حذف گیتار از ارکستر استقالل

چه خبره اون وسط؟

مطهری ،حسینی و آمانوف در لیست خروجی
استقالل قرار گرفتند اما شایداین لیست بعد از
بازی امروز دستخوش تغییراتی شود

جذب یک مهاجم مطرح دیگر
بیشترین فشار را روی خط میانی
پرسپولیس خواهد آورد

18

18

همان40میلیارد برای2فصل؟
نکته مهم از دل افشای رقم قراردادها
در پرسپولیس و رقم قرارداد یحیی
گلمحمدی سرمربی قرمزها

تیتر یک

در انتظار اولين گل

18

سرخابیها
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روز مانده تا
جام جهانی
پخش زنده
عكس| مسعود اكبري|

لیگ برتر ایران  -هفته 2

پنجشنبه  27مرداد 1401

استقالل

گل گهر

19:00

مس رفسنجان
20:30

21:00

نساجی

ملوان

سپاهان

برنامه بازی

لیگ برتر ایران  -هفته 2

جمعه  28مرداد 1401

تبعيدیها
در تهران
شيري ،آقايي و احسان پهلوان كه از پرسپوليس كنار
گذاشته
شدهاند به همراه ساير ستارههاي فوالد فردا در
ورزشگاه آزادي نبرد سختي با تيم يحيي خواهند داشت

18:30
ذوب آهن

پیکان

تراکتور

مس کرمان
19:30

19:30
نفت.م.س

هوادار

صنعت نفت
20:30
آلومینیوم

فوالد

پرسپولیس
20:30

لیگ برتر ایران  -هفته 3

پنجشنبه  3شهریور1401

پیکان

ملوان

نفت.م.س
19:00

19:00

نساجی

ذوب آهن
19:00
مس رفسنجان

19:30
مس کرمان

استقالل

جمعه  4شهریور 1401

برنز دلنشین
اعظم بختی که نخستین مدال اپه را برای
شمشیربازی زنان گرفت ،میگوید سطح
مسابقات باال بود و گرفتن مدال سخت

19:00
صنعت نفت

هوادار

آلومینیوم
19:30
پرسپولیس

سپاهان

تراکتور

21:30

21:30

گل گهر

فوالد

هفته دوم از فصل جديد ليگ برتر فوتبال ايران،
امروز و فردا برگزار ميشــود .مهمترين بازي اين
هفته قطعا مصاف پرسپوليس و فوالد دو تيم بزرگ
و مدعي ليگ اســت كه حضور بازيكنان ســابق
پرسپوليس در تركيب تيم ميهمان اين مسابقه را
جذابتر و حساستر هم خواهد كرد .اين مسابقه
روز جمعه برگزار ميشــود و روز پنجشــنبه هم
استقالل ميهمان ملوان انزلي است .اما از مسابقه
مس رفسنجان با گلگهر هم غافل نشويد كه يكي
از حساسترين بازيهاي اين هفته است و داربي
دو تيم پرقدرت و مدعي استان كرمان است.
ملوان-استقالل
بازيهاي هفته دوم را اســتقالل و ملــوان آغاز
ميكنند كه بعد از ســالها دوري انزليچيها از
ليگ برتر دوباره اين مصاف كالســيك را به ياد
سالهاي دور روي صحنه ميبرند .جدال استقالل
و ملوان ،دوئلي به قدمت تاريخ فوتبال ايران است
اما دوري ملوان از ليگ برتر ،پخش اين ســريال
مهيج را به مدت 6ســال متوقف كرده بود .امروز
ورزشــگاه پير انزلي بعد از 6سال دوباره به چرخه
ليگ برتر بازميگردد و البته افســوس بزرگ اين
است كه سنسيروس در اين بازي خالي از تماشاگر
خواهد بود .هواداران استقالل شديدا منتظر اولين
برد تيم ساپينتو هستند و اين برد را با حضور قائدي
و محبي كه در هفته اول حضور نداشــتند كامال
محتمل ميدانند.
مس رفسنجان  -گلگهر
دومين بازي امشــب ،داربي كرمانيها است كه
فصل گذشــته از بازيهاي جذاب و پرگل ليگ
برتر بود .بازي رفت سال گذشــته  2-2مساوي
شد و بازي برگشت هم در رفسنجان با برتري 1-2
گلگهر به پايان رسيد .گلگهر و مس از تيمهاي
قدرتمند ليگ و اميدوار به حضور در ردههاي باالي
جدول هســتند .به خصوص گلگهر كه تركيب
فصل گذشتهاش را تقريبا حفظ كرده و در حالي
كه سپاهان و سرخابيها بعد از تغييرات زيادشان
قرار اســت چند هفتهاي را بــه انتظار هماهنگ
شدن تركيب جديد سپري كنند ،تيم قلعهنويي
با هماهنگي كامل به دنبال جمع كردن امتيازات
هفتههاي ابتدايي است.
سپاهان  -نساجي
صدرنشين هفته دوم ليگ برتر يا از همان داربي
كرمان بيرون ميآيد و يا از همين بازي .سپاهانِ
مورايس بازي بزرگ هفته اول را با 2گل از استقالل
برد و اولين صدرنشين فصل جديد شد .خيليها
بعد از آن پيروزي ،ســپاهان را بزرگترين مدعي
فصل جديد لقب دادند امــا براي اين ادعاها هنوز
خيلي زود اســت .مورايس هفتــه اول با فوتبال
محافظهكارانهاش از زمين استقالل موفق بيرون
آمد و البته از شــانس و اقبال هم به اندازه كافي
بهره برد .اما بايد ديد در مصاف با نساجي كه قطعا
با دفاعي بســته براي گل نخوردن به نقشجهان
ميرود تا چه اندازه موفق خواهد شد .بازي هفته
اول ،تست خط دفاعي سپاهان بود و بازي امشب،
تست خط حمله اين تيم خواهد بود.
تراكتور-ذوبآهن
بازيهاي جمعه با مصاف قربان برديف و مهدي
تارتــار در تبريز آغاز ميشــود .تراكتور در هفته
اول هم با وجود باخت تيمي بهتر از تراكتور فصل
گذشته بود .آيا برديف با خارجيهاي باكيفيتش
در اين بازي اولين برد را براي تبريزيها كســب
ميكند؟ يا تيم تارتار مقابل تراكتور هم مثل بازي
با پرسپوليس دروازهاش را بسته نگه ميدارد؟ اينها
سواالت مهم اين بازي هستند.
3بازي وسط جدولي
هوادار فردا در حالي ميزبان نفت مسجدسليمان
است كه هر دو تيم 3امتياز دارند و ممكن است با
6امتياز در پايان هفته دوم حتي صدرنشــين هم
بشوند .اما صدرنشــيني در هفتههاي اول مالك
نيســت و اين دو تيم در بهترين شرايط تيمهاي
ميانه جــدول خواهند بود .مثل پيــكان كه فردا
ميهمان مس كرمان خواهد بود و شبيه آلومينيوم
و صنعتنفت كه در آبادان به مصاف هم ميروند.

پرسپوليس  -فوالد
و اما آخرين بازي هفته دوم و بزرگترين بازي اين
هفته را پرسپوليس و فوالد از ساعت 20:30جمعه
در ورزشــگاه آزادي آغاز ميكنند .پرســپوليس
پارســال 6امتياز از فوالد گرفت اما امسال بازي
با فوالد دشوارتر هم شــده است .نكونام بازيكنان
زيادي را به خدمت گرفته و مصاف باتجربههايي
چون دژاگه و وريا با سرخپوشان هم جالب خواهد
بود .اما از همه مهمتر ،دوئل پرسپوليسيهاي سابق
با يحيي گلمحمدي است .مهدي شيري ،احسان
پهلوان و ســعيد آقايي انگيزههاي خيلي زيادي
براي رويارويي با پرسپوليس خواهند داشت .البته
ساســان انصاري و وحيد حيدريه هم بازيكناني
هستند كه تبعيد از پرسپوليس براي آنها هم رخ
داده اما در سالهاي دورتر .هر دو تيم پرسپوليس
و فوالد هفته اول را با تساوي بدون گل تمام كردند.
شــايد فوالد اين هفته به تكرار همان نتيجه هم
راضي باشد اما پرسپوليسيها تشنه گلزني و كسب
پيروزياند .اميد آنها هم به يورگن لوكاديا است كه
آمده تا مشكل تمامكنندگي را در تيم يحيي حل
كند .آيا تيمي كه بيشــترين گلسازهاي ليگ را
دارد از اين بازي گلزني را هم به آپشنهايش اضافه
خواهد كرد؟
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کشمکشمیان2نمایشگاه
برخالف مصوبه شورایشهر ،وزارت صمت نمایشگاههای
پرمخاطب را  در مجاورت بزرگراه چمران برگزار میکند
آخرین وضعیت مجموعه نمایشگاهی
شهر آفتاب
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با قیمت زیر  200میلیون تومان وارد بازار میشود
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  مدیر دفتر صنایع خودرو وزارت صمت:
 50درصد خانوارهای ايراني فاقد خودرو هستند
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صفحه4

94

هزارنفر

12

نفر

ازمبتالیاندرجهان
فوتکردهاند.

اظهارنظر نمایندگان پساز
نشست دیروز ،از رفع بسیاری از
ابهامات و شبهات آنان حکایت دارد

اتراق دانشبنیانها
در کاروانسرای سعدالسلطنه

تاکنوناین بیماریرا
گرفتهاند.

3

صفحه2

پديده عجیب
دامادهای عصبانی

خانه خالق هنر قزوین در هفته دولت افتتاح میشود

درصد

احتمالمرگدرآبله
میمونیوجوددارد.

کارشناسان از قتلهاي خانوادگي
میگویند كه از سوي دامادهاي
خانواده صورت ميگيرند

فیلم گفتههای بهرام عیناللهی ،وزیر بهداشت و
درمان  درباره اولین مورد ابتال  به آبله میمونی در کشور
را  با اسکن این کیوآرکد  ببینید.

صفحه6

نگرانی ازترافیک
سنگین اکران

صفحه21

بیش از  70درصد فیلمهای در
انتظار اکران را میتوان در گروه
«هنروتجربه» یا آنالین نمایش داد

دالر به زیر 30هزار تومان رسید و قيمت سكه  به محدوده13ميليونتومان بازگشت

گزارشی درباره افزایش فشار فروش دالر از سوی
سرمایهگذاران  در بازار ارز و کاهش قیمت را با اسکن
این کیوآرکد  ببینید.

عكس :همشهري /حنا خلج

مقاومتدالرشکست

24

ی امروز
ویژهها 

سیدمهدی سیدی؛ کارشناس رسانه

همشهری آنالین  /گرافیک :مهدی سالمی
خشک شدن و قطع کردن درختان حاشیه
کوچههــا و خیابانهــا داســتان پرتکــرار
شــهرهای مختلــف اســت کــه ایــن روزهــا
برخــی از آنهــا بــه ســرخط خبرهــا راه پیــدا
کردهاند و حساســیت مســئوالن شــهری
و فعاالن محیط زیست را برانگیختهاند.

با دکتر مسعود مردانی به مناسبت روز پزشک

دکتری رویای کودکیام نبود

رسانه بهمثابه مدرسه

قطع درختان
به بهانه ساخت و ساز

خیابان کاج

محمودیه

 10اصله درخت توسط مالک یک ملک نوساز و در حین عملیات
ساختمانی خشک شد .براســاس گفته مهدی پیرهادی ،عضو
شــورای شــهر تهران این مالک به جریمــه  ۱۱۷میلیــارد تومانی و
کاشت بیش از 100اصله درخت در خیابان ولیعصر محکوم شد.

باغ فردوس

در یک فاصله زمانی کوتاه از ماجرای درختان ولیعصر ،خشــک
شدندرختانمحدودهباغفردوسنیزحاشیهسازشد.براساس
آخریناطالعاتموجودبایدگفتکهاینموضوعدرحالبررسی
در شورای شهر تهران است.
دانشگاه الزهرا

دانشگاهالزهرادریکتخلفجدیدبدونکسبمجوزازکمیسیون
ماده ،۷چند درخت کهنسال را سرب ُرید ،این درحالی است که به
گفتهمسئوالنشهرداریدرسالهایاخیرنیز۱۱درخت دیگر در
این دانشگاه بدون کسب مجوز قطع شده بودند.
نیاوران
خیابان مرجان

مالک یک ساختمان نوســاز به دلیل حمل مصالح ساختمانی
و تردد ماشــین آالت ،تصمیم به قطع و خشــک کردن درختان
مقابل ساختمان گرفت .مالک این ساختمان عالوه بر پرداخت
3میلیارد تومان جریمه نقدی ،بیش از  ۷۰۰اصله درخت نیز به
شهرداری تحویل داد.
جاده مخصوص
کرج

«تمایل به دیدن شدن واحد صنفی» دلیلی بود که نقطه پایانی
برایدرختاناینمحدودهگذاشتوپایدادستانیکرجنیزبهاین
پرونده باز شد.

مشهد

سرنوشــت شــوم چنارها در شــهرهای مختلف تکرار میشود و
چندی پیش خشک شــدن درختان خیابان کوهسنگی مشهد
موجب گالیه شهروندان شد.

مأموریتهای رئیسی
به کابینه درباره اربعین

گزارش تصویری سرای سعدالسلطنه شهر قزوین را  با اسکن این کیوآرکد  ببینید.

یادداشت

دادهنما

صفحه5

صفحه2

صفحه4

 9اصله درخــت به جــرم قــرار گرفتــن در مقابل نمــای یک
ســاختمان نوســاز ،حکم خشــک شــدن آنهــا صادر شــد.
براســاس آخریــن رای صــادره ،مبلــغ  ۵۴۰میلیــون تومان
جریمهنقدیبهعالوهتحویل ۱۲۰نهالبهشهرداریمنطقه
در نظر گرفته شــده اســت اما این امکان وجــود دارد که با
ارسال مجدد پرونده خشکاندن  ۹اصله درخت در خیابان
کاججنوبی،مالکساختمان ۴تا ۵برابرجریمهنقدیشود.

صفحه3

رضایت مجلس
از گزارش مذاکرات

38

کشور

نشست مجمع شهرداران
کالنشهرهای ایران به میزبانی
شهرداری تهران  برگزار شد

امضای خواهرخواندگی
تهران و کربال

حساب و کتاب آبله ميموني
شیوع این بیماری را
تأیید کردهاند.

همه شهرداران
کالنشهرها دور یک میز

معروف است :رسانه به شما نمیگوید چگونه فکر کن،
میگوید به چه فکر کن!
اما این ادعا چقدر صحیح و کامل است؟
در دنیای جدید ،قطعاً اقتصاد رسانه مهم است و نمیشود
نسبت به آن بیانگیزه بود ،اما همین اقتصادگرایی صرف میتواند در مسیر شکلگیری
رسانه یک دام خطرناک ایجاد کند :دور شدن از رسانه بهمثابه مدرسه.
اما رسانه بهمثابه مدرسه چیست؟
گفتهمیشودنقطهشروعرسانه«،خبر»است،وخبرهمانعنصریاستکههمزادانسان
است و مواداولیه اندیشهورزی بشر را فراهم میآورد .در اندیشه «رسانه بهمثابه مدرسه»،
خبر و ارسال خبر ،اصالت ندارد بلکه وسیلهای است در خدمت اندیشهورزی انسان .در
جامعه شکوفا ،قرار است همه آدمها اهل فکرورزی ،عقلیدن و فلسفیدن باشند .قرار است
متاع رایج در جامعه ،استدالل و منطق باشد .قرار است پیشروی همه آدمها سؤاالت
محکم و تمدنسازی باشد که نوعی از پیشاهنگی و حرکت را برای جامعه فراهم سازد.
اما در دنیای رسانهای شده و در رسانه پولی شــده ،آن چیز که به هدف  یا حتی یک
شاخص موفقیت تبدیل میشود آن است که کدام رسانه یک دالر را به 2دالر و هزار
تومان را به 2هزار تومان تبدیل میکند .اینجاست که رسانه برای کلیکخور شدن باید
قاپ مخاطب را بدزدد و بر شهوت و غضب و وهم او خیمه بزند  یا برای بهدست آوردن
حامیان مالی ،در ساختار قدرت و سیاست نفوذ کند و برای دیده و پسندیده شدن به
رسالتهای انسانی و آسمانی خودش چوب حراج بزند .در این حالت دیگر فکرورزی
مخاطب اصالت ندارد و آن چیز که مهم میشــود غلت خوردن به سمت سلیقههای
سطحی مخاطب است .در این نگاه شتابزده پولمحور ،کار خبرنگار هم چیزی نیست
جز ارضای ذهنی سلیقههای مخاطب که یا زرد و گذراست و یا اساسا به منظومه رشد
مخاطب کمکی نمیکند.
اما رسانه بهمثابه مدرسه چه اندیشهای در سر میپروراند و افق مطلوب او کجاست؟
رسانه بهمثابه مدرسه:
ایدههای انسانساز را مدام تکرار میکند اما تکراری نمیشود.
احساسات مخاطب را بر میانگیزد اما احساسات او را به بازی نمیگیرد.
به فکر کردن مخاطب کمک میکند اما بهجای او فکر نمیکند.
به سلیقه مخاطب توجه میکند اما از نیاز واقعی او غافل نمیشود.
به درخواست و اراده کارفرمایان خود توجه میکند اما حق را زیر پا نمیگذارد.
و اما درباره سؤال نخستین این گفتار ،آیا «رسانه بهمثابه مدرسه» همان رسانهای است
که فقط به مخاطب میگوید به چه فکر کن اما به چگونه فکر کردن او کاری ندارد؟

در دوران همهگیری کرونا بود که نامش بر ســر زبانها
افتاد و بهعنوان عضو ستاد مقابله با کرونا ،مصاحبهها،
توصیهها و هشدارهایش موردتوجه رسانهها و عموم
مردم قرار گرفت .صحبت از دکتر مسعود مردانی،
رئیس مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی دانشگاه
علومپزشکیشهیدبهشتیومتخصصبیماریهای
عفونی و گرمسیری و فلوشیپ بیماریهای عفونی
در بیماران مبتال به نقص ایمنی است...

متنکاملرابااسکنکیوآرکد،درهمشهریآنالینبخوانید

سیاست
وارد روند توافق شدهایم

عباس مقتدای خوراســگانی ،نایبرئیس کمیسیون
امنیت مجلس در گفتوگو با همشهری آنالین گفت:
آنچه به ما توضیح داده شده ،این است که مذاکرات
تمامشده و روند توافق در حال انجامو تصمیم سیاسی
ایران گرفته شده است .و این طرف مقابل و مخصوصا
آمریکاست که باید تصمیم سیاسی خود را بگیرد.

13
روایت نجیب بارور؛ شاعر اهل افغانستان از ابتهاج

ردپای شعر سایه بر ادبیات افغانستان

سالمت
از موج هفتم گذشتهایم؟

نجیب بارور از نسل شاعران جوان و شناختهشده اهل افغانستان
است که جریانهای ادبی معاصر و تحوالت آن را به دقت زیرنظر
داشته و تالش کرده همسو با این جریانات ،بر وزن فرهنگ
و ادبیات فارسی بیفزاید .برای بسیاری از فارسیزبانان،
شعرخوانی او در دیدار با هوشنگ ابتهاج خاطرهای به
یادماندنی است .بارور معتقد است تأثیر سایه بر شعر و
هنر افغانستان غیرقابل انکار است و مردم افغانستان
ارتباطی معنادار با اشعار این شاعر برقرار کردهاند.

دکترمسعودیونسیان،دبیرکمیتهاپیدمیولوژیکمیته
علمی کشــوری مقابله با کرونا میگوید :حــدود ۱۶روز
است که موارد ابتال به کرونا در کشور افزایشی نداشته
و نزولی بوده اســت .البته موارد مرگومیر هنوز به این
صراحت و وضــوح خود را نشــان نــداده و انتظــار داریم
در هفته آینده کاهش موارد مرگ را هم تجربه کنیم.

9
شاهمنصور خواجهاف؛ نویسنده و محقق اهل تاجیکستان

سایه؛طالیهدارشعرمدرندرتاجیکستان
دکتر شاهمنصور خواجهاف ،فردوسیپژوه تاجیکی و عضو سازمان
فرهنگی اکــو ،از مهمترین چهرههای فعــال فرهنگ و هنر
تاجیکســتان اســت .او بیش از 700مقاله و مطلب در معرفی
مشاهیر و مفاخر تاجیکســتان در مجله و نشریههای ایران
منتشر کرده است .در ســال 2011آکادمی قفقاز از
او بهخاطر تألیف کتاب «سرمه دل» (در همکاری
با پدرش شــاه میرزای خواجهمحمد) با جایزه
لرمنتوف روسیه قدردانی کرد.

9
با «جواد ماهزاده» که از روزنامهنگاری به نویسندگی رسید

نوشتن را انتخاب کردهام

برای روزنامهنگاری که عمر خبرها و گزارشهایش چندان طوالنی
نیست ،دست به قلم شدن و نوشتن داستانهایی که ماندگار باشند
و نامش را در حافظهها ثبت کنند ،رؤیای شــیرینی است .جواد
ماهزاده این رؤیا را محقق کرده است؛ روزنامهنگاری که برای
نوشتن ،بر اطالعاتش درباره فرهنگ عامه تکیه کرده ،از
زبان طنز بهره گرفته و البته سراغ نوستالژیهای محبوب
خوانندگان هم رفته است .او در سال94موفق شد نشان
نقرهای الکپشت پرنده را از آن خود کند.
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اصلیترین راهبردهای غربیها در جریان مذاکرات
اســت ،ادامه داد :در مقابل ،ما از یکســو بهدنبال
حفاظت از ظرفیتهای هســتهای خود هستیم و
ازسوی دیگر راهبرد لغو مؤثر تحریمها را پیگیری
میکنیم .عباسزادهمشکینی گفت :آنگونه که از
شرایط برمیآید و در جلسات اخیر ازسوی مقامهای
مسئول نیز مورد تأکید قرار گرفت ،اگر بگوییم در
این مذاکرات صد در صد برد داشــتهایم ،منطقی
نیست؛ همچنانکه نمیتوان از عکس آن نیز سخن
گفت .شرایط بهگونهای است که امتیازات به نسبت
منطقی میان اعضای 4+1توزیع شدهاست.

دولت

مأموریتهای رئیسی به کابینه
درباره اربعین
رئیسجمهور در جلسه چهارشــنبه هیأت دولت با تأکید بر
ضرورت پیشبینی همه تمهیدات و زیرساختهای الزم برای
تســهیل حضور زائران اربعین ،از دستگاههای ذیربط خواست
با روحیه جهادی و استفاده از همه ظرفیت ستادهای مردمی
در این مسیر فعال باشند .براساس گزارش پایگاه اطالعرسانی
ریاستجمهوری ،سیدابراهیم رئیســی بر ضرورت استفاده از
ظرفیتهای مردمی در اجتماع عظیم مردمی اربعین تأکید کرد
و افزود :همه دستگاههای دولتی به وظایف خود در تسهیلگری
حضور مردم با همه توان عمل کنند و ستادهای مردمی را یاریگر
خود بدانند .رئیسی با تأکید بر ضرورت پیشبینی همه تمهیدات
الزم برای برگزاری هرچه باشــکوهتر آیین اربعین ،افزود :الزم
است همه دستگاهها بهصورت جهادی چه در بُعد رایزنیهای
دیپلماتیک با کشــور عراق و چه در تامین زیرســاختهای
الزم ،در زمینه تسهیل زیارت اربعین برای زائران فعال باشند.
رئیسجمهور همچنین به اســتانداریها ماموریــت داد تا با
حمایت از گروههای مردمی و جهادی در استانها ،از ظرفیت
عظیم این گروهها در برگزاری راهپیمایی اربعین بهره ببرند.

رفع بسیاری از ابهامها

رضایت مجلس
از گزارش مذاکرات

خبر

سازمان اطالعات سپاه:
همکاری با کلوزآپ ممنوع
است
ســازمان اطالعات ســپاه در اطالعیهای اعالم کرد:
به اطالع عموم هنرمندان باالخص مستندســازان
محترم میرساند که مؤسسه آموزشی کلوزآپ ،فعال
در حوزه مستند ،یک مؤسسه صهیونیستی بوده که
با حمایتهای مادی و معنوی رژیم اشغالگر اسرائیل
در حال فعالیت است .این مجموعه که پیش از این با
عنوان گرین هاوس فعالیت داشــته ،بهدلیل افشای
ماهیت حامیان پشت پرده و برای جلوگیری از ایجاد
حساسیت در کشورهای مسلمان ،موقعیت ثبتی خود
را از تلآویو به بروکســل منتقل کرده است .ازاینرو
هرگونه ارتباط و همکاری اتباع ایرانی با این مؤسسه
صهیونیستی ممنوع و طبق قوانین جمهوری اسالمی
ایران قابل پیگیری از طریق مراجع قضایی خواهد بود.

اظهارنظر نمایندگان پساز نشست غیرعلنی دیروز ،از رفع بسیاری از ابهامات و شبهات آنان حکایت دارد
در شرایطی که طرفهای حاضر و
بهویژه آمریکاییها در حال بررسی
برجام
پاســخ ایران به متن پیشــنهادی
اتحادیه اروپا هســتند ،تیمی از دولت متشــکل از
حسین امیرعبداللهیان وزیر امورخارجه ،علی باقری
مذاکرهکننده ارشــد ایران و محمد اسالمی رئیس
ســازمان انرژیاتمی بههمراه علی شمخانی دبیر
شــورایعالی امنیت ملی به بهارستان رفتند تا در
جلســه غیرعلنی ،نمایندگان را در جریان آخرین
تحوالت برجامــی قــرار دهنــد .اظهارنظرهای
نمایندگان مجلس پساز نشست غیرعلنی دیروز ،از
رضایت بهارستاننشینان از روند مذاکرات حکایت
دارد.
پاسخی به نقدهای نمایندگان

نایبرئیس کمیســیون امنیتملــی مجلس نیز
در گفتوگو با همشهری نشســت دیروز را در نوع

خود «کمنظیر» دانســت و تأکید کرد که براساس
گفتههای مســئوالن ،مذاکرات تمام شــده ،روند
توافق درحال انجام است و ایران نیز تصمیم سیاسی
خود را گرفته است؛ اکنون این آمریکاست که باید
تصمیم سیاسی خود را بگیرد .عباس مقتدایی افزود:
نکته مهم جلســههایی که در روزهای اخیر میان
نمایندگان و تیم مذاکرهکننده برگزار شــد ،تأکید
بر تأمین منافع ملت ایران در باالترین سطح است.
وی با بیان اینکه یکی از نقدهای مطرح در جلسه،
دسترسی نداشــتن نمایندگان به متن بود ،ادامه
داد :اکنون متن موردنظر در دســترس نمایندگان
قرار دارد؛ حتی برخی مفاد در جلســه مورد نقد و
بررسی قرار گرفت و پیشنهادهایی نیز ارائه شد .وی
همچنین با اشاره به اینکه مجلس سختگیرانه عمل
میکند ،گفت :باید یقین پیدا کنیم منافع ملت ایران
در باالترین سطح تأمین میشــود .هم موضوعات
راستیآزمایی و رفع تحریمها و هم دیگر موضوعات را

شفاف مطرح کردیم و تا زمانی که یقین نکنیم منافع
ما تأمین میشود ،پافشاریهای الزم را میکنیم.
توزیع منطقی امتیازات

یکی دیگــر از اعضــای کمیســیون امنیتملی
و سیاســتخارجی مجلــس نیــز در گفتوگو با
همشهری با بیان اینکه در شرایط کنونی ،مذاکره
نوعی جنگ بهحساب میآید ،گفت :درحالحاضر
این جنگ به مرحله «متن» رسیدهاست و نبرد روی
«کلمات» و «جمالت» ادامه دارد .محمود عباسزاده
مشکینی با بیان اینکه نظام سلطه بهدنبال تضعیف
جمهوریاسالمی اســت و باید مطمئن شویم که
از طریق مذاکره به مقصودشــان نخواهند رسید،
افزود :در نقطه مقابل ما هم باید بهدنبال مولفههای
تأمینکننده منافعملی خود در این مذاکرات باشیم.
وی با بیان اینکــه «حفظ ســاختار تحریمها» و
«محدود کــردن فعالیتهای هســتهای ایران» از

این عضو کمیسیون امنیتملی و سیاستخارجی
مجلس عنوان کرد :آنچه اکنون از اهمیت راهبردی
برخوردار است ،اینکه میزان موفقیت ما در مذاکرات
بیشاز هرچیز بســتگی به این موضــوع دارد که
در فضای گشایش نســبی پساز توافق ،چگونه از
تهای بهوجود آمده بهره بگیریم.
فرص 
عباسزادهمشکینی افزود :من اخیرا به روند مذاکرات
انتقادات جدی داشتم و گالیههایی را نیز نسبت به
تیم مذاکرهکننده مطرح کردم ،اما اکنون و پساز
توضیحات دیروز ،میتوانم بگویم از مباحث مطرح
شده رضایت نسبی دارم.
وی با بیان اینکه پساز جلسه دیروز تاحدود زیادی
شبهاتش نســبت به روند مذاکرات رفع شدهاست،
ادامه داد :یکی شــبهات من در این حوزه بیشتر به
مسائل شکلی بازمیگشت؛ اینکه مجلس باید کار
پارلمانی خــود را پیگیری و مطالبــات مردم را در
باالترین ســطح مطرح کند .نقد دیگر من هم این
بود که نقش مجلس در حوزه مذاکرات برجامی باید
پررنگتر باشد .اکنون میتوانم بگویم که شبهاتم تا
حدود زیادی رفع شدهاست.
 عباسزادهمشکینی با بیان اینکه تیم مذاکرهکننده
از نقدهای جدی مجلس اســتفاده میکند ،عنوان
کرد :معتقدم پاســخهای مســتدل باقریکنی در
نشست غیرعلنی مجلس ،بهویژه در حوزه تحریمها
و تسهیل شرایط سرمایهگذاری ،واکنشی منطقی به
نقدهای جدی مجلس در این حوزه بود که زمینهساز
رفع بسیاری از ابهامها شد.
وی همچنیــن در واکنش به برخــی اظهارنظرها
ازســوی نمایندگان که توافــق احتمالی نیازی به
تصویب مجلس ندارد ،اضافه کرد :براســاس قانون
اساســی ،هرگونه توافق بینالمللی الزامآور باید به
مجلس بیاید .با توجه به این موضوع ،توافق جدید
اگر نســبت به توافق سال2015شامل موضوعها و
بندهای جدیدی باشد ،باید در مجلس مطرح شود،
اما اگر در همان چارچوب قبلی باشد ،نیازی به این
موضوع نیست.

اعضای کابینه در پاستور مطرح کردند

تعیین تکلیف مسائل اساسی
در دومین سال کاری دولت

دولت سیزدهم در آغاز دومین سال
فعالیــت خود به تعییــن تکلیف
گزارش
مســائل مزمن و اساسی مذاکرات
احیای برجام ،پروژههای معوق ســفرهای استانی،
واردات و تنظیم بازار خودرو ،احیای دریاچه ارومیه،
تامین حقابه ایران از افغانستان و خودکفایی تولید
گندم نزدیک میشود .معاون اجرایی رئیسجمهور با
اشاره به پایان دور اول سفرهای استانی رئیسجمهور
به 31استان ظرف کمتر از یکسال درباره نتایج این
سفرها ،گفت :در یک ســال گذشته رئیسجمهور
۳۱سفراستانیو7سفرموضوعیبهشهرهایمختلف
کشورداشتندوماحصلاینسفرهابالغبر۹۰۰مصوبه
است که حدود 5هزار و 2پروژه و طرح عمرانی را که
عمدتا نیمهتمام هســتند دربرمیگیرد .به گزارش
همشهری ،صولت مرتضوی در پاسخ به اینکه چند
درصد از مصوبات استانی اجرایی شده است ،گفت:
مصوبات در بازه زمانی4ساله هستند و از حیث تامین
منابع از محل منابع عمومی در ســال ۱۴۰۰بالغ بر
۱۰۰درصد عملیاتی شده است .تقریبا برای هر سال
حدود ۴۰تا۴۵هزار میلیارد تومان باید تخصیص داده
شود و ما در سه چهار ماهه اول سال بالغ بر ۱۲هزار
میلیارد تومان تخصیص دادهایم که برنامهریزی برای
تخصیص بعدی هم هست تا به حد مطلوب برسیم .او
درباره اینکه سفرهای استانی در دور دوم از چه زمانی
آغاز میشــود ،تصریح کرد :تیمی در حوزه معاونت
اجرایی  ،سفرهای دور اول را ارزیابی میکنند و بعد از
آن برای دور دوم برنامهریزی انجام میشــود ،یک
تنفس کوتاهی شده است و با تامین منابع و پیگیری
مصوبات دور اول و رفع مشکالت ،سفرهای دور دوم با
نگاه به اجرای مصوبات و نظارت میدانی آغاز میشود.
به جز مصوبات استانی ،دستورات رئیسجمهور هم
که در جریان این ســفرها صادر شده است ،با قوت،
پیگیری میشود که عمده آنها حل و اجرا شده است.
ســایر اعضای هیأت دولت نیــز از تصمیمگیری
درخصوص مهمترین مســائل یک ســال نخست
فعالیت دولت خبر میدادند .جواد ساداتینژاد ،وزیر
جهادکشــاورزی با بیان اینکه امسال تولید گندم

از مرز 7میلیون تن گذشــت ،گفت :ما در سالهای
گذشته خودکفایی داشتیم اما این حرکت سینوسی
بود و ما بهدنبال پایداری این امر هستیم .به۹میلیون
تن گندم خبازی برای رسیدن به این خودکفایی نیاز
داریم .ســیدرضا فاطمیامین ،وزیر صنعت ،معدن
و تجارت نیز در رابطــه با آخرین وضعیت آییننامه
واردات خــودرو گفت :واردات خودرو نهایی شــده
و شــنبه هفته آینده خبر قطعی واردات آن اعالم
میشــود .او با بیان اینکه در طرح واردات خودرو،
خودروی دستدوم وارد نمیشود ،گفت :مدل واردات
خودرو به بازرگانان بستگی دارد .علیاکبر محرابیان،
وزیر نیرو با بیان اینکه بهدنبال تامین حقابه قانونی
کشور از ترکیه و افغانستان هستیم ،درباره آزادسازی
آب رودخانه هیرمند گفت :مانع بزرگی برای اجرای
این معاهده ایجاد شــده بود که آن ،سازه الحاقی به
بند کمالخان بود که باعث انحراف آب شده بود و در
توافق اخیر با هیأت حاکمه افغانستان ،قول دادند که
قطرهای آب به سمت گود زره که منطقهای لمیزرع
است ،جاری نشود.
انتقاد مخبر از پیمانکار تونل زاب

روز گذشته در جلسه کارگروه نجات دریاچه ارومیه
هم به موضوع بحران کمآبی این دریاچه پرداخته شد.
محمد مخبر ،معاون اول رئیسجمهور بر ضرورت
تأمین اعتبارات الزم طرحهای نیمهتمام با پیشرفت
فیزیکی باالی ۹۵درصــد در زمینه احیای دریاچه
ارومیه تأکید کرد و گفــت :وزارت نیرو باید ظرف
2هفته آینده یک آسیبشناسی جدی درخصوص
وضعیت اقدامات انجامشده و مصوبات ستاد احیای
دریاچه ارومیه در ســالهای گذشــته انجام دهد.
ی طرحهای
او با اشاره به اشــکاالت موجود در برخ 
ساختاری انتقال آب به دریاچه ارومیه ازجمله تونل
انتقال زاب ،تصریح کرد :باید مشخص شود که به چه
دلیل تکمیل و بهرهبرداری یکی از طرحهای انتقال
آب و ســاخت تونل بهرغم هزینههای انجام شده و
پیشــرفت باالی ۹۷درصدی با مشکل روبهرو شده
و امروز مجبور به ترمیم و ایمنساز 
ی آن هستیم.

سیاست همسایگی

شرط ایران برای به رسمیت
شناختن طالبان

کاظمیقمی :تــا زمانی که دولت مشــارکتی
در افغانستان شــکل نگیرد ،ایران دولتی را به
رسمیت نمیشناسد
حدود یکسال از خروج غیرمسئوالنه نیروهای آمریکایی از
افغانستان و رویکار آمدن طالبان در این کشور گذشت ،اما
جمهوریاسالمی با وجود درپیش گرفتن سیاست تعاملی با
حاکمان جدید افغانستان ،آنها را بهعنوان «دولت افغانستان»
مورد شناسایی قرار ندادهاســت؛ موضوعی که شرط تحقق
آن از سوی تهران تشــکیل دولتی «مشارکتی» و «فراگیر»
عنوان شد ه است.
بهگزارش همشهری ،از 5مهرماه 1375که نیروهای طالبان
برای نخستینبار وارد کابل شدند تاکنون که حدود یکسال
از تشکیل مجدد «امارت اسالمی» در افغانستان میگذرد،
روابط ایران با این گروه با فرازونشیبهای بسیاری همراه بوده
که بخش مهمی از آن تحتتأثیر حضور نیروهای فرامنطقهای
و بهویژه آمریکا در این کشور بود ه است.
با وجود این از 24مردادماه سالگذشته که نیروهای طالبان
وارد کابل شدند و «امارت اســامی» پ 
س از حدود 20سال
دوباره در این کشور احیا شد ،جمهوریاسالمی همواره تالش
کرده در راســتای منافع مردم افغانستان ،سیاستی تعاملی
را با حاکمان جدید این کشور در پیش بگیرد تا مسیر برای
تشکیل دولت ملی و فراگیر در افغانستان فراهم شود.
تعامل با حاکمان جدید افغانستان

مبارزه با قاچاق موادمخدر ،مقابله با گســترش تروریســم،
ساماندهی وضعیت مهاجران ،وضعیت حقابه ایران از هیرمند
و مسائل مرزی ازجمله موضوعهایی بودهاست که مقامهای
جمهوریاســامی در یکسال گذشــته تالش کردهاند با
برقراری تعامل با مقامهای امارت اسالمی ،برای حلوفصل
مناسب آنها چارهجویی کنند؛ رویکردی که بهنظر میرسد با
موفقیتهایی نیز همراه بودهاست.
براین اساس ،جمهوریاســامی از طریق سفارت ایران در
کابل و همچنین اعزام گروههای دیپلماتیک تالش کردهاست
مسیر تعاملی مؤثری با حاکمان جدید افغانستان بیابد و در
این چارچوب هم بود که در آخرین روزهای دیماه ســال
گذشته ،هیأت سیاسی  -اقتصادی طالبان ،متشکل از 26نفر
و به سرپرستی امیرخان متقی ،سرپرست وزارت امورخارجه
افغانســتان به تهران آمدند تا در دیدار بــا مقامهای ایران،
ازجمله وزیر امورخارجه ،پیرامون همکاریهای دوجانبه در
حوزههایی ازجمله تجارت ،اقتصاد ،امنیت و حملونقل بحث
و گفتوگو کنند.
گسترش همکاریهای دوجانبه

عالوهبــر اینها ،مســائل امنیتــی در افغانســتان ازجمله
موضوعهایی است که با حساسیت ویژهای ازسوی مسئوالن
ایران پیگیری میشــود .با توجه به اهمیت این موضوع هم
بود که حسن کاظمیقمی ،دســتیار رئیسجمهور در امور
افغانستان در سفر اخیر خود به کابل ،در گفتوگو با مقامهای
امارت اسالمی ،خواستار گسترش همکاریهای دوجانبه در
زمینه مبارزه با داعش شد؛ موضوعی که ازسوی طرف مقابل
نیز مورد تأکید قرار گرفت .کاظمیقمی در نشســتخبری
دیروز خود که بهمناسبت یکسالگی خروج نیروهای آمریکا
از افغانستان برگزار شــد ،با بیان اینکه جمهوری اسالمی،
سیاست تعاملی را با طالبان بر پایه حمایت از مردم افغانستان
دنبال کردهاست ،تأکید کرد تا زمانی که دولت مشارکتی و
فراگیری در این کشور شکل نگیرد ،ایران دولتی را به رسمیت
نمیشناسد .کاظمیقمی در این نشست با اشاره به گذشت
حدود یک سال از «فرار طراحی شده آمریکا از افغانستان»،
گفت که واشنگتن بهطورقطع در افغانستان شکست خورد،
اما این فرار بهمعنای «دورایســتایی» اســت و این کشور
اهداف خود را در افغانســتان دنبال میکند؛ «نظامیان آنها
خارج شدند ،اما سرویس جاسوسی و خرابکارانه کاخ سفید
همچنان وجود دارد ».وی با تأکید بر اینکه جمهوریاسالمی
با طالبان تعامل کرده ،اما آنها را به رسمیت نشناختهاست،
موضوع حقابه ،امنیت مرزها ،مبارزه با موادمخدر و تروریسم
را ازجمله مالحظات جمهوری اسالمی در تعامل با طالبان
دانســت؛ موضوعهایی که بهگفته کاظمیقمــی با توجه
به سیاستهای درپیش گرفته شــده ازسوی ایران ،بخش
قابلتوجهی از اهداف مدنظر است.

عبور از تله درگیری با طالبان

نماینده ویــژه رئیسجمهور در امور افغانســتان در
نشستخبری دیروز خود با بیان اینکه سیاست تعامل
با طالبان با رعایت مالحظات اســت ،گفت :جمهوری
اســامی پس از روی کار آمدن طالبان ،تالش کرد از
باتالق طرحی که آمریکا درنظر داشــت ،عبور کند.
آمریکا بهدنبال این بود که ایــران را وارد درگیری با
طالبان کند ،امــا ایران از این تله عبور کرد و مســیر
همکاری فزاینــده را ادامه داد .حســن کاظمیقمی
افزود :موضوع دیگری که ایران با آن درگیر اســت،
ایجاد درگیریها و جنگهای داخل افغانستان ازسوی
آمریکا و متحدان آن اســت .کاخ سفید در یک حالت
«دورایستایی» ســعی میکند افعانستان را بیثبات
کند .آنها ۲۰سال در این کشور هزینه نکردند که امروز
فضای سرمایهگذاری را به چین ،روسیه و ایران واگذار
کنند .وی همچنین با بیان اینکه پو لهای بلوکه شده
افغانستان ،شرایط اقتصادی مردم این کشور را سخت
کرده است ،ادامه داد :ایران در این فضا تالش میکند،
تعامالت تجاری و اقتصادی را افزایش دهد .کاظمیقمی
همچنین با بیان اینکه آمریکا از میان برخی قومیتها،
یارگیری جدیدی کردهاست ،ادامه داد :آمریکاییها با
حمایت از این گروهها ،تفرقه ایجاد میکنند و به اسم
مقاومت ،بهدنبال آشوب هستند و این تعبیر از سخنان
من که مقاومت آمریکایی اســت ،تحلیل اشــتباهی
محسوب میشود .نماینده ویژه رئیسجمهور در امور
افغانستان با بیان اینکه بعد از آغاز حکمرانی طالبان،
نخســتین اقدام ایران برای ایجــاد حکومت فراگیر،
برگزاری نشست طالبان با گروههای مقاومت بود ،عنوان
کرد :ما از طرفین دعــوت کردیم و هیچکس نمیتواند
بگوید گروههای مقاومت در افغانســتان ،آمریکایی
هستند .آمریکا با سوءاســتفاده از مقاومت ،بهدنبال
ایجاد درگیری داخلی است.

پنجشنبه  27مرداد 1401
شماره 8569

ایمنسازی

نقلقولخبر

پلمب پاساژ آزاد

مسعود درستی
مدیرعامل شرکت متروی تهران
در نخستین شنبه از شنبههای «امید
و افتخــار» کــه بــه افتتــاح پروژههــای
آمــاده بهرهبــرداری اختصــاص دارد،
بزرگترین پایانه زیرزمینــی قطارهای
شــهری در کشــور ،پــس از گذشــت
۱۴سال از زمان شروع عملیات اجرایی
آن ،رسما افتتاح خواهد شد.

در راستای ایمنسازی و نوسازی ساختمانهای پرخطر
شهر تهران فعالیت یک مرکز تجاری متوقف شد

همه شهرداران کالنشهرها دور یک میز

یکصدوسیزدهمین نشست مجمع
شهرداران کالنشهرهای ایران به
گزارش
میزبانی شهرداری تهران در خیابان
بهشت برگزار شــد و شــهردار پایتخت گفت که
امیدواریم دستبهدست هم دهیم و گامهای بلندی
در راســتای خدمت به مردم و پیشرفت و آبادانی
کشــور برداریم .در پایان این نشست هم از سایت
مجمع شهرداران کالنشهرهای ایران رونمایی شد.
به گزارش همشهری ،ارائه گزارش از فعالیت ۸ماهه
مجمع ،هماهنگی ستادهای اربعین شهرداریهای
کالنشهرها و بررسی و هماهنگی درخصوص مسائل
و مشکالت شهرداریهای کشــور ،ازجمله موارد
مطرح شده در نشســت دیروز مجمع شهرداران
کالنشــهرهای ایران بود که حدود 20کالنشــهر
ازجمله اصفهان ،تبریز ،اهواز ،کرمان ،اردبیل و ...در

آن شرکت کرده بودند .رئیس شورای شهر تهران که
مهمان ویژه این نشست بود با بیان اینکه امیدواریم
این نشست نتایج مثبت و خوبی داشته باشد ،گفت:
«همه شــهرها مشکل دارند و شــرایط اقتصادی
که متأســفانه بهوجود آمده باعث شده که دولت و
شهرداریها ،بهویژه شــهرداری تهران از زیر صفر
شروع کنند؛ چرا که بدهیهای فراوان باعث شد که
ما هنوز نتوانی م خودمان را به صفر برسانیم ».مهدی
چمران به مراسم پیادهروی اربعین هم اشاره و تأکید
کرد« :اربعین نعمتی است که شهرداری تهران برای
کمک به این مراسم پیشقدم شده است و شهرداری
سایر کالنشهرها هم به میدان آمدهاند .همچنین
ارتباط خوبی بین 2ملت ایران و عراق برقرار شده و
این دو ملت در کنار هم یک امت را تشکیل دادهاند».
در ادامه شهردار تهران هم با اشاره به اینکه مجمع

ترافیک و توسعه حملونقل عمومی؛ اولویت شهرداری تهران
مکث

شهردار تهران در حاشیه نشست مجمع شهرداران کالنشهرهای ایران به پرسش خبرنگاران
پاسخ داد .علیرضا زاکانی درباره برگزاری نمایشگاه بینالمللی و ایجاد ترافیک و قفلشدن شهر
تهران ،گفت « :از قبل مصوبهای وجود دارد که نمایشگاه بینالمللی باید به شهر آفتاب منتقل
شود؛ در سالهای اخیر شهر آفتاب بهدلیل کرونا غیرفعال بود اما در ماههای اخیر آن را فعال
کردهایم و امسال پیشبینیشده که حدود ۴۷نمایشگاه در آن برگزار شود که البته چند مورد
آن دایر شده است .این گره ترافیکی تا وقتی که نمایشگاه بینالمللی ظرفیتهای پیرامونی
خود را توسعه ندهد ،که البته قابل توسعهدادن نیست (مشکالتی برای پارکینگ و حملونقل
آن وجود دارد) ،ادامه خواهد داشت».
توسعه و تقویت حملونقل عمومی هم موضوع دیگری بود که از شهردار تهران سوال شد و او
هم گفت« :تا وقتی که حملونقل عمومی تقویت نشود و مردم از وسایل شخصی خود استفاده
کنند ،همچنان با معضل ترافیک مواجه هســتیم؛ بنابراین وظیفه خود میدانیم تا با تقویت
حملونقل عمومی گامی برای حل معضل ترافیک برداریم و ازاینرو اضافهکردن 3350دستگاه
اتوبوس به 2200اتوبوس فعال و افتتاح 12ایستگاه مترو را برای امسال هدفگذاری کردهایم».

محل بررسی موضوعات اساسی کالنشهرهاست،
گفت۴۳« :سال پیش که انقالب به پیروزی رسید
ترکیب جمعیتی در کشــور تا امروز تفاوت جدی
پیدا کرده و امروز حدود ۷۵درصد جمعیت کشور
در شهرها زندگی میکنند و کالنشهرها هم بیش از
80تا 85درصد جمعیت دارند و این اهمیت و نقش
بیبدیل شهرداریها و شوراها را بیشتر میکند».
علیرضــا زاکانی که ریاســت مجمع شــهرداران
کالنشــهرهای ایران را برعهــده دارد درخصوص
امضای تفاهم خواهرخواندگــی تهران و کربال هم
عنوان کرد« :تهران و ســایر شــهرها طبق قاعده
خاصی با کالنشهرهای دیگر تفاهم خواهرخواندگی
خواهند داشت و ما بر همین اساس با استاندار کربال
تفاهمنامهای را امضا کردیم و مســیری که بعد از
این تفاهمنامه دنبال میشــود تشکیل گروههای
مشترک و کمکگرفتن و کمکدادن برای رونق و
آبادانی تهران و کربالست».
استیضاح شهرداران باعث تعجب است

معاون وزیر کشــور هم که در این نشست حضور
داشــت به عزل شــهرداران اشــاره کرد و گفت:
«استیضاح شهرداران بسیار جای تعجب دارد .وقتی
یک شهردار با  ۱۳رأی موافق انتخاب شده و با همان
 ۱۳رأی نیز استیضاح میشود ،قطعاً موضوع نیاز به
آسیبشناسی دارد ».مهدی جمالینژاد به اقداماتی
که وزارت کشور در حوزه مدیریت شهری انجام داده
است هم اشاره و عنوان کرد« :کارهای انجام شده در
این دوره توسط وزارت کشور بیسابقه بوده و در این
شــرایط بد اقتصادی اگر همت موجود نبود کارها

پیش نمیرفت ».او درباره مراسم اربعین هم گفت
پیشبینی میشود حدود 5میلیون نفر در مراسم
اربعین شرکت کنند که تاکنون حدود یکمیلیون
و ۶۰۰هزار نفر برای حضور در این مراسم ثبتنام
کردهاند .جمالینژاد در پایان سخنانش تأکید کرد:
«گرمای هوا در مراسم اربعین زیاد خواهد بود و همه
باید در این حوزه مسئولیت خود را انجام دهیم».

اربعین

اعزام  ۵۰۰دستگاه اتوبوس
برای جابهجایی زائران

پیگیری مطالبات شهرداریها

در ادامه دبیرکل مجمع شهرداران کالنشهرهای
ایــران گزارشــی از فعالیتهــای ۸ماهه مجمع
ارائه داد و گفت در راســتای پیگیــری مطالبات
شــهرداریها از دولت و محل جرائم پلیس راهور
اقدامات مهمی انجام شــده که براســاس آخرین
توافقات صورتگرفته قرار اســت بخش زیادی از
این مطالبات از طریــق تهاتر نفت و امالک وصول
شــود .بهگفته احســان متولیان یکپارچهسازی
ســامانه پرداخــت الکترونیک ،تهیــه آییننامه
درآمدهای پایدار شــهری ،آسیبشناسی مربوط
به حــوزه حملونقل عمومی ،مشــارکت با مرکز
پژوهشهــای مجلس و ســازمان شــهرداریها
درخصوص تدوین قانون جامع مدیریت شــهری،
مستندنگاری تجربههای موفق و ناموفق شهری و...
از مهمترین موضوعات بررسی شده در کمیسیونها
و کمیتههای تخصصی مجمع هستند .او در پایان
با اشاره به موضوع حملونقل عمومی عنوان کرد:
«وزارت کشور قول داده است درصورت همکاری
شهرداریها۸۰ ،درصد هزینه اتوبوسها را تقبل
کند».

معاون حملونقل و ترافیک شــهردار تهران در
آیین افتتــاح و راهاندازی ایســتگاه زائران کربال
(عمود صفــر) از اعزام  ۵۰۰دســتگاه اتوبوس از
تهران برای جابهجایی زائــران از مرزها خبر داد
و گفــت« :اتوبوسهای اعزامی از دســتگاههای
فعال در ناوگان حملونقل پایتخت نیستند و از
اتوبوسهایی که در اختیار ســرویس شرکتها
و بخش خصوصی قرار دارند ،اســتفاده میشود
و فقط مدیریت آنها بهعهده شهرداری است».
به گزارش همشــهری ،شــهرداری همهســاله
با فرارســیدن اربعیــن در حوزههــای مختلف
خدماترسانی میکند .ســیدمجتبی شفیعی با
بیان این مطلب عنوان کــرد« :اقدامات در حوزه
حملونقل از مدتها پیش آغاز شده و مهمترین
کار ،ایجاد سرپناه برای اســتراحت مسافران در
ایستگاه معروف به عمود صفر بود ».بهگفته او در
راستای مدیریت ســفر برای ورود زائران به خاک
ت گرفته و اتوبوسها
عراق پیشبینیهای الزم صور 
زائران را تا نقطه مشخص جابهجا خواهند کرد .در
ادامه مهدی وحدت کار ،مدیرعامل سازمان پایانهها
و پارکسوارهای شــهرداری تهران با بیان اینکه
ایستگاه زائران با ســازه مناسب و ساختار ایرانی-
اســامی طراحی شده اســت ،گفت« :هماکنون
روزانه  ۱۷تا  ۲۰سرویس به سمت عتبات حرکت
میکند و پیشبینی میشــود تعداد سرویسها
روزانه به  ۶۵۰مورد برسد».

کشمکش میان 2نمایشگاه

خبر

مراسم رونمایی
از سردیس حبیب سپاه

فرمانده جنگهای نهضتی

در ادامه مراسم فرمانده سپاه محمد رسولاهلل هم با بیان اینکه
سردار حسین همدانی برترین فرمانده جنگهای نهضتی دنیا
بود ،گفت که کینه فتنهگران نسبت به شهید همدانی موجب
رسوایی آنها شد و نشان داد آنها در مسیر رژیم صهیونیستی قرار
دارند .سردار حسن حسنزاده نصب سردیس شهید همدانی را
مصداق «فعالیت بهموقع و انقالبی» مــورد تأکید رهبر معظم
انقالب دانست و عنوان کرد« :به نمایندگی از سپاه تهران بزرگ،
بسیج تهران و سپاه پاسداران انقالب اسالمی و خانواده شهید
همدانی از این اقدام سازمان زیباســازی شهر تهران که با نگاه
انقالبی شکلگرفته است ،تشکر میکنم چراکه در حقیقت یک
اقدام انقالبی و بهموقع بود ».او در تشریح اهمیت نصب نمادها و
المانهای فرهنگی ازجمله سردیس شهید همدانی ،تأکید کرد:
«باید با این نمادها برجستگیهای ملت و قهرمانان آن را دوباره
معرفی کنیم .چراکه تهران بهخاطر شهدایش یک شهر مقدس
است که باید به آن افتخار کنیم».

مدیرعامل مجموعه شهر آفتاب :وقتی نمایشگاهها به شهر آفتاب نیایند ،سرمایهگذاری در توسعه این پروژه برای بخش خصوصی جذاب نخواهد بود
گزارش2

محمد سرابی
روزنامهنگار

با وجود اینکه نمایشگاههای پرمخاطب در مجموعه نمایشگاهی
سئول باعث ایجاد ترافیک در بخش بزرگی از شهر میشود ،شرکت
نمایشــگاههای بینالمللی و وزارت صمت اصرار بر ادامه برگزاری
این نمایشــگاهها دارند .درحالیکه شورای شهر ،انتقال نمایشگاه
بینالمللی به شــهر آفتاب را در آذر ســال پیــش تصویب کرد،
کشمکش بین شهر آفتاب و سئول منجر به تخریب 2طرف و باعث
زیان صنعت نمایشگاهی کشور شده اســت .عباس تقدسینژاد ،
مدیرعامل مجموعه شهر آفتاب ،در نشست خبری که در شهرآفتاب
برگزار شد ،از نکاتی پرده برداشت که پیش از این در رسانهها اعالم
نشده بود .بخشی از آنها را میخوانید:
ما با مجری «نمایشگاه صنعت ساختمان» قرارداد بسته بودیم،
ولی فشارهایی باعث شد که مجری ،قرارداد را با ما لغو و نمایشگاه را
در سئول برگزار کرد .اردیبهشت امسال هم برای «بیستوهفتمین
نمایشگاه کاشی و سرامیک» با انجمن صنفی تولیدکنندگان کاشی
و سرامیک کشور قرارداد بستیم که در سالهای گذشته این کار را
انجام داده بود ،اما با مکاتبات وزارت صمت مواجه شدیم که اجازه
ندارید این نمایشگاه را برگزار کنید .از طرف دیگر تالش کردند که
شرکتی را در مقابل انجمن قرار دهند تا مجری نمایشگاه باشد .االن
2نمایشگاه کاشی و سرامیک با نام یکسان ،یکی در شهر آفتاب در
مهرماه و یکی در سئول در دیماه اعالم شده است .در «نمایشگاه
خودرو» از وزیر محترم صمت دعوت کردیم ،ولی ایشــان بازدید
نکردند .حاال متوجه شــدیم که اوایل شهریور در سئول نمایشگاه
«تحول صنعت خودرو» برگزار میشود .اگر تعاملی بین شهرداری
و وزارت صمت اتفاق نیفتد این کشمکش ادامه خواهد داشت.
از دوســتان وزارت صمت و همینطور شــرکت نمایشگاههای
بینالمللی هم برای همکاری در توسعه شهرآفتاب دعوت میکنیم
تا سهمی در آن داشته باشند .مجموعه شهر آفتاب برای برگزاری
نمایشگاه پرمخاطب ساخته شده است و کاربرد دیگری ندارد ،اما
مجموعه سئول با توجه به موقعیت آن میتواند کاربردهای دیگری
هم پیدا کند« .شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی جمهوری
اسالمی ایران» در سئول مستقر است و فقط برای همان مجموعه
تصمیم میگیرد .ویژگی شهر آفتاب این است که زمین زیادی در
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عکس :همشهری /امیر پناهپور

دیروز با حضور اعضای شــورای شهر تهران ،مدیرعامل سازمان
زیباسازی شهر تهران و فرمانده ســپاه محمد رسولاهلل مراسم
رونمایی از سردیس سردار شهید حســین همدانی معروف به
حبیب سپاه در منطقه(22بزرگراه شهید همدانی) برگزار شد.
به گزارش همشهری ،این سردیس بیش از یکمتر ارتفاع دارد
و از جنس فایبرگالس ساخته شده است .آنطور که مدیرعامل
سازمان زیباسازی شهر تهران در مراسم گفته یکی از رویکردهای
اصلی سازمان هویتبخشی به ســیما و منظر شهری پایتخت
است و یکی از نکاتی که در این حوزه مورد توجه قرار میگیرد،
نامگذاری شریانهای اصلی شهر به نام شهداست .بهگفته رضا
ی نصب سردیس ســردار همدانی هم در راستای تکریم
صیاد 
مقام شهدا و هویتبخشی به محور بزرگراهی که به نام این سردار
ت گرفته است .او همچنین
شهید سرافزار نامگذاری شده ،صور 
عنوان کرد« :اهانت به شهدا ازجمله شهید همدانی باعث میشود
تا ما در معرفی این شهدا و خدمات و از خودگذشتگی آنها به مردم
مصرتر باشیم».

پوریا علیمردانی
مدیرعامل شركت كنترل ترافیك
تفاهــم نامــه همــکاری شــركت كنترل
ترافیك تهران با معاونت حمل و نقل و
ترافیك شهرداری اصفهان امضاء شد.
در طول مدت همــكاری ،ضمن اجرای
مطالعات مورد نیاز برای طراحی و اجرای
سیستم های حمل و نقل هوشمند ،در
زمینــه نظــارت و مدیریت بهره بــرداری
سیســتمهای هوشــمند در ایــن شــهر
مشاوره داده خواهد شد.

یکصدو سیزدهمین نشست مجمع شهرداران کالنشهرهای ایران به میزبانی شهرداری تهران در خیابان بهشت برگزار شد

برخالف مصوبه شورای شهر و با اصرار وزارت صمت ،نمایشگاههای پرمخاطب همچنان در مجاورت بزرگراه چمران برگزار میشود
در بزرگراه شهید سردار حسین همدانی برگزار شد

احمد علوی
عضو شورای شهر تهران
خانــه ابتهــاج ســال ۱۳۸۷بهعنــوان
یکــی از آثار ملــی ایران به ثبــت میراث
فرهنگــی رســیده اســت .ایــن خانــه را
در سالهای گذشــته کارخانه سیمان
ک کرده و تغییر کاربری داده است
تمل 
و خودشــان قصــد نگهــداری دارند ،به
همین جهــت نیازی به تملک از ســوی
شهرداری تهران نیست.

عکس :همشهری /رضا نوراله

پاساژ آزاد بهعنوان یکی از 129ساختمان ناایمن شهر تهران پلمب
شــد .بعد از ضرباالجل وزیر کشور به شــهرداریها درخصوص
سازههای ناپایدار ،شهرداری تهران ســتاد ایمنی تشکیل داد تا
ســاختمانهای ناایمن و گودهای پرخطر را شناســایی کند .به
گزارش همشهری ،بعد از شناسایی سازههای ناایمن ،شهرداری
تهران فعالیت جدیتری در این خصوص انجــام داد .البته بحث
ناایمن بودن پاساژ آزاد از 6سال پیش مطرح شد ،ولی اقدامات الزم
برای رفع مشکالت این ساختمان صورت نگرفت؛ طوری که در روز
گذشته شهردار تهران در حاشیه مجمع شهرداران کالنشهرهای
ایران بدون اشاره به نام ســاختمان آزاد گفت« :میراثی را در همه
کالنشــهرها داریم که نقاط مثبت و منفی دارد .یکی از این نقاط
دارای مشکل ،ساختمانهای سست و ناایمن یا گودهای پرخطر
است؛ بر همین اساس ستاد ایمنی را در شهرداری تشکیل دادیم و
آن را تبدیل به یک پروژهای کردیم که این ساختمانها و گودها را
شناسایی و کار را با جدیت دنبال کنیم ».علیرضا زاکانی اضافه کرد:
«در بخشی از این موارد ،شناساییها منجر به یکسری عملیات
اجرایی شــده و در این راستا یکی از ساختمانهای پرخطر تهران
را پلمب و تخلیه کردیم .همچنین از حدود 2ماه پیش ایمنسازی
گود برج میالد که سالها رها شده بود را با جبران منابع آغاز کردیم؛
بنابراین امسال بخش زیادی از این اقدامات را خواهیم داشت تا شهر
از این تهدیدات رنج نبرد».
پاساژ آزاد قدمتی60ساله و در خیابان ولیعصر و تقاطع جمهوری در
منطقه11قرار دارد100.کسبه در این ساختمان فعالیت میکردند
بهگفته شهردار منطقه  ،11در کشور ما آییننامههای مرجع که
طراحی ساختمانها براساس آنها انجام شده مربوط به  ۳۰تا ۴۰
سال اخیر هستند؛ لذا وضعیتی که این ساختمان دارد با هیچکدام
از آییننامههای سازمان نظام مهندسی مطابقت ندارد« :فرسودگی
ساختمان آزاد نیز مزید بر علت شده و حتی اگر اتفاق ویژهای نیز
نیفتد ،ساختمان بهاصطالح خسته است و باید تخریب و نوسازی
شود .مالک ساختمان نیز به دالیلی در طبقه -۱و -۲فضایی را خالی
کرده و تعدادی مغازه در آن ایجاد شــده است .این موضوع سبب
ناپایداری آن از لحاظ مهندسی شده است ».سیدمحمد موسوی به
ایسنا گفت« :مالک این ساختمان نیز در ایران حضور ندارد و وکالی
وی این موضوع را پیگیری میکنند و این یکی از دالیل کندی روند
ی است .ما در شهرداری معتقدیم باید براساس مقررات
مقاومساز 
سازمان نظام مهندســی هر اقدامی که الزم است نظیر تخریب یا
ی انجام شود ».او اضافه کرد« :اگر تخریب الزم باشد باید
مقاومساز 
پرونده تشکیل شود و درخواست تخریب داده شود .ما نیز برای این
کار تسهیالتی درنظر میگیریم .کارشناسان سازمان نظام مهندسی
و شهرداری معتقدند که ساختمان آزاد ایمن نیست و ما بر همین
اساس تصمیم گرفتیم آن را در گام اول پلمب کنیم».
بهگفته شهردار منطقه  ،۱۱جلســات متعددی با مالک ،کسبه و
معاون دادستان برگزار شد و نتیجه این شد که باید در ساختمان
آزاد رفع خطر انجام شود و این موضوع در شورای تأمین هم مطرح
شد« :همه دستگاهها ازجمله نیروی انتظامی و حتی دستگاههای
امنیتی با همکاری شهرداری و آتشنشانی باید دست بهدست هم
دهند تا این موضوع مدیریت شود».
همچنین علیرضا زاکانی ،شــهردار تهران درباره ساختمانهای
ناایمنشهر تهرانگفت«:دربحث ساختمانهایناایمن ساختمانی
داشتیم در مرکز شهر که قبال یک طبقه آن تخریب شده بود ،اما
مجوز گرفته بودند که 2طبقه دیگر بسازند؛ با کار جدی و پیگیری،
این مسئله لغو شد و مسیری که جنبه ایمنی شهر و شهروندان را
تأمین میکند ،تصویب و تثبیت شد .این مسئله برای ساختمانها
کار یکشبهای نیست و در این ستاد این اقدامات را دنبال میکنیم».
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اختیار دارد و به نقاط مهمی مانند فرودگاهها ،مترو ،بزرگراهها و...
دسترسی دارد .راه آن از شمال شهر زیاد است ،ولی به بسیاری از
دیگر نقاط شهر نزدیک و بدون ترافیک است .ویژگی دیگر این است
که درآمد فعالیتهای شهر آفتاب براســاس رویکرد خزانه واحد،
بهحساب شهرداری واریز میشود و برای شهر خرج خواهد شد.
از اردیبهشت امسال دسترســیها را برای خودروهای سواری
مناسبسازی و تابلوهای الزم را نصب کردیم .در 4روز نمایشگاه
خودرو که همزمان با وقوع ســیل در تهران برگزار شد ،مجموعا
200هزار بازدیدکننده داشــتیم که روز آخر بــه حدود 60هزار
بازدیدکننده و 20هزار خودرو رسیده بود.
تفاهمنامهای برای ایجاد بندرخشــک در فضای 200هکتاری
مجاور شهر آفتاب امضا شده است .مدیا ســنتر ،دهکده سالمت،
نیروگاه خورشیدی ،موزه دائمی هوایی ،هتل ،شهربازی سرپوشیده،
سردخانه و بازار صنعت برق هم بخشهای دیگری است که در این
محدوده قابل اجراست .وقتی یکبار نمایشگاه گل و گیاه در فضای
20هزار مترمربعی اجرا شود متوجه میشویم که امکان دائمی کردن
آن و خدماترسانی به فرودگاه و بهشت زهرا وجود دارد.

نخستین برونسپاری ما تکمیل سالنهای نمایشگاهی خواهد
بود .مجموعا 120هزار مترمربع ســالن باید داشــته باشیم .االن
25هزار مترمربع ســاخته شــده و 15هزار مترمربع هم مساحت
سالنهای جانبی است70 .هزار متر نیز ساختمان تجارت جهانی
دارد که توسط بخش خصوصی ساخته شده و به 85درصد پیشرفت
رسیده ،اما ســرمایهگذار مصالح موردنیاز را خریده و تعهد دارد تا
بهمن آن را افتتاح کند .اگر این بخش اضافه شود فضای مورد نیاز
برای برگزاری نمایشگاه کتاب را داریم.
حدود 10نمایشگاه برای 6ماه اول امسال و حدود 30نمایشگاه
برای نیمه دوم امســال برنامهریــزی کردهایــم و تنها مجموعه
نمایشگاهی کشور هستیم که برای سال 1402هم برنامه داریم.
2نمایشگاه با عنوان دانشبنیان داریم و در دیگر نمایشگاهها هم
شرکتهای دانشبنیان در اولویت قرار دارند ،اما باید توجه کرد که
اگر دانشبنیان بودن در راستای اشتغالآفرینی نباشد در انتهای
سال دستاورد چشمگیری نخواهد داشت و به هدف خود نمیرسد.
3بخش صنعت ،شرکتهای دانشبنیان و نمایشگاه باید در این کار
با یکدیگر همکاری کنند.

