرد شریک شــدم و بیزینس موفقی داشتم. 
متأسفانه بیشتر فوتبالیست هایی که آن موقع با من همبازی 
بودند در رفاه زندگی نمی کنند. فکر می کنم بهترین تصمیم 

زندگی ام این بود که صد درصد به فوتبال تکیه نکردم.

مهرداد رسولی

هادی نراقی در داربی بزرگ پایتخت

نام محمود بیاتی از مسابقات 
آموزشگاه های تهران که در دهه 20تازه 

سر و شکل گرفته بود بر سر زبان ها افتاد. او کاپیتان 
تیم آموزشگاه های تهران بود و با درخشش در مسابقات 

آموزشگاهی به عضویت تیم جوانان تهران درآمد. در سال 1329برای 
نخستین بار پیراهن تیم ملی بزرگساالن را پوشید و در برابر ترکیه که 

برای انجام چند بازی دوستانه به تهران آمده بود، به میدان رفت. او تا سال 
1337به طور مستمر پیراهن تیم ملی را بر تن داشت و در تمام این سال ها، 
همواره جزو بهترین ها بود. محمود بیاتی در رده باشگاهی هم سال های 

درخشانی را در باشگاه تاج سپری کرد و برای آبی های پایتخت یک هافبک 
میانی تمام عیار بود. او در این باشگاه چنان مقبولیتی داشت که بعد از 

آویختن کفش ها هدایت تاج را در دست گرفت و بعد از 2سال در 
فروردین 1347سرمربی تیم ملی شد. قدیمی ها می گویند 

محمود بیاتی کسی بود که فن بیان داشت و با تکیه به 
همین ویژگی بازیکنانش را به خوبی اداره 

می کرد.

محمود بیاتی تحصیل کرده دانشکده 
افسری بود. در سال های بعد هم بودند مربیانی که 

با داشتن تحصیالت در دانشکده افسری روی نیمکت تیم ملی 
نشستند، در واقع حضور در تیم پاس بازیکنان آن دوره را در این مسیر 

قرار می داد که در دانشکده افسری مشغول تحصیل شوند و مربیانی چون 
حشمت مهاجرانی، حسن حبیبی و محمود یاوری که بعد از محمود بیاتی روی 

نیمکت ملی نشستند از این امتیاز بهره مند بودند. به هر حال محمود بیاتی به عنوان یک 
فرد نظامی که فن بیان خوبی هم داشت، در قامت مربی دو دوره متفاوت را در تیم ملی 

ایران تجربه کرد. وقتی برای نخستین بار روی نیمکت پرماجرای تیم ملی نشست دغدغه ای 
مثل انتخاب ترکیب 11نفره از بین همه ستاره های فوتبال ایران در آن برهه تاریخی را داشت؛ 
سوپراستارهایی مثل حسین کالنی، همایون بهزادی، پرویز قلیچ خانی، علی جباری و... که 
همگی در اوج بودند و بعدها به بزرگ ترین بازیکنان تاریخ فوتبال ایران بدل شدند. محمود 
بیاتی با این بازیکنان، تیم ملی ایران را برای نخستین بار قهرمان جام ملت های آسیا کرد 

و به همین خاطر نامش در تاریخ فوتبال ایران جاودانه شد. در فینال جام ملت های 
1968که در امجدیه برگزار می شد تیم ملی ایران با یک تساوی در برابر رژیم 

صهیونیستی قهرمان می شد اما در نهایت با گل های همایون بهزادی 
و علی جباری حریف را شکست داد.بعد از این رقابت ها بود که 

محمود بیاتی به خاطر مشکالت شخصی از تیم ملی کنار 
کشید و جایش را به رایکوف داد.

بازیکنی که مربی شد

قهرمانی با نابغه ها

از فوتبال تا سینماافسانه سه برادر

ناکامی بزرگ

دوره دوم حضور محمود بیاتی در تیم ملی ایران به حضور در بازی های المپیک مونیخ مربوط می شود. در آن برهه، 

تیم ملی با هدایت محمد رنجبر و پرویز دهداری به المپیک صعود کرده بود و فدراســیون فوتبال با یک خطای 

محاسباتی محمود بیاتی را به عنوان سرمربی تیم ملی در بازی های المپیک مونیخ معرفی کرد. شیوه برکناری 

محمد رنجبر و پرویز دهداری که با بازیکنان تیم ملی رابطه عاطفی داشتند اشتباه بزرگی بود و موجب شد محمود 

بیاتی یک دوره ناموفق را در تیم ملی ایران ســپری کند. تیم ملی در المپیک مونیخ نتایج خوبی نگرفت و در 

مسابقات مقدماتی جام جهانی1974آلمان هم حذف شد تا محمود بیاتی 4سال بعد از قهرمانی در جام ملت های 

آسیا وداع تلخی با تیم ملی داشته باشد.

محمود بیاتی 2دوره کاماًل متفاوت را در تیم ملی ایران پشــت ســر 
گذاشت و تلخی دوره دوم به حدی بود که دیگر رغبتی برای ادامه کار 
مربیگری نداشــت. او در هر دو دوره برادرش محمد بیاتی را به عنوان 
دستیار برگزید. محمود، احمد و محمد بیاتی یکی از چند برادر معروف 
تاریخ فوتبال ایران به شمار می آیند که در یک مقطع زمانی در فوتبال 
فعالیت می کردند. آنهــا تنها برادران تاریخ فوتبــال ایران بوده اند که 
همزمان با هم اداره تیم ملی فوتبال را برعهــده گرفتند و رکورد آنها 
تا کنون دست نخورده مانده است. بعد از آنها برادران بیانی به تیم ملی 
راه یافتند اما دوره حضور آنها به عنوان بازیکــن کوتاه بود و در قامت 
مربی هرگز در تیم ملی ایران حضور پیدا نکردند. بسیاری از طرفداران 
قدیمی فوتبال در ایران، قهرمانی در جــام ملت های 1968را حاصل 
نبوغ و همکاری برادران بیاتی با یکدیگر می دانند و از آنهابا لقب افسانه 

سه برادر  یاد می کنند.

از محمود بیاتی به عنوان نخســتین فوتبالیســت ایرانی که 
به عنوان بازیگر جلوی دوربین ظاهر شــده نــام می برند اما 
نقش او در فیلم سینمایی»دوقلوها« به حدی کوتاه بود که در 
سینمای پرهیاهوی قبل از انقالب به چشم نیامد. محمود بیاتی 
به واسطه دوستی دیرینه اش با ناصر ملک مطیعی برای بازی 
کوتاه در این فیلم با کارگردان به توافق رسید. او در خاطراتش 
که درباره روزگار ســپری شده ورزشــگاه امجدیه نقل کرده 
می گوید:»من و محمد برادرم، بــا مرحوم ناصر ملک مطیعی 
بچه محل بودیم، منزل آنها در خیابان ملک الشعرای بهار بود 
و خانه ما در خیابان بهار. ســه نفری می رفتیم امجدیه پشت 
دروازه منتظر می ماندیم تا شــوت بزنند و توپ پشت دروازه 
بیفتد و با هم پاسکاری کنیم. صدای بازیکنان که در می آمد 

توپ را به داخل زمین شوت می کردیم و این همه دلخوشی ما 
بود. بعدها من و محمد شدیم فوتبالیست و ملک مطیعی رفت 
دانشسرای عالی شــد معلم ورزش. آن موقع هم هر از گاهی 
فوتبال بازی می کردیم اما ناصر جذب سینما شد.«  در فیلم 
دوقلوها، ناصر ملک مطیعی نقش دروازه بان را ایفا می کرد و از 
محمود بیاتی خواسته شده بود در چند صحنه به جای او بازی 
کند. او در خاطراتش تعریف کرده که هرگز نسخه نهایی این 
فیلم را ندیده و به همین دلیل نمی تواند این ادعا را مطرح کند 
که نخستین فوتبالیستی بوده که در یک فیلم سینمایی بازی 
کرده است.محمود بیاتی هم اکنون در آمریکا زندگی می کند 
اما هرازگاهی برای دیدار با دوستان قدیمی به ایران می آید تا 

خاطرات حضور پر فراز و نشیبش در تیم ملی را مرور کند.
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گل خانه 16 بسته پیشنهادی

  شیر
اگر از طرفداران فیلم های درام و به 
همان اندازه عالقه مند سفر به هند 
هســتید، این فیلم کامال مناسب 
شماست. این داســتان بر اساس 
واقعیت در مورد پسر جوان هندی 
به نام سارو )با بازی ســانی پاوار( 
ساخته شده است که به طور اتفاقی 
سوار قطاری به سمت کلکته شده 
و در نهایت گم می شود. سارو وقتی 
بزرگ می شــود )با بازی دو پتل( 
پــس از فرزند خواندگی توســط 
یــک زوج اســترالیایی، در تالش 
بــرای یافتن خانــه کودکی خود 
و یافتن خانــواده اش، حافظه اش 
را جســت وجو می کند و به کمک 
اینترنت بر روی نقشــه به دنبال 
آنها می گردد. این یک فیلم بسیار 
تاثیرگذار اســت کــه در کنار به 
تصویر کشیدن مکان هایی از جمله 
تاسمانی و همچنین زیبایی هایی 
از کشــور هند، مخاطب را با خود 
همراه می کند و ارزش دیدن زیادی 

دارد.

فیلم 

  باغ بانک شاهی
ســبک معماری باغ بانک شاهی 
نشان می دهد در گذشته کاربری 
مسکونی داشته و درختان کهنسال 
فراوانش به خوش آب و هوا شــدن 
منطقه بسیار کمک می کردند. این 
باغ در سال1۳۸۴ در فهرست آثار 
ملی کشور ثبت شد و تا سال ها در 
اختیار فردی به نــام کیانیان بود و 
اکنون مالک خصوصی دارد. به گفته 
عبداهلل شــهبازی، تاریخ پژوه، باغ 
بانک شاهی از اراضی باغ قوام الملک 
شــیرازی پدرزن امیراسداهلل علم 
است. در شــمال این باغ، سفارت 
انگلیس قرار دارد و بخشــی از باغ 
تبدیل به موزه آب شــده اســت. 
 قصه باغ بانک شاهی در منطقه ۳، 
قصــه ای گره خــورده بــه چاپ 
نخستین اسکناس های ایران است؛ 
یعنی از وقتی نخستین بانک ایران 
تأسیس شد و نخستین اسکناس 
به چاپ رسید، این باغ هم هویتی 
معنادار پیــدا کــرد؛ چراکه خانه 

ییالقی رئیس بانک شاهی بود.

تهرانگردی 

 استان کرمانشاه آثار تاریخی زیادی دارد 
که دیدن شان خالی از لطف نیست

روایت تاریخ از دل یک استان

در ایران جاذبه ها و آثار تاریخی کم نیستند و هر گوشه ای را که نگاه کنید، قطعًا اثری از زمان های بسیار دور به جای مانده که نشان از عمق فرهنگی 
و قدمت این مرز و بوم دارد. حتی در برخی از مناطق کشور آثاری از نخستین تمدن ها و حتی حیات بشر هم به چشم می خورد که بسیار ارزشمند و 
چشم نوازند. استان کرمانشاه هم از این حیث بسیار غنی و پربار است و آثار تاریخی فراوانی در آن به چشم می خورد که نشان از قدمت تاریخی این 
منطقه و مردمان آن است. بیشتر آثاری که در کرمانشاه به جای مانده در میان کوه ها و سنگ هاست و یکی از دالیل مهم آن جنس و نوع بافت صخره ای 

این منطقه است که حجاران و سنگ تراشان را برای نمایش آثارشان به سمت خود جذب کرده است.
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مجسمه هرکول در یک اتفاق تصادفی در دهه 1۳۳۰ در زمانی که یک شرکت راهسازی در حال احداث جاده کرمانشاه به 
همدان بود کشف شد. این جاده طبق برنامه ریزی ها باید از کنار مجموعه تاریخی بیستون عبور می کرد و زمانی که کارگران 

مشغول پاکسازی جداره کوه و صاف کردن بخشی از دامنه آن برای احداث جاده بودند، سرکارگر پروژه متوجه درگیر بودن 
چنگک های بلدوزر با یک جسم سخت می شود. بلدوزر کار را متوقف می کند و با تالش کارگران تکه های سنگ از روی مجسمه 

برداشــته و پیکره هرکول پدیدار می شود. در ســال های قبل از انقالب هنوز میراث فرهنگی جایگاه خاصی نداشت و پیگیری و 
تالش های بسیاری برای توقف پروژه احداث جاده صورت گرفت تا هم اکتشافات بیشتری صورت بگیرد و هم مسیر جاده از مجموعه تاریخی بیستون فاصله 

پیدا کند و منحرف شود. متأسفانه در نخستین برخورد بلدوزر بخشی از ریش مجسمه هرکول از چانه آن جدا شد و حین خاک برداری به دست های مجسمه 
و جام در دستان آن نیز آسیب رسید؛ که بخشی از ریش مجسمه در همان زمان با جست وجوی بسیار بین سنگ ریزه ها پیدا شد. برخی می گویند سر 

مجسمه به دلیل برخورد بلدوزر از پیکره جدا شده بود که با فاصله چند روز کشف و بعدها بازسازی  روی آن انجام شد. مجسمه هرکول پیکره مردی 
برهنه با موی مجعد و ریش است که پیاله ای در دست دارد و بر پهلوی خود روی پوست شیری دراز کشیده و به آرنج دست دیگر تکیه داده است.

در نزدیکی محوطه باستانی طاق بستان در شمال شهر کرمانشاه، یکی از قدیمی ترین سکونتگاه های انسان های غارنشین 
به نام غار دواشکفت قرار گرفته است. مجموعه غارهای دواشــکفت در حقیقت از 2غار مجاور هم تشکیل شده اند که در 

دامنه های کوهی به اسم میوله قرار دارند. غار دواشکفت حدود ۳۰۰متر از سطح زمین های اطراف خودش بلندتر است و از آن 
باال به پارک کوهستان کرمانشاه کامالً مشرف است. این غار در سال1۹۹۹ میالدی برای نخستین بار توسط 2تن از باستان شناسان 

مطرح استان کرمانشاه به نام های سامان حیدری و فریدون بیگلری کشف شد. آنها مطالعات نسبتاً گسترده ای را در این غارها انجام 
دادند و براساس این مطالعات، تاریخ سکونت در یکی از این غارها، به دوره پارینه سنگی میانی یعنی بین ۴۰تا 12۰هزار سال قبل بازمی گردد؛ زمانی که 

انسان های غارنشین و شکارچی در این مکان ها سکونت داشتند. از درون این غار، ابزارآالت و ادوات سنگی و همچنین استخوان های بسیاری کشف شد 
که امروزه در موزه های سراسر کشور نگهداری می شوند. بسیاری از این ابزارهای سنگی، از سنگ رادیو الریت که در اطراف غار وجود دارد ساخته شده 

و برخی دیگر نیز از سنگ های چخماق تهیه شده اند. تپه های گاکیه در منطقه شرقی کرمانشاه که حدود 12 کیلومتر با غار دواشکفت فاصله دارد، از 
جمله مکان هایی بوده که سنگ چخماق را از آن به دست می آوردند و بسیاری از این ابزارها، به صنعت موستری زاگرس مربوط هستند.

مجسمه 
هرکول 

غار 
دواشکفت 

صحنه یکی از شهرستان های استان کرمانشاه است که آثار تاریخی و باارزشی را درون خود جای داده است. اگر گذرتان به 
این دیار افتاد، پا پیش بگذارید و سری به دیدنی های این شهر، همچون گوردخمه صحنه بزنید. این قبرهای باستانی که به 
گوردخمه دربند شناخته می شود، در دل کوه شوق علی قرار گرفته است. گوردخمه صحنه در بین مردمان محلی به گورشیرین 
و فرهاد، فرهاد تراش و قبر کیکاوس شهرت دارد. گردشگران تور کرمانشاه هنگام رسیدن به گور دخمه صحنه، درختان جنگلی و 
درختان میوه بسیاری را می بینند که جذابیت خاصی به طبیعت این منطقه بخشیده . از ویژگی های گوردخمه صحنه، وجود تصویر 

خورشید بالداری است که بر باالی این آرامگاه حجاری شده. محل قرارگیری این قبرهای باستانی که یکی از نادرترین گوردخمه های 2طبقه مادها هستند، 
در ارتفاعی بیش از 5۰متر از سطح دریاست. گردشگران هنگام بازدید از این اثر تاریخی، عالوه بر تماشای ایوان ستون دار این آرامگاه، می توانند از ورودی 
دخمه دیدن کنند که به اتاقی منتهی می شود. در هر گوشه این اتاق، 2سکو به چشم می خورد که روی هریک از آنها، قبری کنده شده. همچنین در میان 
2سکو، ورودی مستطیل شکلی وجود دارد که به اتاق زیرین راه پیدا می کند. پس از رسیدن به اتاق زیرین، روبه روی آن، اتاقک تدفین خود پادشاه قرار 

دارد و روی مقبره پادشاه دفن شده، 2طاقچه کوچک برای قرار دادن نذورات دیده می شود.

براساس شواهدی که از این غار کشف شده، باستان شناسان اعتقاد دارند که غار ورواسی در گذشته پناهگاهی برای شکارچیان 
بوده است. اسکلت حیوانات و بقایایی از آثاری که در این غار پیدا شده این مســئله را تأیید می کند. در این غار آثاری از دوره 
پارینه سنگی میانی و همچنین پارینه سنگی پایانی و فراپارین  سنگی یافت شده است. نقش و نگارهایی که در غار ورواسی پیدا شده 
نشان از عمر طوالنی و تغییرات آنها در دوره های تاریخی گذشته است که براساس اسناد مورخان، این غار به دلیل نبود هیچ گونه اجاق 
به عنوان کمین گاه شکارچیان مورد استفاده قرار می گرفته است. در سال1۹6۰غار ورواسی توسط باستان شناسان کشف شد و وجود 

آثاری چون سرپیکان های دندانه دار و تراشنده هایی که به دوره پارینه سنگی میانی برمی گشت در آنجا پیدا شد. همچنین باستان شناسان قلم های حکاکی، 
تیغه های روتوش شده مربوط به دوره زیرین پارینه سنگی جدید و چکش، ریز تیغه، سوراخ کن هایی که در دوره فراپارینه سنگی جدید استفاده می شد را هم 
پیدا کرده اند. باتوجه به آزمایش های که روی استخوان های موجود در این غار انجام شده باستان شناسان می گویند حیواناتی مانند بز کوهی، گوسفند و بز 
وحشی، گراز وحشی، گورخر و کفتار در این غار زندگی می کردند. استخوان هایی از حیوانات کوچکی مانند خرگوش و موش کور نیز در بین استخوان های 

موجود در این غار پیدا شده است. این غار در دامنه کوه ماسیم و در 11کیلومتری شمال شرقی شهر کرمانشاه در دره تنگ کنشت قرار گرفته است.

گوردخمه 
صحنه 

 غار 
ورواسی

غار نوردی
یکی از تفریحات هیجان انگیزی که 
طرفداران زیادی هم دارد غارنوردی 
است. غارنوردها معموالً به 2دسته 
آماتور و حرفه ای تقسیم می شوند. 
آماتورها که تکلیف شــان مشخص 
است و معموالً برای تفریح و سرگرمی 
و از روی عالقه یا کنجــکاوی پا به 
این مسیر می گذارند اما حرفه ای ها 
کمی متفاوت به ایــن موضوع نگاه 
می کنند و معموالً بــا 2رویکرد به 
ســمت غارها رهســپار می شوند. 
گروهی از آنها در راستای پیشروی 
در اعماق زمین و دیدن آنچه در حالت 
معمولی دیدن شان غیرممکن است، 
غارنوردی می کنند و گروهی دیگر 
در راستای کشــف حقایق و انجام 
عملیات های باستان شناسی در این 
مسیر پا می گذارند اما چه آماتورها 
و چه حرفه ای ها باید نکاتی را رعایت 
کنند که به اختصار به برخی از آنها 

اشاره می کنیم.

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

هستید دیدن این ستون را از دست ندهید.

دانستنی های 
سفر

مجموعه تاریخی تفریحی طاق بستان کرمانشاه 
این روزها مقصد بسیاری از گردشگران است

سیاحت در سرزمین پادشاهان

عالقه به مکان های تفریحی 
در نیمه اول هر سال به مقدار 
قابل مالحظه ای رشــد پیدا 
می کنــد و عالقه منــدان به 
استراحت در روزهای تعطیل 
را به سمت خود جذب می کند 
اما برخی از ایــن جاذبه های 
تفریحی تنهــا به یک مکان صــرف تفریحی خالصه 
نمی شــوند و جذابیت ها و ویژگی های بیشتری را هم 
در خود جای داده اند. برخی از این مکان ها در کنار یک 
جاذبه فرهنگی یا تاریخی شکل گرفته و حتی اساس 
شکل گیری آنها همین جاذبه تاریخی و فرهنگی است که 
باعث می شود گردشگران و بازدیدکنندگان به سمت شان 
جذب شوند. مجموعه تاریخی تفریحی طاق بستان در 
شهر کرمانشاه از آن دسته جاذبه های تفریحی است که 
حتماً باید یک بار هم که شده در طول زندگی از آن بازدید 
کنید. این مجموعه ارزشمند یادگار دوران ساسانی است 
و از آن زمان به جا مانده است. برای افرادی که عالقه دارند 
در کنار تفریح و استراحت از آثار تاریخی هم بازدید و 
ســفری کوتاه در عمق تاریخ را تجربه کنند، مجموعه 

طاق بستان می تواند یکی از بهترین گزینه ها باشد.

مجتبی یارزمان

دربــاره مکانی که قــرار اســت در آنجا 
به ماجراجویــی بپردازید و به ســالمت 
برگردیــد، حتماً از قبــل اطالعات کافی 
به دست بیاورید. عمق غار، جنس سنگ ها، 
جهت آن، شیب، حجم آب موجود، ارتفاع 
و بســیاری دیگر از این مشخصات حتماً 
باید از قبل مشخص شود تا نسبت به آن 

آگاهی داشته باشید.

اطالعات دقیق

هر کدام از موارد باال درباره غاری که قرار 
اســت در دل آن قدم بگذارید، وسایل و 
تجهیزات متناســب با خود را نیاز دارد. 
از نوع و جنس طناب و کفــش گرفته تا 
لباسی که قرار است بر تن داشته باشید در 

غارهای مختلف متفاوت هستند.

تجهیزات متناسب

حتماً از راهنمای کارکشــته یا کسی که 
در این زمینه تخصص دارد کمک بگیرید 
و تا حد امکان گروهــی در غار تردد کنید 
تا درصورت بروز مشــکل امکان کمک و 

همراهی وجود داشته باشد.

راهنما

قطعاً اطالع دارید که اســتفاده از وسایل 
ارتباطی معمولی مانند تلفن های همراه 
در این چنین مکان هایی بالاستفاده است. 
پس از قبل برای ارتباط با هم تیمی ها  یا 
افرادی کــه در بیرون غار حضــور دارند، 

وسیله ارتباطی متناسب تهیه کنید.

وسایل ارتباطی

قبل از رفتن به سمت هر غاری هدف تان را 
از پا گذاشتن به این مکان مشخص کنید. 
یعنی براساس اطالعاتی که از این مکان 
به دست آورده اید مشخص کنید که تا چه 
عمق  یا قســمتی از غار قرار است بروید و 
بر این اســاس زمان رفت و برگشت تان را 

هدف گذاری کنید.

تعیین هدف

اگر زمانی که داخل غار هستید طوالنی تر 
از حالت معمول است، حتماً به مدت زمان 
شــارژ و همچنین میزان کارایی وسایلی 
که همــراه دارید دقــت کنیــد. باتری 
وسایل روشــنایی و دستگاه اکسیژن ساز 
از مهم تریــن موارد بــرای کنترل میزان 

کارایی آنهاست.

وسایل یدکی

بنا به هر دلیلی اگر درون غار با مشــکل 
مواجه شدید و نیاز بود زمان بیشتری را در 
آنجا سر کنید، مواد خوراکی اولیه به مقدار 

الزم همراه داشته باشید.

خوراکی

  گردشگری و مهمان نوازی
بعضی حرفه ها در عین ســادگی 
خاص هســتند. حرفه گردشگری 
با تمام ظاهر ســاده و بی آالیشی 
که دارد، بســیار خاص، مشکل و 
پر فراز و نشیب اســت. افراد زیادی 
وارد این حرفه می شــوند اما دیر 
یا زود از آن خارج شده و به دنبال 
شــغل دیگری هســتند. با وجود 
اینکه هر روز تعداد عالقه مندان به 
صنعت گردشگری بیشتر می شود 
و مردم روی خوشی نسبت به این 
صنعت نشان داده اند اما این دلیلی 
بر موفقیت نیست و تنها مشاغلی 
در این حوزه برنده خواهند بود که 
عالوه بر جذب درست مشتری، آن 
را حفظ کنند. کتــاب »بازاریابی 
گردشگری و مهمان نوازی« یکی 
از کتاب های خوب و کامل در این 
حوزه است که اصول جذب و حفظ 
مشــتری در آن تشریح شده که با 
مطالعه و عمل به آن می توانید در 

این حوزه موفق شوید.

کتاب

درباره طاق بستان

طاق بستان یکی از مهم ترین آثار باستانی به جای مانده از عصر 
ساسانی است که اوج هنر و زیبایی آن دوران را به رخ می کشد. 
این سنگ تراشی باشکوه بیانگر هنر طراحان و حجاران ایران 
در زمان اردشیر دوم بوده است که پس از تخت جمشید، برای 
درج و نمایش هنرشان سراغ این کوه و مجموعه آمدند. یکی از 
دالیل مهمی که انتخاب این مکان برای پادشاهان ساسانی از 
اهمیت باالیی برخوردار بود، قرارگیری در مسیر جاده ابریشم 
بود که بنا داشــته اند تا از این طریق، عالوه بر رساندن پیام 
ایرانیان به مردم دیگر سرزمین ها، باعث رونق بخشیدن به 
شهرها شوند و توجه تجار آن زمان را به سمت خودشان جلب 
کنند. منطقه ای که طاق بستان روی کوه های آن تراشیده 
شده در کرمانشاه، بسیار خوش آب وهواست. این منطقه به 
نسبت دیگر نقاط شهر کرمانشاه کمی ارتفاع باالتری دارد و 
یک چشمه آب جوشان دائمی از دل کوه همیشه در آن جاری 
ا ست که باعث سرسبزی منطقه است. آبی که از این چشمه 
خارج می شود، در پایین دست طاق جمع و به یک دریاچه 
زیبا و چشم نواز تبدیل می شود. کم کم با افزایش عالقه مردم 
به بازدید از این محل و همچنین به دلیل سرسبزی منطقه، 
در کنار طاق بستان یک پارک طبیعی و جنگلی به همین نام 

هم بنا نهاده شد.

