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همشهریآنالین/گرافیک:مهدیسالمی

 قطع درختان 
 به بهانه ساخت و ساز

خشک شدن و قطع کردن درختان حاشیه 
کوچه هــا و خیابان هــا داســتان پرتکــرار 
شــهرهای مختلــف اســت کــه ایــن روزهــا 
برخــی از آنهــا بــه ســرخط خبرهــا راه پیــدا 
کرده اند و حساســیت مســئوالن شــهری 

و فعاالن محیط زیست را برانگیخته اند.

9 اصله درخــت به جــرم قــرار گرفتــن در مقابل نمــای یک 
ســاختمان نوســاز، حکم خشــک شــدن آنهــا صادر شــد. 
براســاس آخریــن رای صــادره، مبلــغ ۵۴۰ میلیــون تومان 
جریمه نقدی به عالوه تحویل ۱۲۰ نهال به شهرداری منطقه 
در نظر گرفته شــده اســت اما این امکان وجــود دارد که با 
ارسال مجدد پرونده خشکاندن 9 اصله درخت در خیابان 
کاج جنوبی، مالک ساختمان ۴ تا ۵ برابر جریمه نقدی شود.

در یک فاصله زمانی کوتاه از ماجرای درختان ولیعصر، خشــک 
شدن درختان محدوده باغ فردوس نیز حاشیه ساز شد. براساس 
آخرین اطالعات موجود باید گفت که این موضوع در حال بررسی 

در شورای شهر تهران است.

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 ۷۰۰  اصله درخت نیز به 

شهرداری تحویل داد.

سرنوشــت شــوم چنارها در شــهرهای مختلف تکرار می شود و 
چندی پیش خشک شــدن درختان خیابان کوهسنگی مشهد 

موجب گالیه شهروندان شد.

۱۰ اصله 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 ۱۱۷ میلیــارد تومانی و 
کاشت بیش از ۱۰۰ اصله درخت در خیابان ولیعصر محکوم شد.

دانشگاه الزهرا در یک تخلف جدید بدون کسب مجوز از کمیسیون 
ماده ۷، چند درخت کهنسال را سربُرید، این درحالی است که به 
گفته مسئوالن شهرداری در سال های اخیر نیز ۱۱درخت دیگر در 

این دانشگاه بدون کسب مجوز قطع شده بودند.

»تمایل به دیدن شدن واحد صنفی« دلیلی بود که نقطه پایانی 
برای درختان این محدوده گذاشت و پای دادستانی کرج نیز به این 

پرونده باز شد. 
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وعده خودروی ارزان برای سال آینده
خودروياقتصادیداخليتاپایان1402

باقیمتزیر200میلیونتومانواردبازارمیشود
مدیردفترصنایعخودرووزارتصمت:

50درصدخانوارهایایرانيفاقدخودروهستند

کشمکش میان 2نمایشگاه
برخالفمصوبهشورایشهر،وزارتصمتنمایشگاههای
پرمخاطبرادرمجاورتبزرگراهچمرانبرگزارمیکند

آخرین وضعیت مجموعه نمایشگاهی 
شهر آفتاب

 همه  شهرداران 
کالنشهرها دور یک میز

 اتراق دانش بنیان  ها 
در کاروانسرای سعدالسلطنه

خانه خالق هنر قزوین در هفته دولت افتتاح می شود 

نشستمجمعشهرداران
کالنشهرهایایرانبهمیزبانی
شهرداریتهرانبرگزارشد

امضای خواهرخواندگی 
تهران و کربال

 رضایت  مجلس 
از گزارش مذاکرات

 پديده عجیب
دامادهای عصبانی 

نگرانی ازترافیک 
سنگین اکران

مأموریت های رئیسی 
به کابینه درباره اربعین

اظهارنظرنمایندگانپساز
نشستدیروز،ازرفعبسیاریاز
ابهاماتوشبهاتآنانحکایتدارد

کارشناسانازقتلهايخانوادگي
میگویندکهازسويدامادهاي

خانوادهصورتميگیرند

بیشاز70درصدفیلمهایدر
انتظاراکرانرامیتواندرگروه
»هنروتجربه«یاآنالیننمایشداد

صفحه3 صفحه4 صفحه3

صفحه2

صفحه6

صفحه5

صفحه2

در انتظار اولين گل 

سرخابی ها
هفته دوم از فصل جديد ليگ برتر فوتبال ايران، 
امروز و فردا برگزار مي شــود. مهم ترين 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 
جذاب تر و حساس تر هم خواهد كرد. اين مسابقه 
روز جمعه برگزار مي شــود و روز پنجشــنبه هم 
استقالل ميهمان ملوان انزلي است. اما از مسابقه 
مس رفسنجان با گل گهر هم غافل نشويد كه يكي 
از حساس ترين بازي هاي اين هفته است و داربي 

دو تيم پرقدرت و مدعي استان كرمان است.

  ملوان-استقالل
بازي هاي هفته دوم را اســتقالل و ملــوان آغاز 
مي كنند كه بعد از ســال ها دوري انزلي چي ها از 
ليگ برتر دوباره اين مصاف كالســيك را به ياد 
سال هاي دور روي صحنه مي برند. 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 بازمي گردد و البته افســوس بزرگ اين 
است كه سن سيروس 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 مي دانند.

  مس رفسنجان - گل گهر
دومين بازي امشــب، داربي كرماني ها است كه 
فصل گذشــته از بازي هاي جذاب و پرگل ليگ 
برتر بود. بازي رفت سال گذشــته 2-2 مساوي 
شد و بازي برگشت هم در رفسنجان با برتري 1-2 
گل گهر به پايان رسيد. گل گهر و مس از تيم هاي 
قدرتمند ليگ و اميدوار به حضور در رده هاي باالي 
جدول هســتند. به خصوص گل گهر كه تركيب 
فصل گذشته اش را تقريبا حفظ كرده و در حالي 
كه سپاهان و سرخابي ها بعد از تغييرات زيادشان 
قرار اســت چند هفته اي را بــه انتظار هماهنگ 
شدن تركيب جديد سپري كنند، تيم قلعه نويي 
با هماهنگي كامل به دنبال جمع كردن امتيازات 

هفته هاي ابتدايي است.

  سپاهان - نساجي
صدرنشين هفته دوم ليگ برتر يا از همان داربي 
كرمان بيرون مي آيد و يا از همين بازي. سپاهاِن 
مورايس بازي بزرگ هفته اول را با 2گل از استقالل 
برد و اولين صدرنشين فصل جديد شد. خيلي ها 
بعد از آن پيروزي، ســپاهان را بزرگ ترين مدعي 
فصل جديد لقب دادند امــا براي اين ادعاها هنوز 
خيلي زود اســت. مورايس هفتــه اول با فوتبال 
محافظه كارانه اش 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 نقش جهان 
مي رود 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-ذوب آهن
بازي هاي جمعه با مصاف قربان برديف و مهدي 
تارتــار در تبريز آغاز مي شــود. تراكتور در هفته 
اول هم با وجود باخت تيمي بهتر از تراكتور فصل 
گذشته بود. آيا برديف با خارجي هاي باكيفيتش 
در اين بازي اولين برد را براي تبريزي ها كســب 
مي كند؟ يا تيم تارتار مقابل تراكتور هم مثل بازي 
با پرسپوليس دروازه اش را بسته نگه مي دارد؟ 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 هفته هاي اول مالك 
نيســت و اين دو تيم در بهترين شرايط تيم هاي 
ميانه جــدول خواهند بود. مثل پيــكان كه فردا 
ميهمان مس كرمان خواهد بود و شبيه آلومينيوم 

و صنعت نفت كه در آبادان به مصاف هم مي روند.

  پرسپوليس - فوالد
و اما آخرين بازي هفته دوم و بزرگ ترين بازي اين 
هفته را پرسپوليس و فوالد از ساعت20:30 جمعه 
در ورزشــگاه آزادي آغاز مي كنند. پرســپوليس 
پارســال 6امتياز از فوالد گرفت اما امسال بازي 
با فوالد دشوارتر هم شــده است. نكونام بازيكنان 
زيادي را به خدمت گرفته و مصاف باتجربه هايي 
چون دژاگه و وريا با سرخپوشان هم جالب خواهد 
بود. اما از همه مهم تر، دوئل پرسپوليسي هاي سابق 
با يحيي گل محمدي است. مهدي شيري، احسان 
پهلوان و ســعيد آقايي انگيزه هاي 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 سال هاي 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 پرسپوليسي ها تشنه گلزني و كسب 
پيروزي اند. اميد آنها هم به يورگن لوكاديا است كه 
آمده تا مشكل تمام كنندگي را در تيم يحيي حل 
كند. آيا تيمي كه بيشــترين گل سازهاي ليگ را 
دارد از اين بازي گلزني را هم به آپشن هايش اضافه 

خواهد كرد؟

  پنجشــنبه     27 مرداد  1401     20 محرم  1444       سال سی ام          شـــماره  8569

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

جذب یک مهاجم مطرح دیگر 
بیشترین فشار را روی خط میانی 

پرسپولیس خواهد آورد

چه خبره اون وسط؟
همان 40میلیارد  برای 2فصل؟

نکته مهم از دل افشای رقم قراردادها 
در پرسپولیس و رقم قرارداد یحیی 

گل محمدی سرمربی قرمزها
18

پخش زنده

برنامه بازی

 روز مانده تا 
جام جهانی

پنجشنبه 27 مرداد 1401
لیگ برتر ایران - هفته 2

ملوان

استقالل
19:00

سپاهان

نساجی 
21:00

مس رفسنجان

گل گهر
20:30

لیگ برتر ایران - هفته 2
جمعه 28 مرداد 1401

تراکتور

هوادار

پرسپولیس

ذوب آهن

نفت.م.س

فوالد

18:30

19:30

20:30

مس کرمان

صنعت نفت

پیکان

آلومینیوم

19:30

20:30

پنجشنبه 3 شهریور1401
لیگ برتر ایران - هفته 3

نفت.م.س

پیکان
19:00

استقالل

آلومینیوم

فوالد

مس کرمان

پرسپولیس

تراکتور

19:30

19:30

21:30

هوادار

گل گهر

صنعت نفت

سپاهان

19:00

21:30

ذوب آهن

مس رفسنجان
19:00

نساجی

ملوان
19:00

جمعه 4 شهریور 1401

برنز دلنشین
اعظم بختی که نخستین مدال اپه را برای 

شمشیربازی زنان گرفت، می گوید سطح 

مسابقات باال بود و گرفتن مدال سخت 

تیتر یک
18

شيري، آقايي و احسان پهلوان كه از پرسپوليس كنار 
گذاشته شده اند به همراه ساير ستاره هاي فوالد فردا در 

ورزشگاه آزادي نبرد سختي با تيم يحيي خواهند داشت

تبعيدی ها 
در تهران
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صفحه17

یادداشت
سیدمهدی سیدی ؛ کارشناسرسانه

معروفاست:رسانهبهشمانمیگویدچگونهفکرکن،
میگویدبهچهفکرکن!

امااینادعاچقدرصحیحوکاملاست؟
دردنیایجدید،قطعاًاقتصادرسانهمهماستونمیشود
نسبتبهآنبیانگیزهبود،اماهمیناقتصادگراییصرفمیتوانددرمسیرشکلگیری

رسانهیکدامخطرناکایجادکند:دورشدنازرسانهبهمثابهمدرسه.
امارسانهبهمثابهمدرسهچیست؟

گفتهمیشودنقطهشروعرسانه،»خبر«است،وخبرهمانعنصریاستکههمزادانسان
استومواداولیهاندیشهورزیبشررافراهممیآورد.دراندیشه»رسانهبهمثابهمدرسه«،
خبروارسالخبر،اصالتنداردبلکهوسیلهایاستدرخدمتاندیشهورزیانسان.در
جامعهشکوفا،قراراستهمهآدمهااهلفکرورزی،عقلیدنوفلسفیدنباشند.قراراست
متاعرایجدرجامعه،استداللومنطقباشد.قراراستپیشرویهمهآدمهاسؤاالت

محکموتمدنسازیباشدکهنوعیازپیشاهنگیوحرکترابرایجامعهفراهمسازد.
امادردنیایرسانهایشدهودررسانهپولیشــده،آنچیزکهبههدفیاحتییک
شاخصموفقیتتبدیلمیشودآناستکهکدامرسانهیکدالررابه2دالروهزار
تومانرابه2هزارتومانتبدیلمیکند.اینجاستکهرسانهبرایکلیکخورشدنباید
قاپمخاطبرابدزددوبرشهوتوغضبووهماوخیمهبزندیابرایبهدستآوردن
حامیانمالی،درساختارقدرتوسیاستنفوذکندوبرایدیدهوپسندیدهشدنبه
رسالتهایانسانیوآسمانیخودشچوبحراجبزند.دراینحالتدیگرفکرورزی
مخاطباصالتنداردوآنچیزکهمهممیشــودغلتخوردنبهسمتسلیقههای
سطحیمخاطباست.درایننگاهشتابزدهپولمحور،کارخبرنگارهمچیزینیست
جزارضایذهنیسلیقههایمخاطبکهیازردوگذراستویااساسابهمنظومهرشد

مخاطبکمکینمیکند.
امارسانهبهمثابهمدرسهچهاندیشهایدرسرمیپروراندوافقمطلوباوکجاست؟

رسانهبهمثابهمدرسه:
ایدههایانسانسازرامدامتکرارمیکنداماتکرارینمیشود.

احساساتمخاطبرابرمیانگیزدامااحساساتاورابهبازینمیگیرد.
بهفکرکردنمخاطبکمکمیکندامابهجایاوفکرنمیکند.

بهسلیقهمخاطبتوجهمیکنداماازنیازواقعیاوغافلنمیشود.
بهدرخواستوارادهکارفرمایانخودتوجهمیکنداماحقرازیرپانمیگذارد.

وامادربارهسؤالنخستیناینگفتار،آیا»رسانهبهمثابهمدرسه«همانرسانهایاست
کهفقطبهمخاطبمیگویدبهچهفکرکنامابهچگونهفکرکردناوکاریندارد؟

رسانه به مثابه مدرسه
در دوران همه گیری کرونا بود که نامش بر ســر زبان ها 
افتاد و به عنوان عضو ستاد مقابله با کرونا، مصاحبه ها، 
توصیه ها و هشدارهایش مورد توجه رسانه ها و عموم 
مردم قرار گرفت. صحبت از دکتر مسعود مردانی، 
رئیس مرکز تحقیقات بیماری های عفونی دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی و متخصص بیماری های 
عفونی و گرمسیری و فلوشیپ بیماری های عفونی 

در بیماران مبتال به نقص ایمنی است...

بادکترمسعودمردانیبهمناسبتروزپزشک
دکتری رویای کودکی ام نبود
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برای روزنامه نگاری که عمر خبرها و گزارش هایش چندان طوالنی 
نیست، دست به قلم شدن و نوشتن داستان هایی که ماندگار باشند 
و نامش را در حافظه ها ثبت کنند، رؤیای شــیرینی است. جواد 

ماه زاده این رؤیا را محقق کرده است؛ روزنامه نگاری که برای 
نوشتن، بر اطالعاتش درباره فرهنگ عامه تکیه کرده، از 
زبان طنز بهره گرفته و البته سراغ نوستالژی های محبوب 
خوانندگان هم رفته است. او در سال 94موفق شد نشان 

نقره ای الک پشت پرنده را از آن خود کند.

روایتنجیببارور؛شاعراهلافغانستانازابتهاج
ردپای شعر سایه بر ادبیات افغانستان

با»جوادماهزاده«کهازروزنامهنگاریبهنویسندگیرسید
نوشتن را  انتخاب کرده ام
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دکتر شاه منصور خواجه اف، فردوسی پژوه تاجیکی و عضو سازمان 
فرهنگی اکــو، از مهم ترین چهره های فعــال فرهنگ و هنر 
تاجیکســتان اســت. او بیش از 700مقاله و مطلب در معرفی 
مشاهیر و مفاخر تاجیکســتان در مجله و نشریه های ایران 
منتشر کرده است. در ســال 2011آکادمی قفقاز از 
او به خاطر تألیف کتاب »سرمه دل« )در همکاری 
با پدرش شــاه میرزای خواجه محمد( با جایزه 

لرمنتوف روسیه قدردانی کرد.

شاهمنصورخواجهاف؛نویسندهومحققاهلتاجیکستان
سایه؛ طالیه دار شعر مدرن در تاجیکستان

نجیب بارور از نسل شاعران جوان و شناخته شده اهل افغانستان 
است که جریان های ادبی معاصر و تحوالت آن را به دقت زیرنظر 

داشته و تالش کرده هم سو با این جریانات، بر وزن فرهنگ 
و ادبیات فارسی بیفزاید. برای بسیاری از فارسی زبانان، 

شعرخوانی او در دیدار با هوشنگ ابتهاج خاطره ای 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 کرده اند.

ویژههایامروز
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 متن کامل را با  اسکن  کیو آر کد، در همشهری آنالین بخوانید

وارد روند توافق شده ایم 
عباس مقتدای خوراســگانی، نایب رئیس کمیسیون 
امنیت مجلس در گفت وگو با همشهری آنالین گفت: 
آنچه به ما توضیح داده شده، این است که مذاکرات 
تمام شده و روند توافق در حال انجام  و تصمیم سیاسی 
ایران گرفته شده است. و این طرف مقابل و مخصوصا 

آمریکا ست که باید تصمیم سیاسی خود را بگیرد.

از موج هفتم  گذشته ایم؟
دکتر مسعود یونسیان، دبیر کمیته اپیدمیولوژی کمیته 
علمی کشــوری مقابله با کرونا می گوید: حــدود ۱۶ روز 
است که موارد ابتال به کرونا در کشور افزایشی نداشته 
و نزولی بوده اســت. البته موارد مرگ ومیر هنوز به این 
صراحت و وضــوح خود را نشــان نــداده و انتظــار داریم 

در هفته آینده کاهش موارد مرگ را هم تجربه کنیم.
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مقاومت دالر شکست
دالربهزیر30هزارتومانرسیدوقیمتسکهبهمحدوده13میلیونتومانبازگشت

گزارشیدربارهافزایشفشار فروش دالرازسوی
سرمایهگذاراندربازارارزوکاهشقیمترابااسکن

اینکیوآرکدببینید.
گزارشتصویریسرای سعدالسلطنه شهر قزوینرابااسکناینکیوآرکدببینید.
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فیلمگفته های بهرام عین اللهی،وزیربهداشتو
درماندربارهاولینموردابتالبهآبلهمیمونیدرکشور

رابااسکناینکیوآرکدببینید.

حساب و کتاب آبله میموني

 94کشور 
شیوع این بیماری را 

تأیید کرده اند.

 38هزارنفر
تاکنون این  بیماری را 

گرفته اند.

 12نفر
از مبتالیان  در جهان  

فوت کرده اند.

 3درصد
احتمال مرگ در آبله 
میمونی وجود دارد.
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 در شرایطی که طرف های حاضر و 

به ویژه آمریکایی ها در حال بررسی برجام
پاســخ ایران به متن پیشــنهادی 
اتحادیه اروپا هســتند، تیمی از دولت متشــکل از 
حسین امیرعبداللهیان وزیر امورخارجه، علی باقری 
مذاکره کننده ارشــد ایران و محمد اسالمی رئیس 
ســازمان انرژی اتمی به همراه علی شمخانی دبیر 
شــورای عالی امنیت ملی به بهارستان رفتند تا  در 
جلســه غیرعلنی، نمایندگان را در جریان آخرین 
تحوالت برجامــی قــرار دهنــد.  اظهارنظرهای 
نمایندگان مجلس پس از نشست غیرعلنی دیروز، از 
رضایت بهارستان نشینان از روند مذاکرات حکایت 

دارد. 

پاسخی به نقدهای نمایندگان
نایب رئیس کمیســیون امنیت ملــی مجلس نیز 
در گفت وگو با همشهری نشســت دیروز را در نوع 

خود »کم نظیر« دانســت و تأکید کرد که براساس 
گفته های 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 جلســه هایی که در روزهای اخیر میان 
نمایندگان و تیم مذاکره کننده 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 
می کند، گفت: باید یقین پیدا کنیم منافع ملت ایران 
در باالترین سطح تأمین می شــود. هم موضوعات 
راستی آزمایی و رفع تحریم ها و هم دیگر موضوعات را 

شفاف مطرح کردیم و تا زمانی که یقین نکنیم منافع 
ما تأمین می شود، پافشاری های الزم را می کنیم.

توزیع منطقی امتیازات
یکی دیگــر از اعضــای کمیســیون امنیت ملی 
و سیاســت خارجی مجلــس نیــز در گفت وگو با 
همشهری با بیان اینکه در شرایط کنونی، مذاکره 
نوعی جنگ به حساب می آید، گفت: درحال حاضر 
این جنگ به مرحله »متن« رسیده است و نبرد روی 
»کلمات« و »جمالت« ادامه دارد. محمود عباس زاده 
مشکینی با بیان اینکه نظام سلطه به دنبال تضعیف 
جمهوری اسالمی اســت و باید مطمئن شویم که 
از طریق مذاکره به مقصودشــان نخواهند رسید، 
افزود: در نقطه مقابل ما هم باید به دنبال مولفه های 
تأمین کننده منافع ملی خود در این مذاکرات باشیم.

وی با بیان اینکــه »حفظ ســاختار تحریم ها« و 
»محدود کــردن فعالیت های هســته ای ایران« از 

اصلی ترین راهبردهای غربی ها در جریان مذاکرات 
اســت، ادامه داد: در مقابل، ما از یک ســو به دنبال 
حفاظت از ظرفیت های هســته ای خود هستیم و 
ازسوی دیگر راهبرد لغو مؤثر تحریم ها را پیگیری 
می کنیم.  عباس زاده مشکینی گفت: آن گونه که از 
شرایط برمی آید و در جلسات اخیر ازسوی مقام های 
مسئول نیز مورد تأکید قرار گرفت، اگر بگوییم در 
این مذاکرات  صد در صد برد داشــته ایم، منطقی 
نیست؛ همچنان که نمی توان از عکس آن نیز سخن 
گفت. شرایط به گونه ای است که امتیازات به نسبت 

منطقی میان اعضای 1+4توزیع شده است.

رفع بسیاری از ابهام ها
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس عنوان کرد: آنچه اکنون از اهمیت راهبردی 
برخوردار است، اینکه میزان موفقیت ما در مذاکرات 
بیش از هرچیز بســتگی به این موضــوع دارد که 
در فضای گشایش نســبی پس از توافق، چگونه از 

فرصت  های به وجود آمده بهره بگیریم.
عباس زاده مشکینی افزود: من اخیرا به روند مذاکرات 
انتقادات جدی داشتم و گالیه هایی را نیز نسبت به 
تیم مذاکره کننده مطرح کردم، اما اکنون و پس از 
توضیحات دیروز، می توانم بگویم از مباحث مطرح 

شده رضایت نسبی دارم.
وی با بیان اینکه پس از جلسه دیروز تاحدود زیادی 
شبهاتش نســبت به روند مذاکرات رفع شده است، 
ادامه داد: یکی شــبهات من در این حوزه بیشتر به 
مسائل شکلی بازمی گشت؛ 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 
پررنگ تر باشد. اکنون می توانم بگویم که شبهاتم تا 

حدود زیادی رفع شده است.
  عباس زاده مشکینی با بیان اینکه تیم مذاکره کننده 
از نقدهای جدی مجلس اســتفاده می کند، عنوان 
کرد: معتقدم پاســخ های مســتدل باقری کنی در 
نشست غیرعلنی مجلس، به ویژه در حوزه تحریم ها 
و تسهیل شرایط سرمایه گذاری، واکنشی منطقی به 
نقدهای جدی مجلس در این حوزه بود که زمینه ساز 

رفع بسیاری از ابهام ها 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 بین المللی الزام آور باید به 
مجلس بیاید. با توجه به این موضوع، توافق جدید 
اگر نســبت به توافق سال2015شامل موضوع ها و 
بندهای جدیدی باشد، باید در مجلس مطرح شود، 
اما اگر در همان چارچوب قبلی باشد، نیازی به این 

موضوع نیست. 

 رضایت مجلس 
از گزارش مذاکرات 

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

شرط ایران برای به رسمیت 
شناختن طالبان

 کاظمی قمی: تــا زمانی که دولت مشــارکتی 
در افغانستان شــکل نگیرد، ایران دولتی را به 

رسمیت نمی شناسد

حدود یک سال از خروج غیرمسئوالنه نیروهای آمریکایی از 
افغانستان و روی  کار آمدن طالبان در این کشور گذشت، اما 
جمهوری اسالمی با وجود درپیش گرفتن سیاست تعاملی با 
حاکمان جدید افغانستان، آنها را به عنوان »دولت افغانستان« 
مورد شناسایی قرار نداده  اســت؛ موضوعی که شرط تحقق 
آن از سوی تهران تشــکیل دولتی »مشارکتی« و »فراگیر« 

عنوان شده  است.
به گزارش همشهری، از 5مهرماه1375 که نیروهای طالبان 
برای نخستین بار وارد کابل شدند تاکنون که حدود یک سال 
از تشکیل مجدد »امارت اسالمی« در افغانستان می گذرد، 
روابط ایران با این گروه با فرازونشیب های بسیاری همراه بوده 
که بخش مهمی از آن تحت تأثیر حضور نیروهای فرامنطقه ای 

و به ویژه آمریکا در این کشور بوده  است.
با وجود این از 24مردادماه سال گذشته که نیروهای طالبان 
وارد کابل شدند و »امارت اســالمی« پس  از حدود 20سال 
دوباره در این کشور احیا شد، جمهوری اسالمی 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 مواد مخدر، مقابله با گســترش تروریســم، 
ساماندهی وضعیت مهاجران، وضعیت حقابه ایران از هیرمند 
و مسائل مرزی ازجمله موضوع هایی بوده است که مقام های 
جمهوری اســالمی در یک سال گذشــته تالش کرده اند با 
برقراری تعامل با مقام های امارت اسالمی، برای حل وفصل 
مناسب آنها چاره جویی کنند؛ رویکردی که به نظر می رسد با 

موفقیت هایی نیز همراه بوده است.
براین اساس، جمهوری اســالمی از طریق سفارت ایران در 
کابل و همچنین اعزام گروه های دیپلماتیک تالش کرده است 
مسیر تعاملی مؤثری با حاکمان جدید افغانستان بیابد و در 
این چارچوب هم بود که در آخرین روزهای دی ماه 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 مقام های ایران، 
ازجمله وزیر امورخارجه، پیرامون همکاری های دوجانبه در 
حوزه هایی ازجمله تجارت، اقتصاد، امنیت و حمل ونقل بحث 

و گفت وگو کنند.

گسترش همکاری های دوجانبه
عالوه  بــر اینها، مســائل امنیتــی در افغانســتان ازجمله 
موضوع هایی است که با حساسیت ویژه ای ازسوی مسئوالن 
ایران پیگیری می شــود. با توجه به اهمیت این موضوع هم 
بود که حسن کاظمی قمی، دســتیار رئیس جمهور در امور 
افغانستان در سفر اخیر خود به کابل، در گفت وگو با مقام های 
امارت اسالمی، خواستار گسترش همکاری های دوجانبه در 
زمینه مبارزه با داعش شد؛ موضوعی که ازسوی طرف مقابل 
نیز مورد تأکید قرار گرفت. کاظمی قمی در نشســت خبری 
دیروز خود که به مناسبت یک سالگی خروج نیروهای آمریکا 
از افغانستان برگزار شــد، با بیان اینکه جمهوری اسالمی، 
سیاست تعاملی را با طالبان بر پایه حمایت از مردم افغانستان 
دنبال کرده است، تأکید کرد تا زمانی که دولت مشارکتی و 
فراگیری در این کشور شکل نگیرد، ایران دولتی را به رسمیت 
نمی شناسد. کاظمی قمی در این نشست با اشاره به گذشت 
حدود یک سال از »فرار طراحی شده آمریکا از افغانستان«، 
گفت که واشنگتن به طورقطع در افغانستان شکست خورد، 
اما این فرار به معنای »دورایســتایی« اســت و این کشور 
اهداف خود را در افغانســتان دنبال می کند؛ »نظامیان آنها 
خارج شدند، اما سرویس جاسوسی و خرابکارانه کاخ سفید 
همچنان وجود دارد.« وی با تأکید بر اینکه جمهوری اسالمی 
با طالبان تعامل کرده، اما آنها را به رسمیت نشناخته است، 
موضوع حقابه، امنیت مرزها، مبارزه با موادمخدر و تروریسم 
را ازجمله مالحظات جمهوری اسالمی در تعامل با طالبان 
دانســت؛ موضوع هایی که به گفته کاظمی قمــی با توجه 
به سیاست های درپیش گرفته شــده ازسوی ایران، بخش 

قابل توجهی از اهداف مدنظر است. 

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، پروژه های معوق ســفرهای استانی، 
واردات و تنظیم بازار خودرو، احیای دریاچه ارومیه، 
تامین حقابه ایران از افغانستان و خودکفایی تولید 
گندم نزدیک می شود. معاون اجرایی رئیس جمهور با 
اشاره به پایان دور اول سفرهای استانی رئیس جمهور 
به 31استان ظرف کمتر از یک سال درباره نتایج این 
سفرها، گفت: در یک ســال گذشته رئیس جمهور 
31سفر استانی و 7سفر موضوعی به شهرهای مختلف 
کشور داشتند و ماحصل این سفرها بالغ بر ۹00مصوبه 
است که حدود 5هزار و 2پروژه و طرح عمرانی را که  
عمدتا نیمه تمام هســتند در بر می گیرد. به گزارش 
همشهری، صولت مرتضوی در پاسخ به اینکه چند 
درصد از مصوبات استانی اجرایی شده است، گفت: 
مصوبات در بازه زمانی 4ساله هستند و از حیث تامین 
منابع از محل منابع عمومی در ســال1400 بالغ بر 
100درصد عملیاتی شده است. تقریبا برای هر سال 
حدود 40 تا 45هزار میلیارد تومان باید تخصیص داده 
شود و ما در سه چهار ماهه اول سال بالغ بر 12هزار 
میلیارد تومان تخصیص داده ایم که برنامه ریزی برای 
تخصیص بعدی هم هست تا به حد مطلوب برسیم. او 
درباره اینکه سفرهای استانی در دور دوم از چه زمانی 
آغاز می شــود، تصریح کرد: تیمی در حوزه معاونت 
اجرایی ، سفرهای دور اول را ارزیابی می کنند و بعد از 
آن برای دور دوم برنامه ریزی انجام می شــود، 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 می شود. 
به جز مصوبات استانی، دستورات رئیس جمهور هم 
که در جریان این ســفرها صادر شده است، با قوت، 
پیگیری می شود که عمده آنها حل و اجرا شده است.

ســایر اعضای هیأت دولت نیــز از تصمیم  گیری 
درخصوص مهم ترین مســائل یک ســال نخست 
فعالیت دولت خبر می دادند. جواد ساداتی نژاد، وزیر 
جهادکشــاورزی با بیان اینکه امسال تولید گندم 

از مرز 7میلیون تن گذشــت، گفت: ما در سال های 
گذشته خودکفایی داشتیم اما این حرکت سینوسی 
بود و ما به دنبال پایداری این امر هستیم. به ۹میلیون 
تن گندم خبازی برای رسیدن به این خودکفایی نیاز 
داریم. ســید رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن 
و تجارت نیز در رابطــه با آخرین وضعیت آیین نامه 
واردات خــودرو گفت: واردات خودرو نهایی شــده 
 و شــنبه هفته آینده خبر قطعی واردات آن اعالم 
می شــود. او با بیان اینکه در طرح واردات خودرو، 
خودروی دست دوم وارد نمی شود، گفت: مدل واردات 
خودرو به بازرگانان بستگی دارد. علی اکبر محرابیان، 
وزیر نیرو با بیان اینکه به دنبال 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 کمال خان بود که باعث انحراف آب شده بود و در 
توافق اخیر با هیأت حاکمه افغانستان، قول دادند که 
قطره ای آب به سمت گود زره که منطقه ای لم یزرع 

است، جاری نشود.

انتقاد مخبر از پیمانکار تونل زاب
روز گذشته در جلسه کارگروه نجات دریاچه ارومیه 
هم به موضوع بحران کم آبی این دریاچه پرداخته شد. 
محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور بر ضرورت 
تأمین اعتبارات الزم طرح های نیمه تمام با پیشرفت 
فیزیکی باالی ۹5درصــد در زمینه احیای دریاچه 
ارومیه تأکید کرد و گفــت: وزارت نیرو باید ظرف 
2هفته آینده یک آسیب شناسی جدی درخصوص 
وضعیت اقدامات انجام شده و مصوبات ستاد احیای 
دریاچه ارومیه در ســال های گذشــته انجام دهد. 
او با اشاره به اشــکاالت موجود در برخی  طرح های 
ساختاری انتقال آب به دریاچه ارومیه ازجمله تونل 
انتقال زاب، تصریح کرد: باید مشخص شود که به چه 
دلیل تکمیل و بهره برداری یکی از طرح های انتقال 
آب و ســاخت تونل به رغم هزینه های انجام شده و 
پیشــرفت باالی ۹7درصدی با مشکل روبه رو شده 

و امروز مجبور به ترمیم و ایمن سازی  آن هستیم.

مأموریت های رئیسی به کابینه 
درباره اربعین

رئیس جمهور در جلسه چهارشــنبه هیأت دولت با تأکید بر 
ضرورت پیش بینی همه تمهیدات و زیرساخت های الزم برای 
تســهیل حضور زائران اربعین، از دستگاه های ذیربط خواست 
با روحیه جهادی و استفاده از همه ظرفیت ستادهای مردمی 
در این مسیر فعال باشند. براساس گزارش پایگاه اطالع رسانی 
ریاست جمهوری، سیدابراهیم رئیســی بر ضرورت استفاده از 
ظرفیت های مردمی در اجتماع عظیم مردمی اربعین تأکید کرد 
و افزود: همه دستگاه های دولتی به وظایف خود در تسهیل گری 
حضور مردم با همه توان عمل کنند و ستادهای مردمی را یاریگر 
خود بدانند. رئیسی با تأکید بر ضرورت پیش بینی همه تمهیدات 
الزم برای برگزاری هر چه باشــکوه تر آیین اربعین، افزود: الزم 
است همه دستگاه ها به صورت جهادی چه در بُعد رایزنی های 
دیپلماتیک با کشــور عراق و چه در تامین زیرســاخت های 
الزم، در زمینه تسهیل زیارت اربعین برای زائران فعال باشند. 
رئیس جمهور همچنین به اســتانداری ها ماموریــت داد تا با 
حمایت از گروه های مردمی و جهادی در استان ها، از ظرفیت 

عظیم این گروه ها در برگزاری راهپیمایی اربعین بهره ببرند. 

سازمان اطالعات سپاه: 
همکاری با کلوزآپ ممنوع 

است
ســازمان اطالعات ســپاه در اطالعیه ای اعالم کرد: 
به اطالع عموم هنرمندان باالخص مستندســازان 
محترم می رساند که مؤسسه آموزشی کلوزآپ، فعال 
در حوزه مستند، یک مؤسسه صهیونیستی بوده که 
با حمایت های مادی و معنوی رژیم اشغالگر اسرائیل 
در حال فعالیت است. این مجموعه که پیش از این با 
عنوان گرین هاوس فعالیت داشــته، به دلیل افشای 
ماهیت حامیان پشت پرده و برای جلوگیری از ایجاد 
حساسیت در کشورهای مسلمان، موقعیت ثبتی خود 
را از تل آویو به بروکســل منتقل کرده است. ازاین رو 
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.

دولت

 خبر

سیاست همسایگی

عبور از تله درگیری با طالبان
نماینده ویــژه رئیس جمهور در امور افغانســتان در 
نشست خبری دیروز خود با بیان اینکه سیاست تعامل 
با طالبان با رعایت مالحظات اســت، گفت: جمهوری 
اســالمی پس از روی کار آمدن طالبان، تالش کرد از 
باتالق طرحی که آمریکا درنظر داشــت، عبور کند. 
آمریکا به دنبال 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 کاظمی قمی 
افزود: موضوع دیگری که ایران با آن درگیر اســت، 
ایجاد درگیری ها و جنگ های داخل افغانستان ازسوی 
آمریکا و متحدان آن اســت. کاخ سفید در یک حالت 
»دورایستایی« ســعی می کند افعانستان را بی ثبات 
کند. آنها ۲۰سال در این کشور هزینه نکردند که امروز 
فضای سرمایه گذاری را به چین، روسیه و ایران واگذار 
کنند. وی همچنین با بیان اینکه پول های بلوکه شده 
افغانستان، شرایط اقتصادی مردم این کشور را سخت 
کرده است، ادامه  داد: ایران در این فضا تالش می کند، 
تعامالت تجاری و اقتصادی را افزایش دهد. کاظمی قمی 
همچنین با بیان اینکه آمریکا از میان برخی قومیت ها، 
یارگیری جدیدی کرد ه است، ادامه داد: آمریکایی ها با 
حمایت از این گروه ها، تفرقه ایجاد می کنند و به اسم 
مقاومت، به دنبال آشوب هستند و این تعبیر از سخنان 
من که مقاومت آمریکایی اســت، تحلیل اشــتباهی 
محسوب می شود. نماینده ویژه رئیس جمهور در امور 
افغانستان با بیان اینکه بعد از آغاز حکمرانی طالبان، 
نخســتین اقدام ایران برای ایجــاد حکومت فراگیر، 
برگزاری نشست طالبان با گروه های مقاومت بود، عنوان 
کرد: ما از طرفین دعــوت کردیم و هیچ کس نمی تواند 
بگوید گروه های مقاومت در افغانســتان، آمریکایی 
هستند. آمریکا با سوءاســتفاده از مقاومت، به دنبال 

ایجاد درگیری  داخلی است.
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 یکصدوسیزدهمین نشست مجمع 

شهرداران کالنشهرهای ایران به گزارش
میزبانی شهرداری تهران در خیابان 
بهشت برگزار شــد و شــهردار پایتخت گفت که 
امیدواریم دست به دست هم دهیم و گام های 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 شهرداری های 
کالنشهرها و بررسی و هماهنگی درخصوص مسائل 
و مشکالت شهرداری های 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 به وجود آمده باعث شده که دولت و 
شهرداری ها، به ویژه شــهرداری تهران از زیر صفر 
شروع کنند؛ چرا که بدهی های فراوان باعث شد که 
ما هنوز نتوانیم  خودمان را به صفر برسانیم.« مهدی 
چمران به مراسم پیاده روی 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 آمده اند. همچنین 
ارتباط خوبی بین 2ملت ایران و عراق برقرار شده و 
این دو ملت در کنار هم یک امت را تشکیل داده اند.« 
در ادامه شهردار تهران هم با اشاره به اینکه مجمع 

محل بررسی موضوعات اساسی کالنشهرهاست، 
گفت: »۴۳سال 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 می کنند و کالنشهرها هم بیش از 
۸0تا ۸۵درصد جمعیت دارند و این اهمیت و نقش 
بی بدیل شهرداری ها و شوراها را بیشتر می کند.« 
علیرضــا زاکانی که ریاســت مجمع شــهرداران 
کالنشــهرهای ایران را بر عهــده 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 
تفاهمنامه ای را امضا کردیم و مســیری که بعد از 
این تفاهمنامه دنبال می شــود تشکیل گروه های 
مشترک و کمک گرفتن و کمک دادن 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 ۱۳ رأی موافق انتخاب شده و با همان 
۱۳ رأی نیز استیضاح می شود، قطعاً موضوع نیاز به 
آسیب شناسی دارد.« مهدی جمالی نژاد 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 بی سابقه بوده و در این 
شــرایط بد اقتصادی اگر همت موجود نبود کارها 

پیش نمی رفت.« او درباره مراسم اربعین هم گفت 
پیش بینی می شود حدود ۵میلیون نفر در مراسم 
اربعین شرکت کنند که تا کنون حدود یک میلیون 
و ۶00هزار نفر برای حضور در این مراسم ثبت نام 
کرده اند. جمالی نژاد در پایان سخنانش تأکید کرد: 
»گرمای هوا در مراسم اربعین زیاد خواهد بود و همه 

باید در این حوزه مسئولیت خود را انجام دهیم.«

پیگیری مطالبات شهرداری ها 
در ادامه دبیرکل مجمع شهرداران کالنشهرهای 
ایــران گزارشــی از فعالیت هــای ۸ماهه مجمع 
ارائه داد و گفت در راســتای پیگیــری مطالبات 
شــهرداری ها از دولت و محل جرائم پلیس راهور 
اقدامات مهمی انجام شــده که براســاس آخرین 
توافقات صورت گرفته قرار اســت بخش زیادی از 
این مطالبات از طریــق تهاتر نفت و امالک وصول 
شــود. به گفته احســان متولیان یکپارچه سازی 
ســامانه پرداخــت الکترونیک، تهیــه آیین نامه 
درآمدهای پایدار شــهری، آسیب شناسی مربوط 
به حــوزه حمل ونقل عمومی، مشــارکت با مرکز 
پژوهش هــای مجلس و ســازمان شــهرداری ها 
درخصوص تدوین قانون جامع مدیریت شــهری، 
مستندنگاری تجربه های موفق و ناموفق شهری و... 
از مهم ترین موضوعات بررسی شده در کمیسیون ها 
و کمیته های تخصصی مجمع هستند. او در پایان 
با اشاره به موضوع حمل ونقل عمومی عنوان کرد: 
»وزارت کشور قول داده است درصورت همکاری 
شهرداری ها، ۸0درصد هزینه اتوبوس ها را تقبل 

کند.«

همه شهرداران کالنشهرها دور یک میز
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، نمایشگاه های پرمخاطب همچنان در مجاورت بزرگراه چمران برگزار می شود

مدیرعامل مجموعه شهر آفتاب: وقتی نمایشگاه ها به شهر آفتاب نیایند، سرمایه گذاری در توسعه این پروژه برای بخش خصوصی جذاب نخواهد بود

کشمکش میان 2نمایشگاه

با وجود اینکه نمایشگاه های پرمخاطب در مجموعه نمایشگاهی 
سئول باعث ایجاد ترافیک در بخش بزرگی از شهر می شود، شرکت 
نمایشــگاه های بین المللی و وزارت صمت اصرار بر ادامه برگزاری 
این نمایشــگاه ها دارند. درحالی که شورای شهر، انتقال نمایشگاه 
بین المللی 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 تقدسی نژاد ، 
مدیرعامل مجموعه شهر آفتاب، در نشست خبری که در شهرآفتاب 
برگزار شد، از نکاتی پرده برداشت که پیش از این در رسانه ها اعالم 

نشده بود. بخشی از آنها را می خوانید:
  ما با مجری »نمایشگاه صنعت ساختمان« قرارداد بسته بودیم، 
ولی فشار هایی باعث شد که مجری، قرارداد را با ما لغو و نمایشگاه را 
در سئول برگزار کرد. اردیبهشت امسال هم برای »بیست وهفتمین 
نمایشگاه کاشی و سرامیک« با انجمن صنفی تولیدکنندگان کاشی 
و سرامیک کشور قرارداد بستیم که در سال های 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 دی  ماه 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 می شود. اگر تعاملی بین شهرداری 

و وزارت صمت اتفاق نیفتد این کشمکش ادامه خواهد داشت.
  از دوســتان وزارت صمت و همینطور شــرکت نمایشگاه های 
بین المللی هم برای همکاری در توسعه شهرآفتاب دعوت می کنیم 
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 می تواند کاربرد های دیگری 
هم پیدا کند. »شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری 
اسالمی ایران« در سئول مستقر است و فقط برای همان مجموعه 
تصمیم می گیرد. ویژگی شهر آفتاب این است که زمین زیادی در 

اختیار دارد و به نقاط مهمی مانند فرودگاه ها، مترو، بزرگراه ها 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 فعالیت های شهر آفتاب براســاس رویکرد خزانه واحد، 

به حساب شهرداری واریز می شود و برای شهر خرج خواهد شد.
    از اردیبهشت امسال دسترســی ها را برای خودرو های سواری 
مناسب سازی  و تابلو های الزم را نصب کردیم. در ۴روز نمایشگاه 
خودرو که همزمان با وقوع ســیل در تهران برگزار شد، مجموعا 
200هزار بازدید کننده داشــتیم که روز آخر بــه حدود ۶0هزار 

بازدید کننده و 20هزار خودرو رسیده بود.
  تفاهمنامه ای 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 بخش های دیگری است که در این 
محدوده قابل اجراست. وقتی یک بار نمایشگاه گل و گیاه در فضای 
20هزار مترمربعی اجرا شود متوجه می شویم که امکان دائمی کردن 

آن و خدمات رسانی به فرودگاه و بهشت زهرا وجود دارد.

  نخستین برون سپاری ما تکمیل سالن های نمایشگاهی خواهد 
بود. مجموعا ۱20هزار مترمربع ســالن باید داشــته باشیم. االن 
2۵هزار مترمربع ســاخته شــده و ۱۵هزار مترمربع هم مساحت 
سالن های جانبی است. ۷0هزار متر نیز ساختمان تجارت جهانی 
دارد که توسط بخش خصوصی ساخته شده و به ۸۵درصد پیشرفت 
رسیده، اما ســرمایه گذار 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 ۱0نمایشگاه برای ۶ماه اول امسال و حدود ۳0نمایشگاه 
برای نیمه دوم امســال برنامه ریــزی کرده ایــم و تنها مجموعه 
نمایشگاهی کشور هستیم که برای سال ۱۴02هم برنامه  داریم. 
2نمایشگاه با عنوان دانش بنیان داریم و در دیگر نمایشگاه ها هم 
شرکت های دانش بنیان در اولویت قرار دارند، اما باید توجه کرد که 
اگر دانش بنیان بودن در راستای اشتغال آفرینی نباشد در انتهای 
سال دستاورد چشمگیری نخواهد داشت و به هدف خود نمی رسد. 
۳بخش صنعت، شرکت های دانش بنیان و نمایشگاه باید در این کار 

با یکدیگر همکاری کنند.

ترافیک و توسعه حمل ونقل عمومی؛ اولویت شهرداری تهران

شهردار تهران در حاشیه نشست مجمع شهرداران کالنشهرهای ایران به پرسش خبرنگاران 
پاسخ داد. علیرضا زاکانی درباره برگزاری نمایشگاه بین المللی و ایجاد ترافیک و قفل شدن شهر 
تهران، گفت: » از قبل مصوبه ای وجود دارد که نمایشگاه بین المللی باید به شهر آفتاب منتقل 
شود؛ در سال های اخیر شهر آفتاب به دلیل کرونا غیرفعال بود اما در ماه های اخیر آن را فعال 
کرده ایم و امسال پیش بینی شده که حدود ۴۷نمایشگاه در آن برگزار شود که البته چند مورد 
آن دایر شده است. این گره ترافیکی تا وقتی که نمایشگاه بین المللی ظرفیت های پیرامونی 
خود را توسعه ندهد، که البته قابل توسعه دادن نیست )مشکالتی برای پارکینگ و حمل ونقل 

آن وجود دارد(، ادامه خواهد داشت.«
توسعه و تقویت حمل ونقل عمومی هم موضوع دیگری بود که از شهردار تهران سوال شد و او 
هم گفت: »تا وقتی که حمل ونقل عمومی تقویت نشود و مردم از وسایل شخصی خود استفاده 
کنند، همچنان با معضل ترافیک مواجه هســتیم؛ بنابراین وظیفه خود می دانیم تا با تقویت 
حمل ونقل عمومی گامی برای حل معضل ترافیک برداریم و ازاین رو اضافه کردن 3350دستگاه 
اتوبوس به 2200اتوبوس فعال و افتتاح 12ایستگاه مترو را برای امسال هدف گذاری کرده ایم.«

مکث

محمد سرابیگزارش2
روزنامه نگار

پلمب پاساژ آزاد
در راستای ایمن سازی و نوسازی ساختمان های پرخطر 

شهر تهران فعالیت یک مرکز تجاری متوقف شد

پاساژ آزاد به عنوان یکی از ۱29ساختمان ناایمن شهر تهران پلمب 
شــد. بعد از ضرب االجل وزیر کشور به شــهرداری ها درخصوص 
سازه های ناپایدار، شهرداری تهران ســتاد ایمنی تشکیل داد تا 
ســاختمان های ناایمن و گودهای پرخطر را شناســایی کند. به 
گزارش همشهری، بعد از شناسایی سازه های ناایمن، شهرداری 
تهران فعالیت جدی تری در این خصوص انجــام داد. البته بحث 
ناایمن بودن پاساژ آزاد از ۶سال 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، ساختمان های سست و ناایمن یا گودهای پرخطر 
است؛ بر همین اساس ستاد ایمنی را در شهرداری تشکیل دادیم و 
آن را تبدیل به یک پروژه ای کردیم که این ساختمان ها و گودها را 
شناسایی و کار را با جدیت دنبال کنیم.« علیرضا زاکانی اضافه کرد: 
»در بخشی از این موارد، شناسایی ها منجر به یک سری عملیات 
اجرایی شــده و در این راستا یکی از ساختمان های پرخطر تهران 
را پلمب و تخلیه کردیم. همچنین از حدود 2ماه پیش ایمن سازی  
گود برج میالد که سال ها 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 قدمتی ۶0ساله و در خیابان ولیعصر و تقاطع جمهوری در 
منطقه ۱۱قرار دارد. ۱00کسبه در این ساختمان فعالیت می کردند  
به گفته شهردار منطقه ۱۱، در کشور ما آیین نامه های مرجع که 
طراحی ساختمان ها براساس آنها انجام شده مربوط به ۳0 تا ۴0 
سال اخیر هستند؛ لذا وضعیتی که این ساختمان دارد با هیچ کدام 
از آیین نامه های سازمان نظام مهندسی مطابقت ندارد: »فرسودگی 
ساختمان آزاد نیز مزید بر علت شده و حتی اگر اتفاق ویژه ای نیز 
نیفتد، ساختمان به اصطالح خسته است و باید تخریب و نوسازی 
شود. مالک ساختمان نیز به دالیلی در طبقه ۱- و2- فضایی 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 می کنند و این یکی از دالیل کندی روند 
مقاوم سازی  است. ما در شهرداری معتقدیم باید براساس مقررات 
سازمان نظام مهندســی هر اقدامی که الزم است نظیر تخریب یا 
مقاوم سازی  انجام شود.« او اضافه کرد: »اگر تخریب الزم باشد باید 
پرونده تشکیل شود و درخواست تخریب داده شود. ما نیز برای این 
کار تسهیالتی درنظر می گیریم. 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.« 
به گفته شهردار منطقه ۱۱، جلســات 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 دستگاه ها ازجمله نیروی انتظامی و حتی دستگاه های 
امنیتی با همکاری شهرداری و آتش نشانی باید دست به دست هم 

دهند تا این موضوع مدیریت شود.« 
همچنین علیرضا زاکانی، شــهردار تهران درباره ساختمان های 
ناایمن شهر تهران گفت: »در بحث ساختمان های ناایمن 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 می کند، تصویب و تثبیت شد. این مسئله برای ساختمان ها 
کار یک شبه ای نیست و در این ستاد این اقدامات را دنبال می کنیم.« 

در بزرگراه شهید سردار حسین همدانی برگزار شد
 مراسم رونمایی

 از سردیس حبیب سپاه
دیروز با حضور اعضای شــورای شهر تهران، مدیرعامل سازمان 
زیباسازی شهر تهران و فرمانده ســپاه محمد رسول اهلل مراسم 
رونمایی از سردیس سردار شهید حســین همدانی معروف به 
حبیب سپاه در منطقه22)بزرگراه شهید همدانی( برگزار شد. 
به گزارش همشهری، این سردیس بیش از یک متر ارتفاع دارد 
و از جنس فایبرگالس ساخته شده است. آن طور که مدیرعامل 
سازمان زیباسازی شهر تهران در مراسم گفته یکی از رویکردهای 
اصلی سازمان هویت بخشی به ســیما و منظر شهری پایتخت 
است و یکی از نکاتی که در این حوزه مورد توجه قرار می گیرد، 
نامگذاری شریان های اصلی شهر به نام شهداست. به گفته رضا 
صیادی  نصب سردیس ســردار همدانی هم در راستای تکریم 
مقام شهدا و هویت بخشی به محور بزرگراهی که به نام این سردار 
شهید سرافزار نامگذاری شده، صورت  گرفته است. او همچنین  
عنوان کرد: »اهانت به شهدا ازجمله شهید همدانی باعث می شود 
تا ما در معرفی این شهدا و خدمات و از خودگذشتگی آنها به مردم 

مصرتر باشیم.« 

فرمانده جنگ های نهضتی
در ادامه مراسم فرمانده سپاه محمد رسول اهلل هم با بیان اینکه 
سردار حسین همدانی برترین فرمانده جنگ های نهضتی دنیا 
بود، گفت که کینه فتنه گران نسبت به شهید همدانی موجب 
رسوایی آنها شد و نشان داد آنها در مسیر رژیم صهیونیستی قرار 
دارند. سردار حسن حسن زاده نصب سردیس شهید همدانی را 
مصداق »فعالیت به موقع 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 شکل  گرفته است، تشکر می کنم چراکه در حقیقت یک 
اقدام انقالبی و به موقع بود.« او در تشریح اهمیت نصب نمادها و 
المان های فرهنگی ازجمله سردیس شهید همدانی، تأکید کرد: 
»باید با این نماد ها برجستگی های ملت و قهرمانان آن را دوباره 
معرفی کنیم. چراکه تهران به خاطر شهدایش یک شهر مقدس 

است که باید به آن افتخار کنیم.«

 مسعود درستی
 مدیرعامل شرکت متروی تهران

در نخستین شنبه از شنبه های »امید 
و افتخــار« کــه بــه افتتــاح پروژه هــای 
آمــاده بهره بــرداری اختصــاص دارد، 
بزرگ ترین پایانه زیرزمینــی قطارهای 
شــهری در کشــور، پــس از گذشــت 
۱۴سال از زمان شروع عملیات اجرایی 

آن، رسما افتتاح خواهد شد. 

 احمد علوی 
 عضو شورای شهر تهران

خانــه ابتهــاج ســال۱۳۸۷ به عنــوان 
یکــی از آثار ملــی ایران به ثبــت میراث 
فرهنگــی رســیده اســت. ایــن خانــه را 
در سال های گذشــته کارخانه سیمان 
تملک  کرده و تغییر کاربری داده است 
و خودشــان قصــد نگهــداری دارند، به 
همین جهــت نیازی به تملک از ســوی 

شهرداری تهران نیست.

 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 
سیســتم های هوشــمند در ایــن شــهر 

مشاوره داده خواهد شد.

اعزام 500 دستگاه اتوبوس 
برای جابه جایی زائران

معاون حمل ونقل و ترافیک شــهردار تهران در 
آیین افتتــاح و راه اندازی ایســتگاه زائران کربال 
)عمود صفــر( از اعزام ۵00 دســتگاه اتوبوس از 
تهران برای جابه جایی زائــران از مرزها خبر داد 
و گفــت: »اتوبوس های اعزامی از دســتگاه های 
فعال در ناوگان حمل ونقل پایتخت نیستند و از 
اتوبوس هایی که در اختیار ســرویس شرکت ها 
و بخش خصوصی قرار دارند، اســتفاده می شود 

و فقط مدیریت آنها به  عهده شهرداری است.«
به گزارش همشــهری، شــهرداری همه ســاله 
با فرارســیدن اربعیــن در حوزه هــای مختلف 
خدمات رسانی می کند. ســیدمجتبی شفیعی با 
بیان این مطلب عنوان کــرد: »اقدامات در حوزه 
حمل ونقل از مدت ها پیش آغاز شده و مهم ترین 
کار، ایجاد سرپناه برای اســتراحت مسافران در 
ایستگاه معروف به عمود صفر بود.« به گفته او در 
راستای مدیریت ســفر برای ورود زائران به خاک 
عراق پیش بینی های الزم صورت  گرفته و اتوبوس ها 
زائران را تا نقطه مشخص جابه جا خواهند کرد. در 
ادامه مهدی وحدت کار، مدیرعامل سازمان پایانه ها 
و پارک سوارهای شــهرداری تهران با بیان اینکه 
ایستگاه زائران با ســازه مناسب و ساختار ایرانی- 
اســالمی طراحی شده اســت، گفت: »هم اکنون 
روزانه ۱۷ تا 20 سرویس به سمت عتبات حرکت 
می کند و پیش بینی می شــود تعداد سرویس ها 

روزانه به ۶۵0 مورد برسد.«

نقل قول خبر

عدد  خبر

خبر

اربعین

ایمن سازی

نظافــت و شست وشــوی فیلترهــای 
تهویــه واگن هــای 2طبقــه خــط۵ بــا 
همکاری و حمایــت فرماندهی گردان 
چهارم بیت المقدس)مترو( شهرداری 
تهران انجام شد. بهبود وضعیت تهویه 
ناوگان خط۵ و همچنین حفظ سالمت 
و تکریم حقوق مسافران متروی تهران 
یکــی از اولویت هــای کاری شــرکت 
بهره بــرداری متــروی تهران اســت و در 
همین راســتا نظافت و شست وشــوی 
فیلترهای تهویه ۱۴رام قطار در یک روز 

انجام شده است.

