
خیز دانش بنیان ها  برای واکسن سرطان
  mRNA گفت وگو با مدیرعامل شرکت دانش بنیان سازنده نخستین واکسن کووید-19 ایرانی مبتنی بر پلتفرم

  واکسن سرطان روش درمانی دارد؛ یعنی  سیستم ایمنی 
با واکسن علیه توده توموری تحریک می شود

  مدیران شرکت، زوجی  فارغ التحصیل از دانشگاه 
یوتای آمریکا  هستند که  به ایران برگشته اند

برخورد امنیتی با عوامل دشمن
 کار فرهنگی با هیجــان زده ها

تحلیل رهبر معظم انقالب اسالمی  از اغتشاشات اخیر در دیدار اعضای  مجمع تشخیص مصلحت نظام

55کیلومتــر دورتر از شــهر بوکان، 
جایی در جنوبی ترین نقطه اســتان 
آذربایجان غربی، روستایی است که 
ساکنانش می دانند کوچک ترین 
مرد ایران همســایه آنهاست. 
افشــین قادرزاده که همه او را با 
نام محمد می شناســند، 21سال 

است...

افشین قادرزاده به زودی رکورددار گینس می شود
بزرگ ترین آرزوهای کوچک ترین مرد جهان

9

13

کیفیت فنی لیگ برتر در فصل جاری انتقادات زیادی را به همراه 
داشته است. اکثر کارشناسان اعتقاد دارند در 8 هفته ابتدایی، 

تیم ها به هیچ عنوان انتظارات را برآورده نکرده اند. با وجود 
این، بازیکنان و مربیان شاغل در لیگ برتر از کیفیت بازی ها 
دفاع می کنند. البته در این میان بازیکنانی هم پیدا می شوند 
که با نظر کارشناسان موافق هستند. محمدرضا حسینی، 
وینگر ســپاهان در گفت و گو با همشهری در این خصوص 

بیشتر توضیح داده است...

با بانوی  قزوینی از تجربه شکست سرطان تا صعود به اورست
بر قله آرزوهایم ایستاده ام

حسینی به شدت از کیفیت توپ های  لیگ شاکی است
با توپ های آماتور بازی می کنیم

23

18

اگر از تماشاگران قدیمی کشتی، سراغ اعجوبه سبک وزن کشتی 
ایران در ســال های دور را بگیرید، بدون تردید از ابراهیم جوادی 
نام می برند که 6سال در مســابقات جهانی و المپیک کشتی 
گرفت و فقط یک باخت آن هم با ناداوری و اعمال نفوذ روس ها 
در کارنامه اش به ثبت رســید. او یکی از مفاخر کشتی ایران 
است که 3بار متوالی در وزن نخســت قهرمان جهان 
 شــد و یک بار هم در وزن دوم مدال طال را به گردن

 آویخت...

 با ابراهیم جوادی؛ پرافتخارترین سبک وزن  تاریخ کشتی ایران
روس ها طالی المپیک را از من ربودند

آوازه کارگاه های آموزشی او از مرزهای 
استان قزوین فراتر رفته و حاال از دور و نزدیک 

برای یاد گرفتن فوت و فن تذهیب و نگارگری، 
پیش او می آیند. آوازه ای که حتی به کشور ترکیه 

هم رسیده و استادان مرمت و نگارگری موزه توپقاپی 
و دولماباغچه از این هنرمنــد ایرانی دعوت به همکاری 

کرده اند. صحبت از »سهیال اســکندری« هنرمند قزوینی 
است...

ویژه های  امروز
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 بیانات رهبر انقالب درباره 
 دخالت دشمن در ناآرامی  اخیر را 

با اسکن این کیو آرکد ببینید.

یادداشت
محسن مهدیان؛  مدیرعامل

وعده ما؛ جمعه، ساعت16، میدان ولیعصرعج افزایش 20 درصدی حقوق در 1402

شناسایی و ساماندهی کودکان کار 

جشن های متنوع  برای میالد پبامبر)ص( در نقاط مختلف تهران  برگزار می شود رئیس جمهوري ضوابط بودجه سال آینده را ابالغ کرد

در طرحی جدید از طریق اسکن عنبیه اجرا مي شود

دیدگاه
محمدامین توکلی زاده؛ معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهردارتهران

اطالق واژه »هیبریدی« به جنگ اخیر دشمن علیه کشور 
ما تعبیر درستی است چون این اقدامات نه فقط اقتصادی، 
سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، رسانه ای بلکه همه آنها در کنار هم است تا به یک وضعیتی 
مانند وضعیت فعلی رسیده ایم. ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی اش همواره مورد طمع 
کشورهای مختلف بوده و وقتی این موقعیت جغرافیایی در اختیار یک حکومت اسالمی 
که به دنبال استقالل ملی است، قرار می گیرد این بیش از پیش عصبانیت دشمن را در 
پی دارد و وضعیت، پیچیده تر می شــود؛ بنابراین فقط مفهوم استقالل کافی است تا 
در این دنیای پیچیده، ایران محل نزاع استکبار جهانی باشد. انداختن همه مشکالت 

بردوش دشمن اشتباه است.
عمده تحلیل نخبگان ما در طول این3هفته اخیر توصیف غلطی از ماجرا بود. جنس 
مواجهه جامعه نخبگانی ما با پدیده های فرهنگی باید با یک روش تحلیل درســت و 
چارچوب مند باشد. جنگ سایبری ای که دشمن در این روزها در کشور ما انجام داد، 
نخستین بار است که در دنیا تجربه می شود. این جنگ به واقع نخستین تجربه جنگ 
جهانی سایبری بود. هم از نظر حجم تولیدات رســانه ای، هم از نظر سطح و گستره 
مخاطبان و هم به لحاظ تنوع در بســترهای انتقال محتوا، این جنگ، بی سابقه بود و 
همه داشته های دشمن در حوزه سایبری پای کار آمده است. یکی از این سلبریتی های 
خارجی که به موضوعات مرتبط با ایران پرداخته هر استوری اش نیم میلیون دالر قیمت 
دارد و تا کنون 3 یا 4 مورد برای موضوعات ایران اســتوری زده است. حجم ربات های 
دشمن، حمالت متعدد سایبری به زیرساخت های کشور همه و همه نشان از یک حمله 
عجیب و گسترده علیه کشورمان دارد. برخی از مردم به ویژه جوانان و نوجوانان، قربانی 
این جنگ سایبری هستند و دشمن دروغ هایش را مکرر و از بسترهای متعدد تکرار 
می کند و این تکرار تأثیر دارد. هر شــب در فضای مجازی، جمهوری اسالمی سقوط 
می کند و تصور برخی از جوانان براساس همین بستر مجازی شکل می گیرد. آنها تالش 
کردند در محیطی علمی و نخبگانی مانند دانشگاه شریف درگیری ایجاد کنند و در این 
درگیری ها دانشجویانی کشته شوند، اما با تدبیر مسئوالن، این پروژه شکست خورد. 
باید مسیری را برویم که از این دو قطبی سازی  و خشونت طرفینی به یک مسیر عقالنی 
سیر کنیم که بتوان درســت به موضوعات پرداخت. چرا که این خسارت ها و رودررو 
قرار دادن مردم هیچ سودی برای کشور ندارد. سال 88هم کشور در حال گذر از یک 
بحران بود و رئیس جمهور آمریکا نامه ای برای رهبر معظم انقالب نوشت و بسیاری از 
موضوعات و خواسته های ایران را پذیرفت، اما حوادث تلخ بعد از انتخابات، دشمن را 
امیدوار کرد و بازی دشمن عوض شد. این حوادث از باب عبرت گرفتن خوب هستند، 
اما موضع گیری برخی ها عجوالنه بود و متأســفانه بر مبنای تصویر اغراق آمیزی که 
دشمن ارائه کرده بود، موضع گیری کردند. نوجوان ما قربانی این حادثه است و نباید 
نگاه دشمنی با او داشته باشیم. رهبر معظم انقالب از روی اعتقاد قلبی این نکته را هم 
در سفر خراسان جنوبی فرمودند و هم اخیرا باز تأکید کردند که یک خانم بدحجاب یا 
بی حجاب می تواند عمیقا باور به اسالم و انقالب داشته باشد. این نگاه رهبری چقدر با 
دیدگاه برخی ها متفاوت است. برخی ها جامعه را از روی همین خط کشی ها دسته بندی 
می کنند و این چالش ها را به بار می آورند؛ درحالی که نگاه رهبری جذب حداکثری است. 
دشمنان اسالم را قبول ندارند و کسی که پرچم اسالم و پرچم امام حسین)ع( را آتش 
می زند تکلیفش روشن است. برخی ها هم با سکوتشان به برنامه دشمن دامن می زنند. 
پرچم کومله و تجزیه طلبی در همه تجمعات خارج از کشور دیده می شود و عوامل آنها 
در برخی از استان های غربی رجز می خوانند و پرچم می گردانند. ما کشوری هستیم 
که با تنوع قومیتی، فرهنگی و مذهبی مواجهیم و اگر بنا باشد هر کدام از این گروه های 
تجزیه طلب قصد برهم زدن انسجام ملی را داشته باشــند دیگر چیزی از ایران باقی 
نمی ماند. تا کنون 20نفر در این حوادث مظلومانه شهید شده اند. چه کسی پاسخگوست؟ 
تصاویر وحشی گری اغتشاشگران را ببینید. آیا می توان نام معترض بر این افراد گذاشت؟ 

باید با مردم گفت وگو کنیم و هرجایی هم اشکالی داریم باید جبران کنیم.

 گفت و گوی عقالنی
راه برون رفت از مشکالت

داده نما

شتاب در نوسازی خانه های فرسوده

 گزارش همشهری آنالین از جزئیات بسته  تشویقی 
برای احیای بافت ناكارآمد تهران

كدام مناطق بیشترین پالك های ناكارآمد را دارند؟

پاشنه آشیل تهران در برابر حوادث

مشوق های جدید برای نوسازی پالك های فرسوده تهران

مجید جباری /گرافیک: مهدی سالمی

6 هزار پروانه 
ساخت جدید 
برای نوسازی 

پالك های فرسوده

200 هزار پالک فرسوده 
و ناکارآمد در تهران، تهدیدی است که در بحران هایی 

مثل زلزله، سیل، آتش سوزی و دیگر رویدادها و 
حوادث، پایتخت را آسیب پذیرتر کرده است.

هفته گذشته مصوبه تشویقی بند ۱۵ طرح تفصیلی که در برخی از مناطق 
یک طبقه اضافه و در برخی دیگر ۲ طبقه اضافه به بافت فرسوده تراکم 

می دهد به مناطق ابالغ شد.

5.3 درصد 
از کل  مساحت تهران 
بافت فرسوده است.

 4650 هکتار  
مساحت بافت فرسوده تهران 

است.

 15 درصد 
 جمعیت ساكن در 

بافت ناكارآمد پایتخت

1.500.000  نفر
جمعیت ساکن دربافت فرسوده 

تهران است.

50درصد
 پالك های فرسوده 

در مناطق ۱0، ۱۲، ۱۵ و ۱7 

4 طبقه

6 طبقه5 طبقه
خانه های  ۵0 تا ۱00 متر

خانه های باالی ۱00 متر   
یک طبقه تشویقی 

خانه های باالی ۴00 متر
) به شرط تامین معبر ۸ متر(

۲طبقه تشویقی 

 راه عالج دشمنی ها
ایستادگی است؛ 
حوادث جزئی 

حواس مسئوالن را از 
سازندگی پرت نکند

 حرکت 
ناشیانه دشمن 

انفعالی و در واکنش 
به جلوه های تدین و 
حرکت بزرگ ملت بود

 برخی از افرادی که
به خیابان آمدند  

عامل دشمن 
 هستند و برخی هم 
افراد هیجا ن زده

26نقطه
 مراسم نورافشانی  در شب 

میالد برگزار می شود.

7میدان 
اصلی با المان های نوری 

نورپردازی شده اند.

4هزار  پرچم 
 برای اعیاد  در شهر  

به اهتزاز درآمده است.

 توصیه  رهبر انقالب  خطاب
  به روسای قوا و مدیران کشور  را 

با اسکن این کیو آرکد ببینید.
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اگر 3سخنرانی رهبر انقالب در ایام اغتشاشات را مرور 
کنیم، محکمات تحلیلی ایشان به دســت می آید. این 

محکمات مبنای تحلیل ایشان در حوادث مشابه است.
و اما محکمات ثابت در هر 3 سخنرانی چیســت؟ به این فهم عدم  اشاره مستقیم در 

سخنرانی اول نیز مرتبط به همین محکمات است.

یکم. »حوادث جزئی«
ابعاد ماجرا را چطور دیدند؟ حوادث جزئی.

تعبیری که در سخنرانی ســوم باعث شد رسانه های دشــمن در همان ساعت اولیه 
عصبانی شوند. فرامتن سخنرانی اول نیز همین بود. عدم اعتنای رهبری نشان داد ماجرا 

بی اهمیت است.
اما چرا اهمیت نداشت و ندارد؟ 

برویم بند دوم.
دوم. »ملت مظلوم و مقتدر«

علت جزئی بودن این حوادث چیست؟ ملت مظلوم اند ولی قوی ظاهر شدند.
یعنی چی؟ 

مالک اهمیت یک مسئله در جمهوری اسالمی فهم و عملکرد مردم است. مردم اگر 
دچار شبهه و خطای محاسبه شوند، می شود فتنه. اگر مردم قوی ظاهر شوند صدمات 
عمیق نیست. مردم در این حوادث از همان ساعت اول صف شان را جدا کردند؛ حتی 

اگر اعتراض داشتند.
در سخنرانی دوم فرموند به این مردم ظلم شد ولی آنها قوی ظاهر شدند. مظلوم مقتدر 

برای اینجاست. این تعبیر را پیش تر درباره حضرت امام)ره( نیز فرموده بودند.
به همین دلیل در سخنرانی اول هیچ اشاره ای به حوادث روز نکردند، چون روشن بود. 
سخنرانی دوم نیز اساسا تبیینی نبود و بلکه بیشتر از هر چیز سهم دهی و تعیین تکلیف 
دشمن و اخاللگران در ســطوح مختلف بود. در سخنرانی سوم نیز فرمودند حواشی، 

حواس تان را از اصل کار و تالش پرت نکند.
سوم. »باطن حوادث«

عامل اصلی حوادث چیست؟ دشمن خارجی
در سخنرانی دوم فرمودند باطن این حوادث دشمن خارجی است. در جایی اظهار تعجب 
کردند که چطور برخی نمی بینند و هوشیار نیستند. بهانه های ظاهری را نیز کم اهمیت 
شمردند. در سخنرانی سوم نیز به  دست دشمن در حوادث اخیر اشاره کردند که حتی 

برای صاحب نظران بی طرف خارجی نیز عیان است.
خالصه اینکه در اراذل و اوباش و هیجان زدگی ها و حتی نقش سلبریتی ها و غیره نمانید.

چهارم. »حرکت را تحمل نمی کنند.«
انگیزه اصلی دشمن چیست؟ اینکه جمهوری اســالمی در حال حرکت است. این را 

نمی توانند تحمل کنند.
در سخنرانی دوم تأکید کردند عامل اصلی دشمنی های اخیر حرکت جمهوری اسالمی 
است. رشد و پیشرفت است. دستاوردهای دولت است. برای همین در سخنرانی سوم 
نیز بر همین تأکید و فرمودند مراقبت کنیم اصل کار و تالش و پیشــرفت درگیر این 

حاشیه ها نشود.
پنجم. »بهانه است...«

با بهانه داخلی این حوادث چه کنیم؟ فرمودند دستاویز است.
فرمودند حجاب و غیره بهانه است. این نبود، سراغ موضوع دیگر می رفتند. در سخنرانی 

دوم فرمودند تا وقتی ایران قوی اســت. و در ســخنرانی سوم 
فرمودند تا شعار اسالمی می دهیم دشمن فعال است.

خطای محاسباتی که باعث شد تحلیل خیلی ها در این روزها گرفتار مسائل ظاهری 
و داخلی شود.

 محکمات تحلیل رهبری
از حوادث اخیر

ادامه در 
صفحه2

والدت نبي مکرم اسالم، پیامبر رحمت و مرحمت، حضرت محمد مصطفي صلي ا هلل علیه و آله و سلم و میالد با سعادت امام جعفرصادق علیه السالم را تبریک مي گوییم
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حضرت آیت اهلل خامنه ای صبح دیروز 

)چهارشنبه( در دیدار رئیس و اعضای رهبری
دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت 
 نظام، مجمع را به لحاظ حضور افراد نخبه و مجرب و نگاه 
همه جانبه به مسائل کشور و وظایف اساسی که بر عهده 
آن است، مجموعه ای بسیار مهم برای جمهوری اسالمی 
دانستند. به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام  معظم  
رهبری، رهبر معظم انقالب همچنین با اشاره به قضایای 
اخیر، اغتشاش های پراکنده را طراحی انفعالی و ناشیانه 
دشمن در مقابل پیشرفت ها و حرکت های ابتکاری و 
بزرگ ملت ایران خواندند و تأکید کردند: تا هنگامی که 
ملت در مسیر نظام اسالمی و ارزش های دینی قرار دارد، 
این دشمنی ها ادامه خواهد داشت و تنها راه  عالج آن 
ایستادگی است و مسئوالن کشــور نیز مراقب باشند 
اینگونه مسائل آنها را از مسئولیت ها و وظایف اصلی در 

عرصه داخلی و خارجی باز ندارد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تشکر از تالش های اعضا در 
دوره قبلی مجمع، به خصوص جلسات متراکم درباره 
سیاست های کلی برنامه هفتم و همچنین با گرامیداشت 
یاد اعضای فقید مجمع تشــخیص مصلحت، به ویژه 
مرحوم آیت اهلل هاشمی شاهرودی گفتند: مجمع، هم 
از لحاظ حضور افراد نخبه و مجّرب در آن و هم به  علت 

وظایف مهم آن، جایگاهی واال و برتر دارد.

مهم ترین مسئولیت مجمع
ایشان مهم ترین مسئولیت مجمع را وظیفه »تشخیص 
مصلحــت« خواندند و گفتند: مســئله مصلحت جزو 
مسائل درجه یک نظام و به تعبیر امام بزرگوار، به قدری 
مهم است که غفلت از آن گاهی موجب شکست اسالم 
می شــود. رهبر معظم انقالب، معرفــی و معنا کردن 
»مصلحت« در مقابل »حقیقت و حکم شریعت« را غلط 
دانســتند و با تأکید بر اینکه الزمه تشخیص صحیح، 
شناخت موضوع و شــناخت مصلحت است، افزودند: 

در تعیین مصلحت باید به شیوه ای عمل شود که کاماًل 
اطمینان بخش باشد.

حضرت آیــت اهلل خامنه ای همچنین اعتبــار قوانین 
مورد بررسی در مجمع را تا زمان جاری بودن مصلحت 
دانستند و خاطرنشان کردند: در موضوع سیاست های 
کلی نیز نباید نگاه افراطی یا تفریطی داشــت، زیرا هم 
گنجاندن مســائل آرمانی و هرچیز مفید برای کشور 
به عنوان سیاست کلی نادرست است هم جزئی نگری و 
تعیین بعضی کمیت ها و وارد شدن در جزئیات اجرایی 

و تقنینی.
رهبر معظــم  انقالب تعریف صحیح از سیاســت های 
کلی را »چارچوبی روزآمــد و جهت دهنده به قوانین و 
امور اجرایی به منظور دســتیابی به اهداف« خواندند و 
افزودند: بعضی از سیاست ها، ماندگار، اما برخی دیگر 
مختص یک دوره خاص و نیازمند به روزرسانی هستند.

ایشان وظیفه نظارت بر ُحسن اجرای سیاست های کلی 
را مسئله ای ظریف دانســتند و گفتند: گاهی شکایت 
می شود که این نظارت موجب قفل شدن کارها می شود؛ 
درحالی که مالحظــات و قواعد حقوقی باید به گونه ای 
درنظر گرفته شــود که نظارت در عیــن جلوگیری از 
انحراِف جهت گیری های قانونگذاری و اجرایی، موجب 
توقف یا تأخیر در امور نشود. »اثربخشی سیاست های 
کلی« نکته پایانی مورد اشــاره رهبر معظم انقالب در 

این بخش بود.

نقش آشکار دشمن در حوادث اخیر
حضرت آیت اهلل خامنــه ای در ادامه به قضایای اخیر و 
برخی اغتشاش های پراکنده اشاره و به اعضای مجمع 
تشخیص مصلحت به عنوان افراد تأثیرگذار در اصالح 
امور و خنثی کردن نقشه دشمن، توصیه کردند در قبال 
این مسائل توجه کافی داشته باشند و از این مسائل عبور 
نکنند. ایشان با تأکید بر اینکه در حوادث اخیر، نقش 
و دخالت دشمن برای همه و حتی برای صاحب نظران 

بی طرف خارجی روشن و آشکار اســت، افزودند: این 
قضایا یک موضــوع خودجوش درونی نیســت. البته 
ممکن است از برخی زمینه ها اســتفاده کرده باشند، 
اما اقدامات دشــمن همچون تبلیغــات، تالش برای 
اثرگذاری فکری، ایجاد هیجان، تشویق و حتی آموزش 
راه های ساخت مواد آتش زا، اکنون کاماًل واضح و آشکار 
اســت. رهبر معظم انقالب، نکته مهم در این قضایا را 
»انفعالی و واکنشی بودن حرکت دشمن« برشمردند 
و خاطرنشان کردند: ملت ایران در فاصله  زمانی کوتاه، 
حرکت های بزرگی انجــام داد که ۱۸۰درجه در نقطه 
مقابل سیاست های استکبار جهانی بود و آنها ناچار به 
عکس العمل شدند و در همین چارچوب با برنامه ریزی و 
َصرف پول، افرادی ازجمله برخی سیاسیون در آمریکا، 
اروپا و برخی نقاط دیگر را به میــدان آوردند. حضرت 
آیت اهلل خامنه ای گفتند: این حرکت های عظیم نشان 
داد ملت ایران با نشــاط، متدین و پایبند به ارزش ها و 
مسائل دینی است و کشور نیز حرکت رو به جلو خود را با 

شتاب ادامه می دهد.

نمونه هایی از دین باوری ملت ایران
رهبر معظم  انقالب اسالمی حضور میلیونی جوانان را 
در راهپیمایی اربعیــن و حرکت های مؤمنانه نمونه ای 
از تدین، دین باوری و حرکت های بــزرگ ملت ایران 
برشمردند و افزودند: در واقع ابتکار به دست ملت ایران 
بود و دشــمن مجبور به عکس العمل ناشیانه، ابلهانه و 

برنامه ریزی برای اغتشاش شد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکیــد مجدد بر متفاوت 
بودن حکم کسانی که به خیابان ها آمدند، خاطرنشان 
کردند: برخی از این افراد یا عامل دشمن هستند یا اگر 
عامل هم نباشند هم جهت با دشمن هستند و برخی هم 
افراد هیجان زده هســتند. در مورد دسته دوم باید کار 
فرهنگی انجام گیرد، اما درخصوص دسته اول، مسئوالن 

قضایی و امنیتی باید وظیفه خود را انجام دهند.

ایشــان گفتند: اینکه برخی می گویند فضا را امنیتی 
نکنید، بله ما هم موافق هستیم و تا آنجایی که ممکن 
است فضا نباید امنیتی شود، اما کار فرهنگی جای خود 

و کار قضایی و امنیتی هم در جای خود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکیــد کردند: تا زمانی که 
ملت ایران، پرچم اسالم را به  دست گرفته و همراه نظام 
اسالمی است،  این دشمنی ها به اَشکال مختلف ادامه 
پیدا خواهد کرد و تنها راه عالج آن نیز ایستادگی است. 
البته اینگونه نیست که بگوییم حرکت در مسیر اسالم، 
برای ما از جانب شیاطین دردسر درست کرده  است، زیرا 
آنهایی هم که در مسیر اسالم نیستند، به نحو دیگری 

دچار دردسر از طرف شیاطین هستند.

ایستادگی ما متوقف نمی شود
رهبر معظم انقالب خاطرنشان کردند: ایستادگی ما در 
مقابل طراحی ها و دردسرسازی های شیاطین موجب 
توقف نمی شود و زمینه ساز حرکت رو به جلو می شود. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای یک توصیه نیز به مسئوالن 
کشور کردند و گفتند: مراقب باشید این مسائل حواس 
شما را پرت نکند و از کارهای اصلی و اساسی باز نمانید. 
ایشان افزودند: سازندگی ها و کارهای بزرگ اجرایی و 
قانونگذاری های کارآمد و کارهای بزرگ قضایی و مسائل 
مهم در سیاست خارجی نباید معطوف به این حوادث 
جزئی شــوند و به لطف خدا اینگونه هم نخواهد شد. 
ایشان در پایان سخنان خود تأکید کردند: ما به وعده 
الهی مبنی بر پیروزی قطعی یقین داریم و حتماً کمک 
الهی همراه ما خواهد بود. پیش از سخنان رهبر معظم 
انقالب، آیت اهلل آملی الریجانی، رئیس مجمع تشخیص 
مصلحت نظام گزارشی از جدیت و اِشراف اعضای مجمع 
و اقدامات آن در زمینه تشــخیص مصلحت، بررسی 
سیاست های کلی و حل معضالت و همچنین اقدامات 
هیأت عالی نظارت در دوره گذشته و برنامه های پیِش رو 

در دوره جدید بیان کرد.

تحلیل رهبر معظم انقالب اسالمی  از اغتشاشات اخیر در دیدار اعضای  مجمع تشخیص مصلحت نظام

برخورد امنیتی با  عوامل دشمن
 کار فرهنگی با هیجــان زده ها

»سیکا«؛ فرصتی برای توسعه روابط آسیایی
 رئیس جمهور: نتیجه همکاری های متقابل ایران و کشورهای آسیایی صلح، ثبات، امنیت و آرامش در منطقه است

رئیس جمهور کشــورمان عصر دیروز )چهارشنبه( در 
رأس هیأت بلندپایه سیاســی و اقتصادی، تهران را به 
مقصد آســتانه، پایتخت قزاقســتان ترک کرد تا امروز 
)پنجشنبه( در ششمین اجالس »کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادسازی 
آسیا)CICA( « موسوم به »سیکا« شرکت کند؛ نشستی که قرار است با 
حضور سران ۱۱کشور، ازجمله رئیس جمهور کشورمان، به میزبانی شهر 
آستانه، پایتخت قزاقستان برگزار شود. به گزارش همشهری، سیدابراهیم 
رئیسی پیش از ترک تهران با بیان اینکه سیکا ظرفیت خوبی برای ایران و 
منطقه است و با نشست سیکا می توانیم با زیرساخت های اقتصادی آسیا 
ارتباط خوبی برقرار کنیم، گفت: سیاست خارجی ما در دولت مردمی توجه 

به سازمان ها و نهادهای منطقه ای و فرامنطقه ای است.
وی با اشاره به اینکه همکاری های متقابل ما با کشورهای آسیایی مغتنم 
است، افزود:  نتیجه همکاری های متقابل بین ایران و کشورهای آسیایی 
می تواند صلح، ثبات، امنیت و آرامش در منطقه باشــد. ما در سیاســت 
همسایگی در گام اول یک اعتماد سیاسی متعادلی را ایجاد کردیم و در 
گام بعدی، نقش آفرینی ایران به عنوان یک کشور قدرتمند را درنظر داریم.

رئیسی ادامه داد: دراین سفر نشست هایی به صورت دوجانبه با کشورهای 
آسیایی خواهیم داشت. البته چون زمان حضورمان در آستانه زیاد نیست، 
دیدارها محدود خواهد بود. رئیسی با بیان اینکه در حاشیه نشست سیکا 
دیدارهای دوجانبه ای با سران کشورها خواهیم داشت، ابراز امیدواری کرد 
این سفر و این اجالس، برای سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران و 

همکاری های اقتصادی موفق باشد.

اولویت توسعه مناسبات منطقه ای 
آیبــک اســمادیاروف، ســخنگوی وزارت امورخارجه قزاقســتان، در 
نشســت خبری اخیر خود، با اعالم اینکه ششــمین اجالس »سیکا« به 
ریاست قاسم جومارت توکایف، رئیس جمهور قزاقستان طی 2روز برگزار 
خواهد شد، تأکید کرد که در این اجالس کشورهای ایران، روسیه، ترکیه، 
پاکســتان، قطر، عراق، ازبکستان، قرقیزســتان، جمهوری آذربایجان، 

فلسطین و تاجیکستان در عالی ترین سطح شرکت خواهند کرد.
این درحالی اســت که براســاس اخبــار اعالمــی، قرار اســت معاون 
رئیس جمهوری چین و معاون رئیس جمهوری ویتنــام نیز در اجالس 
سیکا در آستانه حضور یابند و برخی کشورهای عضو این سازمان آسیایی 
نیز در سطح وزیران حضور می یابند. رئیسی در شرایطی قرار است در این 
اجالس حضور یابد که جمهوری اسالمی با در اولویت قرار دادن سیاست 
همسایگی، در یک سال اخیر راهبردهای مؤثری را برای گسترش مناسبات 
منطقه ای خود طراحی و اجرا کرده کــه با موفقیت های قابل توجهی نیز 
همراه بوده است که نمود ویژه آن، تکمیل روند عضویت ایران در سازمان 

شانگهای بود که در شهریورماه گذشته محقق شد.
این درحالی اســت که کارشناســان معتقدند عضویــت و حضور فعال 
جمهوری اســالمی در ســازمان های منطقه ای و بین المللــی، ازجمله 
»شــانگهای«، »بریکــس« و همچنیــن »ســیکا«، عالوه بــر تقویت 
همکاری های امنیتی منطقه ای، زمینه ساز توسعه همکاری های اقتصادی، 
تجاری و ترویج مبادالت فرهنگی میان کشورهای عضو سازمان خواهد 
شد. نکته اینجاست که حضور ایران در سازوکارهای منطقه ای از یک سو 
جمهوری اسالمی را در قامت شریک مهمی در تصمیم سازی های کالن 
بین المللی در عرصه های سیاســی، امنیتی و اقتصادی مطرح می کند و 
ازســوی دیگر جایگاه جبهه چندجانبه گرایی را در معادالت بین المللی 

به شکل معناداری ارتقا می دهد.
این در شرایطی است که رئیس جمهور همواره تأکید کرده است که دولت 
سیزدهم گسترش تعامالت با همسایگان و کشورهای منطقه را در اولویت 
قرار داده و کشورها و ملت های همسایه را خویشاوند خود می داند و توجه 
ویژه ای را به تقویت پیوندهای منطقه ای صرف کرده است؛ رویکردی که 
در کارنامه بیش از یک سال گذشــته دولت در حوزه سیاست خارجی نیز 

نمایان است.

اهمیت و تاریخچه »سیکا«
در این میان با توجه به راهبرد مســتقل جمهوری اسالمی در مناسبات 

منطقه ای، گســترش همکاری ها با ســازمان هایی مانند »ســیکا«، در 
دولت سیزدهم مورد توجه ویژه ای قرار گرفت و سیدابراهیم رئیسی در 
نخستین روزهای آغاز فعالیت خود در قامت رئیس جمهور، با مدیر اجرایی 
دبیرخانه »ســیکا« دیدار و گفت وگو و تأکید کرد کــه ایران از ظرفیت 
نهادهای بین المللی برای صیانت از منافع و حقوق کشــورهای مستقل 

استفاده می کند.
این در شرایطی است که محور فعالیت »سیکا« بر تقویت نقش کشورهای 
آســیایی در تصمیم گیری برای مســائل این قاره و ممانعت از دخالت 
کشورهای غیرآسیایی در تحوالت این قاره متمرکز شده است؛ سازمانی که 
تشکیل آن در چهل وهفتمین اجالس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 

سال۱992و به ابتکار رئیس جمهور وقت قزاقستان کلید خورد.
نورسلطان نظربایف در آن اجالس پیشــنهاد راه اندازی سازمانی را ارائه 
کرد که راهبرد اصلی آن، گسترش تعامل میان کشورهای آسیایی و انجام 
اقدام ها و تدارک راهکارهایی برای دستیابی به اعتمادسازی روزافزون در 
سطح این قاره بود. تشکیل رسمی این سازمان چند سالی به طول انجامید 

و در سال۱996به صورت رسمی آغاز به کار کرد.
از سال ۱996 تا 2۰۰2 که نخســتین اجالس سران کشورهای عضو در 
آلماتی، پایتخت وقت قزاقستان  برگزار شد، اسناد راهبردی این کنفرانس 
که ترسیم کننده اهداف و روش های مدنظر بود، تدوین و نقشه راه »سیکا« 
مبتنی بر تقویت همکاری ها با هدف تضمین صلح، امنیت و ثبات در آسیا 
مشخص شد. نشست سران کشورهای عضو »سیکا« هر ۴سال یک بار و 
اجالس وزرای امورخارجه نیز هر 2سال یک بار برگزار می شود و برهمین 
اساس هم بود که دومین اجالس سران کشورهای عضو، سال2۰۰6 در 
آلماتی برگزار شد. سال 2۰۱۰ نیز ســومین اجالس سران در استانبول 
برگزار شد که محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور وقت کشورمان نیز در آن 
حضور یافت. شانگهای چین در سال 2۰۱۴ میزبان سران کشورهای عضو 
بود و درسال 2۰۱۸ نیز شهر دوشنبه، پایتخت تاجیکستان، پذیرای سران 
کشورهای عضو بود؛ 2اجالسی که با حضور حسن روحانی، رئیس جمهور 

وقت کشورمان برگزار شد.

کنفرانسی برای وحدت اسالمی 
سی وششــمین کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی دیروز با 
سخنرانی رئیس جمهور آغاز به کار کرد؛ کنفرانسی که با موضوع 
»اتحاد اسالمی، صلح و پرهیز از تفرقه و تنازع در جهان اسالم؛ 
راهکارهای اجرایی و اقدام های عملیاتی« تا 22مهرماه برگزار 

خواهد شد.
به گزارش همشــهری، در بخش حضوری کنفرانس امســال، 
2۰۰اندیشمند از 6۰کشور و ۱۰۰شخصیت سیاسی و فرهنگی 
داخلی شرکت دارند و براســاس برنامه اعالم شده، زیارت حرم 
مطهر امام خمینی)ره( و تجدید میثاق با آرمان های امام راحل، 
شــرکت در نمازجمعه، بازدید از پژوهشــگاه رویان و بازدید از 
رآکتور تحقیقاتی تهران ازجمله برنامه های تدارک دیده شده 
برای سی وششــمین کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی در 
تهران است.ســخنرانی رئیس جمهور کشــورمان، قرائت پیام 
سیدحســن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل لبنان، سخنرانی رئیس 
جماعت علمای مســلمان عراق و رونمایی از ۱۱عنوان کتاب 
از آثار پژوهشگران پژوهشــگاه مطالعات تقریبی در ۱۳جلد و 
در ۳حوزه »وحدت در منظومه فکــری رهبرمعظم انقالب«، 
»آینده سازی تمدنی با تمرکز بر تمدن نوین اسالمی در اندیشه 
رهبرمعظم انقالب« و »آثار اهل سنت در فضایل اهل بیت)ع(« 
ازجمله برنامه های مراســم افتتاحیه سی وششمین کنفرانس 

بین المللی وحدت اسالمی در تهران بود.

توطئه اسالم هراسی
رئیس جمهور کشــورمان در مراسم گشــایش این کنفرانس 
بین المللی گفت: دشــمنان درمقابل راهبرد »وحدت«، موج 
»اسالم هراسی« و بســیاری از توطئه ها و فتنه های دیگر را در 
عالم اسالم به راه انداختند، اما آنچه توانست توطئه های آنها را 
نقش برآب کند، انسجام، وحدت، یکپارچکی، دشمن شناسی و 

دشمن ستیزی و در یک کالم، بصیرت بود.
سیدابراهیم رئیسی با بیان اینکه چهره های بابصیرت در جهان 
اسالم بسیار نقش آفرین بوده اند، با اشاره به تأکید رهبرمعظم 
انقالب بر »جهاد تبیین« گفت: امروز همه وظیفه دارند به هر 
وسیله ای که می توانند، روشــنگری کنند و هم جایگاه اسالم و 
مسلمانان و هم وضعیت دشــمن و ناتوانی او را تبیین کنند که 

درعین ادعای قدرتمندی، بسیار ناتوان است.

راه نجات فلسطین، میز مذاکره نیست
وی با تأکید بر اینکه راه رســیدن به این هدف، »ایستادگی« و 
»مقاومت« است، اظهارکرد: آنانی که فکر می کردند، راه نجات 
فلسطین در میزهای مذاکره اســت و فکر می کردند، با کسانی 
که منطق نمی فهمند، می شود حرف زد و سخن گفت، اشتباه 
کردند. امروز جریان سازش با رژیم صهیونیستی شکست خورده 

و جریان و فرهنگ مقاومت پیروز و موفق شده است.
رئیس جمهور با طرح این سؤال که مگر قرارداد شرم الشیخ، اسلو 
یا کمپ دیوید کاری از پیش برد و اساسا مگر صهیونیست ها به 
قراردادها معتقد و پایبندند؟ تصریح کرد: آنها »میثاق شــکن« 
هستند. رژیم صهیونیســتی میثاق و پیمان نمی فهمد، چراکه 

اگر به پیمان معتقد بودند، به آن وفادار می ماندند.
رئیس جمهور در ادامه بر ضرورت توســعه روابــط اقتصادی، 
اجتماعی، سیاسی در کنار روابط فرهنگی میان مسلمانان تأکید 
کرد و گفت: آنچه امروز الزم است به عنوان یک ضرورت دراین 
نشســت مورد تأکید قرار گیرد، حفظ وحدت و انسجام میان 
همه مسلمانان در کنار بحث و بررسی موارد اختالفی در قالب 
نشست های علمی، پژوهشــی و کار تحقیقاتی، به دور از برخی 
تعصبات است که همواره درمیان بزرگان دینی در طول تاریخ 

نیز وجود داشته است.
رئیسی با تأکید بر اینکه جمهوری اســالمی عالوه بر سیاست 
حمایت از جریان مقاومت در جهان اسالم، ارتباط با کشورهای 
اسالمی و مسلمانان را در سیاست خارجی  خود، به عنوان یک 
اولویت انتخاب کرده اســت، افزود: روابط اقتصادی، فرهنگی و 
اجتماعی با کشورهای همسایه و مسلمان برای ما اولویت دارد؛ 
کشورهای اسالمی و مسلمانان اولویت همکاری ما در سیاست 

خارجی هستند.
رئیس جمهور همچنین عادی سازی روابط رژیم صهیونیستی 
با کشورهای اسالمی و دولت های سســت  عنصر را امنیت ساز 
ندانســته و آن را حاصل رفتار دولت ها ی سست و نه ملت های 

مسلمان دانست .

واکنش مجلس به آشوب ها
نمایندگان مجلس دیروز در نطق و تذکرات شــفاهی خود در 
صحن علنی براین نکته تأکید کردند که ملت با دشمن شناسی 
دقیق، سیلی دیگری بر معاندان زدند تا ناخالصی ها از طالی ناب 
انقالب جدا شــود. به گزارش ایرنا، علی بابایی کارنامی، نماینده 
ســاری و میاندورود درمجلس در نطق میان دستور خود گفت: 
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران ۴2ســال اخیر همواره به 
عناوین مختلف ازسوی دشمنان خارجی و ایادی آنها در منطقه 
و سرسپردگان آنها در داخل مورد تهدید قرار گرفته، اما به فضل 
الهی، رهبری امام راحل، جانشــین برحق ایشان و جانفشانی و 
ایثارگری ملت قهرمان ایران اســالمی درمقابل این تهدیدات 

همواره سرافراز و پیروز بوده است.
سیداحمد رســولی نژاد، نماینده دماوند و فیروزکوه در مجلس 
نیز اظهارکرد: اگر با عوامل اصلی فتنه ۸۸ برخورد قاطع می شد، 
امروز مســببان وضع موجود اینگونه وقیحانه و بی شــرمانه با 
معاندان این کشور و استکبار جهانی همصدا نمی شدند. موسی 
غضنفرآبادی، نماینده مردم بم در مجلس نیز عنوان کرد: مردم و 
مسئوالن باید از این حادثه نهایت استفاده را بکنند، باید ماهیت 
باقی نفوذی ها مشخص شود. احمد راستینه هفشجانی، نماینده 
شــهرکرد در مجلس نیز گفت: فتنه ای ظهور کــرد که عده ای 
اسم زن را رمز آشوب و اغتشاش و نظام اسالمی را متهم کردند، 
درحالی که با ظهور جمهوری اسالمی زن عفیف و نجیب ایرانی از 
دیکتاتوری پهلوی نجات یافت و به برکت اندیشه اصیل اسالمی 
پیشقدم این تجلیل بزرگ امام راحل بود که با تمام وجود برای 

زن ایرانی مسلمان ارزش و احترام قائل بود. 

 محکمات تحلیل رهبری
از حوادث اخیر

ششم. »همه یک حکم ندارند...« ادامه از 
ترکیــب اخاللگران به چه نحوی اســت؟ صفحه اول

سهم ها متفاوت است.
تکلیف اوباش و مزدور و منافق و تروریست را مشخص کردند. حتی 
بین کسانی که از سر هیجان به خیابان آمدند)سخنرانی سوم( با 
کسانی از سر هیجان دســت به تخریب زدند نیز فرق گذاشتند. 

)سخنرانی دوم(.
در نهایت اینکه کار امنیتی و قضایی در کنار کار فرهنگی است.

در نهایت اینکه
این محکمات در تحلیل حوادث اخیر بــر پایه چند گزاره اصلی 

است. این گزاره ها در همه تحلیل های رهبری تکرار می شود.
یکم. پیش می رویم. در حال حرکتیــم؛ چه در امور مادی و چه 

معنوی.
دوم. مردم ما هوشیارند و اسالم و انقالب می خواهند. لذا در ظواهر 

نمانیم؛ آن دختر بدحجاب نیز دل در گروی انقالب دارد.
سوم. تا پرچم اسالم به دست داریم، دشمن هست و البته فراتر از 

جمهوری اسالمی با ایران قوی نیز مخالف اند.
چهارم. رمز پیروزی تنها ایستادگی و پیشرفت است.

پنجم. پیروزیم؛ به حکم اِن تَنُصُروا اهلل ینُصرکم.

    برگزاری تمرین امنیت دریایی ایران و عمان 
تمرین مرکب امنیت دریایی ارتش و سپاه جمهوری اسالمی و 
کشور عمان در شمال اقیانوس هند برگزار شد. به گزارش ایرنا، 
این تمرین با مشارکت ناوشکن البرز، ناو پشتیبانی تنب نیروی 
دریایی ارتش، ناو شهید ناظری و شناور شهید یحیایی نیروی 
دریایی سپاه پاسداران و شناورهایی از نیروی دریایی سلطنتی 
عمان، با پشــتیبانی تعدادی از بالگردهای 2 کشور در حضور 
روسای کمیته مشترک دوستی نظامی 2 کشور و اعضاي آن 
برگزار شد. تقویت روابط و توسعه مناسبات و تعامالت نظامی در 
طراحی و اجرای تمرین مرکب دریایی و  اشتراک اطالعات در 
حوزه تقویت امنیت تجارب دریایی با کشور سلطنتی عمان،  از 

مهم ترین اهداف این تمرین مرکب بوده  است.

سیاست 
خارجی

مجلس

خبر کوتاه

جهان اسالم

پیام دبیرکل حزب اهلل لبنان
سیدحســن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل لبنان در 
پیامی به سی وششمین کنفرانس وحدت اسالمی 
که در مراسم افتتاحیه ازسوی شیخ نبیل قاووق، 
عضو شورای مرکزی حزب اهلل قرائت شد، اظهارکرد: 
دولت آمریکا تالش می کند با ایجاد تفرقه و شعله ور 
ساختن جنگ ها، به کارگیری تروریسم تکفیری، 
امت اســالمی را به ضعف کشــانده و ثروت های 
آنها را به غارت ببرد و کشــورهای ما را ویران کند. 
حکومت های خائن به امت که به ابزاری برای اجرای 
پروژه های دشمن تبدیل شده اند نیز دراین راه به 

مستکبران کمک می کنند.
وی با بیان اینکه هر وحدتی که در راستای حمایت 
از قدس نباشد، مشکوک بوده و ارتباطی با اسالم 
ندارد، عنوان کرد: ما امروز شاهد عقب گرد هیمنه 
آمریکایی در منطقه و جهان هستیم که آخرین این 
عقب گرد، شکست آنها در عراق، افغانستان، و غرق 
شــدن در باتالق جنگ اوکراین است. سیدحسن 
نصراهلل با اشاره به محاصره ایران، ونزوئال، روسیه و... 
توسط آمریکا تأکید کرد: امروز مکر آنها به خودشان 
بازگشته اســت و آنها در بدترین شــرایط نفتی و 
اقتصادی قرار دارند. موضع همیشگی ما حمایت 
از جمهوری اســالمی ایران در رویارویی با آمریکا، 
اسرائیل و ایادی آنهاســت. وی همچنین با بیان 
اینکه جمهوری اسالمی یک حکومت واقعی اسالمی 
و مورد حمایت پیامبر)ص( اســت، اضافه کرد: از 
خداوند متعــال می خواهیم به عمــر و عزت امام 
خامنه ای بیفزاید و بــه ما توفیق دهد دراین جهاد 
بزرگ، پشت سر ایشان حرکت کنیم و شاهد آزادی 

بسیاری از کشورهای اسالمی باشیم.

فراخوان آشوب شکست خورد
روز آرام تهران

با وجود فراخوان های صــورت گرفته برای برگزاری 
تجمع های اعتراضــی در روز چهارشــنبه، تهران 
دیروز روز نســبتا آرامی را پشت ســر گذاشت. این 
درحالی بود که رسانه ها و گروه های معاند در روزهای 
گذشته تالش کردند با انتشار گسترده فراخوان های 
اغتشاش، فضای کشور را ملتهب نگه دارند. به گزارش 
ایســنا، البته دیروز در برخی نقاط شــهر ازجمله 
دانشگاه تهران برای زمان محدودی تحرکاتی ازسوی 
تعداد معدودی صورت گرفت که بالفاصله با دخالت 
نیروهای فراجا و بدون اینکه به خشونت کشیده شود، 
شرایط عادی برقرار شــد و وضعیت به حالت عادی 
بازگشــت. گزارش های میدانی از سطح شهر تهران 
از حضور نیروهای انتظامی و آرامش نســبی معابر و 
نقاط اصلی شهر حکایت دارد. در برخی نقاط نظیر 
خیابان فلسطین شمالی تجمعات محدودی برگزار 
شــد، اما تجمعات پراکنده روز چهارشنبه تهران، با 
وجود فراخوان های گســترده، از 2۰نفر تجاوز نکرد 
و به نحوی پراکنده بود که حتی به دخالت نیروهای 

انتظامی حاضر در محل نیز منتهی نشد.
حضور نیروهای انتظامی از زمــان آغاز فراخوان که 
ســاعت ۱2 ظهر اعالم شده بود، بســیار کمرنگ تر 
از گذشــته به نظر می رســید و ترددهای مردم نیز 
در مراکز شــهر، اگرچه مانند روزهای عادی به نظر 

نمی رسید و تراکم بیشتری داشت، اما آرام بود.

خبر
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برگزاریجشنواره»ایرانعزیز«دردریاچهشهدایخلیجفارس
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به مناسبت هفته وحدت و در راستای معرفی فرهنگ، 
تمدن و آداب ورسوم اقوام ایرانی اقدام به برگزاری جشنواره »ایران عزیز« کرده و این جشنواره 
فرصتی است تا اقوام، فرهنگ خود را به معرض نمایش بگذارند و قوم خود را به لحاظ مختصات 

فرهنگی، تاریخی و... معرفی کنند.
 ایجاد فضای شادی و نشاط و آشنایی نوجوانان و جوانان با ویژگی های اقوام مختلف ایرانی و 
تقویت هویت ملی از اهداف دیگر جشنواره است. اقوام لر، کرد، آذری، بلوچ، ترکمن، گیلکی، 
مازنی، عرب، بختیاری، قشقایی و خطه جنوبی کشور در جشنواره حضور دارند و هر روز به یک 
قوم اختصاص داده شده است. این جشنواره از امروز )21مهر( شروع شده و تا 29مهر ادامه دارد 

و از ساعت 15تا 22میزبان عالقه مندان خواهد بود. 
اجرای موسیقی اقوام، نمایش مســتند کوتاه، برگزاری مســابقه، برپایی 350غرفه عرضه 
 محصوالت فرهنگی و صنایع دســتی، محصــوالت غذایی، پوشــاک و... بخش های دیگر 

جشنواره هستند.

مکث

 فــردا 17ربیــع االول و میالد 

حضــرت محمــد)ص( و امام گزارش
جعفر صادق)ع( اســت. امسال 
تقارن این ایام با هفته کودک ســبب شــده تا 
متولیــان حــوزه فرهنگــی و اجتماعــی در 
پیش بینی برنامه های متنوع و برپایی جشن به 

کودکان هم توجه ویژه تری داشته باشند. 
درواقع این مناسبت فرصتی است برای ایجاد 
نشاط اجتماعی در شــهر و میان شهروندان. 
عالوه بر مســئوالن، مردم هم پای کار آمده اند 
و به صورت خودجوش اقدام به ریسه بندی در 
کوچه و برزن کرده اند، معابــر را جارو زده اند 
و بساط اســپند و پذیرایی با شــربت، چای و 
شیرینی آماده شده اســت. خالصه از امشب 
تهران غرق نور و سرور می شود و همه یک صدا 
شعر »عید میالد محمد آمد / گل برافشانید که 

احمد آمد« را زمزمه خواهند کرد. 
آنطــور که محمدامیــن توکلــی زاده، معاون 
اجتماعی و فرهنگی شــهردار تهــران گفته: 
»فردا ساعت 15و 30دقیقه در میدان ولیعصر 
جشن باشکوهی برگزار می شــود و مداحانی 
چون حاج منصور ارضی، حاج محمود کریمی، 
رضا نریمانــی و... مولودی خوانــی می کنند و 
موکب هایی هم برای پذیرایی از شــهروندان 
برپا می شود. همچنین تدابیری برای استفاده 

از حمل ونقل عمومی اندیشیده شده است.«
به گزارش همشهری، شــهر به همت سازمان 
زیباسازی برای برپایی جشن باشکوه مهیا شده 
است. مدیرعامل این سازمان گفت: »طرح های 
فرهنگی بــا محوریــت وحدت مســلمانان 
و شــناخت ویژگی های فرهنگــی و اخالقی 
پیامبر)ص( اکران شده اند. آذین بندی، نورآرایی 
و نورافشانی پایتخت هم به اتمام رسیده است.« 

به گفته رضا صیــادی حدود 4هــزار پرچم با 
عبارت ســالم بر محمد)ص( ،   پیامبر رحمت و 
امام صــادق)ع( در بزرگراه ها، میادین اصلی و 

معابر پرتردد به اهتزاز درآمده است. 
همچنیــن 7میدان اصلــی تهــران ازجمله 
میدان های انقــالب، ولیعصــر، هفت تیر و... 
با اســتفاده از رشــته ها و المان هــای نوری، 
نورپردازی شــده اند. همزمان با شــب میالد 
حضرت رسول)ص( مراسم نورافشانی به طور 
همزمان در 26نقطه شــهر ازجمله بوســتان 
والیت، چهارراه ولیعصر، میــدان راه آهن و... 

برگزار می شود.