نقش ها و کتیبه ها

در دل این کوه ها نقش و نگار دوران کهن حک شــده و حکایت ها و روایت های زیادی را 
می توان دید و شنید. این سنگ تراشه ها و سنگ نوشته ها نشان از ظرافت، دقت و هنری 
بی مثال دارد که خلق آن بدون شک هنر دستان هنرمندان چیره دستی است که هرگز 
تکرار نخواهد شد. یکی از دالیلی که در دوره ساسانی دستور حکاکی و کنده کاری روی 
دیواره های این کوه ها صادر شد، عدم امکان رشد انواع ســبزه و خزه کوهی بوده که این 
مسئله باعث می شود کتیبه ها تا مدت زمان بسیار طوالنی سالم بمانند و دچار فرسایش 
خاک نشوند. همین موضوع نشان از اهمیت این دســت کندها دارد و باید در حفظ آنها 
کوشا باشیم. هر کدام از این کتیبه ها و تراش ها داستان و روایتی را با خود حمل می کند 
که راز برخی از آنها تا به امروز فاش نشده و برخی دیگر همچنان در دل تاریخ نهفته است. 
طاق بستان از 2طاق به هم پیوسته تشکیل شده که یکی از آنها بزرگ تر و دیگری کوچک تر 
است. اگر مجموعه طاق بستان را بخواهیم دسته بندی کنیم باید بگوییم که این مجموعه 
متشکل از ۳بخش اصلی طاق بزرگ، طاق کوچک و کتیبه تاج گذار است و دیگر حکاکی ها 

و سنگ تراشه ها ذیل این ۳بخش قرار دارند.
   تاج گذاری: در کتیبه تاج گذاری تصویر زیبایی از به سلطنت رسیدن و تاج گذاری نهمین 
پادشاه ساسانی، یعنی اردشیر دوم، به چشم می خورد که این پادشاه ایستاده و همانطور که 
بر شمشیر خود تکیه داده، نشان سلطنت را هم دریافت می کند. در این کتیبه ها جزئیات 
این مراسم و شکل و شمایل آن به قدری ماهرانه و با ریزه کاری های تمام تراشیده شده که 

با یک نگاه به راحتی می توان آن مراسم را در ذهن تداعی کرد.
   طاق بزرگ: در تصویــر دیگری که از طاق بزرگ به چشــم می خورد، چندین بخش 
از مراسم ها و اعتقادات پادشاهان به تصویر کشیده شده اســت. در بخش ورودی طاق، 
سنگ نگاره هایی زیبا که منقش به تصاویر فرشــته های بالدار، درخت زندگی، بخشی از 
صحنه های شکار پرندگان و گراز، صید ماهی های مرداب، چهره های حک شده حیواناتی 
همچون فیل، اســب و همچنین نقش هایــی از قایق های مختلف به چشــم می خورد، 
نشان دهنده جلسات شادی و بزم پادشاهان ساسانی، دولتمردان و مردم آن دوران است 
که به خوبی توسط ذوق و سلیقه اســتادکاران ایرانی، به هنر و اثری شگفت انگیز تبدیل 

شده است.
   طاق کوچک: در تراش های طاق کوچک از یک سنگ مستطیل شکل استفاده شده که 
از چندین بخش کوچک و بزرگ تر تشکیل شده اســت. در قسمتی از این طاق تصاویر و 
چهره های برخی از پادشاهان تراشیده شده و در قسمتی دیگر با خط پهلوی دست نوشته ای 
حجاری شده که حکایت برخی از این پادشاهان را بازگو کرده است. این دست نوشته ها و 
دیوارنویسی ها بسیاری از رازهای مربوط به آن دوران و حتی مقبره پادشاهان آن دوران را 

برمال کرده و به شناسایی هویت آنها بسیار کمک کرده است.

پنجشنبه

شماره 172
6  مرداد 1401 

پارک جنگلی طاق بستان
پارک جنگلی طاق بستان در شمال کرمانشاه و در دامنه کوهی قرار دارد که به آن 
»پرآو« می گویند. این پارک در کنار کنده کاری های معروف طاق بستان بنا شده و 
وجه تمایز این مجموعه با دیگر پارک ها وجود همین شمایل و کتیبه های موجود 
بر دامنه کوه است. در زمان ساسانیان این چشمه و آبی که از دل کوه جاری شده 
آب وهوای این منطقه را کامالً دگرگون و وجود مراتع سرسبز و وسیع، این منطقه 
را به شکارگاه و تفرجگاه پادشاهان بدل کرده بود. در اثر همین توجه ها و اهمیت 
دادن به تفریح و گشت وگذار در یک منطقه خوش آب و هوا و پس از آن تراشیدن 
کوه و ساختن سنگ نوشته ها این منطقه مورد توجه خاصی قرار گرفت و به پارک 
جنگلی و تفریحی تبدیل شد. در گذشته در این پارک جنگلی حیوانات اهلی 
و وحشی زیادی زندگی می کردند که بعدها با افزایش تردد انسان و همچنین 
گسترش زندگی شهرنشینی، یا نسل شان منقرض شده یا مجبور به ترک این 
جنگل شدند. امروزه کوه ها، آب و هوای دلپذیر، مزارع سبز، چشمه ها، دریاچه 
مصنوعی این منطقه و امکانات تفریحی موجود، این پارک را به مکانی محبوب 

برای افراد محلی و گردشگران تبدیل کرده است.

اقامت در کنار 
پادشاهان

اگــر روزی گذرتان به ســمت 
کرمانشاه افتاد، اصالً نگران اقامت 
و ماندن در این منطقه نباشید. 
در این شهر و منطقه با هر سبک 
و سلیقه ای مکان اقامتی به وفور 
یافت می شود که هم می توانید 
از قبل رزرو کنید و هم می توانید 
در زمانی که در این شهر حضور 
دارید به سراغ شان بروید. البته 
این را توجه داشته باشید که در 
روزهایی که پیک سفر محسوب 
می شود و عده زیادی به سراغ این 
مکان ها می آیند، بهتر است از قبل 
محل اقامت تان را انتخاب و آن را 
رزرو کنید. اگر هم تمایل دارید که 
شب را در یک محیط طبیعی و در 
هوای آزاد سپری کنید، مجموعه 
طاق بســتان معموالً امکان برپا 
کردن چادر و کمپ زدن را ندارد 
اما نگران نباشــید و از محلی ها 
بخواهیــد آدرس پارک هــای 
همجوار و محل هایــی که برای 
برپایی چادر توســط شهرداری 

تعبیه شده را به شما نشان دهند.



 درویش
ته  لیست

بهروز رسایلییادداشت
روزنامهنگار

مدیرعامل فعلی پرسپولیس هم به 
فهرست مدیرانی پیوست که یحیی با آنها 

به مشکل خورده
بهنظرمیرســدماهعســلدرپرســپولیس
خیلیزودتمامشــدورضادرویشویحیی
گلمحمدی،مدیرعاملوســرمربیتیمکه
وانمودمیکردندروابطبسیاردوستانهوخوبی
باهمدارنــد،زودترازحدتصوربهمشــکل
خوردند.حاالدیگراختالفهاعلنیشــدهو
جاییبرایحاشاکردنوجودندارد.درویش
درابتدایفصلنقلوانتقاالتباجذبیکسری
بازیکنمهمواســمورســمدارحســابیاز
هواداراندلرباییکردواینطوربهنظرمیرسید
کهدیگربهانهایبراینارضایتییحییوجود
ندارد.اوامثــالعلیرضابیرانوند،ولســیانی،
پورعلیگنجی،اسماعیلیفر،سروشرفیعی
وســعیدصادقیراخریدکهواقعایک»تیم«
هستند،اماگویاسرجذبمهاجمونیزبرخی
پرداختهــابهبازیکنانمشــکالتیبهوجود
آمدهکهتقابــلگلمحمــدیومدیرعامل
پرسپولیسراآشکارکردهاست.دراینچند
روزیحییچندینباربااشارهبهاینکهدرامور
نقلوانتقاالتیباشگاهوقفهافتاده،هوادارانرا
علیهدرویششوراندهاســت.آخرینبار،اواز

عدمجذبگادوینمنشاانتقادکرد.

   او نخستین نفر نیست
رضادرویش،نخستینمدیرعاملپرسپولیس
نیســتکهبایحییگلمحمــدیزاویهپیدا
میکند.سرمربیســرخهاقبالدراندازههاو
ابعادمختلفبادیگرمدیرانتیمهمبهمشکل
برخوردهاســت.اودردورانجعفرسمیعیو
مجیدصدریازبرخیمسائلمالیناخشنود
بودوحتیچندینبارکارشبهاستعفاکشید.
پیشازاینهایحییبامحمدحسنانصاریفر،
مدیرعاملیکــهاوراباهزینهبســیارباالبه
پرســپولیسبرگرداندهمبهمشکلخورد؛تا
جاییکهدرنخستیننشستخبریاشبابت
عدمدریافتبهموقعمطالباتخودبهشــدت
موضعگرفتوفضــایعجیبیبهوجودآورد.
همهاینهاامادرمقابلماجراهایاوومهدی
رسولپناه»هیچ«اســت.آنداستانآنقدر
مشــهوروجنجالیبودکهنیازیبهبازگویی
ندارد.رسولپناهکفخیابانتندترینمواضع
راعلیهســرمربیتیمشمیگرفتواگرنبود
جریانافشــایقطرهچکانیفایلهایصوتی
اظهاراتاو،شایداتفاقاتعجیبیدرباشگاهرخ
میداد.رسولپناهبعدازجداییازپرسپولیس
همبارهاگلمحمدیرابهمناظرهدعوتکرد

کهالبتهجوابدرستینشنید.

   همین داستان، در سایر تیم ها
یحییالبتهدرمجموعمربیموفقیاستاما
درسایرتیمهاهممشکالتزیادیبامدیرانش
داشتهاست.اودرتراکتورروابطدوستانهای
بامصطفیآجورلونداشــتوهفتههایآخر
حضــورشدرپدیدههمچندینبــاربهپرو
پایحمیــداوی،مالکباشــگاهپیچید.اوج
داستانهایاینمربیامادرگیریهایعجیب
وعلنیاشباســعیدآذریطیدورانحضور
درذوبآهنبودکهدوطرفرســماپیامهای
حیرتانگیــزعلیههــممنتشــرمیکردند.
یحییدوراناولحضورشدرپرســپولیس
همبامحمدرویانیانبهمشــکلخوردوبعد
ازجدایی،نیشوکنایههایــیبهمدیرعامل

وقتسرخهازد.

   داستان 40میلیارد
ازآنسواماباوجودســکوترضادرویشو
بعضاستایشهایاوازسرمربیپرسپولیس،
بهنظرمیرســدمدیرعاملقرمزهاهمموضع
کامالمثبتیدرموردسرمربیتیمشندارد.
شــایدآتشغائلهامروززمانیزبانهکشــید
کهدرویشدریکبرنامــهتلویزیونیقرارداد
40میلیــاردتومانییحیــیگلمحمدیرا
تأییدکرد.اوحتیگفتاینپولبابت2فصل
بهیحییپرداختمیشــود،امابعداباشگاه
اعالمکرددســتمزدمزبورمربوطبه3فصل
است.غیرازاین،اخبارریزودرشتیهمکهاز
باشگاهدرزمیکندواغلبسمتوسوییعلیه
گلمحمدیدارد،نشانمیدهدازآنسوی
میداننیزگاهیتیرهاییبهسمتاینطرف

روانهمیشود!
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وریا - فوالد؛ پایان خوش؟
با توجه به صحبت های اخیر مدیران و 

مربیان فوالد، احتماال بالتکلیفی کاپیتان 
سابق استقالل به زودی تمام خواهد شد

رسانه ها و مدیران رئال امید زیادی 
به درخشش آزار دارند  اما بعید است 

چنین اتفاقی بیفتد

طالی المپیک را می خواهمفصل شکوفایی ادن؟
علی احمدی وفا برنده مدال طالی نوجوانان 
جهان سوریان را الگوی خودش می داند و 

امیدوار است مدال های زیادی بگیرد

 روز مانده تا 
جام جهانی

 روز مانده تا 
ليگ برتر

 روز مانده تا 
ليگ برتر

 روز مانده تا 
ليگ يک

 روز مانده تا 
سری آ

 روز مانده تا 
الليگا

 روز مانده تا 
بوندس ليگا جمعه جواهر

تاريخ بازي خداحافظي سيدجالل حسيني 
مشخص شد. او جمعه 14مرداد خداحافظي 

باشكوهي از فوتبال خواهد داشت؛ اتفاقي 
كه بسياري از ستاره هاي بزرگ فوتبال ايران 

آن را تجربه نكرده اند
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شمابده،مامیخریم

بله؛ماستشماترشنیست

اینهامیخواستندزیدانرابیاورند

امیــر قلعه نویی یکــی از آن اهالی 
فوتبال اســت که همیشه سفت و 
سخت از دریافتی باالی هم صنفان 
خود دفاع کرده اســت. امیرخان 
همچنان به این رویه ادامه می دهد 
و در فصلی که پرداخت پول های عجیب 
و غریب به بازیکنان و مربیان صدای همه را درآورده، پشــت 
فوتبالی ها را خالی نمی کند. او می گوید:»امروز با 20میلیارد 
تومان نمی شــود خانه خرید.« البته منظور آقای قلعه نویی، 
منزل 200متری  در ولنجک اســت که طبیعتا به گروه خون 
ما نمی خورد و از آن سر درنمی آوریم. در عین حال متوجه هم 
نمی شویم که چرا یک فوتبالیست باید در خانه ای با این ابعاد 
در آن منطقه زندگی کند. با این حال می توانیم به ســرمربی 
گل گهر پیشنهاد کنیم 20میلیارد را به ما بدهد، قول می دهیم 

باالخره یک سرپناه برای او تامین کنیم!

مظاهــر رحیم پور، بدنســاز ســابق 
پرسپولیس بود که دوستی قدیمی 
با یحیی گل محمدی داشــت، اما 
قربانی نتایج ضعیف فصل گذشته 
سرخپوشان شــد و از سمتش کنار 
رفت. پارســال انتقادات زیادی از نحوه 
بدنسازی قرمزها و به خصوص مصدومیت های پرشمار بازیکنان 
این تیم وجود داشت. در نتیجه رحیم پور شغلش را از دست داد و 
به تیم هوادار پیوست. او حاال در دفاع از عملکرد خودش می گوید: 
»نتایج برانکو را با یحیی مقایسه کنید، صد درصد نتایج یحیی بهتر 
بوده، پس می توانیم نتیجه بگیریم این کادر قوی تر بوده است!« 
بله خب؛ همان داستان معروفی است که هیچ بقالی نمی گوید 
ماست من ترش است. اجازه بدهید ما در مورد مقایسه عملکرد 
این دو مربی چیزی نگوییم اما یادتان باشد برانکو تیمی را تبدیل 

به قهرمان مطلق ایران کرد که همه  چیزش را از دست داده بود.

اردوی تیم ملی امید کشورمان برای 
حضور در بازی های کشــورهای 
اسالمی در حالی آغاز شده است 
که جان المرز، دســتیار هلندی 
مهــدی مهدوی کیــا به دلیــل 
عدم دریافت مطالباتــش قهر کرده و 
رفته و در این اردو حاضر نخواهد بود. گویا آقای المرز ماهی 
تقریبا 6هزار یورو قرارداد دارد که فقط 3ماه از دســتمزدش 
پرداخت شده است. ماهی 6هزار یورو، در سال می شود 72هزار 
یورو، بعد دوســتان همین پول را هم نداشتند بدهند. مربی 
هلندی رفت و احتماال به فیفا شکایت خواهد کرد. کاری نداریم 
چقدر زشت است که شما همین پول ناچیز را هم نداشته باشید 
بدهید، اما بخش بامزه داستان اینجاســت که عده ای از این 
فدراسیون انتظار داشتند زین الدین زیدان را برای هدایت تیم 

ملی بزرگساالن بیاورد. منتظر باشید؛ حتما می آورند!

تا این مقطع از فصل نقل وانتقاالت فوتبال 
و در حالي که فقــط 15روز تــا آغاز لیگ 
برتر ایران باقي مانده، تیم تراکتور با خرید 
14بازیکن رکورددار خریــد کردن در این 
تابستان بوده است. آریا برزگر، پوریا آریاکیا، حجت حق وردی، رضا اسدی، 
رضا کاخ ساز، رضا یزدان دوســت، ریکاردو آلوز، سجاد دانایی، صفا هادی، 
محمدرضا خانزاده، محمدرضا عباسی، مرتضی خراسانی، مهدی هاشم نژاد 
و میالد کر 14خرید تراکتور هستند که قرار است تحت هدایت قربان بردیف 
فصل جدیدي را براي تیم محبوب تبریزي ها رقم بزنند. تراکتور فصل گذشته 
در جمع قعرنشین ها قرار گرفت و بین 16تیم سیزدهم شد. این تیم امسال 
کامال امیدوار اســت که به جمع باالنشین ها و مدعیان لیگ برگردد. البته 
رکورد 14خرید تراکتور یک شریک هم دارد؛ نفت مسجدسلیمان هم تا 

امروز 14بازیکن جدید به خدمت گرفته است.

اگر تراکتور رکورددار ورود بازیکن اســت، 
در عوض آلومینیوم اراك هم رکورد خروج 
بازیکن در این تابســتان را در اختیار دارد. 
تیم مهدي رحمتي از ابتداي نقل وانتقاالت 
13بازیکن را از دست داده که این آمار بیشتر از هر تیم دیگري است. امید 
سینگ، امیرحسین کریمی، پوریا آریاکیا، رامتین سلیمان زاده، سیدمهدی 
سجادی، عرفان اســفندیاری، علی آل کثیر، محمدامین اسدی، محمد 
علی نژاد، مهرداد بایرامی، میالد احمدی، نیمــا درودی و علیرضا صادقی 
خروجي هاي آلومینیوم هستند. از این جمع احتماال بهترین انتقال را محمد 
علي نژاد داشته که به تیم سوم لیگ یعني سپاهان پیوسته است. علي نژاد 
همان بازیکني است که در جام حذفي آن سوپرگل زیبا را از راه دور وارد دروازه 

پرسپولیس کرد و عامل حذف سرخپوشان شد.

رکــورد کمترین تعــداد خریــد در این 
نقل وانتقاالت هم مشــترکا بــه تیم هاي 
ذوب آهن و گل گهر مي رسد که تا امروز فقط 
5خرید جدید داشته اند. ظاهرا مهدي تارتار و 
امیر قلعه نویي سیاست خودشان را بر حفظ تیم موفق فصل گذشته استوار 
کرده اند. مقام چهارم براي گل گهر و مقام هفتم براي ذوب آهن که پیش از این 
عنوان چند فصل را در خطر سقوط گذرانده بود، موفقیت محسوب مي شود. 
در این بین گل گهر حتي نسبت به ذوب آهن هم تغییرات کمتري داشته 
چون یکي از 5خرید این تیم امین قاســمي نژاد است که در نیم فصل دوم 
لیگ گذشته هم براي سیرجاني ها بازي مي کرد و حاال انتقالش از استقالل 
به گل گهر را قطعي کرده اســت. امیر شــهیم، محمد خدابنده لو، مهران 
درخشان مهر و وسلی گومز دوس سانتوس دیگر خریدهاي گل گهر هستند.

نكته بازی

متريكاآماربازی
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 یک مصاحبه 
هزار دردسر

از ایران تا پرتغال؛ بازتاب های گفت وگوی 
طارمی همه جا برای او گران تمام شد

مصاحبــه ای کــه مهــدی طارمــی بــا عادل 
فردوســی پور انجام داد و در 2 بخش منتشــر 
شــد، تبعات بســیار زیادی برای این بازیکن به 
همراه داشــت و از تهران تا پورتو، حسابی برای 
او گران تمام شد. مهم ترین نکته بخش اول این 
مصاحبه، حمله طارمی به دراگان اسکوچیچ بود 
که حتی باعث شــد برخی خواهان خط خوردن 
مهاجم بوشهری از فهرســت نهایی تیم ملی در 
جام جهانی2022 شــوند. تبعات این اظهارات 
مطمئنا تا مدت ها ادامه خواهد داشــت و حتی 
نتایج ایــران در جام جهانــی و کیفیت عملکرد 
مهدی در این مسابقات هم با همین گزاره تحلیل 
خواهد شد. طارمی در بخش دوم مصاحبه اش هم 
به بازخوانی داستان محرومیت خودش و باشگاه 
پرســپولیس در داستان ریزه اســپور پرداخت و 
با انداختن توپ در زمین مدیران وقت باشــگاه، 
هواداران را به شدت خشمگین کرد. به این ترتیب 
بار دیگر فضای مجازی پر شد از مطالبی در مورد 
قدرنشناسی طارمی و اینکه او سعی در تحریف 

واقعیات دارد.
آنچه اما هیچ کس انتظارش را نداشــت، کشیده 
شدن حواشی و سوءتفاهم های این مصاحبه به 
پرتغال بود. طارمی از عالقــه خودش به جدایی 
از پورتو و بازی در یک تیم انگلیسی سخن گفت 
و البته حواســش نبود که یک بازیکن حرفه ای 
نباید بــه این صراحــت دم از جدایــی بزند. در 
نتیجه اظهارات مهدی در پرتغال با حاشیه هایی 
همراه شــد و خیلی ها از او خرده گرفتند که چرا 
چنین مســائلی را به زبان آورده اســت. مهاجم 
ایرانی شاغل در لیگ پرتغال ناچار شد بخشی از 
مطالب رسانه ها را تکذیب کند و بعدتر با افزایش 
فشار، پستی منتشــر کرد در مورد اینکه قلب و 
روحش در پورتو اســت و با تمام وجود برای این 
تیم بازی می کند. باز خوب اســت وقتی طارمی 
متوجه ناراحتی پرتغالی ها می شود یک واکنش 
این شکلی نشــان می دهد، وگرنه اندوه و خشم 
هواداران فوتبال ایران بابت اظهارات او پیرامون 
تیم ملی، چندان برایش مهم نیست! در مجموع 
این اتفاقات باید گوشــی را دســت طارمی داده 
باشد که به چه سطحی رسیده و هر چه می گوید، 
بازتاب فراوان دارد. در نتیجــه نباید با اظهارات 
غیردقیق و ناالزم، خــودش را در معرض چنین 

قضاوت هایی قرار بدهد.

وریا - فوالد؛ پایان خوِش یک درام؟
 با توجه به صحبت های اخیر مدیران و مربیان فوالد، احتماال بالتکلیفی 

کاپیتان سابق استقالل به زودی تمام خواهد شد

جمعه جواهر
 تاریخ بازی خداحافظی سیدجالل حسینی مشخص شد. او جمعه 14مرداد خداحافظی باشکوهی  از فوتبال 

خواهد داشت؛ اتفاقی که بسیاری از ستاره های بزرگ فوتبال ایران آن را تجربه نکرده اند 

مدتی کوتاه بعد از پایان رسمی دوران بازی و اضافه شدن 
به کادر فنی پرسپولیس، ســیدجالل حسینی در بازی 
خداحافظی اش به زمین مسابقه برمی گردد. او جمعه آینده 
در چهاردهمین روز از مرداد، برای آخرین بار در مستطیل 
ســبز دیده می شــود تا روبه روی تیمی قرار بگیرد که 
فوتبالش را در آن آغاز کرده بود. حسینی در این سال ها 
یکی از بهترین و آماده ترین فوتبالیســت های ایرانی 
بود. مردی با انتخاب های همواره درست که با 3باشگاه 
مختلف قهرمان لیگ برتر ایران شد، 2بار در فینال لیگ 
قهرمانان آســیا به میدان رفت و عنوان پرافتخارترین 
بازیکن تاریخ لیگ برتر را نیز به دست آورد. با این حال 
تجربه تازه این ســتاره، از همه افتخارات او در فوتبال 
ایران هم نادرتر خواهد بود. او قرار اســت مسابقه ای را 
پشت سر بگذارد که برای بســیاری از ستاره های بزرگ 
فوتبال ایران در دسترس نبوده است. رسم برگزاری بازی 
خداحافظی در فوتبال ایران هیچ وقت جدی گرفته نشده 
اما حاال سیدجالل حسینی در حضور هوادارهای پرشمار 

پرسپولیس، برای همیشه با فوتبال وداع خواهد کرد.

   شهریار و جادوگر بی خداحافظی رفتند!
بازی خداحافظی در همه دنیا، یک رســم بســیار معمول و 
متداول است. کشورهای عربی حتی بهترین تیم های جهان 
را بــرای خداحافظی ستاره های شــان دعــوت می کنند اما 
فوتبال ایران ظاهرا هیچ وقت برای این چیزها وقت نداشــته 
است. در این فوتبال حتی برای بهترین گلزن تاریخ تیم ملی 
بازی خداحافظی درنظر گرفته نشده است. علی دایی که در 
لیگ برتر خیلی زود دوران بازی را به مربیگری گره زده بود، 
هرگز از سوی امیر قلعه نویی به تیم ملی دعوت نشد تا دوران 
ملی اش به سردترین شکل ممکن به پایان برسد. علی کریمی 
هم با وجود محبوبیت فوق العــاده در بین هوادارهای فوتبال 
ایران، مجالی برای حضور در بازی خداحافظی پیدا نکرد. او 
که در آخرین سال های بازی از تیم محبوبش جدا شده بود، 

با انتشار یک نامه سراسر عصبانیت به دوران بازی خاتمه داد. 
در استقالل هم هرگز خبری از برگزاری یک بازی خداحافظی 
برای فرهاد مجیدی نشــد. او در یک مسابقه لیگ برتری که 
با اســتقبال چندانی هم روبه رو نشده بود، تصمیم ناگهانی و 
باورنکردنی اش برای ترك فوتبال را عملی کرد. 2 گلزن تیم 
ملی در نبردهای حساس صعود به جام جهانی نیز در فوتبال 
ایران چیزی به اســم بازی خداحافظی نداشتند. این اتفاق 
هرگز برای خداداد عزیزی و رضا قوچان نژاد رخ نداد. رضا البته 
هنوز با فوتبال وداع نکرده اما در چند ســال گذشته رسما از 
تیم ملی جدا شده است. بی اعتنایی همیشگی فوتبال ایران به 
این رسم، حتی موجب ناراحتی ستاره هایی مثل اشکان دژاگه 
شده و این بازیکن تالشــی برای پنهان  کردن این ناراحتی 
انجام نداده است. به نظر می رسد فوتبال ایران اساسا در غیاب 

خصلتی به اسم »قدرشناسی« به حیاتش ادامه می دهد.