14
رام قطار

محمدصــادق خیرخــواه، مدیرعامــل 
سازمان مشــاور فنی و مهندسی شهر 
تهران در نشست شهرداری های تهران 
و اهــواز گفت: »احصای کاســتی های 
موجــود در شــبکه بزرگراهــی پایتخت 
و مطالعــات و طراحی هــای صــورت 
گرفتــه به منظــور تکمیــل گردش های 
غیرهمســطح  ۹۸تقاطــع  ترافیکــی 
شهر تهران به عنوان یکی از مهم ترین 
دســتاوردهای مطالعاتــی در حــوزه 
عمران شهری است. این مطالعات که 
تأثیری مستقیم بر کاهش تردد اضافی 
شهروندان در سفرهای درون شهری، 
کاهــش میــزان مصــرف ســوخت و 
آلودگــی هــوا و... دارد، می توانــد بــه 
الگویــی بــرای برنامــه توســعه ســایر 

کالنشهرهای کشور تبدیل شود.«
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به دنبال افزایش احتمال انجام توافق 

 ارز
هسته ای دیروز مقاومت دالر برای 
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 هسته ای ارائه 
کرد. تازه ترین خبر ها نشان می دهد احتمال توافق در 
مذاکرات هسته ای افزایش یافته است. اگرچه تاکنون 
مقامات رسمی 2طرف اظهارنظر دقیقی در این باره 
نکرده اند 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 1+۴ به توافق هســته ای منتج 
خواهد شــد. ارائه چنین اخباری روزگذشته بازار 
طال و ارز را تحت تأثیر قرار داد و موجب شد قیمت 
هر دالر آمریکا بعد هفته ها به زیر 30هزار تومان که 
نوعی مرز روانی برای قیمت دالر محسوب می شود 

سقوط کند.

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

مقاومت دالر برای نزول به این محدوده شکسته شد 
به طوری 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 هسته ای روند نزولی قیمت 

دالردر روز های آینده نیز ادامه یابد زیرا در روز های 
گذشته ریزش در هر 3بازار به صورت 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 صرافی های مجاز نیز 

نشان می دهد تقاضا برای خرید ارز کاهش و عرضه 
ارز های خانگی افزایش یافته است.

کامران سلطانی زاده، 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 
ارز های خانگی گفت: خبر هــای مثبت برجامی و 
سیاست های بانک مرکزی، به افزایش عرضه ارز در 

بازار منجر شده است.
همگام با کاهش قیمت دالر دیروز قیمت هر سکه 
طرح جدید نیز با ۴50هزار تومان افت بعد از مدت ها 
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 کشتی آرای، نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر 
تهران درباره دالیل کاهش قیمت سکه گفت:علت 
کاهش قیمت طال و ارز به خاطر اخبار جدیدی است 
که از مذاکرات منتشر شده و این موضوع منجرشد 

قیمت سکه دیروز 600هزار تومان کاهش یابد.
این فعال بازار طال و جواهر با بیــان اینکه احتمال 
بازگشت قیمت سکه به مرز 13میلیون 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 فروشــنده ها 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 قیمت ها، از 

میزان حباب سکه نیز کاسته خواهد شد.

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

تغییر جهت در بازار ارز

همشهری نتایج تازه ترین ارقام شاخص محیط کسب وکار را بررسی  می کند
رونمایی از جغرافیای کسب وکار در ایران

شاخص کل محیط کسب وکار ایران پس از 6فصل دوباره 

کسب وکار
به کانال باالی 6در بازه امســال برگشــت و رنگ آن 
خاکستری شد. براساس اعالم اتاق ایران، نتایج پایش 
ملی محیط کسب وکار در بهار امسال عدد 6.07از 10را ثبت کرد. هرچه 
عدد به سمت 10حرکت کند، به این معناست که وضعیت کسب وکار 

بدتر و نامساعد شده است.
به گزارش همشهری، شاخص کل محیط کســب وکار را از پاییز سال 
95اتاق ایران بررسی و منتشر می کند. این شاخص در پاییز سال 97به 
باالترین حد یعنی 6.۴9از عدد 10رســید که بدترین وضع را نشــان 
می داد و پس از آن این شــاخص مهم در کانال باالی 6نوسان داشت و 
البته به تدریج این وضع نزولی و بهتر شد و در زمستان سال 99به عدد 
5.8رسید. این روند نزولی پایدار نبود و در 3فصل نخست سال 1۴00 
افزایشی شد و به 5.9۴ رسید و در زمســتان پارسال 5.83را ثبت کرد. 
حاال اتاق ایران می گوید: عدد شــاخص محیط کسب وکار در کشور در 
بهار امسال با 2.99درصد افزایش دوباره به کانال 6 برگشته و عدد 6.07 
را ثبت کرده اســت. نکته مهم اینکه بدترین شاخص کسب وکار 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 
کسب وکار در بخش کشاورزی از 5.69به 5.9۴و در بخش صنعت هم از 

5.62به 5.91 افزایش یافته است.

غیر قابل پیش بینی بودن قیمت ها
از نظر فعاالن اقتصادی بخش خصوصی آزاردهنده ترین شــاخص بر 
کسب وکارها در بهار امســال را شــاخص غیرقابل پیش بینی بودن و 
تغییرات قیمت مواداولیه و محصوالت اعالم کرده و پس از آن بی ثباتی 

سیاست ها، قوانین و مقررات را عامل دوم و سختی تامین مالی از بانک ها 
را عامل سوم وضعیت نامساعد در کسب وکارها دانسته اند. در رتبه چهارم 
شاخص اثرگذار بر وضعیت بد کسب وکارها رویه های ناعادالنه ممیزی 
و دریافت مالیات قرار دارد و ایجاد مانع در فرایندهاي اداری و مجوزهای 
کسب وکار از دستگاه های اجرایی است که به عنوان عامل پنجم باعث 
رنجش فعاالن اقتصادی شــده است. این برای نخســتین بار است که 
انتقادها از رویه های ناعادالنه ممیزی و دریافت مالیات به عنوان یکی از 
مهم ترین مولفه های بدترشدن شاخص کسب وکار در این سال ها اعالم 
شده که عمدتا فعاالن بخش خدمات و اصناف هستند که از رفتار مالیاتی 

سازمان امور مالیاتی گالیه دارند.

جغرافیای کسب وکار استان ها
نتایج پایش جدید محیط کسب وکار نشــان می دهد فقط استان های 
سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری و آذربایجان غربی موفق به 
بهبود وضعیت کسب وکار و جلب رضایت فعاالن اقتصادی در بهار امسال 
شده اند. اوضاع در استان هایی چون آذربایجان شرقی، اردبیل، البرز، ایالم، 
بوشهر، خراسان  جنوبی و رضوی، خوزستان، زنجان، سمنان، فارس، قم، 
کهگیلویه و بویراحمد، مازندران، هرمزگان و یزد به طور قابل مالحظه ای 

بدتر گزارش شده است.
به گزارش همشهری، از 31استان کشور، 8استان شامل ایالم، بوشهر، 
زنجان، فارس، قم، گیالن، مازنــدران و هرمزگان رتبه بدتر از میانگین 
کشوری را در شاخص محیط کسب وکار به ثبت رسانده اند. در مقایسه 
با بهار سال گذشته هم در شاخص کســب وکار، استان های آذربایجان 
شرقی، اردبیل، اصفهان، البرز، ایالم، بوشــهر، چهارمحال و بختیاری، 
خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، زنجان، سمنان، سیستان 

و بلوچستان، قم، کردستان، کرمان، گلستان، گیالن، لرستان، مرکزی، 
هرمزگان، همدان و یزد کارنامه منفی را از خود به جای گذاشته اند.

اتاق ایران می گوید: از منظر وضعیت مولفه های محیط کســب وکار در 
بهار امسال قم، کرمان و بوشــهر دارای محیط کسب وکار نامساعدتر و 
آذربایجان غربی، مرکزی و آذربایجان شرقی محیط مساعدتر از سایر 

استان ها را تجربه کرده ا ند.

فعالیت با 40درصد ظرفیت
بررســی وضعیت تولید حدود 3هزار بنگاه نشــان می دهد که به طور 
میانگین آنها با 39.51درصد ظرفیت اســمی در بهار امســال فعالیت 
داشته اند و نکته مهم اینکه ظرفیت تولید بنگاه های اقتصادی در 2فصل 
زمستان پارسال و بهار امسال کاهش یافته است. البته از زمستان سال 
98تا بهار امسال هیچ گاه میانگین ظرفیت تولید در بنگاه های اقتصادی 
بخش خصوصی ایران به باالی ۴3درصد نرسیده و بهترین وضعیت در 
زمستان سال 99بود که باالترین ظرفیت تولید به میزان ۴2.72درصد 

ثبت شده است.

اثر کرونا بر کسب وکارها
اتاق ایران در ارزیابی تأثیر کرونا بر محیط کسب وکار به این نتیجه رسیده 
که وضعیت به مراتب 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 
فعالیت های اقتصادی در بهار امسال را فعاالن حوزه امالک و مستغالت، 
فعالیت های خدماتی خصوصی و خدمات اداری و پشــتیبانی دیده ا ند 
درحالی که بانک ها و بیمه ها، فعاالن معدنی و همچنین خدمات آبرسانی، 

مدیریت پسماند و فاضالب کمترین آسیب را متحمل شده اند.

جزئیات برنامه کاهش خروج غیررسمی ارز از کشور
وزیر اقتصاد از تصویب بسته ۱0 بندی 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 ۱400 و ماه های 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 ۱400 
میزان خروج غیررسمی ارز هم افزایشی بوده است. به عنوان مثال در بخش صادرات که در سال 
۱۳99 معادل ۵0 میلیارد دالر بود در سال ۱400 به ۸0 میلیارد دالر افزایش یافت، در بخش واردات 

نیز میزان واردات از 4۶ میلیارد دالر سال ۱۳99 به ۶۳ میلیارد دالر سال ۱400 برآورد شده است.
او افزود: همچنین درخصوص خرید ملک در خارج از کشــور تصمیماتی اتخاذ شد که امیدواریم 

گزارش مقدماتی دستگاه های مربوط، در اواخر پاییز امسال به مردم اعالم شود.
وزیر اقتصاد ادامه داد: کسری حساب سرمایه کشور نیز از منفی ۶ به منفی ۷.۵ میلیارد دالر در سال 
۱400 افزایش یافت. این وضعیت براساس سیاست های ارزی کشور مطلوب نیست و باید تجارت 

غیررسمی ارز در کشور به سمت تجارت رسمی هدایت شود که همان صادرات و واردات است.
به گفته خاندوزی، ۳ عامل قاچاق ورودی، قاچاق خروجی و خروج سرمایه از کشور در شکل خرید 
ملک و امثالهم از مهم ترین عوامل خروج غیررسمی ارز از کشور محسوب می شود.خاندوزی تأکید 
کرد:در این نشست پیشنهادهایی ارائه و بسته ای در ۱0 بند تصویب شد که براساس آن دستگاه های 
متولی موظف شدند ظرف زمانبندی 2 تا ۳ ماهه 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
  تصمیم گیری درخصوص کاهش قاچاق سوخت از سوی وزارت نفت و ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز

  تصمیم گیری درخصوص شرکت های کاغذی و کارت های بازرگانی اجاره ای از سوی گمرک
  تصمیم گیری درخصوص تراکنش هایی که به خروج پول از کشور به شکل ارزی منجر می شود از 

سوی بانک مرکزی و وزارت صمت

مکث

 وعده خودروی ارزان 
برای سال آینده

خودروی اقتصادی داخلی تا پایان سال 1۴02 با قیمت 
زیر 200میلیون تومان وارد بازار می شود

مدیرکل دفتر صنایع خودروي وزارت صمت قیمت پلتفرم در 
دســت طراحی برای خودروی اقتصادی تولیــد داخلی را بین 
200 تا 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 نشست  رویداد برنامه تحول صنعت خودرو با تشریح دالیل، 
الزامات و امکان سنجی طراحی پلتفرم اقتصادی برای تولید و 
عرضه خودروهایی متناســب با قدرت خرید مصرف کنندگان، 
جزئیات بیشــتری را درخصوص زمان عرضــه و قیمت نهایی 
آن اعالم کرد. به گفته مدیرکل دفتــر صنایع خودروي وزارت 
صمت، کار طراحی خودروي اقتصادی که با همکاری چند گروه 
و شرکت دانش بنیان مختلف انجام می شود تا پایان فاز طراحی 
مفهومی پیش  رفته ایم و هم اکنون در آستانه شکل گیری زنجیره 
تامین برای این خودرو هستیم. او زمان تولید آزمایشی محصول 
این پلتفرم را بهمن1۴02 و زمان عرضه محصوالت آن در بازار 
را پایان همان ســال اعالم کرد. توکلی الهیجانی در پاســخ به 
سؤال همشهری درباره قیمت پیش بینی شده برای فروش این 
خودروها، با بیان اینکه دراین طرح ما درباره توسعه یک پلتفرم 
و یک خانواده محصول صحبــت می کنیم، افزود: در تولید یک 
خانواده محصول، اســتراتژی قیمت گذاری 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 200 تا 250میلیون تومان عرضه 
می شوند و قیمت پلتفرم اولیه زیر 200میلیون تومان خواهد بود.

پلتفرم جدید دغدغه ایمنی نخواهد داشت
مدیر دفتر صنایع خودروي وزارت صمت در تشریح ویژگی ها 
و تفاوت های پلتفرم اقتصــادی جدید که بــه افزایش ایمنی 
خودروهای تولید داخل منجر خواهد شــد، گفــت: در اغلب 
خودروهای داخلی معماری به گونه ای اســت که مسیر جذب 
انرژی مستقیم به داخل محفظه اتاق هدایت می شود و قاعدتا 
با تغییــر معماری می توان انــرژی تصادف را به ســمت دیگر 
بخش های خودرو مستهلک کرد و ایمنی را افزایش داد و ما در 
پلتفرم جدید عالوه بر اجزای مشترک به دنبال تغییر معماری 
هســتیم. توکلی افزود: در تولیدات شــرکت های خودروساز 
خارجی، معماری خودرو متفاوت اســت و فضایی که موتور در 
آن قرار می گیرد و میزان ارتفاعی که از سطح زمین دارد، اجازه 
می دهد محصول سبک تر باشد و در زمان تصادف انرژی کمتری 
به آن وارد شــود، اســتراتژی حاکم در این پروژه نیز به لحاظ 
طراحی معماری به گونه ای اســت که واریانت های مختلف این 
محصول قابلیت پوشش دادن استاندارد الزامی داخلی تا یورو 
ان کپ 3 ستاره را داشته باشند. او با اشاره به اینکه با پوست اندازی 
پلتفرمی در صنعت خودرو می توانیم به کیفیت باالتر برسیم، 
تأکید کرد: دغدغه ایمنی در پلتفرم جدید وجود نخواهد داشت 
و واریانت های این پلتفرم به گونه ای طراحی شده اند که در بازه 
زمانی 15ساله و در 3 مقطع 5ساله، بدون تغییر در طراحی اصلی 
قابلیت تغییر و نوسازی داشته باشند و حتی ورژن خودروهای 

برقی نیز برای این پلتفرم پیش بینی شده است.

امکان سنجی تولید ارزان تر
آمارهای تولید و عرضه خودرو و مقایسه این آمار با حجم تقاضا 
نشان می دهد دست کم 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 هم اکنون تا 900هزار دستگاه است درحالی که 
میزان تقاضا 1.5میلیون دســتگاه در ســال برآورد می شود. 
این فاصله آماری، افزایش تدریجی قیمت خودرو از ســال97 
تا امروز را به دنبال داشــته و اختالف قیمت کارخانه تا بازار در 
برخی از خودروها را به 100درصد رســانده است. قیمت باالی 
خودرو بخش زیادی از خانوارهای دارای قدرت خرید پایین  را از 
دسترسی به خودرو محروم کرده و روش هایی نظیر قرعه کشی 
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 
50درصد خانوار ها فاقد خودرو هســتند که علت آن هم نبود 
خودروهای اقتصادی در بازار است. توکلی با تشریح راهکارهایی 
که می تواند منجر به کاهش هزینه تولید شوند افزود: عالوه بر 
نوآوری در طراحی که در این زمینه مؤثر اســت، قراردادهای 
زنجیره تامین نیز در تولید اقتصادی نیاز به بازنگری دارد. او اضافه 
کرد: هم اکنون خودروساز و قطعه ساز قرارداد بلندمدت و تعاملی 
با هم ندارند ضمن اینکه قطعه ســازان یــک محصول در طول 
سال های مختلف تغییر می کنند و واسطه هایی بین قطعه ساز و 

خودروساز قرار دارد که باعث افزایش قیمت می شوند.

هدفگذاری تولید ۳میلیون دستگاه
 مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت گفت: ما اکنون 
با تولید ســاالنه 900هزار خودرو، رتبه هجدهم دنیا در تولید 
خودرو را داریم و هدف گذاری شده تا به تولید 3میلیون دستگاه 
در سال برسیم. او افزود: شــاخص هایي نظیر نیروی کار ارزان، 
انرژی ارزان و نیروی مهندسی فراوان باعث شده تا ما ظرفیت 
افزایش تولید و رشــد صنعت خودرو را نسبت به شرکت های 
خارجی داشته باشیم. به گفته توکلی، ما در قوای محرکه ظرفیت 
تولید برای 2میلیون و500هزار خــودرو را داریم و در خط بدنه 
هم این ظرفیت ها برای رسیدن به هدف 3میلیون دستگاه در 

سال وجود دارد.

هزینه تراشی بی دلیل
  خبر: طبق اعــالم محمدهــادی زاهدی وفا، 
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 
برنامه ریزی کرده بود که عماًل با منتفی شدن حضور 
او و همچنین برگزار نشدن نشست به دلیل اعتراض 

بازنشستگان، رونمایی از مصوبه نیز به تعویق افتاد.
  نقد: 5ماه از ســال می گــذرد و دولت به دنبال 
راهی اســت تا براي تأمین معیشت حقوق بگیران 
دولتی، افزایــش 10درصدی حقــوق کارکنان و 
بازنشستگان خود را با یک افزایش جدید اصالح کند. 
در همین بازه زمانی، بازنشستگان و وظیفه بگیران 
تأمین اجتماعی ضمن اعتــراض به مصوبه افزایش 
10درصــدی حقوق خود، خواســتار اجــرای ُمر 
قانون درباره خود بوده اند که در نهایت با دســتور 
رئیس جمهور به تحقق مطالبه خود نزدیک شدند. 
حاال در اتفاقی عجیب 2 هفته اســت که می گویند 
مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی 
اصالح شده؛ اما برای اعالم عمومی آن امروز و فردا 
می شــود. همه این رفت وبرگشــت ها در ماجراي 
حقوق، ثمره اي جــز تضعیف ســرمایه اجتماعی 
ندارد و خسارت وقت کشی در اعالم مصوبه افزایش 
حقوق بازنشستگان بیشتر اســت. چشم انتظاری 
ســالخوردگان برای اعالم عمومــی مصوبه ای که 
به گفته دولتمردان 2 هفته پیش نهایی شده،  بزرگان 

قوم را افسرده می کند و  جوان ترها را ناامید.
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درصد ظرفیت تولید بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی ایران

فعال سازی دیپلماسی آب
برای عالج بحران های خشک سالی، تنش 
آبی و خشــکیدگی دریاچه ها و تاالب ها، 
چاره ای جز فعال سازی دیپلماسی آب در 
کنار اصالح مدیریت توزیع و مصرف منابع 
آبی در کشور وجود ندارد. در شرق کشور، سیستان و بلوچستان 
تشنه حقابه ای است که باید از افغانستان برسد و در شمال غرب 

کشور، احیای دریاچه ارومیه در دستور کار قرار دارد. 
علی اکبــر محرابیان، وزیر نیــرو در مورد حقابــه بین المللی 
کشــور خبرهای خوبی دارد، او می گوید: هم در سیســتان و 
بلوچســتان برای حقابه هیرمند و هم در غرب کشــور درباره 
ترکیه، رایزنی هایی 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 
کمال خان باعث انحراف آب شده بود که در توافق اخیر با هیأت 
حاکمه افغانســتان قول دادند که قطره ای آب به سمت »گود 

زره« که منطقه ای لم یزرع است جاری نشود. 
درباره تاالب ها هم مهم ترین موضوعی که دنبال می کنیم این 
است که حقابه تاالب ها طبق سند آب پویا برایشان تأمین شود، 
البته برخی از نقاط کشور به خاطر خشکسالی ها ممکن است 
امکان تأمین آب مانند شرایط نرمال فراهم نباشد، اما حقابه ها را 
متناسب با سهم محیط زیست و این تاالب ها رهاسازی می کنیم. 
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 می داند و سیاست های 

احیا را به مدیریت مصارف منوط می کند.

خسارت نبود الگوی کشت
رئیس اتحادیه بارفروشان آمارهایی از وضع تولید میوه و سطح 
زیرکشت برخی محصوالت آب بر ارائه داده که با توجه به شرایط 
آبی ایران، تأمل برانگیز است. مصطفی دارایی نژاد ضمن اشاره به 
افت صادرات حوزه کشاورزی و کاهش چشمگیر قدرت خرید 
مردم و تبعات این دو اتفاق برای بازار میوه و تره بار، می گوید: 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 سال جاری 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 خسارت بار 
در حوزه کشــاورزی ایران می داند و می افزاید: متأسفانه بالغ بر 
70درصد محصوالت کشت شده در ایران آب بر بوده و این موضوع 
با تنش های آبی که ساالنه شــدت آنها افزایش پیدا می کند در 
تضاد اســت. در آن ســوی ماجرا، دارایی نژاد با اشاره به کاهش 
50درصدی خرید میوه، اظهار می کند قدرت خرید مردم کاهش 
چشمگیری کرده و درحالی که در ســال های گذشته حداقل 
2کیلو میوه خریداری می کردند، امروز خرید دانه ای میوه رواج 
یافته است. رئیس اتحادیه بارفروشان می افزاید: نصف صادرات 
میوه و تره بار هم به ویژه با آغاز فصل برداشت میوه و صیفی جات 
کشاورزان عراقی به نصف رسیده است. ایران به عنوان کشوري 
با اقلیم کم باران و تقریبا خشــک، نیازمند رویکردهاي جدي و 
جدید در بهینه سازي از منابع آبي است و تروج الگوي کشت یکي 
از مهمترین اقداماتي است که باید انجام شود. توجه به کشاورزي 
قراردادي که به نوعي مبتني بر الگوي کشت است و با کمک به 
تامین مالي کشاورزان، آنها را در مسیر تولید محصوالت مدنظر 
سیاستگذار قرار مي دهد، اقدام مفیدي است و همزمان، مي توان 
از استعداد طبیعي کشورهاي دیگر براي کشاورزي فراسرزمیني 

و تامین نیازهاي کشور بهره برد.
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»با این همه فیلم پشت خط اکران چه باید کرد؟« این 
یکی از مهم ترین پرسش هایی است که ذهن مدیریت 
سینما را به خود مشغول کرده است. در چشم بر هم 
زدنی نیمی از سال ســینمایی گذشت؛ سالی که در 
جشنواره فجر تحویل می شود. تصویر پیش رو انبوهی 
از فیلم های 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 فیلم سوزی 
هم شده، تعداد فیلم های آماده نمایش بسیار بیشتر 
از ظرفیت اکران است. حاال چرا اوضاع اینگونه شده؟ 
مدیران فعلی، مدیران ســینمایی دولت دوازدهم را 
مقصر وضع موجود می دانند. چنان که مدیرکل عرضه 
و نمایش فیلم های سینمایی در این رابطه می گوید: 
صدور پروانه ســاخت بدون درنظر داشتن ظرفیت 
واقعی اکران از یک سو و تعطیلی سینماها در دوران 
کرونا و افزایش تعداد فیلم های آماده اکران از سوي 
دیگر، اداره کل عرضه و نمایش و همچنین شورای 
صنفی نمایش را در شــرایط سخت و حساسی قرار 
داده است که در جلسات متعدد به دنبال راهکار و حل 

این معضل بزرگ هستیم.«

۷۰درصد فیلم ها مناسب اکران آنالین یا هنر و 
تجربه

راهکاری که مدیران ســینمایی بــرای حل بحران 
یافته اند، اســتفاده از ظرفیت های اکــران آنالین و 
گروه هنر و تجربه است؛ گروهی که بعد از یک سال 
بالتکلیفی سرانجام مدیر خودش را هم شناخته است. 
این نکته ای است که روح اهلل سهرابی، مدیرکل عرضه 
و نمایش فیلم های سینمایی در گفت وگو با مهر به آن 

اشاره کرده است: »تراکم فیلم های آماده اکران موجب 
نگرانی مدیران سازمان ســینمایی شده است. انبوه 
فیلم های به جا مانده از دوران کرونا که به دلیل تعطیلی 
سینماها فرصت نمایش عمومی پیدا نکرده اند امروز 
تبدیل به معضلی برای اداره کل عرضه و نمایش جهت 
مدیریت عادالنه اکران شده اند. تعداد قابل توجهی از 
این فیلم ها را می توان 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 که چرخه 
تولید تا توزیع فیلم خود را کامل کنند و با خیال راحت 
پیگیر ادامه فعالیت های حرفه ای خود باشند. بیش 
از 70 درصد فیلم های در انتظار اکران را می توان در 
گروه »هنروتجربه« یا در بســتر پلتفرم ها به صورت 
آنالین اکران کرد. لذا با توجه به حجم باالی فیلم های 
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 

شد.« تصویری که سهرابی از ترافیک سنگین اکران 
ارائه می دهد 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، نمی توان به بازگشت سرمایه امیدوار بود. 
در چنین شرایطی فقط فیلم هایی سر از پلتفرم ها یا 
هنر و تجربه درمی آورند که هیچ راه دیگری برایشان 

نمانده باشد.

این فیلم ها برای کدام مخاطب ساخته شده است؟ 
اگر واقعا 70درصد فیلم های اکران نشــده مناسب 
حضور در پلتفرم هــا یا گروه هنر و تجربه باشــند، 
معنایش این است که این آثار برای اکران گسترده و 
ارتباط با مخاطب عام تولید نشده اند. با فرض درست 
بودن تحلیــل مدیرکل عرضــه و نمایش فیلم های 
سینمایی، این ســؤال پیش می آید که چگونه این 
تعداد فیلم بدون لحاظ کردن مناسبات اکران ساخته 

شده اند.
تولیــد فیلم هایی که لحــن تجربی دارنــد و فاقد 

جاذبه های تجاری هستند در همه کشورهای صاحب 
سینما، در کنار ســینمای جریان اصلی رواج دارد؛ 
منتها اگر آمار 70درصدی 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 فیلم ها قابلیت اکران 
عمومی گســترده را ندارند. این روایت ســهرابی از 
فیلم های در نوبت اکران نشان می دهد در ۳سال اخیر 
انبوهی فیلم خاص و هنری ســاخته شده است: »با 
توجه به راه اندازی دوباره گروه »هنروتجربه« امکان 
اکران فیلم هایی با مضامین و فرم های خاص فراهم 
شده اســت و از آنجایی که اتفاقا تعداد قابل توجهی 
از فیلم های در صف اکران از همین جنس هســتند 
بنابراین فرصت بسیار خوبی برای نمایش آنها در گروه 

»هنروتجربه« است.«

لیگ 2 سینما شلوغ می شود؟
از گروه هنر و تجربه به عنوان لیگ 2سینما هم یاد 
می شود؛ گروهی که فیلم هایش معموال کمتر دیده 
می شود و بحث بازگشت سرمایه هم در آن تقریبا 
منتفی اســت. در اوایل دهه۹0 هنر و تجربه برای 
ســاماندهی اکران فیلم های هنری راه اندازی شد 
ولی به مرور این گروه جایی شــد برای نمایش هر 
فیلمی که   سینماداران به اکران عمومی اش رضایت 
نمی دادند. نتیجه اینکه هنر و تجربه از اواخر دهه۹0  
به جای پاتوق فیلم های هنری به پایگاه فیلم های 
نفروش تبدیل شــد. با توجه به چشــم اندازی که 
روح اهلل سهرابی ترسیم کرده در ماه های پیش رو باید 

منتظر شلوغ شدن لیگ دو سینما باشیم. 
مهم ترین آسیب این رویکرد، ضربه زدن به برند هنر و 
تجربه است. باید دید سرپرست تازه این گروه، حاضر 
به عدول از فلسفه شکل گیری هنر و تجربه می شود 
یا در برابر فیلم هایی که نــه هنری اند و نه تجربی، 

مقاومت می کند.

نگرانی ازترافیک سنگین اکران
مدیرکل عرضه و نمایش فیلم های سینمایی، هنر و تجربه را محل مناسبی برای اکران 70درصد فیلم های پشت خط مانده می داند

ناهید پیشور گزارش
روزنامه نگار

سینماهای هنر و تجربه مشخص شد
نحوه نمایش فیلم ها و اسامی سینماهای نمایش دهنده فیلم های گروه سینمایی »هنر و تجربه« در 
تهران و شهرستان ها اعالم شد. محمد طیب، سرپرست گروه سینمایی »هنر و تجربه« با اشاره به 
اینکه نمایش فیلم های »هنر و تجربه« در 2۰سالن سینما در تهران و شهرستان ها قطعی شده است، 
گفت: تاکنون نمایش فیلم ها در پردیس های سینمایی هویزه، اطلس و ویالژتوریست در مشهد، 
مهدوی در نیشابور، ساحل و سیتی ســنتر در اصفهان، بهمن در  سنندج، عصرجدید در گرگان، 
ستاره باران در تبریز، مهرقدس در همدان، گلستان در شیراز، آزادی در کرمانشاه، سینماسپهر در  
ساری، تماشاخانه پارس کرمان در  کرمان و پردیس های سینمایی چارسو، ملت، کورش، نارسیس 
و سینماهای فرهنگ و موزه سینما در تهران قطعی شده اســت.  طیب افزود: پردیس سینمایی 
چارسو به عنوان خانه و مرکز نمایش ها و رویدادهای گروه »هنر و تجربه« انتخاب شده است و تمام 
رویدادهای رونمایی و جلسات نقد و بررسی در سینما چارسو برگزار می شود. وی با تأکید بر اینکه 
در حال مذاکره با تعداد بیشتری از سینماهای کشور برای نمایش فیلم ها هستیم، افزود: براساس 
برنامه ریزی انجام شده فیلم ها در تمام سینماهای انتخاب شده تهران هر روز در 2سانس ساعت ۱۶ 
و ۱۸ به نمایش درمی آیند. همچنین در شهرستان ها نیز روز چهارشنبه به عنوان روز فیلم های »هنر 
و تجربه« انتخاب شده است و این فیلم ها در این روز در 2سانس ساعت ۱۶ و ۱۸ به نمایش در می آیند. 
هر فیلم به مدت 2هفته در تمام سالن ها براســاس جدول اعالم شده اکران می شود و اگر فیلمی با 

استقبال خوبی از سوی مخاطبان همراه شد قطعا اکران آن ادامه پیدا خواهد کرد.

مکث

کارگردان اکشن  ها تمام کرد 
ولفگانگ پترسن ،کارگردان فیلم هایی چون »زیردریایی« و 

»تروآ«  در ۸۱ سالگی درگذشت.
به گزارش ورایتی، پترسن که با موفقیت فیلم »زیردریایی« 
به شهرت رسید با ساخت فیلم هایی چون »ایر فورس وان«، 
»توفان کامل« و »تروآ« در زمره کارگردانان پولساز هالیوود 

درآمد.
»زیردریایی« در سال ۱۹۸۱ داستان دلخراش زندگی در یک 
زیردریایی آلمانی در جنگ جهانی دوم را تصویر می کرد. این 
فیلم نامزد 6جایزه اسکار شد که 2 جایزه بهترین کارگردانی 
و فیلمنامه اقتباسی را دریافت کرد. نسخه کارگردان از این 
فیلم در 2۹۳ دقیقه به صورت یک مینی ســریال در ســال 

۱۹۸۵ پخش شد.
اولین فیلم پترســن در هالیوود، فیلم ماجراجویی فانتزی 
»داســتان بی پایان« در ســال ۱۹۸۴ بود که کارگردانی و 

فیلمنامه اش متعلق به خود وی بود.
فیلم بعدی که »دشمن من« نام داشت و درباره فضانوردی 
بود که در یک سیاره بیگانه با یک مارمولک دوست می شود، 
نه با اقبال منتقدان روبه رو شد و نه فروش خوبی کرد و موجب 

شد تا این کارگردان 6 سال   سراغ ساخت فیلمی نرود.
او سال ۱۹۹۱ با 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 

روبه رو نشد.
پترسن با فیلم تحسین شده »در خط آتش« با بازی کلینت 
ایستوود در سال ۱۹۹۳ یک بازگشــت خالقانه فوق العاده 
انجام داد. وی سال ۱۹۹۵ با »شیوع« با بازی داستین هافمن 
و مورگان فریمن با فیلمی با موضوع یک ویروس کشــنده، 
فروشی ۱۹0 میلیون دالری را به دست آورد و سال ۱۹۹7 
با »هواپیمای رئیس جمهور«، هریســون فــورد را در نقش 
رئیس جمهوری گذاشت که در معرض خطر بود و در میانه 
یک توطئه تروریســتی در هواپیمای ریاست جمهوری باید 
خودش وارد عمل می شــد. این فیلم با فروش ۳۱۵ میلیون 
دالر در باکــس آفیس جهانی موفقیت بزرگــی را برای این 

کارگردان رقم زد.
»توفان کامل« در سال 2000 با بازی جورج کلونی و مارک 
والبرگ در نقش خدمه یک کشتی ماهیگیری که در توفان 
گیر کرده اند منتقــدان را تحت تأثیر قرار نداد،  اما مخاطبان 

برای تماشای آن ۳2۹ میلیون 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 به عنوان فیلمی خشــن، جدی، 
هیجان انگیز، تراژیک و لحنی مناســب برای ارائه هومر یاد 
کرد. »پوزئیدون« در سال 2006 که با بودجه ۱60 میلیون 
دالری تولید شــد و تنها ۱۸2 میلیون دالر فروخت آخرین 
فیلم پترسن درهالیوود بود. او بعد از یک دهه بیکاری فیلمی 

در آلمان با عنوان »۴ نفر علیه بانک« ساخت.
پترسن در آلمان به دنیا آمده بود و در دهه ۱۹60 کارش را 
با کارگردانی نمایش هایی 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 ۱۹70 
مشغول ساخت فیلم های تلویزیونی بود و نخستین فیلم بلند 
وی تریلر روانشناختی »یکی یا دیگری از ما« در سال ۱۹7۴ 

بود که یورگن پروچنو در آن بازی کرد.

اکران آنالین »دوربرگردان« 
فیلم ســینمایی مستقل 
بــه  »دوربرگــردان« 
نویســندگی و کارگردانی 
و  عنایتــی  عارفــه 
شــهاب  تهیه کنندگــی 
حسینی از اول شهریورماه 
اکران می شــود. به گزارش 

همشهری، »دوربرگردان« به نویســندگی و کارگردانی 
عارفه عنایتی، سرمایه گذاری سارا احمدی و ندای هفت 
شهاب آســمان و تهیه کنندگی شهاب حســینی از اول 
شــهریور ماه ۱۴0۱ در ۳پلتفرم تیوال، هاشــور و ُودیو 
به صورت آنالین اکران می شود. شهرام ابراهیمی، غزاله نظر، 

باران زمانی  و آیلین شهبازی بازیگران این فیلم هستند.

چهره

تئاتر

سینما

جهان

انتقال پیکر هوشنگ ابتهاج به تعویق افتاد
فرزند هوشنگ ابتهاج اعالم کرد، به دلیل پاره ای 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 
می رسانم که به دالیل پاره ای 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: به دلیل مشکالت اداری پیش 
آمده در کشور آلمان انتقال پیکر مرحوم استاد امیرهوشنگ ابتهاج 
به تهران، امشب 26مردادماه انجام نمی شود 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 
به محض حل مشــکل اداری و با هماهنگی خانواده آن مرحوم زمان 

برگزاری مراسم در تهران و رشت متعاقبا اعالم می شود.

میزبانی پردیس تئاتر تهران از تکیه تئاتر
سومین دهه  ماه محرم در پردیس 
تئاتر تهــران با برگزاری مراســم 
ســوگواری ابا عبداهلل الحسین)ع( 

آغاز می شود.
به گــزارش همشــهری، از امروز، 
پنجشنبه 27مردادتا ۵شهریور از 
ســاعت 20:۳0 تا 22:۳0 پردیس 

تئاتر تهران با برپایــی »تکیه تئاتر« میزبان عــزاداران ۴ تا 
۱0ساله است.

این برنامه با مشارکت هیئت کربال و با هدف ترویج فرهنگ 
عاشورا و معرفی شخصیت امام حسین)ع( به نوگالن منطقه 
برگزار می شود و شامل اجرای برنامه های متنوع فرهنگی با 
محوریت قیام عاشوراست. اجرای نمایش خالق درباره واقعه 
عاشــورا، قصه گویی با عنوان قصه های گنبد سبز برگرفته 
از متون مورد تأیید بــا محوریت زندگی امام حســین)ع(، 
عروسک سازی  و نقاشــی کودک با محوریت واقعه عاشورا و 

ویژه برنامه تئاتر کاغذی اهم قسمت های این مراسم است.
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پدیده دامادهای عصبانی

نیروهــای انتظامی نیازمند آموزش های بیشــتری 
هستند

از آنجا که نیروهــای انتظامی مدام با مردم از همه اقشــار 
ســر و کار دارند جا دارد آموزش های دفاعــی،  اجتماعی 
و روانشناســانه بیشــتری ببینند و به خصوص در مواجهه 
با متهمان بــه نوعی عمل کنند که کمتر آســیب ببینند و 
سالمتي شان به خطر نیفتد. هر فردی از این نهاد که مجروج 

یا شهید شود فرصتی برای  خالفکاران فراهم می شود.
افالکی از مشهد

جوی های شهر پاکدشت نیازمند نظافت و رسیدگی است
بارها به شهرداری پاکدشت مراجعه کرده و تقاضای نظافت، 
 الیروبی و رفع اشکاالت ســاختاری در جوی های پاکدشت  
داشــته ایم اما این اتفاق نمی افتد و جوی های شهر ماهی 
یک بار هم نظافت نمی شوند. اغلب کوچه ها و خیابان ها در 
اثر جمع شدن فاضالب و زباله بوی تعفن می دهند و مأمن 

حشرات موذی شده اند.
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 بی نصیب باشند؟ شهری که ۸۵ سال از تأسیس 
ایســتگاه راه آهن در آن می گذرد و کارخانه واگن پارس در 
آن تأمین کننده 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 بهره مند شوند و تنها گزینه آنها اتوبوس 

با بلیت گران نباشد؟
سعید رجبی از اراک

 تهران نیاز به پارکینگ طبقاتی بیشتری دارد
خودروهای پارک شــده در کوچه هــا و خیابان ها روزبه روز 
بیشتر می شوند. 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 کوچه ها و خیابان ها 
نیست. جا دارد مسئوالن تعداد پارکینگ های طبقاتی شهر 
را متناســب با خودروها تعبیه کنند تا هم ترافیک عابرین 
و خودروها کمتر شــود و هم درصورت بروز حادثه، امکان 

امدادرسانی در کوتاه ترین زمان میسر باشد.
 خدابنده لو از تهران

سالمندان نیازمند تفریح و سرگرمی اند
 کسانی که یک عمر زحمت کشــیده اند با کار و کوشش چرخ 
اقتصاد مملکت را چرخانده اند و حاال به ســن بازنشستگی و 
سالمندی رســیده اند اغلب بدون برنامه و تفریح و سرگرمی 
هستند. در بســیاری از کشــورها این افراد دارای برنامه های 
تفریحی مخصوص به خود هستند. جا دارد مسئولین با ایجاد 
مراکز ســرگرمی تفریحی برای این قشــر هم ادای دینی به 
زحماتشان کرده باشند و هم مانع کســالت و افسردگی شان 

شوند.
جوادیان از بسطام 

نظارتی بر تولید سوســیس کالباس های دست ساز انجام 
نمی شود؟

 اینکه سوسیس و کالباس غذای نســبتا ناسالمی است به 
جای خود اما خــوردن هر چند وقت یکبــار، آن هم برای 
خانواده هایی که فرزنــد کوچک یا نوجــوان دارند تقریبا 
اجتناب ناپذیر است. چند سالی است که مراکز فروش مواد 
پروتئینی در حضور مشتری اقدام به درست کردن سوسیس 
و کالباس می کنند و ادعا دارند که ایــن محصوالت کامال 
بهداشتی و بی ضرر هستند. سؤال اینجاست که آیا واقعا این 
ادعا صحت دارد و آیا نظارتی بر کار این مراکز از سوی اداره 

بهداشت صورت می گیرد؟
ریوندی از تهران

اطالع رســانی ها در خصوص استفاده از طرح ترافیک 
ناقص است

از ابتدای سال جاری با معرفی سازمان بهزیستی از سهمیه 
معلوالن برای تردد در طرح ترافیک استفاده می کردم. اول 
خردادماه سهمیه من قطع شد و به علت هک شدن سایت 
»تهران من« یک ماه با تأخیر متوجه حذف سهمیه ام شدم. 
با پیگیری های مکرر متوجه شــدم دلیل این قطع سهمیه 
نپرداختن عوارض خودرو در ســال 1401بوده اســت که 
هیچ اطالع رسانی در این مورد نشــده بود. در تیر ماه بیش 
از یک میلیون تومان بدهی ورود به طــرح برای من ثبت 
شده که به علت بی اطالع بودن از قطع سهمیه ام بوده است 
و بابت هر روز 9۸هزار تومان بدهی به حســابم زده اند که 
پس از پیگیری متوجه شدم به علت عدم رزرو طرح روزانه 
بوده است! ســؤال اینجاســت که چرا از قبل اطالع رسانی 
درستی درخصوص این مسائل صورت نمی گیرد، چرا اعالم 
نمی کنند که استفاده از سهمیه منوط به پرداخت عوارض 
است و درصورت قطع سهمیه چرا اطالع رسانی نشده که از 

تردد در طرح پرهیز نماییم. 
شهروند تهرانی

تنگک بوشهر نیازمند مدارس متوسطه است
محله های تنگک اول و دوم و سوم بوشهر با وجود قدمت باال 
و جمعیت چند هزار نفری فاقد مدارس متوسطه هستند. 
این موضوع به ویژه برای دختران که باید مسافت نسبتاً باال 
را طی کنند و به دبیرســتان های مرکز شــهر بروند بسیار 
ســخت اســت و بعضا خانواده ها با ادامه تحصیل فرزندان 
خود به دلیل بعد مســافت دوری می کنند. از مسئوالن و 
خیرین مدرسه ســاز تقاضا داریم نگاهی به تنگک بوشهر 

داشته باشند.
ماهان از تنگک

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

تبهکاران در کمین معامله گران رمزارز 

سالم ریحان؛ اسم رمز کالهبرداران 
»سالم ریحان. حساب کاربری شما با نام کاربری و رمز عبور.... و 
موجودی 200هزار دالر به روز رسانی شد.« این پیام وسوسه انگیز 
در حقیقت دامی است برای کالهبرداری از معامله گران رمز ارز؛ 
کسانی که دارای کیف پول دیجیتال هستند و از این طریق اقدام به 
معامله رمزارز می کنند و حاال کالهبرداران نقشه  کشیده اند که با 
ارسال این پیامک های جعلی موجودی کیف پول آنها را خالی کنند.
ماجرا از این قرار اســت که کالهبرداران ابتدا اقدام به ارســال 
پیامک های انبوه برای شــماره تلفن های مختلف با این عنوان 
می کنند: »ســالم ریحان. حساب کاربری شــما با نام کاربری و 
رمز عبور.... و موجودی 200هزار دالر به روز رســانی شد.« حاال 
تصور کنید که شما یکی از افرادی هستید که کیف پول دیجیتال 
دارید و معامله رمــزارز انجام می دهید. زمانــی که این پیامک 
به دست شما می رســد، تصور می کنید که فردی به اسم ریحان 
که موجودی کیف پول او 200هزار دالر است به تازگی پلتفرمی 
را که با آن رمزارز معامله می کند به روزرســانی کرده اما پیامک 
این به روز رسانی به اشتباه برای شما ارسال شده است. در پیامک 
نه تنها موجودی وسوســه انگیزی ذکر شــده بلکه نام کاربری و 
رمزورود هم به چشم می خورد. در ادامه پیامک هم نوشته شده که 
 می توانید برای مشاهده موجودی خود و معامله رمز ارز به سایت
usdtpky.com مراجعه کنید. 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 می شوم و بخشی از 
موجودی کیف پول ریحان را به کیف پول خودم منتقل می کنم.«  
این همان چیزی است که کالهبرداران می خواهند. آنها پیامک و 
سایت جعلی را به گونه ای طراحی کرده اند که وقتی دریافت کننده 
پیامک وسوسه شده و برای برداشــت از کیف پول ریحان وارد 
سایت می شود و مشخصات کیف پول خود را وارد می کند، نه تنها 
موفق به برداشت ارزدیجیتال از کیف پول ریحان نمی شود بلکه 
همه اطالعات کیف پول خودش را دودستی تقدیم کالهبرداران 
می کند و آنها با این اطالعات موجودی ارزدیجیتال او را به راحتی 
خالی می کنند. سرهنگ علی حسینی، رئیس پلیس فتای استان 
خوزســتان می گوید: بررسی ها نشــان می دهد که پیامک های 
جعلی ریحان اخیرا برای برخی از کاربران ایرانی ارسال شده است؛ 
درحالی که پشت پرده این پیامک ها کالهبرداری است. وی ادامه 
می دهد: توجه داشته باشید که این یک روش کالهبرداری است 
و اگر از معامله گران در زمینه رمز ارز هستید، مراقب باشید در این 

دام گرفتار نشوید.

قاچاقچی کویر در دام پلیس 
شرور فراری که با عنوان بزرگ ترین 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 مواد مخدر فراجا در راستای برخورد با عناصر 
اصلی قاچاق مواد مخدر با انجام اقدامات اطالعاتی و بهره گیری 
از شیوه های نوین پلیســی موفق به شناسایی فردی شرور به نام 
)ع. ت( شــدند که یکی از قاچاقچیان بزرگ جنوب شرق کشور 
به شمار می رفت. سردار مجید کریمی، ادامه داد:  این قاچاقچی 
مخوف از اشرار سابقه دار و بنام منطقه جنوب شرق کشور و یکی 
از سرکاروان های اصلی و شناخته شده قاچاق مسلحانه مواد مخدر 
در کویر بود. او ایجاد درگیری و به شــهادت رساندن تعدادی از 
کارکنان انتظامی کشــور را نیز در پرونده سیاه سوابقش داشت. 
بررسی ها نشان می داد که   این قاچاقچی شرور در سالیان گذشته 
در قاچاق چندین تن مواد مخدر از کشور افغانستان به داخل خاک 
جمهوری اسالمی نقش داشته است. وی تصریح کرد: با به دست 
آمدن ســرنخ هایی از فعالیت های تازه این فرد، مأموران با انجام 
اقدامات پیچیده اطالعاتی در مرکز عملیات ویژه پلیس مبارزه با 
مواد مخدر فراجا، موفق شدند محل اختفای وی را در شهرستان 
ایرانشهر شناسایی کنند و به این ترتیب تیم های 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 هم اتاقی خود را گرفته بود، 
 جنون دارد و باید تحت درمان قرار بگیرد.

 به گزارش همشهری، این حادثه 21فروردین امسال در یکی از 
بیمارستان های روانی پایتخت رخ داد و وقتی تیم جنایی، خود را 
به محل حادثه رساند با جسد زنی 64ساله مواجه شد که ملحفه ای 
به دورگردنش پیچیده شده و بر اثر خفگی جان باخته بود. قاتل 
کسی جز هم اتاقی او نبود که حدود ۵0سال داشت. هر دوی آنها 
بیمار بودند که به دلیل مشکالت روحی و روانی در آن مرکز روانی 
بستری شده و با یکدیگر هم اتاق بودند. با دستور بازپرس جنایی 
تهران، تصاویر دوربین مداربسته اتاق محل حادثه مورد بازبینی 
قرار گرفت. فیلم ثبت شده نشان می داد که در لحظه حادثه ابتدا 
مقتول در حال نوشیدن یک لیوان آب است و بعد لیوان را روی میز 
قرار می دهد. او و هم اتاقی اش )قاتل( در حال صحبت با یکدیگر 
هستند و پس از دقایقی مقتول درحالی که روی تخت نشسته از 
جایش بلند شده و می ایستد. قاتل نیز با برداشتن ملحفه ای از روی 
تخت، آن را دور گردن مقتول گره زد و از دو طرف آن را می کشد.

قاضی جنایی پس از بررســی این فیلم عجیب و تکان دهنده، به 
تحقیق از قاتل پرداخت و او گفت: چند روزی می شد که با مقتول 
هم اتاق 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 می خواهد در ماه مبارک رمضان به بهشت برود. او ادامه داد 
که اگر جانش را بگیرم او مستقیم به بهشت می رود. 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.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه

گزارش

دادسرا
دختری جوان که در جدال با یک 
زوگیر خشــن، زخمی شده و در 
بیمارستان بستری بود،  پس از 
آنکه مرخص شد و تصمیم گرفت از خانه بیرون 
برود، اما ترس برادر از قربانی شدن 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 

مجهول الهویه در خیابان میرداماد شروع شد.
جسد این دختر درحالی در پیاده رو پیدا شد که 
هیچ گونه مدارک شناســایی همراه وی نبود. از 
سویی آثارزخم و خراشیدگی روی بدن وی نشان 

می داد 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 
دوربین های مداربســته اطراف پرداختند. آنطور 
که مشخص بود صبح روز یکشنبه زنی که پشت 
فرمان 206 بود در حوالی خیابان میرداماد توقف 
کرد و بعد درحالی که اطراف را می پایید، 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 
سرنخ هایی دست یافت. بررسی ها نشان می داد که 
خودروی206 متعلق 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 می کرده 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 می گفت: آن روز خواهرم برای 
انجام کاری از خانه بیرون رفت و پس از آن دیگر 
بازنگشت. ما همه جا را به دنبال او گشتیم اما اثری 
از او به دســت 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 حرف های او ضد و 

نقیض است. از سوی دیگر تحقیق از همسایه ها 
نشــان می داد که پســر جوان پیش از حادثه با 
خواهرش)مقتول( اختالف و درگیری داشته است 
به طوری که همسایه ها 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 دوربین های مداربســته ای 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 به صورت تخصصی فیلم ها 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 به صورت 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.

صحنه سازی 
اگرچه پسر جوان در بازجویی ها 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 نمی داد، درحالی که من نگران او بودم و  به 
همین دلیل بود که همیشه با هم درگیر می شدیم.

متهم ادامه داد: 17مرداد 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 خون آلود در 
حیاط افتاده است. وحشت زده باالی سرش رفتم 
و او گفت به دام یک زورگیر گرفتار شده است. او 
می گفت که فردی قصد داشته سگش را بدزدد که 
خواهرم مقاومت کرده و با وی درگیر شده بود. مرد 
سارق که می خواست هرطور شده نقشه سرقت 
را اجرا کند با خواهرم گالویز شده و او را به شدت 
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 زخم های او را 
بخیه زدند و خواهرم 2روز در بیمارستان بستری 
بود و بعد مرخص شــد. بعد از این اتفاق بود که از 
او خواستم شب ها دیر وقت بیرون نباشد و هرجا 
می رود 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 به خودم آمدم که او دیگر نفس نمی کشید. 
بعد از قتل خیلی پشیمان شدم اما دیگر کار از کار 
گذشته بود.آن شب مادرم در خانه نبود و تصمیم 
گرفتم صحنه ســازی  کنم تا راز قتلی که مرتکب 
شدم فاش نشــود. وی ادامه داد: نیمه های شب 
بود که جسد خواهرم را در صندلی عقب ماشین 
خودش قرار دادم و صبح روز یکشنبه درحالی که 
لباس خواهرم را پوشیده بودم، سوار بر ماشینش 
شدم و از خانه بیرون رفتم. گمان می کردم همه 
تصور می کنند 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 دوربین ها 

چهره ام 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.

»داماد عصبانی، همسرش و خانواده 
او را به قتل رساند.« این خبر تلخی 
اســت که هر از گاهــی در یکی از 
شهرهای کشور شنیده می شود و برای چند روز افکار 
عمومی را جریحه دار می کند. در تازه ترین حادثه که 
در شهرستان فسا اتفاق افتاد مردی پس از تیراندازی 
به سوی همسرش و مادر او دست به خودکشی زد. اما 
چرا چنین حوادث تلخی در کشــور اتفاق می افتد و 

زمینه های وقوع آن چیست؟ 
به گزارش همشــهری، تازه ترین 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 دست کم 
2نفر به قتل رســیده اند. دقایقی بعد وقتی مأموران 
خود را به محل حادثه رساندند معلوم شد که داماد 
34ساله خانواده به دلیل اختالفات خانوادگی به سوی 
همسرش و مادر 46ساله او شلیک کرده و در نهایت 
با تیراندازی به سوی خودش دست به خودکشی 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 داده اند. سرهنگ محمدهاشم قسام، فرمانده 
انتظامی شهرســتان فســا در این باره گفت: قاتل و 
همسرش 3فرزند داشتند. آنها از مدتی قبل به دلیل 
اختالفات خانوادگی در مرجع قضایی پرونده ای در 

حال رسیدگی داشتند.

نمونه های تلخ دیگر
این تنها پرونده قتلی نیست که عامل اصلی آن داماد 
خانواده است و از ابتدای سال جاری در چندین پرونده 
شاهد حوادث مشابهی بودیم. یکی از این حوادث در 
گرگاب اصفهان اتفاق افتــاد و در جریان آن مردی 
40ســاله، 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 

به سوی خودش شلیک کرد و جان باخت.

داماد افغان
نمونه دیگر این حوادث به مردی افغان مربوط می شود 
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 پدری اش 

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

قتل عام در گناوه
یکی دیگر از حوادثی که متهم آن داماد خانواده بود 
1۵فروردین 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 می دمند
مریم مرادی عرب، وکیل پایه یک دادگســتری که 
در پرونده های خانوادگی زیادی وکالت کرده است 
درباره علت جنایت های اینچنینی می گوید: بسیاری 
از زن و شوهرها که با یکدیگر دچار اختالف می شوند 
و کارشان به دادگاه خانواده کشیده می شود در همان 
مراحل اولیه با پادرمیانی نزدیکان از تشکیل پرونده 
منصرف می شــوند. بسیاری هم خودشــان کوتاه 
می آیند و اختالفات فروکــش می کند اما در برخی 
موارد هم نزدیکان نه تنها کمکی به برطرف شــدن 
اختالفــات نمی کنند بلکه بر آتــش این اختالفات 
می دمند و با نوع رفتار آنها درگیری ها بیشتر و بیشتر 
می شود. این وکیل دادگســتری ادامه می دهد: در 
اینگونه اختالفــات افراد حس می کننــد که بعد از 
مدت ها زندگی، حق شان 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 می شود. معموال در خانواده هایی که سطح 
سواد و آگاهی های 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 مشترک شان وجود نداشته 

باشد به طور مسالمت آمیز از یکدیگر جدا می شوند.