اهتــزاز بادبادک های رنگین بــر فراز پل 
طبیعت

شــرکت نوســازی اراضی عباس آبــاد هم به 
مناسبت میالد رســول اکرم)ص( برنامه هایی 
را پیش بینی کرده اســت که از امــروز برگزار 
می شوند. به گفته سیدمحمدحسین حجازی، 
مدیرعامل این شرکت، ویژه برنامه جشن میالد 

با عنوان »طبیب جان« امروز ساعت 16تا 20در 
میدان ونک اجرا می شــود. ایستگاه صلواتی و 
مولودی خوانی و... بخش های پیش بینی شده 
هســتند. او همچنین عنوان کــرد که پس از 
اتمام جشن در میدان ونک، مراسم نورافشانی و 
آتش بازی از ساعت 20تا 22در پارک آب وآتش 

برگزار می شود.
 روز جمعه هم جشــن از ســاعت 10با پرواز 
بادبادک های رنگی بر فراز پل طبیعت توسط 
دانش آموزان آغاز می شود و تا ساعت 12ادامه 
خواهد داشت. ساعت 14تا 16هم پل طبیعت 
در راســتای اجرای برنامه »جوهــر جمال« 
میزبان هنرمندان و اســتادان خوشنویسی و 
خطاطی خواهد بود. به گفته حجازی پنجشنبه 
و جمعه پل طبیعت به مناسبت 17ربیع االول 
و هشتمین ســالروز افتتاح پل، رنگین کمانی 

می شود.

برپایی جشن در ایستگاه های مترو
محمد نقیب، سرپرست معاونت امور فرهنگی 

و اجتماعی شرکت بهره برداری متروی تهران 
از اجــرای ویژه برنامه هــای فرهنگی باهدف 
گســترش و افزایش شناخت شــهروندان از 
الگوهای دینی به ویژه ســیره و سنت نبوی در 
ایســتگاه های مترو خبر داده است. به گفته او 
سرود گروه »دســتان گویا« و گروه های سرود 
دانش آمــوزی در ایســتگاه های امام خمینی 
)ره(، میدان ولیعصر )عج(، تئاتر شهر، شادمان، 
میدان آزادی، ارم ســبز، دروازه دولت، شهید 
بهشــتی، فدک، امام حســین)ع( و جهاد از 
ساعت 16تا 18اجرا می شود.  همچنین برپایی 
نمایشگاه عکس با عنوان »حبل اهلل« در ایوان 
انتظار و ایســتگاه های تهرانپارس، شادمان و 
پیروزی مترو و نمایشــگاهی با عنوان »پیامبر 
مهربانی« در ایســتگاه های امام خمینی )ره( 
 و شــهدای هفتم تیر، از برنامه های پیش بینی

 شده هستند.

برگزاری شب شعر در برج میالد
»واعتصمو« عنوان برنامه شب شعری است که 
به مناسبت ســالروز والدت رسول اکرم)ص( 
با حضور شــعرای آیینی برتر کشور و شعرایی 
از کشورهای پاکســتان و افغانستان امشب در 
ســکوی دید باز برج میالد برگزار می شــود. 
عباس حیدری، مدیرعامــل برج میالد در این 
رابطه گفت: »امشب ساعت 20برج نورافشانی 
می شود و به مناســبت هفته کودک در میان 
کودکان بادبادک هایی  که رویشان شعار »حال 
خوش کودکی، رنگ خوش زندگی« نوشــته 

شده، توزیع می شود.« 
برپایی ایستگاه پذیرایی، غرفه گریم و نقاشی، 
اجرای موســیقی و... بخش هایی از برنامه های 

میالد حضرت محمد)ص( هستند.

وعده ما  ؛ جمعه، ساعت 16، میدان ولیعصر)عج(
به مناسبت میالد حضرت رسول)ص( در نقاط مختلف تهران، جشن و برنامه های متنوع و شاد پیش بینی شده است

 دیده بانی شهروندی
برنامه شبکه ناظرین

سازمان بازرسی شهرداری تهران  برای جلوگیری از 
تخلفات شهرسازی مکانیسم جدیدی را با همکاری 

شهروندان راه اندازی کرده است

از خردادماه امسال تا امروز 51مورد تخلف به شبکه ناظرین 
مردمی سازمان بازرسی شهرداری تهران گزارش شده است. 
به گزارش همشهری، بعد از اینکه مدیریت ششم شهر تهران 
فعالیت های خود را آغاز کرد، علیرضا زاکانی مردمی سازی در 
شهرداری تهران را به عنوان یکی از رویکردهای خود مطرح 
کرد. ســپس تحقیقات و مطالعاتی صورت گرفت و در ادامه 
سازمان بازرسی شهرداری تهران خردادماه سال 1401شبکه 
ناظرین مردمی را تشکیل داد. رئیس شبکه ناظرین مردمی 
در این رابطه به همشهری گفت: »یکی از رویکردهای مهمی 
که آقای زاکانی بر آن تأکید داشت و در یک سال گذشته هم 
چندین بار به آن اشاره کرد، رویکرد مردمی سازی در شهرداری 
تهران اســت. این رویکرد در تمام حوزه ها مانند شهرسازی، 
خدمات شهری، فرهنگی، مشارکت های اجتماعی و... وجود 
دارد. در همین راســتا، حوزه نظارتی هــم مدنظر مدیریت 
شهری بوده است؛ به این ترتیب که برای تحقق این رویکرد 
مردمی سازی در حوزه نظارتی ذیل سازمان بازرسی شهرداری 
تهران »شبکه ناظرین مردمی« به منظور نظارت بر عملکرد 
مدیریت شــهری و انعکاس معضالت تشکیل شد.« حسین 
امانلو درباره ضرورت این شبکه توضیح داد: »شبکه ناظرین 
مردمی، یک شبکه اعتقادی و مردمی است که هم کارکنان 
شهرداری و هم شهروندان عزیزمان با آن ارتباط می گیرند. این 
شبکه برای اینکه تخلفات شناسایی شده و مسائل و معضالت 

به اطالع مدیران شهري برسد راه اندازي شده است.« 
رئیس شبکه ناظرین مردمی معتقد است که این شبکه نه یک 
شبکه پنهانی و مخفی است و نه آشکار که نتوانیم فعالیت های 
الزم را انجام دهیم: »یک شبکه نامحسوس مردمی است که 
غیرمســتقیم برای نظارت بر فعالیت های شهرداری تهران 

تشکیل شده است.« 

205 نیرو
برای اینکه فعالیت در شبکه ناظرین مردمی به صورت مستمر 
پیگیری شود، این شــبکه 205نفر از کارکنان شهرداری و 
همچنین شهروندان تهرانی را انتخاب کرد. برای انتخاب این 
افراد، سازمان بازرسی شهرداری تهران فراخوانی ارائه نداده 
است. رئیس این شبکه گفت: »عناصری که توسط سازمان 
بازرسی شهرداری جذب می شوند، هم از کارکنان شهرداری 
و هم از شهروندان هســتند. درواقع با آنها گفت وگو کرده و 
چارچوب های صیانتی و حمایتی را از آنان تبیین می کنیم.« او 
ادامه داد: »در آموزه های دینی مشارکت در مسائل اجتماعی، 
جهاد در میدان عمل، کمک به بهینه سازی زندگی و... آمده 
اســت؛ بنابراین در امورات شــهری به همین منوال پیش 
می رویم و قرار نیست اصطالحا زیرآب کسی زده شود. در عین 
حال، یک سری موانع و تخلفاتی در شهرداری تهران صورت 
می گیرد که قصد داریم این تخلفات را کشف و شناسایی کنیم 
و آن را در اختیار رده های اجرایی قرار دهیم تا اصالح صورت 
بگیرد. این یک کار کامال عقالنی است که در همه جای دنیا 
هم اتفاق می افتد.«  به گفته امانلو، شبکه ناظرین مردمی در 
تمام مناطق تهران نیرو دارد و به تعبیری کارکنان و شهروندان 
را برای فعالیت در شــبکه ناظرین مردمــی جذب کرده اند. 
او گفت: »همچنین از اکثر ســازمان ها و شــرکت ها نفراتی 
را انتخاب کرده ایم. فعالیت ها آنها این اســت که با مشاهده 
تخلفات، موارد را به سازمان بازرسی شهرداری اعالم کنند.« 
امانلو اضافه کرد: »بحث ما شناسایی و کشف افراد مورد اعتماد 
از بدنه شهرداری و همچنین از میان شهروندان تهرانی است 
تا بتوانیم فعالیت های خود را ادامه دهیم. ســعی داریم همه 
عناصر ما در شهر تهران حضور داشته باشند تا به اهداف اصلی 

این شبکه برسیم.« 

4مأموریت شبکه
شــبکه ناظرین مردمی 4ماموریت را پیگیری می کند؛ اول 
اینکه از تخلفاتی مانند رشوه گیری جلوگیری کند، دوم اینکه 
شــبکه های مافیایی در شهرداری را شناســایی کرده و این 
شبکه ها را منحل کند، سوم شناسایی عناصر متعهد، خدوم 
و مردمی که این شبکه بتواند بانک اطالعاتی تشکیل دهد و 
چهارمین ماموریت این است که بازدید سرزده و نظارت روی 
فعالیت  بخش های مختلف شــهرداری صورت گیرد. رئیس 
شبکه ناظرین مردمی تأکید کرد: »یک اصل اساسی داریم 
که ما نباید اجازه دهیم این شبکه آسیب ببیند. به این ترتیب 
که نفراتی را برای شــبکه درنظر بگیریم که از موقعیت خود 
سوءاستفاده نکنند.«  به گفته امانلو، این شبکه شهر تهران را 
به 5پهنه تقسیم کرده است؛ پهنه شمال، شرق، غرب، جنوب 
و مرکز. او ادامه داد: »بعد چند منطقه را در یک پهنه قرار دادیم 
و برای هر منطقه هم یک »سرناظر« مشخص کردیم که بتواند 
ناظران آن منطقه را شناسایی کند. ســرناظر  فردی فعال، 
معتمد و مردمی است که می تواند کارمند باشد یا شهروند؛ 
به عنوان مثال در منطقه ای یکی از سازندگان به عنوان سرناظر 
انتخاب شــده و در منطقه ای دیگر کارمند حوزه شهرسازی 

سرناظر است.« 

بیشترین تخلفات در حوزه شهرسازی
نزدیک به 5ماه از فعالیت شبکه ناظرین مردمی می گذرد و 
تا کنون گزارش تخلفاتی برای بررسی و برخورد به سازمان 
بازرسی ارائه شده است. حســین امانلو در این رابطه گفت: 
»تخلفات در حوزه شهرسازی، منابع انسانی، مالی، حقوقی، 
فرهنگی و... صورت گرفته که ما در حال بررسی شان هستیم. 
برخی از این پیگیری ها به نتیجه رسیده و در یکی از گزارش ها، 
17میلیارد تومان از بودجه بیت المال به حســاب شهرداری 
تهران واریز شد و چند نفر به کمیته تطبیق سازمان بازرسی 
معرفی شدند. همچنین ساخت وساز غیرمجازی صورت گرفته 
بود که تخریب شــد.« او تأکید کرد: »عمده تخلفات صورت 
گرفته در حوزه شهرسازی اســت و شاید 70درصد تخلفات 
به حوزه شهرسازی ارتباط داشته باشــد، اما اینکه چگونه با 
متخلفان برخورد می شود، متفاوت است. متخلفان به کمیته 
مربوطه معرفی می شوند. همچنین در کمیته، تخلفات بررسی 

می شود تا برخورد صورت بگیرد.« 

 سیدعباس جوهری 
 معاون سیاسی و اجتماعی 

استانداری تهران
در قــرارگاه اجتماعــی، مقرر شــده بود 
۵هزار نفــر ظرفیت توســط شــهرداری 
تهران ایجاد شــود که ایــن مهم محقق 
شــد؛ اتفاق ارزشــمندی که باعث شد 
مشــکالت منــع پذیــرش افــراد زیــر 
۱۸ســال، بــاالی ۶۵ســال، افــراد دارای 
زخــم بــاز، بانــوان، بیمــاران اعصــاب و 
روان و معلوالن و... حل و فصل شود. 
اگر برآوردهای تعداد معتادان متجاهر 
در تهران صحیح باشــد، در 2ماه آینده 
ســقف ظرفیــت پیش بینــی شــده در 
حــدود 2۶هــزار نفــر ایجــاد و همزمــان 
جمع آوری معتادان متجاهر هم انجام 

می شود.

 سیدمهدی هدایت
  سرپرست سازمان نوسازی

شهر تهران
آبان ماه فاز نخســت کارخانه نوآوری و 
صنایع خالق شــهری در محل کارخانه 
ســیمان ری افتتــاح می شــود. کاربــری 
اصلی این پروژه موزه صنعت ســیمان 
اســت. در فــاز نخســت ایــن طــرح، 
تاکنون 2۵۰میلیارد ریال هزینه شده و 
بخشی از آن هم به فضاهای اشتراکی و 
استارت آپ ها اختصاص پیدا می کند. 
این پروژه بــزرگ، مجموعــا در ۳هکتار 
عرصه به ســازمان نوسازی شهر تهران 
واگــذار شــد. هفتــم آبان مــاه کــه روز 
افتتــاح فاز نخســت پروژه اســت، موزه 
دیزل ژنراتــور در ایــن محــل راه انــدازی 

می شود.

نقل قول خبر

حســن محمــد حســن زاده، مدیرعامل 
سازمان امالک و مســتغالت شهرداری 
تهران با بیان اینکه هم اکنون یارانه های 
ناپیــدای شــهری به صــورت کامــل رصد 
می شــوند، گفــت: در ســال۹۷ کل 
هزینه کــرد منطقــه یــک شــهر تهــران 
۴میلیــاردو۱۰۰ میلیون تومان بــود؛ این 
درحالی بود که تنها اجاره سرای محالت 
که از جنس بند۶ ماده۵۵ در منطقه یک 
بود، ۳2میلیــارد تومان بود و ایــن یارانه 
ناپیدا هیچ گاه رصد نمی شد، اما اکنون 
در ۵منطقه این موضوع شناسایی شده 

و کار ثبت و ضبط آن انجام می شود.

32
میلیارد

شهردار منطقه۱۷ از نصب ۵۰پایه نوری 
در ۶ماه ابتدای سال در منطقه خبر داد. 
رضا شنگی گفت: ۵۰عدد پایه روشنایی 
 SMD با قــدرت ۷۰وات و بــا المپ هــای
در بوســتان های زرین، زوار، مهرآفرین، 
ابــوذر، ثمــر و محــدوده خیابان رشــیدی 
جهــان نصــب شــده اســت. در جهــت 
افزایش تامین روشنایی و کاهش مناطق 
بی دفاع شهری نصب ۱۵۰عدد پایه برج 
نوری در سال جاری در برنامه کار معاونت 
خدمات شهری منطقه قرار گرفته است.

150
برج نوری

 بازدیــد کــودکان و نوجوانــان از مــوزه آثار 
طبیعی و حیات وحش هفت چنار رایگان 
شد.  رضا شرفی شهردار منطقه ۱۰ گفت: 
»بــه مناســبت روز جهانــی و هفتــه ملــی 
کــودک، شــهرداری منطقــه ۱۰اقــدام بــه 
رایگان کردن بازدید کــودکان و نوجوانان 
از مــوزه آثــار طبیعــی و حیــات وحــش 
هفت چنار کرده است. همچنین والدین 
نیــز می توانند همــراه با فرزنــدان خویش 
به صورت نیم بها از موزه هفت چنار بازدید 

کرده و از این فرصت استفاده کنند.«

نیم
بها

عدد خبر

گزارش2

تونل های مترو، شــبکه انتقال 

آب های ســطحی و تاسیسات مترو
گوناگون برق، تلفن، گاز و مانند 
آن همراه باقیمانــده چاه ها، قنات هــا و دیگر 
حفره های زیر ســطح شهر نقشــه واحد و در 
دسترسی ندارند. درصورت وقوع حادثه یا نیاز به 
اجرای پــروژه  ای ویژه  باید از فضای زیر شــهر 
اطالعات دقیق داشت که اکنون به دلیل برخی 
قوانین یا رویکرد دستگاه های مسئول، قابل تهیه 
نیســت. به گزارش همشــهری، معاون پدافند 
غیرعامل سازمان پیشگیری و مدیریت بحران 
شهر تهران از تهیه نقشه های سه بعدی فضای 
زیرسطحی خبر داد. محمدحسن فصیح گفت: با 
توجه به اهمیت موضوع تهیه نقشه های سه بعدی 
فضای زیرسطحی در دستور کار معاونت پدافند 
غیرعامل سازمان پیشگیری و مدیریت بحران 
شهر تهران قرار گرفت و جلسه ای با عنوان بررسی 
بند 3برنامه عملیاتی مدیریــت بحران و برنامه 
واکنش اضطراری در مترو و فضای زیرسطحی 
مبنی بر تهیه الیه های سه بعدی جغرافیایی برگزار 
شد. او افزود: نشستی با حضور نمایندگان معاونت 
شهرسازی و معماری، سازمان فناوری اطالعات و 

ارتباطات )فاوا(، شرکت راه آهن شهری تهران و 
حومه )مترو( و سازمان مشاور فنی و مهندسی 
شهر تهران برگزار شد. در این نشست، مقرر شد 
اعضای حاضر در جلســه، نقطه نظرات خود را 
درخصوص تغییر بند)3( برنامه عملیاتی مدیریت 
بحران و برنامــه واکنش اضطــراری در مترو و 
فضاهای زیرســطحی مصوبه2224 شــورای 
اسالمی شهر تهران، جهت جمع بندی به سازمان 
پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ارسال 
کنند. همچنین مقرر شد جمع بندی نهایی جهت 
اصالح بند صورتجلســه مذکور توسط شرکت 

راه آهن شهری تهران و حومه )مترو( انجام شود.

نقشهسهبعدی
ازفضایزیرسطحیتهران



پنجشنبه 21 مهر 41401
 شماره  8611

رئیس جمهــوری در فاصله 2ماه 

گزارش
مانده تا زمان قانونی تقدیم الیحه 
بودجه ســال 1402، ضوابط مالی 
تدوین و تهیه بودجه سال آینده را به همه دستگاه ها 
و شرکت های دولتی ابالغ کرد. به نظر می رسد دولت 
سال آینده تصمیم دارد بودجه ای انقباضی را تقدیم 
مجلس کند و جلوی افزایش حجم کسری بودجه را 
بگیرد. به این ترتیب، بودجه سال آینده ایران باز هم 
براســاس احکام قانون برنامه ششم توسعه تنظیم 
خواهد شــد. به احتمال زیاد، الیحــه برنامه هفتم 
توســعه همزمان یا بعــد از تنظیم ســند بودجه 

1402رونمایی خواهد شد.
سید ابراهیم رئیســی، ضوابط مالی ناظر بر تهیه و 
تنظیم بودجه سال آینده را ابالغ کرد که براساس آن 
در همه دستگاه های اجرایی ازجمله دستگاه های 
دارای قوانیــن خــاص بایــد در برنامــه و بودجه 
ســال 1402، افزایش حقوق کارمنــدان دولت و 
کارگران 20درصد درنظر گرفته شود و البته میزان 
افزایش قطعی حقوق کارمنــدان را دولت و حقوق 
 و دســتمزد کارگران را شــورای عالی کار تعیین 

خواهد کرد.
براساس این تصمیم، افزایش ضریب ریالی حقوق 
به صورت علی الحســاب به طور متوسط 20درصد 
نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال جاری لحاظ 
خواهد شــد. رقم قطعی ضریب افزایش حقوق به 
تصویب هیــأت وزیران می رســد و افزایش حقوق 
و دســتمزد مشــموالن قانون کار هــم به صورت 
علی الحســاب 20درصد نســبت به آخرین حکم 
کارگزینی تعیین می شود. درباره رقم قطعی افزایش 
دستمزد جامعه کارگری، شورای عالی کار تصمیم 

می گیرد.
به گزارش همشــهری، ســقف بودجه هر دستگاه 
اجرایی برای اضافه کار کارکنان در بودجه سال آینده 
حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه کار امسال باید 
پیش بینی شود و مبلغ پاداش پایان سال یا عیدی 
کارکنان دولت هم مطابق ماده 75قانون مدیریت 
خدمات کشــوری در بودجه دستگاه های دولتی و 
اجرایی تعیین و مبلغ قطعی عیدی پایان ســال را 

دولت تعیین می کند.

سیاست انقباضی
ضوابط مالــی بودجه 1402بیانگر یک سیاســت 
انقباضی مالی دولت است. رئیس جمهور در بخشنامه 
ابالغی به دســتگاه های اجرایی بــه صراحت اعالم 
کرده هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی 
حتی در دســتگاه هایی کــه دارای قوانین خاص 
هســتند، فقط پس از اجازه سازمان برنامه و بودجه 
درخصوص تامین بار مالی آن ممکن اســت و قبل 
از آن هیچ اســتخدام دولتی نباید صــورت گیرد. 
طبق بخشنامه بودجه، ماموریت داخلی و خارجی 
کارکنان دستگاه های اجرایی در سال آینده حداکثر 
معادل پیش بینی عملکرد سرانه بودجه سال جاری 
خواهد بود و اعتبار سرانه کمک های رفاهی مستقیم 
و غیرمستقیم کارکنان دولت، حداکثر معادل بودجه 
سرانه سال 1401باید پیش بینی و پاداش یک ماهه 
هم باید معادل یک ماه حقوق و مزایای کارکنان در 
سقف بودجه لحاظ شود. رئیس جمهوری اعالم کرده 
تمام مؤسسات، شرکت های دولتی و دستگاه های 
اجرایی ازجمله شرکت های تابعه وزارت نفت و سایر 
وزارتخانه ها، بیمه ها، ســازمان صدا و سیما و حتی 
شرکت های دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت 
حقوق و مزایا، موظف هستند اعتبار یا بودجه حقوق 
و دستمزد و مزایای کارکنان خود را در بودجه سال 
آینده براساس ضوابط مالی بودجه 1402تنظیم و 

پیش بینی کنند.

مأموریت برای رشد 8درصدی
به گزارش همشهری، سید ابراهیم رئیسی در حالی 
ضوابط مالی تهیه و تنظیم بودجه ســال آینده را به 
دســتگاه های اجرایی و دولتی ابالغ کرده که هنوز 
الیحه برنامه هفتم توســعه نهایی و تقدیم مجلس 
نشده و از این رو سند دخل و خرج سال 1402دولت 
به نظر باز هم براســاس قانون برنامه ششم توسعه 
تنظیم خواهد شــد که در هر صورت باز هم دولت 
باید اقتصاد ایران را 8درصد رشد دهد؛ برای همین 
است که برای تحقق رشد هدفگذاری شده برای سال 
1402در هر بخش و در هر استان تمامی دستگاه های 
ذیربط باید سهم خود را عالوه بر ردیف ها و طرح های 
منابع عمومی در بودجه ساالنه، در تامین منابع الزم 

و مؤثر در رشد اقتصادی به تفکیک استان به سازمان 
برنامه و بودجه اعالم کننــد. رئیس جمهوری همه 
دستگاه های اجرایی را مکلف کرده نسبت به افزایش 
بهره وری و دستیابی به اهداف کمی پیش بینی شده 
در قانون برنامه ششــم اقدام و بودجه الزم را برای 
این منظور پیش بینی کنند. به ایــن ترتیب، تمام 
دستگاه های اجرایی مکلف شده اند با ارائه اطالعات 
اموال غیرمنقول خود به سازمان ثبت اسناد و امالک 
کشور و دریافت اســناد تک برگی حدنگاری شده، 
اموال غیرمنقول خود را در سامانه اموال دولتی)سادا( 
ثبت کرده و فهرســت اموال غیرمنقول مازاد خود 
را حداکثر تا 20آبان ماه امســال به وزارت اقتصاد و 

سازمان برنامه و بودجه اعالم کنند.

بایدها و نبایدهای بودجه 1402
براساس ضوابط ابالغ شده، احکام بودجه 1402باید 
به گونه ای تدوین شــود که منابع مالی پایدار دولت 
از رشــد منطقی و منطبق با ابعاد اقتصاد ایران را به 
همراه داشته باشــد، به بهبود روند اجرایی تولید و 
رونق آن و همچنین افزایش صادرات و تامین مالی 
سرمایه گذاری ها کمک کند و اصالح و بهبود ساختار 
بودجه را هدف گیری کرده و البته در خنثی ســازی 

آثار تحریم ها اثر داشته باشد.
ازجمله بایدهای بودجه سال آینده، ایجاد فرصت و 
درآمد جدید برای کشــور است؛ به شرط اینکه این 
افزایش درآمد تعادل قیمت کاالها و خدمات را به هم 
نزند و البته چالش های پیش روی کشور را حل کرده 
و نظارت را افزایش دهــد و در کنار آن تصدی گری 
دولت و هزینه های آن را کاهش دهد. در سند ابالغی 
البته نبایدهایی برای احکام بودجه پیش بینی شده 
ازجملــه اینکه احکام بودجه باعــث اصالح قوانین 
دائمی نشــده؛ مگر اینکه این امتناع از اصالح باعث 
کاهش منابــع درآمدی دولت یــا افزایش مصارف 
بودجه شــود. همچنین احکام بودجه نباید مغایر با 
سیاست های کلی قانون برنامه هفتم توسعه باشد؛ 
مگر اینکه باعث اصالح امور شــود و همچنین این 
احکام نباید باعث کاهش درآمد دولت شده یا اینکه 
اختیارات فعلی دولت از مجلس را از مجلس مطالبه 

نکند و موجب سهم خواهی سایر بخش ها نشود.

ریل گذاری پروژه های عمرانی
رئیس جمهور در ضوابط مالی بودجه 1402خواستار 
ساماندهی طرح ها و اعتبارات عمرانی شده و تأکید 
کرده ساماندهی و اولویت بندی طرح های عمرانی 
براســاس چارچوب اعالمی سازمان برنامه و بودجه 
به گونه ای صورت گیرد که این طرح ها در سال آینده 
به بهره برداری رســیده و البتــه طرح های مصوب 
سفرهای مقام معظم رهبری و رئیس جمهوری هم 
در اولویت اختصاص بودجه قرار دارند. با این حساب، 
طرح های عمرانی فاقد مجوز و حتی طرح های دارای 
مجوز موجود بدون اجازه ســازمان برنامه و بودجه 
نباید در لوایح بودجه ســاالنه گنجانده شود و حتی 
اگر در سال های قبل هم در بودجه درج شده باشد، 

باید حذف شود. 
دولت برای مدیریت بودجه عمرانی تصمیم دارد تا 
از پیش بینی بودجه برای خرید خودروهای سواری 
داخلی به اســتثنای دســتگاه های جدید تاسیس 
یا جایگزینی بــا خودروهای فرســوده و همچنین 
خرید خودروهای خارجی اســتفاده کند. افزون بر 
این هرگونه پیش بینی بودجه در ســال آینده برای 
احداث یا خرید ساختمان های جدید اداری توسط 
دســتگاه های اجرایی مگر در موارد استثنا، ممنوع 

خواهد بود.

اصالحات بودجه چه می شود؟
21شهریور امسال سیاســت های کلی برنامه هفتم 
توسعه ابالغ شد که براساس آن ساختار بودجه دولت 
باید اصالح و میزان بدهی ها و تعهدات عمومی دولت 
شفاف سازی و مدیریت شود. همچنین منابع بودجه 
واقعی و مصارف هم مدیریت شود؛ به نحوی که باعث 
کسری بودجه نشود و تکلیف تمام طرح های عمرانی 

نیمه تمام هم مشخص شود.  
بر این اساس، دولت ماموریت دارد تا میانگین رشد 
ساالنه اقتصاد ایران را به 8درصد برساند و نرخ تورم 
را تک رقمی کند و نظام مالیاتی را با رویکرد تبدیل 
مالیات به منبع اصلی تامیــن بودجه جاری دولت 
متحول سازد. آیا بودجه 1402باعث حرکت اقتصاد 
ایران در مســیر رشــد 8درصدی و تورم تک رقمی 

حرکت خواهد کرد.

افزایش 20درصدی حقوق در 1402
رئیس جمهوری ضوابط بودجه سال آینده را ابالغ کرد

مرکز پژوهش های مجلس به الیحه متناسب سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت چراغ سبز نشان داد
مساواتدرحقوقدولتیها

در الیحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و 

حقوق
بازنشســتگان کشــوری و لشــکری، دولت 
می خواهد حقوق پرداختی را با فرمول مبتنی بر 
ارائه امتیازات و افزایش حق اوالد و حق عائله مندی افزایش دهد 
که درنتیجه آن، حقوق افراد هر چه پایین تر باشد درصد بیشتری 
به آن اضافه خواهد شد و همین مسئله به عادالنه تر شدن نظام 

پرداخت حقوق دولتی ها کمک خواهد کرد.
به گزارش همشــهری، ارتقای عدالت محوری در نظام جبران 
خدمات کارکنان و بازنشســتگان بخش عمومی، در سال های 
اخیر به یکی از مهم ترین مطالبات کارکنان و بازنشستگان بخش 
عمومی تبدیل شــده و الیحه »متناسب سازی حقوق کارکنان 
دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری« در پاسخ به این مطالبه 
ارائه شده اســت. مرکز پژوهش های مجلس گرچه نقدهایی از 
منظر مطابقت با قوانین به این الیحــه وارد کرده اما درمجموع 

نتیجه آن را مطلوب دانسته است.

اقدامات مثبت الیحه متناسب سازی حقوق
دولــت در الیحه »متناسب ســازی حقوق کارکنــان دولت و 
بازنشستگان کشوری و لشکری« تالش کرده است تا با رویکردی 
هدفمند ضمن افزایش حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان 
دولت، از تبعیضات ناروا و بی عدالتی های موجود در نظام جبران 
خدمات کارکنان و بازنشستگان دولت، به ویژه بی عدالتی های 
ناشــی از شــیوه افزایش حقوق کارکنان و بازنشســتگان در 
ســال1401، بکاهد. مرکز پژوهش های مجلس ضمن بررسی 
اجزای این الیحه، 3مورد شــاخص را به عنوان اقدامات مثبت 
دولت در الیحه متناسب ســازی حقوق مشــخص کرده است. 
ازنظر این مرکز، جبران درصد افزایش بیشــتر حقوق و مزایای 
عمده گروه های حقوق بگیر با ســطح دریافتی باالتر با افزایش 
مبلغ ثابت حدود یک میلیون تومان به حقوق و مزایای کارکنان 
دولت، یکی از این اقدامات مثبت است که نظام جبران خدمات 
کارکنان و بازنشستگان بخش عمومی را عادالنه تر می کند. البته 

فارغ از نگاه دولت و نظر مرکز پژوهش های مجلس، کارشناسان 
معتقدند اتفاقی که با این شــیوه افزایش حقوق رخ می دهد، به 
مساوات در حقوق منجر می شود و دریافتی ها را به هم نزدیک 
خواهد کرد درحالی که عدالت، فراتر از مساوات بوده و به معنای 
پرداخت حق وحقوق به میزان شایســتگی و مرتبه شغلی افراد 
اســت. به گزارش همشــهری، دومین اقدام دولــت در الیحه 
متناسب سازی حقوق دولتی ها ازنظر بازوی پژوهشی مجلس، 
افزایش مبلغ ثابت 900 هزار تومان به بازنشستگان کشوری و 
لشکری است که در راستای حمایت بیشتر از اقشار ضعیف انجام 
می شود. همچنین ساماندهی بهره مندی کارکنان دستگاه های 
اجرایی مشــمول قانون مدیریت خدمات کشوری از فوق العاده 
ویژه و همچنین ساماندهی حق عائله مندی و کمک هزینه اوالد 
کارکنان و بازنشستگان نیز دیگر اقدام دولت است که در چارچوب 
سیاست های کلی نظام اجرا خواهد شد. به گزارش همشهری، 
در الیحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان 
کشوری و لشکری، مقرر شده است برای اجرای قانون حمایت 
از خانواده و جوانی جمعیت، دریافتی کارکنان گروه های مختلف 
حقوق بگیر در دستگاه های مدنظر الیحه بابت کمک هزینه اوالد 

100درصد و برای حق عائله مندی 50درصد افزایش پیدا کند.

شرط اصلی تصویب الیحه دولت
مرکز پژوهش هــای مجلس اعالم کرده اســت: از منظر اصول 
بودجه ریزی و اثرات اقتصاد کالن و حتی براســاس سند تحول 
دولت، سازمان برنامه وبودجه ملزم به برآورد بار مالی بلندمدت 
پیشنهادهای سیاســتی و لوایح قانونی و مشروط کردن ایجاد 
هرگونه هزینه مستمر به پیش بینی منابع مالی پایدار شده است. 
این اصول در راســتای محافظت از جامعه در مقابل تورم های 
ناشی از سیاستگذاری در بخش عمومی و مدیریت کسری بودجه 
به عنوان ام الخبایث اقتصادی است. عالوه بر این حتی بار مالی 
کوتاه مدت بــرای اجرای احکام الیحه در 6ماهه دوم ســال نیز 
به صورت مشخص پیش بینی نشده و صرفا به کاهش تخصیص 

اعتبارات بخش عمرانی اکتفا شده است. بر این اساس از منظر 
کارشناسی، تصویب کلیات الیحه دولت، صرفا مشروط به تأمین 
منابع مورد نیاز برای اجرای آن از محل منابع پایدار و قابل تحقق، 

امکان پذیر است.

اصالحات پیشنهادی
نکتــه دیگری که مرکــز پژوهش های مجلس درهم ســنجی 
الیحه پیشــنهادی دولت برای متناسب سازی حقوق با قوانین 
موجود، مطرح کرده این اســت که عالوه بر تأمین منابع پایدار 
برای پوشش هزینه های متناسب سازی حقوق، متن الیحه نیز 
نیازمند اصالحات متعددی اســت که درصورت بی توجهی به 
آنها، تبعیضات و بی عدالتی های جدیدی در نظام پرداخت کشور 
ایجاد خواهد شد. بازوی پژوهشــی مجلس 7مورد را به عنوان 
مهم ترین اصالحات مورد نیاز در متن الیحه دولت پیشــنهاد 
داده که عمدتا با هدف شفاف شــدن متن، هم راستا شدن آن با 
قوانین موجود و جلوگیری از ابهامات و اختالفات احتمالی بعدی 
است؛ اما در مواردی تالش می کند از بروز تبعیض نیز جلوگیری 
کند. فارغ از اصالحاتی متکی بر تغییر متــن، در گزارش مرکز 
پژوهش های مجلس بر ضرورت گنجاندن مواد قانونی در الیحه با 
هدف جلوگیری از تبعیض ناروا میان مشموالن این الیحه و سایر 
کارکنان دولت و همچنین جلوگیری از افزایش غیرمتعارف حق 
عائله مندی و کمک هزینه اوالد آنها در سال های آتی تأکید شده 
اســت. این مرکز تأکید کرده یک بند جدید با مضمون: »دولت 
مکلف است در حدود اعتبارات هزینه ای، افزایش های حقوق و 
مزایای موضوع این الیحه را به طور یکسان به تمامی دستگاه های 
اجرایی مشمول و تمامی کارکنان مشــمول در آن دستگاه ها 
اختصاص دهد« به ماده  واحده الیحه پیشنهادی دولت اضافه 
شــود که هدف آن جلوگیری از تکرار تجربه نامطلوب گذشته 
مبنی بر توزیع نامتــوازن فوق العاده ویــژه، موضوع بند »10« 
ماده68 قانون مدیریت خدمات کشــوری، میان دستگاه های 

اجرایی گوناگون است.

 سومین گام 
برای شفافیت مالی در دولت

وزارت اقتصاد دیروز صورت های مالی 400شرکت دولتی را منتشرکرد

بعد از 2مرحله انتشار گزارش عملکرد مالی شرکت های دولتی 
دیــروز وزارت اقتصاد در ســومین مرحلــه صورت های مالی 
400شرکت دولتی را منتشر کرد که نشان می دهد تعداد زیادی 
از شرکت های دولتی که از بودجه های دولتی استفاده می کنند 
زیان دیده انــد. به گفته وزیر اقتصاد ایــن اطالعات به این دلیل 
منتشر شد تا مدیران دولتی و عمومی چاره ای جز بهبود عملکرد 

خودشان نداشته باشند.
به گزارش همشــهری، بعد از انتشــار صورت های مالی برخی 
شرکت های دولتی درسال گذشته که مهم ترین آن بانک ملی بود 
و با حواشی زیادی همراه شد مهر ماه سال قبل نیز برای دومین 
بار صورت های مالی 320شــرکت دولتــی و عمومی در قالب 
500اطالعیه در سامانه اطالعات ناشران )کدال( منتشر شد. دیروز 
نیز وزارت اقتصاد در سومین مرحله، صورت های مالی 400شرکت 
دولتی را منتشر کرد که مربوط به عملکرد مالی این شرکت در 
سال1400 است. مروری بر نام شــرکت هایی که صورت های 
مالی شان منتشر شده نشان می دهد که بخش عمده این اطالعات 
مربوط به شــرکت های دولتی و بخش عمومی اســت و در این 
میان نام شــرکت هایی در حوزه توزیع نیروی برق، شرکت های 
گاز استانی، نیروگاه ها، شهرک های صنعتی، پاالیشگاه های گاز، 
شرکت های عمران شهر های جدید، شرکت های آب منطقه ای، 
شرکت های فعال در حوزه نفت، شهرک های صنعتی، شرکت های 
آب و فاضالب استانی، شرکت های برق منطقه ای، مناطق ویژه 
اقتصادی، فدراسیون های ورزشی، صرافی ها و شرکت های فعال 

در حوزه صنایع فلزی، معدنی و حمل ونقل به چشم می خورد.

عملکرد شرکت های دولتی
آن طور که دیروز احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در توییتی اعالم 
کرد: این اطالعات به این منظور منتشر شــد تا مدیران دولتی 
و عمومی چاره ای جز بهبود عملکرد نداشــته باشــند. احسان 
خاندوزی، وزیر اقتصاد با بیان اینکه 111شرکت دولتی زیان ده 
هستند تأکید کرد: مدیران شرکت های دولتی که اموال مردم را 
در اختیار دارند باید بهترین مدیریت را انجام دهند اما متأسفانه 

در گذشته اینطور نبوده است.
ســخنان وزیر اقتصاد تأیید می کند که عملکرد این شرکت ها 
نامطلوب بوده و هدف از انتشار این اطالعات در کنار شفاف سازی ، 
بهبود عملکرد این شرکت هاست. اگرچه محاسبه میزان سود و 
زیان کل 400شرکت به ساعت ها زمان نیاز دارد اما نگاهی گذرا 
به عملکرد برخی شرکت های مهم که اطالعاتشان روز گذشته 
منتشر شد، نشــان می دهد که زیان انباشــته فقط 7شرکت از 
مجموع کل این شرکت ها رقمی بالغ بر 84هزار میلیارد تومان 
است این به معنای آن است که احتماال جمع کل زیان انباشته 
این شــرکت ها بالغ بر صدها هزار میلیارد تومان اســت. این در 
حالی است که بخش زیادی از این شرکت ها از بودجه های دولتی 
ارتزاق می کنند و این به معنای آن اســت که زیان ده بودن این 
شرکت ها فشــار زیادی به منابع بودجه که از محل درآمد های 
عمومی به دست می آید وارد می کند و حتی دولت را مجبور به 
چاپ پول و خلق تورم می کند. به همین دلیل است که بسیاری از 
کارشناسان اقتصادی تأکید می کنند که سهام شرکت های دولتی 
باید به بخش خصوصی سپرده شود چرا که عملکرد این شرکت ها 
ساختار اقتصاد کالن را نیز با چالش های جدی مواجه کرده است. 
ضمن اینکه طبق اطالعاتی که قبال بانک مرکزی منتشر کرده 
بود بخش زیادی از منابع مالی بانک ها صرف پرداخت وام به این 
شرکت ها شده تا این شرکت ها سر پا بمانند و این موضوع پرداخت 
وام های خرد به مردم را هم تحت تأثیر قرار داده و حتی ناترازی 
بانک ها را افزایش داده است که خود آثار اقتصادی بسیار زیانباری 
دارد. وزیر اقتصاد دیروز همچنین تأکید کرد:تعداد 404شرکت 
مشمول انتشار اطالعات بودند اما برخی شرکت ها مانند شرکت 
ملی نفت به دلیل اینکه اطالعاتشان مشمول موارد تحریمی بود و 

ممکن بود برای دشمنان ها فرصت ایجاد کند منتشر نشد.
او افزود: یکی از منافع انتشار این اطالعات در یک سال گذشته این 
بوده که مدیران شرکت های دولتی را به سمت تغییر شیوه های 
مدیریتی سوق داده اســت به طوری که پس از انتشار اطالعات 
بانک های دولتی در سال گذشته تسهیالت غیرجاری یا معوق 
آنها کاهش محسوسی پیدا کرد به طور مثال تسهیالت غیرجاری 
بانک های توسعه تعاون، توسعه صادرات و مسکن حدود 30درصد 

و بانک ملی ایران حدود 14درصد کاهش یافت.

آیا این همه ماجراست
با وجود آنکه انتشــار صورت های مالی شرکت های دولتی گام 
مهمی برای شفاف سازی  اقتصادی است اما این اطالعات صرفا 
اطالعات شرکت هایی دولتی است که از سوی سازمان حسابرسی 
بررسی می شود و در مورد اطالعات مالی شرکت های شبه دولتی 
یا خصولتی اطالعاتی در دست نیست. به گفته موسی بزرگ اصل، 
رئیس سازمان حسابرسی هم اکنون در بخش بزرگی از اقتصاد 
ایران حسابرســی صورت های مالی انجام نمی شــود و سازمان 
حسابرسی طبق قانون فقط شرکت های مرتبط با پیوست 3قانون 

بودجه را حسابرسی می کند. 
طبق اصالحیه ماده 6قانون اصل44که درسال 1398به تصویب 
مجلس رسید، این شرکت ها نیز موظفند اطالعات مالی خود را 
برای شفاف سازی  به سازمان بورس ارائه کنند. اما از این شرکت ها 
فقط برخی شرکت ها، عملکرد مالی شــان را در 3سال گذشته 
منتشــر کرده اند که این اطالعات نیز عمدتا ناقص و بی مصرف 
است. این شرکت ها به 6دسته کلی شامل مؤسسات و نهادهای 
عمومی غیردولتــی، نهادهای نظامی و انتظامی، ســازمان ها و 
مؤسسات خیریه، نهادها و ســازمان های وقفی و بقاع متبرکه، 
صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری و نهادهای انقالب 
اسالمی تقسیم بندی می شــوند. این قانون در سال 1398ابالغ 
شده و این شرکت ها از زمان ابالغ حداکثر 6ماه فرصت داشتند 

تا اطالعات مالی و اقتصادی شان را به سازمان بورس ارائه کنند.

زیان انباشته برخی از شرکت های دولتی- ارقام به میلیون ریال
زیان انباشتهنام شرکت
82301693بیمه ایران

14544258شرکت ملی پست
1391448خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران

33660090سازمان بیمه سالمت ایران
1227588سازمان فناوری اطالعات ایران

2040856سازمان ملی زمین و مسکن
701615794بانک ملی ایران

836781727جمع کل 
 هنوز صورت های مالی شرکت های شبه دولتی که بخش بزرگی از اقتصاد را 

در اختیار دارند اطالعاتی منتشر نشده است.

همکاری آبی دولت و مردم
سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ضمن 
برشمردن مهم ترین و محوری ترین مسائل 
کشــور در حوزه آب، همکاری و همگامی 
مردم را با دولــت و حکمرانی برای تحقق 

این اهداف بسیار مهم عنوان کرد.
 ایران سرزمینی با اقلیم خشک و کم باران است که با مدیریت 
نادرست و غیرکارشناسی منابع آب زیرزمینی، دچار وضعیتی 
شده که به خصوص در دوره های متوالی خشکسالی، با تنش آبی 
مواجه می شود.  در این وضعیت همانگونه که رئیس جمهوری 
نیز اشاره کرده، مدیریت تأمین، توزیع و مصرف آب در کشور، 
اصالح روش های مصــرف آب و نیز اصالح الگوی کشــت از 
مسائل کشور اســت و جامعه بزرگ ترین نقش را در موفقیت 
برنامه های این حوزه دارد. رئیسی همچنین با تأکید بر اهمیت 
حکمرانی در مسئله آب، تعیین دقیق نیازها و اولویت بندی آنها، 
سیاستگذاری صحیح بر مبنای داده ها و اطالعات جمع آوری 
شده، اجرای سیاست های تعیین شده و نظارت بر حسن اجرای 
آنها را الزمه این حکمرانی می داند و با اشــاره به تجربه موفق 
مدیریت مناســب مصرف برق در تابســتان با همراهی خوب 
مردم، می گوید: شرط الزم برای جلب همکاری مردم و همراه 
کردن آنها، تبیین دقیق مشکالت موجود و ارائه راهکار مناسب 

به مردم است. 
در این میان سند الگوی کشت نیز ابالغ شده و به عقیده رئیسی، 
اجرای آن با ایجاد مشوق ها و جذابیت ها برای کشاورزان بسیار 
مهم اســت، به خصوص که اگر عوارض کشــت سنتی و فواید 
اصالح الگوی کشت برای کشــاورزان تبیین شود، حتماً سند 

الگوی کشت از سوی آنان پذیرفته خواهد شد.

اصالح رابطه بانکی ها
  خبر: هفتمین جلســه کارشناسی و تخصصی 
رئیس کل بانک مرکزی با اقتصاددانان، اندیشمندان 
و صاحب نظران حوزه بانکداری با موضوع »چگونگی 
رفع شبهات ربوی از عملیات بانکداری« برگزار شد. 
علی صالح آبادی، رئیــس کل بانک مرکزی در این 
نشست با اشاره به اهمیت رابطه بخش پولی و واقعی 
اقتصاد گفته است: ایجاد رابطه صحیح سبب می شود 
تا بانکداری اسالمی در عمل اجرایی شود زیرا خلق 
ارزش بایستی از مســیر کار، تولید و فعالیت واقعی 
اقتصاد شکل بگیرد تا به ســمت تحقق بانکداری 

اسالمی گام برداریم.
  نقد: برای اصالح رابطه بانک ها با بانک مرکزی 
از یک سو و رابطه بانک ها با دولت، ضرورت ایجاب 
می کند تا نگاه کارشناسی و علمی حاکم شود و به 
جای توصیه ها به آموزه ها و تجارب موفق تکیه کرد 
چه اینکه بدون درس گرفتن از تجربه های گذشته، 
این توصیه ها به نتیجه مطلوب منجر نمی شود. چه 
اینکه صالح آبادی خودش اعتراف می کند: دولت ها 
در این شرایط نمی توانند بدون خلق ارزش و ثروت 
از بانک مرکزی استقراض کنند زیرا نتیجه آن ایجاد 
تورم در جامعه است که در گذشته شاهد آن بوده ایم 
و این موضوع درخصوص قوه قانونگذار و ایجاد توازن 
بین هزینه و درآمد و بحث تســهیالت تکلیفی در 
تصویب بودجه نیز صادق است. البته به نظر می رسد 
تقلیل چالش ها و خطاهای بین رابطه بانک مرکزی 
با بانک ها و رابطه بانک ها و بانک مرکزی به دولت به 
الگوی موردنظر بانکداری اسالمی بدون یک تصویر 
روشــن از الگوی مطلوب تنها باعث انحراف هرچه 

بیشتر منابع بانکی می شود.

چهره روز

نقد  خبر

گزارش

@hamshahrinews

hamshahrinewspaper
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اواخر دهه ۸۰ بود که خبر رسید 
مجید مجیــدی فیلــم زندگی سینما

پیامبر اســام)ص( را می سازد؛ 
فیلمی با حضور هنرمندان بین المللی و برای عرضه 
در بازارهای جهانی. فیلمی که قرار بود در ۳ قسمت 
ساخته شود و قســمت اولش هم که اختصاص به 
دوران کودکی پیامبر اسام)ص( داشت، ساخته 
شــد و ســال ۹۴ روی پرده آمد ولــی خبری از 
قســمت های بعدی نشــد. درحالی که سینمای 
جهان، تولیــدات به مراتب بیشــتری با محوریت 

زندگی پیامبران داشته است. آرنوفسکی، ۸ سال 
پیش، پروژه عظیم نوح را جلــوی دوربین برد. در 
مورد حضرت ابراهیم)ع( هم جسته و گریخته چند 
فیلم نه چندان مهم ساخته شــده است. در مورد 
حضرت موسی)ع( نیز فیلم های فاخری چون ده 
فرمان و خروج؛ خدایان و پادشاهان ساخته شده 
است. تعداد تولیدات با محوریت زندگی حضرت 

عیسی)ع( به مراتب بیشتر است. 
فیلم های جاده انجیل، راه شــیری، شاه شاهان، 
آخرین وسوسه مسیح، عیســی ناصری، مصایب 

مسیح، کتاب مقدس تصویری، داستان یهودا و ده ها 
فیلم دیگر با محوریت زندگی حضرت عیسی)ع( 
جلوی دوربین رفته اســت.در مورد پیامبر)ص( 
اما تنها ســاخته وطنی، محمد رســول اهلل)ص( 
مجید مجیدی اســت. جالب آنکه تعداد تولیدات 
خارجی با محوریت زندگی پیامبر)ص(، به مراتب 
بیشتر از تولیدات ملی ماست. الرساله، بال موذن 
الرسول )ص(، محمد)ص(خاتم انبیا و فجر اسام 
ازجمله این تولیدات به حساب می آیند. در سینما 
و تلویزیون کشــورمان، تولیدات بسیاری راجع به 

پیامبران و ائمه )ع( ساخته شــده است، اما اینکه 
چه دلیل یا دالیلی ســد راه تولیداتی با محوریت 
پیامبر)ص( شــده، موردی اســت که در کشور 
ام القرای جهان اسام به هیچ عنوان قابل پذیرش 
نیست؛ علی الخصوص اینکه استقبال خوبی از فیلم 
مجید مجیدی به عمل آمد و اینطور تصور می شد 
که با وجود همراهی مدیران سینمایی و سیاسی و 
البته ساخت دکور عظیم برای این فیلم، 2 قسمت 
بعدی این اثر، خیلی زود به جریان بیفتد، اما این 

اتفاق تا به امروز محقق نشده است.  

تداوم روایت ایرانی از زندگی پیامبر)ص(
چرا دنباله های فیلم زندگی پیامبر اسام)ص( ساخته نشد؟ 

 خروجی جلسه فیلمسازان
 با مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران

جشنواره فیلم کوتاه تهران 
به تعویق نمی افتد

جمعی از فیلمســازان منتخب  فیلم 
کوتاه

ســی ونهمین دوره جشــنواره 
بین المللی فیلم کوتاه تهران با 
مهدی آذرپندار، دبیر این جشنواره دیدار کردند. 
به گزارش ستاد خبری ســی ونهمین جشنواره 
بین المللی فیلم کوتاه تهران، سه شنبه نوزدهم 
مهرماه در انجمن سینمای جوانان ایران، جمعی 
از فیلمســازان منتخــب ســی ونهمین دوره 
جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران با مهدی 
آذرپندار، دبیر این جشنواره دیدار و دغدغه های 
خود را پیرامون برگزاری این جشنواره در شرایط 

 فعلــی
بیان کردند.

در این جلسه که چند ساعت به طول انجامید، 
فیلمسازان دغدغه های خود را درباره برگزاری 
جشنواره در شــرایط فعلی طرح و بیان کردند 
که با توجه به اتفاقات اجتماعی چند هفته اخیر 

فضا برای شرکت در این رویداد مساعد نیست.
 فیلمســازان منتخب حاضر در جلسه خطاب 
به دبیر جشــنواره اعام کردنــد: اگرچه ما به 
لحاظ قانونــی نمی توانیم فیلم هــا را از برنامه 
جشــنواره خارج کنیم، اما از دبیر سی ونهمین 
دوره جشــنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران، 
می خواهیم برگزاری این رویداد به تعویق بیفتد. 
مهدی آذرپندار پس از شــنیدن نقطه نظرات 
فیلمســازان منتخب جشــنواره فیلــم کوتاه 
تهــران گفت: ایــن جشــنواره ۳۸دوره بدون 
تعطیلی و جابه جایی برگزار شــده اســت و ما 
میراث دار خانواده بزرگ فیلم کوتاه کشــور و 
این ۳۸دوره هســتیم و وظیفه داریم جشنواره 
را در موعد مقــرر برگزار کنیــم؛ کمااینکه در 

فراز و فرودهای مختلف ســالیان قبل نیز این 
جشنواره و جشنواره های حقیقت و فجر برگزار 
شده است؛ چراکه این جشنواره ها تجلی حضور 
فیلم هایی اســت که از اعتقاد فیلمسازان شان 
نشأت می گیرند و بســیاری از این آثار حال و 
هوای همین جامعه را منتقل می کنند. او اضافه 
کرد: جابه جایی زمان جشنواره به معنای تاقی 
زمانی با جشنواره ها و رویدادهای دیگری است 
که درواقع ممکن است به عدم برگزاری جشنواره 
منجر شــود؛ ضمن اینکه کســی از آینده این 
اتفاقات و شــدت و ضعف آن نیز خبــر ندارد. 
آذرپندار در پایــان تأکید کرد که بــا توجه به 
جمیع جهات و به دالیلی که گفته شــد، تغییر 

زمان جشنواره ممکن نیست. 
در این جلســه وحید حســینی نامی، ســعید 
کشــاورز، حامد اصانی، علی پاک نیا و فردین 
انصــاری به نمایندگــی از طرف فیلمســازان 
منتخبی که مخالف برگزاری جشنواره در این 
تاریخ بودند، حضور داشتند. دیروز خبر رسید 
تعدادی از هنرمندان ســینما که قــرار بود در 
جشــنواره فیلم کوتاه تهــران به عنوان حضور 
در نشســت های تخصصی با این رویداد هنری 
همکاری داشته باشند، تصمیم به کناره گیری 

از این جشنواره سینمایی گرفتند. 
فردین خلعتبری، آهنگســاز، حسن حسینی، 
پژوهشگر ســینما، حمید نجفی راد، تدوینگر و 
پویان صدقی، تهیه کننده و مدیر پلتفرم ازجمله 
این هنرمندان هســتند. پیش از این نیز برخی 
فیلمسازان سینمای کوتاه متقاضی شرکت در 
این جشــنواره، به کنار گذاشته شدن آثار خود 

اعتراض کرده بودند.