  خداحافظی های عجیب و دیرهنگام
درســت به همان نســبت که برگــزار نشــدن دیدارهای 
خداحافظــی در فوتبال ایــران عجیب هســتند، بازی های 
خداحافظی نیز معموال عجیب و غریــب بوده اند. برای مثال 
در دوران حضور امیرقلعه نویــی روی نیمکت تیم ملی، برای 
محمود فکری بازی خداحافظی گرفته شد. بازیکنی که سابقه 
ملی چندانی نداشت و قبل از ژنرال به تیم ملی دعوت نمی شد. 
در جریان دیدار دوستانه ایران و برزیل نیز برای کریم باقری 
مراســم خداحافظی گرفتند. جالب اینکه برزیلی ها اصال در 
جریان این مراسم نبودند و تصور می کردند شادی ایرانی ها 
بعد از پایان بازی، به دلیل دریافت فقط 3گل از برزیل است! 
کریم یکی از بهترین و گلزن ترین بازیکنان تاریخ تیم ملی بود 
اما مراسم خداحافظی اش کیلومترها دورتر از ایران در کشور 
امارات برگزار شد. پرسپولیســی ها در یک تصمیم عجیب، 
مراسم خداحافظی با مهدی مهدوی کیا را نیز به دیدار فینال 
جام حذفی با سپاهان گره زدند. ظاهرا هیچ کس به این موضوع 
فکر نکرده بود که ممکن است شاگردان یحیی در آن مسابقه 

شکست بخورند و این خداحافظی به شدت تلخ شود. همین 
اتفاق هم رخ داد و مهدوی کیا در ســکوت، تنهایی و اشــک 
چهار گوشه زمین را بوسید. بعدها البته در بازی پیشکسوتان 
پرســپولیس و میالن، از مهدی قدردانی شــد اما این ماجرا 
هم تلخی آن خداحافظی اول را از بین نبرد. ســال ها بعد از 
خداحافظی احمدرضا عابدزاده نیز، پرسپولیس دست به کار 
شــد و در بازی با بایرن مونیخ برای لحظاتی این گلر را درون 
دروازه قرار داد. شــاید این دیرترین بــازی خداحافظی یک 

فوتبالیست در تمام تاریخ فوتبال باشد!

   با سپاس از سید
فوتبال در ایران، همیشــه به شکل افراطی »بی رحم« بوده و 
روی ناســپاس خودش را به بازیکنان مسن نشان داده است. 
اینجا ظاهرا همیشــه برای خداحافظی عجله داریم و در این 
هیاهوی دائمی، زمانی برای قدردانی و مرور عملکرد ستاره ها 
برای مان نمی ماند. داستان سیدجالل اما کمی فرق می کند. 
او که در همه این سال ها با ثبات خیره کننده و موفقیت های 
بزرگ یک الگوی تمام عیار برای ستاره های جوان بوده، حاال 
یک بار دیگر به زمین مسابقه قدم خواهد گذاشت. این آخرین 
فرصت برای تماشــای یکی از بهترین مدافعان تاریخ فوتبال 
ایران در محدوده زمین فوتبال است. او جمعه آینده در آخرین 
بازی تدارکاتی پرســپولیس قبل از آغاز لیگ، چهار گوشــه 
زمین آزادی را خواهد بوسید. مســابقه ای که گفته می شود 
ســیدجالل در هر نیمه اش لباس یکی از تیم هــا را خواهد 

پوشید؛ عجب خداحافظی خاطره سازی.
البته روز گذشته اطالعیه هاي عجیبي که مسئوالن دو باشگاه 
صادر کردند، برگزاري این بازي را کمي تحت الشعاع قرار داد. 
لحن بیانیه رسمي باشگاه پرسپولیس باعث دلخوري ملواني ها 
شد و انزلي چي ها با انتشار یک اطالعیه به این موضوع واکنش 
نشان دادند. اما پیش بیني مي شود با حل این مشکالت، بازي 
خداحافظي سیدجالل طبق برنامه اعالم شده در روز جمعه 

آینده برگزار شود.

امیرحسین اعظمی|  شاید بدبین ترین هواداران اســتقالل هم تصور نمی کردند که 
وریا غفوری بعد از قهرمانی آبی ها در لیگ برتر، توســط باشگاه کنار گذاشته خواهد 
شــد ولی این اتفاق در نهایت رخ داد تا وریا بعد از چند سال بازی کردن در استقالل، 
پیراهن این تیم را از تــن درآورده و فوتبالش را در تیم دیگــری ادامه دهد. از همان 
زمان گمانه زنی های مختلفی درخصوص تیم جدید غفوری مطرح شــد ولی فوالد 
نخستین تیمی بود که به کاپیتان ســابق آبی ها پیشنهاد داد و حتی جواد نکونام هم 
در مصاحبه ای تأکید کرد که اگر غفوری در استقالل نماند، آنها تمایل به جذب این 

بازیکن دارند.
2 هفته بعد از ابراز تمایل نکونام برای جذب غفوری، این بازیکن سرانجام در تمرین 
فوالد حاضر شــد تا رســانه ها از حضور قطعی او در تیِم نکونام خبــر بدهند. جالب 
اینجاست که وریا فقط یک جلسه در تمرین فوالد حاضر شد و عجیب تر اینکه حتی 
تمرین هم نکرد و فقط یک عکس با پیراهن فــوالد گرفت. انتظار می رفت او همراه با 
فوالد به ترکیه برود ولی غفوری در این ســفر غایب بود تا مهم ترین بخش تمرینات 
آماده سازی فوالد را از دست بدهد؛ همین اتفاقات هم شایعاتی را ایجاد کرد که باشگاه 
فوالد مجوز عقد قرارداد با وریا را دریافت نکرده و نمی تواند این بازیکن را جذب کند. 
با این حال هر وقت خبرنگاران در این مورد از گرشاســبی مدیرعامل فوالد ســؤال 
می کردند، او تأکید داشــت که منعی برای عقد قرارداد با غفوری وجود ندارد اما این 
تصور ایجاد شده بود که در پشت پرده مسائلی وجود دارد که گرشاسبی دوست ندارد 

به آنها اشاره کند.

روز سه شنبه اما غفوری در نخستین تمرین فوالد بعد از بازگشت از اردوی ترکیه 
حاضر شد تا مشخص شود که او در آستانه حضور رسمی در این تیم قرار دارد. 

یکی از مربیان فوالد به خبرنگار همشهری می گوید: »وریا از سه شنبه با ما 
تمرین کرد و باشگاه هم به ما اعالم کرد که مشکلی برای ثبت قرارداد این 
بازیکن وجود ندارد. او بازیکن باتجربه ای است و می تواند به تیم ما کمک 
کند.« به نظر می رسد باید پیوســتن غفوری به فوالد را قطعی بدانیم. او 
حاال باید پس از جدایی تلخ از پایتخــت، پس از 6فصل حضور در لباس 
آبی پوشان، راهی اهواز شــود و این بار به عنوان بازیکن فوالد در میادین 

حاضر شود. غفوری در این چند هفته شرایط سختی را سپری کرد 
و حاال شاید حضور در فوالد شروع روزهایی شیرین برای او باشد.

  بدشانسی بزرگ فوالد
فوالد در حالی از ترکیه برگشــت که اتفاق بد برای آنها مصدومیت 

فرشید اسماعیلی بود. روز سه شنبه پزشک فوالد اعالم کرد پارگی رباط 
اسماعیلی قطعی نیست ولی آخرین خبرها حاکی از آن است که مصدومیت 

او جدی اســت و اســماعیلی 6 تا 7ماه از میادین دور خواهــد بود. جالب 
اینجاست که آرش رضاوند هم با انتشار یک استوری پارگی رباط اسماعیلی را 

تأیید و آرزو کرده که او با قدرت به میادین فوتبال برگردد. با مصدومیت اسماعیلی، 
فوالدی ها به زودی یک بازیکن را جایگزین این هافبک مصدوم خواهند کرد.

تکرار یک اشتباه؟
رضا اسدی باز هم بخشی از فصل 

بدنسازی را از دست داد
پرهیاهوترین انتقال فصل گذشته فوتبال ایران 
شــاید حضور رضا اسدی در پرســپولیس بود؛ 
بازیکنی که جواب مثبت دادن به سرخپوشــان 
را حسابی کش داد و لج هواداران را درآورد. بعد 
هم که آمد، نمایش موفقی نداشــت و انتقادات 
زیادی از او شــد. بســیاری بر این باور بودند که 
دلیل کیفیــت پایین و نمایش هــای نه چندان 
خوب اسدی در پرسپولیس این بود که او بخش 
مهمی از فصل بدنســازی را از دست داد و عمدا 
یا ســهوا صرف مذاکرات طوالنی کرد. این گروه 
خوش بین بودند که اسدی در فصل جدید از ابتدا 
بدنسازی مفصل انجام بدهد و بهتر ظاهر شود اما 
او با باشگاه به توافق نرسید و جدا شد. درحالی که 
ابتدا از تایلند، بعد از گل گهر سیرجان و در ادامه 
از ترکیه به عنوان مقصد جدید اســدی نام برده 
می شد، این بازیکن در نهایت به تراکتور پیوست؛ 
تیمی که در گذشته دوران نسبتا خوبی را در آن 
پشت سر گذاشته بود. اســدی امیدوار است در 
تبریز احیا شود اما باز هم داستان پارسال برای او 
تکرار شد و به طول انجامیدن مذاکرات، باعث شد 
این بازیکن بخش مهمی از فصل بدنســازی را از 
دست بدهد. 2هفته دیگر لیگ شروع خواهد شد 
و اسدی فرصت زیادی برای کسب آمادگی ندارد؛ 
آن هم زیرنظر یک مربی قاطع مثل قربان بردیف. 

ببینیم داستان امسال او چه شکلی خواهد شد.

فوتبال ایران
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Frenkie de Jong

فصل شکوفایی ادن؟
 رسانه ها و مدیران رئالی امید زیادی به درخشش آزار دارند

 اما بعید است چنین اتفاقی بیفتد
به نظر می رسید خودداری امباپه از انتقال به رئال مادرید 
به سود برخی مهاجمان این تیم ازجمله ادن آزار و 
رودریگو و آسنسیو باشد. هر 3در تور پیش فصل 
رئال عملکرد بدی داشته اند، حتی رودریگو که 
فصل پیش عالی بازی کرد. ادن آزار در تساوی 
2-2با کالب آمریکا در دیدار دوســتانه از 
روی نقطه پنالتی موفق به گلزنی شد. این 
نخســتین گلش پس از 188روز با پیراهن 
رئال بود. او در نیمه دوم به  جای کریم بنزما 
و در حالی به میدان آمد که آنچلوتی ترکیب 
را از 3-3-4به 2-4-4تغییر داده بود. آزار 
در بازی قبلی مقابل بارســلونا که نخستین 
ال کالسیکوی عمرش بود در پست مهاجم 
کاذب به میدان رفت اما این بار به عنوان مکمل 
رودریگو. در پست مهاجم کاذب اصال عملکرد 
خوبی نداشت اما به عنوان یکی از 2مهاجم نسبتا 
خوب بازی کرد. رسانه های طرفدار رئال مادرید 
امید زیادی به او بسته اند. آزار هم پذیرفته که 
باید گزینه تعویض باشــد. هواداران و رسانه ها 
و مدیران امیدوارند که این بازیکن پس از آنکه 
اعالم کرد دیگر هیــچ دردی در مچ پایش حس 
نمی کند به ادن آزار دوران چلسی تبدیل شود. 
زمانی که کاکا از میالن به رئال آمده و نتوانسته 
بود عملکرد درخشانش در میالن را در برنابئو 
تکرار کند، همین جوسازی ها ایجاد می شد و 
در هر پنجره نقل وانتقاالتی مربیان و رسانه ها 
ادعا می کردند که کاکا قرار است بهترین خرید 

آنها در نقل وانتقاالت باشد. منظورشان این بود که کاکا باالخره به 
همان بازیکنی که می شناختیم تبدیل خواهد شد و همگان او را 
به عنوان بازیکن تازه وارد ترکیب خواهند پذیرفت اما هرگز این 

اتفاق رخ نداد. بعید است درباره ادن آزار اتفاق متفاوتی بیفتد.
قیمت این بازیکن بلژیکی که 3سال پیش 115میلیون یورو خرج 
روی دست رئال مادرید گذاشت، هم اکنون به 12میلیون کاهش 
پیدا کرده است. او یکی از معدود کاالهایی است که در دوران 
پساکرونا در سطح جهان ارزان شده اند. او ظرف 3فصل تنها در 
48مسابقه اللیگایی شرکت کرد و 4گل و 8پاس گل داشت. به 

هیچ ال کالسیکویی نرسید.
در همان بدو ورود به مادرید همسترینگ او آسیب دید و او را 
3مسابقه و 25روز از ترکیب دور نگه داشت. آزار که با اضافه وزن 
از تعطیالت تابستان مستقیم به مادرید آمده بود، آمادگی زیادی 
برای مصدومیت داشت. به اندازه تمام سال هایی که در چلسی 
هر قدر او را می زدند و مصدوم نمی شد، در مادرید آسیب دید. 
شدیدترین مصدومیتش در رئال در بازی با پاری سن ژرمن بود 
که مونیر، هموطن و هم تیمی اش در تیم ملی بلژیک مصدومیت 
مچ پا را به او هدیه داد. او ابتدا 8روز و سپس 67روز پیاپی و بعدا 
76روز دیگر غایب بود. او 72بازی را به دلیل مصدومیت از دست 
داد و 2بار هم دچار کرونا شد. حاال پزشکان گزارش داده اند که 
مصدومیتش که کهنه شده بود، کامال برطرف شده. حاال آزار 
باید آن همه پولی را که برای خریدش به باشگاه تحمیل شده 
و همچنین دســتمزد کالنی را که می گیرد و او را به گران ترین 
بازیکن تیم تبدیل کرده اســت، حالل کند و البته خودش هم 
می داند اگر قرار است خودی نشان دهد، در پست تخصصی اش 
یعنی وینگر چپ این فرصت به دست نخواهد آمد چون این پست 

دربست در اختیار وینیسیوس است.

باشگاه چلسی با وجود موفقیت در 2خرید عالی و عقد قرارداد 
با رحیم استرلینگ و کولیبالی می شــود گفت یک باشگاه 
شکست خورده در فصل نقل وانتقاالت است. بین این باشگاه و 
بارسلونا که معموال در لیگ قهرمانان اروپا برخوردهای حذفی 
زیادی صورت گرفته، یک نبرد تمام عیار وجود دارد؛ نبردی 
سراسر به سود بارســلونا. هواداران بارسا برای چلسی رجز 
می خوانند که در این رقابت 5بر صفر بر آنها پیروز شده اند. 
بارسا فعال کریستنسن را رایگان از همین چلسی در اختیار 
گرفته، فرانک کسیه را مجانی از آث میالن، لواندوفسکی را 
از بایرن مونیخ خریده و رافینیا را از چنگ چلســی که پول 
بیشتری به لیدز یونایتد می داد درآورده. قرارداد عثمان دمبله 
هم که یکی از مشتری هایش چلسی بود تمدید کردند. آخرین 
مورد شکست چلسی در برابر بارسلونا در جدال نقل وانتقاالت 
به ژول کنده مربوط می شود که با وجود پیشنهادی عالی از 
چلسی ترجیح داد از سه ویا به بارسلونا برود؛ همه اینها یعنی 

شکست چلسی.
 دلیل این شکســت را باید به تازه کار بــودن مالکان جدید 
آمریکایی که جــای آبراموویچ را گرفته اند نســبت داد. تاد 
بولی تجربه کافی را برای پیش بردن پروژه های باشــگاه در 
خرید و فروش بازیکن ندارد. از طرفی، پتر چک از پست خود 
به عنوان مدیر ورزشی استعفا کرده و این وظیفه هم موقتی 
به دوش بولی افتاده. یک دلیل دیگر ناکامی آبی های لندن 
در این موضوع این اســت که توماس توخل عالقه ای ندارد 
هم نقش سرمربی را ایفا کند هم نقش مدیر را. در انگلیس 
سرمربیان همه کاره باشگاه هستند و جزء به جزء درباره خرید 
و فروش ها نظر می دهند. توخل حوصله این کارها را ندارد. 
سرمربی آلمانی اعتراف کرده است که از ترکیب مربیگری 
با کار در بازار نقل و انتقاالت لــذت زیادی نمی برد. توماس 
توخل آشفته اســت و در فاصله 5هفته مانده تا بسته شدن 
پنجره نقل وانتقاالت هنوز نمی داند می تواند 4هدف دیگر را 
به سرانجام برساند یا بازیکنان مازاد را به فروش برساند یا نه، 
4خرید دیگر را هدف قرار داده است. درحالی که تضمین برای 

انتقال دائم بعضی از بازیکنان ناخواسته ممکن است دشوار 
باشد اما انتقال قرضی برای آنها یک گزینه واقع بینانه است.

چلســی در فصل نقل و انتقاالت بازیکنانی مثل ژول کنده، 
رافینیا، ناتان آکه، ماتیاس دلیخت، ســرژ گنبری، پرسنل 
کیمپمبه، عثمان دمبله و... را از دســت داده است. توخل با 
توجه به شــرایط اخیر گفته: »نمی توانم اطمینان بدهم که 

این تیم تا 2هفته آینده آماده رقابت خواهد بود.«
چلســی درحالی که با الیپزیش در مورد نــوردی موکیله 
صحبت می کردند، سعی کردند قرضی ورنر را در این معامله 
لحاظ کنند اما ناگهان دیدند این مدافع با پاری سن ژرمن 
قرارداد رسمی بسته است. مذاکرات بین چلسی و پی اس جی 
بر سر پرسنل کیمپمبه ادامه دارد. به چلسی پیشنهاد تیلو 
کرر داده شده است اما چلسی عالقه ای به این مدافع آلمانی 

ندارد.
درباره بازیکنان مازاد، غیر از جدایی قرضی لوکاکو بازیکنانی 
مثل تیمو ورنر هم هستند که به باشگاه های زیادی پیشنهاد 
شــده، یا حکیم زیاش کــه هر لحظه ممکن اســت انتقال 
قرضی اش به میــالن قطعی شــود. میالن اشــکرینیار از 
اینترمیالن یکی از اهداف توخل برای پر کردن جای خالی 
مدافعان جدا شده است. مربی آلمانی می ترسد آسپلیکوئتا 
و مارکوس آلونسو را هم از دست بدهد و این 2مدافع هم به 
بارسا بروند. باشــگاه همچنین در مورد وسلی فوفانا با لستر 
تماس خواهد گرفت. لســتر باید در تابســتان امسال چند 
بازیکن تیمش را بفروشد. دنزل دومفریز دیگر بازیکنی است 
که مورد توجه توخل قرار گرفته. این مدافع راست در حالی 
مورد عالقه توخل است که او در همین پست بازیکنانی مثل 

آسپلیکوئتا و ریس جیمز را دارد.
چلسی همچنین خاویر امبویامبا، مت میازگا و بابا رحمان را 
برای فروش قرار داده است. آداما ترائوره یک هدف بالقوه است 
و شاید جذب شود. موضوع کریستیانو رونالدو هم بخشی از 
انرژی مدیران را گرفته که آیا او را جــذب کنند یا موضوع 

خریدش را به فراموشی بسپارند.

برزخ در

کاتالونیا
تکلیف چه چیزهایی در بارسلونا هنوز مشخص نیست؟
خریدهای فراوان بارســلونا چهره تیــم را تغییر داده 

است. ژاوی از اینکه با گواردیوال روی نیمکت بارسلونا 
مقایســه می شود خوشــحال اســت اما شباهتی 
بین فلســفه 2تیم وجود ندارد. گواردیوال بیشتر 
بازیکنان ترکیبش را از الماســیا می چید و ژاوی 
فقط بازیکن می خرد و سیری ناپذیر است. حاال با 
تغییر چهره تیم، معماهایی حل نشده وجود دارد.

   باشــگاه هر کاری کرد و با هــر بی احترامی 
نتوانست اومتیتی، دی یونگ، ممفیس، مینگسا را 

حاضر به جدایی کند. دی یونگ مشتری پروپاقرصی 
مثل منچســتریونایتد دارد و بارسا هم به پول فروشش 
نیــاز دارد هم قادر به پرداخت دســتمزدش نیســت. 
ممفیس هم در میان 8مهاجم تیم می داند چندان فرصت 

بازی پیدا نمی کند اما نمی رود.
   برخــی گزینه های مــورد عالقه باشــگاه ازجمله 
آسپلیکوئتا و مارکوس آلونسو و همچنین برناردو سیلوا 
تکلیف شان با این باشگاه مشخص نیست. دی ماریا هم 
همین وضعیت را داشت و ترجیح داد زیاد منتظر نماند و 
به پیشنهاد یوونتوس پاسخ مثبت بدهد. بارسا بازیکنان 
را علیه باشگاه های شان می شوراند و آنها را در آب نمک 

می خواباند اما تضمینی نمی دهد که جذب شان کند.
   بعد از رفتن مســی که همه ضربات ایســتگاهی و 
پنالتی هــا را می زد، حاال معلوم نیســت این وظیفه ها 
به چه کسی سپرده می شود. روزنامه های کاتالونی هر 
روز نظرسنجی می گذارند. درنظرسنجی اخیر بیشتر 
هواداران رأی داده بودند ضربه های ایستگاهی را رافینیا 
بزند و لواندوفســکی در رده دوم لیســت عالقه  مندی 
هواداران برای این وظیفه قرار گرفت. در دوران رونالد 
کومان پنالتی ها را ممفیس مــی زد. فرنکی دی یونگ 
و فران تورس هم بعدا پنالتی زدند. درنظرســنجی ها 
لواندوفســکی بیشــترین رأی را برای زدن پنالتی ها 
به دست آورده و چون باشــگاه دنبال ایجاد رقابت بین 
او و بنزما بر سر آقای گلی اســت به نظر می رسد همه 
پنالتی ها به این مهاجم لهستانی سپرده شود. عملکرد 
گزینه های پنالتی در ترکیب فعلی به این شرح است: 
فران تورس بــا 3پنالتی، 2گل )٪66(، لواندوفســکی 
بــا ۷8پنالتــی، ۷۱گل )٪۹۱.۰2( و۷ َهــدر، رافینیا 
با 8پنالتــی، ۷گل )٪8۷.5( و یک هــدر، ممفیس با 
42پنالتی، 32گل )٪۷6.۱۹(و ۱۰ هــدر، اوبامیانگ 
با 45پنالتــی، 34گل )٪۷5.55( و۱۱هــدر، دمبله با 

3پنالتی، 2گل )٪66.66( و یک هدر.

از میان گزینه های زیادی که به من یونایتد در این فصل لینک شده اند و تعداد آنها به چند ده 
نفر رسیده، تنها 3نفر به منچستر آمده اند؛ لیساندرو مارتینس، ماالسیا و اریکسن. بقیه یا 
بیخودی لینک شده بودند یا مایل به این انتقال نبودند. انگار دیگر تئاتر رویاها مشتری ندارد.