۹۸

تقاطع

نظافــت و شستوشــوی فیلترهــای
تهویــه واگنهــای 2طبقــه خــط ۵بــا
همکاری و حمایــت فرماندهی گردان
چهارم بیتالمقدس(مترو) شهرداری
تهران انجام شد .بهبود وضعیت تهویه
ناوگان خط ۵و همچنین حفظ سالمت
و تکریم حقوق مسافران متروی تهران
یکــی از اولویتهــای کاری شــرکت
بهرهبــرداری متــروی تهران اســت و در
همین راســتا نظافت و شستوشــوی
فیلترهای تهویه ۱۴رام قطار در یک روز
انجام شده است.

محمدصــادق خیرخــواه ،مدیرعامــل
سازمان مشــاور فنی و مهندسی شهر
تهران در نشست شهرداریهای تهران
و اهــواز گفت« :احصای کاســتیهای
موجــود در شــبکه بزرگراهــی پایتخت
و مطالعــات و طراحیهــای صــورت
گرفتــه بهمنظــور تکمیــل گردشهای
ترافیکــی ۹۸تقاطــع غیرهمســطح
شهر تهران بهعنوان یکی از مهمترین
دســتاوردهای مطالعاتــی در حــوزه
عمران شهری است .این مطالعات که
تأثیری مستقیم بر کاهش تردد اضافی
شهروندان در سفرهای درونشهری،
کاهــش میــزان مصــرف ســوخت و
آلودگــی هــوا و ...دارد ،میتوانــد بــه
الگویــی بــرای برنامــه توســعه ســایر
کالنشهرهای کشور تبدیل شود».
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چهره روز

خودرو

فعالسازی دیپلماسی آب

وعده خودروی ارزان
برای سال آینده

برای عالج بحرانهای خشکسالی ،تنش
آبی و خشــکیدگی دریاچهها و تاالبها،
چارهای جز فعالسازی دیپلماسی آب در
کنار اصالح مدیریت توزیع و مصرف منابع
آبی در کشور وجود ندارد .در شرق کشور ،سیستان و بلوچستان
تشنه حقابهای است که باید از افغانستان برسد و در شمال غرب
کشور ،احیای دریاچه ارومیه در دستور کار قرار دارد.
علیاکبــر محرابیان ،وزیر نیــرو در مورد حقابــه بینالمللی
کشــور خبرهای خوبی دارد ،او میگوید :هم در سیســتان و
بلوچســتان برای حقابه هیرمند و هم در غرب کشــور درباره
ترکیه ،رایزنیهایی در دستور کار دولت است که حقابه قانونی
کشور تأمین شود .از نظر حقوقی با افغانستان معاهده 1351را
داریم و دنبال آن هستیم که مطابق با آن رفتار شود .مانع بزرگی
برای اجرای این معاهده ایجاد شــده بود؛ سازه الحاقی به بند
کمالخان باعث انحراف آب شده بود که در توافق اخیر با هیأت
حاکمه افغانســتان قول دادند که قطرهای آب به سمت «گود
زره» که منطقهای لمیزرع است جاری نشود.
درباره تاالبها هم مهمترین موضوعی که دنبال میکنیم این
است که حقابه تاالبها طبق سند آب پویا برایشان تأمین شود،
البته برخی از نقاط کشور بهخاطر خشکسالیها ممکن است
امکان تأمین آب مانند شرایط نرمال فراهم نباشد ،اما حقابهها را
متناسب با سهم محیطزیست و این تاالبها رهاسازی میکنیم.
محرابیان درباره وضع دریاچه ارومیه نیز روند تغییرات بارندگی
و همچنین تغییرات سطح زیرکشت اراضی آبی این حوضه آبریز
را عوامل مؤثر در تراز آبی دریاچه ارومیه میداند و سیاستهای
احیا را به مدیریت مصارف منوط میکند.

نقدخبر

هزینهتراشی بیدلیل
خبر :طبق اعــام محمدهــادی زاهدیوفا،
سرپرســت وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعی،
قرار بود مصوبه اصالح شــده دولت در مورد حقوق
بازنشســتگان تأمین اجتماعی ،دیروز ،چهارشنبه
اعالم عمومی شود؛ اما خبرها حاکی از این است که
زاهدی وفا برای حضور در نشست انتخاباتی کانون
عالی بازنشســتگان بندر انزلی و اعالم این مصوبه
برنامهریزی کرده بود که عم ً
ال با منتفی شدن حضور
او و همچنین برگزار نشدن نشست بهدلیل اعتراض
بازنشستگان ،رونمایی از مصوبه نیز به تعويق افتاد.
نقد5 :ماه از ســال میگــذرد و دولت بهدنبال
راهی اســت تا براي تأمین معیشت حقوقبگیران
دولتی ،افزایــش 10درصدی حقــوق کارکنان و
بازنشستگان خود را با یک افزایش جدید اصالح کند.
در همین بازه زمانی ،بازنشستگان و وظیفهبگیران
تأمین اجتماعی ضمن اعتــراض به مصوبه افزایش
10درصــدی حقوق خود ،خواســتار اجــرای ُمر
قانون درباره خود بودهاند که در نهایت با دســتور
رئیسجمهور به تحقق مطالبهخود نزدیک شدند.
حاال در اتفاقی عجیب  2هفته اســت که میگویند
مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی
اصالح شده؛ اما برای اعالم عمومی آن امروز و فردا
میشــود .همه این رفتوبرگشــتها در ماجراي
حقوق ،ثمرهاي جــز تضعیف ســرمایه اجتماعی
ندارد و خسارت وقتکشی در اعالم مصوبه افزایش
حقوق بازنشستگان بيشتر اســت .چشمانتظاری
ســالخوردگان برای اعالم عمومــی مصوبهای که
بهگفته دولتمردان  2هفته پیش نهایی شده ،بزرگان
قوم را افسرده میکند و جوانترها را ناامید.

خودروی اقتصادی داخلی تا پایان سال  1402با قیمت
زیر 200میلیون تومان وارد بازار میشود

تغییر جهت در بازار ارز

مقاومت دالر شکست
قیمت هر سکه طال به محدوده 13میلیون تومان بازگشت

بهدنبال افزایش احتمال انجام توافق
هستهای دیروز مقاومت دالر برای
ارز
نزول به زیر قیمــت 30هزار تومان
بعد از 95روز شکســت و به کانــال 29هزار تومان
بازگشت .همگام با این رویداد قیمت هر سکه هم به
کانال 13میلیون تومان سقوط کرد.
به گزارش همشــهری ،دوشنبه شــب ایران پاسخ
رســمی خود را درخصوص مذاکرات هستهای ارائه
کرد .تازهترین خبرها نشان میدهد احتمال توافق در
مذاکرات هستهای افزایش یافته است .اگرچه تاکنون
مقامات رسمی 2طرف اظهارنظر دقیقی در اینباره
نکردهاند اما روز گذشته ندپرایس ،سخنگوی وزارت
خارجه آمریکا گفت :موضوعات بزرگ درباره برجام
تا حد زیادی حل شده است.
شهریارحیدری؛ عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس
نیزگفت :متن توافق در حال رد و بدل شــدن برای
دســتیابی به نتیجه نهایی اســت.لذا جلسه آینده
وزیران امور خارجه  ۴+۱به توافق هســتهای منتج
خواهد شــد .ارائه چنین اخباری روزگذشته بازار
طال و ارز را تحتتأثیر قرار داد و موجب شد قیمت
هر دالر آمریکا بعد هفتهها به زیر 30هزار تومان که
نوعی مرز روانی برای قیمت دالر محسوب میشود
سقوط کند.

مقاومت دالر برای نزول به این محدوده شکسته شد
بهطوری که در مبادالت دیروز و تا لحظه تنظیم این
گزارش قیمت هر دالر آمریکا به 29هزارو 650تومان
رسید .دیروزهمچنین قیمت هردالر آمریکا در بازار
ارز هرات افغانستان و ســلیمانیه عراق نیز بیش از
500تومان افت کرد .ریــزش همزمان قیمت دالر
در بازارهای همســایه این احتمال را تقویت کرده
است که درصورت توافق هستهای روند نزولی قیمت

نشان میدهد تقاضا برای خرید ارز کاهش و عرضه
ارزهای خانگی افزایش یافته است.
کامران سلطانیزاده ،دبیر کل کانون صرافان کشور
درباره وضعیت بازار ارز ظرف چند روز گذشته گفت:
در حال حاضر عرضه ارز بر تقاضا پیشی گرفته و مردم
بیشتر فروشنده هســتند این روند منجر به کاهش
قیمت ارز شده است .او درباره دالیل افزایش عرضه
ارزهای خانگی گفت :خبرهــای مثبت برجامی و
سیاستهای بانک مرکزی ،به افزایش عرضه ارز در
بازار منجر شده است.
همگام با کاهش قیمت دالر دیروز قیمت هر سکه
طرح جدید نیز با 450هزار تومان افت بعد از مدتها
به کانال 13میلیون تومان سقوط کرد و به 13میلیون
و 650هزار تومان رسید .هر سکه طرح قدیم هم با
قیمت 12میلیون و700هزار تومان مبادله شد.
محمد کشتیآرای ،نایبرئیس اتحادیه طال و جواهر
تهران درباره دالیل کاهش قیمت سکه گفت:علت
کاهش قیمت طال و ارز بهخاطر اخبار جدیدی است
که از مذاکرات منتشر شده و این موضوع منجرشد
قیمت سکه دیروز ۶۰۰هزار تومان کاهش یابد.
این فعال بازار طال و جواهر با بیــان اینکه احتمال
بازگشت قیمت سکه به مرز ۱۳میلیون تومان وجود
دارد افزود:هرچقدرخبرهای مذاکرات و جو فضای
سیاسی مثبت باشد ،روند نزولی در بازار طال و ارز نیز
ادامه خواهد داشت .قیمت سکه نیز احتماالً در این
روزها به مرز 13میلیون تومان برسد.
او ضمن تأکید بر اینکه فروشــندهها در بازار بسیار
بیشــتر از خریداران هســتند ،گفت :حباب سکه
دیروز به یک میلیون تومان کاهش یافته است که در
روزهای آینده درصورت کاهش بیشتر قیمتها ،از
میزان حباب سکه نیز کاسته خواهد شد.

دالردر روزهای آینده نیز ادامه یابد زیرا در روزهای
گذشته ریزش در هر 3بازار بهصورت همزمان اتفاق
نیفتاده بود.دیروز همچنین نــرخ حواله درهم نیز
نزدیک به 200تومان عقب نشینی کرد.
در بازار توافقی ارز نیز دیروز قیمت هر دالر آمریکا به
28هزارو 800تومان رسید و بیش از 10میلیون دالر
آمریکا مورد مبادله قرار گرفت.
مشاهدات میدانی از ســطح صرافیهای مجاز نیز

جزئیات برنامه کاهش خروج غیررسمی ارز از کشور

وزیر اقتصاد از تصویب بسته  ۱۰بندی مبارزه با خروج غیررسمی ارز از کشور در ستاد هماهنگی
اقتصادی دولت خبر داد.احسان خاندوزی درباره تصویب بسته جلوگیری از خروج ارز از کشور در
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت :در این جلسه گزارشی مبنی بر میزان برآوردی خروج سرمایه
از کشور در سال  ۱۴۰۰و ماههای گذشته ارائه شد.
او افزود :در این گزارش اعالم شد برخی مجاری خروج ارز مانند خرید ملک در خارج از کشور فعال
شده است؛ همچنین در این گزارش آمده براساس رشد طبیعی تجارت خارجی کشور در سال ۱۴۰۰
میزان خروج غیررسمی ارز هم افزایشی بوده است .بهعنوان مثال در بخش صادرات که در سال
 ۱۳۹۹معادل  ۵۰میلیارد دالر بود در سال  ۱۴۰۰به  ۸۰میلیارد دالر افزایش یافت ،در بخش واردات
نیز میزان واردات از  ۴۶میلیارد دالر سال  ۱۳۹۹به  ۶۳میلیارد دالر سال  ۱۴۰۰برآورد شده است.
او افزود :همچنین درخصوص خرید ملک در خارج از کشــور تصمیماتی اتخاذ شد که امیدواریم
گزارش مقدماتی دستگاههای مربوط ،در اواخر پاییز امسال به مردم اعالم شود.
وزیر اقتصاد ادامه داد :کسری حساب سرمایه کشور نیز از منفی  ۶به منفی  ۷.۵میلیارد دالر در سال
 ۱۴۰۰افزایش یافت .این وضعیت براساس سیاستهای ارزی کشور مطلوب نیست و باید تجارت
غیررسمی ارز در کشور به سمت تجارت رسمی هدایت شود که همان صادرات و واردات است.
بهگفته خاندوزی3 ،عامل قاچاق ورودی ،قاچاق خروجی و خروج سرمایه از کشور در شکل خرید
ملک و امثالهم از مهمترین عوامل خروج غیررسمی ارز از کشور محسوب میشود.خاندوزی تأکید
کرد:در این نشست پیشنهادهایی ارائه و بستهای در  10بند تصویب شد که براساس آن دستگاههای
متولی موظف شدند ظرف زمانبندی 2تا3ماهه اقداماتی انجام دهند که برخی بندها در زیر آمده است:
مهار کم اظهاری صادراتی و بیش برآوردی وارداتی که از محل این ارزها امکان حرکت به سمت
بازار غیررسمی و خروج ارز از کشور وجود دارد از سوی سازمان توسعه و تجارت و بانک مرکزی
تصمیمگیری درخصوص کاهش قاچاق سوخت از سوی وزارت نفت و ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز
تصمیمگیری درخصوص شرکتهای کاغذی و کارتهای بازرگانی اجارهای از سوی گمرک
تصمیمگیری درخصوص تراکنشهایی که به خروج پول از کشور به شکل ارزی منجر میشود از
سوی بانک مرکزی و وزارت صمت

مکث

ورود به کانال 29هزارتومان

آمارها نشان میدهد از20اردیبهشت امسال تاکنون
قیمت هر دالرآمریکا هرگز به کمتر از30هزار تومان
نزول نکرده بود و هر بارکه قیمت دالر به این محدوده
میرسید قیمت آن دوباره با رشــد مواجه میشد
اما روز گذشــته قیمت هردالر آمریکا بعد از 95روز
دوباره به کانال 29هزار تومــان نزول کرد و باالخره

رونمایی از جغرافیایکسبوکار در ایران
ی میکند
همشهری نتایج تازهترین ارقام شاخص محیط کسبوکار را بررس 

شاخص کل محیط کسبوکار در ایران از بهار  1395تا بهار 1401

درصد ظرفیت تولید بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی ایران
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غیر قابل پیشبینیبودن قیمتها

از نظر فعاالن اقتصادی بخش خصوصی آزاردهندهترین شــاخص بر
کسبوکارها در بهار امســال را شــاخص غیرقابل پیشبینی بودن و
تغییرات قیمت مواداولیه و محصوالت اعالم کرده و پس از آن بیثباتی

جغرافیای کسبوکار استانها

نتایج پایش جدید محیط کسبوکار نشــان میدهد فقط استانهای
سیستان و بلوچستان ،چهارمحال و بختیاری و آذربایجان غربی موفق به
بهبود وضعیت کسبوکار و جلب رضایت فعاالن اقتصادی در بهار امسال
شدهاند .اوضاع در استانهایی چون آذربایجان شرقی ،اردبیل ،البرز ،ایالم،
ن جنوبی و رضوی ،خوزستان ،زنجان ،سمنان ،فارس ،قم،
بوشهر ،خراسا 
کهگیلویه و بویراحمد ،مازندران ،هرمزگان و یزد به طور قابلمالحظهای
بدتر گزارش شده است.
به گزارش همشهری ،از 31استان کشور8 ،استان شامل ایالم ،بوشهر،
زنجان ،فارس ،قم ،گیالن ،مازنــدران و هرمزگان رتبه بدتر از میانگین
کشوری را در شاخص محیط کسبوکار به ثبت رساندهاند .در مقایسه
با بهار سال گذشته هم در شاخص کســبوکار ،استانهای آذربایجان
شرقی ،اردبیل ،اصفهان ،البرز ،ایالم ،بوشــهر ،چهارمحال و بختیاری،
خراسان رضوی ،خراسان شمالی ،خوزستان ،زنجان ،سمنان ،سیستان

1396.01

شاخص کل محیط کسبوکار ایران پس از 6فصل دوباره
به کانال باالی 6در بازه امســال برگشــت و رنگ آن
کسبوکار خاکستری شد .براساس اعالم اتاق ایران ،نتایج پایش
ملی محیط کسبوکار در بهار امسال عدد 6.07از 10را ثبت کرد .هرچه
عدد به سمت 10حرکت کند ،به این معناست که وضعیت کسبوکار
بدتر و نامساعد شده است.
به گزارش همشهری ،شاخص کل محیط کســبوکار را از پاییز سال
95اتاق ایران بررسی و منتشر میکند .این شاخص در پاییز سال 97به
باالترین حد یعنی 6.49از عدد 10رســید که بدترین وضع را نشــان
میداد و پس از آن این شــاخص مهم در کانال باالی 6نوسان داشت و
البته بهتدریج این وضع نزولی و بهتر شد و در زمستان سال 99به عدد
5.8رسید .این روند نزولی پایدار نبود و در 3فصل نخست سال 1400
افزایشی شد و به  5.94رسید و در زمســتان پارسال 5.83را ثبت کرد.
حاال اتاق ایران میگوید :عدد شــاخص محیط کسبوکار در کشور در
بهار امسال با 2.99درصد افزایش دوباره به کانال  6برگشته و عدد 6.07
را ثبت کرده اســت .نکته مهم اینکه بدترین شاخص کسبوکار از نظر
فعاالن اقتصادی ایران در بهار سال گذشته در بخش خدمات ثبت شده و
عدد آن از 5.77در زمستان پارسال به 6.12رسیده و پس از آن شاخص
کسبوکار در بخش کشاورزی از 5.69به 5.94و در بخش صنعت هم از
5.62به  5.91افزایش یافته است.

سیاستها ،قوانین و مقررات را عامل دوم و سختی تامین مالی از بانکها
را عامل سوم وضعیت نامساعد در کسبوکارها دانستهاند .در رتبه چهارم
شاخص اثرگذار بر وضعیت بد کسبوکارها رویههای ناعادالنه ممیزی
و دریافت مالیات قرار دارد و ایجاد مانع در فرایندهاي اداری و مجوزهای
کسبوکار از دستگاههای اجرایی است که بهعنوان عامل پنجم باعث
رنجش فعاالن اقتصادی شــده است .این برای نخســتین بار است که
انتقادها از رویههای ناعادالنه ممیزی و دریافت مالیات بهعنوان یکی از
مهمترین مولفههای بدترشدن شاخص کسبوکار در این سالها اعالم
شده که عمدتا فعاالن بخش خدمات و اصناف هستند که از رفتار مالیاتی
سازمان امور مالیاتی گالیه دارند.
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1395.03

رئیس اتحادیه بارفروشان آمارهایی از وضع تولید میوه و سطح
زیرکشت برخی محصوالت آب بر ارائه داده که با توجه به شرایط
آبی ایران ،تأملبرانگیز است .مصطفی دارایینژاد ضمن اشاره به
افت صادرات حوزه کشاورزی و کاهش چشمگیر قدرت خرید
مردم و تبعات این دو اتفاق برای بازار میوه و ترهبار ،میگوید :سال
گذشــته ،هندوانه در 1500هکتار در دشت مغان کشت شده
بود؛ اما امسال کشت این محصول در این منطقه 3برابر افزایش
پیدا کرده است.
عالوه بر این در سالجاری تولید میوه نیز 1.5برابر بیشتر از سال
گذشته بوده که به ریزش قیمت برخی اقالم در بازار منجر شده
است .این فعال صنفی ،نبود الگوی کشت را حامل خسارتبار
در حوزه کشــاورزی ایران میداند و میافزاید :متأسفانه بالغ بر
70درصد محصوالت کشت شده در ایران آببر بوده و این موضوع
با تنشهای آبی که ساالنه شــدت آنها افزایش پیدا میکند در
تضاد اســت .در آنســوی ماجرا ،دارایینژاد با اشاره به کاهش
50درصدی خرید میوه ،اظهار میکند قدرت خرید مردم کاهش
چشمگیری کرده و درحالیکه در ســالهای گذشته حداقل
2کیلو میوه خریداری میکردند ،امروز خرید دانهای میوه رواج
یافته است .رئیس اتحادیه بارفروشان میافزاید :نصف صادرات
میوه و ترهبار هم بهویژه با آغاز فصل برداشت میوه و صیفیجات
کشاورزان عراقی به نصف رسیده است .ايران به عنوان كشوري
با اقليم كمباران و تقريبا خشــك ،نيازمند رويكردهاي جدي و
جديد در بهينهسازي از منابع آبي است و تروج الگوي كشت يكي
از مهمترين اقداماتي است كه بايد انجام شود .توجه به كشاورزي
قراردادي كه به نوعي مبتني بر الگوي كشت است و با كمك به
تامين مالي كشاورزان ،آنها را در مسير توليد محصوالت مدنظر
سياستگذار قرار ميدهد ،اقدام مفيدي است و همزمان ،ميتوان
از استعداد طبيعي كشورهاي ديگر براي كشاورزي فراسرزميني
و تامين نيازهاي كشور بهره برد.
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و بلوچستان ،قم ،کردستان ،کرمان ،گلستان ،گیالن ،لرستان ،مرکزی،
هرمزگان ،همدان و یزد کارنامه منفی را از خود به جای گذاشتهاند.
اتاق ایران میگوید :از منظر وضعیت مولفههای محيط کســبوکار در
بهار امسال قم ،کرمان و بوشــهر دارای محیط کسبوکار نامساعدتر و
آذربایجان غربی ،مرکزی و آذربایجان شرقی محیط مساعدتر از سایر
استانها را تجربه کرد هاند.
فعالیت با 40درصد ظرفیت

بررســی وضعیت تولید حدود 3هزار بنگاه نشــان میدهد که بهطور
میانگین آنها با 39.51درصد ظرفیت اســمی در بهار امســال فعالیت
داشتهاند و نکته مهم اینکه ظرفیت تولید بنگاههای اقتصادی در 2فصل
زمستان پارسال و بهار امسال کاهش یافته است .البته از زمستان سال
98تا بهار امسال هیچگاه میانگین ظرفیت تولید در بنگاههای اقتصادی
بخش خصوصی ایران به باالی 43درصد نرسیده و بهترین وضعیت در
زمستان سال 99بود که باالترین ظرفیت تولید به میزان 42.72درصد
ثبت شده است.

اثر کرونا بر کسبوکارها

اتاق ایران در ارزیابی تأثیر کرونا بر محیط کسبوکار به این نتیجه رسیده
که وضعیت بهمراتب بهتر شده و اثر این ویروس از 7.1در بهار سال 99به
5.11در بهار امسال کاهش و بهبود یافته است .بیشترین آسیب کرونا بر
فعالیتهای اقتصادی در بهار امسال را فعاالن حوزه امالک و مستغالت،
فعالیتهای خدماتی خصوصی و خدمات اداری و پشــتیبانی دید هاند
درحالیکه بانکها و بیمهها ،فعاالن معدنی و همچنین خدمات آبرسانی،
مدیریت پسماند و فاضالب کمترین آسیب را متحمل شدهاند.

مدیرکل دفتر صنایع خودروي وزارت صمت قیمت پلتفرم در
دســت طراحی برای خودروی اقتصادی تولیــد داخلی را بین
 200تا 250میلیون تومان برای خانواده خودروهای مبتنی بر
این پلتفرم اعالم و تأکید کرد :قیمت طرح اولیه این خودرو زیر
200میلیون تومان خواهد بود.
به گزارش همشــهری ،عبداهلل توکلی الهیجانی ،روز گذشته
در نشسترویداد برنامه تحول صنعت خودرو با تشریح دالیل،
الزامات و امکانسنجی طراحی پلتفرم اقتصادی برای تولید و
عرضه خودروهایی متناســب با قدرت خرید مصرفکنندگان،
جزئیات بیشــتری را درخصوص زمان عرضــه و قیمت نهایی
آن اعالم کرد .بهگفته مدیرکل دفتــر صنایع خودروي وزارت
صمت ،کار طراحی خودروي اقتصادی که با همکاری چند گروه
و شرکت دانشبنیان مختلف انجام میشود تا پایان فاز طراحی
مفهومی پیشرفتهایم و هماکنون در آستانه شکلگیری زنجیره
تامین برای این خودرو هستیم .او زمان تولید آزمایشی محصول
این پلتفرم را بهمن 1402و زمان عرضه محصوالت آن در بازار
را پایان همان ســال اعالم کرد .توکلیالهیجانی در پاســخ به
سؤال همشهری درباره قیمت پیشبینی شده برای فروش این
خودروها ،با بیان اینکه دراین طرح ما درباره توسعه یک پلتفرم
و یک خانواده محصول صحبــت میکنیم ،افزود :در تولید یک
خانواده محصول ،اســتراتژی قیمتگذاری وجود دارد؛ به این
معنا که یک محصول با حاشیه سود کمتر و تیراژ باالتر و محصول
دیگر با حاشیه سود باالتر و تیراژ کمتر وارد بازار خواهد شد .با
توجه به استراتژی تبیین شده ،این پلتفرم و خانواده محصوالت
مبتنی بر آن در محدوده قیمت  200تا 250میلیون تومان عرضه
میشوند و قیمت پلتفرم اولیه زیر 200میلیون تومان خواهد بود.

پلتفرم جدید دغدغه ایمنی نخواهد داشت

مدیر دفتر صنایع خودروي وزارت صمت در تشریح ویژگیها
و تفاوتهای پلتفرم اقتصــادی جدید که بــه افزایش ایمنی
خودروهای تولید داخل منجر خواهد شــد ،گفــت :در اغلب
خودروهای داخلی معماری بهگونهای اســت که مسیر جذب
انرژی مستقیم به داخل محفظه اتاق هدایت میشود و قاعدتا
با تغییــر معماری میتوان انــرژی تصادف را به ســمت دیگر
بخشهای خودرو مستهلک کرد و ایمنی را افزایش داد و ما در
پلتفرم جدید عالوه بر اجزای مشترک بهدنبال تغییر معماری
هســتیم .توکلی افزود :در تولیدات شــرکتهای خودروساز
خارجی ،معماری خودرو متفاوت اســت و فضایی که موتور در
آن قرار میگیرد و میزان ارتفاعی که از سطح زمین دارد ،اجازه
میدهد محصول سبکتر باشد و در زمان تصادف انرژی کمتری
به آن وارد شــود ،اســتراتژی حاکم در این پروژه نیز به لحاظ
طراحی معماری بهگونهای اســت که واریانتهای مختلف این
محصول قابلیت پوشش دادن استاندارد الزامی داخلی تا یورو
انکپ  3ستاره را داشته باشند .او با اشاره به اینکه با پوستاندازی
پلتفرمی در صنعت خودرو میتوانیم به کیفیت باالتر برسیم،
تأکید کرد :دغدغه ایمنی در پلتفرم جدید وجود نخواهد داشت
و واریانتهای این پلتفرم بهگونهای طراحی شدهاند که در بازه
زمانی 15ساله و در  3مقطع 5ساله ،بدون تغییر در طراحی اصلی
قابلیت تغییر و نوسازی داشته باشند و حتی ورژن خودروهای
برقی نیز برای این پلتفرم پیشبینی شده است.
امکانسنجی تولید ارزانتر

آمارهای تولید و عرضه خودرو و مقایسه این آمار با حجم تقاضا
نشان میدهد دستکم 500هزار دستگاه خودرو در سال باید
به تیراژ تولید خودروســازهای داخلی افزوده شود تا بخشی از
مشکالت بازار خودرو در بخش قیمت رفع شود .مجموع تولید
صنعت خودرو هماکنون تا 900هزار دستگاه است درحالیکه
میزان تقاضا 1.5میلیون دســتگاه در ســال برآورد میشود.
این فاصله آماری ،افزایش تدریجی قیمت خودرو از ســال97
تا امروز را بهدنبال داشــته و اختالف قیمت کارخانه تا بازار در
برخی از خودروها را به 100درصد رســانده است .قیمت باالی
ن را از
خودرو بخش زیادی از خانوارهای دارای قدرت خرید پایی 
دسترسی بهخودرو محروم کرده و روشهایی نظیر قرعهکشی
نیز نتوانسته گرهی از این مشکل باز کند .مدیرکل دفتر صنایع
خودرویی وزارت صمت در این زمینه با اشــاره به اینکه توزیع
عادالنه در دسترســی به خودرو وجود نــدارد ،گفت :بیش از
۵۰درصد خانوارها فاقد خودرو هســتند که علت آن هم نبود
خودروهای اقتصادی در بازار است .توکلی با تشریح راهکارهایی
که میتواند منجر به کاهش هزینه تولید شوند افزود :عالوه بر
نوآوری در طراحی که در این زمینه مؤثر اســت ،قراردادهای
زنجیرهتامین نیز در تولید اقتصادی نیاز به بازنگری دارد .او اضافه
کرد :هماکنون خودروساز و قطعهساز قرارداد بلندمدت و تعاملی
با هم ندارند ضمن اینکه قطعهســازان یــک محصول در طول
سالهای مختلف تغییر میکنند و واسطههایی بین قطعهساز و
خودروساز قرار دارد که باعث افزایش قیمت میشوند.
هدفگذاری تولید 3میلیون دستگاه

مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت گفت :ما اکنون
با تولید ســاالنه ۹۰۰هزار خودرو ،رتبه هجدهم دنیا در تولید
خودرو را داریم و هدفگذاری شده تا به تولید ۳میلیون دستگاه
در سال برسیم .او افزود :شــاخصهایي نظیر نیروی کار ارزان،
انرژی ارزان و نیروی مهندسی فراوان باعث شده تا ما ظرفیت
افزایش تولید و رشــد صنعت خودرو را نسبت به شرکتهای
خارجی داشته باشیم .بهگفته توکلی ،ما در قوای محرکه ظرفیت
تولید برای ۲میلیونو۵۰۰هزار خــودرو را داریم و در خط بدنه
هم این ظرفیتها برای رسیدن به هدف ۳میلیون دستگاه در
سال وجود دارد.
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ولفگانگ پترسن ،کارگردان فیلمهایی چون «زیردریایی» و
«تروآ»در  ۸۱سالگی درگذشت.
به گزارش ورایتی ،پترسن که با موفقیت فیلم «زیردریایی»
به شهرت رسید با ساخت فیلمهایی چون «ایر فورس وان»،
«توفان کامل» و «تروآ» در زمره کارگردانان پولساز هالیوود
درآمد.
«زیردریایی» در سال  ۱۹۸۱داستان دلخراش زندگی در یک
زیردریایی آلمانی در جنگ جهانیدوم را تصویر میکرد .این
فیلم نامزد 6جایزه اسکار شد که  ۲جایزه بهترین کارگردانی
و فیلمنامه اقتباسی را دریافت کرد .نسخه کارگردان از این
فیلم در  ۲۹۳دقیقه بهصورت یک مینیســریال در ســال
 ۱۹۸۵پخش شد.
اولین فیلم پترســن در هالیوود ،فیلم ماجراجویی فانتزی
«داســتان بیپایان» در ســال  ۱۹۸۴بود که کارگردانی و
فیلمنامهاش متعلق بهخود وی بود.
فیلم بعدی که «دشمن من» نام داشت و درباره فضانوردی
بود که در یک سیاره بیگانه با یک مارمولک دوست میشود،
نه با اقبال منتقدان روبهرو شد و نه فروش خوبی کرد و موجب
شد تا این کارگردان  ۶سال سراغ ساخت فیلمی نرود.
او سال  ۱۹۹۱با فیلم رازآلود «متالشــی شده» با بازی تام
برنگر و باب هاسکینز بازگشــت که درباره مرد ثروتمندی
بود که دچار فراموشی شــده ،اما فیلمنامه با اقبال منتقدان
روبهرو نشد.
پترسن با فیلم تحسین شده «در خط آتش» با بازی کلینت
ایستوود در سال  ۱۹۹۳یک بازگشــت خالقانه فوقالعاده
انجام داد .وی سال  ۱۹۹۵با «شیوع» با بازی داستین هافمن
و مورگان فریمن با فیلمی با موضوع یک ویروس کشــنده،
فروشی  ۱۹۰میلیون دالری را به دست آورد و سال ۱۹۹۷
با «هواپیمای رئیسجمهور» ،هریســون فــورد را در نقش
رئیسجمهوری گذاشت که در معرض خطر بود و در میانه
یک توطئه تروریســتی در هواپیمای ریاستجمهوری باید
خودش وارد عمل میشــد .این فیلم با فروش  ۳۱۵میلیون
دالر در باکــس آفیس جهانی موفقیت بزرگــی را برای این

فرزند هوشنگ ابتهاج اعالم کرد ،بهدلیل پارهای از مشکالت در آلمان
انتقال پیکر پدرش به ایران به تعویق افتاده است.به گزارش همشهری،
فرزند ابتهاج صبح روز چهارشنبه اعالم کرد :با تأسف به اطالع همگان
میرسانم که به دالیل پارهای از مشکالت در آلمان انتقال پدرم به ایران
به تعویق افتاده است .او درباره علت این اتفاق توضیحی نداده است اما
طبعا 2مراسم تشییع و تدفین اعالم شده ،با تغییر در زمان برگزاری
مواجه خواهند شد.
دستیار وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی درباره تأخیر انتقال پیکر هوشنگ
ابتهاج از آلمان به ایران به ایسنا گفت :بهدلیل مشکالت اداری پیش
آمده در کشور آلمان انتقال پیکر مرحوم استاد امیرهوشنگ ابتهاج
به تهران ،امشب ٢٦مردادماه انجام نمیشود و به زمان دیگری موکول
خواهد شد.محمد شالویی افزود :با توجه به ارتباط مستمر با خانواده
آن مرحوم ،امیدواریم هرچه زودتر این مشکل اداری حل شود و با توجه
به آمادگی الزم که برای استقبال ،تشییع و تدفین در کشورمان وجود
دارد ،هرچه زودتر پیکر این استاد ارجمند وارد ایران شود .بدیهی است
بهمحض حل مشــکل اداری و با هماهنگی خانواده آن مرحوم زمان
برگزاری مراسم در تهران و رشت متعاقبا اعالم میشود.

کارگردان رقم زد.
«توفان کامل» در سال  ۲۰۰۰با بازی جورج کلونی و مارک
والبرگ در نقش خدمه یک کشتی ماهیگیری که در توفان
گیر کردهاند منتقــدان را تحتتأثیر قرار نداد ،اما مخاطبان
برای تماشای آن  ۳۲۹میلیون دالر پرداختند.
پروژه بعدی پترســن «تروآ» با بازی برد پیــت ،اریک بانا و
اورالندو بلوم بود کــه هرچند منتقدان آن را نپســندیدند
اما منتقد «نیویوکر» از آن بهعنوان فیلمی خشــن ،جدی،
هیجانانگیز ،تراژیک و لحنی مناســب برای ارائه هومر یاد
کرد« .پوزئیدون» در سال  ۲۰۰۶که با بودجه  ۱۶۰میلیون
دالری تولید شــد و تنها  ۱۸۲میلیون دالر فروخت آخرین
فیلم پترسن درهالیوود بود .او بعد از یک دهه بیکاری فیلمی
در آلمان با عنوان « ۴نفر علیه بانک» ساخت.
پترسن در آلمان به دنیا آمده بود و در دهه  ۱۹۶۰کارش را
با کارگردانی نمایشهایی در هامبورگ شروع کرد و پس از
تحصیل در رشــته نمایش در برلین و هامبورگ به عضویت
در آکادمی فیلم و تلویزیون برلین درآمد .وی در دهه ۱۹۷۰
مشغول ساخت فیلمهای تلویزیونی بود و نخستین فیلم بلند
وی تریلر روانشناختی «یکی یا دیگری از ما» در سال ۱۹۷۴
بود که یورگن پروچنو در آن بازی کرد.

نگرانی ازترافیک سنگین اکران

مدیرکل عرضه و نمایش فیلمهای سینمایی ،هنر و تجربه را محل مناسبی برای اکران ۷۰درصد فیلمهای پشت خط مانده میداند
گزارش

ناهید پیشور
روزنامهنگار

«با این همه فیلم پشت خط اکران چه باید کرد؟» این
یکی از مهمترین پرسشهایی است که ذهن مدیریت
سینما را بهخود مشغول کرده است .در چشم بر هم
زدنی نیمی از سال ســینمایی گذشت؛ سالی که در
جشنواره فجر تحویل میشود .تصویر پیش رو انبوهی
از فیلمهای اکران نشده است که امکان ندارد بشود
تمام آنها را در فرصت محدود باقی مانده اکران کرد .با
اینکه شورای صنفی نمایش ،نهایت تالشش را صرف
کاستن از ترافیک اکران کرده و متهم به فیلمسوزی
هم شده ،تعداد فیلمهای آماده نمایش بسیار بیشتر
از ظرفیت اکران است .حاال چرا اوضاع اینگونه شده؟
مدیران فعلی ،مدیران ســینمایی دولت دوازدهم را
مقصر وضع موجود میدانند .چنانکه مدیرکل عرضه
و نمایش فیلمهای سینمایی در این رابطه میگوید:
صدور پروانه ســاخت بدون درنظر داشتن ظرفیت
واقعی اکران از یک سو و تعطیلی سینماها در دوران
کرونا و افزایش تعداد فیلمهای آماده اکران از سوي
ديگر ،اداره کل عرضه و نمایش و همچنین شورای
صنفی نمایش را در شــرایط سخت و حساسی قرار
داده است که در جلسات متعدد بهدنبال راهکار و حل
این معضل بزرگ هستیم».
۷۰درصد فیلمها مناسب اکران آنالین یا هنر و
تجربه

راهکاری که مدیران ســینمایی بــرای حل بحران
یافتهاند ،اســتفاده از ظرفیتهای اکــران آنالین و
گروه هنر و تجربه است؛ گروهی که بعد از یک سال
بالتکلیفی سرانجام مدیر خودش را هم شناخته است.
این نکتهای است که روحاهلل سهرابی ،مدیرکل عرضه
و نمایش فیلمهای سینمایی در گفتوگو با مهر به آن

اشاره کرده است« :تراکم فیلمهای آماده اکران موجب
نگرانی مدیران سازمان ســینمایی شده است .انبوه
فیلمهای بهجا مانده از دوران کرونا که بهدلیل تعطیلی
سینماها فرصت نمایش عمومی پیدا نکردهاند امروز
تبدیل به معضلی برای اداره کل عرضه و نمایش جهت
مدیریت عادالنه اکران شدهاند .تعداد قابلتوجهی از
این فیلمها را میتوان در قالب سازوکاری جدید به
سمت و سوی اکران «هنروتجربه» و یا اکران آنالین
هدایت کرد تا ضمن کاستن از تعداد زیاد آثار در صف
انتظار اکران ،به صاحبان آثار نیز کمک کرد كه چرخه
تولید تا توزیع فیلم خود را کامل کنند و با خیال راحت
پیگیر ادامه فعالیتهای حرفهای خود باشند .بیش
از  70درصد فیلمهای در انتظار اکران را میتوان در
گروه «هنروتجربه» یا در بســتر پلتفرمها بهصورت
آنالین اکران کرد .لذا با توجه به حجم باالی فیلمهای
اکران نشده و از طرفی ورود تولیدات جدید به چرخه
تولید و اکران ،بدون تردید آثاری که تا پایان امسال به
طریقی موفق به اکران نشوند در سال آینده حتی برای
اکران در گروه «هنروتجربه» نیز دچار مشکل خواهند
سینماهای هنر و تجربه مشخص شد

مکث

شد ».تصویری که سهرابی از ترافیک سنگین اکران
ارائه میدهد منطبق با واقعیت است ولی راهکار ارائه
داده شده بعید است مورد رضایت سینماگران باشد.
تجربه نشان داده که از اکران آنالین و حضور در گروه
هنر و تجربه ،نمیتوان به بازگشت سرمایه امیدوار بود.
در چنین شرایطی فقط فیلمهایی سر از پلتفرمها یا
هنر و تجربه درمیآورند که هیچ راه دیگری برایشان
نمانده باشد.
این فیلمها برای کدام مخاطب ساخته شده است؟

اگر واقعا 70درصد فیلمهای اکران نشــده مناسب
حضور در پلتفرمهــا یا گروه هنر و تجربه باشــند،
معنایش این است که این آثار برای اکران گسترده و
ارتباط با مخاطب عام تولید نشدهاند .با فرض درست
بودن تحلیــل مدیرکل عرضــه و نمایش فیلمهای
سینمایی ،این ســؤال پیش میآید که چگونه این
تعداد فیلم بدون لحاظ کردن مناسبات اکران ساخته
شدهاند.
تولیــد فیلمهایی که لحــن تجربی دارنــد و فاقد

نحوه نمایش فیلمها و اسامی سینماهای نمایشدهنده فیلمهای گروه سینمایی «هنر و تجربه» در
تهران و شهرستانها اعالم شد .محمد طیب ،سرپرست گروه سینمایی «هنر و تجربه» با اشاره به
اینکه نمایش فیلمهای «هنر و تجربه» در ۲۰سالن سینما در تهران و شهرستانها قطعی شده است،
گفت :تاکنون نمایش فیلمها در پردیسهای سینمایی هویزه ،اطلس و ویالژتوریست در مشهد،
مهدوی در نیشابور ،ساحل و سیتیســنتر در اصفهان ،بهمن در سنندج ،عصرجدید در گرگان،
ستارهباران در تبریز ،مهرقدس در همدان ،گلستان در شیراز ،آزادی در کرمانشاه ،سینماسپهر در
ساری ،تماشاخانه پارسکرمان در کرمان و پردیسهای سینمایی چارسو ،ملت ،کورش ،نارسیس
و سینماهای فرهنگ و موزه سینما در تهران قطعی شده اســت .طیب افزود :پردیس سینمایی
چارسو بهعنوان خانه و مرکز نمایشها و رویدادهای گروه «هنر و تجربه» انتخاب شده است و تمام
رویدادهای رونمایی و جلسات نقد و بررسی در سینما چارسو برگزار میشود .وی با تأکید بر اینکه
در حال مذاکره با تعداد بیشتری از سینماهای کشور برای نمایش فیلمها هستیم ،افزود :براساس
برنامهریزی انجام شده فیلمها در تمام سینماهای انتخاب شده تهران هر روز در ۲سانس ساعت ۱۶
و  ۱۸به نمایش درمیآیند .همچنین در شهرستانها نیز روز چهارشنبه بهعنوان روز فیلمهای «هنر
و تجربه» انتخاب شده است و این فیلمها در این روز در 2سانس ساعت  ۱۶و  ۱۸به نمایش در میآیند.
هر فیلم بهمدت ۲هفته در تمام سالنها براســاس جدول اعالمشده اکران میشود و اگر فیلمی با
استقبال خوبی از سوی مخاطبان همراه شد قطعا اکران آن ادامه پیدا خواهد کرد.

جاذبههای تجاری هستند در همه کشورهای صاحب
سینما ،در کنار ســینمای جریان اصلی رواج دارد؛
منتها اگر آمار ۷۰درصدی اعالم شده را جدی بگیریم،
به این پرسش باید پاسخ دهیم که سینمای جریان
اصلی چگونه جای خود را به سینمای تجربی و هنری
داده است؟ جوری که اکثریت فیلمها قابلیت اکران
عمومی گســترده را ندارند .این روایت ســهرابی از
فیلمهای در نوبت اکران نشان میدهد در ۳سال اخیر
انبوهی فیلم خاص و هنری ســاخته شده است« :با
توجه به راهاندازی دوباره گروه «هنروتجربه» امکان
اکران فیلمهایی با مضامین و فرمهای خاص فراهم
شده اســت و از آنجایی که اتفاقا تعداد قابلتوجهی
از فیلمهای در صف اکران از همین جنس هســتند
بنابراین فرصت بسیار خوبی برای نمایش آنها در گروه
«هنروتجربه» است».
لیگ 2سینما شلوغ میشود؟

از گروه هنر و تجربه بهعنوان لیگ 2سینما هم یاد
میشود؛ گروهی که فیلمهایش معموال کمتر دیده
میشود و بحث بازگشت سرمایه هم در آن تقریبا
منتفی اســت .در اوایل دهه ۹۰هنر و تجربه برای
ســاماندهی اکران فیلمهای هنری راهاندازی شد
ولی به مرور این گروه جایی شــد برای نمایش هر
فیلمی که سینماداران به اکران عمومیاش رضایت
نمیدادند .نتیجه اینکه هنر و تجربه از اواخر دهه۹۰
به جای پاتوق فیلمهای هنری به پایگاه فیلمهای
نفروش تبدیل شــد .با توجه به چشــماندازی که
روحاهلل سهرابی ترسیم کرده در ماههای پیش رو باید
منتظر شلوغ شدن لیگ دو سینما باشیم.
مهمترین آسیب این رویکرد ،ضربه زدن به برند هنر و
تجربه است .باید دید سرپرست تازه این گروه ،حاضر
به عدول از فلسفه شکلگیری هنر و تجربه میشود
یا در برابر فیلمهایی که نــه هنریاند و نه تجربی،
مقاومت میکند.

نمایی از فیلم به نمایشدر نیامده گیجگاه/عکس :نوشین جعفری

کارگردان اکشنها تمام کرد

انتقال پیکر هوشنگ ابتهاج به تعویق افتاد

سینما

اکران آنالین «دوربرگردان»
فیلم ســینمایی مستقل
«دوربرگــردان» بــه
نویســندگی و کارگردانی
عارفــه عنایتــی و
تهیهکنندگــی شــهاب
حسینی از اول شهریورماه
اکران میشــود .به گزارش
همشهری« ،دوربرگردان» به نویســندگی و کارگردانی
عارفه عنایتی ،سرمایهگذاری سارا احمدی و ندای هفت
شهاب آســمان و تهیهکنندگی شهاب حســینی از اول
شــهریورماه  ۱۴۰۱در 3پلتفرم تیوال ،هاشــور و ُودیو
بهصورت آنالین اکران میشود .شهرام ابراهیمی ،غزاله نظر،
ی و آیلین شهبازی بازیگران این فیلم هستند.
باران زمان 

تئاتر

میزبانی پردیس تئاتر تهران از تکیه تئاتر

سومین دههماه محرم در پردیس
تئاتر تهــران با برگزاری مراســم
ســوگواری ابا عبداهلل الحسین(ع)
آغاز میشود.
به گــزارش همشــهری ،از امروز،
پنجشنبه ۲۷مردادتا ۵شهریور از
ســاعت  ۲۰:۳۰تا  ۲۲:۳۰پردیس
تئاتر تهران با برپایــی «تکیه تئاتر» میزبان عــزاداران  ۴تا
۱۰ساله است.
این برنامه با مشارکت هیئت کربال و با هدف ترویج فرهنگ
عاشورا و معرفی شخصیت امام حسین(ع) به نوگالن منطقه
برگزار میشود و شامل اجرای برنامههای متنوع فرهنگی با
محوریت قیام عاشوراست .اجرای نمایش خالق درباره واقعه
عاشــورا ،قصهگویی با عنوان قصههای گنبد سبز برگرفته
از متون موردتأیید بــا محوریت زندگی امام حســین(ع)،
ی و نقاشــی کودک با محوریت واقعه عاشورا و
عروسکساز 
ویژهبرنامه تئاتر کاغذی اهم قسمتهای این مراسم است.
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شماره تلفن ارتباطي با خوانندگان

اطالعرســانیها در خصوص استفاده از طرح ترافیک
ناقص است

از ابتدای سالجاری با معرفی سازمان بهزیستی از سهمیه
معلوالن برای تردد در طرح ترافیک استفاده میکردم .اول
خردادماه سهمیه من قطع شد و بهعلت هک شدن سایت
«تهران من» یکماه با تأخیر متوجه حذف سهميهام شدم.
با پیگیریهای مکرر متوجه شــدم دلیل این قطع سهمیه
نپرداختن عوارض خودرو در ســال 1401بوده اســت که
هیچ اطالعرسانی در این مورد نشــده بود .در تیرماه بیش
از یک میلیون تومان بدهی ورود به طــرح برای من ثبت
شده که بهعلت بیاطالع بودن از قطع سهمیهام بوده است
و بابت هر روز 98هزار تومان بدهی به حســابم زدهاند که
پس از پیگیری متوجه شدم بهعلت عدمرزرو طرح روزانه
بوده است! ســؤال اینجاســت که چرا از قبل اطالعرسانی
درستی درخصوص این مسائل صورت نمیگیرد ،چرا اعالم
نمیکنند که استفاده از سهمیه منوط به پرداخت عوارض
است و درصورت قطع سهمیه چرا اطالعرسانی نشده که از
تردد در طرح پرهیز نماییم.
شهروند تهرانی

تنگک بوشهر نیازمند مدارس متوسطه است

محلههای تنگک اول و دوم و سوم بوشهر با وجود قدمت باال
و جمعیت چند هزار نفری فاقد مدارس متوسطه هستند.
این موضوع بهویژه برای دختران که باید مسافت نسبتاً باال
را طی کنند و به دبیرســتانهای مرکز شــهر بروند بسیار
ســخت اســت و بعضا خانوادهها با ادامه تحصیل فرزندان
خود بهدلیل بعد مســافت دوری میکنند .از مسئوالن و
خیرین مدرسهســاز تقاضا داریم نگاهی به تنگک بوشهر
داشته باشند.
ماهان از تنگک

ارسال پيام كوتاه خوانندگان

پیامک

تهران نیاز به پارکینگ طبقاتی بیشتری دارد

خودروهای پارک شــده در کوچههــا و خیابانها روزبهروز
بیشتر میشوند .این حجم از خودرو هم باعث ایجاد ترافیک
و کندی عبور و مرور شــده و هم اگر خــدای ناکرده زلزله
بیاید امکان امدادرســانی به بسیاری از کوچهها و خیابانها
نیست .جا دارد مسئوالن تعداد پارکینگهای طبقاتی شهر
را متناســب با خودروها تعبیه کنند تا هم ترافیک عابرین
و خودروها کمتر شــود و هم درصورت بروز حادثه ،امکان
امدادرسانی در کوتاهترین زمان میسر باشد.
خدابندهلو از تهران

سالمندان نیازمند تفریح و سرگرمیاند

کسانی که یک عمر زحمت کشــیدهاند با کار و کوشش چرخ
اقتصاد مملکت را چرخاندهاند و حاال به ســن بازنشستگی و
سالمندی رســیدهاند اغلب بدون برنامه و تفریح و سرگرمی
هستند .در بســیاری از کشــورها این افراد دارای برنامههای
تفریحی مخصوص بهخود هستند .جا دارد مسئولین با ایجاد
مراکز ســرگرمی تفریحی برای این قشــر هم ادای دینی به
زحماتشان کرده باشند و هم مانع کســالت و افسردگیشان
شوند.

بررسیقتلهایخانوادگیکهازسویدامادهایخانوادهانجاممیگیرددرگفتوگوبا کارشناسان

کوتاه از حادثه

پدیده دامادهای عصبانی
«داماد عصبانی ،همسرش و خانواده
او را به قتل رساند ».این خبر تلخی
گزارش
اســت که هر از گاهــی در یکی از
شهرهای کشور شنیده میشود و برای چند روز افکار
عمومی را جریحهدار میکند .در تازهترین حادثه که
در شهرستان فسا اتفاق افتاد مردی پس از تیراندازی
بهسوی همسرش و مادر او دست بهخودکشی زد .اما
چرا چنین حوادث تلخی در کشــور اتفاق میافتد و
زمینههای وقوع آن چیست؟
بهگزارش همشــهری ،تازهترین قتلی که عامل آن
داماد خانواده است در شهرستان فسا واقع در استان
فارس اتفاق افتاد .ماجرا از این قرار بود که به مأموران
پلیس بخش شــیبکوه خبر رســید که در جریان
درگیری خانوادگی در منطقه زاهدشــهر دستکم
2نفر به قتل رســیدهاند .دقایقی بعد وقتی مأموران
خود را به محل حادثه رساندند معلوم شد که داماد
۳۴ساله خانواده بهدلیل اختالفات خانوادگی بهسوی
همسرش و مادر 46ساله او شلیک کرده و در نهایت
با تیراندازی بهسوی خودش دست بهخودکشی زده
است .هرچند همسر این مرد دچار جراحت عمیقی
شده بود اما شواهد حاکی از آن بود که داماد عصبانی
و مادرهمسرش در همان دقایق اولیه جان خود را از
دست دادهاند .سرهنگ محمدهاشم قسام ،فرمانده
انتظامی شهرســتان فســا در اینباره گفت :قاتل و
همسرش 3فرزند داشتند .آنها از مدتی قبل بهدلیل
اختالفات خانوادگی در مرجع قضایی پروندهای در
حال رسیدگی داشتند.
نمونههای تلخ دیگر

این تنها پرونده قتلی نیست که عامل اصلی آن داماد
خانواده است و از ابتدای سالجاری در چندین پرونده
شاهد حوادث مشابهی بودیم .یکی از این حوادث در
گرگاب اصفهان اتفاق افتــاد و در جریان آن مردی
۴۰ســاله ،به خانه پدرهمسرش رفت و با سالح گرم
همســرش و پدر و مادر او را به قتل رساند .بعد از آن
سراغ برادرش که بر سر تقسیم ارث پدری با او درگیر
بود رفت و به او هم شلیک کرد .هرچند برادر ضارب
جان سالم به در برد اما مرد مسلح مقابل خانه پدری
بهسوی خودش شلیک کرد و جان باخت.
داماد افغان

نمونه دیگر این حوادث به مردی افغان مربوط میشود
که پس از قهر همسرش ،برای برگرداندن او به خانه
پدرزنش در جنوب تهران رفت اما با اعضای خانواده او
درگیر شد و با چاقو به جان آنها افتاد .در جریان حمله
داماد عصبانی ،مادرزن جانش را از دست داد و پدرزن،
همســر و خواهرزن ضارب در بیمارســتان بستری
شدند .در تحقیقات اولیه معلوم شد که قاتل از مدتی
قبل با همسرش دچار اختالف شده بود .همسر وی
بر سر همین اختالفات قهر کرده و به خانه پدریاش

تبهکاران در کمین معاملهگران رمزارز

سالم ریحان؛ اسم رمز کالهبرداران

رفته بود که داماد عصبانی سراغ وی رفته و دست به
این جنایت زد.
قتلعام در گناوه

یکی دیگر از حوادثی که متهم آن داماد خانواده بود
۱۵فروردین ماه امسال در شهرستان گناوه رخ داد .در
جریان این حادثه مرد عصبانی به خانه مادرزنش رفت
و در اقدامی هولناک بدون دلیل مادر زن و همسرش
را به رگبار بست و به قتل رســاند و برادر زنش را نیز
مصدوم کرد .داماد قاتل بعد از فرار از محل جنایت در
درگیری با پلیس کشته شد.
نزدیکانی که بر آتش اختالفات میدمند

مریم مرادیعرب ،وکیل پایه یک دادگســتری که
در پروندههای خانوادگی زیادی وکالت کرده است
درباره علت جنایتهای اینچنینی میگوید :بسیاری
از زن و شوهرها که با یکدیگر دچار اختالف میشوند
و کارشان به دادگاه خانواده کشیده میشود در همان
مراحل اولیه با پادرمیانی نزدیکان از تشکیل پرونده
منصرف میشــوند .بسیاری هم خودشــان کوتاه
میآیند و اختالفات فروکــش میکند اما در برخی
موارد هم نزدیکان نهتنها کمکی به برطرف شــدن
اختالفــات نمیکنند بلکه بر آتــش این اختالفات
میدمند و با نوع رفتار آنها درگیریها بیشتر و بیشتر
میشود .این وکیل دادگســتری ادامه میدهد :در
اینگونه اختالفــات افراد حس میکننــد که بعد از
مدتها زندگی ،حقشان پایمال شده است و در این
وضعیت برخی افراد حاضر هستند دست به هر کاری
بزنند که گاهی متأسفانه کار به خشونت و درگیری
کشیده میشود .معموال در خانوادههایی که سطح
سواد و آگاهیهای اجتماعی بیشتر است کمتر شاهد
اختالفات خشونت بار و درگیری هستیم و اگر زن و
شــوهری هم با یکدیگر دچار اختالف شوند و هیچ
راهی برای ترمیم زندگی مشترکشان وجود نداشته
باشد بهطور مسالمتآمیز از یکدیگر جدا میشوند.
اختالف فرهنگی 2خانواده

محمدرضا گیوکــی ،قاضی ســابق و وکیل کنونی
دادگستری سالها به پروندههایی با موضوع قتلهای
خانوادگی رسیدگی کرده اســت .او نظرات جالبی
دربــاره زمینههای وقــوع چنین جرائمــی دارد و
میگوید :به لحاظ حقوقــی درگیریهای منجر به
قتل خانوادگی نیز در شمول سایر پروندههای قتل
قرار میگیرند.
اما در نگاهی کلی ،علت وقــوع قتلهایی که در آن
عالوه بر همســر خانواده وی نیز قربانی میشوندبه
2بخش دستهبندی میشوند .نخستین نکته این است
که جامعه از مبانی و اصول خانوادگی سنتی و اصیل
فاصله گرفته و این فاصله موجب آسیب شده است.
مثال مهاجرتهای بیرویه از نقاط مختلف کشور به

شــهرهای بزرگتر منجر به آشــنایی سطحی و در
نهایت ازدواج جوانان میشود .هرچند جوانان ممکن
است به یکدیگر عالقه داشته باشند اما از 2فرهنگ
متفاوت هستند و در این شرایط بروز اختالف بین آنها
اجتنابناپذیر است .درصد زیادی از این اختالفات به
این دلیل اســت که دوطرف با یکدیگر هم سطح و
همکفو نیستند و بعد از شروع زندگی دچار اختالفات
در حوزههای گوناگون بهخصوص اختالفات فرهنگی
میشــوند .طبق اصول جرمشناســی حتی محیط
زندگی و آب و هوا هم در نوع وقوع جرائم مؤثر است.
فقر و بیکاری2 ،عامل اختالف

این قاضی سابق دادگستری دومین دلیل وقوع این
حوادث را فقر مالی و فرهنگی میداند و میگوید :فقر
مالی یکی از مهمترین دالیل وقوع این حوادث است
که البته ارتباط مستقیمی با بیکاری دارد .این عامل
بهتدریج موجب بروز اختالف بین زن و شــوهرهای
جوان میشــود و در پروندههای خانوادگی زیادی
که به محاکم کشیده میشــوند یکی از عوامل فقر و
بیکاری است.
او ادامه میدهد :فقر دومی که باید بیشتر به آن توجه
شود ،فقر فرهنگی بهمعنای عام است .معموال پس از
وقوع چنین حوادثی فقط به آن حادثه به صرف یک
رویداد پرداخته میشــود که به ندرت مورد واکاوی
قرار میگیرد .درحالیکه چنیــن حوادثی بهعنوان
زنگ خطر در جامعه است و باید متخصصان شامل
جامعهشناسان ،روانشناســان ،قضات ،مسئوالن
امنیتی و ...ریشههای وقوع حادثه را برای پیشگیری
از حوادث بعدی پیدا کنند.
فرجام مهریههای سنگین

وقوع حادثههای تلخ ،مشــابه آنچه در فســا اتفاق
افتاد هر ازگاهی افکار عمومی را متاثر و جریحه دار
میکند .اما برای پیگیری از وقوع چنین حوادثی چه
باید کرد :گیوکی معتقد است در این زمینه اول باید
پیشگیری عمومی و سپس پیشگیری فردی انجام
داد .او در توضیح این موضوع میگوید :پیشــگیری
عمومی معموال بر عهده دولت (به معنای عام) است.

باید در این حوزه ســطح آگاهی و سواد اجتماعی و
حقوقی آحــاد جامعه بیش از پیش بــاال برود .مثال
اغلب افراد هنگام ازدواج به میزان مهریه و شــروط
ضمن عقد بیتوجه هستند و از سر احساسات به هر
میزان مهریهای تن میدهنــد .غافل از اینکه مهریه
عندالمطالبه است و زن هر وقت اراده کند میتواند
مهریهاش را مطالبه کند .اما بعد از ازدواج و همزمان
با پدیدار شدن اختالفات از مهریه بهعنوان یک اهرم
فشار استفاده میشــود .این موضوع حاکی از سطح
ســواد و آگاهی پایین در جامعه است که در جریان
اختالفات زن و شوهری کار را به درگیری و گاهی هم
قتل میکشاند .مورد دیگر مسائل اقتصادی است که
دولت باید با تدابیر اقتصادی سطح بیکاری و فقر را به
حداقل برساند تا زمینه وقوع اختالفات در خانوادهها
نیز کاسته شود.
کدخدامنشی ،سنتی که فراموش شد

این قاضی سابق کیفری در ادامه به سنتی فراموش
شده اشاره میکند که پیش از این باعث حل اختالفات
بسیاری میشد و از بسیاری کشمکشها جلوگیری
میکرد .گیوکی میگوید :نکته دیگری که میتواند
در پیشگیری مؤثر باشد ترویج سنت میانجیگری و
کدخدامنشی در حل اختالفات خانوادگی است .این
سنت در حال کمرنگ و کمرنگتر شدن است .پیش
از این اختالفات خانوادگی با میانجیگیری بزرگترها
برطرف میشــد اما حاال با فراموش شدن این سنت
حسنه اختالفات خانوادگی نیز باال گرفته است.
آنطور که این حقوقدان معتقد است عوامل خارجی
نیز در چنیــن حوادثــی دخیل اســت و میتواند
زمینهساز بروز اختالفات خانوادگی شود .او میگوید:
فرهنگهای نامتناســب با جامعه ایرانی به شــکل
فزاینده در حال گسترش است که یکی از مظاهر آن
ماهوارهها هستند .شبکههای ماهوارهای در شرایطی
که رسانههای داخلی بهخصوص رسانه ملی قافیه را
باختهاند در حال انتشار برنامههایی هستند که غالبا
با فرهنگ ما مغایرت دارند و همین برنامهها به تغییر
فرهنگ میانجامد و میتواند زمینهساز اختالف در
خانوادهها باشد.

جوادیان از بسطام

نظارتی بر تولید سوســیس کالباسهای دستساز انجام
نمیشود؟

اینکه سوسیس و کالباس غذای نســبتا ناسالمی است به
جای خود اما خــوردن هر چند وقت یکبــار ،آن هم برای
خانوادههایی که فرزنــد کوچک یا نوجــوان دارند تقریبا
اجتنابناپذیر است .چند سالی است که مراکز فروش مواد
پروتئینی در حضور مشتری اقدام به درست کردن سوسیس
و کالباس میکنند و ادعا دارند که ایــن محصوالت کامال
بهداشتی و بیضرر هستند .سؤال اینجاست که آیا واقعا این
ادعا صحت دارد و آیا نظارتی بر کار این مراکز از سوی اداره
بهداشت صورت میگیرد؟
ریوندی از تهران

پیام

تلگرام با مردم @bamardom_hamshahri

نیروهــای انتظامی نیازمند آموزشهای بیشــتری
هستند

از آنجا که نیروهــای انتظامی مدام با مردم از همه اقشــار
ســر و کار دارند جا دارد آموزشهای دفاعــی،اجتماعی
و روانشناســانه بیشــتری ببینند و بهخصوص در مواجهه
با متهمان بــه نوعی عمل کنند که کمتر آســیب ببینند و
سالمتيشان به خطر نیفتد .هر فردی از این نهاد که مجروج
یا شهید شود فرصتی برای خالفکاران فراهم میشود.
افالکی از مشهد

جویهای شهر پاکدشت نیازمند نظافت و رسیدگی است

بارها به شهرداری پاکدشت مراجعه کرده و تقاضای نظافت،
الیروبی و رفع اشکاالت ســاختاری در جویهای پاکدشت
داشــتهایم اما این اتفاق نمیافتد و جویهای شهر ماهی
یکبار هم نظافت نمیشوند .اغلب کوچهها و خیابانها در
اثر جمع شدن فاضالب و زباله بوی تعفن میدهند و مأمن
حشرات موذی شدهاند.
طباطبایی از پاکدشت تهران

قطار اتوبوسی برای مسیر اراک  -تهران در نظر بگیرند

با وجود آنکه بسیاری از شــهرهای دور و نزدیک به مقصد
تهران قطار اتوبوسی دارند ،چرا شــهروندان اراکی باید از
این مزیت بینصیب باشند؟ شهری که  ۸۵سال از تأسیس
ایســتگاه راهآهن در آن میگذرد و کارخانه واگن پارس در
آن تأمینکننده بســیاری از نیازهای ناوگان ریلی کشــور
است ،آیا استحقاق داشــتن قطار اتوبوسی ندارد که روزانه
در مســیر تهران -اراک و بالعکس دایر باشد و شهروندان از
این سرویس ارزان بهرهمند شوند و تنها گزینه آنها اتوبوس
با بلیت گران نباشد؟
سعید رجبی از اراک

دستگیری دزدان مسافر
دختر و پسری که با سفر به شهرهای مختلف دست به
سرقت از طالفروشیها میزدند در اصفهان دستگیر
شدند .به گزارش همشهری ،چند روز پیش صاحب
یکی از طالفروشیهای شهرستان بوئین میاندشت
در اســتان اصفهان با حضور در اداره پلیس از دختر
و پسری که اقدام به ســرقت تعدادی النگو به ارزش
50میلیون تومان از مغازهاش کرده بودند ،شــکایت
کرد .وی توضیح داد :این دختر و پسر بهعنوان مشتری
وارد مغازهام شدند و گفتند که قصد خرید النگو دارند.
اما به نمونههای مختلفی اشاره کردند و خواستند که
این نمونهها را نشانشان دهم و من هم النگوها را یکی
پس از دیگری به آنها میدادم و دختر و پســر جوان
کمی النگوها را بررســی کرده و بعد روی پیشخوان
میگذاشتند .آنها دقایقی در مغازهام بودند و در نهایت
بدون اینکه خرید کنند ،آنجا را ترک کردند اما پس از
رفتن آنها متوجه شدم که 4عدد از النگوهایی که به
آنها داده بودم ،ناپدید شده است .وقتی دوربینهای
مداربسته را بررسی کردم ،متوجه شدم که این دختر و
پسر ،به بهانه بررسی النگوها4 ،عدد از آنها را بهصورتی
کامال حرفهای و طوری که من متوجه نشــوم ،کش
رفته و ســرقت کردهاند .با شــکایت این مرد ،از آنجا
که احتمال میرفت ســارقان سراغ طالفروشیهای
دیگری هم بروند ،مشخصات ظاهری آنها در اختیار
تمامی طالفروشیهای شهر قرار گرفت تا اینکه چند
روز بعد به پلیس خبر رسید که دختر و پسری با همین
مشخصات وارد یکی از طالفروشیها شدهاند .در ادامه
تیمی از مأموران راهی این محل شده و هر دو متهم را
ن ترکی؛ رئیس
دستگیر کردند .بهگفته سرهنگ حسی 
پلیس آگاهی استان اصفهان ،متهمان در بازجوییها
به سرقت النگوها از مغازه شاکی اعتراف کردند و معلوم
شد که آنها از سارقان در حرکت هستند که با سفر به
شهرهای مختلف دست به ســرقت از طالفروشیها
میزنند .به همین دلیل برای هر دو متهم قرار قانونی
صادر شده و تحقیقات از آنها ادامه دارد.