مستندی از یک محیط بان بازنشسته

»لیسار« شگفت انگیز 
مستندهای حیات وحش حتی برای مخاطبان گذری که عاقه مند 
جدی مستند هم نیســتند جذابند. نظرســنجی های تلویزیون 
هم نشــان می دهد که مســتندهای حیات وحش تماشــاگران 
پروپاقرصی دارد و هر قدر هم ســایر برنامه هــای تلویزیون مورد 
توجه نباشد، مستندهای حیات وحش دیده می شوند و معموال در 
میان برنامه های پرطرفدار تلویزیون قرار دارند. بخشی از جذابیت 
مستندهای حیات وحش به اطاعاتی برمی گردد که این مستندها 
درباره زندگی موجــودات مختلف و ســازوکار طبیعت در اختیار 

مخاطب قرار می دهند.
 عامل دیگری که باعث جذابیت این مستندها می شود، فرم، روایت 
و تکنیک های به کاررفته در آنها برای نزدیک شــدن به بخش های 
مختلف طبیعت است. روایت این مستندها حالتی قصه گویانه دارد 
و معموال یک راوی آگاه با صدایی دلنشین که گاه حس طنزی هم 
دارد، مخاطب را با راز و رمز حیات وحش آشنا می کند. استفاده از 
لنزها و دوربین های مخصوص برای تصویر کردن جزئیات طبیعت 
یا به کارگیــری تکنیک هایی مثل تایم لپس کــه ظرف چند ثانیه 
مدت زمانی طوالنی را به تصویر می کشد، جذابیت بصری خاصی 
به این مستندها می بخشــد. مســتندهای حیات وحش فرنگی 
به دلیل برخورداری از تجهیزات الزم و تســلط در استفاده از این 
امکانات، جلوه بصری و روایت نظرگیری دارند. در سال های اخیر، 
مســتندهای حیات وحش ایرانی هم کوشــیده اند کیفیت مشابه 
مســتندهای حیات وحش فرنگی پیدا کنند تا بیشتر، مورد توجه 
مخاطبان قرار بگیرند. طبیعت ایران در استان های مختلف از چنان 
زیبایی و شگفتی هایی محشون است که بهترین سوژه برای ساخت 

مستندهای حیات وحش به شمار می رود.
مستند »حیات وحش لیســار« به تهیه کنندگی و کارگردانی امیر 
شکرگزار که به نمایش زیبایی های منطقه حفاظت شده »لیسار« 
گیان اختصاص دارد، از تولیدات جدید شبکه مستند سیماست 
که جمعه 22 مهر ساعت 22 پخش می شود. شکرگزار درباره سوژه 
این مستند گفت: منطقه حفاظت شده »لیسار«، بخشی دیدنی در 
دل جنگل های هیرکانی در غرب استان گیان، منطقه تالش است 
که حدود ۳۶ هزار هکتار وسعت دارد. این منطقه از لب دریای خزر 
آغاز شــده و تا دریاچه نئور ادامه دارد و مناطق ساحلی، جلگه ای، 
کوهستانی و جنگلی را شامل می شود. تنوع زیستی در این منطقه 
بسیار باالست و اکوسیســتم آن به گونه ای است که اجازه می دهد 
همه نوع حیوانی در آن زندگی کنند؛ برای مثال، عقاب طایی که 
در رأس چرخه جانوری قرار دارد، در این منطقه زاد و ولد می کند 
و همین موضوع باعث منحصر به فرد شدن این منطقه شده است. 
مستند »حیات وحش لیسار«، این منطقه را به صورت کلی معرفی 
کرده  و بخش های مختلف آن اعم از جلگه، جنگل، تاالب و... را به 
تصویر کشیده ایم. از سویی دیگر، سراغ گونه های جانوری که در این 
منطقه زندگی می کنند رفته ایم و بسیاری از حیوانات ساکن در این 

منطقه را به تصویر کشیده ایم.
شکرگزار درباره عاقه  خود درباره ساخت چنین مستندی گفت: من 
محیط بان بازنشسته ام و سال ها در این منطقه فعالیت می کردم. به 
همین دلیل آشنایی بسیار خوبی با این منطقه دارم. در این مستند، 
حیات وحش و اکوسیســتم ایــن منطقه را به تصویر کشــیده ام. 
عقاب طایی، موش، مار، گوزن، ســمور، روباه و شغال و ... ازجمله 
حیواناتی اند که در این مســتند بــه نمایش درآمده اســت. این 
تهیه کننده و کارگردان درباره روند تولید مســتند حیات وحش 
لیسار هم گفت: ساخت این مستند چندین سال زمان برد، چرا که 
باید تک تک حیوانات را رصد می کــردم و زندگی آنان را در فصول 
مختلف سال به تصویر می کشیدم. تجربه محیط بانی من می گوید که 
برای نزدیک شدن به حیوانات باید تک نفره بود، در غیر این صورت 
حیوان می ترسد و فرار می کند. بســیاری از تصاویر این مستند با 
دوربین های تله گذاری شده، ضبط شده است. تدوین این مستند را 
حامد رحیمی برعهده داشته است. دخترم و برادرم نیز مرا در ساخت 

این اثر یاری کرده اند.

ایناریتو: سینمای مدرن روح ندارد
»الخاندرو گونزالز ایناریتو«، کارگــردان مکزیکی و برنده 2 
جایزه اسکار از اولویت دادن سبک در سینمای مدرن به محتوا 
ابراز تأسف کرد. ایناریتو که این را روزها در لندن به سر می برد 
در گفت وگویی درباره حرفه سینمایی خود گفت: »به کیفیت 
کارها اهمیت نمی دهم. وقتی فیلمسازان جوان را می بینم، 
با نحوه بیان آنها ارتباط زیادی برقرار می کنم. امروزه، خیلی 

فیلم ها زیبا به نظر می رسند، اما روح ندارند.«
 به گزارش ورایتی، این فیلمســاز با بیــان اینکه انتظارات 
مخاطبان نیز تغییر کرده، گفت که بعید اســت امروز بتوان 
فیلم موفــق »2۱گرم« محصــول2۰۰۳ را ســاخت. فیلم 
جدیــد »ایناریتو« با عنــوان »باردو: وقایع نگاری اشــتباه 
ُمشــتی حقیقــت«، نخســتین ســاخته ایــن کارگردان 
۵۹ســاله پس از فیلم موفق »بازگشــته« با بازی لئوناردو 
دی کاپریو اســت. این فیلم که امســال در جشــنواره فیلم 
ونیز رونمایی شــد، هفتمین فیلم بلند »ایناریتو« محسوب 
 می شود که با بازگشت او به ســرزمین مادری اش مکزیک،
 همراه شده است. فیلم اگزیستانسیالیستی »باردو«، روابط 
خانوادگــی، هویت فرهنگــی و حرفه یک هنرمنــد را زیر 
ذره بین قــرار می دهد. فیلمــی که یادآور فیلم »هشــت و 

نیم« ســاخته فدریکو فلینی است و در 
آن از گشت و گذارهای سوررئال برای 

 عبور از قراردادهای روایی استفاده 
شده است. 

»باردو« یک کمدی نوســتالژیک 
درباره یک روزنامه نگار و مستندســاز 

مشهور مکزیکی اســت که برای 
مواجهه با گذشــته خود و 

واقعیت کنونی کشورش 
به مکزیک بازمی گردد. 
فیلمبــرداری این فیلم 
پاییز ســال گذشته به 
پایان رسید و مدیریت 
را  آن  فیلمبــرداری 
داریوش خنجی برعهده 

داشته است.

تاالر هنر بدون اجرا 

مدیر تاالر هنر اعام کرد با توجه به شــرایط فعلی و به جهت ایجاد 
شرایط مناســب برای حضور مخاطبان کودک و نوجوان آثار این 

سالن، تاالر هنر تا اطاع ثانوی اجرایی ندارد.
جلیل رفیعی، مدیر تاالر هنر درباره وضعیت اجراهای این فضای 
تئاتری که مختص گروه ســنی کودک و نوجوان است، به مهر 
گفت: متأسفانه حدود ۱۵روز است که اجرایی نداریم و به دلیل 
اینکه مخاطبان ما خانواده ها، کودکان و نوجوانان هستند، صاح 
دیده شد که تا اطاع ثانوی اجرایی نداشته باشیم.وی یادآور شد: 
در هفته های گذشــته و برای اینکه بتوانیم اجرا داشته باشیم، 
ســاعت اجرای نمایش »کتابخورها« را به ساعت ۱۷ موکول 
کردم، ولی متأسفانه تماشاگران تمایلی به حضور در تاالر هنر 
نشان ندادند و به خاطر اینکه اجرای نمایش با تعداد مخاطبان 
کم برای گروه مقرون به صرفه نبود، گــروه تصمیم گرفت که 
فعًا اجرای خود را متوقف کند.رفیعی با اشاره به اینکه نمایش 
»کتابخورها« آمادگی الزم را برای ازسرگیری اجراها درصورت 
ایجاد شرایط مناسب دارد، افزود: تمرین های گروه های دیگر را 
هم که در نوبت اجرای تاالر هنر قــرار دادند، تعطیل نکرده ایم 
و گروه ها مشغول تمرین آثار خود هســتند.مدیر تاالر هنر در 
پایان سخنان خود تأکید کرد: مخاطبان تاالر هنر، خانواده ها، 
کودکان و نوجوانان هستند؛ به همین خاطر باید شرایط مناسب 
برای حضور در تاالر هنر برایشان فراهم باشد. امنیت خانواده ها 

و فرزندان شان اولویت ما و برایمان بسیار مهم است.

او.راسل سریال می سازد 
دیوید او.راسل، کارگردان »آمستردام« بعد از این فیلم 
پرستاره که به تازگی اکران شده است، بافاصله پروژه 
تازه خــود را انتخاب کرد. به گــزارش ا ورلد آو ریل، 
دیوید او.راسل کارگردانی قسمت اول سریالی با عنوان 

»فیفا« را برای شبکه استریم پارامونت پذیرفت.
این مینی ســریال که درباره دنیای فوتبال است یکی 
از ۳پروژه ای اســت که اوراسل برای ســاخت آنها با 
پارامونت قــرارداد امضا کرده، ولــی جزئیات 2پروژه 
دیگر هنوز اعام نشــده است. ســاخت قسمت اول 
مینی سریال »فیفا« نخســتین تجربه این کارگردان 
برای تلویزیون خواهد بود. او راســل که سابقه ساخت 
هیچ پروژه ای برای تلویزیون را در کارنامه اش ندارد با 
ساخت این اپیزود حتماً باید منتظر نقدهای منتقدان 
نیز باشد. گفته شده داستان این سریال فوتبالی بسیار 
تلخ تر از کمدی »تد السو« خواهد بود. هرچند عنوان 
این سریال »فیفا« یعنی فدراسیون بین المللی فوتبال 
است، اما داستان ارتباطی با بازی هایی که با عنوان فیفا 
ساخته شده، ندارد. پارامونت، کارگردانی 2قسمت اول 

این سریال را به او.راسل سپرده است.

تئاتر

چهره

جشنواره

سریال

مستند

مدیر پروژه فیلم »محمد رسول اهلل)ص(« پاسخ می دهد

آنجال لنسبوری درگذشت
آنجا لنسبوری، بازیگر سرشناس 
هالیوودی با ســابقه ۷۵سال کار 
در هالیوود و کسب موفقیت های 
بزرگ در صحنه تئاتر، ســینما و 
تلویزیون در ۹۶سالگی از دنیا رفت.
به گزارش ورایتی، آنجا لنسبوری 
دیروز سه شــنبه درحالی که ۵روز 
به تولد ۹۷ســالگی اش مانده بود، 

در خانــه اش در لس آنجلس از دنیا رفت. وی که ۳نامزدی اســکار 
در کارنامه داشــت، برنده ۷جایزه تونی بــرای نقش آفرینی هایش 
در صحنه نمایش بــود و با ۱2نامزدی جایزه امــی برای بازی های 
تلویزیونی اش در این زمینه رکورد بازیگران زن را در اختیار داشت. 
وی بیشــترین موفقیت را در صفحه کوچک تلویزیون کسب کرده 

بود و چهره ای آشنا برای سراسر دنیا بود. 
در سال۱۹۸۴ او با ایفای نقش جسیکا فلچر، رمان نویس معماهای 
جنایی در سریال »قتل، او نوشت« به مدت ۱2فصل یکشنبه شب ها 
مهمان خانه های مردم بود و برای این سریال ۴جایزه گلدن گلوب 
کسب کرد. لنسبوری با نخستین نقش آفرینی اش در دوران نوجوانی 
که به عنوان یک خدمتکار در کنار چارلز بوید و اینگرید برگمن در 
فیلم »چراغ گاز« ساخته جورج کیوکور در سال۱۹۴۴ بازی کرد، 

نامزدی اسکار را به دست آورد.
 وی با ســومین فیلمش »تصویر دوریان گری« در سال۱۹۴۵ بار 
دیگر نامزدی اسکار بازیگر نقش مکمل را کسب کرد و پس از آن در 
فیلم هایی چون »سامسون و دلیله«، »سه تفنگدار«، »تا وقتی ابرها 
کنار بروند« و درام های دهه۱۹۵۰ چون »تابستان گرم و طوالنی« 
و »تاریکی باالی پله ها« بازی کرد و بــا بازی در »نامزد منچوری« 
سومین نامزدی اسکارش را به دســت آورد. این بازیگر یک جایزه 
اسکار افتخاری در سال2۰۱۳ و جایزه یک عمر دستاورد از انجمن 

بازیگران سینما را در سال۱۹۹۷ کسب کرد .
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محمدمهدی حیدریان، مدیر پروژه فیلم زندگی پیامبر اسالم)ص( 
درباره اینکه از ابتدا قرار بود فیلم سینمایی محمدرسول اهلل)ص( 
در 3قسمت تولید شود، ولی بعد از گذشت ۸ سال از تولید بخش اول 
هنوز خبری از قسمت دوم و سوم آن نیست، به ایرنا گفت: آنهایی 

که اختیار این کار را دارند باید تالش کنند تا این کار شروع شود. 
یادم است همان ابتدای کار، از برخی کشورهای اسالمی مراجعاتی 
به ما شــد که حاضریم بودجه فیلمی درباره محمد رسول اهلل)ص( 
را در ۲ یا 3 فیلم سینمایی در اختیار شــما بگذاریم تا این فیلم 

را بسازید. حتی یکی از کشــورها گفت حاضر است بودجه و 
امکانات الزم برای ساخت چنین فیلمی در ۷ فیلم سینمایی 

را در اختیار ما قــرار دهد.حیدریان ادامه داد: اکنون نیز ما 
مراجعاتی مشابه از سوی کشورهای اسالمی داریم، اما چون 

می خواهیم روایت خودمــان را از زندگی حضرت محمد)ص( 
بیان کنیم پیشنهادهای این چنینی را قبول نکرده ایم. بنای ما بر 
پیشبرد کار در داخل کشور است نه در سایر کشور.رئیس اسبق 
سازمان ســینمایی با بیان اینکه از اول بنا بود قسمت دوم و سوم 
این فیلم ساخته شود، گفت: ایده اولیه این بود که دوران کودکی 
حضرت محمد)ص( در جهت تبیین و روشن کردن نقاط تاریک که در 
تاریخ وجود دارد، ساخته شود؛ یعنی پرداخت الزم نسبت به بخش 
اول زندگی ایشان صورت بگیرد؛ مثال مسائلی چون موحد بودن 

پدربزرگ و عموی رسول اکرم و شرایط شبه جزیره در آن موقع. وی 
گفت: درباره کودکی پیامبر، روایت های غیرمتقن زیادی وجود دارد. 
ما در گام اول با بســیاری از بزرگان و تاریخ دانان و مراجع تقلید 
صحبت کردیم و بسیاری از روایات معروف نیز غیرقابل اتکا از کار 
درآمد و ما آنها را کنار گذاشتیم. حیدریان گفت: بنا بر توصیه مقام 
معظم رهبری که فرمودند: »خوب است به کودکی رسول خدا )ص( 

هم پرداخته شــود« و با توجه به تخصص آقای مجید 

مجیدی در ســاخت فیلم کودکان، کار کارگردانی این فیلم به وی 
سپرده شد. این تهیه کننده ســینما افزود: بنا بر این بود که بعد از 
ساخت فیلم ایام کودکی، دوران زندگی ایشــان تا قبل از بعثت 
ساخته شود. این دوره شامل شکل گیری شخصیت اجتماعی پیامبر 

اکرم)ص( در قبائل و طوائف و ازدواج ایشان تا زمان بعثت است. 
به تعبیر یکی از بزرگان، برای قسمت ســوم این فیلم سینمایی، 
دریایی از کار وجود دارد که الزم است انجام شود. این دوره، زمان 
بعثت تا تشکیل حکومت اسالمی و در نهایت رحلت ایشان را در بر 
می گیرد.حیدریان گفت: تحقیقات پایه ای درباره این بخش ها انجام 
و نتیجه این تحقیقات تبدیل به جزوات و کتاب هایی شد که اکنون 
آماده تبدیل به فیلمنامه است. البته ما نمی توانیم فیلمنامه هایی 
داشته باشیم که بتواند حق مطلب را نسبت به رسول اکرم)ص( 
ادا کند بلکه هدف آن است که فیلمنامه هایی نوشته شود که 
نزدیک به حقیقت مسئله و موضوع باشد.به هر حال راجع 
به شخصیت پیامبر اکرم)ص( در حوزه سینما غفلت و کم 

کاری زیادی داریم. 
الزم است در جهت جبران بخشــی از این مطلب، کار در 
مورد حضرت رسول)ص( به عنوان یک اولویت در دستور 
کار قرار گیرد. این حرف پایانی مدیر پروژه فیلم سینمایی 
محمدرسول اهلل)ص( است: متأســفانه هم اکنون کار ساخت 
ادامه این فیلم به حال خود رها شده است و شاید هم سال ها 

بگذرد و هیچ اتفاقی در این زمینه نیفتد. 
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 شماره  8611

حمیدصفتبارديگرمحاكمهمیشود

نظارت بر عملکرد نیروی انتظامی در هر شرایطی ضروری است
اینکه زحمتکشــان نیروی انتظامی در هر شرایطی درگیر 
تامین امنیت و ایجاد نظم و آرامش هســتند جای تحسین 
دارد، اما بعضا هســتند افرادی در همین نیرو که با عملکرد 
نادرست باعث خدشه وارد شــدن به نام این نهاد می شوند. 
خوب است نظارت بر عملکرد این نیرو دقیق تر و تلفن های 
197که انتقاد و پیشنهاد در مورد عملکرد نیروی انتظامی 

است با دقت بیشتری رصد و پیگیری شود.
مرسل زاده از تهران 

رانندگی با ماشین های سنگین سختی کار ندارد
شــغل رانندگی با ماشــین های بزرگ ازجمله مشــاغل 
فرسایشی اســت که باعث فرسودگی جســم و روح و روان 
رانندگان می شود. متأسفانه این شغل جزو مشاغلی نیست 
که سختی کار دارند و بازنشستگی پیش از موعد به آنها تعلق 
می گیرد. واقعیت این اســت که بعد از یک سنی رانندگان 
جاده توان کافی و الزم را برای ســاعت ها رانندگی ندارند و 
همین موضوع بارها موجب تصادفات وحشــتناک جاده ای 
شده است. جا دارد این شغل هم در لیست مشاغل با سختی 

کار قرار گیرد.
احدی از بوشهر

کیفیت دستمال های کاغذی و توالت به شدت پایین آمده است
کیفیت دســتمال های کاغذی و توالت بسیار پایین آمده و 
حجم آنها هم کم شده است. این در حالی است که قیمت آنها 
افزایش پیدا کرده. اگر بنــا بر افزایش قیمت این محصوالت 
اســت باید کیفیت آنها هم افزایش پیدا کند و یا حداقل با 
کیفیت قبل تولید وعرضه شــود نه اینکه هم کیفیت پایین 
بیاید و هم قیمت چندبرابر قبل شود. بماند که بر سالمت و 

بهداشت افراد و جامعه چه تأثیری دارد.
سیادتی از تهران

تاکسی و اتوبوس های برون شهری فرار مالیاتی می کنند
بسیاری از تاکسی ها واتوبوس های برون شهری با پنهان کاری 
فرار مالیاتی می کنند. اغلب شرکت ها پول را دستی می گیرند 
یا شماره کارت به نام های مختلف برای واریز پول می دهند. 

ضروری است بر این روند نظارت جدی شود.
مصدق زاده از تهران 

روستای الشار استان سیستان و بلوچستان دکل ایرانسل 
ندارد

روستای الشار استان سیستان و بلوچستان با جمعیتی بالغ بر 
1600نفر فاقد دکل ایرانسل است و پیگیری اهالی روستا هم 
تا به االن بی نتیجه بوده است. از شرکت ایرانسل می خواهیم 
که به وعده هایش عمل کند و فقط برای فروش سیمکارت ها 

و گرفتن مشترک تبلیغات نکند.
لک پور از الشار

شرکت های بورسی سود ساالنه را نمی دهند
بسیاری از شرکت های بورســی خبر پرداخت سود ساالنه 
خود را اعالم می کنند که البته معلوم نیست همه سهامداران 
آن را ببینند، اما نســبت به پرداخت سود به صورت خودکار 
اقدام نمی کنند. با راه اندازی ســامانه ســجام و ثبت شماره 
حساب ســهامداران پرداخت سود ســهام از طریق آنالین 
اصال کار سختی نیست. از طرفی برخی سودها برای هر فرد 
رقمی ناچیز مثال در حد 40هزار تومان است که مراجعه به 
بانک و دریافت دســتی آن کار وقت گیری است درحالی که 
می توان آنالین رقم کمتر از این را به حساب افراد ریخت. از 
سویی به نظر می رسد عدم پیوستن به پرداخت آنالین سود 
با هدف نپرداختن آن باشد؛ چرا که شاید ارقام زیر 50هزار 
تومان برای یک نفر مهم نباشد اما در بعد کالن و وقتی شمار 
سهامداران یک سهم از میلیون گذشته است نپرداختن این 

ارقام خودش رقم قابل توجهی خواهد شد.
بهوندی از تهران

برای اجرایی شدن قوانین، سازو کارهای دقیق نیست
بســیاری از قوانین مصوب مجلس خــوب و کارآمدند اما 
متأسفانه ضمانت اجرایی و سازو کار دقیق و درستی برای 
اجرا و تحقق ندارند که این مسئله باعث عدم اجرا و اعمال 
درست قوانین مصوب می شود. قانون مالیات بر خانه های 
خالی و منازل گران قیمت هم ازجمله این قوانین است که 
سازوکار دقیق و عملی برای اجرایی شدن ندارد و بالتکلیف 

مانده است.
نعمت پژوه از تهران

بانک های ساوه پرداخت وام فرزندان سوم را اجرایی کنند
مدت ها از زمان ارســال ابــالغ نامه وام فرزندان ســوم به 
بانک ها می گــذرد، اما متأســفانه بانک های شهرســتان 
ســاوه این موضوع را انکار کرده و نسبت به وجود آن اظهار 
بی اطالعی می کنند! از طرفی رؤسا و کارکنان این بانک ها 
بومی و اهل این شهرستان نیستند و این موضوع این تردید 
را به وجود می آورد که شــاید نســبت به اهالی این منطقه 
تعهد و دلسوزی کافی را ندارند. از مسئوالن بانک مرکزی 

درخواست پیگیری این وضعیت را داریم.
وفایی از ساوه 

صدا و سیما از استادان آگاه و دلسوز دعوت به همکاری کند
 صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران یک تریبون ملی 
است و تمامی افراد کشور از کوچک و بزرگ مخاطب آن 
هستند، به همین جهت ضروری اســت تا استادان آگاه 
به مسائل روز دنیا و دلســوز، برای مشارکت در برنامه ها 
دعوت به همکاری شوند نه کسانی که موجب اتالف وقت 
مخاطب شده و با حرف های نسنجیده التهاب ایجاد کنند 
و مخاطب را از دیدن تلویزیون  یا گــوش دادن به رادیو 

پشیمان  کنند.
معینی از تهران

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

ساخت مدرسه شرط بخشش قاتل
مردی که 21سال قبل در جریان یک درگیری مرد دیگری را به 
قتل رســانده و به قصاص محکوم شده بود به شرط ساختن یک 

مدرسه در مناطق محروم از چوبه دار نجات پیدا کرد.
به گزارش همشهری، نخستین برگ از این پرونده قدیمی سال80 
و با قتل مرد جوانی در شهرستان منوجان واقع در استان کرمان 
ورق خــورد. آن روز 2جوان با یکدیگر درگیر شــده بودند که با 
باالگرفتن درگیری یکی از آنها به دســت دیگری به قتل رسید. 
عامل جنایت پس از فرار تا 16ســال به طور مخفیانه و به دور از 
چشم پلیس زندگی می کرد اما سرانجام در سال 96 دستگیر شد.او 
در دادگاه به قصاص محکوم شد و این حکم در دیوان عالی کشور 
نیز تأیید و پرونده به واحد اجرای احکام فرســتاده شد. به دلیل 
گذشت سال ها از این حادثه و اینکه قاتل مدعی بود ناخواسته و از 
سر جوانی دست به جنایت زده، تالش بزرگان و مقامات دستگاه 
قضایی شهرستان کهنوج برای جلب رضایت اولیای دم آغاز شد 

تا اینکه آنها حاضر شدند قاتل را ببخشند و از قصاص بگذرند. 
امید رضایی، دادستان عمومی و انقالب شهرستان کهنوج با اعالم 
جزئیات این پرونده گفت: این بخشش به برکت ایام میالد حضرت 
محمد)ص( و هفته وحدت اتفاق افتاد. او همچنین از شرط اولیای 
دم برای قاتل صحبت کرد و گفت:  طبق توافق انجام شده قرار شد 
این محکوم به قصاص به شــکرانه بخشش خانواده مقتول و این 
اقدام خداپسندانه آنها، به نیت و به نام مقتول یک باب مدرسه را 
در مناطق محروم جنوب بسازد که صدقه ای برای آن مرحوم باشد.

شلیک به مردی که می خواست 
خودروی لوکس بخرد

تحقیقــات در پرونــده 
قتل یک راننــده پژو که 
با شــلیک گلوله پشت 
فرمانش جــان باخته، با 
دستگیری یک مظنون 
آشنا وارد مرحله ای تازه 

شد.
به گزارش همشــهری، 
ساعت 9 صبح دوشنبه 
گذشته به قاضی محمد 
رضــا صاحــب جمعی 
بازپرس جنایــی تهران 

خبر رسید که مردی با شلیک گلوله به قتل رسیده است. با حضور 
تیم جنایی در محل حادثه که خیابانی در شرق تهران بود، معلوم 
شد که مقتول مردی جوان بوده که پشت فرمان ماشین207 خود 
هدف گلوله قرار گرفته و بر اثر شلیک به سرش به قتل رسیده است. 
با انجام بررسی ها هویت مقتول شناسایی و مشخص شد که وی 
پیمانکار ساختمان و اهل کشور افغانستان است. بررسی ها حکایت 
از این داشت زمانی که مقتول در محل حادثه توقف کرده بود، قاتل 
از بیرون به سمت وی شلیک کرده و بعد فراری شده است. در ادامه 
تحقیقات مشخص شد که ساعت وقوع حادثه 7غروب یکشنبه 
بوده و از آن زمان تا صبح دوشنبه کسی متوجه ماجرا نشده بود. 
به دستور بازپرس جنایی جسد مقتول به پزشکی قانونی انتقال 
یافت و تحقیقات برای رازگشایی از این جنایت مسلحانه شروع 
شد. بررسی ها حکایت از این داشت که مقتول به دلیل اینکه کارت 
بانکی نداشته و نمی توانســته در زمینه خرید و فروش و معامله 
فعالیتی کند به مردی جوان به نام فرهاد که شــریک کاری اش 
بوده اعتماد کرده و همه پول هایش را به حساب او واریز می کرده 
است. هر وقت مقتول قصد معامله یا خرید داشت، فرهاد همراه 
او می رفت و آخرین بار به گفته خانواده مقتول، وی با برداشــتن 
مقداری پول از خانه خارج شده و به آنها گفته که با فرهاد قرار دارد 
و می خواهد یک خودروی لوکــس خارجی بخرد. وی پس از آن 
سوار بر ماشین 207 خود شده، خانه را ترک کرده و دیگر بازنگشته 
اســت.  با این اطالعات، بازپرس جنایی تهران دستور بازداشت 
فرهاد شریک کاری مرد افغان را به عنوان مظنون صادر کرد. وی 
دیروز بازداشت شد و وقتی برای تحقیق پیش روی بازپرس جنایی 
تهران قرار گرفت منکر قتل شد. وی گفت: من مدت هاست مقتول 
را می شناسم و با هم کار می کنیم. آخرین بار هم او به من زنگ زد و 
با هم قرار مالقات گذاشتیم. به من گفت قصد خرید و معامله یک 
خودروی لوکس دارد و من هم خودم را به محل قرارمان رساندم 
اما هرچه منتظر ماندم نیامد. از سوی دیگر هرچه به موبایلش زنگ 
می زدم جواب نمی داد و گمان کردم که کاری برایش پیش آمده 

است. من نقشی در قتل او ندارم و بی گناهم.
براســاس این گزارش، تحقیق در این پرونده تا رازگشایی اسرار 

جنایت ادامه دارد.

دستبرد مسلحانه به  خودروی طال و جواهر
اعضای یک باند تبهکاری با دستبرد به یک خودروی حامل طال 
و جواهر نقشــه بزرگی را اجرا کردند اما 24ساعت بعد پلیس در 

عملیاتی ضربتی نقشه شان را نقش برآب کرد.
به گزارش همشهری، این سرقت مسلحانه روز سه شنبه در جاده 
اهواز - شوش اتفاق افتاد و در جریان آن 3سارق مسلح با متوقف 
کردن خودرویی شروع به تهدید سرنشینان آن کردند. آنها از قبل 
این خودرو را شناسایی کرده و می دانســتند داخل آن پر از طال 
و جواهرات است. سارقان مسلح توانســتند با تهدید همه طال و 

جواهرات را سرقت کرده و از آنجا بگریزند.
با گزارش این سرقت به پلیس از همان زمان تحقیقات گسترده ای 
برای شناسایی تبهکاران آغاز شد. آنها تالش کرده بودند هیچ ردی 
از خود به جا نگذارند اما مأموران ساعتی بعد با انجام اقدامات فنی 
به اطالعاتی درباره آنها دست یافتند و در شرایطی که 24ساعت از 
این سرقت می گذشت موفق شدند هر سه نفر آنها را دستگیر کنند.

 سردار سیدمحمد صالحی، فرمانده انتظامی استان خوزستان با 
اعالم جزئیات این سرقت گفت: در بازرسی از مخفیگاه متهمان 
یک قبضه سالح کالشنیکف، 2خشاب به همراه 37فشنگ و یک 
دستگاه خودروی پژو405 به کار رفته در سرقت کشف شد. او ادامه 
داد:  وقتی متهمان تحت بازجویی قرار گرفتند به 5فقره انواع سرقت 
مسلحانه اعتراف کردند و تحقیقات تکمیلی از آنها ادامه دارد. سردار 
صالحی به سارقان هشدار داد که هیچ نقطه امنی برای آنها که با 
اقدامات مجرمانه خود باعث سلب آســایش و امنیت شهروندان 

می شوند، وجود ندارد و با قاطعیت با آنها برخورد خواهد شد.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه به دلیل نقص، پرونده رپر معروف به دادگاه کیفري فرستاده خواهد شد 

 وقتي چاهي قدیمي که 2 نفر در حال کار در آنجا بودند 

داخلی
ریزش کرد، نفر سوم براي نجات دوستانش وارد چاه شد 
اما ریزش دیواره چاه هر سه نفر را مدفون کرد تا حادثه اي 
هولناک رقم بخورد. حاال با وجود اینکه جسد یکي از حادثه دیدگان از زیر 
خروارها خاک بیرون کشیده شده اما آتش نشانان تا عصر دیروز نتوانسته 

بودند 2 جسد دیگر را کشف کنند.
به گزارش همشهري، چند کارگر از چند روز قبل در خانه اي قدیمي واقع 
در حوالي میدان قیام مشــغول کار بودند. آنها در چاهي عمیق مشغول 
خاکبرداري بودند و قرار بود آنجا بازســازي شــود. کار آنها در روزهاي 
گذشته ادامه داشت تا اینکه عصر روز سه شــنبه در شرایطي که 2 نفر 
از کارگران در چاه بودند ناگهان دیواره چاه شروع به ریزش کرد. در این 
شرایط یکي از کارگران که بیرون از چاه ایستاده بود وقتي دید با ریزش چاه 
جان دوستانش به خطر افتاده است تالش کرد براي نجات آنها وارد چاه 
شود اما کمي بعد ریزش بخش هاي دیگري از چاه او را نیز زیر آوار گرفتار 
کرد.  شرایط هر لحظه وخیم تر از قبل مي شد و جان 3 کارگر گرفتار شده 
در خطر بود. در چنین شرایطي بود که ماجرا به آتش نشاني و اورژانس 

گزارش و دقایقي بعد با حضور آنها امدادرساني آغاز شد. 
دهانه این چاه قدیمي بسیار تنگ و ادامه آن پیچ در پیچ بود. موضوعي که 
ورود به چاه را بسیار سخت مي کرد. از سوي دیگر بررسي هاي اولیه حاکي 
از آن بود که در این چاه  با30 متر عمق، گاز وجود داشت و استنشاق این 
گازها مي توانست کشنده باشــد. با وجود همه این خطرات آتش نشانان 

عملیات نجات را با آواربرداري آغاز کردند. 
حجم زیاد آوار از یک سو و سست بودن دیواره چاه و ریزش هاي مجدد، 
عملیات را دشوار و زمان بر مي کرد. با این حال عملیات ادامه پیدا کرد تا 
اینکه ساعتي بعد آتش نشانان موفق شدند پیکر کارگري را که براي نجات 
دوستانش وارد چاه شده بود از زیر انبوهي از خاک بیرون بکشند که در 

همان معاینه اولیه معلوم شد که او جانش را از دست داده است. 
با اینکه آتش نشانان توانسته بودند یکي از حادثه دیدگان را بیرون بکشند 
اما هنوز 2 نفر دیگر زیر آوار باقي مانده بودند که هیچ نشاني از آنها وجود 

نداشت. با این وجود عملیات آواربرداري همچنان ادامه پیدا کرد.  
ســید جالل ملکی، ســخنگوی آتش نشــانی تهران، با اعالم جزئیات 
این عملیات به همشهري گفت:  این حادثه ســاعت 18:8 سه شنبه به 
آتش نشاني گزارش شد و در کوتاه ترین زمان ممکن آتش نشانان خود را 
به محل حادثه رساندند و عملیات آغاز شد. او ادامه داد: فردی در محل 
حادثه حضور داشت وگفت که یک یا دو نفر داخل چاه محبوس شده بودند 

که فرد دیگری برای نجات آنها وارد چاه شد اما خود او نیز گرفتار شد.
ملکي درباره پیچیدگي هاي این عملیات گفت: دهانه این چاه بسیار تنگ 
و باریک بود و حدود 30 متر عمق داشت و مشخص بود که گاز دارد و بسیار 
پیچ در پیچ بود. با این حال همکارانم یکي از حادثه دیدگان را که کارگري 
افغان بود بیرون کشیدند اما با توجه به حجم زیاد خاک جست وجوها برای 
یافتن افراد دیگری که احتمال محبوس شدن آنها وجود داشت ادامه پیدا 

کرد و عملیات بدون وقفه همچنان ادامه دارد.

کارگري که براي نجات 2 دوستش وارد چاهي شده بود خودش قرباني شد

 6سارق ســابقه دار پس از آزادی از 

انتظامی
زندان دور هم جمع شــدند تا نقشه 
دستبرد به گیم نت ها را عملی کنند. 
آنها که شبانه به گیم نت ها در تهران و البرز دستبرد 
می زدند، پس از دســتگیری به سرقت از 130مغازه 
اعتراف کردند. به گــزارش همشــهری، تحقیقات 
کارآگاهان پایگاه دوم پلیس آگاهی استان البرز برای 
دستگیری این باند حرفه ای از مدتی قبل و با شکایت  
صاحبان تعدادی از گیم نت ها در کرج آغاز شد. بررسی 
اظهارات شاکیان نشان می داد که دزدان شبانه و در 
ســاعات تعطیلی گیم نت ها وارد آنجا شــده و همه 
کنسول های پلی استیشن، مانیتورها، کامپیوترها و 
حتی دوربین های مداربسته را به سرقت برده و فراری 
شــده اند. کارآگاهان با حضور در محل ســرقت ها و 
بررســی های تخصصی به اطالعــات مهمی از نحوه 
سرقت  های این باند دست پیدا کردند. بررسی ها نشان 
می داد که تمامی ســرقت ها بین ساعات 12شب تا 
7صبح رخ داده است. سارقان برای ورود به برخی از 
گیم نت ها از شاه کلید استفاده کرده بودند، در برخی 
دیگر قفل در را تخریب کــرده بودند و درصورتی که 
مغازه دارای قفل های ایمن تر بود، با استفاده از دستگاه 
هوا برش قفل را شکسته، وارد مغازه شده و دست به 
ســرقت زده بودند. همچنین بررســی دوربین های 
مداربسته مغازه های اطراف نشان می داد که دزدان در 
غالب گروه های 3 یا 4نفره راهی ســرقت می شدند و 
برای این کار از خودروهــای پژوپارس، 405 و پراید 
استفاده می کردند. تیم تحقیق برای رسیدن به اعضای 

باند به بررسی تصاویر ضبط شده از خودروهای آنها 
پرداخت، اما در ادامه معلوم شد که دزدان برای اینکه 
شناسایی نشوند هر بار از پالک های جعلی استفاده 
می کردند. این مسئله نشان می داد که پلیس با یک 
باند کامال حرفه ای روبه رو اســت و در این شــرایط 

تالش ها برای شناسایی آنها ادامه یافت.
کارآگاهان در ادامه تحقیقات تخصصی متوجه شدند 
که دزدان در جریان یکی از سرقت ها فراموش کرده 
بودند از پالک جعلی استفاده کنند. حال آنکه بعد از 
سرقت و برای اینکه لو نروند، راهی اداره پلیس شده و 

با طرح شکایت مدعی شده بودند پالک خودرویشان 
شب قبل توسط افرادی ناشناس سرقت شده است. 
آنها تصور می کردند که با این ترفند پلیس به آنها شک 
نخواهد کرد، اما کارآگاهان که به سرنخ های خوبی از 
دزدان دست پیدا کرده بودند، توانستند راز آنها را فاش 

و اعضای باند را یکی پس از دیگری شناسایی کنند.

انبار پلی استیشن
سرهنگ محمد نادربیگی، رئیس پلیس آگاهی استان 
البرز در تشریح جزئیات دســتگیری این باند گفت: 

تحقیقات نشان می داد که اعضای این گروه 6سارق 
حرفه ای و سابقه دارند که هر کدام از آنها پیش از این 

دست کم 3 یا 4بار دستگیر و راهی زندان شده  اند.
وی ادامــه داد: آنها با تعدادی مالخــر که در تهران و 
در مراکز خرید و فروش کنســول های بازی فعالیت 
داشــتند، در ارتباط بودند و پس از ســرقت، اموال 
مســروقه را به این افــراد می فروختند. ســرهنگ 
نادربیگی افزود: اطالعات به دســت آمده از این باند 
نشــان می داد که اعضای آن در تهران و استان البرز 
سکونت دارند؛ بنابراین مخفیگاه های آنها شناسایی 
شد و در عملیات ضربتی و همزمان، کارآگاهان راهی 
این مخفیگاه ها شدند و توانستند 4سارق شامل یک 
زن و 3مرد و 5مالخر را دستگیر کنند. به گفته رئیس 
پلیس آگاهی استان البرز، با دستگیری این افراد در 
مخفیگاه آنها انباری از پلی استیشــن های مسروقه 
که در آنجا حدود هزار قلم کنسول بازی، کامپیوتر، 
مانیتور، دوربین های مداربسته و... نگهداری می شد، 
کشف شد. همچنین اعضای این باند در بازجویی ها 
به سرقت از 130گیم نت و مغازه های دیگر در تهران 
و اســتان البرز اعتراف کردند کــه در ادامه 93نفر از 
مالباختگان شناسایی شدند و بررسی ها نشان می دهد 
ارزش اموال مسروقه از سوی این باند بالغ بر 6میلیارد 
تومان است. ســرهنگ نادربیگی با اشــاره به اینکه 
سارقان طی بیشتر از یک سال دست به این سرقت ها 
زده بودند، تأکید کرد: پرونده متهمان دستگیر شده در 
اختیار مرجع قضایی قرار گرفته است و تحقیقات برای 

دستگیری اعضای فراری باند ادامه دارد.

میالد حاتمی در برابر قاضی صلواتی

دومین جلسه رسیدگی به اتهامات میالد حاتمی و متهمان 
دیگر پرونده سایت های شــرط بندی و قمار صبح دیروز در 

دادگاه انقالب اسالمی تهران برگزار شد.
به گزارش همشــهری به نقل از مرکز رســانه قوه قضاییه، 
رســیدگی به پرونده میالد حاتمی و 19نفر دیگر از متهمان 
پرونده سایت های شــرط بندی و قمار در خارج از کشور که 
از روز سه شنبه در شــعبه15 دادگاه انقالب اسالمی تهران 
به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی آغاز شده بود روز گذشته 
)چهارشــنبه( نیز ادامه یافت. پس از رسمیت یافتن جلسه 
بهروز حسنی اعتماد، نماینده دادســتان در جایگاه ایستاد و 
ادامه کیفرخواست را قرائت کرد. او در نخستین جلسه اتهام 
میالد حاتمی را افساد فی االرض از طریق اشاعه فساد به صورت 
گسترده و اخالل در نظام پولی و ارزی کشور و پولشویی و دایر 
کردن مرکز قمار و تشویق به فســاد اعالم کرده بود. در این 
جلسه نماینده دادستان جزئیات بیشتری از اتهامات متهمان 
پرونده را بازگو کرد و خواستار مجازات آنها شد. با پایان دفاع 
نماینده دادستان از کیفرخواست قاضی صلواتی ختم جلسه را 
اعالم کرد و قرار است در جلسه روز شنبه هفته آینده متهمان 

به دفاع از خود بپردازند. 

پرونده حمیــد صفت، خواننــده ای کــه از اتهام قتل 

دادسرا
پدرخوانده اش تبرئه شــده، بار دیگر به دادگاه کیفري 
فرستاده مي شود تا او از لحاظ جنبه عمومي جرم پاي میز 

محاکمه برود.  
به گزارش همشهری، این اتفاق در حالي رخ مي دهد که حکم تبرئه رپر 
معروف از اتهام قتل عمدي از سوي دیوان عالي کشور تایید شده بود اما 
زماني که پرونده به اجراي احکام دادســراي جنایي تهران فرستاده شد، 
مشخص شد که نقصي در پرونده وجود دارد که براي رفع آن حمید صفت 

باید بار دیگر محاکمه شود. 
بر اساس این گزارش، پرونده حمید صفت که پیچ و خم هاي زیادي را طي 
کرده از مرداد سال96 به جریان افتاد. آن روز حمید پس از آنکه فهمید 
مادرش با شوهرش درگیر شده و سیلی خورده است خودش را به خانه آنها 
رساند. او تالش کرد بین مادر و پدرخوانده اش میانجی گری کند اما بین آنها 
درگیری اتفاق افتاد و در نهایت مرد 66ساله که از بیماری های زمینه ای نیز 
رنج می برد به بیمارستان منتقل شد و چند روز بعد جانش را از دست داد. 
فرزندان متوفی حمید را در فوت پدرشان مقصر می دانستند و به همین 
دلیل به اتهام قتل عمد از او شــکایت کردند. خواننده جوان بازداشت و 
زندانی شد اما در همه مراحل تحقیق مدعي شد که در فوت متوفی نقشی 
نداشته است. او نخستین بار در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران 
محاکمه شد و در دفاع از خودش گفت: من اتهام قتل را قبول ندارم. حاج 
آقا)متوفی( و مادرم 10سال بود که ازدواج کرده بودند. در این سال ها من 
و حاج آقا به یکدیگر عالقه زیادی پیدا کرده بودیم. او برایم مثل پدر بود. با 
این رابطه خوب دلیلی وجود نداشت که من بخواهم او را بکشم. از طرفی 

من تا پیش از حادثه اطالع دقیقی از بیماری های او نداشتم.
هرچند او اصرار داشت که در مرگ ناپدري اش نقشي نداشته است ولی 
قضات دادگاه پس از پایان جلسه وي را به قصاص محکوم کردند اما این 
پایان کار نبــود؛ چراکه با اعتراض متهــم و وکالی مدافعش این رای در 
دیوان عالی کشور نقض و او دوباره محاکمه شد. دور دوم محاکمه که در 
شعبه هشتم دادگاه و به ریاست قاضی رحمانی برگزار شد به شکل دیگری 
رقم خورد. در این جلســه حمید بار دیگر در دفاع از خودش گفت که از 
بیماری زمینه ای متوفی و داروهایی که مصــرف می کرده به طور دقیق 
اطالع نداشته و از سویی ضربه ای به او نزده است که باعث مرگش شود. با 
این وجود او از رابطه خوبش با متوفی پیش از حادثه گفت و از خانواده او 
طلب بخشش کرد. در این شرایط بود که قضات دادگاه وارد شور شدند و بر 

اساس محتویات پرونده حمید را از اتهام قتل عمد تبرئه کرده و نوع جرم را 
قتل شبه عمد تشخیص دادند. به این ترتیب او به پرداخت دیه محکوم شد. 
پس از صدور این حکم اولیاي دم به راي دادگاه اعتراض کردند و پرونده به 
مرجع باالتر یعني دیوان عالي کشور فرستاده شد. قضات شعبه51 دیوان 
عالي کشور بررسي هاي خود را در این پرونده آغاز کردند تا اینکه سرانجام 
مهر تایید بر حکم دادگاه کیفري یعني برائت متهم از قتل عمدي زدند. به 
این ترتیب حمید رپر معروف که در مخمصه اي گرفتار شده بود از مجازات 

فاصله گرفت و به اتهام قتل شبه عمدي به پرداخت دیه محکوم شد. 

ایراد تازه
پرونده حمید صفت به خان آخر رسیده و به اجراي احکام دادسراي جنایي 
تهران فرستاده شد اما پس از بررسي ها، مشخص شد که نقصي در پرونده 
وجود دارد؛  مجازاتي براي قتل شبه عمد در نظر گرفته نشده بود. یعني 
بر اساس قانون رپر معروف  از لحاظ جنبه عمومي جرم نیز باید محاکمه و 
مجازاتي برایش در نظر گرفته مي شد. اما چنین مجازاتي در پرونده لحاظ 
نشده بود و این یعني تازه ترین ایراد در پرونده جنجالي رپر معروف بود که 
باید دوباره این پرونده به جریان مي افتاد و نقص آن برطرف مي شــد. به 
همین دلیل پرونده قرار است به زودي به دادگاه کیفري فرستاده و حمید 
صفت احضار شود تا باردیگر از لحاظ جنبه عمومي جرم پاي میز محاکمه 
برود.  اما مي توان به پرونده اي که پس از قطعي شدن راي در دیوان عالي 
به اجراي احکام فرســتاده شــده ایراداتي وارد کرد تا دوباره پرونده در 
دادگاه به جریان بیفتد؟ پاسخ این سوال را مجتبي حسین پور، بازپرس 
سابق دادسراي جنایي و وکیل دادگستري تهران مي دهد و به همشهري 
مي گوید: بر اســاس قانون، قاضي اجراي احکام تحت نظارت دادستان 
ضمن اینکه مسئولیت اجراي حکم را بر عهده دارد به روند رسیدگي هم 
نظارت مي کند و چنانچه تشخیص اش این باشد که ایراد و اشکالي در روند 
رسیدگي یا حکم صادره وجود دارد در حدود وظایف خودش مي تواند در 
مورد موضوع اظهار نظر بکند. حسین پور ادامه مي دهد: از جمله این موارد 
مي تواند صدور حکم مبتني بر مجازات غیرقانوني باشد که دادستان حق 
اعتراض به این گونه موارد یا اعالم به مراجع ذیصالح را دارد و حاال برویم 

به سراغ مسئله قتل شبه عمد.
حسین پور مي گوید: قانونگذار برابر ماده616 قانون مجازات اسالمي در 
موارد قتل شبه عمد که ناشي از بي احتیاطي یا بي مباالتي و در نهایت ناشي 
از تقصیر مرتکب اســت، با توجه به اینکه در نتیجه قصور یک فرد یا یک 

شخص نسبت به جان فرد دیگري تعرض شده و جانش گرفته شده است 
عالوه بر جنبه خصوصي جرم که پرداخت دیه است براي جنبه عمومي 
جرم هم مجازات در نظر گرفته است. به این دلیل که افراد بیشتر مراقب 
اعمال و رفتار خود باشند و احتیاط بیشتري در مواجهه با سایر افراد در 
جامعه داشته باشــند. در این خصوص مجازات یک تا 3سال حبس در 
نظر گرفته شده است و چنانچه این مجازات از قلم افتاده باشد، دادستان 
مي تواند طبق قانون از دادگاه دوبــاره در خصوص تعیین مجازات جنبه 
عمومي اعالم نظر کند. این وکیــل مي گوید: در پرونده حمید صفت نیز 
از آنجا که درباره مجازات حبس وي اعالم نظري صورت نگرفته، پرونده 
مجددا براي رسیدگي به دادگاه کیفري فرستاده خواهد شد تا وي باردیگر 
مقابل قضات محاکمه و درباره مجازات حبس او تصمیم گیري شود. پس 
از آنکه حکم صادر شــد، زماني که وي در زندان بوده نیز جزو مجازاتش 
محسوب و در نظر گرفته خواهد شد. یعني باید ایام مجازات نیز اعمال شود 
و چنانچه اعتراضي درباره حکم تازه وجود نداشته باشد پرونده به اجراي 
احکام دادســراي جنایي ارجاع خواهد شد اما اگر اعتراضي وجود داشته 

باشد پرونده را به دیوان عالي کشور خواهند فرستاد. 

کشفانبارپلیاستیشندرمخفیگاهدزدانگیمنتها

آوار مرگ در چاه قديمي
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روزنامه وال استریت ژورنال ]آمريكا[

عربستان رو در روی آمریکا
وال استریت ژورنال فاش کرده که مقام های آمریکایی پیش 
از جلسه اوپک پالس که منجر به کاهش تولید نفت و افزایش 
قیمت آن شد، در تماس با مقام های عربستان به آنها هشدار 
داده بودند که موافقت ریاض بــا کاهش تولید نفت به معنای 
حمایت از مسکوســت؛ اقدامی که به کاهش حمایت آمریکا 
از عربستان منجر خواهد شد. این تهدید اما مورد بی توجهی 

عربستان قرار گرفت و کاهش تولید نفت تصویب شد.