   آژاکس که لیساندرو را به یونایتد فروخته حاضر 
نیست آنتونی را هم به این باشگاه و سرمربی سابق 
خود بدهد. منچســتر حاضر است ۷۰میلیون پوند 
برای این خرید هزینه کند اما پاسخ باشگاه هلندی 
همچنان منفی است. شنیده شــده اگر پیشنهاد با 
افزونه ها به ۱۰۰میلیون برسد با این انتقال موافقت 

می کنند.
   باشگاه بارسلونا رسما و علنا به فرنکی دی یونگ 
گفته یا باید برود یا بماند و 4۰درصد در دستمزدش 
تخفیف بدهد. دی یونگ که ۱۷میلیون یورو از باشگاه 
طلبکار است حتی اگر طلبش را بگیرد هم حاضر 
به رفتن نیست. او در بازی های دوستانه در 
پست دفاع آخر به بازی گرفته شد که در 
این فصل پست پرترافیکی در بارسلونا 
خواهد بود. با همه اینها او نمی خواهد به 
منچستر برود. یکی از دالیل آن این 
است که او در دوران بازی زیرنظر 
تن هاخ در منچســتریونایتد 
رابطــه ای صمیمــی با این 

سرمربی نداشت.
   اریکسن هم کلی نازش 
را کشیدند تا راضی به عقد 
قرارداد با من یونایتد شود. او 
در 3۰سالگی و درحالی که هنوز 
مشــکل قلبی اش کامال برطرف 
نشده، قصد داشــت در لندن و در 
برنتفورد بماند اما پیشــنهاد قرارداد 
3ساله در 3۰ســالگی از سوی منچستر 

برایش وسوسه انگیز بود.
   از همه بدتر وضعیت کریستیانو رونالدو است. 
او نمی خواهد یک ســال باقی مانده از قراردادش را 
در اولدترافورد به پایان برســاند. می خواهد هر طور 
که هست در لیگ قهرمانان اروپا بازی کند تا مسی 
به رکورد گلزنی اش نزدیک نشود. ژرژ مندس، مدیر 
برنامه هایش به هر دری زده نتوانسته تیمی مناسب 

برایش پیدا کند. او حتی به باشگاه منچستر پیشنهاد 
داده که قرارداد موکلش را تمدید کنند و یک فصل 
اجازه بدهند قرضی جدا شــود. پریروز رونالدو برای 
نخســتین بار در اردوی من یو حاضر شد اما نه برای 
تمرین، بلکه برای مذاکره و چانه زنی. در این جلسه او 
با تن هاخ صحبت کرد اما سرمربی هلندی نتوانست 
او را به ماندن قانع کند. جو مذاکره خوب پیش نرفت. 
اسطوره های منچستر ازجمله الکس فرگوسن، اریک 
کانتونــا و روی کین هم در همان زمان در باشــگاه 
حضور یافتند. کریستیانو روز سه شــنبه با ورود به 
کارینگتون به گرمی مورد اســتقبال قرار گرفت و با 
بازیکنان پرتغالی و برزیلــی و همچنین خریدهای 
جدید گفت وگو کرد. یک تمرین مختصر هم انجام داد 
و در تست های پزشکی شرکت کرد اما ذهنش درگیر 
مذاکره بود. ایجنتش و ریکاردو رگوفه، مدیر شخصی 
او، با ریچارد آرنولد و ســر الکس فرگوســن دیدار 
کردند. مندس چندین پیشنهاد را به منچستریونایتد 
ارائه کرد تا خروج رونالدو را سرعت ببخشد. درباره 
حضور فرگوســن و اعضای هیأت مدیره گفته شده 
که جلسه آنها از قبل هماهنگ شــده بود و ربطی 
به رونالدو نداشــت اما این یک دروغ است. باشگاه 
با جدایی او مخالف اســت. با این حال درهای همه 
باشگاه ها در حال بسته شدن به روی او است. الیور 
کان، مدیر بایرن مونیخ گفته: »ما در داخل باشــگاه 
درباره کریســتیانو رونالدو بحث کردیم و مجدداً به 
این نتیجه رسیدیم که او در شرایط فعلی در فلسفه 
بایرن مونیخ نمی گنجد.« انریکه سرزو، رئیس باشگاه 
اتلتیکومادرید هم حرفش را تکرار کرده: »نمی دانم 
چه کسی شایعات مربوط به کریســتیانو رونالدو را 
ساخته، اما عماًل غیرممکن است او به اتلتیکو مادرید 
بیاید.« تنها 2گزینه چلســی و لیورپول که در حد 
شایعه اســت باقی مانده. آنچلوتی هم بازگشت او را 
به رئال مادرید رد کرد. موضع منچستریونایتد فعال 
این است؛ رونالدو فروشی نیست؛ مخصوصا به رقبا 

در لیگ برتر.

تئاتر رویاها
را دوست ندارند

چرا کسی دوست ندارد به منچستریونایتد برود؟

توماس توخل دوست ندارد هم سرمربی باشد هم مدیر 
خرید و فروش بازیکن

بازنده بزرگ بازار
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منهای فوتبال

دودستگی ها سید را از آمدن 
پشیمان می کند؟

 محمد موسوی به تیم ملی والیبال دعوت شد
 ولی خوش  خبر جایش را به نفر جدید داد 

جنگ قدرت یا دودستگی؟ اتفاقاتی که گفته می شود در تیم ملی والیبال 
افتاده است، چندان خوشایند نیست. دیروز بهروز عطایی، سرمربی تیم 
ملی اسامی نفرات را برای اردوی جهانی اعالم کرد. شاید او انتظار داشت 
با اضافه کردن یک نام به نفراتش همه غافلگیر شوند اما خبر دعوت محمد 
موسوی از هفته های پیش قابل پیش بینی بود، از لیگ  ملت ها که دفاع 
نقطه ضعف تیم شد. غافلگیری اصلی یک شب پیش اتفاق افتاد، جایی که 
امیر خوش خبر در نامه ای کناره گیری  اش را از سرپرستی تیم ملی خبر 
داد. هر چند با اتفاقاتی که روزهای اخیر افتاد و با شایعاتی که از شهرهای 
میزبان لیگ ملت ها به تهران می رســید، جدایــی خوش خبر هم قابل 
پیش بینی بود. لیگ ملت ها شروع نشده، توتولو دستیار ایتالیایی عطایی 
از کادر فنی تیم ملی جدا شــد. دلیل، اختالفات او با سرمربی بود. هفته 
دوم هم خبر از اختالف عطایی و خوش خبر به تهران رسید. حتی گفته 
می شود مسئله بین آنها به قدری جدی بود که محمدرضا داورزنی، رئیس 
فدراسیون مجبور شــده بود خودش را به تیم ملی برساند. با پادرمیانی 
رئیس، آرامش به تیم ملی بازگشت اما موقتی. یکشنبه شب که تیم ملی 
از ایتالیا به ایران بازگشت، خوش خبر همراه تیم نبود و به همراه مسئوالن 
فدراسیون برای استقبال رفته بود. اینکه چرا سرپرست باید زودتر از تیم 
بازگردد، سؤالی بود که جواب آن در نامه اســتعفای خوش خبر بود. او 
به خاطر اختالف با عطایی، زودتر از تیم جدا شد. از روز اولی که خوش خبر 
به عنوان سرپرست تیم عطایی انتخاب شد، بعضی ها که خبر از روابط آنها 
داشتند، پیش بینی می کردند که همکاری آنها به سرانجام خوبی نمی رسد. 
عطایی اکبر محمدی را به عنوان سرپرست تیمش انتخاب کرد، کسی که 
در تیم های رده های پایه همراه او بوده است. در این شرایط حاال تیم فقط 

یک بزرگ تر دارد؛ عطایی.
با مشکالتی که دفاع تیم ملی داشت، محمد موسوی به تیم ملی دعوت 
شده است. موسوی سال پیش در لیگ ترکیه و برای فنرباغچه بازی کرد. 
او با بدشانسی مصدوم شد و چند هفته ای را درگیر درمان بود. بعد از این 
اتفاق هم ســعید معروف به تیم فنرباغچه اضافه شد. قانون محدودیت 
حضور همزمان لژیونرها در زمین بازی، موسوی را نیمکت نشین کرد. او در 
جام باشگاه های آسیا برای پیکان بازی کرد ولی با این حال بعد از المپیک 
بازی های جدی انجام نداده است. با این حال گفته می شود او با همین 
شرایط هم می تواند به تیم ملی کمک کند. اما واکنش هواداران موسوی 
به این دعوت متفاوت بود. بعضی ها از حضور موسوی در تیم خوشحال 
هستند اما بعضی ها با توجه به دو دستگی هایی که در تیم است، خیلی 
موافق بازگشت ستاره شان به تیم ملی نیستند. این نفرات می توانند نظر او 
را برای حضور در تیم ملی تغییر دهند؟ مسابقات قهرمانی جهان از چهارم 

شهریور آغاز می شود.

جدول 8554

85
53

ره  
ـا

شم
ل 

د       و
ــ

ل ج
ــ

ــ
حـ

افقی:
 1- ثــروت و دارایی- گرد هم 
آمدن- رمانی نوشــته جعفر 

مدرس صادقی
2- معادل فارسی ناتورالیسم- 

نشستن
3- ترکیــب آبــی و قرمــز- 

ارزشمند- رهبر استقالل هند
4- توهین- رســتگار- نوعی 
ظرف ســفالی پرمصــرف در 

گیالن
5- دیدنــی فوتبال- ســمت 
راست- از ذره های ریز داخل اتم

6- رفت وآمــد زیــاد- از دل 
انگیزترین مناطــق تهران در 
دامنــه جنوبی توچــال- بله 

روسی
7- تمرکز حــواس- روکش- 

رنگ چهره و پوست
8- مخلوطی از شــن و ماسه و 
سیمان و آب- تاندون- شریک 

زندگی
9- پشــیمان- چهره نمــا- 

نمایشنامه
10- رود آرام- پســر رستم در 

شاهنامه- فاکس
11- همدلی- بــه هیچ وجه- 

زندگی کن
12- هر نوع سبزی خوردنی- 

فتنه- در دل افکندن
13- هفتمین خلیفه عباسی و 

پسر هارون الرشید- دشمنی 
کسی را در دل داشتن- روئیدن
14- نایب الســـــــــلطنه- 
نمایشنامه ای اثر اسماعیل خلج

15- گردهمایی سیاسی- پسر 
کاوه آهنگر- دورویی

  
عمودی:

1- اتاق کار پزشک- پدیده ای 
خطرناک که بــا طوفان های 
تندری همراه است- از قبایل 

صدر اسالم
2- فرصت طلب- مسیحی

3- جای بند در کمر شــلوار- 
کوره گچ پزی- مجموعه ادوات 

جنگی
4- ایــالت- نفــی کننــده- 

سرپرست
5- عید ویتنامی ها- مرطوب- 

مداوا
6- تعجب و حیرت- امتحان- 

تکرار حرفی
7- سســت- روز قیامــت- 
ســتمگر دوران زندگــی امام 

هادی)ع(
8- خط تلفن- الشــه جانور- 

پیاده در شطرنج
9- منسوب به یمن- برج کج 
ایتالیا- دستگاهی در موسیقی 

ایرانی
10- چه کسی- معادل فارسی 

پازل- هنرمند
11- از آالت موسیقی غربی- استارت 

قدیمی- نفس خسته
12- واحــد صوتی در زبــان- ابزار 

نجاری- خوش چهره
13- دستبند زینتی- رفیق- سقف 

فرو ریخته
14- نافــع- محصول کشــاورزی 

سرشار از نشاسته
15- لشــکر مخلــص خداســت- 

15عاقبت- ضمیر جمع

تشنبابراگنسلگ
لمايفتنمماكان
فانيتسادمرسيج
ندلاورانكسيو
هناخنايداكيكر

مانيبتنيرالك
رسيهنوگهناليگ
ازميانهجوجكر
هاگدازكومناري
يفربمداسرزاب
يماناديربمانا

گاهيلاهورادي
افباشخيرادماد
نوريبلوقدبنزو
هقيلسهرهاطشلف

 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 | 4263
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.
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شاگردان محسن سوریان سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی 
نوجوانان در مسابقات قهرمانی جهان که به میزبانی کشور 
ایتالیا در شــهر رم در حال برگزاری اســت شروع خوبی 
داشتند. نوجوانان ملی پوش ایران در تمامی 5وزن نخست 
شــانس مدال بودند و ماحصل کارشان یک مدال طال، یک 

نقره و 2برنز بود.
 

   طالی ناب احمدی وفا
علی احمدی وفا در وزن 48کیلوگرم در دور نخست با نتیجه 2بر 
یک از سد تیگران گالستیان از ارمنستان گذشت. احمدی وفا در 
دور دوم و در مرحله یک چهارم نهایی با نتیجه 5بر 4کورمان بک 
علیمجانوف از قرقیزستان را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی 
رسید. ملی پوش کشــورمان برای رســیدن به فینال در مقابل 

کشــتی گیری قزاقســتانی قرار گرفت که با نتیجــه 7بر 3این 
کشتی گیر را شکست داد و فینالیست شد. احمدی وفا در دیدار 
پایانی با نتیجه 3- 3مقابل رونیت شارمان از هند پیروز شد و به 

مدال طال دست یافت.

   نقره بویری
اهورا بویری در وزن 65کیلوگرم در دور نخســت با نتیجه 5بر 
2مقابل سرگازی با ابدیخادیر از قزاقستان به برتری رسید. او در 
دور بعد با نتیجه 6بر 2بهروز بارانوف از ازبکستان را شکست داد و 
به مرحله یک چهارم نهایی رسید. بویری در این مرحله با نتیجه 
10بر 4آندرانیک سدراکیان از ارمنستان را از پیش رو برداشت 
و راهی مرحله نیمه نهایی شــد. این کشتی گیر برای رسیدن به 
فینال با نتیجه نزدیک علی علیزادا از جمهــوری آذربایجان را 

شکست داد و فینالیست شــد. ملی پوش کشورمان در فینال با 
نتیجه 6بر صفر در مقابل خوئل آدامز از آمریکا شکست خورد و به 
مدال نقره رسید. بویری و احمدی وفا هر دو اهل ایذه خوزستان 
هستند که توانستند در مســابقات جهانی روی سکوهای اول و 

دوم دنیا قرار بگیرند.

   2برنز در روز نخست
سیدرضا آذرشب در وزن 80کیلوگرم با شکست کشتی گیران 
فنالند، اســتونی و ژاپن به مرحله نیمه نهایی رسید. آذرشب در 
نیمه نهایی با شکست در مقابل اســماعیل رضایف از جمهوری 
آذربایجان از رسیدن به فینال باز ماند و به دیدار رده بندی رفت. 
او برای کســب مدال برنز مقابل برانکو دوکیچ از صربستان قرار 
گرفت که با امتیاز عالی این حریف را شکست داد و به مدال برنز 

رسید. محمد جهانگیری در وزن 110کیلوگرم پس از استراحت 
در دور نخست، در دور دوم کشــتی گیر بلغارستانی را شکست 
داد. او برای رسیدن به یک چهارم با نتیجه 4بر 3 مقابل الزلو از 
مجارستان شکست خورد و با توجه به راهیابی حریفش به فینال 
در جدول بازنده ها قرار گرفت تا برای کسب مدال برنز تالش کند. 
جهانگیری در گروه بازنده ها عمر الکلینی از مصر را با نتیجه 8بر 
صفر شکست داد و در دیدار رده بندی دمیترو استریژکوزین از 
اوکراین را با نتیجه 9بر صفر شکســت داد و به مدال برنز رسید. 
تنها کشتی گیر ایران که در 5وزن نخست موفق به کسب مدال 
نشــد محمد کمالی در وزن 55کیلوگرم بود که در همان دور 
نخست با نتیجه 6بر 2مقابل ماکسیم چوبنکو از اوکراین شکست 
خورد و با توجه به شکست این کشتی گیر در دور بعد کمالی از 

دور مسابقات حذف شد.

پرچم ایذه در رم باال رفت
 فرنگی کاران نوجوان ایران در 5وزن نخست رقابت های جهانی

  به 4مدال رسیدند  که یک طال و یک نقره این تیم
 سهم کشتی گیران ایذه  بود

علی احمدی وفا در مسابقات قهرمانی جهان در حالی طالی وزن 
48کیلوگرم را برد که حدود یک ماه پیش در مسابقات قهرمانی 
آسیا به مدال نقره رسیده بود. او در فینال مسابقات جهانی همان 
کشتی گیر هندی را برد که در فینال آسیا مقابلش شکست 
خورده بود. به این ترتیب احمدی وفا عالوه بر کسب مدال طال 
انتقام شکست در قرقیزستان را هم گرفت. این کشتی گیر 
اهل ایذه در طول مصاحبه از کمبود امکانات در استانش گالیه 
داشت اما ابراز امیدواری کرد با این مدال دل همشهری هایش را 

شاد کرده باشد.

   کار نیمه تمام در قهرمانی آسیا را در جهانی به 
خوبی تمام کردی. نظر خودت چیست؟

خدا را شکر توانستم مدال طال بگیرم. این طال نتیجه 
زحمات مربیان و خانواده ام بود. هدف من کسب مدال 
المپیک است و برای این هدف هر روز بیشتر از قبل 

تالش می کنم تا به هدفم برسم.

    یک ماه قبل در مقابل حریف 
هندی شکست خورده بودی اما این 

بار او را در فینال شکست دادی. از 
این مبارزه برایمان بگو.

در فینال آســیا هم کشــتی 
نزدیکی گرفتیم که متأسفانه 
با نتیجه 7بر 6شکست خوردم 
و دســتم به مدال طال نرسید. 

مربیان تأکید داشتند می توانم 
این کشتی گیر را شکست دهم. 

من هم به این خودباوری رسیده بودم که شکست قهرمانی آسیا را باید جبران 
کنم تا اینکه خدا خواست و در فینال جهانی دوباره با این حریف هندی روبه رو 

شدم. خدا را شکر این بار نتیجه به نفع من بود و شرمنده مربیان و مردم نشدم.

    بچه های ایذه در روز اول یک طال و یک نقره برای ایران کسب 
کردند که برای یک شهر کوچک نتیجه بی نظیری است.

استان خوزستان از سال ها قبل مهد کشتی فرنگی ایران بوده و تب کشتی در ایذه 
بسیار گرم است. با افتخار می گویم اهل ایذه هستم ولی منطقه ما بسیار محروم 
است و برای حداقل ها هم مشکل داریم. اگر به منطقه ما رسیدگی شود مطمئن 
باشید خیلی از ورزشکارانش در سطح دنیا بزرگی می کنند. ایذه پتانسیل باالیی 

دارد و فقط باید دیده شود.

    کشتی فرنگی طی سالیان اخیر ستارگان 
زیادی داشته است. تو کدام یک از آنها را دوست داری و 

الگوی خودت قرار دادی؟
بدون شک همه دوســت دارند مثل آقاحمید سوریان 
صاحب چندین مدال طالی جهان و المپیک شوند. 
آقاحمید اسطوره کشــتی فرنگی است که مثل 
ایشان شدن خیلی سخت است ولی من ان شاءاهلل 
راه ایشان را می روم. آقاحمید در ایتالیا هم حضور 
داشــتند و خیلی به ما کمک کردند. ایشان 
نکات فنی زیادی را در طول کشــتی و در 
سالن گرم به همه بچه ها گوشزد می کردند. 
حضور ایشان در کنار تیم فرنگی یک افتخار 
است و همه رقبای خارجی وقتی ایشان با 
ما حرف می زد نگاه می کردند و معلوم بود 

یک ترسی در آنها ایجاد می شد.

طالیالمپیکرامیخواهم
 علی احمدی وفا برنده مدال طالی نوجوانان جهان حمید سوریان را الگوی
خودش می داندو امیدوار است مدال های زیادی در رده های باالتر بگیرد
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   پنجشنبه     6 مرداد  1401     28  ذی الحجه  1443       سال سی ام          شـماره  8554

 خروج آسترازنکا 
از چرخه واکسیناسیون

 6مرداد  
 روز جهانی هپاتیت 

منبع: همشهری آنالین 

سرعت انتشــار موج جدید کرونا ۱۸برابر بیشتر از 
کرونای اولیه عنوان می شــود و به تأیید بسیاری از 
متخصصان حوزه ســامت با وجود اینکه آمارهای 
رسمی اعام شده از ســوی وزارت بهداشت حدود 
۱0هزار مبتا در روز است اما این آمار را باید چندین 
برابر درنظر گرفت. مطالعات جهانی هم نشان داده 
که تاکنون زیرســویه های جدید اومیکرون با وجود 
سرایت باال، شدت بیماری زایی ای شبیه سویه دلتا 
را ندارند و میزان بــروز عائم در بســیاری از افراد 
مبتا خفیف گزارش می شــود و برای انجام تست 
مراجعه نمی کنند. محمدرضا سهرابی، معاون امور 
بهداشتی دانشــگاه علوم پزشکی شــهید بهشتی 
 BA5 در این باره به ایســنا گفته »شدت بیماری در
نسبت به ســویه های قبلی خفیف تر است، اما نکته 
مهم شدت سرایت آن است که نسبت به  سویه های 
قبل قدرت سرایت بسیار باالیی دارد. در اومیکرون 
یک نفر می توانســت ۱0نفر را مبتا کنــد، اما در 
BA5 این عدد به ۱۸نفر رسیده است. وقتی گردش 
ویروس چنین سرعت باالیی دارد، مهم ترین نگرانی 
ما رخ دادن جهش دیگری است.« او با تأکید بر لزوم 
تکمیل واکسیناسیون بیان می کند: »هنوز ۵0درصد 
مردم دوز سوم را تزریق نکرده اند و کسانی که 6ماه از 
تزریق قبلی آنها گذشته است، می توانند دوز بعدی 
را تزریق کنند. شاید برخی از افراد با این ادعا که این 
سویه خفیف اســت، خود را توجیه کنند و واکسن 
تزریق نکنند؛ اما باید بدانیم، با سرعت باالی گردش 
ویروس امکان رخ دادن جهش دیگر و شروع مجدد 
مشکات، وجود دارد.« سهرابی درباره نگرانی هایی 
که از تزریق واکســن های منقضی شده وجود دارد 
هم توضیح می دهد: »اگر تاریخ انقضای واکســن ها 
فرارسیده باشد، اصا قابلیت ثبت در سامانه تی تک را 
ندارند. تی تک به گونه ای تنظیم شده که اگر واکسنی 
منقضی شده باشــد امکان ثبت آن نیست. در این 
خصوص جای نگرانی نیست؛ چراکه آزمایشگاه های 
وزارت بهداشــت و نهادهای نظارتــی بر این قضیه 
نظارت کامل دارند تا واکسن ها تمام استانداردها را 
داشته باشند و کاری که سامت شهروندان را به خطر 
اندازد، انجام نشــود. همانطور که واکسن آسترازنکا 
از چرخه مراکز بهداشتی خارج شد. بعد از منقضی 
شدن، آنها صورتجلسه شده و به روش های خاصی 
معدوم می شــوند.« معاون امور بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی درباره ضرورت برقراری 
محدودیت ها با وجــود افزایش قابــل توجه موارد 
ابتا هم بیان می کند: »مشــاهدات محیطی حاکی 
از آن اســت که فعا نیازی به برقــراری قرنطینه و 
محدودیت های شدید نیست. هرچند افراد می توانند 
با رعایت پروتکل های بهداشتی و بهداشت فردی در 
کاهش موارد بیماری سهیم باشند. همچنین تجربه 
سایر کشورها نشان داده که این سویه چندان شدید 
نشده که نیاز به بازگرداندن محدودیت های شدید 
باشــد؛ اما از آنجایی که ســویه های کرونا غیرقابل 

پیش بینی است، باید همواره محتاط باشیم.« 

میز خبر

پس از حاشیه های کنکور امسال، تعدادی از نمایندگان کمیسیون های مختلف مجلس
 بررسی تخلفات در پذیرش و سنجش داوطلبان کنکور و همچنین »صندلی فروشی« را کلید زدند

تصمیمــات جدیــدی بــرای 
جلوگیــری از تقلب و تخلف در 
ورود به دانشــگاه کلید خورده 
اســت. براســاس اعام دبیر کارگروه آموزش 
دیده بان شــفافیت و عدالت، با توجه به اتفاقات 
رخ داده در کنکور امســال و حاشــیه هایی که 
همــواره در این زمینه وجــود دارد و همچنین 
ماجــرای تخلفاتی که پس از ورود به دانشــگاه 
رخ می دهد، تعدادی از نماینــدگان مجلس از 
کمیســیون های مختلف، بررســی تخلفات در 
پذیرش و سنجش داوطلبان کنکور و همچنین 
تخلفاتی که پس از ورود به دانشگاه رخ می دهد، 
مانند صندلی فروشی و... را کلید زده اند و حاال باید 

منتظر نتیجه بررسی ها ماند.
آزمون سراسری امسال، پس از کنکور سال ۸3 
که ســؤاالت پیش از برگزاری کنکور به فروش 
رفته بــود، یکی از پرحاشــیه ترین آزمون هایی 
بود که تاکنون برگزار شده است. ماجرای انتشار 
ســؤاالت کنکور تجربی حین برگزاری آزمون، 
شــبهاتی که درباره لورفتن سؤاالت ایجاد شده 
بود و مسائلی که درباره تغییر رشته کنکور افراد 
مطرح شد، مســائلی بود که امســال، برگزاری 
کنکور را به حاشیه کشاند و در نهایت سبب شد 
تا به فاصله چنــد روز از برگزاری آزمون، هیأتی 
به دســتور رئیس جمهوری و به ریاست معاون 
اول، تشــکیل شــود و تحقیقات خود را درباره 

تخلفــات احتمالی آغاز کنــد. در همین فاصله 
اما گزارش های متعددی بــه کارگروه دیده بان 
شفافیت و عدالت که در زمینه تخلفات در حوزه 
آموزش، فعالیت می کند، رسید و آنها تمام این 
گزارش ها را به دســت قوه قضاییــه و پلیس فتا 
رساندند. با این  حال اما، هیأت تحقیق و تفحص 
درباره حاشیه های کنکور ریاست جمهوری، پس 
از یک روز بررسی ماجرا، سامت کنکور را در تمام 
رشته ها و گروه های درسی مورد تأیید قرار داد؛ هر 
چند که پیش از اعام نتیجه این هیأت، سازمان 
سنجش به طور مرتب هرگونه تقلب را رد کرد و 
حتی دوازدهم تیر، رئیس این سازمان، در واکنش 
به حواشی ایجاد شده برای کنکور، قسم خورد که 
دسترسی به سؤاالت قبل از آزمون اتفاق نیفتاده 
اســت! هر چند که او از شناسایی 4۸0متخلف 
کنکور هم خبر داده بود. با این حال همان موقع 
این توضیح را داد: »تقلب در هر آزمونی ممکن 
است رخ دهد، اما تقلب به معنی افشای سؤاالت 
یعنی اینکه داوطلبان قبل از آزمون به سؤاالت 
دسترسی داشته باشند، در کشور امکان ندارد. 
تا اینجا می توان قســم خورد که چنین اتفاقی 
نیفتاده است و تا جلسه آزمون هیچ کس سؤاالت 
را ندیده است. در ســال های اخیر روند تقلب به 
بعد از رسیدن سؤاالت به داوطلب رخ داده است. 
تقلبی که قبا بوده است نگاه به چپ و راست بوده 
که در سال های اخیر تکنولوژی به این مسئله وارد 

شده است.« او این را هم گفته بود که تقلب این 
است که داوطلب عکس سؤاالت را برای فردی 
خارج از امتحان بفرستد و جواب ها با کیت های 
الکترونیک به او داده شود. در آزمون امسال، تنها 
یک عکس مخابره شد! با اعام نتیجه بررسی های 
هیأت تحقیق و تفحص ریاســت جمهوری، این 

سازمان هم کار را پایان یافته تلقی کرد.