دختری جوان که در جدال با یک
زوگیرخشــن ،زخمی شده و در
دادسرا
بیمارستان بستری بود،پس از
آنکه مرخص شد و تصمیم گرفت از خانه بیرون
برود ،اما ترس برادر از قربانیشدن دوباره خواهر و
مشاجره آنها در نهایت جنایتی دردناک را رقم زد
که قربانی آن دختر جوان بود.
به گزارش همشهری ،تحقیقات در این پرونده از
روز یکشنبه 23مرداد و با پیداشدن جسد دختری
مجهولالهویه در خیابان میرداماد شروع شد.
جسد این دختر درحالی در پیاده رو پیدا شد که
هیچگونه مدارک شناســایی همراه وی نبود .از
سویی آثارزخم و خراشیدگی روی بدن وی نشان
میداد که او به قتل رسیده است.
در این شرایط جسد به پزشکی قانونی انتقال یافت
و تحقیقات برای شناسایی هویت وی و عامل این
جنایت از سوی تیم جنایی پایتخت آغاز شد .در
ابتدا مأموران راهی محل حادثه شدند و به بررسی
دوربینهای مداربســته اطراف پرداختند .آنطور
که مشخص بود صبح روز یکشنبه زنی که پشت
فرمان  206بود در حوالی خیابان میرداماد توقف
کرد و بعد درحالیکه اطراف را میپایید ،جســد
دختر جوان را از روی صندلــی عقب خودرو ،به
پیاده رو منتقــل کرده و همانجــا رهایش کرده
بود .او ســپس ســوار بر خودروی 206شده و از
محل گریخته بــود .در این شــرایط تیم جنایی
به اســتعالم شــماره پالک خودرو پرداخت و به
سرنخهایی دست یافت .بررسیها نشان میداد که
خودروی 206متعلق به مقتول بوده است .به این
ترتیب هویت او فاش شد .مأموران در ادامه راهی
محل زندگی او شده و دریافتند که دختر جوان با
مادر و برادرش زندگی میکرده است .در تحقیق از
خانواده دختر مشخص شد که او آخرین بار صبح
روز حادثه سوار بر ماشین خود شده و از خانه بیرون
رفته است .برادر او میگفت :آن روز خواهرم برای
انجام کاری از خانه بیرون رفت و پس از آن دیگر
بازنگشت .ما همه جا را بهدنبال او گشتیم اما اثری
از او بهدســت نیاوردیم .قصد داشــتیم به پلیس
خبر بدهیم که متوجه شدیم جسدش در خیابان
کشف شده است.
ردپای برادر

ماموران چندبار از برادر مقتول درباره روز حادثه
تحقیق کردند و متوجه شدند که حرفهای او ضدو

نقیض است .از سوی دیگر تحقیق از همسایهها
نشــان میداد که پســر جوان پیش از حادثه با
خواهرش(مقتول) اختالف و درگیری داشته است
بهطوریکه همسایهها سر و صدای مشاجره و جر
و بحث آنها را شنیده بودند .کارآگاهان جنایی در
قدم بعدی برای کشف اسرار این جنایت به بررسی
تصاویر دوربینهای مداربســتهای که در اطراف
محل ســکونت مقتول وجود داشت پرداختند و
مشخص شــد که آخرین بار صبح روز یکشنبه
فردی ســوار بر 206مقتول شــده و از پارکینگ
ساختمان بیرون رفته است .این فرد ،لباس زنانه
به تن داشت اما جثه او با جثه مقتول فرق داشت.
وقتی مأموران بهصورت تخصصی فیلمها را مورد
بررســی قرار دادند متوجه شــدند که این فرد،
برادر مقتول بوده که لباس زنانــه به تن کرده و
پشــت فرمان خودروی خواهرش نشسته است.
او ماسک بهصورت داشــت و همان فردی بود که
جسد خواهرش را در پیاده رو حوالی میرداماد رها
کرده بود .با این اطالعات برای پلیس محرز شــد
که کسی جز برادر مقتول ،متهم به قتل نیست و
دستور بازداشت او صادر شد.
صحنهسازی

اگرچه پسر جوان در بازجوییها اصرار داشت که
بیگناه است اما وقتی شــواهد را علیه خود دید،
حقایق را بیان کرد و به افشای اسرار قتل خواهرش

پرداخت .وی گفت :خواهرم هیچ وقت به حرفهایم
اهمیت نمیداد ،درحالیکه من نگران او بودم وبه
همین دلیل بود که همیشه با هم درگیر میشدیم.
متهم ادامه داد17 :مرداد مــاه بود که خواهرم از
خانه خارج شد تا سگش را برای هواخوری به پارک
ببرد .چند ســاعت بعد از رفتن او بود که ناگهان
صدای داد و فریادش را از حیاط خانه شنیدم .فورا
پشــت پنجره رفتم و دیدم خواهرم خونآلود در
حیاط افتاده است .وحشت زده باالی سرش رفتم
و او گفت به دام یک زورگیر گرفتار شده است .او
میگفت که فردی قصد داشته سگش را بدزدد که
خواهرم مقاومت کرده و با وی درگیر شده بود .مرد
سارق که میخواست هرطور شده نقشه سرقت
را اجرا کند با خواهرم گالویز شده و او را بهشدت
زخمی کرده بود .با این حال موفق به دزدیدن سگ
نشده و فرار کرده بود .وی افزود :بالفاصله خواهرم
را به بیمارستان رساندم و پزشکان زخمهای او را
بخیه زدند و خواهرم 2روز در بیمارستان بستری
بود و بعد مرخص شــد .بعد از این اتفاق بود که از
او خواستم شبها دیر وقت بیرون نباشد و هرجا
میرود قبل از تاریک شدن هوا به خانه برگردد .تا
اینکه شنبه شب یعنی 22مرداد ،خواهرم که تازه از
بیمارستان مرخص شده بود تصمیم گرفت از خانه
بیرون برود .بر سر همین مسئله با او درگیر شدم و
از ترس اینکه اتفاق مشابهی برایش رخ ندهد اجازه
ندادم از خانه بیرون برود اما با هم درگیر شدیم و
وقتی بهخودم آمدم که او دیگر نفس نمیکشید.
بعد از قتل خیلی پشیمان شدم اما دیگر کار از کار
گذشته بود.آن شب مادرم در خانه نبود و تصمیم
ی کنم تا راز قتلی که مرتکب
گرفتم صحنهســاز 
شدم فاش نشــود .وی ادامه داد :نیمههای شب
بود که جسد خواهرم را در صندلی عقب ماشین
خودش قرار دادم و صبح روز یکشنبه درحالیکه
لباس خواهرم را پوشیده بودم ،سوار بر ماشینش
شدم و از خانه بیرون رفتم .گمان میکردم همه
تصور میکنند که خــودش از خانه بیرون رفته و
گرفتار سرنوشت نامعلومی شده است .حتی وقتی
جسد او را از ماشین به بیرون انداختم ،یک درصد
هم به این فکر نکردم که ممکن است دوربینها
چهرهام را ثبت کنند.
متهم به قتل پس از اقرار به قتل خواهرش با قرار
قانونی بازداشت شد و برای انجام تحقیقات بیشتر
در اختیار مأموران اداره دهم پلیس آگاهی تهران
قرار گرفت.

«سالم ریحان .حساب کاربری شما با نام کاربری و رمز عبور ....و
موجودی 200هزار دالر بهروزرسانی شد ».این پیام وسوسهانگیز
در حقیقت دامی است برای کالهبرداری از معاملهگران رمز ارز؛
کسانی که دارای کیفپول دیجیتال هستند و از این طریق اقدام به
معامله رمزارز میکنند و حاال کالهبرداران نقش ه کشیدهاند که با
ارسال این پیامکهای جعلی موجودی کیفپول آنها را خالی کنند.
ماجرا از این قرار اســت که کالهبرداران ابتدا اقدام به ارســال
پیامکهای انبوه برای شــماره تلفنهای مختلف با این عنوان
میکنند« :ســام ریحان .حساب کاربری شــما با نام کاربری و
رمز عبور ....و موجودی 200هزار دالر بهروز رســانی شد ».حاال
تصور کنید که شما یکی از افرادی هستید که کیفپول دیجیتال
دارید و معامله رمــزارز انجام میدهید .زمانــی که این پیامک
بهدست شما میرســد ،تصور میکنید که فردی به اسم ریحان
که موجودی کیفپول او 200هزار دالر است به تازگی پلتفرمی
را که با آن رمزارز معامله میکند به روزرســانی کرده اما پیامک
این بهروزرسانی به اشتباه برای شما ارسال شده است .در پیامک
نهتنها موجودی وسوســهانگیزی ذکر شــده بلکه نام کاربری و
رمزورود هم به چشم میخورد .در ادامه پیامک هم نوشته شده که
میتوانید برای مشاهده موجودی خود و معامله رمز ارز به سایت
 usdtpky.comمراجعه کنيد .در این شــرایط ممکن اســت
وسوسه شوید و با خودتان بگویید «:حاال که نام کاربری و رمز عبور
اشتباهی برای من ارسال شــده ،وارد سایت میشوم و بخشی از
موجودی کیفپول ریحان را به کیفپول خودم منتقل میکنم».
این همان چیزی است که کالهبرداران میخواهند .آنها پیامک و
سایت جعلی را بهگونهای طراحی کردهاند که وقتی دریافتکننده
پیامک وسوسه شده و برای برداشــت از کیف پول ریحان وارد
سایت میشود و مشخصات کیف پول خود را وارد میکند ،نهتنها
موفق به برداشت ارزدیجیتال از کیفپول ریحان نمیشود بلکه
همه اطالعات کیفپول خودش را دودستی تقدیم کالهبرداران
میکند و آنها با این اطالعات موجودی ارزدیجیتال او را به راحتی
خالی میکنند .سرهنگ علی حسینی ،رئیس پلیس فتای استان
خوزســتان میگوید :بررسیها نشــان میدهد که پیامکهای
جعلی ریحان اخیرا برای برخی از کاربران ایرانی ارسال شده است؛
درحالیکه پشتپرده این پیامکها کالهبرداری است .وی ادامه
میدهد :توجه داشته باشید که این یک روش کالهبرداری است
و اگر از معاملهگران در زمینه رمز ارز هستید ،مراقب باشید در این
دام گرفتار نشوید.

قاچاقچی کویر در دام پلیس
شرور فراری که با عنوان بزرگترین قاچاقچی کویر مشهور بود در
عملیات پیچیده پلیس دستگیر شد.
به گزارش همشهری ،رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر فراجا با
بیان جزئیات دســتگیری این فرد گفت :مأموران مرکز عملیات
ویژه پلیس مبارزه با موادمخدر فراجا در راستای برخورد با عناصر
اصلی قاچاق موادمخدر با انجام اقدامات اطالعاتی و بهرهگیری
از شیوههای نوین پلیســی موفق به شناسایی فردی شرور به نام
(ع .ت) شــدند که یکی از قاچاقچیان بزرگ جنوب شرق کشور
به شمار میرفت .سردار مجید کریمی ،ادامه داد :این قاچاقچی
مخوف از اشرار سابقهدار و بنام منطقه جنوب شرق کشور و یکی
از سرکاروانهای اصلی و شناخته شده قاچاق مسلحانه موادمخدر
در کویر بود .او ایجاد درگیری و به شــهادت رساندن تعدادی از
کارکنان انتظامی کشــور را نیز در پرونده سیاه سوابقش داشت.
بررسیها نشان میداد که این قاچاقچی شرور در سالیان گذشته
در قاچاق چندین تن موادمخدر از کشور افغانستان به داخل خاک
جمهوری اسالمی نقش داشته است .وی تصریح کرد :با بهدست
آمدن ســرنخهایی از فعالیتهای تازه این فرد ،مأموران با انجام
اقدامات پیچیده اطالعاتی در مرکز عملیات ویژه پلیس مبارزه با
موادمخدر فراجا ،موفق شدند محل اختفای وی را در شهرستان
ایرانشهر شناسایی کنند و به این ترتیب تیمهای عملیاتی راهی
این محل شدند .ســردار کریمی خاطرنشان کرد :پلیس در یک
عملیات ضربتی موفق به دستگیری این فرد شرور شد و تحقیقات
درباره اقدامات انجام شده از سوی این فرد آغاز شده است.

مهر تأیید بر جنون عامل قتل در
بیمارستان روانی
بیمار روانی که با خونســردی جان هماتاقی خود را گرفته بود،
جنون دارد و باید تحت درمان قرار بگیرد.
به گزارش همشهری ،این حادثه 21فروردین امسال در یکی از
بیمارستانهای روانی پایتخت رخ داد و وقتی تیم جنایی ،خود را
به محل حادثه رساند با جسد زنی 64ساله مواجه شد که ملحفهای
به دورگردنش پیچیده شده و بر اثر خفگی جان باخته بود .قاتل
کسی جز هماتاقی او نبود که حدود 50سال داشت .هر دوی آنها
بیمار بودند که بهدلیل مشکالت روحی و روانی در آن مرکز روانی
بستری شده و با یکدیگر هماتاق بودند .با دستور بازپرس جنایی
تهران ،تصاویر دوربین مداربسته اتاق محل حادثه مورد بازبینی
قرار گرفت .فیلم ثبت شده نشان میداد که در لحظه حادثه ابتدا
مقتول در حال نوشیدن یک لیوان آب است و بعد لیوان را روی میز
قرار میدهد .او و هماتاقیاش (قاتل) در حال صحبت با یکدیگر
هستند و پس از دقایقی مقتول درحالیکه روی تخت نشسته از
جایش بلند شده و میایستد .قاتل نیز با برداشتن ملحفهای از روی
تخت ،آن را دور گردن مقتول گره زد و از دو طرف آن را میکشد.
قاضی جنایی پس از بررســی این فیلم عجیب و تکاندهنده ،به
تحقیق از قاتل پرداخت و او گفت :چند روزی میشد که با مقتول
هماتاق بودم .روز حادثه ســرگرم صحبت با یکدیگر شدیم که او
پیشنهاد عجیبی به من داد.
او رو به من گفت که تو شیطان هســتی و بعد هم مدعی شد که
دلش میخواهد در ماه مبارک رمضان به بهشت برود .او ادامه داد
که اگر جانش را بگیرم او مستقیم به بهشت میرود .من هم کاری
را انجام دادم که او از من خواسته بود و برای همین بود که مقتول
در آن لحظه هیچ مقاومتی نکرد.
با تکمیل تحقیقات ،متهم به قتل برای بررسی سالمت روانی در
اختیار متخصصان پزشکی قانونی قرار گرفت و معلوم شد او هنگام
قتل جنون داشته است .به این ترتیب وی از مجازات رهایی یافت و
با دستور بازپرس جنایی تهران در بیمارستان روانی بستری شد.

پنجشنبه  27مرداد 1401
شماره 8569

جهاننما

نقلقول

مکزیک ،قتلگاه خبرنگاران

حمدهللا محب
مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان
در دوره حکومت جمهوری افغانستان
جبهــه متحدی بــرای مبــارزه بــا طالبان
وجود نداشت و حتی در قبال سیاستی
که میخواستیم در منطقه دنبال کنیم
هم یک رویکــرد واحد وجود نداشــت.
به باور من جمهوری افغانســتان جایی
شکست خورد که در ایجاد یک روایت
مشــخص برای منافع ملی افغانستان
به اجماع نرسیدیم( .یورونیوز)

طی 8ماه گذشته 14خبرنگار در مکزیک به قتل رسیدهاند
امســال یکــی از مرگبارترین ســالهای مکزیــک برای
خبرنگاران بوده است .جدیدترین مورد قتل یک خبرنگار
62ساله در این کشور است که روز سهشنبه خبرساز شد.
جسد این گزارشــگر جنایی در آپارتمانش در شمال غرب
مکزیک کشف شد .براســاس گزارش دادستانی مکزیک،
«خوان آرخون لوپز»» خبرنگار مستقلی که صفحه خبری
خود را روی شبکه اجتماعی فیسبوک اداره میکرد ،از چند
روز قبل ناپدید شده بود و در نهایت جسدش روز سهشنبه
کشف شد .جســد این خبرنگار بهدلیل شلیک مستقیم به
سر ،قابل شناســایی نبوده و هویت او ابتدا از روی تتوهای
بدن و سپس بااستفاده از اثر انگشت تأیید شد .آرخون در
صفحه فیسبوک خود به گزارشهایی با سوژههای امنیتی
میپرداخت و در شهر محل ســکونتش ،سنلوئیز فردی
شناخته شــده بود .آخرین گزارش او درباره کشف و ضبط
موادمخدر و چندین فقره کاالی مسروقه بوده است .آرخون
لوپز چهاردهمین خبرنگار و فعال رســانهای است که طی
سالجاری در مکزیک به قتل میرسد.
خطرناکترین کشور جهان برای خبرنگاران

مکزیک یکی از پرخطرترین کشــورهای جهان برای شغل
خبرنگاری اســت .براســاس گزارش ســازمان بینالمللی
«ماده  ،»19ســازمانی حقوق بشــری برای دفاع از آزادی
بیان ،از ابتدای روی کار آمدن «آندره مانوئل لوپز اوبرادور»
رئیسجمهور کنونی مکزیک در ســال ،2018دســتکم
34خبرنگار یا فعال رســانهای در مکزیک کشــته شدهاند.
هفته گذشته 4کارمند یک ایستگاه رادیویی در شهر مرزی
«سیوداد خوارس» در حادثهای که دادستانی آن را مرتبط
با تبهکاران اعالم کرد کشته شــدند .یک هفته پیش از آن،
خبرنــگاری دیگر به
نام «ارنستو مندز» در
شــهر «گواناخوآتو»
در کافــهای کــه
143
متعلق بــه او بود ،به
از ســال 1992تــا امــروز ،قتل رســید .مقامات
143خبرنــگار در مکزیــک شهری اعالم کردهاند
مندز از مدتها پیش
کشته شــدهاند97 .درصد
تهدیدهــای جانــی
از خبرنــگاران بــه قتــل متعــددی دریافــت
کــرده اســت .گفته
رسیده در مکزیک ،محلی
میشــود خبرنگاران
بوده و بیشتر آنها در محل رســانههای کوچک
و محلــی بیشــتر از
کار خود کشته شدهاند
رســانههای بــزرگ
رســمی در معرض تهدید قرار دارند و معمــوال مظنونین
اصلی پروندههای قتل خبرنگاران ،مقامات و سیاستمداران
فاســد شــهرهای کوچک مکزیک و همچنین جنایتکاران
ســازمانیافته و باندهای تبهکار هستند .معموال عدالت در
زمینه قتل خبرنگاران در این کشور به اجرا در نمیآید زیرا
این قتلها معموال از پی همکاری زنجیرهای از سیاستمداران
فاسد با تبهکاران رخ میدهند.
عوامل خشونت علیه خبرنگاران در مکزیک

فســاد دولتی یکی از شــناختهترین معضالت در مکزیک
است که زمینه را برای پر و بال گرفتن سازمانهای تبهکار
و کارتلهای موادمخدر فراهم کرده است .از اینرو بعضی از
مناطق مکزیک ،بهویژه مناطق مرزی که به کانون فعالیت
کارتلهای موادمخدر و دیگر جنایات سازمان یافته تبدیل
شدهاند ،در ســایه حمایت سیاســتمداران فاسد ،متحمل
خشونتهای شــدیدی میشوند .فســاد نهادی همچنین
مانع از آن میشــود که تبهکاران با مجــازات اعمال خود
مواجه شوند .براساس آمار دولتی ،از سال 2000به بعد در
مکزیک 42فرماندار ایالتی مظنون به فساد بودهاند که فقط
17نفر از آنها مورد بازجویی قرار گرفتهاند .براساس گزارش
نیویورکتایمز ،چندین دهــه انفعال و مصونیت از مجازات
در مکزیک جســارتی باورنکردنی را در میان مقامات فاسد
و تبهکاران ایجاد کرده است و خبرنگاران از قربانیان اصلی
این وضعیت بودهاند .پژوهشــی در آمریکا نشــان میدهد
94درصد از جنایتها در کشور همسایه یعنی در مکزیک،
گزارش نشده یا بدون پیگیری و رسیدگی پلیسی و مقامات
قضایی رها میشوند.
پژوهشهای مختلف نشان میدهند یکی از عوامل محرک
قتل خبرنگاران در مکزیک جنگ اطالعاتی و تاکتیکهای
تبلیغاتی سازمانهای تبهکاری در این کشور است .به بیانی
دیگر ،کارتلهــای موادمخدر و باندهــای تبهکاری از قتل
خبرنگاران بهعنوان ابزاری برای ســاکت کردن رسانهها و
ارسال پیام برای سیاســتمداران استفاده میکنند .محرک
دیگر ،جنگی اســت کــه از ســال 2006در مکزیک میان
کارتلهای موادمخدر و تبهکاران سازمان یافته برسر قلمرو
و اعمال قدرت آغاز شده است .تا پیش از این سال 4 ،کارتل
بزرگ موادمخدر در مکزیک وجود داشت ،اما درگیریهای
داخلی منجر به تجزیه کارتلها و تشکیل گروههای تبهکاری
خرد و محلی شــد و به این ترتیب جنگ میان این گروهها
در ترکیب با فساد دولتی و بیتوجهیهای نهادی ناامنی و
خشونت را مکزیک افزایش داد.
براســاس پژوهشی که به تازگی توســط محققان دانشگاه
دولتی «سمهیوستون» در آمریکا انجام گرفته ،فساد ناشی
از همکاری گروههای تبهکاری بــا مقامات محلی ،معافیت
از مجازات و خشونتهای سازمانیافته دالیل بالقوه اصلی
خشــونت علیه روزنامهنگاران در مکزیک اســت .آمارهای
بهدست آمده در این پژوهش که مبتنی بر آمارهای کمیته
محافظت از روزنامهنگاران در مکزیک است ،نشان میدهد
از سال1992تا سالجاری 143خبرنگار در مکزیک کشته
شدهاند .این پژوهش همچنین نشان میدهد خبرنگارانی
که حوزه سیاســی یا حوزه جنایی یا ترکیبــی از این دو را
پوشش میدهند ،بیش از خبرنگاران دیگر حوزهها به قتل
میرسند .همچنین شهر «وراکروز» بهعنوان خطرناکترین
شــهر مکزیک برای خبرنگاران شناسایی شده است زیرا از
سال 1992تا به امروز 26خبرنگار در آن به قتل رسیدهاند.
97درصد از خبرنگاران به قتل رســیده در مکزیک محلی
بوده و بیشتر آنها در محل کار خود کشته شدهاند.
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دونالد ترامپ
رئیسجمهور پیشین آمریکا
وقتــی  ۸روز پیــش بــه خانــهام در
مار-آ-الگو حمله کردند ،هر چیزی را که
جلو چشمشان بود ،توقیف کردند و با
من مانند یــک جنایتکار رفتــار کردند،
این اتفاق نباید در آمریکا بیفتد .وزارت
دادگســتری و افبــیآی گذرنامههــای
مــن را پــس دادنــد .متشــکرم! (تروث
سوشال)

صدای پای ترامپ در کنگره

اوالف شولتس
صدراعظم آلمان
از ممنوعکردن ســفر شهروندان روس
بــه اتحادیــه اروپــا حمایــت نمیکنــم.
جنــگ فعلــی در اوکراین ،جنــگ مردم
روســیه نیســت ،بلکــه جنــگ پوتیــن
اســت .برای ما مهم اســت که بفهمیم
افراد زیادی میخواهند از روســیه فرار
کننــد ،زیــرا آنهــا بــا حاکمیــت روســیه
مخالف هستند( .پولیتیکو)

با شروع توفانی نامزدهای مورد حمایت دونالد ترامپ در انتخابات میاندورهای کنگره ،گمانهزنیها درباره
احتمال پیروزی او در انتخابات سال 2024قوت گرفته است
دونالــد ترامــپ ،رئیسجمهــور
ســابق آمریکا ،که داعیه بازگشت
گزارش  1به کاخ ســفید را دارد در نخستین
قدم موفق شــد تا لیز چنی ،دشــمن شــماره یک
خــود در حــزب جمهوریخــواه را کــه در دوران
ریاستجمهوریاش به اســتیضاح او رأی داده بود،
از دور خارج کند .حمایت ترامپ از نامزد رقیب لیز
چنی در انتخابات میاندورهای کنگره ،به شکست
چنی منجر شــد .عالوهبر چنی در چند ماه گذشته
3تــن از جمهوریخواهانی که به اســتیضاح ترامپ
رأی داده بودند هم رقابت را بــه کاندیداهای مورد
حمایت رئیسجمهوری سابق واگذار کردند؛ اتفاقی
که از شروع پرقدرت نامزدهای مورد حمایت ترامپ
در انتخابات کنگره حکایــت دارد و همین ،احتمال
پیروزی او در انتخابات ریاســتجمهوری 2024و
بازگشتش به عرصه قدرت را تقویت کرده است.
لیز چنی ،نماینده وایومینگ در مجلس نمایندگان
آمریکا و معــاون رئیس کمیته تحقیق و بررســی
شــورش ششــم ژانویه ،۲۰۲۱که بارها از ســوی
طرفداران ترامپ به مرگ تهديد شده ،مجبور شده
بود تا بهدالیل امنیتی به حضور در جمعهای کوچک
انتخاباتی بسنده کند .او پس از شکست در انتخابات
گفت2« :ســال پیش ،من این رقابت را با کســب
73درصد آرا بهدســت آوردم .مســیر مشخص بود
و امســال هم میتوانســتم به راحتی در انتخابات
پیروز شــوم اما الزمه این کار پذیــرش دروغهای
ترامپ درباره انتخابات 2020بود و این راهی بود که
نمیتوانستم و نمیخواهم که بروم .ملت ما بار دیگر
بهسوی بحران ،بیقانونی و خشــونت میرود .من
قبال هم گفتهام که هــر کاری بتوانم انجام میدهم
تا مطمئن شوم که ترامپ به دفتر ریاستجمهوری
حتی نزدیک هم نميشــود؛ من در این کار جدی
هستم».
دونالد ترامپ اما با اعتماد به نفس همیشــگی ،در
واکنش به اظهارات چنی در شــبکه اجتماعیاش
نوشت« :لیز چنی باید از خودش ،رفتارش و سخنان
کینهتوزانهاش شــرم کند .او در اعماق فراموشــی
سیاسی ،محو خواهد شد؛ جایی که مطمئنم بسیار
خوشحالتر است .متشکرم وایومینگ!»
کمیته بررســی حمله به کنگره آمریکا متشــکل از
۷نماینده دمکرات و ۲نماینــده جمهوریخواه بود و
لیز چنــی معاونت آن را برعهده داشــت .این کمیته
با جمعآوری دهها هزار ســند بهدنبــال آن بود که با
ایجاد پرونده علیه ترامپ ،اثبــات کند که او با تهییج
طرفدارانش برای حمله به ســاختمان کنگره ،تالش

کرده تا مانع اعالم ریاستجمهوری جو بایدن و تأیید
شکستش از سوی کنگره شود .انبیسینیوز نوشته:
«چنی با رویگردانی از ترامپ از پا گذاشتن در مسیری
خودداری کرد که میتوانست او را احتماال به ریاست
مجلس نماینــدگان با اکثریت حــزب جمهوریخواه
برســاند .اما او ترجیح داد که میان خود و تالشهای
ترامپ برای باطل کردن انتخابات 2020به هر قیمتی
که شده ،خط بکشــد؛ اقدامی که جسورانه و پرخطر
بود ،نه به این دلیل که او سومین مقام عالیرتبه حزب
جمهوریخواه بهشمار میرفت بلکه به این دلیل که او
نماینده منطقهای بود کــه در انتخابات 2020بهطور
گستردهای از ترامپ حمایت کرده بود ».برخی ناظران
با اشاره به اینکه چنی هیچگاه احتمال نامزد شدن در
انتخابات ریاستجمهوری 2024را رد نکرده ،معتقدند
این احتمال وجود دارد که او بخواهد بهعنوان رقیب
ترامپ وارد عرصه انتخابات شــود؛ گرچه با شکست
اخیر نمیتواند بهعنوان یکی از اعضای حزب این کار
را انجام دهد.
حذف منتقدان ترامپ از بازی

با شکست لیز چنی در انتخابات مقدماتی وایومینگ
تاکنون 8نفر از 10نماینده جمهوریخواهی که پس
از شورش ششم ژانویه به اســتیضاح دونالد ترامپ
رأی داده بودند ،از صحنه خارج شدهاند؛ 4نفر از این
نمایندگان بازنشسته شــده و 4نفر نیز در انتخابات
مقدماتی درونحزبی شکست خوردهاند .به نوشته
نیویورکتایمز ،در چند ماه آینده کوین مککارتی
رهبر اقلیت مجلــس نماینــدگان جمهوریخواه و
نیکی هالی فرماندار ســابق کالیفرنیای جنوبی که
در ابتدا گفته بود از حمله حامیان ترامپ به کنگره
وحشــتزده شــده بود اما بعدها بــرای جلب نظر

ترامپ از اظهارات خود عقبنشــینی کرد ،ازجمله
کسانی هســتند که کرسیهایشــان را به حامیان
ترامپ واگذار میکننــد .جیمی هررا باتلر ،نماینده
جمهوریخواهی که نامش در فهرســت امضاکننده
استیضاح ترامپ دیده میشد نیز رقابت انتخاباتی
را به جو کنت کهنهسرباز مورد تأیید دونالد ترامپ
واگذار کرده است .پیتر میجر و تام رایس نیز از دیگر
جمهوریخواهانی هستند که پیش از چنی در رقابت
با کاندیداهای مورد تأیید رئیسجمهوری ســابق
شکســت خوردهاند .دن نیوهاوس و دیوید واالدو
جزو معدود منتقدان جمهوریخواه ترامپ هستند
که موفق شدهاند کرسیهای خود را حفظ کنند.
هیگمن ،متحدی که رقیب شد

هریت هیگمن ،وکیل دعاوی ،فردی بود که توانست
لیز چنی را شکست دهد .او سابقه چند دهه مخالفت
با فعاالن محیطزیســت و همچنیــن تالش برای
تغییر قوانین فــدرال مربوط به حفاظــت از منابع
طبیعی و گونههای جانوری در معرض خطر را دارد.
جنجالیترین اقدام او تالش برای تغییر قانونی بود
که در دوران کلینتون تصویب شده بود و از میلیونها
هکتار جنگلهای ملی در برابر جادهسازی و ساخت
معادن جلوگیری میکرد؛ تالشــی کــه در نهایت
نتیجه داد و قانون تغییر یافــت .هیگمن در یکی از
ســخنرانیهای انتخاباتیاش با حمایــت از دونالد
ترامپ و انتقــاد از تقابل چنی بــا رئیسجمهوری
سابق ،گفته بود« :ما از کمیته 6ژانویه خسته شدهایم.
ما از لیز چنی نيز خسته شدهایم ».اما شرایط همیشه
اینطور نبوده است .هیگمن یکی از متحدان نزدیک
لیز چنی بوده اســت .او در گردهمایی ایالتی حزب
جمهوریخواه در ســال 2016میــادی لیز چنی

لیز چنی و بهای مخالفت با ترامپ

مکث

الیزابت لین چنی 28جوالی 1966میالدی(ششم مرداد )1345در مدیسون در ایالت ویسکانسین
متولد شد .او دختر بزرگ دیک چنی ،معاون جورج بوش ،رئیسجمهور اسبق آمریکاست .او در
سلســله مراتب رهبری حزب جمهوریخواه در جایگاه سوم بود و به نوشته بیبیسی ،مسئولیت
مهم ترســیم و ترویج نظرگاه و پیام حزبش را بر عهده داشــت .چنی پیش از
شکســت در انتخابات 2روز پیش ،بهدلیل موضعگیریهای تندش در برابر
اقدامات و اظهارات ترامپ با خشم جمهوریخواهان روبهرو شده بود .حزب
پیشتر در واکنش به حمایت چنی از اســتیضاح ترامپ با متهم کردن او
به عدموفاداری ،برکناریاش از پســت رهبری را به رأی گذاشــت که
چنی با ۱۴۵رای در مقابــل ۶۱رأی جان به در برد .بــا این حال ،ادامه
انتقادهای چنی از رئیسجمهوری ســابق که جدیترین کاندیدای
جمهوریخواهان برای شــرکت در انتخابات ریاستجمهوری2024
بهشمار میرود ،اعضای حزب را بر آن داشت تا در 12ماه می2021
میالدی(22اردیبهشت )1400در رایگیری پشت درهای بسته ،او
را از حضور در مثلث رهبری کنار بگذارند.

را «محافظهکار شــجاع پایبند به قانون اساســی»
خوانده بود .هیگمن اما پس از پیــروزی در رقابت
برای عضویت در کمیته مرکزی حزب جمهوریخواه
در سال 2020آشکارا از ترامپ حمایت کرد و گفت
که دروغهای حزب دمکرات و دوســتان لیز چنی
در رســانهها ،او را گمراه کرده بود .او با اوج گرفتن
رقابتهای انتخاباتی ســالجاری از این هم فراتر
رفت و ضمــن تأیید ادعای ترامــپ مبنی بر تقلب
در انتخابات ریاســتجمهوری گفــت« :آنچه در
سال 2020اتفاق افتاد ،حماقت بود».
جنگ درونحزبی جمهوریخواهان

از نظر بســیاری از حامیــان ترامــپ ازجمله در
وایومیونگ ،چنی ازجمله جمهوریخواهانی است که
فقط نام حزب را یدک میکشند و باید از حزب کنار
گذاشته شوند .لیز چنی در آستانه انتخابات سهشنبه
در واکنش بهنظرســنجیها که از شکست او خبر
میدادند ،گفته بود« :اگر هزینه ایستادن پای قانون
اساسی از دست دادن کرســی مجلس نمایندگان
باشد حاضرم این هزینه را بپردازم ».نیویورکتایمز
در تحلیلی درباره دالیل شکست چنی به تغییرات
اجتماعی -سیاسی سالهای اخیر در آمریکا پرداخته
و از قدرت گرفتن طیف جدیدی از سیاســتمداران
نوشته که برخاسته از طبقه متوسط و کارگر هستند.
این روزنامه آمریکایی با فرصتطلب خواندن هریت
هیگمن نوشته :شکست لیز چنی تنها نوک قله از کوه
بزرگی از تحوالت است که این روزها فضای سیاسی
آمریکا را فرا گرفته است .در این گزارش آمده :طیف
جدید سیاستمداران ،کســانی چون لورن بوبرت،
نماینده پیروز کلرادو هستند که ترک تحصیل کرده
بود و مدرک دیپلم خــود را بعدها بهصورت آنالین
دریافت کرد؛ یا راننده کامیونی که در نیوجرسی با
بودجه اندک انتخاباتی توانســت به مجلس سنا راه
پیدا کند؛ در آریزونا هم راستی باورز ،نمایندهای که
در برابر درخواست ترامپ برای باطل کردن نتیجه
انتخابات ریاستجمهوری 2020مقاومت کرده بود،
در انتخابات اخیر رقابت را به دیوید فارنسورث واگذار
کرد؛ تاجر خردهپایی که پیشتر راننده جرثقیل بوده
است .چند دهه بود که سیاستمداران پیشرو حزب
امیدوار بودند که سفیدپوستان طبقه کارگر روزی
علیه نخبگان بانکدار ،پزشک و غولهای نفتی که
کنترل حزب جمهوریخواه را در دست داشتند بهپا
خیزند .این اتفــاق رخ داده و نزاع طبقاتی باالخره
شــروع شــده اما این تقابل آن چیزی نیســت که
سیاستمداران پیشرو انتظارش را داشتند.

خبر

دور جدید تحرکات نظامی
ترکیه در سوریه
آسمان سوریه در شامگاه سهشنبه ،ساعاتی ناآرام را
پشت سر گذاشت .تنها دقایقی پس از تاریکی شب،
جنگندههای ترکیه اهدافی در خاک سوریه را هدف
قرار دادند که در نتیجه آن تعدادی کشته و زخمی
شدند .گروه «دیدهبان حقوق بشر سوریه» که مقر
آن در لندن است ،حمالت ارتش ترکیه علیه سوریه
را در 3نوبت اعــام کرده و گفته کــه این حمالت
از عصر سهشــنبه آغاز شــد و تا بامداد چهارشنبه
ادامه داشــت .المیادین لبنان نیــز در این ارتباط
گــزارش داده که ارتش ترکیه ،بامداد چهارشــنبه
مواضع گروههای کرد ســوریه موســوم به «قسد»
را در تلرفعت ،عینالعرب و منبج واقع در شــمال
سوریه هدف حمالت خود قرار داد .آمار تلفات این
بمبارانها متفاوت اعالم شده است .برخی منابع آمار
تلفات را تا 17نفر اعالم کردهاند .خبرگزاری سانا از
کشتهشدن 3سرباز ارتش سوریه در این بمباران خبر
داده است .همزمان تلویزیون سوریه اعالم کرد که
نیروهای ترکیه از طریق مساجد مناطق مرزی ترکیه
مجاور شهر «جرابلس» استان حلب ،به ساکنان این
مناطق هشدار دادهاند که برای دور جدید حمالت به
خاک سوریه آماده میشوند ،لذا در خانههای خود
باقی بمانند .تحرکات نظامیــان ترکیه همزمان با
هدف قرار دادن اهدافی در خاک سوریه نگرانیها از
احتمال آغاز حمله گسترده قریبالوقوع این کشور
به شمال سوریه را افزایش داده است.

کیوسک

عقبگرد صدر از «فرصت آخر»

مقتدی صدر 4روز قبل خواستار برگزاری تظاهرات بزرگ بغداد با عنوان «فرصت آخر» شده بود ،اما ناگهان تصمیم خود را تغییر داد
فقط چند روز زمان برای «مقتدی صدر» کافی بود تا از
تصمیم خود برای برگــزاری دور جدیدی از اعتراضات
گزارش  2در بغداد عقبنشینی کند .ابتدای همین هفته بود که
«صالح العراقی» از فرماندهان نزدیک به مقتدی صدر ،با انتشار بیانیهای
اعالم کرد که روز شنبه هفته آینده را برای برگزاری «تظاهرات میلیونی
مسالمتآمیز» در نظر گرفته اســت .صالح العراقی در این بیانیه از همه
استانهای عراق خواست تا بهسوی بغداد حرکت و در آنجا درخواست
خود برای انحــال پارلمان را اعــام کنند .صالح العراقی 48ســاله از
چهرههای نزدیک به مقتدی صدر است که عمده بیانیهها و اعالمیههای
مربوط به این چهره پرنفوذ در عراق را در حساب توییتری خود منتشر
میکند و از همین رو بیانیههای او بهعنوان بیانیههای مقتدی صدر درنظر
گرفته میشود .حساب کاربری صالح العراقی اما روز سهشنبه برخالف
3روز قبل از آن به نقل از مقتدی صدر اعالم کرد که راهپیمایی هفته آینده
تا مدت زمان نامعلومی به تعویق افتــاده و فعال برنامهای برای برگزاری
اعتراضها در دست نیســت .در بیانیه منتشر شده ،صدر تالش کرده تا
همزمان با اعالم تعویق اعتراضات ،همچنان خود را چهرهای پیشــرو و
انقالبی معرفی کند و از همین رو با کلماتی انگیزشی در قالب مبارزه با
فساد و خطاب به کسانی که هویتشان را اعالم نکرده ،گفته است« :ای
مفسدان! علیه فساد شما قیام میکنیم و سیاست شما در تقلید از اقدامات
ما دلیل بر ورشکستگی شما و اصرار بر فســاد شماست ».صدر تعویق
تظاهرات بزرگ مورد نظر خود در بغداد را به حفظ جان مردم پیوند زده

و در اعالمیه خود گفته است« :اگر شما روی جنگ داخلی شرطبندی
میکنید ،پس من روی حفظ صلح داخلی شرط میبندم و خون عراقیها
از همهچیز گرانبهاتر است .من عاشق عراق ،مردم و مقدسات آن هستم.
تعویق تظاهرات روز شنبه را تا اطالع ثانوی اعالم میکنم تا نقشههای
شوم شما شکست بخورد و فساد شما را با خون عراقیها که بسیاری از آنها
قربانی فساد و امیال شما شدهاند ،تغذیه نکنم».
این نخستینبار نیست که مقتدی صدر تصمیمات اصلی و محوری خود
را به ناگهان تغییر میدهد .سال گذشته نیز جریان صدر تبلیغات زیادی
را برای برگزاری انتخابات زودهنگام و شــرکت در آن به راه انداخت ،اما

2ماه پیش بدون اعالم قبلی و بهصورت ناگهانی از همه 73نمایندهای که
به پارلمان راه پیدا کردند ،خواست تا اســتعفای خود را اعالم کرده و از
پارلمان خارج شوند .صدر حتی با انتشار بیانیه دیگری کنارهگیریاش
از سیاست را اعالم کرد ،اما هنوز 2ماه از بیانیه نگذشته بود که فراخوان
اعتراضات گسترده در بغداد را برای انحالل کابینه و پارلمان منتشر کرد.
او هدفش را مبارزه با فساد در دستگاههای سیاسی عراق و روی کارآمدن
یک دولت غیروابسته اعالم کرد.
این فراخوان اعتراضی به شکلگیری دوری جدید از اعتراضات همراه با
تحصن در مناطق سیاسی و دیپلماتیک عراق منجر شد و حتی هجوم
صدریها به پارلمان به تعطیلی دوهفتگی این نهاد حاکمیتی منجر شده
است .اعتراضات در عراق اگرچه بهصورت جسته و گریخته تا به امروز ادامه
دارد ،اما مشخص نیست که عقبنشینی صدر برای برگزاری تظاهرات
بزرگ روز شنبه که آن را «آخرین فرصت» نامیده بود ،با چه هدفی صورت
گرفته است .آنچه معلوم اســت آنکه صدر همچنان با نامزدی «محمد
شیاع السودانی» که از سوی «چارچوب هماهنگی شیعیان» برای پست
نخستوزیری عراق معرفی شده ،مخالف است و هنوز به چیزی کمتر از
انحالل کامل پارلمان راضی نمیشود .دیگر گروههای سیاسی عراق هم
برای انحالل پارلمان چراغ سبز نشان دادهاند ،اما صدر خواستار انحالل
یکباره و قطعی آن است .دیگر گروههای رقیب صدر خواستار تشکیل یک
دولت و تعیین نخستوزیر موقت برای انحالل پارلمان هستند؛ موضوعی
مورد اختالف که صدر و رقبایش هنوز بر سر آن به توافقی نرسیدهاند.

روزنامه نیویورکتایمز [آمريكا]

تشدید بحران اقتصادی اوکراین

انتظار میرود اندازه اقتصاد اوکراین در سالجاری بیش
از یکســوم کاهش یابد .بانک مرکزی اوکراین اخیرا
اعالم کرد که تورم در حال افزایش اســت و احتماال به
باالی 30درصد خواهد رسید .وزیر دارایی این کشور نیز
بهتازگی اعالم کرده که کشورش به توافقی برای توقف
پرداخت بدهی برخی طلبکاران خارجی دســت یافته
است ،اما چشــمانداز و نتیجه نهایی آن هنوز مشخص
نیست .در این شرایط ،بسیاری از شهروندان اوکراینی
در تالش برای نجات کسبوکارهای خود و مهاجرت از
مناطق شرقی به غربی این کشور درگیر جنگ هستند.

يع:
حضرت امير المؤمنينعل 
عمل نیک کن و اندوخته بگذار.

 پنجشــنبه  27مرداد  1401سال ســیام شماره 8569

روزنامه اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي

توليد؛ دانش بنيان ،اشتغال آفرين

دانی
که چیست دولت دیدار یار دیدن
در
وی
ک او گدایی بر خسروی گزیدن

اذان ظهــر 13:08 :غــروب افتــاب 19:51
اذان مغــرب  20:10نیمه شــب شــرعی00:23 :
اذان صبح  4:55طلوع آفتاب 6:26

صاحب امتياز :مؤسسه همشهري
مدیرمسئول :عبدا ...گنجی
سردبیر :دانیال معمار

حافظ

پذیرش آگهي:

توزيع و اشتراك:

موسسهنشرگسترامروزنوين
تلفن61933000:

تلفن84321000 :

پاریس :پس از اینکه دولت فرانسه با وجود کمبود آب ،اجازه
آبیاری را به زمینهای چمن مختلفی همچون زمینهای گلف
داد ،فعاالن زیستمحیطی این کشــور با سیمان سوراخهای
زمین گلف را پر کردند .به گزارش نیویورکپســت ،همزمانی
صادر شدن این مجوز دولتی با بروز گرما و خشکسالی در این
کشور باعث شد تا فعاالن محیطزیســت به نشانه اعتراض به
شرایط موجود به آبیاریهای از نظر آنها غیرضروری همچون
آبیاری زمین گلف واکنش منفی نشــان دهند .آمارها نشان
میدهد اگر مســاحت هر زمین گلف را به نسبت سوراخهای
گلفی که روی آن وجود دارد بســنجیم با این واقعیت روبهرو
میشویم که در هر زمین گلف به ازای هر سوراخ 277هزار لیتر
آب مصرف میشود (به ساالنه یا ماهانه آن اشاره نشده است).
این در حالی است که مقامات دولتی پیش از این هشدارهایی
نســبت به صرفه جویی در مصرف آب داده بودند .برای نمونه
طی هفتههای گذشته شستوشوی خودرو توسط شهروندان
ممنوع بود اما هدررفت آب در زمینههای دیگر ادامه داشت.

تلفن48075000 :

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

مداد ایرانی علیه هجوم بنتن

گرينويچ

سیمان کردن زمین گلف

چاپ :همشهري

دفتر مركزي :تهران ،خيابان وليعصر (عج) ،كوچه شهید سیدکمال قریشی ،شماره14
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نگاه

فاطمه عباسی
روزنامهنگار

هرســال درســت همین موقعهــا ،جنب و
جــوش خانوادهها برای خرید مدرســه فرزند
دلبندشــان آغاز میشــود .از کیف و کفش و
لباس بگیر تا لــوازم التحریــر و دفتر و کتاب.
فروشگاهها پر میشود از والدین نگرانی که باید
حواسشــان به جیب و دخل و خرجشان باشد
و کودکانی که چشمانشــان بــا دیدن اجناس
مختلف برق میزند .در سالهای اخیر با اینکه
تولیدکنندگان نوشــت افزار ایرانی ســعی در
تولید محصــوالت با کیفیت کردهانــد ،اما باز
هم قفسه فروشگاهها از لوازم التحریر خارجی
و با تصاویری از قهرمانهای خیالی کودکان در
انیمیشنهای آن ور آبی و البته با قیمتی باال پر

اول آخر

شده است .دلیلش برمیگردد به تبلیغات کم و
گاهی کج سلیقگی در انتخاب طرحها و نقشها
برای اجنــاس ایرانی .درحالیکــه با حمایت
مسئوالن ،تبلیغات درست و انتخاب الگوهایی
از اسطورههای پارســی یا حتی انیمیشنهای
ایرانی ،میتوانیم نوشــت افزارها را از تسخیر
قهرمانهای کارتونهای خارجی مثل بنتن و
السا و مرد عنکبوتی دربیاوریم.
در همین زمینــه هم کانون پــرورش فکری

کودکان و نوجوانان و مجمع فعالین نوشتافزار
ایرانی اسالمی قرار است نمایشگاهی را با عنوان
«ایراننوشــت» از یکم شــهریور تا هجدهم
همین ماه برگــزار کنند تا با حضــور بیش از
۱۰۰تولیدکننده از سراســر کشــور ،نوشت
افزارهای ایرانــی به خانوادهها معرفی شــود.
نمایش پویانمایی «پســر دلفینــی» ،اجرای
ســرودهای دســتهجمعی ،جشــن اهــدای
نوشــتافزار ،بازیهای محیطی و کارگاههای
آموزشی هم ازجمله برنامههای جنبی این دوره
از نمایشگاه خواهد بود .خانوادههایی که قصد
خرید نوشــتافزار برای فرزندشان را دارند ،بد
نیست در هفته آینده ســری به این نمایشگاه
که از ساعت  ۱۰تا  ۲۲در محل کانون پرورش
فکری کودکان و نوجوانان برپا میشود بزنند تا
هم پول اضافی خرج نکنند و هم کاالیی که باب
دل کودکشان باشد را پیدا کنند.

مسابقات سراسری چوگان جام شهید سردار سلیمانی برگزار شد .عكس :علی حدادی اصل

نجات برادر پیش از مرگ

کراال :دختر نوجوان هندی که اخیرا جان خود را از
دست داده ،پیش از مرگ توانست با انتشار ویدئویی
در شبکههای اجتماعی برای درمان برادرش كه به
آتروفي عضالني مبتال بــود ،میلیونها روپیه کمک
مالی جمــعآوری کند .به گزارش بیبی ســی ،افرا
رفیق مبتال بــه آتروفی عضالنی نخاعــی یا اسامآ
بود؛ بیماری ژنتیک نادری که باعث ضعیف شــدن
عضالت حرکتی و تنفســی میشــود .او اخیرا در
بیمارســتانی واقع در کراال ،استان جنوبی هند پس
از تشــدید عوارض بیماری درگذشت .او با ویدئویی
در سال ۲۰۲۱میالدی طرفداران فراوانی در سراسر
کشور پیدا کرد .پدرش میگوید :افرا از خانهشان در
کراال و ناحیه کانور زیاد بیرون نمیرفت .او از 4سالگی
مبتال بــه آتروفی عضالنی نخاعی بــود و فقط برای
رفتن به مدرسه و بیمارستان از خانه خارج میشد.

شوخی ماسک با منچستر

نیویورک :ایالن ماســک ،ثروتمندترین فرد جهان ،ساعاتی
پس از آنکه در توییتر نوشت باشگاه فوتبال منچستریونایتد را
میخرد گفت که شوخی کرده و قصد خرید هیچ باشگاه ورزشی
را ندارد .او در پاسخ به سؤالی در توییتر درباره اینکه آیا برای خرید
منچستر جدیت دارد؟ نوشت« :نه ،این یک جوک بود؛ قصد خرید
هیچ باشگاه ورزشی را ندارم».ماسک در نخستین ساعات بامداد
چهارشنبه در حساب شخصی خود در توییتر ،پیام کوتاهی نوشت
مبنی بر اینکه «باشگاه منچستر را میخرم»؛ این جمل ه در عرض
 5ساعت حدود ۴۲۰هزار «الیک» گرفت .به گزارش یورونیوز،
حتی پیش از واکنش ماسک به توییتی که خودش ارسال کرده
بود ،برخی کاربران این شــبکه اجتماعی شروع به تمسخر وی
کردن د و برخی توییتهای بیسرانجام گذشته او را یادآور شده
بودند؛ ازجمله توییتهایی کــه او در آنها از قصدش برای خرید
کوکاکوال و مک دونالد خبر داده بود .مدیرعامل شــرکتهایی
همچون اسپیساکس و تسال که پیش از این هم سابقه نوشتن
پیامهای جنجالی و بحثبرانگیز را داشــته ،این بار نیزفقط به
نوشتن یک جمله بسنده کرده و اطالعات بیشتری درباره معامله
احتمالی و برنامهاش برای خرید این باشگاه انگلیسی ارائه نداده
بود .ماسک  4ماه پیش از این نیز برای خرید شرکت توییتر خیز
برداشته بود.

فرهنگ و زندگي

کیسه کتاب با هدف خواننده جهانی!
مهتاب خسروشاهی
کارکــرد ســازمانهای مردمنهــاد و
غیرانتفاعــی را نباید هیچوقــت نادیده
گرفت؛ حتی آن ســر دنیــا! به لطف یک
ســازمان غیرانتفاعی محبــوب ملی در
« اوکالهاماسیتی» ،کودکان و نوجوانان
میتوانند بهراحتی به مجموعه عظیمی
از کتابهای متناسب با سن خود دست
یافته و مهمتر اینکه آنها را به خانه آورده
و مطالعه کنند.
این برنامــه کــه Raising a Reader
نام دارد ،پیش از این در مدارس مقطعی
ابتدایی تلما ،ویلوبــروک پارک و مارتین
لوترکینــگ بهصورت آزمایشــی به اجرا
درآمده و نتیجه آن نیز بســیار درخشان
بوده است .با شــروع فصل تازه آموزشی
در مدارس اوکالهاماسیتی ،این طرح در
مدرســه  OKCPSاز پایه پیش از دوم
ابتدایی تا دوم ابتدایی نیز به اجرا درخواهد
آمد و ســپس به برنامهای سراســری در
اوکالهاما تبدیل خواهد شد.
بهگفته «دکتر استفانی هینتون» ،مدیر
آموزش ابتدایی مــدارس اوکالهاما ،این
برنامه یکی از بهترین برنامههای آموزشی-
پرورشی فوقبرنامه اســت که قرار است
بهصــورت کالن اجــرا شــود .او معتقد
است«:این طرح تالش دارد تا کتابخوانی را
به عادت و روالی طبیعی و روزانه در زندگی
خانوادهها -و نه فقط بچهها -تبدیل کند.
در واقع درپی ایجاد عادت کتابخوانی در
خانهها هستیم».
هــر کالس ،از پایه پیــش از کالس دوم
دبستان تا کالس دوم ابتدایی«26 ،کیف
یا کیسه کتاب» -اصطالحی که برای هر
مجموعه انتخاب شده  -دریافت خواهد
کرد .هر کیف شــامل مجموعهای از  4یا
5جلد کتاب ،متناسب با سن و نیازهای

آموزشی آن مقطع اســت .هر هفته ،هر
دانشآموز یک کیف یا کیسه کتاب را به
منزل میبرد تا همراه با والدین یا خواهر
و برادر خود کتابها را مطالعه کند .هفته
بعد ،کیسه به مدرســه بازگردانده شده و
کیســه بعدی در اختیار او قرار میگیرد.
طی یک ســال تحصیلی ،ایــن کیفها
بین دانشآموزان میچرخد تا همه آنها،
کتابهای هر 26کیف را مطالعه کنند.
به عقیده این مؤسسه غیرانتفاعی که مرکز
آن در کالیفرنیاســت هــدف از چرخش
کتابها در خانه دانشآموزان ،تشــویق
مطالعه در منزل ،همراه با خانواده است .از
سوی دیگر این برنامه راهکاری است برای
والدین تا با روند آموزش و پرورش کودکان
خود از نزدیک آشنا شــوند .کودکان در
مدرسه درباره کتابها صحبت میکنند.
بهگفته دکتر هینتون ،روند آموزشــی به
شکلی طراحی شده است تا والدین تاحد
ممکن با فرایند تحصیلی فرزندان خود در
طول سال ،همراه شــوند .عالوه براینکه
میتواند راهی برای ســوادآموزی بعضی
از والدین شود .این طرح درواقع بخشی از
قانون سراسری با عنوان  CARESاست
که از سال 2020میالدی به اجرا درآمد.
دولت فدرال با تاســیس صندوق امداد
اضطراری به مدارس ابتدایی و متوسطه
( ،)ESSERتالش کــرد تا کمبودهای
ایجاد شــده در روند انجــام برنامههای
آموزشــی -پرورشــی را کــه بهدلیــل
همهگیری کووید19 -به تعویق افتاده یا
ناتمام مانده بود ،مجددا راهاندازی کرده و
از آنها حمایت کند.
دکتر هینتون این برنامه را قدمهای اولیه
طرح بزرگ «پرورش خواننده» در سراسر
منطقه عنوان کرده اســت .بهاینترتیب
میتوان به جامعهای بــا تفکر عمیقتر و
متعهدتر در آینده امیدوار بود.
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روز سخت

عموم ًا ایرانیها از کودتــای 28مرداد با نام
«کودتای سیاه» یاد میکنند .اما در آمریکا
و سازمان سیا آن را با نام «عملیات آژاکس»
میشناســند .کودتای 19آگوست ،1953
نخســتین مداخله عملی آمریکا در امور
کشورهای دیگر بود .آمریکا ابتدا فکر میکرد
میتواند با مصدق به توافق برسد ،بنابراین
بدون سهمخواهی از او حمایت میکرد ولی
بعد که متوجه شــد با وجود بعضی مهرهها
نمیتواند نفت را از چنگ ایران دربیاورد ،با
انگلیس وارد مذاکره شد .انگلیسیها هم به
سرعت با آمریکا توافق کردند و به این ترتیب
موضوع ایران ،یک موضوع بینالمللی شد.
سرهنگ نصیری -فرمانده گارد سلطنتی-
نخســتین مرحله کودتا را رهبری کرد و با
فرمان برکناری مصدق از نخستوزیری -که
به امضای محمدرضا پهلوی رسیده بود -به
نخستوزیری رفت؛ منتها با دستگیریاش
کودتا به ظاهر خنثی شد .شاه از کشور فرار
کرد2 .روز بعد آیتاهلل کاشانی در نامهای به
مصدق او را متوجه کودتا کرد و از وی تقاضا
کرد تا به همراه او به مقابلــه با این توطئه
برخیزند .اما پاســخ دکتر مصدق ،شانس
آخرین مقابله با کودتا را نیز از میان برد«:من
مستظهر به پشتیبانی ملت هستم» .دولت
مصدق که در محاصره اقتصادی قرار داشت،
این بار خود را در محاصره نظامی نیز میدید.
او با رد کمک کاشانی ،مردمی که در 30تیر
سال گذشــته به یاری او شتافته بودند را از
دســت داد .تعویض 3فرمانده شهربانی در
صبح 28مرداد ،خود حکایت از سردرگمی
و بیبرنامگی دولــت در مقابل کودتاگران
داشت.
عصر همان روز ،مصدق بــا اصرار خواهان
تسلیم خود به فرماندهی نظامی شد و فردای
آن روز ،او و تعــدادی از وزرای کابینه ،خود
را تسلیم فرمانداری نظامی کردند .مصدق
بعدها در تبعیــد از دنیا رفت و دکتر فاطمی
اعدام شد.

جهان نما

خیر! حق با «موتورسوار» نیست
شهنام صفاجو
خیابانها و بزرگراههای شــهر تهران پُر
از موتورسواران پُر ســر و صدایی است
که شــاید به جرأت بتــوان گفت عمده
آنها قوانین مربوط به تردد این وســیله
خطرنــاک حملونقل شــهری را نقض
میکننــد .بیشــتر این موتورســواران
گواهینامــه معتبــر ندارند ،با ســرعت
زیاد حرکت میکنند ،بــه عابران پیاده
کوچکتریــن احترامــی نمیگذارند،
حرکت در پیادهروها را حق خود میدانند،
به سادگی از چراغ قرمز عبور میکنند ،به
وضعیت فنی موتورسیکلت خود بیتوجه
هســتند ،هر کجا کــه بخواهند پارک
میکنند ،و دهها خطــای پُرخطر دیگر
که هر روز مرتکب میشــوند اما کسی
نیست جلوی آنان را بگیرد؛ گویا شخص
موتورسوار حق خود میداند که همه این
رفتارهای غلط را انجــام دهد و مقررات
راهنمایــی و رانندگــی را دور بزند و به
هیچکسی هم پاسخگو نباشد!
واضح است که بخش مهمی از فرهنگ
شهرنشینی به همین سبک رانندگی و
تردد در خیابانهای شهری بازمیگردد
و جایی که پای موتورســوار باز میشود،
این مهم سقوط آزاد میکند .شهر تهران
متأسفانه درگیر این معضل بزرگ شده و
گویا برای مقابله با این همه بیقانونی در
خیابانها و گذرگاههای شــهری و خط
ســیر عابران پیاده تالشهای همگانی
صورت نمیگیرد .بهنظر میرســد که
در این موقعیت ،بایــد از راهکارهای
تشریفاتی نظیر فرهنگسازی گذر کرد
و با جدی گرفتــن بحث گواهینامه
موتورســیکلترانی و کسر امتیاز
از راکب متخلــف ،جریمههای

سنگینی برای رفتارهای پُرخطر این گروه
موتورسوار درنظر گرفت.
بهراســتی قوانینی که همهجــای دنیا
باید توسط موتورســواران رعایتشوند،
چیســت؟ در وبسایت شــهر پاریس
 https://www.paris.frسرفصلهای
مشــخصی از این قوانیــن و مقررات در
جمالت کوتاه اول شــخص ،خطاب به
راکبان موتورســیکلت و حتی دوچرخه
که وســایل نقلیه اولویتدار محســوب
نمیشوند ،آمده اســت؛ ازجمله اینکه
روی موتور هدفون نمیزنم تا حواســم
به دیگران باشد؛ هنگام حرکت از تلفن
همراه استفاده نمیکنم؛ به تغییر جهت
خود اشاره میکنم تا دیگری را غافلگیر
نکنم؛ از مســیر مجاز عبور میکنم؛ به
محدودیت سرعت و چراغ خطر احترام
میگذارم؛ حق تقدم را به عابر پیاده داده و
از گذرگاههای آنان عبور نمیکنم؛ از کاله
ایمنی استفاده کرده و وسیله خود را برای
محافظت و دیدهشدن تجهیز میکنم؛ در
نقطه کور اتوبوسها و کامیونها حرکت
نمیکنم و در نهایت به همــه آنانی که
در مسیر حرکت من هســتند ،احترام
میگذارم .حال اگر ایــن قوانین رعایت
نشوند ،متخلفان با چه مجازاتی روبهرو
میشوند؟ در پاریس ،رانندگی با هدفون
و پارک در پیادهرو جریمه ثابتی معادل
135یورو دارد که چیزی حدود 4میلیون
و 200هزار تومان خودمان میشود .عبور
از چراغ قرمز هم همین جریمه نقدی را
دربردارد و 4امتیاز هم از گواهینامه فرد
متخلف کم میشــود .جریمه راکبی
که تسلیم عبور عابر پیاده نمیشود
هم معادل همین 135یورو است و
6امتیاز از گواهينامه وی نیز کم
میشود.

پنجشنبه

امــروز 30ســال از وداع با مردی
گذشــت که محیط بود بر فرهنگ
و تاریخ و ادب ایران و دست آخر هم در جوار یکی از نمادهای
معماری این ســرزمین ،برج طغرل ،در نزدیکی ابنبابویه در
ری آرام گرفت.
«سیدمحمد محیططباطبایی» که از 26سالگی ،یعنی 95سال
پیش دســت به قلم برد و در روزنامه شــفق سرخ به مدیریت
علی دشتی مقاله نوشت ،شناخته شــد و چنان در این عرصه
پیش رفت که وقتی در مهر  ،1313در هزاره فردوسی ،درباره
«عقیده دینی فردوسی» سخن گفت ،تحسین برجستهترین
ایرانشناســان حاضر در آن مجمع علمــی را برانگیخت و در
جایگاه پژوهشگری مبتنی بر اتقان ،احترام بسیاری کسب کرد.
او که خود در ســال،1321
یعنی درست  80سال پیش،
مجله محیط را منتشر کرد،
در بخشی از این نوشتار بلند
درباره حکیم توس نوشــته
است« :پس نتیجه مختصر
این است که فردوسی مرد
مسلمانی است پیرو محمد
و علی .یاران و صحابه رسول را پاک و متقی میداند و خلفای
راشــدین را میســتاید .مهر آلعلی را موجب نجات و بعضی
ایشان را سبب زیان آخرت میشناسد .و علی را از همه صحابه
پیامبر برتر میداند .از راههای اسالمی آن راهی را که مربوط به
نبی و علی است میپسندد و با راههای دیگر کاری ندارد .کسی
که با اصول عقاید فوق اسالمی و مقاالت ایشان آگاهی داشته
باشد میداند چنین مسلمانی باید قطعاً از فرقه زیدیه از دسته
شیعه باشد چه اجتماع این مطالب با یکدیگر و اعتقاد به همه
این اجزاء جزء اصول عقاید زیدیان است ».او که در سالهای
1327تا  ،1334به تفاریق رایزن فرهنگــی در دهلی ،بغداد،
بیروت و دمشق بود و حتی در تاریخنگاری مطبوعات شخصیتی
کارکشته ،خاطرهنگار جذابی نیز بود و مثال درباره ملکالشعرا
بهار در مجله آینده در اردیبهشت و خرداد 1363آورده است:
«نخســتین بار که به دیدار بهار نایل شــدم در زمستان سال
 ۱۳۰۵بود که بهار را در مدرسه تازهبنیاد شاهپور اهواز که به
دعوت شرکت نفت جنوب با چند تن از رجال سیاسی وقت برای
بازدید از مؤسسات تابع شرکت در آبادان و مسجد سلیمان به
اهواز آمده بودند ،هنگام بازدید از مدرســه مزبور دیدم ولی نه
با عبا و عمامــه معهود بلکه با لباس جدید و کاله پوســت که
این دیدار خیلی محدود و کوتاه و تشــریفاتی صورت گرفت».
ســیدمحمد محیططباطبایی از جمله شخصیتهای ادبی و
تاریخی سده چهاردهم ایران اســت که البته پایگاه علمیاش
مغفول مانده و واکاوی آن الزم بهنظر میرسد.

فراخوان

داستان وارده

چراغی در اعماق
پژمان سهرابی

چک ،چک ،چک
آب همچنان چکه میکرد.
به آنچه از خودش مانده بود نگاه کرد .به پایی که زیر
آوار گیر افتاده بود.
ســر چرخاند .کمی آنســوتر چراغ کاله ایمنی با
کورسوی نورش هنوز چشمک میزد .نوری که انگار
یک سرش همچنان به دنیای
38متر باالتر وصل بود.
دستی تکانش داد.
«نباید بخوابی!»
«راحتم بگذار».
«به بچههایت فکر کن .قوی باش».
در هیچ موقعیت دیگری یک معدنچی جرأت نداشت
اینطور خودمانی با او حرف بزند؛ با اویی که میگفت
یک لنگه در ماشــینم از زندگی همه آنها روی هم
بیشتر میارزد.
پلکهایش ســنگینی میکرد2 .روز میشد که غذا
نخورده بود .آب ولــی از جایی میریخت و حوضچه
ریزی تشکیل داده بود که انگشتانش را بهسختی در
آنتر میکرد و روی لبها میگذاشت.
«تو چقدر از من حقوق میگیری؟»
معدنچی با آنکه زخمش با هر حرکتی تیر میکشید
خندید« :زیاد!»
«ارزش اینهمه خونی که از دست دادهای را داشت؟»
«هیس گوش کن!»
صدای مته میآمد .کمک در راه بود .اما آیا راه درست؟
چند متر باالتر و چند متر گمراهتر؟ هوا داشت تمام
میشد.
معدنچی افکار او را خواند« :توی این داالنها ،بهتر
از هر جایی خدا را حس کــردهام .یقین دارم که ما را
میبیند .به این چراغ کالهم نگاه کن .حبابش شکسته
ولی هنوز نمرده .معجزه است».
تشنه بود ولی نای آب خوردن نداشت .نمیدانست
چند ساعت طول کشــید؛ بیهوش بود یا در خواب؟
گهگداری حــس میکرد از اثر انگشــتانی نمناک
لبهایش خنک شدهاند .داشتند باالی سرش چیزی
را میکوبیدند ،نزدیــک ،نزدیک ،نزدیکتر .ناگهان
نسیمی وزید و شــعاعهای نور متقاطع چشمانش
را آزرد .صــدای گفتوگوها را شــنید .دریافت که
دستهایی بلندش کردهاند .دانست که بهسوی سطح
زمین میرود.
تاریک بود ،اما نه تاریکی غیرانــدود درون دخمه.
تاریکی شب بود و او زیر آسمان ،روی برانکارد.
پیرامونش جنبوجوش زیادی جریان داشــت .سر
چرخاند و به کنارش نگریســت .از پوششی که روی
معدنچی کشیده بودند فقط یک دست بیرون مانده
بود؛ دستی ســیاه و مهربان .از زیر پارچه ،روشنایی
ضعیف چراغ کالهش دیده میشد.
پیش از آنکه به داخل آمبوالنس انتقالش دهند تقالیی
کرد .مردان سفیدپوش توجهی نکردند .نای حرف زدن
نداشت ،از مچ یکیشان گرفت و با نگاهی التماسآمیز
به کاله معدنچی اشاره کرد .مرد رفت و کاله را آورد و
توی بغل او گذاشت .کالهی که چراغش سوسو میزد و
هنوز خاموش نشده بود.