اختالف فرهنگی 2خانواده 
محمدرضا گیوکــی، قاضی ســابق و وکیل کنونی 
دادگستری سال ها به پرونده هایی با موضوع قتل های 
خانوادگی رسیدگی کرده اســت. او نظرات جالبی 
دربــاره زمینه های وقــوع چنین جرائمــی دارد و 
می گوید: به لحاظ حقوقــی درگیری های منجر به 
قتل خانوادگی نیز در شمول سایر پرونده های قتل 

قرار می گیرند. 
اما در نگاهی کلی، علت وقــوع قتل هایی که در آن 
عالوه بر همســر خانواده وی نیز قربانی می شوندبه  
2بخش دسته بندی می  شوند. نخستین نکته این است 
که جامعه از مبانی و اصول خانوادگی سنتی و اصیل 
فاصله گرفته و این فاصله موجب آسیب شده است. 
مثال مهاجرت های بی رویه از نقاط مختلف کشور به 

شــهرهای بزرگ تر منجر به آشــنایی سطحی و در 
نهایت ازدواج جوانان می شود. هرچند جوانان ممکن 
است به یکدیگر عالقه داشته باشند اما از 2فرهنگ 
متفاوت هستند و در این شرایط بروز اختالف بین آنها 
اجتناب ناپذیر است. درصد زیادی از این اختالفات به 
این دلیل اســت که دوطرف با یکدیگر هم سطح و 
هم کفو نیستند و بعد از شروع زندگی دچار اختالفات 
در حوزه های گوناگون به خصوص اختالفات فرهنگی 
می شــوند. طبق اصول جرم شناســی حتی محیط 

زندگی و آب و هوا هم در نوع وقوع جرائم مؤثر است.

فقر و بیکاری، 2عامل اختالف
این قاضی سابق دادگستری دومین دلیل وقوع این 
حوادث را فقر مالی و فرهنگی می داند و می گوید: فقر 
مالی یکی از مهم ترین دالیل وقوع این حوادث است 
که البته ارتباط مستقیمی با بیکاری دارد. این عامل 
به تدریج موجب بروز اختالف بین زن و شــوهرهای 
جوان می شــود و در پرونده های خانوادگی زیادی 
که به محاکم کشیده می شــوند یکی از عوامل فقر و 

بیکاری است.
او ادامه می دهد: فقر دومی که باید بیشتر به آن توجه 
شود، فقر فرهنگی به معنای عام است. معموال پس از 
وقوع چنین حوادثی فقط به آن حادثه به صرف یک 
رویداد پرداخته می شــود که به ندرت مورد واکاوی 
قرار می گیرد. درحالی که چنیــن حوادثی به عنوان 
زنگ خطر در جامعه است و باید متخصصان شامل 
جامعه شناسان، روان شناســان، قضات، مسئوالن 
امنیتی و... ریشه های وقوع حادثه را برای پیشگیری 

از حوادث بعدی پیدا کنند.

فرجام مهریه های سنگین 
وقوع حادثه های تلخ، مشــابه آنچه در فســا اتفاق 
افتاد هر ازگاهی افکار عمومی را متاثر و جریحه دار 
می کند. 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 می گوید: 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 بی توجه هستند و از سر احساسات به هر 
میزان مهریه ای تن می دهنــد. غافل از اینکه مهریه 
عندالمطالبه است و زن هر وقت اراده کند می تواند 
مهریه اش را مطالبه کند. اما بعد از ازدواج و همزمان 
با پدیدار شدن اختالفات از مهریه به عنوان یک اهرم 
فشار استفاده می شــود. 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 می کشاند. مورد دیگر مسائل اقتصادی است که 
دولت باید با تدابیر اقتصادی سطح بیکاری و فقر را به 
حداقل برساند تا زمینه وقوع اختالفات در خانواده ها 

نیز کاسته شود.

کدخدامنشی، سنتی که فراموش شد
این قاضی سابق کیفری در ادامه به سنتی فراموش 
شده اشاره می کند که پیش از این باعث حل اختالفات 
بسیاری می شد و از بسیاری کشمکش ها جلوگیری 
می کرد. گیوکی می گوید: نکته دیگری که می تواند 
در پیشگیری مؤثر باشد ترویج سنت میانجی گری و 
کدخدامنشی در حل اختالفات خانوادگی است. این 
سنت در حال کمرنگ و کمرنگ تر شدن است. پیش 
از این اختالفات خانوادگی با میانجی گیری بزرگترها 
برطرف می شــد 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 می تواند 
زمینه ساز بروز اختالفات خانوادگی شود. او می گوید: 
فرهنگ های نامتناســب با جامعه ایرانی به شــکل 
فزاینده در حال گسترش است که یکی از مظاهر آن 
ماهواره ها هستند. شبکه های ماهواره ای در شرایطی 
که رسانه های داخلی به خصوص رسانه ملی قافیه را 
باخته اند در حال انتشار برنامه هایی هستند که غالبا 
با فرهنگ ما مغایرت دارند و همین برنامه ها به تغییر 
فرهنگ می انجامد و می تواند زمینه ساز اختالف در 

خانواده ها باشد.

دستگیری دزدان مسافر  
دختر و پسری که با سفر به شهرهای مختلف دست به 
سرقت از طالفروشی ها می زدند در اصفهان دستگیر 
شدند. به گزارش همشهری، چند روز پیش صاحب 
یکی از طالفروشی های شهرستان بوئین میاندشت 
در اســتان اصفهان با حضور در اداره پلیس از دختر 
و پسری که اقدام به ســرقت تعدادی النگو به ارزش 
۵0میلیون تومان از مغازه اش کرده بودند، شــکایت 
کرد. وی توضیح داد: این دختر و پسر به عنوان مشتری 
وارد مغازه ام شدند و گفتند که قصد خرید النگو دارند. 
اما به نمونه های مختلفی اشاره کردند و خواستند که 
این نمونه ها را نشانشان دهم و من هم النگوها را یکی 
پس از دیگری به آنها می دادم و دختر و پســر جوان 
کمی النگوها را بررســی کرده و بعد روی پیشخوان 
می گذاشتند. آنها دقایقی در مغازه ام 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 دوربین های 
مداربسته را بررسی کردم، متوجه شدم که این دختر و 
پسر، به بهانه بررسی النگوها، 4عدد از آنها را به صورتی 
کامال حرفه ای و طوری که من متوجه نشــوم، کش 
رفته و ســرقت کرده اند. با شــکایت این مرد، از آنجا 
که احتمال می رفت ســارقان سراغ طالفروشی های 
دیگری هم بروند، مشخصات ظاهری آنها در اختیار 
تمامی طالفروشی های شهر قرار گرفت تا اینکه چند 
روز بعد به پلیس خبر رسید که دختر و پسری با همین 
مشخصات   وارد یکی از طالفروشی ها شده اند. در ادامه 
تیمی از مأموران راهی این محل شده و هر دو متهم را 
دستگیر کردند. به گفته سرهنگ حسین  ترکی؛ رئیس 
پلیس آگاهی استان اصفهان، متهمان در بازجویی ها 
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 طالفروشی ها 
می زنند. به  همین دلیل برای هر دو متهم قرار قانونی 

صادر شده و تحقیقات از آنها ادامه دارد.

بررسی قتل های خانوادگی که از سوی دامادهای خانواده انجام می گیرد در گفت وگو با  کارشناسان



7 پنجشنبه 27 مرداد 1401
 شماره  8569

143
از ســال 1992تــا امــروز، 
143خبرنــگار در مکزیــک 
کشته شــده اند. 97درصد 
قتــل  بــه  خبرنــگاران  از 
رسیده در مکزیک، محلی 
بوده و بیشتر آنها در محل 

کار خود کشته شده اند

روزنامه نیویورک تایمز ]آمريكا[

تشدید بحران اقتصادی اوکراین 
انتظار می رود اندازه اقتصاد اوکراین در سال جاری بیش 
از یک ســوم 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 
به تازگی اعالم کرده که کشورش به توافقی برای توقف 
پرداخت بدهی برخی طلبکاران خارجی دســت یافته 
است، اما چشــم انداز و نتیجه نهایی آن هنوز مشخص 
نیست. در این شرایط، بسیاری از شهروندان اوکراینی 
در تالش برای نجات کسب وکارهای خود و مهاجرت از 
مناطق شرقی به غربی این کشور درگیر جنگ هستند. 

دونالــد ترامــپ، رئیس جمهــور 
ســابق آمریکا، که داعیه بازگشت 
به کاخ ســفید را دارد در نخستین 
قدم موفق شــد تا لیز چنی، دشــمن شــماره یک 
خــود در حــزب جمهوریخــواه را کــه در دوران 
ریاست جمهوری اش به اســتیضاح او رأی داده بود، 
از دور خارج کند. حمایت ترامپ از نامزد رقیب لیز 
چنی در انتخابات میان دوره ای کنگره، به شکست 
چنی منجر شــد. عالوه بر چنی در چند ماه گذشته 
3تــن از جمهوریخواهانی که به اســتیضاح ترامپ 
رأی داده بودند هم رقابت را بــه کاندیداهای مورد 
حمایت رئیس جمهوری سابق واگذار کردند؛ اتفاقی 
که از شروع پرقدرت نامزدهای مورد حمایت ترامپ 
در انتخابات کنگره حکایــت دارد و همین، احتمال 
پیروزی او در انتخابات ریاســت جمهوری2024 و 

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 ژانویه202۱، که بارها از ســوی 
طرفداران ترامپ به مرگ تهدید شده، مجبور شده 
بود تا به دالیل امنیتی به حضور در جمع های کوچک 
انتخاباتی بسنده کند. او پس از شکست در انتخابات 
گفت: »2ســال پیش، من این رقابت را با کســب 
73درصد آرا به دســت آوردم. مســیر مشخص بود 
و امســال هم می توانســتم به راحتی در انتخابات 
پیروز شــوم اما الزمه این کار پذیــرش دروغ های 
ترامپ درباره انتخابات2020 بود و این راهی بود که 
نمی توانستم و نمی خواهم که بروم. ملت ما بار دیگر 
به سوی بحران، بی قانونی و خشــونت می رود. من 
قبال هم گفته ام که هــر کاری بتوانم انجام می دهم 
تا مطمئن شوم که ترامپ به دفتر ریاست جمهوری 
حتی نزدیک هم نمي شــود؛ من در این کار جدی 

هستم.« 
دونالد ترامپ اما با اعتماد به نفس همیشــگی ، در 
واکنش به اظهارات چنی در شــبکه اجتماعی اش 
نوشت: »لیز چنی باید از خودش، رفتارش و سخنان 
کینه توزانه اش شــرم کند. او در اعماق فراموشــی 
سیاسی، محو خواهد شد؛ جایی که مطمئنم بسیار 

خوشحال تر است. متشکرم وایومینگ!«
کمیته بررســی حمله به کنگره آمریکا متشــکل از 
7نماینده دمکرات و 2نماینــده جمهوریخواه بود و 
لیز چنــی معاونت آن را برعهده داشــت. این کمیته 
با جمع آوری ده ها هزار ســند به دنبــال 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 ریاست جمهوری جو بایدن و تأیید 
شکستش از سوی کنگره شود. ان بی سی نیوز نوشته: 
»چنی با روی گردانی از ترامپ از پا گذاشتن در مسیری 
خودداری کرد که می توانست او را احتماال به ریاست 
مجلس نماینــدگان با اکثریت حــزب جمهوریخواه 
برســاند. اما او ترجیح داد که میان خود و تالش های 
ترامپ برای باطل کردن انتخابات2020 به هر قیمتی 
که شده، خط بکشــد؛ اقدامی که جسورانه و پرخطر 
بود، نه به این دلیل که او سومین مقام عالی رتبه حزب 
جمهوریخواه به شمار می رفت بلکه به این دلیل که او 
نماینده منطقه ای بود کــه در انتخابات2020 به طور 
گسترده ای از ترامپ حمایت کرده بود.«  برخی ناظران 
با اشاره به اینکه چنی هیچ گاه احتمال نامزد شدن در 
انتخابات ریاست جمهوری2024 را رد نکرده، معتقدند 
این احتمال وجود دارد که او بخواهد به عنوان رقیب 
ترامپ وارد عرصه انتخابات شــود؛ گرچه با شکست 
اخیر نمی تواند به عنوان 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 ۱0نماینده جمهوریخواهی که پس 
از شورش ششم ژانویه به اســتیضاح دونالد ترامپ 
رأی داده بودند، از صحنه خارج شده اند؛ 4نفر از این 
نمایندگان بازنشسته شــده و 4نفر نیز در انتخابات 
مقدماتی درون حزبی شکست خورده اند. به نوشته 
نیویورک تایمز، در چند ماه آینده کوین مک کارتی 
رهبر اقلیت مجلــس نماینــدگان جمهوریخواه و 
نیکی هالی فرماندار ســابق کالیفرنیای جنوبی که 
در ابتدا گفته بود از حمله حامیان ترامپ به کنگره 
وحشــت زده شــده بود اما بعدها بــرای جلب نظر 

ترامپ از اظهارات خود عقب نشــینی کرد، ازجمله 
کسانی هســتند که کرسی هایشــان را به حامیان 
ترامپ واگذار می کننــد. جیمی هررا باتلر، نماینده 
جمهوریخواهی که نامش در فهرســت امضاکننده 
استیضاح ترامپ دیده می شد نیز رقابت انتخاباتی 
را به جو کنت کهنه سرباز 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 رئیس جمهوری ســابق 
شکســت خورده اند. دن نیوهاوس و دیوید واالدو 
جزو معدود منتقدان جمهوریخواه ترامپ هستند 

که موفق شده اند کرسی های 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 محیط زیســت و همچنیــن تالش برای 
تغییر قوانین فــدرال مربوط به حفاظــت از منابع 
طبیعی و گونه های جانوری در معرض خطر را دارد. 
جنجالی ترین اقدام او تالش برای تغییر قانونی بود 
که در دوران کلینتون تصویب شده بود و از میلیون ها 
هکتار جنگل های ملی در برابر جاده سازی و ساخت 
معادن جلوگیری می کرد؛ تالشــی کــه در نهایت 
نتیجه داد و قانون تغییر یافــت. هیگمن در یکی از 
ســخنرانی های انتخاباتی اش با حمایــت از دونالد 
ترامپ و انتقــاد از تقابل چنی بــا رئیس جمهوری 
سابق، گفته بود: »ما از کمیته 6ژانویه خسته شده ایم. 
ما از لیز چنی نیز خسته شده ایم.« اما شرایط همیشه 
اینطور نبوده است. هیگمن یکی از متحدان نزدیک 
لیز چنی بوده اســت. او در گردهمایی ایالتی حزب 
جمهوریخواه در ســال20۱6 میــالدی لیز چنی 

را »محافظه کار شــجاع پایبند به قانون اساســی« 
خوانده بود. هیگمن اما پس از پیــروزی در رقابت 
برای عضویت در کمیته مرکزی حزب جمهوریخواه 
در سال2020 آشکارا از ترامپ حمایت کرد و گفت 
که دروغ های حزب دمکرات و دوســتان لیز چنی 
در رســانه ها، او را گمراه کرده بود. او با اوج گرفتن 
رقابت های انتخاباتی ســال جاری از این هم فراتر 
رفت و ضمــن تأیید ادعای ترامــپ مبنی بر تقلب 
در انتخابات ریاســت جمهوری گفــت: »آنچه در 

سال2020 اتفاق افتاد، حماقت بود.«

جنگ درون حزبی جمهوریخواهان 
از نظر بســیاری از حامیــان ترامــپ ازجمله در 
وایومیونگ، چنی ازجمله جمهوریخواهانی است که 
فقط نام حزب را یدک می کشند و باید از حزب کنار 
گذاشته شوند. لیز چنی در آستانه انتخابات سه شنبه 
در واکنش به نظرســنجی ها که از شکست او خبر 
می دادند، گفته بود: »اگر هزینه ایستادن پای قانون 
اساسی از دست دادن کرســی مجلس نمایندگان 
باشد حاضرم این هزینه را بپردازم.« نیویورک تایمز 
در تحلیلی درباره دالیل شکست چنی به تغییرات 
اجتماعی- سیاسی سال های 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 فرصت طلب 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 به صورت 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، نماینده ای که 
در برابر درخواست ترامپ برای باطل کردن نتیجه 
انتخابات ریاست جمهوری2020 مقاومت کرده بود، 
در انتخابات اخیر رقابت را به دیوید فارنسورث واگذار 
کرد؛ تاجر خرده پایی که پیش تر راننده جرثقیل بوده 
است. چند دهه بود که سیاستمداران پیشرو حزب 
امیدوار بودند که سفیدپوستان طبقه کارگر روزی 
علیه نخبگان بانکدار، پزشک و غول های نفتی که 
کنترل حزب جمهوریخواه را در دست داشتند به پا 
خیزند. این اتفــاق رخ داده و نزاع طبقاتی باالخره 
شــروع شــده اما این تقابل آن چیزی نیســت که 

سیاستمداران پیشرو انتظارش را داشتند.

صدای پای ترامپ در کنگره 
 با شروع توفانی نامزدهای مورد حمایت دونالد ترامپ در انتخابات میان دوره ای کنگره، گمانه زنی ها درباره

 احتمال پیروزی او در انتخابات سال2024 قوت گرفته است

مقتدی صدر 4روز قبل خواستار برگزاری تظاهرات بزرگ بغداد با عنوان »فرصت آخر« شده بود، اما ناگهان تصمیم خود را تغییر داد
عقبگرد صدر از »فرصت آخر«

فقط چند روز زمان برای »مقتدی صدر« کافی بود تا از 
تصمیم خود برای برگــزاری دور جدیدی از اعتراضات 
در بغداد عقب نشینی کند. ابتدای همین هفته بود که 
»صالح العراقی« از فرماندهان نزدیک به مقتدی صدر، با انتشار بیانیه ای 
اعالم کرد که روز شنبه هفته آینده را برای برگزاری »تظاهرات میلیونی 
مسالمت آمیز« در نظر گرفته اســت. صالح العراقی در این بیانیه از همه 
استان های عراق خواست تا به سوی بغداد حرکت و در آنجا درخواست 
خود برای انحــالل پارلمان را اعــالم کنند. صالح العراقی 48ســاله از 
چهره های نزدیک به مقتدی صدر است که عمده بیانیه ها و اعالمیه های 
مربوط به این چهره پرنفوذ در عراق را در حساب توییتری خود منتشر 
می کند و از همین رو بیانیه های او به عنوان بیانیه های مقتدی صدر درنظر 
گرفته می شود. حساب کاربری صالح العراقی اما روز سه شنبه 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 برنامه ای برای برگزاری 
اعتراض ها در دست نیســت. در بیانیه منتشر شده، صدر تالش کرده تا 
همزمان با اعالم تعویق اعتراضات، همچنان خود را چهره ای پیشــرو و 
انقالبی معرفی کند و از همین رو با کلماتی انگیزشی در قالب مبارزه با 
فساد و خطاب به کسانی که هویت شان را اعالم نکرده، گفته است: »ای 
مفسدان! علیه فساد شما قیام می کنیم 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 شرط بندی 
می کنید، پس من روی حفظ صلح داخلی شرط می بندم و خون عراقی ها 
از همه  چیز گرانبهاتر است. من عاشق عراق، مردم و مقدسات آن هستم. 
تعویق تظاهرات روز شنبه را تا اطالع ثانوی اعالم می کنم تا نقشه های 
شوم شما شکست بخورد و فساد شما را با خون عراقی ها که بسیاری از آنها 

قربانی فساد و امیال شما شده اند، تغذیه نکنم.«
این نخستین بار نیست که مقتدی صدر تصمیمات اصلی و محوری خود 
را به ناگهان تغییر می دهد. 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 به صورت ناگهانی از همه 73نماینده ای که 
به پارلمان راه پیدا کردند، خواست تا اســتعفای خود را اعالم کرده و از 
پارلمان خارج شوند. صدر حتی با انتشار بیانیه دیگری کناره گیری اش 
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 دستگاه های سیاسی عراق و روی کارآمدن 

یک دولت غیروابسته اعالم کرد.
این فراخوان اعتراضی به شکل گیری دوری جدید از اعتراضات همراه با 
تحصن در مناطق سیاسی و دیپلماتیک عراق منجر شد و حتی هجوم 
صدری ها به پارلمان به تعطیلی دوهفتگی این نهاد حاکمیتی منجر شده 
است. اعتراضات در عراق اگرچه به صورت جسته و گریخته تا به امروز ادامه 
دارد، اما مشخص نیست که عقب نشینی 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 
نخست وزیری عراق معرفی شده، مخالف است و هنوز به چیزی کمتر از 
انحالل کامل پارلمان راضی نمی شود. دیگر گروه های سیاسی عراق هم 
برای انحالل پارلمان چراغ سبز نشان داده اند، اما صدر خواستار انحالل 
یکباره و قطعی آن است. دیگر گروه های رقیب صدر خواستار تشکیل یک 
دولت و تعیین نخست وزیر موقت برای انحالل پارلمان هستند؛ موضوعی 

مورد اختالف که صدر و رقبایش هنوز بر سر آن به توافقی نرسیده اند.

گزارش 2

گزارش ۱

مکزیک، قتلگاه خبرنگاران
طی 8ماه گذشته ۱4خبرنگار در مکزیک به قتل رسیده اند

امســال یکــی از مرگبارترین ســال های مکزیــک برای 
خبرنگاران بوده است. جدیدترین مورد قتل یک خبرنگار 
62ساله در این کشور است که روز سه شنبه 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 می کرد، از چند 
روز قبل ناپدید شده بود و در نهایت جسدش روز سه شنبه 
کشف شد. جســد این خبرنگار به دلیل 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 گزارش هایی با سوژه های امنیتی 
می پرداخت و در شهر محل ســکونتش، سن لوئیز فردی 
شناخته شــده بود. آخرین گزارش او درباره کشف و ضبط 
مواد مخدر و چندین فقره کاالی مسروقه بوده است. آرخون 
لوپز چهاردهمین خبرنگار و فعال رســانه ای است که طی 

سال جاری در مکزیک به قتل می رسد.

خطرناک ترین کشور جهان برای خبرنگاران
مکزیک یکی از پرخطرترین کشــورهای جهان برای شغل 
خبرنگاری اســت. براســاس گزارش ســازمان بین المللی 
»ماده ۱9«، ســازمانی حقوق بشــری برای دفاع از آزادی 
بیان، از ابتدای روی کار آمدن »آندره مانوئل لوپز اوبرادور« 
رئیس جمهور کنونی مکزیک در ســال20۱8، دســت کم 
34خبرنگار یا فعال رســانه ای در مکزیک کشــته شده اند. 
هفته گذشته 4کارمند یک ایستگاه رادیویی در شهر مرزی 
»سیوداد خوارس« در حادثه ای 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« 
کــه  کافــه ای  در 
متعلق بــه او بود، به 
قتل رســید. مقامات 
شهری اعالم کرده اند 
مندز از مدت ها پیش 
تهدید هــای جانــی 
متعــددی دریافــت 
کــرده اســت. گفته 
می شــود خبرنگاران 
رســانه های کوچک 
و محلــی بیشــتر از 
رســانه های بــزرگ 
رســمی در معرض تهدید قرار دارند و معمــوال مظنونین 
اصلی پرونده های قتل خبرنگاران، مقامات و سیاستمداران 
فاســد شــهرهای کوچک مکزیک و همچنین جنایتکاران 
ســازمان یافته و باند های تبهکار هستند. معموال عدالت در 
زمینه قتل خبرنگاران در این کشور به اجرا در نمی آید زیرا 
این قتل ها معموال از پی همکاری زنجیره ای از سیاستمداران 

فاسد با تبهکاران رخ می دهند.

عوامل خشونت علیه خبرنگاران در مکزیک
فســاد دولتی یکی از شــناخته ترین معضالت در مکزیک 
است که زمینه را برای پر و بال گرفتن سازمان های تبهکار 
و کارتل های مواد مخدر فراهم کرده است. از این رو بعضی از 
مناطق مکزیک، به ویژه مناطق مرزی که به کانون فعالیت 
کارتل های مواد مخدر و دیگر جنایات سازمان یافته تبدیل 
شده اند، در ســایه حمایت سیاســتمداران فاسد، متحمل 
خشونت های شــدیدی می شوند. فســاد نهادی همچنین 
مانع از آن می شــود که تبهکاران با مجــازات اعمال خود 
مواجه شوند. براساس آمار دولتی، از سال 2000به بعد در 
مکزیک 42فرماندار ایالتی مظنون به فساد بوده اند که فقط 
۱7نفر از آنها مورد بازجویی قرار گرفته اند. براساس گزارش 
نیویورک تایمز، 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 بوده اند. پژوهشــی در آمریکا نشــان می دهد 
94درصد از جنایت ها در کشور همسایه یعنی در مکزیک، 
گزارش نشده یا بدون پیگیری و رسیدگی پلیسی و مقامات 

قضایی رها می شوند.
 پژوهش های مختلف نشان می دهند یکی از عوامل محرک 
قتل خبرنگاران در مکزیک جنگ اطالعاتی و تاکتیک های 
تبلیغاتی سازمان های تبهکاری در این کشور است. به بیانی 
دیگر، کارتل هــای مواد مخدر و باندهــای تبهکاری از قتل 
خبرنگاران به عنوان ابزاری برای ســاکت کردن رسانه ها و 
ارسال پیام برای سیاســتمداران استفاده می کنند. محرک 
دیگر، جنگی اســت کــه از ســال 2006در مکزیک میان 
کارتل های مواد مخدر و تبهکاران سازمان یافته برسر قلمرو 
و اعمال قدرت آغاز شده است. تا پیش از این سال، 4 کارتل 
بزرگ مواد مخدر در مکزیک وجود داشت، اما درگیری های 
داخلی منجر به تجزیه کارتل ها و تشکیل گروه های تبهکاری 
خرد و محلی شــد و به این ترتیب جنگ میان این گروه ها 
در ترکیب با فساد دولتی و بی توجهی های نهادی ناامنی و 

خشونت را مکزیک افزایش داد.
براســاس پژوهشی که به تازگی توســط محققان دانشگاه 
دولتی »سم هیوستون« در آمریکا انجام گرفته، فساد ناشی 
از همکاری گروه های تبهکاری بــا مقامات محلی، معافیت 
از مجازات و خشونت های سازمان یافته دالیل بالقوه اصلی 
خشــونت علیه روزنامه نگاران در مکزیک اســت. آمارهای 
به دست آمده در این پژوهش که مبتنی بر آمارهای کمیته 
محافظت از روزنامه نگاران در مکزیک است، نشان می دهد 
از سال۱992تا سال جاری ۱43خبرنگار در مکزیک کشته 
شده اند. این پژوهش همچنین نشان می دهد خبرنگارانی 
که حوزه  سیاســی یا حوزه جنایی یا ترکیبــی از این دو را 
پوشش می دهند، بیش از خبرنگاران دیگر حوزه ها به قتل 
می رسند. همچنین شهر »وراکروز« به عنوان خطرناک ترین 
شــهر مکزیک برای خبرنگاران شناسایی شده است زیرا از 
سال ۱992تا به امروز 26خبرنگار در آن به قتل رسیده اند. 
97درصد از خبرنگاران به قتل رســیده در مکزیک محلی 

بوده و بیشتر آنها در محل کار خود کشته شده اند.

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 می خواستیم 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(

دونالد ترامپ
رئیس جمهور پیشین آمریکا

 وقتــی ۸ روز پیــش بــه خانــه ام 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 اف بــی آی گذرنامه هــای 
مــن را پــس دادنــد. متشــکرم! )تروث 

سوشال(

اوالف شولتس
صدراعظم آلمان

از ممنوع کردن ســفر شهروندان روس 
بــه اتحادیــه اروپــا حمایــت نمی کنــم. 
جنــگ فعلــی در اوکراین، جنــگ مردم 
روســیه نیســت، بلکــه جنــگ پوتیــن 
اســت. برای ما مهم اســت که بفهمیم 
افراد زیادی می خواهند از روســیه فرار 
کننــد، زیــرا آنهــا بــا حاکمیــت روســیه 

مخالف هستند. )پولیتیکو(

دور جدید تحرکات نظامی 
ترکیه در سوریه

آسمان سوریه در شامگاه سه شنبه، ساعاتی ناآرام را 
پشت سر گذاشت. تنها دقایقی پس از تاریکی شب، 
جنگنده های ترکیه اهدافی در خاک سوریه را هدف 
قرار دادند که در نتیجه آن تعدادی کشته و زخمی 
شدند. گروه »دیده بان حقوق بشر سوریه« که مقر 
آن در لندن است، حمالت ارتش ترکیه علیه سوریه 
را در 3نوبت اعــالم کرده و گفته کــه این حمالت 
از عصر سه شــنبه آغاز شــد و تا بامداد چهارشنبه 
ادامه داشــت. المیادین لبنان نیــز در این ارتباط 
گــزارش داده که ارتش ترکیه، بامداد چهارشــنبه 
مواضع گروه های کرد ســوریه موســوم به »قسد« 
را در تل رفعت، عین العرب و منبج واقع در شــمال 
سوریه هدف حمالت خود قرار داد. آمار تلفات این 
بمباران ها متفاوت اعالم شده است. برخی منابع آمار 
تلفات را تا ۱7نفر اعالم کرده اند. خبرگزاری سانا از 
کشته شدن 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 داده اند که برای دور جدید حمالت به 
خاک سوریه آماده می شوند، لذا در خانه های خود 
باقی بمانند. تحرکات نظامیــان ترکیه همزمان با 
هدف قرار دادن اهدافی در خاک سوریه نگرانی ها از 
احتمال آغاز حمله گسترده قریب الوقوع این کشور 

به شمال سوریه را افزایش داده است.

نقل قول جهان نما

 خبر

کیوسک

لیز چنی و بهای مخالفت با ترامپ
الیزابت لین چنی 28جوالی1966 میالدی)ششم مرداد1345( در مدیسون در ایالت ویسکانسین 
متولد شد. او دختر بزرگ دیک چنی، معاون جورج بوش، رئیس جمهور اسبق آمریکاست. او در 
سلســله مراتب رهبری حزب جمهوریخواه در جایگاه سوم بود و به نوشته بی بی سی، مسئولیت 

مهم ترســیم و ترویج نظرگاه و پیام حزبش را بر عهده داشــت. چنی پیش از 
شکســت در انتخابات 2روز پیش، به دلیل موضع گیری های تندش در برابر 
اقدامات و اظهارات ترامپ با خشم جمهوریخواهان روبه رو شده بود. حزب 

پیش تر در واکنش به حمایت چنی از اســتیضاح ترامپ با متهم کردن او 
به عدم وفاداری، برکناری اش از پســت رهبری را به رأی گذاشــت که 
چنی با 145رای در مقابــل 61رأی جان به در برد. بــا این حال، ادامه 
انتقادهای چنی از رئیس جمهوری ســابق که جدی ترین کاندیدای 
جمهوریخواهان برای شــرکت در انتخابات ریاست جمهوری2024 
به شمار می رود، اعضای حزب را بر آن داشت تا در 12ماه می 2021 
میالدی)22اردیبهشت1400( در رای گیری پشت درهای بسته، او 

را از حضور در مثلث رهبری کنار بگذارند.

مکث
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گرینویچ

نجات برادر پیش از مرگ

 

کراال: دختر نوجوان هندی که اخيرا جان خود را از 
دست داده، پيش از مرگ توانست با انتشار ویدئویی 
در شبکه های اجتماعی برای درمان برادرش که به 
آتروفي عضالني مبتال بــود، ميليون ها روپيه کمک 
مالی جمــع آوری کند. به گزارش بی بی ســی، افرا 
رفيق مبتال بــه آتروفی عضالنی نخاعــی یا اس ام آ 
بود؛ بيماری ژنتيک نادری که باعث ضعيف شــدن 
عضالت حرکتی و تنفســی می شــود. او اخيرا در 
بيمارســتانی واقع در کراال، استان جنوبی هند پس 
از تشــدید عوارض بيماری درگذشت. او با ویدئویی  
در سال2021 ميالدی طرفداران فراوانی در سراسر 
کشور پيدا کرد. پدرش می گوید: افرا از خانه شان در 
کراال و ناحيه کانور زیاد بيرون نمی رفت. او از 4 سالگی 
مبتال بــه آتروفی عضالنی نخاعی بــود و فقط برای 

رفتن به مدرسه و بيمارستان از خانه خارج می شد.

مدادایرانیعلیههجومبنتن

شوخی ماسک با منچستر

نیويورك: ایالن ماســک، ثروتمندترین فرد جهان، ساعاتی 
پس از آنکه در تویيتر نوشت باشگاه فوتبال منچستریونایتد را 
می خرد گفت که شوخی کرده و قصد خرید هيچ باشگاه ورزشی 
را ندارد. او در پاسخ به سؤالی در تویيتر درباره اینکه آیا برای خرید 
منچستر جدیت دارد؟ نوشت: »نه، این یک جوک بود؛ قصد خرید 
هيچ باشگاه ورزشی را ندارم.«ماسک در نخستين ساعات بامداد 
چهارشنبه در حساب شخصی خود در تویيتر، پيام کوتاهی نوشت 
مبنی بر اینکه »باشگاه منچستر را می خرم«؛ این جمله  در عرض 
5 ساعت حدود 420هزار »الیک« گرفت. به گزارش یورونيوز، 
حتی پيش از واکنش ماسک به تویيتی که خودش ارسال کرده 
بود، برخی کاربران این شــبکه اجتماعی شروع به تمسخر وی 
کردند  و برخی تویيت های بی سرانجام گذشته او را یادآور شده  
بودند؛ ازجمله تویيت هایی کــه او در آنها از قصدش برای خرید 
کوکاکوال و مک دونالد خبر داده بود. مدیرعامل شــرکت هایی 
همچون اسپيس اکس و تسال که پيش از این هم سابقه نوشتن 
پيام های جنجالی و بحث برانگيز را داشــته، این بار نيزفقط به 
نوشتن یک جمله بسنده کرده و اطالعات بيشتری درباره معامله 
احتمالی و برنامه اش برای خرید این باشگاه انگليسی ارائه نداده 
بود. ماسک 4 ماه پيش از این نيز برای خرید شرکت تویيتر خيز 

برداشته بود.

سیمان کردن زمین گلف

پاريس: پس از اینکه دولت فرانسه با وجود کمبود آب، اجازه 
آبياری را به زمين های چمن مختلفی همچون زمين های گلف 
داد، فعاالن زیست محيطی این کشــور با سيمان سوراخ های 
زمين گلف را پر کردند. به گزارش نيویورک پســت، همزمانی 
صادر شدن این مجوز دولتی با بروز گرما و خشکسالی در این 
کشور باعث شد تا فعاالن محيط زیســت به نشانه اعتراض به 
شرایط موجود به آبياری های از نظر آنها غيرضروری همچون 
آبياری زمين گلف واکنش منفی نشــان دهند. آمارها نشان 
می دهد اگر مســاحت هر زمين گلف را به نسبت سوراخ های 
گلفی که روی آن وجود دارد بســنجيم با این واقعيت روبه رو 
می شویم که در هر زمين گلف به ازای هر سوراخ 277هزار ليتر 
آب مصرف می شود )به ساالنه یا ماهانه آن اشاره نشده است(. 
این در حالی است که مقامات دولتی پيش از این هشدارهایی 
نســبت به صرفه جویی در مصرف آب داده بودند. برای نمونه 
طی هفته های گذشته شست و شوی خودرو توسط شهروندان 

ممنوع بود اما هدر رفت آب در زمينه های دیگر ادامه داشت. 

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

 باشگاه
نویسندگان

پنجشنبه

محیِط فرهنِگ ایران

امــروز 30ســال از وداع با مردی 
گذشــت که محيط بود بر فرهنگ 
و تاریخ و ادب ایران و دست آخر هم در جوار یکی از نمادهای 
معماری این ســرزمين، برج طغرل، در نزدیکی ابن بابویه در 

ری آرام گرفت.
»سيدمحمد محيط طباطبایی« که از 26سالگی، یعنی 95سال 
پيش دســت به قلم برد و در روزنامه شــفق سرخ به مدیریت 
علی دشتی مقاله نوشت، شناخته شــد و چنان در این عرصه 
پيش رفت که وقتی در مهر 1313، در هزاره فردوسی، درباره 
»عقيده دینی فردوسی« سخن گفت، تحسين برجسته ترین 
ایران شناســان حاضر در آن مجمع علمــی را برانگيخت و در 
جایگاه پژوهشگری مبتنی بر اتقان، احترام بسياری کسب کرد.

او که خود در ســال1321، 
یعنی درست 80 سال پيش، 
مجله محيط را منتشر کرد، 
در بخشی از این نوشتار بلند 
درباره حکيم توس نوشــته 
است: »پس نتيجه مختصر 
این است که فردوسی مرد 
مسلمانی است پيرو محمد 

و علی. یاران و صحابه رسول را پاک و متقی می داند و خلفای 
راشــدین را می ســتاید. مهر آل علی را موجب نجات و بعضی 
ایشان را سبب زیان آخرت می شناسد. و علی را از همه صحابه 
پيامبر برتر می داند. از راه های اسالمی آن راهی را که مربوط به 
نبی و علی است می پسندد و با راه های دیگر کاری ندارد. کسی 
که با اصول عقاید فوق اسالمی و مقاالت ایشان آگاهی داشته 
باشد می داند چنين مسلمانی باید قطعاً از فرقه زیدیه از دسته 
شيعه باشد چه اجتماع این مطالب با یکدیگر و اعتقاد به همه 
این اجزاء جزء اصول عقاید زیدیان است.« او که در سال های 
1327تا 1334، به تفاریق رایزن فرهنگــی در دهلی، بغداد، 
بيروت و دمشق بود و حتی در تاریخ نگاری مطبوعات شخصيتی 
کارکشته، خاطره نگار جذابی نيز بود و مثال درباره ملک  الشعرا 
بهار در مجله آینده در اردیبهشت و خرداد 1363آورده است: 
»نخســتين بار که به دیدار بهار نایل شــدم در زمستان سال 
1305 بود که بهار را در مدرسه تازه بنياد شاهپور اهواز که به 
دعوت شرکت نفت جنوب با چند تن از رجال سياسی وقت برای 
بازدید از مؤسسات تابع شرکت در آبادان و مسجد سليمان 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 خيلی محدود و کوتاه و تشــریفاتی صورت گرفت.« 
ســيدمحمد محيط طباطبایی از جمله شخصيت های ادبی و 
تاریخی سده چهاردهم ایران اســت که البته پایگاه علمی اش 

مغفول مانده و واکاوی آن الزم به نظر می رسد.

 کارکــرد ســازمان های مردم نهــاد و 
غيرانتفاعــی را نباید هيچ وقــت نادیده 
گرفت؛ حتی آن ســر دنيــا! به لطف یک 
 ســازمان غيرانتفاعی محبــوب ملی در 
» اوکالهاماسيتی«، کودکان و نوجوانان 
می توانند به راحتی به مجموعه عظيمی 
از کتاب های متناسب با سن خود دست 
یافته و مهم تر اینکه آنها را به خانه آورده 

و مطالعه کنند.
 Raising a Reader این برنامــه کــه
نام دارد، پيش از این در مدارس مقطعی 
ابتدایی تلما، ویلوبــروک پارک و مارتين 
لوترکينــگ به صورت آزمایشــی به اجرا 
درآمده و نتيجه آن نيز بســيار درخشان 
بوده است. با شــروع فصل تازه آموزشی 
در مدارس اوکالهاماسيتی، این طرح در 
مدرســه OKCPS از پایه پيش از دوم 
ابتدایی تا دوم ابتدایی نيز به اجرا درخواهد 
آمد و ســپس به برنامه ای سراســری در 

اوکالهاما تبدیل خواهد شد.
به گفته »دکتر استفانی هينتون«، مدیر 
آموزش ابتدایی مــدارس اوکالهاما، این 
برنامه یکی از بهترین برنامه های آموزشی- 
پرورشی فوق برنامه اســت که قرار است 
به صــورت کالن اجــرا شــود. او معتقد 
است:»این طرح تالش دارد تا کتابخوانی را 
به عادت و روالی طبيعی و روزانه در زندگی 
خانواده ها- و نه فقط بچه ها- تبدیل کند. 
در واقع درپی ایجاد عادت کتابخوانی در 

خانه ها هستيم.«
هــر کالس، از پایه پيــش از کالس دوم 
دبستان تا کالس دوم ابتدایی، 26»کيف 
یا کيسه کتاب«- اصطالحی که برای هر 
مجموعه انتخاب شده - دریافت خواهد 
کرد. هر کيف شــامل مجموعه ای از 4 یا 

5جلد کتاب، متناسب با سن و نيازهای 

آموزشی آن مقطع اســت. هر هفته، هر 
دانش آموز یک کيف یا کيسه کتاب را به 
منزل می برد تا همراه با والدین یا خواهر 
و برادر خود کتاب ها را مطالعه کند. هفته 
بعد، کيسه به مدرســه بازگردانده شده و 
کيســه بعدی در اختيار او قرار می گيرد. 
طی یک ســال تحصيلی، ایــن کيف ها 
بين دانش آموزان می چرخد تا همه آنها، 

کتاب های هر 26کيف را مطالعه کنند.
به عقيده این مؤسسه غيرانتفاعی که مرکز 
آن در کاليفرنياســت هــدف از چرخش 
کتاب ها در خانه دانش آموزان، 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 کتاب ها صحبت می کنند.
به گفته دکتر هينتون، روند آموزشــی به 
شکلی طراحی شده است تا والدین تاحد 
ممکن با فرایند تحصيلی فرزندان خود در 
طول سال، همراه شــوند. عالوه براینکه 
می تواند راهی برای ســوادآموزی بعضی 
از والدین شود. این طرح درواقع بخشی از 
قانون سراسری با عنوان CARES است 
که از سال 2020ميالدی به اجرا درآمد. 
دولت فدرال با تاســيس صندوق امداد 
اضطراری به مدارس ابتدایی و متوسطه 
)ESSER(، تالش کــرد تا کمبودهای 
ایجاد شــده در روند انجــام برنامه های 
آموزشــی- پرورشــی را کــه به دليــل 
همه گيری کووید- 19به تعویق افتاده  یا 
ناتمام مانده بود، مجددا راه اندازی کرده و 

از آنها حمایت کند.
دکتر هينتون این برنامه را قدم های اوليه 
طرح بزرگ »پرورش خواننده« در سراسر 
منطقه عنوان کرده اســت. به این ترتيب 
می توان به جامعه ای بــا تفکر عميق تر و 

متعهدتر در آینده اميدوار بود.

فرهنگ و زندگي

مهتاب خسروشاهی 

کیسه کتاب با هدف خواننده جهانی!

تقويم/ رويدادعدد خبر

 روز سخت

عمومًا ايرانی ها از کودتــای 28مرداد با نام 
»کودتای سیاه« ياد می کنند. اما در آمريكا 
و سازمان سیا آن را با نام »عملیات آژاکس« 
می شناســند. کودتای 19آگوست 1953، 
نخســتین مداخله عملی آمريكا در امور 
کشورهای ديگر بود. آمريكا  ابتدا فكر می کرد 
می تواند با مصدق به توافق برسد، بنابراين 
بدون سهم خواهی از او حمايت می کرد ولی 
بعد که متوجه شــد با وجود بعضی مهره ها 
نمی تواند نفت را از چنگ ايران دربیاورد، با 
انگلیس وارد مذاکره شد. انگلیسی ها هم به 
سرعت با آمريكا توافق کردند و به اين ترتیب 
موضوع ايران، يک موضوع بین المللی شد. 
سرهنگ نصیری- فرمانده گارد سلطنتی- 
نخســتین مرحله کودتا را رهبری کرد و با 
فرمان برکناری مصدق از نخست وزيری- که 
به امضای محمدرضا پهلوی رسیده بود- به 
نخست وزيری رفت؛ منتها با دستگیری اش 
کودتا به ظاهر خنثی شد. شاه از کشور فرار 
کرد.  2روز بعد آيت اهلل کاشانی در نامه ای به 
مصدق او را متوجه کودتا کرد و از وی تقاضا 
کرد تا به همراه او به مقابلــه با اين توطئه 
برخیزند. اما پاســخ دکتر مصدق، شانس 
آخرين مقابله با کودتا را نیز از میان برد:»من 
مستظهر به پشتیبانی ملت هستم«. دولت 
مصدق که در محاصره اقتصادی قرار داشت، 
اين بار خود را در محاصره نظامی نیز می ديد. 
او با رد کمک کاشانی، مردمی که در 30تیر 
سال گذشــته به ياری او شتافته بودند را از 
دســت داد. تعويض 3فرمانده شهربانی در 
صبح 28مرداد، خود حكايت از سردرگمی 
و بی برنامگی 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.

حافظ

دانی که چیست دولت ديدار يار ديدن
در کوی او گدايی بر خسروی گزيدن

هرســال درســت همين موقع هــا، جنب و 
جــوش خانواده ها برای خرید مدرســه فرزند 
دلبندشــان آغاز می شــود. از کيف و کفش و 
لباس بگير تا لــوازم التحریــر و دفتر و کتاب. 
فروشگاه ها پر می شود از والدین نگرانی که باید 
حواسشــان به جيب و دخل و خرجشان باشد 
و کودکانی که چشمانشــان بــا دیدن اجناس 
مختلف برق می زند. در سال های اخير با اینکه 
توليدکنندگان نوشــت افزار ایرانی ســعی در 
توليد محصــوالت با کيفيت کرده انــد، اما باز 
هم قفسه فروشگاه ها از لوازم التحریر خارجی 
و با تصاویری از قهرمان های خيالی کودکان در 
انيميشن های آن ور آبی و البته با قيمتی باال پر 

شده است. دليلش برمی گردد به تبليغات کم و 
گاهی کج سليقگی در انتخاب طرح ها و نقش ها 
برای اجنــاس ایرانی. درحالی کــه با حمایت 
مسئوالن، تبليغات درست و انتخاب الگوهایی 
از اسطوره های پارســی یا حتی انيميشن های 
ایرانی، می توانيم نوشــت افزارها را از تسخير 
قهرمان های کارتون های خارجی مثل بنتن و 

السا و مرد عنکبوتی دربياوریم.
در همين زمينــه هم کانون پــرورش فکری 

کودکان و نوجوانان و مجمع فعالين نوشت افزار 
ایرانی اسالمی قرار است نمایشگاهی را با عنوان 
»ایران نوشــت« از یکم شــهریور تا هجدهم 
همين ماه برگــزار کنند تا با حضــور بيش از 
100توليدکننده از سراســر کشــور، نوشت 
افزارهای ایرانــی به خانواده ها معرفی شــود. 
نمایش پویانمایی »پســر دلفينــی«، اجرای 
ســرودهای دســته جمعی، جشــن اهــدای 
نوشــت افزار، بازی های محيطی و کارگاه های 
آموزشی هم ازجمله برنامه های جنبی این دوره 
از نمایشگاه خواهد بود. خانواده هایی که قصد 
خرید نوشــت افزار برای فرزندشان را دارند، بد 
نيست در هفته آینده ســری به این نمایشگاه 
که از ساعت 10 تا 22 در محل کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان برپا می شود بزنند تا 
هم پول اضافی خرج نکنند و هم کاالیی که باب 

دل کودکشان باشد را پيدا کنند.

خيابان ها و بزرگراه های شــهر تهران پُر 
از موتورسواران پُر ســر و صدایی است 
که شــاید به جرأت بتــوان گفت عمده 
آنها قوانين مربوط به تردد این وســيله 
خطرنــاک حمل ونقل شــهری را نقض 
می کننــد. بيشــتر این موتورســواران 
گواهينامــه معتبــر ندارند، با ســرعت 
زیاد حرکت می کنند، بــه عابران پياده 
کوچک تریــن احترامــی نمی گذارند، 
حرکت در پياده روها را حق خود می دانند، 
به سادگی از چراغ قرمز عبور می کنند، به 
وضعيت فنی موتورسيکلت خود بی توجه 
هســتند، هر کجا کــه بخواهند پارک 
می کنند، و ده ها خطــای پُرخطر دیگر 
که هر روز مرتکب می شــوند اما کسی 
نيست جلوی آنان را بگيرد؛ گویا شخص 
موتورسوار حق خود می داند که همه این 
رفتارهای غلط را انجــام دهد و مقررات 
راهنمایــی و رانندگــی را دور بزند و به 

هيچ کسی هم پاسخگو نباشد!
واضح است که بخش مهمی از فرهنگ 
شهرنشينی به همين سبک رانندگی و 
تردد در خيابان های شهری بازمی گردد 
و جایی که پای موتورســوار باز می شود، 
این مهم سقوط آزاد می کند. شهر تهران 
متأسفانه درگير این معضل بزرگ شده و 
گویا برای مقابله با این همه بی قانونی در 
خيابان ها و گذرگاه های شــهری و خط 
ســير عابران پياده تالش های همگانی 
صورت نمی گيرد. به نظر می رســد که 
در این موقعيت، بایــد از راهکارهای 
تشریفاتی نظير فرهنگسازی گذر کرد 
و با جدی گرفتــن بحث گواهينامه 
موتورســيکلت رانی و کسر امتياز 

از راکب متخلــف، جریمه های 

سنگينی برای رفتارهای پُرخطر این گروه 
موتورسوار درنظر گرفت.

به راســتی قوانينی که همه جــای دنيا 
باید توسط موتورســواران رعایت  شوند، 
چيســت؟ در وب سایت شــهر پاریس 
https://www.paris.fr سرفصل های 
مشــخصی از این قوانيــن و مقررات در 
جمالت کوتاه اول شــخص، خطاب به 
راکبان موتورســيکلت و حتی دوچرخه 
که وســایل نقليه اولویت دار محســوب 
نمی شوند، آمده اســت؛ ازجمله اینکه 
روی موتور هدفون نمی زنم تا حواســم 
به دیگران باشد؛ هنگام حرکت از تلفن 
همراه استفاده نمی کنم؛ به تغيير جهت 
خود اشاره می کنم تا دیگری را غافلگير 
نکنم؛ از مســير مجاز عبور می کنم؛ به 
محدودیت سرعت و چراغ خطر احترام 
می گذارم؛ حق تقدم را به عابر پياده داده و 
از گذرگاه های آنان عبور نمی کنم؛ از کاله 
ایمنی استفاده کرده و وسيله خود را برای 
محافظت و دیده شدن تجهيز می کنم؛ در 
نقطه کور اتوبوس ها و کاميون ها حرکت 
نمی کنم و در نهایت به همــه آنانی که 
در مسير حرکت من هســتند، احترام 
می گذارم. حال اگر ایــن قوانين رعایت 
نشوند، متخلفان با چه مجازاتی روبه رو 
می شوند؟ در پاریس، رانندگی با هدفون 
و پارک در پياده رو جریمه ثابتی معادل 
135یورو دارد که چيزی حدود 4ميليون 
و 200هزار تومان خودمان می شود. عبور 
از چراغ قرمز هم همين جریمه نقدی را 
دربردارد و 4امتياز هم از گواهينامه فرد 
متخلف کم می شــود. جریمه راکبی 
که تسليم عبور عابر پياده نمی شود 
هم معادل همين 135یورو است و 
6امتياز از گواهينامه  وی نيز کم 

می شود.

جهان نما

شهنام صفاجو

خیر! حق با »موتورسوار« نیست
چک، چک، چک

 آب همچنان چكه می کرد.
به آنچه از خودش مانده بود نگاه کرد. به پايی که زير 

آوار گیر افتاده بود.
 ســر چرخاند. کمی آن ســوتر چراغ کاله ايمنی با 
کورسوی نورش هنوز چشمک می زد. نوری که انگار 

يک سرش همچنان به دنیای 
38متر باالتر وصل بود.

دستی تكانش داد.
 »نبايد بخوابی!«
 »راحتم بگذار.«

 »به بچه هايت فكر کن. قوی باش.«
 در هیچ موقعیت ديگری يک معدنچی جرأت نداشت 
اينطور خودمانی با او حرف بزند؛ با اويی که می گفت 
يک لنگه در ماشــینم از زندگی همه آنها روی هم 

بیشتر می ارزد.
 پلک هايش ســنگینی می کرد. 2روز می شد که غذا 
نخورده بود. آب ولــی از جايی می ريخت و حوضچه 
ريزی تشكیل داده بود که انگشتانش را به سختی در 

آن تر می کرد و روی لب ها می گذاشت.
 »تو چقدر از من حقوق می گیری؟«

 معدنچی با آنكه زخمش با هر حرکتی تیر می کشید 
خنديد: »زياد!«

 »ارزش اين همه خونی که از دست داده ای را داشت؟«
 »هیس گوش کن!«

 صدای مته می آمد. کمک در راه بود. اما آيا راه درست؟ 
چند متر باالتر و چند متر گمراه تر؟ هوا داشت تمام 

می شد.
 معدنچی افكار او را خواند: »توی اين داالن ها، بهتر 
از هر جايی خدا را حس کــرده ام. يقین دارم که ما را 
می بیند. به اين چراغ کالهم نگاه کن. حبابش شكسته 

ولی هنوز نمرده. معجزه است.«
 تشنه بود ولی نای آب خوردن نداشت. نمی دانست 
چند ساعت طول کشــید؛ بیهوش بود يا در خواب؟ 
گهگداری حــس می کرد از اثر انگشــتانی نمناك 
لب هايش خنک شده اند.  داشتند باالی سرش چیزی 
را می کوبیدند، نزديــک، نزديک، نزديک تر. ناگهان 
نسیمی وزيد و شــعاع های نور متقاطع چشمانش 
را آزرد. صــدای گفت وگوها را شــنید. دريافت که 
دست هايی بلندش کرده اند. دانست که به سوی سطح 

زمین می رود.
 تاريک بود، اما نه تاريكی غیرانــدود درون دخمه. 

تاريكی شب بود و او زير آسمان، روی برانكارد.
پیرامونش جنب وجوش زيادی جريان داشــت. سر 
چرخاند و به کنارش نگريســت. از پوششی که روی 
معدنچی کشیده بودند فقط يک دست بیرون مانده 
بود؛ دستی ســیاه و مهربان. از زير پارچه، روشنايی 

ضعیف چراغ کالهش ديده می شد.
 پیش از آنكه به داخل آمبوالنس انتقالش دهند تقاليی 
کرد. مردان سفیدپوش توجهی نكردند. نای حرف زدن 
نداشت، از مچ يكی شان گرفت و با نگاهی التماس آمیز 
به کاله معدنچی اشاره کرد. مرد رفت و کاله را آورد و 
توی بغل او گذاشت. کالهی که چراغش سوسو می زد و 

هنوز خاموش نشده بود.