کنترل سوابق تحصیلی ورودی  و خروجی های 
دانشگاه

اما در سوی دیگر، هامون سبطی، دبیر کارگروه 
آموزش دیده بان شــفافیت و عدالت که در این 
ســال ها به طور ویژه پیگیر ماجــرای تقلب ها و 
تخلف ها در کنکور، امتحانات نهایی، آزمون های 
ورودی ســمپاد و... بود، حاال به همشهری خبر 
می دهد که در مجلس شــورای اســامی، قرار 
است در زمینه تقلب  و تخلف در حوزه سنجش 
و پذیرش در کنکور، تصمیمی گرفته شــود  که 
به زودی درباره آن اطاع رســانی می شــود. او 
می گوید: »یک بررســی جامــع و دقیق درباره 
تخلفات احتمالی در سنجش و پذیرش دانشجو، 
از ســوی مجلس کلید خورده که هم شــامل 
تقلب هایی اســت که حین کنکور رخ می دهد 
و هم تخلفاتی که پس از پذیــرش در کنکور و 
ورود به دانشــگاه تحت عنوان صندلی فروشی، 
صورت می گیرد.« به گفته او، این اتفاق، نتیجه 

پیشنهادی است که 2سال پیش از سوی سازمان 
سنجش و همچنین دیده بان شفافیت و عدالت 
مطرح شــد، اما با توجه به اینکه امســال، این 
ماجرا بیشتر از سال های قبل شنیده شد و گروه 
بزرگ تری از افراد، با آن مواجه شــدند، تصمیم 
گرفته شد تا زودتر در دســتور کار قرار بگیرد. 
البته در این میان دیده بان شفافیت هم همکاری  
خواهد داشت.« سبطی درباره جزئیات تصمیم 
اخیر مجلس، می گوید: »یکی از پیشنهادهایی 
که ارائه شــده این اســت که ورودی و خروجی 
دانشگاه ها باید کنترل شود؛ یعنی دانشجویی که 
می خواهد از رشته ای فارغ التحصیل شود، حتما 
باید راستی آزمایی شود که آیا در سال ورودش 
به دانشگاه، از سوی سازمان ســنجش برای او 
سند قبولی به دانشگاه فرســتاده شده است یا 
خیر. گاهی وقت ها پیش می آید که داوطلب، از 
راه های میان بر وارد دانشگاه می شود و سابقه ای 
در سازمان ســنجش ندارد. بررسی ورودی ها و 
خروجی ها می تواند از ورود تعداد زیادی از افراد 
متخلف به جامعه متخصصان کشور جلوگیری 
کند.« به گفته دبیر کارگــروه آموزش دیده بان 
شفافیت و عدالت، اگر همین موضوع مورد توجه 
قرار بگیــرد، می تواند بســیاری از متقلبان را از 
چرخه آموزش عالی خارج کند و باعث می شود 
باندهایــی که در این زمینــه فعالیت می کنند، 

شناسایی شوند.

مجلس می تواند به طور مستقل »تخلف ها« 
را بررسی کند

ســبطی درباره نتیجه آخرین پیگیری ها درباره 
تقلب امســال کنکور هــم توضیــح می دهد: 
»پــس از باالگرفتن ماجرای تقلــب در کنکور، 
رئیس جمهوری به معاون اولش دســتور داد تا 
ماجرا پیگیری شود. تیمی هم تشکیل شد و در 
نهایت سامت کنکور امســال، مورد تأیید قرار 
گرفت، اما مسئله اینجاســت که تأیید سامت 
کنکور، به معنای رخ نــدادن تخلف  نبود؛ چراکه 
به گفتــه رئیس ســازمان ســنجش، صدها نفر 
از متقلبــان حین برگزاری کنکور شناســایی و 
دستگیر شــدند. ســامت کنکور، یعنی میزان 
تخلفات به اندازه ای نبــود که بخواهند کنکور را 
ابطال کنند. آنهایی که امســال شناسایی شدند 
تنها بخشــی از متقلبان بودند و البته به راحتی 
می توان با بررسی پاسخ برگ ها از سوی سازمان 
ســنجش، متوجه دیگر تخلف ها شد. هیچ کس 
ادعا نکرده که در کنکور امســال تقلبی صورت 
نگرفته اســت.« او می گوید: »درســت است که 
تیم مربوطــه از قوه مجریه، ســامت کنکور را 
تأیید کرد، اما مجلس می تواند به صورت مستقل 
به موضــوع ورود پیدا کند و در همــه موارد قوه 

قضاییــه و مقننــه به طــور 
جداگانه می توانند بررسی های 
خــود را داشــته باشــند.«

سر و کله بیمه سامت همگانی از سال۱373و 
با تصویب قانون بیمه همگانی پیدا شد. با این 
حال وعده برخورداری همه اقشــار جامعه از 
خدمات بیمه درمانی پایه، در 3دهه گذشته به طور کامل عملی 
نشده بود. تا اینکه در قانون بودجه سال۱40۱ مقرر شد وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی اطاعات افراد فاقد پوشش بیمه را 
که در 3دهک پایین درآمدی قرار دارند، به سازمان بیمه سامت 
معرفی کند تا این سازمان بدون مراجعه آنها بتواند پوشش بیمه 
پایه را برایشان فراهم کند. فرایند ثبت نام و پوشش بیمه سامت 
همگانی و روستاییان با بررســی افراد واجد شرایط در 3دهک 

پایین درآمدی آغاز شد.
هم اکنون 7میلیون ایرانــی در قالب طرح بیمه همگانی، تحت 
پوشش بیمه ســامت قرار گرفته اند. به گزارش ایسنا، از این 
تعداد، حداقل ۵میلیون و 400هزار نفر در 3 دهک اول درآمدی 
قرار دارند و حق بیمه بــرای آنها رایگان اســت. طبق مصوبه 
دولت، افراد فاقد بیمه که در سایر دهک ها هستند می توانند با 
اعام درخواست، مجددا مورد ارزیابی قرار بگیرند تا درصورت 
تشخیص کارشناسان، دهک درآمدی آنها تغییر کند و بتوانند 
از خدمات رایگان بیمه ســامت اســتفاده کننــد. همچنین 
ممکن اســت افرادی در دهک های دیگر هم باشند که با وجود 
عدم تغییر دهک بندی ها، شــرایط اســتفاده از خدمات بیمه 
رایگان را داشته باشند. طبق وعده ای که دولت سیزدهم داده 

قرار است افراد بیشتری در ماه های آینده به جمع بیمه شدگان 
سامت اضافه شــوند تا قدم های مهم تر و بیشــتری در حوزه 
عدالت درمانی و ســامت برداشته شــود. اما به نظر می رسد 
 هنوز هم اجرای طرح بیمه همگانــی و برخورداری دهک های

 کم درآمد از خدمات بیمه ای این طرح، خالی از ایراد نیست. یکی 
از مهم ترین مسئله هایی که پیش روی بیمه شدگان این طرح قرار 
دارد، محدودیت در پوشش خدماتی این بیمه است و افرادی که 
تحت پوشش این بیمه قرار می گیرند باید برای دریافت خدمات 
تخصصی تر و تکمیلی، هزینه بیشتری پرداخت کنند. البته این 
مشکل تا حدی چاره اندیشی شده و افرادی که از طریق پزشک 
خانواده برای ادامه روند درمان به پزشــکان متخصص مراجعه 
می کنند می توانند از پوشــش بیمه ای در مراکز خصوضی هم 
بهره مند شوند. از طرفی دهک های کم درآمد معموال در مناطق 
روستایی و محات حاشیه ای سکونت دارند که در این مناطق با 
کمبود مراکز درمانی و بهداشتی و حتی خانه بهداشت روبه رو 
هستیم؛ چه برسد به حضور پزشکان عمومی یا متخصص و سایر 
مراکز درمانگاهی دولتی. به نظر می رســد برای تکمیل چرخه 
عدالت درمانی و سامت، راه اندازی و تجهیز این مراکز در مناطق 

روستایی هم ضروری به نظر می رسد.
همچنین یکی از مهم ترین نکاتی که در بیمه سامت همگانی 
باید به آن توجه کرد، عدم تامین حقوق بازنشستگی برای این 
بیمه اســت. البته این موضوع از نگاه کارشناسان صنعت بیمه 

به خودی خود ضعف یا قوت محسوب نمی شود.

بهره مندی بیمه شوندگان از ارز دارویی
 این روزها بــا اجرای طــرح »دارویــار« و انتقــال ارز دارو از

 وارد کننده ها به دست بیمه ها، وزارت بهداشت و بیمه ها تصمیم 
گرفتند تا در راستای حمایت بیشــتر از مردم، افراد فاقد بیمه 
سایر دهک های درآمدی را نیز برای مدت 3 ماه تحت پوشش 
ببرند؛  طوری که بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت اعام کرد: »در 
مدت 3 ماه، برای کسانی که پوشش بیمه درمانی ندارند، بدون 
درنظر گرفتن دهک بندی، بیمه رایگان برقرار می شود. بنابراین 
افرادی که تحت پوشش بیمه نیستند و آزمون وسع نداده اند در 
این مدت فرصت دارند تا با مراجعه به ســامانه بیمه سامت یا 
دفاتر پیشخوان دولت نسبت به بیمه خود اقدام کنند و نتیجه 

استحقاق سنجی آنها مشخص شود.«
باید توجه کرد که اجــرای طرح دارویاری کــه فعا در حوزه 
داروهــای تولید داخلی در حال اجراســت، نیازمند پوشــش 
بیمه ای قوی بوده و شرط استفاده از مزایای این طرح نیز پوشش 
بیمه ای افراد است؛ به طوری که برای افراد دارای پوشش بیمه ای 
قیمت داروها نه تنها افزایش نیافته و ثابت می ماند، بلکه حتی 
در مواردی کاهش قیمت نیز رخ خواهــد داد، اما اگر افراد فاقد 
پوشش بیمه بوده و بخواهند به صورت آزاد و بدون نسخه پزشک 

دارو خریداری کنند، با تغییر قیمت داروها مواجه خواهند شد.
افرادی که بعد از آزمون وســع، همچنان در دهک باالی 3قرار 
داشتند، بعد از پایان این سه ماه برای برخورداری از خدمات بیمه 

درمانی سامت، باید حق بیمه خود را پرداخت کنند.
طبق اعام سازمان بیمه سامت، سرانه حق بیمه هر نفر حدود 
۹0هزار تومان در مــاه و حدود یک میلیــون و ۸0هزار تومان 

ساالنه خواهد بود. البته این سرانه مربوط به افرادی است که خود 
را بیمه می کنند و اگر مثا فردی بیمه گذار داشته باشد، قانون 
خاص خود را دارد و سهم پرداختی هر یک از طرفین مشخص 
است. سایر افراد بسته به دهکی که وزارت رفاه برایشان تعریف 
می کند، حق بیمه خواهند داد؛ به این صورت که برقراری بیمه 
برای مشمولین دهک4 با پرداخت ۱0درصد از حق بیمه مصوب، 
در بخش بیمه سامت همگانی میسر است. همچنین طبق گفته 
مسئوالن سازمان بیمه سامت ایران، برقراری بیمه  مشمولین 
دهک های ۵ و 6 با پرداخت 2۵درصــد از حق بیمه مصوب در 
بخش بیمه ســامت همگانی و برقراری بیمه برای مشمولین 
دهک های 7 و ۸ با پرداخــت ۵0 درصد از حق بیمه مصوب در 

بخش بیمه ایرانیان اجرایی می شود.
از ســوی دیگر برقراری بیمه برای مشــمولین دهک های ۹ و 
۱0 با پرداخت ۱00درصد از حــق بیمه مصوب در بخش بیمه 
ایرانیان صورت می گیرد. بنابراین حق بیمه افراد متناســب با 
دهک درآمدی آنها متفاوت اســت. همچنین هر زمانی هم که 
فرد، خانواده جدیدی تشــکیل دهد یا به دالیل مختلف دهک 
اقتصادی او تغییر می کند، مجددا باید در ســامانه دهک بندی 

وزارت رفاه ارزیابی شود.
انتخاب تنها 3دهک پایین درآمد برای اجرای این طرح، گرچه 
قدم مثبتی برای تحقق وعده سامت همگانی به شمار می رود، 
اما کارشناســان اقتصــادی معتقدند در شــرایط اقتصادی و 
معیشتی کنونی، برای رسیدن به عدالت درمانی نیاز به پوشش 
جمعیت بیشتری از سوی بیمه های پایه هستیم. چراکه طبق 
ادعای »مرتضی افقه« کارشــناس اقتصادی و استاد دانشگاه 
در مصاحبــه ای با خبرگزاری ها، 7دهــک جامعه زیر خط فقر 

قرار دارند.

بی
اس

هم
ا ط

رض
علی

ی/ 
هر

مش
س: ه

عک
 

گزارش

سامت

بررسی تخلفات کنکور به مجلس

جزئیاتی از بیمه سامت همگانی و شیوه اعتراض به دهک بندی ها
به سوی عدالت درمانی

شعار روز جهانی 
هپاتیت، امسال 

»نزدیک تر کردن 
مراقبت های هپاتیت 

به شما« انتخاب 
شده به این مفهوم که 
خارج از مراکز درمانی 

و بیمارستان ها، 
مراقبت های هپاتیت به 
جوامع و مردم نزدیک تر 

باشد.

هپاتیت به عنوان یک 
بیماری التهابی کبدی 

شناخته می شود و 
انواع مختلفی ازجمله 

 E، D، C، B، هپاتیت
A دارد.

 تا سال۲۰۱۵ حدود 
۳۲۸میلیون نفر در دنیا 
به ویروس های هپاتیت   

B و C مبتال بوده اند. 
۹6درصد از مرگ ناشی 

از تمام هپاتیت ها 
مربوط به هپاتیت B و

C، 66درصد مربوط به 
هپاتیت B و ۳۳درصد 

 Cمربوط یه هپاتیت
است.

اکنون میزان شیوع 
هپاتیتC در جهان 

یک درصد )حدود 
۷۱میلیون نفر( و میزان 
شیوع هپاتیت B حدود 

۳.۵درصد )حدود 
۲۵۷میلیون نفر( است. 

ساالنه ۳۹۹هزار نفر 
در جهان بر اثر ابتال به 

 هپاتیتC و
 ۸۸۷ هزار نفر براثر ابتال 

به هپاتیت B می میرند.

از نظر میزان شیوع، 
ایران در منطقه جزو 
کشورهایی با شیوع 

پایین ابتالست. کمتر 
از ۲۰۰هزار نفر مبتال 
به هپاتیتC و حدود 
۱.۵میلیون نفر مبتال 

به هپاتیت B در کشور 
داریم. میزان شیوع 

هپاتیتC ، ۰.4درصد از 
جمعیت کشور و میزان 
شیوع هپاتیت B حدود 

۱.۷۹درصد جمعیت 
کشور است.

آمار مرگ ایرانیان از 
هپاتیت های ویروسی 
بین ۵ تا ۱۰هزار نفر در 
سال است. مهم ترین 
علت مرگ این بیماران 

هم نارسایی مزمن 
کبد و از کار افتادن 

کبد )سیروز کبدی( و 
سرطان کبد است.

شبکه هپاتیت ایران 
سال گذشته اعالم کرد 

حدود ۳۵میلیون ایرانی 
واکسن هپاتیت B تزریق 

کرده اند و آمار ابتال به 
این بیماری هر سال رو 

به کاهش است.

- در بعضی استان ها 
هپاتیت به زیر یک 

درصد رسیده و ایران 
تعهد داده که تا 

سال۱4۱۰ بروز هپاتیت
C را تا ۹۰ درصد و 

مرگ ومیر ناشی از آن 
را تا 6۵ درصد کاهش 

دهد.

 سقف ریالی
 داروخانه ها برداشته شد

سقف ریالی داروخانه ها با اجرای طرح دارویاری 
حذف شــد و از این پس در تمامــی داروخانه ها 
امکان دریافت کلیه داروها برقرار خواهد شــد. 
این مطلبی اســت که محمد مهــدی ناصحی، 
مدیرعامل سازمان بیمه ســامت اعام کرده و 
گفته »سازمان بیمه ســامت برای اجرای بهتر 
طرح دارویاری تغییر خوبی را انجام داده اســت. 
برای اینکه هزینه های پرداختی از ســوی مردم 
در داروخانه هــا کاما ثابت بماند، ســقف ریالی 
داروخانه ها حذف شد تا با افزایش سهم سازمان 
و افزایش مابه التفاوت ارزی یا همان یارانه دارو، 
نسخی با قیمت جدید مشکلی ایجاد نکنند.« او 
ادامه می دهد: »تمام نسخه هایی که به داروخانه ها 
می رود، می تواند از ســوی داروخانه ها پیچیده و 
به صورت الکترونیک به ســازمان بیمه سامت 
ارسال شود و ما هم بدون هیچ  کسوری این نسخ 

را پرداخت می کنیم.« 

۱۰۰هزار فرزند؛ حاصل 
 ازدواج اتباع خارجی

 با ایرانی ها
بیــش از ۱00هزار فرزنــد حاصــل ازدواج اتباع 
خارجی بــا اتباع ایرانــی وجود دارد کــه به گفته 
مجید میراحمدی، معاون امنیتی انتظامی وزارت 
کشور در بررسی های سامانه ملی مهاجرت تعیین 
تکلیف خواهند شــد. میراحمدی با اشاره به روند 
بررسی اتباع غیرایرانی که در سامانه ملی مهاجرت 
ثبت نام کرده اند، به ایلنا می گوید: »حداکثر تا پایان 
مهرماه تکلیف همه این افراد که ثبت نام کرده اند، 
مشخص می شود.« او درباره اینکه هم اکنون سازمان 
ملی مهاجرت در چه مرحله ای اســت و آیا مهلت 
سرشــماری از اتباع غیرایرانی در کشــور به پایان 
رسیده اســت، بیان می کند: »اولین مرحله از این 
برنامه ثبت نام از اتباع غیرایرانی بود که این مرحله 
تمام  شده است. در مرحله بعد کمیسیون هایی در 
استانداری ها تشکیل شده و کساني که در مرحله 
اول ثبت نام کرده اند در اختیار این کمیسیون ها قرار 
گرفته و مشغول بررسی هستند تا مشخص شود به 
کدام یک از این افراد در استان نیاز دارند. ضمن اینکه 
در کمیته های دیگری افــرادی که دارای ظرفیت 
اقتصادی هستند و یا از قابلیت ها و توانمندی های 

علمی برخوردار هستند بررسی می شوند.« 

مصرف ۳میلیارد گیگابایت 
اینترنت همراه 

 آقای منتظری نمی گذارد 
ما   کارمان را بکنیم!

جذب طالیی هالل احمر
 در ۳ استان

آخرین گزارش سازمان تنظیم مقررات  نشانگر افزایش 
حجم مصرفی دیتای شبکه همراه کشور است

 دادگاهی که قاضی و متهم آن
 هر دو ادیب بودند!

خراسان رضوی، مازندران و اردبیل به ترتیب رتبه اول 
تا سوم را در جذب داوطلب سازمان هال احمر دارند
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ســازمان تنظیم مقــررات و ارتباطــات رادیویی 
)رگوالتوری( به تازگی گزارش بررسی اینترنت 2 
اپراتور مسلط کشور را در فصل بهار 1401 منتشر 
کرده که شــامل نکات جالبی درباره سبک زندگی 
مردم کشور است.  شاید مهم ترین بخش این گزارش 
افزایش میزان مصرف اینترنــت کاربران اینترنت 
سیار باشد. براساس این گزارش، مشترکان اینترنت 
همراه بیش از 3میلیارد گیگابایت، اینترنت مصرف 
کرده اند. بنابراین، با چنین افزایش مصرفی، لزوم 
افزایش پهنای باند بیشتر احساس می شود. اگرچه 
این گزارش در مقایســه با 3ماهــه چهارم 1400 
حکایت از افزایش برخی شــاخص  های ارتباطی 
دارد، اما در عین حال، بعضی شاخص ها روند کندی 
را طی کرده است. از شــاخص هایی که روند رشد 
قابل توجهی نداشته اند می توان به اینترنت ثابت و 
البته فیبر نوری اشاره کرد. در بهمن ماه1400 پروژه 
بزرگ فیبر نوری در حالی کلید خورد که مسئوالن 
وزارت ارتباطات از واگذاری 20میلیون پورت فیبر 
نوری به کاربران متقاضی تا پایان سال1404 خبر 
دادند. اما حاال با گذشــت تقریبا 6ماه از آن زمان، 
تنها 4هزار پورت فیبر نوری در بهار1401 واگذار 
شده است. از سوی دیگر، از آنجا که در سراسر دنیا، 
اینترنت اصلی و پایه مردم همــان اینترنت ثابت 
اســت و اینترنت همراه به عنوان یک ابزار ارتباطی 
جایگزین مورد استفاده کاربران قرار می گیرد، اما 
عمده بار اینترنت کشور ما روی شبکه همراه قرار 
دارد. این موضوع با توجه به محدود بودن سیگنال ها 
و فرسوده شدن تدریجی تجهیزات، شبکه همراه را 

در آینده با مشکل مواجه می کند.

افزایش مصرف اینترنت 
گزارش بهار 1401در مورد 2اپراتور اصلی کشور 

حکایت از افزایش کلی مصرف اینترنت سیار دارد.
حجم مصرفــی دیتای شــبکه همــراه اول در 
دی مــاه1400 از 482406.8ترابایــت به عدد 
509409.8ترابایت رسیده و این در حالی است 
که این عدد در اسفند طی یک روند کاهشی عدد 
502451.7 را تجربه کرده اســت. این شــرکت 
در فروردیــن 1401 با یک افزایــش قابل توجه، 
حجم مصــرف دیتای شــبکه خــود را به عدد 
535680.3 ترابایت می رساند، اما این میزان در 
اردیبهشت1401 به عدد 519164ترابایت و در 

خرداد به عدد 516880.6ترابایت می رسد.
از سوی دیگر، رقیب این شــرکت یعنی ایرانسل 
حجم مصرفی دیتای شــبکه دی1400 را با عدد 
447896.5ترابایت تجربه می کند. این میزان در 
بهمن ماه به 457006.9ترابایت و در اسفند همین 
سال به 437235.2ترابایت می رسد. نکته جالب 
کاهش میزان مصرف هر دو اپراتور در اسفند1400 

در مقایسه با دی و بهمن همین سال است.
با این حال، حجم مصرفی دیتای شبکه ایرانسل در 
فروردین1401 به 476829.1ترابایت می رسد. 
اما در اردیبهشــت بــا کمی کاهش ایــن میزان 
عدد 472918.6ترابایت را تجربــه می کند. اما 
بیشــترین مصرف مربوط به خرداد1401 است 
که ایرانســل رکورد مصرف دیتای خود را با عدد 

484138.9ترابایت ثبت می کند.

کاهش مشترکان ثابت، افزایش مشترکان همراه
با یک نگاه اجمالی به فصلنامه جلد 40 که مربوط 
بــه 3ماهه چهارم ســال1400 اســت، می توان 
مشــاهده کرد که کل کاربران اینترنت ثابت در 
آن زمان، 11میلیون  و 50هزارو29 مشترک بوده 
است. این در حالی است که در گزارش 3ماهه اول 
1401 این تعداد بــه 11میلیون و35هزارو146 
مشترک کاهش یافته است. اگرچه این کاهش در 
نگاه اول قابل توجه به نظر نمی رسد، اما نشان از این 
موضوع دارد که کاربران ایرانی همچنان به اینترنت 

ثابت اقبال نشان نمی دهند و حتی تعدادی از آنها 
این تکنولوژی را کنار گذاشته اند. به این ترتیب، 
ضریب نفوذ پهن باند ثابت در پایان زمستان1400 
عدد 13.15 را به خود اختصاص داده و این در حالی 
است که ضریب نفوذ اینترنت ثابت در بهار1401 

به رقمی معادل13.03 رسیده است.
این در حالی است که در پهن باند سیار، در گزارش 
اخیر همچون گزارش های پیشین شاهد افزایش 
نفوذ ضریــب اینترنت هســتیم. به عبارت دیگر، 
در پایان 3ماهه چهارم 1400 تعداد مشــترکان 
اینترنــت ســیار 95میلیون و869هــزارو252 
مشترک بوده اســت. این تعداد به معنای ضریب 
نفوذ 114.06 است. اما گزارش بهار1401 حاکی 
از این اســت که مجموع ارتباطات سیار به عدد 
97میلیون و839هزارو831 مشترک رسیده است 
که به معنی افزایش ضریب نفوذ اینترنت سیار در 
کشور است. گزارش اخیر حاکی است که ضریب 

نفوذ ارتباطات سیار به 115.5 ارتقا یافته است.

وضعیت فیبر نوری
ســایت iranfttx.ir که گزارش های لحظه ای در 
مورد توسعه فیبر نوری در کشور را ارائه می دهد، 
امکان مقایسه توسعه این تکنولوژی ارتباطی را به 

لحاظ دوره های زمانی فراهم کرده است.
این ســایت 3نمودار متفاوت ارائه کرده اســت. 
نخستین نمودار مربوط به ســرویس گیرندگان 
و تعــداد پورت منصوبــه در حالت کلی اســت. 
این نمودار نشــان می دهد که از اســفند99 تا 
مرداد1400 تعداد پورت هــای منصوبه افزایش 
خاصی نداشته است. در اســفند 99 تعداد پورت 
منصوبه 857هزارو9پورت بوده که در مرداد1400 
این عدد به 909هزارو68پورت می رســد. اما در 
دی ماه1400 با یک افزایش نســبی، تعداد کل 
پورت هــای منصوبه بــه یک میلیون و347هزار 
و 167پــورت می رســد. پــس از آن، افزایــش 
تعــداد پورت های منصوبــه، یک رونــد تقریبا 

ثابت را طی می کند تا در خــرداد1401 به عدد 
یک میلیون و482هــزار و 888پورت می رســد. 
به عبارت دیگر، از دی ماه1400 تا خرداد1401 
یعنی چیزی حدود 6ماه، تعداد پورت های منصوبه 

تنها 135هزارو721 پورت افزایش یافته است.
نمودار بعدی که تعداد پورت های منصوبه براساس 
تکنولوژی های FTTH و VDSL را نشان می دهد 
هم بالطبــع وضعیت بهتــری نــدارد. به عبارت 
دیگر، تعداد پورت هــای منصوبه FTTH از پایان 
اسفند1400 از عدد یک میلیون و 126هزارو312 
به عدد یک میلیــون و 174هــزارو263 پورت 
منصوبه رسیده است. همچنین در اسفند1400 
تعــداد پورت هــای منصوبــه VDSL از عــدد 
280هزارو580پورت به عدد 308هزارو625پورت 

منصوبه ارتقا یافته است.