یک سال قبل، برگزاری انتخابات 
پارلمانی در عراق قرار بود پایانی 
باشد بر اختالفات سیاسی و تعیین 
ترکیب دولت جدید این کشــور. یک سال از آن 
زمان گذشته و عراق نه هنوز رئیس جمهور دارد و 
نه نخست   وزیر. نظام سیاسی عراق از نوع نظام های 
پارلمانی است که در آن پس از تعیین نمایندگان، 
در همان جلسات اولیه بعدی تکلیف رئیس جمهور 
و نخست وزیر نیز مشخص می شود. به طور معمول 
انتظار می رود که فراینــد انتخاب رئیس جمهور و 
سپس نخست وزیر در پارلمان عراق، یک تا حداکثر 
چند ماه پس از شروع به کار پارلمان طول بکشد، 
اما نمایندگان پارلمان عراق در یک ســال گذشته 
هیچ کدام از این دو پست سیاســی بسیار مهم را 

تعیین نکرده اند.
قرار است که نمایندگان پارلمان عراق، امروز برای 
انتخاب رئیس جمهور تشکیل جلسه دهند. محمد 
حلبوســی، رئیس پارلمان عراق دیروز با تأکید بر 
ضرورت برگزاری جلسه برای انتخاب رئیس جمهور 
گفت که این جلسه می تواند به تعیین تکلیف پست 
ریاست جمهوری عراق پس از یک سال بالتکلیفی 

منجر شود.
انتخاب رئیس جمهــور جدید عــراق همزمان با 
سالگرد انتخابات پارلمانی سال گذشته است و به 
همین منظور دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد، با 
انتشار بیانیه ای به شرایط حساس عراق اشاره کرده 
و گفته است: »زمان عراق رو به اتمام است و هرچه 
بحران طوالنی تر شــود، بی ثباتی بیشتری ایجاد 
می کند. رویدادهای اخیر گواهی بر وضعیتی است 

که معیشت مردم را تهدید می کند.«
یکی از ضرورت های تعیین رئیس جمهور عراق در 
شرایط فعلی این کشور، تعیین تکلیف بودجه است. 
عراق طی یک سال گذشــته با بودجه موقت اداره 
شــده و پارلمان در این مدت به دلیل عدم تعیین 
رئیس جمهور و به تبع آن عدم تعیین نخست وزیر 
نتوانســته طرح بودجه را دریافت کند. این کشور 
نفت خیز در این یک سال با آشفتگی مالی ناشی از 

عدم تصویب بودجه روزگار را گذرانده است.

فرایند انتخاب رئیس جمهور عراق
براساس قانون اساسی عراق، پست ریاست جمهوری 
این کشــور در اختیار کردهاســت؛ همانگونه که 
نخســت وزیر از میان شــیعیان و رئیس مجلس 
نیز از میان اهل ســنت انتخاب می شود. انتخاب 

رئیس جمهور عراق به صورت غیرمستقیم صورت 
می گیرد. این بدان معناست که رئیس جمهور عراق 
با رأی مســتقیم مردم انتخاب نمی شود، بلکه این 
نمایندگان پارلمان هستند که در رأی گیری دست 

به انتخاب رئیس جمهور می زنند.
از نظر سلســه مراتب قدرت، رئیس جمهور عراق 
باالترین مقام اجرایی این کشور به شمار می رود، اما 
عمده وظایف اجرایی در اختیار نخست وزیر عراق 
است و دامنه اختیارات مقام ریاست جمهوری در 
عراق به امضای فرمان ها و تأیید حکم نخست وزیری 
و دیگر مقامات ارشــد و فرمان های جنگ و صلح 
محدود اســت. به بیان دیگر قدرت رئیس جمهور 
در عراق بیشتر نمادین و وحدت بخش است، اما تا 
رئیس جمهور انتخاب نشود، در عمل فرایند تأیید 
حکم نخست وزیر و شروع به کار کابینه نیز با مانع 

قانونی روبه رو خواهد بود.
با این حال، انتخاب رئیس جمهــور عراق از میان 
نامزدهای کرد، با پیچیدگی خــاص خود همراه 
است. 2حزب »دمکرات کردســتان« و »اتحادیه 
میهنی«، احزاب برجســته اقلیم کردستان عراق 
هستند. براساس تقســیم کار میان این دو حزب، 
ریاســت اقلیم کردستان ســهم حزب دمکرات 
به ریاست بارزانی ها و کرســی ریاست جمهوری 
عراق نیز ســهم حزب اتحادیه میهنی به ریاست 
طالبانی هاست. هر 3رئیس جمهور عراق که پس از 
سقوط صدام در این کشور روی کار آمدند، شامل 
جالل طالبانی، فواد معصوم و برهم صالح، همگی 
اعضای حزب اتحادیه میهنی کردســتان به شمار 
می رفتند. در این میان جالل طالبانی، نخســتین 
رئیس جمهور عراق پس از سقوط صدام که مؤسس 
حزب اتحادیه میهنی نیز به شمار می رفت، چهره 

مشهورتری است.
تقســیم غیررســمی قدرت میان گروه های کرد 
براساس توافقی اســت که میان آنها از سال2003 
وجود داشــت؛ هرچند حزب دمکرات کردستان 
در انتخابات پارلمانی2018 بــه مخالفت با توافق 
نانوشته خود با رقبای اتحادیه میهنی برخاست و 
اقدام به معرفی نامزد جداگانه برای ریاست جمهوری 
به پارلمان عراق کرد. درواقع براساس توافق داخلی 
میان گروه های کــرد، نامزد معرفی شــده برای 
ریاست جمهوری عراق باید از سوی حزب اتحادیه 
میهنی باشد و انتظار می رود که این نامزد اتحادیه 
میهنی با حمایت نمایندگان حــزب دمکرات در 
پارلمان عراق هم همراه باشــد، امــا در انتخابات 
پارلمانی 2018، 2حزب اتحادیه میهنی و دمکرات 
کردســتان، 2نامزد جداگانه را به پارلمان معرفی 
کردند و این دو حزب نتوانســتند بر سر یک نامزد 
واحد به توافق دست یابند؛ هرچند در نهایت، نامزد 
اتحادیه میهنی بر مسند ریاست جمهوری نشست.

در پارلمان فعلی عراق نیز بار دیگر اختالف احزاب 
کرد تکرار شده و اتحادیه میهنی و حزب دمکرات 
کردستان هرکدام به صورت جداگانه نامزد خود را 
برای پست ریاست جمهوری عراق معرفی کرده اند.

اختالفات دامنه دار احزاب در عراق
آنچه باعث شده تا انتخاب رئیس جمهور در پارلمان 
عراق یک ســال به تعویق بیفتد، اختالف نظرها و 
جناح بندی هایی بوده که طی این مدت در پارلمان 
همواره وجود داشته اســت. درواقع اگرچه بخشی 
از بن بســت برای تعیین رئیس جمهور در عراق به 
اختالف کردها بازمی گردد، امــا بخش دیگری از 
چالش موجود برای انتخــاب رئیس جمهور به این 

دلیل است که پارلمان نتوانسته جلسات منظمی 
تشــکیل دهد. در مقطعی نیز برخــی اعتراضات 

خیابانی به تعلیق پارلمان منجر شد.
اســتعفای 70نماینده عضو جریان صدر به عنوان 
ائتالف غالب در پارلمان و پس از آن فروپاشی ائتالف 
میان این گروه و گروه های کرد، یکی از مهم ترین 
مشــکالتی بود که طی یک ســال گذشته دامن 
پارلمان را گرفته و نمایندگان نه فقط بر سر انتخاب 
رئیس جمهور، بلکه برای انتخاب نخست وزیر جدید 

نیز به توافق نرسیدند.

رقابت پیش رو
هیأت رئیســه پارلمان عــراق یــک روز مانده به 
برگزاری جلسه برنامه ریزی شــده برای انتخاب 
رئیس جمهور جدید این کشــور، فهرست نهایی 
نامزدهای تصدی این پســت را اعالم کرد. پایگاه 
اطالع رســانی پارلمان عراق در بیانیه رسمی در 
این ارتباط گفت: »طبق مــاده 4 قانون مربوط به 
نامزدهای ریاست جمهوری، نامزدی 33فرد برای 

رقابت برای این سمت پذیرفته شده است.«
با وجود آنکه 33نفر نامزد پست ریاست جمهوری 
عراق شــده اند، اما رقابت اصلی از میان اســامی 
مذکور، میان برهم صالــح، رئیس جمهوری فعلی 
عراق و نامزد اتحادیه میهنی و ریبر احمد به عنوان 
نامزد حزب دمکرات کردســتان عراق بوده است. 
این دو پس از برگزاری انتخابات پارلمانی عراق در 
مهرماه سال گذشته نیز به عنوان نامزدهای اصلی 
تصدی پست ریاست جمهوری به پارلمان معرفی 
شــده بودند؛ اگرچه اختالف 2حــزب کرد باعث 
 شد تا این انتخاب دچار چالش شود. دیروز اما نام

عبد اللطیف جمال رشید از سوی رسانه های عراقی 
به عنوان نامزد اصلی اتحادیه میهنی مطرح شــد. 
خبرگزاری المیادین در گزارشــی به نقل از منابع 
خود نوشت که نیروهای سیاسی عراق پس از توافق 
با معرفی عبداللطیف رشید برای ریاست جمهوری 
عراق موافقت کرده اند. منابع المیادین گفتند که 
»توافق بر سر رشید پس از مذاکره حزب دمکرات 
کردستان و اتحادیه میهنی صورت گرفته است.« 
این منابع حتی گفتند که عــالوه بر 2حزب کرد، 
نماینــدگان چارچوب هماهنگی شــیعیان نیز با 
نامزدی عبداللطیف رشــید موافقت کرده اند و در 
این صورت شانس او بیش از دیگر نامزدها خواهد 
بود؛ اگرچه تا زمان برگزاری جلسه پارلمان هنوز 

هیچ چیز قطعی نخواهد بود.

عراقدرپیچانتخابرئیسجمهور
 یک سال پس از برگزاری انتخابات پارلمانی در عراق، نمایندگان امروز در سایه اختالفات ریشه ای احزاب

برای انتخاب رئیس جمهور تشکیل جلسه می دهند

اقتصاد سرمازده، در انتظار اروپا
کمبود گاز در اروپا طی ماه های پیش رو، اقتصاد کشورهای 

این قاره را در سطوح مختلف تحت تأثیر قرار خواهد داد

سرمای پاییزی و زمستانی که اروپایی ها منتظرش بودند، 
کم کم از راه می رســد و موضــوع گرم کــردن خانه ها در 
کشورهای اروپا در ماه های پیش رو به بحث مهم رسانه های 
این منطقه تبدیل شــده اســت. بیش از یک ماه است که 
 انتقال گاز از روسیه به اروپا از طریق خط لوله نورداستریم1 
متوقف شده و مسکو عمال برای تحت فشار قرار دادن اروپا 
به ابزارهای گازی خود رجوع کرده است؛ اتفاقی که نتیجه 
مستقیم جنگ اوکراین اســت. خط لوله نورداستریم2 هم 
که کار ساخت و تســت های آن به پایان رســیده، ابتدا در 
اثــر تحریم های آمریکا و ســپس به دلیل انفجار ناشــی از 
خرابکاری، از دسترس خارج شــد. نورداستریم یک ساالنه 
55میلیارد متــر مکعب گاز روانه اروپا می کرد که بیشــتر 
آن ســهم آلمان بود. قرار بود خط لوله نورداســتریم2 که 
به موازات خط لوله نورداســتریم 1 در بستر دریای بالتیک 
ساخته شده، ساالنه 55میلیارد متر مکعب دیگر گاز به اروپا 
برساند اما فعال جنگ اوکراین، اروپایی ها را از همان حجم گاز 
نورداستریم 1 هم محروم کرده است. همه اینها باعث شده 
بار دیگر اروپایی ها متوجه این موضوع شوند که تا چه اندازه 

در زمینه امنیت انرژی آسیب پذیر هستند.
مجله اکونومیســت در تازه ترین شــماره خود، نوشته که 
کسب و کارها در اروپا به شدت به دلیل افزایش قیمت انرژی و 
کاهش قدرت خرید مردم، متضرر شده اند. اگرچه گرم شدن 
خانه های مردم مهم اســت اما قبل از آن، این اقتصاد است 
که از قطع شــدن چرخه تامین انرژی آسیب خواهد دید. 
صندوق بین المللی پول روز سه شنبه در گزارش جدید خود 
پیش بینی رشــد اقتصادی منطقه یورو در سال2023 را از 

2.5درصد به 2درصد کاهش داد.
اکونومیســت در گزارش خــود اثرگذاری کمبــود گاز بر 
کشورهای اروپایی را در 2بخش مســتقیم و غیرمستقیم 
بررسی کرده است. کمبود گاز به کاهش تولید برق در اروپا 
منجر خواهد شد و کمبود گاز و برق می تواند صنایع انرژی بر 
ازجمله کارخانه های شــیمیایی و صنایع سنگین را مجبور 
به تعطیلی موقت کند. در این شرایط، کشورهایی همچون 
آلمان که اکنون بــا کاهش چشــمگیر واردات گاز روبه رو 
شده اند، بیشترین ضربه را خواهند دید. کشورهای محصور 
در خشکی که کامال به گاز لوله کشی روسیه متکی بوده اند، 
مانند جمهوری چک و اسلواکی، نیز آسیب جدی خواهند 
دید. کشورهایی که معموال برای تامین برق مورد نیاز خود به 
واردات متکی هستند نیز در شرایط به وجود آمده، در معرض 

خطر قرار می گیرند.

اثر غیرمســتقیم کاهش منابع گازی در اروپا، گسترده تر از 
اثرات مستقیم آن است. روسیه یکی از تامین کنندگان اصلی 
گاز در جهان است و محدودیت در عرضه جهانی گاز از سوی 
این کشور، که عمدتا در اثر تحریم های آمریکا اتفاق افتاده، 
باعث باال ماندن قیمت جهانی گاز خواهد شد. این به درآمد 
خانوارها ضربه می زند و قدرت خریــد و در نتیجه وضعیت 
تقاضا در اقتصاد را کاهش می دهد. کســب وکارها ممکن 
است برای کاهش هزینه های انرژی، تولید را کاهش دهند، 
که ســپس در امتداد زنجیره های تامین به سایر بخش ها و 
کشورها گسترش پیدا می کند. به عنوان مثال، اثرات کاهش 
تولید در قلب اقتصاد اروپا یعنی آلمان، در اروپای مرکزی و 

اروپای شرقی هم احساس خواهد شد.

اروپایی ها برای مهار بحران دســت به اقداماتی زده اند اما 
به نظر می رسد این اقدامات نتیجه عکس بدهد. دولت های 
اروپایی تا به اینجا با دخالت در بازار انرژی، سعی کرده  اند 
برای گاز و برق مصرفی مردم، ســقف قیمتی تعیین کنند 
و با پرداخــت کمک هزینه مالی، به نحــوی افزایش بهای 
انــرژي را جبران کننــد. اما همین سیاســت ها می تواند 
مانــع صرفه جویی مردم در مصرف گاز شــود؛ دور باطلی 
که درنهایت به افزایش مصــرف و در نتیجه کاهش منابع 
تامین گاز منجر شود. بنابراین افزایش دوباره قیمت گاز و 
برق، نتیجه نهایی چنین سیاست هایی است. اکونومیست 
در پایان گزارش خود نوشته اســت: »در چنین شرایطی 
باید اعتراف کرد که چشم انداز اقتصادی اروپا در ماه های 

پیش رو، تیره و تار است.«

والدیمیر پوتین
رئیس جمهور روسیه 

هیچ شــک و تردیــدی درباره تروریســتی 
بــودن خرابــکاری در خطــوط لولــه نــورد 
اســتریم وجود ندارد، اما مهم این است 
که بدانیم چه کسی پشــت این اقدامات 
خرابکارانه است؟ کسی پشت این حمله 
است که می خواهد برای همیشه روابط 
روســیه و اتحادیــه اروپــا را قطع کنــد و در 
نهایت می خواهد استقالل سیاسی اروپا 

را تضعیف کند. )راشاتودی(

جان بولتون
مشاور امنیت ملی پیشین آمریکا

ما باید روشن کنیم که اگر پوتین دستور 
اســتفاده از ســالح هســته ای تاکتیکی را 
صادر کند، درواقع یادداشت مرگ خود را 
امضا کرده است. تهدید هسته ای پوتین 
فعال یک بلوف اســت؛ با این حال امکان 
استفاده از سالح هسته ای توسط پوتین 
درصــورت فروپاشــی نیروهای روســی در 
اوکراین یا گیر افتادن او در یک موقعیت 

دشوار سیاسی وجود دارد. )ال بی سی(

نشتی در »دروژبا«؛ بزرگ ترین 
خط لوله نفتی جهان

ظرفیت انتقال نفت در خط لوله »دروژبا« که از 
روسیه تا آلمان امتداد دارد، بر اثر نشتی کاهش 
پیدا کرد. به گزارش یورونیوز، شــرکت »پرن«، 
اپراتور لهســتانی خطوط لوله انتقــال دروژبا، 
دیروز اعالم کرد که یکی از 2خــط لوله انتقال 
نفت از طریق این پروژه به دلیل نشــتی تا انجام 
تعمیرات الزم بسته شده است. خط لوله دروژبا 
که به معنای »دوســتی« است اوایل دهه1۹۶0 
احداث شد و در شبکه ای به طول 5500کیلومتر 
امتداد دارد. این خط لوله، نفــت خام را از اورال 
روسیه به پاالیشگاه هایی در لهســتان و آلمان 
منتقل می کند. وقوع این نشــتی، چند روز پس 
از انفجار ناشــی از خرابــکاری در خطوط لوله 
نورداســتریم 1 و 2، احتمال عمدی بودن آن را 

تقویت کرده است.

نقل قول جهان نما

 خبر

کیوسک

در پی ادامه محاصره اردوگاه 
شعفاط از سوی نیروهای رژیم 
صهیونیستی، فلسطینی ها در 
مناطق مختلف کرانه باختری 
دســت به اعتصاب زدند. مدارس و مغازه ها 
تعطیل شده اند و جوانان فلسطینی خیابان ها 
را با آتش زدن الستیک بســته اند. اعتصاب 
پس از ۶روز محاصره اردوگاه شــعفاط واقع 
در قدس رخ داده و قرار اســت تا شکســته 
شدن این محاصره ادامه پیدا کند. به گزارش 
میدل ایســت مانیتور، نیروهای ارتش رژیم 
صهیونیستی از روز شــنبه اردوگاه شعفاط 
که محل زندگی بیش از 150هزار فلسطینی 
است را محاصره کرده و ارتباط آن با بیرون را 
قطع کرده اند. هدف آنها یافتن عدی التمیمی، 
جوان 22ساله فلسطینی است که روز شنبه 
در ورودی یک پست ایست و بازرسی به سوی 
نیروهای رژیم صهیونیستی تیراندازی کرد و 
متواری شــد. بر اثر این تیراندازی یک سرباز 
اسرائیلی کشــته و 2 نفر دیگر زخمی شدند. 
یکی از این دو نفر نیز دیروز در بیمارســتان 
جان داد. ارتش اســرائیل طی روزهای اخیر 

با هدف دســتگیری التمیمی، بــه خانه  او و 
بســتگانش حمله کرده اند. به گزارش العربی 
الجدید، اردوگاه شعفاط شاهد حمالت متعدد 

شبانه بوده است.
از ســوی دیگر عملیات گروه هــای مقاومت 
فلسطین علیه نیروهای اسرائیلی ادامه دارد 
و طی 48ساعت اخیر یک ســرباز اسرائیلی 
در عملیات تیراندازی در شــهر نابلس کشته 
شده است. طی ماه های اخیر، دامنه حمالت 
و عملیات های ترور ارتش رژیم صهیونیستی 
علیه فرماندهان نیروهای مقاومت فلسطین 
در کرانه باختری و به خصوص شــهر نابلس 
افزایش پیدا کرده و همین به واکنش مسلحانه 
این گروه ها منجر شده اســت. برخی منابع 
فلســطینی همچنین گــزارش داده اند که 
اخیــرا در واکنش به ادامه فشــارهای ارتش 
رژیم صهیونیســتی، هســته هایي متشکل 
از جوانان فلســطینی در اردوگاه ها تشکیل 
شده اند که راه رهایی از این وضعیت را مبارزه 
مسلحانه می دانند. این هسته ها اغلب مستقل 
از گروه های شناخته شــده فلسطینی عمل 

می کنند. 

 ادامه محاصره »شعفاط«؛ 
اعتصاب سراسری در کرانه باختری 

رویداد

گزارش

زیاد
متوسط

کم

زیاد
متوسط

کم

نامزدهای اصلی ریاست جمهوری عراق
عبداللطیف جمال رشید؛ اتحادیه میهنی کردستان

 وزیر منابــع آب عراق در دولــت نوری المالکی که اکنون 74ســاله اســت. او گزینه 
محتمل ریاست جمهوری بعدی عراق است. وی قباًل ســخنگوی حزب اتحادیه میهنی 
 کردســتان در لندن بود و فارغ التحصیل مهندســی عمران از دانشگاه منچستر است. 
رشید، باجناق جالل طالبانی، رئیس جمهور پیشین عراق و رهبر حزب اتحادیه میهنی به 

شمار می رود.

ریبر احمد خالد بارزانی؛ حزب دمکرات کردستان
سیاستمدار کرد عراقی و 54ساله است. او از سال2019 تا کنون به عنوان وزیر داخلی اقلیم 
کردستان عراق مشغول به کار اســت. ریبر، عضو حزب دمکرات کردستان است و چهره ای 
نظامی به شمار می رود که پیش تر ریاست اداره هماهنگی مشــترک شورای امنیت اقلیم 

کردستان را نیز برعهده داشته است.

مکث

اثر مستقیم

اثر  غیرمستقیم

A
FP

س: 
عک
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گرینویچ

قهرمان پشت موی آمريکا

 

بلند کردن پشت مو، جریان رایجی در دنيای فشن و مد 
نيست و حاال عمال نشانه ای منسوخ از دهه80 ميالدی 
یا همان 60و70شمسی خودمان است. اما این مدل 
مو، همچنان هوادارانی در دنيا دارد و در آمریکا، چنان 
مهم است که یک مسابقه قهرمانی ساالنه هم دارد و 
همين حاال، با شور و حرارت زیادی در حال برگزاری 
است. این مسابقه در سطح ملی برگزار می شود و برنده 
نهایی، هفته آینده مشخص می شود. 25 نفر به مرحله 
پایانی بخش اصلی این مسابقه رسيده اند که در ميان 
همه اینها، آرای یک جوان 34ســاله با فاصله زیادی 
بيشتر اســت و بســياری از همين حاال او را قهرمان 
امسال می دانند. برنده، نه تنها لقب سلطان پشت موی 
آمریکا می گيرد، که جایزه 2500دالری آن را هم به 
جيب می زند. اسکات سالوادور که اهل نيویورک است، 
4سال ونيم است که پشت موی خود را بلند کرده است. 

برنده سال گذشته، 17هزار رأی کسب کرده بود.

جـشـن پـتـو 

مالیات بر بادگلوی گاوها
 

گازهای گلخانه ای، به شــدت به محيط زیســت آسيب 
می زنند و بسياری از کشورها، دست به هر کاری می زنند 
تا جلوی انتشار آنها را بگيرند. بخشی از این گازها، از جایی 
که اصال فکرش را نمی کنيم خارج می شود و حاال نيوزیلند 
به مقابله با همين گازها برخاسته است؛ دولت این کشور، 
بر آروغ و گازهای معده گاوها و گوسفندان ماليات وضع 
کرده اســت. هدف این طرح که همين هفته ارائه شده، 
نجات کره زمين خوانده شــده است. براساس این طرح، 
که نخستين مورد در دنياســت، مزرعه داران باید برای 
نگهداری حيواناتی مثل گاو و گوسفند، مشخصا به خاطر 
گازهای معده آنها ، ماليات بدهند. آنها البته مجاز هستند 
که محصول خود را گران تر بفروشند. اتحادیه مزرعه داران 
به شدت از این طرح انتقاد کرده و گفته که باعث خواهد 
شد تا دامداران، شغلشان را رها کنند. نيوزیلند 5ميليون 
نفر جمعيت دارد اما 10ميليون گاو و 25ميليون گوسفند 
در این کشور نگهداري می شود. متان موجود در بادگلوی 
گاوها و همينطور اوره در ادرار حيوانات مزرعه ای، باعث 

دامن زدن به پدیده گرمایش جهانی می شوند.

حیوان خانگی موذی
 

 نگهداری حيوانات درخانه، تقریبا اصول نانوشته ای دارد و در 
سراسر دنيا، حيوانات مشخصی در خانه نگهداری می شوند. اما 
رفتارهای مهربانانه یک خانم مسن در انگليس با موش هایی که 
آنها را حيوانات خانگی خودش می داند، ســر و صدا به پا کرده 
و این خانم 73 ســاله را به دادگاه کشانده است. خانم ماگارت 
مانزونی، معتقد اســت که حيوانات را، حتی اگر موذی باشند 
نباید کشت و در مقابل شکایت همسایه ها که موش زندگی شان 
را برداشــته ادعا کرده بود این موش ها، حيوانات خانگی اش 
هستند. با این حال قاضی دادگاه منطقه اسکس در انگليس، با او 
هم نظر نيست و گفته است که ضمن احترام گذاشتن به عقاید 
این زن، حيوانات باید از بين بروند. این دادگاه این زن را بعد از 
چند هشدار 1500پوند جریمه کرده و دستور داده است که این 
حيوانات موذی، توسط تيم های مقابله با حيوانات معدوم شوند. 
مقامات بهداشتی منطقه بارها به این خانم هشدار داده بودند اما 
او به موش ها غذا می داد و از آنها در خانه اش نگهداری می کرد و 

همين باعث رشد جمعيت آنها شده بود. 

برداشت انگور و تولید کشمش در منطقه دره جوزان شهرستان مالير   عکس: پوريا پاکیزه اول آخر

  طرح نجات خیابان 

اهداف بزرگ، نيازمند حامی هستند؛ مانند تشویق مردم به 
استفاده از دوچرخه، کاهش استفاده از خودروها و تنفس 
هوای پاک. در همين راســتا، دهم اکتبر، یکی از غول های 
اقتصادی بزرگ جهان یعنی » بلومبرگ« قول مســاعدی 
برای پرداخت تا یک ميليــون دالر کمک هزینه مالی برای 
ترویج دوچرخه ســواری اختصاص داده است. ماجرای این 

دست و دلبازی بلومبرگ از چه قرار است؟
مایکل بلومبرگ، صاحــب بنياد خيریــه بلومبرگ اعالم 
کرده که طی طرحی قرار اســت 10شهر در سراسر جهان 
ازکمک هزینه یک ميليون دالری برای پرداخت هزینه های 
مسيرهای دوچرخه سواری اســتفاده کنند. این ميلياردر 
80ساله که طی سال های 2002تا 2014، شهردار نيویورک 
بوده است و در حوزه حمل ونقل نيز طی سال های 2007تا 
2013ميالدی فعاليت داشــته، اکنون به توســعه مسير 
دوچرخه ســواری برای حفظ ســالمت عمومی عالقه مند 
شده اســت. او دراین باره می گوید: »ســرمایه گذاری در 
مسيرهای دوچرخه سواری و تبدیل آنها به مسيرهای ایمن 
و قابل دسترس، درواقع هزینه کردن و سرمایه گذاری برای 
سالمت و توســعه اقتصادی کره زمين برای اکنون و آینده 
است.« او اضافه می کند: »شهرها به زیرساخت های سالمت 
نياز دارند و نباید فقط به پروژه های بزرگی برای عبور و مرور 
خودروها تبدیل شــوند.« بلومبرگ نام برنامه خود را طرح 
نجات خيابان ها و جلوگيری از انتشــار گازهای گلخانه ای 

اعالم کرده است.
 )BICI( ابتکار بلومبرگ برای زیرساخت دوچرخه سواری
با هــدف کمک به شــهرها در ایمن ســازی مســيرهای 
دوچرخه ســواری شــهری و تحرک بخشــيدن به مردم و 
خيابان ها طراحی شده است. این طرح با کمک ابتکار جهانی 
طراحی شــهرها )GDCI( به اجرا درخواهد آمد. به گفته 
مؤسسه خيریه بلومبرگ، عالوه بر پرداخت یک ميليون دالر 
برای توسعه مسيرهای دوچرخه سواری، تسهيالتی مانند 
طراحی تاسيسات دوچرخه سواری، مشارکت ساکنان در 
طرح ها و جمع آوری داده ها و نتایج ناشی از اجرای این طرح 

نيز در برنامه خود دارد.
برنامه های کاربردی این طرح برای شــهرهایی با جمعيت 
باالی 100هــزار نفر آزاد اســت. ثبت نــام در وبينارها از 
10نوامبــر 2022ميالدی )نيمه آبــان 1401( تا 3فوریه 
2023ميالدی )بهمن 1401( امکان پذیر است. هم اکنون 
که بسياری از شــهرها درحال احيای مراکز مرکزی خود 
هســتند، اجرای چنين طرح هایی می تواند عالوه بر حفظ 
ســالمت عمومی، به گسترش شــبکه حمل ونقل عمومی 

سالم نيز کمک کند.
اســکای دونکــن، مدیــر اجرایــی GDCI می گویــد: 
»مشتاقانه منتظر همکاری با بلومبرگ برای احيای شبکه 
دوچرخه سواری در شــهرهای منتخب هستيم. این نکته 
را فرامــوش نکنيم کــه وقتی صحبت از زیرســاخت های 
دوچرخه ســواری به ميان می آید، هر شــهر ویژگی های 

منحصر به فرد خود را دارد و باید به آن توجه شود.«
مناقصه بــزرگ و گرانقيمــت، در بهار ســال آینده یعنی 
2023ميالدی انجام شــده و پس از آن 10شــهر منتخب 
زیرنظر خيریه بلومبرگ و GDCI شبکه دوچرخه سواری 

خود را بازسازی مي کنند و گسترش خواهند داد.

با وجــود بی عيــب و نقص بــودن ســازه ها و 
ســاختارهای شهرســازی و معماری بعضی از 
شهرها اما از لطافت و زیبایی بصری بی بهره اند. 
بيشتر آنچه می بينيد، نمادی از پيشرفت است تا 
توجه به نوازش چشم عابران و مسافران. دوبی و 
متروی دوبی، یکی از همين مکان هاست. به نظر 
می رسد مســئولين نيز به این نکته رسيده اند؛ 
چون قرار اســت تغييراتی در متروی شهر دوبی 

ایجاد شود. در این شهر چه خبر است؟ ببينيم.
 متروی عجيب و غریب دوبی تصویری از شــهر 
آدم آهنی هــا را به ذهن متبادر می کند. شــاید 
به همين دليل، وقتی ســوار مترو می شــوید، 
گرچه به ســازه ها خيره می مانيد، اما از نوازش 
چشم ها خبری نيست. این قاعده در ایستگاه های 
متروی این شهر هم حاکم اســت. اما قرار است 
مسافران- شهروندان در خطوط و ایستگاه های 
متروی دوبی، شاهد اتفاقات هنری باشند. در این 
رویداد، قرار است ایستگاه های مترو به مکان های 

فرهنگی- هنری تبدیل شوند.
طرح »هنر در مترو« توسط محمد بن راشد آل 
مکتوم، معاون رئيس جمهور و نخست وزیر امارات 
طراحی شده است. در این طرح، تمام محورهای 
حمل ونقل مترویی به مراکز نوآوری هنر تبدیل 
می شــوند  و قرار اســت این طرح تا تبدیل همه 
ایســتگاه ها به موزه های هنری، همچنان ادامه 

داشته باشد.
فاز نخست طرح، تبدیل 4 ایستگاه اصلی مترو به 
موزه است. هر موزه، موضوع خاصی را به نمایش 
می گذارد. فضای داخلی و خارجی ساختمان ها 
طوری طراحی شده اند که موضوع منحصر به فرد 
موزه را در مقابل دیــدگان مخاطب قرار دهد. به 
این ترتيب عالوه بر ایجاد فضایی خاص، موضوع 

هر موزه نيز مشخص می شود.

یکی از بخش هــای اصلی این طــرح، معرفی و 
نمایش هنر اسالمی اســت. موزه هنر اسالمی 
و خوشنویســی عربی با همين هــدف در مترو 
طراحی شــده اســت. در این موزه نسخه های 
خطی، ســراميک، جواهــرات و... همگی الهام 
 گرفته از هنر اسالمی از 1400سال پيش تاکنون 
اســت. در کنار این موزه قدیمی، ســاختمان 
مهم ترین اختراعات و پيشرفت های تکنولوژی 

امارات متحده عربی وجود دارد.
در ایستگاه سوم از چهارمين ایستگاه منتخب، 
نقاشی ها و طرح ها و تصاویر گرافيکی وجود دارند. 
نکته جالب درباره این ایستگاه- موزه این است 
که امکان به نمایش درآمدن آثار بازدیدکنندگان 
روی دیوار این گالری وجود دارد. به این ترتيب 
فرصتی برای شناســایی هنرمندان گمنام نيز 
وجود داشته و هر شهروند، فضا و فرصت خاصی 
برای نمایش هنر خودش دارد. شــبکه متروی 
دوبی، شامل 47ایستگاه در دو خط اصلی است. 
ایستگاه های متروی امارات متحده عربی، ساالنه 
پذیرای 130ميليون گردشگر هستند. همچنين 
ســاکنان این شــهر بيش از هر چيز از خطوط 
متروی شهری استفاده می کنند، بنابراین مهم 
است که در دید شهروندان و ایستگاه ها، خطوط 
مترو تا چه حد زیبا و چشم نواز باشند. طراحان 
این طرح با یک شعار مهم کار را دنبال می کنند 
و آن، »هنر در نگاه همه، هنر همراه همه« است.

جهان نما

شما هم ديوار خودتان را داريد!
ایستگاه های متروی دوبی به موزه تبدیل می شوند 

تقويم/ سالمرگعدد خبر

دور دنیاعدد خبر

 شاعر ریاضی دان 

در شهر کويری نايین، خاندانی قديمی هست با نام 
مصاحب. قديمی ترين عضو اين خانواده، شاعری 
اســت با نام مالمصاحب که در زمان شاه عباس 
صفوی زندگی می کرد و اين شــعر را ســروده: 
»بهشت آنجاســت که آزاری نباشد/ کسی را با 
کسی کاری نباشد«. اين خانواده چهره های ادبی 
زيادی داشته، اما کســی که نام اين خانواده را به 

شهرت رساند، يک چهره علمی بود.
غالمحسین مصاحب، از همان کودکی نابغه بود. هر 
سال تحصیلی، 2کالس را می خواند و در 16سالگی 
)1305( ديپلم گرفت. 20ســاله بود که نخستین 
مجله رياضی تخصصی را در ايران به راه انداخت. 
بعد هم روزنامه ای تاســیس کرد با نام »برق« که 
به خاطر مقاالت تندش، چندين بار توقیف شد. )از 
جمله بی پروايی های مصاحب در روزنامه نگاری 
انتشار شماره فوق العاده »برق« درباره »سرنوشت 
اموال رضاخان« در مرداد1323بود(. با تعطیلی 
برق، مصاحب به انگلیس رفت و آنجا در کمبريج 
درس رياضی خواند. ســال1327درجه دکتری 
رياضی گرفت و علی رغم داشتن دعوت از سوی 
انجمن سلطنتی علوم انگلستان، به ايران برگشت.  
دکتر مصاحب در سال1340در دانشسرای عالی 
تدريس کرد و سال1345مؤسســه رياضیات را 
به دلیل کمبود استاد رياضی در کشور، تأسیس 

کرد.
دکتر مصاحب عالوه بر رياضی در بسیاری از علوم 
ديگر اســتاد بود تا حدی که آيت اهلل بروجردی 
به او درجه اجتهاد داده بود. او کارهای نو زيادی 
کرده است. »رياضی جديد« را او وارد ايران کرد. 
شخصیت علمی خیام را او شناســاند. جريان 
تدوين معادل های مناســب بــرای لغات علمی 
بیگانه را او به راه انداخت. استفاده از دايره توخالی 
به عنوان عدد صفر و نیز حــروف کج )ايتالیک( 
را او باب کرد. اما مهم تريــن کار دکتر مصاحب 
مديريت »دائره المعارف فارسی« بود که نخستین 
دائره المعارف فارســی در عصر جديد به حساب 
می آيد و آغازگر سنت تالیف کتب مرجع در ايران 
بوده است. وقتی در سال1358دکتر مصاحب فوت 
کرد، تعدادی شعر هم از او به جا مانده بود: »شد 
مشتبه ز کعبه به میخانه راه ما/ ای خوش تر از هزار 

يقین اشتباه ما«.

حافظ

نه هر که چهره برافروخت دلبری داند
نه هر که آينه سازد ِسکندری داند

تابلوهای شــاهنامه، ایوان مدائن و فتح بابل هنوز آنقدر زنده اند که 
نشان عشق را می شود از خطوط و رنگ هایشان خواند؛ نشان عشقی 
که استاد حسين بهزاد 74سال به دوش کشيد. ژان کوکتو -نویسنده 
 و هنرمند معروف فرانســوی- دربــاره او می گوید: »اگر هميشــه

 مشرق زمين با قصه های هزار و یک شب و کاخ های طالیی برای ما 
داستان ها می گفت، این بار مردی با موهای سفيد، چشمان با نفوذ و 
خط ها و رنگ هایش، اشکال افسون کننده ای را در مقابل چشمان ما 
گسترده است. بی شک در مينياتور قرن ما، یک استاد از جهت قدرت 

طرح و زنگ آميزی وجود دارد که او حسين بهزاد است.«
حســين بهزاد از 7ســالگی در دکان مالعلی قلمدان ساز شاگردی 
می کرد. همان سال ها بود که پدرش و اســتادش هر دو از وبا مردند. 
حسين هم رفت پيش شاگرد بزرگ مالعلی و 12سال با او کار کرد. 
18ساله بود که مستقل شــد. کارگاه کوچکی در ســبزه ميدان باز 
 کرد و شــروع کرد به کپيه کردن مينياتورهای مکتب صفوی، آثار 
کمال الدین و رضا عباســی. کپيه ها با اصل مــو نمی زدند اما راضی 
نبود به این کار. بار و بنه اش را بســت و رفت فرانسه تا هنر جدید یاد 
بگيرد. صبح ها کار می کرد تا خرجــش را درآورد و بعدازظهرها در 
موزه لوور به مطالعه آثار نقاشان بزرگ می پرداخت تا 13ماه. خودش 
می گفت می خواهد سبکی نو و ایرانی خلق کند که با هنر روز بخواند. 
پيش چشمش روشــن بود که هنر مينياتور تقليدی رایج در ایران، 
عمرش زیاد به دنيا نيست.موفق هم شد. عمق و زبان گویای آثارش 
-به خصوص آنجا که از اشــعار خيام و حافظ و موالنا الهام می گيرد- 
نشان تالشی است که به نتيجه رسيده است. کشورهای مختلف مثل 
فرانسه، چک، لهســتان، آلمان، هند، ژاپن و آمریکا استاد را دعوت 
کردند و او نمایشگاه هایی از آثارش ترتيب داد. دریافت دیپلم المپيک، 
نشان درجه اول بين المللی موناپولی، جایزه اول تهيه کارت پستال، 
نشان بوعلی در جشن هزاره بوعلی و نشان درجه اول هنر و دکتری 
افتخاری از دستاوردهای اوست. بهزاد در 21 مهر 1347 درگذشت. 
سازمان ميراث فرهنگی سال 1371 تصميم گرفت تا موزه ای دائمی 
از آثار بهزاد به وجود آورد. به همين جهــت یکی از کاخ های واقع در 
مجموعه سعدآباد به نام کاخ کرباســی را به این امر اختصاص داد و 
سپس در توافقی با پسرش پرویز بهزاد، 289 عدد از آثار حسين بهزاد 

را به این ساختمان منتقل کرد.

چهره

استادرنگها

بی تعــارف و تکلف ، 
مثــل همیــن متن 
کوتاهی که می بینید. مــا منتظريم تا 
نوشــته هايتان درباره مسائل روزمره، 
مشــکالت و دغدغه هايتان را برای ما 
ارسال کنید. اگر اهل طنز و کاريکاتور 
و طراحی هم هســتید جايتان اينجا 
محفوظ است. متن يا طرح تان که آماده 
شد يک تماس  با شــماره 23023636 
بگیريد تا برای رســاندنش بــه ما ، 

راهنمايی تان کنیم. 

فراخوان

نگاه

انگليسی ها، از ترس زمستان سرد و کمبود انرژی ، به خرید پتو رو آورده اند 

چشم انداز یک زمســتان سخت 
همراه بــا هزینه های باال در بخش 
انرژی، بســياری از مــردم را در 
انگليس نگران کرده و آنها در انتهای 
 تابستان، بيشــتر از هر چيز برای خرید پتو و دیگر  

اقالم گرمایشی خانگی اقدام کرده اند.
هجوم مردم به خرده فروشی ها برای تجهيز خود در 
زمستان پيش رو، باعث شده که فروش کلی آنها در 
ماه سپتامبر امسال نسبت به سال گذشته، 2درصد 
بيشتر شود. برخالف رویه معمول در انتهای تابستان 
هر سال، امسال محصوالت پرفروش نه تلویزیون و 
کامپيوتر و مبلمان، که پتو و اقالم خانگی کم مصرف 

مثل ایر فرایر )هواپز( بوده است.
یکی از کارشناسان بازار در انگليس به سی ان بی سی 
گفته است که اعتماد مصرف کنندگان برای ماه های 
آینده همچنان رو به افول است و به همين خاطر، با 
احتياط بيشــتری خرید کرده اند. هلن دیکينسون 
گفتــه اســت: »زمســتان ســختی پيــش روی 

خرده فروشان و مصرف کنندگان قرار دارد.«
همزمان با جدی تر شدن بحران انرژی در اروپا، دولت 
انگليس در ابتدای سپتامبر از اعمال سقف مصرف 
در قبض گاز مشتریان )برای بهره مندی از یارانه( و 

از اختصاص یارانه به خانوارهای انگليسی خبر داد.
با این حال ميانگين مبلغ قبــض گاز در انگليس، 
همچنان با شــيب زیادی در حال افزایش اســت 
و  از ميانگين ســاالنه 1400پونــد در ميانه پایيز 

2021ميالدی، به بيــش از 2500پوند رســيده 
اســت. پيش بينی می شــود این مبلغ، در 2 سال 
آینده در همين حدود باقــی بماند. همين موضوع 
باعث افزایــش هزینه های خانوارهای انگليســی 
می شود. تازه این همه ماجرا نيست و شرکت اصلی 
توزیع کننده گاز در انگليس، هشــدار داده که اگر 
عرضه گاز همگام با تقاضاها نباشد، ممکن است در 
اوج زمستان که مصرف زیاد اســت، جریان گاز در 
این کشور به صورت روزانه 3ساعت قطع شود. این 
شرایط کابوس وار، باعث شده است تا مردم به شدت 
نگران زندگی خود در زمستان پيش رو شوند. مدل 
خرید مردم در انتهای تابستان در خرده فروشی های 
سراسری در انگليس، بازتابی از همين نگرانی هاست. 
جنگ اوکراین و اختالف عميق اروپا و روســيه  که 
تامين کننده اصلی گاز قاره اروپاست، باعث شده تا 
بحران انرژی اروپا را به چالش بکشد. عالوه بر بحران 
انرژی، شرایط بد اقتصادی هم قدرت خرید مردم را 

در انگليس کاهش داده است.
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خدا او را به ما بخشید

رؤیای دور باسوادی

دشواری های زندگی در روستا

21سال پیش وقتی افشین به دنیا آمد، پدر و مادرش برای سومین بار بچه دارشدن 
را تجربه می کردند اما 2فرزند قبلی خود را از دست داده بودند. آنها باور نمی کردند 
که فرزند سومشان با 700گرم وزن موقع تولد، زنده بماند. اما پسرشان که همه 
او را به نام محمد می شناســند و صدا می زنند، ماند به چراغ خانه پدر و مادرش 
تبدیل شد. اسماعیل قادرزاده می گوید:»امیدی نداشتیم که محمد زنده بماند، 
اما خواست خدا بود که او را به ما ببخشــد. وقتی فهمیدیم او مثل بچه های دیگر 
رشد طبیعی ندارد به پزشکان مختلفی مراجعه کردیم. آنها به ما گفتند وضعیت 
محمد خاص است و ما دیگر نباید فرزنددار شویم چون این مشکل ژنتیک است. 
محمد شد تنها فرزند خانواده ما.« وضعیت خاص محمد باعث شده زندگی آنها 
سختی های عجیب و غریبی داشته باشد، از رفتن به شهرهای مختلف و مراجعه 
به پزشکان متعدد تا گشتن دنبال دارو و واکسنی که به سختی پیدا شده تا محمد 
بتواند روی پای خودش راه برود. با این حال باور عمیق خانواده اش به لطف خدا 
باعث شده آنها هرگز زبان به گالیه و اعتراض باز نکنند. پدر محمد می گوید:»ما 
همیشه فقط برای محمد دعای خیر کرده ایم و از خدا خواسته ایم همین یک فرزند 
را برایمان حفظ کند. از خدا نپرسیده ایم چرا بچه ما متفاوت است و هرگز ناراحت 
نبوده ایم. برای ما محمد فرقی با بچه های دیگر ندارد.« محمد از پس کارهای ساده 
خودش برمی آید اما زندگی در روستا ســختی های خاص خودش را دارد، ضمن 
اینکه به دلیل شرایط جســمی خاص محمد، تنها ماندن به مدت طوالنی برایش 

ممکن نیست.

سال هاست محمد در هر دیداری با مسئوالن مختلف گفته که 
آرزویش درس خواندن است. پدرش از همان کودکی فرزندش، 
کفش آهنی پوشیده و به هر کجا که می توانسته مراجعه کرده تا 
امکان تحصیل را برای فرزندش فراهم کند. او می گوید: »محمد 
را به مدرسه می بردم و راضی بودم هرقدر هزینه دارد به سختی 
بپردازم تا برایش دفتر و کتاب بخرم تــا او درس بخواند. اما در 
مدرسه راضی نمی شدند او را نگه دارند، انگار می ترسیدند اتفاقی 
برایش بیفتد. دوباره محمد را با گریــه به خانه برمی گرداندم. 
پسرم می خواست باســواد شــود و بارها گفته که کاش او هم 
می توانست مثل بقیه جوان ها، کتاب بخواند و مهندس و معلم 
شود. آرزوی او هنوز برآورده نشده و فقط یک سرباز معلم حاضر 
شــد چند باری در خانه به او خواندن و نوشتن یاد بدهد. حاال 
محمد عددها را یاد گرفته و می تواند اسم خودش و مرا به فارسی 
و انگلیسی بنویسد.« در سفر محمد و خانواده اش به تهران به آنها 
قول داده اند که اقدامات الزم برای حضور معلمی در خانه شان 
انجام شود و حاال چشم محمد به در است تا باالخره به رؤیای دور 
باسواد شدن نزدیک شود. او می گوید:»من هم مثل هر جوان 
دیگری دوست دارم برای خودم زندگی بسازم، خانه و حقوق 
داشته باشم و بتوانم گوشه ای از زحمت هایی را که پدر و مادرم 
در همه این سال ها برایم کشیده اند جبران کنم. شاید اگر مردم 
بیشتری مرا بشناسند و نام ام در گینس ثبت شود این اتفاق هم 
ممکن شــود.« دفتر و کتاب های محمد که پدرش به سختی 
تهیه کرده تا فرزندش از بقیه بچه ها عقب نماند، سال هاســت 
دست نخورده و بدون اســتفاده مانده تا باالخره آن روز خوب 

برسد و این مرد کوچک به آرزوی بزرگش برسد.

روی نقشــه روســتای خورخوره از توابع بــوکان، در 
جنوبی ترین قســمت آذربایجان غربی پیدا می شــود؛ 
جایی که در آن از امکانات مناسب خبری نیست، جاده 
خاکی روستا به شــهر مدت زیادی نیست که آسفالت 
شده و امکانات بهداشت، درمان و آموزش هم تعریفی 
ندارد. اســماعیل قادرزاده می گوید: »خانه کوچک ما 
در روستاست. وقتی محمد بچه بود، هربار برای بردن او 
پیش دکتر مشکل داشتیم. در سرمای زمستان باید از 
جاده برفی می گذشتیم. امکاناتی در روستا وجود ندارد 
و حتی به اینترنت دسترســی نداریم. سال ها محمد از 
من خواهش می کرد به شهر برویم. اجاره یک خانه در 
شهر پول زیادی می خواهد و ما مدتی است توانسته ایم 
به کمک یکی از دوستان محمد که در فضای مجازی با 
او آشنا شده، خانه ای در یک روستای دیگر، نزدیک تر به 
شهر پیدا کنیم.« پدر محمد حاال 52ساله است، کارگری 
می کند، یک روز در باغ های ســیب و انگور و روز دیگر 
هرجا که کار باشد. کار به ســختی پیدا می شود و او که 
برای سرایداری و خدمتکاری به همه اداره های شهرهای 
اطراف سر زده، ناامید و خسته برگشته و این روزها نگران 
آینده است؛ »محمد تحت پوشــش بهزیستی است و 
کمک هزینه اندکی می گیرد. نگرانم که اگر روزی من و 
مادرش نباشیم چه اتفاقی برای او می افتد و قرار است 
چطور زندگی کند. امیدم به این است که مسئوالن به 
قول هایشان عمل کنند، نام محمد در گینس ثبت شود 

و اوضاع زندگی او بهتر شود.«

55کیلومتر دورتر از شــهر بوکان، 
جایی در جنوبی ترین نقطه اســتان 
آذربایجان غربی، روســتایی اســت 
که ســاکنانش می دانند کوچک ترین 
مرد ایران همســایه آنهاست. افشین 
قــادرزاده که همه او را بــا نام محمد 
می شناسند، 21ساله اســت. 64/7سانتی متر قد دارد و کمتر 
از 7کیلو وزن. محمد و خانواده اش مدتی قبل مهمان تلویزیون 
بودند و حاال خیلی ها با این مرد کوچک آشنا شده اند؛ مردی که 
آرزو دارد روزی بتواند باسواد شود، کتاب بخواند و رنج سالیان 
پدر و مادرش را جبران کند. برای محمد، روشــنی روزهای 
آینده پشت سایه های تاریکی پنهان شده که او امیدوار است 
با درس خواندن بتواند آنها را کنار بزند. پای حرف های محمد 
و پدرش اسماعیل قادرزاده نشســته ایم که ماجرای رنج ها و 

رؤیاهایشان، حکایت دور و درازی است.

نیلوفر  ذوالفقاری

محمد معروف می شود
محمد کم حرف اســت، بیشتر کردی 
حــرف زده و بــه همین دلیــل خیلی 
خوب نمی تواند فارســی صحبت کند 
و هر سؤالی از او بپرســی، اول به پدر و 
مــادرش نــگاه می کند و بعــد با چند 
جمله کوتاه جــواب می دهد. این روزها 
خوشحال اســت که آدم های بیشتری 
او را می شناسند و امیدوار است با ثبت 
اســمش در فهرســت گینس، شرایط 
زندگی برای خود و خانواده اش بهتر شود. 
یک شبانه روز محمد چطور می گذرد؟ او 
در پاسخ به این سؤال می گوید:»با فیلم 
و سریال سرگرم می شوم. نمی توانم در 
خانه تنها باشــم و همیشــه باید پدر یا 
مادرم کنارم باشند تا در کارهای روزمره 
کمکم کنند. در 2سال گذشته که کرونا 
آمد، خیلی کم از خانه بیرون رفتم.« با 
اینکه اهالی روستا با او بسیار مهربانند، 
اما محمد دوستان زیادی ندارد؛ »دوست 
دارم با جوانان هم ســن و ســال خودم 
معاشرت کنم و حرف بزنم، نه با بچه های 
کوچک. چند دوســت خــوب دارم که 
آنها هم مشــغول کار هســتند و ماهی 
یکی دو بار به من ســر می زنند.« پیش 
از محمد، آنطور کــه در کتاب گینس 
ثبت شده رکورد کوچک ترین مرد دنیا 
به یکی از اهالی نپال تعلق داشت که با 
54/6سانتی متر قد و 12کیلو وزن، سال 
2012میالدی این عنوان را به نام خود 
ثبت کرده بود. اما حــاال او از دنیا رفته 
و محمد منتظر اســت نامش به عنوان 
کوچک ترین مرد دنیا به ثبت برســد. 
محمد از اینکه دیگران او را بشناســند 
و معروف شود خوشــحال می شود و در 
سفر اخیرش به تهران، از اینکه مردم از او 
درخواست می کردند با او عکس یادگاری 

بگیرند، احساس خوبی داشته است.