نوشتن را
انتخاب کردهام

دکتری
رویای کودکیام نبود

گفتوگو با «جواد ماهزاده» که از روزنامهنگاری به
نویسندگی رسید

پرویز دهداری
دیکتاتور نبود

به مناسبت روز پزشک با دکتر مسعود مردانی ،از
پوگفتی داشتهایم
پزشکان معروف ایام کرونا گ 
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محمد توانایی یکی از بازماندههای قدیمی
تیم خاطرهانگیز هما از ظهور و افول این تیم میگوید

13

در چنین ســالی بــود که
امیرهوشــنگ ابتهــاج
ســمیعی گیالنی در رشت
به دنیــا آمد؛ تا این شــهر
صاحب یکــی از بزرگترین
شــعرای معاصر ایران شود.

15
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نخستین نغمهها ،نخستین
مجموعه اشعار شاعر بزرگ
ما در 13ســالگی بود که به
چنین ســالی ،فرصت یافت
تا منتشر شــود و ابتدای راه
طوالنی و سرشــار او باشد.
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سایه شــعرخوانی بر مزار
حافظ در جشــن هنر شیراز
را تجربه کرد که با استقبال
فــراوان حاضــران روبهرو
شــد و قصــهاش در «از
پاریز تا پاریس» نقل شــده.
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ابتهــاج را از اثرگذاران بر
موسیقی ســنتی ایرانی
نیز میداننــد؛ اتفاقی که
با شــروع فعالیــت او در
برنامهگلها از این سال آغاز
شد و تا 6سال تداوم داشت.
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او بــا همراهــی محمدرضا
لطفی ،محمدرضا شجریان
و حســین علیزاده ،بعد از
فاجعــه میدان ژالــه ،برای
اعتراض از رادیو استعفا كردند.

تصویرسازی :حمیدیزدانی

روایت نجیب بارور؛ شاعر و نویسنده اهل افغانستان از ماندگاری ابتهاج

شاهمنصور خواجهاف؛ نویسنده و محقق اهل تاجیکستان

ردپای شعر سایه بر ادبیات افغانستان

سایه؛ طالیهدار شعر مدرن در تاجیکستان

نیلوفرذوالفقاری نجیب بارور از نسل شــاعران جوان و شناختهشــده اهل افغانستان است که
جریانهای ادبی معاصر و تحوالت آن را به دقت زیرنظر داشته و تالش کرده همسو
با این جریانات ،بر وزن فرهنگ و ادبیات فارسی بیفزاید .برای بسیاری از فارسیزبانان ،شعرخوانی او
در دیدار با هوشنگ ابتهاج خاطرهای به یادماندنی اســت .بارور معتقد است تأثیر سایه بر شعر و هنر
افغانستان غیرقابل انکار است و مردم افغانستان ارتباطی معنادار با اشعار این شاعر برقرار کردهاند.

نیلوفرذوالفقاری دکتر شاهمنصور خواجهاف ،فردوسیپژوه تاجیکی و عضو سازمان فرهنگی اکو،
از مهمترین چهرههای فعال فرهنگ و هنر تاجیکستان است .او بیش از 700مقاله
و مطلب در معرفی مشاهیر و مفاخر تاجیکستان در مجله و نشریههای ایران منتشر کرده است .در سال
2011آکادمی قفقاز از او بهخاطر تألیف کتاب «سرمه دل» (در همکاری با پدرش شاه میرزای خواجهمحمد)
با جایزه لرمنتوف روسیه قدردانی کرد.

شعر فارسی؛ حرکت از دربار به مردم
نجیب بارور میگوید« :از نظر من ،سایه در بطن جریان متحول در شعر
فارسی پرورش یافت؛ جریانی که با نیما یوشیج و مفهوم فعالیتهای
دیگراندیشــانه او میشناسیم .ادبیات فارســی در دورهای وارد تحول
میشود .این تحول در 2ساحت گفتمانی اتفاق میافتد .شعر فارسی از
نظر جایگاه اجتماعی در کنار مردم قرار میگیرد و از تزئین حکومتها
جدا میشود .جریان شعر فارسی از دربار به طرف مردم حرکت میکند
و از نظر فرم و محتوا هم دچار تحول میشود .تعریفی که نیما یوشیج از
شعر ارائه میکند ،با تعریف کالسیک شعر ،هم از نظر گفتمان و هم از نظر
شکل به کلی متفاوت است».

سایه؛شخصیتی بیناگفتمانی
بارور با توضیح اینکه در این تحول و نوآوری ،فضای ایجاد شعر سپید و
شعر نو ،در برایند همین گفتمان نیمایی شکل میگیرد ،اضافه میکند:
«شاعرانی مانند احمد شاملو با الهام گرفتن از افکار بدیع نیما ،شعر آزاد را
بهعنوان نوع جدیدی از شعر فارسی مطرح میکنند .در مسیر این تحول
و جریان ،بعضی شاعران مانند نیما یوشیج ،قافیهها را طوالنی و بعضی
شاعران ،تمام تعاریف قبلی شــعر را متحول کردند و شکل جدیدی از
شعر را آفریدند .تعدادی هم بودند که بینابین این گفتمان ،هم کالسیک
سرودند و هم وارد فضاهای جدید شعر فارسی شدند ».به اعتقاد بارور در
جریانمعاصرادبیاتفارسی،نقشسایهبهعنوانشخصیتیبیناگفتمانی،
نقشیموازنهگربرایارتباطفضاینویشعروفضایکالسیکآنشناخته
میشود« :من معتقدم سایه حتی در اشعاری که در اوزان نیمایی سروده
هم از رنگ و بوی شعر کالسیک استفاده کرده است .کالسیک بودن شعر
سایه ،به این مفهوم نیست که اشعار او کهنه و تاریخی هستند ،بیان او تازه
است و من بهعنوان یک شاعر ،بیشتر با غزلهای او ارتباط برقرار کردهام».

نقش سایه در شعر
پیرامون ایران

بارور از تأثیر ســایه بر تحوالت اجتماعی در
جوامع فارسیزبان صحبت میکند و میگوید:
«نقش سایه و بسیاری از شاعران دیگری که
در این جریان تحولســاز عرضاندام کردند،
نهتنها بر جامعه ایران امروزی ،بلکه بر جوامع
پیرامون این مرکز تأثیرگذار بوده است .شعر
مهاجرت ،مقاومت و پایداری افغانستان و شعر
ناسیونالیسم تاجیکستان ازهمینجریانمتأثر
بوده است .همین جریان ادبی بود که توانست
ادبیات فارســی را محور گفتمان مردمی قرار
دهد .از این نظر شــاعران این دوره ،ازجمله
سایه ،شاعرانی مردمی محسوب میشوند».
بارور با اشاره به اینکه تأثیر سایه بر ادبیات مردم
افغانستان نه فقط در این زمانه ،بلکه از دهههای
پیش قابللمس بوده است ،میگوید« :یکی
از موســیقیهایی که در حافظه نوستالژیک
و عاشقانه مردم افغانســتان به یادگار مانده با
شعر «امشب به قصه دل من گوش میکنی/
فردا مرا چو سایه فراموش میکنی» ساخته
شده است .داوود سرخوش هم شعر «در این
سرای بیکسی» اجرا کرده است .با درگذشت
سایه ،اشــعار زیادی از این شــاعر در فضای
مجازی مردم افغانستان دستبهدست شد .این
موضوع نشاندهنده ارتباط شعر سایه با مردم
افغانستان و عالقه این مردم به سایه است».

سایه حافظ زمان ما بود؟
بارور در واکنش به افرادی که ســایه را حافظ زمانه ما میخوانند ،میگوید« :بین اشعار سایه با
شعر حافظ ارتباط محکمی وجود دارد .سایه بیشترین وقت را صرف پژوهش درباره حافظ کرده
است اما بهنظر من ،هر شاعر جایگاه خودش را در دنیای ادبیات دارد .سایه هویت فرهنگی مستقل
خود را در ادبیات فارسی دارد .از این نظر فکر میکنم حافظ زمان ما ،همان حافظ زمان خودش
است و سایه زمان ما ،ســایه زمان خودش ،هر کدام بزرگی و عظمتی در شعر فارسی ایجاد
کردهاند ».بارور معتقد است مردم افغانستان توجه ویژهای به بزرگان ادبیات و شعر
دارند و فعالیت آنها را ارج میگذارند« :ما مردم افغانســتان نسبت به موضوعات
فرهنگی بیتفاوت نیستیم و نسبت به رویدادهای فرهنگی و ادبی واکنش نشان
میدهیم .امیدوارم جامعه فرهنگی ایران هم ،بزرگان ادبیات و فرهنگ خارج
از مرزهای خود را بشناسد و به آنها توجه کند».

فرهنگ مشترک فارسی زبانان
شاهمنصور میرزا خواجهاف با اشاره به پیوند ادبیات ایران و
تاجیکستان میگوید«:فرهنگ ایران و تاجیکستان و دیگر
کشور فارسیزبان یعنی افغانستان ،چنان درهمتنیده است
که تفکیک آنها دشوار اســت و مهمترین مشخصه آن هم
عنصر زبان بهعنوان بخش مهمی از فرهنگ اســت .اگر به
ایران فرهنگی یا ملتهای فارسیزبان بهعنوان یک کشور
بزرگ نگاه کنیم ،عالوه بر زبان ،مفاخر و ادبیات کالســیک
3کشور ایران ،تاجیکستان و افغانستان هم یکی است .یعنی
همانطور که یک ایرانی اشعار رودکی را میخواند و میبالد و
بدون مشکل متوجه میشود ،همانطور تاجیکها هم اشعار
حافظ را میخوانند و به آن عشق میورزند .ما در تاجیکستان
ادبیات معاصر ایران را هم خوب میشناسیم؛ حتی با اینکه
زمان شوروی مرز و سیاست شدیدی وجود داشت که القا کند
ما با ایران و افغانستان هیچ ارتباطی نداریم».

بلوغ ادبیات یک کشور
خواجهاف با اشــاره به تحوالتی کــه در فعالیتهای ادبی
سالهای اخیر در تاجیکستان ایجاد شده میگوید« :ادبیات
معاصر تاجیکستان بعد از فروپاشی شوروی در سال 1992و
کسب استقالل تاجیکستان ،ســیمای ملی خود را بیشتر و
عمیقتر پیدا میکند .امروز شــعرا و نویسندگان خوب ما،
هنرمندان و تمام کسانی که بهگونهای به ادبیات ربط دارند
یا عالقهمند هستند؛ تالش میکنند با ایجاد و خلق آثار نوین
ارزشمند ،این ادبیات را در خود کشور و در میان جامعه جهان
معرفی کنند».

سایه؛ پیشگام شعر فارسی
در تاجیکستان

خواجهاف با اشاره به آشنایی جامعه ادبی تاجیکستان
با شعر سایه میگوید«:پیش از استقالل تاجیکستان
و در دوره حکومت شوروی ،کتابی با عنوان «امواج
کارون» در تاجیکستان منتشر شد که مجموعهای از
اشعار شاعران معاصر ایران بود .اشعاری از سایه هم
در این کتاب وجود داشت .استقبال صمیمانه مردم
تاجیکســتان از این کتاب زمینهساز مطرح شدن
شاعران ایرانی در کشور ما شد ».خواجهاف از توجه
هنرمندان تاجیک به اشعار ســایه حرف میزند و
میگوید« :اهالی موسیقی تاجیکستان و خوانندگان،
آهنگهای زیادی با استفاده از اشعار سایه ساختند
که محبوب شدند .شاید معروفترین این آهنگها،
با شعر «امشــب به قصه دل من گوش میکنی»...
ساخته شده باشــد ».خواجهاف معتقد است سایه
در تاجیکستان بهعنوان شاعری پیشرو و پیشگام در
شعر کالسیک و مدرن شناخته میشود و شاعران
تاجیک ،سایه را طالیهدار جریانهای ادبی نوین در
شعر فارســی میدانند .او با اشاره به واکنش جامعه
ادبی تاجیکستان به درگذشت سایه میگوید«:در
این چند روز سوگنامهها و مرثیههای زیادی درباره
سایه منتشر شــده و مطبوعات تاجیکستان بسیار
به این شاعر از دســترفته پرداختهاند .اشعار او در
فضای مجازی دست بهدســت میشود و این نشان
از محبوبیت ســایه میان عالقهمندان به شــعر در
تاجیکستان دارد».

تأثیر سایه بر جریانهای ادبی فارسی
خواجهاف با بیان اینکه تأثیر شاعرانی چون سایه بر جریانهای ادبی جوامع فارسیزبان
غیرقابل انکار است ،به عالقه مردم تاجیکستان به آثار نویسندگان و شاعران ایران اشاره
میکند و میگوید«:از سالهای دور تا به حال ،ادبیات ایران به هر طریقی خود را به ما
میرساند .زمانی که دیوان یکی از شــاعران ایران مثل پروین اعتصامی یا سهراب
سپهری بهدست مردم میرسید ،با تشنگی و اشتیاق آن را میخواندند؛ چون
دوست داشتند بدانند همزبانان آنها چه مینویسند و آثارشان بر چه پایهای
است .درباره اشعار شاعران معاصر چون ســایه هم همین اتفاق را شاهد
هستیم .امروز هم این ارتباط همچنان برقرار است؛ بهخصوص اینکه
با وجود فضای مجازی که هیچ حد و مرزی نمیشناسد ،این ارتباط
و دسترسی بسیار راحتتر شده است».

1357

در ســال انقالب ،تصنیف
ســپیده با مطلع «ایران ای
سرای امید» ســاخته شد؛
شعر و تصنیفی که با صدای
شجریان ،یکی از معروفترین
اشــعار ســایه لقب گرفت.

1358

ابتهاج به همراه چند چهره
نامدار ادبیات ایران ،از کانون
نویســندگان اخراج شدند؛
با امضای امثال باقر پرهام و
احمد شــاملو و غالمحسین
ساعدی و اسماعیل خویی.

1366

همراه با خانــوادهاش راهی
آلمان شد و تا زمان درگذشت
نیزدرشهرکلنآلمانسکونت
داشــت و زندگی میکرد.

1372

یکــی از مهمتریــن آثار
ابتهاج به نام «حافظ به سعی
سایه» برای نخســتین بار
منتشر شــد که تصحیحی
از غزلهــای بزرگتریــن
شاعر فارســیزبان است.

1387

منزل شخصی وی با نام خانه
ارغوان ثبت سازمان میراث
فرهنگی شد؛ خانهای که گفته
میشود خودش آن را ساخت.

1395

بیست و سومین جایزه ادبی و
تاریخی محمود افشار یزدی
در باغ موقوفات افشار به این
شاعربزرگمعاصرتقدیمشد.

1397

در ششــمین جشــنواره
بینالمللی هنــر برای صلح،
نشان عالی هنر برای صلح را به
هوشنگ ابتهاج تقدیم کردند.

1401

نوزدهم مرداد ماه ،شاعر بزرگ
ایرانی برای همیشــه دنیای
ادبیات و شــعر و موسیقی
فارســی را تنها گذاشت و
به ســفر ابدی خود شتافت.

یادداشت
از شمار دو چشم یک تن کم

از شمار خرد هزاران بیش...
میگویند که عصر شــعر
در ایران مدتهاســت اوج
خودش را ســپری کرده و
دیگر مثــل دهههاي  40و
عیسیمحمدی  50و قبــل از آن نیســت؛
دلیلش را هم این میدانند
که هنرهایی چون موسیقی و سینما و مدیومهایی
چون تلویزیون و شــبکههای مجــازی و ...باعث
شــدهاند تا مخاطبان امروزین هنر ،دیگر حال و
حوصله و عمق ورود به چنین هنرهایی را نداشته
باشند .نه اینکه حاال شعر و شــاعری ارج و قرب
نداشته باشد ،ولی دیگر مثل گذشته نیست .حاال
شاید بخشی از این ،به گذر زمانه برگردد؛ بخشی
دیگر نیز به اینکه واقعا سلیقه هنری مردم عوض
شده اســت و با هنرهایی کمعمقتر که تخیل را
کمتر درگیر میکنند انس گرفتهاند...
وقتی که خبر درگذشت هوشنگ ابتهاج منتشر
شــد ،یکی از نکتههای جالبی که چشمگیر بود،
واکنش رســانهها و شــبکههای اجتماعی بود؛
یکباره همه جا پر از تصاویر و پوسترها و شعرها و
جملههای سایه شد .خیلی از رسانهها عکس او را
در ویترین خود و در بخش خبریکها کار کردند.
خیلیها هم که سعی کردند او را یکتنه در صفحه
اول خود بنشانند .به راستی شــاعری که در آثار
اولیهاش در نیمه اول سده قبلی منتشر شده بود،
چطور توانسته اینچنین در ذهنها بماند و اثرگذار
باشد؟ اگر خاطر شریفتان مانده باشد ،آخرین بار
در خبر درگذشت محمدرضا شــجریان ،استاد
بزرگ آواز ایرانی بود که چنین واکنشی را داشتیم.
جالب اینکه چنین واکنشــی را حتــی در مورد
سینماگران و بازیگران و سیاسیون و ...هم نمیشود
انتظار داشت .از بین کارگردانهای ایرانی کدام یک
چنین ظرفیتی دارند که با هر خبر مربوط بهخود،
بتوانند اینچنین ذهنها و رســانههای ایرانی و
کشوری را در اختیار خود بگیرند؟ و یک شاعر ،با
اینکه غالباً گفته میشود دوره اوج شعر طی شده،
چرا و چطور به چنین جایگاهی رسیده است؟
شاید بهترین پاسخ به این سؤال را ،بتوان زیست
شاعرانه و تجربهزیسته یک شاعر دانست که شاید
شــاعران قویتر از حیث تکنیک و محتوا نسبت
به سایه وجود داشته باشند .اینها البته بدان معنا
و مفهوم نیست که این شــاعر عزیزالقدر ،اشعار
بزرگ و مهمی نداشته است؛ صرفاً داریم از قدرت
خالقیت و پیشقراولی در دیگر شــعرا صحبت
میکنیم .بــا وجود چنین نکتههایــی ،پس چرا
سایه چنین اثرگذار ظاهر میشود؟ او به واقع دارد
شعر خود را زندگی میکند و زندگی خود را شعر
میکند .چنین نیست که حاال بگوید ،از این ساعت
تا آن ساعت من درگیر شعر هستم ،بعدش میروم
و چند بیتی مطالعه میکنم و شاعرانگی میکنم.
برای او شاعری ،یک سبک زندگی است؛ چیزی
که با آن نفس میکشد و زیســت میکند .یکی
از صوفیان بزرگ هندی جملــه جالبی در حوزه
معنویت دارد .اشاره میکند خدا وقتی باید برای
سالک مســئله مرگ و زندگی باشد؛ نه صرفاً یک
دغدغه و یک مسئله و ....یعنی وقتی که خداوند را
مسئلهای مهم در این حد و اندازه بداند که حتی
زندگی و نفس کشیدنش به آن بستگی دارد ،در
این صورت میتواند به آن برسد .بدون تشبیه چه
بسا در مورد شعر و شاعری و اساساً هنر نیز بتوان
چنین ادعایی را مطرح کرد؛ یعنی کرشــمههای
یک هنر و عمق آن و مانــدگاریاش ،وقتی برای
یک هنرمند و ادیب رخ میدهد که اساســاً شعر
برای او ،مســئله مرگ و زندگی باشد؛ یعنی بنده
زرخرید شعر خودش بشود ،نه اینکه شعر او بنده
زرخرید او باشد .او غالم حلقه به گوش شعر است؛
هرچه بگوید انجام میدهد .و چنین است که در
سایه این سرسپردگی ،آنچه در شخصیت واقعی و
زندگی واقعی خود دارد را نیز به کف دریای هنر
آورده و با تکنیکهای هنریاش در میآمیزد .در
این صورت اســت که اگر شخصیت و یکپارچگی
خاصی داشته باشد ،میتواند به ماندگاری در شعر
و هنر امید داشته باشد .وگرنه که تکنیکمدارتر
از او بسیارند و خواهند بود و هستند .شما در شعر
و ادبیات معاصر ،مطلعتر و باســوادتر و آگاهتر به
تکنیک نســبت به قالبهای شــعری نسبت به
ســیدجاللالدین همایی ســراغ دارید؟ بروید و
بپرسید چند نفر حتی دانشجویان ادبیات شعری
از او خواندهاند یا به یــاد و حافظه دارند؟ یا حتی
مطلعتر و ادیبتر از قصیدهسرایان ابتدایی و زمان
اوج زبان فارسی در ایران چطور؟ امثال منوچهری و
فرخی و...؟ اما شعرایی که ماندهاند ،کسانی بودهاند
که قصهای دیگر و راز و مرزی دیگر داشتهاند .به
یاد باید داشت که یک شاعر ،وقتی میتواند به اوج
برود که بتواند حتی شعر خودش را قربانی کند و
این ،مرتبهای نیست که هر کسی قادر به درک آن
و رسیدن به آن باشد...
ابتهاج شــاعری بزرگ اســت و نیازی نیست تا
کوچکانی چون من به این مهم اقرار کنند تا این
گزاره تأیید یا تکذیب شود .بدون اشاره امثال بنده
نیز این بزرگی وجود دارد و اثباتشــده است .اما
چیزی که او را مهم کرده ،تجربه زیسته شاعر است؛
شاعری که شــعر برای او بهمثابه یک مسیر است
تا بتواند اثرگــذاریاش را در زندگی اثبات کند؛
دســتکم برای خودش .او نمیخواهد صرفاً یک
شاعر باشد تا تحسین شــود؛ میخواهد شاعری
باشد تا واجد تأثیر باشــد و واجد تأثیر شناخته
شود .به واقع اثرگذاری شــعر او در جایی خارج از
شعرش اتفاق میافتد و بعد ،سایهاش را بر شعر و
واژگان و تصویرهای او نیز میاندازد .به واقع او راز
بزرگ هنر و شعر را به خوبی درک کرده بود :وقتی
که به حدی از وارستگی برسی که حتی به شعر و
هنر هم نیاز نداشته باشی ،اینجاست که هنر و شعر
بهدنبال تو راه میافتد تا خود را به تو عرضه کند و
ماندگاریاش را تقدیمت کند...

بستهپيشنهادي
کتاب

فیلم

قول
رمان مطرح فریدریــش دورنمانت در
سال 1958یعنی «قول :مرثیهای برای
یک کارآگاه» چندینبار به اثر سینمایی
تبدیل شــده امــا اقتباسشــانپن،
حرفهای بیشــتری برای گفتن دارد.
کارآگاه جری بلک که در رینو ،نوادا کار
میکند ،حاال در چند قدمی بازنشستگی
بهسر میبرد .در شب جشن بازنشستگی
او ،گــزارش قتل یک دختــر کوچک
دریافت میشــود .از آنجــا که جری
بهطور رسمی 6ساعت دیگر در مأموریت
اســت ،تصمیم میگیرد تــا پرونده را
بررســی کند .قول نهتنها یک داستان
کنجکاویبرانگیز جذاب اســت بلکه
نوعی مطالعه شــخصیتی و روانکاوانه
درخشان هم بهحساب میآید .این تریلر
روانشناختی همچنین دارای بازیگران
بزرگ و مطرحی اســت که همگی در
نقشهایشان بسیار خوب ظاهر شدهاند.
این فیلم فقط در رابطه با افشای راز یک
جنایت هولناک نیست بلکه بیشتر درباره
تبعات و خطرات غیرقابل توضیح انگیزه
و احساس گناه است.
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مهربانی با خود

نیلوفر ذوالفقاری هرقدر هــم از بیتأثیری
گذشته و لزوم زندگی در
حال و لذت بردن از لحظه حــرف بزنیم ،باز هم
رشتههایی از طناب افکار و خاطرات ،ذهن ما را به
گذشته وصل میکند .یادآوری خاطرات شیرین
گذشته خوشایند است اما غرق شدن در دریای
افکاری که به گذشته مربوط هستند ما را از رسیدن
به ســاحل آرامش در آینده محــروم میکنند.
یادآوری خاطرات تلخ و اتفاقات منفی گذشــته
تأثیرات مخربی بر سالمت روان ما خواهد گذاشت.
اقدس حسینیمحمودی ،روانشناس و مشاور،
درباره لــزوم پذیرش
گذشــته و راهکارهای
دوری از خاطرات تلخ
آن توضیــح میدهد.
با هــم توضیحات این
روانشــناس را مرور
میکنیم.

برای رهایی از افکار آزاردهنده درباره گذشته و مرور افراطی
خاطرات تلخ ،راهکارهایــی وجود دارد که قــدم اول آنها،
مهربان بودن با خود است .منظور این نیست که اشتباهات و
خطاهایتان را بیاهمیت بدانید ،فقط کافی است دست از
سرزنش خودتان برای خطای گذشته بردارید .بهخودتان
حق بدهید که اشتباه گذشــته را بپذیرید و خودتان را
ببخشید .البته که برای این کار الزم است تا حد امکان
دنبال جبران و ایجاد تغییر باشید ،اما همیشه هم جبران
اشتباهات گذشته ممکن نیست و اگر با خودتان مهربان
نباشید ،عذاب وجدان به ســامت روان شما آسیب
خواهد زد .از مالمت کردن خود و گفتوگوهای ذهنی
منفی خودداری کنید ،همه تقصیرها را متوجه خودتان
ندانید و با احساس گناه و شرمندگی بیش از حد مقابله
کنید تا بتوانید از رنج گذشته رها شوید .اگر ممکن است
گرههای کدورت در گذشته را باز کنید و این فرصت را
بهخودتان بدهید که با بخشیدن دیگران و بخشیده شدن،
از بند احساس گناه و عذاب وجدان نجات پیدا کنید.

خاطرات تلخ گذشته
با سالمت روان ما
چه میکنند؟

چرا فراموشی؟
قبل از اینکه دنبال راهکارهایی برای فکر نکردن به گذشته
باشیم ،بد نیست از خودمان بپرسیم که اص ً
ال چرا الزم است
بعضی اتفاقات گذشته را بهدست فراموشی بسپاریم؟ مگر
چه اتفاقی میافتد اگر فراموش نکنیــم؟ همان اندازه که
یادآوری خاطرات شیرین گذشــته دلچسب است ،به یاد
آوردن تلخیها و اشــتباهاتی که قبــ ً
ا رخ داده میتواند
تأثیرات منفی بر روح و روان ما بگذارد .ضمن اینکه حتی
مرور افراطی خاطرات خوب هــم ،میتواند ما را از زندگی
در زمان حال و قدم برداشتن در مسیر آینده دور کند .فکر
کردن به خاطرات تلخ گذشته پیامدهای روانی زیادی دارد،
در بعضی افراد به ناامیدی و افســردگی منتهی میشود،
بعضی دیگر را دچار وسواسهای فکری برای فرار از تکرار
آن اتفاقات میکند ،در گروهی از افراد این افکار آنقدر زیاد
میشود که خواب شب را از آنها میگیرد و حتی بر سالمت
جســمی آنها هم تأثیر منفی میگذارد .افزایش اضطراب
و داشتن عذاب وجدان و احســاس گناه درباره اشتباهات
گذشته ،پیامدهای دیگر غرق شدن در روزهای رفته است.

سرگرم باشید
طرح :محمدعلیحلیمی

همهچیز به فنا رفته!
احســاس بیهودگی ،ناتوانی ،خستگی
و دلزدگی برای انجــام هر کاری حداقل
برای یکبــار هم که شــده یقــه ما را
گرفته! هجوم این احساســات ،ما را در
انتهای کوچهای بنبســت به این نتیجه
میرساند که بیعرضه ،شکستخورده
و تمامشده هســتیم .در این بین گاهی
احســاس امید میکنیم و با همان امید
هم میخواهیم از وضعیت خارج شویم،
اما شکست میخوریم و باز سرخوردهتر
میشویم .اما چرا؟ این امیدواری به وقت
به فنا رفتن همهچیز و سرخوردگی بعد از
متالشیشدن امید از کجا میآید؟ مارک
منسن در کتاب «همهچیز به فنا رفته» به
این سؤال پاســخ میدهد و از نحوه ثبت
امید در مغز عاطفی ما میگوید .او با نگاهی
متفاوتمعتقداستامیدلزوماًنجاتبخش
ما نیست بلکه میتواند با ایجاد انتظارات
نادرست ،باعث تصمیمگیری غلط ما شود.
کتاب را انتشارات نسل نواندیش منتشر
کرده است.
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واقعا
فراموش میکنیم؟

نشخوارهای ذهنی و افکار وســواسگونه ،شیفته افراد بیکاری هستند که
مشغولیتی جز یک جا نشستن و غرق شدن در دریای فکر و خیال ندارند .اگر از
این دسته افراد هستید ،هر چه زودتر وضعیت را تغییر دهید .سرگرمی و مشغولیتی
برای خود بسازید که نیازمند تمرکز باشد و باعث شود افکارتان از مرور گذشته دور باشد .پروژههای
کاری جدید قبول کنید ،یک کالس آموزشــی تازه را امتحان کنید ،وارد گروههای فعالیت داوطلبانه شــوید،
مسئولیت کارهایی را در خانه بر عهده بگیرید ،برنامههای تفریحی ساده را به زندگی روزمره اضافه کنید و خالصه
دنبال هر راهی باشید که ذهنتان را سرگرم فعالیتی در زمان حال کند .هر وقت بیکار بودید و افکار منفی
گذشته به ذهنتان هجوم آورد ،تماشای یک فیلم را شروع کنید یا برای چند دقیقه قدم زدن خانه را ترک
کنید .مهم است که نشانههای شروع یادآوری گذشته را ببینید و از همان ابتدا جلوی آنها را بگیرید.

شاید بهترین واژه برای عبور از گذشته تلخ و غرق نشدن در
خاطرات آن ،فراموشی نباشد بلکه پذیرش آن باشد .واقعیت این
است که ما حتی اگر واقعاً بخواهیم و تالش کنیم ،نمیتوانیم همهچیز را از
حافظه خود پاک کنیم و بهطور کامل از یاد ببریم .از طرف دیگر اگر قرار باشد
تغییر ایجاد کنید
بدون درس گرفتن از رویدادهای گذشته و فهمیدن علت اشتباهات ،فقط آنها را
بهدست فراموشی بسپاریم ،احتمال اینکه موقعیتهای نادرست و آسیبزا دوباره
تکرار شوند زیاد است .هرچند این حرف کلیشهای بهنظر میرسد اما واقعاً همه ما امروز
همه ما از تأثیر محیط و افراد در ایجاد احساسات مختلف در وجودمان خبر داریم .وقتی
حاصل تجربهها و اتفاقاتی هستیم که دیروز در زندگی هر کداممان رخ داده و بدون آن
درگیر احساسات منفی ناشــی از فکر کردن به گذشته و یادآوری تلخیهای آن هستید،
تجربهها ،آگاهی و احساس االن را نداشتیم .وقتی درباره گذشته به مرحله پذیرش
گاهی الزم است محیط و اطرافیانتان را تغییر دهید .اگر دوستی دارید که مدام از گذشته
برسیم ،بدون اینکه بندهایی پایمان را به روزهای رفته گره بزند از آن عبور میکنیم
عجله نکنید
میگوید و اجازه نمیدهد ذهنتان از فضای رویدادهای قدیمی پاک شود ،از او فاصله بگیرید.
و آنچه از گذشته برایمان میماند نه خاطرات تلخ ،نه احساس عذاب وجدان،
به اطرافیانتان تذکر دهید که مایل به شنیدن خاطرات گذشته نیستید و اگر توجه نکردند،
پذیرش گذشته و اتفاقات آن آنقدرها که روی کاغذ مینویسیم ساده ،بیدردسر و سریع نیست .برای رسیدن به این مرحله باید
گناه و ناامیدی و نه حسرت افسوس ،بلکه تجربههای مفید و راهگشا خواهد
از جمع آنها حتی بهطور موقت خارج شوید .حواستان به عادتهایی که ممکن است خاطرات
صبوری پیشه کنید .منتظر این نباشید که خیلی زود زهر تلخی خاطرات گذشته کامل از یادتان برود و بدون هیچ تالشی ،به مرحله
از
فرار
منظورمان
زنیم،
ی
م
حرف
گذشته
کردن
فراموش
از
اگر
بود.
گذشته را در ذهنتان روشن کند باشد .مث ً
ال اگر عبور از یک مسیر تکراری باعث میشود هربار به
پذیرش و عبور از گذشته رسیده باشید .زمان ،کلید حل بسیاری از مشکالتی است که ریشه در گذشته دارند و حتی اگر این مشکالت
آن نیست بلکه رسیدن به مرحلهای است که دیگر آنچه در
رویدادی تلخ فکر کنید ،منطقی است که دستکم مدتی از آن مسیر عبور نکنید .هر عادت تازهای
حل نشوند ،گذر زمان به التیام دردها و کنار آمدن به واقعیتها کمک غیرقابل انکاری میکند .هر راهکاری هم که برای فراموش کردن
گذشته اتفاق افتاده نتواند بر حال و آینده ما تأثیر
میتواند چیدمان تکراری ذهن ما را تغییر دهد و این تغییر یعنی فاصله گرفتن از گذشته .آشنایی با افراد
گذشته و مرور نکردن تلخیها در پیش بگیرید ،باید زمان بدهید تا ذهنتان آماده از یاد بردن و جایگزین کردن افکار منفی شود .بنابراین
منفی بگذارد.
جدید ،شروع فعالیتهای موردعالقه و قرار گرفتن در محیطهای تازه باعث میشود ناخودآگاه شما ،خودش
عجله نکنید ،به تأثیر گذر زمان اعتماد داشته باشید و ناامید نشوید.
را در دنیای جدید پیدا کند که از گذشته فاصله دارد.

آشنایی با زندگی کارلوس اسلیم ،کارآفرینی که200شرکت دارد

امپراتوری ثروت در کشوری فقیر
تجارت و تحصیل همزمان

اولین ســرمایهگذاری کارلوس در 11ســالگی انجام شــد .او در اوراق قرضه دولتی در مکزیک
سرمایهگذاری کرد که همین سرمایهگذاری ،اصول اولیه بهره مرکب را به او آموزش داد .نخستین
خرید سهام نیز در 12سالگی انجام شد و کارلوس ،ســهام یک بانک مکزیکی را خریداری کرد.
ی که 13ساله بود پدرش را از دست داد .او تا 15سالگی به خرید و فروش سهام ادامه
اسلیم زمان 
داد و در آن زمان سهام بزرگترین بانک مکزیکی را هم در دارایی خود داشت .کارلوس در کنار
سرمایهگذاریهای اولیه تحصیالت خود را هم در رشــتههای مرتبط ادامه داد .او در 17سالگی
در شرکت پدرش مشغول بهکار بود .دانشگاه مستقل ملی مکزیک ،نخستین مقصد تحصیالت
تکمیلی اسلیم بود .او تحصیالت خود را در رشته مهندسی عمران شروع کرد و در همان دانشگاه،
برنامهریزی خطی و جبر نیز آموزش میداد.

فهرست کارآفرینان و ثروتمندان دنیا پر از نامهایی است که داستان زندگی عجیب و غریبی
دارند و مسیر پر فراز و نشیبی را برای رســیدن به جایگاه امروزشان پشت سر گذاشتهاند.
اینکه از هیچ و صفر شروع کردهاند و به باالترین نقطه رسیدهاند ،خودش یک روایت و داستان
برانگیزاننده و بهشدت شنیدنی است .درست مثل ورزشکارانی که از هیچ ،به اوج شهرت و

14ساعت کار در روز

موفقیت و افتخار رسیدهاند؛ به واقع زندگی این کارآفرینان و صنعتگران و ...نیز ،به اندازه
زندگی این ورزشکاران مهیج و خاص است .کارلوس اسلیم مکزیکی یکی از این نامهاست،
مردی که بیش از 200شرکت در مکزیک دارد و پولش از پارو باال میرود .ثروت خالص او باعث
میشود قدرت و نفوذ کمتر کسی در مکزیک و حتی دنیا به گرد پایش برسد.

کارلوس اسلیم پس از فارغالتحصیلی از دانشگاه ،بهعنوان معاملهگر سهام در مکزیک مشغول
بهکار شد .او برخی اوقات تا 14ســاعت در روز کار کرده و بهنوعی پایههای سرمایهگذاری خود
را محکم میکرد .تا سال 1965درآمد او از سرمایهگذاریهایش به حدود 400هزار دالر رسید
که سرمایه اولیه برای راهاندازی یک کارگزاری بورسی را تأمین کرد .فعالیتهای اولیه کارلوس
اسلیم که شامل سرمایهگذاری یا مالکیت شرکتهای متنوع میشد ،متمرکز بر صنایعی همچون
ساختوساز ،نوشیدنیهای گازدار ،چاپ و نشر ،امالک و مستغالت و معدن بود .او در سالهای بعد
ب ه مرور فعالیتهای خود را به حوزههای دیگر همچون قطعات خودرو ،آلومینیوم ،خطوط هوایی،
صنایع شیمیایی ،تنباکو ،ساخت و تولید کابل و سیم ،کاغذ و بستهبندی ،مس و استخراج مواد
معدنی ،الستیک ،سیمان ،خردهفروشی ،هتلداری ،تولید و توزیع نوشیدنی ،مخابرات و خدمات

مالی هم توسعه داد .سرمایهگذاری در صنعت تنباکو و دخانیات ،بخش مهمی از فعالیتهای
اسلیم و شرکتهایش را بهخود اختصاص میداد .اســلیم و خانوادهاش تا دهه 1980زندگی
عادی و متوسطی داشــتند .درآمدی که از کسبوکارهای متنوع کســب میشود ،عموماً در
توسعه مجدد و گسترش حوزه فعالیت ،سرمایهگذاری میشدند .اسلیم شرکتهای متعددی
که ارزشگذاری پایینی دریافت کرده بودند را خریداری میکرد و با تغییر ساختار مدیریت آنها و
ارزشآفرینی ،از سرمایه خود سود کسب میکرد .دهه 1990با رخداد مهمی در مکزیک همراه
بود و صنعت مخابرات این کشور ،خصوصیسازی شد .گروپو کارسو تحت مالکیت اسلیم ،شرکت
مخابراتی تلمکس را از دولت مکزیک خرید .خرید شرکت مخابراتی تلمکس ،یکی از پرسودترین
فعالیتهای سرمایهگذاری اسلیم بود.
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موقعیت ویژه

دانستنیهایی درباره ارمنستان؛ که این روزها در کانون اخبار قرار دارد

سوئیس در آسیای میانه

بهنام سلطانی اهمیت برخی کشورها
بهخصوص کشورهایی
که به قول کارشــناسهای سیاسی از موقعیت
ژئوپلتیک برخوردارند ،بــه کوچکی یا بزرگی
مساحت یا به میزان جمعیت آنها نیست .برخی
از این کشورها مساحت و جمعیت قابلاعتنایی
ندارند اما موقعیتی اســتراتژیک دارند و برای
همین با گذشت زمان به محلی مهم برای ترانزیت
کاال بدل شدهاند .ارمنستان که کشوری3میلیون
نفری در ناحیه قفقاز جنوبی است و مساحت آن
به 30هزار کیلومترمربع میرسد ،یکی از همین
کشورهاست.ارمنستانیکیازکشورهایآسیای
میانه است که مثل همه کشورهای جدا شده از
شوروی سابق تاریخ پرفرا زونشیبی دارد و حاال به
واسطه قرار گرفتن در موقعیت مرزی بین آسیا و
اروپا در تیررس قدرتهای استعماری قرار گرفته
و نام آن بیش از هر زمان دیگری در البهالی خبرها
به گوش میرسد.

آشنایی با جاذبههای آسیای میانه

5شهر عشق

آلماتی  /قزاقستان

از تالش بیحد و حصــر روسها برای تصاحب
ارمنستان پیداست که این کشور چه اهمیت
زیادی در آســیای میانه دارد و این اهمیت با
گذشت زمان کم نشــده است .حدود یکسال
قبلبودکهجنگیقابلپیشبینیبینارمنستان
و جمهوری آذربایجان درگرفت و پای کشورهای
همسایه را هم به میان کشید .بهانه جنگ هم
منطقه «زنگهزور» بود که مرز ایران و ارمنستان
را تعریف میکند .اگر 2کشور قب ً
ال بر سر منطقه
قرهباغ نزاع میکردنــد این بار منطقه زنگهزور
بهانه بود و همه ماجراها از همین نقطه شروع
شد .خالصه کالم این است که کشور ارمنستان
در نزدیکی و میان دریای ســیاه و دریای خزر
قرار گرفته و در واقع بهعنوان مرز بین آســیا و
اروپا شناخته میشود .برای همین کشورهای
قدرتمند اروپایــی و آمریکاییها برای نفوذ به
این منطقه تقال میکنند و صهیونیستها هم به
آن چشم طمع دارند تا از این ناحیه ایران را در
تنگنا قرار بدهند.

بهشتی برای گردشگران

جدایی از ایران
نام ارمنستان بهعنوان نخستین کشوری که مسیحیت را بهعنوان
مذهب رسمی انتخاب کرد در تاریخ ثبت شده و آنطور که در اسناد
تاریخی مکتوب آمده ،ارمنســتان از همان برهه بهعنوان کشوری
مستقل شناخته شــده اســت .در مورد پیدایش این سرزمین هم
2دیدگاه تاریخی وجود دارد؛ دیدگاه نخست این است که ارمنستان به
واسطه ادغام تدریجی اقوام مهاجر هندی و اروپایی «قوم آرمن» با اقوام
بومی ساکن در فالت ارمنستان بهوجود آمده است .نظریه دوم این
است که ارمنیان از ابتدا در سرزمین اصلیشان یعنی فالت ارمنستان

میزیســتند و از ادغام اقوام گوناگون پدید آمدهاند .ارمنیان از قرن
پنجم میالدی خود را «های» و کشورشان را هایکیا یا «هایاستان»
مینامیدند .اگر کتاب تاریخ ارمنستان را ورق بزنید به فصلی میرسید
که این کشور برای سالیان بسیار طوالنی بخشی از قلمرو پادشاهان
ایرانی بوده و اغلب پادشاهان عثمانی و ایرانی در نزاع و جنگ بر سر آن
بودهاند .ارمنستان یکی از مناطق مهمی بود که در دوره قاجار و پس
از عهدنامه ننگین ترکمانچای از خاک ایران جدا شد و فتحعلیشاه،
یکی از بیکفایتترین پادشاهان قاجار آن را به روسیه پیشکش کرد.

با فروپاشی شوروی و استقالل کشورهایی مثل قزاقستان ،قرقیزستان ،تاجیکستان ،ترکمنستان
و ازبکستان که امروزه بهعنوان کشورهای آسیای میانه شناخته میشوند ،انگار روسها تکهای از
تاریخ و بخشی از هویتشان را بر باد رفته میبینند و بزرگترین افسوس آنها شاید همین باشد.
این کشــورها عموم ًا فرهنگ غنی و جاذبههای طبیعی خیرهکنندهای دارند که کمتر موردتوجه

شبیه ایرانیها
ارمنستان برای سالیان طوالنی بخشــی از خاک ایران بوده و به
همین دلیل مردم این کشور با ایرانیها مشترکات فرهنگی زیادی
دارند .در این کشور خانواده در رأس همه امور قرار دارد و ارامنه
فرزندانشان را مرکز ثقل خانواده میدانند .در این کشور ،بچهها
بعد از دوران بلوغ ،مسئولیتهایی را بر عهده گرفته و در کنار پدر،
رتق و فتق امور را در دست میگیرند .زنان در این کشور میتوانند
تا هر مقطعی که بخواهند تحصیالتشان را ادامه دهند و از این
نظر محدودیت و مانعی برای آنها وجــود ندارد .غذا در فرهنگ
مردم ارمنستان اهمیت زیادی دارد و در این کشور برای پذیرایی
از مهمان تدارک وسیعی میبینند .ارمنیها از مهمان انتظار دارند
مزه همه غذاهای طبخ شده را بچشد و این را نوعی احترام بهخود
میدانند .توجه مردم ارمنستان به غذا در حدی است که معموالً
هیچ بحثی را با شــکم خالی شــروع نمیکنند و جشنوارههای
زیادی هم با موضوع غذا دارند؛ که از معروفترین آنها میتوان به
جشنواره دلمه و جشنواره گاتا اشاره کرد .لباس پوشیدن مردم
ارمنستان هم شباهت زیادی به نوع پوشش ایرانیها دارد و کمتر
پیش میآید کسی را با پوششهای نامتعارف در خیابان ببینید.
ارمنیها در بیشتر جشنها لباسهای سنتی به تن میکنند که
شباهت زیادی با لباسهای سنتی مردم ترک و آذریان ایران دارد.

ارمنستان در قسمت شمالی یک منطقه معتدل قرار
گرفته و کشوری کوهستانی و پرباران است .تغییرات
آب و هوایی هم در این کشور بسیار باالست .بنابراین
زمستانها با هوای خیلی سرد مواجه نخواهید بود و
دمای هوا در دشتها به کمتر از 5درجه سانتیگراد
نمیرســد .در مناطق کوهســتانی هم دمای هوا از
منفی 12درجه کمتر نمیشــود .اگر کثرت بناهای
تاریخی را به ایــن آبوهوای دلپذیــر اضافه کنید،
بهدلیل هجوم گردشــگران خارجی به ارمنستان پی
خواهید برد .ارمنستان بخش قابلتوجهی از درآمدش
را از طریق جذب گردشــگر بهدست میآورد و دلیل
آن به جاذبههای فراوانی برمیگردد که در این کشور
وجود دارد .این سرزمین زیبا به پشتوانه و قدمت تاریخ
3هزار سالهاش همیشه موردتوجه گردشگران خارجی
است و خیلی از آنها سفر به ارمنستان را سفر به بطن
تاریخ میدانند .دریاچه ســوان بزرگترین دریاچه
قفقــاز و از بزرگترین دریاچههای کوهســتانی آب
شیرین جهان ،یکی از جاذبههای طبیعی ارمنستان

است .شهر کوهســتانی جرموک هم با چشمههای
آب گرم و آبمعدنیهای مرغوبش طرفداران زیادی
دارد .بالهــای تاتو ،طوالنیتریــن تلهکابین کابلی
بدون توقف جهان به طول 5/7کیلومتر هم شــهرت
جهانی دارد .این تلهکابین از مناطــق زیبا و دیدنی
عبور میکند و راه دســتیابی به کلیســای تاریخی
«صومعه تاتو» اســت .دیلیجان در شمال ارمنستان
هم یکی از سرسبزترین شهرهای جهان است و به آن
«سوئیس کوچک» میگویند .ارمنستان 2موزه کام ً
ال
متفاوت هم دارد؛ اولی موزه تاریخ ایروان که در سال
1920ساخته شده و شامل بخشهای باستانشناسی،
سکهشناسی ،قوم نگاری ،تاریخ مدرن و مرمت است.
این موزه ســومین مجموعه بزرگ برنــزی جهان و
متعلق به قبل از میالد مسیح است .موزه «ماتناداران»
هم جایی برای نگهداری نســخ خطی دوره باستانی
است .گفته میشود ماتناداران یکی از ثروتمندترین
موزههای نگهداری نسخ و کتابهای مربوط به قرون
وسطی است.

مردم دنیا قرار میگیرد یا بهطور کلی نادیده گرفته میشود .این منطقه از آسیا مکانهای دیدنی
بسیاری دارد و بهخاطر زیبایی طبیعی ،تاریخچه منحصربهفرد و سنتهایی که هنوز به آنها اهمیت
داده میشود مشهور شدهاند .به همینخاطر شاید بد نباشد که با 5جاذبه گردشگری آسیای میانه
آشنا شوید.

گنور تپه /ترکمنستان

بخارا  /ازبکستان

اسکیت دنیا

بزرگ م
ترین بنای
سنگی آسیای میانه

خطرنام
کترین
جاده دنیا

خواهرم
خوانده
بجنورد

م
شهر
فارسنشین

اگر به کشورهای آســیای مرکزی سفر کنید
بدون شــک گذرتان بــه آلماتــی ،پایتخت
قزاقستان خواهد افتاد؛ چون این شهر در مسیر
پروازهایی است که عموماً به مقصد کشورهای
همسایه انجام میشــود .آلماتی بهعنوان شهر
موزهها شناخته میشــود و شماری از بهترین
و قدیمیترین موزههای آسیا در این شهر واقع
شده اما خیلیها آلماتی را بهشت اسکیتسوارها
میدانند .اسکیتســواری روی یخ در میدانی
یخی که بیرون از شهر و در فضای باز واقع شده
یکی از جذابیتهایی است که هر سال اروپاییها
را به این نقطه میکشاند .سالن «مدیوم» که در
«میدان یخی» قرار دارد ،چیزی شبیه سرزمین
عجایب است .این سالن زمستانها در محاصره
درختان ســبز اما یخ زده ،کوهستانهای پر از
برف و آسمان آبی است و طنین موسیقی سنتی
قزاقها در اطراف آن به گوش میرسد و فضا را
حسابی دلچسب میکند .میدان یخی آلماتی
که در سال 1972ســاخته شده ،محل تمرین
بسیاری از قهرمانان مشهور اسکیت بوده است
و به همین دلیــل بهعنوان یکــی از نمادهای
اصلی این رشــته ورزشی بهحســاب میآید.
قزاقها برای رونق دادن به میدان یخی و مطرح
کردن ســالن مدیوم بهعنوان نماد اسکیت در
ورزش دنیا میلیونها دالر هزینــه کردهاند و
میگویند برای سفر به این میدان نیازی به اخذ
روادید نیست.

معروفترین کاروانســرای راه ابریشــم با نام
«تاش رباط» در شــمال قرقیزســتان یکی از
معروفترین کاروانســراهای این مســیر بوده
است .این کاروانسرای سنگی که بهخاطر نوع
ســازهاش به این نام معروف شــده ،در ارتفاع
3600متری از سطح دریا قرار دارد .تاش رباط
در قرن پانزدهم ساخته شــده و به مرور زمان
با گرایش مردم آســیای مرکزی به دین اسالم
تبدیل به مکانی برای اقامه نماز بازرگانان شده
اســت .تاش رباط یک مکان کلیدی در عبور از
طریق کوههای «تین-شان» بود و در گذشته
بهعنوان تنها مســیر امــن و پناهگاهی برای
بازرگانان محسوب میشــد تا به مسیر بعدی
که «فرغانه» نام داشــته اســت ،برسند .طبق
اســناد تاریخی که قرقیزها ارائه میدهند ،این
کاروانسرا به دستور حاکم محلی «محمدخان»
ساخته شده ،اما یک افسانه در میان مردم قرقیز
وجود دارد که گفته میشــود این کاروانســرا
توســط یک پدر و پســر با داســتانهای زیاد
ساخته شده است .نکته عجیب ،قابلشمارش
نبودن اتاقهای این بناســت که گفته میشود
هر بار بعد از شمارش ،تعداد اتاقها کم یا زیاد
میشود .گردشگرانی که برای دیدن این سازه
سنگی و ورود به این کاروانســرا به تاش رباط
میروند ،باید یک شب را در چادرهای مغولی
ســپری کنند و در این فرصــت میتوانند به
تماشای آسمان پرستاره بنشینند.

بزرگراه پامیر یک جاده بســیار طوالنی اســت
که شــهر اوش در قرقیزســتان را به دوشنبه،
پایتخت تاجیکســتان متصل میکند .بیشتر
کسانی که در این مســیر قدم میگذارند اهل
مســافرتهای طوالنی هســتند و معموال بین
یکهفته تا 10روز را در این جاده زیبا ســپری
میکنند تا از زیباییهای خیرهکننده مسیر لذت
ببرند .تماشای دریاچههای زیبا ،گاومیشهای
غولپیکر موسوم به «یاک» و کوههای پر از برف
هندوکش تجربهای فراموش نشــدنی است که
در این مسیر رقم میخورد .این جاده طوالنی و
شلوغ قرنهاست که در طول فالت پامیر کشیده
شده است .بخشی از بزرگراه یا همان جاده پامیر
را همان جاده ابریشم قدیمی پوشانده و بخشی
دیگر با ساخت بزرگراههای مدرن متحول شده
اســت .این بزرگراه ،شــلوغترین جادهای است
که در آســیای میانه وجود دارد .چرا این جاده
ن
1200کیلومتری عجیب یکی از خطرناکتری 
و عجیبتریــن جادههای جهان اســت؟ چون
کوههای پامیــر با ارتفاعی بیــش از 7هزارمتر،
بهعنوان بام دنیا شناخته میشوند و تنها کوههای
هیمالیا ،کاراکــرام و هندوکــش از آنها بلندتر
هســتند .زمین ناپایدار و عبــور از گذرگاههای
مرتفعی که بهخاطر زلزله ،استقامت زیادی ندارند
و همچنین احتمال لغزش در فصلهای پرباران
و برف ،پامیر را به یکــی از چالشبرانگیزترین
جادههای دنیا تبدیل کرده است.

منطقه باســتانی گنــور تپه متعلق بــه هزاره
دوم پیــش از میالد اســت و در 60کیلومتری
شــمال شــهر ماری ترکمنســتان قرار دارد.
این شــهر گنجایش چندهزار نفر را داشــته
ولی به دالیل نامشــخصی پس از چند ســده
تخلیه شده اســت .باستانشناســان ،بناهای
مســکونی ،معبــد ،کاخ و آتشــکدههایی در
گنورتپه کشــف کردهاند که نشان از اعتقادات
زرتشتی ســاکنان بومی آن دارد؛ اتفاقاتی که
ارزش تاریخی ایــن منطقه را بــرای ایرانیان
بیشــتر هم میکند .گنور تپه یک شهر بیابانی
بوده که اکنون به یک ســایت باستانشناسی
تبدیل شــده و هنوز اکتشــافات باستانی در
آن انجام میگیرد .اگر چــه بخشهایی از این
شهر بازسازی شــده اما بخش عمده آن هنوز
دســت نخورده باقی مانده و از دیوارهای گلی
و اتاقهای قدیمی تشــکیل شــده است .در
این مکان میتــوان رد گودالهایــی را یافت
که زرتشــتیان از آنها برای روشن کردن آتش
مقــدس اســتفاده میکردند .پس از کشــف
گــوری در منطقــه «تپــه عشــق» بجنورد،
باستانشناسهای ایرانی از شباهت این مکان
با آثار یافت شــده در تپه گنور خبــر دادند و
از آن بهعنــوان ســند اشــتراکات فرهنگی
و زیســتی این 2منطقه نام بردنــد که ارزش
فرهنگی و تاریخی این نقطــه را بیش از پیش
میکند.

حتماً این بیت معروف حافظ را شــنیدهاید که
میگوید« :اگر آن ترک شیرازی ب ه دست آرد دل
ما را /به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را».
شاید همین یک بیت اهمیت این شهر تاریخی را
نزد ادبای ایرانی نشان بدهد .بخارا که در روزگار
قدیم جزو خــاک ایران بود ،یکــی از مهمترین
شهرهای آســیای مرکزی به شــمار میآید و
گذشت زمان ،اهمیت تاریخی و فرهنگی آن را
از بین نبرده است .البته این شهر هم دستخوش
تغییراتی اجتنابناپذیر شده و نماد تقابل دنیای
ســنتی گذشــته و دنیای مدرن امروزی است.
منارههای قدیمی ،مقبرهها و مدرسههای کهن
این شهر به خوبی حفظ شده و اطالعات خوبی
در مورد گذشــته و فرهنگ ازبکستان پیش از
دوران تســلط روسها بر این کشور را در اختیار
گردشــگران خارجی قــرا میدهــد .بخارا هم
مثل بسیاری از شــهرهای تاریخی موردمرمت
قرار گرفته اما در بازســازیهای انجام گرفته از
تزئینات اضافی خودداری شده که این موضوع
بر زیبایی بناهای تاریخی افزوده اســت .بخارا
یکی از شهرهای فارســی زبان است که بیشتر
اهالی آن اهل تاجیکســتان هستند و به همین
دلیل به این شهر بهاصطالح تاجیکنشین هم
میگویند .بد نیست بدانید که برخی دانشمندان
معروف ایرانی مثل خوارزمی ،ابوریحان بیرونی،
ابوعلی سینا و فارابی در این شهر به دنیا آمدند
و زندگی کردند.

م
پایتخت
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بستهپيشنهادي
کتاب

شگفتیهای پس از فروپاشی
این کتاب ،شرح مشاهدات نویسنده
در ســفر به مســکو و کشــورهای
آســیای مرکزی مثل ترکمنستان،
ازبکستان ،قزاقستان و قرقیزستان
در ســال 1375و پس از فروپاشی
شــوروی اســت .محمدحســن
زمانی ،نویســنده این کتاب ،عالوه
بر شــرح اتفاقات ســفر ،اطالعاتی
کلی دربــاره جنبههــای مختلف
و جلوههــای گوناگــون اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی و سیاســی این
کشورها ارائه میدهد و معرفی آثار و
بناهای تاریخی و اماکن دیدنی را هم
چاشنی آن میکند .در این کتاب،
سطح آگاهیهای سیاسی ،دینی و
فرهنگی مردم و شیوه زندگی و آداب
و رسوم و مناسبات اجتماعی آنها و
نوع تعامل حکومت با مردم و مسائلی
از این دســت از طریــق مطالعات
میدانی یا مشــاهدات عینی برای
مخاطب گزارش شده و نویسنده با
تبحر خاصی مشاهداتش را گزارش
کرده است.

مستند

رازهای آشکار
مستند 6قسمتی «رازهای آشکار»
درباره 6انقالب بزرگ دنیا در سده
اخیر اســت؛ انقالبهای آمریکا،
فرانسه ،روسیه ،چین ،هندوستان
و الجزایر در این مجموعه مستند
موردبررســی وتحلیل قرار گرفته
است .سؤالی که این مستند ایرانی
میخواهد به آن پاســخ بدهد این
است که آیا این انقالبهای بزرگ
توانســتهاند به شــعارهای اصلی
خود پایبند باشــند یــا در طول
زمان دچار فرســایش ،کاهش یا
بازنگری شدهاند؟ «رازهای آشکار»
مستندی متکی بر آرشیو ،همراه
بــا روایتهای تحلیلی و اســتناد
تاریخی است .در این مستند عالوه
بر پژوهشهایی به زبان فارســی،
پژوهش بــه زبان کشــور مقصد
انقالب هم انجام شده است .یکی از
قسمتهای این مجموعه مستند
به چگونگی و دالیل تشکیل کشور
کمونیستی اتحاد جماهیر شوروی
و سالهای حکومت و فروپاشی این
کشور تعلق دارد.

سریال

آخرین پادشاهی
بسیاری از منتقدان ،آخرین پادشاهی
را یکــی از بهتریــن ســریالهای
تاریخی میدانند کــه تاکنون تولید
شده اســت .این ســریال براساس
رمان «داســتانهای ساکسونی» اثر
«برنارد کورنول» ســاخته شده و در
سامانههای نظرســنجی نمره باالیی
را دریافت کرده است .داستان اصلی
فیلم از این قرار اســت که در ســال
872میالدی قبایل وایکینگ ،بریتانیا
راتسخیرمیکنندودرکشاکشحمله
وایکینگها تنها یکی از حاکمان آن
دوران موفق به محافظــت از قلمرو
سرزمین خود میشــود؛ این پادشاه
آلفــرد نــام دارد که ســرزمینی در
جنوبغربی بریتانیا را حفظ کرده و
موجب تشکیل انگلســتان بهعنوان
یک کشور مستقل در جزیره بریتانیا
میشود .اگر به فیلمهای ژانر تاریخی
عالقه دارید تماشــای این سریال که
محصول انگلســتان است را از دست
ندهید.

بستهپيشنهادي
كتاب

خاطرات شش دهه روزنامهنگاری
خاطــرات محمــد بلــوری منبــع
دستاولی اســت برای پژوهشگرانی
که میخواهند بداننــد روزنامهنگاری
ایرانی در مقاطعی سرنوشتساز از تاریخ
چطور پیش میرفته و روزنامهنگاران
ایرانی در آن مقاطــع چه میکردهاند،
چه میدیدهاند و چه فکر میکردهاند.
بلوری در خاطراتش گاهی خود تاریخ
را روایت میکند و گاهی پشت صحنه
وقایع تاریخی را .گاهی قالب روایتش
بــه گزارشهای مطبوعاتــی نزدیک
میشــود و گاهی به پاورقی داستانی
با راوی سومشــخص که در آن نیز ید
طوالیی دارد .حکایتهای جذابی نیز
نقل میکند از حوادث عجیب جامعه
روزهــای پیــش از انقــاب و گاهی
حالوهوای تحریریهها و شرایط کاری
خبرنــگاران و اهالی مطبوعــات را به
تصویر میکشد .همچنین روایتهای
بعد از انقالب را میگوید که چطور آن
سنت روزنامهنگاری گسیخته میشود
و باز تالشهایی صورت میگیرد که آن
چینی بند زده شود .کتاب را نشر نی و
به همت سعید ارکانزاده یزدی منتشر
کرده است.

فیلم

پست
روزنامه واشنگتنپست در دهههاي
60و 70نقش تأثیرگذاری در سیاست
آمریکا بازی میکند .فیلم «پســت»
داســتان افشــای اســناد پنتاگون
است .پنتاگون اســناد مخفی داشته
که نشــان میداده در جنگ ویتنام
شکســت خورده بودند و ادامه جنگ
به ضرر منابع مالی و مالیاتدهندگان
آمریکایی تمام میشده ،اما آنها جنگ
را ادامه میدهند .یــک منبع داخلی
چند سال بعد این مدارک را در اختیار
بن بردلی ،سردبیر روزنامه واشنگتن
پست میگذارد .شوهر کاترین گراهام
که مالک و سرمایهگذار روزنامه بود،
تازه مرده و حاال کاتریــن همه کاره
روزنامه اســت .او میخواهد وضعیت
مالی روزنامــه را به ثبات برســاند و
پیشــنهاد بن بردلی برای چاپ این
اســناد کارش را پیچیده خواهد کرد.
فیلم ،نامزد اســکار بهترین فیلم شد
و برای بازی مثل همیشــه درخشان
مریل استریپ هم یک نامزدی اسکار
دیگر به همراه داشت .این فیلم یکی
از سریعترین فیلمهای اسپیلبرگ بود.

پادکست

هلی تاک
هلی تــاک یک پادکســت خودمانی
است که با هدف توسعه فردی منتشر
شده اســت .در این پادکست ،هر بار با
موضوع یا مهارت خاصی آشنا خواهید
شد که در مسیر رسیدن به اهدافتان
به شما کمک میکند .هلی تاک از زبان
شخصیبادغدغههاوتجربیاتمشترک
نقل میشود ،شــاید به همینخاطر
بتوانیم درباره این پادکســت بگوییم:
چیزی که از دل برآیــد الجرم بر دل
نشیند .پادکست هلی تاک مهارتهایی
مثل مدیریت زمــان ،اعتمادبهنفس
و ...به شــنوندگان آموزش میدهد تا
با توسعه فردی و کســب موفقیت در
مســیر زندگی ،میزان رضایت هر فرد
افزایش پیدا کند .ازجمله ویژگیهای
این پادکست بهعنوان یکی از بهترین
پادکستهای فارســی روانشناسی،
حضــور مهمانان ویــژه و متخصصان
روانشناسی اســت که به درک بیشتر
موضوعات و مهارتها کمک میکنند.

12

پنجشنبه

کتاب خانه

 27مرداد 1401
شماره 175

گفتوگو با «جواد ماهزاده» که از روزنامهنگاری به نویسندگی رسید

نوشتن را
انتخابکردهام

برای روزنامهنگاری که عمر خبرها و گزارشهایش چندان طوالنی نیست ،دست
به قلم شدن و نوشتن داستانهایی که ماندگار باشند و نامش را در حافظهها
ثبت کنند ،رؤیای شیرینی است .جواد ماهزاده این رؤیا را محقق کرده است؛
روزنامهنگاری که برای نوشتن ،بر اطالعاتش درباره فرهنگ عامه تکیه کرده ،از
نیلوفرذوالفقاری زبان طنز بهره گرفته و البته سراغ نوستالژیهای محبوب خوانندگان هم رفته
است .او در سال94موفق شد نشان نقرهای الکپشت پرنده را بهخاطر رمان
«ریحانه دختر نرگس» از آن خود کند .گفتوگوی روز هفتم با این نویسنده را پیشرو دارید.
چه شــد از روزنامهنگاری به نویسندگی
رسیدید؟
نوشتن همیشه دغدغه من بود .چه در لباس روزنامهنگار و
چه در جایگاه یک نویســنده ،من نوشتن را انتخاب کردهام
چون به آن عالقه داشتهام .البته نوشتن در روزنامهنگاری با
رماننوشتن تفاوت دارد.
از میان آثار شــما ،تعدادی برای نوجوانان
نوشته شده است .نوجوانان امروز چه تفاوتی
با نوجوانی شما دارند؟
اگــر بخواهیم فقط درباره نــوع مطالعه آنها حــرف بزنیم،
کتابخواندن نوجوانان امروز با گذشــته خیلی فرق کرده
است .در گذشــته انتخابهای ما بســیار محدود بود و آثار
زیادی برای خواندن در دســترس نداشتیم اما امروز قدرت
انتخاب نوجوانها برای مطالعه افزایش پیدا کرده است و آنها
انواع و اقسام کتابها را در موضوعات و ژانرهای متفاوت در
دسترس دارند.
در نوشتههای شــما ردپای طنز پررنگ
اســت .چرا این نــوع نوشــتن را انتخاب
کردهاید؟
هرچند نمیتوان گفت نوشــتههای من طنز اســت و من
طنزنویس هســتم اما زبان طنز در کتابهایم بهخصوص
«عشــق بدون تجریش» دیده میشــود .مــا معموال فکر
میکنیم رمان باید با جدیترین شیوه بیان و با سنگینترین
واژهها و ترکیبها شــکل بگیرد .خودم هــم در رمان «باغ
رویان» نحوه بیان بسیار جدی و فاخری را بهکار بردم .البته
هر رمانی زبان خاص خودش را دارد و بسته به مضمون خود
نوشته میشود .ولی بهطور کلی عادت کردهایم که اگر قرار
است روشنفکرانه و جدی بنویســیم ،بهتر است پیچیده و
استعاری بنویسیم .عشــق بدون تجریش رمان طنز نیست
اما طنازانه نوشته شده است .خوشبختانه کسانی که رمان

را خواندهانــد ،از آن خیلی راضی بودهاند چون حســابی
خندیدهاند.
شهریبودن را یکی از ویژگیهای منحصر
به فرد نوشــتههای شــما میتوان دانست؛
نوشتههایی آکنده از نشانهها و نمادهای شهر
و شهرشناسانه .چرا شهر و خیابانهایش تا این
اندازه در داستانهای شما نقش دارد؟
من به تهران عالقه دارم برای همین مســیرهای مختلف را
پیاده طی میکنم .محلههای مرکزی و جنوبی تهران مثل
بهارســتان ،توپخانه ،پامنار و ...برای من نوستالژیک است.
عشــق بدون تجریش ،روایت داستانی اســت که بیشتر در
مرکز شهر تهران اتفاق میافتد و پیش میرود .داستان سال
1370شکل میگیرد و درباره ارتباط چند دوست است .یکی
از شخصیتها مهاجری است که به تهران آمده است و ناگزیر
خواننده هم با او به تهران میآید .شخصیتهای داستان در
تفریحات و خاطراتی که با هم میســازند ،تجریشگردی و
پرسهزدن در حوالی این محله را تجربه میکنند .نوستالژی
اینجاســت که در آن دهه رفتن به تجریــش برای جوانان،
تفریحی خاص در شــمال شهر محســوب میشد .شهر در
رمان من نقش پررنگی دارد و حتی موقع انتخاب نام رمان،
از آنجا که میخواستم نام کتاب پیوندی هم با یکی از اماکن
تهران داشته باشد ،این اسم را انتخاب کردم .البته در کتاب
باغ رویان هر چند داستان حوالی محله سرچشمه میگذرد و
به شمال شهر هم گذری دارد اما شهر خیلی در آن برجسته
نیست.
در کتابهای نویســندگان دیگر چقدر به
شهر پرداخته شده است؟
در میان آثاری که من خواندهام ،هرچند تهران و محلههایش
خیلی در اسم و عنوان کتابها ننشسته ،اما نویسندگان از
داستانهای تهران روایت کردهاند و در محتوا به آن پرداخته

عكس :رضا نوراله

خنده را از من بگیر

باغ رویان

این کتاب داستان 3نوجوان را در ســالهای جنگ روایت میکند .بستر اتفاقات این
رمان در شهر کرج میگذرد ،با اینکه کرج مستقیماً درگیر جنگ نبوده اما مردمان آن
درگیر حواشی جنگ شدهاند3 .شخصیت اصلی داستان با وجود تمام اختالفات کوچک
فرهنگیای که دارند میتوانند رابطهای مســتحکم با همدیگر داشته باشند .تکنیک
نویسنده برای شخصیتپردازی در این رمان بسیار کارآمد است و از همان چند صفحه
نخستین ،خواننده به تصویر ملموسی از شخصیتها دست مییابد.