کاهش سرویس گیرندگان
این در حالی است که یکی از مهم ترین شاخص ها 
تعداد سرویس گیرندگان تکنولوژی های ارتباطی 
FTTH و VDSL اســت. نکته جالــب گزارش 
جلد41 این اســت که تعداد سرویس گیرندگان 
تکنولــوژی FTTH بــا کاهــش روبه روســت. 
به عبارت دیگــر، تعداد ســرویس گیرندگان این 
تکنولوژی در حالی در پایــان خرداد1401 عدد 
200هزارو688ســرویس گیرنده را ثبــت کرده 
که این عدد در اســفند1400 بیش از 202هزار 

سرویس گیرنده بوده است.
 VDSL با این حــال، تعداد ســرویس گیرندگان
در پایــان اســفند1400 که 148هــزارو517 
ســرویس گیرنده بــوده، در پایــان خــرداد به 
162هزارو788 ســرویس گیرنده رسیده است. 
بنابراین، با وجود وعده های وزارت ارتباطات مبنی 
بر واگذاری 20میلیون پــورت تا پایان1404 که 
در ذهن کاربران، 20میلیون مشترک فیبرنوری 
را تداعی می کند، روند فعلی را چندان امیدوارانه 

نمی توان تصور کرد.

مصرف ۳میلیارد گیگابایت اینترنت همراه 
آخرین گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نشانگر افزایش حجم مصرفی دیتای شبکه همراه کشور است

 دانشمندان در یک مطالعه آزمایشگاهی متوجه شدند شواهد مسلمی وجود دارد که نشان می دهد پروتئین اسپایک ویروس
 SARS-CoV-2 برای سلول های ماهیچه قلب سمی است

حمله ویروس کرونا به قلب

ابتال بــه بیمــاری کووید-19فقــط با پایــان یافتن عالئم شــایع 
 بیماری و ســپری کردن دوران نقاهــت تمام نمی شــود، ویروس

 SARS-CoV-2کــه عامــل ایــن بیمــاری و از خانــواده کرونا 
ویروس هاســت، می تواند در برخی افراد صدمات جبران ناپذیری به 
اندام های حیاتی وارد کند. شایع ترین مشــکلی که پس از بهبودی 

در بین بیماران گزارش شده است، بیماری ها و مشکالت قلبی است.
به گزارش اسکای نیوز، دانشمندان می گویند طی انجام یک مطالعه 
اولیه، علت شایع بودن آسیب قلبی در بین بیماران بستری شده ناشی 
از ابتال به کووید-19را شناسایی کرده اند. تحقیقات جدید نشان داده 
است که پروتئین اسپایک کروناویروس SARS-CoV-2 می تواند از 
طریق فرایند التهابی باعث آسیب عضله قلب شود، همین عارضه باعث 
شده اســت که این ویروس از کروناویروس  های شناخته شده قبلی 
متمایز شود. اما خبر خوب این است که تحقیقات اولیه نشان می دهد 
آسیب ناشی از این فرایند، که بخشی از خودایمنی طبیعی سلول های 

عضله قلب است را می توان با واکسیناسیون کاهش داد.

نقص در پمپاژ قلب
تحقیقات منتشر شــده در ســال 2020تغییرات غیرطبیعی را در 
نحوه پمپاژ قلب در 55درصد از بیماران بستری مبتال به کووید- 19 
کشف کرد که از هر 7 نفر یک نفر شواهدی از اختالل عملکرد شدید 
را نشان می دادند. دکتر ژیکواینگ لین، نویسنده اصلی این مطالعه و 

استادیار مؤسسه تحقیقات پزشکی فراماسونی در یوتیکای نیویورک 
گفت: از جنبه بالینی پیش از این مشــخص شــده بــود که عفونت 
کووید-19می تواند باعث آســیب قلبی شــود، با این حال، آنچه ما 
نمی دانیم جزئیات مکانیکی چگونگی وقوع این اتفاق است. لین گفت: 
آنچه ما را مشکوک می کند این اســت که پروتئین اسپایک ویروس 
نقش های پاتولوژیک ناشناخته ای دارد. به گفته او داده های محققان 
نشان می دهد که علت اصلی آسیب به عضله قلب، پروتئین اسپایک 
ویروس SARS- CoV-2 است. به این ترتیب  اهمیت واکسیناسیون 
علیه این ویروس و پیشــگیری از ابتالی شــدید به آن بیش از پیش 

مشخص می شود.

مقایسه کروناویروس ها
لین با اتکا به شواهد مطالعه شده گفت: نخستین خط دفاعی در برابر 
تهاجم پاتوژن SARS-CoV-2 مصونیت طبیعی است و سلول  های 

عضله قلب دستگاه ایمنی خاص خود را دارند اما در مورد عفونت  های 
کووید-19، این پاســخ ایمنی حتی ممکن است عملکرد سلول های 
ماهیچه قلب را مختل کند و حتی در موارد بدتر منجر به مرگ سلولی و 
نارسایی قلبی شود. محققان برای بررسی دقیق تر، یک ویروس کرونای 
دیگر به نــام HCoV-NL63را مورد مطالعه قــرار دادند که دارای 
پروتئین اسپایک مشابهی اســت که به گیرنده سلولی ACE2برای 

کمک به نفوذ ویروس به سلول ها متصل می شود.
اما برخالف ویروس SARS-CoV-2، پروتئین اســپایک ویروس 
NL63پاسخ ایمنی طبیعی را در سلول  های عضله قلب که می تواند 
آســیب زیادی به اندام وارد کند، ایجاد نکرد. لین با اســتناد به این 
مطالعه گفت: ایــن واقعیت که پروتئین اســپایک ویروس کرونای 
SARS-CoV-2پاسخ ایمنی طبیعی را فعال می کند، می تواند عامل 
بیماری زایی بیشتری در بیمار در مقایســه با سایر کروناویروس  ها 

باشد.
در طول انجام آزمایش در فضای آزمایشگاهی با سلول های قلبی که 
در ظروف کشت داده شده بودند، محققان مشاهده کردند که چگونه 
پروتئین اسپایک ویروس SARS-CoV-2سلول های ماهیچه قلب را 
در مقایسه با سلول های بدون پروتئین اسپایک، بزرگ تر کردند. لین 
این فرایند را اینگونه شرح داد: ما شواهد مسلمی پیدا کردیم که نشان 
می  دهد پروتئین اسپایک SARS-CoV-2برای سلول های ماهیچه 
قلب مانند یک سم اســت. با این حال، محققان هشدار می  دهند که 
مکانیسم های شناسایی شده درباره اینکه ویروس چگونه باعث آسیب 
به قلب می شود ممکن است تصویر کاملی از آنچه در بدن رخ می دهد 
ارائه نکند و به همین دلیل سؤاالت بیشتری وجود دارد که باید به آنها 

با مطالعات بیشتر و دقیق تر پاسخ داده شود.

عمادالدین قاسمی پناهاینترنت
روزنامه نگار

زهرا خلجیپزشکی
روزنامه نگار

 خیز روسیه
برای ایستگاه فضایی مستقل

بعد از چین که در حال ساخت ایستگاه فضایی خود است 
حاال روس ها هم طرح مشابهی را شروع کرده اند. خبر خروج 
روسیه از ایستگاه فضایی بین المللی، نشان می دهد که این 
کشور بر ساخت پایگاه اختصاصی خود در فضا، بیش از قبل 
تأکید دارد. به گزارش گاردین، رئیس فضایی روســیه در 
این باره گفت: روسیه پس از سال2024 از ایستگاه فضایی 
بین المللی )ISS( خارج می شود و بر ساخت پایگاه مداری 
خود تمرکز خواهد کرد. این اقدام به مشارکت دو د هه ای و 

نمادین فضایی بین مسکو و غرب پایان می  دهد.

قبول تعهدات تا 2024
یوری بوریسف، رئیس تازه منصوب شــده آژانس فضایی 
روس کازمس، در دیدار با والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری 
روسیه گفت که روســیه قبل از خروج از پروژه، به تعهدات 
خود در قبال شرکای خود در ایســتگاه فضایی بین المللی 
پایبند خواهد بود. بوریسوف گفت: اما تصمیم ما برای ترک 
ایستگاه پس از ســال2024 گرفته شده است و پوتین نیز 

جواب مثبت به این حرکت داده است.

علیه تحریم
بیانیه بوریســوف مهر تأییدی بود بر اظهارات قبلی رئیس 
پیشــین روس کازمس، دیمیتری روگزیــن، درباره قصد 
مسکو برای ترک ایســتگاه پس از ســال2024. روگزین 
صریحا تهدید کرده بــود که اگر آمریــکا، اتحادیه اروپا و 
کانادا تحریم های خود را علیه شرکت های درگیر در صنعت 
فضایی روسیه لغو نکنند، به این همکاری پایان خواهند داد.

فصل مشترک آمریکا و روسیه
اولین نسخه از ایستگاه فضایی بین المللی در سال1998 به 
فضا پرتاب شد و طیف وسیعی از فضانوردان از کشورهای 
غربی و روســیه از ســال2000 به طور مداوم به آنجا رفته 
و هفته هــا و ماه ها در این ایســتگاه زندگــی می کنند که 
طوالنی ترین حضور ثابت انســان در مدار پایین زمین در 

تاریخ را نیز به ثبت رسانده است.

این ایستگاه به طور گسترده به عنوان نمادی از شراکت پس 
از جنگ سرد بین دو ابرقدرت فضایی یعنی روسیه و آمریکا 
درنظر گرفته شــد. پوتین در ســال2001 در کنار جورج 
دبلیو بوش، رئیس جمهور وقت ایاالت متحده، ایســتگاه 
فضایی بین المللی را به عنوان نمونــه ای از روابط دوجانبه 
بسیار موفق بین 2کشور تحسین کرد. یک مقام ارشد ناسا 
به رویترز گفت که روسیه قصد خود را برای خروج از ایستگاه 
فضایی بین المللی اعالم نکرده اســت. با وجود محکومیت 
گسترده اقدامات روســیه در اوکراین، فضا یکی از آخرین 

راه های همکاری بین مسکو و غرب باقی مانده بود.

طرح اولیه ایستگاه فضایی روسیه
بالفاصله پس از دیدار بوریســوف با پوتین، روس کازمس 
تصویری را در کانال های رسانه های اجتماعی خود منتشر 
کرد که به گفته خود طرحی برای پایــگاه در حال گردش 
خود بود. طرح اولیه نشان می دهد که ایستگاه فضایی ابتدا 
دو فضانورد روســی را در خود جای می  دهد و در نهایت به 

4فضانورد افزایش می یابد.
ناســا و روس کازمس در این ماه قراردادی را برای استفاده 
فضانوردان از موشک های روســی و همچنین فضانوردان 
روسی برای اســتفاده از موشک های شــرکت خصوصی 
آمریکایی اســپیس ایکس جهت رفتن به ایستگاه فضایی 
بین المللی در پاییز منعقد کردند. ناســا و مقامات روسی 
گفتند که این توافق تضمین می کند که ایســتگاه فضایی 
بین المللی حداقل یک آمریکایی و یک روسی داشته باشد 
تا هر دو طرف همچنان تا زمان خروج روسیه از این ایستگاه 
به همکاری با هم ادامه بدهند. آژانس فضایی روســیه در 
این ماه با انتشــار تصاویری از فضانوردان خود در ایستگاه 
فضایی بین المللی که در حال جشن گرفتن تصرف منطقه 
لوهانسک در شرق اوکراین توســط مسکو بودند، جنجال 

به پا کرد.
خبر جدایی روسیه از ایســتگاه فضایی ناسا اگرچه به طور 
کلی یک خبر بد برای همکاری های بین المللی در فضا تلقی 
می شود، اما به این معنا نیست که روسیه از جاه طلبی های 
کهکشانی خود دست می کشد. پیشنهاد مسکو برای ساخت 
ایستگاه  مداری جدید خود در فضا مبین این موضوع است. 
بوریســوف که پس از برکناری دیمیتری روگزین از سمت 
ریاست روس کازمس در اوایل ماه جاری جایگزین او شد، 
تصمیم ساخت ایستگاه فضایی روســیه را برای باال بردن 
سطح این کشــور در صنعت فضایی، اولویت اصلی برنامه 

خواند.
با خروج روسیه از ایستگاه فضایی بین المللی، یکی از معدود 
مناطق باقیمانده که مسکو هنوز به صورت مسالمت آمیز با 
کشورهای غربی همکاری می  کرد، از بین می رود. تنش ها 
در پی حمله به اوکراین در فوریه و تحریم های متعاقب آن 
بر روسیه، با جنگ لفظی بین ناســا و روس کازمس بر سر 
آینده ایستگاه فضایی بین المللی باال گرفته بود. همکاری 
بین المللی در ایستگاه فضایی بین المللی بین آژانس های 
 CSA اروپا و آژانس های فضایی ESA ،ژاپن JAXA ،ناسا

کانادا ادامه خواهد یافت.

 جهاددانشگاهی، 
متولی حوزه نوآوری در کشور

روح اهلل دهقانــی فیروزآبــادی، رئیس جهاد دانشــگاهی 
در مراســم دیدار رئیس جمهور با پژوهشــگران و مدیران 
جهاددانشگاهی با بیان اینکه این نهاد با قابلیت هایی که دارد 
می تواند عهده دار چند مأموریت ملی برای حل مسائل بزرگ 
کشور شود، گفت: امروز کشــور نیاز دارد تا نهادی عمومی 
ماننــد جهاددانشــگاهی، متولی حوزه نــوآوری به معنای 
خاص کلمه با پذیرش کارهای بزرگ و تقسیم کار ملی بین 

ظرفیت های دانش بنیان باشد.
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، دهقانی فیروزآبادی 
در آستانه چهل و دومین سالگرد تشــکیل این نهاد، پیش از 
سخنان رئیس جمهور در مراسم دیدار با پژوهشگران و مدیران 
جهاددانشگاهی که ظهر روز گذشته، در پژوهشگاه رویان این 
نهاد انجام شد، گفت: رویان  به عنوان یکی از پژوهشگاه های 
موفق جهاددانشــگاهی، نمونه ای از چندین مجموعه دیگر 
در حوزه های صنعت، کشــاورزی و امنیت غذایی، فرهنگ و 

حوزه های اجتماعی در این نهاد است. 
او با اشاره به اینکه در سال 86 رهبر معظم انقالب به فرموده 
خودشان برای قدردانی از حرکت های علمی عظیم و وسیع 
کشور از این موسسه بازدید کردند و فرمودند: »موسسه رویان 
یک موسسه موفق و یک نمونه کامل و چشمگیر از آن چیزی 
بود و هست که انسان آرزویش را دارد، افتخار جهاددانشگاهی 

است.«
رئیس جهاد دانشــگاهی بــا بیان اینکه جهــاد مولد چنین 
مجموعه های موفقی بوده و می تواند باشد تاکید کرد: از همه 
مهم تر این است که تجربه سیستمی جهاددانشگاهی در ایجاد 
چنین مجموعه های پیشرویی، امروز قابل تکثیر و تسری به 

همه مجموعه هاست.

مچ بند تناســب انــدام Ava بــا الگوریتم 
مبتنــی بــر هــوش مصنوعــی می توانــد 
تقریبا ۲روز قبــل از ظاهر شــدن عالئم، 
دهــد.  تشــخیص  را  کرونــا  بیمــاری 
بیمــاری  ایــن  زودهنــگام  تشــخیص 
مزایای بسیاری دارد و می تواند از شیوع 
گســترده تر آن جلوگیری کند. الگوریتم 
یادگیری ماشــینی این گجت پوشیدنی 
با دقــت 68درصد مــوارد مثبــت ابتال به 
ویروس کرونا را حدود 48ســاعت زودتر 

از بروز عالئم اولیه تشخیص می دهد. 

۲ 
روز

سنای آمریکا دیروز الیحه ای را تأیید کرد 
که به میــزان قابــل توجهــی تولیــد نیمه 
رســانای ایــن کشــور را افزایــش می دهد 
تــا قــدرت ایــن صنعــت داخــل کشــور را 
در رقابــت بــا چیــن افزایــش دهــد. ایــن 
الیحه بودجــه ای ۵۲میلیــارد دالری برای 
اعطــای یارانه جهــت تولید نیمه رســانا و 
اعتبــار مالیاتــی ۲4میلیــارد دالری بــرای 
کارخانه های تراشه سازی  تأیید می کند.

۵۲ 
میلیارد دالر

یک مرد انگلیســی پــروژه ای با بودجه 
۱۱میلیون دالر را بــرای پیدا کردن یک 
هــارد درایــو حــاوی اطالعــات 8هــزار 
بیت کوین شــروع کرده اســت. جیمز 
هاولز ۹سال پیش به اشتباه یک هارد 
درایو حــاوی ایــن بیت کوین ها معادل 
۱8۱میلیــون دالر را دور انداخــت. 
او می خواهــد ۱۱۰هــزار تــن زبالــه را بــا 
بودجــه در نظر گرفته شــده بررســی و 

هاردش را پیدا کند.

۱۸۱ 
میلیون دالر

کمک روبات ها و هوش 
مصنوعی برای مهار آتش

کارشناسان جهانی از کشــورها می خواهند که 
به اهــداف »خالص صفر« )حــذف کربن( خود 
برســند و تغییرات آب و هوایی را متوقف کنند. 
به گزارش دیلی میل، به طور گســترده پذیرفته 
شــده که گازهای گلخانه ای عامــل اصلی موج 
آتش ســوزی های اخیر اســت، زیرا افزایش دما 
رطوبت بیشــتری را از زمین تبخیــر و خاک را 
خشــک می کنــد و بدین ترتیــب درصــورت 
جرقــه زدن، پوشــش گیاهی قابل اشــتعال تر 
می شــود. به گزارش ســاینس الرت، در همین 
حال، دانشــمندان و مهندسان طیف وسیعی از 
فناوری های جدید را توسعه داده اند که می تواند 
به پیش بینــی و مقابله با این آتش ســوزی های 
ویرانگر کمک کند. اینها شامل مدل های رایانه ای 
است که مســیرهای آتش ســوزی احتمالی را 
ترســیم می کنند، هواپیماهای بدون سرنشین 
پرتاب آب و روبات های مســتقلی که می توانند 
منابع آتش را شناسایی کرده و آب را روی آتش 
بریزند. یک مشکل رایج در مورد آتش سوزی های 
جنگلی این اســت که تا زمانی که شناســایی 
شده اند، به طور گسترده گسترش یافته و باعث 
تخریب قابــل توجهی می شــوند. در عین حال 
برخی از شــرکت ها در حال توســعه ابزارهای 
هوش مصنوعی )AI( هســتند کــه می توانند 
آتش ســوزی ها را در مراحل اولیه با استفاده از 

تصاویر ماهواره ای شناسایی کنند.

دانش بنیان

عدد خبر

دانش

فضا
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تاریخ ایران

حماسه کویر 
کتاب »حماسه کویر« نوشته محمد 
ابراهیم باستانی پاریزی را نشر علم 
منتشر کرده است. در کتاب حماسه 
کویر، به »روستازادگان دانشمند« 
پرداختــه می شــود. می گوینــد 
تمدن ها همیشه در کنار »آب ها« 
پدید آمده اند. اما انســان هایی نیز 
بوده اند که در جغرافیایی خشــک، 
در سرزمین هایی دچار کمبود آب، 

فرهنگ وتمدن آفریده اند. دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی 
در این کتاب از حدود 2000نفــر از رجال بزرگ علمی، ادبی، 
هنری، سیاســی، اقتصادی و اجتماعی ایران نــام برده که از 

شهرها و روستاهای کویری برخاسته اند.
حماسه کویر درباره حماسه ساکنان کویر است. اینکه در طول 
ســده ها و هزاره های طوالنی تاریخ، با وجود کمبود امکانات 
حیات به خصوص آب، به زندگانی خود ادامه داده اند و نه تنها 
زندگی کرده اند بلکه خوب زندگی کرده اند؛ تجارت کرده اند، 
کشاورزی کرده اند، شعر گفته اند، درس خوانده اند و به خصوص 

رجال و شخصیت های بسیاری تربیت کرده اند.
محمد ابراهیــم باســتانی پاریــزی )۳ دی ۱۳0۴ پاریز – ۵ 
فروردین ۱۳۹۳ تهران( تاریخ دان، نویسنده، پژوهشگر، شاعر، 
موســیقی پژوه و اســتاد دانشــگاه تهران بود. محمد ابراهیم 
باســتانی پاریزی در ســوم دی ماه ۱۳0۴ در پاریــز، از توابع 
شهرستان ســیرجان در اســتان کرمان  زاده شــد. وی سال 
۱۳20 تحصیالت خود را در دانشسرای مقدماتی کرمان ادامه 
داد و پس از اخذ دیپلم در ســال ۱۳2۵ بــرای ادامه تحصیل 
به تهران آمد و در ســال ۱۳2۶ در دانشــگاه تهران در رشته 
تاریخ، تحصیالت خود را پی گرفت. باســتانی پاریزی به گواه 
خاطراتش از نخستین ساکنان کوی دانشگاه تهران )واقع در 

امیرآبادشمالی( است.

تاریخ تئاتر جهان
کتاب ۳جلدی»تاریخ تئاتر 
جهان« نوشــته »اســکار 
گروس براکت« را هوشنگ 
آزادی به فارسی برگردانده 
و از سوی انتشارات مروارید 

منتشر شده است.
براکت یک افسانه در دنیای 
مطالعات تئاتر است و این 
کتاب یکی از منابع اصلی 

برای دانشجویان تئاتر و هنردوستان  به شمار می رود. 
این اثر در خور و با ارزش ســال ها در دانشگاه های 
ایران تدریس شده اســت. همچنین خواندن این 
کتاب برای داوطلبین کنکور هنر در تمامی مقاطع 

از الزامات مهم به حساب می آید.
براکت از تئاتر در زمان یونان و روم باستان پژوهش 
خود را شروع می کند و تا ۱۹۶0و کمی جلو تر پیش 
می آید. یعنی عالوه بر اینکه با آیین های گروتسک 
در زمان یونان باستان آشنا می شوید، در انتهای این 
کتاب به فرم های جدید نمایشــی چون هپنینگ 
و پرفورمنــس آرت نیز بر خواهید خــورد که این 
خود جامع بودن این پژوهــش تاریخی را به اثبات 
می رســاند. دوره های زمانی بســیار خوبی را با هم 
می بافد تا شــما نه تنها واقعیت ها بلکه داستانی از 

تاریخ تئاتر را فراگیرید.
اســکار گروس براکــت ، زاده 2۳آوریــل ۱۹2۳و 
درگذشــته 7نوامبر 20۱0اســت. او در دانشگاه 

استنفورد تحصیل کرده است.

شد و همان طلبه  دوباره آمد و سر به گوش جناب آقای 
محمدی گذاشت و نمی دانم چه گفت  که جناب آقای 
محمدی برآشفت و گفت: ال اله اال اهلل! آقای منتظری 
نمی گذارد ما کارمان را بکنیــم... و نگاه معنی داری 
به من بنده کرد. بنده  شــرمنده خیال می کنم و خدا 
داناست که شاید مرحوم آقای منتظری)رحمه اهلل(، 
به خاطر آنکه من بنده در ترم پاییزی دانشکده ادبیات 
در سال ۱۳۵8، در مقام رد بعضي فرمایشاتی که معظم 
 له درباره فدک فرموده بودند و آن آقای اصفهانی که 
وزیر کشــاورزی آن  زمان بود، آنها را واگویه می کرد، 
بخش فدک را از کتاب مســتطاب شــافی حضرت 
علم الهدی )رضوان اهلل علیه(، متن درسی ام در دوره 
دکتری قرار داده بودم و شــاید ضمن ســخن هایم، 
تعریضی به مرحوم منتظری زده بودم و شــیر پاک 
خورده ای که در کالس بود، عیناً حرف های مرا ضبط 
کرده بود و یــک روز آقای بازپرس اویــن آن نوار را 
گذاشــت و گفت: »ببین که چه فضولی هایی نسبت 
به فقیه عالیقدر کرده ای... چند تا اظهار مرحمت)!!( 
شاید آن روز از جناب آقای محمدی گیالنی خواسته 
بود که تشدید مجازاتی برایم قائل شود، خدا داناست، 

نمی دانم، شاید چنین بود...«.
همچنین مهدوی دامغانی در پی نوشــت این نامه، 
درباره علت ســوءظنی که به آیت اهلل منتظری برده 

بود، نوشته است:
»آنچه این سوءظن یا حدس من بنده را تأیید می کند، 
این است که وقتی که برای صدور نامه  ممنوعیت از 
خروج از ایران، به آقای سیدعلی اصغر ناظم زاده مراجعه 
کردم که متصدی آن اقدام بودند )به شــرحی که در 

مقاله  مربوط به مرحوم آیت اهلل مهدوی کنی »رحمه اهلل 
علیه« نوشته ام(، آقای ناظم زاده باز مسئله حرف های 
مرا در کالس درس، راجع به فدک و اینکه به مرحوم 
آقای منتظری اهانت کرده ام)!!(، به رخ من بنده کشید 
و فرمایشاتی که مجبور شدم به ایشــان بگویم:  ای 
ســیدمحترم، ذریه زهرای اطهر، از اینکه من  بنده از 
حق مسلم جده  بزرگوارت دفاع کرده ام، مرا سرزنش 

می کنی؟! و آقای ناظم زاده سکوت کرد...«.