دل نگرانی های پدرانه
کردهــا مثل همــه مردم ایــران به 
مهمان نوازی معروفند، پدر محمد هم 
با همه سختی هایی که زندگی روستایی 
و کارگری دارد، همیشه با روی گشوده 
منتظر مهمان اســت، آرزو دارد محمد 
دوستان بیشتری پیدا کند و صدایش 
به گوش دیگران برســد. او می گوید: 
»آن طور که عــدد و رقم ها می گویند 
هم اکنون محمد کوچک ترین مرد ایران 
و جهان است. قبل از او یک مرد هندی 
رکورددار بود که از دنیا رفته اســت. از 

این نظر پسرم تک اســت، مسئوالن 
قول داده اند اقدامات الزم را برای ثبت 
اسمش در فهرست گینس انجام دهند. 
محمد فارســی را خوب بلد نیست و به 
همین دلیل نمی تواند خودش این کار 
را پیگیری کند.« اســماعیل قادرزاده 
ســال هایی را مرور می کنــد که برای 
درمان محمد، همراه همسرش روستاها 
و شهرها را سفر می کردند و سختی راه 
را به جان می خریدند تا فرزندشــان را 
حفظ کننــد. او می گوید:»من عمرم را 

برای بزرگ کردن محمد گذاشتم، همه 
این سال ها نتوانستم هیچ کسب وکاری 
را مستمر دنبال کنم چون دنبال کارهای 
محمد بوده ام. از خودم می پرسم تا چند 
ســال دیگر می توانی کارگری کنی و 
نیازهای فرزندت را در حد توان برآورده 
کنی؟ من و همسرم دار و ندارمان را به 
پای فرزندمان ریخته ایم و تا جایی که 
توانسته ایم از دیگران کمک گرفته ایم. 
نگرانی برای آینده فرزندم، بزرگ ترین 

نگرانی من است.«

یادداشت

بزرگ ترین آرزوهای کوچک ترین مرد جهان

اراده ای شاید 
به محکمی فوالد

همیشه سعی کرده ام 
از زبان مردم صحبت کنم

روس ها طالی المپیک را 
از من ربودند

 قدرت اراده چیست و 
چطور تقویت می شود؟

 گفت وگو با هرمز شجاعی مهر
مجری باسابقه تلویزیون

خاطره بازی با ابراهیم جوادی؛ پرافتخارترین سبک وزن 
تاریخ کشتی ایران 
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قهرمانانی از خود مردم و 

برای خود مردم
ســال ها پیش بود، یعنی 
به طور دقیق تــر در میانه 
دهه80 شمســی، که توی 
تحریریه نشســته بودیم. 
کســی زنگ زد و گفت که 
ســوژه خوبی دارد. ما هم 
با بی میلــی گفتیم که بله، 
بفرمایید و شــماره را گرفتیم. همان شماره گرفتن 
و تماس برقرار کردن، موجب شکل گرفتن یکی از 
بهترین ویژه نامه های ما شد. یکی از کوتاه قامت ترین 
مردان ایران را پای برج میالد، روی جلد بردیم و این 
فرد که حسین پرکاس نام داشت، به شدت معروف 
شد. بعدها ســر از برنامه معروف ماه عسل در آورد و 
شهرت بیشتری دســت و پا کرد و... . همان موقع 
بود که یادداشتی نوشتم با این عنوان که »حسین 
پرکاس یا گلــزار؟«. همه ماجرای این یادداشــت 
مقایسه جذابیت و فراگیری سوژه ای چون پرکاس با 
یک سلبریتی به نام گلزار بود؛ با این نکته که در مورد 
چهره ای چون گلزار تبلیغات زیادی صورت می گیرد 
و در مورد اولــی هرگز. این چیزی کــه درباره اش 
صحبت می کنیم، همان موردی است که تحت عنوان 
قهرمانان مردمی سال هاست مطرح شده و موضوع 
گزارش ها و مصاحبه ها و برنامه های تلویزیونی زیادی 
قرار گرفته اســت. جالب اینکه معموالً این دست 
برنامه ها، مخاطبان زیادی را هم به ســمت و سوی 
خودشان جذب می کنند؛ چرا که همه  چیز طبیعی 
است و همه  چیز به صورت ارگانیک اتفاق می افتد و 
غالباً این افراد مثل سلبریتی ها و چهره های شاخص، 
اهل ادا و اطوار و نقش بازی کردن نیستند. هر چیزی 
که دارند، طبیعی و متعلق به خودشان است. به همین 
دلیل به شدت روی مردم اثر می گذارند. در کشور ما 
نیز، برنامه عصر جدید، تازه ترین برنامه ای است که با 
این محوریت شکل گرفته و سعی دارد که قهرمانانی از 
این دست را به مردم معرفی کند؛ قهرمانانی که گاهی 
برای نخستین بار است حتی در قاب تلویزیون جای 
می گیرند. در دهه های گذشته نیز برنامه های زیادی 
از این دست شکل گرفت که با موضوع رکوردسازان 
و شگفتی سازان و... مطرح بودند. پرداختن به چنین 
اشــخاص و ســوژه هایی، البته بیش از همه برای 
 رســانه ها کارکرد دارد. حقیقت آن اســت که طی

3، 2دهه اخیر، رسانه ها و خاصه رسانه های مکتوب 
و این اواخــر مجازی و حتی صداوســیما، چنان به 
سلبریتی ها و افراد مشــهور پرداخته اند که آستانه 
خبرسازی این سوژه ها به شدت کم شده است. طوری 
که شما حتی با دیدن مصاحبه های اختصاصی این 
افراد نیز متعجب نمی شوید؛ چون هر رسانه ای ادعا 
می کند که مصاحبه هایی از این دست دارد و سعی 
می کند کمی هم پیازداغ ماجرا را بیشتر و بیشتر کند 
تا توجه ها را به خودش جلب کند. در واقع اصل اقتصاد 
امروز و کسب وکار رسانه ای، همین به دست آوردن 
توجه اســت؛ چیزی که همه حاضرند برایش حتی 
دست به کارهای عجیب و غریب هم بزنند. چهره ها 
و مشهورها و سلبریتی ها نیز از این جهت است که 
مورد توجه قرار می گیرند. اما در سال های اخیر، چند 
رویکرد یا اصل دیگر به رسانه ها اضافه شده که باعث 
شده تا ماجرا کمی تغییر کند. یکی از آنها داستان 
است که البته منظورمان صرفاً داستان های غیرواقعی 
و ادبی و... نیستند. این داستان ها، مواردی از جنس 
واقعی هســتند و باعث می شــوند تا مردم حسابی 
سرگرم شــوند. داســتان های واقعی و روایت هایی 
از این دســت، به قدری جذابیــت دارند که حتی 
کسب وکارهای کاماًل اقتصادی نیز سعی می کنند 
به سمت و سوی خلق آنها بروند و بازاریابی محتوا از 
این مجراست که شکل گرفته است. خالقیت داشتن 
نیز جزو اصول بعدی اســت که این روزها و سال ها 
به شدت مطرح است. این خالقیت ها باعث می شوند 
تا رســانه ای با کمترین نیروها و امکانات و...، چنان 
آثاری خلق کند که عمالً رسانه های اصلی را به حاشیه 
براند. قهرمانان مردمی نیز جزو اصول بعدی هستند 
که مورد توجه قرار گرفته اند؛ همان قهرمانانی که بین 
من و شما دارند زندگی می کنند و شاید بسیار هم آنها 
را دیده باشیم، اما تا حاال توجه نکرده ایم چه قصه ای 
داشــته اند و چه روایت های نابی می توانند داشته 
باشند. افرادی که جزو شگفتی سازان و شگفتی ها و 
رکورددارها و خاص ها محسوب می شوند نیز به نوعی 
جزو قهرمانان مردمی قرار می گیرند؛ قهرمان هایی 
که از جنس من و شما هستند، ولی رسانه ای نشده اند 
و غالباً برای نخســتین بار است که کشف می شوند. 
قهرمان هایی که داستان هایی به شدت جذاب دارند 
و همین داستان ها، باعث می شود تا مخاطبان زیادی 
پای حرف ها و قصه شان بنشینند. در واقع در اینجا، 
ما از تقاطــع داســتان/قهرمانان مردمی/خالقیت 
است که دست به خلق ســوژه هایی ناب می زنیم. 
در اینجا ما کوچک ترین مرد جهان را داریم؛ فردی 
که در روستایی در جنوب آذربایجان غربی زندگی 
می کند. فردی که تنها با یــک مصاحبه می تواند 
همه توجه هــا را به خودش جلب کنــد، اما هنوز 
هم مشــکالت زیادی را به دوش می کشد. چه بسا 
خیلی ها بیایند و قول هایی بدهند و کاری نکنند که 
همه اینها نشان از جذابیت های بی پایان این افراد و 
آدم ها دارد. از این پس، در روز هفتم تصمیم جدی 
گرفته ایم که به سمت و ســوی چنین سوژه هایی 
نیز حرکت کنیم؛ ســوژه هایی در حوزه رکوردها و 
شگفتی ها و شگفتی سازان و افراد خاص و قهرمانان 
مردمی و... . از خدا که پنهان نیســت از شــما چه 
پنهان، این دســت ســوژه ها هم برای ما بهترند و 
هم برای مخاطبان ما و هم برای این دســت افراد. 
یعنی یک بازی 3سر برد است و نیاز کمتری هم به 
سلبریتی ها و چهره های مطرح تر پیدا می کنیم. در 
این وضعیتی که پیش آمده، بهتر است که با احتیاط 
بیشتری به سمت سلبریتی ها برویم؛ نه منتی بر سر 
آنها باشد و نه منتی بر سر ما. بهترین جایگزین را 
هم همین افراد می دانیم. چرا که نه؟ قهرمانانی از 
دل مردم که می توانند برای خود این مردم جذابیت 

فراوانی داشته باشند.

عیسی محمدی

افشین )محمد(  قادرزاده که به زودی یکی از رکوردهای گینس را به نام خودش ثبت می کند

کوتاه قدترین 
افراد دنیا

آجای کومار
هندوستان

76
سانتی متر

او نــه فقــط به دلیــل 
کوتاه قدی، بلکه به عنوان 
یکی از بازیگران معروف در 
دنیا به شهرت رسیده است. 
کومار در 13سال 50فیلم 
بازی کرده و حســابی در 
سینمای هند معروف است.

ادوارد نینی 
هرناندز

کلمبیا

70
سانتی متر

ایــن مــرد کلمبیایی در 
24ســالگی 70سانتی متر 
قد و فقط 10کیلوگرم وزن 
داشته، اما قبل از آن در سال 
2010وقتی نوجــوان بوده 
نامش در کتاب ثبت رکوردها 

ثبت شده است.

تاپا ماگار
فیلیپین

67
سانتی متر

تاپــا یکی از نخســتین 
افرادی است که به عنوان 
نوجوان  کوتاه قامت ترین 
دنیا معروف شد و توانست 
در سال 2011میالدی، لقب 
کوتاه ترین انســان روی 
زمین را به نــام خود ثبت 
کند و به این ترتیب مشهور 

شود.

جیوتی آمگه
هندوستان

58
سانتی متر

او کوچک تریــن دختــر 
دنیاســت و پزشــکان 
گفته اند او که حاال نوجوان 
است، قرار نیست بیشتر 
از این رشد کند. با این حال 
جیوتی خوشحال است و از 
اینکه همه جا مورد توجه 
قرار می گیرد رضایت دارد. 

او آرزو دارد بازیگر شود.

آدیتیا دو
هندوستان

83
سانتی متر

او شــخصیتی مشهور در 
 کشــور خود است چرا که 
یــک بدنســاز حرفه ای 
اســت. آدیتیا با همین قد 
کوتاه توانایی بلند کردن 
دمبل های 1/5کیلوگرمی 
را دارد. تناسب اندازه بدن و 
سر او در میان کوتاه قامتان 
باعث شده به ورزشکاری 

موفق تبدیل شود.



اراده؛ نیرویی برای حرکت

آیا اراده تقویت شدنی است؟

قدم های کوتاه بردارید

گاهی ضعیف، گاهی قوی

مكتب خانه 10

»خواستن توانستن است«، »کافی اســت اراده کنی تا به هرچه 
می خواهی برسی«، »10راه برای داشــتن یک اراده فوالدین« و... 
حتمًا تا به حال این جمالت و توصیه ها به گوش تان  خورده است. 
شاید با شــنیدن چنین جمالتی خودتان را برای اراده نداشتن 
ســرزنش کرده باشــید یا حتی تحت تأثیر این جمالت، تصمیم 
گرفته باشــید از فردا کفش آهنی بپوشید و در مسیر رسیدن به 
هدف های تان با اراده قدم برداریــد. اما قبل از اینکه برای تقویت 
نیروی اراده تالش کنید، باید بدانید اراده واقعًا چیست و چه راه هایی برای استفاده مثبت 
از آن برای رسیدن به اهداف وجود دارد. دکتر محمد بهشتیان، روانشناس درباره اراده و 

راه های تقویت آن توضیح می دهد.

تولد در خانواده ای پرجمعیت و فقیر

از خدمت در ارتش تا مغازه داری

شروع از صفر

پنجشنبه

شماره 182
21  مهر 1401  پيشنهاد  هفته

  موزه مشاهیر
موزه هایــی کــه مجســمه افراد 
مشهور، از سیاســتمداران گرفته 
تا هنرمندان و ورزشکاران در آنها 
وجود دارد، در کشورهای مختلف 
دنیا ساخته شــده اند و طرفداران 
زیادی دارند. گشــت و گــذار در 
چنین موزه هایی، فرصت آشنایی 
با مفاخر و چهره هــای ماندگار هر 
کشور را برای مردم فراهم می کند. 
در تهران هم موزه مشاهیر در برج 
میالد چنین فرصتی را در اختیار 
عالقه مندان گذاشــته است. موزه 
مشاهیر در ارتفاع 271متری و در 
سکوی دید بســته برج میالد قرار 
گرفته و 15مجسمه از چهره های 
تاریخی، فرهنگی و علمی کشور در 
آن به نمایش درآمده. مجسمه های 
چهره هایی چون شهریار، سهراب 
سپهری، ســیمین دانشور، پروین 
اعتصامی، پروفسور حسابی، نیما 
یوشیج، مصطفی چمران، فردوسی، 
پهلوان تختی، جــالل آل احمد و 
ملک الشــعرای بهار کارش را آغاز 
کرد و قرار است مجسمه ابوریحان 
بیرونی، مصدق، امیرکبیر، خواجه 
نصیرالدین طوسی و زکریای رازی 
هم به این موزه اضافه شود. علیرضا 
خاقانی، ســازنده این مجسمه ها 
دربــاره این مجســمه های مومی 
گفته است: »تکنیک ساخت این 
مجســمه ها با دیگر مجسمه های 
مومــی دنیــا متفاوت اســت. در 
ساخت این مجسمه ها سعی شده 
تا از عناصری که بیشترین ارتباط 
را با مخاطب ایجاد می کند، استفاده 
شود و سیلیکون بیشترین تطابق 
را با بافت زنده دارد که در ســاخت 
این آثار به کار گرفته شده است.« 
نزدیک ترین ایستگاه اتوبوس به این 
موزه، ایســتگاه بیمارستان میالد 

است.

متروی بیمارستان میالد

اسکن  کنید و آدرس دقیق 
این پیشنهاد را در نقشه ببینید

  دریاچه چیتگر
شــب های پاییز بهترین فرصت 
برای قــدم زدن در هــوای خنک 
و دلچســبی اســت که تــازه از 
راه رسیده اســت. بعد از یک روز 
شلوغ و پرکار، ساعتی دور شدن از 
فضای بسته شهری انتخاب خوبی 
به نظر می رســد. برای تهرانی ها 
که فاصله شــان با تفریح گاه های 
طبیعی زیاد اســت و فرصت شان 
کــم، قــدم زدن دور دریاچــه 
شــهدای خلیج فارس یک گزینه 
ایده آل محســوب می شود. حاال 
که شب ها طوالنی شده و فرصت 
برای شب گردی زیاد است، حتماً 
این پیشــنهاد را امتحــان کنید. 
تماشای دریاچه ای که نور مهتاب 
زیبایی آن را بیشــتر کرده، شما 
را در جاذبــه آب و مهتــاب غرق 
می کند. البته که بــازار تفریحات 
دیگر هم در حاشیه دریاچه حسابی 
داغ اســت؛ از دوچرخه ســواری 
و قایق ســواری گرفته تا گشــت 
و گذار در مرکز خرید بام لند. برای 
یک تفریح کم خرج تر، می توانید 
بساط شب نشــینی را با خودتان 
کنار دریاچه ببرید، زیراندازی پهن 
کنید و در کنار خانواده یک شب 
پاییزی پرخاطره بسازید. مسیرهای 
پیــاده روی و دوچرخه ســواری 
حاشیه دریاچه هم برای اهل ورزش 
انتخاب مناسبی هســتند. برای 
رفتن به این تفریح گاه استفاده از 
خودروی شخصی راحت تر است 
اما با وســایل حمل ونقل عمومی 
هم دسترســی به دریاچه سخت 
نیســت. نزدیک ترین ایســتگاه 
مترو به دریاچه، ایستگاه متروی 

ایران خودرو است.

متروی ایران خودرو

اسکن  کنید و آدرس دقیق 
این پیشنهاد را در نقشه ببینید

وقتی سم والتون در سال 1918به دنیا آمد، خانواده اش که آن زمان در اوکالهاما زندگی می کردند اوضاع اقتصادی خوبی نداشتند. 
پدرش در مزرعه کار می کرد اما درآمدش آنقدر کم بود که ناچار شد از این کار دست بردارد، خانواده اش را از این شهر به آن شهر ببرد و 

دنبال راه های مختلف برای کسب درآمد بگردد. این جابه جایی ها تحصیل را سخت می کرد اما سم کودکی نبود که با این سختی ها دست 
از درس خواندن بردارد. آن روزها همه اعضای خانواده ناچار بودند دنبال راهی بگردند تا بخشی از هزینه های زندگی را تأمین کنند. به 

همین دلیل هم سم از همان کودکی وارد دنیای کار شد. او از کارهایی مثل دوشیدن شیر گاو، پر کردن بطری های شیر و رساندن بطری ها 
به دست مشتریان و مغازه ها شروع کرد. بعدها کارهای دیگری مثل فروش اشتراک مجله را تجربه کرد. او حتی پرورش و فروش خرگوش 

و کبوتر را هم برای پول در آوردن امتحان کرد و آدمی نبود که به این راحتی ها جا بزند. او در خاطراتش گفته: »پدرم عاشق تجارت و خرید 
و فروش بود، او بهترین مذاکره کننده ای بود که دیده بودم. او مرا با تجارت آشنا کرد.« اما انگیزه و جاه طلبی، آموخته مادر سم به فرزندش 

بود. او بود که فرزندانش را به بلندپروازی تشویق می کرد و از آنها می خواست تحصیل را ادامه دهند. سم درباره مادرش گفته: »من همیشه 
معیارهای باالیی برای خودم درنظر می گرفتم، چون مادرم بارها گفته بود باید تالش کنم و در هر چه انتخاب می کنم، بهترین باشم. 

حرف های پرشور او مثل یک قانون در ذهنم حک شدند.« می گویند که هر چه انتظارش را داشته باشی برایت اتفاق می افتد و انتظار همین 
استانداردها و بهترین شدن بود که کار را برای این کارآفرین ساده ساخت تا به چیزی که رؤیایش را در سر می  پروراند، برسد.

پس از دبیرستان، سم که همیشه تحصیل را دوست داشت، تصمیم گرفت برای 
پیداکردن فرصت درآمدی بهتر به دانشگاه برود و در دانشگاه میزوری قبول شد. او 

در رشته اقتصاد در این دانشگاه تحصیل می کرد و در کنار درس، انواع شغل ها را 
برای کسب درآمد امتحان کرد تا ناچار نشود هزینه تحصیلش را بر دوش والدینش 

بیندازد. 3روز پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه، به عنوان کارآموز مدیریت وارد 
خرده فروشی جی. سی. پنی در دموین ایالت آیووا شد. نخستین شغل رسمی 

میلیاردر اسطوره ای آمریکا، درآمد 75دالری در ماه داشت. والتون 18ماه در این 
شرکت مشغول کار بود. او که فروشنده خیلی خوبی هم نبود، در سال 1942برای 

پیوستن به ارتش در جنگ جهانی دوم، از شغل خود استعفا کرد. وقتی خدمت 
در ارتش را با درجه سروانی تمام کرد، تصمیم گرفته بود دیگر برای خودش کار 

کند، به همین دلیل با خرده فروشی شروع کرد و باالخره موفق شد نمایندگی 
یکی از فروشگاه های بن  فرانکلین را بخرد. در این زمان سم 26ساله بود و ناچار شد 

20هزار دالر از پدر همسرش قرض بگیرد و با 5هزار دالری که خودش پس انداز کرده 
بود، مغازه ای اجاره کرد؛ مغازه ای که به نوعی تمرین اولیه او برای ساخت امپراتوری 

آینده اش بود. شاید همسر و پدر همسرش هم نمی دانستند که قرار است در آینده چه 
اتفاقات عجیبی برای او و اطرافیانش بیفتد و جزو ثروتمندترین های کره زمین بشوند.

سیاست های والتون در فروش محصوالت ارزان قیمت و در دسترس بودن او، باعث شد خیلی زود از رقبایش جلو بزند. خیلی زود مغازه او به یکی از 
بزرگ ترین و بهترین مغازه های منطقه تبدیل شد و مشتریان گوناگونی جلب کرد. صاحب مغازه به طمع به دست آوردن موفقیت حاضر و آماده سم 
و خانواده اش، اجاره مغازه را تمدید نکرد و والتون ها ناچار شدند فروشگاهی در شهری دیگر راه بیندازند. اما سم این بار قصد نداشت کسب وکار را به 

یک فروشگاه محدود کند. اشتیاقش به تجارت باعث شد دنبال باز کردن مغازه های دیگر هم باشد و چند مغازه کوچک در نقاط مختلف راه بیندازد. او 
تالش می کرد ایده های جدید را امتحان کند و از تازه ها نترسد، به همین دلیل هم جزو نخستین افرادی بود که به جای قفسه های چوبی از قفسه های 

فلزی استفاده کرد یا ایده سلف سرویس را اجرا کرد تا به نوعی، جزو اولین های کارش باشد. بلندپروازی او که از مادرش به یادگار مانده بود باعث 
شد همان روزها که ایده راه انداختن مرکز خرید در آمریکا مطرح شد، او تصمیم بگیرد نخستین مرکز خرید را در شهر آرکانزاس راه بیندازد. اینجا 
بود که سم با شکست مواجه شد، نه تنها نتوانست زمین و سرمایه مناسبی برای این کار فراهم کند بلکه سود کم فروشگاه هایش او را به فکر ایجاد 

فروشگاه های تخفیفی انداخت. یا باید به همان سود کم راضی می شد یا به همراه خانواده اش، کار جدیدی را از صفر شروع می کرد.

 فروشنده هم 
مهم است

ســم والتون راه حــل دوم را انتخاب 
کرد و نخستین فروشــگاه والمارت 
را افتتاح کرد. این یک کسب وکار 
واقعاً خانوادگی بود که ســم به 
همراه همســرش، فرزندانش، 
برادرش و برادران همســرش 
آن را سر پا نگه داشــته بود. او 
از پدرش یــاد گرفته بــود به 
مــوازات تغییرات، رشــد کند. 
فروشگاه های بیشتری یکی بعد 
از دیگری در شــهرهای کوچک 
افتتاح می شدند. از بانک های 
مختلــف وام می گرفــت تــا 
سرمایه داشته باشد، هرچند 
این بدهی هــا او را مجبور کرد 
والمارت را به سهامی عام تبدیل 
کند، اما او 51درصد از ســهام 
شــرکت را برای خانواده والتون 
حفظ کرد تــا زحمات شــان هدر 
نرود. باالخره ســم یک نفس راحت 
کشید و توانست به سرانجام رسیدن 
تالش هایش را ببیند. فروشــگاه های 
تخفیفی او بــرای مردمی که ترجیح 
می دادنــد در شــرایط اقتصــادی 
نامناســب، لوازم مورد نیازشــان را 
ارزان تر بخرند، محبوب و مناسب بود 
و به سرعت توانســت مشتریان ثابت 
پیدا کند. او معتقد بود در کنار توجه 
به مشتریان، یک کسب وکار موفق باید 
حواسش به فروشــندگانش هم باشد 
تا در رقابت با بقیه کســب وکارها 
شکســت نخورد و کارمندانی 
راضی و وفادار داشته باشد. 
همین ایده هــا و قواعد 
بودند کــه او را به قله 
رساندند و باعث شدند 
تا در قله بماند و جزو 
موفـــق ترین های 
زمانــه اش لقــب 

بگیرد.

افراد زیادی در دنیا هســتند که در خانواده ای فقیر به دنیا می آیند، دوران 
کودکی و نوجوانی ســختی را پشت ســر می گذارند و در جوانی سرمایه ای 

برای راه انداختن یک کسب وکار مناسب ندارند. این افراد گزینه های مناسبی 
برای الگوسازی دیگران هستند؛ چرا که ثابت می کنند می شود از صفر شروع کرد 

و به همه  چیز رسید. سم والتون هم یکی از همین افراد است. اما افراد زیادی در دنیا 
نیستند که در چنین اوضاعی هم، دست از تالش برای رسیدن به رؤیاهایشان 

برنمی دارند و با پشــتکار و هوشمندی، سرنوشت شــان را طور دیگری 
می سازند. سم والتون یکی از این افراد است. او که از کودکی به هر دری 

زده تا نانی بر سفره خانواده بگذارد، موفق شده با راه  انداختن یکی 
از 3شرکت بزرگ دنیا یعنی والمارت، خانواده اش را به یکی 
از ثروتمندترین خانواده های دنیا تبدیل کند. داستان 

زندگی و ویژگی های شــخصیتی او جالب 
است.

بلندپروازی های 
یک خرده فروش

سم والتون، کارآفرین ثروتمندی 
که از کودکی کسب وکار را شروع کرد

قدرت اراده چیست و چطور تقویت می شود؟

اراده ای شاید 
به محکمی فوالد

نیلوفر  ذوالفقاری

قبل از اینکه دنبال راه هایی برای تقویت اراده باشیم، باید تعریف دقیق و درستی از آن داشته باشیم. اراده، نیرویی درونی است که 
باعث می شود فرد در مسیر رسیدن به خواسته ها و به دست آوردن مطالباتش، مصمم و قوی حرکت کند. در واقع اراده همان 
نیرویی است که باعث می شود فرد به جای عقب انداختن کارها یا تنبلی، شروع به انجام کاری کند که ممکن است به نظرش 
سخت برسد یا واقعاً هم سخت باشد. این نیروی اراده است که باعث می شود فرد توانایی مواجهه با موانع و سختی های راه را 
داشته باشد، با نظم و براساس اصول فعالیت کند و با کوچک ترین ناامیدی ها، دست از تالش برندارد. فردی که اراده رسیدن 

به هدفی را دارد، آماده است که در این مسیر از بعضی خواسته ها، خوشی ها و استراحت ها بگذرد، در موقعیت های مختلف 
دنبال بهترین انتخاب ممکن بگردد و اگر تصمیمی گرفت، مصمم پای آن بایستد. با این تعریف ها، حاال تصویر روشنی از 

اراده داریم و می دانیم که دنبال تقویت چه نیرویی در وجود خودمان هستیم.

اگر تصور می کنید اراده قدرتی است که در بعضی افراد وجود دارد و در بعضی 
دیگر نه، باید بدانید این تصورتان درست نیست. هرچند توانایی استفاده از 
این نیرو به ویژگی های ذاتی فرد هم بستگی دارد اما به هر حال اراده، قدرتی 
است که قابلیت تقویت آن وجود دارد. پس توصیه ها برای تقویت نیروی اراده 
دروغ نیســت هرچند درباره راه های مؤثر آن اما و اگرهایی وجود دارد. اراده 
هم درســت مثل ماهیچه های بدن عمل می کند. ماهیچه ها هرچه بیشتر 
مورد استفاده قرار بگیرند و تمرین داده شوند، قوی تر می شوند. در مقابل اگر 
از آنها استفاده نکنیم، به مرور شاهد ضعیف تر شدن آنها خواهیم بود. درباره 
اراده هم همین اصل صادق است. یعنی هرچه بیشتر در موقعیت های ساده از 
اراده خود استفاده کنید، بعدها در موقعیت های 
ســخت تر اراده تان بهتر عمل می کند. 
اگر عادت به استفاده از اراده خود 
نداشته باشــید، خیلی راحت 
تسلیم شوید و خودکنترلی 
را تمرین نکنید، مدیریت 
احساســات و هیجان ها 
برای تان سخت تر خواهد 

بود.

قدیمی ها می گفتند: »سنگ بزرگ عالمت نزدن است«. طبیعی است که اگر هدفی غیرواقعی 
و بسیار دور از دسترس برای خودتان درنظر بگیرید، همان قدر که احتمال رسیدن به آن کم 
می شود، سختی های پیش روی شما هم بیشتر خواهند بود. اینجاست که چند اتفاق مختلف 
می افتد و شما را از ادامه راه بازمی دارد. ممکن است تالش شما زیاد و طاقت فرسا باشد، اما از 
آنجا که هدف تان دور و دراز است، این تالش به چشم تان ناکافی برسد و شروع به سرزنش 
خود کنید. ممکن است ناامید شوید و فکر کنید که تالش تان بی فایده است. گاهی هم ممکن 
است به کلی از رسیدن به هدف دست بکشید. اینجاست که اهمیت واقع نگری و درنظر گرفتن 
قدم های کوتاه برای ادامه مسیر مشخص می شود. اهداف تان را به مراحل مختلف کوچک 
تقسیم کنید؛ مراحلی که قابل اندازه گیری، قابل دسترس و واقع بینانه باشند. به این ترتیب 

قدرت اراده شما در یک مسیر سخت و دور و دراز تحلیل نمی رود.

آن طور که تحقیقات نشان می دهد، ویژگی های شخصیتی دیگر و خصایص روانی فرد، 
در میزان قــدرت اراده او تأثیر دارد. مثاًل افرادی که عزت نفــس باالتری دارند، بااراده تر 
هستند. شخصیت های مهرطلب و افرادی که مدام به دنبال راضی نگه داشتن اطرافیان 
هســتند، اراده ای متزلزل دارند. در مقابــل افرادی که اعتماد به نفس باالیی داشــته و 
خودشان را دوست دارند، یاد گرفته اند که مسئولیت تصمیم های شان را بپذیرند در نتیجه 
ترسی از شکست ندارند و با اراده بیشتری به طرف اهدافشان حرکت می کنند. دانستن 
این موضوع مزیتی هم دارد، افراد می توانند نقاط ضعف خود را شناســایی کنند و اجازه 
ندهند ویژگی های رفتاری دیگر، بر قدرت اراده آنها اثر بگذارد. به این ترتیب می توانند از 
موقعیت های آسیب زا دوری کنند یا دست کم از قبل خود را برای مواجهه با این موقعیت ها 
آماده کنند. یادتان باشد اراده، نیرویی بی انتها و همیشگی نیست، بنابراین به خودتان اجازه 
دهید در بعضی مراحل زندگی اراده ای ضعیف تر را در خودتان مشاهده کنید. در نهایت 
خبر خوب این اســت که اراده یک ویژگی ذاتی نیست، بلکه مهارتی اکتسابی است. این 

یعنی با تمرین و تکرار می توانید اراده تان را هم مثل یک ماهیچه، قوی و قوی تر کنید.

کنترل افکار را در 
دست بگیرید

یکی از راه هایی که برای تقویت اراده 
توصیه می شود این است که کنترل 
افکارتان را در دســت بگیرید. البته 
این کار اصاًل ساده نیست و خودش به 
تمرین نیاز دارد. اما وقتی موفق شوید 
فرمان افکارتــان را محکم نگه دارید 
و آنهــا را بــه طرفی کــه خودتان 
می خواهید هدایــت کنید، متوجه 
می شوید که دیگر افکار ناخواسته و 
نامناسب نمی توانند شما را از مسیری 
کــه اراده کرده اید منحــرف کنند. 
ممکن است وقتی در شرایط سخت 
قرار می گیرید، افکار سرزنشــگر و 
منفی قدرت اراده را در شما ضعیف 
کنند و احســاس کنید که توانایی 
ادامه دادن ندارید، اما کافی اســت 
حواس تان را از این افکار پرت کنید 
تا خیلی زود بــا همان قدرت قبل به 
راه تان ادامه دهید. مثال مناسب برای 
این موضوع، توصیه ای است که برای 
تقویت اراده افــراد تحت رژیم های 
غذایی خاص مطرح می شود. به آنها 
توصیه می شــود هر بار فکرشان به 
طرف پرخوری رفت، حواس شــان 
را با مشغول شــدن به کاری دیگر 
یا فکر کردن بــه موضوعی متفاوت 

پرت کنند.

فرصت بدهید
توصیه ها برای تقویت اراده را جدی بگیرید 

و دنبال کنید اما حواس تان باشد که قرار نیست 
با تحت فشار قرار دادن خودتان، به سالمت روان تان 

آسیب وارد کنید. مثال ماهیچه ها و تمرین های بدنی را به یاد 
بیاورید، هیچ مربی ورزشی ای توصیه نمی کند که برای تقویت 
ماهیچه های تان، در انجام تمرینات مقاومتی زیاده روی کنید. 
چون خوب می داند که این زیاده روی، فرصت بازسازی و بهبود 
ماهیچه ها را از بدن می گیرد. این ارتباط بین استفاده از قدرت 

اراده و توانایی خودکنترلی هم وجود دارد. اگر خودتان را مجبور 
کنید در موقعیت های ساده و روزمره مدام اراده را به چالش 

بکشید، متحمل فشار روانی زیادی می شوید که باعث 
می شود در موقعیت های حساس و مهم، نتوانید 

آنطور که باید روی قدرت اراده تان 
حساب کنید.



مناطقی که در دوره فتحعلی شاه از ایران جدا شدند

تو برای فصل کردن آمدی
تردیدی وجود ندارد که یکم اسفند 1206خورشیدی یکی از تاریک ترین روزها در تاریخ پرفراز 
و نشیب ایران بوده است. در چنین روزی بود که جنگ فرسایشی بین ایران و روسیه که در دوره 
قاجار به وقوع پیوست، با امضای قرارداد نگین ترکمنچای به پایان رسید، اما امضای این قرارداد 
پایان ماجرا نبود. به موجب قرارداد ترکمنچای، حدود 30هزار کیلومترمربع از خاک ایران شامل 

حدود 20هزار کیلومترمربع از ارمنستان امروزی، حدود 5هزار کیلومترمربع از ترکیه امروزی 
و حدود 5هزار کیلومترمربع از جمهوری آذربایجان امروزی شامل تالش شمالی و نخجوان از 
ایران جدا شدند. جدایی این سرزمین ها هنوز هر ایرانی را متأثر می کند، اما خیلی از ایرانی ها 

با گذشت بیش از 200سال از عقد این قرارداد ننگین هنوز به عمق این فاجعه پی نبرده اند.

دیوار بلند جدایی
عهدنامه ترکمنچای 14ســال پس از عهدنامه گلســتان به 
امضا رسید و دســت بر قضا در هر دو مورد حکومت ایران در 
موضع ضعف قرار داشت. فتحعلی شــاه که از او به عنوان یکی 
از بی کفایت ترین پادشاهان تاریخ نام می برند، برای مذاکره با 
روس ها و عقد قرارداد ترکمنچای 2 نفر از معتمدان خودش 
یعنی میرزا ابوالحسن خان شیرازی و اهلل یار خان آصف الدوله 
را مأمور کرد و از ســوی امپراتور روســیه هم ایوان پاسکویچ 
که فرمانده ســپاه روســیه در جنگ دوم با ایران بود، حضور 
داشت. یکی از مناطقی که طبق این قرارداد به روس ها واگذار 
شد قفقاز بود که برای آنها یک منطقه مهم و حیاتی به شمار 
می رفت. مردم ایران و نخجوان که بخشی از منطقه قفقاز بود، 
اشتراکات فرهنگی زیادی داشــتند اما به موجب این قرارداد 
مردم دو منطقه برای همیشــه از هم جدا شدند و به واسطه 
بی کفایتی حکومت قاجار بین دو ملت دیوار جدایی کشیده 
شــد. ترکمانچای یا ترکمنچای یکی از شــهرهای قدیمی و 
تاریخی ایران است که در شهرستان میانه واقع شده و بعد از 
قرارداد ایران و روسیه که در همین شهر منعقد شد، به شهرت 
رســید. جالب اینکه این قرارداد وقتی بسته شد که ایرانی ها 
به واسطه تســلط روس ها بر مناطق قرارداد گلستان و ظلم و 
ســتم هایی که خبرش به گوش می رسید، متحد شدند. علما 
نیز حکم جهاد صادر کردند و با فرماندهی عباس میرزا، ولیعهد 
دوره فتحعلی شاه، پیروزی هایی به دست آمد. اما از آنجایی که 
دربار در تهران اعتقاد و باوری به پیروزی نداشت و فکر می کرد 
که شکست قطعی است، از ارسال کمک و نیرو جلوگیری کرده 

و ایرانیان شکست خوردند.

حق کشتیرانی برای روس ها
یکی از اهداف روس ها در جنگ دوم 
با ایرانی ها، محدود کردن دسترسی 
آنها به دریای خزر بــود. آنها که از 
اهمیت دریای خــزر به عنوان یک 
مســیر مهم آبراهــی آگاه بودند، 
بحــث جدایــی خانــات تالش از 
ایران را مطرح کردنــد و با توجه به 
موضع ضعیف ســپاه فتحعلی شاه 
که در جنگ شکســت خورده بود، 
به هدفشان رسیدند. خانات تالش 
که با نام خانات لنکران هم شناخته 
می شــد یک منطقه خان نشین در 
جنوب شرقی جمهوری آذربایجان 
و نواحی شمالی اســتان گیالن در 
ایران امــروزی بود کــه از دوران 
امپراتوری صفوی تا سال 1828بر 
تالش حکمرانی می کــرد. خانات 
تالــش در ســال 1747میــالدی 
توســط ســادات ترک زبان بنیان 
گذاشته شد و میرجمال الدین خان 

که از یاران نزدیک نادرشــاه بود، 
به عنوان نخســتین خــان در این 
منطقــه حکمرانی کرد. ســاکنان 
ایــن منطقــه را مردم لنکــران و 
آذربایجانی ها تشــکیل می دادند 
اما آنها هم بعــد از امضای قرارداد 
ترکمنچــای مثل مــردم نخجوان 
برای همیشه از ایرانی ها جدا شدند. 
بــا جدایی خانــات تالــش، ایران 
حق کشــتیرانی در دریای خزر را 
از دســت داد و ملزم بــه پرداخت 
غرامــت به روســیه شــد؛ همان 
چیزی که روس ها می خواســتند. 
هرچند که بعدها حق کشــتیرانی 
در دریای خزر، کمــی تا حدودی 
به وضعیت قبلی اش برگشت اما با 
فروپاشــی اتحاد جماهیر شوروی 
سابق و تقســیم مرزهایی دریایی 
 خزر بــه 5 بخــش، ســهم ایران 

به شدت کمتر شد.

تلگراف برای بازگشت
طبق عهدنامه گلستان که دست بر قضا آن هم در دوره قاجار بین ایران و روسیه 
منعقد شــد، حدود 220هزارکیلومترمربع از خاک ایران شــامل بخش هایی 
از چچن و اینگوش امروزی، داغســتان، آذربایجان، گرجستان و بخش هایی 
از ارمنســتان امروزی به خاک روسیه ضمیمه شــد و با این حساب مساحت 
مناطقی که روس ها با انعقاد قراردادهای گلستان و ترکمنچای تصاحب کردند 
به 250هزار کیلومترمربع رســید؛ یعنی نزدیک به یک ششم مساحت ایران 
امروز ما. به مجموع مناطقی که طی این دو عهدنامه از ایران جدا شدند 17والیت 
قفقازی می گویند. نکته غم انگیز ماجرا اینجاست که پس از فروپاشی روسیه تزاری و در 
پایان جنگ جهانی اول، تلگراف های زیادی از طرف مردم مناطق جداشده در عهدنامه های 
گلستان و ترکمنچای به تهران فرستاده شد که مضمون همه آنها درخواست برای پیوستن 
دوباره به خاک ایران بــود. مردم در تلگراف هایی که برای دولت ایران ارســال می کردند 
خواهان لغو این دو قرارداد ننگین بودند؛ غافل از اینکه روس ها هرگز هدیه فتحعلی شاه را 
پس نخواهند فرستاد. و چنین بود که یکی از بزرگ ترین زخم ها بر هویت تاریخی و جمعی 
و ملی ایرانیان زده شد و قاجارها و مخصوصا فتحعلی شاه، به این دلیل برای همیشه جزو 

شاهان منفور هستند. 

تهدید روس ها
روس ها در 2مرحله و قدم به قدم همه مناطقی که نســبت به آنها طمع داشتند را 

تصرف کردند. آنها بعد از امضای قرارداد ننگین گلستان که به جدایی حدود 220هزار 
کیلومترمربع از خاک ایران منجر شده بود، یک بار دیگر با ایران وارد جنگ شدند و 
جنگ دوم با روس ها در نهایت به شکســت ایرانی ها در قفقاز جنوبی و آذربایجان و 
انعقاد قرارداد ننگین دیگری به نام ترکمنچای شد. یکی دیگر از مهم ترین بخش هایی 
که براســاس قرارداد ترکمنچای از ایران جدا شــد، خانات ایروان بود. این منطقه 
یک حکومت خان نشین داشــت که از دوره صفویه تا سال 1828میالدی در بخش 
ارمنستان شــرقی حکومت می کرد. خانات ایروان از این نظر برای ایرانی ها مهم بود 
که دروازه رسیدن به اروپا به حســاب می آمد و مسیر ترانزیتی کاال از همان جا عبور 
می کرد. روس ها با آگاهی از این موضوع این امتیاز بزرگ را از فتحعلی شاه گرفتند و 

خانات ایروان هم اینگونه به خاک امپراتوری روسیه ضمیمه شد تا یکی از 
برتری های همیشگی جغرافیایی ایران از دست برود. شهر ایغدیر و کوه های آرارات 
 هم بخشی از خانات ایروان بود که بعدها ترکیه در جنگ با روسیه که در سال 1299

به وقوع پیوســت، آنها را تصرف کرد. یک روایت تاریخی این است که روس ها بعد از 
شکست سپاه ایران در روســتای ترکمنچای تهدید کرده بودند که اگر تکلیف صلح 
بین دو کشور مشخص نشود، تهران را هم تصرف خواهند کرد؛ اما درصورت توافق از 

پادشاهی عباس میرزا که ولیعهد بود حمایت خواهند کرد.

ترک ها، مغلوب همیشگی

دروازه جهان ترک

مشترکات فرهنگی

ایران در طول تاریخ با کشورهای مختلفی بر سر تصاحب نخجوان وارد جنگ شده و کشور ترکیه پای 
ثابت همه این مناقشات مرزی بوده اســت. وقتی جالل الدین محمد خوارزمشاه در قرن 12میالدی 
مغول ها را از نخجوان بیرون راند، سر و کله ترک ها پیدا شد. بعدها هم که اراضی نخجوان جایی برای 
زورآزمایی ایران و عثمانی بود. اوج جنگ های ایران و عثمانی بر سر نخجوان در دوره شاه عباس صفوی 
رخ داد؛ که ســپاه ایران رسماً به آذربایجان لشکر کشید و شــاه عباس با روش خاصی که در جنگ ها 
داشت، توانست بخش بزرگی از آذربایجان، قره باغ، ارمنستان و نخجوان را از ترک ها پس بگیرد. با پایان 
دوره صفوی جنگ دو کشور بر سر نخجوان به سلســله افشار کشیده شد. در جنگی که میان نادرشاه 
افشار و »تیمورپاشا« در گرفت، سردار ترک شکســت خورد و ترک ها »قلعه نخجوان« را رها کردند و 
به قسطنطنیه برگشتند. ایران از آن به بعد بر نخجوان تسلط داشت تا اینکه این بار روس ها وارد میدان 
جنگ با ایران شدند و پادشاه بی کفایتی به نام فتحعلی شاه قاجار نخجوان را دو دستی به روس ها بخشید.

نخجوان یک جمهوری خودمختار اما وابسته به جمهوری آذربایجان است و در جنوب 
قفقاز و بین مثلث ارمنســتان، ایران و ترکیه قرار گرفته. اما چرا اصاًل نخجوان منطقه 
مهمی است؟ چون تنها پل ارتباطی زمینی یکســره به اوراسیا و اروپا به حساب می آید 
و طبیعی است که کشورهای همسایه سودای تسلط بر این منطقه را داشته باشند. در 
اهمیت نخجوان همین بس که یک قرن قبل، کمال آتاتورک به ســرداران جوان ترک 
گفته بود: »نخجوان دروازه جهان ترک اســت و باید اهمیت حیاتی آن را درک کنید«. 
آتاتورک که به خوبی از اهمیت نخجوان آگاه بود، به واســطه رفاقت و بده و بستان های 
سیاسی با رضا شاه موفق شــد مرز 10کیلومتری ترکیه - نخجوان را که به ایران تعلق 
داشت، به خاک ترکیه ضمیمه کند و همین اتفاق تاریخی باعث شد ترک ها برای نزدیک 
شدن به نخجوان از رقیب همیشگی شان ایران سبقت بگیرند. ترک ها معتقدند مناطق 
زنگه زور، نخجوان و قره باغ، با این هدف در طول تاریخ مورد حمله قرار گرفته اند که دروازه 
و امکان اتصال ترکی ایجاد نشود. حاال دیگر دوره جنگ های فرسایشی و هزینه بر به پایان 
رسیده و ترک ها با آگاهی از این موضوع، چراغ خاموش می خواهند راه ارتباطی ایران با 
نخجوان را قطع کنند تا به قول خودشان از محکوم بودن در حصار ایران خارج شوند و 
صادرات شان سرعت بیشتری بگیرد و بدون ریختن یک قطره خون و شلیک حتی یک 
گلوله، به پیروزی نهایی برســند. راهکار آنها هم ایجاد یک مسیر ترانزیتی است که از 
داخل خاک ارمنستان شروع می شود و با گذر از نخجوان به سمت آذربایجان و به نوعی 
مرز مشترک آذربایجان و ترکیه می رسد. حاال بحث بر سر این است که این مسیر دقیقاً 
از کجا عبور می کند و آیا مرز 38کیلومتری ایران بــا نخجوان و منطقه زنگه زور در مرز 
ایران و ارمنستان که تنها نقطه اتصال زمینی به اوراسیا و اروپاست را قطع می کند یا نه.

طی تحوالتی که در زمان اســتالین رخ داد، بســیاری از ارامنه منطقه شرقی نخجوان از 
شــهرهای آگولیس و اردوباد به ایران مهاجرت کردند؛ که بازمانــدگان آنها هنوز هم در 
شهرهای تهران و تبریز ســکونت دارند. به همین دلیل مردم ایران و نخجوان یک قرابت 
فرهنگی هم با هم دارند و فارغ از کشمکش های سیاسی در طول تاریخ ارتباط خوبی با هم 
داشته اند. نخجوان یک سرزمین بسیار کهن و تاریخی است و مردمان این سرزمین هنوز 
آن بخش از تاریخ کشورشان که جزو جدانشدنی خاک ایران بوده را پررنگ جلوه می دهند. 
گفته می شود هم اکنون چیزی حدود 250هزار نفر و بنا به روایت موثق تری 128هزار نفر 
ایرانی در جمهوری آذربایجان و منطقه قفقاز زندگی می کنند؛ که بیشتر آنها بازمانده نسلی 
به شمار می آیند که در دوره اســتالین به ایران مهاجرت کردند. نکته جالب درباره قرابت 
فرهنگی دو کشور این اســت که زبان ترکی از قرون 10و 11میالدی که سلجوقیان وارد 
آذریابجان شدند، به زبان رسمی مردم این کشور بدل شد. ایرانی های جمهوری آذربایجان 
در طول تاریخ، ادیبان، فرهیختگان و نویسندگان سرشناسی داشته اند که از معروف ترین 
آنها می توان به میرجالل پاشایف)رئیس اسبق دانشکده ادبیات باکو(، علی ناظم زاده)شاعر 
و منتقد ادبی(، میرزا فتحعلی آخوندزاده )نمایشــنامه نویس(، قاسم انوار )شاعر(، علی 

سلیمی)آهنگساز و نوازنده( و ولی اهلل خاکدان)کارگردان( اشاره کرد.
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متروی بهارستان

  تاالر منیر فرمانفرمائیان
تــاالر منیــر فرمانفرمائیان که 
در یکــی از تاالرهــای عمارت 
جنوب شرقی باغ موزه نگارستان 
واقــع شــده، جایــی بــرای به 
نمایش گذاشــتن آثــار هنری 
منیــر فرمانفرمائیان اســت که 
در ســال 1396افتتاح شد. این 
تاالر کــه 51اثر از ایــن هنرمند 
معاصر را در معــرض دید عموم 
قرار داده، نخســتین موزه ایران 
به شــمار می آیــد که نــام یک 
هنرمنــد زن روی آن گذاشــته 
شده است. چند ســال قبل بود 
که منیر فرمانفرمائیان 51قطعه 
از آثارش را وقف دانشگاه تهران 
کرد و بعد از این ماجرا همه آنها 
از آلمان به این موزه انتقال داده 
شد. او در دهه 50و بعد از سفری 
که به شیراز داشــت، تحت تأثیر 
آیینه کاری های شــاهچراغ قرار 
گرفــت و با ترکیبی مــدرن این 
ســنت را وارد آثارش کرد. منیر 
فرمانفرمائیان نخستین هنرمند 
معاصر به حســاب می آید که از 
این میراث کهن در خلق آثارش 
استفاده کرده. این موزه منتخبی 
از 6دهه کار و فعالیت هنری منیر 
فرمانفرمائیان است و آثار او که با 
نگرشــی تازه به هنر آیینه کاری، 
نقاشی پشت شیشه، خاتم کاری، 
هندســه اســالمی و طراحــی 
معمارانه خلق شــده در معرض 
دید عموم قرار گرفته است. برای 
رفتن بــه باغ موزه نگارســتان و 
تاالر منیــر فرمانفرمائیان کافی 
اســت خودتان را به ایســتگاه 
متروی بهارستان برســانید و از 
 آنجا کمی به سمت میدان سپاه 

پیاده روی کنید.