حمیدرضا محمدی
روزنامه نگار

فاطمه عباسینگاه
روزنامه نگار

فراخوان

داستان وارده

چراغی در اعماق

پژمان سهرابی
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فرهنگ مشترک فارسی زبانانشعر فارسی؛ حرکت از دربار به مردم

سایه؛شخصیتی بیناگفتمانی

بلوغ ادبیات یک کشور

تأثیر سایه بر جریان های ادبی فارسیسایه حافظ زمان ما بود؟

نجیب بارور  می گوید: »از نظر من، سایه در بطن جریان متحول در شعر 
فارسی پرورش یافت؛ جریانی که با نیما یوشیج و  مفهوم فعالیت های 
دیگراندیشــانه او می شناسیم. ادبیات فارســی در دوره ای وارد تحول 
می شود. این تحول در 2ساحت گفتمانی اتفاق می افتد. شعر فارسی از 
نظر جایگاه اجتماعی در کنار مردم قرار می گیرد و از تزئین حکومت ها 
جدا می شود. جریان شعر فارسی از دربار به طرف مردم حرکت می کند 
و از نظر فرم و محتوا هم دچار تحول می شود. تعریفی که نیما یوشیج از 
شعر ارائه می کند، با تعریف کالسیک شعر، هم از نظر گفتمان و هم از نظر 

شکل به کلی متفاوت است.« 

شاه منصور میرزا خواجه اف با اشاره به پیوند ادبیات ایران و 
تاجیکستان می گوید:»فرهنگ ایران و تاجیکستان و دیگر 
کشور فارسی زبان یعنی افغانستان، چنان درهم تنیده است 
که تفکیک آنها دشوار اســت و مهم ترین مشخصه آن هم 
عنصر زبان به عنوان بخش مهمی از فرهنگ اســت. اگر به 
ایران فرهنگی یا ملت های فارسی زبان به عنوان 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 می خواند و می بالد و 
بدون مشکل متوجه می شود، همانطور تاجیک ها هم اشعار 
حافظ را می خوانند و به آن عشق می ورزند. ما در تاجیکستان 
ادبیات معاصر ایران را هم خوب می شناسیم؛ حتی با اینکه 
زمان شوروی مرز و سیاست شدیدی وجود داشت که القا کند 

ما با ایران و افغانستان هیچ ارتباطی نداریم.«
بارور با توضیح اینکه در این تحول و نوآوری، فضای ایجاد شعر سپید و 
شعر نو، در برایند همین گفتمان نیمایی شکل می گیرد، اضافه می کند: 
»شاعرانی مانند احمد شاملو با الهام گرفتن از افکار بدیع نیما، شعر آزاد را 
به عنوان نوع جدیدی از شعر فارسی مطرح می کنند. در مسیر این تحول 
و جریان، بعضی شاعران مانند نیما یوشیج، قافیه ها 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 
جریان معاصر ادبیات فارسی، نقش سایه به عنوان شخصیتی بیناگفتمانی، 
نقشی موازنه گر برای ارتباط فضای نوی شعر و فضای کالسیک آن شناخته 
می شود: »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 به عنوان یک شاعر، بیشتر با غزل های او ارتباط برقرار کرده ام.«

خواجه اف با اشــاره به تحوالتی کــه در فعالیت های ادبی 
سال های اخیر در تاجیکستان ایجاد شده می گوید: »ادبیات 
معاصر تاجیکستان بعد از فروپاشی شوروی در سال 1992و 
کسب استقالل تاجیکستان، ســیمای ملی خود را بیشتر و 
عمیق تر پیدا می کند. امروز شــعرا و نویسندگان خوب ما، 
هنرمندان و تمام کسانی که به گونه ای به ادبیات ربط دارند 
یا عالقه مند هستند؛ تالش می کنند با ایجاد و خلق آثار نوین 
ارزشمند، این ادبیات را در خود کشور و در میان جامعه جهان 

معرفی کنند.«

 بارور در واکنش به افرادی که ســایه را حافظ زمانه ما می خوانند، می گوید: »بین اشعار سایه با 
شعر حافظ ارتباط محکمی وجود دارد. سایه بیشترین وقت را صرف پژوهش درباره حافظ کرده 
است اما به نظر من، هر شاعر جایگاه خودش را در دنیای ادبیات دارد. سایه هویت فرهنگی مستقل 
خود را در ادبیات فارسی دارد. از این نظر فکر می کنم حافظ زمان ما، همان حافظ زمان خودش 

است و سایه زمان ما، ســایه زمان خودش، هر کدام بزرگی و عظمتی در شعر فارسی ایجاد 
کرده اند.« بارور معتقد است مردم افغانستان توجه ویژه ای به بزرگان ادبیات و شعر 

دارند و فعالیت آنها را ارج می گذارند: »ما مردم افغانســتان نسبت به موضوعات 
فرهنگی بی تفاوت نیستیم و نسبت به رویدادهای فرهنگی و ادبی واکنش نشان 

می دهیم. امیدوارم جامعه فرهنگی ایران هم، بزرگان ادبیات و فرهنگ خارج 
از مرزهای خود را بشناسد و به آنها توجه کند.«

خواجه اف با بیان اینکه تأثیر شاعرانی چون سایه بر جریان های ادبی جوامع فارسی زبان 
غیرقابل انکار است، به عالقه مردم تاجیکستان به آثار نویسندگان و شاعران ایران اشاره 

می کند و می گوید:»از سال های دور تا به حال، ادبیات ایران به هر طریقی خود را به ما 
می رساند. زمانی که دیوان یکی از شــاعران ایران مثل پروین اعتصامی یا سهراب 

سپهری به دست مردم می رسید، با تشنگی و اشتیاق آن را می خواندند؛ چون 
دوست داشتند بدانند همزبانان آنها چه می نویسند و آثارشان بر چه پایه ای 
است. درباره اشعار شاعران معاصر چون ســایه هم همین اتفاق را شاهد 

هستیم. امروز هم این ارتباط همچنان برقرار است؛ به خصوص اینکه 
با وجود فضای مجازی که هیچ حد و مرزی نمی شناسد، این ارتباط 

و دسترسی بسیار راحت تر شده است.«

نجیب بارور از نسل شــاعران جوان و شناخته شــده اهل افغانستان است که 
جریان های ادبی معاصر و تحوالت آن را به دقت زیرنظر داشته و تالش کرده هم سو 
با این جریانات، بر وزن فرهنگ و ادبیات فارسی بیفزاید. برای بسیاری از فارسی زبانان، شعرخوانی او 
در دیدار با هوشنگ ابتهاج خاطره ای 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 کرده اند.

دکتر شاه منصور خواجه اف، فردوسی پژوه تاجیکی و عضو سازمان فرهنگی اکو، 
از مهم ترین چهره های فعال فرهنگ و هنر تاجیکستان است. او بیش از 700مقاله 
و مطلب در معرفی مشاهیر و مفاخر تاجیکستان در مجله و نشریه های ایران منتشر کرده است. در سال 
2011آکادمی قفقاز از او به خاطر تألیف کتاب »سرمه دل« )در همکاری با پدرش شاه میرزای خواجه محمد( 

با جایزه لرمنتوف روسیه قدردانی کرد.

یادداشت نوشتن را 
انتخاب کرده ام

دکتری 
رویای کودکی ام نبود

پرویز دهداری 
دیکتاتور نبود

گفت وگو با »جواد ماه زاده« که از روزنامه نگاری به 
نویسندگی رسید

به مناسبت روز پزشک با دکتر مسعود مردانی، از 
پزشکان معروف ایام کرونا گپ و گفتی داشته ایم

 محمد توانایی یکی از بازمانده های قدیمی 
تیم خاطره انگیز هما از ظهور و افول این تیم می گوید

121315
 از شمار دو چشم یک تن کم

از شمار خرد هزاران بیش...
می گویند که عصر شــعر 
در ایران مدت هاســت اوج 
خودش را ســپری کرده و 
دیگر مثــل دهه هاي 40 و 
50 و قبــل از آن نیســت؛ 
دلیلش را هم این می دانند 
که هنرهایی چون موسیقی و سینما و مدیوم هایی 
چون تلویزیون و شــبکه های مجــازی و... باعث 
شــده اند 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 کم عمق تر که تخیل را 

کمتر درگیر می کنند انس گرفته اند...
وقتی که خبر درگذشت هوشنگ ابتهاج منتشر 
شــد، یکی از نکته های جالبی که چشمگیر بود، 
واکنش رســانه ها و شــبکه های اجتماعی بود؛ 
یکباره همه جا پر از تصاویر و پوسترها و شعرها و 
جمله های سایه شد. خیلی از رسانه ها عکس او را 
در ویترین خود و در بخش خبریک ها کار کردند. 
خیلی ها هم که سعی کردند او را یک تنه در صفحه 
اول خود بنشانند. به راستی شــاعری که در آثار 
اولیه اش در نیمه اول سده قبلی منتشر شده بود، 
چطور توانسته این چنین در ذهن ها بماند و اثرگذار 
باشد؟ اگر خاطر شریف تان 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 نمی شود 
انتظار داشت. از بین کارگردان های ایرانی کدام یک 
چنین ظرفیتی دارند که با هر خبر مربوط به خود، 
بتوانند این چنین ذهن ها و رســانه های ایرانی و 
کشوری را در اختیار خود بگیرند؟ و یک شاعر، با 
اینکه غالباً گفته می شود دوره اوج شعر طی شده، 

چرا و چطور به چنین جایگاهی رسیده است؟
شاید بهترین پاسخ به این سؤال را، بتوان زیست 
شاعرانه و تجربه زیسته یک شاعر دانست که شاید 
شــاعران قوی تر 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 پیش قراولی در دیگر شــعرا صحبت 
می کنیم. بــا وجود چنین نکته هایــی، پس چرا 
سایه چنین اثرگذار ظاهر می شود؟ او به واقع دارد 
شعر خود را زندگی می کند و زندگی خود را شعر 
می کند. چنین نیست که حاال بگوید، از این ساعت 
تا آن ساعت من درگیر شعر هستم، بعدش می روم 
و چند بیتی مطالعه می کنم و شاعرانگی می کنم. 
برای او شاعری، یک سبک زندگی است؛ چیزی 
که با آن نفس می کشد و زیســت می کند. یکی 
از صوفیان بزرگ هندی جملــه جالبی در حوزه 
معنویت دارد. اشاره می کند خدا وقتی باید برای 
سالک مســئله مرگ و زندگی باشد؛ نه صرفاً یک 
دغدغه و یک مسئله و.... یعنی وقتی که خداوند را 
مسئله ای مهم در این حد و اندازه بداند که حتی 
زندگی و نفس کشیدنش به آن بستگی دارد، در 
این صورت می تواند به آن برسد. بدون تشبیه چه 
بسا در مورد شعر و شاعری و اساساً هنر نیز بتوان 
چنین ادعایی را مطرح کرد؛ یعنی کرشــمه های 
یک هنر و عمق آن و مانــدگاری اش، وقتی برای 
یک هنرمند و ادیب رخ می دهد 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 می دهد. 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 تکنیک های هنری اش در می آمیزد. در 
این صورت اســت که اگر شخصیت و یکپارچگی 
خاصی داشته باشد، می تواند به ماندگاری در شعر 
و هنر امید داشته باشد. وگرنه که تکنیک مدارتر 
از او بسیارند و خواهند بود و هستند. شما در شعر 
و ادبیات معاصر، مطلع تر و باســوادتر و آگاه تر به 
تکنیک نســبت به قالب های شــعری نسبت به 
ســیدجالل الدین همایی ســراغ دارید؟ بروید و 
بپرسید چند نفر حتی دانشجویان ادبیات شعری 
از او خوانده اند یا به یــاد و حافظه دارند؟ یا حتی 
مطلع تر و ادیب تر از قصیده سرایان ابتدایی و زمان 
اوج زبان فارسی در ایران چطور؟ امثال منوچهری و 
فرخی و...؟ اما شعرایی که مانده اند، کسانی بوده اند 
که قصه ای دیگر و راز و مرزی دیگر داشته اند. به 
یاد باید داشت که یک شاعر، وقتی می تواند به اوج 
برود که بتواند حتی شعر خودش را قربانی کند و 
این، مرتبه ای 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 اثبات شــده است. اما 
چیزی که او را مهم کرده، تجربه زیسته شاعر است؛ 
شاعری که شــعر برای او به مثابه یک مسیر است 
تا بتواند اثرگــذاری اش را در زندگی اثبات کند؛ 
دســت کم برای خودش. او نمی خواهد صرفاً یک 
شاعر باشد تا تحسین شــود؛ می خواهد شاعری 
باشد تا واجد تأثیر باشــد و واجد تأثیر شناخته 
شود. به واقع اثرگذاری شــعر او در جایی خارج از 
شعرش اتفاق می افتد و بعد، سایه اش را بر شعر و 
واژگان و تصویرهای او نیز می اندازد. 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 
به دنبال تو راه می افتد تا خود را به تو عرضه کند و 

ماندگاری اش را تقدیمت کند...
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1306
در چنین ســالی بــود که 
ابتهــاج  امیرهوشــنگ 
ســمیعی گیالنی در رشت 
به دنیــا آمد؛ تا این شــهر 
صاحب یکــی از بزرگ ترین 
شــعرای معاصر ایران شود.

1325
نخستین  نغمه ها،  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.

1346
سایه شــعرخوانی بر مزار 
حافظ در جشــن هنر شیراز 
را تجربه کرد که با استقبال 
فــراوان حاضــران روبه رو 
شــد و قصــه اش در »از 
پاریز تا پاریس« نقل شــده.

1350
ابتهــاج را از اثرگذاران بر 
موسیقی ســنتی ایرانی 
نیز می داننــد؛ اتفاقی که 
با شــروع فعالیــت او در 
برنامه گل ها از این سال آغاز  
شد و تا 6سال تداوم داشت.

1357
او بــا همراهــی محمدرضا 
شجریان  محمدرضا  لطفی، 
و حســین علیزاده، بعد از 
فاجعــه میدان ژالــه، برای 
اعتراض از رادیو استعفا کردند.

1357
در ســال انقالب، تصنیف 
ســپیده با مطلع »ایران ای 
سرای امید« ســاخته شد؛ 
شعر و تصنیفی که با صدای 
شجریان، یکی از معروف ترین 
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 خانــواده اش راهی 
آلمان شد و تا زمان درگذشت 
نیز در شهر کلن آلمان سکونت 
داشــت و زندگی می کرد.

1372
یکــی از مهم تریــن آثار 
ابتهاج به نام »حافظ به سعی 
سایه« برای نخســتین بار 
منتشر شــد که تصحیحی 
از غزل هــای بزرگ تریــن 
شاعر فارســی زبان است.

1387
منزل شخصی وی با نام خانه 
ارغوان ثبت سازمان میراث 
فرهنگی شد؛ خانه ای که گفته 
می شود خودش آن را ساخت.

1395
بیست و سومین جایزه ادبی و 
تاریخی محمود افشار یزدی 
در باغ موقوفات افشار به این 
شاعر بزرگ معاصر تقدیم شد.

1397
در ششــمین جشــنواره 
بین المللی 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.

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

ردپای شعر سایه بر ادبیات افغانستان 

نیلوفر  ذوالفقارینیلوفر  ذوالفقاری

نقش سایه در شعر 
پیرامون ایران

بارور از تأثیر ســایه بر تحوالت اجتماعی در 
جوامع فارسی زبان صحبت می کند و می گوید: 
»نقش سایه و بسیاری از شاعران دیگری که 
در این جریان تحول ســاز عرض اندام کردند، 
نه تنها بر جامعه ایران امروزی، بلکه بر جوامع 
پیرامون این مرکز تأثیرگذار بوده است. شعر 
مهاجرت، مقاومت و پایداری افغانستان و شعر 
ناسیونالیسم تاجیکستان از همین جریان متأثر 
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 می شوند.« 
بارور با اشاره به اینکه تأثیر سایه بر ادبیات مردم 
افغانستان نه فقط در این زمانه، بلکه از دهه های 
پیش قابل لمس بوده است، می گوید: »یکی 
از موســیقی هایی که در حافظه نوستالژیک 
و عاشقانه مردم افغانســتان به یادگار مانده با 
شعر »امشب به قصه دل من گوش می کنی/ 
فردا مرا چو سایه فراموش می کنی« ساخته 
شده است. داوود سرخوش هم شعر »در این 
سرای بی کسی« اجرا کرده است. با درگذشت 
سایه، اشــعار زیادی از این شــاعر در فضای 
مجازی مردم افغانستان دست به دست شد. این 
موضوع نشان دهنده ارتباط شعر سایه با مردم 

افغانستان و عالقه این مردم به سایه است.«

سایه؛ پیشگام شعر فارسی 
در تاجیکستان

خواجه اف با اشاره به آشنایی جامعه ادبی تاجیکستان 
با شعر سایه می گوید:»پیش از استقالل تاجیکستان 
و در دوره حکومت شوروی، کتابی با عنوان »امواج 
کارون« در تاجیکستان منتشر شد که مجموعه ای از 
اشعار شاعران معاصر ایران بود. اشعاری از سایه هم 
در این کتاب وجود داشت. استقبال صمیمانه مردم 
تاجیکســتان از این کتاب زمینه ساز مطرح شدن 
شاعران ایرانی در کشور ما شد.« خواجه اف از توجه 
هنرمندان تاجیک به اشعار ســایه حرف می زند و 
می گوید: »اهالی موسیقی تاجیکستان و خوانندگان، 
آهنگ های زیادی با استفاده از اشعار سایه ساختند 
که محبوب شدند. شاید معروف ترین این آهنگ ها، 
با شعر »امشــب به قصه دل من گوش می کنی...« 
ساخته شده باشــد.« خواجه اف معتقد است سایه 
در تاجیکستان به عنوان شاعری پیشرو و پیشگام در 
شعر کالسیک و مدرن شناخته می شود و شاعران 
تاجیک، سایه را طالیه دار جریان های ادبی نوین در 
شعر فارســی می دانند. او با اشاره به واکنش جامعه 
ادبی تاجیکستان به درگذشت سایه می گوید:»در 
این چند روز سوگنامه ها و مرثیه های زیادی درباره 
سایه منتشر شــده و مطبوعات تاجیکستان بسیار 
به این شاعر از دســت رفته پرداخته اند. اشعار او در 
فضای مجازی دست به دســت می شود و این نشان 
از محبوبیت ســایه میان عالقه مندان به شــعر در 

تاجیکستان دارد.«

شاه منصور خواجه اف؛ نویسنده و محقق اهل تاجیکستان

سایه؛ طالیه دار شعر مدرن در تاجیکستان 



عجله نکنید
پذیرش گذشته و اتفاقات آن آنقدرها که روی کاغذ می نویسیم ساده، بی دردسر و سریع نیست. برای رسیدن به این مرحله باید 

صبوری پیشه کنید. منتظر این نباشید که خیلی زود زهر تلخی خاطرات گذشته کامل از یادتان برود و بدون هیچ تالشی، به مرحله 
پذیرش و عبور از گذشته رسیده باشید. زمان، کلید حل بسیاری از مشکالتی است که ریشه در گذشته دارند و حتی اگر این مشکالت 

حل نشوند، گذر زمان به التیام دردها و کنار آمدن به واقعیت ها کمک غیرقابل انکاری می کند. هر راهکاری هم که برای فراموش کردن 
گذشته و مرور نکردن تلخی ها در پیش بگیرید، باید زمان بدهید تا ذهن تان آماده از یاد بردن و جایگزین کردن افکار منفی شود. بنابراین 

عجله نکنید، به تأثیر گذر زمان اعتماد داشته باشید و ناامید نشوید.

هرقدر هــم از بی تأثیری 
گذشته و لزوم زندگی در 
حال و لذت بردن از لحظه حــرف بزنیم، باز هم 
رشته هایی از طناب افکار و خاطرات، ذهن ما را به 
گذشته وصل می کند. 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 می کنند. 
یادآوری خاطرات تلخ و اتفاقات منفی گذشــته 
تأثیرات مخربی بر سالمت روان ما خواهد گذاشت. 
اقدس حسینی محمودی، روانشناس و مشاور، 
درباره لــزوم پذیرش 
گذشــته و راهکارهای 
دوری از خاطرات تلخ 
آن توضیــح می دهد. 
با هــم توضیحات این 
روانشــناس را مرور 

می کنیم.

مكتب خانه 10 بسته پيشنهادي

  همه  چیز به فنا رفته!
احســاس بیهودگی، ناتوانی، خستگی 
و دلزدگی برای انجــام هر کاری حداقل 
برای یک بــار هم که شــده یقــه ما را 
گرفته ! هجوم این احساســات، ما را در 
انتهای کوچه ای بن بســت به این نتیجه 
می رساند که بی عرضه، شکست خورده 
و تمام شده هســتیم. در این بین گاهی 
احســاس امید می کنیم و با همان امید 
هم می خواهیم از وضعیت خارج شویم، 
اما شکست می خوریم و باز سرخورده تر 
می شویم. اما چرا؟ این امیدواری به وقت 
به فنا رفتن همه  چیز و سرخوردگی بعد از 
متالشی شدن امید از کجا می آید؟ مارک 
منسن در کتاب »همه  چیز به فنا رفته« به 
این سؤال پاســخ می دهد و از نحوه ثبت 
امید در مغز عاطفی ما می گوید. او با نگاهی 
متفاوت معتقد است امید لزوماً نجات بخش 
ما نیست بلکه می تواند با ایجاد انتظارات 
نادرست، باعث تصمیم گیری غلط ما شود. 
کتاب را انتشارات نسل نواندیش منتشر 

کرده است.

کتاب

  قول
رمان مطرح فریدریــش دورنمانت در 
سال 1958یعنی »قول: مرثیه ای برای 
یک کارآگاه« چندین بار به اثر سینمایی 
تبدیل شــده امــا اقتباس شــان پن، 
حرف های بیشــتری برای گفتن دارد. 
کارآگاه جری بلک که در رینو، نوادا کار 
می کند، حاال در چند قدمی بازنشستگی 
به سر می برد. در شب جشن بازنشستگی 
او، گــزارش قتل یک دختــر کوچک 
دریافت می شــود. از آنجــا که جری 
به طور رسمی 6ساعت دیگر در مأموریت 
اســت، تصمیم می گیرد تــا پرونده را 
بررســی کند. قول نه تنها یک داستان 
کنجکاوی برانگیز جذاب اســت بلکه 
نوعی مطالعه شــخصیتی و روان کاوانه 
درخشان هم به حساب می آید. این تریلر 
روان شناختی همچنین دارای بازیگران 
بزرگ و مطرحی اســت که همگی در 
نقش هایشان بسیار خوب ظاهر شده اند. 
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.

فیلم

آشنایی با زندگی کارلوس اسلیم، کارآفرینی که 200شرکت دارد

امپراتوری ثروت در کشوری فقیر
فهرست کارآفرینان و ثروتمندان دنیا پر از نام هایی است که داستان زندگی عجیب و غریبی 
دارند و مسیر پر فراز و نشیبی را برای رســیدن به جایگاه امروزشان پشت سر گذاشته اند. 
اینکه از هیچ و صفر شروع کرده اند و به باالترین نقطه رسیده اند، خودش یک روایت و داستان 
برانگیزاننده و به شدت شنیدنی است. درست مثل ورزشکارانی که از هیچ، به اوج شهرت و 

موفقیت و افتخار رسیده اند؛ به واقع زندگی این کارآفرینان و صنعتگران و... نیز، به اندازه 
زندگی این ورزشکاران مهیج و خاص است. کارلوس اسلیم مکزیکی یکی از این نام هاست، 
مردی که بیش از 200شرکت در مکزیک دارد و پولش از پارو باال می رود. ثروت خالص او باعث 

می شود قدرت و نفوذ کمتر کسی در مکزیک و حتی دنیا به گرد پایش برسد. 

پنجشنبه

شماره 175
27  مرداد 1401 

14ساعت کار در روز
کارلوس اسلیم پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه، به عنوان معامله گر سهام در مکزیک مشغول 
به کار شد. او برخی اوقات تا 14ســاعت در روز کار کرده و به نوعی پایه های سرمایه گذاری خود 
را محکم می کرد. تا سال 1965درآمد او از سرمایه گذاری هایش به حدود 400هزار دالر رسید 
که سرمایه اولیه برای راه اندازی یک کارگزاری بورسی را تأمین کرد. فعالیت های اولیه کارلوس 
اسلیم که شامل سرمایه گذاری یا مالکیت شرکت های متنوع می شد، متمرکز بر صنایعی همچون 
ساخت وساز، نوشیدنی های گازدار، چاپ و نشر، امالک و مستغالت و معدن بود. او در سال های بعد 
به  مرور فعالیت های خود را به حوزه های دیگر همچون قطعات خودرو، آلومینیوم، خطوط هوایی، 
صنایع شیمیایی، تنباکو، ساخت و تولید کابل و سیم، کاغذ و بسته بندی، مس و استخراج مواد 
معدنی، الستیک، سیمان، خرده فروشی، هتلداری، تولید و توزیع نوشیدنی، مخابرات و خدمات 

مالی هم توسعه داد. سرمایه گذاری در صنعت تنباکو و دخانیات، بخش مهمی از فعالیت های 
اسلیم و شرکت هایش را به خود اختصاص می داد. اســلیم و خانواده اش تا دهه 1980زندگی 
عادی و متوسطی داشــتند. درآمدی که از کسب وکارهای متنوع کســب می شود، عموماً در 
توسعه مجدد و گسترش حوزه فعالیت، سرمایه گذاری می شدند. اسلیم شرکت های متعددی 
که ارزشگذاری پایینی دریافت کرده بودند را خریداری می کرد و با تغییر ساختار مدیریت آنها و 
ارزش آفرینی، از سرمایه خود سود کسب می کرد. دهه 1990با رخداد مهمی در مکزیک همراه 
بود و صنعت مخابرات این کشور، خصوصی سازی شد. گروپو کارسو تحت مالکیت اسلیم، شرکت 
مخابراتی تلمکس را از دولت مکزیک خرید. خرید شرکت مخابراتی تلمکس، یکی از پرسودترین 

فعالیت های سرمایه گذاری اسلیم بود. 

تجارت و تحصیل همزمان
اولین ســرمایه گذاری کارلوس در 11ســالگی انجام شــد. او در اوراق قرضه دولتی در مکزیک 
سرمایه گذاری کرد که همین سرمایه گذاری، 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. 
اسلیم زمانی  که 13ساله بود پدرش را از دست داد. او تا 15سالگی به خرید و فروش سهام ادامه 
داد و در آن زمان سهام بزرگ ترین بانک مکزیکی را هم در دارایی خود داشت. کارلوس در کنار 
سرمایه گذاری های اولیه تحصیالت خود را هم در رشــته های مرتبط ادامه داد. او در 17سالگی 
در شرکت پدرش مشغول به کار 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، 

برنامه ریزی خطی و جبر نیز آموزش می داد. 

نیلوفر  ذوالفقاری

خاطرات تلخ گذشته 
با سالمت روان ما 
چه می کنند؟

قبل از اینکه دنبال راهکارهایی برای فکر نکردن به گذشته 
باشیم، بد نیست از خودمان بپرسیم که اصاًل چرا الزم است 
بعضی اتفاقات گذشته را به دست فراموشی بسپاریم؟ مگر 
چه اتفاقی می افتد اگر فراموش نکنیــم؟ همان اندازه که 
یادآوری خاطرات شیرین گذشــته دلچسب است، به یاد 
آوردن تلخی ها و اشــتباهاتی که قبــاًل رخ داده می تواند 
تأثیرات منفی بر روح و روان ما بگذارد. ضمن اینکه حتی 
مرور افراطی خاطرات خوب هــم، می تواند 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 می شود، 
بعضی دیگر را دچار وسواس های فکری برای فرار از تکرار 
آن اتفاقات می کند، در گروهی از افراد این افکار آنقدر زیاد 
می شود که خواب شب را از آنها می گیرد و حتی بر سالمت 
جســمی آنها هم تأثیر منفی می گذارد. افزایش اضطراب 
و داشتن عذاب وجدان و احســاس گناه درباره اشتباهات 
گذشته، پیامدهای دیگر غرق شدن در روزهای رفته است.

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 
خطاهای تان را بی اهمیت بدانید، فقط کافی است دست از 
سرزنش خودتان برای خطای گذشته بردارید. به خودتان 
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 ســالمت روان شما آسیب 
خواهد زد. از مالمت کردن خود و گفت وگوهای 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 
گره های کدورت در گذشته را باز کنید و این فرصت را 
به خودتان بدهید که با بخشیدن دیگران و بخشیده شدن، 

از بند احساس گناه و عذاب وجدان نجات پیدا کنید.

نشخوارهای ذهنی و افکار وســواس گونه، 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. پروژه های 
کاری جدید قبول کنید، یک کالس آموزشــی تازه را امتحان کنید، وارد گروه های فعالیت داوطلبانه شــوید، 
مسئولیت کارهایی را در خانه بر عهده بگیرید، برنامه های 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 نشانه های شروع یادآوری گذشته را ببینید و از همان ابتدا جلوی آنها را بگیرید.

همه ما از تأثیر محیط و افراد در ایجاد احساسات مختلف در وجودمان خبر داریم. وقتی 
درگیر احساسات منفی ناشــی از فکر کردن به گذشته و یادآوری تلخی های آن هستید، 
گاهی الزم است محیط و اطرافیان تان را تغییر دهید. اگر دوستی دارید که مدام از گذشته 
می گوید و اجازه نمی دهد ذهن تان از فضای رویدادهای قدیمی پاک شود، از او فاصله بگیرید. 
به اطرافیان تان تذکر دهید که مایل به شنیدن خاطرات گذشته نیستید و اگر توجه نکردند، 
از جمع آنها حتی به طور موقت خارج شوید. حواس تان به عادت هایی که ممکن است خاطرات 
گذشته را در ذهن تان روشن کند باشد. مثاًل اگر عبور از یک مسیر تکراری باعث می شود هربار به 
رویدادی تلخ فکر کنید، منطقی است که دست کم مدتی از آن مسیر عبور نکنید. هر عادت تازه ای 
می تواند چیدمان تکراری ذهن ما را تغییر دهد و این تغییر یعنی فاصله گرفتن از گذشته. آشنایی با افراد 
جدید، شروع فعالیت های موردعالقه و قرار گرفتن در محیط های تازه باعث می شود ناخودآگاه شما، خودش 

را در دنیای جدید پیدا کند که از گذشته فاصله دارد.

چرا فراموشی؟

مهربانی با خود

سرگرم باشید

تغییر ایجاد کنید

واقعا 
فراموش می کنیم؟

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، نمی توانیم همه  چیز را از 
حافظه خود پاک کنیم و به طور کامل از یاد ببریم. از طرف دیگر اگر قرار باشد 

بدون درس گرفتن از رویدادهای گذشته و فهمیدن علت اشتباهات، فقط آنها را 
به دست فراموشی بسپاریم، احتمال اینکه موقعیت های نادرست و آسیب زا دوباره 

تکرار شوند زیاد است. هرچند این حرف کلیشه ای به نظر می رسد اما واقعاً همه ما امروز 
حاصل تجربه ها و اتفاقاتی هستیم که دیروز در زندگی هر کدام مان رخ داده و بدون آن 

تجربه ها، آگاهی و احساس االن را نداشتیم. وقتی درباره گذشته به مرحله پذیرش 
برسیم، بدون اینکه بندهایی پایمان را به روزهای رفته گره بزند از آن عبور می کنیم 

و آنچه از گذشته برایمان می ماند نه خاطرات تلخ، نه احساس عذاب وجدان، 
گناه و ناامیدی و نه حسرت افسوس، بلکه تجربه های مفید و راهگشا خواهد 

بود. اگر از فراموش کردن گذشته حرف می زنیم، منظورمان فرار از 
آن نیست بلکه رسیدن به مرحله ای است که دیگر آنچه در 

گذشته اتفاق افتاده نتواند بر حال و آینده ما تأثیر 
منفی بگذارد.
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جدایی از ایران

شبیه ایرانی هاموقعیت ویژه

نام ارمنستان به عنوان نخستین کشوری که مسیحیت را به عنوان 
مذهب رسمی انتخاب کرد در تاریخ ثبت شده و آنطور که در اسناد 
تاریخی مکتوب آمده، ارمنســتان از همان برهه به عنوان 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 به وجود آمده است. نظریه دوم این 
است که ارمنیان از ابتدا در سرزمین اصلی شان یعنی فالت ارمنستان 

می زیســتند و از ادغام اقوام گوناگون پدید آمده اند. ارمنیان از قرن 
پنجم میالدی خود را »های« و کشورشان را هایکیا یا »هایاستان« 
می نامیدند. اگر کتاب تاریخ ارمنستان را ورق بزنید به فصلی می رسید 
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 
بوده اند. 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 بی کفایت ترین پادشاهان قاجار آن را به روسیه پیشکش کرد.

بسته پيشنهادي11سفارت خانه

  رازهای آشکار
مستند 6قسمتی »رازهای آشکار« 
درباره 6انقالب بزرگ دنیا در سده 
اخیر اســت؛ انقالب های آمریکا، 
فرانسه، روسیه، چین، هندوستان 
و الجزایر در این مجموعه مستند 
مورد بررســی و  تحلیل قرار گرفته 
است. سؤالی که این مستند ایرانی 
می خواهد به آن پاســخ بدهد این 
است که آیا این انقالب های بزرگ 
توانســته اند به شــعارهای اصلی 
خود پایبند باشــند یــا در طول 
زمان دچار فرســایش، کاهش یا 
بازنگری شده اند؟ »رازهای آشکار« 
مستندی متکی بر آرشیو، همراه 
بــا روایت های تحلیلی و اســتناد 
تاریخی است. در این مستند عالوه  
بر پژوهش هایی به زبان فارســی، 
پژوهش بــه زبان کشــور مقصد 
انقالب هم انجام شده است. یکی از 
قسمت های این مجموعه مستند 
به چگونگی و دالیل تشکیل کشور 
کمونیستی اتحاد جماهیر شوروی 
و سال های حکومت و فروپاشی این 

کشور تعلق دارد.

مستند

  آخرین پادشاهی
بسیاری از منتقدان، آخرین پادشاهی 
را یکــی از بهتریــن ســریال های 
تاریخی می دانند کــه تاکنون تولید 
شده اســت. این ســریال براساس 
رمان »داســتان های ساکسونی« اثر 
»برنارد کورنول« ســاخته شده و در 
سامانه های نظرســنجی نمره باالیی 
را دریافت کرده است. داستان اصلی 
فیلم از این قرار اســت که در ســال 
872میالدی قبایل وایکینگ، بریتانیا 
را تسخیر می کنند و در کشاکش حمله 
وایکینگ ها تنها یکی از حاکمان آن 
دوران موفق به محافظــت از قلمرو 
سرزمین خود می شــود؛ این پادشاه 
آلفــرد نــام دارد که ســرزمینی در 
جنوب غربی بریتانیا را حفظ کرده و 
موجب تشکیل انگلســتان به عنوان 
یک کشور مستقل در جزیره بریتانیا 
می شود. اگر به فیلم های ژانر تاریخی 
عالقه دارید تماشــای این سریال که 
محصول انگلســتان است را از دست 

ندهید.

سریال

کتاب

  شگفتی های 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 جنبه هــای مختلف 
و جلوه هــای گوناگــون اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی و سیاســی این 
کشورها ارائه می دهد و معرفی آثار و 
بناهای تاریخی و اماکن دیدنی را هم 
چاشنی آن می کند. در این کتاب، 
سطح آگاهی های 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.

پنجشنبه

شماره 175
27  مرداد 1401 

آشنایی با جاذبه های آسیای میانه

5شهر عشق
با فروپاشی شوروی و استقالل کشورهایی مثل قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان 
و ازبکستان که امروزه به عنوان کشورهای آسیای میانه شناخته می شوند، انگار روس ها تکه ای از 
تاریخ و بخشی از هویت شان را بر باد رفته می بینند و بزرگ ترین افسوس آنها شاید همین باشد. 
این کشــورها عمومًا فرهنگ غنی و جاذبه های طبیعی خیره کننده ای دارند که کمتر مورد توجه 

مردم دنیا قرار می گیرد یا به طور کلی نادیده گرفته می شود. این منطقه از آسیا مکان های دیدنی 
بسیاری دارد و به خاطر زیبایی طبیعی، تاریخچه منحصربه فرد و سنت هایی که هنوز به آنها اهمیت 
داده می شود مشهور شده اند. به همین خاطر شاید بد نباشد که با 5جاذبه گردشگری آسیای میانه 

آشنا شوید.

م

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 می شــود. آلماتی به عنوان شهر 
موزه ها شناخته می شــود و شماری از بهترین 
و قدیمی ترین موزه های آسیا در این شهر واقع 
شده اما خیلی ها آلماتی را بهشت اسکیت سوارها 
می دانند. اسکیت ســواری روی یخ در میدانی 
یخی که بیرون از شهر و در فضای باز واقع شده 
یکی از جذابیت هایی است که هر سال اروپایی ها 
را به این نقطه می کشاند. سالن »مدیوم« که در 
»میدان یخی« قرار دارد، چیزی شبیه سرزمین 
عجایب است. این سالن زمستان ها در محاصره 
درختان ســبز اما یخ زده، کوهستان های پر از 
برف و آسمان آبی است و طنین موسیقی سنتی 
قزاق ها در اطراف آن به گوش می رسد و فضا را 
حسابی دلچسب می کند. میدان یخی آلماتی 
که در سال 1972ســاخته شده، محل تمرین 
بسیاری از قهرمانان مشهور اسکیت بوده است 
و به همین دلیــل به عنوان یکــی از نمادهای 
اصلی این رشــته ورزشی به حســاب می آید. 
قزاق ها برای رونق دادن به میدان یخی و مطرح 
کردن ســالن مدیوم به عنوان نماد اسکیت در 
ورزش دنیا میلیون ها دالر هزینــه کرده  اند و 
 می گویند برای سفر به این میدان نیازی به اخذ 

روادید نیست.

پایتخت 
اسکیت دنیا

آلماتی / قزاقستان

م

معروف ترین کاروانســرای راه ابریشــم با نام 
»تاش رباط« در شــمال قرقیزســتان یکی از 
معروف ترین کاروانســراهای این مســیر بوده 
است. این کاروانسرای سنگی که به خاطر نوع 
ســازه اش 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 کوه های »تین-شان« بود و در گذشته 
به عنوان تنها مســیر امــن و پناهگاهی برای 
بازرگانان محسوب می شــد تا به مسیر بعدی 
که »فرغانه« نام داشــته اســت، برسند. طبق 
اســناد تاریخی که قرقیزها ارائه می دهند، این 
کاروانسرا به دستور حاکم محلی »محمدخان« 
ساخته شده، اما یک افسانه در میان مردم قرقیز 
وجود دارد که گفته می شــود این کاروانســرا 
توســط یک پدر و پســر با داســتان های زیاد 
ساخته شده است. نکته عجیب، قابل شمارش 
نبودن اتاق های این بناســت که گفته می شود 
هر بار بعد از شمارش، تعداد اتاق ها کم یا زیاد 
می شود. گردشگرانی که برای دیدن این سازه 
سنگی و ورود به این کاروانســرا به تاش رباط 
می روند، باید یک شب را در چادرهای مغولی 
ســپری کنند و در این فرصــت می توانند به 

تماشای آسمان پرستاره بنشینند.

بزرگ ترین بنای 
سنگی آسیای میانه

تاش رباط/ قرقیزستان

م

بزرگراه پامیر یک جاده بســیار طوالنی اســت 
که شــهر اوش در قرقیزســتان را به دوشنبه، 
پایتخت تاجیکســتان متصل می کند. بیشتر 
کسانی که در این مســیر قدم می گذارند اهل 
مســافرت های طوالنی هســتند و معموال بین 
یک هفته تا 10روز را در این جاده زیبا ســپری 
می کنند تا از زیبایی های خیره کننده مسیر لذت 
ببرند. تماشای دریاچه های زیبا، گاومیش های 
غول پیکر موسوم به »یاک« و کوه های پر از برف 
هندوکش تجربه ای فراموش نشــدنی است که 
در این مسیر رقم می خورد. این جاده طوالنی و 
شلوغ قرن هاست 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 بزرگراه های مدرن متحول شده 
اســت. این بزرگراه، شــلوغ ترین جاده ای است 
که در آســیای میانه وجود دارد. چرا این جاده 
1200کیلومتری عجیب یکی از خطرناک ترین  
و عجیب تریــن جاده های جهان اســت؟ چون 
کوه های پامیــر با ارتفاعی بیــش از 7هزارمتر، 
به عنوان بام دنیا شناخته می شوند و تنها کوه های 
هیمالیا، کاراکــرام و هندوکــش از آنها بلندتر 
هســتند. زمین ناپایدار و عبــور از گذرگاه های 
مرتفعی که به خاطر زلزله، استقامت زیادی ندارند 
و همچنین احتمال لغزش در فصل های پرباران 
و برف، پامیر را به یکــی از چالش برانگیزترین 

جاده های دنیا تبدیل کرده است.

خطرناک ترین 
جاده دنیا

بزرگراه پامیر/ تاجیکستان

م

منطقه باســتانی گنــور تپه متعلق بــه هزاره 
دوم پیــش از میالد اســت و در 60کیلومتری 
شــمال شــهر ماری ترکمنســتان قرار دارد. 
این شــهر گنجایش چند هزار نفر را داشــته 
ولی به دالیل نامشــخصی پس از چند ســده 
تخلیه شده اســت. باستان شناســان، بناهای 
مســکونی، معبــد، کاخ و آتشــکده هایی در 
گنور تپه کشــف کرده اند که نشان از اعتقادات 
زرتشتی ســاکنان بومی آن دارد؛ اتفاقاتی که 
 ارزش تاریخی ایــن منطقه را بــرای ایرانیان 
بیشــتر هم می کند. گنور تپه یک شهر بیابانی 
بوده که اکنون به یک ســایت باستان شناسی 
تبدیل شــده و هنوز اکتشــافات باستانی در 
آن انجام می گیرد. اگر چــه بخش هایی از این 
شهر بازسازی شــده اما بخش عمده آن هنوز 
دســت نخورده باقی مانده و از دیوارهای گلی 
و اتاق های قدیمی تشــکیل شــده است. در 
این مکان می تــوان رد گودال هایــی را یافت 
که زرتشــتیان از آنها برای روشن کردن آتش 
مقــدس اســتفاده می کردند. پس از کشــف 
گــوری در منطقــه »تپــه عشــق« بجنورد، 
باستان شناس های ایرانی از شباهت این مکان 
با آثار یافت شــده در تپه گنور خبــر دادند و 
از آن به عنــوان ســند اشــتراکات فرهنگی 
و زیســتی این 2منطقه نام بردنــد که ارزش 
 فرهنگی و تاریخی این نقطــه را بیش از پیش 

می کند.

 خواهر خوانده 
بجنورد

گنور تپه/ ترکمنستان

م

حتماً این بیت معروف حافظ را شــنیده اید که 
می گوید: »اگر آن ترک شیرازی به  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 مهم ترین 
شهرهای آســیای مرکزی به شــمار می آید و 
گذشت زمان، اهمیت تاریخی و فرهنگی آن را 
از بین نبرده است. البته این شهر هم دستخوش 
تغییراتی اجتناب ناپذیر شده و نماد تقابل دنیای 
ســنتی گذشــته و دنیای مدرن امروزی است. 
مناره های قدیمی، مقبره ها و مدرسه های کهن 
این شهر به خوبی حفظ شده و اطالعات خوبی 
در مورد گذشــته و فرهنگ ازبکستان پیش از 
دوران تســلط روس ها بر این کشور را در اختیار 
گردشــگران خارجی قــرا می دهــد. بخارا هم 
مثل بسیاری از شــهرهای تاریخی مورد مرمت 
قرار گرفته اما در بازســازی های 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 به اصطالح تاجیک نشین هم 
می گویند. 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.

 شهر 
فارس نشین

بخارا /  ازبکستان

دانستنی هایی درباره ارمنستان؛ که این روزها در کانون اخبار قرار دارد

سوئیس در آسیای میانه
از تالش بی حد و حصــر روس ها برای تصاحب 
ارمنستان پیداست که این کشور چه اهمیت 
زیادی در آســیای میانه دارد و این اهمیت با 
گذشت زمان کم نشــده است. حدود یک سال 
قبل بود که جنگی قابل پیش بینی بین ارمنستان 
و جمهوری آذربایجان درگرفت و پای کشورهای 
همسایه را هم به میان کشید. بهانه جنگ هم 
منطقه »زنگه زور« بود که مرز ایران و ارمنستان 
را تعریف می کند. اگر 2کشور قبالً بر سر منطقه 
قره باغ نزاع می کردنــد این بار منطقه زنگه زور 
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 به عنوان مرز بین آســیا و 
اروپا شناخته می شود. برای همین کشورهای 
قدرتمند اروپایــی و آمریکایی ها برای نفوذ به 
این منطقه تقال می کنند و صهیونیست ها هم به 
آن چشم طمع دارند تا از این ناحیه ایران را در 

تنگنا قرار بدهند.

ارمنستان برای سالیان طوالنی بخشــی از خاک ایران بوده و به 
همین دلیل مردم این کشور با ایرانی ها مشترکات فرهنگی زیادی 
دارند. در این کشور خانواده در رأس همه امور قرار دارد و ارامنه 
فرزندانشان را مرکز ثقل خانواده می دانند. در این کشور، بچه ها 
بعد از دوران بلوغ، مسئولیت هایی را بر عهده گرفته و در کنار پدر، 
رتق و فتق امور را در دست می گیرند. زنان در این کشور می توانند 
تا هر مقطعی که بخواهند تحصیالت شان 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 می بینند. ارمنی ها از مهمان انتظار دارند 
مزه همه غذاهای طبخ شده را بچشد و این را نوعی احترام به خود 
می دانند. توجه مردم ارمنستان به غذا در حدی است که معموالً 
هیچ بحثی را با شــکم خالی شــروع نمی کنند و جشنواره های 
زیادی هم با موضوع غذا دارند؛ که از معروف ترین آنها می توان به 
جشنواره دلمه و جشنواره گاتا اشاره کرد. لباس پوشیدن مردم 
ارمنستان هم شباهت زیادی به نوع پوشش ایرانی ها دارد و کمتر 
پیش می آید کسی را با پوشش های نامتعارف در خیابان ببینید. 
ارمنی ها در بیشتر جشن ها لباس های سنتی به تن می کنند که 
شباهت زیادی با لباس های سنتی مردم ترک و آذریان ایران دارد.

بهشتی برای گردشگران
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 
زمستان ها با هوای خیلی سرد مواجه نخواهید بود و 
دمای هوا در دشت ها به کمتر از 5درجه سانتی گراد 
نمی رســد. در مناطق کوهســتانی هم دمای هوا از 
منفی 12درجه کمتر نمی شــود. اگر کثرت بناهای 
تاریخی را به ایــن آب و هوای دلپذیــر اضافه کنید، 
به دلیل هجوم گردشــگران خارجی به ارمنستان پی 
خواهید برد. ارمنستان بخش قابل توجهی از درآمدش 
را از طریق جذب گردشــگر به دست می آورد و دلیل 
آن به جاذبه های فراوانی برمی گردد که در این کشور 
وجود دارد. این سرزمین زیبا به پشتوانه و قدمت تاریخ 
3هزار ساله اش همیشه مورد توجه گردشگران خارجی 
است و خیلی از آنها سفر به ارمنستان را سفر به بطن 
تاریخ می دانند. دریاچه ســوان بزرگ ترین دریاچه 
قفقــاز و از بزرگ ترین دریاچه های کوهســتانی آب 
شیرین جهان، یکی از جاذبه های طبیعی ارمنستان 

است. شهر کوهســتانی جرموک هم با چشمه های 
آب گرم و آب معدنی های مرغوبش طرفداران زیادی 
دارد. بال هــای تاتو، طوالنی تریــن تله کابین کابلی 
بدون توقف جهان به طول 5/7کیلومتر هم شــهرت 
جهانی دارد. این تله کابین از مناطــق زیبا و دیدنی 
عبور می کند 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« می گویند. ارمنستان 2موزه کاماًل 
متفاوت هم دارد؛ اولی موزه تاریخ ایروان که در سال 
1920ساخته شده و شامل بخش های باستان شناسی، 
سکه شناسی، 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 می شود ماتناداران یکی از ثروتمندترین 
موزه های نگهداری نسخ و کتاب های مربوط به قرون 

وسطی است.

اهمیت برخی کشورها 
به خصوص کشورهایی 
که به قول کارشــناس های سیاسی از موقعیت 
ژئوپلتیک برخوردارند، بــه کوچکی یا بزرگی 
مساحت یا به میزان جمعیت آنها نیست. برخی 
از این کشورها مساحت و جمعیت قابل اعتنایی 
ندارند اما موقعیتی اســتراتژیک دارند و برای 
همین با گذشت زمان به محلی مهم برای ترانزیت 
کاال بدل شده اند. ارمنستان که کشوری 3میلیون 
نفری در ناحیه قفقاز جنوبی است و مساحت آن 
به 30هزار کیلومترمربع می رسد، یکی از همین 
کشورهاست. ارمنستان یکی از کشورهای آسیای 
میانه است که مثل همه کشورهای جدا شده از 
شوروی سابق تاریخ پرفراز و نشیبی دارد و حاال به 
واسطه قرار گرفتن در موقعیت مرزی بین آسیا و 
اروپا در تیررس قدرت های استعماری قرار گرفته 
و نام آن بیش از هر زمان دیگری در ال به الی خبرها 

به گوش می رسد.

بهنام سلطانی



کتاب  خانه 12
گفت وگو با »جواد ماه زاده« که از روزنامه نگاری به نویسندگی رسید

نوشتن را 
انتخاب کرده ام

برای روزنامه نگاری که عمر خبرها و گزارش هایش چندان طوالنی نیست، دست 
به قلم شدن و نوشتن داستان هایی که ماندگار باشند و نامش را در حافظه ها 
ثبت کنند، رؤیای شیرینی است. جواد ماه زاده این رؤیا را محقق کرده است؛ 
روزنامه نگاری که برای نوشتن، بر اطالعاتش درباره فرهنگ عامه تکیه کرده، از 
زبان طنز بهره گرفته و البته سراغ نوستالژی های محبوب خوانندگان هم رفته 
است. او در سال 94موفق شد نشان نقره ای الک پشت پرنده را به خاطر رمان 

»ریحانه دختر نرگس« از آن خود کند. گفت وگوی روز هفتم با این نویسنده را پیش رو دارید.

بسته پيشنهادي

  خاطرات شش دهه روزنامه نگاری
خاطــرات محمــد بلــوری منبــع 
دست اولی اســت برای پژوهشگرانی 
که می خواهند بداننــد روزنامه نگاری 
ایرانی در مقاطعی سرنوشت ساز از تاریخ 
چطور پیش می رفته و روزنامه نگاران 
ایرانی در آن مقاطــع چه می کرده اند، 
چه می دیده اند و چه فکر می کرده اند. 
بلوری در خاطراتش گاهی خود تاریخ 
را روایت می کند و گاهی پشت صحنه 
وقایع تاریخی را. گاهی قالب روایتش 
بــه گزارش های مطبوعاتــی نزدیک 
می شــود و گاهی به پاورقی داستانی 
با راوی سوم شــخص که در آن نیز ید 
طوالیی دارد. حکایت های جذابی نیز 
نقل می کند از حوادث عجیب جامعه 
روزهــای پیــش از انقــاب و گاهی 
حال وهوای تحریریه ها و شرایط کاری 
خبرنــگاران و اهالی مطبوعــات را به 
تصویر می کشد. همچنین روایت های 
بعد از انقاب را می گوید که چطور آن 
سنت روزنامه نگاری گسیخته می شود 
و باز تاش هایی صورت می گیرد که آن 
چینی بند زده شود. کتاب را نشر نی  و 
به همت سعید ارکان زاده یزدی منتشر 

کرده است.

كتاب

  پست
روزنامه واشنگتن پست در دهه هاي 
60و 70نقش تأثیرگذاری در سیاست 
آمریکا بازی می کند. فیلم »پســت« 
داســتان افشــای اســناد پنتاگون 
است. پنتاگون اســناد مخفی داشته 
که نشــان می داده در جنگ ویتنام 
شکســت خورده بودند و ادامه جنگ 
به ضرر منابع مالی و مالیات دهندگان 
آمریکایی تمام می شده، اما آنها جنگ 
را ادامه می دهند. یــک منبع داخلی 
چند سال بعد این مدارک را در اختیار 
بن بردلی، سردبیر روزنامه واشنگتن 
پست می گذارد. شوهر کاترین گراهام 
که مالک و سرمایه گذار روزنامه بود، 
تازه مرده و حاال کاتریــن همه کاره 
روزنامه اســت. او می خواهد 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 سریع ترین فیلم های اسپیلبرگ بود.

فیلم

پنجشنبه

شماره 175
27  مرداد 1401 

    چه شــد از روزنامه نگاری به نویسندگی 
رسیدید؟

نوشتن همیشه دغدغه من بود. چه در لباس روزنامه نگار و 
چه در جایگاه یک نویســنده، من نوشتن را انتخاب کرده ام 
چون به آن عاقه داشته ام. البته نوشتن در روزنامه نگاری با 

رمان نوشتن 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، 
کتاب خواندن نوجوانان امروز با گذشــته خیلی فرق کرده 
است. در گذشــته انتخاب های ما بســیار محدود بود و آثار 
زیادی برای خواندن در دســترس نداشتیم اما امروز قدرت 
انتخاب نوجوان ها برای مطالعه افزایش پیدا کرده است و آنها 
انواع و اقسام کتاب ها را در موضوعات و ژانرهای متفاوت در 

دسترس دارند.
    در نوشته های شــما ردپای طنز پررنگ 
 اســت. چرا این نــوع نوشــتن را انتخاب 

کرده اید؟
هرچند نمی توان گفت نوشــته های من طنز اســت و من 
طنزنویس هســتم اما زبان طنز در کتاب هایم به خصوص 
»عشــق بدون تجریش« دیده می شــود. مــا معموال فکر 
می کنیم رمان باید با جدی ترین شیوه بیان و با سنگین ترین 
واژه ها و ترکیب ها شــکل بگیرد. خودم هــم در رمان »باغ 
رویان« نحوه بیان بسیار جدی و فاخری را به کار بردم. البته 
هر رمانی زبان خاص خودش را دارد و بسته به مضمون خود 
نوشته می شود. ولی به طور کلی عادت کرده ایم 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 خوانده انــد، از آن خیلی راضی بوده اند چون حســابی 
خندیده اند.

    شهری بودن را یکی از ویژگی های منحصر 
به فرد نوشــته های شــما می توان دانست؛ 
نوشته هایی آکنده از نشانه ها و نمادهای شهر 
و شهرشناسانه. چرا شهر و خیابان هایش تا این 

اندازه در داستان های شما نقش دارد؟
من به تهران عاقه دارم برای همین مســیرهای مختلف را 
پیاده طی می کنم. محله های 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 می افتد و پیش می رود. داستان سال 
1370شکل می گیرد و درباره ارتباط چند دوست است. یکی 
از شخصیت ها مهاجری است که به تهران آمده است و ناگزیر 
خواننده هم با او به تهران می آید. شخصیت های داستان در 
تفریحات و خاطراتی که با هم می ســازند، تجریش گردی و 
پرسه زدن در حوالی این محله را تجربه می کنند. نوستالژی 
اینجاســت که در آن دهه رفتن به تجریــش برای جوانان، 
تفریحی خاص در شــمال شهر محســوب می شد. شهر در 
رمان من نقش پررنگی دارد و حتی موقع انتخاب نام رمان، 
از آنجا که می خواستم 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 می گذرد و 
به شمال شهر هم گذری دارد اما شهر خیلی در آن برجسته 

نیست.
    در کتاب های نویســندگان دیگر چقدر به 

شهر پرداخته شده است؟
در میان آثاری که من خوانده ام، هرچند تهران و محله هایش 
خیلی در اسم و عنوان کتاب ها ننشسته، اما نویسندگان از 
داستان های تهران روایت کرده اند و در محتوا به آن پرداخته 

شده  است. شاید بتوان گفت در بیشتر آثار، به شهر به عنوان 
یک کاراکتر کمتر توجه شده  اســت. این نکته را هم درنظر 
بگیریم که مضمون داستان مهم اســت و اگر شهر، کوچه و 
خیابان ها در بیان مضمون نقش داشته باشند، نویسنده حتماً 
از آن بهره می برد. 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 رفته ام. داستانش حوالی میدان امام خمینی )ره(، 
خیابان فردوســی و ســی تیر می گذرد و چنین موقعیت ها 
و لوکیشــن های زمانی را در این رمان بــه راحتی می توان 

مشاهده کرد و بستری شده اند برای روایت داستان هایم.
    به نظــر شــما کارگاه هــا و کالس های 
داستان نویســی چقــدر بــرای پرورش 

استعدادهای نویسندگی مفید هستند؟
بستگی به نوع کارگاه ها و کاس ها دارد. کسی که به نوشتن 
عاقه دارد و در آن استعداد داشته باشد، به طور طبیعی در 
مرحله بعدی باید سراغ پرورش استعدادش برود. موضوعات 
تخصصی که در کارگاه ها آموزش داده می شــود راه را برای 
نویسنده هموار می کند. در بیشتر این کارگاه ها مخاطبان با 
تکنیک های داستان نویسی آشنا می شوند. البته باید درنظر 
داشته باشــیم که رفتن به یک کارگاه نویسندگی به معنای 
نویسنده شدن نیست، این موضوع به اســتعداد و ذوق فرد 

هم بستگی دارد.
    نظرتان دربــاره اســتقبال مخاطبان از 
کتاب هایی که این روزها منتشــر می شود، 

چیست؟
مشکات اقتصادی بیشــتر از قبل شــده، کتاب هم گران 
شده و طبیعی اســت که این گرانی کار را برای عاقه مندان 
به کتاب و کسانی که شــوق خواندن دارند، سخت می کند. 
نمی توان منکر شــد که توان خرید کتاب کمتر شده  است 
اما خوشبختانه روش های جایگزین و شاید کم هزینه تر هم 
ایجاد شده اســت. مطالعه کتاب در فضای مجازی یا تهیه 
کتاب های صوتی با هزینه های کمتر یا مبادله کتاب بعضی 

از این روش هاست.