آیت اهلل حسینعلی منتظری و اظهارات 
حساسیت برانگیز درباره »فدک«

ماجرای مورد اشاره دکتر مهدوی اما، از این قرار بوده 
است که در ســال ۵8، سلســله درس گفتارهایی از 
آیت اهلل حسینعلی منتظری تحت عنوان »درس هایی 
از نهج البالغه«، در روزنامه جمهوری اســالمی چاپ 
می شد  که بعدا در سال ۶0به صورت کتاب نیز درآمد. 
در این درس  گفتارها، آقــای منتظری ذیل توضیح 
نامه ۴۵، از محتوای کالم حضرت امیرالمومنین)ع( 
چنین برداشت کرده بود  که  فدک  در اختیار حضرت 
زهرا)س( بوده، نه در ملکیت ایشان! این نظر وی در 
همان مقطع، با انتقاد جمعی از علما و کارشناســان 
مواجه شــد و البته او بعدها در ســال ۱۳8۵.ش و با 
سپری گشتن ســال ها از عزل خویش از قائم مقامی 
رهبری، درباره این موضوع و در پاسخ به استفتایی در 

این زمینه نوشت: 
»پس از سالم، سخن مذکور، افترا  و کذب محض است. 
طبق اخبار معتبره از طرق فریقین، پس از نزول آیه 
شریفه: آت ذی القربی حقه، رسول خدا)ص(، فاطمه 
زهرا )سالم اهلل علیها( را خواستند و فدک را به ایشان 
عطا کردند. منتها اینجانب استنباط کرده ام که اعطاي 
فدک به حضرت زهرا، برای این بوده که همسر امام و 
مادر سایر ائمه بوده و هدف حضرت، غنای مالی بیت 
امامت بوده است و به همین جهت نیز  مخالفین فدک 
را تصاحب کردند. برای تفصیــل می توانید به مجلد 
سوم از کتاب دراسات فی والیه فقیه، ص ۳2۹مراجعه 

فرمایید. ۱۳8۵/۱/۱۵«

فرجام دادگاه 
یکی از اتهامات دکتر مهدوی دامغانی، عالوه بر ارائه 
خدمات به رژیم پهلوی، »تبلیغ اسالم آریامهری در 
دانشگاه مادرید« بوده است، که مهدوی به گاه شنیدن 
این اتهام، متعجب شــد! گرچه قابل توضیح اســت 
که اتهام تبلیغ اسالم آریامهری در دانشگاه مادرید، 
به عنوان حقوقی جایگاهی نداشته، اما به عنوان یک 
مشی فکری که در آن همکاری و اعانت با حکومت جور 
وجود دارد، از منظر حامیان انقالب اسالمی، محکوم 
و قابل نکوهش قلمداد می شده است. به هرحال  پس 
از ارائه دفاع کامل، بنا بر مرقومه دکتر مهدوی: »آقای 
محمدی )رحمه اهلل( چند لحظه ای ســاکت ماند و 
سپس فرمود: دستور می دهم کاغذ و قلم در اختیار 
شــما بگذارند  که دفاعیه خود را مشروحا بنویسید، 
تا بعدا رأی صادر شود و فعاًل جلسه را ختم می کنم و 
به آقای الجوردی خطاب فرمودند که  اگر الزم است، 
برای مهدوی ترتیب مالقات با خانواده اش را بدهید. 
خودشان دوباره به من فرمودند: اگر احتیاج مالی دارید، 
من االن از خودم به شما قرض می دهم  که بعدا به من 
بپردازید. عرض کردم: سپاســگزارم و نیازی به پول 
ندارم. چند روزی گذشت و یک روز رئیس بند، آقای 
حاج آقارضا -که از مردان خوب و بسیار نجیب و متدین 
بود و خدا کند به سالمت و ســعادت و عافیت باقی 

باشد- به داخل اتاق بند آمد و مژده آزادی مرا داد...«.
آنچه بدان اشــارت رفت، بدین معناست که آیت اهلل 
محمدی گیالنی با رأفت اســالمی و با درنظر گرفتن 
جایگاه علمی دکتر مهــدوی دامغانی، حکمی صادر 
کردند  که سند افتخاری برای خود آن مرحوم و نظام 

جمهوری اسالمی شد. خدایشان رحمت کند.

منابع: 
1-مهدوی دامغانی، احمد، »گزارش یک دادگاه«، روزنامه 

اطالعات، مورخ دوم تیر 1394.ش 
2-سایت شیعه نیوز، مطلب »پاسخ آیت اهلل منتظری به 
یک استفتا درباره فدک«، به تاریخ 25مرداد 1390.ش، 

در ستایش از حافظان میراث تمدنی اسالمی و ایرانی

آنان که معرفت به ارمغان آوردند...
»کتاب«، بی تردید یکی از مهم ترین و ارزشمندترین منابع 
ایجاد تمدن در هر سرزمینی است و در کنار آن، انسان هایی 
که در حفظ و نگهداری از این میراث بشری کوشیده اند، بس 
قابل تقدیر و ستایش اند. فی المثل نقش آفرینی شیخ بهایی و 
همسرش )دختر شیخ علی منشار عاملی(، در ایجاد کتابخانه 
وقفی ۴هزار جلدی در قزوین، در زمان شاه طهماسب صفوی 
و نقش آفرینی عالمه مجلســی پدر و پسر در ایجاد کتابخانه 
یک میلیون جلدی »مکتبه امیرالمومنین)ع(« در اصفهان، 

تحسین برانگیز و ارجمند می نماید.
اما در تاریخ معاصر ایران و به ویژه بعد از دوران سقوط فرهنگی 
ایرانیان در 2سلسله قاجار و پهلوی، بزرگانی با تمام وجود سعی 
کردند که در حفظ و نگهداری میراث تمدنی گذشتگان بکوشند 
و امروز ما با کوشش این افراد، وارث کتب خطی و دست نویس 
گرانبهایی هستیم که چراغ راه پژوهشــگران هستند. به طور 
مثال در تاریخ معاصر ایران، تالش مرجع عالیقدر شیعه حضرت 
آیت اهلل العظمی سیدشــهاب الدین مرعشی نجفی برای حفظ 
میراث اســالمی، تاســیس و وقف کتابخانه و سختی هایی که 
ایشان در این راه متحمل شده اند، غیرقابل کتمان است. چنانچه 
در حاشیه کتاب »کشــف اللغات و االصطالحات« در تابستان 
۱۳02.ش ]در دوران طلبگی در مشــهد[ و در حال گرسنگی 
مرقوم فرموده بودند: »کتاب کشف اللغات و االصطالحات تألیف 
عالمه عبدالرحیم بن احمد هندی بهاری حنفی مشهور به سور 
که به درخواست فرزندش شیخ شــهاب الدین بهاری در سال 
۱۱۶0ق به نگارش درآمده و اندکی پس از اتمام آن زندگی را 
بدرود گفته است. این کتاب را با مزد 2سال نماز استیجاری که 
به نیابت از مرحوم میرزا محمد بزاز تهرانی قبول کرده ام، به مبلغ 
20روپیه بریتانیایی خریداری کــردم. خداوند توفیق بر انجام 

کار دهد. شــروع نماز از ابتدای روز 2۱ ذیقعده سال ۱۳22ق 
است. من دل شکسته، نویسنده این کلمات در حال گرسنگی 
به ســرمی برم و مدت 20ســاعت است که نتوانســته ام قوتی 
به دست آورم تا با آن سد گرســنگی خود کنم، خداوند در کار 
همه گرفتاران گشایش فرماید، شهاب الدین حسینی مرعشی 
نجفی سنه ۱۳۴2ق مدرسه قوام، یکی از مدارس مشهد جدم 
امیرالمؤمنین روحم فدای او باد«. و برهمین اســاس زحمات 
بزرگانی که در تاریخ معاصر، با دغدغه شــخصی به تاسیس و 
وقف کتابخانه برای حفظ میراث تمدنی اسالمی و ایرانی اقدام 
کرده اند نیز قابل تقدیر اســت. کتابخانه هایی چون »ملک«، 
که به همت حاج حسین آقا ملک در سال ۱۳۱۶.ش تاسیس و 
وقف آستان قدس رضوی)ع( شد یا کتابخانه گوهرشاد که در 
سال ۱۳22هـ .ش به همت حاج سیدسعید طباطبایی نائینی 
در مشهد تاسیس شد نیز، دارای چنین ارجی است. همچنین 
کتابخانه »وزیری« یزد که به همت حجت االسالم والمسلمین 
علی محمد وزیری در ســال ۱۳۳۴هـ .ش تاســیس شد و یا 
کتابخانه شهید »امیرتوکل کامبوزیا« که در دهه ۳0شمسی 
در شــهر زاهدان تاسیس شــد، کتابخانه هرندی که به همت 
حاج شیخ ابوالقاسم هرندی در شهر کرمان و در سال ۱۳۴۹هـ 
.ش بنیان نهاده شد و... در زمره این تالش های ارجمند در تاریخ 

معاصر ماست.
در این میان اما،  نباید از نقش بزرگانی که به گردآوری و تصحیح 
کتب خطی و دست نویس همت گماشته و عمری را در این راه 
صرف کرده اند، غافل بود. به طورمثال علمای بزرگی چون آیت اهلل 
شــیخ آقا بزرگ تهرانی که اهتمامی جدی در این باره مبذول 
داشت. ایشان کتاب »الذریعه الی تصانیف الشیعه« را، در 2۶جلد 
و در فقره تاریخ زندگانی و تالیفات علما و بزرگان شیعه تدوین 
کرده است یا تالش های حجت االسالم والمسلمین حاج شیخ 
عزیزاهلل عطاردی در به دست آوردن نسخ خاص فارسی و تصحیح 
و چاپ آنها، جالب توجه و شگفت آور است. همچنین بزرگانی 
چون استاد ســیدمحمد محیط طباطبایی، دکتر سیدجعفر 
شهیدی، دکتر احمد مهدوی دامغانی، استاد دکتر عبدالحسین 
حائری، استاد دکتر سیدعبداهلل انوار، استاد ایرج افشار سیستانی، 
استاد محمدتقی دانش پژوه و...، ازجمله افرادی بوده اند که در 
نسخه شناســی و تصحیح کتب خطی و چــاپ آن، یدطوالیی 
داشته اند. و نهایتا اینکه موارد یادشده، تنها نمونه هایی معدود 
از خیل استادان و بزرگانی هستند که در راه حفظ و نگهداری از 
کتب قدیمی و خطی، تصحیح و چاپ آن و ایجاد کتابخانه برای 
گسترش علم و دانش در ایران معاصر، کوشش فراوان کرده اند و 

در این عرصه، از خویش نامی نیک برجای نهاده اند.

زکیه عاقلی؛ تاریخ پژوهنگاه

1368، زنده یاد آیت اهلل العظمی
 سیدشهاب الدین مرعشی نجفی

 در دوران بستری شدن در یکی از بیمارستان های تهران

»کتاب«، بی تردید یکی از مهم ترین و ارزشمندترین 

منابع ایجاد تمدن در هر ســرزمینی اســت و در کنار 

آن، انسان هایی که در حفظ و نگهداری از این میراث 

بشری کوشــیده اند، قابل تقدیر و ستایش هستند. 

فی المثــل نقش آفرینــی شــیخ بهایی و همسرشــان 

)دختر شیخ علی منشــار عاملی( در ایجاد کتابخانه 

وقفــی 4هــزار جلــدی در قزویــن، در زمــان شــاه 

طهماسب صفوی و نقش آفرینی عالمه مجلسی پدر 

و پسر در ایجاد کتابخانه یک میلیون جلدی »مکتبه 

امیرالمومنین)ع(« در اصفهان، بسا تحسین برانگیز 

و ارجمند می نماید

انوشه میرمرعشی
روزنامه نگار گزارش

40روز پیش، خبر درگذشــت یکی از ادیبان و 
نسخه شناسان متبحر معاصر، یعنی استاد دکتر 
احمد مهدوی دامغانی، در رسانه ها منعکس شد. 
مهدوی دامغانی هم در ادبیات فارســی و هم در 
ادبیات عرب، چیره دستی ای مثال زدنی داشت و 
عمری را در راه تعلیم این دو، به جوانان مشتاق و 
از کشورهای مختلف، سپری کرده بود. از آنجا که 
نام این استاد ادیب، به برخی حوادث تاریخ انقالب 
اسالمی نیز گره خورده است، در مقال پی آمده با 
نگاهی مختصر به زندگینامه او، مقطع زندانی شدن 
و محاکمه، چرایی و نتیجه آن را مورد خوانش قرار 

داده ایم. امید آنکه عالقه مندان را مفید  آید.

مصحح »کشف الحقایق« 
احمد مهــدوی دامغانی، فرزند آیت اهلل حاج شــیخ 
محمدکاظم مهدوی دامغانی، در ســال ۱۳0۵.ش 
در مشــهد به دنیا آمد. پس از طــی دروس ابتدایی، 
تحصیل علوم دینی را در مشــهد آغاز کرد و پس از 
چندی، برای ادامه تحصیل بــه تهران آمد. در تهران 
عالوه بر تحصیل علوم دینی، به دانشــگاه رفت و در 
سال ۱۳27.ش، از دانشکده معقول و منقول ]الهیات[ 
و در ســال ۱۳۳۳.ش نیز در رشــته ادبیات فارسی، 
از دانشکده ادبیات دانشــگاه تهران لیسانس گرفت. 
سپس در همین دانشگاه موفق شد  تا فوق لیسانس 
خود را نیز اخذ کند. او بعد از مدتی تدریس و پژوهش 
در دانشــگاه تهران، دوباره به اندیشه ادامه تحصیل 
افتاد و به این ترتیب در ســال۱۳۴2هـ  .ش، توانست 
در دانشگاه تهران از رســاله دکتری خود دفاع کند. 
موضوع این رساله، تصحیح کتاب »کشف الحقایق« 
عزیزالدین نسفی بود. بعد از آن در کنار استادانی چون  
جالل الدین همایی و بدیع الزمان فروزان فر، به تدریس 
در دانشگاه تهران مشغول شد. در سال ۱۳۵۳هـ .ش 
اما  دانشگاه مادرید از وی برای تدریس ادبیات عرب 
دعوت کرد. استاد مهدوی با پذیرش این دعوت، راهی 
اسپانیا شد و به این ترتیب، تدریس در دانشگاه مادرید 
را آغاز کرد. مهدوی دامغانی پس از 2سال تدریس، در 
سال ۱۳۵۵.ش به ایران بازگشت و عالوه بر تدریس 
در دانشــگاه تهران، اقدام به تاســیس »دفتر اسناد 
رسمی« کرد و پس از اندک زمانی، به عنوان ریاست 
کانون سردفتران رسمی برگزیده شد. احراز این سمت 
موجب شــد که دکتر مهدوی دامغانی، با تعدادی از 
رجال پهلوی مرتبط شود و همکاری هایی نیز با آنان 

داشته باشد.

در دادگاه انقالب اسالمی
مدتی بعد از پیروزی انقالب اسالمی، دکتر مهدوی 
دامغانی به اتهام »همکاری با رژیم پهلوی« دستگیر و 
زندانی شد. کمی بعد نیز  دادگاهی برای رسیدگی به 
این اتهام تشکیل شد  که در آن مرحوم آیت اهلل محمد 
محمدی گیالنی قاضی بود. دکتر مهدوی سال ها بعد 
و پس از ارتحال آیت اهلل گیالنی، شرحی کامل از آن 
دادگاه و رفتار محترمانه و منصفانه قاضی آن را نگاشت  

که در روزنامه اطالعات به چاپ رسید: 
»پس از ورود به آن جلســه و عرض ســالم و احترام 
به جناب آقای محمدی )رحمــه اهلل علیه( و نگاهی 
احترام آمیز به حضار و نماینده دادستان، جناب آقای 
محمدی به نحو مطلوبی ســالم مرا جــواب دادند و 
اشاره به صندلی ای کردند  که بنشینم و سپس آغاز 
ســخن فرمودند و در مقام گله مندی و یا ســرزنش 
من بنده خواندند: و إخواناً َحِسبُتُهُم ُدروعاً و بنده فوراً 
 عرض کردم: جانا سخن از زبان ما می گویی: فکانُوها 
و لکن لألعادی و جناب ایشان ادامه دادند: و َخلّْتُهُم 
سهاماً صائباٍت و بنده فوراً مصرع دوم آن  را خواندم : 
فکانُوها ولکن فی ُفؤآدی و ایشــان با حسن استماع، 
چند لحظه ای ســکوت فرمود و بنــده عرض کردم: 
اجازه فرمایید بیت آخرین مقطوعه را  که باز زبان حال 
من بنده است، به عرض برسانم : و قالُوا قد َصَفْت مّنا 

قلوٌب/لقد َصَدُقوا ولکن ِمن وِدادی و اضافه کردم: قربان، 
مدتی قبل به توسط بعضی از آقایانی که در خدمت تان 
در اینجا هستند، از این فقیر ناچیز امتحان فقه و اصول 
را فرموده ایــد و گویا حاال قصد امتحــان حقیر را در 
ولی را  ادبیات دارید  که شــعر ابراهیم بن العباس الصُّ

قرائت فرمودید! آن مرحوم تبسم کرد...«.
جالب اســت دکتر مهدوی دامغانی در بخش تفهیم 
اتهام، از سرزنش های آیت اهلل محمدی گیالنی درباره 
خدمات خود به رژیم پهلوی، سخن به میان می آورد 
و می گوید: »به حقیر فرمودند که به چه مناســبت 
من بنده، با توجه به سوابق خانوادگی و تحصیلی، نه تنها 
خدمت طاغوت را کرده ام  بلکه به صفوف انقالبیون هم 
نپیوسته ام و هیچ شــرکتی در تظاهرات ۶ماهه آخر 
سال ۱۳۵7نکرده ام و ضمن آن، فرمایش حضرت امام 
صادق )صلوات اهلل علیه( را در ارشاد و تنبیه و تذکر به 
جناب جمیل بن دراج و اینکه چرا شــترهایش را به 
کارمند دولت منصور عباسی )لعنت اهلل علیه( کرایه 
داده اســت، در مقام تنظیر و تشبیه خدمات بنده به 

طاغوت بیان فرمودند...«.

مرا مسلمه بعد از فتح تلقی کنید!
در میانه دادگاه، شهید سیداسداهلل الجوردی به جلسه 
وارد می شــود و در مقام دادستان، اتهاماتی را نسبت 
به دکتر مهدوی دامغانی ذکــر می کند. حدود یک 
ساعت و نیم، به بررسی اتهامات و دفاع دکتر می گذرد  
که شهید الجوردی به نوع دفاع کردن دکتر معترض 

می شود! مهدوی دراین باره می نویسد: 
»ناگهان مرحوم الجوردی و این بار با لحن مالیم تری 
خطاب به مرحوم آقای محمــدی، درحالی که مرا با 
انگشت خود نشان می داد، گفت: این حرف هایی که 
این متهم، درباره دفاع از خــودش می زند و ممکن 
است بخواهد خودش را از اتهام تحکیم رژیم منحوس 
پهلوی تبرئه کند، ارزش ندارد. این متهم در عین اینکه 
دیناری از اعتبار محرمانه ای که در اختیار داشته است، 
هیچ وقت خرجی نکرده و همه ساله آن  را به موجودی 
کانون برمی گردانده است، اما در مقام اداری برای آنکه 
با انقالب همکاری نکند و آن  را به خیال خود به تأخیر 
بیندازد، در طول مدتی که همه  ادارات و مؤسســات 
دولتی و ملی در حال اعتصاب بوده اند، به دفاتر اسناد 

رسمی دستور اعتصاب نداده است...«.
دکتر مهدوی در پاسخ، ضمن اشاره به التزام خویش به 
کسب روزی حالل و عدم دستبرد به بیت المال در آن 
دوره، به »تهدیدات ساواک« اشاره کرده و در نهایت 

چنین از خود دفاع می کند:
»شکی در اینکه بنده به مناسبات مختلفی که مربوط 
به دوران گذشته حکومتی بوده است، مجالس ترتیب 
داده ام و یا اسنادی برای شــاه و همسرش نوشته ام، 
نیســت، ولی در اینکه آقای الجــوردی می فرمایند 
اخالص مندی و حضرت  عالی آیه شریفه: و ال ترکَنوا 
الی الّذین ظلموا را تــالوت فرمودید، عرض می کنم 
و به یک حدیث یا فرمایــش حضرت ختمی مرتبت 
استناد می کنم و چون قطعاً حضرت  عالی به حد کافی 
بصیرت و احاطه به سیره نبویه دارید، به اجمال نظر 
شریف را متوجه داســتان جناب عکاشه  بن محصن 
)رضی اهلل عنه( و فرمایش رســول اهلل )صلی اهلل علیه 
وسلّم( می سازم  که به عکاشه فرمودند: َهل َشَقْقَت 
قلَبه... الخ و بس و این فقیر جدا رکون و ُمواّده ای بدان 
 صورت که آقای الجوردی می فرمایند، نداشته ام. واهلل 
تعالی اعلم و دیگر عرضی ندارم و خیال می کنم اگر 
استدعا کنم که حضرت  عالی و آقای الجوردی بنده را 
جزو و مانند مسلمه بعد الفتح تلقی فرمایید، استدعای 
بی جایی نکرده باشم. دیگر خود دانید و خدای تبارک 

و تعالی...«.

ببین چه فضولی هایی نسبت به فقیه عالیقدر 
کرده ای!

جالب است که در میانه دادگاه، نام آیت اهلل حسینعلی 
منتظری از زبان آیت اهلل محمــدی گیالنی به میان 
می آید که داستان جالبی دارد. دکتر مهدوی دامغانی 

توضیح می دهد:
»در این حال، باز همان در پشت سر آقای محمدی باز 

دکتــر احمــد مهــدوی دامغانــی: »بنده  
خیــال می کنــم کــه شــاید مرحــوم آقــای 
منتظــری، به خاطــر آنکــه  بنــده در تــرم 
پاییزی دانشکده ادبیات در سال1358، 
در مقام رد بعضی فرمایشاتی که معظم 
 له دربــاره فــدک فرمــوده بودنــد، بخش 
فــدک را از کتــاب مســتطاب شــافی 
حضــرت علم الهــدی، متــن درســی ام 
در دوره دکتــری قــرار داده بودم و شــاید 
ضمن ســخن هایم، تعریضی به مرحوم 
منتظری زده بودم و شــیر پاک خورده ای 
کــه در کالس بــود، عینــا حرف هــای مــرا 
ضبط کرده بــود و یک روز آقــای بازپرس 
اوین آن نوار را گذاشت و گفت: ببین که 
چه فضولی هایی نسبت به فقیه عالیقدر 
محمدی گیالنــی  آقــای  از  کــرده ای، 
خواسته بود  که تشــدید مجازاتی برایم 

قائل شود...«
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تاریخ باستان

تاریخ ده هزار ساله ایران
دوره ۴جلدی تاریخ ده هزار ساله 
ایران نوشته عبدالعظیم رضایی را 
انتشارات اقبال منتشر کرده است.

ایــن اثــر را می تــوان همچــون 
دایره المعارف جامعی درباره تاریخ، 
جغرافیا، سیاســت، ادیان، عرفان، 
ادبیات و هنر ایران زمین دانست که 
عالقه مندان به تاریخ ایران و خصوصا 
نوجوانان و جوانان و دانشــجویان 

می توانند آن را مطالعه کنند. بی گمان شناخته شده ترین کتاب 
زنده یاد رضایی، مجموعه ۴جلدی »تاریخ ده هزار ســاله ایران« 
اســت. در این کتاب که بارها تجدید چاپ شــده است، او تاریخ 
سیاسی و فرهنگی ایران را از سپیده دم تاریخ تا روزگار معاصر پی 
می گیرد و زمینه ای فراهم می آورد تا خواننده نمایی یکپارچه از 
دوره های تاریخ ایران به دست بیاورد و با حوادثی آشنا شود که بر 
این سرزمین گذشته است. نثر روان و ساده او نیز دشواری خواندن 
رویدادهای تاریخی را آسان می ســازد و عالقه خواننده را برای 

دنبال کردن رویدادها برمی انگیزد.
عبدالعظیــم رضایــی زاده 2 فروردیــن ۱۳۱۱ در یباَرک، 
شهریار، درگذشــته ۱2 تیر ۱۳87 در تهران، پژوهشگر در 
تاریخ ایران باستان بود. او دوران ابتدایی را در شهریار گذراند. 
در رشــته علوم معقول و منقول از دانشــگاه تهران مدرک 
کارشناسی ارشــد و در رشته حســابداری و زبان انگلیسی 
مدرک کارشناســی را دریافت کرد و همزمان پزشکیاری و 
زبان پهلوی را نیز آموخت. در سال ۱۳۳0 به خدمت آموزش 
و پرورش درآمد. وی مدرک دکتری خود را در رشته ادیان از 
دانشگاه تهران گرفت. وی سال ۱۳8۵ از دانشگاه تاجیکستان 

دکتری افتخاری تاریخ گرفت.

هنر

آقای منتظری نمی گذارد  ما   کارمان را بکنیم!
دادگاهی که قاضی و متهم آن، هر دو ادیب بودند!
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مراتع کشور در ســال های خشکســالی با انبوهی از بهره برداران 
مواجه می شــوند و آمارها نشــان می دهد 7برابر حد مجاز از آنها 
استفاده می شود. این وضع شرایط را به سمت پایان مرتعداری و 

دامداری در ایران نزدیک و نزدیک تر می کند.
ترحم بهــزاد، مدیرکل امــور مراتع ســازمان منابــع طبیعی 
کشــور در این باره به همشــهری می گوید: هم اکنــون میانگین 
اســتاندارد بهره برداری از مراتع کشــور برای چــرای دام ۱۶۰ 
هزار خانوار اســت درحالی که ایــن عدد   بیش از یــک میلیون 
 خانوار اســت و هم اکنون 7برابر مازاد بر ظرفیت از مراتع کشــور

 بهره برداری می شود.
بهزاد بر ضرورت بهبود و ارتقای معیشــت اقتصادی بهره برداران 
تأکید کــرده و می گوید: اقدامــات مدیریت مراتع را گســترش 
داده ایم و عالوه بر ارائه طرح تبدیل دیم زارهای کم بازده گندم و 
جو به کشت تولید علوفه به مواردی اعم از بومگردی، گردشگری، 
زنبورداری، آبزی پروری، پرواربندی، زراعت گیاهان دارویی، کشت 
علوفه کاری و گونه های چند منظوره توجه ویژه شده است. با تمرکز 

جدید امید داریم بتوانیم شــرایط را برای حفظ مراتع ارزشمند 
کشور مساعد کنیم.