اسکن  کنید و آدرس دقیق 
این پیشنهاد را در نقشه ببینید

  موزه خطای دید
مــوزه خطــای دیــد یکــی از 
جذاب تریــن جاهــای دیدنــی 
پایتخت محســوب می شــود که 
بخش هــای مختلفــی دارد و هر 
کدام از این بخش ها ذهن شما را 
به چالش می کشند. بخش ها و آثار 
مختلف موزه خطای دید یا همان 
رؤیاپارک تهران، به شکلی طراحی 
شــده که مغز هر بازدید کننده ای 
را بــه اشــتباه می انــدازد و آنها 
را دچــار خطــای دیــد می کند 
تا بــه چیزی که می بینند شــک 
کنند. مــوزه خطای دیــد تهران 
که در ســال 1398افتتاح شــد، 
برای هر کــدام از حواس پنج گانه 
طراحــی مخصوصــی دارد. از 
این قبیل موزه ها در کشــورهای 
مختلف هم وجــود دارد که روی 
یک موضــوع تمرکز دارنــد اما 
رؤیاپارک نیاوران تهران بخش ها و 
موضوعات متنوعی دارد و تلفیقی 
از فضاهای تفریحی، ســه بعدی، 
علمی و...  است. در واقع رؤیاپارک 
مجموعــه ای از چند موزه خطای 
دید محسوب می شود که در کنار 
یکدیگر قرار دارند. این مجموعه 
دیدنی در خیابان نیاوران و ابتدای 
خیابــان دارآباد قــرار دارد. برای 
دسترســی به مــوزه خطای دید 
کافی است خودتان را به ایستگاه 
متروی تجریش برسانید و از آنجا 
با استفاده از تاکسی های تجریش-

نیاوران-دارآباد یــا اتوبوس های 
تجریش-دارآباد به ســمت موزه 
حرکت کنید. از ایســتگاه متروی 
نوبنیاد هم می توانید به این موزه 
برسید. فقط کافی اســت بعد از 
خروج از ایستگاه سوار تاکسی های 

دارآباد-آجودانیه شوید.

متروی تجریش

اسکن  کنید و آدرس دقیق 
این پیشنهاد را در نقشه ببینید

چرا نخجوان برای ایران و کشورهای همجوار مهم است؟

دروازه طالیی قفقاز
گاهی در تاریخ اتفاقاتی رخ می دهد که تا چند قرن بعد گریبان بشر یا اهالی یک 
منطقه را می گیرد. نمونه اش همین جنگ آذربایجان و ارمنستان؛ که ریشه آن 
را باید در بذل و بخشش های پادشاهان قاجار و پیشکش کردن بخش های مهمی از ایران به روس ها 
جست وجو کرد. نخجوان که امروز به محل مناقشه دو کشور بدل شده تا زمانی که هخامنشیان بر 
ایران حکمرانی می کردند، جزو مناطق اســتراتژیک ایران به حساب می آمد که کورش هخامنشی 
اداره آن را به فرمانروایان ارمنی سپرده بود. این منطقه در دوره اشــکانیان و ساسانیان هم جزو 
جدانشــدنی خاک ایران بود و جنگ های مفصلی بین دولت های ایران و روم و مغول و روس بر سر 
تصاحب آن در گرفت؛ تا اینکه در سال 1918میالدی و طبق عهدنامه ننگین ترکمنچای برای همیشه 
از خاک ایران جدا شد. اهمیت نخجوان که یکی از مهم ترین گذرگاه های دنیا به شمار می آید، کماکان 
به قوت خودش باقی است؛ چنان که در کشاکش جنگ بین آذربایجان و ارمنستان پای کشورهای 
ثالث هم به میان کشیده شده و دعوا بر سر تسلط بر نخجوان باال گرفته است. اینکه چرا نخجوان تا 
 این حد برای ایران، آذربایجان، ارمنستان و دیگر کشورهای همجوار مهم است داستان مفصلی دارد 

که خواندنی است.

بهنام سلطانی

نوح نبی در نخجوان
نخجوان در ساحل شمالی رود ارس واقع شده و به قول معروف 
جای خوبی برای زندگی اســت. در این منطقه که 480هزار 
نفر جمعیت دارد، مهاجرت از روستا به شهر رایج نیست و به 
همین دلیل بیشتر مردم از راه کشاورزی و دامپروری درآمد 
خوبی دارند. منطقه نخجوان در حوزه دامپروری، کشاورزی 
و صنایع غذایی به طور کامل مســتقل است و هیچ محصولی 
از بیرون مرزها وارد این منطقه نمی شود. نخجوان منطقه ای 

نیمه بیابانی است و به واسطه متعادل بودن هوای این منطقه، در 
بهار و پاییز به مقصد اصلی گردشگران خارجی بدل می شود. این 
شهر 5هزار کیلومترمربع مساحت دارد اما جاذبه های طبیعی 
و بناهای تاریخی آن کم نیست. مقبره نوح نبی یکی از جاهایی 
است که خارجی ها در بدو ورود به نخجوان سراغش را می گیرند. 
در افسانه ها آمده نوح در این مکان که به زیارتگاه نوح نبی مشهور 
است، به خاک سپرده شده است. ستون بزرگی در این مقبره 
وجود دارد که بومی های نخجوان معتقدند پیکر نوح نبی زیر 

آن دفن شده است. غار اصحاب کهف هم از مکان های دیدنی 
این منطقه است. نخســتین کارخانه آب معدنی دنیا هم در 
نخجوان تأسیس شده است. وجود امالح و مواد معدنی مفید 
در آب »چشمه ســیراب« باعث شد در سال 1951نخستین 
کارخانه آب معدنی به نام سیراب ساخته شود. دریاچه باتابات 
در 62کیلومتری شمال شرقی کوه های قفقاز هم چنین ویژگی 
منحصر به فردی دارد و خوردن آب شیرین این دریاچه برای 

درمان بیماری های گوارشی توصیه شده است.



تماشا  خانه 12
گفت وگو با هرمز شجاعی مهر، مجری باسابقه رادیو و تلویزیون

همیشه سعی کرده ام 
از زبان مردم صحبت کنم

هرمز شجاعی مهر که کارش را از اوایل دهه 60 در صدا و سیما شروع کرد، 
حدود 3دهه می شــود که مجری یکی از قدیمی ترین و پربیننده ترین 
برنامه های تلویزیون یعنی »سیمای خانواده« است. برنامه ای که هر روز از شبکه اول سیما روی 
آنتن می رود و همانطور که از نامش هم پیداست به موضوعات مرتبط با خانواده ها می پردازد. 
کمتر کسی را می توان پیدا کرد که این برنامه پرمخاطب را ندیده و اجرای زیبا و صدای دلنشین 
هرمز شجاعی مهر به دلش نشسته باشد. جالب است بدانید که این مجری باسابقه کارش را با 
گویندگی در رادیو و با حضور در برنامه هایی چون »سالم صبح بخیر« آغاز کرد. با این مجری 
خوش سابقه و محبوب که با مجله »خانواده سبز« دستی هم در آتش مطبوعات و رسانه ها دارد، 

به گفت وگو نشسته ایم.

پيشنهاد  هفته

  ســنگلج؛ تماشــاخانه ای 
قدیمی در قلب پایتخت

تماشاخانه »سنگلج« تهران یکی 
از تماشــاخانه های تقریباً قدیمی 
پایتخت محســوب می شود که در 
محله سنگلج سابق و در ضلع جنوبی 
پارک شــهر واقع شــده است. این 
تماشــاخانه در اوایل دهه1۳۴۰ با 
زیربنای 1۰۳۴ مترمربع و در کنار 
باغ سنگلج توسط مهندس بابائیان 
ساخته شــد و به وزارت فرهنگ و 
هنر وقت واگذار شــد. تماشاخانه 
»سنگلج« مهر ماه 1۳۴۴شمسی، 
همزمان بــا برگزاری نخســتین 
جشــنواره »نمایش های ایرانی« 
افتتاح شــد. این مجموعه در زمان 
خود به لحاظ فنی و تجهیزات نور 
و صدا و حتی آکوستیک و داشتن 
امکانات صحنه ای مانند سن گردان، 
میله های باال برنده پرده و دکور سالن 
نسبت به سالن های موجود در آن 
زمان منحصر به فرد بوده است. یکی 
از جاذبه های تصویری تماشاخانه 
»سنگلج« که نگاه هر تازه واردی را 
به خود جلب می کند، تابلوی معرق 
کاشی به ابعاد ۳متر در 1۴متر است 
که سال1۳۴۳ شمسی توسط دکتر 
»ســیما کوبان« طراحی و توسط 
گروه کاشی ســازی هنرهای زیبا 
ساخته شده و بر سردر ورودی این 
تماشاخانه خودنمایی می کند. اگر 
عالقه مندید که از این تماشــاخانه 
بازدید داشته باشــید با استفاده از 
مترو به راحتــی می توانید به قلب 
تهران رفتــه و از این تماشــاخانه 
بازدید کنید. ایستگاه های متروی 
»پانزده خرداد«، »حســن آباد« و 
»امام خمینــی )ره(« نزدیک ترین 
ایستگاه ها به تماشاخانه »سنگلج« 

هستند.

متروی پانزده خرداد

اسکن  کنید و آدرس دقیق 
این پیشنهاد را در نقشه ببینید

  تاالر وحدت؛ تــاالری برای 
اهالی هنر

»تاالر وحدت« یکی از قدیمی ترین 
و بهترین سالن های اجرای کنسرت 
در تهران اســت که در سال1۳۴۷ 
راه اندازی شد. در این تاالر که یکی از 
مقاصد فرهنگی هنری و جاذبه های 
گردشگری تهران به شمار می آید، 
در کنــار کنســرت ها و اجراهای 
هنرمندان ایرانی، ویولونیست ها، 
پیانیســت ها و رهبران ارکســتر 
بزرگ جهان مثل روجیرو ریچی، 
هنریک شرینگ و کالدیو آرائو در 
تاالر وحدت هنر خود را به نمایش 
گذاشته اند. »تاالر وحدت« دارای 
سیســتم های صوتی پیشرفته ای 
اســت  کــه در تاریــخ 22بهمن 
سال1۳۸۸ توســط شرکت ایرانی 
نصب و توسط نماینده ۹شرکت نیر 
راه اندازی و کالیبره شد. این تاالر از 
آن بناهای تاریخی است که عالوه 
بر هنر و معماری زیبــا به کار رفته 
در طراحی و ســاختش، همچنین 
میزبان مراسم ها و اجراهای ملی و 
بین المللی زیادی بوده اســت. اگر 
برای تماشای کنسرت یا تماشای 
تئاتــر قصــد دارید که بــه »تاالر 
وحدت« بروید، اســتفاده از مترو 
یکی از گزینه های مناســب برای 
دسترسی به این تاالر است. »تاالر 
وحدت« بین 2ایســتگاه متروی 
فردوســی و تئاتر شــهر )چهارراه 
ولیعصر( در خــط ۴متروی تهران 
قرار دارد. البته به ایســتگاه تئاتر 
شــهر کمی نزدیک تر است. برای 
دسترسی به تاالر وحدت می توانید 
در این ایستگاه از قطار پیاده شوید 
و پس از خروج از ایستگاه، به سمت 
ضلع شرقی پارک دانشجو بروید. از 
آنجا به خیابان استاد شهریار بروید 

تا به تاالر وحدت برسید.

متروی فردوسی

اسکن  کنید و آدرس دقیق 
این پیشنهاد را در نقشه ببینید

پنجشنبه

شماره 182
21  مهر 1401 

    بســیاری از مخاطبان قدیمی رادیو شما 
را با برنامــه معروف خانه و خانــواده به یاد 
دارند. آیا از همان ابتــدا کارتان را با چنین 

برنامه هایی شروع کردید؟
نه، شــروع کار من با برنامه رادیویی »ســالم صبح بخیر« 
بود که نخســتین برنامه زنــده رادیو پــس از انقالب هم 
محسوب می شــد. پس از گذشت یک ســال همراه خانم 
بیدمشــکی به برنامه زنده رادیو خانــواده رفتیم. این روند 
ادامه داشــت تا اینکه بعد از 1۰ ســال اجرای نخســتین 
برنامه زنــده تلویزیونی به نــام »تهران بیســت« به من 
پیشــنهاد شــد. یکی از دالیلی که من بیشــتر به عنوان 
مجری برنامه خانواده شــناخته شــده ام، در درجه اول به 
عالقه من به خانــواده برمی گردد. خانــواده کوچک ترین 
نهاد اجتماعی اســت که همــه مهارت هــا و ویژگی های 
شــخصیتی فــرد در آن شــکل می گیــرد و در زندگــی 
 اجتماعی به کار می رود. طبیعی اســت خانــواده برای من 

محیطی مقدس است.
    »ســیمای خانواده« جــزو برنامه های 
تلویزیونی است که ســال های سال در حال 
پخش است. به اعتقاد شما رمز این ماندگاری 
و بازخورد مثبت مردم نســبت به این برنامه 

چیست؟
»ســیمای خانواده« بعــد از ســالیان ســال همچنان از 
تلویزیون پخش می شــود و مــن تصور می کنــم که این 
برنامه، تنها برنامه ای اســت که حــرف دل مردم را می زند 
و این دلیل اســتمرار و موفقیت آن به حســاب می آید. ما 
در این برنامه ســعی می کنیم که آنچــه مخاطب برایش 
مهم اســت و در زندگــی و روزمره با آن ســر و کار دارد را 
مطــرح  کنیم. ما به نوعــی زبان دل مــردم را فهمیده ایم 

و تمــام تالش مان بر این بوده اســت که 
خواسته آنها را در هر زمینه چه پزشکی 
باشــد چه آموزشــی، چه مهارت های 
 اجتماعــی یا حتــی آشــپزی در این 

برنامه اجرا کنیم.
    شــما به عنــوان یکی از 

مجریان »سیمای خانواده« چه 
سهمی در موفقیت آن داشته اید 
و فکر می کنید چــرا این برنامه 
تلویزیونی در همه این ســال ها 
توانست با مردم ارتباط نزدیک 

برقرار کند؟
خب ســیمای خانواده همیشــه برای من 
جذاب بوده است و من همیشه سعی کرده ام 
از زبان مردم صحبت کنم و از مسائلی حرف 
بزنم که دغدغه زندگی شــان است. من این 
رویکرد و ایــده  را از برنامه ای به نام »محله 
زندگــی« در رادیو آموختم کــه مردم با 
آن تماس می گرفتند و مســائل ســاده و 
روزمره زندگی شــان را با برنامه در میان 

می گذاشتند. درخصوص ارتباط این برنامه با 
مردم هم باید بگویم سیمای خانواده در همه 
این سال ها به خوبی توانسته به مردم نزدیک 
شود. طوری که بســیاری از مردم این برنامه 
را به عنــوان عضوی از اعضــای خانواده خود 

پذیرفته اند و با آن ارتباط برقرار کرد ه اند.
    شــما یکی از مجریان قدیمی 
هســتید کــه در اجراهای تان 
نهایــت ادب و احتــرام را لحاظ 

می کنید، چیزی که امروزه در اجرای برخی 
از مجریان جوان کمتر به چشــم می خورد 
و آنها موفقیت را در گســتاخی یا تمسخر 
مهمانــان می بینند تا به نوعی ســر زبان ها 
بیفتند و سریع مطرح شده و به زعم خودشان 
به موفقیت برســند. به نظر شما یک مجری 
 چگونه می تواند موفــق و در ذهن مخاطب 

ماندگار باشد؟
البته یکی از مواردی که یک مجری به شدت به آن نیاز دارد 
تا در کار خود جاافتاده و توســط مخاطب پذیرفته شــود، 
زمان اســت. در کنار زمان چیزی که در اجرا به شــدت 
به آن نیاز داریم، این اســت که گوینده سواد، صدای 
خوب و اجرای قشــنگی داشته باشــد. از همه اینها 
واجب تر داشــتن ادب و تربیت است. یک گوینده 
باید اول شخصیت گویندگی داشته باشد و ریشه 

شخصیت ادب و تربیت است.
    دانش و تجربه در عرصــه اجرا چه 

جایگاهی دارند؟
هر دو عامل دانــش و تجربه به موازات هم 
معنا پیدا می کند. البتــه تجربه اهمیت 
بیشــتری دارد. حتی امروز هم پس 
از ســال ها اجرای برنامــه زنده، باز 
 هم بــه نکاتی پــی می بــرم که 

جدید است.

    امروزه جذب مخاطب یکی از دغدغه های 
برنامه سازان تلویزیونی است. به نظر شما چه 

باید کرد تا بینندگان بیشتری پیدا کنند؟
به نظر من ما باید خودمان را با جوانان این کشور هماهنگ 
کنیم. باید برای خواســته و میل آنها برنامه بســازیم. باید 
افق را بــاز و خط قرمزهــا را کم کنیم. امــروز به نظرم این 
امر خیلی مهم تر از گذشته اســت. همچنین نیاز است که 
در برنامه ها از متخصصان بیشتر اســتفاده شود. ما هر قدر 
در برنامه ها مباحث آموزشــی داشته باشــیم، باز هم کم 
اســت. ما باید اطالعات را بــا مردم در میــان بگذاریم و از 
دیدگاه های آنها در ســاخت برنامه ها استفاده کنیم. با این 
امر عمــال می توانیم تغییرات مثبتی هــم در زندگی مردم 
 ایجاد کنیم که باعث می شــود تا برنامه  و اجرای مان بیشتر 

هم دیده شود.
    کار اجرا در برنامه هــای تلویزیونی، چه 

تأثیری در زندگی شخصی تان داشته است؟
خب من مجری برنامه ای مانند برنامه خانواده هستم که در 
آن با بسیاری از کارشناسان و استادان مسائل خانوادگی و 
اجتماعی گفت وگو می کنم و آنها بهترین شــیوه ها را برای 
داشتن یک زندگی سالم و بی دغدغه ارائه می کنند. طبیعی 
اســت که من هم از ایــن اطالعات در زندگی ام اســتفاده 
می کنم. فکر می کنم همه آنچه در برنامه گفته می شود در 

زندگی همه ما قابل اجراست.
    شما یکی از مجریانی هستید که در مقابل 
دوربین ارتباط صمیمانه ای با مردم دارید. آیا 
این رفتار صمیمانه در خارج از قاب تلویزیون 

هم ادامه دارد؟
تالش می کنم همینطوری باشــم. واقعــاً همانطور که در 
برنامه ام، پیش مردم هســتم و تغییری در رفتار من حاصل 
نمی شود. سعی می کنم با مردم خیلی راحت باشم و خودم 
را مخلــص و خدمتگزار آنها می بینم. ایــن فقط یک حرف 
نیســت. احترامی که مردم برایم قائلند ارزنده اســت، قدر 
آن را می دانم و خدا را همیشــه شاکرم. با مردم هم همیشه 

صمیمی هستم.
    شــما صاحــب امتیاز یکــی از مجالت 
خانوادگی پرمخاطب هســتید. آیا کار اجرا 
تأثیری بر کیفیت مطالــب مجله یا بالعکس 

داشته است؟
فعالیت من هم در تلویزیون و هم در مجله در یک راســتا 
قرار دارد و هر دو یک هــدف را دنبال می کند. در هردو نیاز 
است که در جریان مسائل اجتماعی و خانوادگی باشم. من 
خیلی وقت هــا از رادیو و تلویزیون اطالعاتی کســب کرده 
و در مجله اســتفاده می کنم و خیلی وقت ها مطالب مجله 
را در تلویزیون بیــان می کنم. به نوعی ایــن دو مکمل هم 

هستند.
    کار در تلویزیــون ســخت تر اســت یا 

مطبوعات؟
به نظر من هــم کار درمطبوعات و هم تلویزیون شــیرین 
است و ســختی ندارد. اما این دو تفاوت هایی دارند. رسانه 
مکتوب ماننــد مجالت، روزنامه ها و... ماندگارتر هســتند، 
اما اثرگذاری تلویزیون و لذت و شــیرینی آن بیشتر است. 
مردم تلویزیون را بیشتر می ببینند و همین امر بر جذابیت 

آن می افزاید.

سعیده مرادی

محمدنظری    آقای دکتر معروف
»محمدنظری« متولد1۳۴۹در تهران، دامپزشکی است که در لباس مجری و گوینده 
در تلویزیون فعالیت دارد. »نظری«، سال آخر دانشگاه بود که صداو سیما یک آزمون برای 
گویندگی خبر برگزار کرد؛ که از میان ۳هزار نفر حدود 1۳نفر برگزیده شدند که محمدنظری 
یکی از آن افراد بود. او از سال ۷۴وارد تلویزیون شد. »نظری« در ابتدا تفسیر خبر می خواند 
و بعد با فعالیت در بخش تولید سیما اجرا را با برنامه »مجلس و مردم« آغاز کرد و بعد از آن 
در برنامه هایی مثل »گوناگون«، »تا فردا«، »تماشا« و »به خانه برمی گردیم« اجرا می کرد. 
»محمدنظری« نه تنها در کار گویندگی فعالیت دارد، بلکه در حوزه بازیگری نیز دستی بر آتش 
داشته و نقش هایی را ایفا کرده است. از مهم ترین آثار محمدنظری می توان به بازیگری در 
سریال »آسپرین«، فیلم »سینما سینماست« و فیلم »زمستان است« اشاره کرد. کار در 
 سینما یک تجربه خوب برای محمدنظری بود که همکاری با هنرمندانی همچون 
رضا کیانیان، مریم مقدم، یاسمین ملک نصر و احمد دامود را تجربه کرد.

مژده لواسانی    مجری پرانرژی
»مژده لواسانی« مجری، سردبیر، نویسنده، کارگردان و گوینده رادیو است که فعالیت 

رسانه ای خود را از ۳ سالگی و با برنامه »سالم کوچولو« آغاز کرد و بعد از آن نیز با برنامه های 
»بچه های انقالب« و »بوی گل آفتاب« همکاری اش را با رادیوی سراسری ادامه داد. مژده 
لواسانی بعد از آن به تلویزیون راه یافت و در 1۴سالگی اجرای برنامه نوجوان »کبوتر دات 

کام« و قسمتی از برنامه »نیم رخ« را برعهده گرفت. این مجری جوان به دلیل انتخاب چادر 
به عنوان پوشش و مغایرت چادرش با فضای شاد نوجوانان به رادیو بازگشت، اما بعد از ۷سال در 

سال1۳۸۹برنامه »سه نقطه« را اجرا کرد و مجری برنامه خانوادگی »به خانه برمی گردیم« شد و 
به شهرت فراوانی دست یافت. او در سال1۳۹6به انتخاب مردم در نظرسنجی تلویزیون به عنوان 

بهترین مجری زن تلویزیون انتخاب شد. »کاماًل دخترونه« از مهم ترین برنامه های او در شبکه 
سه سیما بوده است. »مژده لواسانی« تجربه بازیگری نیز در کارنامه کاری خود دارد و در 

سال 1۳۷۸در سریال هایی مانند سریال طنز »پالک 1۴« و »خبرنگار« ایفای نقش 
کرده است.

ژیال صادقی    اجرا، دوبله، بازیگری
»ژیال صادقی« یکی از مجریان شناخته شده تلویزیون، دانش آموخته رشته گرافیک 
از دانشگاه آزاد اسالمی است. »ژیال صادقی« کار اجرا و گویندگی را به صورت جدی از 

سال1۳۷۷ با گروه سیاسی شبکه چهار سیما آغاز کرد، بعد از آن در شبکه های خبر، اول 
و دو گروه تاریخ و معارف مشغول به فعالیت شد. وی قبل از آغاز گویندگی در واحد دوبالژ، 

در آموزش و پرورش تدریس می کرد و در سال1۳۷۰ در تست تلویزیون قبول شد، اما پس از 
وقفه ای، از سال1۳۷۸ به عنوان مجری مقابل دوربین رفت. »خانه مهر«، »الفبای مهربانی«، 

»باتو، ورود آقایان ممنوع« و... ازجمله کارهای او در عرصه گویندگی است. »صادقی« در 
کنار اجرا، مانند مجریان معروف دیگر، بازی در فیلم و چند مجموعه را هم تجربه کرده 
است. سریال های »هزاران چشم«، »آینه عشق«، »بادهای موسمی« و »دردسرهای 

طالیی« ازجمله کارهای او در تلویزیون است. او همچنین در فیلم های سینمایی 
»خیلی دور خیلی نزدیک«، »بی همتا« و »به خاطر سوگند« نیز ایفای نقش کرده 

است.

ژیال امیرشاهی    از تدریس تا اجرا
»ژیال امیرشاهی«، یکی از مجریان تلویزیون و گویندگان رادیو است که فارغ التحصیل رشته 
اقتصاد و بازرگانی در مقطع کارشناسی است که سرانجام سر از اجرای برنامه های خانوادگی 
درآورد. »امیرشاهی« در ابتدا دبیر زبان انگلیسی در آموزش و پرورش بود، اما به دلیل عدم رضایت 
از شغل خود و عالقه به گویندگی، وارد سازمان صداو سیما شد. او در سال۷1 به صورت مقطعی در 
گروه سیاسی و دانش فعالیت کرده و از سال۷۳ نیز به رادیو ورود پیدا کرد؛ که این آغاز کار و مسیر 
حرفه ای او است. برنامه جهان دانش نخستین اجرای رادیویی او است و پس از آن نیز در 2برنامه 
با موضوعات متفاوت به اجرا پرداخت که یکی برنامه ای ادبی به نام گل گشت و دیگری برنامه ای 
در حوزه دفاع مقدس به نام جلوه های پایداری بود. او در سال1۳۷6 در برنامه »صدا در سیما« 
شرکت کرد و در سال1۳۷۹، برنامه پرمخاطب »به خانه برمی گردیم« را در دست گرفت. از 
دیگر فعالیت های امیرشاهی، اجرای برنامه مادر، کودک، تندرستی در شبکه سالمت است 
که باعث شد تا تصویر او نیز در فهرست مجریان خانوادگی ثبت شود.

شعله قهرمانی    حسابداری که مجری شد
»شعله قهرمانی« یکی از مجریان شناخته شده برنامه های خانوادگی تلویزیون است. 
او فارغ التحصیل رشته حسابداری است که به صورت اتفاقی بعد از تست وارد رادیو شد. 
»قهرمانی« در سال1۳6۷و زمانی که 2۴سال بیشتر نداشت همراه خواهرش برای آزمون 
گویندگی به محل آزمون رفت، اما به خاطر استرس زیاد خواهر کنار او تست داد و در نهایت 
پذیرفته شد و بعد از 2مرحله عملی به صداو سیما راه یافت. او کار خود را از سال1۳6۸از 
رادیو یاسوج شروع کرد و سپس در سال1۳۷۳ به تهران رفت و از برنامه بهداشت در خانواده 
از رادیو فعالیت خود را ادامه داد. از اواخر همان سال در کنار فعالیت رادیویی با برنامه 
تصویر زندگی وارد قاب تلویزیون شد تا اینکه آبان سال 1۳۷۹ مجری سیمای خانواده 
شد و سال۸2هم مدتی اجرای برنامه خانه مهر در شبکه جام جم را برعهده داشت. خانم 
قهرمانی در نهایت در سال1۳۹۷بازنشسته شد تا تصویرش به عنوان یکی از مجریان 
نام آشنای خانوادگی، برای همیشه در ذهن مخاطبان ثبت شود.

قاسم بی نیاز    به خانه بر می گردیم
»قاسم بی نیاز« یکی از مجریان قدیمی و شناخته شده تلویزیون است. »بی نیاز« در 

سال۷1از طریق یکی از استادان خود به مدیر گروه اجتماعی رادیو آقای »پورمحمدی« 
معرفی شد. پس از این آشنایی با دادن تست و طی کردن یک دوره 2ساله، به عنوان گوینده 

رادیو تهران و رادیو پیام کار خود را در حوزه گویندگی شروع کرد. »قاسم بی نیاز« در 
سال های ۷2تا ۷۳نیز در تلویزیون حضور یافت و برای مدت زمان کوتاهی در شبکه ۳نریشن 
می خواند. او بعد از افتتاح شبکه تهران به  کار گزارشگری برای این شبکه پرداخت. »بی نیاز« 
سپس در برنامه »به خانه برمی گردیم« حضور یافت و به واسطه این برنامه معروف شد. او در 

یک برهه زمانی وقتی برای »دکتر نظری«، یکی از مجری های برنامه مشکلی پیش آمد 
به جای ایشان اجرای برنامه را بر عهده گرفت و همان باعث شد در این برنامه تا به امروز 

حضور داشته باشد و البته نام خودش را نیز به عنوان یکی دیگر از مجریان برنامه های 
خانوادگی صداوسیما ثبت کند.

طی چنددهه اخیر برنامه های تلویزیونی بسیاری با رویکرد خانواده ســاخته و از شبکه های سیما پخش شده است. برنامه هایی که با 
اجراهای قوی و محتوای جذاب به دل مخاطب نشسته و افراد بســیاری را به پای قاب تلویزیون کشانده است. به واسطه این برنامه ها 
مجریانی نیز به مردم معرفی و ماندگار شده اند. مجریانی که اکنون جزو نام آشناهای این حرفه هستند و اغلب مردم آنها را می شناسند. 

در این مطلب به معرفی تعدادی از این مجریان و گویندگان پرداخته ایم که به نوعی با برنامه های خانوادگی به اوج شهرت رسیده اند.

نیم نگاهی به چند مجری معروف 
صداوسیما که با برنامه های خانوادگی 

مشهور شدند
مهمان خانه های مردم

واقعاً همانطور که 
در برنامه ام، پیش 
مردم هستم و تغییری 
در رفتار من حاصل 
نمی شود. سعی 
می کنم با مردم خیلی 
راحت باشم و خودم 
را مخلص و خدمتگزار 
آنها می بینم. این فقط 
یک حرف نیست. 
احترامی که مردم برایم 
قائلند ارزنده است، 
قدر آن را می دانم و 
خدا را همیشه شاکرم. 
با مردم هم همیشه 
صمیمی هستم



13زور خانه
خاطره بازی با ابراهیم جوادی؛ پرافتخارترین سبک وزن 

تاریخ کشتی ایران 

روس ها طالی المپیک 
را از من ربودند

اگر از تماشاگران قدیمی کشتی، سراغ اعجوبه سبک وزن کشتی ایران در سال های 
دور را بگیرید، بدون تردید از ابراهیم جوادی نام می برند که 6ســال در مسابقات 
جهانی و المپیک کشــتی گرفت و فقط یک باخت آن هم با ناداوری و اعمال نفوذ 
روس ها در کارنامه اش به ثبت رسید. او یکی از مفاخر کشتی ایران است که 3بار 
متوالی در وزن نخست قهرمان جهان شد و یک بار هم در وزن دوم مدال طال را به 
گردن آویخت. ابراهیم جوادی وقتی کشتی را شروع کرد که کمتر از 44کیلو بود، 
اما قامت کوتاه و کمبود وزن را با غریزه بی مانندش جبران می کرد. خاطرات نابغه کشتی ایران درباره ماجرای 

عالقه مند شدنش به کشتی و رقابت با سبک وزن های مشهور کشتی جهان در دهه 40شنیدنی است.

پيشنهاد  هفته

متروی جانبازان

  باغ موزه مینیاتور
نخســتین مــوزه مینیاتوری 
کشــور حدود یک دهه قبل در 
قلب پایتخت افتتاح شــد. این 
مــکان دیدنی در یــک فضای 
3هکتاری و با بودجه شهرداری 
تهران ســاخته شــده و جایی 
برای تماشــای ماکــت بناهای 
تاریخی ایــران اســت. در این 
باغ موزه می توانید آثار تاریخی 
ایران را که در فهرســت میراث 
جهانی ثبت شــده به طور یکجا 
تماشا کنید. درســت است که 
تماشــای بناهــای تاریخی از 
نزدیک چیز دیگری اســت اما 
از قدیم گفته اند وصف العیش، 
نصــف العیــش. در باغ مــوزه 
مینیاتــور 13جاذبــه تاریخی 
مثل تخت جمشید، چغازنبیل، 
میــدان نقش جهــان اصفهان، 
پاسارگاد، تخت سلیمان، گنبد 
ســلطانیه، ارگ بــم، مجموعه 
شــیخ صفی الدین اردبیلــی، 
بازار تبریــز و... که ثبت جهانی 
هم شــده اند در مقیــاس یک 
بیســت و پنجم اندازه واقعی به 
نمایش گذاشته شده و تماشای 
آنها خالــی از لطف نخواهد بود. 
فضای زیبای باغ موزه هم برای 
فاصله گرفتن با شــلوغی های 
شــهر و گرفتن عکس یادگاری 
جای دلپذیــری اســت. برای 
رســیدن به باغ موزه مینیاتور 
هیچ وسیله نقلیه ای بهتر از مترو 
پیدا نمی کنید. کافی اســت از 
 ایســتگاه متــروی گلبرگ در 
خط 2مترو خارج شوید و چند 
دقیقه در مسیر خیابان نظام آباد 
بــه ســمت جنــوب و خیابان 
گلبرگ پیاده بروید تا به بوستان 
تمدن و ورودی باغ موزه برسید.

اسکن  کنید و آدرس دقیق 
این پیشنهاد را در نقشه ببینید

  غار موزه وزیری
موزه هــای خصوصــی هــم 
برای خودشــان عالمی دارند 
و گاهــی آدم از تماشــای آنها 
شگفت زده می شــود؛ ازجمله 
نخســتین غارموزه خصوصی 
ایران. برای گشــت و گذار در 
نخســتین غارموزه خصوصی 
باید بــه منطقه خــوش آب و 
هوای لواسانات در شمال شرقی 
پایتخت بروید. ایــن غارموزه 
بــا هزینــه شــخصی مرحوم 
ناصر هوشمند وزیری ساخته 
شــده و این هنرمند 6سال از 
عمــرش را وقف ســاخت آن 
کرد. از ویژگی های منحصر به 
فرد این موزه می توان به وجود 
داالن های حفر شده در دل کوه 
به عنوان گالری و فضای نمایش 
آثار هنری اشاره کرد. همه این 
داالن ها را این هنرمند فقید با 
دستان خودش ایجاد کرد که 
حاال به عنوان نخســتین و تنها 
غارموزه کشور شناخته می شود. 
آثاری که در ایــن غارموزه به 
نمایش درآمده، داســتان های 
شــاهنامه را روایت می کنند و 
طیف گســترده ای از هنرهای 
تجســمی را در برمی گیرنــد 
که همه آنها از مــواد بازیافتی 
ساخته شده اند. برای رسیدن به 
غار موزه وزیری وسیله نقلیه ای  
جز تاکســی پیــدا نمی کنید؛ 
چون در لواســان خبــری از 
مترو و بی آرتی نیســت. باید با 
تاکسی های نوبنیاد به لواسان و 
از آنجا به بلوار مرکزی لواسان و 
دو راهی بوجان بروید تا به این 

مکان دیدنی برسید.

متروی نوبنیاد
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    گرایش شما به ســمت کشتی از ماجراهای 
شنیدنی تاریخ کشتی ایران است. اصاًل چطور 
شــد که با 40کیلو وزن به کشتی عالقه مند 

شدید؟
من از 14-13سالگی به کشتی عالقه داشتم. پدرم 10فرزند 
داشت و ما پسرها برای ســرگرمی با هم سرشاخ می شدیم و 
کشــتی می گرفتیم. آن موقع که مثل حاال این قدر امکانات 
برای سرگرم شدن نبود. وقتی 17ســالم شد 3بار به یکی از 
باشــگاه های کرج رفتم که ثبت نام کنم اما هــر بار خجالت 
می کشیدم و به خانه برمی گشــتم. برای اینکه قد و وزنم از 
هم سن و ســال های خودم کمتر بود. آن موقع وزن نخست 
کشــتی 48کیلوگرم بود و من برای وزن نخست 8کیلو کم 
داشتم! یک روز با یکی از دوســتانم که قد و قواره اش از من 
بزرگ تر بود صحبت کردم و قرار گذاشــتیم با هم به باشگاه 
برویم. به هر حال با 2تومان در باشــگاه ثبت نام کردم و نکته 
جالب اینکه نخستین روز تمرین من مصادف شد با نخستین 
حضور محمد علی خجسته پور که قهرمان جهان بود و هفته ای 
3بار برای تمرین دادن از تهران بــه کرج می آمد. 6ماه بعد از 
آنکه کشتی را شــروع کردم و با اینکه وزن کمتری داشتم با 

52کیلویی ها کشتی گرفتم و در کرج اول شدم.
    فوت برادر شــما در سالن کشتی هم اتفاق 
دراماتیکی بود که می توانســت برای همیشه 
از کشتی دورتان کند. چطور به رغم رخ دادن 

چنین اتفاق تلخی به کشتی ادامه دادید؟
همینطور است. در همان روزها برای کمک به اقتصاد خانواده 
تصمیم گرفتم تــرک تحصیل کنم و وارد بازار کار شــوم اما 
پدرم مخالفت می کرد. به پدرم گفتم در کنار کار به مدرسه 
شــبانه می روم و تحصیالتم را ادامه می دهم تا اینکه باالخره 

راضی شد. با همان سن و ســال کم در مغازه تعویض روغنی 
و پنچرگیری که نزدیک خانه مان بود، مشغول به کار شدم و 
به صاحب کارم گفتم اگر اجازه بدهی بعد از ظهرها 2ساعت 
به باشگاه بروم، به اندازه 2 نفر کار می کنم. او هم با این شرط 
موافقت کرد و توانســتم کشــتی را ادامه بدهم. آن سال ها 
داشتند سد کرج را می ساختند و 100دستگاه کامیونی که 
ماسه و سیمان به کرج می آوردند برای پنچرگیری و تعویض 
روغن به مغازه ما می آمدنــد و واقعاً اندازه 2نفر کار می کردم. 
برادر کوچک تری هم داشتم که مثل من به کشتی عالقه مند 
بود و تمرین می کرد. یک روز، قبــل از اینکه مربی بیاید یک 
کشتی گیر ســنگین وزن به برادرم پیشــنهاد می دهد که با 
هم تمرین کنند. حین تمرین هم برادرم را ســالتو می کند و 
با گردن به تشــک می کوبد که نخاعش پاره می شود. برادرم 
را برای جراحی به بیمارســتانی در تجریش بردیم و یکی از 
بهترین پزشکان ایران جراحی اش کرد، اما همان شب از دنیا 
رفت. وقتی روی تخت بیمارستان بود چند کلمه با من حرف 
زد و گفت به من نگاه نکن و کشتی را ادامه بده، چون مطمئنم 
قهرمان جهان می شوی. بعد از این ماجرا و برای اینکه موجب 
ناراحتی پدرم نشوم ســاک ورزشــی ام را در خانه همسایه 

می گذاشتم و یواشکی به باشگاه می رفتم.
    ادامه کشتی شاید بهترین تصمیم زندگی 
ورزشی شــما بود چون وزن 48کیلوگرم به 

کشتی اضافه شد...
وقتی در مســابقات انتخابی 3بر 2به محمــد قربانی باختم 
می خواستم کشتی را کنار بگذارم و بروم دنبال زندگی ام اما 
3-2ماه بعد آقای خجسته پور خیلی با من صحبت کرد و گفت 
باید کشــتی را ادامه بدهی چون فیال 48کیلوگرم را به اوزان 
کشتی اضافه کرده و این اتفاق به نفع تو تمام می شود. آن موقع 

مهرداد رسولی

تیم ملی می خواســت به جام تفلیس برود و با 20روز تمرین 
به عنوان نفر اول مســابقات انتخابی قرار شد به این تورنمنت 
اعزام شوم. این خبر به گوش پدرم رســید و آن موقع بود که 
متوجه شد در این مدت به باشگاه می رفتم و تمرین می کردم. 
در هر صورت به جام تفلیس رفتم و مدال نقره گرفتم. آن موقع 
همه داورها روس بودند و با حق کشی نمی گذاشتند مدال طال 
به خارجی ها برسد. مرا هم مقابل دیمیتریوف بازنده کردند اما 
3ماه بعد در مسابقات جهانی آرژانتین این کشتی گیر را 8بر 
یک بردم. وزن 48کیلوگرم برای من خیلی خوب بود و در این 

وزن 3بار متوالی قهرمان جهان شدم.
    این دیمیتریوف حریف همیشــگی شما در 
مســابقات جهانی و المپیک هم بود. ظاهراً 

کشتی گیر چغر و بد بدنی هم بود؟
همینطور اســت. دیمیتریوف قــدش از مــن کوتاه تر بود و 
شــیوه اش اینگونه بود که یک امتیاز می گرفت و در کشتی 
را می بســت. وقتی دیمیتریوف را بردم و به کرج برگشتم از 
من تجلیل کردند، اما به قول معروف خشک و خالی بود. آن 
موقع رسم نبود که به ورزشکار پاداش بدهند و خودم اصاًل به 
این موضوع فکر نمی کردم که برای پاداش کشتی بگیرم. آن 
موقع تیم های ملی را بعد از مســابقات جهانی و المپیک نزد 

محمدرضا شــاه می بردند و در این مالقات ها هر ورزشکاری 
که خانه و ماشین و پول می خواســت درخواست می داد اما 
من غرور خاصی داشتم و یک بار هم چنین درخواست هایی 

را مطرح نکردم.
    کوتاه شدن دست شما از مدال طالی المپیک 
هم یکی از داستان های غم انگیز کشتی ایران 
است. ظاهراً آنجا هم کارشکنی روس ها شما را 

از قهرمانی در المپیک دور کرد.
چند مسئله دست به دست هم داد تا قهرمان المپیک نشوم. 
آن موقع ســالی 4-3کیلو وزنم باال می رفت و برای اینکه در 
مسابقات بین المللی سر وزن برسم خیلی وزن کم می کردم. 
قبل از بازی های المپیک هم اضافه وزن داشتم و مصدومیت 
از ناحیه گردن هم مزید بر علت شــد. حــدود 20روز قبل از 
مســابقات انتخابی برای درمان به آلمان رفتم و برای همین 
آماده نبودم. در هر صــورت با همان بدن چــاق و ناآماده به 
المپیک اعزام شدم و در دهکده بازی ها بودم که انگشت دستم 
را 3بار جراحی کردند. بعد هم دستم را آتل گرفتند و گفتند 
نمی توانی در المپیک کشتی بگیری، اما یک روز بعد آتل را باز 
کردم و گفتم آمده ام اینجا که کشتی بگیرم و قهرمان المپیک 
شوم. در کشتی اول با حریف آمریکایی آن قدر وزن کم کرده 

بودم که نای راه رفتن نداشتم و آن کشتی مساوی تمام شد. 
بعد از این کشــتی، حریف بعدی را ضربه فنی کردم تا از نظر 
امتیاز جبران شود. آن موقع مسابقات به صورت امتیازی بود 
و من و دیمیتریوف و نیوکولوف بلغاری با کســب امتیازهای 
الزم به فینال راه پیدا کردیم. طبق برنامه قبلی، صبح باید با 
دیمیتریوف کشــتی می گرفتم و بعدازظهر با حریف بلغاری. 
وقتی کشــتی گیر روس را 8بر 3بردم همه تبریک می گفتند 
و باورشان این بود که قطعاً قهرمان می شوم، اما نفوذ روس ها 
در فدراسیون جهانی کار خودش را کرد و داورها در کشتی با 
حریف بلغاری نگذاشتند برنده شــوم تا دیمیتریوف قهرمان 
شــود. داورها 2اخطار بی مورد دادند و قصد داشــتند من را 
3اخطاره کنند اما در فاصله 20ثانیه به پایان کشــتی حریف 
بلغاری را خاک کردم و داشــتم فیتیله پیچ را اجرا می کردم 
که داور اجازه نداد. دیمیتریوف درصورتی قهرمان می شــد 
که من به حریف بلغاری ببازم و داورها کاری کردند که همین 
اتفاق بیفتد. مرحوم عطااهلل بهمنش که آن مسابقه را گزارش 
می کرد فریاد می زد و می گفت دارند ابراهیم جوادی را بازنده 
می کنند امــا صدایش به جایی نمی رســید. 2ماه بعد همان 
نیکولوف بلغاری را در کشور خودش بردم و دیمیتریوف را هم 

در مسابقات ارتش های جهان شکست دادم.
    روز خداحافظی شما با کشتی هم مصادف 
شد با دربی جنجالی و تاریخی سال 1352که 
پرســپولیس با 6گل تاج را برد. ماجرای وداع 
شما با کشتی تحت تأثیر اتفاقات آن بازی قرار 

نگرفت؟
آن روز امجدیه حال و هوای عجیبی داشــت. ســالن کشتی 
مملو از جمعیتی بود که برای تماشای مسابقات جهانی تهران 
آمده بودند و سکوهای زمین فوتبال هم جای سوزن انداختن 
نداشت. تلویزیون هم یک واحد سیار بیشتر نداشت که به خاطر 
عالقه مردم به کشــتی به محل برگزاری مســابقات کشتی 
فرستاده بود. وقتی در مسابقات جهانی تهران قهرمان شدم 
تشک کشتی را بوسیدم و روی شانه های مردم برای همیشه 

با کشتی وداع کردم.

ســنگین وزن های ورزش از روزگار قدیم بیشتر از ســبک وزن ها در کانون توجه قرار 
می گرفتند و علتش هم این اســت که بعد از قهرمانی در هر مســابقه ای عنوان نمادین 
»قوی ترین« را تصاحب می کردند. این قاعده کلی در کشتی هم وجود دارد؛ اما برخی از 
کشتی گیران سبک وزن به حدی در مسابقات جهانی و المپیک درخشیده اند که از آنها 
به عنوان نوابغ ورزش دنیا یاد می کنند. کشتی ایران، نوابغی از این دست کم نداشته است؛ 

از ابراهیم جوادی که عنوان پرافتخارترین کشتی گیر سبک وزن تاریخ کشتی ایران را 
یدک می کشد بگیرید تا امامعلی حبیبی و علیرضا دبیر که با قهرمانی در بازی های المپیک 
در تاریخ ورزش ایران جاودانه شدند. آنها در زمره کشتی گیرانی قرار می گیرند که نام شان 
با خاطرات مردم از دوران اوج کشــتی ایران گره خورده و شاید به همین دلیل بایدغبار 

فراموشی را از روی نام شان کنار زد.

آشنایی با بهترین سبک وزن های تاریخ کشتی آزاد

معجزه خروس وزن ها

م

کمتر پیش می آید که کشــتی گیری 
از دیار نصف جهان بیاید و به ســتاره 
کشتی ایران در مسابقات جهانی بدل 
شــود. محمد طالیی یکــی از معدود 
اصفهانی های کشــتی ایران است که 
سال ها در ســطح اول کشــتی ایران 
کشــتی گرفت و آن قدر ممارست به 
خرج داد تا سرانجام قهرمان مسابقات 
جهانی شــد. او 2بار بــه المپیک های 
1996و 2000اعزام شــد که بار دوم 
تا آستانه کســب مدال هم پیش رفت 
اما دســت آخر بدون مدال به کشــور 
برگشت تا در حســرت مدال المپیک 
بماند. افتخارات طالیی با نایب قهرمانی 
در مسابقات جهانی 1994شروع شد و 
3سال بعد بود که در مسابقات جهانی 
روســیه برای نخســتین و آخرین بار 
قهرمــان جهان شــد. او مــدال برنز 
مســابقات جهانــی 2002را هــم به 
گــردن آویخته و آنطور کــه می گوید 
پرافتخارتریــن کشــتی گیر اصفهانی 
است. پدر محمد طالیی اهل مازندران 
بود اما این کشــتی گیر در فوالدشهر 
اصفهان متولد شــده و به همین دلیل 
خودش را متعلق بــه اصفهان می داند. 
طالیی بعد از بازنشستگی برای مدتی 
سرمربی تیم ملی کشــتی آزاد بود اما 
در عرصه مربیگری دوام و قوام زیادی 

نداشت.

در حسرت مدال المپیک

محمد طالیی

م

در کارنامه ورزشی این کشتی گیر مدال 
المپیک به چشم نمی خورد اما ارزش 
مدالی که در مسابقات جهانی 1990به 
گردن آویخت کمتــر از مدال المپیک 
نیســت. درست اســت که می گویند 
مدال طالی المپیک از 10مدال طالی 
مســابقات جهانی با ارزش تر است اما 
در مورد مجیــد ترکان باید اســتثنا 
قائل شــد. او که بهتریــن 48کیلوی 
کشــتی ایران در دهه 60بــود بعد از 
نایــب قهرمانی در مســابقات جهانی 
1985یک وزن باالتر رفت و در ســال 
1989مدال برنز مســابقات جهانی را 
به گردن آویخت. در آن ســال ها نوابغ 
کشــتی دنیا ازجمله والنتین یوردانف 
بلغاری در وزن 52کیلوگرم کشــتی 
می گرفتند و مســابقات ایــن وزن در 
مقایســه بــا اوزان دیگر حساســیت 
دوچندانی داشــت. ترکان که چندبار 
مغلوب یوردانف شده بود در مسابقات 
جهانی 1990در برابر این کشتی گیر 
که قهرمان جهان و المپیک بود، یکی 
از بهترین کشتی های عمرش را گرفت 
و سرانجام با شکست او قهرمان جهان 
شد. شاید اگر ایران در مسابقات جهانی 
ســال های 1986و 1987غایب نبود 
و المپیــک 1984را تحریم نمی کرد، 
مجید ترکان مدال های بیشــتری در 

کلکسیون افتخاراتش داشت.

48کیلو طال

مجید ترکان

م

منطقه شــهرری کشــتی گیران 
خوبی به کشــتی ایــران معرفی 
کرده و علیرضا دبیر ســرآمد همه 
آنها بوده اســت. دبیر با درخشش 
در مســابقات جوانــان جهان و 
ضربه فنــی کــردن اوماخانوف، 
کشتی گیر مشهور روسی خودش 
را به کشــتی ایران معرفی کرد و 
بعدها به کشــتی گیری بدل شد 
که در 3وزن مختلف، 4بار به فینال 
مســابقات جهانــی راه پیدا کرد 
که حاصــل آن یک مــدال طال و 
3مدال  نقره بود. اوج کار دبیر در 
المپیک 2000سیدنی رقم خورد 
که قهرمان دســته 58 کیلوگرم 
شــد و این تنها مــدال تیم ملی 
کشتی ایران در سیدنی بود. گفته 
می شود او برای اینکه در المپیک 
2000ســر وزن برســد به حدی 
وزن کم کرد که بعد از وزن کشی 
از هوش رفت. در ســال هایی که 
کشــتی ایران در حســرت مدال 
طــالی المپیک به ســر می برد، 
قهرمانی دبیر در المپیک سیدنی 
خیلی حیاتی بــود. جالب اینکه 
کشــتی ایران تا 16ســال بعد از 
این مدال، نتوانست در مسابقات 
 کشــتی بازی هــای المپیک طال

 بگیرد.

آن طالی دلچسب 

علیرضا دبیر

م

اگر بخواهیم از سبک وزن های کشتی 
ایــران در ســال های قبــل از انقالب 
صحبت کنیم باید از این کشــتی گیر 
هم نام ببریم که در وزن اول کشــتی 
می گرفت و نقــش مهمی در باال رفتن 
روحیه بقیه کشــتی گیران ایرانی ایفا 
می کرد. سیف پور یکی از کشتی گیران 
بی ســر و صدا و بی حاشــیه ای بود که 
در ســکوت تمرین می کرد و معموالً با 
دست پر از مسابقات جهانی و بازی های 
المپیک برمی گشت. او برای نخستین 
بــار در بازی های المپیــک 1960به 
میــدان رفــت و در همان نخســتین 
حضور مدال برنــز را به گردن آویخت. 
ســیف پور بعد از المپیــک رم به یک 
وزن باالتر رفت و در وزن 57کیلوگرم 
قهرمان جهان شد و یک سال در وزن 
63کیلوگرم قهرمان جهان شد تا یکی 
از معدود کشتی گیران ایرانی باشد که 
در 3 وزن مدال جهانی و المپیک گرفته 
است. سیف پور در مســابقات جهانی 
1963مدال برنز گرفت و یک سال بعد 
از المپیک 1964دست خالی برگشت 
اما 2سال بعد با قهرمانی در مسابقات 
جهانی منچســتر وداع باشــکوهی با 
دنیا کشــتی داشت. ســیف پور بعد از 
پایان دوران قهرمانی، مدتی به عنوان 
 مربی و مدیر ورزشــی در کشتی ایران 

فعالیت کرد.