نیلوفر  ذوالفقاری

خنده را از من بگیر
نشر کتاب پارسه

این کتاب داستان 3نوجوان را در ســال های جنگ روایت می کند. بستر اتفاقات این 
رمان در شهر کرج می گذرد، با اینکه کرج مستقیماً درگیر جنگ نبوده اما مردمان آن 
درگیر حواشی جنگ شده اند. 3شخصیت اصلی داستان با وجود تمام اختافات کوچک 
فرهنگی ای که دارند می توانند رابطه ای مســتحکم با همدیگر داشته باشند. تکنیک 
نویسنده برای شخصیت پردازی در این رمان بسیار کارآمد است و از همان چند صفحه 

نخستین، خواننده به تصویر ملموسی از شخصیت ها دست می یابد.

باغ رویان
نشر ثالث

»باغ رویان« تم سیاسی و شخصیت هایی محدود دارد و وقایع آن در تهران زمان 
پهلوی رخ می دهد. بــاغ رویان پنجمین رمان جواد ماه زاده پــس از »خنده را از 
من بگیر«، »اللمونی«، »ریحانه دختر نرگس« )رده ســنی نوجوان( و »وداع در 
ال مارتینو« )رده سنی نوجوان( اســت. در خاصه داستان این رمان عنوان شده 
است: مهرداد نیمه شب از زندان آزاد می شود. 1۵ سال گذشته و شهر تاریک تر و 

تارتر از آنی است که باید باشد...

نویسندگانی که روزنامه نگار بوده اند

سفر از روزنامه نگاری به نویسندگی
بسیاری از نام هایی که در تاریخ نویسندگی و ادبیات درخشیده اند و ماندگار شده اند، پیش از اینکه نامشان را روی جلد کتاب ها بنویسند، نوشتن را در 
روزنامه ها و مجله ها تجربه کردند و در واقع از روزنامه نگاری به نویسندگی رسیدند. اتفاقا این مسیر، باعث شده است تا نگاهی واقع بینانه تر و کامل تر به 
نویسندگی شان هم داشته باشند. اگر کنجکاو شده اید که در این باره بیشتر بدانید، برخی از معروف ترین چهره های دنیای ادبیات را که تجربه روزنامه نگاری 

داشته اند، معرفی کرده ایم.

گابریل گارسیا مارکز، نویسنده کلمبیایی 
برنده نوبل و از چهره های فراموش ناشدنی 
ادبیات آمریــکای التین بود کــه آوریل 
سال2014درگذشــت. زمانــی کــه او 
در دانشــگاه ملی کلمبیا رشــته حقوق 
می خوانــد، کارش را به عنوان روزنامه نگار 
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 کلمبیایی ها دیگر در حوزه 
ادبیات خوب حرف جدیــدی برای گفتن 
ندارند. او از ســال 1948تــا 1949برای 
»آل یونیورســال« کارتاخنــا قلم می زد. 
بعدها از سال 19۵0تا 19۵2ستونی با نام 
»ســپتیموس« را در روزنامه محلی »آل 
هرالــدو« بارانکیا می گرداند. نویســنده 
»عشق ســال های وبا« درباره این دوران 
گفته است: من یک مطلب برای آل هرالدو 
می نوشــتم و آنها به من 3پزو می دادند. او 
در این دوران به عضویت گروه غیررسمی 
روزنامه نــگاران و نویســندگان درآمدکه 
»گروه بارانکیــا« خوانده می شــد. این 
همکاری منبــع مهمی برای تشــویق و 
الهام گرفتن او برای دوران نویسندگی اش 
شــد. مارکــز در همیــن دوران بــا آثار 
نویســندگانی چون »ویرجینیا وولف« و 
»ویلیام فاکنر« آشنا شد. او در سال 19۵4تا 
19۵۵در بوگوتا ســکونت داشت و گه گاه 
برای آل اسپکتاتور می نوشت. او به منتقد 

فیلم فعال تبدیل شده بود.

فخر کلمبیا

 گابریل 
گارسیا مارکز

ارنست میلر همینگوی، داستان نویس مشهور 
آمریکایی که با آثاری چون »پیرمرد و دریا« 
و »وداع با اسلحه« و نثر روزنامه نگاری اش در 
جهان شناخته می شود، در جریان جنگ های 
داخلی اسپانیا خبرنگار بود. او اندکی پس از 
بازگشت از جنگ، رمان »زنگ ها برای که به 
صدا درمی آیند« را نوشت. خالق »برف های 
کلیمانجــارو« بیــن ســال های 1913تا 
1917در دبیرســتان »اوک پــارک و ریور 
فارست« کاس های ورزشی ازجمله بوکس، 
دوندگی، واترپلو و فوتبال شرکت کرد. یکی 
دیگر از کاس هایی که او در آن حضور یافت، 
کاس های روزنامه نگاری با تدریس »فانی 
بیگز« بود. همینگوی نخستین مطلب خود 
را در ژانویــه 1916در »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 می کرد 
و مطالبش را با نام مســتعار »رینگ الردنر 
بزرگ« امضا می کرد. او بعد از به پایان رساندن 
دبیرســتان، همکاری خود را بــا »کانزاس 
سیتی اســتار« به عنوان گزارشگر مبتدی 
شــروع کرد. او تنها 6 ماه در این روزنامه کار 
کرد  اما در طول عمر نویسندگی اش، سبک 
خاص نگارش خود، یعنی استفاده از جمات 
و پاراگراف های کوتاه، نگاه مثبت و استفاده 

از زبان ساده را سرلوحه کار خود قرار داد.

اسطوره نثر واقع گرایانه

ارنست 
همینگوی

ماریو بارگاس یوسا، نویسنده، سیاستمدار، 
مقاله نویس و استاد دانشــگاه پرویی است 
کــه در ســال 2010برنده نوبــل ادبیات 
شد. یوســا در 14ســالگی توسط پدرش 
به آکادمــی نظامــی »لیونســیو پرادو« 
لیما فرستاده شد. 16ســاله بود که پیش 
از فارغ التحصیلــی، کار خــود را به عنوان 
روزنامه نگار در یک روزنامه محلی شــروع 
کرد. آکادمی نظامی را کنار گذاشت و کار 
خود را به عنوان روزنامه نگار در روزنامه ای 
محلی در پوئرا شــروع کرد. یوسا از همان 
نوجوانی با نشــریه »الکرونیکا« همکاری 
داشــت. با چاپ نخستین شــعرهایش و 
سازماندهی اعتصابات دانشجویی نخستین 
سال های دانشــگاه، چهره یک روشنفکر 
تمام عیــار را به خــود گرفت. نویســنده 
 »گفت وگــو در کاتــدرال« در روزنامــه 
»ال اینداستریا« در شهر پوئرا مشغول به کار 
شد. او طی سال های بعدی درگیر فضای 
سیاسی شــد، با این حال عاوه بر نگارش 
کتاب، به فعالیت هــای روزنامه نگاری هم 
ادامــه داد. او هنوز هم هــر از چند گاهی 
 با انتشــار مقاالت انتقادی و تنــد، تیتر 

رسانه های سیاسی می شود.

غولی از پرو

ماریو 
بارگاس 

یوسا

اریک آرتور بلر که با نام ادبی »جورج اورول« 
شناخته می شــود، نویســنده رمان های 
مانــدگاری چــون »مزرعــه حیوانات« و 
»1984« است. او عاوه بر اینکه به نگارش 
رمان و مقاله می پرداخت و منتقد خوبی بود، 
به عنوان روزنامه نگاری پرمجادله هم شناخته 
می شــد. در ابتدای کار او در روزنامه نگاری 
موفق تر بود تا نویسندگی. این رمان نویس 
انگلیسی مقاالتی در نشریه ادبی - سیاسی 
»لوموند« منتشر می کرد. نخستین کار او 
در ســال 1928به چاپ رسید و هفته های 
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، 
روزنامه نگاری می کرد. بیشتر کارهایش را در 
»تریبون«،  »آبزرور« و »منچستر ایونینگ 
نیوز« منتشر می کرد. جورج اورول در عین 
حال با چندین نشریه سیاسی کوچک هم 
همکاری داشــت. در همین دوران بود که 
شاهکار ادبی اش »1984« را به چاپ رساند. 
اورول، 2سال در گروه شرق جهان سرویس 
جهانی »بی بی ســی« فعالیت داشت و در 
سال 1943با شرایطی ناخوشایند از کار خود 

استعفا کرد.

 روزهای خبرنگاری 
خالق مزرعه حیوانات

 جورج 
اورول

امیل زوال، نویســنده قرن بیستم فرانسه 
2دوره روزنامه نگاری ادبی و سیاسی را در 
کارنامه فعالیت حرفه ای خود دارد. دوران 
جوانی او مصادف بود بــا زندگی پرتاطم 
مردمــان آن روزگار که گرفتــار مبارزات 
سیاســی و اجتماعی احزاب و دسته های 
راســت گرای ســلطنت طلب و چپ گرای 
سوسیالیســت و جمهوریخواهان لیبرال 
بودند. در آن دوران سوسیالیست ها بودند 
که توانســتند با کنــار زدن دو گروه دیگر 
قدرت را به دست بگیرند. در این دوران امیل 
زوال به دلیل حمایــت از جمهوریخواهان 
مورد خشم دو حزب 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 روزنامه نگاری و نوشتن یادداشت ها و 
مقاالت متعدد برای روزنامه ها و رسانه های 
فرانســه آغاز کرد. او یکــی از پرکارترین 
نویسندگان فرانسه اســت که ده ها رمان 
قطور از او منتشــر شــده؛ رمان هایی که 
هــر کــدام ازجملــه شــاهکارها و آثار 
فراموش نشــدنی ادبیات فرانسه محسوب 

می شوند.

 سیاست 
و چیزهای دیگر

 امیل 
زوال

نویسنده، فیلسوف و روزنامه نگار فرانسوی 
برنــده جایزه ادبــی نوبل بــود. او یکی از 
نویســندگان بزرگ در مکتب رئالیســم، 
خالق کتاب مشــهور »بیگانــه« و مقاله 
جریان ساز افســانه سیزیف اســت. او در 
سال 1938 در روزنامه تازه تأسیس جبهه 
خلــق الجزایر، آلژه ریپوبلیکــن )الجزیره 
جمهوریخواه( که پاســکال پیا آن را اداره 
می کرد، به کار پرداخــت. در 1939 کامو 
نشــریه ریواژ )ســاحل ها( را با مشارکت 
ادی زیو و روبلس بنا گذاشت. در سپتامبر 
همان ســال جنگ جهانی دوم آغاز شد و 
روزنامه آلژه ریپوبلیکن که با سانسور دست 
و پنجه نرم می کرد، 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 
1940 بــه حالت تعلیق درآمــد و پس از 
آن کامو کوشــید که با ورود بــه ارتش به 
جنگ برود، ولی به دلیل وضعیت جسمانی 
و گرفتاری اش به بیماری ســل نتوانست 
عضو ارتش شــود. او تمام مقاله های خود 
را به صورت اول شــخص می نوشت که تا 
آن زمان در شیوه گزارشــگری فرانسوی 

متداول نبود.

 از مقاله نویسی 
تا نوبل ادبیات

آلبر کامو

عكس:  رضا نوراله

  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 اهداف تان 
به شما کمک می کند. هلی تاک از زبان 
شخصی با دغدغه ها و تجربیات مشترک 
نقل می شود، شــاید به همین خاطر 
بتوانیم درباره این پادکســت بگوییم: 
چیزی که از دل برآیــد الجرم بر دل 
نشیند. پادکست هلی تاک مهارت هایی 
مثل مدیریت زمــان، اعتمادبه نفس 
و... به شــنوندگان آموزش می دهد تا 
با توسعه فردی و کســب موفقیت در 
مســیر زندگی، میزان رضایت هر فرد 
افزایش پیدا کند. ازجمله ویژگی های 
این پادکست به عنوان یکی از بهترین 
پادکست های فارســی روانشناسی، 
حضــور مهمانان ویــژه و متخصصان 
روانشناسی اســت که به درک بیشتر 

موضوعات و مهارت ها کمک می کنند.

پادکست 



بسته پيشنهادي13

  سریال »دکتر هاوس«
اگر می خواهید در بیمارســتان و در 
لباس پزشکی شرلوک هولمز دیگری 
ببینید، تماشــای مجموعه »دکتر 
هاوس« که می تواند عنوان جذاب ترین 
و بهترین مجموعه تلویزیونی پزشکی 
را بگیرد اصاًل از دســت ندهید. این 
سریال، توســط دیوید شور ساخته و 
از ســال ۲۰۰۴ تا ۲۰1۲ پخش شد. 
نویسنده و کارگردان این سریال اذعان 
کرده اند که شخصیت »دکتر هاوس« 
را با تکیه بر ویژگی های »شــرلوک« 
گرفته انــد. این مجموعه، داســتان 
زندگی پزشکی بداخالق و جامعه گریز 
به نام دکتر گریگوری هاوس است که 
با وجود نبوغ فوق العاده اش 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 می برد 
اما دستان توانمند گریگوری هاوس 
و تیم پزشکی زبردســتش آن فرد را 

درمان می کنند.

سریال

  سینوهه
کتاب »ســینوهه پزشک مخصوص 
فرعون« نوشته »میکا والتاری«، یکی 
از به یادماندنی ترین آثار ادبیات جهان 
محسوب می شــود و علت ماندگاری 
آن به قصه گویی دقیق و جزئی نگرانه 
والتــاری بازمی گردد که شــما را به 
33۰۰سال پیش می برد و درهای دربار 
آخن آتون را به روی شما باز می کند. 
رمان شگفت انگیز و معروف »سینوهه 
پزشــک مخصوص فرعون« یکی از 
بهترین و دقیق ترین آثار مربوط به مصر 
باستان است و شما با خواندن این رمان 
صرفاً داستان زندگی یک پزشک نابغه 
را پیگیری نمی کنیــد بلکه با زندگی 
مردم در آن ایام نیز آشــنا می شوید. 
این کتاب، شما را به سفری خیال انگیز 
می برد که هرگز از یاد نخواهید برد. اگر 
به تاریخ عالقه مند هستید و اگر دلتان 
می خواهد در صفحــات یک ماجرای 
هیجان انگیز برای چند ساعتی خود 
و زندگی تان را به دســت فراموشــی 
بسپارید، »سینوهه« برای شما بهترین 

گزینه است.

کتاب

فیلم

  فیلم دیوانه از قفس پرید
»دیوانــه از قفس پریــد« فیلمی به 
کارگردانی میلوش فورمن و ساخته 
کشور آمریکاست که در سال1۹۷۵ 
پخش شد. فضای این فیلم در وصف 
فضای تیمارستان و شرایط بیماران 
روانــی خالصــه می شــود. در این 
فیلم شــخصی به  نام »مک مورفی« 
به خاطر انجام عملی بســیار ناپسند 
تحت تعقیب قرار می گیرد و سرانجام 
بازداشت می شــود. مورفی برای فرار 
از مخمصه ای که در آن گرفتار شده 
خود را به بیماری می زنــد. او با این 
کار می خواهــد دادگاه او را به دلیل 
عدم سالمت روحی و روانی ببخشد. 
البته که همینطور هم می شود ولی به 
 جای آزادی، او را به مرکز بیماران روانی 
منتقل می کننــد. ماجراهای اصلی 
فیلم هم پس از این انتقال در فضای 
جدیدی شکل می گیرند. اگر مایلید با 
سبک ارائه خدمات بهداشت و درمان 
بیماری های روانی در تاریخ کشوری 
مانند آمریکا بیشتر آشنا شوید، دیدن 

این فیلم انتخاب خوبی خواهد بود.

پنجشنبه

شماره 175
27  مرداد 1401 

به مناسبت روز پزشک با دکتر مسعود مردانی، از پزشکان 
معروف ایام کرونا گپ و گفتی داشته ایم

دکتری رویای 
کودکی ام نبود

در دوران همه گیری کرونا بود که نامش بر ســر زبان ها افتاد و به عنوان عضو 
ستاد مقابله با کرونا، مصاحبه ها، توصیه ها و هشدارهایش مورد توجه رسانه ها و 
عموم مردم قرار گرفت. صحبت از دکتر مسعود مردانی، رئیس مرکز تحقیقات 
بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری 
و فلوشــیپ بیماری های عفونی در بیماران مبتال به نقص ایمنی است؛ پزشک حاذقی که برخالف 
بسیاری از کودکان نه رؤیای پزشک شدن را در سر می پروراند و نه قبل از شرکت در کنکور برنامه و 
تصمیمی برای پزشک شدن داشت اما با اتکا به استعداد و توانایی هایش به باالترین مدارج این رشته 
و این حرفه دست پیدا کرد و با همان دانش و تخصص مثال زدنی، 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 چهره ای شناخته شده محسوب می شود. به مناسبت روز پزشک با این پزشک موفق و محبوب از 

زاویه و دریچه ای متفاوت به گفت وگو نشستیم.

    اصاًل 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 نمی کردم اما چون 
در دبیرستان شــاگرد ممتاز بودم و همه نمره هایم باال بود، 
خانواده ام من را تشویق کردند تا در کنکور شرکت کنم. خب 
در آن سال ها مردم با داشتن مدرک دیپلم هم می توانستند 
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 به کار 
شــوم و پدرم نیز تمایل داشــت که کارمند بانک شوم اما 
در هر صورت کنکور دادم و در حدود ۲۴رشــته 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 کتاب های درسی مدرسه را مطالعه کردم. فقط همان 
درس های 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 کودکی ام باشد.

    در دانشگاه و دوران تحصیالت عالیه چگونه 
دانشجویی بودید؟

در آن ســال ها همزمان با تحصیل، تدریس هم می کردم تا 
هزینه های دانشــگاهی را تأمین کنم و البته درس هایم را 
نیز به خوبی می خواندم. در دانشگاه همیشه تصورم بر این 
بود که از همه عقب تر هســتم و همین فکر باعث می شد 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 تخصص ام را بگیرم. دوره تخصصی من در زمینه 
بیماری های عفونی و گرمسیری بود که موفق شدم رتبه اول 
کشــوری را به خودم اختصاص دهم. بعد از آن نیز به آمریکا 
رفتم و توانستم فلوشیپ بیماری های عفونی بیماران مبتال 
به نقص ایمنی و سرطان را از دانشگاه تگزاس از بیمارستان 

 ام دی آندرسون اخذ کنم.
    این روزها بعضی از پزشکان، پول،  محور اصلی 
فعالیت شان شده و بیمار و مسئولیت پزشکی 
برایشان در اولویت های بعدی قرارگرفته است. 
به نظر شــما چه عاملی یا عواملی باعث شده 
تا این دسته از پزشــکان به این سمت و سوی 

مادی گرایی کشیده شوند؟
ما حدود 1۷۰هزار پزشــک در ایران داریم که از این تعداد 

    توصیه شما به پزشکان جوانی که به تازگی 
فارغ التحصیل شده اند یا جوانانی که تصمیم 

دارند در این راه قدم بگذارند چیست؟
به جوانانی که عالقه مند به رشته پزشکی هستند و همچنین 
دانشجویانی که به تازگی از این رشته فارغ التحصیل شده اند، 
توصیه اکید دارم که وقتی وارد این حرفه شدند باید از همه  چیز 
خود بگذرند و همه تمرکزشان روی کارشان باشد و فقط و فقط 
به پزشکی و رسالتی که برعهده شان گذاشته شده فکر کنند، نه 
هیچ چیز 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 به کار بگیرد. اگر همه پزشکان با این دیدگاه جلو 

بروند قطعاً پزشک موفقی خواهند بود.
    در این سال های طبابت خاطره ای دارید که در 

ذهن تان 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 پدرخانواده ای 
مبتال به کرونا که ریه اش 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 می دانند 
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 بیماری ها 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 آزمایش های دوره ای مختلف اهمیت دارد اما خود مراقبتی از 
همه  چیز مهم تر است و باید جزو اولویت های مردم در زندگی 
روزمره شان باشد. اگر افراد ورزش کنند دیگر چاق نمی شوند و 
وقتی چاقی از بین برود بیماری هایی که ناشی از چاقی است نیز 
کاهش می یابد. بنابراین بهتر است قبل از اینکه دچار بیماری 
و نیازمند درمان شویم به ســمت خودمراقبتی برویم. حتی 
سازمان بهداشت جهانی نیز توصیه های اکیدی در این زمینه 
دارد. اکنون اثبات شده است که استرس عامل اصلی بسیاری از 
بیماری هاست. بنابراین اگر استرس را از زندگی مان 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 بیماری ها دور خواهیم بود. نمی گویم که در زندگی 
هیچ نوع مشــکلی وجود ندارد اما باید به شیوه های مختلف 
این مشکالت را مدیریت کرده و با خود مراقبتی به سمت یک 
زندگی سالم برویم. خودمراقبتی مهم ترین توصیه من به مردم 

و بیماران است.

عده ای از آنها فعال نیستند اما از بین پزشکانی هم که فعالیت 
دارند شاید درصد بســیار کمی از آنها اولویت اول شان پول 
باشــد. برای خودم یا اطرافیانم نیز پیش آمده اســت که با 
این دسته از پزشکان که می گویید مواجه شویم. نمی توان 
منکر این قضیه شد که در کشــور ما تعرفه های پزشکی در 
مقایسه با خیلی از کشورهای دنیا بسیار کمتر است و اغلب 
پزشکان ما با سیلی صورت خودشان را سرخ نگه می دارند اما 
این امر باعث نشده که پزشــکان ما اولویت اصلی خودشان 
یعنی درمان بیماران را با پول معاوضه کنند. ما نمی توانیم 
به لحاظ امکانات و بسیاری از تجهیزات پزشکی با دیگر 
کشورها رقابت کنیم اما در یک مورد در صدر رقابت 
با آنها ایســتاده ایم 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 
می کند؛ به عنوان مثال در همین شیوع 
اپیدمی کرونا ما شاهد بودیم که با وجود 
کمبود تجهیزات و دیگر کاســتی ها 
چطــور کادر پزشــکی از جــان و 
سالمت خودشــان گذشتند تا به 
بیماران کمک کنند. خوشبختانه 
طی این ســال ها با وجود تمام 
توانســتیم  محدودیت هــا 
پاسخگوی خیل عظیم بیماران 
باشیم و این افتخاری برای ما در 

جامعه پزشکی کشور است.
    سخت ترین لحظه در زندگی 

یک پزشک چیست؟
ســخت ترین لحظه برای یک پزشــک 
موقعی است که بیماری داشته باشد که علم 
و توان این را داشته باشــد که برایش کاری انجام 
دهد، اما به دلیل شــرایط خاص و نبود امکانات کاری 
از دستش برای درمان و نجات بیمار برنیاید. همچنین 
ما پزشکان ایرانی در یک بازه زمانی به دلیل تحریم ها و 
بسیاری از مشکالت دیگر نمی توانستیم مقاالت خود را 
در مجله های مطرح دنیا چاپ کنیم و آنها مقاله های ما را 
قبول نمی کردند و این برای ما پزشکان لحظات سختی 
بود که البته با صبــر و بردبــاری و پیگیری های مداوم 

توانستیم این مشکل را برطرف کنیم.

سعیده مرادی

 اگر استرس را از زندگی مان 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 
بیماری ها دور خواهیم بود

مهمان خانه

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 فارغ التحصیل رشته مهندسی کشاورزی از 
دانشگاه تهران و فوق لیسانس مهندسی مکانیک از کانادا و دکتری پزشکی و فوق تخصص جراحی 
قلب از کاناداست. او صاحب اختراعاتی ازجمله قلب مصنوعی، امکان تشخیص پزشکی از راه دور و 
تنظیم و معالجه قلب، تعیین DNA انسان توسط اثر انگشت و 1۴اختراع پزشکی دیگر است. اشتیاق 
توفیق موسیوند به آموختن، او را در ابتدا به دانشگاه تهران و سپس با بورسیه ای 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 هیأت های علمی و تخصصی و سمت استادی رشته های 
جراحی و مهندسی در دانشگاه های اوتاوا و کارلتون را برعهده گرفت. موسیوند با وجود چنین 
سرگذشت و رزومه ای در لیست مفاخر پزشکی ایران قرار می گیرد.

دکتر اسماعیل یزدی؛

پدر دندانپزشکی نوین ایران
دکتر »اسماعیل یزدی« در سال131۰ در شهر قزوین متولد شد. او در سال133۲ با کسب رتبه 

اولی از دانشکده دندانپزشکی فارغ التحصیل 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 ۲رشته جراحی و آسیب شناسی دهان و فک و صورت در مراکز وابسته به 
دانشگاه هاروارد و دانشکده دندانپزشکی تافتس در شهر بوستون به پایان رساند. او در سال133۸ 

به میهن بازگشت و نخستین مطب دندانپزشکی را دایر و همزمان در بیمارستان پارس 
تهران به عنوان مسئول جراحی های دهان و فک و صورت شروع به فعالیت کرد و نخستین 

جراحی های فک را طبق روش روز انجام داد. یزدی سال13۵3 به مرتبه استادی ارتقا یافت و 
به واسطه فعالیت های درخشان دانشگاهی، آموزشی، پژوهشی و اجرایی در سال136۹ به 

دریافت لوح استادی ممتاز مفتخر شد.

پروفسور مجید سمیعی؛

نابغه ای از رشت
پروفسور »مجید سمیعی« سال1316 در 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 رشته های زیست شناسی و پزشکی پرداخت. پروفسور سمیعی 
در سال13۵۰ نخستین دوره آموزشی جراحی میکروسکوپی را آغاز کرد. او در سال13۵6 ریاست 
دپارتمان جراحی مغز و اعصاب در بیمارستان نورداشتات شهر هانوفر آلمان را بر عهده گرفت. پروفسور 
سمیعی در سال136۷ سمت استادی جراحی مغز و اعصاب دانشگاه پزشکی هانوفر را پذیرفت. او در 
سال1۹۷۹ نخستین دوره آموزشی جراحی قاعده جمجمه در جهان را در شهر هانوفر پایه گذاری 
کرد و در سال های 1۹۹۷ تا ۲۰۰1 به سمت ریاست فدراسیون جهانی انجمن های جراحی مغز و 
اعصاب برگزیده شد. پروفسور مجید سمیعی در دهه1۹۹۰ یک مرکز خصوصی بین المللی علوم 
اعصاب را که به اختصار INI نامیده می شود، در مرکز شهر هانوفر آلمان تأسیس کرد.

دکتر علی اصغر خدا دوست؛

برجسته ترین جراح چشم پزشک ایرانی
دکتر علی اصغر خدادوست، پدر چشم پزشکی ایران و استاد چشم پزشکی دانشگاه های آمریکا و 
یکی از چشم پزشکان مطرح در عرصه بین المللی بود. او در سال1333 در آزمون ورودی دانشکده 
پزشکی شیراز شرکت کرد و با رتبه ممتاز در بین داوطلبان پذیرفته شد. در سال13۴1 نیز از طرف 
دولت وقت برای گذراندن دوره تخصصی در ایاالت متحده برگزیده شد. دکتر خدادوست توسط 
شخصیت های شناخته شده جامعه چشم پزشکی آمریکا به عنوان بهترین جراح پیوند قرنیه در دنیا 
معرفی شد. شهرت او عالوه بر مقاالت علمی متعدد و تحقیقات گسترده در زمینه های مختلف و 
کیفیت درمان و تجربه در درمان جراحی، مدیون تحقیقات پایه ای در زمینه ناراحتی های سطح 
 قرنیه است، تا آنجا که در پیوندهای قرنیه روی مکانیسم دفع پیوند به افتخار او 
Khodadoust line  نامگذاری شد. دکتر خدادوست، جراح نابغه ایرانی 1۹اسفند سال13۹6 
به دلیل ایست قلبی در آمریکا دار فانی را وداع گفت.

دکتر سیدعلی ملک حسینی؛

پدر پیوند کبد ایران
دکتر »سیدعلی ملک حسینی«، جراح و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

است. ملک حسینی در سال1361 در آزمون تخصص پزشکی شرکت کرد و در رشته جراحی 
عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز پذیرفته و در سال 136۵ از این رشته فارغ التحصیل شد. او 

سپس برای خدمت در بیمارستان های خط مقدم به جبهه های جنگ ایران و عراق رفت. دکتر 
ملک حسینی در سال136۹ برای گذراندن دوره فلوشیپ پیوند کبد در دانشگاه پیتسبرگ به 
پیتسبرگ در آمریکا رفت و در سال13۸۰ نیز 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 دایره المعارف پزشکی به عنوان پدر پیوند کبد در ایران معرفی شد. دکتر 
ملک حسینی در دومین دوره چهره های ماندگار، به عنوان چهره ماندگار در عرصه پیوند 

اعضای حیاتی و جراحی عروق شناخته شد.

محمدحسین ماندگار؛

پدر پیوند قلب ایران
دکتر »محمدحسین ماندگار« سال1333 در تهران متولد شد. او تحصیالت پزشکی خود را 

بین سال های 13۵1 تا 13۵۷ در دانشگاه تهران گذراند. دکتر ماندگار فوق تخصص جراحی قلب 
و عروق خود را نیز در سال1366 از دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران دریافت کرد. 

ماندگار دوره های پیشرفته جراحی پیوند قلب را در سال1۹۸۸ میالدی در لوزان، در سال1۹۹۰ 
در پاریس، در سال1۹۹1 در لندن و در نهایت در سال1۹۹۲ در وین گذراند و با ماحصل تمامی 

تجربیات خود مؤسسه پیوند قلب و ریه بیمارستان دکتر شریعتی )تهران( را که یک بخش 
کوچک بود راه اندازی کرد که بعدها این مرکز دانشگاهی به یکی از پرکارترین و مشهورترین 
بیمارستان های دانشگاهی تهران در رشته جراحی قلب تبدیل شد. دکتر ماندگار در تابستان 

13۷۲ نخستین پیوند موفقیت آمیز قلب در ایران را به نام خود به ثبت رساند. او هم اکنون 
استاد جراحی قلب دانشگاه تهران است.

تعداد چهره های ماندگاری که افتخاراتی را به نام خود ثبت کرده اند کم نیست؛ چهره هایی که خوش درخشیده اند و نام شان برای نه تنها مردم ایران بلکه جهانیان 
ماندگار شده است. برخی از این چهره ها پزشکانی هستند که با دستاوردهای خود زندگی دوباره ای را برای افراد بسیاری به ارمغان آورده اند. در این مطلب با تعدادی 

از این بزرگان علم پزشکی آشنا می شویم.

آشنایی با شماری از چهره های ماندگار پزشکی ایرانی

پزشکانی به وسعت جهان
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  شاهدخت و قورباغه
انیمیشن »شاهدخت و قورباغه« 
بــه کارگردانــی ران کلمنتس و 
جان ماسکر یکی از انیمیشن های 
خوش ساخت 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 خوراکی هایــی که به واســطه 
شاهدخت و قورباغه بسیار شناخته 
شد گامبو اســت. در بخش هایی 
از انیمیشــن، تیانا و پدرش را در 
حال پخت این غذا می بینیم و گویا 
یک دســتور پخت خانوادگی بین 
آنها وجود دارد کــه این خوراکی 
را خوشــمزه تر از چیزی که واقعاً 
هســت، می کند. ایــن گامبوی 
هوس انگیز به اندازه تیانا در داستان 
نقش کلیدی دارد و رؤیایی اســت 
که باالخره به آن می رسد و موفق 
می شــود گامبوی خانوادگی شان 
که به نوعی میراث پدرش بود را در 
یک رستوران گرم و صمیمی برای 

مشتریان طبخ کند.

انیمیشن

  مری آشپزی می آموزد
»مری آشپزی می آموزد«، 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 خوراکی های 
خوشمزه نوشته شده است را برای 
او می فرســتد. مری خیلی دلش 
می خواهد 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، می دهد، اما 
او مطمئن نیســت که بتواند چیز 
خوبی برای نخستین بار بپزد حتی 
اگر غذای خیلی ساده ای باشد. این 
کتاب داشتن پشتکار و دستپخت 
خوب را به مخاطب توصیه می کند.

کتاب

  بزرگ ترین مزرعه کوچک
مســتند »بزرگ تریــن مزرعــه 
کوچک« در ســال ۲۰1۸ منتشر 
شــده اســت و موضوع اصلی آن 
درباره کشــاورزی است. در دنیای 
مستندسازی معموالً مرسوم نیست 
که سازندگان در فیلم حضور داشته 
باشند، اما بزرگ ترین مزرعه کوچک 
یکی از آثاری اســت که این قاعده 
کلی را زیر پا می گــذارد. در اینجا 
با جان چســتر به عنوان کارگردان 
مستند و همســرش مولی چستر 
آشنا می شویم که تصمیم می گیرند 
مزرعه کوچکی را بخرند و مشغول 
پرورش محصوالت ارگانیک شوند. 
تالش ها، چالش ها و شکست های 
ایــن زوج در بزرگ تریــن مزرعه 
کوچک به عنــوان نمونه کوچکی 
از زندگــی کشــاورزان واقعی به 
تصویر کشیده می شود و در نهایت 
به این موضوع اشــاره می شود که 
با اندکی اســتمرار می توان رابطه 
مسالمت آمیزی با کره زمین داشت.

مستند

پنجشنبه
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ابتدا هسته های خرما را جدا کرده و در مخلوط کن بریزید. سپس آب را به آن اضافه 
کرده و به مدت 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 اندازه های 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  کرده 
و در نهایت در ظرف مورد نظرتان بچینید و سپس ســرو کنید. درصورت تمایل می توانید ترافل های 
 خرمایی را با شکالت بپوشــانید یا آجیل های مختلف خشــک را به این ترافل ها اضافه و طعم دلخواه 

خود را ایجاد کنید.

   خرما: ۲۰ عدد
   آب: یک لیوان

   عسل: یک قاشق غذاخوری
   پودر گردو: یک لیوان

   دارچین: یک قاشق چای خوری
   پودر کاکائو: ۲ قاشق غذاخوری

مواد الزم

طرز تهیه

ترافل خرمایی

ابتدا در ظرفی مناسب، یک قاشق غذاخوری خمیر مایه و یک قاشق غذاخوری شکر بریزید و 
یک چهارم پیمانه آب ولرم را به آن اضافه کرده و یک ربع اجازه دهید تا خمیر مایه فعال شود. در 
ظرفی دیگر، ۲ عدد تخم مرغ و نصف پیمانه شکر، وانیل و نمک را با همزن به خوبی مخلوط کنید و 
سپس کره نرم شده را به آن اضافه کرده و هم بزنید. در ادامه خمیرمایه را به همراه نصف پیمانه شیر به مواد مخلوط شده اضافه 
کنید و هم بزنید. آرد سفید الک شده را به مواد اضافه کرده و آرام آرام هم بزنید تا به خورد مایع برود. خمیر را برای ۵ دقیقه ورز 
دهید. سپس در جایی نسبتاً گرم و به مدت یک ساعت قرار داده تا حجم آن زیاد شود. تخته کار را به مقدار کمی آردپاشی 
کنید و بعد خمیر دونات را به قطر یک سانتی متر پهن کرده و سپس قالب بزنید. اجازه دهید تا نیم ساعت دیگر استراحت 

کنند. بعد از نیم ساعت دونات ها را درون روغن داغ سرخ کنید یا به مدت ۲۰ دقیقه داخل فر با دمای 1۸۰ درجه بپزید.

   آرد سفید: ۴ پیمانه به صورت الک شده
   شکر: نصف پیمانه
   تخم مرغ: ۲ عدد

   شیر ولرم: نصف پیمانه
   کره نرم شده: ۶۰ گرم

   آب ولرم: یک چهارم پیمانه
   خمیر مایه فوری: یک قاشق غذاخوری

   وانیل: نصف قاشق چای خوری
   نمک: یک چهارم قاشق چای خوری

مواد الزم

طرز تهیه

دونات

ابتدا روغن آفتابگردان را داخل قابلمه مناسبی بریزید و تا داغ شدن روغن، آن را حرارت دهید. 
بالفاصله دانه های ذرت را با ادویه و روغن داغ شده درون قابلمه اضافه کنید. وقتی صدای ترکیدن 
نخستین ذرت را شنیدید حرارت شعله را کمتر کنید و تا زمانی که تمام ذرت ها نترکیده اند، در 
قابلمه را برندارید. در این فاصله چندبار قابلمه را به چپ و راست تکان دهید تا ذرت ها یکنواخت حرارت ببینند و همگی 

شکفته شوند. با تمام شدن صدای ترکیدن ذرت ها، شعله را خاموش و ذرت ها را داخل یک کاسه سرو کنید.
نکته: قرار دادن دانه های ذرت در جای مرطوب، باعث می شود ذرت ها حتی در روغن داغ، هم به خوبی 
باز نشده و یا بسوزد. اگرچه پاپ کرن ساده طعم بسیار خوبی دارد ولی ترکیبات و ادویه های بسیار خوش 

طعمی وجود دارند که می توانید با استفاده از آنها، پاپ کرن خود را طعم دار کنید.

   دانه ذرت: یک فنجان
   روغن آفتابگردان: ۵ قاشــق 

غذاخوری
   نمک: یک قاشق چای خوری

مواد الزم

طرز تهیه

پف فیل خانگی

ابتدا باید گندم ها را به مدت ۲4 ساعت در یک ظرف آب خیس کرد و هر چند ساعت 
آب آنها را عوض کنید و آب جدید داخل آنها بریزید. بعد از ۲4 ساعت، گندم ها را 
آبکش کرده و بشویید. سپس آنها را درون قابلمه ریخته و با ۲ پیمانه آب به مدت 4۵ 
تا ۶۰ دقیقه اجازه دهید تا پخته شوند. پس از پخته شدن گندم ها، آنها را مجدداً با آب سرد آبکش کرده و 
آنها  را روی یک پارچه نخی پهن کرده و اجازه دهید تا کاماًل خشک شوند. سپس درون یک قابلمه مقداری 
روغن ریخته و روی حرارت قرار می دهید تا کاماًل داغ شود. گندم ها را کم کم درون روغن ریخته و اجازه 
می دهید پف کنند. به محض پف کردن گندم ها، سریعاً آنها را با کفگیر از ظرف خارج کرده و در صافی 

فلزی بریزید. می توانید بسته به عالقه خود، نمک یا شکر به گندمک ها بیفزایید.

   گندم: یک پیمانه
   روغن سرخ کردنی: به میزان الزم

   نمک یا شکر: به میزان الزم

مواد الزم

طرز تهیه

گندمک شور و شیرین خانگی

ابتدا سیب زمینی ها را پوست گرفته و بشــویید و برش های نازکی از سیب زمینی را با 
پوست کن یا رنده چیپسی درست کنید. برش های سیب زمینی را درون ظرف آب سرد 
حاوی تکه های یخ، به مدت یک ساعت قرار دهید تا نشاسته آنها آزاد شود. در این حین 
فلفل سیاه یا فلفل قرمز شــیرین، نمک و ادویه دلخواه تان را داخل ظرفی اضافه کرده و خوب مخلوط کنید. 
برش های سیب زمینی که در آب بوده را آبکش کرده و با دستمال پارچه ای خشک کنید. در ادامه سیب زمینی ها 
و مخلوط روغنی را که آماده کرده اید به خوبی ترکیب کنید و سپس روی سینی فر که کاغذ روغنی انداخته اید، 
بچینید. سیب زمینی ها را حدود ۳۰ دقیقه در فر از قبل گرم شده با دمای ۲۰۰ درجه بپزید یا حدود 4 دقیقه 

در مایکروویو قرار دهید. به همین سادگی، چیپس خانگی و کم چرب شما آماده است.

   روغن مایع معمولی: ۶ قاشــق 
غذاخوری

   فلفــل ســیاه یا فلفــل قرمز 
آسیاب شــده: یــک قاشــق 

چای خوری
   نمک: یک قاشق چای خوری

مواد الزم

طرز تهیه

چیپس

در ابتدا درون یک شیرجوش یا قابلمه کوچک، نصف لیوان آب، یک بسته پودر ژله 
و ۲ قاشق 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 جوش  آید. بعد شیرجوش را از روی شعله بردارید. مخلوط 
به دست آمده را در یک قالب کوچک با شــکل دلخواه که قباًل کمی با دستمال کاغذی آغشته به روغن 
چرب کرده اید، بریزید یا از قالب های سیلیکونی مخصوص پاستیل با شکل دلخواه، استفاده کنید و مایع 
پاستیل را داخل آن بریزید. قالب را به مدت ۲ساعت در یخچال و یا ۲۰دقیقه در فریزر قرار دهید و سپس 

بیرون آورده و از قالب سیلیکونی جدا کنید و یا با کاتر دلخواه برش بزنید.

   پودر ژله با طعم دلخواه: یک بسته
   آب: نصف لیوان

   پودر ژالتین: ۲ قاشق غذاخوری
   گلوکز مایع: یک قاشق غذاخوری

مواد الزم

طرز تهیه

پاستیل های میوه ای

جای هله هوله هایی که برای بچه ها ضرر دارند، چه چیزهایی می توانیم به آنها بدهیم

بدرودچیپسهاوپفکها
هشدارهای کارشناسان مواد غذایی و حوزه سالمت درباره ناسالم و مضربودن تنقالت 
و خوراکی های موجود در بازار، اغلب باعث نگرانی و اضطراب والدین درباره سالمت 
فرزندانشان می شود که مانند هر بچه دیگری به چیپس و پفک و پاستیل و تنقالت خوشمزه ای از این دست 
عالقه مند هســتند. برای برطرف کردن این نگرانی و البته محروم نشدن بچه ها از تجربه و لذت طعم لذیذ 
چنین خوراکی هایی یک راه حل ساده این است که خودتان در خانه آنها را تهیه کنید. طرز تهیه برخی از این 

خوراکی ها را با هم مرور می کنیم.

سعیده مرادی

مروری بر تاریخچه نمک در ایران و تأثیرگذاری آن 
بر فرهنگ و ادبیات ایرانیان

تاریخ به روایت شوری
نمک این ماده معدنی با ارزش و پر طرفدار که تقریبًا در طبخ هر 
نوع غذایی از آن استفاده می شود و عالوه بر آن به عنوان یکی از 
مواد مورد نیاز و حیاتی برای بدن انسان به لحاظ درمانی و دارویی 
هم دارای ارزش و اهمیت اســت، داستان ها و ماجرای تاریخی 
بســیار جالب و خواندنی دارد. در طول تاریخ چه جنگ هایی 
که بر ســر نمک به راه نیفتاده و چه خون ها 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 جدال هایی وجود داشته. 
در وصف ارزش و اهمیت و جایــگاه نمک بین اقوام و تمدن ها و 
فرهنگ ها همین نکته بس که در بسیاری از جوامع ازجمله کشور 
خودمان ایران چنان دارای اعتبار و قداست است که به آن قسم 
و سوگند می خورند یا وقتی از نمک کسی می خورند خودشان 
را مدیون طرف می دانند و از واژه نمک گیر شــدن اســتفاده 
می کنند. در ادامه بخش هایی از تاریخچه نمک را مرور کرده و 
 به تأثیرگذاری این ماده معدنــی در فرهنگ و ادبیات ایرانیان 

اشاره می کنیم.

نمک در ایران؛ از استقرار آریایی ها تاکنون
در طول قرن ها، نمک کاالیی باارزش در سراسر دنیا به حساب می آمد، تا حدی که تبدیل به یکی از 
کاالهای تجارتی مهم در جهان شد. حتی جنگ های بسیاری نیز برای دستیابی به آن شکل گرفته 
است. در ایران نیز این کاالی با ارزش از اهمیت خاصی برخوردار بوده و هست و شاید از ۶ هزار سال 
قبل از میالد مسیح)ع( مورد استفاده قرار گرفته باشد. در واقع از زمان استقرار آریایی ها، نمک در 
ایران مصرف می شــد. در دوره های بعد نیز در کتب مورخان یونانی مثل هرودوت، به وجود معادن 
نمک در ایران اشاره شده است. پیشینه تجارت نمک در ایران باستان را می توان با کشف اجسادی 
متعلق به مردان نمکی مرتبط دانست. اجساد این ۶ مرد 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 شده اند. کاوشگران قدمت 
آنها را ۲ هزار و ۳۵۰ سال تخمین می زنند؛ یعنی دورانی که سلسله هخامنشیان بر ایران فرمانروایی 
می کردند. البته بررسی های بیشتر که توسط محققان انجام شده، حکایت از این امر دارد که استخراج 
نمک از این معدن در دوره های تاریخی دیگری مانند ساسانیان، سلجوقیان، قاجاریه و پهلوی نیز 

ادامه داشته است.

ضرب المثل هایی با طعم نمک
نمک بین ما ایرانیان همواره جایگاه خاصی داشته و دارد؛ از ارزش غذایی آن گرفته تا ضرب المثل های 
حکیمانه ای با بار نمک! یکی از معروف ترین این ضرب المثل ها، »هرچه بگندد نمکش می زنند وای به 
روزی که بگندد نمک« است. این ضرب المثل اشاره به این مهم دارد که وقتی حالل مشکالت، خود 
تبدیل به مشکل شود. از ضرب المثل های دیگر در وصف نمک می توان از ضرب المثل »نه به آن شوری 
شور نه به این بی نمکی« سخن گفت که از حد اعتدال گذشتن را مطرح می کند. یا ضرب المثل »بشکند 
این دست که نمک ندارد« که در وصف بی توجهی یا پاسخ بدی دیدن در عوض خوبی و دلسوزی کردن 
برای دیگران گفته شده است. همچنین ضرب المثل »آشپز که دو تا شد غذا یا شور می شه یا بی نمک« 
که  از دخالت ناشــیانه و بیجای چند نفر در انجام کاری روایت می کند. »آنقدر شور بود که خان هم 
فهمید« به معنای به ستوه آمدن صبورترین آدم ها بر اثر تکرار اشتباهات کسی، »هولی نمکی سرش 
آمده« به معنای شروع کردن کاری با شتابزدگی و بی سرانجام آن را رها کردن، »حرمت نان و نمک را 
نگه داشتن« که همان معانی »نمک پرورده بودن« یا »نمک گیر شدن« را دارد و ده ها ضرب المثل دیگر 

ازجمله ضرب المثل هایی هستند که به واسطه اهمیت نمک بین مردم خلق شده اند.

نمک و آداب و سنت های رایج
از اهمیت نمک همین بس که تأثیر بسزایی در غذا خوردن و آداب و رسوم مردم از 
گذشته تاکنون داشــته و دارد. به عنوان مثال یکی از آداب رایج که از قدیم به آن 
اهمیت خاصی داده می شود و پیامبر بزرگ اســالم نیز به آن توصیه فراوان کرده 
است خوردن نمک قبل از شروع غذا و بعد از اتمام آن است. با خوردن نمک نه تنها 
دهان ضدعفونی می شــود، بلکه در هضم غذا نیز تأثیر قابل توجهی دارد. از دیگر 
استفاده های نمک نیز می توان به رفع چشم زخم اشــاره کرد. در فرهنگ ایرانی 
چشم زخم تاریخچه ای طوالنی دارد و راه حل های مختلفی هم برای آن درنظر گرفته 
می شود که ریختن نمک در جیب لباس یا استفاده از سنگ نمک یکی از این روش ها 
به حساب می آید. 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 می شود و برای دفع این بال تمهیداتی می اندیشیدند که نمک 
یکی از آنهاست. یکی دیگر از آدابی که اهمیت نمک را بازگو می کند، رسم ریسه 
کلوچه و کیسه نمک است که بیشــتر میان مردم کردزبان رواج دارد. با شروع ماه 
رمضان، زنان کردزبان کلوچه هایی بسیار کوچک و یک شکل می پزند و آنها را به نخ 
می کشند. ریسه کلوچه را به کیسه نمکی که قرار است در خوراک ماه رمضان از آن 

استفاده شود می بندند تا خیر و برکت به اموال شان برسد.

انواع مختلف نمک که باید آنها را بشناسیم

نمک 
خوراکی

نمک خوراکی از سدیم و کلر 
ساخته شده و در آب محلول 
است، از مهم ترین امالحی 
است که در خوراک روزانه 

مورد انسان ها به کار 
می رود.

نمک 
صنعتی

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

از ۹۵ درصد است.

نمک 
دریا

نمک دریا از تبخیر آب دریا ته نشین 
می شود. نمک دریا، نمکی تصفیه نشده  

است و ناخالصی های گوناگون دارد؛ ازجمله 
فلزات سنگین )سرب و آرسنیک( که سرطان زا 

هستند. البته در این مورد بین دانشمندان اختالف 
جدی وجود دارد؛ چرا که دریاچه های مختلف 

و با مواد معدنی متفاوتی در سطح ایران 
وجود دارد و نمی توان نمک همه این 

دریاچه ها را در یک جمله رد یا 
تأیید کرد.

نمک هم مانند بسیاری از خوراکی ها انواع مختلفی دارد که 
آشنایی با آنها خالی از لطف نیست.

نمک 
یددار

از آنجا که کمبود عنصر ید در رژیم 
غذایی انسان موجب بیماری های 

گوناگون مانند گواتر می شود، معموالً به 
نمک خوراکی تصفیه شده، پتاسیم یدات 
نیز اضافه می کنند تا مصرف کنندگان از 
آن بهره مند شوند و مقدار الزم روزانه را 

دریافت کنند. این محصول نمک 
یددار نامیده می شود.



بسته پيشنهادي15توپ خانه

  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، جست وجو 
کند. نویســنده معتقد است اکثر 
انسان ها در دنیای امروز در زندگی 
غرق می شوند و کمتر وقت تحلیل 
و بررســی پســتی و بلندی های 
زندگــی را دارند. اما انســان های 
موفق به محیط پیرامون خود نگاه 
ویژه ای دارند و تالش می کنند که 
از زندگــی جاری دیگــران درس 
بگیرنــد. زندگی افــرادی مانند 
بازیگران ســینما یا ورزشــکاران 
که حرفه ای جذاب دارند در کانون 
توجه عموم است. مسلماً بررسی 
عوامــل موفقیت چنیــن افرادی 
لذتبخــش و تأثیرگذار اســت و 
می تواند بسیار راحت تر ملکه ذهن 
افراد شــود و در زندگی آنها مورد 
اســتفاده قرار گیــرد. این کتاب، 
فوتبال را از منظر جامعه شناسانه 

بررسی می کند.

کتاب

  بهترین دشمن ها
درمورد نبرد کریستیانو رونالدو و 
لیونل مســی صحبت های زیادی 
مطرح شــده اما در ســال های نه 
چندان دور، رقابتی بسیار جذاب تر 
و پرتنش تر در میانــه میدان و نه 
در خط حملــه، در جریــان بوده 
است؛ روی کین و پاتریک ویرا که 
بدون شک از بهترین هافبک های 
دفاعی تاریخ لیگ برتر انگلســتان 
به شمار می آیند در این مستند در 
مورد تقابل های منچستریونایتد و 
آرسنال در انتهای دهه 90تا سال 
2005صحبت می کنند. »بهترین 
دشمن ها« ساخته تیم مک کنزی 
مخاطــب را غــرق در تماشــای 
دوئل ایــن دو بازیکــن در میانه 
میدان می کند. صحبت های رد و 
بدل شــده بین دو بازیکن در کنار 
کری خواندن هــای قدیمی در این 
مستند حسابی بزرگ نمایی شده 
و شــخصیت این دو بازیکن را در 

مستطیل سبز هم نشان می دهد.

مستند

فیلم

  فوتبال شائولین
این فیلم درباره دوســتانی است 
که به ورزش شائولین می پردازند 
امــا تصمیــم می گیرنــد در یک 
تورنمنــت فوتبال شــرکت کنند 
و از توانایی هایشــان کــه بر پایه 
اصول رزمی شــائولین بنا شــده، 
در زمین فوتبال اســتفاده کنند. 
فیلم »فوتبال شائولین« محصول 
هنگ کنگ و چین، یکی از بهترین 
و باکیفیت ترین 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 بامزه تریــن و در عین حال 
ســرگرم کننده ترین آثاری است 
که درباره فوتبال ســاخته شده و 
از شــهرت جهانی نیــز برخوردار 
اســت. اگر می خواهید یک فیلم 
متفاوت ورزشی با موضوع فوتبال 
و ورزش های رزمی را ببینید تماشا 

این فیلم را از دست ندهید.

درباره بیوک جدیکار، گوش چپ به یادماندنی فوتبال ایران

نخستین لژیونر ایرانی
کمتر پیش می آید که در فوتبال مملو از اســتعداد ایران از یک فوتبالیست به عنوان 
بازیکن بدون جانشــین یاد کنند. مرحوم بیوک جدیکار، گوش چپ کم نظیر فوتبال 
ایران که در تیم ملی و باشگاه تاج سابق توپ می زد، یکی از همین بازیکنانی است که 
خیلی ها از او به عنوان بازیکنی بی تکرار یاد می کنند. او یکی از محبوب ترین بازیکنان 

فوتبال ایران در سال های دور بود. بیوک جدیکار در دوران اوجش حضور در فوتبال اروپا 
را هم تجربه کرد. از توانایی و قابلیت های فنی آقا بیوک همین بس که هفته نامه معتبر 
کیهان ورزشی در سال های قبل از پیروزی انقالب، بارها او را به عنوان بهترین گوش چپ 

فوتبال ایران معرفی   کرد.

پنجشنبه

شماره 175
27  مرداد 1401 

 محمد توانایی یکی از بازمانده های قدیمی 
تیم خاطره انگیز هما از ظهور و افول این تیم می گوید

پرویز دهداری 
دیکتاتور نبود

ماجرای ظهور و افول تدریجی تیم هما در فوتبال پرهیاهوی ایران شنیدنی 
است؛ تیمی با ویژگی های منحصر به فرد که پرویز دهداری را روی نیمکتش 
می دید و با فوجی از بازیکنــان جوان در ابتدای دهــه 50فوتبال ایران را 
تحت الشــعاع قرار داد. محمد توانایی، یکی از همان بازیکنان است که از 
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 
تحصیل کرده های فوتبال ایران در بطن فوتبــال ایران حضور ندارد، همــا را یکی از خاص ترین 
تیم های دهه 50می داند 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 می کند.

    طرفداران قدیمی فوتبال در ایران هما را 
یکی از تیم های خاص و بی سر و صدای دهه 
50می دانند اما کمتر کســی داستان سر و 
شکل گرفتن آن را می داند. 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 ریشــه های این تیم صحبت کنیم باید به 
6یا 7سال قبل تر از سال 52 برگردیم. سال 1346بود که با 
زحمات شخص پرویز دهداری تیمی به نام گارد در فوتبال 
ایران شــروع به کار کرد. وقتی تیم شاهین در فوتبال ایران 
جایگاه قابل اعتنایی داشت، چند تیم را به عنوان زیرمجموعه 
خودش پوشــش می داد و یکــی از آن تیم هــا 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 زیرمجموعه های تیم 
گارد بودند. این سیستم دو مزیت ویژه داشت؛ نخست اینکه 
پرویزخان بازیکنان جوان را تربیت می کرد و دوم اینکه دیگر 
نیازی به خرید گران قیمت بازیکــن از تیم های دیگر نبود. 
بنابراین بازیکن وقتی در تیم جا می افتــاد به طور کامل با 

فلسفه تیم هما آشنا بود.
    البته یک روایت دیگر این اســت که تیم 
گارد از تیم های پایه شــاهین تشکیل شد. 