لزوم ساماندهی وضع موجود
براساس مطالعات دانشــگاه تهران برای یک خانوار ۵نفره ۵۶۰ 
هکتار مرتع بــا ۲۳۰ واحد دامی درنظر گرفته شــده و باید ۱۶۰ 
هزارخانوار بهره بردار در مراتع وجود داشته باشد.  این درحالی است 
که هم اکنون 7برابر این جمعیت معادل یک میلیون و ۱۵۰هزار 
خانوار حضور دارند که باید ساماندهی شود. براساس آمار رسمی 
سازمان منابع طبیعی کشور، وســعت مراتع کشور ۸۴.۸میلیون 

هکتار است. این وسعت بیش از ۵۲درصد از ۱۳۴.۴میلیون هکتار 
از عرصه های منابع طبیعی ایران را تشکیل می دهد. برای مدیریت 
این عرصه تاکنون ۸۱ میلیون هکتار از مراتع در ســطح کشــور 
ممیزی شــده و در این راســتا نیز ۴۲ هزار و ۳۰۰ سامانه عرفی 

شناسایی و ۳۸۰ هزار فقره پروانه چرای دام صادر شده است.

سیمای مراتع و بارندگی کشور
هم اکنون از ۸۴.۸ میلیون هکتار مراتع کشــور، تنها 7.۲ میلیون 
هکتار دارای پوشش بیش از۵۰ درصد هســتند، ۲۱.۴ میلیون 
هکتار پوششی بین ۲۵ تا ۵۰ درصد)مراتع نیمه متراکم( و ۵۶.۲ 
میلیون هکتار پوششــی کمتر از ۵۰درصد)مراتع فقیر( دارند. از 
سویی تعداد دام موجود در مراتع کشور بیش از ۸۰ میلیون راس 
است. درحالی که در شرایط نرمال بارندگی؛ ۲۴۰ میلی متر، باید 

۳۸ میلیون واحد دامی در مراتع کشور در طول
7ماه چرا  کنند.

در شرایط موجود، کشور با کاهش ۳۰ درصدی بارندگی ها نسبت 
به دوره دراز مدت ۵۰ساله روبه روســت و خشکسالی های اخیر 
موجب کاهش ۳.۱ میلیون تنی تولید علوفه در مراتع شده است. 

همچنین تولید علوفه از ۱۰.7 میلیون تن در شرایط نرمال به 7.۶ 
میلیون تن علوفه در سال کاهش یافته است. ارزش تولید ساالنه 
علوفه در کشور در شرایط نرمال بارندگی بیش از ۸۴ هزار میلیارد 
تومان اســت که با کاهش یا افزایش هرمیلی متر بارندگی شاهد 
کاهش و یا افزایش ۸دهم کیلوگرم علوفه در هکتار در مراتع کشور 

خواهیم بود.

اعتبار نحیف
اعتبار مدیریت مراتع کشــور در ســال اخیر ۱۱ میلیارد و ۲۰۰ 
میلیون تومان بوده اما به اعتقاد مدیرکل امور مراتع سازمان منابع 
طبیعی کشور متأسفانه این میزان جوابگوی حفاظت و صیانت از 
گونه های گیاهی و اجرای طرح مرتعداری در کشور به عنوان بخشی 

از تأمین امنیت غذایی مردم نیست.
این در حالی اســت که در ســال های ۹7 تا ۹۹ از محل صندوق 
توســعه ملی بیش از ۲۳7 میلیارد تومان اعتبار تأمین شد و در 
این راستا نیز با احداث سدهای سرشــاخه گیر، گابونی و مالتی 
عالوه بر کاهش چشــمگیر خسارت ســیل ها در حفظ و احیای 
پوشــش گیاهی مراتع و جلوگیری از فرســایش خاک اقدامات 
خوبی انجام شدکه امروز تبعات مثبت آن در کشور مشهود شده 
است. ســازمان منابع طبیعی کشــور در این باره خواستار توجه 
 ویژه مسئوالن به مراتع کشور با تأمین تجهیزات، نیرو و اعتبارات

الزم شده است. 
به همین منظور برای ســال جاری ۳۵ میلیــارد تومان برای این 
حوزه پیش بینی شده و این در حالی است که تنها هزینه سوخت 
 خودروهای ایــن اداره برای سرکشــی روزانه بــه مراتع واقع در

۴۵۰ شهرستان کشور ساالنه بیش از ۱7 میلیارد تومان است.

  ۲۵درصد ارزش هر مرتع مربوط به تولید علوفه و 7۵درصد آن مربوط به 
ارزش های متعدد زیست محیطی است

بهرهبرداریازمراتعکشور
7برابرظرفیتمجاز

شی
روی

د د
جا

/ س
ری

شه
هم

س: 
عک

تا همین چند ســال پیش وقتی حادثه ای رخ می داد، 
اهالی شهر و روستا باید منتظر رسیدن نیروهای امدادی 
از مرکز می ماندند، اما حاال کمتر شــهر و روستایی در 
گستره پهناور کشور است که نیروی داوطلب هالل احمر 
نداشته  باشد. شــاید به جرأت بتوان گفت همه شهرها 
خانه  داوطلب هالل احمر برای آموزش نیروهای بومی 
دارند. گذر از بحران در کوتاه ترین زمان بدون کمترین 
خسارت جانی و مالی عالوه بر تجهیزات به روز و کارآمد 
به حضور نیروهــای آموزش دیده محلی نیز وابســته 
اســت؛ نیروهایی که مورد اعتماد افراد آســیب دیده 
باشند، خرده فرهنگ ها را بشناسند و از همه مهم تر در 

دسترس باشند.

داوطلبان هالل احمر در استان ها
رتبه بندی اســتان ها در جذب نیروهــای داوطلب به 
شــاخص های مختلفی بســتگی دارد. رئیس سازمان 
داوطلبان جمعیت هالل احمر درباره رتبه بندی استان ها 
در جذب داوطلب هالل احمر به همشــهری می گوید: 
داوطلبان جذب شــده در هر استان به نسبت جمعیت 
ساکن در استان ســنجیده می شوند که با این شاخص 
خراسان رضوی رتبه اول، مازندران رتبه دوم و اردبیل در 
رتبه سوم قرار دارند. مرتضی سلیمی نحوه اطالع رسانی، 
استفاده از بستر نرم افزاری، نحوه به کارگیری داوطلبان، 
ایجاد انگیزه برای شــهروندان و روش های نگهداشت 
اعضا در پروژه های بشردوستانه را از دیگر شاخص هایی 
می داند که جذب داوطلبان هالل احمر در هر استانی را با 

دیگری متفاوت می کند.

همکاری خیران سرشناس
معاون جمعیت داوطلبان هالل احمر خراسان رضوی 
درباره اقدامات انجام شده استان برای کسب رتبه نخست 
در جذب داوطلبان هالل احمر به همشهری می گوید: 
فراخوان هــای جمعیت هالل احمر در مناســبت های 
ملی و مذهبی در جذب داوطلبان راهگشا بوده  است و 
حضور صنوف مختلف بین داوطلبان، اطالع رسانی در 
فرهنگسراها، کتابخانه ها و نمایشگاه های بین المللی هم 

نقش مهمی دارند.
سیدمســعود هدایتی ارتباط با خیران نامدار استان را 
راهی برای ترغیب شــهروندان به عضویت در سازمان 

داوطلبان می داند و ادامه می دهد: خیران سرشــناس 
مانند یک رسانه هستند که شــهروندان را به فراگیری 
آموزش های هالل احمر و عضویت در جمعیت داوطلبان 
ترغیب می کنند. عالوه بر این استفاده از ظرفیت فضای 
مجازی هم کمک کرده اســت تا بــا معرفی خدمات و 
تالش های داوطلبان تعداد اعضای بیشتری به عضویت 

جمعیت داوطلبان درآیند.

راه اندازی شبکه های داوطلبان
معاون جمعیت داوطلبان هالل احمر مازندران با تأکید بر 
اینکه جمعیت داوطلبان هالل احمر بزرگ ترین سازمان 
مردم نهاد در جهان است به همشهری می گوید: هر اقدام 
اجتماعی در جمعیت داوطلبان هالل احمر قابل تعریف 
است و این سازمان مردم نهاد می تواند از هر صنفی عضو 
داوطلب داشته باشد. معین مهدی لموکی درباره راه اندازی 
شــبکه های داوطلبی در مازندران تا پایان ســال گفت: 
معلمان، پزشکان، مشــاوران، اصناف و واحد مددکاری 

می توانند در شبکه داوطلبان هالل احمر عضو باشند.

اعتماد به نیروهای بومی 
افزایش تعــداد داوطلبــان هالل احمر در هر اســتان 
یعنی نجات افــراد آســیب دیده در ثانیه های طالیی؛ 
آموزش دیده هایی که درست بعد از وقوع حادثه زمانی 
که هنوز نیروهای امداد و نجات از مرکز استان یا کشور 

نرسیده اند، دست به کار می شــوند و با راه و روشی که 
آموخته  اند از شدت آسیب می کاهند. خانه های هالل 
استان ها نمادی از سازمان هالل احمر در مقیاس کوچک 
در دل روستا و محله هاســت. رئیس سازمان داوطلبان 
جمعیت هالل احمر می گوید: در زلزله خوزستان دیدیم 
نخستین افرادی که به دل حادثه می زنند و کمک رسانی 
را آغاز می کنند، اعضای خانه های هالل هستند. عالوه بر 
این اعضای خانه های هالل، آموزش ها را به دل روستاها 
می برند و اهالی را به عضویت داوطلبانه دعوت می کنند.

ســلیمی با تأکید بر اینکه هدف از راه اندازی خانه های 
هالل در روستاها باالبردن میزان تاب آوری اجتماعی در 
زمان بروز حادثه است، ادامه می دهد: توسعه آموزش ها 

در خانه های هالل با موفقیت همراه بوده است.
معاون جمعیــت داوطلبــان هالل احمــر مازندران 
هم اســتراتژی ۱۰سال آینده صلیب ســرخ جهانی را 
به کارگیــری داوطلبان محلی عنــوان می کند و ادامه 
می دهد: جمعیــت داوطلبان هالل احمر هــم به این 
سمت می رود که در زمان بروز حوادث، اعضای داوطلب 
هالل احمر از جامعه محلی حضور داشته باشند؛ نکته ای 
که باعث جلب افراد آســیب دیده و همکاری آنان برای 
گذر از بحران حادثه هم می شود. تجربه حوادث مختلف 
ازجمله سیل به ما یادآوری می کند زمانی موفق بودیم 
که از کارشناســان خبره در کنار نیروهای محلی بهره  
گرفتیــم. در حقیقت مدیریــت بحران بــا همکاری 

مختصصان و افرادی از همان محله امکان پذیر است.
معین مهدی لموکی تأکید می کند: نیروهای داوطلب 
بومی با جغرافیای محله، فرهنگ و آداب و رسوم خاص 
هر محله یا روستا مثال هنگام سوگواری آشنا هستند. 
این دانش و آشنایی برای عبور از بحران بسیار کارآمد و 

اعتماد مردم، ثروت هالل احمر است.

آشنایی با زبان و فرهنگ افراد آسیب د یده
یک مدرس امداد و نجات سازمان هالل احمر هم درباره 
خانه های هالل که چند سالی است در بخش روستایی 
شکل گرفته به همشهری می گوید: نیروهای داوطلب 
آموزش دیده برای پاسخگویی به حوادثی که در روستاها 
و شهرها اتفاق می افتد، سازماندهی شده اند. این نیروها 
بی شک عالوه بر دانستن کمک های اولیه، آمادگی مقابله 
با مخاطرات را نیز دارند و نخستین نیروها درحوادث تا 

رسیدن نیروهای متخصص هستند. 
زبان و فرهنگ مشــترک داوطلبان با افراد حادثه دیده 
باعث جلب اعتماد آنان می شود. احمد مزیدآبادی با بیان 
اینکه مسئول خانه های هالل، همان مسئول دهیاری 
است، می افزاید: آنان هیجانات اولیه بحران را مدیریت 
می کنند تا کمک های استانی و ملی فرابرسد. آشنایی با 
نیازهایی همچون سرپناه، اسکان اضطراری، توزیع غذا 
و توجه به کودکان بی سرپناه از سوی آنان فشار شرایط 

اضطراری را کم می کند. 

جذب طالیی هالل احمر در 3 استان
خراسان رضوی، مازندران و اردبیل به ترتیب رتبه اول تا سوم را در جذب داوطلب سازمان هالل احمر دارند

راحله عبدالحسینیگزارش
روزنامه نگار

نقل قول خبر

گزارش ۲

 اجرای بسته نرم افزاری
احیای دریاچه ارومیه

به  موازات پروژه انتقال آب رودخانه زاب به دریاچه ارومیه، احداث 
تصفیه خانه های ارومیه و تبریز شروع شد. با وجود اینکه مگاپروژه 
انتقال آب که به عنوان گران تریــن بخش پروژه  به روزهای آخر 
رسیده، هنوز همه بخش های تصفیه خانه های این دو شهر که 
هزینه ای به مراتب کمتر می توانست داشته باشد به اتمام نرسیده 
است. علی سالجقه، رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست به 
ایسنا گفت: »اجرای بسته نرم افزاری احیای دریاچه ارومیه آغاز 
شده و مبتنی بر اســتفاده حداکثری از منابع آبی موجود است. 
در اجرای این بسته وزارت جهادکشاورزی در زمینه نقشه الگوی 
کشت برای منطقه و استفاده از محصوالت کم آب بر مطرح است 
تا محصوالتی کشت شــود که با حداقل آب حداکثر بازدهی را 
داشته باشند. از طرفی هم استفاده از پســاب ها و بازچرخانی  
آب مطرح اســت که وزارت نیرو این کار را انجام داده و ۲هفته 
آینده نیز مسئله مهم اتصال تصفیه خانه شهر ارومیه و شهر تبریز 
محقق می شود تا آب با کیفیت مناسبی وارد دریاچه ارومیه شود 

و امیدواریم حقابه دریاچه ارومیه تامین شود.«
این تصفیه خانه ها بارها قرار بود در دولت پیشــین افتتاح شود 
و این بار هم وعده داده انــد اگر بودجه مورد نیاز تامین شــود 
این تصفیه خانه ها به اتمام می رســد. محمدخانی، مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی به ایرنا گفت: با تخصیص 
اعتبارات مصوب سفر ریاست جمهوری، مدول دوم تصفیه خانه 
فاضالب تبریز با اعتبار افزون بر ۱۸۲میلیارد تومان، در آستانه 
افتتاح قرار گرفته و بهره برداری آزمایشی از آن آغاز شده است. 
با بهره برداری از این تصفیه خانه ساالنه 7۵میلیون مترمکعب 
پساب تصفیه شده از مسیر آجی چای به دریاچه ارومیه منتقل 
خواهد شد. البته پیش بینی ها برای کل آب تصفیه شده ای که از 
این شهر به دریاچه ارومیه برسد حدود ۱۲۵میلیون مترمکعب 
در سال اســت. تصفیه خانه ارومیه نیز به پایان رسیده و اکنون 
حدود ۵۰میلیون مترمکعب آب به دریاچه ارومیه وارد می کند. 
پیش بینی برای ایــن تصفیه خانه 7۵میلیــون مترمکعب در 
سال است. طی برنامه ریزی های انجام شده قرار شد در حوضه 
آبریز دریاچه که مشتمل بر ۱۴شهر است، پساب تصفیه شده 
آنها تحویل پیکره دریاچه ارومیه شــود. دریاچه ای که زمانی 
۳۰میلیارد مترمکعب آب داشــت در سال۱۴۰۶ باید به حدود 
۱۴.۱میلیارد مترمکعب یعنی احیای اکولوژیک نزدیک شود؛ این 
در حالی است که هم اکنون پس از ۲سال خشکسالی پی درپی، 
حجم کنونی دریاچه ۲.۴۸میلیارد مترمکعب برآورد شده است 
که این حجم نیز نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته حدود 
۱.۴۴میلیارد مترمکعب و نســبت به تراز اکولوژیک در حدود 

۱۳میلیارد کمتر است.

سیدمحمد فخارگزارش
روزنامه نگار

ارزش مراتع کشور
مراتع ایران دارای کارکردهای متنوع اقتصادی و اکولوژیکی است. نقش این عرصه ها تنها تأمین علوفه مورد نیاز دام های وابسته به مرتع 
نیست بلکه منافع گسترده ای نظیر حفظ منابع پایه آب و خاک، جلوگیری از سیالب، کنترل رسوبات مخازن سدها، نفوذ آب و افزایش منابع 
آب زیرزمینی، محیط زیست و حیات وحش، ترسیب کربن، تشــکیل خاک، توسعه صنعت گردشگری، گردش آب در طبیعت و تنظیم آب 
و هوا اســت. طبق مطالعات صورت گرفته 25درصد ارزش هر هکتار مرتع مربوط به تولید علوفه و 75درصد آن مربوط به دیگر ارزش های 
زیست محیطی است. برآورد شده که حدود 10.7میلیون تن علوفه در شرایط بارش نرمال در مراتع کشور تولید شود که 31.2درصد از علوفه 
دام کشور با ارزش بیش از 237 هزار و 58 میلیارد ریال را تامین می کند. همچنین مراتع محل تولید و رشد گیاهان دارویی و صنعتی است که 
ارزش بازاری آن بیش از 2میلیارد دالر در سال است. تحقیقات نشان می دهد، اگر پوشش گیاهی از 20 درصد به 80درصد افزایش یابد میزان 
هدر رفت خاک و هرزاب کمتر از 5درصد خواهد شد. بی توجهی به مرتع و در نتیجه کاهش پوشش گیاهی باعث افزایش رواناب و فرسایش آب 

و خاک خواهد شد که بخش مرتبط با عملیات بیومکانیکی و بیولوژیک آبخیزداری است.

مکث

 تأمین اعتبار 
برای سبزه میدان زنجان

تکمیل پروژه سبزه میدان زنجان ۲۰۰میلیارد تومان اعتبار 
نیاز دارد. به گزارش ایرنا، معاون مالی اداری شهردار زنجان 
با اعالم این خبر گفت: همه تالش خود را می کنیم تا پرونده 
پروژه سبزه میدان را تا پایان سال ببندیم و به همین دلیل 
درصدد هستیم اعتبار ۲۰۰میلیارد تومانی برای تکمیل 

پروژه را با اوراق مشارکت تأمین کنیم. 
ابوالقاسم احمدی اوراق مشارکت برای شهرداری ها را یک 
فرصت طالیی عنوان و اظهار کرد: اوراق مشارکت از این 
جهت فرصت طالیی محسوب می شود که به عنوان مثال 
۵۰ درصد اصل و ســود ۲۰۰ میلیارد اوراق مشارکت را 
دولت تعهد می داد و فقط ۱۰۰ میلیارد آن را برمی گردانیم. 
احمدی تصریح کــرد: در وضعیت تورم کنونی جامعه ما، 
می توان با استفاده از اوراق مشارکت، ضمن اینکه پروژه ها 
به موقع به ســرانجام می رســند، رضایت شهروندان هم 

حاصل می شود.  
وی با اشاره به تعدیل ۱۵۲ درصد ناشی از گذشت فصول 
سال، گفت: این امر باعث می شــود از بحران تعدیل هم 
رهایی پیدا کنیم. معاون مالی اداری شــهردار زنجان، با 
بیان اینکه براساس بررسی های انجام شده، بخش اعظمی 
از درآمد در پایان سال گذشــته، مربوط به بدهی معوق 
مسکن و شهرسازی بود، گفت: حدود ۸۰ میلیارد تومان 
بدهی نقدی برای صدور پروانه های مســکن ملی و بافت 
فرســوده در ســال ۹۶ صادر و تخفیف ما نیز ۲۰میلیارد 
 تومان شده اســت. احمدی با تأکید بر اینکه ارزش مبلغ
 ۲۰ میلیارد ســال ۹۶ با ۲۰ میلیارد امسال تفاوت بسیار 
فاحشی دارد، اظهار کرد: این معوقات با پیگیری های انجام 

شده و با همراهی های شهردار محقق شده است.

 تفکیک زباله از مبدا 
با همکاری شهروندان 

اســتاندار گیالن با اشــاره به ضرورت کمــک گرفتن از 
ظرفیت های مردمی در امر تفکیک زباله از مبدا در شهرها 
گفت: شهرهایی که در تفکیک زباله از مبدا موفق بوده اند 
در توزیع امکانات و تخصیص اعتبار نیز در اولویت هستند. 
به گزارش تسنیم، اسداهلل عباسی ضمن انتقاد از عملکرد و 
رفتارهای بعضی اعضای شوراهای شهر تصریح کرد: تا کی 
باید مردم شهر رشــت و گیالن شاهد ناکارآمدی و ضعف 

برخی اعضای شورای شهر رشت باشند؟ 
عباسی با بیان اینکه فرماندار رشت درباره بررسی صالحیت 
شهردار و مصوبات شــورا اختیار دارد و باید نظارت کند، 
تصریح کرد: فرمانداران در شهرســتان ها، مسئوالن آن 
منطقه و موظف هستند کار خود را به درستی انجام دهند؛ 

نباید منتظر بایستیم دیگران برای ما کاری انجام دهند.

خبر کوتاه 

نقل قول خبر

زنجان

گیالن

محمدرضا عباسی 
معاون جهادکشاورزی گلستان

مگس مدیترانه ای به باغ های اســتان 
هجــوم آورده اســت و باغدارانــی کــه 
تاکنــون میوه هــای هســته دار خــود را 
برداشــت نکردند، زودتر اقــدام کنند. 
درصــورت بی توجهــی باغــداران بــه 
توصیه هــای جهادکشــاورزی بیــش از 
۸۰درصــد باغــات خســارت خواهنــد 
دید. این آفت از خرداد در باغات غرب 

گلستان دیده شده  است.

محمدرضا محمدی 
رئیس پلیس راهور اصفهان

خدمات اینترنتی پلیس راهور با هدف 
کاهش هزینه و وقت مــردم به صورت 
آنالیــن انجــام می شــود. شــهروندان 
می تواننــد بــا نصــب ایــن اپلیکیشــن 
»پلیــس مــن« روی گوشــی تلفــن 
همراه خود از خدمات اینترنتی پلیس 
راهــور شــامل اســتعالم نمــره منفــی، 
اســتعالم خالفی وســیله نقلیــه، ثبت 
نام نوبت دهی اینترنتی تعویض پالک 

و سایر خدمات بهره مند شوند.

علی منصفی راد 
رئیس جهاد دانشگاهی سمنان

مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی 
در مهدی شــهر در حال ســاخت است 
و در تــالش هســتیم تــا پایــان ســال 
شــاهد بهره بــرداری آن باشــیم. در 
توافق انجام شــده با مراکز رویان و ابن 
ســینا، دانــش فنــی الزم بــرای درمــان 
ناباروری به سمنان وارد می شود. جهاد 
دانشــگاهی ســمنان در حوزه درمان و 
سالمت، طرح مرکز درمان ناباروری را 

دنبال می کند.

سیدابراهیم رئیسی 
رئیس جمهور 

وزرای امورخارجــه و نیــرو مأمــور پیگیــری 
حقابه ایران از رود هیرمند هســتند. دولت 
مردمــی در پیگیــری حقــوق ملــت بــه هیچ 
عنــوان کوتاه نخواهــد آمــد. وزارتخانه های 
مربوطه با جدیت، سایر راه های تامین آب 
 شــرب و آب کشــاورزی بــرای مــردم اســتان
سیستان و بلوچستان ازجمله از طریق حفر 
چاه های ژرف و اختصــاص دکل های ویژه را 
پیگیری کنند و هرچه سریع تر اقدامات الزم 

را در دستور کار قرار دهند.

نورهللا مرادی 
سخنگوی سازمان حفاظت محیط زیست 
در دومیــن جلســه کمیتــه نامگــذاری 
پیشــنهاد معاونت محیط زیســت طبیعی 
و تنــوع زیســتی مبنــی بــر نامگــذاری توله 
یوز ایرانی مورد بحث و بررســی قرار گرفت 
و پس از جمع بندی نــام »پیروز« برای این 
یوزپلنگ انتخاب شــد. 3توله یوز ایرانی از 
»ایران«، ماده یوز ســایت مرکز تکثیر یوز 
ایرانــی در یــک زایمــان ســزارین صحرایــی 

واقع در توران متولد شدند.

نقی میرزاکریمی 
سرپرست اداره محیط زیست دماوند

کشتار ۱۷۰۰سگ ولگرد در گندک دماوند 
کــذب اســت. حــدود ۵۰ســگ  بیمــار و 
غیرمفیــد متعلــق بــه مرکــز دفن پســماند 
کشــته شــده اســت. هیــچ آســیبی بــه 
ســگ های عقیم شــده و واکســن زده کــه 
داخل پناهگاه گندک نگهداری می شوند، 
نرســیده اســت و ســگ های کشته شــده 

متعلق به این پناهگاه نبودند. 

حسن اکبری 
معاون سازمان حفاظت محیط زیست 
بــه فراخــور میــزان درگیــری اســتان ها در 
بحث مقابله با بیماری های حیات وحش، 
مبلغ ۵۰ تا ۲۵۰میلیــون تومان برای تامین 
داروهای بیهوشی به هر استان اختصاص 
کشــور،  اســتان   3۱ در  اســت.  یافتــه 
۱۴۸بلوپایــپ، ۴۰قبضــه پیســتول » ۲نوع 
ابزار ســاده بــرای بیهــوش کــردن حیوانات 
وحشــی« و ۵۴ قبضــه اســلحه بیهوشــی 
وجود دارد که برای زنده گیری، جابه جایی و 
مقیدسازی حیوانات وحشی مورد استفاده 

قرار می گیرند.

محمد مهدی فداکار
استاندار کرمان

مدیران در مناطق سیل زده آماده باش 
هســتند و از تمــام امکانات بــرای مهار 
ســیل بایــد اســتفاده شــود. اولویــت 
حفظ جان ســاکنان این مناطق است 
و نبایــد حتی یک مــورد تلفات داشــته 
باشــیم. شــهروندان نیز با ما همکاری 
و از نزدیــک شــدن بــه مســیل ها جــدا 

خودداری کنند.

گلستان

کرمان

اصفهان

سمنان
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