وداع در اوج

محمدابراهیم سیف پور

م

وقتی صحبت از فنی ترین کشتی گیران تاریخ 
کشتی ایران به میان می آید نام محسن فره وشی 
هم مطرح می شود که یکی از ستاره های سبک 
وزن در دهه 50بود. فره وشــی بین سال های 
1351تا 1355عضو ثابت تیم ملی بود و در وزن 
57کیلوگرم به تورنمنت های معتبر و مسابقات 
جهانی و آســیایی اعزام می شــد که دست بر 
قضا از بیشتر مســابقات با مدال های رنگارنگ 
برمی گشت. او با قهرمانی در مسابقات جهانی 
1973تهران نامش را بر ســر زبان ها انداخت 
و یک ســال بعد به راحتی قهرمان بازی های 
آسیایی شد. فره وشی در تورنمنت های معتبری 
که در آن ســال ها همسنگ مسابقات جهانی 
بود هم شرکت می کرد و معموال با مدال طال 
برمی گشت. حریف همیشگی فره وشی در این 
وزن کسی نبود جز »والدمیر یورین« که دوئل 
این دو کشــتی گیر در مسابقات مختلف یک 
مصاف تکراری به حســاب می آمد. فره وشی 
در مسابقات جهانی تهران همین کشتی گیر را 
مغلوب کرد و به رغم مصدومیتی که از آن رنج 
می برد موفق شد با حمایت تماشاگران ایرانی 
حریفش را شکست بدهد و قهرمان جهان شود. 
این دو یک ســال بعد در تورنمنت روژه کولن 
فرانسه به مصاف هم رفتند که آنجا هم فره وشی 
در فاصله 3ثانیه مانده به پایان کشتی حریف 
روسی را برد و قهرمان شد. فره وشی به واسطه 
مصدومیت هــای پی در پی زودتــر از موعد با 
کشتی وداع کرد و چند سال به عنوان مربی و 

سرمربی در کادر فنی تیم ملی حضور داشت.

کشتی گیر و مربی موفق

محسن فره وشی

م

فهرست بهترین سبک وزن های تاریخ 
کشــتی ایران را با سیدشــمس الدین 
سیدعباسی شــروع کنیم که یکی از 
فنی ترین و خوشنام ترین کشتی گیران 
دهــه 40بــود. او جزو معــدود اهالی 
شمشــک بود که به جای جوالن دادن 
در پیســت های اســکی، از ســالن 
مسابقات کشتی ســر درآورد و دست 
بر قضا به یکی از مفاخر کشــتی ایران 
بدل شد. سیدعباسی از سال 1342تا 
1346چندبار قهرمــان وزن های 57و 
63کیلوگرم شد و دســت آخر دوبنده 
تیم ملی کشتی را تصاحب کرد. شگرد 
اصلی سیدعباسی فن فیتیله پیچ بود و 
به آقای فیتیله پیچ و استاد فیتیله پیچ 
شــهرت داشــت. او با همیــن فن در 
19سالگی آیدین ابراهیموف، قهرمان 
جهان را در سال 1342ضربه فنی کرد 
و به اوج شهرت رســید. او در المپیک 
1968می توانســت مدال طال بگیرد، 
اما باخــت خفیف مقابل کشــتی گیر 
ژاپنی کار دســتش داد و در نهایت به 
مدال برنز رسید. سیدعباسی یک سال 
بعد نایــب قهرمان جهان شــد، اما در 
ســال 1970باالخره روی بام کشتی 
دنیا ایســتاد. سیدعباســی در ســال 
1971یک بار دیگر نایب قهرمان جهان 
شــد و با همین مدال با دنیای کشتی 

وداع کرد.

آقای فیتیله پیچ

سیدشمس الدین سیدعباسی
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تاریخچه هلیم یا همان حلیم

چطوری هلیم، حلیم شد

آداب و رسوم حلیم پزی 

پيشنهاد  هفته

  رستوران های دربند
کــه  مکان هایــی  از  یکــی 
می توان به عنــوان پاتوقی برای 
رســتوران گردی انتخاب کرد، 
دربند اســت؛ منطقه ای عالی با 
آب وهوای دلپذیر که افراد زیادی 
را جذب خــود می کند. در طول 
سال پایتخت نشــینان زیادی از 
شلوغی و ترافیک و آلودگی هوای 
شــهر، به این محل پناه می برند 
تا هــم از چشــم انداز فوق العاده 
زیبــای آن لذت ببرنــد، هم در 
رستوران های متعدد آن یک وعده 
غذای لذیذ میل کنند. پیاده روی 
در مسیر سنگی دربند و عبور از 
کنار غذاخوری هــای گوناگون و 
دستفروشان و خوردن انواع آلو، 
لواشک، ترشک، باقالی، بالل و... 
همان چیزی است که جذابیتی 
دوچندان به دربند بخشــیده و 
باعث شــده تا این محــدوده به 
یکی از پاتوق هــای اصلی تفریح 
در تهران تبدیل شود. برای رفتن 
به دربند، گزینه های مختلفی از 
ماشین شخصی تا اتوبوس و مترو 
و تاکســی پیش روی شماست. 
درهرحالــت باید ابتــدا خود را 
به میدان تجریش برســانید که 
برای ایــن منظــور می توانید از 
خط متروی کهریزک- تجریش 
اســتفاده کنید. البته مترو تنها 
راه رســیدن به این مکان نیست 
و اتوبوس هــای بی آرتی راه آهن 
تجریش یا تاکســی های شهری 
نیــز گزینه هایی مناســب برای 
رفتن به دربند اســت. درصورتی 
که با ماشین شخصی عازم دربند 
هستید، ابتدا به میدان تجریش 
و ســپس خیابان دربنــد بروید. 
ماشین خود را در میدان سربند یا 
خیابان منتهی به آن پارک کنید 

و باقی مسیر را پیاده طی کنید.

بی آر تی تجریش

اسکن  کنید و آدرس دقیق 
این پیشنهاد را در نقشه ببینید

  قهوه خانه حاج علی درویش
اگر از طرفداران پروپا قرص چای 
آن هم از نــوع قهوه خانه ای اش 
هســتید، یکی از مکان هایی که 
می توان برای نوشیدن یک چای 
خوشمزه و لب سوز پیشنهاد کرد، 
قهوه خانه حاج علی درویش است. 
این قهوه خانه با بیش از 100سال 
سابقه نه تنها به ثبت ملی رسیده 
بلکــه در شــمار جاذبه هــای 
گردشگری تهران هم قرار دارد. در 
این قهوه خانه از مشتریان تنها با 
چند مدل قهوه ترک و قهوه فوری 
و... پذیرایی می شــود، در اصل 
اینجا چای خانه است و محوریت 
اصلی کسب وکار هم چای است. 
انواع چای سیاه الهیجان و چای 
ترش و به لیمو و چای دارچین و... 
در قهوه خانــه حاج علی درویش 
وجــود دارد. چای دوســتان در 
این قهوه خانه می توانند در کنار 
نوشــیدن چای در یــک محیط 
ســنتی و گرم، به تماشــای هنر 
ایرانی نیز بنشینند و حتی مطالعه 
هم کنند. قهوه خانــه حاج علی 
درویش در خیابــان 15خرداد، 
راســته بازار بزرگ )بزازها(، پس 
از ورودی مســجد امام قرار دارد. 
برای رســیدن به این قهوه خانه 
می توانید از مترو استفاده کنید. 
کافی است تا در ایستگاه متروی 
15خرداد از قطار پیاده شــوید و 
پس از خروج از ایستگاه به سمت 
ورودی بازار بزرگ )بازار بزازها( 
برویــد. ایــن ورودی روبه روی 
خیابان ناصرخســرو قــرار دارد. 
ســپس با 10دقیقــه پیاده روی 
 به قهوه خانه حــاج علی درویش 

خواهید رسید.

متروی 15خرداد

اسکن  کنید و آدرس دقیق 
این پیشنهاد را در نقشه ببینید

پنجشنبه
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تاریخچه حلیم و آداب و رسوم مربوط به آن

حلیم های با نمک، حلیم های با شکر
حلیم یا هلیم از آن دست غذاهای خوشمزه و پرطرفدار و سنتی است که دارای قدمت زیادی بوده و قرن هاست که در 
شهرهای مختلف ایران پخت وپز می شود و اغلب به عنوان یک صبحانه خوشمزه و مقوی آن را میل می کنند. همچنین 
پختن و میل کردن و نذری دادن حلیم در مراسم و مناسبت های مذهبی، از ماه مبارک رمضان گرفته تا محرم و صفر نیز 
رونق فراوانی دارد و برای بسیاری، این خوراکی خوشمزه یادآور سفره های افطاری و سحری و کاسه های نذری عاشورا و 
تاسوعاست. حلیم به عنوان یک غذای سنتی و قدیمی و محبوب ایرانی در فرهنگ عامه مردم و همچنین شعر و ادبیات 
پارسی تأثیرگذار بوده و رد پای آن به خوبی دیده می شــود،  به طوری که حتی به طنزهای ایرانیان هم کشیده شده و 
ما شاهد دوگانه بزرگ طرفداران حلیم با شکر و حلیم با نمک هســتیم! در ادامه با تاریخچه حلیم در ایران و جایگاه و 

اثرگذاری اش در فرهنگ پارسی بیشتر و بهتر آشنا می شویم.

»هلیم« از جمله غذاهای بسیار قدیمی خاورمیانه است که در 
کشورهای همسایه ازجمله ارمنستان و افغانستان و کشورهای 

عربی حاشیه خلیج فارس با دستور پختی مشابه تهیه می شود. اهالی 
ارمنستان و کردستان هم حلیم را با طرز تهیه مشابه ولی نام متفاوت 
می پزند که به این غذا »هاریسا« یا »هلیسه« می گویند. در طرز تهیه 

هاریسا از گوشت قرمز گوسفند یا گاو استفاده می شود. کردها هم 
هلیسه را با گوشت بوقلمون می پزند. روغن محلی نیز به عنوان یکی از 

اجزای اصلی آن به حساب می آید. در افغانستان هم غذایی به نام »غلور« 
وجود دارد که شبیه هلیم ما ایرانی هاست. اما اگر بخواهیم درباره 

تاریخچه این غذای خوشمزه در ایران بگوییم، تاریخچه دقیقی برای 
اینکه نخستین حلیم در چه زمانی و احیاناً در دربار کدام پادشاه درست 
شد، در دسترس نیست. اما حلیم یکی از غذاهای اصیل است و براساس 
شواهد، از دوره صفویان که برگزاری مراسم عزاداری محرم و ارج دهی به 
مناسبت های مذهبی شیعیان رواج پیدا کرد، پخت حلیم هم نسبت به 

گذشته بین مردم محبوبیت یافت و وارد فهرست نذری ها شد. نخستین 
حلیم ها با نخود و گندم پوست نکنده و گوشت با استخوان پخته می شد 
تا به مرور زمان از آن حالت زمخت درآمد و برای نخستین بار در جاسب 

که از توابع اراک است، حلیمی به شکل امروزی اش پخته شد؛ یعنی 
حلیمی که گندمش را پوست گرفته و خیسانده اند و گوشت رشته ای 

در آن می ریزند؛ آنقدر غلیظ که به قول معروف کش می آید و به همین 
راحتی ها از قاشق جدا نمی شود.

در برخی از آثار به جامانده از گذشته، حلیم با امالی »هلیم« نوشته 
شده است و در واقع »هلیم« امالی درست این غذای خوشمزه است. 

»هلیم« در لغت به معنای چسبنده و کش دار و همچنین آش گندم که 
از گندم و گوشت ماکیان و چهارپایان تهیه شود، آمده است. اما »هلیم« 
به مرور جای خود را به »حلیم« داد و در بیشتر کتاب های آشپزی ایرانی 

در سده های گذشته، این واژه به صورت »حلیم« آمده است. حال چرا 
»حلیم« جای »هلیم« را گرفت؟ داستان از این قرار است که در قدیم 

تهیه این غذا به زمان بسیار زیاد و زحمتی چه بسا طاقت فرسا نیاز داشت 
چون آن روزها نه از دیگ های مرغوب و مناسب کنونی خبری بود و نه از 
دستگاه های صاف کننده هلیم، لذا هلیم پزها مجبور بودند که با امکانات 

کم و به خرج دادن صبر و بردباری و تالش طوالنی مدت، به پختن و 
آماده کردن هلیم، با کیفیت خوب و مرغوب بپردازند. به همین خاطر 

شاید به دلیل اینکه در جهت آماده شدن هلیم صبر زیاد و زحمت فراوانی 
به کار برده می شد و لغت حلیم هم از ریشه »حلم« و »بردباری« است، 
گمان می رفته که نام این غذا هم از ریشه این کلمه باشد و این موضوع 

باعث شد تا کم کم »حلیم« به جای »هلیم« در اذهان مردم جای گیرد. 
در دیوان ابواسحاق اطعمه که مجموعه ای از نظم و نثر درباره انواع غذاها 

و طعام مرسوم در سده ۹ .ق است، به »حلیم« با همین امال اشاره شده 
است. حتی او در دیوان خود گاه حلم و بردباری را به تناسب واژه حلیم 
به کار برده و در جایی نوشته است: »این کار کسی است که او را کمال 
حلمی باشد، مانند آش حلیم و از این جهت است که بعضی از خواتین 
این آش، بی نمک پزند و از برای سازگاری و تحمل و بردباری، به خورد 

شوهران دهند«.

شهرهای ایرانی که در پخت 
حلیم شهرت دارند

اگرچه »حلیم« در همه شــهرهای ایران طبخ می شود 
اما برخی شــهرها در پختن این غذای خوشمزه مهارت 
بیشــتری دارند و اســمی در این زمینــه در کرده اند و 
حلیم شان در کشور شهره خاص و عام است. ازجمله این 
شهرها، می توان به اسم شهرهای »قزوین« و »شوشتر« 
اشاره کرد. در ایران، حلیم قزوین شــهرت زیادی دارد. 
به طوری که حلیم قزوین در فهرست میراث ملی ناملموس 
کشور قرار گرفته است و در شهرهای دیگر مانند تهران، 
حلیم را با عنــوان تبلیغاتی »حلیم قزویــن« به فروش 
می رسانند. البته حلیم شوشــتر نیز از قرن های گذشته 
تا کنون یکی از حلیم های مشــهور ایران بوده اســت که 
به طور سنتی در شهر شوشتر پخته شده و معموالً همراه با 
سرشیر یا گاهی شکر و دارچین میل می شود. جمال الدین 
حالج شیرازی، نویسنده قرن ۹ هجری، در ذکر غذاهای 
معروف هر شــهر در آن زمان، حلیم )هریسه( را غذای 
معروف شوشتر دانسته و در شــعری چنین می سراید: 
»هریسه ز ششتر به شب ره برید/ که تا صبحگاهی به لشکر 
رسید«. عالوه بر نوع معمول حلیم گندم که سفیدرنگ 
است، نوع دیگری از حلیم سنتی به نام قلقل نیز در شوشتر 
پخته می شود که زرد رنگ است و حبوبات نیز در پخت 
آن به کار می رود. مهارت پخت قلقل به شــماره 1۹۹4 
در فهرســت میراث ناملموس ایران ثبت شده است. در 
بخش هایی از جنوب و غرب ایران، هلیم به صورت حلیم 

تلفظ می شود.

»حلیم« ازجمله غذاهای نذری به شمار می رود که در برخی از 
مناسبت های مذهبی، به ویژه در ایام سوگواری محرم، در روزهای 
تاسوعا و عاشورا یا در روز ۲۸ صفر و... بسیاری از خانواده های ایرانی 
در شهرها و روستاها از سر شب تا صبح زود برای پختن حلیم نذری در 
دیگ های بزرگ تدارک می بینند. معموالً به خاطر وقت گیربودن مراحل 
پخت حلیم، از شب قبل، شروع به آماده سازی مواد و وسایل مورد نیاز 
آن کرده و هنگام صبح آن را سرو می کنند. شاید جالب باشد بدانید در 
مراسم حلیم پزی، به تناسب مناسبت و مجلسی که طی آن حلیم، نذر 
و پخته می شود، دعاهای خاصی هم می خوانند. با این دعاها گاهی هم 
گوسفندی ذبح شده و هم دست را در گندم کرده و خواسته خود را از 
درگاه الهی طلب می کنند و این موضوع نشان می دهد که این غذا از 
همان شروع آماده سازی، با آداب و رسوم خاصی تهیه می شود. بزرگان 
محل هم در روند پخت حضور دارند و بعد از آماده شدن حلیم، آن را 
بین مردم تقسیم می کنند. »حلیم« همچنین ازجمله غذاهایی است 
که در سفره افطار گذاشته می شود. در شب های ماه رمضان، بسیاری 
از خانواده ها برای افطار حلیم می پزند یا چند ساعت پیش از افطار از 
دکان های حلیم پزی، حلیم می خرند.

به این فکر کرده اید که می توانید چه نان های خوشمزه خانگی ای درست کنید؟

برکت سفره های ایرانی
نان، یکی از مهم ترین موادغذایی است که در سفره هر ایرانی وجود دارد؛ نان هایی که برکت سفره مان 
هستند و در کنار لذت خوردن شان، از ارزش غذایی باالیی هم برخوردارند. بیشتر ما نان ها را محدود 
به تعدادی خاص ازجمله بربری، سنگک، لواش، تافتون و... می دانیم، اما نان ها تنها محدود به این تعداد خاص نیست و تنوع 
زیادی دارند؛ نان هایی که مربوط به شهرهای مختلف هستند و خوردن آنها خالی از لطف نیست. شاید برای تان جالب باشد 
بدانید که می توانید این نان ها را در خانه هم تهیه کنید. ما در این مطلب شما را با طرز تهیه تعدادی نان خوشمزه محلی به 

روش نانوایی، اما در منزل آشنا خواهیم کرد.

سعیده  مرادی

نان کماج

ابتدا یک قاشق غذاخوری شکر را به همراه خمیرمایه به 
آب ولرم اضافه کرده و مخلوط کنید. در ظرف را پوشانده 
و 10دقیقه به آن استراحت بدهید تا خمیر مایه عمل بیاید. در این فاصله 
تخم مرغ ها را داخل ظرفی شکسته و با همزن دستی کمی هم بزنید تا از 
حالت لختگی خارج شود و بعد مابقی شــکر را به همراه شیر ولرم و خامه 
صبحانه و خمیر مایه عمل آمده به آن اضافه کنید و هم بزنید تا یکدست 
شود. سپس آرد الک شده را به همراه آرد بهبود دهنده و نمک کم کم به مایه 
اضافه و مخلوط کنید. وقتی خمیر حاصل شد، آن را به مدت 15دقیقه ورز 
دهید. سپس خمیر ورز داده شده را داخل ظرف مناسبی قرار داده و روی 
آن را بپوشــانید و اجازه دهید به مدت ۲0 دقیقه استراحت کند. در ادامه، 
خمیر را به چانه های 100گرمی تقســیم کرده و با فاصله داخل سینی فر 
که با کاغذ روغنی پوشیده شــده، قرار دهید. روی سینی را با یک نایلون 
بپوشانید تا چانه ها حدود یک ساعت استراحت کنند. در این بین رومال را 
آماده کنید. به این شکل که زرده و سفیده تخم مرغ را جدا کرده و زرده را با 
عسل مخلوط کنید. بعد به کمک قلمو رومال را روی خمیرهای استراحت 
کرده بزنید. سپس سینی را داخل فر با دمای 175درجه سانتی گراد به مدت 
حدود ۲0 الی 30دقیقه قرار دهید. بعد از پخت سینی را از فر خارج کرده و 

اجازه دهید نان ها خنک شوند.

   آرد نان فانتزی: ۶ الی ۷ پیمانــه    تخم مرغ: ۲ عدد 
   خامه صبحانه: ۵۰ گرم    شــیر ولرم: یک دوم پیمانه 
   روغن مایع: ۱۰۰ گرم    شــکر: ۲۰۰ گرم    خمیر مایه فوری: یک قاشق 
سوپ خوری    آب ولرم: یک پیمانه    بهبود دهنده: ۱۵ گرم    نمک: یک دوم 

قاشق چایخوری
مواد الزم برای رومال:    زرده تخم مرغ: یک عدد    عســل: یک قاشق 

چایخوری    کنجد: به مقدار الزم

مواد الزم

طرز تهیه

نان رمضان

ابتدا آب ولرم را داخل ظرفی ریختــه و خمیر مایه را به 
آن اضافه کرده و به همراه یک قاشق شکر مخلوط کنید. 
سپس روی ظرف را پوشانده و به مدت 10دقیقه کنار بگذارید تا عمل آید. 
در این فاصله تخم مرغ ها را داخل ظرفی شکسته و به همراه وانیل ترکیب 
کنید. بعد شکر را به آن اضافه کرده و با همزن دستی هم بزنید. در ادامه به 
نوبت روغن مایع و سپس شیر ولرم را اضافه کرده و مخلوط کنید. بعد نوبت 
اضافه کردن خامه است. بعد از خامه، بهبوددهنده را داخل مواد بریزید. در 
نهایت نیز خمیر مایه عمل آمده را به مواد اضافه کنید. ســپس یک پنس 
نمک را به آرد اضافه کرده و نصف آرد را داخل مواد ریخته و مخلوط کنید 
تا مواد شکل خمیری به خود بگیرد. ســپس کم کم آرد را اضافه و با دست 
مخلوط کنید. خمیر را به مدت 15دقیقه ورز دهید و بعد چانه گرفته و داخل 
ظرفی قرار دهید و روی ظرف را با سلفون بپوشانید و در فضای محیط اجازه 
دهید تا حدود یک یا ۲ساعت استراحت کند. خمیر را به شکل دلخواه باز 
کنید و داخل ســینی فر که از قبل با کاغذ روغنی پوشانده اید، قرار دهید. 
سپس رومال را که ترکیبی از زرده تخم مرغ و زعفران آب کرده غلیظ و شیر 
است، با قلمو روی نان بزنید. ســینی را داخل فر از قبل گرم شده با دمای 

1۹0 درجه سانتی گراد به مدت ۲5 الی 30 دقیقه قرار دهید تا نان ها بپزد.

   تخم مرغ: ۲ عدد    شکر: ۱/۲پیمانه سرخالی    شیر: 
۱/۲پیمانه ســرخالی    روغن مایع: ۱/4پیمانه    خامه 
صبحانه: ۱/4پاکت خامــه ۲۰۰ میلی لیتری    خمیر مایه: یک قاشــق 
سوپ خوری    آب ولرم: ۱/۲پیمانه    شکر: یک قاشق غذاخوری    وانیل: 
۱/4قاشــق چایخوری    نمک: یک پنس    بهبود دهنده نان: ۱/۲قاشق 

مرباخوری    آرد: ۵۰۰ گرم حدودی
مواد الزم برای رومال  کردن نان:    زرده تخم مرغ: یک عدد    شــیر: یک 

قاشق غذاخوری    زعفران: به مقدار الزم

مواد الزم

طرز تهیه

نان شیرمال

برای شــروع کار، یک قاشق غذاخوری شــکر را داخل 
کاسه ای مناســب ریخته و مایه خمیر و بعد شیر گرم را 
به آن اضافه کنید و هم بزنید. سپس روی کاسه را بپوشانید و یک ربع کنار 
بگذارید تا زمانی که خمیر مایه عمل بیاید. در کاسه بزرگ تری تخم مرغ ها 
را بشکنید. سپس روغن مایع و شکر را به آن اضافه کرده و هم بزنید. بعد 
نمک را به همراه خمیر مایه عمل آمده به مواد اضافه کنید. در مرحله آخر 
آرد را کم کم داخل بقیه مواد ریخته و هم بزنید. آرد را تا جایی اضافه کنید 
که خمیر به دست نچسبد و با ورزدادن، خمیر لطیفی به دست بیاید. وقتی 
خمیر آماده شد، کاسه بزرگ تری برداشــته و با روغن مایع چرب کنید. 
سپس خمیر را به داخل کاسه چرب شده منتقل کنید و روی آن را بپوشانید 
و اجازه دهید یک ساعت در محیط آشپزخانه استراحت کند. بعد از گذشت 
یک ساعت، خمیر را ورز دهید. بعد از ورز دادن خمیر، آن را به ۲یا 3قسمت 
تقسیم کرده و چند چانه درست کرده و چانه ها را در داخل سینی مناسب 
فر که با کاغذ روغنی پوشــانده اید، قرار دهید و اجازه دهید خمیرها برای 
بار دوم به مدت ۲0 دقیقه اســتراحت کند. در نهایت رومال را که ترکیبی 
از زرده تخم مرغ، شیر یا روغن و یک قاشق محلول غلیظ زعفران است، با 
فرچه روی هر خمیر آماده شده بمالید. سپس خمیرها را به مدت 30دقیقه 
داخل طبقه وسط فر با دمای 1۸0 درجه ســانتی گراد قرار دهید و اجازه 

دهید بپزند.

   آرد: ۵۰۰ گرم تا ۵۵۰ گرم    شکر: نصف پیمانه    شیر: 
یک و نیم پیمانه    مایه خمیر: یک و نیم قاشق غذاخوری 
   روغن مایع: نصف پیمانه    تخم مرغ: ۲ عدد    نمک: نصف قاشق چایخوری

مواد الزم برای رومال:
   زرده تخم مرغ: یک عدد    شیر یا روغن: یک قاشق غذاخوری    زعفران 

دم شده: یک قاشق غذاخوری    کنجد: به میزان الزم

مواد الزم

طرز تهیه

نان اهری

ابتدا تخم مرغ و وانیل و پودر قند الک شده را داخل ظرفی 
ریخته و با دور تند همزن هــم بزنید تا کاماًل کرم رنگ و 
کشدار شود. بیکینگ پودر و سرکه سفید را به ماست اضافه کرده و مخلوط 
کنید. ســپس ماســت را به مخلوط تخم مرغ و پودر قند اضافه کرده و در 
حد مخلوط شــدن با همزن بزنید. بعد روغن مایع را به مواد اضافه کرده و 
کمی هم بزنید تا با مواد مخلوط شود. سپس پودر هل را اضافه کنید و در 
حد مخلوط شدن با همزن بزنید. بعد پودر زنجبیل را به مواد اضافه کرده 
و مخلوط کنید. در ادامه آرد را کم کم روی مواد الک  کرده و با قاشق کاماًل 
مخلوط کنید. وقتی خمیر شکل گرفت آن را داخل ظرفی قرار داده و روی 
ظرف را با سلفون بپوشانید و اجازه دهید خمیر به مدت یک الی ۲ساعت 
داخل یخچال اســتراحت کند. بعد از گذشت زمان استراحت، کمی روی 
صفحه کار آرد پاشیده و با کمک وردنه خمیر را به ضخامت یک سانتی متر 
باز کنید و با کاتر گرد قالب بزنید. خمیرهای قالــب زده را با فاصله داخل 
سینی فر که با کاغذ روغنی پوشیده شده قرار دهید. در نهایت رومال را که 
ترکیبی از زرده تخم مرغ و عسل و نمک است، با قلمو روی سطح اهری ها 
زده و آنها را داخل فر از قبل گرم شــده با دمای ۲00 درجه ســانتی گراد 

به مدت حدود 15الی۲0دقیقه قرار دهید تا بپزند.

   تخم مرغ: یک عــدد    وانیل: یک چهارم قاشــق 
چایخوری    پودر قند: ۱4۰ گرم    ماست: ۸۰ گرم    سرکه 
سفید: یک قاشــق غذاخوری    بیکینگ پودر: یک قاشق غذاخوری سر 
خالی    روغن مایع: ۸۰ گرم    پودر زنجبیل: یک قاشق غذاخوری    پودر 

هل: یک دوم قاشق چایخوری    آرد سفید: ۳۰۰ گرم
مواد الزم برای رویه نان اهری:    زرده تخم مرغ: یک عدد    عسل یا شیره 

انگور: یک قاشق چایخوری    نمک: یک پنس    کنجد: به مقدار الزم

مواد الزم

طرز تهیه



15راهنما

5راه برای فروش 
استثنایی

راهنمای 
کسب  واکر

مشــا کســب وکاری راه یم اندازیــد و 
یم خواهید که به موفقیت برســید. 
کیس هیچ کسب وکاری را همینطوری 
و برای تفریح راه منی اندازد و کیس هم 
منی خواهد از ابتدا شکست بخورد. اما 
ندانســن راهکارها ابعث یم شود ات 
به راحیت شکســت بخورید. در اینجا، 
قصد داریم به روایت یت  هارو اکر، ییک 
از فروشــندگان و ابزاریان برتر جهان، 
نکته هایی را به مشا منتقل کنیم که 
در کســب وکاری کــه ایجــاد کرده اید، 
یم توانــد به شــدت کارســاز ابشــد.

 01
کسب وکار مشا از منابع 

امــکاانت  و  انســاین 

ظاهــری و ســاخمتان به 

اضافه رسمایه و منابع مایل و البته فروش 

و ابزاریــایب تشــکیل یم شــود. خییل ها 

تصور یم کنند که ابید یک سوم زمان شان 

را به هر کدام از ایهنــا اختصاص بدهند. 

این یک اشــتباه بزرگ اســت؛ مشــا ابید 

بیشــرین زمــان را به فــروش و ابزاریایب 

اختصاص بدهید.

 02
بدانید و آگاه ابشید که 

حیت اگر هبرین محصول 

و تولید و خدمت جهان را 

داشته ابشید، ات وقیت که دیگران از وجود 

آن اطالعی نداشته ابشــند، راه به جایی 

نخواهید برد. هر چه بیشــر به اشــراک 

بگذارید، دیگــران مطلع تر شــده و وضع 

فروش اتن هبر یم شــود. فروش بیشــر 

منجر به سود بیشر و سود بیشر منجر به 

ماندگاری بیشــر کســب وکاراتن خواهد 

شد.

 03
ابید هرن تبلیغ نوییس را 

هم یــاد بگیریــد. رصفا 

اینکــه بخواهیــد تبلیغ 

کنیــد راه بــه جایــی نخواهــد بــرد. ابید 

مشریان و مردم را قانع کنید که محصول 

و خدمات مشا را نیاز دارنــد و همین االن 

هم نیاز دارند. ابید عنــر نیاز و فوریت را 

در تبلیغ نوییس اتن به شدت رعایت کنید 

ات بتوانید فروش و ابزاریایب خویب داشته 

ابشید.

 04
از فروش متنفرید؟ مشا 

تهنا نیســتید؛ خییل ها 

هســتند کــه از فروش و 

تقابل تک به تک و چهره به چهره اب دیگران 

به شــدت متنفرند. پس آگاه ابشــید که 

نیازی نیســت برای فروش، حمتا چهره به 

چهــره اب افراد روبــه رو شــوید. مدل های 

مختلیف از ابزاریــایب و فروش وجود دارند 

که متناســب اب روحیات و شخصیت مشا 

هســتند و یم تواننــد مشــا را بــه یــک 

فروشــنده و ابزاریاب بــزرگ تبدیل کنند، 

بــدون اینکه نیــاز بــه رودرابیســیت های 

مالقــات حضــوری بــرای فروش داشــته 

ابشید.

 05
از ایده هــای ابزاریایب و 

دیگــر  و  رقبــا  فــروش 

هنایــت  کســب وکارها 

هبره منــدی را بربیــد. چرا که نــه؟ مشا یک 

دانش آمــوز هســتید و ات یم توانید ابید 

چیزهایی در این مورد یــاد بگیرید. ات الزم 

 اســت کتاب بخوانید و دوره ببینید و...  .  

هر چیزی که یاد بگیرید، یم تواند فروش اتن 

را به شــدت ابال بربد. پس یادگیری بیشــر 

یعین فروش بیشر و این روند اپیاین ندارد.

دعوت به ابشگاه کتابخوان ها
همه ما دوست داریم که یک زندیگ خوب و درست و حسایب را تجربه کنیم. به همین دلیل رسوقت ایده های مختلیف یم رویم ات چنین راهمنای گام به گام کتابخوان کردن فرزندان و خوداتن به زابن ساده

زندگاین ای شکل بگیرد. افراد و نخبگان زیادی هم ایده های مختلیف به این منظور ارائه یم کنند اما ییک از هبرین ایده ها برای اینکه 

فرزندان ما و حیت خود ما یک زندیگ درست و حسایب داشته ابشیم، آن است که اهل کتاب خواندن ابشیم؛ آن هم به طور منظم. کتاب ها 

ما را تبدیل به آدم هایی هبر یم کننــد و آدم های هبر، زندیگ های هبری هم یم ســازند. اما چطور یم توانیــم از خودمان و فرزندان مان 

کتابخوان های هبری بسازیم؟ شاید این 9دستور، که از روی دست ورزشکاران وزنه برداری و پرورش اندام و... نگاشته شده، به درد مشا 

بخورد؛ ات بتوانید عضالت کتابخواین اتن را به شدت پرورش بدهید.

اولین نکته این است که از کتاب های سبک تر رشوع کنیم. طبیعی است کساین که عادت به کتاب 

خواندن ندارند، منی توانند روی کتاب های سنگین وقت بگذارند. آیا دیده اید یک وزنه بردار که کارش 

را اتزه رشوع کرده، بخواهد یک وزنه سنگین بردارد؟ قطعًا آسیب خواهد دید. مشا نیز قطعًا آسیب 

خواهید دید؛ اگر یک راست رسوقت کتاب های سنگین بروید. ابید از کتاب های سبک رشوع کنید؛ 

اب صفحات کمر و ساده خوان و غالبًا داستاین و... . کتاب هایی که هم مشا را رسگرم یم کنند، هم راحت الهمض 

هستند و هم یم توانند در مشا نوعی اعتیاد مثبت به مطالعه را ایجاد کنند.

سعی کنید از وجود یک مریب و آدم مطلع هنایت هبره را بربید. 

چنین معلمی یم تواند به مشا سیر مطالعایت بدهد، اشکاالت 

مشا را بگیرد و به مشا کمک کند ات عضالت کتابخواین اتن را در 

فرصت کمری رشد بدهید. گاهی ابید کتاب هایی در حوزه 

موردعالقه اتن بخوانید که حیت از وجودشان مطلع نیستید و در این صورت یک 

معلم و مشاور خوب، یم تواند به مشا راهمنایی های خویب بدهد. حیت یم توانید 

به صورت ای مییل و تلفین و حیت حضوری، از وجود چنین افرادی استفاده کنید 

و بخواهید که به مشا کتاب های هبری معریف کنند. برخورد اب چنین افرادی 

به خودی خود نیز یم تواند در مشا ایجاد شوق کند.

مشا یک مرغ دارید که یم تواند برای اتن تخم طال بگذارد؛ این خییل خوب است 

اما اگر بعد از مدت ها که صاحب این مرغ طالیی هستید، هیچ تخم طالیی 

برای اتن نگذارد، حوصله اتن رس رفته و سعی یم کنید از رشش راحت 

شوید. اینکه به مرغی مدام دانه و آب بدهید و برای اتن هیچ تخم 

طالیی نگذارد، کم کم مشا را خسته یم کند. اینکه سال ها کتاب بخوانید ویل هیچ 

اثری از این کتابخواین در زندیگ مشا نباشد، شاید کمی کسل اتن کند. به 

این منظور سعی کنید نکته هایی از این کتابخواین و نکته های جالیب که 

برداشت یم کنید را از طریق شبکه های اجمتاعی اب دیگران به اشراک 

بگذارید.

ییک از هبرین ایده هایی که ورزشکاران اجرایی 

یم کنند، مشارش امتیازهاست؛ به واقع 

همان رکوردگیری. رکوردگیری هم از کم به 

متوسط و زیاد رشوع یم شود ات ابعث زدیگ و 

به قول ورزشکاران مترین زدیگ نشود. مشارش امتیازها، به واقع 

مشا را مطمنئ یم کند که آیا کارهای الزم را به این منظور انجام 

داده اید یا نه. غالبًا خییل از ماها یم دانیم که چه کارهایی ابید انجام 

بدهیم، اما در جریان شلوغی های روزمره زندیگ، یادمان یم رود و اطمینان 

حاصل منی کنیم که چنین کارهایی را انجام داده ایم یا نه. مشارش امتیازها این اطمینان را در ما ایجاد 

یم کند ات خیال مان راحت شود. پس امتیازهای کتابخواین اتن را حمتًا مشارش کنید و عالمت بزنید.

ابشگاه کجاست؟ همان جایی که ورزشکاران یم روند و مترین یم کنند. حضور در 

ابشگاه ابعث یم شود ات انرژی محیط پیرامون نیز به این افراد منتقل شود. ابشگاه 

 کتابخوان ها کجاست؟ جایی مثل کتابخانه، کتاب فرویش، هشر کتاب، ابغ کتاب و...  .  

ات یم توانید خوداتن را به طور منظم به این ابشگاه ها برسانید و همه اش به این 

فکر نکنید که ابید داخل خانه اتن کتاب بخوانید؛ حوصله اتن رس یم رود. اصاًل حضور همین جوری 

در کتاب فرویش های راسته هایی مثل انقالب و... ابعث یم شود ات همینطور کتاب بخرید و انخنک 

به کتاب ها بزنید. یم توانید این حضور را حیت خانوادیگ کنید یا اب همکاران و دوستان اتن در این 

ابشگاه ها حضور داشته ابشید ات دیگر همه  چیز کامل بشود. چرا که نه؟

دومین اصل ثبات قدم است. ورزشکاران مثیل دارند که مترین امروز، فردا جواب 

منی دهد، هفته بعد هم جواب منی دهد، ماه بعد هم جواب منی دهد، اما آخر 

سال حمتًا جواب یم دهد. در اینجا مشا ابید ثبات قدم داشته ابشید. 

منی شود یک هفته بخواهید یک روز مترین کنید و در هفته سوم بخواهید 

همه روزهایی که عقب مانده اید را جربان کنید. در کتاب خواندن نیز چنین است. کم 

بخوانید، اما همیشه بخوانید. این عادت به همیشه خواندن، ابعث یم شود ات هر روز 

بخواهید در ساعیت مشخص، کتایب مشخص را بخوانید و کواته هم نیایید. از کم رشوع 

کنید و همیشه و همه روزه ادامه بدهید؛ حیت شده 10دقیقه، یک ربع یا... .

سعی کنید حریف های متریین هم داشته 

ابشید. این جوری راحت تر مترین 

یم کنید. ییک از رازهای بزرگ 

ورزشکاران که یم توانند چنین 

مترین های سخیت را اتب بیاورند، این است که رس ساعت 

خایص به ابشگاه یم رسند و اب رفقا مترین یم کنند. این 

کار، ابعث یم شود ات همه  چیز برای شان راحت تر شود. اگر 

فرصت ندارید، سعی کنید که در خانواده و دورهمی، کتاب 

مطالعه کنید. این طوری همه، مشوق هم یم شوند. در محل کار 

و... سعی کنید افرادی را داشته ابشید که اب هم مطالعه کرده و کتاب 

رد و بدل کنید. این موارد ابعث یم شوند ات اب شوق و اشتیاق بیشری به 

مست کتابخواین بروید و خسته نشوید.

همیشه هرماه خوداتن کتایب داشته ابشید؛ همیشه. استیون کینگ، نویسنده 

هشیر، حیت موقع غذا خوردن هم کتاب دست یم گیرد و یم خواند. نقل است که 

آرنولد در زمان جواین که رسابزی رفته بود، وقیت اب اتنک قرار بوده به جایی برود 

وزنه هایش را هم اب خودش یم برد که مترین کند. پس مشا هم ابید همیشه هرماه 

خوداتن کتاب هایی داشته ابشید. وقیت کتاب هرماه اتن ابشد، وسوسه یم شوید که انخنیک بزنید و 

مطالعه ای هم داشته ابشید. یاداتن ابشد که در اینجا اصل هر چیزی که از دیده رود از دل برود حاکم 

است. پس کتاب های اتن را ات یم توانید جلوی چمش اتن نگه دارید که تشویق بشوید.

کم کم که به مطالعه کردن عادت کردید، ات یم توانید 

مثل ورزشکارها روی نقاط ضعف اتن کار کنید. بعیض ها 

شاید در درک متون ادیب یا متون ورزیش یا متون 

علمی و... مشکل داشته ابشند. درست است که در 

ابتدای امر ابید اب عالقه مطالعه کنید ات این عادت در مشا شکل بگیرد، 

اما بعد از شکل گیری این عادت ابید کم کم وارد حوزه هایی هم بشوید که 

عالقه ای به آهنا ندارید ات بتوانید عضله کتابخواین اتن را به چالش بکشید. 

چرا که نه؟ حیت در حوزه های مورد عالقه اتن هم، گاهی پیش یم آید که 

ابید کتاب هایی بخوانید که چندان عالقه و مییل به آهنا ندارید. ابید به این 

فرایند کم کم عادت کنید ات خوداتن را بتوانید به چالش بکشید.
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توهیــن از ریشــه وهــن در لغــت به معــین سســت، خفیف و 
خــوار کردن اســت. به محــض فحــایش، جرم توهین شــکل 
یم گیــرد و انراحــیت و متأثــر نشــدن طــرف مــالک نیســت. 
ادلــه اثبات جــرم توهیــن اقــرار، هشادت، قســامه و ســوگند 
در مــوارد مقــرر قانــوین و همچنیــن علــم قــایض اســت که بر 
اســاس مدارک و مســتندات محکمه پســند ازجمله تحقیقات 
محــیل، اظهارات مطلعــان و گــزارش ضابطان اســت. همچنین 
فیلــم، عکــس، صــوت، پیامــک، چــت و اسکرین شــات در زمان 

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

نقدی محکوم شود.

راهنمای 
حقوقی 

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

نکته های ابریک تر از مو  
در قرارداد اجا ر ه

 ذکر مبلغ و مدت اجاره 
فراموش نشود

مهم ترین و اسایس ترین نکته ای 

که در تنظیم قرارداد اجــاره ابید به 

آن توجه کرد ذکر مبلغ و مهم تر از آن 

مدت قرارداد است. بنا بر عرف رایج 

امروزه، میزان مدت قراردادهــای اجاره به طور معمول 

یکساله تعیین یم شود، لذا چنانچه در قرارداد اجاره ای 

مدت آن ذکر نشده ابشد آن قرارداد اجاره نبوده و ابطل 

اســت. حال اگر مدت اجــاره به میزان یک ســال معین 

شــده ابشــد ویل طرفین قــرارداد درخصــوص رشوع و 

زمان ابتدای عقد اجاره توافیق نکرده ابشند زمان آغاز 

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

بروز اختــالف میان موجر و مســتأجر، اهمیت هیچ یک 

از موارد پیش گفته احســاس منی شــود. اما درصورت 

ایجاد اختالف و عدم درج مبلــغ یا مدت قرارداد، احمتال 

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

ابر مســئولیت و انجام تعهدات خود شــانه خایل کرده و 

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

دادگاه کند.

تبعات قانوین توهین کردن

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

در رابطه اب واحدهای مسکوین مطرح کنیم.

 لزوم امضای 2شاهد 
در قرارداد اجاره

ییک از رشایط بســیار مهم که 

در مــاده 2قانــون روابط موجر 

و مستأجر ســال 1376، برای 

قراردادهای اجاره درنظر گرفته 

شــده، امضای 2شــاهد اســت. مگر عــدم درج امضای 

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

هرماه داشــته ابشــد و آیا به اعتبار عقد اجاره خلیل وارد 

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

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

مدنظر از یک مزیت و امتیاز بســیار مؤثــری که قانونگذار 

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

به امضای 2گواه رسیده ابشد و در موعد انقضای قرارداد 

مســتأجر از تخلیه ملک خــودداری و امتناع کنــد، موجر 

یم تواند اب مراجعه به شورای حل اختالف تقاضای دستور 

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

اما درصورت عدم امضای 2شــاهد امکان تخلیه ملک در 

زماین کواته میرس نبوده و مســتلزم تقاضای صدور حکم 

تخلیه و طی فرایندی زمان بر و طوالین است.

هزینه های تعمیر و نگهداری ملک 
استیجاری برعهده کیست؟

تعمیــرات و متایم مخارجی 

کــه در مــورد اجــاره بــرای 

امکان هبره منــدی و انتفاع 

مطمئنــًا  اســت  الزم  آن 

برعهــده مالک یا موجر اســت، البتــه یم تــوان در قرارداد 

خالف آن  را رشط کرد. لیکن مسئولیت پرداخت هزینه های 

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

مســتأجر اســت. مضن اینکه انجام رسویس آسانســور و 

تعمیراتش در حد جزیئ آن و پرداخت شارژ ماهانه برعهده 

مســتأجر اســت؛ اما هزینه های عرماین ســاخمتان و رفع 

خرایب های کیل برعهده موجر اســت مگر اینکه مسبب آن 

ایرادات و خرایب ها شخص مســتأجر بوده ابشد که در آن 

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

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

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

صورت پرداخت مخــارج آن برعهده موجــر خواهد بود؛ مگر 

اینکه مســبب بروز این خرایب شخص مســتأجر ابشد و اب 

اثبات این قضیه هزینه های تعمیر به دوش او بیفتد.

 نکایت در مورد زمان 
اپیان قرارداد اجاره

قــرارداد اجــاره اب انقضــای 

موعد آن برطرف شده و خامته 

یم یابد و موجــر ابید در زمان 

اپیان قرارداد خواهان تخلیه 

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

اعالم تخلیه ملک سکوت کرده ابشد، سکوت وی حمل 

بر رضایت اســت و نتیجه اینکه قــرارداد اجاره اب رشایط 

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

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

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

این صورت موجر مســتحق دریافت اجرت املثل است و 

مستأجر ملزم به پرداخت هزینه ترف خود تحت عنوان 

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

صورت فــریق منی کند کــه مســتأجر از ملــک مورد اجاره 

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

توصیه یم شود که طرفین قرارداد اجاره در ابتدای انعقاد 

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

تخلیه ملک و پرداخت ودیعه از یکدیگر دریافت کنند.

پیشگیری از تبعات پرداخت 
نکردن اجاره هبا

مســتأجر اجاره هبا را پرداخت 

منی کند یا اینکــه پرداخت آن 

هــرماه اب أتخیــر زیاد اســت، 

اب این توضیح کــه در قرارداد 

رشوط یــا مضانــت اجرایی بــرای مواجهه اب ایــن قضیه 

پیش بیین نشــده اســت. حال چــه ابید کــرد؟ پرواضح 

است که علت وقوع این امر به زمان تنظیم قرارداد اجاره 

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

اجرایــی برای مســتأجر درخصــوص أتخیــر در پرداخت 

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

اب استفاده از ابزار قانوین نسبت به رفع این مشکل اقدام 

کند؛ به طور مثال توصیه یم شــود کــه در قراردادهای 

اجاره بنا بر توافق میان موجر و مســتأجر، نوشــته ذیل 

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

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

برای موجر ایجاد شــود.« لذا موجــر یم تواند متعاقب 

تخلف مستأجر، بنابر اختیار حاصله در قرارداد، تقاضای 

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

عیل محسین ماكلواین؛ وکیل اپیه یک دادگسری

فرزین جم، کارشناس حقویق
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آشنایی با چند دریاچه و برکه طبیعی در استان گیالن 
که هرکدام ویژگی های منحصربه فردی دارند

زندگی در هیاهوی صفر

اینکه می گویند آب مایه حیات است ذره ای جای تردید ندارد. وجود آب برای هر نوع حیاتی ضروری است و امکان ندارد بدون این مایه ارزشمند 
لحظه ای به زندگی بتوان ادامه داد. اما این همه ماجرا نیست و آب عالوه بر نقش حیاتی، نقش های اساسی دیگری هم در زندگی ما ایفا می کند. تأثیر 
این اکسیر زندگی هم مادی است و هم معنوی؛ یعنی همانطور که جسم ما را زنده نگاه می دارد، روح ما را هم صیقل می دهد و شاداب می کند. هر آدمی 
وقتی به کنار چشمه، رودخانه، آبشار یا برکه ای که می رسد، روحش سیراب و تازه می شود. در استان گیالن برکه ها و دریاچه های زیادی وجود دارند 
که می توان با رفتن کنار آنها روح مان را تازه نگه داریم و از آن همه زیبایی و آرامش برای رهایی از هیاهو و روزمرگی های زندگی نهایت بهره را ببریم. 

در ادامه به چند مورد از این دریاچه ها اشاره می کنیم.
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روستای سقالکسار در فاصله بسیار کوتاهی از رشت قرار دارد که دریاچه ای به همین نام در کنار آن خودنمایی می کند. دریاچه 
سقالکسار را پاک ترین دریاچه گیالن می نامند و دلیل آن هم این است که هیچ زباله ای در دریاچه و زمین های اطراف آن به چشم 

نمی خورد. این دریاچه چندین بار لوکیشن فیلم های مختلف ازجمله »ماهی و گربه« بوده و بسیار شناخته شده است. سقالکسار 
به معنای آبخوری لک و سار است که این نام از 3 کلمه سقال به معنای آبخوری و لک و سار که به 2 پرنده زیبای بومی منطقه گفته 

می شود، تشکیل شده است. متأسفانه در سال های گذشته به دلیل حضور گسترده گردشگران در شمال کشور، اکثر این مناطق دچار 
آلودگی شدید شده، اما تمیزی این روستا و دریاچه اش آن را از سایر مناطق متمایز می کند. این پاکیزگی به دلیل توجه مردم روستا به این سد خاکی و البته طرح 

متفاوت جمع آوری زباله گردشگران است که توسط شورای روستا برای در امان نگه  داشتن این فضای تمیز به کار گرفته می شود. در این طرح مقداری از مبلغ 
ورودی در قبال بازگرداندن زباله های شان به گردشگران برگشت داده می شــود. در کنار این دریاچه وسایل تفریحی متعددی فراهم شده که گردشگران 

می توانند از آنها به راحتی استفاده و لحظه های ماندگاری را ثبت کنند. اگر اهل کمپینگ و اتراق هستید به راحتی می توانید در کنار این سد اتراق کنید، اما 
اگر تمایل به اقامت شبانه در چادر را ندارید، چندین اقامتگاه بومگردی و یک هتل در اینجا وجود دارد که به راحتی در دسترس هستند.

در نزدیکی رشت و منطقه سراوان و در میان انبوهی از درختان تنومند سر به فلک کشیده و رودهای خروشان، دریاچه ای 
پنهان شده که با دیدنش انگشت به دهان می مانید و از این همه زیبایی شگفت زده خواهید شد. دریاچه سراوان یک جاذبه بکر 

در پارک جنگلی سراوان، در نزدیکی شهر رشت است. این دریاچه در سمت چپ ورودی فاز 2پارک جنگلی سراوان قرار دارد و 
منظره زیبای آن جلوه ای خاص به این پارک جنگلی بخشیده است. در نگاه اول بسیاری از گردشگران تصور می کنند که چمن زاری 

سبز گسترده در مقابل شان قرار دارد، اما اینطور نیست. خزه های حاصل از رطوبت محیط و نوعی آفت در درختان منطقه، با پوششی 
سبز سراسر دریاچه را پوشانده اند و این دریاچه را از دیگر دریاچه های این استان متفاوت کرده اند. اگر برای بازدید از مرداب سراوان رشت اول صبح را انتخاب 

کنید، منظره دریاچه و جنگل سرسبز در میان مه صبحگاهی شما را مبهوت خواهد کرد و گشت وگذار روی دریاچه سراوان در میان درختان سر به فلک 
کشیده برای تان خاطراتی فراموش نشدنی خواهد ساخت. در طول حرکت روی مرداب و در قسمت هایی که آب دریاچه زالل تر است، می توانید ماهی های 

زیادی را در آب ببینید. پس از لذت بردن از دریاچه سراوان، می توانید  از تماشای طبیعت بکر اطراف مرداب سراوان هم لذت ببرید. اگر در جهت شرق 
پارک جنگلی حرکت کنید، به رودخانه های سفیدرود و سیاهرود می رسید که فضای بسیار مناسبی برای اتراق و پیک نیک یک روزه فراهم است.

سقالکسار 

سراوان 

تاالب استیل در نزدیکی شهر آستارا یکی دیگر از تاالب های زیبا و مهم در کشور است. مردم بومی در زبان تالشی این تاالب را هستل 
که آبگیر معنی می شود، می نامند. این تاالب به دلیل برخورداری از چشم اندازهای کوهستان و جنگل در کنار مزارع کشاورزی در 
میان گردشگران محبوبیت زیادی دارد. همچنین حضور پرندگان مهاجر جلوه ای متفاوت از این زیبایی را در این تاالب پدید آورده است. 
تاالب استیل از سال 13۸۴ به عنوان یکی از 5 منطقه نمونه گردشگری استان گیالن نامیده شد که به رشد اقتصادی این استان کمک 
بسیاری کرده است. متأسفانه وضعیت رسیدگی به تاالب ها در ایران خیلی مناسب نیست و این مورد شامل تاالب استیل هم می شود. در این 

تاالب برداشت بی رویه از آب برای آبیاری شالیزارهای آستارا بسیار زیاد است و کاهش باران های فصلی به سرعت استیل را به سمت نابودی سوق می دهد. همچنین 
پیشروی انسان ها در نزدیکی تاالب هم باعث شده تا مهاجرت پرندگان در اطراف این دریاچه تا حد زیادی کاهش پیدا کند. وجود زباله، نخاله و ساخت وسازهای 
بی رویه هم ازجمله دالیل دیگری است که این برکه زیبا و شگفت انگیز را هر روز با چالش های جدی تری روبه رو می کند. البته از همه اینها که بگذریم، این تاالب 
بسیار زیبا جلوه ای خاص به منطقه داده و محصور شدن آن در میان کوه و دریا، منظره ای شگفت انگیز را پدید آورده است. در اطراف تاالب استیل درختان 
فراوانی رشد کرده اند که گاهی تا ریشه آنها از آب خارج می شود و گاهی دیگر تا شاخه های باالیی در آب هستند و به تاالب درختان شناور مشهور شده است.