«باغ رویان» تم سیاسی و شخصیتهایی محدود دارد و وقایع آن در تهران زمان
پهلوی رخ میدهد .بــاغ رویان پنجمین رمان جواد ماهزاده پــس از «خنده را از
من بگیر»« ،اللمونی»« ،ریحانه دختر نرگس» (رده ســنی نوجوان) و «وداع در
المارتینو» (رده سنی نوجوان) اســت .در خالصه داستان این رمان عنوان شده
است :مهرداد نیمهشب از زندان آزاد میشود۱۵ .سال گذشته و شهر تاریکتر و
تارتر از آنی است که باید باشد...

نشر کتاب پارسه

شده است .شاید بتوان گفت در بیشتر آثار ،به شهر بهعنوان
یک کاراکتر کمتر توجه شده اســت .این نکته را هم درنظر
بگیریم که مضمون داستان مهم اســت و اگر شهر ،کوچه و
خیابانها در بیان مضمون نقش داشته باشند ،نویسنده حتماً
از آن بهره میبرد .گاهی موضوع نویسنده چیز دیگری است
و مکان رویدادها ،صرفاً یک مکان است.
اثر بعدی شــما که باید منتظر آن باشیم
چیست و چه موضوعی دارد؟
رمانی برای گروه سنی نوجوان در دست دارم که اتفاقاً در آن هم
سراغ تهران رفتهام .داستانش حوالی میدان امامخمینی (ره)،
خیابان فردوســی و ســیتیر میگذرد و چنین موقعیتها
و لوکیشــنهای زمانی را در این رمان بــه راحتی میتوان

نویسندگانی که روزنامهنگار بودهاند

سفر از روزنامهنگاری به نویسندگی

مشاهده کرد و بستری شدهاند برای روایت داستانهایم.
بهنظــر شــما کارگاههــا و کالسهای
داستا ننویســی چقــدر بــرای پرورش
استعدادهای نویسندگی مفید هستند؟
بستگی به نوع کارگاهها و کالسها دارد .کسی که به نوشتن
عالقه دارد و در آن استعداد داشته باشد ،بهطور طبیعی در
مرحله بعدی باید سراغ پرورش استعدادش برود .موضوعات
تخصصی که در کارگاهها آموزش داده میشــود راه را برای
نویسنده هموار میکند .در بیشتر این کارگاهها مخاطبان با
تکنیکهای داستاننویسی آشنا میشوند .البته باید درنظر
داشته باشــیم که رفتن به یک کارگاه نویسندگی بهمعنای
نویسندهشدن نیست ،این موضوع به اســتعداد و ذوق فرد

هم بستگی دارد.
نظرتان دربــاره اســتقبال مخاطبان از
کتابهایی که این روزها منتشــر میشود،
چیست؟
مشکالت اقتصادی بیشــتر از قبل شــده ،کتاب هم گران
شده و طبیعی اســت که این گرانی کار را برای عالقهمندان
به کتاب و کسانی که شــوق خواندن دارند ،سخت میکند.
نمیتوان منکر شــد که توان خرید کتاب کمتر شدهاست
اما خوشبختانه روشهای جایگزین و شاید کمهزینهتر هم
ایجاد شده اســت .مطالعه کتاب در فضای مجازی یا تهیه
کتابهای صوتی با هزینههای کمتر یا مبادله کتاب بعضی
از این روشهاست.

بسیاری از نامهایی که در تاریخ نویسندگی و ادبیات درخشیدهاند و ماندگار شدهاند ،پیش از اینکه نامشان را روی جلد کتابها بنویسند ،نوشتن را در
روزنامهها و مجلهها تجربه کردند و در واقع از روزنامهنگاری به نویسندگی رسیدند .اتفاقا این مسیر ،باعث شده است تا نگاهی واقعبینانهتر و کاملتر به
نویسندگیشان هم داشته باشند .اگر کنجکاو شدهاید که در اینباره بیشتر بدانید ،برخی از معروفترین چهرههای دنیای ادبیات را که تجربه روزنامهنگاری
داشتهاند ،معرفی کردهایم.

ماریو
بارگاس
یوسا

گارسیا مارکز

ارنست
همینگوی

فخر کلمبیا

اسطوره نثر واقعگرایانه

غولی از پرو

گابریل گارسیا مارکز ،نویسنده کلمبیایی
برنده نوبل و از چهرههای فراموشناشدنی
ادبیات آمریــکای التین بود کــه آوریل
سال2014درگذشــت .زمانــی کــه او
در دانشــگاه ملی کلمبیا رشــته حقوق
میخوانــد ،کارش را بهعنوان روزنامهنگار
شــروع کرد .این نویســنده ،نخستین اثر
داستانی خود را در سال 1947در روزنامه
آل اســپکتاتور چاپ کرد ،امــا دبیر ادبی
همین نشــریه درباره داســتان او نوشت:
نســل جدید کلمبیاییها دیگر در حوزه
ادبیات خوب حرف جدیــدی برای گفتن
ندارند .او از ســال 1948تــا 1949برای
«آل یونیورســال» کارتاخنــا قلم میزد.
بعدها از سال 1950تا 1952ستونی با نام
«ســپتیموس» را در روزنامه محلی «آل
هرالــدو» بارانکیال میگرداند .نویســنده
«عشق ســالهای وبا» درباره این دوران
گفته است :من یک مطلب برای آل هرالدو
مینوشــتم و آنها به من 3پزو میدادند .او
در این دوران به عضویت گروه غیررسمی
روزنامهنــگاران و نویســندگان درآمدکه
«گروه بارانکیــا» خوانده میشــد .این
همکاری منبــع مهمی برای تشــویق و
الهامگرفتن او برای دوران نویسندگیاش
شــد .مارکــز در همیــن دوران بــا آثار
نویســندگانی چون «ویرجینیا وولف» و
«ویلیام فاکنر» آشنا شد .او در سال1954تا
1955در بوگوتا ســکونت داشت و گهگاه
برای آل اسپکتاتور مینوشت .او به منتقد
فیلم فعال تبدیل شده بود.

ارنست میلر همینگوی ،داستاننویس مشهور
آمریکایی که با آثاری چون «پیرمرد و دریا»
و «وداع با اسلحه» و نثر روزنامهنگاریاش در
جهان شناخته میشود ،در جریان جنگهای
داخلی اسپانیا خبرنگار بود .او اندکی پس از
بازگشت از جنگ ،رمان «زنگها برای که به
صدا درمیآیند» را نوشت .خالق «برفهای
کلیمانجــارو» بیــن ســالهای 1913تا
1917در دبیرســتان «اوک پــارک و ریور
فارست» کالسهای ورزشی ازجمله بوکس،
دوندگی ،واترپلو و فوتبال شرکت کرد .یکی
دیگر از کالسهایی که او در آن حضور یافت،
کالسهای روزنامهنگاری با تدریس «فانی
بیگز» بود .همینگوی نخستین مطلب خود
را در ژانویــه1916در «تراپیــز» چاپ کرد
که موضــوع آن اجرای یک گروه ارکســتر
سمفونیک محلی در شیکاگو بود .او همکاری
خود را با این نشــریه ادامه داد و در این راه
زبان گزارشگران ورزشــی را تقلید میکرد
و مطالبش را با نام مســتعار «رینگ الردنر
بزرگ» امضا میکرد .او بعد از به پایانرساندن
دبیرســتان ،همکاری خود را بــا «کانزاس
سیتی اســتار» بهعنوان گزارشگر مبتدی
شــروع کرد .او تنها 6ماه در این روزنامه کار
کرد اما در طول عمر نویسندگیاش ،سبک
خاص نگارش خود ،یعنی استفاده از جمالت
و پاراگرافهای کوتاه ،نگاه مثبت و استفاده
از زبان ساده را سرلوحه کار خود قرار داد.

ماریو بارگاس یوسا ،نویسنده ،سیاستمدار،
مقالهنویس و استاددانشــگاه پرویی است
کــه در ســال 2010برنده نوبــل ادبیات
شد .یوســا در 14ســالگی توسط پدرش
به آکادمــی نظامــی «لیونســیو پرادو»
لیما فرستاده شد16 .ســاله بود که پیش
از فارغالتحصیلــی ،کار خــود را بهعنوان
روزنامهنگار در یک روزنامه محلی شــروع
کرد .آکادمی نظامی را کنار گذاشت و کار
خود را بهعنوان روزنامهنگار در روزنامهای
محلی در پوئرا شــروع کرد .یوسا از همان
نوجوانی با نشــریه «الکرونیکا» همکاری
داشــت .با چاپ نخستین شــعرهایش و
سازماندهی اعتصابات دانشجویی نخستین
سالهای دانشــگاه ،چهره یک روشنفکر
تمامعیــار را بهخــود گرفت .نویســنده
«گفتوگــو در کاتــدرال» در روزنامــه
«ال اینداستریا» در شهر پوئرا مشغول بهکار
شد .او طی سالهای بعدی درگیر فضای
سیاسی شــد ،با این حال عالوه بر نگارش
کتاب ،به فعالیتهــای روزنامهنگاری هم
ادامــه داد .او هنوز هم هــر از چند گاهی
با انتشــار مقاالت انتقادی و تنــد ،تیتر
رسانههای سیاسی میشود.

گابریل

نشر ثالث

جورج
اورول

امیل
زوال

آلبر کامو

روزهای خبرنگاری
خالق مزرعه حیوانات

سیاست
و چیزهای دیگر

از مقالهنویسی
تا نوبل ادبیات

اریک آرتور بلر که با نام ادبی «جورج اورول»
شناخته میشــود ،نویســنده رمانهای
مانــدگاری چــون «مزرعــه حیوانات» و
« »1984است .او عالوه بر اینکه به نگارش
رمان و مقاله میپرداخت و منتقد خوبی بود،
بهعنوان روزنامهنگاری پرمجادله هم شناخته
میشــد .در ابتدای کار او در روزنامهنگاری
موفقتر بود تا نویسندگی .این رماننویس
انگلیسی مقاالتی در نشریه ادبی  -سیاسی
«لوموند» منتشر میکرد .نخستین کار او
در ســال1928به چاپ رسید و هفتههای
پس از آن مقاالتــی را درباره گدایان لندن،
معضل بیــکاری و یــک روز از زندگی یک
ولگــرد در «پروگرس ســیویک» به چاپ
رســاند .فقر که برای او معضلی آزاردهنده
بود ،تبدیل بــه دغدغه اصلــی کارهایش
شد .او 4سال بعدی را در کنار نویسندگی،
روزنامهنگاری میکرد .بیشتر کارهایش را در
«تریبون»«،آبزرور» و «منچستر ایونینگ
نیوز» منتشر میکرد .جورج اورول در عین
حال با چندین نشریه سیاسی کوچک هم
همکاری داشــت .در همین دوران بود که
شاهکار ادبیاش « »1984را به چاپ رساند.
اورول2 ،سال در گروه شرق جهان سرویس
جهانی «بیبیســی» فعالیت داشت و در
سال1943با شرایطی ناخوشایند از کار خود
استعفا کرد.

امیل زوال ،نویســنده قرن بیستم فرانسه
2دوره روزنامهنگاری ادبی و سیاسی را در
کارنامه فعالیت حرفهای خود دارد .دوران
جوانی او مصادف بود بــا زندگی پرتالطم
مردمــان آن روزگار که گرفتــار مبارزات
سیاســی و اجتماعی احزاب و دستههای
راســتگرای ســلطنتطلب و چپگرای
سوسیالیســت و جمهوریخواهان لیبرال
بودند .در آن دوران سوسيالیستها بودند
که توانســتند با کنــارزدن دو گروه دیگر
قدرت را بهدست بگیرند .در این دوران امیل
زوال بهدلیل حمایــت از جمهوریخواهان
مورد خشم دوحزب دیگر قرار گرفته بود.
او یکی از روشنفکران و مبارزان دوره خود
بود که پــس از دســتگیری «درایفوس»
کاپیتان دریایی ارتش فرانســه به دفاع از
او پرداخت و مانیفیستی برای مخالف خود
به رشته تحریر درآورد .امیل زوال همچون
دیگر نویســندگان بزرگ جهان ،نوشتن
را با روزنامهنگاری و نوشتن یادداشتها و
مقاالت متعدد برای روزنامهها و رسانههای
فرانســه آغاز کرد .او یکــی از پرکارترین
نویسندگان فرانسه اســت که دهها رمان
قطور از او منتشــر شــده؛ رمانهایی که
هــر کــدام ازجملــه شــاهکارها و آثار
فراموشنشــدنی ادبیات فرانسه محسوب
میشوند.

نویسنده ،فیلسوف و روزنامهنگار فرانسوی
برنــده جایزه ادبــی نوبل بــود .او یکی از
نویســندگان بزرگ در مکتب رئالیســم،
خالق کتاب مشــهور «بیگانــه» و مقاله
جریانساز افســانه سیزیف اســت .او در
سال ۱۹۳۸در روزنامه تازه تأسیس جبهه
خلــق الجزایر ،آلژه ریپوبلیکــن (الجزیره
جمهوریخواه) که پاســکال پیا آن را اداره
میکرد ،بهکار پرداخــت .در  ۱۹۳۹کامو
نشــریه ریواژ (ســاحلها) را با مشارکت
ادیزیو و روبلس بنا گذاشت .در سپتامبر
همان ســال جنگ جهانی دوم آغاز شد و
روزنامه آلژه ریپوبلیکن که با سانسور دست
و پنجه نرم میکرد ،در بیست و هشتم اکتبر
تعطیل شد و به جایش لوسوار ریپوبلیکن
منتشر شد که گستره نشر آن شهر الجزیره
بود .انتشار این روزنامه نیز در دهم ژانویه
 ۱۹۴۰بــه حالت تعلیق درآمــد و پس از
آن کامو کوشــید که با ورود بــه ارتش به
جنگ برود ،ولی بهدلیل وضعیت جسمانی
و گرفتاریاش به بیماری ســل نتوانست
عضو ارتش شــود .او تمام مقالههای خود
را بهصورت اولشــخص مینوشت که تا
آن زمان در شیوه گزارشــگری فرانسوی
متداول نبود.

پنجشنبه

مهمان خانه
به مناسبت روز پزشک با دکتر مسعود مردانی ،از پزشکان
پوگفتی داشتهایم
معروف ایام کرونا گ 

دکتری رویای
کودکیامنبود

سعیده مرادی در دوران همهگیری کرونا بود که نامش بر ســر زبانها افتاد و بهعنوان عضو
ستاد مقابله با کرونا ،مصاحبهها ،توصیهها و هشدارهایش موردتوجه رسانهها و
عموم مردم قرار گرفت .صحبت از دکتر مسعود مردانی ،رئیس مرکز تحقیقات
بیماریهای عفونی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
و فلوشــیپ بیماریهای عفونی در بیماران مبتال به نقص ایمنی است؛ پزشک حاذقی که برخالف
بسیاری از کودکان نه رؤیای پزشک شدن را در سر میپروراند و نه قبل از شرکت در کنکور برنامه و
تصمیمی برای پزشک شدن داشت اما با اتکا به استعداد و تواناییهایش به باالترین مدارج این رشته
و این حرفه دست پیدا کرد و با همان دانش و تخصص مثالزدنی ،ازجمله پزشکان و مدیرانی بود که
مردم و کشور را از طوفان و گردباد پاندمی کرونا عبور داد .دکتر مردانی امروز برای جامعه نامی آشنا
و چهرهای شناخته شده محسوب میشود .به مناسبت روز پزشک با این پزشک موفق و محبوب از
زاویه و دریچهای متفاوت به گفتوگو نشستیم.
اص ً
ال چطور شد که رشته پزشکی را انتخاب
کردید و در این رشــته محبوب و البته دشوار
مشغول به تحصیل شدید؟
خب راستش را بخواهید تا وقتی که در کنکور شرکت نکرده
بودم ،حتی به رشــته پزشــکی فکر هم نمیکردم اما چون
در دبیرستان شــاگرد ممتاز بودم و همه نمرههایم باال بود،
خانوادهام من را تشویق کردند تا در کنکور شرکت کنم .خب
در آن سالها مردم با داشتن مدرک دیپلم هم میتوانستند
ســرکار بروند و من هم با توجه به اینکه در مدرسه نمرات
باالیی کســب کرده بودم ،به راحتی این امکان برایم مهیا
بود .مادرم عالقه داشت که در شــرکت نفت مشغول بهکار
شــوم و پدرم نیز تمایل داشــت که کارمند بانک شوم اما
در هر صورت کنکور دادم و در حدود 24رشــته دانشگاهی
قبول شدم؛ از پزشــکی گرفته تا حقوق و دندانپزشکی و...
اما در نهایت تصمیم گرفتم که در رشــته پزشکی تحصیل
کنم .برای کنکور هم نه کالس خاصــی رفتم و نه کتابی به
غیراز کتابهای درسی مدرسه را مطالعه کردم .فقط همان
درسهای مدرسه را خواندم و با رتبه خوبی در کنکور قبول
و در دانشگاه پذیرفته شدم.
پس عالقه به پزشکی و آرزوی دکتر شدن
در دوران کودکی دلیل اصلی این انتخاب نبود؟
بسیاری بر این باورند که حتماً باید از دوران بچگی به رشته و
حرفه خاصی عالقه داشت تا بتوان موفق شد ،اما به اعتقاد من
اینطور نیست و نیاز نیست که این عالقه از همان دوران کودکی
همراه شــخص باشــد .همانطور که گفتم ،تحصیل در رشته

پزشکی را شــروع کردم ،آن هم بدون اینکه از قبل به آن فکر
کرده باشم و رؤیا و آرزوی دوران کودکیام باشد.
در دانشگاه و دوران تحصیالت عالیه چگونه
دانشجویی بودید؟
در آن ســالها همزمان با تحصیل ،تدریس هم میکردم تا
هزینههای دانشــگاهی را تأمین کنم و البته درسهایم را
نیز به خوبی میخواندم .در دانشگاه همیشه تصورم بر این
بود که از همه عقبتر هســتم و همین فکر باعث میشد تا
تالشم را دوچندان کنم و بیشتر درس بخوانم تا جایی که یک
زمان متوجه شــدم باالترین نمره دانشکده را دارم و شاگرد
اول دانشگاه هستم .من دوره عمومی پزشکی را 6ساله تمام
کردم و به من بورســیه تعلق گرفت تا در دانشــگاه شهید
بهشــتی تخصصام را بگیرم .دوره تخصصی من در زمینه
بیماریهای عفونی و گرمسیری بود که موفق شدم رتبه اول
کشــوری را بهخودم اختصاص دهم .بعد از آن نیز به آمریکا
رفتم و توانستم فلوشیپ بیماریهای عفونی بیماران مبتال
به نقص ایمنی و سرطان را از دانشگاه تگزاس از بیمارستان
امدیآندرسون اخذ کنم.
این روزها بعضی از پزشکان ،پول ،محور اصلی
فعالیتشان شده و بیمار و مسئولیت پزشکی
برایشان در اولویتهای بعدی قرارگرفته است.
بهنظر شــما چه عاملی یا عواملی باعث شده
تا این دسته از پزشــکان به این سمت و سوی
مادیگرایی کشیده شوند؟
ما حدود ۱۷۰هزار پزشــک در ایران داریم که از این تعداد

آشنایی با شماری از چهرههای ماندگار پزشکی ایرانی

پزشکانی به وسعت جهان
پروفسور توفیق موسیوند؛

مخترع نخستین قلب مصنوعی داخل بدن انسان

دکتر «توفیق موسیوند» ،استاد جراحی دانشکده پزشکی اتاوای کانادا و مخترع جهانی نخستین
قلب مصنوعی داخل بدن انسان است .دکتر موسیوند فارغالتحصیل رشته مهندسی کشاورزی از
دانشگاه تهران و فوقلیسانس مهندسی مکانیک از کانادا و دکتری پزشکی و فوقتخصص جراحی
قلب از کاناداست .او صاحب اختراعاتی ازجمله قلب مصنوعی ،امکان تشخیص پزشکی از راه دور و
تنظیم و معالجه قلب ،تعیین  DNAانسان توسط اثر انگشت و ۱۴اختراع پزشکی دیگر است .اشتیاق
توفیق موسیوند به آموختن ،او را در ابتدا به دانشگاه تهران و سپس با بورسیهای که به دست آورد به
دانشگاه آلبرتای کانادا راهی ساخت .دکتر توفیق موسیوند بعد از اختراع قلب مصنوعی به شهرت
جهانی رسید و ریاست بسیاری از هیأتهای علمی و تخصصی و سمت استادی رشتههای
جراحی و مهندسی در دانشگاههای اوتاوا و کارلتون را برعهده گرفت .موسیوند با وجود چنین
سرگذشت و رزومهای در لیست مفاخر پزشکی ایران قرار میگیرد.

دکتر علیاصغر خدادوست؛

برجستهترین جراح چشم پزشک ایرانی

دکتر علیاصغر خدادوست ،پدر چشمپزشکی ایران و استاد چشمپزشکی دانشگاههای آمریکا و
یکی از چشمپزشکان مطرح در عرصه بینالمللی بود .او در سال ۱۳۳۳در آزمون ورودی دانشکده
پزشکی شیراز شرکت کرد و با رتبه ممتاز در بین داوطلبان پذیرفته شد .در سال ۱۳۴۱نیز از طرف
دولت وقت برای گذراندن دوره تخصصی در ایاالت متحده برگزیده شد .دکتر خدادوست توسط
شخصیتهای شناخته شده جامعه چشمپزشکی آمریکا بهعنوان بهترین جراح پیوند قرنیه در دنیا
معرفی شد .شهرت او عالوه بر مقاالت علمی متعدد و تحقیقات گسترده در زمینههای مختلف و
کیفیت درمان و تجربه در درمان جراحی ،مدیون تحقیقات پایهای در زمینه ناراحتیهای سطح
قرنیه است ،تا آنجا که در پیوندهای قرنیه روی مکانیسم دفع پیوند به افتخار او
 Khodadoust lineنامگذاری شد .دکتر خدادوست ،جراح نابغه ایرانی ۱۹اسفند سال۱۳۹۶
بهدلیل ایست قلبی در آمریکا دار فانی را وداع گفت.

پروفسور مجید سمیعی؛

نابغهای از رشت

پروفسور «مجید سمیعی» سال ۱۳۱۶در شهر تهران چشم به جهان گشود .ایشان دوره دبیرستان
را در دبیرستان شاهپور رشت به اتمام رساند و برای ادامه تحصیل به آلمان رفت و در دانشگاه یوهانس
گوتنبرگ در شهر ماینتس به تحصیل در رشتههای زیستشناسی و پزشکی پرداخت .پروفسور سمیعی
در سال ۱۳۵۰نخستین دوره آموزشی جراحی میکروسکوپی را آغاز کرد .او در سال ۱۳۵۶ریاست
دپارتمان جراحی مغز و اعصاب در بیمارستان نورداشتات شهر هانوفر آلمان را بر عهده گرفت .پروفسور
سمیعی در سال ۱۳۶۷سمت استادی جراحی مغز و اعصاب دانشگاه پزشکی هانوفر را پذیرفت .او در
سال ۱۹۷۹نخستین دوره آموزشی جراحی قاعده جمجمه در جهان را در شهر هانوفر پایهگذاری
کرد و در سالهای  ۱۹۹۷تا  ۲۰۰۱به سمت ریاست فدراسیون جهانی انجمنهای جراحی مغز و
اعصاب برگزیده شد .پروفسور مجید سمیعی در دهه ۱۹۹۰یک مرکز خصوصی بینالمللی علوم
اعصاب را که بهاختصار  INIنامیده میشود ،در مرکز شهر هانوفر آلمان تأسیس کرد.
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عدهای از آنها فعال نیستند اما از بین پزشکانی هم که فعالیت
دارند شاید درصد بســیار کمی از آنها اولویت اولشان پول
باشــد .برای خودم یا اطرافیانم نیز پیش آمده اســت که با
این دسته از پزشکان که میگویید مواجه شویم .نمیتوان
منکر این قضیه شد که در کشــور ما تعرفههای پزشکی در
مقایسه با خیلی از کشورهای دنیا بسیار کمتر است و اغلب
پزشکان ما با سیلی صورت خودشان را سرخ نگهمیدارند اما
این امر باعث نشده که پزشــکان ما اولویت اصلی خودشان
یعنی درمان بیماران را با پول معاوضه کنند .ما نمیتوانیم
به لحاظ امکانات و بسیاری از تجهیزات پزشکی با دیگر
کشورها رقابت کنیم اما در یک مورد در صدر رقابت
با آنها ایســتادهایم و آن ایثار پرسنل پزشکی
است که در شــرایط مختلف شاهد آن بوده
و هستیم و کادر پزشــکی در هر شرایطی
از جان مایه گذاشته و خود را وقف بیمار
میکند؛ بهعنوان مثال در همین شیوع
اپیدمی کرونا ما شاهد بودیم که با وجود
کمبود تجهیزات و دیگر کاســتیها
چطــور کادر پزشــکی از جــان و
سالمت خودشــان گذشتند تا به
بیماران کمک کنند .خوشبختانه
طی این ســالها با وجود تمام
محدودیتهــا توانســتیم
پاسخگوی خیل عظیم بیماران
باشیم و این افتخاری برای ما در
جامعه پزشکی کشور است.
سختترین لحظه در زندگی
یک پزشک چیست؟
ســختترین لحظه برای یک پزشــک
موقعی است که بیماری داشته باشد که علم
و توان این را داشته باشــد که برایش کاری انجام
دهد ،اما بهدلیل شــرایط خاص و نبود امکانات کاری
از دستش برای درمان و نجات بیمار برنیاید .همچنین
ما پزشکان ایرانی در یک بازه زمانی بهدلیل تحریمها و
بسیاری از مشکالت دیگر نمیتوانستیم مقاالت خود را
در مجلههای مطرح دنیا چاپ کنیم و آنها مقالههای ما را
قبول نمیکردند و این برای ما پزشکان لحظات سختی
بود که البته با صبــر و بردبــاری و پیگیریهای مداوم
توانستیم این مشکل را برطرف کنیم.

اگر استرس را از زندگیمان دور کنیم

و به سمت یک زندگی شاد برویم
و به طبیعت روی بیاوریم و رژیم

غذایی مناسب داشته باشیم و از

مواد اعتیادزا دوری کنیم از بسیاری از
بیماریها دور خواهیم بود
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توصیه شما به پزشکان جوانی که به تازگی
فار غالتحصیل شد هاند یا جوانانی که تصمیم
دارند در این راه قدم بگذارند چیست؟
به جوانانی که عالقهمند به رشته پزشکی هستند و همچنین
دانشجویانی که به تازگی از این رشته فارغالتحصیل شدهاند،
توصیه اکید دارم که وقتی وارد این حرفه شدند باید از همهچیز
خود بگذرند و همه تمرکزشان روی کارشان باشد و فقط و فقط
به پزشکی و رسالتی که برعهدهشان گذاشته شده فکر کنند ،نه
هیچچیز دیگر .یک پزشک باید در هر شرایطی آمادگی خدمت
به مردم را داشته باشد .پزشک خوب ،پزشکی است که خود را
وقف بیمار کند .باید این فکر همیشــه همراه پزشک باشد که
بیمار از اقوام درجه یک او است و همه توان خود را برای نجات و
بهبودی بیمار بهکار بگیرد .اگر همه پزشکان با این دیدگاه جلو
بروند قطعاً پزشک موفقی خواهند بود.
در این سالهای طبابت خاطرهای دارید که در
ذهنتان ماندگار شده باشد؟
البته در حرفه ما خاطرات چه شیرین و چه تلخ کم نیست ،اما
یکی از خاطرات شیرین و ماندگار من درحرفه پزشکی مربوط به
دوره شیوع کروناست .ماجرا از این قرار است که پدرخانوادهای
مبتال به کرونا که ریهاش ۷۰درصد درگیر بود در بیمارستان ما
بستری شد .ســن این آقا باال بود و به لحاظ پزشکی فردی در
سن و سال این آقا اگر به این شدت درگیر ویروس کرونا شود
احتمال زنده ماندنش بسیار پایین است .فرزندان این بیمار هم
در خارج از کشور سکونت داشتند .وقتی اطرافیانی که او را در
بیمارستان بستری کرده بودند ،جویای حالش شدند ما وضعیت
وخیم او را تشریح کردیم و گفتیم به هر شکل که صالح میدانند
به فرزندان این بیمار اطالع دهند .روز چهارم یا پنجم بود که
فرزندان این آقا به ایران آمدند و باالی تخت پدر حاضر شدند.
در کمال شگفتی شــاهد بودیم که این پدر با وجود سن باال و
شرایطی که داشت با دیدن فرزندانش بهبود یافت و چند روز
بعد نیز از بیمارستان مرخص شد .هنوز هم با این آقا در تماس
هستم و ارتباط دارم و خدا را شکر در کمال سالمت هستند.
امروزه ســبک زندگی تا چه حد در ظهور و
گسترش بیماریها تأثیر گذاشته است؟ آیا الزم
است الگوی خاصی در زندگی داشته باشیم تا
کمتر دچار بیماری شویم؟
امروزه تمام دنیا به سمت خودمراقبتی رفته است .انجام چکاپ
و آزمایشهای دورهای مختلف اهمیت دارد اما خودمراقبتی از
همهچیز مهمتر است و باید جزو اولویتهای مردم در زندگی
روزمرهشان باشد .اگر افراد ورزش کنند دیگر چاق نمیشوند و
وقتی چاقی از بین برود بیماریهایی که ناشی از چاقی است نیز
کاهش مییابد .بنابراین بهتر است قبل از اینکه دچار بیماری
و نیازمند درمان شویم به ســمت خودمراقبتی برویم .حتی
سازمان بهداشت جهانی نیز توصیههای اکیدی در این زمینه
دارد .اکنون اثبات شده است که استرس عامل اصلی بسیاری از
بیماریهاست .بنابراین اگر استرس را از زندگیمان دور کنیم
و به سمت یک زندگی شاد برویم و به طبیعت روی بیاوریم و
رژیم غذایی مناسب داشته باشیم و از مواد اعتیادزا دوری کنیم
از بسیاری از بیماریها دور خواهیم بود .نمیگویم که در زندگی
هیچ نوع مشــکلی وجود ندارد اما باید به شیوههای مختلف
این مشکالت را مدیریت کرده و با خودمراقبتی به سمت یک
زندگی سالم برویم .خودمراقبتی مهمترین توصیه من به مردم
و بیماران است.

تعداد چهرههای ماندگاری که افتخاراتی را به نام خود ثبت کردهاند کم نیست؛ چهرههایی که خوش درخشیدهاند و نامشان برای نهتنها مردم ایران بلکه جهانیان
ماندگار شده است .برخی از این چهرهها پزشکانی هستند که با دستاوردهای خود زندگی دوبارهای را برای افراد بسیاری به ارمغان آوردهاند .در این مطلب با تعدادی
از این بزرگان علم پزشکی آشنا میشویم.

دکتر سیدعلی ملکحسینی؛

پدر پیوند کبد ایران

دکتر «سیدعلی ملکحسینی» ،جراح و عضو هیأتعلمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
است .ملکحسینی در سال ۱۳۶۱در آزمون تخصص پزشکی شرکت کرد و در رشته جراحی
عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز پذیرفته و در سال  ۱۳۶۵از این رشته فارغالتحصیل شد .او
سپس برای خدمت در بیمارستانهای خطمقدم به جبهههای جنگ ایران و عراق رفت .دکتر
ملکحسینی در سال ۱۳۶۹برای گذراندن دوره فلوشیپ پیوند کبد در دانشگاه پیتسبرگ به
پیتسبرگ در آمریکا رفت و در سال ۱۳۸۰نیز دوره فلوشیپ پیوند خود را در دانشگاه کینگز
لندن در انگلستان با موفقیت به پایان رساند .او نخستین پیوند کبد در ایران از فرد زنده به زنده
را انجام داد و در دایرهالمعارف پزشکی بهعنوان پدر پیوند کبد در ایران معرفی شد .دکتر
ملکحسینی در دومین دوره چهرههای ماندگار ،بهعنوان چهره ماندگار در عرصه پیوند
اعضای حیاتی و جراحی عروق شناخته شد.

بستهپيشنهادي
فیلم

فیلم دیوانه از قفس پرید
«دیوانــه از قفس پریــد» فیلمی به
کارگردانی میلوش فورمن و ساخته
کشور آمریکاست که در سال۱۹۷۵
پخش شد .فضای این فیلم در وصف
فضای تیمارستان و شرایط بیماران
روانــی خالصــه میشــود .در این
فیلم شــخصی ب ه نام «مک مورفی»
بهخاطر انجام عملی بســیار ناپسند
تحتتعقیب قرار میگیرد و سرانجام
بازداشت میشــود .مورفی برای فرار
از مخمصهای که در آن گرفتار شده
خود را به بیماری میزنــد .او با این
کار میخواهــد دادگاه او را بهدلیل
عدمسالمت روحی و روانی ببخشد.
البته که همینطور هم میشود ولی به
جای آزادی ،او را به مرکز بیماران روانی
منتقل میکننــد .ماجراهای اصلی
فیلم هم پس از این انتقال در فضای
جدیدی شکل میگیرند .اگر مایلید با
سبک ارائه خدمات بهداشت و درمان
بیماریهای روانی در تاریخ کشوری
مانند آمریکا بیشتر آشنا شوید ،دیدن
این فیلم انتخاب خوبی خواهد بود.

سریال

سریال «دکتر هاوس»
اگر میخواهید در بیمارســتان و در
لباس پزشکی شرلوک هولمز دیگری
ببینید ،تماشــای مجموعه «دکتر
هاوس» که میتواند عنوان جذابترین
و بهترین مجموعه تلویزیونی پزشکی
را بگیرد اص ً
ال از دســت ندهید .این
سریال ،توســط دیوید شور ساخته و
از ســال  ۲۰۰۴تا  ۲۰۱۲پخش شد.
نویسنده و کارگردان این سریال اذعان
کردهاند که شخصیت «دکتر هاوس»
را با تکیه بر ویژگیهای «شــرلوک»
گرفتهانــد .این مجموعه ،داســتان
زندگی پزشکی بداخالق و جامعهگریز
به نام دکتر گریگوری هاوس است که
با وجود نبوغ فوقالعادهاش در زمینه
پزشــکی ،ارتباط خوبی با اطرافیان
نــدارد و دارای خلق و خوی بســیار
خاصی است .هر قسمت از این سریال
قصه بیماری سخت و پیچیده فردی
اســت که او را تا آستانه مرگ میبرد
اما دستان توانمند گریگوری هاوس
و تیم پزشکی زبردســتش آن فرد را
درمان میکنند.

کتاب

دکتر اسماعیل یزدی؛

پدر دندانپزشکی نوین ایران

دکتر «اسماعیل یزدی» در سال ۱۳۱۰در شهر قزوین متولد شد .او در سال ۱۳۳۲با کسب رتبه
اولی از دانشکده دندانپزشکی فارغالتحصیل شد و با درجه ممتاز عنوان دکتری دندانپزشکی
را دریافت کرد .سپس با دریافت بورس تحصیلی عازم ایاالت متحده آمریکا شد و تحصیالت
تخصصی خود را در 2رشته جراحی و آسیبشناسی دهان و فک و صورت در مراکز وابسته به
دانشگاه هاروارد و دانشکده دندانپزشکی تافتس در شهر بوستون به پایان رساند .او در سال۱۳۳۸
به میهن بازگشت و نخستین مطب دندانپزشکی را دایر و همزمان در بیمارستان پارس
تهران بهعنوان مسئول جراحیهای دهان و فک و صورت شروع به فعالیت کرد و نخستین
جراحیهای فک را طبق روش روز انجام داد .یزدی سال ۱۳۵۳به مرتبه استادی ارتقا یافت و
به واسطه فعالیتهای درخشان دانشگاهی ،آموزشی ،پژوهشی و اجرایی در سال ۱۳۶۹به
دریافت لوح استادی ممتاز مفتخر شد.

محمدحسین ماندگار؛

پدر پیوند قلب ایران

دکتر «محمدحسین ماندگار» سال ۱۳۳۳در تهران متولد شد .او تحصیالت پزشکی خود را
بین سالهای  ۱۳۵۱تا  ۱۳۵۷در دانشگاه تهران گذراند .دکتر ماندگار فوقتخصص جراحی قلب
و عروق خود را نیز در سال ۱۳۶۶از دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران دریافت کرد.
ماندگار دورههای پیشرفته جراحی پیوند قلب را در سال ۱۹۸۸میالدی در لوزان ،در سال۱۹۹۰
در پاریس ،در سال ۱۹۹۱در لندن و در نهایت در سال ۱۹۹۲در وین گذراند و با ماحصل تمامی
تجربیات خود مؤسسه پیوند قلب و ریه بیمارستان دکتر شریعتی (تهران) را که یک بخش
کوچک بود راهاندازی کرد که بعدها این مرکز دانشگاهی به یکی از پرکارترین و مشهورترین
بیمارستانهای دانشگاهی تهران در رشته جراحی قلب تبدیل شد .دکتر ماندگار در تابستان
 ۱۳۷۲نخستین پیوند موفقیتآمیز قلب در ایران را به نام خود به ثبت رساند .او هماکنون
استاد جراحی قلب دانشگاه تهران است.

سینوهه
کتاب «ســینوهه پزشک مخصوص
فرعون» نوشته «میکا والتاری» ،یکی
از به یادماندنیترین آثار ادبیات جهان
محسوب میشــود و علت ماندگاری
آن به قصهگویی دقیق و جزئینگرانه
والتــاری بازمیگردد که شــما را به
3300سال پیش میبرد و درهای دربار
آخنآتون را به روی شما باز میکند.
رمان شگفتانگیز و معروف «سینوهه
پزشــک مخصوص فرعون» یکی از
بهترین و دقیقترین آثار مربوط به مصر
باستان است و شما با خواندن این رمان
صرفاً داستان زندگی یک پزشک نابغه
را پیگیری نمیکنیــد بلکه با زندگی
مردم در آن ایام نیز آشــنا میشوید.
این کتاب ،شما را به سفری خیالانگیز
میبرد که هرگز از یاد نخواهید برد .اگر
به تاریخ عالقهمند هستید و اگر دلتان
میخواهد در صفحــات یک ماجرای
هیجانانگیز برای چند ساعتی خود
و زندگیتان را بهدســت فراموشــی
بسپارید« ،سینوهه» برای شما بهترین
گزینه است.

بستهپيشنهادي
انیمیشن

شاهدخت و قورباغه
انیمیشن «شاهدخت و قورباغه»
بــه کارگردانــی ران کلمنتس و
جان ماسکر یکی از انیمیشنهای
خوشساخت کمپانی والت دیزنی
است .این انیمیشــن در نگاه اول
ارتباط زیادی به غــذا ندارد اما در
حقیقت غذا در تار و پود شاهدخت
و قورباغه تنیده شــده است .یکی
از خوراکیهایــی که بهواســطه
شاهدخت و قورباغه بسیار شناخته
شد گامبو اســت .در بخشهایی
از انیمیشــن ،تیانا و پدرش را در
حال پخت این غذا میبینیم و گویا
یک دســتور پخت خانوادگی بین
آنها وجود دارد کــه این خوراکی
را خوشــمزهتر از چیزی که واقعاً
هســت ،میکند .ایــن گامبوی
هوسانگیز به اندازه تیانا در داستان
نقش کلیدی دارد و رؤیایی اســت
که باالخره به آن میرسد و موفق
میشــود گامبوی خانوادگیشان
که به نوعی میراث پدرش بود را در
یک رستوران گرم و صمیمی برای
مشتریان طبخ کند.

کتاب
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جای هلههولههایی که برای بچهها ضرر دارند ،چه چیزهایی میتوانیم به آنها بدهیم

بدرود چیپسها و پفکها
ترافل خرمایی

پاستیلهای میوهای

چیپس

ابتدا هستههای خرما را جدا کرده و در مخلوط کن بریزید .سپس آب را به آن اضافه
طرز تهیه کرده و بهمدت چند دقیقه با هم خوب مخلوط کنید .در ادامه عسل ،گردو ،پودر
کاکائو و دارچین را به آن اضافه کرده و دوباره ترکیب را خوب هم زده و مخلوط
کنید .حاال مواد آماده است .ســپس مواد را به اندازههای مشخص و تقریباً به اندازه یک گردو به شکل
گلوله درست کرده و بعد آنها را به نارگیل ،پودر پســته ،کاکائو ،کنجد یا هر ماده دیگري آغشته كرده
و در نهایت در ظرف مورد نظرتان بچینید و سپس ســرو کنید .درصورت تمایل میتوانید ترافلهای
خرمایی را با شکالت بپوشــانید یا آجیلهای مختلف خشــک را به این ترافلها اضافه و طعم دلخواه
خود را ایجاد کنید.

در ابتدا درون یک شیرجوش یا قابلمه کوچک ،نصف لیوان آب ،یک بسته پودر ژله
طرز تهیه و  ۲قاشق غذاخوری پودر ژالتین را با هم مخلوط کنید تا جایی که پودر ژالتین در
آب حل شود .سپس یک قاشق غذاخوری گلوکز مایع را به آن اضافه کنید .ظرف را
روی حرارت مالیم قرار دهید و صبر کرده تا به جوشآید .بعد شیرجوش را از روی شعله بردارید .مخلوط
بهدست آمده را در یک قالب کوچک با شــکل دلخواه که قب ً
ال کمی با دستمال کاغذی آغشته به روغن
چرب کردهاید ،بریزید یا از قالبهای سيلیکونی مخصوص پاستیل با شکل دلخواه ،استفاده کنید و مایع
پاستیل را داخل آن بریزید .قالب را بهمدت 2ساعت در یخچال و یا 20دقیقه در فریزر قرار دهید و سپس
بیرون آورده و از قالب سیلیکونی جدا كنيد و یا با کاتر دلخواه برش بزنید.

ابتدا سیبزمینیها را پوست گرفته و بشــویید و برشهای نازکی از سیبزمینی را با
طرز تهیه پوستکن یا رنده چیپسی درست کنید .برشهای سیبزمینی را درون ظرف آب سرد
حاوی تکههای یخ ،بهمدت یک ساعت قرار دهید تا نشاسته آنها آزاد شود .در این حین
فلفل سیاه یا فلفل قرمز شــیرین ،نمک و ادویه دلخواهتان را داخل ظرفی اضافه کرده و خوب مخلوط کنید.
برشهای سیبزمینی که در آب بوده را آبکش کرده و با دستمال پارچهای خشک کنید .در ادامه سیبزمینیها
و مخلوط روغنی را که آماده کردهاید به خوبی ترکیب کنید و سپس روی سینی فر که کاغذ روغنی انداختهاید،
بچینید .سیبزمینیها را حدود  ۳۰دقیقه در فر از قبل گرم شده با دمای  ۲۰۰درجه بپزید یا حدود  ۴دقیقه
در مایکروویو قرار دهید .به همین سادگی ،چیپس خانگی و کمچرب شما آماده است.

مواد الزم

مواد الزم
خرما ۲۰ :عدد
آب :يك لیوان
عسل :يك قاشق غذاخوری
پودر گردو :يك لیوان
دارچین :يك قاشق چایخوری
پودر کاکائو ۲ :قاشق غذاخوری

مستند

بزرگترین مزرعه کوچک
مســتند «بزرگتریــن مزرعــه
کوچک» در ســال  ۲۰۱۸منتشر
شــده اســت و موضوع اصلی آن
درباره کشــاورزی است .در دنیای
مستندسازی معموالً مرسوم نیست
که سازندگان در فیلم حضور داشته
باشند ،اما بزرگترین مزرعه کوچک
یکی از آثاری اســت که این قاعده
کلی را زیر پا میگــذارد .در اینجا
با جان چســتر بهعنوان کارگردان
مستند و همســرش مولی چستر
آشنا میشویم که تصمیم میگیرند
مزرعه کوچکی را بخرند و مشغول
پرورش محصوالت ارگانیک شوند.
تالشها ،چالشها و شکستهای
ایــن زوج در بزرگتریــن مزرعه
کوچک بهعنــوان نمونه کوچکی
از زندگــی کشــاورزان واقعی به
تصویر کشیده میشود و در نهایت
به این موضوع اشــاره میشود که
با اندکی اســتمرار میتوان رابطه
مسالمتآمیزی با کره زمین داشت.

مواد الزم

پودر ژله با طعم دلخواه :يك بسته
آب :نصف لیوان
پودر ژالتین ۲ :قاشق غذاخوری
گلوکز مایع :يك قاشق غذاخوری

روغن مایع معمولی ۶ :قاشــق
غذاخوری
فلفــل ســیاه یا فلفــل قرمز
آسیا بشــده :يــك قاشــق
چایخوری
نمک :يك قاشق چایخوری

دونات

پففیل خانگی

گندمک شور و شیرین خانگی

ابتدا در ظرفی مناسب ،یک قاشق غذاخوری خمیر مایه و یک قاشق غذاخوری شکر بریزید و
طرز تهیه یکچهارم پیمانه آب ولرم را به آن اضافه کرده و یک ربع اجازه دهید تا خمیر مایه فعال شود .در
ظرفی دیگر ۲،عدد تخممرغ و نصفپیمانه شکر ،وانیل و نمک را با همزن به خوبی مخلوطکنید و
سپسکرهنرمشدهرابهآناضافهکردهوهمبزنید.درادامهخمیرمایهرابههمراهنصفپیمانهشیربهموادمخلوطشدهاضافه
کنید و هم بزنید .آرد سفید الکشده را به مواد اضافه کرده و آرامآرام هم بزنید تا به خورد مایع برود .خمیر را برای ۵دقیقه ورز
دهید .سپس در جایی نسبتاً گرم و بهمدت یک ساعت قرار داده تا حجم آن زیاد شود .تخته کار را به مقدار کمی آردپاشی
کنید و بعد خمیر دونات را به قطر يك سانتیمتر پهن کرده و سپس قالب بزنید .اجازه دهید تا نیمساعت دیگر استراحت
کنند .بعد از نیمساعت دوناتها را درون روغن داغ سرخ کنید یا بهمدت ۲۰دقیقه داخل فر با دمای ۱۸۰درجه بپزید.

ابتدا روغن آفتابگردان را داخل قابلمه مناسبی بریزید و تا داغشدن روغن ،آن را حرارت دهید.
طرز تهیه بالفاصله دانههای ذرت را با ادویه و روغن داغشده درون قابلمه اضافه کنید .وقتی صدای ترکیدن
نخستین ذرت را شنیدید حرارت شعله را کمتر کنید و تا زمانی که تمام ذرتها نترکیدهاند ،در
قابلمه را برندارید .در این فاصله چندبار قابلمه را به چپ و راست تکان دهید تا ذرتها یکنواخت حرارت ببینند و همگی
شکفته شوند .با تمامشدن صدای ترکیدن ذرتها ،شعله را خاموش و ذرتها را داخل یک کاسه سرو کنید.
نکته :قراردادن دانههای ذرت در جای مرطوب ،باعث میشود ذرتها حتی در روغن داغ ،هم به خوبی
باز نشده و یا بسوزد .اگرچه پاپکرن ساده طعم بسیار خوبی دارد ولی ترکیبات و ادویههای بسیار خوش
طعمی وجود دارند که میتوانید با استفاده از آنها ،پاپکرن خود را طعمدار کنید.

ابتدا باید گندمها را بهمدت  ۲۴ساعت در یک ظرف آب خیس کرد و هر چند ساعت
طرز تهیه آب آنها را عوض کنید و آب جدید داخل آنها بریزید .بعد از  ۲۴ساعت ،گندمها را
آبکش کرده و بشویید .سپس آنها را درون قابلمه ریخته و با ۲پیمانه آب بهمدت ۴۵
تا ۶۰دقیقه اجازه دهید تا پخته شوند .پس از پختهشدن گندمها ،آنها را مجددا ً با آب سرد آبکش کرده و
آنها را روی یک پارچه نخی پهن کرده و اجازه دهید تا کام ً
ال خشک شوند .سپس درون یک قابلمه مقداری
روغن ریخته و روی حرارت قرار میدهید تا کام ً
ال داغ شود .گندمها را کمکم درون روغن ریخته و اجازه
میدهید پف کنند .به محض پفکردن گندمها ،سریعاً آنها را با کفگیر از ظرف خارج کرده و در صافی
فلزی بریزید .میتوانید بسته به عالقه خود ،نمک یا شکر به گندمکها بیفزایید.

مواد الزم

مری آشپزی میآموزد
«مری آشپزی میآموزد» ،کتابی
به قلم گیلبرت دالهای اســت که
توســط منیر شــیخی به فارسی
ترجمه شــده اســت .مطالب این
کتاب برای کــودکان و نوجوانان
نوشته شده و داســتان آن درباره
دختری به اسم مری اسات است.
مادربزرگ مری به مناســبت روز
تولدش یک کتاب آشــپزی که در
آن طرز پختن انواع خوراکیهای
خوشمزه نوشته شده است را برای
او میفرســتد .مری خیلی دلش
میخواهد هرچه زودتر شــروع به
پختن غذا کند .خوشبختانه ارسال
این کتاب همزمان بــا تعطیالت
تابستان اســت و این تعطیالت به
مری فرصت بیشتری برای اینکه
به آشــپزی بپردازد ،میدهد ،اما
او مطمئن نیســت که بتواند چیز
خوبی برای نخستین بار بپزد حتی
اگر غذای خیلی سادهای باشد .این
کتاب داشتن پشتکار و دستپخت
خوب را به مخاطب توصیه میکند.

سعیده مرادی هشدارهای کارشناسان مواد غذایی و حوزه سالمت درباره ناسالم و مضربودن تنقالت
و خوراکیهای موجود در بازار ،اغلب باعث نگرانی و اضطراب والدین درباره سالمت
فرزندانشان میشود که مانند هر بچه دیگری به چیپس و پفک و پاستیل و تنقالت خوشمزهای از این دست
عالقهمند هســتند .برای برطرفکردن این نگرانی و البته محرومنشدن بچهها از تجربه و لذت طعم لذیذ
چنین خوراکیهایی یک راهحل ساده این است که خودتان در خانه آنها را تهیه کنید .طرز تهیه برخی از این
خوراکیها را با هم مرور میکنیم.

مواد الزم

آرد سفید ۴:پیمانه بهصورت الکشده
شکر :نصف پیمانه
تخم مرغ ۲:عدد
شیر ولرم :نصف پیمانه
کره نرمشده ۶۰ :گرم
آب ولرم :یکچهارم پیمانه
خمیر مایه فوری :يك قاشق غذاخوری
وانیل :نصف قاشق چایخوری
نمک :یکچهارم قاشق چایخوری

مروری بر تاریخچه نمک در ایران و تأثیرگذاری آن

بر فرهنگ و ادبیات ایرانیان

تاریخ به روایت شوری
نمک این ماده معدنی باارزش و پرطرفدار که تقریب ًا در طبخ هر
نوع غذایی از آن استفاده میشود و عالوه بر آن بهعنوان یکی از
مواد مورد نیاز و حیاتی برای بدن انسان به لحاظ درمانی و دارویی
هم دارای ارزش و اهمیت اســت ،داستانها و ماجرای تاریخی
بســیار جالب و خواندنی دارد .در طول تاریخ چه جنگهایی
که بر ســر نمک به راه نیفتاده و چه خونها ریخته نشده است!
احتماال در بازپخش ســریال «جومونگ» ،جنگ بر سر نمک
هم توجه شــما را جلب کرده و تعجب کرده باشید که چطور بر
سر یک ماده خوراکی ســاده ،چنین جدالهایی وجود داشته.
در وصف ارزش و اهمیت و جایــگاه نمک بین اقوام و تمدنها و
فرهنگها همین نکته بس که در بسیاری از جوامع ازجمله کشور
خودمان ایران چنان دارای اعتبار و قداست است که به آن قسم
و سوگند میخورند یا وقتی از نمک کسی میخورند خودشان
را مدیون طرف میدانند و از واژه نمکگیرشــدن اســتفاده
میکنند .در ادامه بخشهایی از تاریخچه نمک را مرور کرده و
به تأثیرگذاری این ماده معدنــی در فرهنگ و ادبیات ایرانیان
اشاره میکنیم.

مواد الزم

دانه ذرت :يك فنجان
روغن آفتابگردان ۵ :قاشــق
غذاخوری
نمک :يك قاشق چایخوری

نمک در ایران؛ از استقرار آریاییها تاکنون

در طول قرنها ،نمک کاالیی باارزش در سراسر دنیا بهحساب میآمد ،تا حدی که تبدیل به یکی از
کاالهای تجارتی مهم در جهان شد .حتی جنگهای بسیاری نیز برای دستیابی به آن شکل گرفته
است .در ایران نیز این کاالی باارزش از اهمیت خاصی برخوردار بوده و هست و شاید از  ۶هزار سال
قبل از میالد مسیح(ع) مورد استفاده قرار گرفته باشد .در واقع از زمان استقرار آریاییها ،نمک در
ایران مصرف میشــد .در دورههای بعد نیز در کتب مورخان یونانی مثل هرودوت ،بهوجود معادن
نمک در ایران اشاره شده است .پیشینه تجارت نمک در ایران باستان را میتوان با کشف اجسادی
متعلق به مردان نمکی مرتبط دانست .اجساد این  ۶مرد مومیایی شده در یک معدن نمک تاریخی
واقع در چهرآباد از روستاهای اطراف شهر زنجان کشف شده است .این مردان احتماالً بر اثر ریزش
معدن حین انجام کار زیرآواری از نمک دچار چنین سرنوشــت شومی شدهاند .کاوشگران قدمت
آنها را  ۲هزار و  ۳۵۰سال تخمین میزنند؛ یعنی دورانی که سلسله هخامنشیان بر ایران فرمانروایی
میکردند .البته بررسیهای بیشتر که توسط محققان انجام شده ،حکایت از این امر دارد که استخراج
نمک از این معدن در دورههای تاریخی دیگری مانند ساسانیان ،سلجوقیان ،قاجاریه و پهلوی نیز
ادامه داشته است.

ضربالمثلهایی با طعم نمک

نمک بین ما ایرانیان همواره جایگاه خاصی داشته و دارد؛ از ارزش غذایی آن گرفته تا ضربالمثلهای
حکیمانهای با بار نمک! یکی از معروفترین این ضربالمثلها« ،هرچه بگندد نمکش میزنند وای به
روزی که بگندد نمک» است .این ضربالمثل اشاره به این مهم دارد که وقتی حالل مشکالت ،خود
تبدیل به مشکل شود .از ضربالمثلهای دیگر در وصف نمک میتوان از ضربالمثل «نه به آن شوری
شور نه به این بینمکی» سخن گفت که از حد اعتدال گذشتن را مطرح میکند .یا ضربالمثل «بشکند
این دست که نمک ندارد» که در وصف بیتوجهی یا پاسخ بدی دیدن در عوض خوبی و دلسوزیکردن
برای دیگران گفته شده است .همچنین ضربالمثل «آشپز که دو تا شد غذا یا شور میشه یا بینمک»
که از دخالت ناشــیانه و بیجای چند نفر در انجام کاری روایت میکند« .آنقدر شور بود که خان هم
فهمید» بهمعنای به ستوهآمدن صبورترین آدمها بر اثر تکرار اشتباهات کسی« ،هولی نمکی سرش
آمده» بهمعنای شروعکردن کاری با شتابزدگی و بیسرانجام آن را رهاکردن« ،حرمت نان و نمک را
نگه داشتن» که همان معانی «نمکپرورده بودن» یا «نمکگیرشدن» را دارد و دهها ضربالمثل دیگر
ازجمله ضربالمثلهایی هستند که به واسطه اهمیت نمک بین مردم خلق شدهاند.

گندم :يك پیمانه
روغن سرخکردنی :به میزان الزم
نمک یا شکر :به میزان الزم

نمک و آداب و سنتهای رایج

از اهمیت نمک همین بس که تأثیر بسزایی در غذا خوردن و آداب و رسوم مردم از
گذشته تاکنون داشــته و دارد .بهعنوان مثال یکی از آداب رایج که از قدیم به آن
اهمیت خاصی داده میشود و پیامبر بزرگ اســام نیز به آن توصیه فراوان کرده
است خوردن نمک قبل از شروع غذا و بعد از اتمام آن است .با خوردن نمک نهتنها
دهان ضدعفونی میشــود ،بلکه در هضم غذا نیز تأثیر قابل توجهی دارد .از دیگر
استفادههای نمک نیز میتوان به رفع چشم زخم اشــاره کرد .در فرهنگ ایرانی
چشم زخم تاریخچهای طوالنی دارد و راهحلهای مختلفی هم برای آن درنظر گرفته
میشود که ریختن نمک در جیب لباس یا استفاده از سنگ نمک یکی از این روشها
بهحساب میآید .البته چشم زخم مختص به فرهنگ ما نیست و مردم بسیاری از
کشورهای دنیا و از دیرباز معتقد بودند که چشم زخم باعث بدشانسی یا اتفاق ناگوار
برای جان و مال آنها میشود و برای دفع این بال تمهیداتی میاندیشیدند که نمک
یکی از آنهاست .یکی دیگر از آدابی که اهمیت نمک را بازگو میکند ،رسم ریسه
کلوچه و کیسه نمک است که بیشــتر میان مردم کردزبان رواج دارد .با شروعماه
رمضان ،زنان کردزبان کلوچههایی بسیار کوچک و یک شکل میپزند و آنها را به نخ
میکشند .ریسه کلوچه را به کیسه نمکی که قرار است در خوراکماه رمضان از آن
استفاده شود میبندند تا خیر و برکت به اموالشان برسد.

انواع مختلف نمک که باید آنها را بشناسیم
نمک هم مانند بسیاری از خوراکیها انواع مختلفی دارد که
آشنایی با آنها خالی از لطف نیست.

نمک
خوراکی

نمک خوراکی از سدیم و کلر
ساخته شده و در آب محلول
است ،از مهمترین امالحی
است که در خوراک روزانه
مورد انسانها بهکار
میرود.

نمک
دریا

نمک دریا از تبخیر آب دریا تهنشین
میشود .نمک دریا ،نمکی تصفیه نشد ه
است و ناخالصیهای گوناگون دارد؛ ازجمله
فلزات سنگین (سرب و آرسنیک) که سرطانزا
هستند .البته در این مورد بین دانشمندان اختالف
جدی وجود دارد؛ چرا که دریاچههای مختلف
و با مواد معدنی متفاوتی در سطح ایران
وجود دارد و نمیتوان نمک همه این
دریاچهها را در یک جمله رد یا
تأیید کرد.

نمک
یددار

نمک
صنعتی

نمک صنعتی نمکی است که
درجه خلوص آن کمتر از نمک
طعام است و یددار نیست.
خلوص نمک صنعتی کمتر
از ۹۵درصد است.

از آنجا که کمبود عنصر ید در رژیم
غذایی انسان موجب بیماریهای
گوناگون مانند گواتر میشود ،معموال ًبه
نمک خوراکی تصفیه شده ،پتاسیم یدات
نیز اضافه میکنند تا مصرفکنندگان از
آن بهرهمند شوند و مقدار الزم روزانه را
دریافت کنند .این محصول نمک
یددار نامیده میشود.

پنجشنبه

توپ خانه

 27مرداد 1401
شماره 175

محمد توانایی یکی از بازماندههای قدیمی
تیم خاطرهانگیز هما از ظهور و افول این تیم میگوید

پرویز دهداری
دیکتاتورنبود

ماجرای ظهور و افول تدریجی تیم هما در فوتبال پرهیاهوی ایران شنیدنی
است؛ تیمی با ویژگیهای منحصر بهفرد که پرویز دهداری را روی نیمکتش
میدید و با فوجی از بازیکنــان جوان در ابتدای دهــه 50فوتبال ایران را
تحتالشــعاع قرار داد .محمد توانایی ،یکی از همان بازیکنان است که از
مهردادرسولی
جوانان بانک ملی به مکتب هما راه پیدا کرد و زیرنظر استاد پرویز دهداری
در فوتبال و تحصیل به مدارج باال رســید .محمد توانایی که مثل بیشــتر
تحصیلکردههای فوتبال ایران در بطن فوتبــال ایران حضور ندارد ،همــا را یکی از خاصترین
تیمهای دهه 50میداند و معتقد اســت پایه این تیم از اواسط دهه 40و با تأسیس تیم گارد گذاشته
شــد .او خاطراتی خواندنی از ســر و شــکل گرفتن تیم هما و کار کردن زیرنظر مرحوم دهداری
روایت میکند.

درباره بیوک جدیکار ،گوش چپ به یادماندنی فوتبال ایران

نخستینلژیونرایرانی

پرویز دهداری

در تیمهای گارد

و هما به جوانها

زندگی کردن

را میآموخت و

در کنارش مربی

فوتبال هم بود.

همین جوانها بعدها
به بازیکنان بزرگی

بدل شدند تا جایی که

حشمت مهاجرانی7نفر

از آنها را به اردوی تیم
ملی دعوت کرد

عكس :امیررستمی

طرفداران قدیمی فوتبال در ایران هما را
یکی از تیمهای خاص و بیسر و صدای دهه
50میدانند اما کمتر کســی داستان سر و
شکل گرفتن آن را میداند .هما از چه سالی
و چطور با بازیکنان جوان و کم ســن و سال
تشکیل شد؟
تیم هما از ســال 1352در فوتبال ایران ظهور کرد اما اگر
بخواهیم درباره ریشــههای این تیم صحبت کنیم باید به
6یا 7سال قبلتر از سال  52برگردیم .سال 1346بود که با
زحمات شخص پرویز دهداری تیمی به نام گارد در فوتبال
ایران شــروع بهکار کرد .وقتی تیم شاهین در فوتبال ایران
جایگاه قابل اعتنایی داشت ،چند تیم را بهعنوان زیرمجموعه
خودش پوشــش میداد و یکــی از آن تیمهــا که مرحوم
دهداری سنگ بنایش را گذاشت ،گارد بود .جالب است که
تیم گارد هم بعدها که به اوج رسید ،همین رویه را ادامه داد
و بانک ملی ،ایزدمهرآبــاد و پیام جزو زیرمجموعههای تیم
گارد بودند .این سیستم دو مزیت ویژه داشت؛ نخست اینکه
پرویزخان بازیکنان جوان را تربیت میکرد و دوم اینکه دیگر
نیازی به خرید گرانقیمت بازیکــن از تیمهای دیگر نبود.
بنابراین بازیکن وقتی در تیم جا میافتــاد بهطور کامل با
فلسفه تیم هما آشنا بود.
البته یک روایت دیگر این اســت که تیم
گارد از تیمهای پایه شــاهین تشکیل شد.
اینطور نیست؟
تیم گارد از بازیکنان جوان تیمهایی که زیرمجموعه شاهین
بودند تشکیل شد .پرویزخان هم بعد از جدایی از شاهین با

زیرمجموعههای این باشــگاه کار کرد و نتیجهاش تشکیل
تیم گارد شد.
ظاهرا ً مرحوم دهداری در انتخاب بازیکن
خیلی وسواس به خرج میداد .مالک او برای
انتخاب بازیکن چه بود؟
فلسفه تیم گارد که بعدها به تیم هما بدل شد همان شعار
معروف باشــگاه شــاهین یعنی «اخالق ،درس و فوتبال»
بود .بنابراین اخالق در درجه اول اهمیت قرار داشت و بعد
تحصیالت و دست آخر سبک بازی و استعداد فوتبالی مالک
قرار میگرفت .من وقتی 19سالم بود از جوانان بانک ملی
به تیم گارد پیوستم و میدیدم که پرویز دهداری اخالق و
تحصیل را مالک عمل قرار میداد .تیم گارد که تشکیل شد
بیشتر بچهها دانشآموز بودند .من هم زیرنظر پرویز دهداری
تحصیالتم را ادامه دادم و لیسانس مدیریت بازرگانی گرفتم.
بازیکنان دیگری مثل سهام میرفخرایی ،نعیم صفری ،حسن
نایب و علی خورشیدی هم وقتی به گارد آمدند دانشآموز
بودند و برخی از آنها تا مقطع دکتری ادامه تحصیل دادند.
گفته میشــود پرویز دهداری بهخاطر
میدان دادن به بازیکنانی که بیش از حد جوان
بودند مورد انتقاد هم قرار میگرفت .او برای
انتقادهایی از این دست چه جوابی داشت؟
پرویز دهداری ایدهآلهایش همــان چیزهایی بود که در
مکتب شاهین رعایت میشــد .او خیلی به نظم و انضباط
اهمیت میداد و برخالف آنچه گفته میشد دیکتاتور نبود.
در تیم گارد همه بازیکنان باید زود میخوابیدند و به تغذیه
اهمیت میدادند .آن موقع تیمهای بــزرگ پایتخت مثل

تاج و پرسپولیس هفتهای 3جلســه تمرین میکردند ،اما
پرویزخان برای ما هفتهای 5جلســه تمرین میگذاشت و
جمعهها باید به اتفاق هم به کوههای اطراف تهران میرفتیم
که نوعی تمرین همبســتگی بود .وقتی کوه
میرفتیــم از بین 22بازیکن دســتکم
15نفر تا انتهای دربند همراه هم بودیم
و چند نفری با هم شام میخوردیم
و چنــد نفر دیگــر بــه خانههای
هــم میرفتنــد و میخوابیدند.
همبستگی و اتحادی که بیرون
زمین داشــتیم در داخل زمین
خودش را نشــان میداد .االن
بعد از 50سال تیمهای اروپایی
این مسائل را رعایت میکنند
و مربیانی از جنس فرگوسن
ســاعت خواب و نوع تغذیه
بازیکنانش را چک میکنند.
ما در تیم گارد این مســائل
را تمریــن میکردیم؛ چه
فوتبالی چــه غیرفوتبالی.
وقتی تیم هما تشــکیل شد
همه بازیکنان به بلوغ فکری و
فوتبالی رسیده بودند.
آن موقع خیلی از بازیکنان
جوان که در تیم گارد و بعدها
در هما بــه ســتار ههای
فوتبال ایران بدل شــدند
پیشنهادهایی از تیمهای
متمول داشتند اما به مکتب
هما وفــادار ماندند .یادتان
است که کدام بازیکنان از
چه تیمهایی پیشنهاد
داشتند؟
ســال 1356که تیم شهباز
تشــکیل شــد خیلــی از
ســتارههای فوتبــال ایران
ازجملــه ناصر حجــازی به
این تیــم پیوســتند .همان
موقــع چنــد بازیکــن ما از
شهباز پیشــنهاد داشتند اما
هیچکدام نرفتنــد و با همان
ســالی 50هزار تومان در هما
ماندند .آن موقع تیم شــهباز
برای یک فصل 200هزارتومان
پرداخــت میکــرد .ســهام
میرفخرایی یکــی از بازیکنان
ما بود که از شــهباز پیشنهاد
داشــت .ما در ســالهای
بعد از پیروزی انقالب
هــم بازیکنــی مثل
حمید علیدوستی را
داشتیم که بدون بازی
در تیمهای اســتقالل

کمتر پیش میآید که در فوتبال مملو از اســتعداد ایران از یک فوتبالیست بهعنوان
بازیکن بدون جانشــین یاد کنند .مرحوم بیوک جدیکار ،گوش چپ کم نظیر فوتبال
ایران که در تیم ملی و باشگاه تاج سابق توپ میزد ،یکی از همین بازیکنانی است که
خیلیها از او بهعنوان بازیکنی بیتکرار یاد میکنند .او یکی از محبوبترین بازیکنان
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و پرســپولیس به اروپا رفت و در فوتبال آلمان بازی کرد.
یادم هســت آن موقع آقای پورحیدری برای جذب حمید
علیدوستی با رئیس باشگاه هما مذاکره کرد اما علیدوستی
در نهایت هما را انتخاب کرد و به استقالل نرفت.
البته پرویز دهداری خودش نماد وفاداری
بود و به خیلی از پیشنهاد پاسخ منفی داد.
بله ،او برای ما یک الگوی تمامعیار بود .در تمام مسافرتها
حتی وقتی مربی تیم ملی شد با یک ساک کوچک میرفت و
با همان ساک کوچک برمیگشت .وقتی در محافل عمومی
نهایت ادب را رعایت میکرد ،بازیکن جوان هم میدید و یاد
میگرفت .این قصه در مورد وفاداری به باشگاه وجود داشت.
بعد از گذشــت دهههای طوالنی هنوز از
هما بهعنوان تیمی متحد که به نوشته معدود
رسانههای مکتوب سا لهای قبل از انقالب،
فوتبال را به سبک بسکتبال بازی میکرد یاد
میکنند .این شیوه بازی مبتنی بر کارگروهی
بود؟
همینطور اســت .ما خیلی تمرین میکردیم و به این درک
رسیده بودیم که فوتبال یعنی تکرار و تکرار و تکرار .گاهی
اوقات آن قدر تمرینات ســاده را تکرار میکردیم که ملکه
ذهنمان میشد .سالهای 1354و 55اوج فوتبال بسکتبالی
بود که هما بازی میکرد.
از بین جوانانی که در تیــم گارد با پرویز
دهداری کار کردند و بعدها به هما پیوستند
چند نفر به فوتبالیســتهای بزرگ تبدیل
شدند؟
پرویز دهداری در تیمهــای گارد و هما به جوانها زندگی
کردن را میآموخت و در کنارش مربی فوتبال هم بود .همین
جوانها بعدها به بازیکنان بزرگی بدل شــدند تا جایی که
حشمت مهاجرانی 7نفر از آنها را به اردوی تیم ملی دعوت
کرد .بازیکنانی مثل ســهام میرفخرایی ،حســن نایب آقا،
مهدی خبیری ،علیرضا عزیزی ،علیرضا خورشیدی و امان
نقدی و ناصر نورایی به تیم ملی هم دعوت شدند.
افــول تیم همــا یکی از حســرتهای
طرفداران قدیمی فوتبال در ایران اســت.
چرا تیمی که نماد همبستگی بود ،آرام آرام
از صحنه فوتبال ایران محو شد؟
وقتی در ســال 1352از تیــم گارد به همــا آمدیم نتیجه
زحمــات 6-7ســالهمان را گرفتیم .وقتــی قهرمان جام
باشگاههای تهران شــدیم به لیگ تخت جمشید راه پیدا
کردیم و در دومین دوره این مســابقات سوم شدیم و سال
1354نایب قهرمانی جام تختجمشــید را کسب کردیم.
زحمات پرویزخان داشــت نتیجه میداد کــه به بیماری
کلیوی دچار شــد و بــرای درمان به انگلیــس رفت .روند
معالجه او طوالنی شد و چند نفر از بازیکنان هم برای ادامه
تحصیل به خارج از کشور رفتند و اینگونه بود که هما آرام
آرام افت کرد .سال 1367یک عدهای به باشگاه آمدند و ما
را بیرون کردند و تیم را به دســته ســوم بردند ،اما با رفتن
این افراد یکبار دیگر به هما برگشــتیم و با مربیگری نعیم
صفری قهرمان تهران شدیم .تیم خوبی داشتیم تا اینکه در
دوره ریاستجمهوری محمود احمدینژاد و براساس طرح
تمرکززدایی فوتبال از پایتخت ،هما را به کرمانشاه منتقل
کردند و سال 1388دیگر اثری از هما باقی نماند.