اینطور نیست؟
تیم گارد از بازیکنان جوان تیم هایی که زیرمجموعه شاهین 
بودند تشکیل شد. پرویزخان هم بعد از جدایی از شاهین با 

زیرمجموعه های این باشــگاه کار کرد و نتیجه اش تشکیل 
تیم گارد شد.

    ظاهراً مرحوم دهداری در انتخاب بازیکن 
خیلی وسواس به خرج می داد. 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 می گرفت. من وقتی 19سالم بود از جوانان بانک ملی 
به تیم گارد پیوستم و می دیدم که پرویز دهداری اخالق و 
تحصیل را مالک عمل قرار می داد. تیم گارد که تشکیل شد 
بیشتر بچه ها دانش آموز 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 دانش آموز 

بودند و برخی از آنها تا مقطع دکتری ادامه تحصیل دادند.
    گفته می شــود پرویز دهداری به خاطر 
میدان دادن به بازیکنانی که بیش از حد جوان 
بودند مورد انتقاد هم قرار می گرفت. او برای 

انتقادهایی از این دست چه جوابی داشت؟
پرویز دهداری ایده آل هایش همــان چیزهایی بود که در 
مکتب شاهین رعایت می شــد. او خیلی به نظم و انضباط 
اهمیت می داد و برخالف آنچه گفته می شد دیکتاتور نبود. 
در تیم گارد همه بازیکنان باید زود می خوابیدند و به تغذیه 
اهمیت می دادند. آن موقع تیم های بــزرگ پایتخت مثل 

تاج و پرسپولیس هفته ای 3جلســه تمرین می کردند، اما 
پرویزخان برای ما هفته ای 5جلســه تمرین می گذاشت و 
جمعه ها باید به اتفاق هم به کوه های اطراف تهران می رفتیم 
که نوعی تمرین همبســتگی بود. وقتی کوه 
می رفتیــم از بین 22بازیکن دســت کم 
15نفر تا انتهای دربند همراه هم بودیم 
و چند نفری با هم شام می خوردیم 
و چنــد نفر دیگــر بــه خانه های 
هــم می رفتنــد و می خوابیدند. 
همبستگی و اتحادی که بیرون 
زمین داشــتیم در داخل زمین 
خودش را نشــان می داد. االن 
بعد از 50سال تیم های اروپایی 
این مسائل را رعایت می کنند 
و مربیانی از جنس فرگوسن 
ســاعت خواب و نوع تغذیه 
بازیکنانش را چک می کنند. 
ما در تیم گارد این مســائل 
را تمریــن می کردیم؛ 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 ســتاره های 
فوتبال ایران بدل شــدند 
از تیم های  پیشنهادهایی 
متمول داشتند اما به مکتب 
هما وفــادار ماندند. یادتان 
است که کدام بازیکنان از 
چه تیم هایی پیشنهاد 

داشتند؟
ســال 1356که تیم شهباز 
تشــکیل شــد خیلــی از 
ســتاره های فوتبــال ایران 
ازجملــه ناصر حجــازی به 
این تیــم پیوســتند. همان 
موقــع چنــد بازیکــن ما از 
شهباز پیشــنهاد داشتند اما 
هیچ کدام نرفتنــد و با همان 
ســالی 50هزار تومان در هما 
ماندند. آن موقع تیم شــهباز 
برای یک فصل 200هزارتومان 
پرداخــت می کــرد. ســهام 
میرفخرایی یکــی از بازیکنان 
ما بود که از شــهباز پیشنهاد 
داشــت. ما در ســال های 
بعد از پیروزی انقالب 
هــم بازیکنــی مثل 
حمید علیدوستی را 
داشتیم که بدون بازی 
در تیم های اســتقالل 

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 تمام عیار بود. در تمام مسافرت ها 
حتی وقتی مربی تیم ملی شد با یک ساک کوچک می رفت و 
با همان ساک کوچک برمی گشت. وقتی در محافل عمومی 
نهایت ادب را رعایت می کرد، بازیکن جوان هم می دید و یاد 
می گرفت. این قصه در مورد وفاداری به باشگاه وجود داشت.

    بعد از گذشــت دهه های طوالنی هنوز از 
هما به عنوان تیمی متحد که به نوشته معدود 
رسانه های مکتوب سال های قبل از انقالب، 
فوتبال را به سبک بسکتبال بازی می کرد یاد 
می کنند. این شیوه بازی مبتنی بر کارگروهی 

بود؟
همینطور اســت. ما خیلی تمرین می کردیم و به این درک 
رسیده بودیم که فوتبال یعنی تکرار و تکرار و تکرار. گاهی 
اوقات آن قدر تمرینات ســاده را تکرار می کردیم که ملکه 
ذهنمان می شد. سال های 1354و 55اوج فوتبال بسکتبالی 

بود که هما بازی می کرد.
    از بین جوانانی که در تیــم گارد با پرویز 
دهداری کار کردند و بعدها به هما پیوستند 
چند نفر به فوتبالیســت های بزرگ تبدیل 

شدند؟
پرویز دهداری در تیم هــای گارد و هما به جوان ها زندگی 
کردن را می آموخت و در کنارش مربی فوتبال هم بود. همین 
جوان ها 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 حســرت های 
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 7-6ســاله مان را گرفتیم. وقتــی قهرمان جام 
باشگاه های تهران شــدیم به لیگ تخت جمشید راه پیدا 
کردیم و در دومین دوره این مســابقات سوم شدیم و سال 
1354نایب قهرمانی جام تخت جمشــید را کسب کردیم. 
زحمات پرویزخان داشــت نتیجه می داد 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 عده ای به باشگاه آمدند و ما 
را بیرون کردند و تیم را به دســته ســوم بردند، اما با رفتن 
این افراد یک بار دیگر به هما برگشــتیم و با مربیگری نعیم 
صفری قهرمان تهران شدیم. تیم خوبی داشتیم تا اینکه در 
دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و براساس طرح 
تمرکززدایی فوتبال از پایتخت، هما را به کرمانشاه منتقل 

کردند و سال 1388دیگر اثری از هما باقی نماند.

مهرداد رسولی

پرویز دهداری 
در تیم های گارد 

و هما به جوان ها 
زندگی کردن 

را می آموخت و 
در کنارش مربی 
فوتبال هم بود. 

همین جوان ها بعدها 
به بازیکنان بزرگی 

بدل شدند تا جایی که 
حشمت مهاجرانی 7نفر 

از آنها را به اردوی تیم 
ملی دعوت کرد
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 بیوک جدیکار فوتبال را از سال 1323و در تیم تهرانجوان 
زیرنظر مرحوم فکری شروع کرد و در سال 1324در 

مسابقات قهرمانی باشگاه های تهران به عنوان بهترین گلزن 
این تیم بود. درخشش در تیم تهرانجوان درهای باشگاه 
استقالل را به روی او باز کرد و در سال 1328به آبی های 
پایتخت پیوست. 2سال بعد یعنی در سال 1330مرحوم 
دانایی فرد، 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 نظرسنجی هایی که درباره انتخاب بهترین تیم قرن 

فوتبال ایران انجام می شود، انتخاب نخست کارشناسان برای 
جناح چپ است.

یک بار برای همیشه

دروازه بانی که مهاجم شد
بیوک جدیکار بخش زیادی از موفقیتش در فوتبال را مدیون علی 

دانایی فرد، 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 سال ها بود فوتبالش را شروع کرد. آقا بیوک به واسطه 
فیزیک بدنی مناسبی که داشت ابتدا در پست دروازه بان بازی می کرد اما 

به واسطه سرعت و مهارتش در ارسال و شوتزنی، به توصیه علی دانایی فرد، 
به خط حمله منتقل شد و به عنوان مهاجم تولد دوباره را تجربه کرد.

بیوک جدیکار در 17سالگی به تیم ملی ایران دعوت شد 
و 15سال برای این تیم بازی کرد اما در یکی از آخرین 
مصاحبه هایی که با خبرگزاری های داخلی انجام داد از 
حسرتش بایت نداشتن فیلم بازی هایش 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 
چیت سازی مشغول به کار شده بود. او بعدها بابت پیوستن 
به تیم ویکتوریا کلوپ آلمان 1500مارک دریافت کرد و آن 
موقع بود که به عنوان یکی از بهترین فوتبالیست های ایرانی 
زندگی متوسطی تشکیل داد.

جواب کوبنده
در مورد ضربات پای چپ بیوک جدیکار نقل قول های فراوانی 
وجود دارد و برخی از فوتبالیست های قدیمی توان ایستادن در 
برابر شوت های این بازیکن را نداشتند. نقل است که لئو یاشین، 
دروازه بان افسانه ای شوروی یا تیم زسکا به تهران آمده بود و گفته 
بود کسی نمی تواند 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 دروازه بان جهان در آن سال ها مبهوت مانده بود. بعد از این 
بازی یاشین برای ادای احترام به جدیکار پیراهنش را با او عوض کرد. 
سال ها طول کشید تا اکبر افتخاری، یکی دیگر از چپ پاهای به یادمادنی 
فوتبال ایران دروازه یاشین را باز کند.

 یکی از بهترین چپ پاهای فوتبال ایران 143گل در رده باشگاهی و ملی به ثمر رساند و به گواه مربیان 
قدیمی فوتبال و معدود بازمانده های نسل نخست فوتبالیست های ایرانی بهترین گوش چپ تاریخ ایران 
بود اما نسل جدید آشنایی چندانی با او ندارد. این موضوع بی دلیل هم نیست چرا که فیلم بازی های به 
یادماندنی او در جناح چپ تیم های تاج سابق و تیم ملی به ندرت یافت می شود و نسل جدید نمی تواند راز 
شوت های قدرتمند او و گل هایی که به طور ناگهانی وارد دروازه رقبا می کرد پی ببرد. آقا بیوک در آذرماه 
سال 1392و در 84سالگی با دنیای فانی وداع کرد اما حدود یک دهه بعد از فوتش هنوز به عنوان یکی از 
بهترین گوش چپ های فوتبال ایران از او نام می برند.

وداع با نابغه

بوندس لیگا به جای کالچو
جدیکار در ســال 1336مورد توجه آلمانی ها قرار گرفت و با تیم ویکتوریای برلین که در آن 
زمان از بهترین تیم های آلمان بود، قراردادی 2ساله بست اما پس از 9 ماه به خاطر تشکیل تیم 
ملی فوتبال ایران و حضور در بازی های آسیایی 1958دوباره به میهن بازگشت و پیراهن تیم 
ملی را با پول و شهرت فوتبال آلمان تاخت نزد. از سال 1328تا 1343در خط حمله تیم های 
استقالل و تیم ملی ایران بازی کرد اما تعداد گل هایی که در این سال ها به ثمر رساند به طور 
دقیق مشخص نیست. نخستین بازی رســمی او با تیم ملی در سال 1328در برابر تیم ملی 
افغانستان بود. در سال 1325ایتالیایی ها خواستار او بودند و باشگاه های رم، الزیو و تورینو به 
وی پیشنهاد عقد قرارداد دادند که در نهایت جدیکار برای عقد قرارداد با تیم تورینو عازم ایتالیا 
شد اما به خاطر عدم ارسال موافقتنامه توسط سازمان تربیت بدنی وقت و سفر تیم ملی فوتبال 

به شوروی این انتقال به سرانجام نرسید.

بدون دستمزد



گل خانه 16 بسته پیشنهادی

  ماجراجویی با پای پیاده
از  جــدا  فیلم هــا  از  بعضــی 
حتــی  و  خوش ســاخت بودن 
خوش نام بودن، به طــرز عجیبی 
به دل می نشــیند؛ یعنی حســی 
در فیلم نهفته اســت که از همان 
لحظه اول که شروع می شود، محو 
تماشای آن می شــویم. حتماً نیاز 
نیست پشــت دوربین کارگردان 
مطرح یــا بازیگــران خوش نامی 
حضور داشــته باشــند بلکه تنها 
نیاز اســت که همه  چیز درست و 
سرجای خودش قرار داشته باشد. 
کمدی- درام »ماجراجویی با پای 
پیاده« یکی از این فیلم های جذاب 
و هیجانی ا ست که با تماشای آن 
به بوته زارهای انبوه نیوزیلند سفر 
می کنید. 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، 
اتفاق هــای هیجان انگیــزی رخ 
می دهد و در تمام صحنه های آن 

این صحنه ها تکرار می شوند.

فیلم 

  خانه موزه نیما
دزاشــیب یکی از محالت قدیمی 
تهران است که شــاهد رفت وآمد 
افراد مهــم و هنری بوده اســت؛ 
محله ای بــا بافت ســنتی و کهن 
که گذرگاه رســیدن بــه نیاوران 
و فرمانیــه اســت و در زمان های 
دور به دلیل اجتماع کشــاورزان و 
دامداران اهمیت زیادی داشــته 
اســت. یکی از این افراد نام آشــنا 
نیما اسفندیاری اســت که شاید 
همه ما محل زندگی او را در یوش 
مازندران شنیده باشیم، درحالی که 
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 
هم اکنون قبر نیما به همراه خواهر 
و یکی از یارانش در حیاط این خانه، 
طبق وصیت خــود او آرام گرفته و 
پس از ثبت ملی به عنوان موزه نیما 
در اختیار عموم بــرای بازدید قرار 

گرفته است.

تهرانگردی 

آبگرم های معدنی شمال کشور همیشه طرفداران زیادی دارد

آب تنی کنار صدای پرنده ها
آب چشمه ها و رودهایی که از دامنه کوه سرازیر می شود و در دل جنگل ها در جریان است معموالً دمای پایینی دارد و غالبا خنک هستند. این چشمه ها معموالً 
به دلیل آب شدن برف ها در هوای گرم جاری می شوند و دلیل خنکی بیشتر آنها همین موضوع است. معموالً آب  این چشمه ها حتی وسط یک ظهر داغ تابستانی 
هم سرد است و خیلی نمی توان در این آب طاقت آورد و شنا کرد. حال تصور کنید یکی از همین چشمه ها به جای آب خنک و سرد، آب گرم و گاهی داغ داشته 
باشد! لذت شنا و آب تنی طوالنی مدت در پایین دست کوه، همراه با نسیم خنکی که از آن می وزد، لذتی غیرقابل وصف دارد که باید تجربه کنید تا حظ کامل را  

از آن ببرید. در ادامه سری زده ایم به چند مورد از این آبگرم ها که عالوه بر لذت آب تنی، می توان از خاصیت درمانی آنها هم استفاده کرد.
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اگر به دنبال آبگرمی هستید که تا تهران فاصله نسبتاً کمی داشته باشد و در تعطیالت آخر هفته به راحتی در دسترس باشد، 
آبگرم آب اسک می تواند یکی از گزینه های خوب و مناسب باشد. چشمه آبگرم آب اسک که در بخش الریجان شهرستان آمل در 

استان مازندران قرار دارد، دارای خواص درمانی بسیاری است و عالوه بر آن یک جاذبه طبیعی هم محسوب می شود. این چشمه 
آبگرم از جاذبه های مهم روستای زیبا و دیدنی آب اسک به شمار می رود که در اطراف این چشمه قشرهای آهکی زیبایی تشکیل شده 

که به مرور زمان تبدیل به سنگ های مرمرشده است. استفاده از آب این چشمه برای درمان امراض زیادی مانند اگزما و زخم های کهنه 
توصیه شده است که عالوه بر آبگرم، امالح معدنی دیگری نیز در آب اسک وجود دارد که برای رفع بیماری های گوارشی استفاده می شود. البته جالب است بدانید 

که در باالی همین روستا نیز چشمه آبفرنگی یا آب آهن قرار دارد که برای درمان بیماری هایی مثل کم خونی و کبدی استفاده می شود و طرفداران زیادی هم 
دارد. به طور کلی روستای آب اسک با 9چشمه آب معدنی ظرفیت این را دارد که به یکی از قطب های گردشگری سالمت در ایران تبدیل شود. چشمه های 

معدنی آب اسک با دارابودن مواد معدنی چون بی کربنات ها، گوگرد، کلرور و هیدروژن سولفوره یکی از منابع بسیار غنی و باارزش برای قابلیت های درمانی 
در این منطقه محسوب می شود که البته آنچنان که باید تا به حال به این منطقه توجه و بهینه سازی نشده است.

در استان مازندران به قدری جاذبه طبیعی و تاریخی وجود دارد که باید سال ها زمان صرف کرد تا معروف ترین های آن را 
تماشا کرد و با یک سفر نمی شود همه را دید. یکی از این منابع باارزش طبیعی که در این استان وجود دارد، چشمه آبگرم 

و معدنی شلف است که البته در چند سال گذشته بسیار در بین اهالی منطقه و گردشگران طرفدار پیدا کرده و شناخته شده 
است. آب معدنی شلف در منطقه گردشگری سه هزار تنکابن و در نزدیکی چشمه آبگرم سه هزار قرار دارد. آب معدنی شلف از 

آب های معدنی بسیار گوارا و شفابخش برای هضم غذا و ناراحتی های کبدی و تنظیم دستگاه گوارشی است. در سال های گذشته 
آزمایش های زیادی در معتبرترین آزمایشگاه های داخلی و خارجی روی آب این چشمه صورت گرفته که مؤثر بودن امالح آن برای درمان برخی بیماری های 

گوارشی ثابت شده است. به روایت برخی از گردشگران، طعم آب این چشمه شبیه لیموناد است و دارای امالح معدنی گوناگونی است. متأسفانه به دلیل 
هموارنبودن مسیر دسترسی به آبگرم شلف، آنچنان که باید شناخته نشده است و تنها دوستدارانی که سختی راه و پیاده روی این مسیر ناهموار را به 

جان می خرند، می توانند از مزایای آن بهره مند شوند. نمونه این آب معدنی که شباهت های زیادی با کیفیت و خاصیت این آب معدنی دارد، با نام 
آب معدنی ویشی در کشور فرانسه است که به عنوان یک نوشیدنی طبیعی و شفابخش در هتل ها و سوپرمارکت ها به فروش می رسد.

آب اسک 

شلف 

چشمه آبگرم فلکده، یکی دیگر از آبگرم های تماشایی استان مازندران به شمار می رود که طبیعت چشم نواز منطقه، زیبایی 
آبگرم را دوچندان کرده است. این آبگرم، در کنار زیبایی خیره کننده خود، اسرارآمیز نیز به نظر می رسد؛  چرا که در کنار رودخانه 
لیره سر و همجوار با یک چشمه آبسرد قرار دارد و جنگل های انبوه و کوه هایی پوشیده از درخت این منطقه را فرا گرفته است. در 
بیشتر چشمه های آبگرم، وجود گوگرد سبب بوی زننده و نامطبوع می شود اما آبگرم فلکده اینگونه نیست؛ آب چشمه آبگرم فلکده، 
دمای متوسط دارد و ویژگی اصلی آن  نداشتن گوگرد است؛ عدم وجود گوگرد سبب شده است تا بتوان بدون هیچ گونه مشکلی در 

آن شنا کرد و برخی برای نوشیدن نیز از آب این چشمه استفاده می کنند. روستای فلکده، یکی از روستاهای تنکابن محسوب می شود که در دل جنگل های 
دوهزار واقع شده. هرچند شهرت این روستا از چشمه آبگرم آن است اما آب وهوای خنک روستا در فصل های گرم نیز آن را به مقصد ییالقی مناسبی برای 
گردشگران تبدیل کرده که به همین دلیل گردشگران و طبیعت گردان زیادی به روستای فلکده و آبگرم آن سفر می کنند. سفر به تنکابن در تمام چهار 
فصل سال، لذت های خاص خودش را دارد، اما در فصل بهار و تابستان، آب وهوای روستای فلکده، خنک و دلنشین تر است و قدم زدن در دل جنگل و 
صخره ها بسیار لذتبخش است. هرچند که در این روزها از سال، جنگل در سرسبزترین وضعیت خود قرار دارد که بسیار تماشایی و خیره کننده است.

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 
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 جنگل های انبوه، سری هم به این چشمه شفابخش و معدنی بزنید؛ چشمه ای که در دل جنگل های 
هیرکانی نکا در حال خودنمایی است، سرشار از امالح معدنی با خاصیت درمانی و شفابخش برای بسیاری از بیماری های کلیوی، کبدی و گوارشی 

است که همین امر سبب شهرت آن به عنوان یکی از جاذبه های گردشگری شناخته شده این منطقه است. بومیان ساکن روستاهای اطراف چشمه، عالوه بر مصارف درمانی، 
آب چشمه قرمرض را برای رسوب زدایی سماور، کتری و شست وشوهای جانبی نیز استفاده می کنند. در کنار چشمه آب معدنی قرمرض امکانات رفاهی فراوانی مثل سرویس 
بهداشتی، آالچیق، نمازخانه و کافه رستوران بنا شده تا گردشگران بتوانند حداکثر استفاده را از محیط این منطقه ببرند. در سال های گذشته استقبال بی نظیر گردشگران 
از این چشمه موجب تدوین طرح گردشگری پارک جنگلی و چشمه آب معدنی قرمرض شده که طی آن پارک جنگلی اطراف چشمه قرمرض به مساحت 30هکتار با 

مشارکت منابع طبیعی و اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، به عنوان منطقه نمونه گردشگری به تصویب رسیده است.

فلكده 

قرمرض 

 آب تنی 
در طبیعت

یکی از لذت ها و تفریحاتی که به آسانی 
از کنار آن نمی توان گذشــت شــنا در 
رودخانه ها و برکه های طبیعی است. کمتر 
کسی وجود دارد که این لذت زائدالوصف 
را نچشیده باشد یا حداقل از تماشای آن 
لذت کافی نبرده باشد. حقیقتًا 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 می برد بسیار مشکل است. ناخودآگاه 
خواهید دید که تا زانو در آب فرو رفته و 
سرگرم در کردن خستگی و کالفگی های 
روزمره است. اما هرگز نباید به روی خوش 
این سکه نگاه کرد و از خطرات و مشکالت 
احتمالی آن غافل شد. کم نشنیده ایم که 
همین رودها، چشمه ها و برکه هایی که 
برای آرامش ما وجود دارند، هیوالهای 
خشمگینی شده اند که جان عزیزان مان 
را به خطر انداخته اند. در ادامه به برخی 
از موارد که باید قبل از شنا و آب تنی در 
طبیعت به آنها توجه کرد اشاره می کنیم.

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

هستید دیدن این ستون را از دست ندهید.

دانستنی های 
سفر

اولین موردی که ممکن است باعث خطر 
در زمان شــنا و آب تنی شود، حجم آب و 
شدت ورودی و خروجی آن است. البته به 
این نکته توجه کنید که شاید این شدت 
برای افراد بزرگسال خیلی مشکل آفرین 
نباشد و این کودکان هستند که بیشتر در 

معرض چنین خطراتی قرار دارند.

حجم آب

با یک نــگاه قطعاً نمی توان بــه عمق آب و 
میزان گودی آن پــی برد. اگر برکه کوچک 
است و آب نسبتاً ساکنی دارد با یک چوب 
ساده می توان مقدار عمق آن را تخمین زد. 
اما اگر شدت آن و همچنین گل آلود بودن، 
امکان تشخیص دستی را از ما گرفته، ریسک 

نکنید و وارد آب نشده تا مطمئن شوید.

عمق برکه

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

آب، در خاک فرو نمی روید.

خاک اطراف

این موضوع برای تمام ســفرهایی که به 
طبیعت ختم می شود صادق است. برای 
شــنا و آب تنی در مکان های طبیعی هم 
هرگز این ریسک را نکنید و به تنهایی وارد 
آب نشوید. اتفاق های ناگهانی فراوانی در 
زمان شنا و آب تنی ممکن است رخ دهد 
که اگر همراه نداشته باشید ممکن است به 

قیمت جان تان ختم شود.

تنهایی ممنوع

شــاید همه مواردی که گفته شد در نگاه 
اول بدون مشــکل به نظر بیاید و شرایط 
برای یک آب تنی حســابی فراهم باشد، 
اما کم نیستند برکه ها و چشمه هایی که 
جانداران سمی در آنها زیست می کنند و 
درصورت ورود به آب ممکن است با خطر 
گزیدگی روبه رو شوید. پس حتماً از وجود 

چنین جاندارانی در آب مطمئن شوید.

جانداران آبی

همیشه در مواجهه با مکان های طبیعی که 
شناخت کافی از آن ندارید از افراد بومی و 
محلی کمک بگیرید. این افراد به راحتی و 
با کمترین زحمت می توانند تمام اطالعات 

مورد نیاز را در اختیار شما قرار بدهند.

پرس و جو از محلی ها

  منابع انسانی و گردشگری
در صنعــت گردشــگری که هر 
روز زوایای پنهانــی از آن نمایان 
می شود و دریچه تازه ای به سمت 
این دنیای جدید باز می شود، این 
منابع انســانی هســتند که نقش 
اصلی آن را ایفــا می کنند و باعث 
کشف برخی حقایق یا خلق ایده ها 
می شــوند. البته در این صنعت به 
انسان هایی که فعالیت دارند نباید 
به چشــم منابع نگاه کرد و باید به 
آنها ســرمایه های انســانی گفت؛ 
چرا که هر کدام از این انســان ها 
به تنهایی می توانند 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.

درباره این چشمه و رودکتاب

زیبایی های منطقه

اقامت در بلیران

وقتی اســم طبیعت و جنگل های سرســبز به میان 
می آیــد، بی اختیار تصویر اســتان های شــمالی و 
جنگل های انبوه آن در ذهن تداعی می شود. هرچند 
که در همه جای این کشــور پهناور جنــگل و رود 
و چشــمه به وفور یافت می شــود اما این تصویر که 
سرسبزی استان های شــمالی را در ذهن ها تداعی 
می کند کاماًل درســت است. چشــمه آبگرم بلیران 
در روســتایی به همین نام و در نزدیکــی آمل قرار 
دارد. این روســتای کم جمعیت و نسبتاً بکر، سابقه 
تاریخی بســیار زیادی دارد و باستان شناسان عمر 
آن را نزدیک به 30هزار سال تخمین زده اند که گویا 
یکی از سکونتگاه های انســان های اولیه بوده است. 
عالوه بر سابقه تاریخی و پیشینه ای که برای روستای 
بلیران متصور شده اند، از نظر گردشگری و جاذبه های 
طبیعی هم این منطقه دارای ویژگی ها و قابلیت های 
زیادی است. در اطراف روستا، پوشش گیاهی کم نظیر 
و همچنین جنگل های انبوه هیرکانی، جلوه منحصر 
به فردی به منطقــه داده که تماشــای آن برای هر 
گردشگر و بیننده ای غنیمت محسوب می شود. اما 
ویژگی برجسته ای که این روستا را از سایر روستاها 
و مکان های اطراف آن متمایز می کند، وجود چشمه 
آبگرم و معدنی بلیران اســت که از دل این جنگل ها 

در جریان بوده و در همه روزهای سال  جاری است.

طبیعت این منطقه سراسر زیبایی است. به هر سمتی 
که نگاه کنید، جنگل، کوه و رود را مشــاهد می کنید 
و درهرحال و هوایی که باشــید می توانید گوشه ای 
دنج را انتخــاب کنید و از زیبایی هــا و جذابیت های 
منطقه نهایت لذت را ببرید. در اطراف روستای بلیران 
دیدنی های زیادی وجود دارد که اگر فرصت کافی دارید 
به راحتی می توانید به هر کدام از اینها هم سری بزنید 
و از دیدن آنها هم نهایــت لذت را ببرید. نزدیک ترین 
جاذبه ها به بلیران روستاهای ولیک و عالی کال هستند 
که عالوه بر فاصله کم با این روســتا، جزو مکان های 
جذاب و دیدنی در این منطقه محســوب می شوند. 
در اطراف شــهر آمل به وفور می توان مکان های بکر 
و دیدنی پیدا کرد که برای تماشــا و لذت بردن از هر 
کدام باید ســاعت ها و روزها وقت صرف کرد تا بتوان 
از تمام زوایــای آن نهایت بهره را بــرد. یکی دیگر از 
مکان های بســیار بکر و جذاب که با شهر آمل فاصله 
چندانی ندارد، پارک جنگلی میرزا کوچک خان است 
که انصافاً باید این پارک بسیار بزرگ و سرسبز را یکی از 
سرمایه های مهم و با ارزش برای منطقه درنظر گرفت. 
پارک جنگلی میرزاکوچک خان به لحاظ وســعت و 
بزرگی هم حرف های بســیاری برای گفتن دارد که 
همین باعث شــده تا در فصل ها و روزهای گرم سال 

پذیرای عده بسیاری از گردشگران باشد.

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 می رسند و این 
منطقه بکر و زیبا را مشــاهده می کنند تازه یادشــان می افتد که کاش وسیله و 
تجهیزات کافی با خود همراه داشتند و شب را در دامان طبیعت سپری می کردند. 
جنگل های اطراف آبگرم بلیران کاماًل برای برپاکردن بساط اتراق و اقامت مناسب 
است و افراد زیادی را خواهید دید که کامالً مجهز، حتی چندین شب در این منطقه 
اتراق کردند و از سکوت و آرامش آن نهایت بهره را می برند. اما اگر همچنان اصرار 
دارید که برای اقامت باید سقفی از جنس گچ و سیمان باالی سرتان وجود داشته 
باشد، می توانید از چندین اقامتگاه بومگردی که در این منطقه و روستاي بلیران 

وجود دارد، استفاده کرده و آنها را از قبل به تعداد شب های اقامت تان رزرو کنید.

ویژگی های خاص بلیران
سرچشــمه این رودخانه که گرمــارود یا گرمرو نام دارد، از رشــته 
کوه های البرز جریان پیدا کرده و نزدیک به 50کیلومتر مسیر طی 
می کند تا در نهایت به دریا برسد. در پیچ و تاب این رود، حوضچه های 
زیادی شــکل گرفته که هر کدام از جذابیت های خاصی برخوردار 
است. اما حوضچه هایی که در دل این جنگل ها و این روستا تشکیل 
شده فضایی متفاوت و خاص به خود گرفته است. روستای بلیران در 
جاده ای فرعی قرار دارد و همین باعث شده تا کمی بکرتر بماند و تنها 
گردشگرانی که نام آن را شنیده یا از قبل می شناسند در این منطقه 
تردد کنند. در مسیر این رودخانه، چشمه های معدنی فراوانی وجود 
دارد که همه وارد این رودخانه می شوند اما معروف ترین چشمه های 
معدنی که در اطراف گرمارود وجود دارد گرو و الله زار هســتند که 
دقیقاً روبه روی هم شــکل گرفته اند. آب این چشمه ها گرم هستند، 
با این تفاوت که گرو داغ تر و الله زار ولرم است و کمی جلوتر که این 
دو باهم ترکیب می شوند، دمایی کاماًل مطبوع و متناسب با آب تنی 
را تشکیل می دهند. با اینکه این دو چشمه روبه روی هم قرار داشته و 
تقریباً منشأ مشترکی دارند، اما آب چشمه گرو به رنگ سفید تمایل 
دارد و چشمه الله زار فیروزه ای اســت. این تفاوت رنگ به دلیل 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 آب ها شنا می کنند.

پنجشنبه

شماره 175
27  مرداد 1401 

به تماشای زیبایی های رود و چشمه آبگرم بلیران در 
نزدیکی های آمل نشسته ایم

آب تنی در سکونتگاه 
انسان های اولیه

یکی از لذت هایی که در فصل تابستان به راحتی نمی توان از کنارش گذشت، آب تنی 
در آب های 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 رودخانه ها قابلیت شنا و آب تنی ندارند بلکه موقعیت، حجم و سرعت آب 
تعیین کننده است که این امکان فراهم است یا خیر. اگر خوش شانس باشید و مکانی 
را که برای پیک نیک انتخاب کرده باشید، حوضچه ها یا آبگیرهایی در مسیر رودخانه 
تشکیل شده باشد، بهترین انتخاب برای تنی به آب زدن وسط ظهر یک روز تابستانی خواهد بود. این حوضچه ها 
یا آبگیرها گاهی آنقدر بزرگند که ورودی و خروجی آب، تالطم زیادی ایجاد نمی کند و همین باعث می شود تا 
شفاف و زالل باشند. البته این خوش شانسی زماني به اوج خود می رسد که همین حوضچه های 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، ساعت ها 
درون آن شنا کنید و حسابی خوش بگذرانید. کم نیستند این چشمه های معدنی و آبگرم در کشور که در گوشه 
و کنار هر دیاری جا خوش کرده اند و هر کدام به شکلی، طبیعت را زیباتر کرده اند. یکی از این چشمه های آبگرم 

و معدنی که در نزدیکی شهرستان آمل، جا خوش کرده، رودخانه و چشمه آبگرم بلیران است.

مجتبی یارزمان



در انتظار اولين گل 

سرخابی ها
هفته دوم از فصل جديد ليگ برتر فوتبال ايران، 
امروز و فردا برگزار مي شــود. مهم ترين 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 
جذاب تر و حساس تر هم خواهد كرد. اين مسابقه 
روز جمعه برگزار مي شــود و روز پنجشــنبه هم 
استقالل ميهمان ملوان انزلي است. اما از مسابقه 
مس رفسنجان با گل گهر هم غافل نشويد كه يكي 
از حساس ترين بازي هاي اين هفته است و داربي 

دو تيم پرقدرت و مدعي استان كرمان است.

  ملوان-استقالل
بازي هاي هفته دوم را اســتقالل و ملــوان آغاز 
مي كنند كه بعد از ســال ها دوري انزلي چي ها از 
ليگ برتر دوباره اين مصاف كالســيك را به ياد 
سال هاي دور روي صحنه مي برند. 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 بازمي گردد و البته افســوس بزرگ اين 
است كه سن سيروس 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 مي دانند.

  مس رفسنجان - گل گهر
دومين بازي امشــب، داربي كرماني ها است كه 
فصل گذشــته از بازي هاي جذاب و پرگل ليگ 
برتر بود. بازي رفت سال گذشــته 2-2 مساوي 
شد و بازي برگشت هم در رفسنجان با برتري 1-2 
گل گهر به پايان رسيد. گل گهر و مس از تيم هاي 
قدرتمند ليگ و اميدوار به حضور در رده هاي باالي 
جدول هســتند. به خصوص گل گهر كه تركيب 
فصل گذشته اش را تقريبا حفظ كرده و در حالي 
كه سپاهان و سرخابي ها بعد از تغييرات زيادشان 
قرار اســت چند هفته اي را بــه انتظار هماهنگ 
شدن تركيب جديد سپري كنند، تيم قلعه نويي 
با هماهنگي كامل به دنبال جمع كردن امتيازات 

هفته هاي ابتدايي است.

  سپاهان - نساجي
صدرنشين هفته دوم ليگ برتر يا از همان داربي 
كرمان بيرون مي آيد و يا از همين بازي. سپاهاِن 
مورايس بازي بزرگ هفته اول را با 2گل از استقالل 
برد و اولين صدرنشين فصل جديد شد. خيلي ها 
بعد از آن پيروزي، ســپاهان را بزرگ ترين مدعي 
فصل جديد لقب دادند امــا براي اين ادعاها هنوز 
خيلي زود اســت. مورايس هفتــه اول با فوتبال 
محافظه كارانه اش 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 نقش جهان 
مي رود 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-ذوب آهن
بازي هاي جمعه با مصاف قربان برديف و مهدي 
تارتــار در تبريز آغاز مي شــود. تراكتور در هفته 
اول هم با وجود باخت تيمي بهتر از تراكتور فصل 
گذشته بود. آيا برديف با خارجي هاي باكيفيتش 
در اين بازي اولين برد را براي تبريزي ها كســب 
مي كند؟ يا تيم تارتار مقابل تراكتور هم مثل بازي 
با پرسپوليس دروازه اش را بسته نگه مي دارد؟ 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 هفته هاي اول مالك 
نيســت و اين دو تيم در بهترين شرايط تيم هاي 
ميانه جــدول خواهند بود. مثل پيــكان كه فردا 
ميهمان مس كرمان خواهد بود و شبيه آلومينيوم 

و صنعت نفت كه در آبادان به مصاف هم مي روند.

  پرسپوليس - فوالد
و اما آخرين بازي هفته دوم و بزرگ ترين بازي اين 
هفته را پرسپوليس و فوالد از ساعت20:30 جمعه 
در ورزشــگاه آزادي آغاز مي كنند. پرســپوليس 
پارســال 6امتياز از فوالد گرفت اما امسال بازي 
با فوالد دشوارتر هم شــده است. نكونام بازيكنان 
زيادي را به خدمت گرفته و مصاف باتجربه هايي 
چون دژاگه و وريا با سرخپوشان هم جالب خواهد 
بود. اما از همه مهم تر، دوئل پرسپوليسي هاي سابق 
با يحيي گل محمدي است. مهدي شيري، احسان 
پهلوان و ســعيد آقايي انگيزه هاي 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 سال هاي 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 پرسپوليسي ها تشنه گلزني و كسب 
پيروزي اند. اميد آنها هم به يورگن لوكاديا است كه 
آمده تا مشكل تمام كنندگي را در تيم يحيي حل 
كند. آيا تيمي كه بيشــترين گل سازهاي ليگ را 
دارد از اين بازي گلزني را هم به آپشن هايش اضافه 

خواهد كرد؟
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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

جذب یک مهاجم مطرح دیگر 
بیشترین فشار را روی خط میانی 

پرسپولیس خواهد آورد

همان 40میلیارد  برای 2فصل؟چه خبره اون وسط؟
نکته مهم از دل افشای رقم قراردادها 
در پرسپولیس و رقم قرارداد یحیی 

گل محمدی سرمربی قرمزها

18

پخش زنده

برنامه بازی

 روز مانده تا 
جام جهانی

پنجشنبه 27 مرداد 1401
لیگ برتر ایران - هفته 2

ملوان

استقالل
19:00

سپاهان

نساجی 
21:00

مس رفسنجان

گل گهر
20:30

لیگ برتر ایران - هفته 2
جمعه 28 مرداد 1401

تراکتور

هوادار

پرسپولیس

ذوب آهن

نفت.م.س

فوالد

18:30

19:30

20:30

مس کرمان

صنعت نفت

پیکان

آلومینیوم

19:30

20:30

پنجشنبه 3 شهریور1401
لیگ برتر ایران - هفته 3

نفت.م.س

پیکان
19:00

استقالل

آلومینیوم

فوالد

مس کرمان

پرسپولیس

تراکتور

19:30

19:30

21:30

هوادار

گل گهر

صنعت نفت

سپاهان

19:00

21:30

ذوب آهن

مس رفسنجان
19:00

نساجی

ملوان
19:00

جمعه 4 شهریور 1401

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

تیتر یک

18

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

تبعيدی ها 
در تهران
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تیتر یا نقشه گنج؟

عمری؛ محک گل محمدی

چشم بسته غیب گفتید؟

لطفا بــه این تیتــر توجــه کنید: 
»رمزگشایی از ضربه سر جنجالی 
رقیب ســابق طارمــی به صورت 
بازیكن حریف.« فكــر می کنید 
این تیتر در مورد چیست؟ آفرین؛ 
درگیری داروین نونز با بازیكن کریستال 
پاالس که منجر بــه اخراج مهاجم لیورپول شــد. نونز در لیگ 
انگلیس به بازیكن حریف کله زده و کارت قرمز گرفته، بعد یكی 
از خبرگزاری های محترم برای اینكه موضوع را به مهدی طارمی 
ربط بدهد، چنین فرمول پیچیده ای خلق کرده است. حاال رقابت 
نونز با طارمی بر سر چه بوده؟ هیچی، هر دو در لیگ پرتغال بازی 
می کردند. آقا قرار نیســت چون اسم طارمی کلیک بگیر است، 
همه  چیز را به او ربط بدهیم که. یک خبرگزاری محترم دیگر هم 
چند روز پیش تیتر زده بود: »درخشش گزینه سابق پرسپولیس 

مقابل حریف پیشین استقالل.« یعنی قشنگ نقشه گنج است!

یكــی از پرتكرارتریــن انتقادها از 
یحیــی گل محمدی ایــن بوده 
که او معموال ریســک استفاده 
از بازیكنــان جــوان را به جان 
نمی خرد. هنوز هیــچ جوانی را 
نمی توان پیدا کرد که در اثر اعتماد 
یحیی تبدیل به بازیكن فیكس و ستاره تیم شده باشد. حاال 
اما گل محمدی در این زمینه با یــک چالش جدی مواجه 
است. محمد عمری که فصل گذشــته هم دقایق کوتاهی 
به میدان رفت و عملكرد خوبی داشــت، در بازی اول فصل 
جاری برابر ذوب آهن در اثر کمبود مهره پرسپولیس به عنوان 
بازیكن تعویضی راهی زمین شد و یک توپ هم به تیر دروازه 
زد. از حاال به بعد این بازیكن به شكل مضاعف زیر ذره بین 
هواداران رفته و باید دید با وجود تجمع ستاره ها آیا یحیی 

در طول فصل به اندازه کافی به عمری میدان می دهد یا نه.

تیترهــای ما مطبوعــات هم گاهی 
واقعا جالب اســت. در شــرایطی 
که عالم و آدم می دانند فهرســت 
استقالل پر است و برای جا دادن 
این همه بازیكن باید حداقل 2 نفر 
خط بخورند، یک روزنامه محترم تیتر 
زده: »ساپینتو 3 نفر را نخواست.« طبیعتا هیچ اسم یا نشانی از 
این 3 نفر در خبر مورد نظر درج نشده، اما کل موضوع درست 
است، برای اینكه سرمربی استقالل اصال چاره ای جز نخواستن 
چند بازیكن ندارد. داستان مثل این است که من به شما بگویم: 
»لیونل مسی امروز ناهار خواهد خورد و به احتمال زیاد شب هم 
شام می خورد.« خب باید بخورد دیگر؛ فتوسنتز که نمی تواند 
بكند! ساپینتو هم به خاطر محدودیت های قانونی باید نام چند 
نفر را خط بزند، حتی اگر عالقه شــدید قلبی به همه نفراتش 

داشته باشد.

در هفته اول لیگ برتر، هیــچ بازیكنی از 
2تیم پرسپولیس و استقالل در تیم منتخب 
هفته قرار نگرفت. استقالل که با شكست 
مقابل سپاهان یكی از ضعیف ترین تیم های 
هفته اول بود و حتی نمره بهترین بازیكنش هم به عدد7نرسید. بهترین 
بازیكن پرسپولیس هم میالد سرلک با نمره 7.26بود که تا رسیدن به تیم 
منتخب هفته خیلی فاصله داشت. در مقابل اما بیشترین بازیكن را در تیم 
منتخب هفته اول، نفت مسجدسلیمان داشت که بعد از برد 3بر2مقابل 
مس کرمان 4بازیكنش 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 8بازیكن در تیم منتخب متریكا 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، تیم های گل گهر و هوادار با 2بازیكن در این تیم 
بیشترین نماینده را داشتند. گل گهر که در هفته اول یک پیروزی 

مهم و باارزش مقابل تیم بزرگ تراکتور به دست آورد، مرتضی تبریزی 
و رضا شكاری را در تیم منتخب متریكا داشت. در این تیم نوید عاشوری 
هم نمره بسیار خوبی داشت اما با توجه به هافبک هایی که امتیاز باالتری 
گرفته بودند با نمره7.87از تیم منتخب بیرون ماند. از تیم هوادار هر دو 
مدافع میانی به تیم منتخب رسیدند که نكته جالبی بود. فریبرز گرامی و 
عزت پورقاز با نمرات 7.30و 7.28بهترین مدافعان میانی هفته اول بودند.

3تیم سپاهان، پیكان و صنعت نفت آبادان 
هم تیم هایی بودند که هر کدام یک بازیكن 
در تیم منتخب هفته اول داشتند. احسان 
مرادیان، دروازه بانی کــه از فوالد به نفت 
آبادان پیوسته در هفته اول مقابل تیم سابقش کلین شیت کرد و با نمره 
7.53به تیم منتخب رسید تا تنها نماینده آبادانی ها در این تیم باشد. در 
تیم پیكان هم دانیال جهانبخش ضمن اینكه نخستین گل فصل جدید 
را زد با امتیاز خوب 7.95به عنوان 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.

نكته بازی
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 همان 40میلیارد
 برای 2فصل؟

 نكته مهم از دل افشای رقم قراردادها 
در پرسپولیس

 چندی پیش بود که حضور رضا درویش در یک برنامه 
تلویزیونی و افشــای رقم قرارداد یحیی گل محمدی 
از سوی او حسابی خبرســاز شد. در آن برنامه مجری 
بحث را به سمت دریافتی سرمربی پرسپولیس کشاند 
و گفت: »شنیده می شــود گل محمدی بابت 2فصل 
40میلیارد تومان دســتمزد می گیرد.« درویش هم 
موضوع را تأیید کرد و گفــت: »قرارداد یحیی تقریبا 
همین قدرهاست.« پس از این برنامه سر و صدای زیادی 
در فضای مجازی به وجود آمد و خیلی ها از رقم قرارداد 
باالی یحیی انتقاد کردند؛ یک طرف استقاللی هایی 
بودند که طبیعتا نمی خواستند این سوژه را برای تحت 
فشار قرار دادن تیم حریف از دست بدهند و یک طرف 
دیگر برخی از پرسپولیســی هایی که بــرای آنها هم 
پرداخت 40میلیارد به سرمربی تیم شان بسیار عجیب و 
غیرقابل هضم به نظر می رسید. نهایتا کار کشید به جایی 
که چند ساعت بعد سایت باشگاه تكذیبیه منتشر و ادعا 
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 خصوصی سازی، سرخابی ها 
لیستی هرچند ناقص از ارقام قراردادهای خود را منتشر 
کردند که همان هم حاوی نكات جالبی است. در این 
فهرست، رقم قرارداد 14عضو کادرفنی پرسپولیس 
33میلیارد و 450میلیون تومان عنوان شــده است. 
این البته غیر از دستیاران خارجی یحیی گل محمدی 
است که 685هزار دالر دیگر برای باشگاه آب می خورد. 
هم اکنون پرســش اینجاســت که آن 33میلیارد و 
خرده ای به چه شــكل 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 تشــكیل می  دهند؛ کسانی که 
انتظار نمی رود دســتمزد آنچنانی بگیرند. اگر فرض 
کنیم مجموع رقم قرارداد کریم و جالل در کنار این 
نفرات چیزی حدود 13میلیارد تومان باشد، بنابراین 
می توان تصور کرد 20میلیارد تومان باقیمانده دستمزد 
یک فصل خود گل محمدی اســت و همــان روایت 
40میلیارد برای 2سال درست بوده. در غیر این صورت 
کفه دستمزد سایر اعضای کادرفنی سنگین خواهد شد 
که در این شرایط به نظر می رسد باشگاه به بعضی از آنها 
بیش از حد پول می دهد. مثال انتظار دارید آنالیزور دوم 

یا سوم بابت یک فصل چقدر پول بگیرد؟

شیری در مقابل 
کهکشان

چهره ویژه بازی فردا، قربانی بزرگ 
تقابل پارسال است

دیدار این هفته پرســپولیس و فوالد جذابیت های 
بسیار زیادی دارد. تیم خوزســتانی وریا غفوری و 
اشــكان دژاگه را در اختیار دارد که رویارویی آنها 
با سرخپوشــان حتما جالب توجه اســت. احسان 
پهلوان و سعید آقایی هم 2 بازیكنی بودند که همین 
تابستان از پرسپولیس به فوالد رفتند و در یک جناح 
بازی می کنند؛ پرسپولیس بدش نمی آمد پهلوان 
را نگه دارد، اما ســعید آقایی را رسما نخواستند و 
او هــم از انگیزه باالیی برای دیدار با تیم ســابقش 
برخوردار اســت. روی نیمكت هم جــواد نكونام و 
مهدی هاشمی نســب را داریم که به هــر حال با 
استقالل نســبت دارند و تقابل شان با پرسپولیس 
می تواند تماشایی باشد. چهره ویژه بازی جمعه اما 
هیچ کدام 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 گل محمدی در فهرست 
مازاد قــرار گرفت و به جمع سرخپوشــان اهوازی 
پیوست. برخالف پرسپولیس که شیری نمایش های 
بحث برانگیزی داشــت، او در فوالد تبدیل به مهره 
مؤثرتری شده و حتی جذب ســتاره ای مثل وریا 
غفوری هم موقعیت این بازیكن را در پســت دفاع 
راست به خطر نینداخته اســت. شیری هفته اول 
در مقابل نفت آبادان هم جــزو خوب های تیمش 
بود و حاال نخستین تقابل او با پرسپولیسی ها بعد از 
اخراجش از این تیم می تواند یک دوئل جذاب باشد.

چه خبره اون وسط؟
جذب یک مهاجم مطرح دیگر، بیشترین فشار را روی خط میانی پرسپولیس خواهد آورد

اخبار ضد و نقیضی 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 بازیكن خارجــی در خط 
حملــه باز شــده اســت؛ بازیكنی که 
صددرصد برای نیمكت نشینی به این 
تیم نمی آید و قرار است در کنار لوکادیا، 
زوج خط حمله را بسازد. شاید تا زمانی 
که شما این مطلب را می خوانید، اخبار 
تكمیلی در مورد مهاجم جدید سرخ ها 
منتشر شده باشد، اما تا االن گزینه های 
مختلفی به این منظور مطرح شده اند 
که یكی از سرشــناس  ترین آنها شیخ 
دیاباته بوده اســت. فــارغ از اینكه 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 می کند؛ جایی که شمار زیادی از 
بازیكنان مدعی باید با نیمكت نشینی 

کنار بیایند.

   فقط 2نفر از بین این همه مدعی
پرسپولیس در نخســتین بازی فصل 
جدید در حالی به مصــاف ذوب آهن 
رفت که یحیــی گل محمــدی برای 

این دیدار سیستم 1-3-2-4 را برای 
تیمــش برگزیده بود. بحــران مهاجم 
و وفور هافبــک باعث تغییــر آرایش 
سرخپوشــان شــد. در نتیجه مهدی 
عبدی به عنــوان تک مهاجــم به کار 
گرفته شد، پشت ســر او مهدی ترابی، 
سعید صادقی و ســروش رفیعی بازی 
کردند، 2هافبک دفاعی تیم هم کمال 
کامیابی نیــا و میالد ســرلک بودند. 
ناآمادگی عبدی البته باعث شــد این 
چینش بــه جایی نرســد و در ادامه با 
افزوده شــدن 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 بدون شــک این تیم باید 
تغییر سیستم بدهد و به همان آرایش 
معروف 2-4-4 برگــردد. درصورتی 
که یحیی گل محمدی مثل همیشــه 
ترجیــح بدهد از شــكل خطــی این 
سیستم یعنی بازی با 2هافبک دفاعی 
اســتفاده کند، کمال و سرلک فیكس 
خواهند شد و آن زمان است که جنگ 
بزرگ برای حضور در 2پست باقیمانده 
بین یک لشكر 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 بازیكنانی مثل عالیشاه و سیامک 
نعمتی آنقدرها شانس بازی پیدا کنند.

   پناه بردن به لوزی؟
درصورت استفاده از سیستم 2مهاجم، 
گل محمــدی یــک شــانس دیگــر 
برای اســتفاده بیشــتر از هافبک های 
هجومــی اش خواهد داشــت؛ اینكه با 
روش 2-4-4 لــوزی یعنی فقط با یک 
هافبک دفاعی بازی کند. در این صورت 
احتماال ســرلک فیكس 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 سال ها حتی 
برابر ضعیف ترین تیم هــا هم به ندرت 
دیده شده که گل محمدی فقط با یک 
هافبک دفاعی بازی کند. در نتیجه اگر 
مهاجم مطرح جدید جذب شود، یحیی 
در یک موقعیت نادر قرار خواهد گرفت؛ 
شرایط پیچیده ای که ترافیک ستاره های 
پرشمار مخصوصا در خط میانی برای او 
می ســازد. فقط فرض کنید وضعیت 
طوری پیش برود که سعید صادقی یا 
سروش رفیعی که با سر و صدای فراوان 
جذب شدند، نیمكت  نشین شوند. این 
مســئله چقدر می توانــد قرمزها را به 

سمت حاشیه ببرد؟

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 به دلیل فشار هواداران و رسانه ها، اقدام به 
خرید بازیکن می کردند، قابــل پیش بینی بود که با انتخاب 
سرمربی جدید تعدادی از نفرات تیم کنار گذاشته شوند. 
این اتفاق در 2 هفته گذشته در تراکتور هم رخ داده بود 
و حاال ریکاردو ساپینتو ســرمربی آبی ها 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 گرفته اند، 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 بازیكنان استقالل 
برای انجام بازی بیشتر به دنبال جدایی باشند و ساپینتو می تواند 
با خیال راحت تری از میان گزینه های باقیمانده ترکیب خط حمله اش 
را انتخاب کند. بازگشت قائدی و جذب محبی خبر خوبی برای مهاجمان 
اســتقالل نبود، درحالی که خیلی ها تصور می کردند آرمان رمضانی در 
فهرست خروج آبی ها 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 بازی شان 
شبیه مطهری است، باعث شد تا در نهایت ســاپینتو این بازیكن را کنار 
گذاشته و رمضانی را حفظ کند. از تراکتور به عنوان مقصد بعدی مطهری 
نام برده می شود، هر چند که گفته می شــود او غیراز تراکتور 2 پیشنهاد 

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؛ بازیكنی که فصل 
گذشــته عملكرد خوبی در هوادار داشــت. با حضور رافائل سیلوا، عارف 
غالمی، یزدانی، مرادمند و حتی روزبه چشمی، طبیعتا فرصتی به حسینی 
نمی رسید 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 می گوید: »من غیرفوتبالی 
بیرون آمدم و از جای دیگر صحبت هایی شد تا از لیست خارج شوم. دیگر 
نمی خواهم بیشتر از این صحبت کنم و در زمان مناسب حرف می زنم. من 
هیچ مصدومیتی ندارم و با دالیل فنی از تیم کنار گذاشته نشدم. 3هفته 
است با استقالل محكم تمرین می کنم و پزشک تیم شاهد است که هیچ 
مشــكلی ندارم. واضح تر از ایفمارک وجود ندارد که اگر مصدوم باشید، 

مجوز بازی نمی دهند. اینها بهانه های من درآوردی است.«
حسینی تأکید می کند: »باشگاه استقالل باید با من توافق کند و ضرر و 
زیان این تصمیم را بدهد. من به خاطر استقالل پیشنهادهای سپاهان، 
تراکتور، مس رفسنجان و... را رد کردم. تیم هوادار که فصل گذشته در 
آن بازی می کردم، جا ندارد که برگردم. با این تصمیم باشگاه استقالل 
چه کار باید بكنم؟ مگر می شــود باشــگاه بزرگی مثل استقالل چنین 

کاری کند؟«

آمانونف هم جدا می شود؟
در مورد آمانوف تصور می شــد که این بازیكن می تواند در فهرســت زیر 
25ســال آبی ها قرار گیرد اما رئیس کمیته نقل و انتقاالت سازمان لیگ 
آب پاکی را روی دست اســتقالل ریخت و اعالم کرد بازیكن ازبكستانی 
در فهرست بزرگساالن تیم قرار می گیرد. از ســوی دیگر، آمانوف یكی از 
ســهمیه های بازیكن خارجی تیم را پر کرده و به نظر می رسد که ساپینتو 
نیز اعتقاد چندانی به این بازیكن ندارد چرا که او حتی در فهرست استقالل 
برای بازی با سپاهان حضور نداشــت. تمام این مسائل دست به دست هم 
داده تا آمانوف در آستانه جدایی قرار بگیرد. این احتمال هم وجود دارد که 
در روزهای آینده یكی دو بازیكن دیگر هم از استقالل کنار گذاشته شوند.