فوتبال ایران در سالهای دور بود .بیوک جدیکار در دوران اوجش حضور در فوتبال اروپا
را هم تجربه کرد .از توانایی و قابلیتهای فنی آقا بیوک همین بس که هفتهنامه معتبر
کیهانورزشی در سالهای قبل از پیروزی انقالب ،بارها او را بهعنوان بهترین گوش چپ
فوتبال ایران معرفیکرد.

یک بار برای همیشه
بیوک جدیکار فوتبال را از سال 1323و در تیم تهرانجوان
زیرنظر مرحوم فکری شروع کرد و در سال 1324در
مسابقات قهرمانی باشگاههای تهران بهعنوان بهترین گلزن
این تیم بود .درخشش در تیم تهرانجوان درهای باشگاه
استقالل را به روی او باز کرد و در سال 1328به آبیهای
پایتخت پیوست2 .سال بعد یعنی در سال 1330مرحوم
داناییفرد ،سرمربی وقتی تیم ملی به صرافت افتاد تا او را
در جناح چپ تیم ملی محک بزند .بیوک جدیکار در تیم
ملی چنان درخشید که تا 15سال جایگاهش را حفظ کرد.
جدیکار را باید از نسل نخست بازیکنان تاج سابق بدانیم که
بدون هیچ حرف و حدیثی پیراهن تیم ملی را پوشید و در
بیشتر نظرسنجیهایی که درباره انتخاب بهترین تیم قرن
فوتبال ایران انجام میشود ،انتخاب نخست کارشناسان برای
جناح چپ است.

دروازه بانی که مهاجم شد
بیوک جدیکار بخش زیادی از موفقیتش در فوتبال را مدیون علی
داناییفرد ،سرمربی وقت تاج و تیم ملی است .او در سال 1308و در تبریز
به دنیا آمد و زیرنظر برادرش ،اصغر جدیکار که در پست دفاع راست یکی از
بهترین بازیکنان آن سالها بود فوتبالش را شروع کرد .آقا بیوک به واسطه
فیزیک بدنی مناسبی که داشت ابتدا در پست دروازهبان بازی میکرد اما
بهواسطه سرعت و مهارتش در ارسال و شوتزنی ،به توصیه علی داناییفرد،
به خط حمله منتقل شد و بهعنوان مهاجم تولد دوباره را تجربه کرد.

بدون دستمزد
بیوک جدیکار در 17سالگی به تیمملی ایران دعوت شد
و 15سال برای این تیم بازی کرد اما در یکی از آخرین
مصاحبههایی که با خبرگزاریهای داخلی انجام داد از
حسرتش بایت نداشتن فیلم بازیهایش در تیم ملی گفت.
او نخستین فوتبالیستی بود که در ایران با لقب پا طالیی
شناخته شد و بعد از او بود که بازیکنانی با القاب مشابه در
فوتبال ایران ظهور کردند .وی در خاطراتش بارها به این
موضوع اذعان کرده بود که در سال نخست حضورش در تیم
تاج دستمزدی دریافت نکرد و برای امرار معاش در کارخانه
چیتسازی مشغول بهکار شده بود .او بعدها بابت پیوستن
به تیم ویکتوریا کلوپ آلمان 1500مارک دریافت کرد و آن
موقع بود که بهعنوان یکی از بهترین فوتبالیستهای ایرانی
زندگی متوسطی تشکیل داد.

فیلم

فوتبال شائولین
این فیلم درباره دوســتانی است
که به ورزش شائولین میپردازند
امــا تصمیــم میگیرنــد در یک
تورنمنــت فوتبال شــرکت کنند
و از تواناییهایشــان کــه بر پایه
اصول رزمی شــائولین بنا شــده،
در زمین فوتبال اســتفاده کنند.
فیلم «فوتبال شائولین» محصول
هنگکنگ و چین ،یکی از بهترین
و باکیفیتترین آثاری اســت که
درباره فوتبال و مســتطیل ســبز
ســاخته شــده ،هر چند ممکن
است شــاید هیچ ارتباطی به آثار
جدی ساخته شده درباره فوتبال
نداشــته باشــد .فوتبال شائولین
یکی از بامزهتریــن و در عین حال
ســرگرمکنندهترین آثاری است
که درباره فوتبال ســاخته شده و
از شــهرت جهانی نیــز برخوردار
اســت .اگر میخواهید یک فیلم
متفاوت ورزشی با موضوع فوتبال
و ورزشهای رزمی را ببینید تماشا
این فیلم را از دست ندهید.

کتاب

فوتبال موفقیت زندگی
کتاب «فوتبال موفقیت زندگی»
نوشــته احســان احمدی ،سعی
دارد دالیل مختلــف موفقیت را
در فوتبال که به نوعی یک ماکت
کوچک زندگی است ،جستوجو
کند .نویســنده معتقد است اکثر
انسانها در دنیای امروز در زندگی
غرق میشوند و کمتر وقت تحلیل
و بررســی پســتی و بلندیهای
زندگــی را دارند .اما انســانهای
موفق به محیط پیرامون خود نگاه
ویژهای دارند و تالش میکنند که
از زندگــی جاری دیگــران درس
بگیرنــد .زندگی افــرادی مانند
بازیگران ســینما یا ورزشــکاران
که حرفهای جذاب دارند در کانون
توجه عموم است .مسلماً بررسی
عوامــل موفقیت چنیــن افرادی
لذتبخــش و تأثیرگذار اســت و
میتواند بسیار راحتتر ملکه ذهن
افراد شــود و در زندگی آنها مورد
اســتفاده قرار گیــرد .این کتاب،
فوتبال را از منظر جامعهشناسانه
بررسی میکند.

مستند

جواب کوبنده

در مورد ضربات پای چپ بیوک جدیکار نقل قولهای فراوانی
وجود دارد و برخی از فوتبالیستهای قدیمی توان ایستادن در
برابر شوتهای این بازیکن را نداشتند .نقل است که لئو یاشین،
دروازهبان افسانهای شوروی یا تیم زسکا به تهران آمده بود و گفته
بود کسی نمیتواند در تهران به من گل بزند .بیوک جدیکار در بازی
تاج و زسکا از جناح چپ و از زاویه بسته چنان دروازه یاشین را باز کرد
که بهترین دروازهبان جهان در آن سالها مبهوت مانده بود .بعد از این
بازی یاشین برای ادای احترام به جدیکار پیراهنش را با او عوض کرد.
سالها طول کشید تا اکبر افتخاری ،یکی دیگر از چپ پاهای به یادمادنی
فوتبال ایران دروازه یاشین را باز کند.

بوندس لیگا به جای کالچو

جدیکار در ســال 1336مورد توجه آلمانیها قرار گرفت و با تیم ویکتوریای برلین که در آن
زمان از بهترین تیمهای آلمان بود ،قراردادی 2ساله بست اما پس از 9ماه بهخاطر تشکیل تیم
ملی فوتبال ایران و حضور در بازیهای آسیایی 1958دوباره به میهن بازگشت و پیراهن تیم
ملی را با پول و شهرت فوتبال آلمان تاخت نزد .از سال 1328تا 1343در خط حمله تیمهای
استقالل و تیم ملی ایران بازی کرد اما تعداد گلهایی که در این سالها به ثمر رساند بهطور
دقیق مشخص نیست .نخستین بازی رســمی او با تیم ملی در سال 1328در برابر تیم ملی
افغانستان بود .در سال 1325ایتالیاییها خواستار او بودند و باشگاههای رم ،الزیو و تورینو به
وی پیشنهاد عقد قرارداد دادند که در نهایت جدیکار برای عقد قرارداد با تیم تورینو عازم ایتالیا
شد اما بهخاطر عدمارسال موافقتنامه توسط سازمان تربیت بدنی وقت و سفر تیم ملی فوتبال
به شوروی این انتقال به سرانجام نرسید.

بستهپيشنهادي

وداع با نابغه
یکی از بهترین چپ پاهای فوتبال ایران 143گل در رده باشگاهی و ملی به ثمر رساند و به گواه مربیان
قدیمی فوتبال و معدود بازماندههای نسل نخست فوتبالیستهای ایرانی بهترین گوش چپ تاریخ ایران
بود اما نسل جدید آشنایی چندانی با او ندارد .این موضوع بیدلیل هم نیست چرا که فیلم بازیهای به
یادماندنی او در جناح چپ تیمهای تاج سابق و تیم ملی به ندرت یافت میشود و نسل جدید نمیتواند راز
شوتهای قدرتمند او و گلهایی که بهطور ناگهانی وارد دروازه رقبا میکرد پی ببرد .آقا بیوک در آذرماه
سال 1392و در 84سالگی با دنیای فانی وداع کرد اما حدود یک دهه بعد از فوتش هنوز بهعنوان یکی از
بهترین گوش چپهای فوتبال ایران از او نام میبرند.

بهترین دشمنها
درمورد نبرد کریستیانو رونالدو و
لیونل مســی صحبتهای زیادی
مطرح شــده اما در ســالهای نه
چندان دور ،رقابتی بسیار جذابتر
و پرتنشتر در میانــه میدان و نه
در خط حملــه ،در جریــان بوده
است؛ روی کین و پاتریک ویرا که
بدون شک از بهترین هافبکهای
دفاعی تاریخ لیگ برتر انگلســتان
بهشمار میآیند در این مستند در
مورد تقابلهای منچستریونایتد و
آرسنال در انتهای دهه 90تا سال
2005صحبت میکنند« .بهترین
دشمنها» ساخته تیم مککنزی
مخاطــب را غــرق در تماشــای
دوئل ایــن دو بازیکــن در میانه
میدان میکند .صحبتهای رد و
بدل شــده بین دو بازیکن در کنار
کریخواندنهــای قدیمی در این
مستند حسابی بزر گنمایی شده
و شــخصیت این دو بازیکن را در
مستطیل سبز هم نشان میدهد.

بستهپیشنهادی
کتاب

منابع انسانی و گردشگری
در صنعــت گردشــگری که هر
روز زوایای پنهانــی از آن نمایان
میشود و دریچه تازهای به سمت
این دنیای جدید باز میشود ،این
منابع انســانی هســتند که نقش
اصلی آن را ایفــا میکنند و باعث
کشف برخی حقایق یا خلق ایدهها
میشــوند .البته در این صنعت به
انسانهایی که فعالیت دارند نباید
به چشــم منابع نگاه کرد و باید به
آنها ســرمایههای انســانی گفت؛
چرا که هر کدام از این انســانها
به تنهایی میتوانند باعث رشد یا
افول این صنعت در یک نقطه از این
جهان شــوند .در کتاب «مدیریت
منابع انسانی در صنعت گردشگری
و هتلداری» به زوایای پنهان این
موضوع بســیار پرداخته و اهمیت
آن بازتعریف شده است .این کتاب
توســط دیوید کی.هایس و جک
دی نینمیر به رشته تحریر درآمده
و سپس ترجمه شده است.

فیلم

آبتنی در سکونتگاه
انسانهای اولیه

درباره این چشمه و رود
وقتی اســم طبیعت و جنگلهای سرســبز به میان
میآیــد ،بیاختیار تصویر اســتانهای شــمالی و
جنگلهای انبوه آن در ذهن تداعی میشود .هرچند
که در همه جای این کشــور پهناور جنــگل و رود
و چشــمه به وفور یافت میشــود اما این تصویر که
سرسبزی استانهای شــمالی را در ذهنها تداعی
میکند کام ً
ال درســت است .چشــمه آبگرم بلیران
در روســتایی به همین نام و در نزدیکــی آمل قرار
دارد .این روســتای کمجمعیت و نسبتاً بکر ،سابقه
تاریخی بســیار زیادی دارد و باستانشناسان عمر
آن را نزدیک به 30هزار سال تخمین زدهاند که گویا
یکی از سکونتگاههای انســانهای اولیه بوده است.
عالوه بر سابقه تاریخی و پیشینهای که برای روستای
بلیران متصور شدهاند ،از نظر گردشگری و جاذبههای
طبیعی هم این منطقه دارای ویژگیها و قابلیتهای
زیادی است .در اطراف روستا ،پوشش گیاهی کمنظیر
و همچنین جنگلهای انبوه هیرکانی ،جلوه منحصر
به فردی به منطقــه داده که تماشــای آن برای هر
گردشگر و بینندهای غنیمت محسوب میشود .اما
ویژگی برجستهای که این روستا را از سایر روستاها
و مکانهای اطراف آن متمایز میکند ،وجود چشمه
آبگرم و معدنی بلیران اســت که از دل این جنگلها
در جریان بوده و در همه روزهای سا ل جاری است.

زیباییهای منطقه

یکی از لذتهایی که در فصل تابستان بهراحتی نمیتوان از کنارش گذشت ،آبتنی
در آبهای جاری و طبیعت اســت .وقتی قرار است یک روز تعطیل را در یک محیط
طبیعی سپری کنیم که هم جنگل است و هم رود و چشمه ،چه لذتی از این باالتر که
تنی هم به آب بزنیم و گرمای این روزهای تابستان را با آبی زالل و پاک از خودمان دور
کنیم؟ همه رودخانهها قابلیت شنا و آبتنی ندارند بلکه موقعیت ،حجم و سرعت آب
مجتبییارزمان
تعیینکننده است که این امکان فراهم است یا خیر .اگر خوششانس باشید و مکانی
را که برای پیکنیک انتخاب کرده باشید ،حوضچهها یا آبگیرهایی در مسیر رودخانه
تشکیل شده باشد ،بهترین انتخاب برای تنی به آبزدن وسط ظهر یک روز تابستانی خواهد بود .این حوضچهها
یا آبگیرها گاهی آنقدر بزرگند که ورودی و خروجی آب ،تالطم زیادی ایجاد نمیکند و همین باعث میشود تا
شفاف و زالل باشند .البته این خوششانسی زماني به اوج خود میرسد که همین حوضچههای بزرگ و شفاف و
زالل ،آبی معدنی و گرم را در خود جای داده باشند و بتوانید با خیال راحت و بدون نگرانی از سردی آب ،ساعتها
درون آن شنا کنید و حسابی خوش بگذرانید .کم نیستند این چشمههای معدنی و آبگرم در کشور که در گوشه
و کنار هر دیاری جا خوش کردهاند و هر کدام به شکلی ،طبیعت را زیباتر کردهاند .یکی از این چشمههای آبگرم
و معدنی که در نزدیکی شهرستان آمل ،جا خوش کرده ،رودخانه و چشمه آبگرم بلیران است.

طبیعت این منطقه سراسر زیبایی است .به هر سمتی
که نگاه کنید ،جنگل ،کوه و رود را مشــاهد میکنید
و درهرحال و هوایی که باشــید میتوانید گوشهای
دنج را انتخــاب کنید و از زیباییهــا و جذابیتهای
منطقه نهایت لذت را ببرید .در اطراف روستای بلیران
دیدنیهای زیادی وجود دارد که اگر فرصت کافی دارید
به راحتی میتوانید به هر کدام از اینها هم سری بزنید
و از دیدن آنها هم نهایــت لذت را ببرید .نزدیکترین
جاذبهها به بلیران روستاهای ولیک و عالیکال هستند
که عالوه بر فاصله کم با این روســتا ،جزو مکانهای
جذاب و دیدنی در این منطقه محســوب میشوند.
در اطراف شــهر آمل به وفور میتوان مکانهای بکر
و دیدنی پیدا کرد که برای تماشــا و لذتبردن از هر
کدام باید ســاعتها و روزها وقت صرف کرد تا بتوان
از تمام زوایــای آن نهایت بهره را بــرد .یکی دیگر از
مکانهای بســیار بکر و جذاب که با شهر آمل فاصله
چندانی ندارد ،پارک جنگلی میرزا کوچکخان است
که انصافاً باید این پارک بسیار بزرگ و سرسبز را یکی از
سرمایههای مهم و باارزش برای منطقه درنظر گرفت.
پارک جنگلی میرزاکوچکخان به لحاظ وســعت و
بزرگی هم حرفهای بســیاری برای گفتن دارد که
همین باعث شــده تا در فصلها و روزهای گرم سال
پذیرای عده بسیاری از گردشگران باشد.

ویژگیهای خاص بلیران

سرچشــمه این رودخانه که گرمــارود یا گرمرو نام دارد ،از رشــته
کوههای البرز جریان پیدا کرده و نزدیک به 50کیلومتر مسیر طی
میکند تا در نهایت به دریا برسد .در پیچ و تاب این رود ،حوضچههای
زیادی شــکل گرفته که هر کدام از جذابیتهای خاصی برخوردار
است .اما حوضچههایی که در دل این جنگلها و این روستا تشکیل
شده فضایی متفاوت و خاص بهخود گرفته است .روستای بلیران در
جادهای فرعی قرار دارد و همین باعث شده تا کمی بکرتر بماند و تنها
گردشگرانی که نام آن را شنیده یا از قبل میشناسند در این منطقه
تردد کنند .در مسیر این رودخانه ،چشمههای معدنی فراوانی وجود
دارد که همه وارد این رودخانه میشوند اما معروفترین چشمههای
معدنی که در اطراف گرمارود وجود دارد گرو و اللهزار هســتند که
دقیقاً روبهروی هم شــکل گرفتهاند .آب این چشمهها گرم هستند،
با این تفاوت که گرو داغتر و اللهزار ولرم است و کمی جلوتر که این
دو باهم ترکیب میشوند ،دمایی کام ً
ال مطبوع و متناسب با آبتنی
را تشکیل میدهند .با اینکه این دو چشمه روبهروی هم قرار داشته و
تقریباً منشأ مشترکی دارند ،اما آب چشمه گرو به رنگ سفید تمایل
دارد و چشمه اللهزار فیروزهای اســت .این تفاوت رنگ بهدلیل مواد
معدنی متفاوتی که در مسیر خروجی آنها قرار گرفته ایجاد شده ،اما
هر دو آنها خاصیت معدنی فراوانی دارند که بسیاری براي درمان در
این آبها شنا میکنند.

اقامت در بلیران
اگر سفر شما به بلیران قرار است بیش از یک روز باشد و قصد دارید شب را مهمان
طبیعت باشید ،بهتر است قبل از رفتن به این منطقه برنامه خودتان را مشخص
کنید .گردشگران و مسافران زیادی هســتند که وقتی به بلیران میرسند و این
منطقه بکر و زیبا را مشــاهده میکنند تازه یادشــان میافتد که کاش وسیله و
تجهیزات کافی با خود همراه داشتند و شب را در دامان طبیعت سپری میکردند.
جنگلهای اطراف آبگرم بلیران کام ً
ال برای برپاکردن بساط اتراق و اقامت مناسب
است و افراد زیادی را خواهید دید که کام ً
ال مجهز ،حتی چندین شب در این منطقه
اتراق کردند و از سکوت و آرامش آن نهایت بهره را میبرند .اما اگر همچنان اصرار
دارید که برای اقامت باید سقفی از جنس گچ و سیمان باالی سرتان وجود داشته
باشد ،میتوانید از چندین اقامتگاه بومگردی که در این منطقه و روستاي بلیران
وجود دارد ،استفاده کرده و آنها را از قبل به تعداد شبهای اقامتتان رزرو کنید.

دانستنیهای
سفر

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.

آبتنی
در طبیعت

یکی از لذتها و تفریحاتی که به آسانی
از کنار آن نمیتوان گذشــت شــنا در
رودخانهها و برکههای طبیعی است .کمتر
کسی وجود دارد که این لذت زائدالوصف
را نچشیده باشد یا حداقل از تماشای آن
لذت کافی نبرده باشد .حقیقت ًا کنترل
کسی که از شدت گرما و رانندگی کالفه
شــده و حاال به چشــمه و رودی گوارا
رسیده که آب زالل و روان آن هوش از سر
آدم میبرد بسیار مشکل است .ناخودآگاه
خواهید دید که تا زانو در آب فرو رفته و
سرگرم در کردن خستگی و کالفگیهای
روزمره است .اما هرگز نباید به روی خوش
این سکه نگاه کرد و از خطرات و مشکالت
احتمالی آن غافل شد .کم نشنیدهایم که
همین رودها ،چشمهها و برکههایی که
برای آرامش ما وجود دارند ،هیوالهای
خشمگینی شدهاند که جان عزیزانمان
را به خطر انداختهاند .در ادامه به برخی
از موارد که باید قبل از شنا و آبتنی در
طبیعت به آنها توجه کرد اشاره میکنیم.

حجم آب
اولین موردی که ممکن است باعث خطر
در زمان شــنا و آبتنی شود ،حجم آب و
شدت ورودی و خروجی آن است .البته به
این نکته توجه کنید که شاید این شدت
برای افراد بزرگسال خیلی مشکلآفرین
نباشد و این کودکان هستند که بیشتر در
معرض چنین خطراتی قرار دارند.

عمق برکه
آبگرمهای معدنی شمال کشور همیشه طرفداران زیادی دارد

آبتنی کنار صدای پرندهها

آب چشمهها و رودهایی که از دامنه کوه سرازیر میشود و در دل جنگلها در جریان است معموالً دمای پایینی دارد و غالبا خنک هستند .این چشمهها معموالً
ب این چشمهها حتی وسط یک ظهر داغ تابستانی
بهدلیل آبشدن برفها در هوای گرم جاری میشوند و دلیل خنکی بیشتر آنها همین موضوع است .معموالً آ 
هم سرد است و خیلی نمیتوان در این آب طاقت آورد و شنا کرد .حال تصور کنید یکی از همین چشمهها به جای آب خنک و سرد ،آب گرم و گاهی داغ داشته
باشد! لذت شنا و آبتنی طوالنی مدت در پاییندست کوه ،همراه با نسیم خنکی كه از آن میوزد ،لذتی غیرقابل وصف دارد که باید تجربه کنید تا حظ کامل را
از آن ببرید .در ادامه سری زدهایم به چند مورد از این آبگرمها که عالوه بر لذت آبتنی ،میتوان از خاصیت درمانی آنها هم استفاده کرد.

اگر بهدنبال آبگرمی هستید که تا تهران فاصله نسبتاً کمی داشته باشد و در تعطیالت آخر هفته به راحتی در دسترس باشد،
آبگرم آباسک میتواند یکی از گزینههای خوب و مناسب باشد .چشمه آبگرم آباسک که در بخش الریجان شهرستان آمل در
آباسک
استان مازندران قرار دارد ،دارای خواص درمانی بسیاری است و عالوه بر آن یک جاذبه طبیعی هم محسوب میشود .این چشمه
آبگرم از جاذبههای مهم روستای زیبا و دیدنی آباسک به شمار میرود که در اطراف این چشمه قشرهای آهکی زیبایی تشکیل شده
که به مرور زمان تبدیل به سنگهای مرمرشده است .استفاده از آب این چشمه برای درمان امراض زیادی مانند اگزما و زخمهای کهنه
توصیه شده است که عالوه بر آبگرم ،امالح معدنی دیگری نیز در آباسک وجود دارد که برای رفع بیماریهای گوارشی استفاده میشود .البته جالب است بدانید
که در باالی همین روستا نیز چشمه آبفرنگی یا آب آهن قرار دارد که برای درمان بیماریهایی مثل کمخونی و کبدی استفاده میشود و طرفداران زیادی هم
دارد .بهطور کلی روستای آب اسک با 9چشمه آب معدنی ظرفیت این را دارد که به یکی از قطبهای گردشگری سالمت در ایران تبدیل شود .چشمههای
معدنی آباسک با دارابودن مواد معدنی چون بیکربناتها ،گوگرد ،کلرور و هیدروژن سولفوره یکی از منابع بسیار غنی و باارزش برای قابلیتهای درمانی
در این منطقه محسوب میشود که البته آنچنان که باید تا به حال به این منطقه توجه و بهینهسازی نشده است.
چشمه آبگرم فلکده ،یکی دیگر از آبگرمهای تماشایی استان مازندران به شمار میرود که طبیعت چشمنواز منطقه ،زیبایی
آبگرم را دوچندان کرده است .این آبگرم ،در کنار زیبایی خیرهکننده خود ،اسرارآمیز نیز بهنظر میرسد؛ چراکه در کنار رودخانه
فلكده
لیرهسر و همجوار با یک چشمه آبسرد قرار دارد و جنگلهای انبوه و کوههایی پوشیده از درخت این منطقه را فرا گرفته است .در
بیشتر چشمههای آبگرم ،وجود گوگرد سبب بوی زننده و نامطبوع میشود اما آبگرم فلکده اینگونه نیست؛ آب چشمه آبگرم فلکده،
ن نداشتن گوگرد است؛ عدموجود گوگرد سبب شده است تا بتوان بدون هیچگونه مشکلی در
دمای متوسط دارد و ویژگی اصلی آ 
آن شنا کرد و برخی برای نوشیدن نیز از آب این چشمه استفاده میکنند .روستای فلکده ،یکی از روستاهای تنکابن محسوب میشود که در دل جنگلهای
دوهزار واقع شده .هرچند شهرت این روستا از چشمه آبگرم آن است اما آبوهوای خنک روستا در فصلهای گرم نیز آن را به مقصد ییالقی مناسبی برای
گردشگران تبدیل کرده که به همین دلیل گردشگران و طبیعتگردان زیادی به روستای فلکده و آبگرم آن سفر میکنند .سفر به تنکابن در تمام چهار
فصل سال ،لذتهای خاص خودش را دارد ،اما در فصل بهار و تابستان ،آبوهوای روستای فلکده ،خنک و دلنشینتر است و قدمزدن در دل جنگل و
صخرهها بسیار لذتبخش است .هرچند که در این روزها از سال ،جنگل در سرسبزترین وضعیت خود قرار دارد که بسیار تماشایی و خیرهکننده است.
در استان مازندران به قدری جاذبه طبیعی و تاریخی وجود دارد که باید سالها زمان صرف کرد تا معروفترینهای آن را
تماشا کرد و با یک سفر نمیشود همه را دید .یکی از این منابع باارزش طبیعی که در این استان وجود دارد ،چشمه آبگرم
شلف
و معدنی شلف است که البته در چند سال گذشته بسیار در بین اهالی منطقه و گردشگران طرفدار پیدا کرده و شناختهشده
است .آب معدنی شلف در منطقه گردشگری سههزار تنکابن و در نزدیکی چشمه آبگرم سههزار قرار دارد .آب معدنی شلف از
آبهای معدنی بسیار گوارا و شفابخش برای هضم غذا و ناراحتیهای کبدی و تنظیم دستگاه گوارشی است .در سالهای گذشته
آزمایشهای زیادی در معتبرترین آزمایشگاههای داخلی و خارجی روی آب این چشمه صورت گرفته که مؤثربودن امالح آن برای درمان برخی بیماریهای
گوارشی ثابت شده است .به روایت برخی از گردشگران ،طعم آب این چشمه شبیه لیموناد است و دارای امالح معدنی گوناگونی است .متأسفانه بهدلیل
هموارنبودن مسیر دسترسی به آبگرم شلف ،آنچنان که باید شناخته نشده است و تنها دوستدارانی که سختی راه و پیادهروی این مسیر ناهموار را به
جان میخرند ،میتوانند از مزایای آن بهرهمند شوند .نمونه این آب معدنی که شباهتهای زیادی با کیفیت و خاصیت این آبمعدنی دارد ،با نام
آبمعدنی ویشی در کشور فرانسه است که بهعنوان یک نوشیدنی طبیعی و شفابخش در هتلها و سوپرمارکتها به فروش میرسد.

هم فال و هم تماشا

چشمه آب معدنی قرمرض در منطقه هزارجریب و در فاصله 13کیلومتری جنوب شرقی نکا قرار دارد .علت نامگذاری این چشمه طبق
نام جنگل زیبای قرمرض است که این چشمه را در خود جای داده است .از نظر موقعیت نسبی جغرافیایی ،این چشمه در بین روستاهای
قرمرض
زرندین علیا ،قرمرض و درویشان در یک طرف و منطقه زیبای جنگلی قرمرض محصور شده است .اگر مقصد سفرتان استان مازندران و اطراف
شهرستان نکاست ،در کنار دیدار از دریا و جنگلهای انبوه ،سری هم به این چشمه شفابخش و معدنی بزنید؛ چشمهای که در دل جنگلهای
هیرکانی نکا در حال خودنمایی است ،سرشار از امالح معدنی با خاصیت درمانی و شفابخش برای بسیاری از بیماریهای کلیوی ،کبدی و گوارشی
است که همین امر سبب شهرت آن بهعنوان یکی از جاذبههای گردشگری شناخته شده این منطقه است .بومیان ساکن روستاهای اطراف چشمه ،عالوه بر مصارف درمانی،
آب چشمه قرمرض را برای رسوبزدایی سماور ،کتری و شستوشوهای جانبی نیز استفاده میکنند .در کنار چشمه آبمعدنی قرمرض امکانات رفاهی فراوانی مثل سرویس
بهداشتی ،آالچیق ،نمازخانه و کافهرستوران بنا شده تا گردشگران بتوانند حداکثر استفاده را از محیط این منطقه ببرند .در سالهای گذشته استقبال بینظیر گردشگران
از این چشمه موجب تدوین طرح گردشگری پارک جنگلی و چشمه آبمعدنی قرمرض شده که طی آن پارک جنگلی اطراف چشمه قرمرض به مساحت 30هکتار با
مشارکت منابع طبیعی و اداره کل میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری ،بهعنوان منطقه نمونه گردشگری به تصویب رسیده است.

با یک نــگاه قطعاً نمیتوان بــه عمق آب و
میزان گودی آن پــی برد .اگر برکه کوچک
است و آب نسبتاً ساکنی دارد با یک چوب
ساده میتوان مقدار عمق آن را تخمین زد.
اما اگر شدت آن و همچنین گلآلودبودن،
امکان تشخیص دستی را از ما گرفته ،ریسک
نکنید و وارد آب نشده تا مطمئن شوید.

خاک اطراف
جنس خاکــی که اطراف یــک برکه و یا
چشمه وجود دارد بســیار مهم و حیاتی
است .اگر این خاک گل مانند و باتالقگونه
باشــد ،شــنا و آبتنی ممکن اســت با
خطر مرگ همــراه شــود .بنابراین تنها
بــه زیباییهای اطراف آن نــگاه نکنید و
اطمینان پیدا کنید که درصورت ورود به
آب ،در خاک فرو نمیروید.

تنهایی ممنوع

آب شفابخش

خانه موزه نیما
دزاشــیب یکی از محالت قدیمی
تهران است که شــاهد رفتوآمد
افراد مهــم و هنری بوده اســت؛
محلهای بــا بافت ســنتی و کهن
که گذرگاه رســیدن بــه نیاوران
و فرمانیــه اســت و در زمانهای
دور بهدلیل اجتماع کشــاورزان و
دامداران اهمیت زیادی داشــته
اســت .یکی از این افراد نامآشــنا
نیما اسفندیاری اســت که شاید
همه ما محل زندگی او را در یوش
مازندران شنیده باشیم ،درحالیکه
آنجا زادگاه و خانه پدری اوست و
در آنجا سکونت نداشته است .یک
خانه قاجاری که به لحاظ معماری
و کهنســالی ثبت یونسکو شده و
هماکنون قبر نیما به همراه خواهر
و یکی از یارانش در حیاط این خانه،
طبق وصیت خــود او آرام گرفته و
پس از ثبت ملی بهعنوان موزه نیما
در اختیار عموم بــرای بازدید قرار
گرفته است.

شماره 175

به تماشای زیباییهای رود و چشمه آبگرم بلیران در
نزدیکیهای آمل نشستهایم

معدنی بدون گوگرد!

تهرانگردی

 27مرداد 1401

غنی از امالح معدنی

ماجراجویی با پای پیاده
بعضــی از فیلمهــا جــدا از
خو شســاختبودن و حتــی
خو شنا مبودن ،به طــرز عجیبی
به دل مینشــیند؛ یعنی حســی
در فیلم نهفته اســت که از همان
لحظه اول که شروع میشود ،محو
تماشای آن میشــویم .حتماً نیاز
نیست پشــت دوربین کارگردان
مطرح یــا بازیگــران خوشنامی
حضور داشــته باشــند بلکه تنها
نیاز اســت که همهچیز درست و
سرجای خودش قرار داشته باشد.
کمدی -درام «ماجراجویی با پای
پیاده» یکی از این فیلمهای جذاب
و هیجانی است که با تماشای آن
به بوتهزارهای انبوه نیوزیلند سفر
میکنید .این فیلــم که محصول
ســال 2016اســت ،برنده جایزه
اسکار هم شــده و تایکا وایتیتی
توانســته آن را به یک اثر ماندگار
تبدیل کند .در این فیلم که روایت
یک ماجراجویی خانوادگی است،
اتفاقهــای هیجانانگیــزی رخ
میدهد و در تمام صحنههای آن
این صحنهها تکرار میشوند.

16

پنجشنبه

گل خانه

این موضوع برای تمام ســفرهایی که به
طبیعت ختم میشود صادق است .برای
شــنا و آبتنی در مکانهای طبیعی هم
هرگز این ریسک را نکنید و به تنهایی وارد
آب نشوید .اتفاقهای ناگهانی فراوانی در
زمان شنا و آبتنی ممکن است رخ دهد
که اگر همراه نداشته باشید ممکن است به
قیمت جانتان ختم شود.

جانداران آبی
شــاید همه مواردی که گفته شد در نگاه
اول بدون مشــکل بهنظر بیاید و شرایط
برای یک آبتنی حســابی فراهم باشد،
اما کم نیستند برکهها و چشمههایی که
جانداران سمی در آنها زیست میکنند و
درصورت ورود به آب ممکن است با خطر
گزیدگی روبهرو شوید .پس حتماً از وجود
چنین جاندارانی در آب مطمئن شوید.

پرسوجو از محلیها
همیشه در مواجهه با مکانهای طبیعی که
شناخت کافی از آن ندارید از افراد بومی و
محلی کمک بگیرید .این افراد بهراحتی و
با کمترین زحمت میتوانند تمام اطالعات
مورد نیاز را در اختیار شما قرار بدهند.

حذف گیتار از ارکستر استقالل
مطهری ،حسینی و آمانوف در لیست خروجی
استقالل قرار گرفتند اما شایداین لیست بعد از
بازی امروز دستخوش تغییراتی شود
18

چه خبره اون وسط؟

جذب یک مهاجم مطرح دیگر
بیشترین فشار را روی خط میانی
پرسپولیس خواهد آورد
18

همان40میلیارد برای2فصل؟
نکته مهم از دل افشای رقم قراردادها
در پرسپولیس و رقم قرارداد یحیی
گلمحمدی سرمربی قرمزها

تیتر یک

در انتظار اولين گل

سرخابیها
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لیگ برتر ایران  -هفته 2
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19:00
استقالل

گل گهر

نساجی

ملوان

مس رفسنجان
20:30

21:00

سپاهان

برنامه بازی

لیگ برتر ایران  -هفته 2

جمعه  28مرداد 1401

تبعيدیها
در تهران

شيري ،آقايي و احسان پهلوان كه از پرسپوليس كنار
گذاشته شدهاند به همراه ساير ستارههاي فوالد فردا در
ورزشگاه آزادي نبرد سختي با تيم يحيي خواهند داشت

18:30
ذوب آهن

پیکان

تراکتور

مس کرمان
19:30

19:30
نفت.م.س

هوادار

صنعت نفت
20:30
آلومینیوم

فوالد

پرسپولیس
20:30

لیگ برتر ایران  -هفته 3

پنجشنبه  3شهریور1401

پیکان

ملوان

نفت.م.س
19:00

19:00

نساجی

ذوب آهن
19:00
مس رفسنجان
استقالل
19:30
مس کرمان
جمعه  4شهریور 1401

برنز دلنشین
اعظم بختی که نخستین مدال اپه را برای
شمشیربازی زنان گرفت ،میگوید سطح
مسابقات باال بود و گرفتن مدال سخت

19:00
صنعت نفت

هوادار

آلومینیوم
19:30
پرسپولیس

سپاهان

تراکتور

21:30

21:30

گل گهر

فوالد

هفته دوم از فصل جديد ليگ برتر فوتبال ايران،
امروز و فردا برگزار ميشــود .مهمترين بازي اين
هفته قطعا مصاف پرسپوليس و فوالد دو تيم بزرگ
و مدعي ليگ اســت كه حضور بازيكنان ســابق
پرسپوليس در تركيب تيم ميهمان اين مسابقه را
جذابتر و حساستر هم خواهد كرد .اين مسابقه
روز جمعه برگزار ميشــود و روز پنجشــنبه هم
استقالل ميهمان ملوان انزلي است .اما از مسابقه
مس رفسنجان با گلگهر هم غافل نشويد كه يكي
از حساسترين بازيهاي اين هفته است و داربي
دو تيم پرقدرت و مدعي استان كرمان است.
ملوان-استقالل
بازيهاي هفته دوم را اســتقالل و ملــوان آغاز
ميكنند كه بعد از ســالها دوري انزليچيها از
ليگ برتر دوباره اين مصاف كالســيك را به ياد
سالهاي دور روي صحنه ميبرند .جدال استقالل
و ملوان ،دوئلي به قدمت تاريخ فوتبال ايران است
اما دوري ملوان از ليگ برتر ،پخش اين ســريال
مهيج را به مدت 6ســال متوقف كرده بود .امروز
ورزشــگاه پير انزلي بعد از 6سال دوباره به چرخه
ليگ برتر بازميگردد و البته افســوس بزرگ اين
است كه سنسيروس در اين بازي خالي از تماشاگر
خواهد بود .هواداران استقالل شديدا منتظر اولين
برد تيم ساپينتو هستند و اين برد را با حضور قائدي
و محبي كه در هفته اول حضور نداشــتند كامال
محتمل ميدانند.
مس رفسنجان  -گلگهر
دومين بازي امشــب ،داربي كرمانيها است كه
فصل گذشــته از بازيهاي جذاب و پرگل ليگ
برتر بود .بازي رفت سال گذشــته  2-2مساوي
شد و بازي برگشت هم در رفسنجان با برتري 1-2
گلگهر به پايان رسيد .گلگهر و مس از تيمهاي
قدرتمند ليگ و اميدوار به حضور در ردههاي باالي
جدول هســتند .به خصوص گلگهر كه تركيب
فصل گذشتهاش را تقريبا حفظ كرده و در حالي
كه سپاهان و سرخابيها بعد از تغييرات زيادشان
قرار اســت چند هفتهاي را بــه انتظار هماهنگ
شدن تركيب جديد سپري كنند ،تيم قلعهنويي
با هماهنگي كامل به دنبال جمع كردن امتيازات
هفتههاي ابتدايي است.
سپاهان  -نساجي
صدرنشين هفته دوم ليگ برتر يا از همان داربي
سپاهان
كرمان بيرون ميآيد و يا از همين بازي.
ِ
مورايس بازي بزرگ هفته اول را با 2گل از استقالل
برد و اولين صدرنشين فصل جديد شد .خيليها
بعد از آن پيروزي ،ســپاهان را بزرگترين مدعي
فصل جديد لقب دادند امــا براي اين ادعاها هنوز
خيلي زود اســت .مورايس هفتــه اول با فوتبال
محافظهكارانهاش از زمين استقالل موفق بيرون
آمد و البته از شــانس و اقبال هم به اندازه كافي
بهره برد .اما بايد ديد در مصاف با نساجي كه قطعا
با دفاعي بســته براي گل نخوردن به نقشجهان
ميرود تا چه اندازه موفق خواهد شد .بازي هفته
اول ،تست خط دفاعي سپاهان بود و بازي امشب،
تست خط حمله اين تيم خواهد بود.
تراكتور-ذوبآهن
بازيهاي جمعه با مصاف قربان برديف و مهدي
تارتــار در تبريز آغاز ميشــود .تراكتور در هفته
اول هم با وجود باخت تيمي بهتر از تراكتور فصل
گذشته بود .آيا برديف با خارجيهاي باكيفيتش
در اين بازي اولين برد را براي تبريزيها كســب
ميكند؟ يا تيم تارتار مقابل تراكتور هم مثل بازي
با پرسپوليس دروازهاش را بسته نگه ميدارد؟ اينها
سواالت مهم اين بازي هستند.
3بازي وسط جدولي
هوادار فردا در حالي ميزبان نفت مسجدسليمان
است كه هر دو تيم 3امتياز دارند و ممكن است با
6امتياز در پايان هفته دوم حتي صدرنشــين هم
بشوند .اما صدرنشــيني در هفتههاي اول مالك
نيســت و اين دو تيم در بهترين شرايط تيمهاي
ميانه جــدول خواهند بود .مثل پيــكان كه فردا
ميهمان مس كرمان خواهد بود و شبيه آلومينيوم
و صنعتنفت كه در آبادان به مصاف هم ميروند.
پرسپوليس  -فوالد
و اما آخرين بازي هفته دوم و بزرگترين بازي اين
هفته را پرسپوليس و فوالد از ساعت 20:30جمعه
در ورزشــگاه آزادي آغاز ميكنند .پرســپوليس
پارســال 6امتياز از فوالد گرفت اما امسال بازي
با فوالد دشوارتر هم شــده است .نكونام بازيكنان
زيادي را به خدمت گرفته و مصاف باتجربههايي
چون دژاگه و وريا با سرخپوشان هم جالب خواهد
بود .اما از همه مهمتر ،دوئل پرسپوليسيهاي سابق
با يحيي گلمحمدي است .مهدي شيري ،احسان
پهلوان و ســعيد آقايي انگيزههاي خيلي زيادي
براي رويارويي با پرسپوليس خواهند داشت .البته
ساســان انصاري و وحيد حيدريه هم بازيكناني
هستند كه تبعيد از پرسپوليس براي آنها هم رخ
داده اما در سالهاي دورتر .هر دو تيم پرسپوليس
و فوالد هفته اول را با تساوي بدون گل تمام كردند.
شــايد فوالد اين هفته به تكرار همان نتيجه هم
راضي باشد اما پرسپوليسيها تشنه گلزني و كسب
پيروزياند .اميد آنها هم به يورگن لوكاديا است كه
آمده تا مشكل تمامكنندگي را در تيم يحيي حل
كند .آيا تيمي كه بيشــترين گلسازهاي ليگ را
دارد از اين بازي گلزني را هم به آپشنهايش اضافه
خواهد كرد؟

18
23023602

پنجشنبه  27مرداد  1401شماره 8569

عكس| پیام پارسایی|

نكته بازی
تیتر یا نقشه گنج؟

لطفا بــه این تیتــر توجــه کنید:
«رمزگشایی از ضربه سر جنجالی
رقیب ســابق طارمــی بهصورت
بازیکن حریف ».فکــر میکنید
این تیتر در مورد چیست؟ آفرین؛
درگیری داروین نونز با بازیکن کریستال
پاالس که منجر بــه اخراج مهاجم لیورپول شــد .نونز در لیگ
انگلیس به بازیکن حریف کله زده و کارت قرمز گرفته ،بعد یکی
از خبرگزاریهای محترم برای اینکه موضوع را به مهدی طارمی
ربط بدهد ،چنین فرمول پیچیدهای خلق کرده است .حاال رقابت
نونز با طارمی بر سر چه بوده؟ هیچی ،هر دو در لیگ پرتغال بازی
میکردند .آقا قرار نیســت چون اسم طارمی کلیکبگیر است،
همهچیز را به او ربط بدهیم که .یک خبرگزاری محترم دیگر هم
چند روز پیش تیتر زده بود« :درخشش گزینه سابق پرسپولیس
مقابلحریفپیشیناستقالل».یعنیقشنگنقشهگنجاست!
عمری؛ محک گلمحمدی

یکــی از پرتکرارتریــن انتقادها از
یحیــی گلمحمدی ایــن بوده
که او معموال ریســک استفاده
از بازیکنــان جــوان را به جان
نمیخرد .هنوز هیــچ جوانی را
نمیتوان پیدا کرد که در اثر اعتماد
یحیی تبدیل به بازیکن فیکس و ستاره تیم شده باشد .حاال
اما گلمحمدی در این زمینه با یــک چالش جدی مواجه
است .محمد عمری که فصل گذشــته هم دقایق کوتاهی
به میدان رفت و عملکرد خوبی داشــت ،در بازی اول فصل
جاری برابر ذوبآهن در اثر کمبود مهره پرسپولیس بهعنوان
بازیکن تعویضی راهی زمین شد و یک توپ هم به تیر دروازه
زد .از حاال به بعد این بازیکن به شکل مضاعف زیر ذرهبین
هواداران رفته و باید دید با وجود تجمع ستارهها آیا یحیی
در طول فصل به اندازه کافی به عمری میدان میدهد یا نه.
چشم بسته غیب گفتید؟

تیترهــای ما مطبوعــات هم گاهی
واقعا جالب اســت .در شــرایطی
که عالم و آدم میدانند فهرســت
استقالل پر است و برای جا دادن
این همه بازیکن باید حداقل  2نفر
خط بخورند ،یک روزنامه محترم تیتر
زده« :ساپینتو  3نفر را نخواست ».طبیعتا هیچ اسم یا نشانی از
این  3نفر در خبر مورد نظر درج نشده ،اما کل موضوع درست
است ،برای اینکه سرمربی استقالل اصال چارهای جز نخواستن
چند بازیکن ندارد .داستان مثل این است که من به شما بگویم:
«لیونل مسی امروز ناهار خواهد خورد و بهاحتمال زیاد شب هم
شام میخورد ».خب باید بخورد دیگر؛ فتوسنتز که نمیتواند
بکند! ساپینتو هم بهخاطر محدودیتهای قانونی باید نام چند
نفر را خط بزند ،حتی اگر عالقه شــدید قلبی به همه نفراتش
داشته باشد.

آماربازی

متريكا

04

در هفته اول لیگ برتر ،هیــچ بازیکنی از
2تیمپرسپولیسواستقاللدرتیممنتخب
هفته قرار نگرفت .استقالل که با شکست
مقابل سپاهان یکی از ضعیفترین تیمهای
هفته اول بود و حتی نمره بهترین بازیکنش هم به عدد7نرسید .بهترین
بازیکن پرسپولیس هم میالد سرلک با نمره7.26بود که تا رسیدن به تیم
منتخب هفته خیلی فاصله داشت .در مقابل اما بیشترین بازیکن را در تیم
منتخب هفته اول ،نفت مسجدسلیمان داشت که بعد از برد 3بر2مقابل
مس کرمان 4بازیکنش در تیم منتخب قــرار گرفتند .علیرضا دغاغله،
امیرحســین کریمی ،رضا دهقانی و پیمان رنجبری 4نماینده نفت در
تیم منتخب بودند .فصل گذشته نفت مسجدسلیمان در طول 30هفته
مجموعا 8بازیکن در تیم منتخب متریکا داشت.
بعد از نفت مسجدسلیمان که
بیشــترین نماینده را در تیم
منتخب هفته اول داشــت و
36درصد از ترکیب این تیم را
در اختیار گرفت ،تیمهای گلگهر و هوادار با 2بازیکن در این تیم
بیشترین نماینده را داشتند .گلگهر که در هفته اول یک پیروزی
مهم و باارزش مقابل تیم بزرگ تراکتور بهدست آورد ،مرتضی تبریزی
و رضا شکاری را در تیم منتخب متریکا داشت .در این تیم نوید عاشوری
هم نمره بسیار خوبی داشت اما با توجه به هافبکهایی که امتیاز باالتری
گرفته بودند با نمره7.87از تیم منتخب بیرون ماند .از تیم هوادار هر دو
مدافع میانی به تیم منتخب رسیدند که نکته جالبی بود .فریبرز گرامی و
عزت پورقاز با نمرات 7.30و 7.28بهترین مدافعان میانی هفته اول بودند.
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3تیم سپاهان ،پیکان و صنعتنفت آبادان
هم تیمهایی بودند که هر کدام یک بازیکن
در تیم منتخب هفته اول داشتند .احسان
مرادیان ،دروازهبانی کــه از فوالد به نفت
آبادان پیوسته در هفته اول مقابل تیم سابقش کلینشیت کرد و با نمره
7.53به تیم منتخب رسید تا تنها نماینده آبادانیها در این تیم باشد .در
تیم پیکان هم دانیال جهانبخش ضمن اینکه نخستین گل فصل جدید
را زد با امتیاز خوب 7.95بهعنوان بهترین مدافع راست این هفته به تیم
منتخب رسید .تنها نماینده سپاهان در تیم منتخب هفته نیز کسی نبود
جز مسعود ریگی که در مقابل تیم سابقش به خوبی درخشید و پاس گل
دوم را هم به رامین رضاییان داد .ریگی با نمره 7.95در خط میانی تیم
منتخب قرار گرفت.

سوژه روز

همان 40میلیارد
برای 2فصل؟
نکته مهم از دل افشای رقم قراردادها
در پرسپولیس

چه خبره اون وسط؟

جذب یک مهاجم مطرح دیگر ،بیشترین فشار را روی خط میانی پرسپولیس خواهد آورد
اخبار ضدونقیضی در مــورد احتمال
حضور یک مهاجم مطــرح جدید در
پرسپولیس منتشر شــده است .کادر
فنی سرانجام با جدایی شرزود تمیروف
ازبــک موافقت کرده و حــاال جا برای
جذب یــک بازیکن خارجــی در خط
حملــه باز شــده اســت؛ بازیکنی که
صددرصد برای نیمکتنشینی به این
تیم نمیآید و قرار است در کنار لوکادیا،
زوج خط حمله را بسازد .شاید تا زمانی
که شما این مطلب را میخوانید ،اخبار
تکمیلی در مورد مهاجم جدید سرخها
منتشر شده باشد ،اما تا االن گزینههای
مختلفی به این منظور مطرح شد هاند
که یکی از سرشــناسترین آنها شیخ
دیاباته بوده اســت .فــارغ از اینکه نام
این مهاجم چیســت ،حضور احتمالی
او منجر به تغییر سیستم پرسپولیس
خواهد شد و شــاید گزاف نباشد اگر
بگوییم بیشترین فشار را به خط میانی
وارد میکند؛ جایی که شمار زیادی از
بازیکنان مدعی باید با نیمکتنشینی
کنار بیایند.
فقط 2نفر از بین این همه مدعی

پرسپولیس در نخســتین بازی فصل
جدید در حالی به مصــاف ذو بآهن
رفت که یحیــی گلمحمــدی برای

این دیدار سیستم  4-2-3-1را برای
تیمــش برگزیده بود .بحــران مهاجم
و وفور هافبــک باعث تغییــر آرایش
سرخپوشــان شــد .در نتیجه مهدی
عبدی بهعنــوان تکمهاجــم بهکار
گرفته شد ،پشت ســر او مهدی ترابی،
سعید صادقی و ســروش رفیعی بازی
کردند2 ،هافبک دفاعی تیم هم کمال
کامیابینیــا و میالد ســرلک بودند.
ناآمادگی عبدی البته باعث شــد این
چینش بــه جایی نرســد و در ادامه با
افزودهشــدن تمیروف به ترکیب هم
اتفاق خاصی رخ نداد .حــاال اگر قرار
باشــد در مســابقات بعدی 2مهاجم
سرشناس و خارجی تیم در ترکیب قرار
بگیرند ،پس بدونشــک این تیم باید
تغییر سیستم بدهد و به همان آرایش
معروف  4-4-2برگــردد .درصورتی
که یحیی گلمحمدی مثل همیشــه
ترجیــح بدهد از شــکل خطــی این
سیستم یعنی بازی با 2هافبک دفاعی
اســتفاده کند ،کمال و سرلک فیکس
خواهند شد و آن زمان است که جنگ
بزرگ برای حضور در 2پست باقیمانده
بین یک لشکر مدعی آغاز خواهد شد.
در این شرایط از میان ترابی ،صادقی،
رفیعی ،امید عالیشاه ،سیامک نعمتی
و وحید امیری فقط 2نفر شانس بازی

خواهند داشت .شاید با انتقال امیری به
پســت دفاع چپ کمی از این ترافیک
کاسته شــود ،اما باز هم بســیار بعید
است بازیکنانی مثل عالیشاه و سیامک
نعمتی آنقدرها شانس بازی پیدا کنند.
پناه بردن به لوزی؟

درصورت استفاده از سیستم 2مهاجم،
گلمحمــدی یــک شــانس دیگــر
برای اســتفاده بیشــتر از هافبکهای
هجومــیاش خواهد داشــت؛ اینکه با
روش  4-4-2لــوزی یعنی فقط با یک
هافبک دفاعی بازی کند .در این صورت
احتماال ســرلک فیکس خواهد شد و
سروش رفیعی ،سعید صادقی و مهدی
ترابی جلوتر از او ،پشــت سر 2مهاجم

به میدان خواهند رفت .این البته ایده
جذابی اســت ،اما مخاطــرات خاص
خودش را دارد و طی این سالها حتی
برابر ضعیفترین تیمهــا هم بهندرت
دیده شده که گلمحمدی فقط با یک
هافبک دفاعی بازی کند .در نتیجه اگر
مهاجم مطرح جدید جذب شود ،یحیی
در یک موقعیت نادر قرار خواهد گرفت؛
شرایط پیچیدهای که ترافیک ستارههای
پرشمار مخصوصا در خط میانی برای او
میســازد .فقط فرض کنید وضعیت
طوری پیش برود که سعید صادقی یا
سروش رفیعی که با سر و صدای فراوان
جذب شدند ،نیمکتنشین شوند .این
مســئله چقدر میتوانــد قرمزها را به
سمت حاشیه ببرد؟

اگر گلمحمدی
ترجیح بدهد
از 2هافبک
دفاعی استفاده
کند ،کمال و
سرلک فیکس
خواهند شد و
آن زمان است
که جنگ بزرگ
برای حضور
در 2پست
باقیمانده بین
یک لشکر
مدعی آغاز
خواهد شد.
در این شرایط
از میان ترابی،
صادقی،
رفیعی ،امید
عالیشاه،
سیامک نعمتی
و وحید امیری
فقط 2نفر
شانس بازی
خواهند داشت

حذف گیتار از ارکستر استقالل

ارسالن مطهری ،محمد حسینی و آمانوف در لیست خروجی استقالل قرار
گرفتند اما شایداین لیست بعد از بازی امروز دستخوش تغییراتی شود
امیرحسین اعظمی| بعد از جدایی فرهاد مجیدی از استقالل و زمانی
که مدیران باشگاه بهدلیل فشار هواداران و رسانهها ،اقدام به
خرید بازیکن میکردند ،قابــل پیشبینی بود که با انتخاب
سرمربی جدید تعدادی از نفرات تیم کنار گذاشته شوند.
این اتفاق در  2هفته گذشته در تراکتور هم رخ داده بود
و حاال ریکاردو ساپینتو ســرمربی آبیها تصمیم نهایی
خودش را گرفته و 3بازیکن را کنار گذاشته است .ارسالن
مطهری ،سیدمحمد حسینی و آمانوف بازیکنانی هستند
که در لیست مازاد ساپینتو قرار گرفتهاند ،هر چند که
یکی از مسئوالن استقالل به همشهری ورزشی خبر
داد ،قرار گرفتن نام آمانوف در لیست مازاد استقالل
فعال قطعی نیست.
جدایی ذخیره طالیی

ترافیک باال در خط حمله باعث شد برخی از بازیکنان استقالل
برای انجام بازی بیشتر بهدنبال جدایی باشند و ساپینتو میتواند
با خیال راحتتری از میان گزینههای باقیمانده ترکیب خط حملهاش
را انتخاب کند .بازگشت قائدی و جذب محبی خبر خوبی برای مهاجمان
اســتقالل نبود ،درحالیکه خیلیها تصور میکردند آرمان رمضانی در
فهرست خروج آبیها قرار بگیرد در نهایت این اتفاق برای ارسالن مطهری
رخ داد ،مهاجمی که در استقالل لقب «ذخیره طالیی» را به او داده بودند
و حاال باید از این تیم جدا شود .شاید حضور مهاجمانی که سبک بازیشان
شبیه مطهری است ،باعث شد تا در نهایت ســاپینتو این بازیکن را کنار
گذاشته و رمضانی را حفظ کند .از تراکتور بهعنوان مقصد بعدی مطهری
نام برده میشود ،هر چند که گفته میشــود او غیراز تراکتور  2پیشنهاد
خوب دیگر هم دارد.
حسینی هم قربانی شد

اتمام خدمت سربازی مرادمند و ســیاوش یزدانی هم خبر خوبی برای

ســیدمحمد حســینی مدافع جدید اســتقالل نبود؛ بازیکنی که فصل
گذشــته عملکرد خوبی در هوادار داشــت .با حضور رافائل سیلوا ،عارف
غالمی ،یزدانی ،مرادمند و حتی روزبه چشمی ،طبیعتا فرصتی به حسینی
نمیرسید و ساپینتو هم در نهایت حسینی را در لیست خروجی قرار داد.
حسینی از اقدام مسئوالن باشگاه و ســاپینتو ناراحت است ،او که در این
چند روز شایعه مصدومیتش هم مطرح بوده میگوید« :من غیرفوتبالی
بیرون آمدم و از جای دیگر صحبتهایی شد تا از لیست خارج شوم .دیگر
نمیخواهم بیشتر از این صحبت کنم و در زمان مناسب حرف میزنم .من
هیچ مصدومیتی ندارم و با دالیل فنی از تیم کنار گذاشته نشدم3 .هفته
است با استقالل محکم تمرین میکنم و پزشک تیم شاهد است که هیچ
مشــکلی ندارم .واضحتر از ایفمارک وجود ندارد که اگر مصدوم باشید،
مجوز بازی نمیدهند .اینها بهانههای مندرآوردی است».
حسینی تأکید میکند« :باشگاه استقالل باید با من توافق کند و ضرر و
زیان این تصمیم را بدهد .من بهخاطر استقالل پیشنهادهای سپاهان،
تراکتور ،مس رفسنجان و ...را رد کردم .تیم هوادار که فصل گذشته در
آن بازی میکردم ،جا ندارد که برگردم .با این تصمیم باشگاه استقالل
چه کار باید بکنم؟ مگر میشــود باشــگاه بزرگی مثل استقالل چنین
کاری کند؟»
آمانونف هم جدا میشود؟

در مورد آمانوف تصور میشــد که این بازیکن میتواند در فهرســت زیر
25ســال آبیها قرار گیرد اما رئیس کمیته نقل و انتقاالت سازمان لیگ
آب پاکی را روی دست اســتقالل ریخت و اعالم کرد بازیکن ازبکستانی
در فهرست بزرگساالن تیم قرار میگیرد .از ســوی دیگر ،آمانوف یکی از
ســهمیههای بازیکن خارجی تیم را پر کرده و بهنظر میرسد که ساپینتو
نیز اعتقاد چندانی به این بازیکن ندارد چرا که او حتی در فهرست استقالل
برای بازی با سپاهان حضور نداشــت .تمام این مسائل دست بهدست هم
داده تا آمانوف در آستانه جدایی قرار بگیرد .این احتمال هم وجود دارد که
در روزهای آینده یکی دو بازیکن دیگر هم از استقالل کنار گذاشته شوند.

چندی پیش بود که حضور رضا درویش در یک برنامه
تلویزیونی و افشــای رقم قرارداد یحیی گلمحمدی
از سوی او حسابی خبرســاز شد .در آن برنامه مجری
بحث را به سمت دریافتی سرمربی پرسپولیس کشاند
و گفت« :شنیده میشــود گلمحمدی بابت 2فصل
40میلیارد تومان دســتمزد میگیرد ».درویش هم
موضوع را تأیید کرد و گفــت« :قرارداد یحیی تقریبا
همینقدرهاست ».پس از این برنامه س روصدای زیادی
در فضای مجازی بهوجود آمد و خیلیها از رقم قرارداد
باالی یحیی انتقاد کردند؛ یک طرف استقاللیهایی
بودند که طبیعتا نمیخواستند این سوژه را برای تحت
فشار قراردادن تیم حریف از دست بدهند و یک طرف
دیگر برخی از پرسپولیســیهایی که بــرای آنها هم
پرداخت40میلیاردبهسرمربیتیمشانبسیارعجیبو
غیرقابلهضمبهنظرمیرسید.نهایتاکارکشیدبهجایی
کهچند ساعتبعد سایتباشگاه تکذیبیه منتشروادعا
کرد دستمزد 40میلیاردی مربوط به 3فصل است .به
این ترتیب فضا کمی به سود یحیی تعدیل شد .حاال اما
افشای قراردادها برای فصل جدید ،دوباره موضوع را تا
حدی پیچیده کرده است.
با توجه به الزام سازمان خصوصیسازی ،سرخابیها
لیستی هرچند ناقص از ارقام قراردادهای خود را منتشر
کردند که همان هم حاوی نکات جالبی است .در این
فهرست ،رقم قرارداد 14عضو کادرفنی پرسپولیس
33میلیارد و 450میلیون تومان عنوان شــده است.
این البته غیر از دستیاران خارجی یحیی گلمحمدی
است که685هزار دالر دیگر برای باشگاه آب میخورد.
هماکنون پرســش اینجاســت که آن 33میلیارد و
خردهای به چه شــکل بین اعضای ایرانی کادرفنی
تقسیم شده اســت؟ از خود یحیی که بگذریم ،بین
آن 13نفر دیگر فقط کریم باقری و جالل حســینی
سرشناس هســتند و بقیه نفرات را مثال آنالیزورها یا
افرادی از این دست تشــکیل میدهند؛ کسانی که
انتظار نمیرود دســتمزد آنچنانی بگیرند .اگر فرض
کنیم مجموع رقم قرارداد کریم و جالل در کنار این
نفرات چیزی حدود 13میلیارد تومان باشد ،بنابراین
میتوان تصور کرد20میلیارد تومان باقیمانده دستمزد
یک فصل خود گلمحمدی اســت و همــان روایت
40میلیارد برای 2سال درست بوده .در غیر این صورت
کفهدستمزدسایراعضایکادرفنیسنگینخواهدشد
که در این شرایط بهنظر میرسد باشگاه به بعضی از آنها
بیش از حد پول میدهد .مثال انتظار دارید آنالیزور دوم
یا سوم بابت یک فصل چقدر پول بگیرد؟

چهره روز

شیری در مقابل
کهکشان
چهره ویژه بازی فردا ،قربانی بزرگ
تقابل پارسال است
دیدار این هفته پرســپولیس و فوالد جذابیتهای
بسیار زیادی دارد .تیم خوزســتانی وریا غفوری و
اشــکان دژاگه را در اختیار دارد که رویارویی آنها
با سرخپوشــان حتما جالب توجه اســت .احسان
پهلوان و سعید آقایی هم  2بازیکنی بودند که همین
تابستان از پرسپولیس به فوالد رفتند و در یک جناح
بازی میکنند؛ پرسپولیس بدش نمیآمد پهلوان
را نگه دارد ،اما ســعید آقایی را رسما نخواستند و
او هــم از انگیزه باالیی برای دیدار با تیم ســابقش
برخوردار اســت .روی نیمکت هم جــواد نکونام و
مهدی هاشمینســب را داریم که به هــر حال با
استقالل نســبت دارند و تقابلشان با پرسپولیس
میتواند تماشایی باشد .چهره ویژه بازی جمعه اما
هیچکدام از اینها نیســتند .او مهدی شیری است؛
مدافعی که بعد از اشتباهات منجر به اخراجش در
همین بازی پرسپولیس و فوالد در قالب سوپرجام
فصل گذشته از سوی یحیی گلمحمدی در فهرست
مازاد قــرار گرفت و به جمع سرخپوشــان اهوازی
پیوست .برخالف پرسپولیس که شیری نمایشهای
بحثبرانگیزی داشــت ،او در فوالد تبدیل به مهره
مؤثرتری شده و حتی جذب ســتارهای مثل وریا
غفوری هم موقعیت این بازیکن را در پســت دفاع
راست به خطر نینداخته اســت .شیری هفته اول
در مقابل نفت آبادان هم جــزو خوبهای تیمش
بود و حاال نخستین تقابل او با پرسپولیسیها بعد از
اخراجش از این تیم میتواند یک دوئل جذاب باشد.
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Kylian
Mbappe
امباپه پشیمان است

کیلیان امباپه به طرز آشــکاری ناراحت است .در بازی با مونپلیه
یک پنالتی از دست داد و سر پنالتی دوم نیمار به او اجازه نداد پشت
توپ بایستد .او در یک صحنه هم وقتی ویتینیا ،بازیکن تازهوارد تیم
بهجای اینکه به او پاس بدهد توپ را به مسی داد ،شاکی شد و یک
گوشه ایستاد .در زمان اســتراحت برای نوشیدن آب هم به سمت
همتیمیهایش و ســرمربی تیم نرفت و وسط زمین منتظر ماند تا
بقیه برگردند .هیچکس تکذیب نمیکند که امباپه ناراحت اســت
اما منابع نزدیک به باشگاه مدعیاند ناراحتی او نه از نیمار و مسی
و شــرایط تیم بلکه بهخاطر جدایی احتمالی پدر و مادرش است.