اگر گل محمدی 
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
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Kylian Mbappe
کیلیان امباپه به طرز آشــکاری ناراحت است. در بازی با مون پلیه 
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 تازه وارد تیم 
به جای 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 
هم تیمی هایش و ســرمربی تیم نرفت و وسط زمین منتظر ماند تا 
بقیه برگردند. هیچ کس تکذیب نمی کند که امباپه ناراحت اســت 
اما منابع نزدیک به باشگاه مدعی اند ناراحتی او نه از نیمار و مسی 
و شــرایط تیم بلکه به خاطر 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 خواسته اند مشکل خود را در رختکن 
حل کنند نه درمقابل رسانه ها.« از طرفی، شنیده شده بود سرخیو 
راموس قصد دارد این دو ستاره را با هم آشتی دهد. گالتیه پس از 
افتضاحات پنالتی های بازی قبلی تصمیم تازه ای گرفته و رسما به 
بازیکنان اعالم کرده که امباپه پنالتی زن اول اســت و نیمار دوم. با 
همه اینها اخباری هم از مادرید به گوش می  رسد که ممکن است 
آینده این بازیکــن را تحت تأثیر 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 امضا دادن 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 سه باره 
در جذب امباپه هنوز بازیکنی در پســت هجومی خریداری نکرده 
است. آیا امباپه می تواند باشــگاه فرانسوی را متقاعد کند در فصل 

آینده از خیرش بگذرند؟ آیا هواداران رئال او را خواهند بخشید؟

امباپه پشیمان است

 ماسک
روی منچستر!
آنها شوخی شوخی توییت می زنند؛ سهام 

باشگاه جدی جدی باال می رود

توییت ایالن ماســک، میلیاردر معروف و پرحاشیه و 
صاحب تسال درباره خرید منچستر یونایتد سروصدای 
زیادی بر پا کرد. این توییت که بعدا از سوی او تکذیب 
و شوخی قلمداد شد، امید منچستری ها را ناامید کرد. 
هواداران من یونایتد مدت هاســت علیــه گلیزرها که 
مالکان آمریکایی این باشــگاه هستند، شعار 
می دهند و خواهان خروج آنها هســتند. 
در ابتــدای این فصل هــم تظاهراتی 
علیه آنهــا صورت گرفــت و حتی 
هواداران تهدیــد کرده اند که در 
فاصله 17دقیقه مانــده به پایان 
بازی دوشنبه شب مقابل لیورپول، 

اولدترافورد را ترک خواهند کرد.
بالفاصله پس از توییت طنز ایالن 
ماسک، سهام منچستر یونایتد 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 سرمایه دار 
آمریکایی که از مادری کانادایی و پدری اهل آفریقای 
جنوبی به دنیا آمده، هر بار توییتی منتشر می کند، بازار 
بورس به هم می ریزد. او یک بار با انتشار مطلبی درباره 
بیت کوین باعث شد قیمت این رمزارز به طرزی نجومی 
افزایش یابد. او مدتی بعد اعالم کرد بیت کوین هایش را 
فروخته و برای همین بیت کوین آن زمان با سر به زمین 
خورد. یک بار 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 حساب های کاربری 
در این شــبکه اجتماعی غیرواقعی است، از خرید آن 
صرف نظر کرد و باعث افت ارزش سهام این شرکت شد.

خریدن منچستریونایتد حداقل 2 میلیارد پوند هزینه 
دارد. برخی منابع و خبرنگاران انگلیسی 
ادعــا می کنند کــه گلیزرها 
به خاطر جــو به وجود آمده 
و نتایج بد تیــم در دوران 
پس از فرگوسن به زودی 
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 کودکی اش را بخرد، 
احتماال باید با ســرمایه داران 

عرب رقابت کند.

رئالیترمیشود
با خرید احتمالی کاسمیرو و آسنسیو، تعداد
رئالی های من یونایتد به 4 نفر خواهد رسید

منچستر

ییــت  تو
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 ورزشی ای را 

ندارم.«

ایکاردی 
گزینه ارزان

پاری سن ژرمن یک سری بازیکنش را به حراج 
گذاشته. ادریسا گانا گی و اره را به تیم های سابق 

خود می روند؛ یعنی به اورتــون و اتلتیک بیلبائو. 
دی ماریا به یوونتوس رفته، پاردس هم احتماال همین 
مسیر را طی می کند و ایکاردی هم باید جدا شود. 

چه احتمالی بهتر از اینکه باشگاه فرانسوی از 
فروش این بازیکن به منچستریونایتد 

پولی هم به دست آورد؟!

یک 
خرید عجوالنه

تن هاخ عالقه ای بــه ون بیســاکا ندارد و 
یک دقیقه هم به او بازی نمی دهد. در پست دفاع 
راســت تنها یک بازیکن دیگر حضور دارد به نام 
دالو. حاال خبر رسیده که منچستر در یک اقدام 
ضرب االجلی با باشگاه بارســلونا بر سر خرید 

سرجینیو دســت به توافق رسیده است. 
این انتقال بــه زودی با رقم 20میلیون 

یــورو نهایی می شــود.

منچستر 
با تن هاخ هــم می بازد. این 

تیم هر دو بازی هفته اول و دوم خود را 
واگذار کرده. در کل دوران 21ساله حضور 
فرگوسن روی نیمکت مربیگری  یونایتد این 
تیم 12بار با 4گل یا بیشــتر باخت اما در 

دوران پسا فرگوســن همه جانشینان 
 او 13بــار بــا ایــن نتیجه

باختند.

روزی نیست که خبری یا شایعه ای درباره کریستیانو رونالدو 
منتشر نشــود. منابع خبری انگلیسی که همگی غیرموثق و 
فضایی هستند، ادعا کرده اند باشگاه منچستریونایتد قصد 
دارد به خاطر رفتار این بازیکن در هفته های اخیر و اثر مخربی 
که این رویه بر بازیکنان و تیم می گذارد، او را کنار بگذارند. این 
همان چیزی اســت که رونالدو و مدیر برنامه هایش از انتهای 
فصل گذشته آرزو داشتند. اما خود رونالدو در کامنتی که زیر 
پست یکی از صفحه های هواداری اش گذاشت، بیشتر اخبار را 
تکذیب کرد و وعده داد به زودی درباره اتفاقات اخیر کنفرانسی 

مطبوعاتی برگزار می کند و به شائبه ها پاسخ می دهد.

کنفرانس رونالدو
کامنت رونالدو این چنین بود: »آنها وقتــی چند هفته دیگر )با من( 
مصاحبه می کنند، پی به حقیقت می برند. رسانه ها دروغ می گویند. 
من یک دفترچه یادداشت دارم و در چند ماه گذشته از 100خبری که 
نُت برداری کرده ام، تنها 5مورد درست بوده است. تصور کنید اوضاع 

چطور است. به این نکته توجه داشته باشید.«

باشگاه او را نمی خواهد
اسکای اسپورتس که هوادار مسی اســت و معموال علیه رونالدو خبر 
می زند، 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 هفته ای 515هزار پوند حقوق می گیرد که می شود سالی بیش 
از 26میلیون پوند. اما گفته شده اگر بخواهد به تیمی در لیگ قهرمانان 

بپیوندد، حاضر است تخفیف قابل مالحظه ای 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 2 مجری دیگر برنامه که دربــاره غیرمحتمل بودن انتقال رونالدو 
به اتلتیکومادرید صحبت می کردند، 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 یک بار بلکه 2بار با رونالدو تماس گرفته که او را به 

مادرید ببرد.

جلسه کاپیتان ها با مدیران
از طرفی خبر رسیده که این بازیکن در کنار 4 هم تیمی اش که نام شان 
فاش نشده، در یک نشســت بحران با اعضای هیأت مدیره خواهان 
تالش بیشتر باشــگاه برای خرید بازیکنان ســطح باال شده اند. آنها 
توضیح داده اند که با این ترکیب نمی شود 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 رفته اند به این شرح است؛ 
هری مگوایر، مارکوس رشفورد، لوک شاو و برونو فرناندز که به نوعی 
بزرگ ترهای تیم محسوب می شوند و کاپیتان های تیم هستند. تنها 
داوید دخه آ که کاپیتان دوم است، در این جلسه حضور نداشته است. 
یونایتد در تابستان امسال 5 بازیکنش را از دست داده و تنها 3 بازیکن 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 10 بازیکن جدید نیاز دارد.

پیش بینی جدایی
گراهام بیلی، خبرنگار ورزشی انگلیســی گفته که فکر نمی کند 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 

نقل وانتقاالت تابستانی اقدام به خرید هالر از آژاکس کرد اما این بازیکن 
بالفاصله پس از ملحق شدن به تیم متوجه شد سرطان  دارد و تن به 
جراحی داد. حاال باشگاه آلمانی یک  گلزن تضمینی را در خط حمله 
می خواهد و نام رونالدو برای همین مطرح شده است. اما نشریه رکورد 
چاپ پرتغال اعالم کرد که رونالدو به دورتموند و اسپورتینگ نمی رود.

گزینه های خرید
فرنکی دی یونگ از بارسلونا، ماتیوس کونیا از اتلتیکومادرید، آدرین 
رابیو از یوونتوس، پیر امریک اوبامیانگ از بارسلونا و مائورو ایکاردی 
از پاری سن ژرمن بازیکنانی هستند که باشگاه منچستری امیدوار به 
خرید آنهاســت. اما نام های دیگری هم مطرح شده اند؛ 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 کرده اند و یونایتد قصد خود را برای جذب این دو 
به صراحت اعالم کرده اســت. اتلتیکو مادرید قاطعانه اعالم کرد که 

نمی خواهد ستاره پرتغالی خود را بفروشد.

درخواست باالی ربیو 
باشگاه منچستریونایتد که حقوق درخواستی آدرین ربیو را بسیار باال 
ارزیابی کرده، اکنون برای پست هافبک میانی به دنبال جذب کاسمیرو 
است. گزینه بعدی یونایتد مویزس کایسدو است که در جریان برتری 
2 بر یک برایتون بر یونایتد، توجــه تن هاخ را به خود جلب کرد. مادر 
رابیو که مدیر برنامه های این بازیکن است، از منچستر خواسته بود که 

پسرش دستمزدی بیشتر از برونو فرناندز یعنی باالی 240 هزار 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 به نظر می رسد آسنسیو باشد. رئال مادرید 
بدش نمی آید 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 می کند اما رئال 70میلیون یورو 
می خواهد و معتقد است این رقم برای بازیکنی 30ساله خوب است. 
از طرفی، شوامنی به تازگی با مبلغ 80میلیون یورو خریداری شده تا 
به تدریج 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 بایرن مونیخ در 
این پست بازی کرده بود. برخی خبرنگاران هم گفته اند ممکن است 
انتشار این اخبار از سوی مدیر برنامه های کاسمیرو باشد تا از این طریق 
قدرت چانه زنی اش را در مذاکرات بر سر تمدید قرارداد با رئال مادرید 
باال ببرد. کاسمیرو و آسنســیو هر دو می دانند که درصورت رفتن به 
اولدترافورد حقوق شان به طرز چشمگیری افزایش می یابد و حداقل 

سالی 12میلیون پوند درآمد کسب می کنند.

گزینه لیگ برتری
یک گزینه لیگ برتری هم برای پست هافبک دفاعی که ضعف زیادی 
در ترکیب منچستر در این پست دیده می شود، وجود دارد. کایسدو 
بازیکنی است که هفته گذشته در ترکیب برایتون مقابل من یونایتد 

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 
18 ماه پیش لینک شده از لحاظ فیزیکی 
پیشرفت کرده است. هنوز پیشنهادی 

برای او ارسال نشده است.

همکاری حکیم و تن هاخ
حکیم زیاش زیرنظر اریک تن هاخ در 
آژاکس چهره شد. او یک سال دیرتر از 
دلیخت و دی یونگ از آن تیم درخشان 
جدا شد و به چلســی رفت. حاال توخل 
به او بازی نمی دهد. بازیکن مراکشــی 
که به خاطر 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 مدت ها به میالن 
لینک شد و نزدیک بود قرضی به این تیم برود. 

با خرید احتمالی اوبامیانگ از بارسلونا جای او در 
ترکیب چلسی تنگ تر هم خواهد شد.
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افقی:
1-کوچکتریــنســیاره
مـــــنظومهشــــمسی-

عمدهواساسی
2-رخــــــساره-نوعــی
خــــرماباپوستضخیم-

کلیسایتاریخیپاریس
3-گاوشــخمزن-روش-

نوعیموتوردرونسوز
4-خـجســــتگی-نوعی
اســباببازی-رودیدر

شمالایتالیا
5-قــراردادن-ازبابهای

ثالثیمزید-دعایزیرلب
6-برنجنیمپخته-درویش-

الهی
7-ســمــــــتوســو-
مجموعهداســتانینوشته
جــــمالمــــیرصادقی-

پـروازکننده
8-نوعیبارانی-دســتگاه

پخشهمراه-پیشكش
9-شــاعراصفهانی-راوی
شهیدروایــــتفـــــتح-
سخنزیرلبازرویخشم

10-نمایشــنامهتــراژدی
شكسپیر-شماتت-نیكو

11-خداحافظــیبیگانه-
تئوری-ازنامهایخداوند

12-ازمطهرات-آوازآهنگین-
نوعیسیبزمینی

13-استخواندیوارهقفسه
سینه-گالبی-غریبهنیست
14-...فــــوقایــدیهم-
خمیدهوکمانی-اشارهبهدور
15-معادلفارسیرفراندوم-

مــرکورکروم
 

عمودی:
1-ازبانوانشاعرایرانیو

پیشگامدرشعرکودک
2-درختانجیــرمعابد-

گریزان-درخشان
3-وقت-دستآموز-تله

4-افزایــش-اهــرمزیر
پایی-مسجدکوفه

5-تعجبزنانه-داراینقش
ونگار-پودردستگاهپرینتر-

گـونه
6-مخفی-مقتلابنطاووس-
جلوههایظاهریازهرچیز
7-بــــدونکــــمک-
جایگاهمرشددرگودزورخانه
8-ازملزومــاتحفاری-
ازخـــودگــذشـــتگی-

شـاعرمعیری
9-حــــالتیمــخصوص
زنآبــــستن-نخستین
گنجینهتخصصیودائمی

سكهواسكناسدرایران
10-چشــمه-پــژواک-

بهشتارمرابنانهاد

11-پیــشدرآمــدآشــغال-
بیاعتنابهقیدوبندها-عالمت-

نوعیحلوا
12-بیحیا-زیرکوباهوش-

تحفهها
13-دســــتی-کاربــــلد-

ازضمایرمشترکفارسی
14-زنبـــــهرامگــــــور-

درشتوبدقواره-نیباریک
15-نمایشــنامهاینوشــته

15مرحوماکبررادی

ودبناگياشبشما
يگنولنوسلكينكج
وميلحجراتدارا
ااتيبوركيسوق
لجنامساتاربهگ
داژايلاغارسا
يوشنهابوذهدنز

يگنيمهممهرد
هدربهدابنسهاگ
وفافاملاملرو
امتشرسيرواكير
نتمرباعنمياب
گنسلدمنهجينها
هعلقنيرانهكتلچ
ومخانيدراسروف

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 4278
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

512869437
763541928
489723561
836254179
157936284
924187356
691372845
375418692
248695713

متوسط

 7   4 8    
1   6  7    
3 2 8       
   3 2   5  
  7    9   
 6   5 1    
      3 9 1
   9  2   4
   8 1   2  738415926

269387154
541692873
853241697
976538412
124769385
315924768
687153249
492876531

ساده

متوسط

675248139
149637582
328195476
814329657
257486913
963751248
782564391
531972864
496813725

سخت

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

ساده

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

 قهرمانی بی دردسر 
آزادکاران جوان

بایکطالو3برنزدر5وزناولو3فینالیستدر5وزن
دوم،تیمایرانقهرمانکشتیآزادجوانانجهانشد

مسابقات قهرمانی جوانان جهان در رشته کشتی آزاد با قهرمانی زودهنگام 
شاگردان محسن کاوه همراه بود. با اینکه در روز اول کشتی گیران ایران تنها 
در یک وزن فینالیست شدند، ولی در روز دوم با نمایشی خیره کننده در 3وزن 

به دیدار نهایی رسیدند.

شروع بد
روزنخستمسابقاتجهانیکشتیآزادبااتفاقاتمتعددوالبتهناخوشایندبرای
جوانانکشتیایرانهمراهبود.شكستمحمدرضاآذرپیرادرحالیکهیكیازامیدهای
اصلیکســبمدالطالبهشمارمیرفتوشكست3کشــتیگیرایراندرمقابل
آمریكاییهاسببشدتابسیاریتصورکنندعنوانقهرمانیبرایتیمایرانازدست
رفتهاست.امادرروزدومرقابتهاکشتیگیرانایرانینمایشفوقالعادهایداشتند.
تنهانماینده5وزناولایرانکهبهفینالرسیدهبود،مدالطالگرفتو3کشتیگیر
دیگرمانبهمدالبرنزرسیدند.نمایندگان5وزندومهمدردیدارهایرودررومقابل
کشتیگیرانآمریكاپیروزشدندتاتیمایرانبرایکسبعنوانقهرمانیتیمیدر

شرایطبهترینسبتبهحریفخودشقرارگیرد.

طالی سبحان
سبحانیارینخســتینطالییایراندررقابتهایجهانیبودکهدرفینالبایک
کشتیحسابشــدهبانتیجه5برصفرحریفارمنستانیخودشراشكستدادو
بهعنوانقهرمانیوزن79کیلوگرمرسید.احمدمحمدنژادجواندروزن57کیلوگرم،
حسینمحمدآقاییدروزن70کیلوگرموامیرعلیآذرپیرادروزن97کیلوگرمنیز
3کشتیگیریبودندکهرویسكویسومجهانایستادند.کادرفنیعالوهبرطالی
آذرپیراحسابویژهایرویکسبمدالطالیاحمدمحمدنژادجوانبازکردهبود
کهایناتفاقرخنداد.آذرپیراقهرمانیامیدهایجهانراداشــتواحمدجوانهم
قهرمانجامتختیبودکهتایکقدمیملیپوششدندرردهسنیبزرگساالنهم
پیشرفتولیدرآخرینمرحلهانتخابیموفقنبودودرنهایتملیپوشتیمملی

جواناندروزناولشد.

پایان خوش
آرمینحبیبزادهدروزن61کیلوگرم،امیرحســینفیروزپوردروزن92کیلوگرم
وامیررضامعصومیدروزن125کیلوگرم3کشــتیگیرایرانبودندکهدرروزدوم
رقابتهایجهانیبهفینالرسیدند.آرمینحبیبزادهکشتیهایبینقصیگرفتو
نخستینفینالیستایراندر5وزندومبود.امیرحسینفیروزپورشرایطیشبیهاحمد
محمدنژادجوانداشت،اوهمتامرحلهنهاییانتخابیتیمملیبزرگساالنپیشرفت
وباسدمحكمیبهنامکامرانقاسمپورمواجهشد.بنابراینبهدوبندهتیمملیدروزن
92کیلوگرمنرسیدوبهتیمملیجوانانبازگشت.فیروزپورباکالسباالیکشتیاش
بهراحتیتافینالمســابقاتجهانیجوانانپیشرفت.دردستهفوقسنگینهم
امیررضامعصومیکهنخستینباراستدرتیمجوانانحضوردارد،درحالیبهفینال
مسابقاترسیدکهسالگذشتهقهرماننوجوانانجهانشدهبود.اودرانتخابیتیم
ملیبزرگساالنموفقشدیداهللمحبیراشكستدهدوتنهادرمقابلامیرحسین
زارعشكستخورد.معصومیدرنیمهنهاییباحساب11بریککشتیگیرآمریكایی
راشكستدادوبهفینالرسید.بافینالیستشدنمعصومیدروزن125کیلوگرم
قهرمانیایراندررقابتهایجهانیصوفیهبلغارســتاندرردهجوانانقطعیشد.
محمدرضاشاکریدر65کیلوگرموعرفانالهیدر74کیلوگرم2کشتیگیرایران

بودندکهازدورمسابقاتحذفشدند.

بعــدازمدالنقــرهعلیپاکدامــن،برنــزاعظمبختی
باارزشترینمدالیبودکهشمشیربازیایراندرمسابقات
انفرادیبازیهایکشــورهایاســالمیگرفت.بختی
کهدراسلحهاپهمســابقهمیدهد،همینیکماهپیش
شگفتیسازشد.درمسابقاتقهرمانیجهانکهدرمصر
برگزارمیشد،بختینخستینزنشمشیربازیبودکه
بهجمع64نفــراولجهانصعودکردولــیبرایرفتن
بهجمع32نفرناکامماندچراکه15-8بهشمشــیرباز
کرهایباخت.بااینســابقهگرفتنمــدالدربازیهای
کشورهایاسالمیتوقعزیادینبود.اوسهشنبهشباین
کارراانجامدادونخســتینزنیشدکهدراپهزنانبرای
شمشــیربازیایرانمدالمیگیرد.بختیبا3پیروزیو
2شكستبهجدولاصلیمسابقاترســید،درمرحله
یکشانزدهمنهاییاستراحتداشت،دریکهشتمنهایی
15-12گوکچهگوناکازترکیهرابــردودریکچهارم
نهاییهم15-13صوفیانیكوالازقزاقســتانراازپیش
روبرداشت.اینپیروزیمدالبرنزبختیراقطعیکرد.
تالشبختیاینبودکهمدالیخوشرنگترازبرنزبگیرد
وبرایرفتنبهفینالبایدآلیناارتوکدیگرنمایندهترکیه
راشكستمیدادولی13بر11مسابقهراباختوبههمان
برنزقناعتکرد.اعظمبختیدیروزدرمسابقاتتیمیهم
بازیکردوباهمتیمیهایشیکباردیگررویسكورفت.

اوقبلازبازیفینالصحبتکوتاهیباهمشهریداشت.

   با عملکردی که در مســابقات قهرمانی 
جهان داشــتید، پیش بینی می کردیــد که به مدال 

بازی های کشورهای اسالمی برسید؟
قبلازاینكهمسابقاتشروعشود،فكرمیکردممقامآوردن
دراینبازیهاخیلیراحتاستولیسطحمسابقاتخیلی
باالبود.بایدتالشزیادیمیکردیتابهجمع4نفرپایانی

برسی.
  سخت ترین حریف هم بازیکن ترکیه در 

نیمه  نهایی بود.
ترکیهبازیكنانخیلیخوبیدارد.قزاقستان،قرقیزستان
وازبكستانهمهمینطور.ترکیهکهدراروپابازیمیکند
وتیمهــایدیگرهمکهازبهترینهایآســیاهســتند.
سختترینحریفهمدردوراولحذفیبود.گوناکنفراول
ترکیهبودوشكستدادنشخیلیکارسختیبود.نفرات
دیگرهمسطحشانخیلیباالبود.بازیكنقزاقستاننیكوال
نفراولکشورشاستورنک2اینمسابقاتراداشت.در

نیمهنهاییهمکهبازیكنترکیهخیلیقدربود.

  گفته اید که به خاطر قدرت بدنی باال به او 
باختید.

بلهخیلیقدرتبدنیباالییداشــت.تقریبابازینزدیک
بودولیمتأسفانهاوبهخاطرقدرتبدنیباالییکهداشت،
توانستمنراشكستبدهد.البتهامكاناتماباترکیهقابل
مقایسهنیست.آنهامدامدراردوهستند،بازیهایتدارکاتی

انجاممیدهندوبااروپاییهابازیمیکنند.

  شما چطور؟
ماقبلازاینبازیهادرمسابقاتقهرمانیجهانشرکت
کردهبودیمویــکاردویتدارکاتیهــمدرآذربایجان
داشــتیم.همین2برنامهکمککردتابتوانماینمدالرا

بگیرم.

  کم نیست؟
کماست،برایاینكهشمشیربازبتواندآمادگیبدنیاش
راحفظکندمدامبایددراردوومســابقهباشد.مادراردو

هستیمولیبیشترمسابقهمیخواهیم.

  گرفتن نخستین مدال آن هم در اپه چه 
حسی دارد؟

وقتیدیدمسطحمسابقهباالست،نمیتوانستمپیشبینی
کنمکهمیتوانممدالبگیرمیانه.اماگرفتننخستینمدال

دربزرگساالنخیلیدلنشینبودوبهیادماندنیاست.

بدون طال
فضلاهللباقرزادهکهبعدازدوره4سالهریاستشبهعنوانسرپرست
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آغاز به کار سامانه 
»رتبه بندی معلمان« 

سرپرست دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات 
وزارت آموزش و پرورش از آغاز به کار »سامانه 
رتبه بندی« از امروز خبر داد و جزئیات و نحوه 
بارگذاری مدارک الزم از ســوی فرهنگیان را 

تشریح کرد.
سجاد ســیاح در این باره گفت: امروز سایت 
را باز می کنیم، اما درباره ســاعت آغاز به کار 
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 

می دهیم.
او افزود: آدرس سامانه rtb.medu.ir است و 
آدرسی که پیش از این اعالم شده بود  ای پی 
تستی سامانه بود که برای برخی استان ها در 

دسترس قرار گرفته بود.
سرپرست دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات 
وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه همکاران 
می توانند با نام کاربــری و رمز عبوری که در 
سامانه پروفایل داشتند وارد شوند گفت: اگر 
کلمه عبور را فراموش کرده باشند، 2قابلیت 

برای بازیابی رمز عبور پیش بینی شده است.
ســیاح افزود: فرم ها و موارد دیگر در سامانه 
طرح ریزی شده و سعی کردیم محیط کاربری 
ساده ای داشته باشد. به زودی فیلم آموزشی 

راهنما نیز بارگذاری و منتشر می شود.
او همچنین اعــالم کرد کــه به منظور حفظ 
عدالت در ورود اطالعات و جلوگیری از افزایش 
بیش از حد بار ســامانه، اینگونه برنامه ریزی 
کرده ایم که هر رقم کدملی از ســمت راست 
)اولین رقم ســمت راســت کد ملی( 2.5روز 
کاری برای ثبت نام فرصت داشته باشد و امروز 
از صفر شروع می شود تا به کد۹ برسیم. جدول 
زمانبندی مشخص شده  است. با این حال پس 
از اتمام این زمان نیز فرصت دوباره ای به همه 
همکاران که موفق به ثبت نام نشــده اند داده 

می شود 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 به منظــور کنترل بار ورود 
به ســامانه انجام و طی ۹روز ثبت نام ها انجام 
می شود. تست های فنی نشــان می دهد که 
نباید مشــکل خاصی در این زمینه داشــته 
باشیم. ســرورها و پهنای باند ویژه اختصاص 
داده شده و اقدامات زیرساختی و سخت افزاری 
انجام شده و مسئله خاصی وجود نداشته است. 

منبع ایسنا

 پرداخت سهام 
صندوق ذخیره فرهنگیان
عضو هیــأت مدیره و معاون مالی و ســرمایه 
انسانی مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان از 
واریز سهم الشرکه )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 
به تدریج اطالع رسانی خواهد شــد. او افزود: 
به دنبال تقویت زیرساخت ها و سیستم اعضای 
مؤسسه، سود ســال مالی مربوط به دوره2۷ 
)از مهر۱۳۹۹ لغایت شهریورماه۱۴۰۰( 2ماه 
زودتر از سال های قبل و تنها دو هفته پس از 
برگزاری مجمع پرداخــت و موجب رضایت و 

خشنودی اعضای بازنشسته شد.
او از واریز مبلغ 2۰5میلیــاردو2۴۱ میلیون 
ریال به  حساب معلمان عضو صندوق ذخیره 
فرهنگیان که از دوم خرداد تا اول تیر۱۴۰۱ 

به افتخار بازنشستگی نایل آمده اند، خبر داد.
عضو هیأت مدیره مؤسســه صندوق ذخیره 
فرهنگیان تصریح کرد: مبلغ مذکور شــامل 
واریزی عضو، واریزی ســهم تعهدات دولت و 
سود ناشــی از فعالیت های اقتصادی مؤسسه 
صندوق ذخیره فرهنگیان است که به  حساب 
۱۳۰۱ نفر از فرهنگیانی که عضو این صندوق 

بوده اند، واریز شده است.
باقر نژاد بــا تأکید بر حفــظ کرامت اعضای 
مؤسسه، گفت: پرداخت سهم الشرکه اعضای 
مؤسســه صندوق ذخیــره فرهنگیــان در 
سریع ترین زمان ممکن و کمتر از یک ماه پس 
از بازنشســتگی و دریافت اطالعات به حساب 
آنها واریز شده است درحالی که قبال حدود ۳ 

ماه طول می کشید.
 او با اشاره به اینکه هم اکنون حدود ۸۱درصد 
از فرهنگیان عضو مؤسســه هســتند، تأکید 
کرد: سایر فرهنگیانی که هنوز عضو صندوق 
نشده اند می توانند در اســرع وقت نسبت به 
عضویت در مؤسســه اقدام کنند تا از خدمات 
و ســودآوری این مجموعه بــزرگ اقتصادی 

بهره مند شوند.
عضو هیأت مدیره مؤسســه صندوق ذخیره 
فرهنگیان افزود: همچنین اعضای صندوق که 
در شرف بازنشســتگی قرار دارند می توانند 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 سال های 

آینده برخوردار شوند.
منبع ایرنا

خبر

افزایش نظارت بر مراکز توانبخشی

تصاویری کــه در هفته  های گذشــته از برخی 
مراکز نگهداری از معلوالن منتشــر شد، نگرانی 
خانواده های این افراد را دو چندان کرده اســت. 
تعدادی از مدیــران انجمن های حمایتی و فعال 
در حوزه افراد معلول، از افزایش مراجعه والدین 
افراد به انجمن های معلوالن و این ابراز نگرانی ها 
خبر می دهند. کتک زدن، بســتن دست و پای 
مددجو به تخت، رسیدگی نکردن به موقع به وضع 
بهداشــت فردی آنها، غذای کم یا نامناسب و... 
برخی از مصادیق این بدرفتاری هاست. معاون امور 
توانبخشی سازمان بهزیستی کشور از برخوردهای 
قانونی با مراکز خاطی خبر می دهد؛ مجازات هایی 
که بســته به شکایت های ثبت شــده از دریافت 
تذکر تا تعطیلی کامل مرکز و باطل شدن مجوز 

را شامل می شود.
 »محمد کاظمی« مدیرعامل مؤسسه آموزشی 
رعد شــرق تهران در این بــاره می گویــد: »با 
انتشار تصاویری از بدرفتاری ها در برخی  مراکز 
شبانه روزی، مراجعاتی از طرف برخی خانواده ها 
داشتیم که نیاز به مشورت و راهنمایی داشتند. 
همین امروز مــادری به دفتر مرکز رعد شــرق 
مراجعه کرده بود و از کتک خوردن و بدرفتاری با 
فرزند معلولش در مرکز نگهداری شکایت داشت 
و گله می کرد. می دانیم که بسیاری از خانواده ها 
برخالف میلشــان، به دالیل مختلف مجبور به 
سپردن کودکان به این مراکز هستند. اما دیدن 

جگرگوشه شــان در این شــرایط آنها را منقلب 
کرده بود. این در حالی است که در این یک مورد، 
خانواده حدود ۷میلیون تومان به صورت ماهانه به 
مرکز پرداخت و بهزیســتی هم کمک هزینه  ای، 
حدودا ۴میلیون تومانی به عنــوان یارانه به این 

مبلغ اضافه می کند.«

جای خالی کارشناسان مددکاری
مراکز نگهداری شبانه روزی از افراد دارای معلولیت 
توسط ســازمان بهزیســتی به بخش خصوصی 
واگذار می شود. بهزیستی به عنوان متولی، تنها 
نقش نظارتی در این زمینــه دارد و صدور و لغو 
مجوز این مراکز را مدیریــت می کند.  »کامران 
آروان« مدیرعامل جامعه معلوالن ایران می گوید: 
»در سال های گذشته کیفیت خدمات در مراکز 
نگهداری و توانبخشی شبانه روزی ویژه معلوالن 
به یکی از دغدغه های مهم خانواده های 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 می سپاریم؟ آیا واقعا تمام افرادی که در 
مراکز نگهــداری از معلــوالن فعالیت می کنند 
از ســالمت روانی کافی برخوردار هســتند؟ در 
وضعیت امروز که اغلب ما از طرف جامعه و زندگی 
تحت فشارهای روانی زیادی هستیم، فردی که 
به عنوان کارشــناس و مددکار در این مراکز کار 
می کند و فشــار ســخت این کار را هم متحمل 
می شود، چقدر از نظر روانی پایش می شود؟« او با 
آوردن مثالی، شرایط موجود در برخی مراکز ایران 

را اینگونه توضیح می دهد: »برخی  مراکز به جای 
اینکه کارشناس و فرد تحصیل کرده و آموزش دیده 
در زمینه مــددکاری و توانبخشــی معلوالن را 
استخدام کنند، ســراغ افراد عادی می روند که 
هیچ آشــنایی ای با روش های تخصصی ندارند. 
دلیل هم این اســت که به افــراد غیرمتخصص 
می توانند حقوق کمتری پرداخت کنند. این افراد 
هم به دلیل اینکه هیچ آشنایی ای با نحوه نگهداری 
و مراقبت از معلوالن ندارنــد، به آنها قرص های 
آرامش بخش می دهند تا اغلب ســاعات روز در 
خواب باشــند و آنها را به تخت می بندند. برای 
آرام کردن بچه های معلول آنها را کتک می زنند 
و اهمیت توجه به موقع به زمان دریافت داروهای 

آنها را درک نمی کنند.«

استاندارد جهانی چه می گوید؟
ماجرای استانداردها و فرهنگ درست نگهداری 
از افــراد دارای معلولیت شــدید در جامعه، به 
همین جا ختم نمی شود. آروان برای اینکه فاصله 
اســتانداردهای بومی ما با دیگــر نقاط جهان را 
نشان دهد، از سیاست ها و فرهنگسازی  هایی که 
در این زمینه انجام شده، می گوید: »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 هزینه هایی 
به خانواده ها این شــرایط را فراهــم می کنند و 
برخی دیگر، شــبه خانواده هایی را برای زندگی 
معلوالن ایجــاد می کنند. اما این نــگاه که افراد 

دارای معلولیت در آسایشگاه ها نگهداری شوند، 
منسوخ شده است. بسیاری از این افراد با وجود 
محدودیت های حرکتی و یادگیری، توانایی های 
زیادی دارند، اما با نگهداری از این افراد در محیط 
دور از اجتماع، توانایی های او را می گیرند.«پایش 
سالمت روانی افراد شاغل در مراکز نگهداری از 
معلوالن، یکی از مهم ترین موضوعاتی است که او 
به عنوان راهکاری برای جلوگیری از اتفاقات تلخ 
برای معلوالن ساکن آسایشگاه ها مطرح می کند. 
آروان می گویــد: »به نظر من برخــورد با مراکز 
خاطی راه حل اصلی ما نمی تواند باشــد و ما باید 
به فکر این باشیم که چطور از رخ دادن این وقایع 
پیشگیری کنیم؛ چراکه ضربه ای که به روح و روان 
افراد معلول آسیب دیده وارد می شود، به راحتی 
قابل جبران نیست و از ذهن او پاک نمی شود. این 

نوشداروی بعد از مرگ سهراب است.«

افزایش ناظران
معاون توانبخشی ســازمان بهزیستی کشور از 
تدوین شیوه نامه ای برای فعالیت مراکز نگهداری 
روزانه و شــبانه روزی از معلوالن خبر می دهد.  
»اصغر کاظمی« می گوید: »تدوین شــیوه نامه 
آخرین مراحل خود را طی می کنــد و به زودی 
این شیوه نامه به تمام مراکز ما ابالغ می شود. ما 
در کل کشــور 2۱۰۰مرکز نگهداری از معلوالن 
داریم که در مجموع ۱۱۰هزار نفر در آن زندگی 
می کنند. تعدد این مراکز باعث می شود با وجود 
نظارت ها، همچنان شــاهد رخ دادن اتفاق هایی 
ناخوشایند در برخی از این مراکز باشیم.« او تعداد 
دقیق شکایت ها از این مراکز را عنوان نمی کند و 

از تعطیلی »برخی«  مراکز و لغو مجوزها در یک 
سال گذشــته خبر می دهد. کاظمی می گوید: 
»کارشناســان نظارتــی ما چک لیســتی برای 
نظارت های مستمر در این مراکز دارند که شامل 
موضوعات مختلفی است. مثل بهداشت، رسیدگی 
دارویی و توانبخشــی به افراد، پوشاک، تغذیه، 
تهویه، نور اتاق ها، اندازه تخت ها، فاصله تخت ها، 
زمان های دوره ای برای مراقبت یا بازی و.... هریک 
از این موضوعات به تنهایی آنقدر مهم اســت که 
نمی توان بــرای آن اولویتی تعیین کرد.« معاون 
توانبخشی سازمان بهزیستی همچنین به لزوم 
افزایش نظارت ها اشاره می کند و می گوید: »عالوه 
بر بازدیدهای کارشناسان استانی و شهرستانی و 
ســازمانی ما، خود انجمن ها هم الزم است وارد 
بررســی عملکرد مراکز نگهداری شوند. انجمن 
عالی مراکز غیردولتی می تواند به صورت صنفی 
روی این مراکز نظارت داشــته باشــد. سازمان 
نظارت و بازرسی هم می تواند در این زمینه ورود 
کند. همچنیــن ما در حال آمــوزش خانواده ها 
هستیم تا با شــرایط مراقبت از فرزندانشان آگاه 
و آنها هم بتوانند برای دریافت خدمات درســت 
و استاندارد، مطالبه گر باشــند.« او همچنین از 
قیمت گذاری خدمات در مراکز شــبانه و روزانه 
نگهداری از معلــوالن، برای نخســتین بار خبر 
می دهد که بــا انجام این اقدام، میزان ســقف و 
کف مجاز دریافت هزینه هر یــک از این مراکز 
مشخص می شود. این تعیین هزینه ها می تواند 

به بهزیســتی برای اختصاص 
توان خواهــان  یارانه هــای 
خود کمــک بیشــتری کند.
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مرضیه موسویگزارش
روزنامه نگار

63نفر
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 کشتارگاه ها. 
بیشتر استان ها مواردی 

از ابتال به تب کریمه 
کنگو را گزارش کرده اند، 
اما بیشترین موارد ابتال 
در استان کرمان بود که 
بخش عمده مبتالیان در 
تماس با دام آلوده بودند.

24سال
است که نظام پایش و 
مراقبت بیماری کریمه 

کنگو شکل گرفته. در این 
مدت در برخی از سال ها، 
تعداد موارد ابتال افزایشی 
و در سال هایی کاهشی 
بود. قبال موضوعی تحت 
عنوان قاچاق دام وجود 
داشت که این امر سبب 
می شد بیشترین موارد 

ابتال در استان های شرقی 
کشور به ویژه سیستان و 
بلوچستان باشد. در آن 

زمان به علت ارزان تر بودن 
قیمت دام در پاکستان و 

افغانستان، دام های آلوده 
به شکل قاچاق وارد ایران 
می شد 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 به دنبال 
آن طی سال های اخیر 
تعداد موارد تب کریمه 
کنگو ناشی از قاچاق دام 

کاهش یافته است.

150مورد
ابتال به تب کریمه کنگو در 
یک سال هم قبال گزارش 

می شد، اما حاال هنوز 
به این پیک نرسیده ایم، 
اما اینکه چرا سال قبل 
تعداد موارد شناسایی 
شده نسبت به امسال 

کمتر بود را بیشتر به این 
علت می دانیم که مواجهه 

انسان با آلودگی، کم 
شده بود و نکته دوم این 
است که شاید در آن بازه 
زمانی اقدامات پیشگیری 

و کنترل کننده تشدید 
شده بود. هر زمانی که به 
پروتکل های بهداشتی، 
سمپاشی منظم، کنترل 
جمعیت کنه ها و... کمتر 
توجه شود، آمار ممکن 

است افزایشی شود.

30کشور
جهان درگیر بیماری تب 
کریمه کنگوست و در 
قاره های آفریقا، اروپا 
و آسیا اندمیک است. 
میزان مرگ ومیر این 
بیماری می تواند قابل 

توجه باشد؛ به طوری که 
متوسط میزان کشندگی 
آن بین ۳۰ تا 5۰درصد 

تخمین زده شده است و 
برخی منابع حتی میزان 
آن را تا ۸۰درصد در زمان 

طغیان ها گزارش کرده اند. 
تب خونریزی دهنده 

کریمه کنگو مهم ترین 
و گسترده ترین بیماری 

ویروسی منتقل شونده از 
طریق کنه است.

منبع / رئیس گروه 
مدیریت بیماری های 

قابل انتقال بین انسان 
و حیوان وزارت بهداشت 

- ایسنا

میزان شیوع

اولین مورد در ایران

چگونه پیشگیری کنیم؟

دوره درمان

2روش انتقال بیماری وجود دارد:

آبله میمونی )Monkeypox( بیماری ویروسی مشترک بین نقشه شیوع آبله میمونی در جهان
انسان و حیوان است که قابلیت انتقال انسان به انسان را هم دارد

8 عالمت شایع آبله میمونی
واکسن های موجود 
آبله )انسانی( 
می توانند در مقابل 
آبله میمونی هم مؤثر 
باشند، این واکسن ها 
می توانند از ابتالی 
افراد به بیماری یا ظهور 
عالئم آن جلوگیری 
کنند حتی اگر فرد در 
معرض ویروس قرار 
گرفته باشد.

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

۳ تا 6 درصد احتمال مرگ ناشی از آبله میمونی 
گزارش شــده امــا ایــن بیمــاری در بیشــتر موارد 
به صورت خودبه خود و در عرض چنــد هفته از بین 
می رود. نــوزادان، کــودکان و افراد مبتــال به نقص 

ایمنی هم بیشتر در معرض خطر هستند

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

از محیط آلوده به انسان: )تماس با مواد و اشیایی 
که به ترشحات عفونی بیماران آلوده شده اند، مثل لباس، 

ملحفه، بانداژ، پانسمان و ظروف آلوده(

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

2تا 4هفته طول می کشــد تا عالئم بهبود پیدا کنند و 
دوره کمون هم 6 تا 1۳ یا 5 تا 21 روز است

94کشور شــیوع این بیماری را تأیید کرده اند و 
بیش از ۳8هزار نفر هم مبتال شده اند

5کشور ازجمله آمریکا، اسپانیا، آلمان، انگلیس، 
فرانسه و برزیل بیشترین موارد ابتال را دارند

انسان به انسان:  )تماس مستقیم با ضایعات پوستی 
فرد بیمار، از طریق قطرات و ترشــحات تنفســی در تماس 

نزدیک و طوالنی مدت، انتقال از طریق مادر به جنین(

شست وشوی مرتب یا ضدعفونی دست ها
محدود کردن تماس با افراد مشکوک به آبله میمونی

قرنطینه و مراجعه زودهنگام به مرکز سالمت درصورت بروز عالئم مشکوک

اینفو گرافیک: علیرضا بهرامی

 فیبر نوری همچنان
 در تاریکی

 بدرود با برادر شهيدم 
در پهلوانان نمی میرند

کتیبه ای که  تاریخی نبود

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

نگاهی به تاریخچه و کارنامه تئاتر بانوان 
در ۴دهه اخیر در گفت وگو با اعظم بروجردی

قدمت کتیبه موجود به سال ۱۳2۹و زمان احداث پل 
آلوسگرد بر فراز رودخانه می رسد و خبر وجود کتیبه 

باستانی در توالت، کذب محض است 

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

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی: شیوه نامه جدید برای اداره مراکز نگهداری معلوالن  در دست تهیه است
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درحالی که وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات وعده 
راه اندازی 20میلیون پورت فیبــر نوری را تا پایان 
1404داده اســت، اما آمارها چندان رضایت بخش 
 iranfttx.ir به نظر نمی رسد. آخرین آمار ســایت
حاکی اســت از دی ماه 1400کــه در عمل پروژه 
فیبر نوری کلید خورد، تنهــا 146هزار و 95پورت 
منصوبه تا تیرماه 1401اضافه شده است. همچنین 
 FTTH تعداد ســرویس گیرندگان تکنولوژی های
و VDSL در همین بــازه زمانی 15هزار و 10مورد 
افزایش داشته است. نکته عجیب این است که تعداد 
ســرویس گیرندگان FTTH در بازه زمانی دی ماه 
1400تا تیرماه 1401فقط افزایش 863موردی را 
تجربه کرده و بقیه )14هزار و 147سرویس گیرنده( 
مربوط به VDSL بوده است. به عبارت دیگر به طور 
میانگین هر ماه در کل کشور 143.8سرویس گیرنده 
به بهره برداران FTTH اضافه 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 الیه های 
پایین است که ان شــاءاهلل حل می شود. همچنین 
زارع پور روز گذشته در حاشیه جلسه هیأت دولت 
از افتتاح شــبکه فیبرنوری منازل در هفته دولت 

خبر داد.

پروژه راهبردی و ملی
عیسی  زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در 
جلسه بررسی طرح توسعه شبکه دسترسی ارتباطات 
ثابت مبتنی بر فیبرنوری که بــا هدف ارائه گزارش 
اقدامات FCP ها برگزار شد، پروژه فیبر نوری را یک 
پروژه راهبردی و ملی اعالم کرد و گفت: »نباید صرفا 
به این پروژه به عنوان یک پروژه ارتباطی نگاه کرد.«

زارع پور با اشــاره به اینکه امروز ارتباطات به بخش 
جدایی ناپذیر 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.

زارع پور با اشــاره به اینکه از همــان ابتدا که دنبال 
راه اندازی 20میلیون پورت مبتنی بر فیبرنوری برای 
منازل و کسب وکارها هستیم، خیلی ها 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 یک به یک کنار زده شد.« 

مشکل در الیه های پایین است
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعــات به طرح برخی 
موانع از ســوی شرکت های توســعه دهنده شبکه 
فیبرنوری اشــاره کرد و گفت: »ایــن اطمینان را 
می دهم در الیه های باال و در ســطح هیأت دولت 
مشــکلی از بابت همراهی با این پروژه وجود ندارد، 
اما در الیه های پایین تر طبیعی است که هنوز شاهد 
برخی عدم همراهی ها باشــیم؛ هرچند معتقدم که 
جای نگرانی وجود ندارد و این موانع هم ان شاءاهلل 
حل خواهد شد.« زارع پور توسعه شبکه فیبرنوری 
را نیازمند عزم ملی در میان همه دستگاه ها دانست 
و گفت: »قطعــاً ما هــم در وزارت ارتباطات تالش 
خواهیم کرد که پیگیری های خود را افزایش دهیم تا 
مسئله هماهنگی بین دستگاهی به بدنه سازمان ها، 
وزارتخانه ها، 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 می یابد و در کنار آن سرعت اینترنت 

تلفن همراه هم افزایش خواهد یافت.«

تجربه سخت یک مشترک
اینترنت ثابت بر بستر فیبر نوری می تواند 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 
شرکت ها نمی توانند از این خدمات استفاده کنند. 
حجم باالی اعتراض های مردمی بــه بدقولی های 
طوالنی و مکرر شرکت مخابرات در مراکز مخابراتی 

نمــود عینی عدم توســعه در این بخش از شــبکه 
ارتباطاتی کشور است.

خبرنگار همشهری با ثبت درخواست اینترنت فیبر 
نوری به نمایندگــی از اهالی یــک مجتمع منطقه 
مخابراتــی در منطقه پاســداران به صورت میدانی 
وعده های 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 به وجود ظرفیت 
خالی، تخصیص شــماره های 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، به علــت مغایرت پورت و 
مشکالت زیرســاختی منطقه قادر به ارائه سرویس 
نیست و این آغاز قصه تأخیر و شکایت های مکرر از 

مخابرات در جریان این پرونده بود.

تحریم ها و کمبود نقدینگی
مدیر ارشد این مرکز مخابرات به خبرنگار همشهری 
می گوید: »به علت تحریم های ســال های گذشته 
و کمبود نقدینگی زیرســاخت های منطقه ناقص 
مانده انــد 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 ماه های دیگر هم تمدید 

شد و شکایت های دیگر هم بی پاسخ ماند.
عیســی زارع پور، وزیر ارتباطات در حاشــیه یکی 
از جلســات هیأت دولت در پاســخ به طــرح ایراد 
همشــهری، عقب ماندگی های زیرساختی از دولت 
سابق را علت مشــکل اعالم کرد و گفت که به علت 
ثابت نگه داشتن قیمت اینترنت در دولت دوازدهم، 
برای زیرساخت ها ســرمایه گذاری مناسبی صورت 

نگرفته است و در این بخش عقب ماندگی داریم.
این در حالی است که عمال بسته های اینترنتی ارائه 
شده از ســوی مخابرات طی یک سال اخیر افزایش 
قیمت چشمگیری داشــته اند و بسته های اینترنت 
طرح تانوما بیش از 100درصد رشــد داشته اند، اما 
هنوز خبری از جبران معوقات و مطالبات بخش هایی 

از مردم در اتصال به اینترنت مخابرات نیست.

مدیر ارشــد مرکز مخابراتی به همشهری می گوید: 
»طی سال های اخیر شــرکت مخابرات را با وجود 
بی پولی و تحریم ها با چنگ و دندان نگه داشته ایم. 
شرکت هوآوی چین نخستین شــرکتی بود که در 
جریان فشــارهای آمریکا و بازگشــت تحریم ها از 
اردیبهشت1397کارهای ما را نیمه تمام گذاشت و 
رفت. پس نباید با طرح چنین توقعاتی تالش های ما 
را تضعیف کنید.«  او در پاسخ به طرح شکایت دوم و 
سپری شدن مهلت 2ماهه اعالم کرد: »دیگر از دست 
مرکز مخابراتی کاری برنمی آید. روسای باالدستی 
ســرمایه تزریق نمی کنند و ما را تنها مقابل پیکان 
حمالت و پیگیری شما که مشــترک هستید قرار 
داده اند. برویــد از منطقه2مخابراتی خیابان آفریقا 
و مسئول توســعه و طراحی بپرســید که چرا پول 
نمی دهند و کار را جلو نمی برند؛ چون دیگر از دست 

من کاری ساخته نیست.« 
او می گوید خطوط شما همانند بسیاری از مشترکان 
منطقه مغایرت پورت خورده و اراده باالدستی باید 

مشکل را حل کند.

انحصار در فیبر نوری
زارع پور در یکی از جلسات هیأت دولت درباره چرایی 
انحصار فیبر نوری و واگذاری مطلق آن به شــرکت 
مخابرات گفته بود: »مقاومت هایی در تهران وجود 
دارد، اما در ســایر شــهرها همچون بوشهر و قم در 
حال واگذاری اینترنت فیبر نوری به شــرکت های 
خصوصی هســتیم.«  محدود نگه داشتن خدمات 
اینترنت فیبری نوری به شرکت مخابرات فرضیه قوی 
عقب ماندگی این بخش همانند انحصار بخش های 
دیگر اقتصادی بوده است؛ هرچند زارع پور می گوید 
به علت  عقب ماندگی زیرســاخت ها حتی در برخی 
شهرستان ها دیگر امکان ارائه خطوط تلفن ثابت هم 
وجود ندارد. طی یک سال گذشته با شدت پیدا کردن 
مشکالت اینترنت ثابت و ســیار در کشور، زارع پور 
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 می کنند.
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.

فیبر نوری همچنان در تاریکی
وزیر ارتباطات اعالم کرده که در سطح دولت درباره پروژه فیبر نوری مشکلی وجود ندارد، اما آمارها نشان می دهد طی 6ماه 

تنها 863مشترک در کل کشور توانسته اند به FTTH دسترسی پیدا کنند 

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 
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 

کرده اند، در برابر آبله میمونی ایمن خواهند بود؟ 
مرکز کنترل و پیشــگیری از بیماری ها چندان به ایــن موضوع نگاه 
مطمئنی ندارد. به گزارش مرکوری نیوز، این آژانس سالمت آمریکایی 
می گویــد آنهایی که در معرض ویــروس آبله میمونی هســتند و در 
طول 3سال گذشــته، واکســن آبله نزده اند، 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
درحالی که تعداد محدودی از مطالعات نشــانه های امیدوارکننده ای 
دارند که نشان می  دهد واکسیناســیون آبله در دوران کودکی تا چند 
دهه بعد محافظت پایداری ارائه می  دهد، کارشناسان بهداشت می  گویند 
که بزرگساالنی که ممکن اســت روی بازویشان نشانه  ای 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 هیچ گونه حفاظتی ایجاد نمی کند، اما روی آن هم به طور 
کامل حساب باز نمی کنم. آبله، یک بیماری قدیمی بسیار مسری است 
که 3 نفر 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 ریشه کن شد.

تاریخچه آبله
آبله که از اوایــل دهه 1950در آمریکای شــمالی و اروپا به طور کامل 
ریشه کن 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 می کند. اگرچه آبله میمونی 
تقریبا به اندازه آبله کشنده نیست، اما هنوز هم می تواند باعث بثورات و 

عالئم دردناک و زخم های 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 شده اند. محققانی که در سال 1972شیوع آبله در 
یوگســالوی 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 مرگ ومیر اشاره کردند: 8درصد در میان واکسینه  شده های 
قبلی و 35درصد در بین واکسینه نشده ها. به گفته نویمر این مطالعه 
نشان می دهد که توانایی واکسیناســیون برای جلوگیری از بیماری 
ظاهر شــده در چندین دهه بعد، رو به کاهش است. او تأکید کرد که 
قبل از ریشه کن شدن آبله، مرکز کنترل و پیشــگیری از بیماری ها، 
واکسیناســیون مجــدد را در فواصل پنج ســاله توصیه کــرده بود. 
ارزیابی های انجام شده مبنی بر این است که واکسن  های آبله 85درصد 
در برابر عفونت آبله میمونی مؤثر هستند. ســت بلومبرگ، استادیار 
پزشکی در دانشــگاه کالیفرنیای سانفرانسیسکو، گفت مطالعه ای که 
پس از آخرین شــیوع آبله میمونی در آمریکا انجام شده است،  نتایج 
دلگرم کننده ای به همراه داشت. شــیوع آن در سال 2003از طریق 
ســگ های خانگی دشــتی که در نزدیکی حیوانات آفریقایی آلوده 
نگهداری می شدند، گسترش یافت. یک مطالعه نشان داد افرادی که 
قبال علیه آبله واکسینه شده بودند جزو افراد آلوده بودند، اما تمایل به 

بیماری خفیف تری داشتند. 
بلومبرگ گفت: اگرچه ممکن است ایمنی با گذشت زمان کاهش یابد، 
اما به  نظر می رسد مصونیت طوالنی مدت به ویژه در برابر بیماری های 
شدید همچنان پابرجاست. مطالعه دیگری در سال 2010به بررسی 
عود آبلــه میمونــی در جمهــوری دمکراتیک کنگو از زمــان پایان 
واکسیناسیون معمولی پرداخت که نشــان می دهد 30 سال پس از 
پایان کمپین های جمعی واکسیناســیون آبله، بروز آبله میمونی در 
انسان به طور چشمگیری در این کشور آفریقایی افزایش یافته است. 
همچنین مشخص شده که افراد واکسینه شده 5.2 برابر کمتر از افراد 

واکسینه نشده در معرض خطر ابتال به آبله میمون هستند. 

عمادالدین قاسمی پناهاینترنت
روزنامه نگار

پزشکی

رقابت نخبگان برای حل مسئله
شــاید مهم ترین هدف شــکل گیری اســتارت آپ ها، رفع 
چالش های ســنتی با راهکارهای نوآورانه و فناورانه باشــد. 
این کسب وکارهای 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 چالش ها مطرح و راهکاری برای آن ارائه شود. یکی از 
این رویدادها طرح شــهید بابایی یا طرح توسعه رویدادهای 
رقابتی مسئله محور است که از ســال 1399کار خود را آغاز 
کرده است. در قالب این طرح از یک سو نهادها و شرکت های 
صاحب مسئله شناسایی می شوند و از سوی دیگر، اجتماعی 
از تیم های نخبگانی شکل می گیرد که در قالب یک مسابقه، 

مسئله را حل می کنند.