مادر امباپه در واکنش به شرایط و اتفاقات اخیر گفته مسائل داخل
باشــگاه باید در داخل حل شــود .اکیپ ،چاپ فرانسه هم نوشته:
«سران باشگاه از نیمار و امباپه خواستهاند مشکل خود را در رختکن
حل کنند نه درمقابل رسانهها ».از طرفی ،شنیده شده بود سرخیو
راموس قصد دارد این دو ستاره را با هم آشتی دهد .گالتیه پس از
افتضاحات پنالتیهای بازی قبلی تصمیم تازهای گرفته و رسما به
بازیکنان اعالم کرده که امباپه پنالتیزن اول اســت و نیمار دوم .با
همه اینها اخباری هم از مادرید به گوش میرسد که ممکن است
آینده این بازیکــن را تحتتأثیر قرار دهد .انــگار فلورنتینو پرس،

رئیس باشــگاه رئال مادرید با ستاره فرانســوی در تماس بوده و
فهمیده که او از کرده خودش و نرفتن به رئال مادرید پشیمان است.
بعد بازی با آلمریا ،فلورنتینو پرس برای امضادادن پیش هواداران
رفته بود و یکی از آنها به او گفت« :فلورنتینو ،با امباپه قرارداد نبند»
که رئیس رئال مادرید در پاسخ گفت« :او واقعا پشیمان است ».شاید
برای همین است که رئیس باشگاه اسپانیایی پس از ناکامی سهباره
در جذب امباپه هنوز بازیکنی در پســت هجومی خریداری نکرده
است .آیا امباپه میتواند باشــگاه فرانسوی را متقاعد کند در فصل
آینده از خیرش بگذرند؟ آیا هواداران رئال او را خواهند بخشید؟

منچستر

ماسک
روی منچستر!
آنها شوخیشوخی توییت میزنند؛ سهام
باشگاه جدیجدی باال میرود

رئالیترمیشود

با خرید احتمالی کاسمیرو و آسنسیو ،تعداد
رئالیهای منیونایتد به 4نفر خواهد رسید
روزی نیست که خبری یا شایعهای درباره کریستیانو رونالدو
منتشر نشــود .منابع خبری انگلیسی که همگی غیرموثق و
فضایی هستند ،ادعا کردهاند باشگاه منچستریونایتد قصد
دارد بهخاطر رفتار این بازیکن در هفتههای اخیر و اثر مخربی
که این رویه بر بازیکنان و تیم میگذارد ،او را کنار بگذارند .این
همان چیزی اســت که رونالدو و مدیر برنامههایش از انتهای
فصل گذشته آرزو داشتند .اما خود رونالدو در کامنتی که زیر
پست یکی از صفحههای هواداریاش گذاشت ،بیشتر اخبار را
تکذیب کرد و وعده داد بهزودی درباره اتفاقات اخیر کنفرانسی
مطبوعاتی برگزار میکند و به شائبهها پاسخ میدهد.
کنفرانس رونالدو
کامنت رونالدو اینچنین بود« :آنها وقتــی چند هفته دیگر (با من)
مصاحبه میکنند ،پی به حقیقت میبرند .رسانهها دروغ میگویند.
من یک دفترچه یادداشت دارم و در چند ماه گذشته از 100خبری که
نُتبرداری کردهام ،تنها 5مورد درست بوده است .تصور کنید اوضاع
چطور است .به این نکته توجه داشته باشید».
اسکایاسپورتس که هوادار مسی اســت و معموال علیه رونالدو خبر
میزند ،در توییتی ادعا کرد« :باشــگاه منچستریونایتد ممکن است
قرارداد رونالدوی 37ساله را فسخ کند ».اسکای دقایقی بعد این توییت
را حذف کرد .رونالدو در نزدیکی 38سالگی یک فصل دیگر قرارداد
دارد .او هفتهای 515هزار پوند حقوق میگیرد که میشود سالی بیش
از 26میلیون پوند .اما گفته شده اگر بخواهد به تیمی در لیگ قهرمانان
بپیوندد ،حاضر است تخفیف قابلمالحظهای در حقوقش بدهد.
سیمئونه خواهان کریستیانو
درباره احتمال پیوســتنش به اتلتیکو مادرید که دوباره داغ شــده،
ادو آگیره در برنامه تلویزیونی «چیرینگیتو دخوگونس» اســپانیا،
به 2مجری دیگر برنامه که دربــاره غیرمحتملبودن انتقال رونالدو
به اتلتیکومادرید صحبت میکردند ،گفت« :این سیمئونه بود که با
کریستیانو رونالدو تماس گرفت ،نه برعکس .هر شخصی چیزی غیر
از این بگوید ،دروغ اســت ».طبق ادعای آگیره ،سرمربی آرژانتینی
اتلتیکومادرید نه یکبار بلکه 2بار با رونالدو تماس گرفته که او را به
مادرید ببرد.
جلسه کاپیتانها با مدیران
از طرفی خبر رسیده که این بازیکن در کنار 4همتیمیاش که نامشان
فاش نشده ،در یک نشســت بحران با اعضای هیأتمدیره خواهان
تالش بیشتر باشــگاه برای خرید بازیکنان ســطح باال شدهاند .آنها
توضیح دادهاند که با این ترکیب نمیشود به جایی رسید و حتی کسب
سهمیه لیگ اروپا هم در دسترس نخواهد بود .میرر حدس زده که نام
بازیکنانی که به همراه رونالدو نزد مدیران رفتهاند به این شرح است؛
هری مگوایر ،مارکوس رشفورد ،لوک شاو و برونو فرناندز که بهنوعی
بزرگترهای تیم محسوب میشوند و کاپیتانهای تیم هستند .تنها
داوید دخهآ که کاپیتان دوم است ،در این جلسه حضور نداشته است.
یونایتد در تابستان امسال 5بازیکنش را از دست داده و تنها 3بازیکن به
نام تایرل ماالسیا ،لیساندرو مارتینس و کریستین اریکسن را به خدمت
گرفته و این در حالی است که رالف رانگنیک ،سرمربی موقت فصل
پیش منچستر گفته بود این تیم حداقل به 10بازیکن جدید نیاز دارد.

یک
خریدعجوالنه

ایکاردی
گزینه ارزان

باشگاه او را نمیخواهد

تنهاخ عالقهای بــه ونبیســاکا ندارد و
یکدقیقه هم به او بازی نمیدهد .در پست دفاع
راســت تنها یک بازیکن دیگر حضور دارد به نام
دالو .حاال خبر رسیده که منچستر در یک اقدام
ضرباالجلی با باشگاه بارســلونا بر سر خرید
سرجینیو دســت به توافق رسیده است.
این انتقال بــهزودی با رقم 20میلیون
یــورو نهایی میشــود.

پاریسنژرمن یکسری بازیکنش را به حراج
گذاشته .ادریسا گاناگی و ارهرا به تیمهای سابق
خود میروند؛ یعنی به اورتــون و اتلتیک بیلبائو.
دیماریا به یوونتوس رفته ،پاردس هم احتماال همین
مسیر را طی میکند و ایکاردی هم باید جدا شود.
چه احتمالی بهتر از اینکه باشگاه فرانسوی از
فروش این بازیکن به منچستریونایتد
پولی هم بهدست آورد؟!
نقلوانتقاالت تابستانی اقدام به خرید هالر از آژاکس کرد اما این بازیکن
بالفاصله پس از ملحقشدن به تیم متوجه شد سرطاندارد و تن به
ک گلزن تضمینی را در خط حمله
جراحی داد .حاال باشگاه آلمانی ی 
میخواهد و نام رونالدو برای همین مطرح شده است .اما نشریه رکورد
چاپ پرتغال اعالم کرد که رونالدو به دورتموند و اسپورتینگ نمیرود.
گزینههای خرید
فرنکی دییونگ از بارسلونا ،ماتیوس کونیا از اتلتیکومادرید ،آدرین
رابیو از یوونتوس ،پیر امریک اوبامیانگ از بارسلونا و مائورو ایکاردی
از پاریسنژرمن بازیکنانی هستند که باشگاه منچستری امیدوار به
خرید آنهاســت .اما نامهای دیگری هم مطرح شدهاند؛ ژائو فلیکس،
کاسمیرو ،کایسدو و...
ژائو فلیکس
عصر دیروز نمایندگان منچستر در مادرید حضور داشتند .گفته شده
آنها با افرادی از نزدیکان ژائو فلیکس در مادرید و همچنین افراد مرتبط
با کاســمیرو دیدار کردهاند و یونایتد قصد خود را برای جذب ایندو
به صراحت اعالم کرده اســت .اتلتیکو مادرید قاطعانه اعالم کرد که
نمیخواهد ستاره پرتغالی خود را بفروشد.

پیشبینی جدایی

درخواست باالی ربیو

گراهام بیلی ،خبرنگار ورزشی انگلیســی گفته که فکر نمیکند در
اول سپتامبر (بازی مقابل لستر) کریستیانو رونالدو بازیکن منچستر
باشد .فعال نام 2باشگاه مطرح است؛ اولی اسپورتینگ لیسبون که تیم
دوران نوجوانی رونالدو بود و دومی بورسیا دورتموند که هر دو در لیگ
قهرمانان اروپا حضور دارند .دورتموند که هالند را از دســت داده ،در

باشگاه منچستریونایتد که حقوق درخواستی آدرین ربیو را بسیار باال
ارزیابی کرده ،اکنون برای پست هافبک میانی بهدنبال جذب کاسمیرو
است .گزینه بعدی یونایتد مویزس کایسدو است که در جریان برتری
 2بر یک برایتون بر یونایتد ،توجــه تنهاخ را بهخود جلب کرد .مادر
رابیو که مدیر برنامههای این بازیکن است ،از منچستر خواسته بود که
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پسرش دستمزدی بیشتر از برونو فرناندز یعنی باالی ۲۴۰هزار پوند
در هفته حقوق بگیرد که سران با آن مخالفت کردند .اگر مادر آدرین
تخفیف ندهد ،این انتقال منتفی است.
کاسمیرو و آسنسیو در دسترس
منچستریونایتد عالقه شدیدی به کاسمیرو و یک بازیکن دیگر دارد
که نامش فاش نشده ،اما بهنظر میرسد آسنسیو باشد .رئالمادرید
بدش نمیآید مثل پارســال که واران را با قیمت گزافی به منچستر
فروخت ،کاسمیرو را هم بفروشد .شــنیده شده که باشگاه انگلیسی
برای این انتقال 60میلیون یورو هزینه میکند اما رئال 70میلیون یورو
میخواهد و معتقد است این رقم برای بازیکنی 30ساله خوب است.
از طرفی ،شوامنی بهتازگی با مبلغ 80میلیون یورو خریداری شده تا
بهتدریج جای کاسمیرو را بگیرد .کروس ،مودریچ ،کاماوینگا و حتی
بالنکو که در آستانه انتقال قرضی به تیمی دیگر است ،توانایی بازی در
پست هافبک دفاعی را دارند .همچنین داوید آالبا در بایرنمونیخ در
این پست بازی کرده بود .برخی خبرنگاران هم گفتهاند ممکن است
انتشار این اخبار از سوی مدیر برنامههای کاسمیرو باشد تا از این طریق
قدرت چانهزنیاش را در مذاکرات بر سر تمدید قرارداد با رئال مادرید
باال ببرد .کاسمیرو و آسنســیو هر دو میدانند که درصورت رفتن به
اولدترافورد حقوقشان بهطرز چشمگیری افزایش مییابد و حداقل
سالی 12میلیون پوند درآمد کسب میکنند.
گزینه لیگ برتری
یک گزینه لیگ برتری هم برای پست هافبک دفاعی که ضعف زیادی
در ترکیب منچستر در این پست دیده میشود ،وجود دارد .کایسدو
بازیکنی است که هفته گذشته در ترکیب برایتون مقابل منیونایتد

به میدان رفت و عملکردی درخشان داشت .خانواده موزس
کایسدو همگی طرفدار منچســتریونایتد هستند و این
احســاس وجود دارد که شخص او برای پیوستن به
یونایتد مشکلی ندارد .افراد نزدیک او معتقدند
این بازیکن از آخرین باری که به یونایتد در
۱۸ماه پیش لینک شده از لحاظ فیزیکی
پیشرفت کرده است .هنوز پیشنهادی
برای او ارسال نشده است.
همکاری حکیم و تنهاخ
حکیم زیاش زیرنظر اریک تنهاخ در
آژاکس چهره شد .او یک سال دیرتر از
دلیخت و دییونگ از آن تیم درخشان
جدا شد و به چلســی رفت .حاال توخل
به او بازی نمیدهد .بازیکن مراکشــی
که بهخاطر مشــکل و درگیری با وحید
خلیلوجیچ ،سرمربی تیم ملی مراکش از
اردوها خط خورده و جام جهانی را از دست
داده بود ،حاال با اخراج ســرمربی تیم ملی
امیدوار اســت در جام جهانی قطر حضور
داشته باشد اما پیش از آن نیاز دارد به تیمی
برود تا بتواند بازی کند .در ترکیب چلسی
جایی برایش وجود ندارد .او مدتها به میالن
لینک شد و نزدیک بود قرضی به این تیم برود.
با خرید احتمالی اوبامیانگ از بارسلونا جای او در
ترکیب چلسی تنگتر هم خواهد شد.

توییت ایالن ماســک ،میلیاردر معروف و پرحاشیه و
صاحب تسال درباره خرید منچستریونایتد سروصدای
زیادی بر پا کرد .این توییت که بعدا از سوی او تکذیب
و شوخی قلمداد شد ،امید منچستریها را ناامید کرد.
هواداران منیونایتد مدتهاســت علیــه گلیزرها که
مالکان آمریکایی این باشــگاه هستند ،شعار
میدهند و خواهان خروج آنها هســتند.
در ابتــدای این فصل هــم تظاهراتی
علیه آنهــا صورت گرفــت و حتی
هواداران تهدیــد کردهاند که در
فاصله 17دقیقه مانــده به پایان
بازی دوشنبهشب مقابل لیورپول،
اولدترافورد را ترک خواهند کرد.
بالفاصله پس از توییت طنز ایالن
ماسک ،سهام منچستریونایتد در
بورس نیویورک 8درصد باال رفت.
ماســک در توییت بعدی توضیح داد
که شوخی کرده و قصد ندارد هیچ باشگاه
فوتبالی را بخرد ،اما تأکیــد کرد که از بچگی
هوادار منچســتر بوده .همین اعالم هواداری باعث
شد ارزش سهام این باشگاه افزایش یابد .این سرمایهدار
آمریکایی که از مادری کانادایی و پدری اهل آفریقای
جنوبی به دنیا آمده ،هر بار توییتی منتشر میکند ،بازار
بورس بههم میریزد .او یکبار با انتشار مطلبی درباره
بیتکوین باعث شد قیمت این رمزارز بهطرزی نجومی
افزایش یابد .او مدتی بعد اعالم کرد بیتکوینهایش را
فروخته و برای همین بیتکوین آن زمان با سر به زمین
خورد .یکبار هم برای خرید توییتر اقدام کرد و وقتی
خبرش را اعالم کرد ،سهام این پلتفرم باال رفت .او مدتی
بعد به این بهانه که بخش زیادی از حسابهای کاربری
در این شــبکه اجتماعی غیرواقعی است ،از خرید آن
صرفنظر کرد و باعث افت ارزش سهام این شرکت شد.
خریدن منچستریونایتد حداقل 2میلیارد پوند هزینه
دارد .برخی منابع و خبرنگاران انگلیسی
ادعــا میکنند کــه گلیزرها
بهخاطر جــو بهوجود آمده
و نتایج بد تیــم در دوران
پس از فرگوسن بهزودی
تســلیم خواهند شــد.
تخمیــن زده شــده که
نهایتا تا 24ماه آینده این
باشــگاه به فروش برسد.
اگر آن موقع ایالن ماسک
خواست باشــگاه محبوب
دوران کودکیاش را بخرد،
احتماال باید با ســرمایهداران
عرب رقابت کند.
تو ییــت
اولیــه ماســک بــه این
شــرح بود« :من در حــال خریدن
منچستریونایتد هم هستم .قابلی ندارد».
او اندکی بعــد در واکنش به ســؤال یکی
از کاربران توییتر نوشــت« :این شــوخی
قدیمی در توییتر بوده است .من قصد
خرید هیچ تیم ورزشیای را
ندارم».

منچستر
با تنهاخ هــم میبازد .این
تیم هر دو بازی هفته اول و دوم خود را
واگذار کرده .در کل دوران 21ساله حضور
فرگوسن روی نیمکت مربیگرییونایتد این
تیم 12بار با 4گل یا بیشــتر باخت اما در
دوران پسافرگوســن همه جانشینان
او 13بــار بــا ایــن نتیجه
باختند.
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قهرمانی بیدردسر
آزادکاران جوان
با یک طال و 3برنز در 5وزن اول و 3فینالیست در 5وزن
دوم ،تیم ایران قهرمان کشتی آزاد جوانان جهان شد
مسابقات قهرمانی جوانان جهان در رشته کشتی آزاد با قهرمانی زودهنگام
شاگردان محسن کاوه همراه بود .با اینکه در روز اول کشتیگیران ایران تنها
در یک وزن فینالیست شدند ،ولی در روز دوم با نمایشی خیرهکننده در 3وزن
به دیدار نهایی رسیدند.
شروع بد

روز نخست مسابقات جهانی کشتی آزاد با اتفاقات متعدد و البته ناخوشایند برای
جوانان کشتی ایران همراه بود .شکست محمدرضا آذرپیرا درحالیکه یکی از امیدهای
اصلی کســب مدال طال به شمار میرفت و شکست 3کشــتیگیر ایران در مقابل
آمریکاییها سبب شد تا بسیاری تصور کنند عنوان قهرمانی برای تیم ایران از دست
رفته است .اما در روز دوم رقابتها کشتیگیران ایرانی نمایش فوقالعادهای داشتند.
تنها نماینده 5وزن اول ایران که به فینال رسیده بود ،مدال طال گرفت و 3کشتیگیر
دیگرمان به مدال برنز رسیدند .نمایندگان 5وزن دوم هم در دیدارهای رودررو مقابل
کشتیگیران آمریکا پیروز شدند تا تیم ایران برای کسب عنوان قهرمانی تیمی در
شرایط بهتری نسبت به حریف خودش قرار گیرد.
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تهای جهانی بود که در فینال با یک
سبحان یاری نخســتین طالیی ایران در رقاب 
کشتی حسابشــده با نتیجه  5بر صفر حریف ارمنستانی خودش را شکست داد و
بهعنوان قهرمانی وزن79کیلوگرم رسید .احمد محمدنژاد جوان در وزن57کیلوگرم،
حسین محمدآقایی در وزن 70کیلوگرم و امیرعلی آذرپیرا در وزن 97کیلوگرم نیز
3کشتیگیری بودند که روی سکوی سوم جهان ایستادند .کادر فنی عالوه بر طالی
آذرپیرا حساب ویژهای روی کسب مدال طالی احمد محمدنژاد جوان باز کرده بود
که این اتفاق رخ نداد .آذرپیرا قهرمانی امیدهای جهان را داشــت و احمد جوان هم
قهرمان جام تختی بود که تا یکقدمی ملیپوششدن در رده سنی بزرگساالن هم
پیش رفت ولی در آخرین مرحله انتخابی موفق نبود و در نهایت ملیپوش تیم ملی
جوانان در وزن اول شد.

بعــد از مدال نقــره علی پاکدامــن ،برنــز اعظم بختی
باارزشترین مدالی بود که شمشیربازی ایران در مسابقات
انفرادی بازیهای کشــورهای اســامی گرفت .بختی
که در اسلحه اپه مســابقه میدهد ،همین یک ماه پیش
شگفتیساز شد .در مسابقات قهرمانی جهان که در مصر
برگزار میشد ،بختی نخستین زن شمشیربازی بود که
به جمع 64نفــر اول جهان صعود کرد ولــی برای رفتن
به جمع 32نفر ناکام ماند چرا که  8-15به شمشــیرباز
کرهای باخت .با این ســابقه گرفتن مــدال در بازیهای
کشورهای اسالمی توقع زیادی نبود .او سهشنبهشب این
کار را انجام داد و نخســتین زنی شد که در اپه زنان برای
شمشــیربازی ایران مدال میگیرد .بختی با 3پیروزی و
2شکست به جدول اصلی مسابقات رســید ،در مرحله
یکشانزدهم نهایی استراحت داشت ،در یکهشتم نهایی
12-15گوکچه گوناک از ترکیه را بــرد و در یکچهارم
نهایی هم 13-15صوفیا نیکوال از قزاقســتان را از پیش
رو برداشت .این پیروزی مدال برنز بختی را قطعی کرد.
تالش بختی این بود که مدالی خوشرنگتر از برنز بگیرد
و برای رفتن به فینال باید آلینا ارتوک دیگر نماینده ترکیه
را شکست میداد ولی  13بر  11مسابقه را باخت و به همان
برنز قناعت کرد.اعظم بختی دیروز در مسابقات تیمی هم
بازی کرد و با همتیمیهایش یکبار دیگر روی سکو رفت.

پایان خوش

آرمین حبیبزاده در وزن 61کیلوگرم ،امیرحســین فیروزپور در وزن 92کیلوگرم
و امیررضا معصومی در وزن 125کیلوگرم 3کشــتیگیر ایران بودند که در روز دوم
رقابتهای جهانی به فینال رسیدند .آرمین حبیبزاده کشتیهای بینقصی گرفت و
نخستین فینالیست ایران در5وزن دوم بود .امیرحسین فیروزپور شرایطی شبیه احمد
محمدنژاد جوان داشت ،او هم تا مرحله نهایی انتخابی تیم ملی بزرگساالن پیش رفت
و با سد محکمی به نام کامران قاسمپور مواجه شد .بنابراین به دوبنده تیم ملی در وزن
92کیلوگرم نرسید و به تیم ملی جوانان بازگشت .فیروزپور با کالس باالی کشتیاش
بهراحتی تا فینال مســابقات جهانی جوانان پیش رفت .در دسته فوقسنگین هم
امیررضا معصومی کهنخستینبار است در تیم جوانانحضور دارد ،در حالی به فینال
مسابقات رسید که سال گذشته قهرمان نوجوانان جهان شده بود .او در انتخابی تیم
ملی بزرگساالن موفق شد یداهلل محبی را شکست دهد و تنها در مقابل امیرحسین
زارع شکست خورد .معصومی در نیمهنهایی با حساب 11بر يك کشتیگیر آمریکایی
را شکست داد و به فینال رسید .با فینالیستشدن معصومی در وزن 125کیلوگرم
قهرمانی ایران در رقاب 
تهای جهانی صوفیه بلغارســتان در رده جوانان قطعی شد.
محمدرضا شاکری در 65کیلوگرم و عرفان الهی در 74کیلوگرم 2کشتیگیر ایران
بودند که از دور مسابقات حذف شدند.
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سختترین حریف هم بازیکن ترکیه در
نیمهنهاییبود.

ترکیه بازیکنان خیلی خوبی دارد .قزاقستان ،قرقیزستان
و ازبکستان هم همینطور .ترکیه که در اروپا بازی میکند
و تیمهــای دیگر هم که از بهترینهای آســیا هســتند.
سختترین حریف هم در دور اول حذفی بود .گوناک نفر اول
ترکیه بود و شکست دادنش خیلی کار سختی بود .نفرات
دیگر هم سطحشان خیلی باال بود .بازیکن قزاقستان نیکوال
نفر اول کشورش است و رنک 2این مسابقات را داشت .در
نیمهنهایی هم که بازیکن ترکیه خیلی قدر بود.

باختید.

گفتهاید که بهخاطر قدرت بدنی باال به او

7

8 6

4

8

4

2

7

6
4
3
7
2
5
8
9
1

2
5
7
9
1
8
6
4
3

9
1
8
6
4
3
7
2
5

6

5
7
2
1
8
9
4
3
6

7

ساده

بعد از حذف تیمی فلوره ،شمشیربازی ایران دیروز 3فینال را تجربه
کرد و 3مدال دیگر گرفت .تیم سابر مردان با ترکیب محمد فتوحی،
محمد رهبری و نیما زاهدی با پیــروزی مقابل مالی راهی فینال
شد .آنها چون در انفرادی به 2مدال رسیده بودند ،مستقیم راهی
نیمهنهایی شده بودند .تیم سابر دیشب در فینال مقابل ترکیه بازی
داشت .تیم اپه زنان هم با ترکیب اعظم بختی ،مهسا پوررحمتی
و پریا ماهرخ فینالیست شــد .آنها با پیروزی مقابل عربستان به
نیمهنهایی رسیدند ،ســنگال را  45بر  23شکست دادند و مدال
نقرهشان را قطعی کردند .زنان در فینال با برنده ترکیه و ازبکستان
بازی داشتند.
تیم اپه مــردان ایران؛ محمــد رضایی ،محمــد رضاییطادی و
محمدرضا وثوقی 45بر 41قرقیزستان را شکست دادند و فینالیست
شدند .آنها هم در فینال با ترکیه بازی داشتند.

کم نیست؟

کم است ،برای اینکه شمشیرباز بتواند آمادگی بدنیاش
را حفظ کند مدام باید در اردو و مســابقه باشد .ما در اردو
هستیم ولی بیشتر مسابقه میخواهیم.
حسی دارد؟

گرفتن نخستین مدال آن هم در اپه چه

وقتی دیدم سطح مسابقه باالست ،نمیتوانستم پیشبینی
کنم که میتوانم مدال بگیرم یا نه .اما گرفتن نخستین مدال
در بزرگساالن خیلی دلنشین بود و بهیادماندنی است.

 -1کوچکتریــن ســیاره
مـــــنظومه شــــمسی-
عمده و اساسی
 -2رخــــــساره -نوعــی
خــــرما با پوست ضخیم-
کلیسای تاریخی پاریس
 -3گاو شــخمزن -روش-
نوعی موتور درونسوز
 -4خـجســــتگی -نوعی
اســبا ببازی -رودی در
شمال ایتالیا
 -5قــرار دادن -از بابهای
ثالثی مزید -دعای زیر لب
 -6برنج نیم پخته -درویش-
الهی
 -7ســمــــــت و ســو -
مجموعه داســتانی نوشته
جــــمال مــــیرصادقی-
پـروازکننده
 -8نوعی بارانی -دســتگاه
پخش همراه -پیشکش
 -9شــاعر اصفهانی -راوی
شهید روایــــت فـــــتح-
سخن زیر لب از روی خشم
 -10نمایشــنامه تــراژدی
شکسپیر -شماتت -نیکو
 -11خداحافظــی بیگانه-
تئوری -از نامهای خداوند
-12ازمطهرات-آوازآهنگین-
نوعیسیبزمینی

 -13استخوان دیواره قفسه
سینه -گالبی -غریبه نیست
 ... -14فــــوق ایــدیهم-
خمیده و کمانی -اشاره به دور
 -15معادل فارسی رفراندوم-
مــرکورکروم

عمودی:
 -1از بانوان شاعر ایرانی و
پیشگام در شعر کودک
 -2درخت انجیــر معابد-
گریزان -درخشان
 -3وقت -دستآموز -تله
 -4افزایــش -اهــرم زیر
پایی -مسجد کوفه
 -5تعجب زنانه -دارای نقش
و نگار -پودر دستگاه پرینتر-
گـونه
-6مخفی-مقتلابنطاووس-
جلوههای ظاهری از هر چیز
 -7بــــدون کــــمک-
جایگاه مرشد در گود زورخانه
 -8از ملزومــات حفاری-
از خـــودگــذشـــتگی-
شـاعر معیری
 -9حــــالتی مــخصوص
زن آبــــستن -نخستین
گنجینه تخصصی و دائمی
سکه و اسکناس در ایران
 -10چشــمه -پــژواک-
بهشت ارم را بنا نهاد

 -11پیــش درآمــد آشــغال-
بیاعتنا به قیدوبندها -عالمت-
نوعی حلوا
 -12بیحیا -زیرک و باهوش-
تحفهها
 -13دســــتی -کار بــــلد-
از ضمایر مشترک فارسی
 -14زن بـــــهرامگــــــور-
درشت و بدقواره -نی باریک
 -15نمایشــنامهای نوشــته
مرحوم اکبر رادی
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شما چطور؟

ما قبل از این بازیها در مسابقات قهرمانی جهان شرکت
کرده بودیم و یــک اردوی تدارکاتی هــم در آذربایجان
داشــتیم .همین 2برنامه کمک کرد تا بتوانم این مدال را
بگیرم.

3مدال تیمی
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سخت

قبل از اینکه مسابقات شروع شود ،فکر میکردم مقام آوردن
در این بازیها خیلی راحت است ولی سطح مسابقات خیلی
باال بود .باید تالش زیادی میکردی تا به جمع 4نفر پایانی
برسی.
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با عملکردی که در مســابقات قهرمانی
جهان داشــتید ،پیشبینی میکردیــد که به مدال
بازیهای کشورهای اسالمی برسید؟

اعداد  1تا  9را طوري در خانههاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها ،ستونها و مربعهاي كوچك  3در  3يكبار
ديده شود .پاسخها در ادامه آمده است.
6
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9
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9
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ساده

او قبل از بازی فینال صحبت کوتاهی با همشهری داشت.

بله خیلی قدرت بدنی باالیی داشــت .تقریبا بازی نزدیک
بود ولی متأسفانه او بهخاطر قدرت بدنی باالیی که داشت،
توانست من را شکست بدهد .البته امکانات ما با ترکیه قابل
مقایسه نیست .آنها مدام در اردو هستند ،بازیهای تدارکاتی
انجام میدهند و با اروپاییها بازی میکنند.

فضلاهلل باقرزاده که بعد از دوره 4ساله ریاستش بهعنوان سرپرست
در فدراســیون به کارش ادامه میدهد ،قبل از شــروع مسابقات
پیشبینی کرده بود که شمشیربازان ایران چند مدال و حتی طال
میگیرند« :در مسابقات اپه به کســب مدال امیدوار هستیم و در
مسابقات سابر مردان ،حتما مدالهای طال و برنز خواهیم داشت».
این پیشبینی او شاید بهخاطر 2مدال طالی دوره قبل بود .در سابر
ایران به یک نقره و یک برنز رسید .علی پاکدامن در فینال سابر 15
بر  14مقابل گلدریم ترکیهای شکست خورد و به طال نرسید .در
این اسلحه محمد رهبری هم مدال برنز گرفت تا شمشيربازی در
انفرادی طالیی نداشته باشد.
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بدرود با برادر شهيدم
در پهلوانان نمیمیرند

فیبر نوری همچنان
در تاریکی

وزیر ارتباطات اعالم کرده که در سطح دولت
درباره پروژه فیبر نوری مشکلی وجود ندارد

کتیبهای که تاریخی نبود

قدمت کتیبه موجود به سال 1329و زمان احداث پل
آلوسگرد بر فراز رودخانه میرسد و خبر وجود کتیبه
باستانی در توالت ،کذب محض است

نگاهی به تاریخچه و کارنامه تئاتر بانوان
در 4دهه اخیر در گفت وگو با اعظم بروجردی
23

22

عددبازی

خبر

24

63

نفر

از ابتدای امسال به
تب کریمه کنگو مبتال
شدند که از این تعداد
5نفر جانشان را از
دست دادند .براساس
اعالم وزارت بهداشت،
بیشترین آمار مبتالیان به
تب کریمه کنگو در افرادی
است که مشاغل مرتبط
با دام دارند؛ یعنی کادر
دامپزشکی ،دامپروران،
افراد شاغل در دامداری
و کارکنان کشتارگاهها.
بیشتر استانها مواردی
از ابتال به تب کریمه
کنگو را گزارش کردهاند،
اما بیشترین موارد ابتال
در استان کرمان بود که
بخش عمده مبتالیان در
تماس با دام آلوده بودند.
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معاون توانبخشی سازمان بهزیستی :شیوهنامه جدید برای اداره مراکز نگهداری معلوالن در دست تهیه است

گزارش

مرضیه موسوی
روزنامهنگار

تصاویری کــه در هفتههای گذشــته از برخی
مراکز نگهداری از معلوالن منتشــر شد ،نگرانی
خانوادههای این افراد را دوچندان کرده اســت.
تعدادی از مدیــران انجمنهای حمایتی و فعال
در حوزه افراد معلول ،از افزایش مراجعه والدین
افراد به انجمنهای معلوالن و این ابراز نگرانیها
خبر میدهند .کتکزدن ،بســتن دست و پای
مددجو به تخت ،رسیدگی نکردن بهموقع به وضع
بهداشــت فردی آنها ،غذای کم یا نامناسب و...
برخی از مصادیق این بدرفتاریهاست .معاون امور
توانبخشی سازمان بهزیستی کشور از برخوردهای
قانونی با مراکز خاطی خبر میدهد؛ مجازاتهایی
که بســته به شکایتهای ثبتشــده از دریافت
تذکر تا تعطیلی کامل مرکز و باطلشدن مجوز
را شامل میشود.
«محمد کاظمی» مدیرعامل مؤسسه آموزشی
رعد شــرق تهران در اینبــاره میگویــد« :با
انتشار تصاویری از بدرفتاریها در برخیمراکز
شبانهروزی ،مراجعاتی از طرف برخی خانوادهها
داشتیم که نیاز به مشورت و راهنمایی داشتند.
همین امروز مــادری به دفتر مرکز رعد شــرق
مراجعه کرده بود و از کتکخوردن و بدرفتاری با
فرزند معلولش در مرکز نگهداری شکایت داشت
و گله میکرد .میدانیم که بسیاری از خانوادهها
برخالف میلشــان ،به دالیل مختلف مجبور به
سپردن کودکان به این مراکز هستند .اما دیدن

جگرگوشهشــان در این شــرایط آنها را منقلب
کرده بود .این در حالی است که در این یک مورد،
خانواده حدود 7میلیون تومان بهصورت ماهانه به
مرکز پرداخت و بهزیســتی هم کمکهزینهای،
حدودا 4میلیون تومانی بهعنــوان یارانه به این
مبلغ اضافه میکند».
جای خالی کارشناسان مددکاری

مراکز نگهداری شبانهروزی از افراد دارای معلولیت
توسط ســازمان بهزیســتی به بخش خصوصی
واگذار میشود .بهزیستی بهعنوان متولی ،تنها
نقش نظارتی در این زمینــه دارد و صدور و لغو
مجوز این مراکز را مدیریــت میکند« .کامران
آروان» مدیرعامل جامعه معلوالن ایران میگوید:
«در سالهای گذشته کیفیت خدمات در مراکز
نگهداری و توانبخشی شبانهروزی ویژه معلوالن
به یکی از دغدغههای مهم خانوادههای آنها تبدیل
شده است .در زمینه ارائه خدمات در این مراکز
هم استانداردهای جهانی و هم شرایط بومی هر
منطقــه را باید درنظر گرفت .امــا در کل بیایید
به یک سؤال پاســخ دهیم :ما این مراکز را به چه
کسانی میسپاریم؟ آیا واقعا تمام افرادی که در
مراکز نگهــداری از معلــوالن فعالیت میکنند
از ســامت روانی کافی برخوردار هســتند؟ در
وضعیت امروز که اغلب ما از طرف جامعه و زندگی
تحت فشارهای روانی زیادی هستیم ،فردی که
بهعنوان کارشــناس و مددکار در این مراکز کار
میکند و فشــار ســخت این کار را هم متحمل
میشود ،چقدر از نظر روانی پایش میشود؟» او با
آوردن مثالی ،شرایط موجود در برخی مراکز ایران

را اینگونه توضیح میدهد« :برخیمراکز به جای
اینکه کارشناس و فرد تحصیلکرده و آموزشدیده
در زمینه مــددکاری و توانبخشــی معلوالن را
استخدام کنند ،ســراغ افراد عادی میروند که
هیچ آشــناییای با روشهای تخصصی ندارند.
دلیل هم این اســت که به افــراد غیرمتخصص
میتوانند حقوق کمتری پرداخت کنند .این افراد
هم بهدلیل اینکه هیچ آشناییای با نحوه نگهداری
و مراقبت از معلوالن ندارنــد ،به آنها قرصهای
آرامشبخش میدهند تا اغلب ســاعات روز در
خواب باشــند و آنها را به تخت میبندند .برای
آرامکردن بچههای معلول آنها را کتک میزنند
و اهمیت توجه بهموقع به زمان دریافت داروهای
آنها را درک نمیکنند».
استاندارد جهانی چه میگوید؟

ماجرای استانداردها و فرهنگ درست نگهداری
از افــراد دارای معلولیت شــدید در جامعه ،به
همینجا ختم نمیشود .آروان برای اینکه فاصله
اســتانداردهای بومی ما با دیگــر نقاط جهان را
نشان دهد ،از سیاستها و فرهنگسازیهایی که
در این زمینه انجام شده ،میگوید« :ذهنیتی در
جهان رشد کرده و شکل گرفته که معتقد است از
معلول نباید نگهداری کرد ،بلکه باید از او حمایت
کرد و شرایطی را فراهم آورد که فرد با هر درجه
از معلولیت ،مثل دیگر افــراد در جامعه زندگی
کند .برخی کشــورها با پرداخــت هزینههایی
به خانوادهها این شــرایط را فراهــم میکنند و
برخی دیگر ،شــبهخانوادههایی را برای زندگی
معلوالن ایجــاد میکنند .اما این نــگاه که افراد

نقشه شیوع آبله میمونی در جهان

دارای معلولیت در آسایشگاهها نگهداری شوند،
منسوخ شده است .بسیاری از این افراد با وجود
محدودیتهای حرکتی و یادگیری ،تواناییهای
زیادی دارند ،اما با نگهداری از این افراد در محیط
دور از اجتماع ،تواناییهای او را میگیرند».پایش
سالمت روانی افراد شاغل در مراکز نگهداری از
معلوالن ،یکی از مهمترین موضوعاتی است که او
بهعنوان راهکاری برای جلوگیری از اتفاقات تلخ
برای معلوالن ساکن آسایشگاهها مطرح میکند.
آروان میگویــد« :بهنظر من برخــورد با مراکز
خاطی راهحل اصلی ما نمیتواند باشــد و ما باید
به فکر این باشیم که چطور از رخدادن این وقایع
پیشگیری کنیم؛ چراکه ضربهای که به روح و روان
افراد معلول آسیبدیده وارد میشود ،بهراحتی
قابل جبران نیست و از ذهن او پاک نمیشود .این
نوشداروی بعد از مرگ سهراب است».
افزایش ناظران

معاون توانبخشی ســازمان بهزیستی کشور از
تدوین شیوهنامهای برای فعالیت مراکز نگهداری
روزانه و شــبانهروزی از معلوالن خبر میدهد.
«اصغر کاظمی» میگوید« :تدوین شــیوهنامه
آخرین مراحل خود را طی میکنــد و بهزودی
این شیوهنامه به تمام مراکز ما ابالغ میشود .ما
در کل کشــور 2100مرکز نگهداری از معلوالن
داریم که در مجموع 110هزار نفر در آن زندگی
میکنند .تعدد این مراکز باعث میشود با وجود
نظارتها ،همچنان شــاهد رخدادن اتفاقهایی
ناخوشایند در برخی از این مراکز باشیم ».او تعداد
دقیق شکایتها از این مراکز را عنوان نمیکند و

آبله میمونی ( )Monkeypoxبیماری ویروسی مشترک بین
انسان و حیوان است که قابلیت انتقال انسان به انسان را هم دارد

از تعطیلی «برخی»مراکز و لغو مجوزها در یک
سال گذشــته خبر میدهد .کاظمی میگوید:
«کارشناســان نظارتــی ما چکلیســتی برای
نظارتهای مستمر در این مراکز دارند که شامل
موضوعات مختلفی است .مثل بهداشت ،رسیدگی
دارویی و توانبخشــی به افراد ،پوشاک ،تغذیه،
تهویه ،نور اتاقها ،اندازه تختها ،فاصله تختها،
زمانهای دورهای برای مراقبت یا بازی و ....هریک
از این موضوعات بهتنهایی آنقدر مهم اســت که
نمیتوان بــرای آن اولویتی تعیین کرد ».معاون
توانبخشی سازمان بهزیستی همچنین به لزوم
افزایش نظارتها اشاره میکند و میگوید« :عالوه
بر بازدیدهای کارشناسان استانی و شهرستانی و
ســازمانی ما ،خود انجمنها هم الزم است وارد
بررســی عملکرد مراکز نگهداری شوند .انجمن
عالی مراکز غیردولتی میتواند بهصورت صنفی
روی این مراکز نظارت داشــته باشــد .سازمان
نظارت و بازرسی هم میتواند در این زمینه ورود
کند .همچنیــن ما در حال آمــوزش خانوادهها
هستیم تا با شــرایط مراقبت از فرزندانشان آگاه
و آنها هم بتوانند برای دریافت خدمات درســت
و استاندارد ،مطالبهگر باشــند ».او همچنین از
قیمتگذاری خدمات در مراکز شــبانه و روزانه
نگهداری از معلــوالن ،برای نخســتینبار خبر
میدهد که بــا انجام این اقدام ،میزان ســقف و
کف مجاز دریافت هزینه هر یــک از این مراکز
مشخص میشود .این تعیین هزینهها میتواند
به بهزیســتی برای اختصاص
یارانههــای توا نخواهــان
خود کمــک بیشــتری کند.

کشورهایی که آبله
میمونی در آنها گزارش
شده است با عالمت
دایره مشخص شدهاند

اولین مورد در ایران

25مرداد نخســتین مورد آبله میمونی در کشــور در
اهواز شناسایی شد

میزان شیوع
94کشور شــیوع این بیماری را تأیید کردهاند و
بیش از 38هزار نفر هم مبتال شدهاند

12نفر تاکنون از زمان مدت شــیوع گسترده این
بیماری در جهان جان خود را از دست دادهاند

5کشور ازجمله آمریکا ،اسپانیا ،آلمان ،انگلیس،
فرانسه و برزیل بیشترین موارد ابتال را دارند
 ۳تا  ۶درصد احتمال مرگ ناشی از آبله میمونی
گزارش شــده امــا ایــن بیمــاری در بیشــتر موارد
بهصورت خودبهخود و در عرض چنــد هفته از بین
میرود .نــوزادان ،کــودکان و افراد مبتــا به نقص
ایمنی هم بیشتر در معرض خطر هستند

 8عالمت شایع آبله میمونی

واکسنهای موجود
آبله (انسانی)
میتوانند در مقابل
آبله میمونی هم مؤثر
باشند ،این واکسنها
میتوانند از ابتالی
افراد به بیماری یا ظهور
عالئم آن جلوگیری
کنند حتی اگر فرد در
معرض ویروس قرار
گرفته باشد.

تب ،ســردرد شــدید ،دردهای عضالنی ،کمردرد ،ضعف،
تورم غدد لنفاوی و ضایعات پوستی (تاول)

دوره درمان

2تا 4هفته طول میکشــد تا عالئم بهبود پیدا کنند و
دوره کمون هم  ۶تا  ۱۳یا  5تا  ۲۱روز است

2روش انتقال بیماری وجود دارد:

از محیط آلوده به انسان( :تماس با مواد و اشیایی
که به ترشحات عفونی بیماران آلوده شدهاند ،مثل لباس،
ملحفه ،بانداژ ،پانسمان و ظروف آلوده)
انسان به انسان ( :تماس مستقیم با ضایعات پوستی
فرد بیمار ،از طریق قطرات و ترشــحات تنفســی در تماس
نزدیک و طوالنیمدت ،انتقال از طریق مادر به جنین)

چگونه پیشگیری کنیم؟

شستوشوی مرتب یا ضدعفونی دستها
محدود کردن تماس با افراد مشکوک به آبله میمونی
قرنطینه و مراجعه زودهنگام به مرکز سالمت درصورت بروز عالئم مشکوک
اینفو گرافیک :علیرضا بهرامی

عکس :همشهری /علیرضاطهماسبی

افزایشنظارتبرمراکزتوانبخشی

است که نظام پایش و
مراقبت بیماری کریمه
کنگو شکل گرفته .در این
مدت در برخی از سالها،
تعداد موارد ابتال افزایشی
و در سالهایی کاهشی
بود .قبال موضوعی تحت
عنوان قاچاق دام وجود
داشت که این امر سبب
میشد بیشترین موارد
ابتال در استانهای شرقی
کشور بهویژه سیستان و
بلوچستان باشد .در آن
زمان بهعلت ارزانتر بودن
قیمت دام در پاکستان و
افغانستان ،دامهای آلوده
به شکل قاچاق وارد ایران
میشد و این یک معضل
برای ما بود ،اما از زمانی که
قیمت دالر نسبت به ریال
افزایش داشته است،
دیگر قاچاق دام شکل
نگرفته است که بهدنبال
آن طی سالهای اخیر
تعداد موارد تب کریمه
کنگو ناشی از قاچاق دام
کاهش یافته است.

آغازبهکارسامانه
«رتبهبندی معلمان»
سرپرست دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات
وزارت آموزش و پرورش از آغاز بهکار «سامانه
رتبهبندی» از امروز خبر داد و جزئیات و نحوه
بارگذاری مدارک الزم از ســوی فرهنگیان را
تشریح کرد.
سجاد ســیاح در اینباره گفت :امروز سایت
را باز میکنیم ،اما درباره ســاعت آغاز بهکار
ســامانه باید گفت که ما از شب گذشته آماده
بودیم و هر زمان وزیر آموزش و پرورش دستور
رسمی صادر کند ،سامانه را در دسترس قرار
میدهیم.
او افزود :آدرس سامانه  rtb.medu.irاست و
آدرسی که پیش از این اعالم شده بودای پی
تستی سامانه بود که برای برخی استانها در
دسترس قرار گرفته بود.
سرپرست دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات
وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه همکاران
میتوانند با نام کاربــری و رمز عبوری که در
سامانه پروفایل داشتند وارد شوند گفت :اگر
کلمه عبور را فراموش کرده باشند2 ،قابلیت
برای بازیابی رمز عبور پیشبینی شده است.
ســیاح افزود :فرمها و موارد دیگر در سامانه
طرح ریزی شده و سعی کردیم محیط کاربری
سادهای داشته باشد .بهزودی فیلم آموزشی
راهنما نیز بارگذاری و منتشر میشود.
او همچنین اعــام کرد کــه بهمنظور حفظ
عدالت در ورود اطالعات و جلوگیری از افزایش
بیش از حد بار ســامانه ،اینگونه برنامهریزی
کردهایم که هر رقم کدملی از ســمت راست
(اولین رقم ســمت راســت کد ملی) 2.5روز
کاری برای ثبتنام فرصت داشته باشد و امروز
از صفر شروع میشود تا به کد ۹برسیم .جدول
زمانبندی مشخص شد ه است .با این حال پس
از اتمام این زمان نیز فرصت دوبارهای به همه
همکاران که موفق به ثبتنام نشــدهاند داده
میشود و جای استرس و نگرانی نیست.
سرپرست دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات
وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه جامعه
هدف بیش از ۸۰۰هزار نفــری داریم ،تأکید
کرد که این اقدام بهمنظــور کنترل بار ورود
به ســامانه انجام و طی ۹روز ثبتنامها انجام
میشود .تستهای فنی نشــان میدهد که
نباید مشــکل خاصی در این زمینه داشــته
باشیم .ســرورها و پهنای باند ویژه اختصاص
داده شده و اقدامات زیرساختی و سختافزاری
انجام شده و مسئله خاصی وجود نداشته است.
منبع ایسنا

پرداخت سهام
صندوقذخیرهفرهنگیان

150

مورد

ابتال به تب کریمه کنگو در
یک سال هم قبال گزارش
میشد ،اما حاال هنوز
به این پیک نرسیدهایم،
اما اینکه چرا سال قبل
تعداد موارد شناسایی
شده نسبت به امسال
کمتر بود را بیشتر به این
علت میدانیم که مواجهه
انسان با آلودگی ،کم
شده بود و نکته دوم این
است که شاید در آن بازه
زمانی اقدامات پیشگیری
و کنترلکننده تشدید
شده بود .هر زمانی که به
پروتکلهای بهداشتی،
سمپاشی منظم ،کنترل
جمعیت کنهها و ...کمتر
توجه شود ،آمار ممکن
است افزایشی شود.

30

کشور

جهان درگیر بیماری تب
کریمه کنگوست و در
قارههای آفریقا ،اروپا
و آسیا اندمیک است.
میزان مرگومیر این
بیماری میتواند قابل
توجه باشد؛ بهطوری که
متوسط میزان کشندگی
آن بین  ۳۰تا ۵۰درصد
تخمین زده شده است و
برخی منابع حتی میزان
آن را تا ۸۰درصد در زمان
طغیانها گزارش کردهاند.
تب خونریزیدهنده
کریمه کنگو مهمترین
و گستردهترین بیماری
ویروسی منتقلشونده از
طریق کنه است.
منبع  /رئیس گروه
مدیریت بیماریهای
قابل انتقال بین انسان
و حیوان وزارت بهداشت
 -ایسنا

عضو هیــأت مدیره و معاون مالی و ســرمایه
انسانی مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان از
واریز سهمالشرکه (سهام) اعضای بازنشسته
مؤسســه در کمتر از یک ماه خبر داد .حمید
باقرنژاد با اشاره به تشکیل واحد مدیریت امور
اعضا در مؤسسه ،گفت :در راستای انتظارات
بحق اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان شاهد
تغییرات و اتفاقات مثبتی در فرایند پرداخت
سهم الشرکه اعضای بازنشســته هستیم که
بهتدریج اطالعرسانی خواهد شــد .او افزود:
بهدنبال تقویت زیرساختها و سیستم اعضای
مؤسسه ،سود ســال مالی مربوط به دوره۲۷
(از مهر ۱۳۹۹لغایت شهریورماه2 )۱۴۰۰ماه
زودتر از سالهای قبل و تنها دو هفته پس از
برگزاری مجمع پرداخــت و موجب رضایت و
خشنودی اعضای بازنشسته شد.
او از واریز مبلغ ۲۰۵میلیــاردو ۲۴۱میلیون
ریال به حساب معلمان عضو صندوق ذخیره
فرهنگیان که از دوم خرداد تا اول تیر۱۴۰۱
به افتخار بازنشستگی نایل آمدهاند ،خبر داد.
عضو هیأت مدیره مؤسســه صندوق ذخیره
فرهنگیان تصریح کرد :مبلغ مذکور شــامل
واریزی عضو ،واریزی ســهم تعهدات دولت و
سود ناشــی از فعالیتهای اقتصادی مؤسسه
صندوق ذخیره فرهنگیان است که بهحساب
 ۱۳۰۱نفر از فرهنگیانی که عضو این صندوق
بودهاند ،واریز شده است.
باقر نژاد بــا تأکید بر حفــظ کرامت اعضای
مؤسسه ،گفت :پرداخت سهمالشرکه اعضای
مؤسســه صندوق ذخیــره فرهنگیــان در
سریعترین زمان ممکن و کمتر از یک ماه پس
از بازنشســتگی و دریافت اطالعات بهحساب
آنها واریز شده است درحالیکه قبال حدود 3
ماه طول میکشید.
او با اشاره به اینکه هماکنون حدود ۸۱درصد
از فرهنگیان عضو مؤسســه هســتند ،تأکید
کرد :سایر فرهنگیانی که هنوز عضو صندوق
نشدهاند میتوانند در اســرع وقت نسبت به
عضویت در مؤسســه اقدام کنند تا از خدمات
و ســودآوری این مجموعه بــزرگ اقتصادی
بهرهمند شوند.
عضو هیأت مدیره مؤسســه صندوق ذخیره
فرهنگیان افزود :همچنین اعضای صندوق که
در شرف بازنشســتگی قرار دارند میتوانند با
مراجعه به دفاتر نمایندگی مؤسسه در سراسر
کشور یا ادارات تعاون آموزش و پرورش نسبت
به تکمیل فرم ادامه عضویت اقــدام کنند تا
ضمن برخورداری از مزایای طرح اســتمرار،
همچنان از ســودآوری مؤسسه در سالهای
آینده برخوردار شوند.
منبع ایرنا
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خبر

دانشبنیان

دوربین کاغذی با سنسور
16مگاپیکسلی

رقابت نخبگان برای حل مسئله
شــاید مهمترین هدف شــکلگیری اســتارتآپها ،رفع
چالشهای ســنتی با راهکارهای نوآورانه و فناورانه باشــد.
این کسبوکارهای نوپا با گردآوردن افراد خالق و نوآور همه
تالش خود را بر رفع موانعی متمرکز کردند که تا پیش از این
برطرف نشده بود .رویدادهای بسیاری در دنیا و کشور ما برگزار
شده تا چالشها مطرح و راهکاری برای آن ارائه شود .یکی از
این رویدادها طرح شــهید بابایی یا طرح توسعه رویدادهای
رقابتی مسئلهمحور است که از ســال 1399کار خود را آغاز
کرده است .در قالب این طرح از یک سو نهادها و شرکتهای
صاحبمسئله شناسایی میشوند و از سوی دیگر ،اجتماعی
از تیمهای نخبگانی شکل میگیرد که در قالب یک مسابقه،
مسئله را حل میکنند.

یک دوربین دیجیتال کاغذی الهام گرفته از لومو که از کاغذ
ساخته شــده اســت میتواند تصاویر ثابت 16مگاپیکسلی
بگیرد و فیلمبرداری با کیفیت  1080pارائه کند .به گزارش
پتاپیکســل ،دوربین عکاســی کاغذی بهعنوان یک نسخه
دیجیتال از یــک دوربین فیلم دور ریختنی طراحی شــده
است که از مواد قابل بازیافت برای پایدار نگه داشتن طراحی
استفاده میکند .تفاوت این دوربین با سایر دوربینها ،ظاهر و
طراحی مناسب جلو و پشت آن است که باعث میشود شبیه
یک دوربین واقعی و در عین حال نازک بهنظر برسد؛ چیزی
شبیه به دوربینهای کالسیک دهههاي  1960یا .1970

اکوسیستم پویا

از نظر مشــخصات ،این دوربین کاغذی دارای یک سنســور
تصویر 16مگاپیکسلی ،لنز بدون فوکوس  ،1:2.0تعادل رنگ
ســفید خودکار و فناوری جبران نوردهی ،منظرهیاب ساده
برای کادربنــدی تصاویر و پورت میکــرو  USBبرای انتقال
دادههاست .باتریهای نیمقلمی( )AAAنیز منبع تامین انرژی
این دوربین است .یک شاتر ساده و تکدکمهای هم برای آن
طراحی شده است .این دوربین هماکنون با قیمت 120دالر در
وبسایت  Paper Shoot Cameraموجود است.

فضا

رونمایی از ماکت ایستگاه
فضایی روسیه
برای نخستینبار از مدل فیزیکی ایستگاه فضایی
روسیه در یک نمایشگاه نظامی-صنعتی در حومه
مسکو ،رونمایی شد .به گزارش همشهریآنالین،
در پی اعمال تحریمهای غرب علیه روسیه بهدلیل
مسائل اوکراین ،ســازمان فضایی فدرال روسیه،
ایســتگاه فضایی بینالمللــی ( )ISSرا ترک و
همکاری خود با ناسا و سایر سازمانهای فضایی
کشــورهای غربی را در این ایستگاه قطع خواهد
کرد.
حاال این ســازمان بنا دارد ایستگاه فضایی خود
را ایجاد کند .رســانههای روســی بــه آن لقب
روس( )Rossدادهاند .همچنین این رســانهها
گمانهزنیهایي مبنیبر ساخت نخستین مرحله
از این ایســتگاه را تا حداکثر سال ۲۰۳۰مطرح
کردهاند .از طرفی دیگر ،یوری بوریسوف ،رئیس
جدید سازمان فضایی روسیه اعالم کرد که ترک
ایســتگاه فضایی بینالمللی تا سال ۲۰۲۴اتفاق
نمیافتد.
کتی لودرز ،رئیس عملیات فضایی ناسا هم گفت
که بهنظر میآید مقامات روسی مایل هستند تا
زمان تکمیل ساخت ایستگاه فضایی خودشان به
مشارکت خود در ایستگاه فضایی بینالمللی ادامه
دهند .ایستگاه فضایی بینالمللی در سال۱۹۹۸
راهاندازی شــد و ناسا امیدوار اســت که  ISSبه
ماموریت خود تا پایان سال ۲۰۳۰ادامه دهد.

عددخبر

۱۱۹۰

بازار فنــاوری نانــو در ایــران بــه 2حوزه
محصوالت و تجهیزات فناورانه تقسیم
میشــود و هماکنــون ۱۱۹۰محصــول
ایرانســاخت در ایــن دو عرصــه ثبــت
شده اســت .از این تعداد ۹۶۱مورد به
حوزه محصــوالت فناورانــه و ۲۲۹مورد
آن بــه عرصــه تجهیــزات تعلــق گرفته
است .روند صعودی و رشد یافته تولید
محصــوالت و تجهیزات ایرانســاخت
از ســال ۸۷بــه وضــوح قابل مشــاهده
است.
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براســاس گــزارش اسپیدتســت میانه
ســرعت اینترنــت ثابــت ایــران در مــاه
گذشته میالدی 10.21مگابیت بر ثانیه
بوده و جایگاه آن با یک پله ســقوط به
رتبه ۱۴۶جهان رسیده است .همچنین
میانه سرعت اینترنت موبایل ایران در
جوالی  ۲۰۲۲میالدی 27.74مگابیت
بر ثانیه بوده و جایگاه آن در ردهبندی
کشــورهایی بــا باالتریــن ســرعت
اینترنت موبایل با ۲پله صعود ،رده۷۰
بوده است.

10

مبلــغ کل تســهیالت اعطایی توســط
صندوق نوآوری بــرای احداث کارخانه
نوآوری درخشان یزد ۱۰میلیارد تومان
بوده اســت که تاکنون مبلغ ۹میلیارد
تومان تســهیالت در قالب تســهیالت
توسعه فضاهای نوآوری طی 3مرحله
بــه ایــن طــرح اختصــاص داده شــده
است.

محصول

میلیاردتومان

فیبر نوری همچنان در تاریکی

وزیر ارتباطات اعالم کرده که در سطح دولت درباره پروژه فیبر نوری مشکلی وجود ندارد ،اما آمارها نشان میدهد طی 6ماه
تنها 863مشترک در کل کشور توانستهاند به  FTTHدسترسی پیدا کنند
اینترنت

عمادالدین قاسمیپناه
روزنامهنگار

درحالیکه وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات وعده
راهاندازی 20میلیون پورت فیبــر نوری را تا پایان
1404داده اســت ،اما آمارها چندان رضایتبخش
بهنظر نمیرسد .آخرین آمار ســایت iranfttx.ir
حاکی اســت از دیماه 1400کــه در عمل پروژه
فیبر نوری کلید خورد ،تنهــا 146هزار و 95پورت
منصوبه تا تیرماه 1401اضافه شده است .همچنین
تعداد ســرویسگیرندگان تکنولوژیهای FTTH
و  VDSLدر همین بــازه زمانی 15هزار و 10مورد
افزایش داشته است .نکته عجیب این است که تعداد
ســرویسگیرندگان  FTTHدر بازه زمانی دیماه
1400تا تیرماه 1401فقط افزایش 863موردی را
تجربه کرده و بقیه (14هزار و 147سرویس گیرنده)
مربوط به  VDSLبوده است .بهعبارت دیگر بهطور
میانگین هر ماه در کل کشور 143.8سرویسگیرنده
به بهرهبرداران  FTTHاضافه شــده است .این در
حالی اســت که وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات
باوجود راهبردی دانســتن این پروژه ،معتقد است
جای نگرانی وجود ندارد و مشکل مربوط به الیههای
پایین است که انشــاءاهلل حل میشود .همچنین
زارعپور روز گذشته در حاشیه جلسه هیأت دولت
از افتتاح شــبکه فیبرنوری منازل در هفته دولت
خبر داد.
پروژه راهبردی و ملی

عیسیزارعپور ،وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در
جلسه بررسی طرح توسعه شبکه دسترسی ارتباطات
ثابت مبتنی بر فیبرنوری که بــا هدف ارائه گزارش
اقدامات FCPها برگزار شد ،پروژه فیبر نوری را یک
پروژه راهبردی و ملی اعالم کرد و گفت« :نباید صرفا
به این پروژه بهعنوان یک پروژه ارتباطی نگاه کرد».
زارعپور با اشــاره به اینکه امروز ارتباطات به بخش
جداییناپذیر زندگی مردم تبدیل شــده ،ادامه داد:
«تالش وزارت ارتباطات این اســت که یک شبکه
پرسرعت ،با کیفیت و امن مبتنی بر فیبرنوری را برای
مردم عزیز کشورمان فراهم کند و بر بستر آن ،انواع
خدمات متنوع و باکیفیت را ارائه دهیم».
این در حالی است که وزیر ارتباطات کارهای بزرگ

را همراه با موانع بزرگ عنوان و تأکید کرد که نباید
از این موانع بترسیم.
زارعپور با اشــاره به اینکه از همــان ابتدا که دنبال
راهاندازی ۲۰میلیون پورت مبتنی بر فیبرنوری برای
منازل و کسبوکارها هستیم ،خیلیها آن را نشدنی
خواندند ،ادامه داد« :البته شاید این احساس وجود
داشت که دولت با این پروژه بزرگ همراهی نکند ،اما
شاهد بودید که دولت با جدیت پای کار آمد و موانع
بزرگ یکبهیک کنار زده شد».
مشکل در الیههای پایین است

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعــات به طرح برخی
موانع از ســوی شرکتهای توســعهدهنده شبکه
فیبرنوری اشــاره کرد و گفت« :ایــن اطمینان را
میدهم در الیههای باال و در ســطح هیأت دولت
مشــکلی از بابت همراهی با این پروژه وجود ندارد،
اما در الیههای پایینتر طبیعی است که هنوز شاهد
برخی عدمهمراهیها باشــیم؛ هرچند معتقدم که
جای نگرانی وجود ندارد و این موانع هم انشاءاهلل
حل خواهد شد ».زارعپور توسعه شبکه فیبرنوری
را نیازمند عزم ملی در میان همه دستگاهها دانست
و گفت« :قطعــاً ما هــم در وزارت ارتباطات تالش
خواهیم کرد که پیگیریهای خود را افزایش دهیم تا
مسئله هماهنگی بیندستگاهی به بدنه سازمانها،
وزارتخانهها ،استانداران و فرمانداران منتقل شود تا
همه احساس کنند که در حال همراهی با یک پروژه
ملی هستند».
این در حالی است که روز گذشته ،وزیر ارتباطات و
فناوری اطالعات در حاشــیه جلسه هیأت دولت از
افتتاح شبکه فیبرنوری منازل در هفته دولت خبر
داد و گفت« :با افتتاح این شبکه فیبرنوری ،سرعت
اینترنت بهبود مییابد و در کنار آن سرعت اینترنت
تلفن همراه هم افزایش خواهد یافت».
تجربه سخت یک مشترک

اینترنت ثابت بر بستر فیبر نوری میتواند پایدارترین
دسترســی عمومی به شــبکه جهانی اطالعات با
کمترین قطعی و نوسانات ارسال اطالعات را فراهم
کند .در عین حال بســیاری از مشــترکان ،دفاتر و
شرکتها نمیتوانند از این خدمات استفاده کنند.
حجم باالی اعتراضهای مردمی بــه بدقولیهای
طوالنی و مکرر شرکت مخابرات در مراکز مخابراتی

نمــود عینی عدمتوســعه در این بخش از شــبکه
ارتباطاتی کشور است.
خبرنگار همشهری با ثبت درخواست اینترنت فیبر
نوری بهنمایندگــی از اهالی یــک مجتمع منطقه
مخابراتــی در منطقه پاســداران بهصورت میدانی
وعدههای وزیر ارتباطات و شرکت مخابرات در بهبود
خدمات اینترنت را ارزیابی کرد .این درخواست در
اسفندماه سال1400به منطقه مخابراتی خود ارائه
شد و منطقه مخابراتی رسما نسبت بهوجود ظرفیت
خالی ،تخصیص شــمارههای مجازی مــورد نیاز و
امکان دایر شدن اینترنت اعالم آمادگی کرد .با وجود
هزینه نزدیک به 4میلیون تومانی برای هر مشترک
و همین مقــدار هزینه برای تکمیــل کابل نوری از
کافوی تعبیه شده در محل تا درب منزل و نصب یک
باکس اشتراک مستقل در مجتمع ،شرکت مخابرات
در لحظه آخر اعالم کرد ،بهعلــت مغایرت پورت و
مشکالت زیرســاختی منطقه قادر به ارائه سرویس
نیست و این آغاز قصه تأخیر و شکایتهای مکرر از
مخابرات در جریان این پرونده بود.
تحریمها و کمبود نقدینگی

مدیر ارشد این مرکز مخابرات به خبرنگار همشهری
میگوید« :بهعلت تحریمهای ســالهای گذشته
و کمبود نقدینگی زیرســاختهای منطقه ناقص
ماندهانــد و اهالی منطقه باید تا رفع مشــکل صبر
کنند ».با طرح شکایت در ســامانه195مخابرات
اعالم شد ظرف مدت 2ماه این مشکل مرتفع خواهد
شد .در عمل این مدت برای ماههای دیگر هم تمدید
شد و شکایتهای دیگر هم بیپاسخ ماند.
عیســی زارعپور ،وزیر ارتباطات در حاشــیه یکی
از جلســات هیأت دولت در پاســخ به طــرح ایراد
همشــهری ،عقبماندگیهای زیرساختی از دولت
سابق را علت مشــکل اعالم کرد و گفت که بهعلت
ثابت نگه داشتن قیمت اینترنت در دولت دوازدهم،
برای زیرساختها ســرمایهگذاری مناسبی صورت
نگرفته است و در این بخش عقبماندگی داریم.
این در حالی است که عمال بستههای اینترنتی ارائه
شده از ســوی مخابرات طی یک سال اخیر افزایش
قیمت چشمگیری داشــتهاند و بستههای اینترنت
طرح تانوما بیش از 100درصد رشــد داشتهاند ،اما
هنوز خبری از جبران معوقات و مطالبات بخشهایی
از مردم در اتصال به اینترنت مخابرات نیست.