اکوسیستم پویا
محمد عمار امینــی، دبیر طرح توســعه رویدادهای رقابتی 
مســئله محور)طرح شــهید بابایی( بنیاد ملــی نخبگان در 
گفت وگو با همشــهری با بیان اینکه کمک به شــکل گیری 
اکوسیســتم زنده و پویای علــم، فناوری و اقتصاد کشــور، 
مهم ترین رسالت این طرح است، می گوید: »در این طرح تالش 
می شود مسائل و چالش های موجود و آتی نهادها، دستگاه های 
اجرایی، صنایع و بخش خصوصی در یــک فضای رقابتی به 

وسیله اجتماع نخبگانی حل شود.«
امینی، صاحب مسئله در طرح شهید بابایی را همه بخش ها اعم 
از دولتی، حاکمیتی و بخش خصوصی معرفی و تأکید می کند 
که صاحبان مســئله ضمن حمایت از گروه هــای نخبگانی 
تشکیل شده حول موضوع، مسئله خود را در بوته رقابت قرار 

می دهند تا این تیم ها مسئله را در قالب کارگروه  حل کنند.

3گروه صاحب مسئله
دبیر طرح شــهید بابایی صاحبان مســئله را به طور کلی در 
3گروه طبقه بندی می کند و می گوید: »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، می تواند منتج به راه حل بهینه شود.«

امینی گروه دوم را صاحبان صنایع، شرکت ها و سایر نهادهایی 
می داند که به دنبال شناسایی اســتعدادهای برتر و جذب یا 
سرمایه گذاری روی آنها هســتند که از طریق این رقابت ها 
نیروهای مستعد را برای حل مسئله های کالن خود شناسایی 
می کنند. به گفته او »گروه سوم، نهادهایی هستند که مأموریت 
آنها جریان سازی برای ورود دانشجویان، دانش آموختگان و 

متخصصان، به موضوعات اولویت دار کشور است«.

حمایت بنیاد ملی نخبگان
دبیر طرح شهید بابایی حامی این ارتباط را بنیاد ملی نخبگان 
معرفی می کند که ضمن دعوت از نهادها و صاحبان مســائل 
برای استفاده از این بستر، از سویی نهادهای برگزارکننده این  
رویدادها را مورد حمایت قرار می دهد و از سوی دیگر با اعطای 
امتیاز فعالیت نخبگانی و تســهیالت مختلف، افراد مستعد و 
اجتماع نخبگانی را برای ورود به این رقابت ها ترغیب می کند.

امینی رویدادهای »ایده نگاری بحران کرونا و مشــارکت در 
انتخابات« در زمینه حل مســئله کاهش تأثیــر پاندمی در 
مشارکت مردم در انتخابات و 2رویداد »فرصت« و »ره نشان« 
برای حل مســائل بخش خصوصی کشــور را نمونه هایی از 
رویدادهای برگزار شــده در قالب طرح شــهید بابایی عنوان 
می کند. او با اشاره به اینکه نتایج این رویدادها مورد استفاده 
صاحبان مســائل قرار گرفته، اظهار امیدواری می کند که در 
سال جاری رویداد IAAA در حوزه سالمت و با هدف استفاده از 
هوش مصنوعی در تشخیص های پزشکی هم موفق عمل کند.

امینی همچنین گســترش این طرح و در نهایت شکل گیری 
اکوسیســتم علم، فناوری و اقتصاد کشــور را نیازمند ورود 
حداکثری نهادها و دستگاه های مختلف دولتی و خصوصی به 

این جریان می داند.

دوربین کاغذی با سنسور 
16مگاپیکسلی 

یک دوربین دیجیتال کاغذی الهام گرفته از لومو که از کاغذ 
ساخته شــده اســت می تواند تصاویر ثابت 16مگاپیکسلی 
بگیرد و فیلمبرداری با کیفیت 1080p ارائه کند. به گزارش 
پتاپیکســل، دوربین عکاســی کاغذی به عنوان یک نسخه 
دیجیتال از یــک دوربین فیلم دور ریختنی طراحی شــده 
است که از مواد قابل بازیافت برای پایدار نگه داشتن طراحی 
استفاده می کند. تفاوت این دوربین با سایر دوربین ها، ظاهر و 
طراحی مناسب جلو و پشت آن است که باعث می شود شبیه 
یک دور بین واقعی و در عین حال نازک به نظر برسد؛ چیزی 

شبیه به دوربین های کالسیک دهه هاي 1960 یا 1970.

از نظر مشــخصات، این دوربین کاغذی دارای یک سنســور 
تصویر 16مگاپیکسلی، لنز بدون فوکوس 1:2.0، تعادل رنگ 
ســفید خودکار و فناوری جبران نوردهی، منظره  یاب ساده 
برای کادربنــدی تصاویر و پورت میکــرو USB برای انتقال 
داده هاست. باتری های نیم  قلمی)AAA( نیز منبع تامین انرژی 
این دوربین است. یک شاتر ساده و تک دکمه  ای هم برای آن 
طراحی شده است. این دوربین هم اکنون با قیمت 120دالر در 

وب  سایت Paper Shoot Camera موجود است.

شروع برنامه آماده سازی  پروژه 
بازگشت به ماه 

ناســا، آژانس فضایی آمریکا در پی انجام پروژه آرتمیس برای 
بازگشــت فضانوردان به ماه، موشــک غول پیکر جدیدی را به 
سوی ماه پرتاب می کند. این وسیله نقلیه که به عنوان سیستم 
 39B شــناخته می شــود، بــه جایگاه )SLS( پرتاب فضایی
در مرکز فضایی کنــدی در فلوریدا برده می شــود تا در تاریخ 
5شهریور، پرواز کند. به گزارش بی بی سی، این نخستین سفر 
آزمایشی موشک بدون فضانوردان است، اما ماموریت های آینده 
فضانوردان را برای نخســتین بار در بیش از 50سال گذشته به 
سطح ماه می فرستند. SLS با ارتفاع نزدیک به 100متر با یک 
تراکتور عظیم به سمت سکو می رود. این هواپیما از ساختمان 
محل مونتاژ خود در کندی، حرکتش را شــروع می کند، 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 می گیرد. 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. 

 بازار فنــاوری نانــو در ایــران بــه 2حوزه 
محصوالت و تجهیزات فناورانه تقسیم 
می شــود و هم اکنــون ۱۱۹۰محصــول 
ایران ســاخت در ایــن دو عرصــه ثبــت 
شده اســت. از این تعداد ۹۶۱مورد به 
حوزه محصــوالت فناورانــه و 22۹مورد 
آن بــه عرصــه تجهیــزات تعلــق گرفته 
است. روند صعودی و رشد یافته تولید 
محصــوالت و تجهیزات ایران ســاخت 
از ســال۸۷ بــه وضــوح قابل مشــاهده 

است.

 ۱۱۹۰ 
محصول

براســاس گــزارش اسپیدتســت میانه 
ســرعت اینترنــت ثابــت ایــران در مــاه 
گذشته میالدی ۱۰.2۱مگابیت بر ثانیه 
بوده و جایگاه آن با یک پله ســقوط به 
رتبه۱۴۶ جهان رسیده است. همچنین 
میانه سرعت اینترنت موبایل ایران در 
جوالی 2۰22 میالدی 2۷.۷۴مگابیت 
بر ثانیه بوده و جایگاه آن در رده بندی 
ســرعت  باالتریــن  بــا  کشــورهایی 
اینترنت موبایل با 2پله صعود، رده۷۰ 

بوده است.

۱46

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. 

 ۱۰ 
میلیارد تومان

رونمایی از ماکت ایستگاه 
فضایی روسیه

برای نخستین بار از مدل فیزیکی ایستگاه فضایی 
روسیه در یک نمایشگاه نظامی-صنعتی در حومه 
مسکو، رونمایی شد. به گزارش همشهری آنالین، 
در پی اعمال تحریم های غرب علیه روسیه به دلیل 
مسائل اوکراین، ســازمان فضایی فدرال روسیه، 
ایســتگاه فضایی بین المللــی )ISS( را ترک و 
همکاری خود با ناسا و سایر سازمان های فضایی 
کشــورهای غربی را در این ایستگاه قطع خواهد 

کرد.
حاال این ســازمان بنا دارد ایستگاه فضایی خود 
را ایجاد کند. رســانه های روســی بــه آن لقب 
روس)Ross( داده اند. همچنین این رســانه ها 
گمانه زنی هایي مبنی بر ساخت نخستین مرحله 
از این ایســتگاه را تا حداکثر سال2030 مطرح 
کرده اند. از طرفی دیگر، یوری بوریسوف، رئیس 
جدید سازمان فضایی روسیه اعالم کرد که ترک 
ایســتگاه فضایی بین المللی تا سال2024 اتفاق 

نمی افتد.
کتی لودرز، رئیس عملیات فضایی ناسا هم گفت 
که به نظر می آید مقامات روسی مایل هستند تا 
زمان تکمیل ساخت ایستگاه فضایی خودشان به 
مشارکت خود در ایستگاه فضایی بین المللی ادامه 
دهند. ایستگاه فضایی بین المللی در سال1998 
راه اندازی شــد و ناسا امیدوار اســت که ISS به 

ماموریت خود تا پایان سال2030 ادامه دهد.

 خبر

عدد خبر

دانش

فضا

دانش بنیان
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تاریخ ادبیات

چشمانتظاردرخاکرفتگان
»چشم انتظار درخاک رفتگان« 
داســتان اعتصــاب عمومــی 
عظیمی اســت علیه دیکتاتور 
گواتماال و شرکت آمریکایی موز. 
شخصیت مرکزی رمان مبارزی 
انقالبی اســت که می کوشــد 
مردم را به قیــام و اعتصاب فرا 
بخواند. اگر این اعتصاب پیروز 
شود، سرخپوســتان مظلوم و 
در خاک رفته تســلی می یابند 

و می توانند چشمان بازمانده شان را ببندند، زیرا بنا بر افسانه ای 
مایایی، چشمان آنها در گور به انتظار تحقق عدالت بازمانده است.
کتاب، داستانی است در شرح یک خیزش مردمی؛ داستانی مبتنی 
بر نظریه ای سیاسی، رمانی اجتماعی که شگردهای سوررئالیستی 
نویسنده گاه آن را مبهم و حتی اندکی مالل آور می کند. رنگ ها، 
حرکت ها، اســم صوت ها، ریتم ها و آفرینش  های کالمی محض 
به پیدایش نوعی فرهنگ لغت خاص آستوریاس می انجامد که 
گواهی است بر تسلط کامل او به زبان و منابعش. این رمان را ابتدا 
نشر نو در اواخر دهه 60با 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 »چشم انتظار در خاک رفتگان« 
آن را منتشر کرده است. گویا تغییر اسم کتاب هر بار به درخواست 
مترجم رمان، سروش حبیبی بوده است. از میگل آنخل آستوریاس 
به عنوان یکی از بزرگ ترین نویسندگان آمریکای جنوبی نام برده 
می شود. او در ۱۸۹۹ در گواتماالســیتی در خانواده ای بازرگان    
زاده شــد. تحصیالت دانشگاه را در رشــته حقوق انجام داد و به 
دریافت درجه دکتری نایل آمد. نشر ماهی چاپ سوم این کتاب 
76۸صفحه ای را با ترجمه سروش حبیبی به بهای 265هزار تومان 

منتشر کرده است.

برکرانهزیباییشناسیطبیعت
کرانــه  »بــر  کتــاب 
زیبایی شناســی طبیعت« 
نوشــته رونالد هپبــرن را 
مســعود علیــا به فارســی 
برگردانده و به تازگی از سوی 
انتشــارات ققنوس منتشر 
شده اســت. زیبایی شناسی 
طبیعت یکی از شــاخه های 

مهم و جذاب زیبایی شناسی 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 جریان ســازی در تاریخ زیبایی شناسی 
طبیعت به نام »زیبایی شناســی معاصــر و غفلت از 
زیبایی طبیعی« و حاصل به هم پیوستن سه پاره است: 
پیش گفتار، متن، و پی گفتار. مقاله هپبرن همراه شده 
اســت با پیش گفتار و پی گفتاری از مترجم در معرفی 
اجمالی زیبایی شناسی طبیعت و ترسیم جغرافیای آن 
و نیز بررسی الگویی در تجربه زیبایی شناختی طبیعت 
که هنر را دلیل راه خود می گیــرد. در واقع این کتاب 
زمینه ای است برای آنکه این شاخه از زیبایی شناسی 
را که چندان مورد التفات مــا قرار نگرفته بهتر ببینیم 
و بشناسیم و در عین حال از نسبت خودمان با طبیعت 
عمیق تر و مســئوالنه تر پرســش کنیم؛ طبیعتی که 
مخصوصاً این روزها پیامدهای شیوه مواجهه و رفتارمان 
با آن هرچه روشن تر و البته دردناک تر، به چشم می آید. 
انتشارات ققنوس برکرانه زیبایی شناسی طبیعت نوشته 
رونالد هپبرن را در ۹5صفحــه به بهای 42هزار تومان 

منتشر کرده است.

نگاهی به کارنامه قلمی بانوی نمایشنامه نویس 

طراحسؤاالتبنیادینانسانامروز
اعظم بروجردی بیش از 40نمایشنامه نگاشته است که بخش 
عمده ای از آنها بس ممتاز اســت و مورد تحسین کارشناسان 
عرصه تئاتر، منتقدان و مخاطبان قرار گرفته است. عمده این 
آثار با خالقیتی جذاب و آمیخته شده با احساس و تفکر مذهبی، 
بیان کننده ســؤاالت بنیادین و فلسفی انســان امروز است. از 
نمایشــنامه های جالب توجه وی، »اختر چــرخ ادب« قلمداد 
می شــود. این اثر در ســال۱3۸4.ش روی صحنه رفت. اختر 
چرخ ادب، به فراز مهم زندگی پروین اعتصامی، ماجرای ازدواج 
ناموفق او می پردازد. 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 
دفاع مقدسی 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 زنده ها هستند که 
دچار کثرت اند!«. در واقع بروجردی در این اثر، از دریچه نگاه 
3زن به نام های زینب، زهره و ننه داغی -که به دنبال یوســف 
گمگشته خود هســتند- حقیقت زندگی و مرگ را به تصویر 
می کشد. از دیگر نمایشنامه های خانم بروجردی که موضوعی 
تاریخی و مذهبی دارد، می توان به اثر »زائر« اشاره کرد. او در 
زائر با نگاهی زیبا و عارفانه، به مهاجرت حضرت معصومه)س( 
به ایران برای دیدار برادر می پردازد، امــا در عین حال برکات 
این ســفر را برای ایرانیان، به مخاطب می نمایاند. چنانچه در 
بخش پایانی نمایشنامه، مامون از خاتون و در واقع از مخاطبان 
می پرسد: »بگویید چرا هر شب خواب می بینم، که قرن هاست 
مــرده ام و رضا بر تختــی که نه از آن من اســت، پادشــاهی 
می کند؟...«، و پاســخ این ســؤال، پیام اصلــی نمایش برای 
مخاطب اهل معناست. یکی از نمایشــنامه های تحسین شده 
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 می شود. 
از دیگر نمایشــنامه های ممتاز وی -که در سی و یکمین دوره 
جشــنواره تئاتر فجر جایزه گرفت- نمایشنامه »راز« است. راز 
روایت زندگی 5دانشجو اســت که برای نوشتن یک پایان نامه 
مشــترک، بــه یــک کلبه 
جنگلی می روند و در آنجا 
اتفاقاتــی رخ می دهد، 

که این 5دانشجو دچار تحوالت شــخصیتی می شوند. در واقع 
در این نمایشــنامه، کمک خواهی و کمک رسانی به دیگران، از 
منظر فلسفی مورد کنکاش قرار گرفته است. البته مخاطب بعد 
از دیدن اثر، به درکی عمیق از فرموده »هل من ناصر ینصرنی« 

امام حسین)ع( می رسد.
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 نمی میرند« ندارد. داستان 
پهلوان درباره بانویی بــه نام »خاتــون« و خادمه اش »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 
می گوید 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 نمایشــنامه های 
معناگرا و معنوی بانو اعظم بروجردی اســت. اما برای نگارنده 
این سطور، یک سؤال مهم مطرح اســت، اینکه چرا نام بانویی 
که نقش مهمی در فضای تئاتری کشــور در چند دهه گذشته 
داشــته، نمایشــنامه های قوی و ماندگار نوشــته و همچنان 
می نویسد، نه به عنوان مدخلی مستقل و نه حتی به اندازه یک 
خط در دایره المعارف های تئاتری و هنری کشور وجود ندارد؟ 
پاسخش شــاید خبری باشــد که در خرداد ماه ۱3۹7.ش در 
رسانه ها منعکس شد. آنجا که خانم بروجردی به عنوان معاون 
هنری پردیس تئاتر تهران از سمتش برکنار شد، آن هم به خاطر 
مشکلی که یکی از معاونان سازمان فرهنگی هنری شهرداری 

وقت با وی داشت... قلم اینجا رسید سربشکست!

زکیهعاقلی،روزنامه نگارنگاه

اعظم بروجردی بیش از 40نمایشنامه نگاشته 
اســت کــه بخــش عمــده ای از آنهــا بــس ممتــاز 
است و مورد تحسین کارشناســان عرصه تئاتر، 
منتقدان و مخاطبان قرار گرفته است. عمده این 
آثار با خالقیتی جذاب و آمیخته شده با احساس 
و تفکر مذهبــی، بیان کننده ســؤاالت بنیادین و 

فلسفی انسان امروز است

تاریخ علم

هلگولند
هلگولند، جزیره ای بی دار و درخت 
در دریای شــمال اســت که ورنر 
هایزنبرگ 23ساله 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 بی شمار 
کشف و پیشرفت فناوری شده است و 
اکنون درک ما از جهان هستی مبتنی 

بر نظریه های گرانش کوانتومی و مکانیک کوانتومی است، گرچه 
هنوز هم رازآلوده مانده است.

 در تابستان ۱۹25، یک آلمانی 23ســاله روزهایی از تنهایی و 
اضطراب را در جزیــره ای بادخیز در دریای شــمال گذراند: در 
هلگولند که انگلیسی ها به آن هلیگولند می گویند، جزیره مقدس. 
آنجا، در آن جزیره، مفهومی یافت که به کمک آن می شــد همه 
داده های سرکش را توجیه کرد و ساختار ریاضی مکانیک کوانتومی 

را برپا داشت: »نظریه کوانتومی«. 
نظریه کوانتومی روشنگر موارد بســیاری بوده است: بنیان های 
شیمی، کارکرد اتم ها، جامدات، پالسماها، رنگ آسمان، دینامیک 
ستاره ها، پیدایش کهکشان ها و هزاران جنبه از علم؛ پایه آخرین 
فناوری ها اســت: از کامپیوترها تا انرژی هســته ای. مهندسان، 
اخترفیزیک دانان، کیهان شناسان، شیمی دانان و زیست شناسان 
همگی آن را هرروزه بــه کار می گیرند، اصــول مقدماتی آن در 
دبیرستان تدریس می شود، هرگز برخطا نبوده، قلب تپنده علم 
امروز است؛ اما هنوز عمیقاً رازآلود اســت، با یک آشوب آفرینی 
زیرپوستی. کتاب »هلگولند« نوشته کارلو روولی را مزدا موحد به 
فارسی برگرداند و به تازگی از سوی نشرنو در ۱5۹صفحه، به بهای 

65هزار تومان منتشر شده است.

تاریخچه زیبایی شناسی
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می دادند. تقریباً مرکز ما، سالی 300نفر را آموزش 
می داد. فعالیت این کانون تا سال۸0ادامه پیدا کرد. 
در مورد نتایج برگزاری این دوره های آموزشــی، 
باید بگویم که خیلی دلم می خواست بهتر از این 
باشــد اما همین که در این دوره ها کسانی تربیت 
شدند که امروز از استادان این رشته هستند، یا از 
افراد موفق و مدرسان کاربلد این عرصه به ویژه در 
فرهنگسراها و خانه های فرهنگ هستند را می توان 
از موفقیت های آن دوره های آموزشی دانست. البته 
نمایشنامه نویسانی چون چیستا یثربی و بازیگرانی 
مثل مهتاب نصیرپــور هم در همــان دوره های 

آموزشی شرکت و رشد کردند.

درآنزمانبهرغمدرسخواندنو
کارکردن،همچناننمایشنامههممینوشتید؟
بله! همزمــان بــا اداره کانــون تئاتــر بانوان و 
درس خواندن در مقطع فوق لیســانس، همچنان 
نمایشنامه هم می نوشــتم. تازه آن زمان ازدواج 
هم کرده بودم و مســئولیت خانه و زندگی را هم 
داشتم! یکی از نمایشــنامه هایی که در آن دوره 
نوشتم و خیلی مورد اقبال قرار گرفت، »سال های 
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 کارگردان های دیگری نیز روی 
صحنه رفت اما نمایشنامه بعدی ام، نمایشی بود به 
اسم »خیابان های سرد شب«. نوشتن نمایشنامه 
که تمام شــد، آقای فتحی گفت: خــودم این را 
کارگردانی می کنم. بعد متــن اش 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 
مي  شود گفت، یک کار دیگر نوشت! البته زیرش 
نوشــته بود: اعظم بروجردی. کار را که خواندم، 
گفتم: این نمایشنامه من نیســت و روی اسم ام 
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 

و کاست متن خیابان های سرد شب را روی صحنه 
می برید، که اجرایش کنید وگرنه هیچ! آقای فتحی 
هم قبول کرد تا همان متن را بدون تغییر اجرا کند.

فیلمنامهپهلواناننمیمیرندرادر
چهزمانینوشتید؟

سر نوشــتن فیلمنامه »پهلوانان نمی میرند«، هر 
دو پسرم را داشتم و بچه ها خیلی کوچک بودند. 
سال 72و 73، در حال نوشــتن اش بودم. یکی از 
صحنه های 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 سال6۱شهید شد. 
تکاور ارتش بود. تفاوت سنی ما فقط یک سال بود. 
در آن ســال ها وقتی محمدرضا در منطقه نبود، 
صبح ها با هم به سرکار می رفتیم. 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 می شدم اما محمدرضا هم با 
من پیاده شد و گفت بقیه مسیر را پیاده می رود! 
در موقع خداحافظــی، ما یک مدت طوالنی فقط 
به هم 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 نمی میرند بگویم، این است که سازمان 
]صداوســیما[ در موقــع تصویــب فیلمنامه، از 
آقای فتحی خواســته بود که یک بخش دخالت 
ســفارت های خارجی را بــه کار اضافه کنیم. من 
مخالف بودم و عقیده داشــتم اضافه شــدن این 
بخش، کار را خراب می کند، برای همین هم قبول 
نکردم اما خود آقای فتحی این بخش را به کار اضافه 
کرد و اینگونه 6قسمت، به فیلمنامه ۱۹قسمتی 
من اضافه شــد. همین االن هم، اهل فن متوجه 
متفاوت بودن دیالوگ ها و فضای این 6قسمت با 

بقیه کار می شوند.

ظاهراًشمادبیراجراییچنددورهاز
تئاتربانوانهمبودهاید.اینطورنیست؟

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 ریاست جمهوری( خیلی از ما حمایت 
کرد اما دوره های بعدی جشــنواره تئاتر بانوان، 
 زیرنظر سازمان فرهنگی- هنری شهرداری تهران 

برگزار شد. 
ما ۹دوره، این جشنواره را برگزار کردیم. اعتقادم 
این بوده و هست که زنان، مادران هستی هستند 
و یکی از راهکارها برای روشن شدن جایگاه شان 
را برگزاری جشــنواره بانوان می دانســتم. من و 
همکارانم به دنبال این هــدف بودیم که دیدگاه 
هنرمندان را به ســمت این موضوع مهم ســوق 
دهیم. جالب است که در نخســتین دوره که در 
سال 76برگزار شد، 6۹اثر به دبیرخانه جشنواره 
رسید که اکثریت نویسندگان نمایشنامه ها مرد 
بودند! به رغــم آنکه موضوع نمایش هــای آنان، 
زنان و خانواده بــود اما در دوره نهــم ۸۹0اثر به 
دبیرخانه جشنواره رسید که 70درصد نویسندگان 

نمایشنامه ها خانم بودند.

هماکنــونبهچهکاریمشــغول
هستید؟نمایشیرویصحنهندارید؟

آخرین نمایشی که روی صحنه بردم، نمایش »پهلوان« بود 
که در سال۹۸ اجرا شد. االن بیشتر مشغول نوشتن هستم. 
خدا را شکر که رمان حضرت خدیجه)س(، با عنوان »بانوی 
عاشق« زیر چاپ اســت و هم اکنون، مشغول نوشتن رمان 

حضرت زینب)س( هستم.

انوشهمیرمرعشي
روزنامه نگار گفت وگو

اعظمبروجردیبهعنواننمایشــنامهنویس،
کارگردانتئاتر،نویسندهومدرسدانشگاه،
نقشیدرخور،تجربهایطوالنیوالبتهکمتر
گفتهشدهدرعرصهسیاستگذاریومدیریت
تئاترکشور،بهویژهتئاتربانواندارد.درگفتو
شنودپیآمده،نکاتیخواندنیدربارهسوابق
ویدرتاسیسومدیریت»کانونتئاتربانوان«
وبرگزاری9دوره»جشــنوارهتئاتربانوان«
آمدهاست.درکنارآن،بیانخاطراتیدرباره
فیلمنامهســریال»پهلواناننمیمیرند«و
خاطراتاودرحوزهنمایشنامهنویســی،بر
جذابیتاینمصاحبهافزودهاست.امیدآنکه

عالقهمندانرامفیدومقبولآید.
 

بهتراستکهاینگفتوگوراازاین
نقطهآغازکنیمکهازچهمقطعیوچگونهوارد
فضایکارهنریونمایشنامهنویسیشدید؟

از بچگــی به خاطر روحیه مرحوم پــدرم، به هنر 
گرایش داشتم. پدرم کاســب و مغاز ه دار بود اما 
هم نقاشی می کرد و هم خطاطی، شاعر هم بود. 
از کودکی برایم اشــعار موالنا می خواند. وقتی که 
انقالب پیروز شد، دانش آموز دبیرستان »شرف« 
در محله منیریه تهران بودم. از همان موقع عمده 
فعالیتم در مدرسه، در عرصه شعر و سرود متمرکز 
بود. تااینکه در سال 5۹، دبیر 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 
سیاه بازی، 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 عدم دسترسی آنان به پزشک 
و بهداشت. این نمایش اجرا شد و مورد تشویق قرار 
گرفت. بعد از آن چند نمایشنامه دیگر نوشتم، تا 
اینکه در سال60به مرکز فرهنگی معراج که وابسته 
به آموزش و پرورش منطقه۱2بود، دعوت شدم. در 
آنجا شروع کردم به نمایشنامه نویسی برای اجرا 
در مدارس مختلف. جالب است که در آنجا به من 
لقب »نمایشنامه نویس یک شــبه« داده بودند؛ 
چون هر وقت می خواســتند که درباره موضوعی 
نمایشنامه بنویسم، روز بعد نمایشنامه ای با همان 
موضوع درخواستی، تحویل شان می دادم! مسئول 
هنری معراج، آقایی بــود به نام عباس نصرتی که 
ایشان کتاب های زیادی درباره نمایشنامه نویسی 
به من معرفی کرد. مطالعــه آن کتاب ها در کنار 
خالقیت شخصی، باعث می شــد که نوشته هایم 
روزبه روز پخته تر شود. آقای نصرتی درباره نمایش 
و نمایشنامه نویسی، اطالعات آکادمیک نداشت اما 
هربار که نمایشنامه ای را به ایشان تحویل می دادم، 
با توصیه هایشان و بازنویسی های مکرر، ایراد کار 
کمتر می شــد. گاهی تا ۸بار، یک نمایشــنامه را 

بازنویسی می کردم.

ازچهزمانیبهصورتحرفهای،وارد
کارنمایشنامهنویسیشدید؟

حدود یک سال و نیم 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 نمایشنامه ای با این مضمون نوشتم. 
از آنجا کــه این مرکز با مرکز هنرهای نمایشــی 
همکاری هایی 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. می خواســتم ایراد کارم را بگیرند. یکی از 
استادان آنجا، نمایشــنامه را که می خواند، از آن 
خوش اش می آیــد و بدون اینکه بــه من حرفی 
بزند، اسم نمایشــنامه را عوض می کند و با تغییر 
نام نمایشنامه به اسم »ملکوت«، مجوز اجرای آن 
را می گیرد و در یکی از تاالرهای اصلی تئاتر شهر 
روی صحنه می برد. از این ماجــرا بی خبر بودم، 
تا اینکه از مرکز هنرهای نمایشــی با من تماس 
گرفتند و خبر دادند که فالن آقا نمایشنامه ات 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، جلسه ای برای 
بررسی تشــکیل شــد و آن فرد در جلسه، کامال 
محکوم شــد. در آن زمان من ۱۸-۱7ساله بودم 
و آن آقا، یک مرد جاافتاده که جای پدرم حساب 
می شد. از دیدن به هم ریختگی ایشان در آن جلسه 
دادگاه، خیلی ناراحت شدم و از شکایتم گذشتم. اما 
آن اتفاق باعث شد که بفهم ام نمایشنامه هایم خوب 
است و می شود حتی در تاالرهای اصلی، برای عموم 
مردم اجرا شود. یک جورهایی از آن زمان خودم را 
باور کردم! بعد از آن نمایش »تبعیدی ها« 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.

خانوادهباورودتانبهفضایهنریو
کارتئاترمشکلینداشتند؟

مرحوم پــدرم، اطمینان خاصی به من داشــت. 
حتی االن هم خواهرانم می گویند: ما در خانواده 
محدودیت داشتیم اما تو نداشتی! پدرم می گفت: 
به این علت که برای کارهایــت دلیل داری و کار 
بی منطق انجام نمی دهی، به تــو اطمینان دارم. 
می دانســت که معموال تحت تأثیر کســی قرار 
نمی گیرم. در این زمینه هیــچ محدودیتی برایم 

ایجاد نمی کرد.

درچهدورهایبهدانشگاهرفتید؟
زمانی که به سن دانشگاه رسیدم، به خاطر انقالب 
فرهنگی دانشگاه ها تعطیل شده بود و برای همین 
بعد از گرفتن دیپلم، رســما کار را در امور تربیتی 
آموزش و پــرورش آغاز کــردم و در همین بخش 
نمایشنامه نویسی و اجرای نمایش، کار می کردم. 
این قضیه ادامه داشت تا باالخره دانشگاه ها 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 »نمایشنامه نویسی« دانشکده هنرهای زیبا 
شدم. بعدها البته درس را تا مقطع فوق لیسانس 

کارگردانی نمایش ادامه دادم.

ازدورهایکهمسئولکانونتئاتر
بانوانبودیدبگویید.

بعد از دانشجو شــدنم، یک روز آقای عبدخدائی 
به من گفتند،که قصد دارنــد در مرکز هنرهای 
نمایشــی، برای خانم هــا کاری انجــام بدهند و 
خواستند که مسئولیت ایجاد »کانون تئاتر بانوان« 
را به عهده بگیرم. قبول کردم و بعد از دوندگی های 
زیاد، نخستین دوره آموزشی ویژه بانوان، در تاالر 
محراب مرکز هنرهای نمایشی، در سال ۱364.ش 
برگزار شد. در دوره های اول، بیشتر تمرکز ما در 
کانون، دادن آموزش به مربیان تربیتی بود. کم کم 
هنرجوی آزاد هم پذیرفتیم. در آن سال ها، رسما 
هیچ کالس یا دوره آموزشی بازیگری و نمایش ویژه 
خانم ها وجود نداشت و برای همین، از دوره های 
آموزشــی کانون تئاتر بانوان، خیلی اســتقبال 
می شد. در این دوره ها استادانی مثل دکتر محمود 
عزیزی، عادل بزدوده، کامبیــز صمیمی مفخم، 
تانیا جوهریان، بهزاد فراهانــی، خانم مقصودلو، 
آقای زمانی و خیلی از اســتادان دیگر، رشته های 
مختلف مرتبط با هنر تئاتر را به هنرجوها آموزش 

بــرادرم محمدرضــا بروجــردی در 
سال61 شهید شــد. تفاوت سنی ما، 
فقــط یک ســال بــود. در آن ســال ها 
وقتــی محمدرضــا در منطقــه نبــود، 
صبح ها با هــم بــه ســرکار می رفتیم. 
دفعــه آخــری کــه او را دیــدم، زمانــی 
بود که با هم ســوار تاکســی شــدیم. 
مــن باید زودتــر پیــاده می شــدم، اما 
محمدرضــا هــم بــا مــن پیــاده شــد و 
گفــت بقیــه مســیر را پیــاده مــی رود! 
در موقــع خداحافظی، مــا یک مدت 
طوالنی فقط به هم 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، دقیقاً از تجربه 

آخرین دیدار با برادرم نوشتم

بدرود با برادر شهيدم در پهلوانان نمی میرند
»نگاهی به تاریخچه و کارنامه تئاتر بانوان در 4دهه اخیر« در گفت وگو با اعظم بروجردی
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خانهخالقهنرپایتختخوشنویسیایران،مراحلتکمیلنهاییرا
میگذراندوبهگفتهمسئوالن،قراراستدرهفتهدولتافتتاحشود.
اینمرکزدرقزوینازآنجهتخانهخالقنامداردکهجاییبرای
تعاملهنرمندانوشرکتهایفناوریاست؛مرکزیکهسازوکارش
آموزشهنرهایدســتییافروشمحصوالتهنرینیست،بلکه

محلیبرایتوسعهاستارتآپهایهنریاست.
خانهخالقهنرقزویندرپارکعلموفناوریبرپاشدهتاپیوندگاهی
بینهنرهایدستیودانشنوآورانهامروزیباشد.رئیسپارکعلم
وفناوریقزوینمیگویدکهدرخانهخالق،ایدههایهنرمندانبه

محتواییبرایشرکتهایدانشبنیانتبدیلمیشود.

مشارکت فناوری در هنرهای بومی 
اســاسکاروفعالیتخانهخالقهنرقزویندانشبنیاناســت؛
موضوعیکهرئیسپارکعلموفناوریقزویــندربارهآناینطور
بههمشهریتوضیحمیدهد:بحثدانشبنیانرابیشتردرزمینه
فعالیتهایآی.تیشنیدهایموشــایددرزمینههنرقدریناآشنا

بهنظربرســد،اماخانهخالقهنراینامکانراایجادکردهاســت
تافنــاوریودانشروزباهنــرگرهبخورد.خانهخــالقهنرفقط
جاییبرایدورهمیهنرمندانوتبادلایدههایهنرینیســت.
شرکتهایدانشبنیانعضواصلیخانهخالقهنرهستندتابتوانند
موضوعاقتصادهنریــاهمانتبدیلایدههنریبــهدرآمدزاییرا

عملیکنند.
باراهاندازیخانهخالقهنرقزوینازشبکهسازی،توسعهمشاغلو
تعاملاجتماعاتگروههایهنریحرفهایدربخشهایفرهنگی،
فناوریاطالعاتوخالقیتحمایتمیشــود.جعفراحمدیادامه
میدهد:ازآنجــاکهقزوین،پایتختخوشنویســیایراننامدارد،
خانهخالقباعنوانهنرودرکاروانسرایسعدالسلطنهکهپیشینه

تاریخیدارد،راهاندازیمیشود.
اینمحل،فضاییبرایکار،مشارکتوبهرهوریمشاغلهنریخرد
خواهدبود.هنرمندانبهابزارهاوخدمــاتتخصصیدانشبنیان
برایتوسعهدسترسیدارندومیتواننددرمسیرخالقیتونوآوری

قراربگیرند.
مدیرکلمیراثفرهنگی،گردشگریوصنایعدستیقزوینبااشارهبه
اینکهقزوینیکیازخاستگاههایهنرهایدستیاستبههمشهری
میگوید:نوآوریدرخانهخالقهنر،مهمترینوجهتمایزاینمرکز
بادیگرمراکزهنریقزویناست.هماکنونبعضیازصنایعدستی

مشتریپسندنیستند؛درحالیکهاگرآثاربراساسنیازبازارباشد،
میتواندبهپویاییخودادامهدهد.اینمهمتلفیقهنرهایکهنبا
خالقیتودانشروزامکانپذیراستکهدرخانهخالقهنرقزوین
دنبالمیشــود.علیرضاخزائلیتأکیدمیکندکهراهاندازیخانه

آبگینهوخانهسفالهمدربرنامههایپیشروست.

استارت آپ های هنری 
خانهخالقهنرقزوینبامســاحتیحدود1500مترمربع،بخشی
برایکاراشتراکی100شــرکتدانشبنیانوفریلنسرهاوبخشی
برایحدود30کارمســتقلرافراهمکردهاســت.یکبخشهم
دراختیارشــتابدهندههایتخصصیاســت.باتوجــهبهاینکه
صنایعدستیبهصورتدســتیوکارگاهیهستندیکفضایکار
اشتراکینیزبههنرمندانفعالدراینبخشاختصاصپیداکرده
است.اینپرســشکههنرمندانقزوینیچقدرازخانهخالقهنر
استقبالمیکنندرابایکیازاعضایشورایانجمنخوشنویسان
قزویندرمیانمیگذاریم.اومعتقداستجایخالیاینمرکزدر
روزگارارتباطاتوفناوریبســیاراحساسمیشدوراهاندازییک

مرکزخالقهنردرقزوینرافرصتخوبیمیداند.
هومانبابااوالدیکهســابقه30ســالهدرخوشنویســیداردو
دندانپزشکاستدرسال93موفقشــدهیکشرکتفناوریدر
زمینهفرایندتهیهکاغذهایخوشنویســی،تذهیبونگارگریبا

استفادهازآهاردانههایگیاهیرادرقزوینثبتکند.
اوبههمشــهریمیگوید:ثبتتجاریدرزمینههنربرایبسیاری
ازهنرمندانحرفهایماهمدورازذهناســت.برایهمینتعداد
شــرکتهاییکهدرزمینهابزارهنریبهصورتنوآورانهوفناورانه
باشد،انگشتشــماراســت؛درحالیکهقزوینظرفیتباالییدر
هنرهایدستیبهویژهخوشنویســیدارد.اگرهنرمنداندرابتدا
نگاهینوآورانهوبعدفناورانهبهکارخودداشتهباشند،بیشکخانه
خالقهنرقزوینتسهیالتیمثلاتاقفکروتبادلنظرباشرکتهای
دانشبنیانخواهدداشــتکهبهنتایجخوبــیدراینحوزهمنجر

میشود.

  
نهتنهاهنرمندانقزوینی،بلکههنرمنداناســتانهایهمجوارنیز
میتوانندباآمدورفتبهخانهخالقهنرقزوینازاقتصادهنر،گذرهنر
ازبسترتکنولوژیودانشفناورانهبهروز،همباشیوهمشتریپسندهنر
آشناشوندوهمنگذارندهنرهایدستیوبومیبهفراموشیسپرده
شوند.برایتشویقهنرمندانبهتعاملباخانهخالقهنرنیزبرگزاری
سمینارآموزشیدربارهبرندهایاقتصادی،استارتآپهایهنریو

مفهومفعالیترقابتینیزمیتواندراهگشاباشد.

خانهخالقهنرقزوینبامشارکتمیراثفرهنگیوپارکعلموفناوریدرهفته
دولتافتتاحمیشود

 اتراق دانش بنیان  ها 
در کاروانسرای سعدالسلطنه

خبرهایمنتشرشــدهازقرار

گزارش
دادنکتیبهباســتانیدریک
توالتعمومیدرمرکزشــهر
همدانتوزردازآبدرآمدومشاهداتخبرنگار
همشهریمشخصکرداینکتیبهنهتنهایک
سنگنبشتهباســتانینیســتکهیککتیبه
معمولیبرتاجیکپلتخریبشــدهدرمرکز

شهرهمداناست.
بهگــزارشهمشــهری،طی2روزگذشــته
رســانههایفارســیزبانوبرخیشبکههای
مجازیداخلیتصاویروجودیکسنگنبشته
باعنوانیککتیبهباســتانیرادریکتوالت
عمومیدرشــهرهمــدانمنتشــرکردندکه
پیگیریهایهمشهریمشخصکرداینکتیبه،
یککتیبهمعمولیمتعلقبهسال1329است
کهبرتاجیکپلتخریبشدهدرشهرهمدان
قرارداشتهوپیمانکارساختتوالتعمومیشهر
بهســلیقهخوداقدامبهنصبشیشهمقابلآن

کردهتاایننوشتهحفظشود.
درستدرمیدانمرکزیشهرهمدانجاییکه
دردهههایگذشتهیکپلبربستررودخانهای
کهدیگروجودنداردبناشدهبود،یککتیبهبر
تاجپلنصبشــدهبودکهتاریخگذاریآنبه
سال1329وزمانافتتاحپلبازمیگردد.دراین
کتیبهگفتهشدهاســتکهاین»کتیبهتوسط
نصرتاهللخواجهنــوری،فرماندارهمدانروی
پلآلوسگردنصبشدهاست.«تاریخگذاریآن

نیزبهسال1329بازمیگردد.
پسازتخریبپلیکانباردرمحلآناحداث
میشــودکهاتفاقاکتیبهپلرانیزدربخشــی
ازدیوارخودحفظکــردهبود،امــاباتصمیم
شهرداریوقتهمدانبرایاحداثیکتوالت
عمومیدرمرکزشهرهمدان،پیمانکارساخت
بنا،کتیبهپلراکــهدردیواربناقرارداشــت
درهمانمحــلحفظمیکنــدوحتیبدون
اطالعشهرداریوقتوبهسلیقهشخصیخود
یکشیشــهدرمقابلآنقرارمیدهدتانوشته
دســتخوشتخریبقرارنگیردوایننوشــته

حفظشود.
حاالاماشبکههایمجازیوپسازآنرسانههای
فارسیزبانبدوناطالعازتاریخچهاینکتیبه

اقدامبهنشریکخبرجعلیباعنوانقراردادن
کتیبهباســتانیدرتوالتعمومیشهرهمدان
کردهاند.روزنامههمشهرینیزپیگیرماجرای
اینکتیبهازادارهکلمیراثفرهنگیاســتان
همدانشــدکهدراینپیگیریهامشــخص
شدخبرمنتشرشدهجعلیبودهوهیچکتیبه
باستانیدرشهرهمداندرتوالتعمومیقرار
دادهنشدهاست.میالدوندایی،باستانشناس
ســاکنهمداننیزبالفاصلهتصاویرواضحیرا
ازکتیبهنویافتهدراختیارهمشــهریقرارداد
واعالمکــردکهاینکتیبهمربوطبهســاخت
بنایپلبودهکهفرمانداروقتهمداندرسال
1329آنرابرتاجپلنصــبکردهبودوارزش

باستانیندارد.
اوبههمشهریگفت:تاســالهایاولیهپساز
پیروزیانقالباسالمیرسمبودکهسازندگان

بناهاحتیکتیبههاییبامضمونمختلفبرسر
درخانههایابناهایاحداثشدهنصبکنند.این
کتیبهنیزبهرسمهمانزمانبرتاجپلنصبشد
تامشخصشوداینپلعبوریکهدیگروجود
خارجیندارددرچهدورهایاحداثشدهاست.

اوگفت:وجودکتیبهباستانیدرتوالتعمومی
شــهرهمدانیکدروغبزرگاستوهدفاز
انتشارآنصرفاشایعهپراکنیوخبرسازیاست.
پلآلوســگردپیشازآغازتوســعهشــهری
درهمدانبههمراهچندپلعبوریدیگراحداث
شد.اکنونمیدانمرکزیشهرهمدانوخیابان

تختیاینشهربهجایاینپلقراردارد.
سالهاپسازتخریبپل،یکانباردرمحلپل
آلوسگرداحداثمیشــودوکتیبهمعمولیآن
دورهنیزدریکیازدیوارهایانبارتازهتاسیس
قرارمیگیرد.شهرداریهمدانهمسالگذشته

انباررابهیکدستشوییعمومیتبدیلمیکند.
هنگامساختدستشویینیزازکتیبهایکهازآن
درخبرهاباعنوانکتیبهباستانییادشدهاست

اطالعینداشتهاست.
میالدوندایی،باستانشــناسســاکنهمدان
میگوید:همانسالقبلهموقتیپیمانکاراین
کتیبهرادیداطالعیبــهادارهمیراثفرهنگی
استانهمدانندادوبهســلیقهشخصیخود
اقدامبهقراردادنشیشــهرویاینسنگکرد
تاآسیبنبیند.تمامماجراهمیناستووجود
کتیبهباستانیدرتوالتعمومیشهرهمدانیک
جعلخبروکذبمحضاستکهبهنظرمیرسد
هدفآنبیشترزیرسؤالبردنادارهکلمیراث
فرهنگی،گردشــگریوصنایعدســتیاستان
همدانیاتالشبرایتغییــرمدیرکلمیراث

فرهنگیایناستاناست.

 کتیبه ای که تاریخی نبود
قدمتکتیبهموجودبهسال1329وزماناحداثپلآلوسگردبرفرازرودخانهمیرسدوخبروجودکتیبهباستانیدرتوالت،کذبمحضاست

راحله عبدالحسینیگزارش
روزنامهنگار

خبرکوتاه خبرکوتاه

کنترل جرایم انتظامی در اصفهان
فرماندهانتظامیاصفهانازکنترلجرایمدراســتانخبر
دادوآنرانسبتبهروندجرایمدرسطحکشوردروضعیت

مطلوبارزیابیکرد.
بهگزارشهمشــهری،محمدرضــامیرحیــدریدرباره
عملکردنیــرویانتظامیاصفهانازابتدایامســالافزود:
برخوردباباندهایســرقت1.5درصدافزایش،دستگیری
ســارقان2.۷درصدودســتگیریسارقانســرقتهای
خرد3.۷افزایشداشتهاست.ویادامهداد:درموردکشف
بهوقوعشاهد6درصدکاهشهســتیمودرسرقتبهعنف
تغییرینداشتیم.درکشفســرقتبهعنفشاهدکاهش

32درصدیهستیم.
ویافزود:کالهبرداری۷.۸درصدافزایشوکشفبهوقوع
2.۸درصدافزایشداشتهاســت،همچنیندرزمینهوقوع
قتلشــاهدافزایش50درصدیبودهایمکهبیشتراینآمار
قتلمربوطبهنزاعو20درصدمربوطبهقتلهایخانوادگی
و۷درصدبهعلتمســائلاخالقیبودهکهاینوضعبسیار

نگرانکنندهاست.
فرماندهانتظامیاستاناصفهاناظهارکرد:درحوزهپلیسفتا
هزارو30۷سایتمجرمانهدرفضایمجازیرارصدکردیم
کهشاهدکاهشعملکرد29درصدیدراینحوزههستیم.
همچنیندرحوزهســایتهایمجرمانهغیرقابلپیگیری
شاهدافزایشرصدهفتدرصدیهمکارانهستیم.همکاران
مادرپلیسفتاتوانســتند6طرحعملیاتیو۸۸6ســایت
مجرمانهراشناساییکنندوبرخوردهایالزمراانجامدهند.

نقلقولخبر

مرتضی گراوند  
مدیر پایگاه ملی معبد آناهیتا

معبــد آناهیتا به عنــوان بزرگ تریــن بنای 
تک سنگی تاریخ ایران در امتداد جاده ای 
قرار گرفته که در زمان های گذشته فالت 
ایــران را به بیــن النهرین متصــل می کرد. 
به نظر می رســد بقایای جاده ابریشــم در 
جنوب شــرقی معبد آناهیتا وجود داشته 
و بــرای کشــف ایــن مســئله بــا دانشــگاه 

ساپینزا رم رایزنی کرده ایم.

محمدرضا دشتی اردکانی 
رئیس فراکسیون گردشگری مجلس

»طرح استیضاح عزت هللا ضرغامی وزیر 
میراث فرهنگی در مجلس جدی نیست 
و اصال هیچ اســتیضاحی در کار نیست. 
خبــر اســتیضاح نیــز صحــت نــدارد.« 
عزت هللا ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی پیش تــر 
گفتــه بــود به دلیــل مخالفت بــا تخریب 
بافت هــای تاریخــی برخــی نماینــدگان 

به دنبال استیضاح هستند.

رئیــس هیئــت مدیــره و مدیرعامــل 
ســازمان منطقــه آزاد انزلــی بــا بیــان 
اینکه ۴۰۰ نفر متقاضی سرمایه گذاری 
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 پروژه ها را دارند.

۴۰۰
نفر

مدیریــت  کل  اداره  سرپرســت 
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: 
به دلیل زمین لغزش در مسیر رودخانه 
الگــن در منطقــه موگویــی و مســدود 
شــدن مســیر رودخانه، احتمال جاری 

شدن آب وجود دارد.

۳۰
خانوار

۱۱هــزار  ســرمایه گذاری  ارزش  بــا 
و۱۷۲میلیارد تومان همزمان در هفته 
دولــت افتتــاح می شــود. ایــن طرح ها 
شــامل ۲۸هتــل، ۱۰۰واحــد اقامتــگاه 
اقامتــی،  ۳۰مجتمــع  بوم گــردی، 
کارگاه و نمایشــگاه صنایع دســتی و 
زیرســاخت های گردشــگری در سطح 
کشــور افتتــاح می شــود. افتتــاح ایــن 
پروژه هــا از شــهر مشــهد به صــورت 

همزمان انجام می شود.

۳۶۴
طرح

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

بحران خارج می شود.

۴۰۰۰
میلیارد

عددخبر

عددخبر

مدیــرکل امــور روســتایی و شــوراهای 
اســتانداری آذربایجان شــرقی با اشاره 
به مشکل راه های روستایی گفت: برای 
احداث و بهســازی راه های روستایی از 
محــل اعتبار ســفر ریاســت جمهوری، 
۶۰۰ میلیــارد تومــان اختصــاص یافته 

است.
بــه گــزارش ایرنــا، محمــد اســکندری 
افــزود: در اســتان ۲۷۰۰ آبــادی و ۱۰ 
 هــزار کیلومتــر شــبکه راه  روســتایی 

وجود دارد.

۶۰۰
میلیارد

جانشرقی
آذربای

مدیــرکل راه و شهرســازی هرمــزگان 
گفــت: ۱۰هــزار ســند واحد مســکونی 
در بافت هــای فرســوده ایــن اســتان تا 
پایان سال به صاحبان آن تحویل داده 

می شود.
بــه گــزارش ایســنا، عبــاس کمالــی 
افزود: بیــش از ۲هزار ســند واحدهای 
مســکونی در محلــه چاهســتانی های 
بندرعباس آماده واگذاری به صاحبان 

آن است.

1۰۰۰۰
سند
هرمزگان

لوبختیاری
چهارمحا

گیالن

خوزستانعکسخبر

آبرسانی با تانکر  

بحران آب در حوضه رودخانه کرخه برخی از روستاهای 
شهرستان حمیدیه خوزستان را با تنش آبی مواجه 

کرده است. در حمیدیه ۷۲ هزار دام سبک و سنگین وجود 
دارد که از این میزان حدود ۳۸ هزار رأس در بخش گمبوعه و 
از این میزان ۴5۰۰رأس گاومیش هستند. به گفته مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب خوزستان، ۱۷ روستا در بخش گمبوعه 

با مشکل تامین آب مواجه هستند که آبرسانی به این 
روستاها از طریق ۱۴تانکر انجام می شود.

عکس: ایسنا / امین نظری

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

عزتاهللضرغامی،وزیرمیراثفرهنگی،گردشگریوصنایعدستی
باحضوردریکبرنامهتلویزیونیاعالمکردکهرشدسفرهایداخلی

بهنسبتدورانپیشازکرونا40درصدافزایشیافتهاست.
وزیرمیراثفرهنگی،گردشــگریوصنایعدســتیکهدرآستانه
هفتهدولتبهارائهگزارشعملکردیکسالهخوددروزارتمیراث

فرهنگیپرداخت.
ويازســرگیریروادیدایرانپسازحدودیکسالونیمتوقفاز
زمانشیوعکروناراازجملهاقداماتودستاوردهایدورانوزارت
خوددروزارتمیراثفرهنگی،گردشــگریوصنایعدستیاعالم
کردوگفت:باحمایترئیسجمهور،صدورروادیدازسرگرفتهشد
و2میلیونو900هزارنفردرمدتکمترازیکسالواردایرانشدند
کهاینمیزانبهشدتدرحالرشدوافزایشاست.بهگزارشایسنا،
ضرغامیافزود:طراحیپروژهایرانهراســیوارائهتصویرمنفیاز
ایراندربرخیازرسانههایکیازموانعجذبگردشگرانخارجی
است.ایندرحالیاستکهمزیتهاینسبیفراوانیداریموامکاناتی
داریمکههیچکدامازکشورهایمنطقهندارند.بههمیندلیلهر
کاریازدستشــانبرآیدبرایایجادمانعبرایتوسعهگردشگری
انجاممیدهند.برخیهانیزبهایجاداینموانعکمکمیکنند.آقای
یونسی-وزیراسبقاطالعات-ازدستگیریگروهکیخبردادهبود
کهفعالیتشانایجادمانعدرگردشگریایرانبود،بهایندلیلکه
کشورهایعربیمیخواهنددرآمدخودراداشتهباشند.برخیاز
اینکشورهاهمباقدرتبرایرونقگردشگریخودکارمیکنند،
بهعنوانمثالقطراالن200میلیارددالربرایحوزهگردشگریو
استفادهازفرصتجامجهانیهزینهکردهاست.اوافزود:پروژهسفر
زمینیارزانقیمتراباکشورهایهمسایهدنبالمیکنیم.درکنار
آن،گردشگریزیارتیمزیتویژهگردشگریماستکهدراینباره
برنامههایمخصوصیداریموتفاهمنامهنهاییرابانهادهایمختلف
ازجملهفراجاباهدفتوسعهورونقهرچهبیشترگردشگریامضا
کردیموبا11کشــورازجملهمالزیوآذربایجانتفاهمنامهامضا
شدهاســت.ویافزود:ایرانهراســیموضوعمهمیاستوبرای
همینمابهدنبالمقابلهبااینپروژههستیم.آمریکاییهادراینباره
تالشهاییدارند،برایهمینباسازمانفرهنگوارتباطاتاسالمی
تفاهمنامهامضــاکردیمواکنونتمامرایزنهــایفرهنگیعمال
نمایندگاناینوزارتخانههستندویکیازمأموریتهایآنهامقابله
باایرانهراسیومعرفیایراناســت.اومعماریومرمتهایاین
سالهارابهچالشکشیدوگفت:بایدآسیبهایمعماریومرمت
پسازانقالبراباصدایبلنداعالمکرد،هرچندکهگفتنآنبرای
منهزینهدارد.ضرغامیافزود:درایران35هزاراثرثبتیداریم،اما
بودجهمرمتونگهداریمانسبتبهاینحجمازآثارومحوطهها
تقریباصفراستوبههراثرتاریخیماتقریباروزی300هزارتومان
میرسدکهدســتمزدروزانهیککارگرنیزنمیشود.البتهبودجه
عمرانی۷۷درصدرشــدپیداکردهکهدوبرابررشدعمرانیدولت
است.سفرهایاســتانیکهآقایرئیسجمهورنیزمیروندبرای
ســال1401و1402رقمیبرابربا3هزارمیلیاردتومانبرایما
پیشبینیشدهاست.ضرغامیاجازهساختوسازدرعرصهوحریم
رانمیدهیم.درسفرهایاستانینیزمشکالتراازنزدیکدیدهامو
بهمردمدربرخیمواقعحقمیدهم،امامااینمشکالترابرطرف

میکنیمومیراثفرهنگیرابااینبضاعتحفظمیکنیم.
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دورهمی  هنرمندان و شرکت های دانش بنیان

خانه خالق هنر قزوین با مشارکت اداره کل میراث  فرهنگی، 
پارک علم وفناوری و سازمان نوسازی  و بهسازی شهرداری 
قزوین در شبستان سعدیه کاروانسرای سعدالسلطنه فعالیت 
خود را آغاز می کند. سرای سعدالسلطنه قزوین بزرگ ترین 
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 کاربری های 
سعدالسلطنه مصوب ســال۸۸ قرار بر این بود که با تکمیل 
مرمت و ساماندهی این بنا فضاهای موجود در شبستان سعدیه 
به کارگاه های تولید صنایع دستی اختصاص یابد، اما پس از 
اینکه این مکان نامزد ثبت بازارچه جهانی صنایع دستی شد، 
این رویکرد تغییر کرد و قرار شد تا این قسمت به خانه خالق 

هنر قزوین اختصاص یابد.

مکث
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