مدیر ارشــد مرکز مخابراتی به همشهری میگوید:
«طی سالهای اخیر شــرکت مخابرات را با وجود
بیپولی و تحریمها با چنگ و دندان نگه داشتهایم.
شرکت هوآوی چین نخستین شــرکتی بود که در
جریان فشــارهای آمریکا و بازگشــت تحریمها از
اردیبهشت1397کارهای ما را نیمهتمام گذاشت و
رفت .پس نباید با طرح چنین توقعاتی تالشهای ما
را تضعیف کنید ».او در پاسخ به طرح شکایت دوم و
سپری شدن مهلت 2ماهه اعالم کرد« :دیگر از دست
مرکز مخابراتی کاری برنمیآید .روسای باالدستی
ســرمایه تزریق نمیکنند و ما را تنها مقابل پیکان
حمالت و پیگیری شما که مشــترک هستید قرار
دادهاند .برویــد از منطقه2مخابراتی خیابان آفریقا
و مسئول توســعه و طراحی بپرســید که چرا پول
نمیدهند و کار را جلو نمیبرند؛ چون دیگر از دست
من کاری ساخته نیست».
او میگوید خطوط شما همانند بسیاری از مشترکان
منطقه مغایرت پورت خورده و اراده باالدستی باید
مشکل را حل کند.
انحصار در فیبر نوری

زارعپور در یکی از جلسات هیأت دولت درباره چرایی
انحصار فیبر نوری و واگذاری مطلق آن به شــرکت
مخابرات گفته بود« :مقاومتهایی در تهران وجود
دارد ،اما در ســایر شــهرها همچون بوشهر و قم در
حال واگذاری اینترنت فیبر نوری به شــرکتهای
خصوصی هســتیم ».محدود نگه داشتن خدمات
اینترنت فیبری نوری به شرکت مخابرات فرضیه قوی
عقبماندگی این بخش همانند انحصار بخشهای
دیگر اقتصادی بوده است؛ هرچند زارعپور میگوید
بهعلت عقبماندگی زیرســاختها حتی در برخی
شهرستانها دیگر امکان ارائه خطوط تلفن ثابت هم
وجود ندارد .طی یک سال گذشته با شدت پیدا کردن
مشکالت اینترنت ثابت و ســیار در کشور ،زارعپور
وزیر ارتباطات اعالم کرده بار اصلی استفاده اینترنت
با حدود 80درصد روی شبکه موبایل آمده که کشش
ندارد و تنها 20درصد مشــترکان از اینترنت ثابت
استفاده میکنند.
او با اشــاره به اینکه این نســبت در همه جای دنیا
معکوس است ،در عین حال توضیح مشخصی درباره
بحرانی شدن مسئله کیفیت اینترنت طی یک سال
گذشته ارائه نداده است.

اثربخشی واکسن آبله در برابر آبله میمونی
افزایش شــیوع مبتالیان به بیماری آبله میمونی در
برخی نقاط جهان که به تازگی در ایران نیز یک مورد
پزشکی
ابتال به آن گزارش شده است ،باعث شده بود که مقامات
بهداشتی برای پیشگیری از شیوع بیشــتر آن به واکسن قدیمی آبله
روی آروند ،اما آیا افراد بزرگسالی که در کودکی این واکسن را دریافت
کردهاند ،در برابر آبله میمونی ایمن خواهند بود؟
مرکز کنترل و پیشــگیری از بیماریها چندان به ایــن موضوع نگاه
مطمئنی ندارد .به گزارش مرکوری نیوز ،این آژانس سالمت آمریکایی
میگویــد آنهایی که در معرض ویــروس آبله میمونی هســتند و در
طول 3سال گذشــته ،واکســن آبله نزدهاند ،باید در این رابطه توجه
بیشتری داشته باشند .البته قرار است فقط یک پنجم از واکسن آبله به
بزرگساالن تزریق شود.
محافظت پایدار واکسن آبله

درحالیکه تعداد محدودی از مطالعات نشــانههای امیدوارکنندهای
دارند که نشان میدهد واکسیناســیون آبله در دوران کودکی تا چند
دهه بعد محافظت پایداری ارائه میدهد ،کارشناسان بهداشت میگویند
که بزرگساالنی که ممکن اســت روی بازویشان نشانهای از تلقیح این
واکسن در دوران کودکی را داشته باشند ،نباید تصور کنند که نسبت
به آبله میمونی مصون هستند .اندرو نویمر ،دانشیار بهداشت جمعیت و
پیشگیری از بیماری در دانشگاه کالیفرنیا گفت :منظورم این نیست که
این واکسن هیچگونه حفاظتی ایجاد نمیکند ،اما روی آن هم بهطور
کامل حساب باز نمیکنم .آبله ،یک بیماری قدیمی بسیار مسری است
که  3نفر از هر 10نفری را که به آن مبتال شد ،کشته و بازماندگان نیز
زخمی عمیق از آن به یادگار دارند ،اما در سال 1980به لطف یک تالش
جهانی برای واکسیناسیون در سراسر جهان ،این بیماری ریشهکن شد.

تاریخچه آبله

آبله که از اوایــل دهه 1950در آمریکای شــمالی و اروپا بهطور کامل
ریشهکن شده بود ،واکسیناســیون آن در سال 1972در آمریکا پایان
یافت .این واکسن بر پایه ویروسی که از خانواده آبله و آبله میمونی است،
ساخته شده است و در برابر هر دو محافظت میکند .اگرچه آبله میمونی
تقریبا به اندازه آبله کشنده نیست ،اما هنوز هم میتواند باعث بثورات و
عالئم دردناک و زخمهای بالقوه دائمی شود.
نیاز به واکسیناسیون مجدد

آمریکا اکنون از نظر شیوع در میان همه کشورها پیشتاز است .نزدیک
به 32هزار نفر در سراســر جهان و نزدیک به 12هزار نفر در آمریکا به
این بیماری آلوده شدهاند .محققانی که در سال 1972شیوع آبله در
یوگســاوی را مطالعه کردند که در آن 175نفر مبتال و 35نفر جان

خود را از دست دادند ،دریافتند که 105نفر یا 60درصد از افراد مبتال،
قبال در برابر ویروس آبله واکسینه شده بودند .اما آنها به تفاوت زیادی
در میزان مرگومیر اشاره کردند8 :درصد در میان واکسینهشدههای
قبلی و 35درصد در بین واکسینه نشدهها .بهگفته نویمر این مطالعه
نشان میدهد که توانایی واکسیناســیون برای جلوگیری از بیماری
ظاهر شــده در چندین دهه بعد ،رو به کاهش است .او تأکید کرد که
قبل از ریشهکن شدن آبله ،مرکز کنترل و پیشــگیری از بیماریها،
واکسیناســیون مجــدد را در فواصل پنج ســاله توصیه کــرده بود.
ارزیابیهای انجام شده مبنی بر این است که واکسنهای آبله 85درصد
در برابر عفونت آبله میمونی مؤثر هستند .ســت بلومبرگ ،استادیار
پزشکی در دانشــگاه کالیفرنیای سانفرانسیسکو ،گفت مطالعهای که
پس از آخرین شــیوع آبله میمونی در آمریکا انجام شده است،نتایج
دلگرم کنندهای به همراه داشت .شــیوع آن در سال 2003از طریق
ســگهای خانگی دشــتی که در نزدیکی حیوانات آفریقایی آلوده
نگهداری میشدند ،گسترش یافت .یک مطالعه نشان داد افرادی که
قبال علیه آبله واکسینه شده بودند جزو افراد آلوده بودند ،اما تمایل به
بیماری خفیفتری داشتند.
بلومبرگ گفت :اگرچه ممکن است ایمنی با گذشت زمان کاهش یابد،
اما بهنظر میرسد مصونیت طوالنیمدت بهویژه در برابر بیماریهای
شدید همچنان پابرجاست .مطالعه دیگری در سال 2010به بررسی
عود آبلــه میمونــی در جمهــوری دمکراتیک کنگو از زمــان پایان
واکسیناسیون معمولی پرداخت که نشــان میدهد  30سال پس از
پایان کمپینهای جمعی واکسیناســیون آبله ،بروز آبله میمونی در
انسان بهطور چشمگیری در این کشور آفریقایی افزایش یافته است.
همچنین مشخص شده که افراد واکسینه شده  5.2برابر کمتر از افراد
واکسینه نشده در معرض خطر ابتال به آبله میمون هستند.

محمد عمار امینــی ،دبیر طرح توســعه رویدادهای رقابتی
مســئلهمحور(طرح شــهید بابایی) بنیاد ملــی نخبگان در
گفتوگو با همشــهری با بیان اینکه کمک به شــکلگیری
اکوسیســتم زنده و پویای علــم ،فناوری و اقتصاد کشــور،
مهمترین رسالت این طرح است ،میگوید« :در این طرح تالش
میشود مسائل و چالشهای موجود و آتی نهادها ،دستگاههای
اجرایی ،صنایع و بخش خصوصی در یــک فضای رقابتی به
وسیله اجتماع نخبگانی حل شود».
امینی ،صاحب مسئله در طرح شهید بابایی را همه بخشها اعم
از دولتی ،حاکمیتی و بخش خصوصی معرفی و تأکید میکند
که صاحبان مســئله ضمن حمایت از گروههــای نخبگانی
تشکیلشده حول موضوع ،مسئله خود را در بوته رقابت قرار
میدهند تا این تیمها مسئله را در قالب کارگروه حل کنند.

3گروه صاحب مسئله

دبیر طرح شــهید بابایی صاحبان مســئله را بهطور کلی در
3گروه طبقه بندی میکند و میگوید« :برخی از آنها مشکل
یا مشکالتی دارند که حل آنها ،عالوه بر تخصص الزم ،نیاز به
خالقیت دارد .بنابراین به رقابت گذاشتن مسئله در میان جمع
وسیعی از افراد مستعد ،میتواند منتج به راهحل بهینه شود».
امینی گروه دوم را صاحبان صنایع ،شرکتها و سایر نهادهایی
میداند که بهدنبال شناسایی اســتعدادهای برتر و جذب یا
سرمایهگذاری روی آنها هســتند که از طریق این رقابتها
نیروهای مستعد را برای حل مسئلههای کالن خود شناسایی
میکنند .بهگفته او «گروه سوم ،نهادهایی هستند که مأموریت
آنها جریانسازی برای ورود دانشجویان ،دانشآموختگان و
متخصصان ،به موضوعات اولویتدار کشور است».
حمایت بنیاد ملی نخبگان

دبیر طرح شهید بابایی حامی این ارتباط را بنیاد ملی نخبگان
معرفی میکند که ضمن دعوت از نهادها و صاحبان مســائل
برای استفاده از این بستر ،از سویی نهادهای برگزارکننده این
رویدادها را مورد حمایت قرار میدهد و از سوی دیگر با اعطای
امتیاز فعالیت نخبگانی و تســهیالت مختلف ،افراد مستعد و
اجتماع نخبگانی را برای ورود به این رقابتها ترغیب میکند.
امینی رویدادهای «ایدهنگاری بحران کرونا و مشــارکت در
انتخابات» در زمینه حل مســئله کاهش تأثیــر پاندمی در
مشارکت مردم در انتخابات و 2رویداد «فرصت» و «رهنشان»
برای حل مســائل بخش خصوصی کشــور را نمونههایی از
رویدادهای برگزار شــده در قالب طرح شــهید بابایی عنوان
میکند .او با اشاره به اینکه نتایج این رویدادها مورد استفاده
صاحبان مســائل قرار گرفته ،اظهار امیدواری میکند که در
سالجاری رویداد  IAAAدر حوزه سالمت و با هدف استفاده از
هوش مصنوعی در تشخیصهای پزشکی هم موفق عمل کند.
امینی همچنین گســترش این طرح و در نهایت شکلگیری
اکوسیســتم علم ،فناوری و اقتصاد کشــور را نیازمند ورود
حداکثری نهادها و دستگاههای مختلف دولتی و خصوصی به
این جریان میداند.

دانش

ی پروژه
شروع برنامه آمادهساز 
بازگشت به ماه
ناســا ،آژانس فضایی آمریکا در پی انجام پروژه آرتمیس برای
بازگشــت فضانوردان به ماه ،موشــک غولپیکر جدیدی را به
سوی ماه پرتاب میکند .این وسیله نقلیه که بهعنوان سیستم
پرتاب فضایی ( )SLSشــناخته میشــود ،بــه جایگاه 39B
در مرکز فضایی کنــدی در فلوریدا برده میشــود تا در تاریخ
5شهریور ،پرواز کند .به گزارش بیبی سی ،این نخستین سفر
آزمایشی موشک بدون فضانوردان است ،اما ماموریتهای آینده
فضانوردان را برای نخســتین بار در بیش از 50سال گذشته به
سطح ماه میفرستند SLS .با ارتفاع نزدیک به 100متر با یک
تراکتور عظیم به سمت سکو میرود .این هواپیما از ساختمان
محل مونتاژ خود در کندی ،حرکتش را شــروع میکند ،اما با
سرعتی بیش از 1کیلومتر در ساعت ممکن است 8تا 10ساعت
طول بکشــد تا ســفر 6.7کیلومتری را به پایان برساند .لحظه
پرتاب آرتمیس یک لحظه کلیدی برای ناســا است ،که در آذر
ماه ،سالگرد نیم قرنی شــدن پرتاب پروژه آپولو 17که آخرین
فرود انســان بر ماه بوده است را جشــن میگیرد .آژانس ناسا
متعهد شده است که با برنامه جدید آرتمیس خود با استفاده از
فناوری مناسب دوران مدرن ناسا به ماه بازگردد .بازگشت به ماه
راهی برای آماده شدن برای رفتن به مریخ با فضانوردان در دهه
2030یا کمی پس از آن است.
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زکیه عاقلی ،روزنامهنگار

هلگولند

نگاهی به کارنامه قلمی بانوی نمایشنامهنویس

طراح سؤاالت بنیادین انسان امروز

بدرود با برادر شهيدم در پهلوانان نمیمیرند
«نگاهی به تاریخچه و کارنامه تئاتر بانوان در 4دهه اخیر» در گفت وگو با اعظم بروجردی

گفتوگو

انوشه میرمرعشي

روزنامهنگار

اعظم بروجردی بهعنوان نمایشــنامهنویس،
کارگردان تئاتر ،نویسنده و مدرس دانشگاه،
نقشی در خور ،تجربهای طوالنی و البته کمتر
گفته شده در عرصه سیاستگذاری و مدیریت
تئاتر کشور ،بهویژه تئاتر بانوان دارد .در گفت و
شنود پی آمده ،نکاتی خواندنی درباره سوابق
وی در تاسیس و مدیریت «کانون تئاتر بانوان»
و برگزاری 9دوره «جشــنواره تئاتر بانوان»
آمده است .در کنار آن ،بیان خاطراتی درباره
فیلمنامه ســریال «پهلوانان نمیمیرند» و
خاطرات او در حوزه نمایشنامهنویســی ،بر
جذابیت این مصاحبه افزوده است .امید آنکه
عالقهمندان را مفید و مقبول آید.
بهتر است که این گفت و گو را از این
نقطه آغاز کنیم که از چه مقطعی و چگونه وارد
فضای کار هنری و نمایشنامهنویسی شدید؟

اعظم بروجردی بیش از 40نمایشنامه نگاشته

اســت کــه بخــش عمــدهای از آنهــا بــس ممتــاز
است و موردتحسین کارشناســان عرصه تئاتر،

منتقدان و مخاطبان قرار گرفته است .عمده این

آثار با خالقیتی جذاب و آمیخته شده با احساس
و تفکر مذهبــی ،بیانکننده ســؤاالت بنیادین و

فلسفی انسان امروز است

که این 5دانشجو دچار تحوالت شــخصیتی میشوند .در واقع
در این نمایشــنامه ،کمکخواهی و کمکرسانی به دیگران ،از
منظر فلسفی موردکنکاش قرار گرفته است .البته مخاطب بعد
از دیدن اثر ،به درکی عمیق از فرموده «هل من ناصر ینصرنی»
امام حسین(ع) میرسد.
یکی از آخریــن آثار اعظم بروجردی که تشــویق مخاطبان را
در پی داشــت و مدتی بعد هم به شــکل رمان به چاپ رسید،
نمایشــنامه «پهلوان» بود .البته موضوع این نمایشنامه ،هیچ
ربطی به داستان سریال «پهلوانان نمیمیرند» ندارد .داستان
پهلوان درباره بانويی بــه نام «خاتــون» و خادمهاش «نقره»
است .بروجردی در این نمایشنامه سعی داشته تا ابعاد مختلف
شخصیت یک انسان کامل را به تصویر بکشد؛ یک انسان کامل
که در حقیقت حضرت زهرا(س) اســت .خاتــون در نمایش
میگوید که ازدواج کردم و خدا به من 3دختر داد ،که شــهره
نماد زمین ،نســترن نماد قدرت و بهاره نماد درمانگری است.
اینها 3نیروی عظیم هســتند که در این زن وجود دارد و آنچه
یک انسان به آن نیاز دارد ،جز زمین ،قدرت و درمانگری نیست.
آنچه بدان اشــارت رفت ،تنها چند نمونه از نمایشــنامههای
معناگرا و معنوی بانو اعظم بروجردی اســت .اما برای نگارنده
این سطور ،یک سؤال مهم مطرح اســت ،اینکه چرا نام بانويی
که نقش مهمی در فضای تئاتری کشــور در چند دهه گذشته
داشــته ،نمایشــنامههای قوی و ماندگار نوشــته و همچنان
مینویسد ،نه بهعنوان مدخلی مستقل و نه حتی به اندازه یک
خط در دایرهالمعارفهای تئاتری و هنری کشور وجود ندارد؟
پاسخش شــاید خبری باشــد که در خردادماه .1397ش در
رسانهها منعکس شد .آنجا که خانم بروجردی بهعنوان معاون
هنری پردیس تئاتر تهران از سمتش برکنار شد ،آن هم بهخاطر
مشکلی که یکی از معاونان سازمان فرهنگی هنری شهرداری
وقت با وی داشت ...قلم اینجا رسید سربشکست!

از بچگــی بهخاطر روحیه مرحوم پــدرم ،به هنر
گرایش داشتم .پدرم کاســب و مغازهدار بود اما
هم نقاشی میکرد و هم خطاطی ،شاعر هم بود.
از کودکی برایم اشــعار موالنا میخواند .وقتی که
انقالب پیروز شد ،دانشآموز دبیرستان «شرف»
در محله منیریه تهران بودم .از همان موقع عمده
فعالیتم در مدرسه ،در عرصه شعر و سرود متمرکز
بود .تااینکه در سال  ،59دبیر امورتربیتی مدرسه
از من خواست که یک نمایشــنامه بنویسم تا در
مدرسه اجرا کنیم .تا آن موقع من در عمرم ،فقط
یک نمایــش واقعی دیده بودم ،یک نمایشــنامه
سیاهبازی ،به نویسندگی و کارگردانی جواد انصافی.
یادم هست با عمویم که از دوستان آقای انصافی
بود ،به دیدن آن نمایش رفته بودم.
خالصه با پیشــنهاد مربی تربیتی مدرســه ،یک
نمایشنامه نوشــتم که موضوعش ظلم حکومت
پهلوی به زنان بود و عدمدسترسی آنان به پزشک
و بهداشت .این نمایش اجرا شد و موردتشویق قرار
گرفت .بعد از آن چند نمایشنامه دیگر نوشتم ،تا
اینکه در سال60به مرکز فرهنگی معراج که وابسته
شوپرورش منطقه12بود ،دعوت شدم .در
به آموز 
آنجا شروع کردم به نمایشنامهنویسی برای اجرا
در مدارس مختلف .جالب است که در آنجا به من
لقب «نمایشنامه نویس یک شــبه» داده بودند؛
چون هر وقت میخواســتند که درباره موضوعی
نمایشنامه بنویسم ،روز بعد نمایشنامهای با همان
موضوع درخواستی ،تحویلشان میدادم! مسئول
هنری معراج ،آقایی بــود به نام عباس نصرتی که
ایشان کتابهای زیادی درباره نمایشنامهنویسی
به من معرفی کرد .مطالعــه آن کتابها در کنار
خالقیت شخصی ،باعث میشــد که نوشتههایم
روزبهروز پختهتر شود .آقای نصرتی درباره نمایش
و نمایشنامهنویسی ،اطالعات آکادمیک نداشت اما
هربار که نمایشنامهای را به ایشان تحویل میدادم،
با توصیههایشان و بازنویسیهای مکرر ،ایراد کار
کمتر میشــد .گاهی تا 8بار ،یک نمایشــنامه را
بازنویسی میکردم.
از چه زمانی بهصورت حرفهای ،وارد
کار نمایشنامهنویسی شدید؟

حدود یکسالونیم مشغول نوشتن نمایشنامه و
اجرا در مدارس مختلف بودیم که مرکز فرهنگی
معراج از من خواســت تا یک نمایشــنامه با اسم
معراج بنویسم و این مفهوم را در قالب نمایش بیان
کنم .خالصه نمایشنامهای با این مضمون نوشتم.
از آنجا کــه این مرکز با مرکز هنرهای نمایشــی
همکاریهایی داشت ،با این مرکز هم مرتبط شده
بودم .چند کپی از نمایشنامه «معراج» گرفتم و آن
را به مرکز هنرهای نمایشی بردم و به چند تن از
اســتادان آنجا دادم تا بخوانند و نظرشان را اعالم

کنند .میخواســتم ایراد کارم را بگیرند .یکی از
استادان آنجا ،نمایشــنامه را که میخواند ،از آن
خوشاش میآیــد و بدون اینکه بــه من حرفی
بزند ،اسم نمایشــنامه را عوض میکند و با تغییر
نام نمایشنامه به اسم «ملکوت» ،مجوز اجرای آن
را میگیرد و در یکی از تاالرهای اصلی تئاتر شهر
روی صحنه میبرد .از این ماجــرا بیخبر بودم،
تا اینکه از مرکز هنرهای نمایشــی با من تماس
گرفتند و خبر دادند که فالن آقا نمایشنامهات را
سرقت کرده و به اســم خودش روی صحنه برده!
آنها توصیه کردند که بروم و شکایت کنم .در آن
زمان آقای عبدخدائی ،مدیــرکل مرکز هنرهای
نمایشی بود .وقتی شکایت کردم ،جلسهای برای
بررسی تشــکیل شــد و آن فرد در جلسه ،کامال
محکوم شــد .در آن زمان من 17-18ساله بودم
و آن آقا ،یک مرد جاافتاده که جای پدرم حساب
میشد .از دیدن بههمریختگی ایشان در آن جلسه
دادگاه ،خیلی ناراحت شدم و از شکایتم گذشتم .اما
آن اتفاق باعث شد که بفهمام نمایشنامههایم خوب
است و میشود حتی در تاالرهای اصلی ،برای عموم
مردم اجرا شود .یک جورهایی از آن زمان خودم را
باور کردم! بعد از آن نمایش «تبعیدیها» را نوشتم
که مضمون آن ،به تصویر کشیدن حدیث «الدنیا
مزرعه اآلخره» بود .این نمایش چند ســال بعد،
توسط دکتر محمود عزیزی روی صحنه رفت.
خانواده با ورودتان به فضای هنری و
کار تئاتر مشکلی نداشتند؟

مرحوم پــدرم ،اطمینان خاصی به من داشــت.
حتی االن هم خواهرانم میگویند :ما در خانواده
محدودیت داشتیم اما تو نداشتی! پدرم میگفت:
به این علت که برای کارهایــت دلیل داری و کار
بیمنطق انجام نمیدهی ،به تــو اطمینان دارم.
میدانســت که معموال تحتتأثیر کســی قرار
نمیگیرم .در این زمینه هیــچ محدودیتی برایم
ایجاد نمیکرد.
در چه دورهای به دانشگاه رفتید؟

میدادند .تقریباً مرکز ما ،سالی 300نفر را آموزش
میداد .فعالیت این کانون تا سال80ادامه پیدا کرد.
در مورد نتایج برگزاری این دورههای آموزشــی،
باید بگویم که خیلی دلم میخواست بهتر از این
باشــد اما همینکه در این دورهها کسانی تربیت
شدند که امروز از استادان این رشته هستند ،یا از
افراد موفق و مدرسان کاربلد این عرصه بهویژه در
فرهنگسراها و خانههای فرهنگ هستند را میتوان
از موفقیتهای آن دورههای آموزشی دانست .البته
نمایشنامهنویسانی چون چیستا یثربی و بازیگرانی
مثل مهتاب نصیرپــور هم در همــان دورههای
آموزشی شرکت و رشد کردند.
در آن زمان بهرغم درس خواندن و
کار کردن ،همچنان نمایشنامه هم مینوشتید؟

بله! همزمــان بــا اداره کانــون تئاتــر بانوان و
درسخواندن در مقطع فوقلیســانس ،همچنان
نمایشنامه هم مینوشــتم .تازه آن زمان ازدواج
هم کرده بودم و مســئولیت خانه و زندگی را هم
داشتم! یکی از نمایشــنامههایی که در آن دوره
نوشتم و خیلی مورداقبال قرار گرفت« ،سالهای
فاجعه» بود .این کار با کارگردانی آقای حســن
فتحی ،در تاالر موزه هنرهای معاصر روی صحنه
رفت و جالب است که مردم روی این نمایشنامه،
اسم «مرد سه زنه» گذاشته بودند .البته بعدها این
نمایشنامه ،توسط کارگردانهای دیگری نیز روی
صحنه رفت اما نمایشنامه بعدیام ،نمایشی بود به
اسم «خیابانهای سرد شب» .نوشتن نمایشنامه
که تمام شــد ،آقای فتحی گفت :خــودم این را
کارگردانی میکنم .بعد متــناش را برده بود که
آقای خسروی بخواند ،تا کارهای گرفتن مجوزش
انجام بشود .آقای خسروی بعد از خواندن اثر گفته
بود که خوب است متن تغییراتی داشته باشد .من
با تغییرش مخالف بودم ،ولی آقای فتحی خودش
نشست و یک تغییرات اساســی در متن اثر داد و
ميشود گفت ،یک کار دیگر نوشت! البته زیرش
نوشــته بود :اعظم بروجردی .کار را که خواندم،
گفتم :این نمایشنامه من نیســت و روی اسمام
خط کشیدم و زیرش نوشــتم :حسن فتحی! بعد
که ایشان این کار جدید را برد و به آقای خسروی
داد که بخواند ،او گفته بود :من گفتم یک تغییراتی
بکند ،اما نه در این حد که کار خراب بشود! خالصه
نهایتا اینطور شد که شرط گذاشتم ،اگر بدون کم

زمانی که به سن دانشگاه رسیدم ،بهخاطر انقالب
فرهنگی دانشگاهها تعطیل شده بود و برای همین
بعد از گرفتن دیپلم ،رســما کار را در امور تربیتی
شوپــرورش آغاز کــردم و در همین بخش
آموز 
نمایشنامهنویسی و اجرای نمایش ،کار میکردم.
این قضیه ادامه داشت تا باالخره دانشگاهها باز شد
و بعد از شرکت در کنکور هنر ،ابتدا در رشته مرمت
آثار باستانی دانشگاه اصفهان قبول شدم که بعد از
یک ترم تغییر رشــته دادم و مشغول تحصیل در
رشته «نمایشنامهنویسی» دانشکده هنرهای زیبا
شدم .بعدها البته درس را تا مقطع فوقلیسانس
کارگردانی نمایش ادامه دادم.

فقــط یکســال بــود .در آن ســالها

از دور های که مسئول کانون تئاتر
بانوان بودید بگویید.

صبحها با هــم بــه ســرکار میرفتیم.

بعد از دانشجو شــدنم ،یک روز آقای عبدخدائی
به من گفتند،که قصد دارنــد در مرکز هنرهای
نمایشــی ،برای خانمهــا کاری انجــام بدهند و
خواستند که مسئولیت ایجاد «کانون تئاتر بانوان»
را بهعهده بگیرم .قبول کردم و بعد از دوندگیهای
زیاد ،نخستین دوره آموزشی ویژه بانوان ،در تاالر
محراب مرکز هنرهای نمایشی ،در سال .1364ش
برگزار شد .در دورههای اول ،بیشتر تمرکز ما در
کانون ،دادن آموزش به مربیان تربیتی بود .کمکم
هنرجوی آزاد هم پذیرفتیم .در آن سالها ،رسما
هیچ کالس یا دوره آموزشی بازیگری و نمایش ویژه
خانمها وجود نداشت و برای همین ،از دورههای
آموزشــی کانون تئاتر بانوان ،خیلی اســتقبال
میشد .در این دورهها استادانی مثل دکتر محمود
عزیزی ،عادل بزدوده ،کامبیــز صمیمیمفخم،
تانیا جوهریان ،بهزاد فراهانــی ،خانم مقصودلو،
آقای زمانی و خیلی از اســتادان دیگر ،رشتههای
مختلف مرتبط با هنر تئاتر را به هنرجوها آموزش

بــرادرم محمدرضــا بروجــردی در

سال 61شهید شــد .تفاوت سنی ما،
وقتــی محمدرضــا در منطقــه نبــود،

دفعــه آخــری کــه او را دیــدم ،زمانــی
بود که با هم ســوار تاکســی شــدیم.

مــن باید زودتــر پیــاده میشــدم ،اما
محمدرضــا هــم بــا مــن پیــاده شــد و

گفــت بقیــه مســیر را پیــاده مــیرود!
در موقــع خداحافظی ،مــا یک مدت

طوالنی فقط بههم نگاه کردیم .بعد
کــه محمدرضا بــه طرف محــل کارش

حرکــت کــرد ،مــن اینقــدر نگاهــش
کردم ،کــه در افــق نگاهم محو شــد!

سکانس صحنه خداحافظی پهلوان
خلیل و همسرش را ،دقیقا ًاز تجربه
آخرین دیدار با برادرم نوشتم

و کاست متن خیابانهای سرد شب را روی صحنه
میبرید ،که اجرایش کنید وگرنه هیچ! آقای فتحی
هم قبول کرد تا همان متن را بدون تغییر اجرا کند.
فیلمنامه پهلوانان نمیمیرند را در
چه زمانی نوشتید؟

سر نوشــتن فیلمنامه «پهلوانان نمیمیرند» ،هر
دو پسرم را داشتم و بچهها خیلی کوچک بودند.
سال 72و  ،73در حال نوشــتناش بودم .یکی از
صحنههای خاص ایــن فیلمنامه که برایم خیلی
عزیز است ،نوشتن صحنه خداحافظی آخر پهلوان
خلیل (با بازی جمشید مشــایخی) و همسرش
حلیمه خاتون (با بازی فخری خوروش) اســت.
برادرم محمدرضا بروجردی در سال61شهید شد.
تکاور ارتش بود .تفاوت سنی ما فقط یکسال بود.
در آن ســالها وقتی محمدرضا در منطقه نبود،
صبحها با هم به سرکار میرفتیم .مسیرمان یکی
بود .دفعه آخری که محمدرضا را دیدم ،زمانی بود
که با هم از خانه بیرون آمدیم و سوار تاکسی شدیم.
من باید زودتر پیاده میشدم اما محمدرضا هم با
من پیاده شد و گفت بقیه مسیر را پیاده میرود!
در موقع خداحافظــی ،ما یک مدت طوالنی فقط
بههم نگاه کردیم .بعد که محمدرضا به طرف محل
کارش حرکت کرد ،من اینقدر نگاهش کردم که در
افق نگاهم محو شد! سکانس صحنه خداحافظی
پهلوان خلیل و همسرش را دقیقا از تجربه آخرین
دیدار با برادرم نوشتم.
البته یک نکته دیگر را هم که دوست دارم درباره
پهلوانان نمیمیرند بگویم ،این است که سازمان
[صداوســیما] در موقــع تصویــب فیلمنامه ،از
آقای فتحی خواســته بود که یک بخش دخالت
ســفارتهای خارجی را بــهکار اضافه کنیم .من
مخالف بودم و عقیده داشــتم اضافه شــدن این
بخش ،کار را خراب میکند ،برای همین هم قبول
نکردم اما خود آقای فتحی این بخش را بهکار اضافه
کرد و اینگونه 6قسمت ،به فیلمنامه 19قسمتی
من اضافه شــد .همین االن هم ،اهل فن متوجه
متفاوتبودن دیالوگها و فضای این 6قسمت با
بقیه کار میشوند.
ظاهرا ً شما دبیر اجرایی چند دوره از
تئاتر بانوان هم بودهاید .اینطور نیست؟

بله .نخستین دوره جشــنواره تئاتر بانوان که به
اسم «جشنواره تئاتر کوثر» نامگذاری شده بود،
با حمایت ســازمان تبلیغات اسالمی برگزار شد.
2دوره بعد ،زیرنظر اداره ارشاد استان تهران برگزار
شــد و در آن چند دوره اول ،خانم شهال حبیبی
(مشاور بانوان ریاستجمهوری) خیلی از ما حمایت
کرد اما دورههای بعدی جشــنواره تئاتر بانوان،
زیرنظر سازمان فرهنگی -هنری شهرداری تهران
برگزار شد.
ما 9دوره ،این جشنواره را برگزار کردیم .اعتقادم
این بوده و هست که زنان ،مادران هستی هستند
و یکی از راهکارها برای روشن شدن جایگاهشان
را برگزاری جشــنواره بانوان میدانســتم .من و
همکارانم بهدنبال این هــدف بودیم که دیدگاه
هنرمندان را به ســمت این موضوع مهم ســوق
دهیم .جالب است که در نخســتین دوره که در
سال 76برگزار شد69 ،اثر به دبیرخانه جشنواره
رسید که اکثریت نویسندگان نمایشنامهها مرد
بودند! بهرغــم آنکه موضوع نمایشهــای آنان،
زنان و خانواده بــود اما در دوره نهــم 890اثر به
دبیرخانه جشنواره رسید که 70درصد نویسندگان
نمایشنامهها خانم بودند.
هماکنــون به چه کاری مشــغول
هستید؟ نمایشی روی صحنه ندارید؟

آخرین نمایشی که روی صحنه بردم ،نمایش «پهلوان» بود
که در سال 98اجرا شد .االن بیشتر مشغول نوشتن هستم.
خدا را شکر که رمان حضرت خدیجه(س) ،با عنوان «بانوی
عاشق» زیر چاپ اســت و هماکنون ،مشغول نوشتن رمان
حضرت زینب(س) هستم.

عكس :همشهري  /رضا نوراله

اعظم بروجردی بیش از 40نمایشنامه نگاشته است که بخش
عمدهای از آنها بس ممتاز اســت و موردتحسین کارشناسان
عرصه تئاتر ،منتقدان و مخاطبان قرار گرفته است .عمده این
آثار با خالقیتی جذاب و آمیخته شده با احساس و تفکر مذهبی،
بیانکننده ســؤاالت بنیادین و فلسفی انســان امروز است .از
نمایشــنامههای جالبتوجه وی« ،اختر چــرخ ادب» قلمداد
میشــود .این اثر در ســال.1384ش روی صحنه رفت .اختر
چرخ ادب ،به فراز مهم زندگی پروین اعتصامی ،ماجرای ازدواج
ناموفق او میپردازد .بروجردی دربــاره هدف خویش از خلق
این اثر آورده است« :قصدم در اختر چرخ ادب این بود که وجه
زمینی پروین اعتصامی -که زیاد با زنان دیگر متفاوت نیست -را
نشان دهم و از طرف دیگر سعی کردم رشد آسمانی او و تفاوت
باطن وی با زنان معمولی را به تصویر بکشم»....
سال بعد از آن اما خانم بروجردی نمایشنامه «تندباد خیال» را
در فرهنگسرای هنر روی صحنه برد .تندباد خیال حال و هوایی
دفاعمقدسی داشت اما موضوع اصلی آن عالم مرگ و رسیدن به
یقین است .گفتنی است که در بروشور این نمایش نوشته شده
بود «زبان مردگان ،زبان وحدت است و این زندهها هستند که
دچار کثرتاند!» .در واقع بروجردی در این اثر ،از دریچه نگاه
3زن به نامهای زینب ،زهره و ننه داغی -که بهدنبال یوســف
گمگشته خود هســتند -حقیقت زندگی و مرگ را به تصویر
میکشد .از دیگر نمایشنامههای خانم بروجردی که موضوعی
تاریخی و مذهبی دارد ،میتوان به اثر «زائر» اشاره کرد .او در
زائر با نگاهی زیبا و عارفانه ،به مهاجرت حضرت معصومه(س)
به ایران برای دیدار برادر میپردازد ،امــا در عین حال برکات
این ســفر را برای ایرانیان ،به مخاطب مینمایاند .چنانچه در
بخش پایانی نمایشنامه ،مامون از خاتون و در واقع از مخاطبان
میپرسد« :بگویید چرا هر شب خواب میبینم ،که قرنهاست
مــردهام و رضا بر تختــی که نه از آن من اســت ،پادشــاهی
میکند؟ ،»...و پاســخ این ســؤال ،پیام اصلــی نمایش برای
مخاطب اهل معناست .یکی از نمایشــنامههای تحسینشده
خانم بروجردی ،نمایشنامه «آواز شنزار» است .در این نمایش
با نگاهی عارفانه ،به شــخصیت بالل حبشــی و ایضا سلوک و
اندیشه او پرداخته شده و با رودررو قرار دادن این شخصیت با
«وحشی حبشی» -قاتل حضرت حمزه سیدالشهدا(ع) -گرایش
انسان به حق و باطل و ثمره آن ،به مخاطب نشان داده میشود.
از دیگر نمایشــنامههای ممتاز وی -که در سیویکمین دوره
جشــنواره تئاتر فجر جایزه گرفت -نمایشنامه «راز» است .راز
روایت زندگی 5دانشجو اســت که برای نوشتن یک پایاننامه
مشــترک ،بــه یــک کلبه
جنگلی میروند و در آنجا
اتفاقاتــی رخ میدهد،
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هلگولند ،جزیرهای بیدار و درخت
در دریای شــمال اســت که ورنر
هایزنبرگ ۲۳ساله توانست نظریه
مکانیک کوانتومی را در آنجا خلق و
دورانی از تاریخ انقالب علمی را آغاز
کند .فیزیک کوانتومی انباشــته از
آرای غریب است که منجر به بیشمار
کشف و پیشرفت فناوری شده است و
اکنون درک ما از جهان هستی مبتنی
بر نظریههای گرانش کوانتومی و مکانیک کوانتومی است ،گرچه
هنوز هم رازآلوده مانده است.
در تابستان  ،۱۹۲۵یک آلمانی ۲۳ســاله روزهایی از تنهایی و
اضطراب را در جزیــرهای بادخیز در دریای شــمال گذراند :در
هلگولند که انگلیسیها به آن هلیگولند میگویند ،جزیره مقدس.
آنجا ،در آن جزیره ،مفهومی یافت که بهکمک آن میشــد همه
دادههای سرکش را توجیه کرد و ساختار ریاضی مکانیک کوانتومی
را برپا داشت« :نظریه کوانتومی».
نظریه کوانتومی روشنگر موارد بســیاری بوده است :بنیانهای
شیمی ،کارکرد اتمها ،جامدات ،پالسماها ،رنگ آسمان ،دینامیک
ستارهها ،پیدایش کهکشانها و هزاران جنبه از علم؛ پایه آخرین
فناوریها اســت :از کامپیوترها تا انرژی هســتهای .مهندسان،
اخترفیزیکدانان ،کیهانشناسان ،شیمیدانان و زیستشناسان
همگی آن را هرروزه بــهکار میگیرند ،اصــول مقدماتی آن در
دبیرستان تدریس میشود ،هرگز برخطا نبوده ،قلب تپنده علم
امروز است؛ اما هنوز عمیقاً رازآلود اســت ،با یک آشوبآفرینی
زیرپوستی .کتاب «هلگولند» نوشته کارلو روولی را مزدا موحد به
فارسی برگرداند و به تازگی از سوی نشرنو در 159صفحه ،به بهای
65هزار تومان منتشر شده است.

تاریخچه زیباییشناسی

بر کرانه زیباییشناسی طبیعت
کتــاب «بــر کرانــه
زیباییشناســی طبیعت»
نوشــته رونالد هپبــرن را
مســعود علیــا به فارســی
برگردانده و به تازگی از سوی
انتشــارات ققنوس منتشر
شده اســت .زیباییشناسی
طبیعت یکی از شــاخههای
مهم و جذاب زیباییشناسی است که نزد ما مهجور مانده
است .کتابی که در دست دارید به این منظور تدوین شده
است که تاحدی از این مهجوری بکاهد .این کتاب شامل
ترجمه مقاله جریانســازی در تاریخ زیباییشناسی
طبیعت به نام «زیباییشناســی معاصــر و غفلت از
زیبایی طبیعی» و حاصل به همپیوستن سه پاره است:
پیشگفتار ،متن ،و پیگفتار .مقاله هپبرن همراه شده
اســت با پیشگفتار و پیگفتاری از مترجم در معرفی
اجمالی زیباییشناسی طبیعت و ترسیم جغرافیای آن
و نیز بررسی الگویی در تجربه زیباییشناختی طبیعت
که هنر را دلیل راه خود میگیــرد .در واقع این کتاب
زمینهای است برای آنکه این شاخه از زیباییشناسی
را که چندان مورد التفات مــا قرار نگرفته بهتر ببینیم
و بشناسیم و در عین حال از نسبت خودمان با طبیعت
عمیقتر و مســئوالنهتر پرســش کنیم؛ طبیعتی که
مخصوصاً این روزها پیامدهای شیوه مواجهه و رفتارمان
با آن هرچه روشنتر و البته دردناکتر ،به چشم میآید.
انتشارات ققنوس برکرانه زیباییشناسی طبیعت نوشته
رونالد هپبرن را در 95صفحــه به بهای 42هزار تومان
منتشر کرده است.

تاریخ ادبیات

چشمانتظار در خاکرفتگان
«چشم انتظار درخاکرفتگان»
داســتان اعتصــاب عمومــی
عظیمی اســت علیه دیکتاتور
گواتماال و شرکت آمریکایی موز.
شخصیت مرکزی رمان مبارزی
انقالبی اســت که میکوشــد
مردم را به قیــام و اعتصاب فرا
بخواند .اگر این اعتصاب پیروز
شود ،سرخپوســتان مظلوم و
درخاکرفته تســلی مییابند
و میتوانند چشمان بازماندهشان را ببندند ،زیرا بنا بر افسانهای
مایایی ،چشمان آنها در گور به انتظار تحقق عدالت بازمانده است.
کتاب ،داستانی است در شرح یک خیزش مردمی؛ داستانی مبتنی
بر نظریهای سیاسی ،رمانی اجتماعی که شگردهای سوررئالیستی
نویسنده گاه آن را مبهم و حتی اندکی ماللآور میکند .رنگها،
حرکتها ،اســم صوتها ،ریتمها و آفرینشهای کالمی محض
به پیدایش نوعی فرهنگ لغت خاص آستوریاس میانجامد که
گواهی است بر تسلط کامل او به زبان و منابعش .این رمان را ابتدا
نشر نو در اواخر دهه60با نام «چشــمان نخفته در گور» و بعدتر
در اواخر دهه 70نشر ققنوس با نام «چشمان بازمانده در گور»
منتشر کرد و حاال نشر ماهی با نام «چشمانتظار در خاکرفتگان»
آن را منتشر کرده است .گویا تغییر اسم کتاب هر بار به درخواست
مترجم رمان ،سروش حبیبی بوده است .از میگل آنخل آستوریاس
بهعنوان یکی از بزرگترین نویسندگان آمریکای جنوبی نام برده
میشود .او در  ۱۸۹۹در گواتماالســیتی در خانوادهای بازرگان
زاده شــد .تحصیالت دانشگاه را در رشــته حقوق انجام داد و به
دریافت درجه دکتری نایل آمد .نشر ماهی چاپ سوم این کتاب
768صفحهای را با ترجمه سروش حبیبی به بهای265هزار تومان
منتشر کرده است.
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کتیبهای که تاریخی نبود

نقل قول خبر
مرتضی گراوند
مدیر پایگاه ملی معبد آناهیتا
معبــد آناهیتا بهعنــوان بزرگتریــن بنای
تک سنگی تاریخ ایران در امتداد جادهای
قرار گرفته که در زمانهای گذشته فالت
ایــران را به بیــن النهرین متصــل میکرد.
بهنظر میرســد بقایای جاده ابریشــم در
جنوب شــرقی معبد آناهیتا وجود داشته
و بــرای کشــف ایــن مســئله بــا دانشــگاه
ساپینزا رم رایزنی کردهایم.
محمدرضا دشتیاردکانی
رئیس فراکسیون گردشگری مجلس
«طرح استیضاح عزتهللا ضرغامی وزیر
میراثفرهنگی در مجلس جدی نیست
و اصال هیچ اســتیضاحی در کار نیست.
خبــر اســتیضاح نیــز صحــت نــدارد».
عزتهللا ضرغامی ،وزیر میراثفرهنگی،
گردشــگری و صنایعدســتی پیشتــر
گفتــه بــود بهدلیــل مخالفت بــا تخریب
بافتهــای تاریخــی برخــی نماینــدگان
بهدنبال استیضاح هستند.

عدد خبر

۳۶۴
طرح

4000

میلیارد

بــا ارزش ســرمایهگذاری ۱۱هــزار
و۱۷۲میلیارد تومان همزمان در هفته
دولــت افتتــاح میشــود .ایــن طرحها
شــامل ۲۸هتــل۱۰۰ ،واحــد اقامتــگاه
بو مگــردی۳۰ ،مجتمــع اقامتــی،
کارگاه و نمایشــگاه صنایعدســتی و
زیرســاختهای گردشــگری در سطح
کشــور افتتــاح میشــود .افتتــاح ایــن
پروژههــا از شــهر مشــهد بهصــورت
همزمان انجام میشود.

تومان اعتبار برای بازســازی خســارات
ناشــی از ســیالب در بافــت تاریخــی
یزد تخصیص یافته اســت .بهگزارش
همشهری ،این مبلغ از بودجه عمرانی
برای بازسازی آثار تاریخی آسیب دیده
ایــن شــهر تخصیــص یافتــه و بهگفته
مســئوالن ،با توجه بــه تخصيص این
اعتبــار وضعیــت آثــار تاریخــی یــزد از
بحران خارج میشود.

قدمت کتیبه موجود به سال 1329و زمان احداث پل آلوسگرد بر فراز رودخانه میرسد و خبر وجود کتیبه باستانی در توالت ،کذب محض است
خبرهای منتشر شــده از قرار
دادن کتیبه باســتانی در یک
گزارش
توالت عمومی در مرکز شــهر
همدان توزرد از آب درآمد و مشاهدات خبرنگار
همشهری مشخص کرد این کتیبه نهتنها یک
سنگنبشته باســتانی نیســت که یک کتیبه
معمولی بر تاج یک پل تخریب شــده در مرکز
شهر همدان است.
به گــزارش همشــهری ،طی 2روز گذشــته
رســانههای فارســیزبان و برخی شبکههای
مجازی داخلی تصاویر وجود یک سنگنبشته
با عنوان یک کتیبه باســتانی را در یک توالت
عمومی در شــهر همــدان منتشــر کردند که
پیگیریهای همشهری مشخص کرد این کتیبه،
یک کتیبه معمولی متعلق به سال 1329است
که بر تاج یک پل تخریب شده در شهر همدان
قرار داشته و پیمانکار ساخت توالت عمومی شهر
به ســلیقه خود اقدام به نصب شیشه مقابل آن
کرده تا این نوشته حفظ شود.
درست در میدان مرکزی شهر همدان جایی که
در دهههای گذشته یک پل بر بستر رودخانهای
که دیگر وجود ندارد بنا شده بود ،یک کتیبه بر
تاج پل نصب شــده بود که تاریخگذاری آن به
سال 1329و زمان افتتاح پل بازمیگردد .در این
کتیبه گفته شده اســت که این «کتیبه توسط
نصرتاهلل خواجهنــوری ،فرماندار همدان روی
پل آلوسگرد نصب شده است ».تاریخگذاری آن
نیز به سال  1329بازمیگردد.
پس از تخریب پل یک انبار در محل آن احداث
میشــود که اتفاقا کتیبه پل را نیز در بخشــی
از دیوار خود حفظ کــرده بود ،امــا با تصمیم
شهرداری وقت همدان برای احداث یک توالت
عمومی در مرکز شهر همدان ،پیمانکار ساخت
بنا ،کتیبه پل را کــه در دیوار بنا قرار داشــت
در همان محــل حفظ میکنــد و حتی بدون
اطالع شهرداری وقت و به سلیقه شخصی خود
یک شیشــه در مقابل آن قرار میدهد تا نوشته
دســتخوش تخریب قرار نگیرد و این نوشــته
حفظ شود.
حاال اما شبکههای مجازی و پس از آن رسانههای
فارسیزبان بدون اطالع از تاریخچه این کتیبه

سند
ه
رمزگان

۳۰

خانوار
اقدام به نشر یک خبر جعلی با عنوان قرار دادن
کتیبه باســتانی در توالت عمومی شهر همدان
کردهاند .روزنامه همشهری نیز پیگیر ماجرای
این کتیبه از اداره کل میراث فرهنگی اســتان
همدان شــد که در این پیگیریها مشــخص
شد خبر منتشر شده جعلی بوده و هیچ کتیبه
باستانی در شهر همدان در توالت عمومی قرار
داده نشده است .میالد وندایی ،باستانشناس
ســاکن همدان نیز بالفاصله تصاویر واضحی را
از کتیبه نویافته در اختیار همشــهری قرار داد
و اعالم کــرد که این کتیبه مربوط به ســاخت
بنای پل بوده که فرماندار وقت همدان در سال
1329آنرا بر تاج پل نصــب کرده بود و ارزش
باستانی ندارد.
او به همشهری گفت :تا ســالهای اولیه پس از
پیروزی انقالب اسالمی رسم بود که سازندگان

بناها حتی کتیبههایی با مضمون مختلف بر سر
در خانهها یا بناهای احداث شده نصب کنند .این
کتیبه نیز به رسم همان زمان بر تاج پل نصب شد
تا مشخص شود این پل عبوری که دیگر وجود
خارجی ندارد در چه دورهای احداث شده است.
او گفت :وجود کتیبه باستانی در توالت عمومی
شــهر همدان یک دروغ بزرگ است و هدف از
انتشار آن صرفا شایعهپراکنی و خبرسازی است.
پل آلوســگرد پیش از آغاز توســعه شــهری
درهمدان به همراه چند پل عبوری دیگر احداث
شد .اکنون میدان مرکزی شهر همدان و خیابان
تختی این شهر به جای این پل قرار دارد.
سالها پس از تخریب پل ،یک انبار در محل پل
آلوسگرد احداث میشــود و کتیبه معمولی آن
دوره نیز در یکی از دیوارهای انبار تازه تاسیس
قرار میگیرد .شهرداری همدان هم سال گذشته

سفر حدود 3میلیون گردشگر خارجی
به ایران در کمتر از یک سال

انبار را به یک دستشویی عمومی تبدیل میکند.
هنگام ساخت دستشویی نیز ازکتیبهای که از آن
در خبرها با عنوان کتیبه باستانی یادشده است
اطالعی نداشته است.
میالد وندایی ،باستانشــناس ســاکن همدان
میگوید :همان سال قبل هم وقتی پیمانکار این
کتیبه را دید اطالعی بــه اداره میراث فرهنگی
استان همدان نداد و به ســلیقه شخصی خود
اقدام به قرار دادن شیشــه روی این سنگ کرد
تا آسیب نبیند .تمام ماجرا همین است و وجود
کتیبه باستانی در توالت عمومی شهر همدان یک
جعل خبر و کذب محض است که بهنظر میرسد
هدف آن بیشتر زیر سؤال بردن اداره کل میراث
فرهنگی ،گردشــگری و صنایعدســتی استان
همدان یا تالش برای تغییــر مدیرکل میراث
فرهنگی این استان است.

استارتآپهای هنری

عکس :همشهری  /حنا خلج

اتراق دانشبنیانها
در کاروانسرای سعدالسلطنه

خانه خالق هنر قزوین با مشارکت میراث فرهنگی و پارک علم و فناوری در هفته
دولت افتتاح میشود
راحله عبدالحسینی

روزنامهنگار


خانه خالق هنر پایتخت خوشنویسی ایران ،مراحل تکمیل نهایی را
میگذراند و بهگفته مسئوالن ،قرار است در هفته دولت افتتاح شود.
این مرکز در قزوین از آن جهت خانه خالق نام دارد که جایی برای
تعامل هنرمندان و شرکتهای فناوری است؛ مرکزی که سازوکارش
آموزش هنرهای دســتی یا فروش محصوالت هنری نیست ،بلکه
محلی برای توسعه استارتآپهای هنری است.
خانه خالق هنر قزوین در پارک علم و فناوری برپا شده تا پیوندگاهی
بین هنرهای دستی و دانش نوآورانه امروزی باشد .رئیس پارک علم
و فناوری قزوین میگوید که در خانه خالق ،ایدههای هنرمندان به
محتوایی برای شرکتهای دانشبنیان تبدیل میشود.
مشارکت فناوری در هنرهای بومی

میلیارد

10000

مشتریپسند نیستند؛ درحالیکه اگر آثار براساس نیاز بازار باشد،
میتواند به پویایی خود ادامه دهد .این مهم تلفیق هنرهای کهن با
خالقیت و دانش روز امکانپذیر است که در خانه خالق هنر قزوین
دنبال میشــود .علیرضا خزائلی تأکید میکند که راهاندازی خانه
آبگینه و خانه سفال هم در برنامههای پیشروست.

گزارش

۶۰۰

آ
ذربایجا
نشرقی

خبر کوتاه

عزتاهلل ضرغامی ،وزیر میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی
با حضور در یک برنامه تلویزیونی اعالم کرد که رشد سفرهای داخلی
به نسبت دوران پیش از کرونا 40درصد افزایش یافته است.
وزیر میراث فرهنگی ،گردشــگری و صنایعدســتی که در آستانه
هفته دولت به ارائه گزارش عملکرد یکساله خود در وزارت میراث
فرهنگی پرداخت.
وي ازســرگیری روادید ایران پس از حدود یکسالونیم توقف از
زمان شیوع کرونا را ازجمله اقدامات و دستاوردهای دوران وزارت
خود در وزارت میراث فرهنگی ،گردشــگری و صنایعدستی اعالم
کرد و گفت :با حمایت رئیسجمهور ،صدور روادید از سرگرفته شد
و ۲میلیونو ۹۰۰هزار نفر در مدت کمتر از یکسال وارد ایران شدند
که این میزان بهشدت در حال رشد و افزایش است.به گزارش ایسنا،
ضرغامی افزود :طراحی پروژه ایرانهراســی و ارائه تصویر منفی از
ایران در برخی از رسانهها یکی از موانع جذب گردشگران خارجی
است .این درحالی است که مزیتهای نسبی فراوانی داریم و امکاناتی
داریم که هیچکدام از کشورهای منطقه ندارند .به همین دلیل هر
کاری از دستشــان برآید برای ایجاد مانع برای توسعه گردشگری
انجام میدهند .برخیها نیز به ایجاد این موانع کمک میکنند .آقای
یونسی  -وزیر اسبق اطالعات  -از دستگیری گروهکی خبر داده بود
که فعالیتشان ایجاد مانع در گردشگری ایران بود ،به این دلیل که
کشورهای عربی میخواهند درآمد خود را داشته باشند .برخی از
این کشورها هم با قدرت برای رونق گردشگری خود کار میکنند،
بهعنوانمثال قطر االن ۲۰۰میلیارد دالر برای حوزه گردشگری و
استفاده از فرصت جام جهانی هزینه کرد ه است .او افزود :پروژه سفر
زمینی ارزانقیمت را با کشورهای همسایه دنبال میکنیم .در کنار
آن ،گردشگری زیارتی مزیت ویژه گردشگری ماست که در اینباره
برنامههای مخصوصی داریم و تفاهمنامه نهایی را با نهادهای مختلف
ازجمله فراجا با هدف توسعه و رونق هرچه بیشتر گردشگری امضا
کردیم و با ۱۱کشــور ازجمله مالزی و آذربایجان تفاهمنامه امضا
شده اســت .وی افزود :ایرانهراســی موضوع مهمی است و برای
همین ما بهدنبال مقابله با این پروژه هستیم .آمریکاییها در اینباره
تالشهایی دارند ،برای همین با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی
تفاهمنامه امضــا کردیم و اکنون تمام رایزنهــای فرهنگی عمال
نمایندگان این وزارتخانه هستند و یکی از مأموریتهای آنها مقابله
با ایرانهراسی و معرفی ایران اســت .او معماری و مرمتهای این
سالها را به چالش کشید و گفت :باید آسیبهای معماری و مرمت
پس از انقالب را با صدای بلند اعالم کرد ،هرچند که گفتن آن برای
من هزینه دارد .ضرغامی افزود :در ایران ۳۵هزار اثر ثبتی داریم ،اما
بودجه مرمت و نگهداری ما نسبت به این حجم از آثار و محوطهها
تقریبا صفر است و به هر اثر تاریخی ما تقریبا روزی ۳۰۰هزار تومان
میرسد که دســتمزد روزانه یک کارگر نیز نمیشود .البته بودجه
عمرانی ۷۷درصد رشــد پیدا کرده که دوبرابر رشد عمرانی دولت
است .سفرهای اســتانی که آقای رئیسجمهور نیز میروند برای
ســال  ۱۴۰۱و  ۱۴۰۲رقمی برابر با  3هزار میلیارد تومان برای ما
پیشبینی شدهاست .ضرغامی اجازه ساختوساز در عرصه و حریم
را نمیدهیم .در سفرهای استانی نیز مشکالت را از نزدیک دیدهام و
به مردم در برخی مواقع حق میدهم ،اما ما این مشکالت را برطرف
میکنیم و میراثفرهنگی را با این بضاعت حفظ میکنیم.

عدد خبر

اســاس کار و فعالیت خانه خالق هنر قزوین دانشبنیان اســت؛
موضوعی که رئیس پارک علم و فناوری قزویــن درباره آن اینطور
به همشهری توضیح میدهد :بحث دانشبنیان را بیشتر در زمینه
فعالیتهای آی.تی شنیدهایم و شــاید در زمینه هنر قدری ناآشنا

بهنظر برســد ،اما خانه خالق هنر این امکان را ایجاد کرده اســت
تا فنــاوری و دانش روز با هنــر گره بخورد .خانه خــاق هنر فقط
جایی برای دورهمی هنرمندان و تبادل ایدههای هنری نیســت.
شرکتهای دانشبنیان عضو اصلی خانه خالق هنر هستند تا بتوانند
موضوع اقتصاد هنر یــا همان تبدیل ایده هنری بــه درآمدزایی را
عملی کنند.
با راهاندازی خانه خالق هنر قزوین از شبکهسازی ،توسعه مشاغل و
تعامل اجتماعات گروههای هنری حرفهای در بخشهای فرهنگی،
فناوری اطالعات و خالقیت حمایت میشــود .جعفر احمدی ادامه
میدهد :از آنجــا که قزوین ،پایتخت خوشنویســی ایران نام دارد،
خانه خالق با عنوان هنر و در کاروانسرای سعدالسلطنه که پیشینه
تاریخی دارد ،راهاندازی میشود.
این محل ،فضایی برای کار ،مشارکت و بهرهوری مشاغل هنری خرد
خواهد بود .هنرمندان به ابزارها و خدمــات تخصصی دانشبنیان
برای توسعه دسترسی دارند و میتوانند در مسیر خالقیت و نوآوری
قرار بگیرند.
مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی قزوین با اشاره به
اینکه قزوین یکی از خاستگاههای هنرهای دستی است به همشهری
میگوید :نوآوری در خانه خالق هنر ،مهمترین وجه تمایز این مرکز
با دیگر مراکز هنری قزوین است .هماکنون بعضی از صنایعدستی

خانه خالق هنر قزوین با مســاحتی حدود 1500مترمربع ،بخشی
ت دانشبنیان و فریلنسرها و بخشی
برای کار اشتراکی 100شــرک 
برای حدود 30کار مســتقل را فراهم کردهاســت .یک بخش هم
در اختیار شــتابدهندههای تخصصی اســت .با توجــه به اینکه
صنایعدستی بهصورت دســتی و کارگاهی هستند یک فضای کار
اشتراکی نیز به هنرمندان فعال در این بخش اختصاص پیدا کرده
است .این پرســش که هنرمندان قزوینی چقدر از خانه خالق هنر
استقبال میکنند را با یکی از اعضای شورای انجمن خوشنویسان
قزوین در میان میگذاریم .او معتقد است جای خالی این مرکز در
روزگار ارتباطات و فناوری بســیار احساس میشد و راهاندازی یک
مرکز خالق هنر در قزوین را فرصت خوبی میداند.
هومان بابا اوالدی که ســابقه 30ســاله در خوشنویســی دارد و
دندانپزشک است در سال 93موفق شــده یک شرکت فناوری در
زمینه فرایند تهیه کاغذهای خوشنویســی ،تذهیب و نگارگری با
استفاده از آهار دانههای گیاهی را در قزوین ثبت کند.
او به همشــهری میگوید :ثبت تجاری در زمینه هنر برای بسیاری
از هنرمندان حرفهای ما هم دور از ذهن اســت .برای همین تعداد
شــرکتهایی که در زمینه ابزار هنری بهصورت نوآورانه و فناورانه
باشد ،انگشتشــمار اســت؛ درحالیکه قزوین ظرفیت باالیی در
هنرهای دستی بهویژه خوشنویســی دارد .اگر هنرمندان در ابتدا
نگاهی نوآورانه و بعد فناورانه بهکار خود داشته باشند ،بیشک خانه
خالق هنر قزوین تسهیالتی مثل اتاق فکر و تبادل نظر با شرکتهای
دانشبنیان خواهد داشــت که به نتایج خوبــی در این حوزه منجر
میشود.

چها
رمحال و ب
ختیاری

۴۰۰
نفر
گیالن

مدیــرکل امــور روســتایی و شــوراهای
اســتانداری آذربایجانشــرقی با اشاره
به مشکل راههای روستایی گفت :برای
احداث و بهســازی راههای روستایی از
محــل اعتبار ســفر ریاســتجمهوری،
 ۶۰۰میلیــارد تومــان اختصــاص یافته
است.
بــه گــزارش ایرنــا ،محمــد اســکندری
افــزود :در اســتان  2700آبــادی و ۱۰
هــزار کیلومتــر شــبکه را ه روســتایی
وجود دارد.
مدیــرکل راه و شهرســازی هرمــزگان
گفــت10 :هــزار ســند واحد مســکونی
در بافتهــای فرســوده ایــن اســتان تا
پایان سال به صاحبان آن تحویل داده
میشود.
بــه گــزارش ایســنا ،عبــاس کمالــی
افزود :بیــش از 2هزار ســند واحدهای
مســکونی در محلــه چاهســتانیهای
بندرعباس آماده واگذاری به صاحبان
آن است.

سرپرســت اداره کل مدیریــت
بحــران چهارمحــال و بختیــاری گفــت:
۳۰خانوار روســتای تلــو در کوهرنگ از
روســتا تخلیــه و در مکان امن اســکان
اضطراری شدند.
به گــزارش مهر ،خســرو کیانــی افزود:
بهدلیل زمین لغزش در مسیر رودخانه
الگــن در منطقــه موگویــی و مســدود
شــدن مســیر رودخانه ،احتمال جاری
شدن آب وجود دارد.

رئیــس هیئــت مدیــره و مدیرعامــل
ســازمان منطقــه آزاد انزلــی بــا بیــان
اینکه  ۴۰۰نفر متقاضی سرمایهگذاری
در منطقــه آزاد انزلی هســتند ،گفت:
توســعه منطقه آزاد افزایش اشــتغال
را بــه دنبــال دارد .بــه گــزارش ایســنا،
عیســی فرهــادی افــزود ۲۰۰ :نفــر در
بحــث ریالــی ارزیابــی شــدند و تــوان
اجرای پروژهها را دارند.

خبر کوتاه

کنترل جرایم انتظامی در اصفهان
فرمانده انتظامی اصفهان از کنترل جرایم در اســتان خبر
داد و آن را نسبت به روند جرایم در سطح کشور در وضعیت
مطلوب ارزیابی کرد.
به گزارش همشــهری ،محمدرضــا میرحیــدری درباره
عملکرد نیــروی انتظامی اصفهان از ابتدای امســال افزود:
برخورد با باندهای ســرقت  ۱.۵درصد افزایش ،دستگیری
ســارقان ۲.۷درصد و دســتگیری سارقان ســرقتهای
خرد   ۳.۷افزایش داشته است .وی ادامه داد :در مورد کشف
به وقوع شاهد 6درصد کاهش هســتیم و در سرقت به عنف
کاهش

تغییری نداشتیم .در کشف ســرقت به عنف شاهد
 ۳۲درصدی هستیم.
وی افزود :کالهبرداری  ۷.۸درصد افزایش و کشف به وقوع
 ۲.۸درصد افزایش داشته اســت ،همچنین در زمینه وقوع
قتل شــاهد افزایش ۵۰درصدی بودهایم که بیشتر این آمار
قتل مربوط به نزاع و ۲۰درصد مربوط به قتلهای خانوادگی
و 7درصد بهعلت مســائل اخالقی بوده که این وضع بسیار
نگرانکننده است.
فرمانده انتظامی استان اصفهان اظهار کرد :در حوزه پلیس فتا
هزار و  ۳۰۷سایت مجرمانه در فضای مجازی را رصد کردیم
که شاهد کاهش عملکرد  ۲۹درصدی در این حوزه هستیم.
همچنین در حوزه ســایتهای مجرمانه غیرقابل پیگیری
شاهد افزایش رصد هفت درصدی همکاران هستیم .همکاران
ما در پلیس فتا توانســتند  6طرح عملیاتی و  ۸۸۶ســایت
مجرمانه را شناسایی کنند و برخوردهای الزم را انجام دهند.
خو
زستان

عکس خبر

نهتنها هنرمندان قزوینی ،بلکه هنرمندان اســتانهای همجوار نیز
میتوانند با آمد و رفت به خانه خالق هنر قزوین از اقتصاد هنر ،گذر هنر
از بستر تکنولوژی و دانش فناورانه بهروز ،هم با شیوه مشتریپسند هنر
آشنا شوند و هم نگذارند هنرهای دستی و بومی به فراموشی سپرده
شوند .برای تشویق هنرمندان به تعامل با خانه خالق هنر نیز برگزاری
سمینار آموزشی درباره برندهای اقتصادی ،استارتآپهای هنری و
مفهوم فعالیت رقابتی نیز میتواند راهگشا باشد.

دورهمی هنرمندان و شرکت های دانش بنیان
مکث

خانه خالق هنر قزوین با مشارکت ادارهکل میراثفرهنگی،
پارک علموفناوری و سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری
قزوین در شبستان سعدیه کاروانسرای سعدالسلطنه فعالیت
خود را آغاز میکند .سرای سعدالسلطنه قزوین بزرگترین
کاروانسرای سرپوشیده و مرکز تجاری داخل شهری کشور
اســت که با وســعتی بیش از ۲/۶هکتار در اواخر سلطنت
ناصرالدین شاه قاجار ساخته شد .براساس منشور کاربریهای
سعدالسلطنه مصوب ســال ۸۸قرار بر این بود که با تکمیل
مرمت و ساماندهی این بنا فضاهای موجود در شبستان سعدیه
به کارگاههای تولید صنایعدستی اختصاص یابد ،اما پس از
اینکه این مکان نامزد ثبت بازارچه جهانی صنایعدستی شد،
این رویکرد تغییر کرد و قرار شد تا این قسمت به خانه خالق
هنر قزوین اختصاص یابد.

آبرسانی با تانکر
بحران آب در حوضه رودخانه کرخه برخی از روستاهای
شهرستان حمیدیه خوزستان را با تنش آبی مواجه
کردهاست .در حمیدیه  ۷۲هزار دام سبک و سنگین وجود
دارد که از این میزان حدود  ۳۸هزار رأس در بخش گمبوعه و
از این میزان 4500رأس گاومیش هستند .بهگفته مدیرعامل
شرکت آب و فاضالب خوزستان ۱۷ ،روستا در بخش گمبوعه
با مشکل تامین آب مواجه هستند که آبرسانی به این
روستاها از طریق 14تانکر انجام میشود.
عکس :ایسنا  /امین نظری