در نزدیکی شهرستان لنگرود استان گیالن شهر کوچکی با نام کومله قرار دارد که در چند سال اخیر جنبه توریستی پیدا کرده و 
گردشگران زیادی همه روزه به سمت این منطقه در حال رفت وآمد هستند. در گذشته اهالی این منطقه آبگیری در حاشیه روستا 
درست کردند که استخر نام داشت و از آن برای مصارف شخصی و کشاورزی بهره برداری می شد. با افزایش آب این استخر کم کم این 
برکه بزرگ تر شد و به دریاچه ای تبدیل شد که عالوه بر استفاده از آب آن، جنبه توریستی هم پیدا کرده است. در وسط این دریاچه جزیره 
کوچکی ساخته شده که از آن به عنوان کافی شاپ و فست فود استفاده می شود و در اطراف دریاچه چندین هتل و اقامتگاه توریستی ساخته 

شده است. در زمین های اطراف دریاچه کومله، ساکنان روستا محصوالتی همچون چای و برنج کشت می کنند که در واقع چای جزو مرغوب ترین محصوالت حاصلخیز 
کومله است که از این کشتزارها برداشت می شود و گردشگران و توریست ها از این محصول به عنوان سوغات استفاده می کنند. مکان های تفریحی و گردشگری کنار 
دریاچه کومله سبب شده تا این دریاچه جذابیت بیشتری پیدا کند و هر روز بر کیفیت این خدمات اضافه شود. در کنار دریاچه کومله عالوه بر امکانات رفاهی و 
خدماتی، شرایط تفریحی هم فراهم شده که به سهولت در دسترس هستند. کافی  است چند دقیقه در این منطقه توقف کنید و منتظر اسب هایی باشید که برای 

سواری و کرایه به سمت تان می آیند. همچنین یک تفریح مرسوم و جذاب دیگر برای گردشگران این دریاچه ماهیگیری و قایق سواری است.

استیل

کومله 

سوغات سنتی
یکی از لذت های ســفر خرید است. 
حتی هدف سفر برای بسیاری همین 
خرید از فروشگاه ها و مکان های خرید 
ســنتی و مدرن است. البته هستند 
افرادی که به خرید در سفر اعتقادی 
ندارند امــا خرید صنایع دســتی 
از فرهنگ هــای مختلــف یکی از 
نشانه های آشنایی و حس نزدیکی با 
این اقوام و مردمان است. برای همه ما 
قطعاً پیش آمده زمانی که به یک مکان 
با فرهنگ متفاوت ســفر می کنیم، 
افرادی از بومیان منطقه را می بینیم 
که به صورت دست ساز وسیله هایی 
را آماده کرده و برای فروش در معرض 
دید گردشگران قرار می دهند. خرید 
از ایــن افراد عالوه بــر اینکه یاد و 
خاطره سفر را همیشه برای ما زنده 
نگه می دارد، بلکه کمکی هم به اقتصاد 
مردم آن سرزمین می کند تا همچنان 
فرهنگ و آداب و رسوم شان را سرپا 

نگه دارند.

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

سراگاه، دریاچه ای پنهان و دیدنی برای اهالی منطقه تالش است

اینجانفستانبندمیآید

بیشــتر افرادی که به کار تولید و ساخت 
صنایع دستی مشغول هستند، افراد مسن 
یا جاافتاده ای هســتند که تنها راه امرار 
معاش شان اســت. حتی اگر قصدی برای 
خرید ندارید، کمی بــا آنها صحبت کنید 
و از شــرایط کاری و زندگی شان بپرسید 
یا درباره آن منطقه اطالعات بگیرید. این 
افراد معموالً به شدت اجتماعی هستند و از 

صحبت کردن استقبال می کنند.

صحبت کنید

هر فرهنگ و ســنتی قابل احترام است. 
همانطور که ما اعتقــاد داریم که فرهنگ 
و آداب و رسوم منطقه ای که در آن بزرگ 
شده ایم ارزشمند است، دیگران هم همین 
طرز تفکر را برای ســرزمین خودشــان 
متصور هســتند. پس وظیفه ماســت تا 
در زمان مواجه شــدن با این فرهنگ ها و 
مردمان آن منطقــه، به صورت متقابل به 

آنها احترام بگذاریم.

احترام بگذارید

برای هر وسیله ای که به صورت دست ساز 
ساخته شده زمان زیادی صرف شده که 
از نظر آن شخص باارزش است. حتی اگر 
سلیقه ما با هنر دســت دیگران سازگار 
نیست، بهتر اســت برای زمانی که صرف 
شده احترام قایل باشــیم و از آن تعریف 
کنید. این تعریــف و تمجیدها انگیزه ای 

مضاعف برای آن افراد ایجاد خواهد کرد.

تعریف کنید

در مناطقی که صنایع دستی توسط بومیان 
منطقه تولید می شــود، این افراد معموالً 
کنار هم می نشــینند و هر کدام چشم و 
امیدشان به رهگذران و گردشگران است. 
سعی کنید خریدهای تان را تقسیم کنید 
و تا حد امکان از چند نفر مختلف بخرید تا 

همه از این سود منتفع شوند.

از همه خرید کنید

فرهنگ خرید سوغات در سفر  بین ایرانی ها 
بسیار مرسوم و رایج است. اگر برای نزدیکان 
و آشنایان تان قرار اســت سوغات بخرید، 
بهترین گزینه همین افراد و دست سازهای 
سنتی آنهاســت. به جای خرید شکالت 
و خوراکی های بســته بندی و شــرکتی، 
می توانید از این وسایلی که توسط بومیان 
مناطق مختلف عرضه می شود خرید کنید.

سوغاتی بخرید

اگــر می خواهید برای چنــد نفر یا حتی 
خودتان، از یک وسیله چند عدد بخرید، 
بایــد بدانید کــه معموالً این وســیله ها 
به طور کامل با یکدیگر شــبیه نیستند. 
این سوغات ها به دلیل دست ساز بودن در 
بعضی قسمت ها ممکن است تفاوت های 

اندکی داشته باشند.

شبیه نیستند 

آرامش و دیگر هیچدر کنار سراگاه

گوشه و کنار استان گیالن پر شده از زیبایی های پنهانی 
که هر روز یکــی از آنها همچون ابر از پس خورشــید 
نمایان می شــود. این بار نوبت رسیده به دریاچه ای زیبا 
و منحصربه فرد در گوشه ای با نام ســراگاه که در میان 
انبوهی از جنگل و پوشــش گیاهی محصور شده. این 
دریاچه بکر و متفاوت در 10کیلومتری شهر تالش جای 
دارد و به راحتی قابل دسترس است. شاید نام این مکان 
مانند بسیاری از دیدنی های بکر این استان و کشور  بین 
مردم معروف نشده و همین ناشناخته بودن تضمینی بر 
بکر بودن آن شده است. این دریاچه در اطراف روستایی 
به همین نام جای گرفته و درختان سرسبز و تنومند و 
همچنین کوه های یکدست سبز آن را احاطه کرده اند. 
برای رفتن به این مکان شگفت انگیز باید به سمت شهر 
تالش بروید و از آنجا راهی این منطقه شوید. به شهر تالش 
که می رسید، چیزی حدود 10کیلومتر با این دریاچه 
فاصله دارید و در طول مسیر تاالب بین المللی جوکندان 
و شالیزارهای برنج هم با شما هم مسیر هستند. این برکه 
تماشایی در اصل یک آبگیر خاکی است که اهالی روستا از 
آن برای امرار معاش و مصارف روزمره استفاده می کنند و 
کم کم با ورود گردشگران به این منطقه به دریاچه سراگاه 
مشهور شده اســت. آب این دریاچه از باران و کوه های 
اطراف تأمین می شود و بومیان منطقه از آن برای کشت 

برنج و همچنین پرورش ماهی استفاده می کنند.

پيشنهاد  هفته

متروی جوادیه 

   بازارچه تاریخی جوادیه
محله نامش را از کسی گرفته که 
زمانی مالک زمین های زراعی این 
گوشه از تهران بود. جواد فردانش 
که او را به نــام جواد آقــا بزرگ 
می شــناختند کم کم زمین ها را 
تقســیم می کند و مــردم در آنها 
ســاکن می شــوند و خودش هم 
تصمیم به آبادانی محله می گیرد. 
بعدها به دلیل زحماتش در آبادانی 
محله، در سال 1330این محله به 
نام کوچک او جوادیه نام می گیرد. 
بازارچه جوادیه سال هاست مرکز 
اصلی خرید کاالهای اساسی اهالی 
محله و محله های اطراف است. این 
بازارچه قدیمی، ابتدا در حدفاصل 
پل جوادیه تا خیابان ده متری اول 
بود، اما تا بیســت متری جوادیه 
گسترش پیدا کرد. در این بازارچه 
از مغازه های ســنتی و قدیمی تا 
مغازه های جدیدتــر و گاری های 
دستفروشــان دیــده می شــود. 
بازارچه جوادیه یــادآور خاطرات 
تلخ و شیرین اهالی جوادیه است 
و هنوز همچون گذشته رونق دارد. 
مسجد فردانش از مساجد قدیمی 
محله جوادیه، نیز در این بازارچه 
قرار دارد. شاید این بازار همچون 
برخی محله ها   در کل شهر شهرت 
پیدا نکرده و سیل خریداران را به 
سمت خود نمی کشد، اما طرفداران 
زیادی از گوشه و کنار این شهر دارد 
که همه روزه در حال رفت وآمد و 
مراجعه برای خرید مایحتاج شان 
به این بازار هســتند. این محله و 
بازارچه قدمتی در حدود 70سال 
دارند که ســردر و نمــای آجری 
برخــی از این مغازه ها گــواه این 

موضوع خواهند بود.

اسکن  کنید و آدرس دقیق 
این پیشنهاد را در نقشه ببینید

   سرای روشن
مجتمع های تجاری هــر روز در 
گوشــه و کنار شــهرها قد علم 
می کنند و یکی پــس از دیگری 
متولد می شــوند. امروزه رنگ و 
لعاب اســت کــه در بیــن این 
مجتمع ها رقابــت می کنند و به 
جذب مشتری می انجامند. اما با 
همه این زیبایی هــای ظاهری و 
برندهایی که شــاید فقط در این 
مکان ها دیده شــوند، این رنگ و 
بوی مدرنیتــه در طوالنی مدت 
خسته کننده می شــود و دوباره 
به ســمت همان مراکــز خرید 
قدیمی و ســنتی می رویــم تا به 
نوعی حال دلمان را خوب کنیم. 
یکی از این مراکــز خرید قدیمی 
که همچنان هویت خود را حفظ 
کرده و سرپاست ســرای روشن 
است. این ســاختمان تجاری در 
خیابان ناصرخســرو قــرار دارد. 
سرای روشن در دوره پهلوی اول 
در میانه خیابان ناصرخســرو، با 
الهام از معماری گوتیک ســاخته 
شد. فرشــته های جای گرفته در 
نمای ســاختمان، تأثیر معماری 
اروپایی و وجــود اهورامزدا نماد 
ایران باستان است. سرای روشن 
همچون الگوی ســراهای ایرانی، 
پیرامون یک حیاط مرکزی شکل 
گرفته و حجره هــا در اطراف آن 
جــای داده شــده اند. ایوان ها و 
ستون های بســیار بلند از دیگر 
شــاخصه های مهم این بناســت 
و تصاویــری از خورشــید بالدار، 
پیکر بالدار، تزئینات و طرح های 
رنگارنگ و جذاب و تزئینات آجری 
را در این بنا می توان مشاهده کرد. 
سرای روشــن در دهه 70 احیا و 
بازسازی شــد و در تاریخ 25آبان 
ســال 13۸۴به عنوان یکی از آثار 

ملی ایران به ثبت رسید.

متروی امام خمینی ره 
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این پیشنهاد را در نقشه ببینید
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یکی از معیارهای مهم برای انتخاب یک مکان مناسب گردشگری که ویژگی های مورد نظرمان را هم داشته 
باشد، ابتدا خلوتی و دومی بکر بودن است. حتی زمانی که قرار است به سمت سواحل شمالی کشور هم برویم، 
ابتدا به دنبال ساحل های کمی خلوت تر و بکرتر می گردیم تا با آرامش به تفریح و گردش بپردازیم. حال تصور 
کنید قرار است جایی بروید که عالوه بر خلوت بودن، بکر و دست نخورده هم باشد و  افراد زیادی با این منطقه 
آشنایی نداشته باشند. امروزه به لطف شبکه های اجتماعی و عالقه بیشتر مردم به گشت وگذار، کمتر جایی 
باقی مانده که از نظرها دور مانده باشد و تنها می توان گفت کمتر شناخته شده، اما بعضی مکان ها هستند که 
واقعاً هنوز ناشناخته مانده اند و پای گردشگران به آنجا باز نشده است. مکان های ناشناخته برای یک تفریح 
یک روزه و خانوادگی اصاًل مناسب نیست و مشکالت و شرایط خاص خودش را دارد که نباید بدون تجربه و تجهیزات قدم در آنها بگذاریم. 
همان مکان های کمتر شناخته شده که آرامش و سکوت طبیعت در آنها موج می زند، می توانند بهترین مقاصد برای یک تفریح خانوادگی 
محسوب شوند. یکی از این مکان ها که عالوه بر بکر بودن مسیر دسترسی نسبتاً راحتی دارد، دریاچه »سراگاه« در نزدیکی تالش است.

مجتبی یارزمان

گردشگران زیادی از وجود این دریاچه مطلع نیستند 
و نام آن خیلی برای همه آشنا نیست. اغلب کسانی به 
این منطقه سفر می کنند که یا  بومیان همان محدوده 
آنها را راهنمایی کرده یا توصیه کسانی که قباًل به این 
دریاچه آمده اند باعث شده تا به سمت این منطقه راه 
کج کنند و مهمان سراگاه شوند. اما همه این تردیدها 
و پرس وجوها تا قبل از دیدن نخستین منظره از این 
دریاچه است و با نخستین نگاه قطعاً عاشق می شوید! به 
دریاچه سراگاه که می رسید، انگار که از همه دنیا فارغ 
شده اید و هیچ گاه دغدغه ای نداشته اید. جو و آرامشی 
که در این منطقه حاکم است به قدری روی شما تأثیر 
می گذارد که بی اختیار ساعت ها می نشینید و به دریاچه 
و آن انعکاس های جذابش خیره می شوید. همینطور 
که چشم در چشم سراگاه هستید و حال و روز خودتان 
را مرور و جای دوســتان و اقــوام را در کنارتان خالی 
می کنید، ابرها از البه الی درختان باال و باالتر می آیند و 
در کسری از ثانیه سرتاسر این منطقه را فرامی گیرند و 
تمام منظره ها رنگ و طراوت متفاوتی به خود می گیرند. 
این ابرها و سرعت رفت وآمدشان به قدری هیجان انگیز 
و متفاوت است که انگار در زمان سفر کرده اید و یک 
مکان دیگر را در حال تجربه کردن هستید. اما رفته رفته 
دوباره هوا صاف می شــود و ابرها همان لکه های دور 

دست در آسمان می شوند و حاال وقت عکاسی است. 

طبیعت در دریاچه
روستای سراگاه در مکانی قرار دارد که همچنان اهالی آن بافت روستایی اش را حفظ کرده اند و تمام 
تالش شان را می کنند که این منطقه به همین صورت باقی بماند و آرامش زندگی شان برهم نخورد. 
پس وظیفه هر گردشگری ایجاب می کند تا در نهایت احترام به بومیان این منطقه، سعی شود تا از 
هرگونه آسیب به محیط زیست و چرخه زندگی مردمان آن دوری کند. اگر مسافر این مناطق شدید 
خودتان به وفور می بینید که اسب ها و دیگر حیوانات وحشی برای آبخوری و استراحت به کنار این 
برکه می آیند و هیچ ترسی هم از این رفت وآمد ندارند. این چرخه طبیعی و اکوسیستم محیط آنجا 
را نشان می دهد که باید همانطور که هست بماند و به دست ما آسیبی وارد نشود. همچنین این را هم 
باید بدانید که ماهیگیری در این دریاچه ممنوع است و ماهی هایی که می بینید، توسط خود اهالی 
در حال پرورش هستند و از این راه امرار معاش می کنند. یک نکته دیگر هم که اهالی منطقه روی آن 
حساسیت دارند، شنا کردن در دریاچه است. سعی کنید این نکته را هم رعایت کنید و به این قوانین 
احترام بگذارید. با توجه به اینکه این آبگیر به وسیله یک ســد خاکی احداث شده و از آن برای امور 
جاری روستا استفاده می شود، امکان قایق سواری و انجام هرگونه تفریح آبی در آن وجود ندارد. با همه 
حساسیتی که بومیان منطقه و روستا در حفظ و نگهداری این منطقه دارند، اما برای گردشگران هم 
احترام ویژه ای قائل هستند و امکاناتی را هم برای آنها فراهم کرده اند. اگر اهل کمپ زدن و اقامت در 
چادرید، خیال تان راحت باشد که در کنار دریاچه سراگاه به راحتی می توانید بساط تان را پهن کنید 
و از سکوت و آرامش این منطقه نهایت لذت را ببرید. چندین مکان مختلف برای این منظور توسط 
اهالی مشخص شده که درصورت تمایل قابل اســتفاده هستند. همچنین اگر با چادر و اتراق شبانه 
کمی فاصله دارید، می توانید از چندین کلبه ای که در روســتا برای اجاره به مسافران درنظر گرفته 
شده استفاده کنید. البته با توجه به فاصله کم با شهر تالش، این شهر هم می تواند گزینه مناسبی برای 
اقامت شبانه باشد که می توانید از قبل مکان مورد نظرتان را رزرو کنید. در زمان سفر به این روستا و 
دریاچه یک نکته دیگر را هم در ذهن تان داشته باشید که آن کمک به اقتصاد روستاییان است. بیشتر 
درآمد ساکنان این مناطق کشت برنج و ماهیگیری و امثال اینهاست، درصورت امکان از آنها خرید و 

این حال خوب را با آنها هم تقسیم کنید.
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خون شد
پرسپولیسی ها امیدوارند لوکادیا این هفته 

به روزهای خوبش برگردد و با گلزنی در 
لیگ برتر آشتی کند

با توپ های آماتور بازی می کنیمتب سرد!
محمدرضا حسینی، به شدت از کیفیت 

توپ های  لیگ برتر شاکی است؛ توپ هایی که 
چندسالی است تغییری در آنها ایجاد نشده
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 روز مانده تا 
جام جهانی

پخش زنده

برنامه بازی

ليگ برتر ايران - هفته 9

گلگهر

نساجی
17:00

پرسپولیس

مسرفسنجان
17:00

فوالد

پیکان
18:30

صنعتنفت

سپاهان
18:30

ليگ برتر ايران - هفته 9

آلومینیوم

مسکرمان
17:00

جمعه 22 مهر 1401

تراکتور

نفتم.س
16:30

ذوبآهن

استقالل
16:30

هوادار

ملوان
16:00

رئالبتیس

التزیو

آاسرم

اشتورمگراتس

20:15

22:30

فاینورد

رئالسوسیهداد

میتیلند

شریفتیراسپول

20:15

22:30

ليگ اروپا

منچستریونایتد

اومونیا
22:30

بوده

آرسنال
20:15

پیش بازی

 ادامه  در
 صفحه18

18 19

راموس بازی رودیگر در راموس تایم برای 
صعود رئال مادرید؛ صعودی که باعث 

خونریزی شدید مدافع آلمانی شد

تضمین شدگان
 به نظر مي رسد حضور 4نفر در ترکيب اصلي تيم ملي

 در جام جهاني قطعي است

 سرخابی ها این هفته
 به مصاف نبازهای لیگ می روند

پرسپولیس و اســتقالل این هفته در لیگ برتر، 
روبه روی تیم هایی قرار می گیرند که تا این هفته 
از لیگ در هیچ مســابقه ای شکست نخورده اند. 
مس رفســنجان و ذوب، رقبای سرسختی برای 
سرخابی ها در هفته نهم لیگ برتر هستند؛ هفته ای 
که نبردهای جذاب و نزدیک زیادی خواهد داشت. 
تالش گل گهر برای حفظ صدرنشــینی، تالش 
فوالد برای بهبود رکورد خانگی و تالش تراکتور 
برای بازگشــت به ریل پیروزی، بخش دیگری از 

اتفاقات این هفته لیگ برتر خواهند بود.
 

  داستان 2 بازگشت!
پرسپولیس- مس رفسنجان؛ اگر تماشاگرها 
امــروز روی ســکوهای آزادی حضور داشــتند، 
برخوردشــان با حامد لک و گادوین منشا در نوع 
خودش جالب به نظر می رسید؛ 2 بازیکنی که سابقه 
حضور در جمع قرمزها را دارند و دوران پیچیده ای 
را در این باشــگاه ســپری کرده اند. چرا برخورد 
احتمالی هوادارها با این دو نفر، حدس زدنی نبود؟ 
دلیل اش را باید در مجموعه ای از اتفاقات پیرامون 
آنها جست وجو کرد. لک یک دوران رؤیایی را در 
پرسپولیس شــروع کرد و با درخشش روی خط 
دروازه این تیم، تا فینال آســیا هم پیش رفت. او 
می توانست نخستین سنگربان تاریخ این باشگاه 
باشد که قهرمان آسیا شــده اما تبدیل به دومین 
گلر تاریخ باشــگاه در فینال لیگ قهرمانان آسیا 
شد. لک برای مدتی در پرسپولیس ستاره بود اما 
درگیر بحران تمام نشدنی شد و دیگر نتوانست گلر 
مطمئنی برای این تیم باشد. منشا نیز در روزهای 
حضور در پرسپولیس، یک ســتاره برای این تیم 
بود و یک گل تاریخی نیز بــه الدوحیل زد؛ گلی 
که برای هواداران باشــگاه فراموش نشدنی به نظر 
می رسد. با این حال او هم بعد از ترک پرسپولیس، 
راهی استقالل شد و برای رقیب سنتی بازی کرد. 
هر دو بازیکن، قدم های مثبتی در پرســپولیس 
داشته اند و هر دو نفر نیز، اتفاقات ناامیدکننده ای 
را  برای هواداران پرســپولیس رقم زده اند. یحیی 
در همین تابستان، لک را در فهرست فروش قرار 
داد و عالقه مند به جذب منشا بود. آنها روی خط 
دروازه بیرو را برگرداندند و به جای خرید منشــا، 
لوکادیا را جذب کردند تا در هر دو نقطه، پیشرفت 
کرده باشند. پرسپولیس و نفت مسجدسلیمان، 
از یک جهت شــبیه به هم هستند. هر دو تیم کم 
گل می زنند و بسیار سخت گل می خورند. انتظار 
می رود مسابقه امروز آزادی نیز، یک جدال کم گل و 
کم اتفاق باشد. مس رفسنجان یکی از تیم های بدون 

شکست لیگ امسال بوده است.
 

  فرار از تله تساوی!
ذوب آهن - اســتقالل؛ مســاوی نکردن با 
ذوب آهن در این فصل، چالش بســیار ســختی 
برای همه تیم ها خواهد بود؛ تیمی که در 8 بازی، 
7 تساوی را پشــت سر گذاشــته و از این حیث، 
رکورددار لیگ به شمار می رود. تیم مهدی تارتار 
به جز پیکان، در این فصل هیچ رقیبی را نبرده و 
البته در این 8 هفته، بدون شکست بوده است. آنها 
توانسته اند مدعیانی مثل پرسپولیس و سپاهان 
را نیز متوقف کنند و حــاال در اصفهان، به دنبال 
امتیازگرفتن از استقالل هستند. نکته خاص این 
بازی بدون شــک، به قضاوت داور مربوط خواهد 
بود. پیام حیدری یکی از سخت ترین قضاوت های 
ممکن را در این نبرد خواهد داشت؛ چرا که چند 
دیدار اخیر اســتقالل، حواشــی داوری زیادی 
داشته اند و به ویژه مسابقه قبلی این تیم با فوالد، 
به شــدت جنجالی شده اســت. این بار هم با هر 
سوت، بازیکنان 2 تیم به طرف داور هجوم خواهند 
برد. از همین حاال ذوبی هــا ابراز نگرانی کرده اند. 
در حقیقت به نظــر می رســد پیش زمینه های 
جنجال از همین حاال بین 2 تیــم به وجود آمده 
اســت. در جریان بازی نیز همــه نگاه ها به پیام 
حیدری و سوت های او خواهد بود. این داور البته 
خوش شانس است که ساپینتو روی سکوها حضور 
دارد و دائما در حال اعتراض در کنار زمین دیده 
نخواهد شد. جدال فردای فوالدشهر که میزبانش 
استاد مساوی گرفتن است و مهمانش، هر کاری 

می کند تا در تله تساوی های ذوب گرفتار نشود!
 

  برخورِد دورقمی ها!
گل گهر - نســاجی؛ این دو تیم تنها تیم هایی 
هستند که توانسته اند تعداد گل های زده شان را 
دورقمی کنند. گل گهر با 14 گل، صاحب بهترین 
خط حمله لیگ برتر اســت و تیم حمید مطهری 
نیز توانســته 11 گل در این فصل به ثمر برساند. 
نســاجی این فصل بیرون از خانه خودش، هیچ 
بردی به دســت نیاورده و از 4 بازی فقط 2 امتیاز 
گرفته اســت. گل گهر اما در 2 دیدار خانگی این 
فصل برنده شده و در خانه فقط یک شکست داشته 
است. تیم قلعه نویی امروز برای حفظ صدرنشینی 
تالش می کند. مهره کلیدی آنها محمد خدابنده لو 
خواهد بــود؛ بازیکنی که بعد از دعوت شــدن به 
فهرســت جدید تیم ملی، انگیزه مضاعفی برای 

این جدال دارد.

  بحران کوچک، بحران بزرگ!
صنعت نفت - ســپاهان؛ اوضاع هیچ تیمی در 

لیــگ برتــر بیســت و دوم، 
نگران کننده تر از صنعت نفت 

نیست؛ تیمی که فعال به آخرین رده جدول لیگ تکیه 
زده و نخستین تغییر مربی در لیگ را نیز داشته است.
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اصال تهاتر کنید

نه؛ واقعا حقت نبود

فرصت سوزی کردی

شــکر خدا باشــگاه های ما آنقدر 
حرفه ای و بین المللی هســتند 
که آدم همینطور مات و مبهوت 
می ماند. باشــگاه پرســپولیس 
که به خاطر بســته بودن حساب 
بانکی اش در اثر شــکایت طلبکاران 
نمی تواند قسط قرارداد یورگن لوکادیا را پرداخت کند، قرار شده 
این پول را به صورت نقدی به مهاجم هلندی خود بپردازد. یعنی 
تصور کنید لوکادیا را صدا می کنند و 81هزار یورو اسکناس در 
چمدان می دهند دستش و رســید می گیرند. بعد ما اعتراض 
داریم که چرا پرسپولیس و اســتقالل در لیگ قهرمانان آسیا 
حضور ندارند. انصافا آسیا کم است، اینها با این استاندارد باال باید 
در لیگ قهرمانان اروپا توپ بزنند! حاال خوب است الاقل خود 
ارز را توانسته اند جور کنند، وگرنه شاید به لوکادیا پیشنهاد تهاتر 

دستمزدش با یک تکه زمین را می دادند! دم تان گرم.

بعــد از آنکــه کمیتــه انضباطی 
ریکاردو ساپینتو را به پرداخت 
400میلیــون تومــان جریمه 
نقدی و 2جلســه محرومیت از 
حضور روی نیمکت اســتقالل 
محکــوم کــرد، این مربــی گفت: 
»حکمی که علیه من صادر شده منصفانه نیست. هیچ سند و 
مدرکی برای کارت قرمز من وجود ندارد و تنها دلیل، گزارش 
داور و آن هم به خاطر حرف نادرست مربی گل گهر است. قبل 
از کارت قرمز، من بسیار آرام بودم و هیچ کاری انجام ندادم.« 
حاال ما کاری به آن کارت قرمز کذایی نداریم. اصال به قول 
شــما گیریم که نادرســت بوده؛ آیا در واکنش به آن باید 
اینطور به سیم آخر می زدید و شــهر را به هم می ریختید؟ 
خب اگر 200 نفر با هم مهارتان نمی کردند که معلوم نبود 

چه اتفاقی می افتاد. واقعا هم این مجازات حقت نبود!

یکی از بازیکنان جوان پرسپولیس 
که هــواداران خیلی بــه او امید 
بســته اند محمد عمری اســت. 
عمری معمــوال به عنوان بازیکن 
ذخیره در دقایق پایانی مسابقات به 
میدان می رفت و چون عملکرد خوبی 
داشــت، هواداران به یحیی گل محمدی فشار می آوردند که 
بیشتر به او بازی بدهد. یحیی هم که کال در مورد بازی دادن به 
جوانان ریسک پذیر نیست زیر بار نمی رفت. غیبت امید عالیشاه 
و شرایط خاص سروش رفیعی باعث شــد ناگهان عمری در 
ورزشگاه نقش جهان در دیدار حساس برابر سپاهان در ترکیب 
اصلی قرار بگیرد؛ هرچند او قدر این فرصت را ندانست و بازی 
خوبی ارائه نداد. معلوم نیست چنین بختی دفعه بعد چه زمان 
در اختیار عمری قرار بگیرد، هرچند نباید فقط به خاطر یک 
نمایش ضعیف از او قطع امید کنیم. فرصت طلب تر باش جوان!

پیش بازینكته بازی

نفت در 3 بازی خانگی، فقط 
یک امتیــاز به دســت آورده 
است. سپاهانی ها اما در 4 مســابقه خارج از خانه، 
8 امتیاز گرفته اند و از این حیــث یکی از بهترین 
تیم های لیگ برتر هســتند. تیم مورایس بیرون 
از اصفهان، هم بهتر بــازی کرده و هم بهتر نتیجه 
گرفته است. با این حال، هواداران این باشگاه نیز از 
عملکرد این تیم در این فصل راضی نیستند. بحران 
نفت آبادان اما بحران بزرگ تری است. آخرین برد 
آنها در لیگ روبه روی سپاهان، به زمانی برمی گردد 
که هنوز دراگان اســکوچیچ هدایت این تیم را بر 

عهده داشت!
 

   استرس هجومی!
فوالد - پیکان؛ شــاگردان نکونام در این فصل در 
خانه انتظارها را برآورده نکرده اند. 3 تساوی بدون 
گل در 4 مســابقه خانگی، رونــد نگران کننده ای 
برای این تیم اســت. فوالد هم در ردیف تیم های 
بدون شکست این فصل قرار دارد اما تا امروز فقط 
برنده 2 بازی شده و 5تساوی را در لیگ پشت سر 
گذاشته است. اوضاع هجومی حریف فوالد، به شدت 
ناامیدکننده به نظر می رسد. پیکان در 5 هفته اخیر، 
حتی نتوانسته یک  گل بزند. آنها در این فصل فقط 

در 2 بازی گل زده اند.

  یک بازی با 2 طلسم
هوادار - ملوان؛ هم هوادار و هم ملوان، هفته گذشته 
طعم برد را چشــیده اند و ایــن پیروزی ها به ناکامی 
ادامه دار آنها پایان داد. با این حال، هر دو باشگاه با یک 
طلسم به مسابقه این هفته قدم می گذارند. هوادار تا 
امروز در خانه برنده هیچ مسابقه ای نشده و ملوان نیز 

بیرون از خانه صاحب برد نشده است. 
 

  خطر 6 تایی شدن!
تراکتور - نفت مسجدســلیمان؛ تیم رضا مهاجری 
یکی از پرنوســان ترین تیم های این فصل لیگ برتر 
بوده اســت؛ تیمی که لیگ را با چند نمایش عالی و 
چند نتیجه خوب شــروع کرد اما در 2 هفته گذشته، 
2 شکست وحشتناک را پشــت سر گذاشت. نفت در 
برابر نساجی 4 گل و روبه روی گل گهر 5 گل خورد و با 
این روند حاال در خطر خوردن 6 گل از تراکتورسازی 
اســت. قربان بردی اف و تراکتور هــم  امروز فقط به 

شکست دادن حریف فکر می کنند. 
 

   لطفا »سرد« نباش!
آلومینیوم - مــس کرمان؛  آنها ایــن فصل، تیم های 
چندان جذابی نبوده اند. اراکی هــا در جدال خانگی 
قبلی، با یک پنالتی هم نخســتین گل خانگی فصل 
را جشــن گرفتند و هم برای اولین بار در اراک برنده 
شدند. آلومینیوم هفته گذشــته اما پنالتی  و شانس 
برد را با هم از دست داد. حریف این هفته آلومینیوم، 
مس کرمان اســت؛ تیمی که در 4 بــازی آخرش در 
لیگ برتر، نتوانسته حتی یک گل به ثمر برساند. تیم 
حســین خانی این روزها درگیر یک بحران هجومی 

تمام عیار شده است.

باتوپهایآماتوربازیمیکنیم
محمدرضا حسینی، وینگر سپاهان به شدت از کیفیت توپ های  لیگ برتر شاکی است

به نظر می رسد حضور 4نفر در ترکیب اصلی تیم ملی در جام جهانی قطعی است
صد البته این فوتبال است؛ جایی که در مورد فردا 
هم نمی شود با قطعیت صحبت کرد، چه برسد به 
یک ماه بعد و تورنمنت بزرگی به نام جام جهانی. 
با این حــال، این روزها همه جــای جهان بازار 
گمانه زنی داغ اســت و این موضوع در مورد تیم 
ملی ایران هم صدق می کند. سرمربی تیم ملی 
تغییر کرده و کارلوس کی روش بعد از 3ســال 
دوری، در مســابقات قطر تیم ملی کشورمان را 
ارنج خواهد کرد. در عین حال با اتکا به شناخت 
قبلی که از او داریم و نیز شرایط فنی بازیکنان، 
به نظر می رســد اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، از 
همین حاال حضور 4بازیکن در ترکیب اصلی تیم 

ملی در جام جهانی قطعی است.

  علیرضا بیرانوند
با وجود اینکه حسین حسینی در بازی با سنگال 
عملکرد بســیار خوبی داشــت و امیر عابدزاده 
هم پتانســیل در خور توجهی دارد، اما تردیدی 

نیســت که دروازه بان اصلی تیم ملی ایران در 
جام جهانی قطر علیرضا بیرانونــد خواهد بود. 
بیرو در جام جهانی قبلی هم فیکس بود و نقطه 
اوج درخشش او به مهار ضربه پنالتی کریستیانو 
رونالدو مربوط می شــد؛ لحظه ای کــه نه تنها 
سرنوشــت بازی با پرتغال، بلکه می توانســت 
فرجام کل گروه را تغییــر بدهد. بیرانوند تجربه 
بین المللی خوبی دارد و این فصل هم در بازگشت 
به پرسپولیس عملکرد قابل دفاعی داشته است. 
بعید به نظر می رسد کی روش روی گزینه ای غیر 

از او تامل کند.

  محمدحسین کنعانی زادگان
هر چقدر هنوز مطمئن نباشــیم که کی روش 
کینه قدیمی اش در مورد شــجاع خلیل زاده را 
کنار گذاشته باشد، در عوض اطمینان داریم که 
زوج او در قلب خط دفاع جایگاه تضمین شده ای 
در ترکیــب اصلی تیــم ملی خواهد داشــت. 

محمدحســین کنعانی زادگان مدافع محبوب 
کارلوس اســت؛ بازیکنی که از دوران گمنامی 
و حضور در ملــوان به اردوی تیــم ملی دعوت 
می شــد. کنعانی در این سال ها جایگاه خودش 
را به عنوان مدافع اصلی تیم ملی مستحکم کرده 
و خاطرش آنقدر برای کــی روش عزیز بود که 
مربی پرتغالی با اســتفاده از نفوذش یک جلسه 
محرومیت باقیمانده این بازیکن را از بین برد تا 
او در مسابقه دوستانه با اروگوئه در ترکیب اصلی 
تیم ملی قرار بگیرد. این محرومیت که مربوط به 
عدم حضور کنعانی در 2بازی دوستانه می شد، در 
دوران دراگان اســکوچیچ به قوت خودش باقی 
ماند تا کنعانی در بازی با الجزایر غایب باشد و آن 

شکست بد رقم بخورد.

  سعید عزت اللهی
برخی به شــوخی می گویند تعــداد بازی های 
ملی عزت اللهی از مسابقات باشگاهی او بیشتر 

است! اگر به حوزه باشگاهی نگاه کنید، بازیکنی 
متوسط می بینید که در بدترین تیم های ممکن 
بازی می کند، اما عزت اللهی همیشه در تیم ملی 
فرم متفاوت و مطلوبــی دارد. او در دوره قبلی 
حضور کــی روش فیکس بــود، در جام جهانی 
روسیه بازی کرد و در دوران اسکوچیچ هم مورد 
اعتماد این مربی کروات قرار داشت. در نتیجه 
به احتمال بســیار زیاد او یکــی از هافبک های 
فیکس تیم ملــی در جام جهانــی خواهد بود، 
هرچند رقابت ســایرین برای قرار گرفتن کنار 

سعید بسیار داغ است.

  مهدی طارمی
در مورد او چه توضیحی بایــد بدهیم؟ بهترین 
فوتبالیســت حال حاضــر ایران بــدون تردید 
مهم ترین مهره تیم ملی در جام جهانی خواهد 
بود و اگر سردار آزمون هم به این تورنمنت نرسد، 

بار روی دوش طارمی سنگین تر خواهد شد.

هیمنهپرسپولیس
عادت کردن سرخ ها به نبردن، می تواند اعتمادبه نفس رقبا را افزایش بدهد

نتایج ضعیف و عملکرد نه چندان مناســب پرسپولیس در 
بازگشت به لیگ برتر، موضوعی نیست که به این راحتی ها 
آن را فراموش کرد. این تیم برابر تراکتور شکســت خورد؛ 
باختی که نخستین شکســت خانگی سرخ ها مقابل حریف 
تبریزی بعد از 8سال بود. بعد هم شاهد یک نبرد کم جان برابر 
سپاهان بودیم که بدون گل مســاوی تمام شد. در این بازی 
هم پرسپولیس می توانست شکست بخورد، اما بیرانوند یک 
موقعیت عالی از تیم حریف گرفت. پرسپولیس صدر جدول 
را از دست داد و فاصله امنی که با استقالل و سپاهان ایجاد 
کرده بود هم از بین رفت. در نتیجه سرخپوشان در شرایطی 
قرار گرفته اند که باید بازی با مس رفسنجان را ببرند، هرچند 
شاگردان محمد ربیعی تا کنون متحمل شکست نشده اند و 

همین مسئله کار را برای تیم گل محمدی دشوار می کند.
همه مشــکالت ســر جای خودش، اما نکته اینجاست که  

گل محمدی گران ترین ســرمربی ایرانــی تاریخ لیگ برتر 
به شمار می آید و تیمی هم که امســال در اختیار اوست، از 
نظر کیفیت و تعدد مهره های سرشــناس و کارآمد به نوعی 
»کم نظیر« به حساب می آید. انتظار می رود عملکرد آنها بهتر 
از این باشد و نتایج قابل دفاع تری به دست بیاورند. همه تیم ها 
مشکالت خاص خودشان را دارند و این مسئله فقط منحصر به 
پرسپولیس نیست. اگر قرار باشد قرمزها برابر مس رفسنجان 
هم امتیاز بدهند، جدا کارشان سخت خواهد شد. مسئله هم 
فقط از دســت رفتن امتیازات نیست، چون شاید اینها قابل 
جبران باشد. تداوم نبردن های پرسپولیس شکوه و ابهت این 
تیم را برای رقبا از بین می برد و این باعث خواهد شد تیم های 
مقابل با اعتماد به نفس بیشتری به مصاف سرخپوشان بروند. 
برای جلوگیــری از این آفت، راهی باقی نیســت جز اینکه 

پرسپولیس زودتر به مسیر کسب پیروزی برگردد.

ادامه از 
صفحه17

درتلهمساوی!

تضمین شده در قطر

امیرحسین اعظمی|  کیفیت فنــی لیگ برتر در 
فصل جاری انتقادات زیادی را به همراه داشته است. 
اکثر کارشناسان اعتقاد دارند در 8 هفته ابتدایی، تیم ها 
به هیچ عنوان انتظارات را برآورده نکرده اند. با وجود 
این، بازیکنان و مربیان شاغل در لیگ برتر از کیفیت 
بازی ها دفاع می کنند. البته در این میان بازیکنانی هم 
پیدا می شوند که با نظر کارشناسان موافق هستند. 
محمدرضا حسینی، وینگر ســپاهان در گفت و گو با 

همشهری در این خصوص بیشتر توضیح داده است.

  شرایط سپاهان در آستانه بازی با 
صنعت نفت چطور است؟

خدا را شکر وضعیت خوبی داریم و بچه ها همه سرحال 
هســتند. نتایج چند بازی اخیر هم ایــده آل بوده و 
امیدوارم در این بازی هم برنده از زمین بیرون بیاییم.

  روی کاغذ خیلی ها سپاهان را برنده 
بازی امروز می دانند. نظر خودت در این خصوص 

چیست؟
در لیگ برتر اصال بازی آسان وجود ندارد و همه تیم ها 
قابل احترام هستند. صنعت نفت قبل از اینکه کادر 
فنی اش تغییر کند، شــرایط پیچیده  ای داشت ولی 
حاال اوضاع این تیم بهتر شده. بازی در آبادان هم برای 
هر تیمی سخت اســت و به هیچ عنوان بازی آسانی 
نخواهیم داشت. با این حال، با توجه به شرایطی که در 

جدول داریم محکوم به برد هستیم.

  سپاهان لیگ را خوب شروع کرد 
ولی پس از آن 4 هفته خیلی بد داشتید. در این 

مورد صحبت می کنی؟
شما درست می گویید. فوتبال همین است و گاهی 
اوقات ممکن است تیم های بزرگ با چنین وضعیتی 
روبه رو شوند. البته ســپاهان اوضاع را تغییر داد. ما 

بازیکنان هم در این تیم هستیم تا نتایج متفاوتی را رقم 
بزنیم؛ نتایجی که در حد نام سپاهان باشد.

  دلیل نتیجه نگرفتن شما در 4 بازی 
چه بود؟

نمی توان فقط یک دلیل آورد. گاهی اوقات یک تیم 
ممکن است مشکل ذهنی یا بدنی داشته باشد یا اینکه 
بدشانسی بیاورد. االن اما شرایط سپاهان خوب است و 
امیدوارم در بازی با صنعت نفت هم 3 امتیاز را بگیریم.

  بعد از گذشت  8 هفته از عملکرد 
خودت راضی هستی؟

قطعا راضی نیستم و همیشه توقعم از خودم باال ست. 
به هر حال امسال سرمربی سپاهان تغییر کرده و همه 
ما باید خودمان را با تفکرات و ایده های مورایس وفق 

بدهیم.

  در بعضی از بازی ها هم در ترکیب 
ثابت قرار نگرفتی. در این خصوص چه صحبتی 

داری؟
سپاهان در هر پست بازیکنان با کیفیتی دارد و رقابت 
بین بازیکنان فشرده است. از طرفی مورایس هم قصد 
دارد به همه بازی بدهد تا همه بازیکنان در شــرایط 
بازی قرار بگیرند. من هر وقت بازی کنم نهایت تالشم 

این است که به تیمم کمک کنم.

  اصلی ترین رقیب ســپاهان برای 
قهرمانی چه تیمی است؟

پرســپولیس و اســتقالل تیم های خوبی هستند، 
همینطــور فــوالد و گل گهر. حتــی تیم های مس 
رفســنجان و تراکتور هم تیم های خوبی هستند و 
پیش بینی خیلی سخت است. اصال نمی توان چیزی 

را پیش بینی کرد.

  ولی حتما این را می دانی که هواداران 
سپاهان به چیزی جز قهرمانی راضی نیستند؟

خودمان هم به چیزی جز قهرمانی راضی نیستیم. 
اگر می خواهیم قهرمان شــویم باید همه  چیز را در 
زمین نشان دهیم. با حرف زدن نمی توان قهرمان شد.

  قبول داری بازیکنــان خارجی 
سپاهان انتظارات را برآورده نکرده اند؟

صحبت در این مورد در حیطه اختیارات من نیست . 
آنها بازیکنان خوبی هستند و قضاوت در موردشان 

زود است. شاید به زمان بیشتری نیاز دارند.

  کیفیت فنی بازی   های لیگ برتر را 
چطور ارزیابی می کنی؟

من از کیفیت لیگ چندان راضی نیستم. یکی از 
دالیل مهمی که بازی هــا را بی کیفیت می  کند، 
کیفیت توپ هایی است که با آنها بازی می کنیم. 
در همه لیگ های دنیا شاهد استفاده از توپ های 
استاندارد و با کیفیت هستیم ولی در ایران پنج، 
شش سال است که با توپ های بی کیفیت، 
بی روح، بی رنگ و غیراستاندارد بازی می کنیم. 
نیازی نیســت اروپا را مثال بزنیم، در همین 
کشورهای عربی ببینید تیم ها با چه امکاناتی 
و با چه توپ هایی بازی می کنند. متأســفانه 
کیفیت توپ هــا در لیگ برتر ایــران آماتور 
است و هر سال باید این توپ را ببینیم. واقعا 
از دیدن توپ های بی کیفیت و بی روح خسته 

شده ایم و خواهش ما این است که 
فدراسیون این توپ ها را تغییر 

بدهد. کیفیــت زمین ها هم 
خوب نیســت و فدراسیون 
باید در این زمینــه قوانین 

سخت تری را درنظر بگیرد.

استارِتآخر!
پس از بازگشــت تیم ملــی از اردوی اتریش، ســاپینتو 

هر دو مســابقه لیگ برتری تیمــش را در غیاب 2 مدافع 
کناری ملی پوش در ترکیب اصلی شــروع کرده اســت. 
نیمکت نشینی در اســتقالل، موجب کنار رفتن صالح 
حردانی از فهرست مهره های داخلی مدنظر کی روش 
شــده اما ابوالفضل جاللی همچنان در فهرســت 
کی روش دیده می شود و به نظر می رسد سرمربی 
پرتغالی عالقه ویژه ای به این بازیکن دارد. جاللی 
در نیمه دوم دیدار هفته گذشــته بــا فوالد، به 
زمین رفت و عملکرد خوبی نیز داشت. پاس او به 
رضا میرزایی اگر به اعــالم پنالتی برای تیم منجر 
می شــد، نقش مهمی در یک بــرد خانگی برای 
استقالل ایفا کرده بود. انتظار می رود این ستاره در 
جریان دیدار این هفته استقالل با ذوب، دوباره به 
ترکیب اصلی تیم برگردد و در سمت چپ خط دفاعی 
به میدان برود؛ چرا که جعفر سلمانی نیز در غیاب او، 
نمایش های ایده آلی در ترکیب اصلی نداشــته اســت. 
جاللی یکی از گزینه های مدنظر کــی روش برای رفتن 
به جام جهانی است. با این حال او رقابت بسیار سختی با 

احسان حاج صفی، امید نورافکن و میالد محمدی دارد. در 

سمت چپ دفاعی، قاعدتا کی روش باید 2 بازیکن را به قطر 
ببرد. با توجه به چندپسته بودن احسان، این تعداد نهایتا 

به 3 نفر می رسد و این رقابت برای جاللی که تجربه کمتری 

نسبت به گزینه های دیگر دارد، بسیار سخت خواهد بود. با 

این حال او تا همین جا بخشی از این ماموریت غیرممکن را 

با موفقیت پشت سر گذاشته و نمایشش روبه روی اروگوئه، 

شانس او را برای حضور در جام جهانی باال برده است. حاال 
چند دیدار باقی مانده لیگ تا قبــل از تعطیالت، بهترین 
فرصت جاللی هستند تا او به هر قیمتی خودش را نشان 

بدهد. بدون تردید کی روش و دستیارانش این دیدارها را 

به دقت زیرنظر قرار می دهند تــا بهترین تصمیم را برای 

تیم ملی بگیرند. جاللی این هفته روبه روی ذوب، یکی از 
پرانگیزه ترین چهره های استقالل خواهد بود.

لیگ برتر ایران)جام خلیج فارس( 
امتیاز تفاضل گل گل -/+ باخت مساوی برد  بازی ها تیم رتبه

7715-843114گل گهر1

3515-84318 پرسپولیس2

6415-843110استقالل3
6313-83419سپاهان4
3212-5-826مس رفسنجان5
3211-5-725فوالد6
7111-83238تراکتور7

8310-824211نساجی8

3110-4-817ذوب آهن9
29-4-82332آلومینیوم10

39-6-82333پیکان11
38-9-82246هوادار12
98-17-82248 نفت مسجد سلیمان13
26-9-81347مس کرمان14

45-10-71246ملوان15

55-9-81254 صنعت نفت16
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راموس بازی رودیگر در راموس تایم 
برای صعود رئال مادرید

غیر از چلسی همه تیم های بزرگ در نخستین شب دور برگشت مرحله گروهی لیگ قهرمانان 
اروپا متوقف شدند. رئال، پاریس و منچسترســیتی مقابل حریفان به تساوی رضایت دادند و 
یوونتوس و میالن بازنده از زمین بیرون آمدند. رئال برای اینکه نخســتین شکست فصلش را 
متحمل نشود، برای تســاوی مقابل حریف اوکراینی خون داد و از سر رودیگر پس از گلزنی به 
پهنای محوطه جریمه حریف خون ریخته شد. مدافع آلمانی در 4دقیقه پایانی 2 موقعیت مشابه 
هم از روی ارسال های کروس داشت که یکی را گل کرد و دیگری را به موقعیتی خطرناک بدل کرد. 
او در راموس تایم مثل راموس گلی حساس زد و مثل کاپیتان سابق رئال با چهره خون آلود بازی را 
به پایان برد. حاال دیگر کسی دلش برای سرخیو راموس تنگ نمی شود. شاید همین بازگشت های 
رئال با هر بازیکنی باعث شده تا گواردیوال در پاسخ به خبرنگاری درباره اینکه چرا بردن لیگ 

قهرمانان اینقدر سخت است، این چنین پاسخ بدهد: »چون رئال مادرید آنجا حضور دارد.«

تساوی به رنگ قرمز
  تیم اوکراینی اجازه نداد کارلو آنچلوتی به برد شــماره103 دست یابد و به تنهایی و باالتر از سر 

الکس فرگوسن به بهترین سرمربی تاریخ لیگ قهرمانان اروپا تبدیل شود.
  شاختار در 11بازی آخر در لیگ قهرمانان تنها یک برد کســب کرده که آن برد منجر به اخراج 
سرمربی الیپزیش شد. تیم اوکراینی 5تساوی و 5شکست در این 11بازی متحمل شده اما سرانجام 
توانسته به روند 3 شکست پیاپی مقابل رئال پایان دهد. این سومین فصل پیاپی بود که 2 تیم همگروه 

می شدند.
  گل دقیقه 94:31 رودیگر، سومین گل دیرهنگام رئال در این رقابت ها و دیرترین گل  این تیم در 
مرحله گروهی لیگ قهرمانان بود و رکورد گل پدرو لئون در سن ســیرو در سال2010 در دقیقه 

93:16 را شکست.
  رئال هرگز در تاریخش اینقدر زود در نیمه دوم چمپیونزلیگ گل نخورده بود. رئال مادرید پس 

از 32 ثانیه توسط زوبکوف گل خورد. زوبکوف در بازی رفت هم به رئال گل زده بود.
  اولین بار در تاریخ رئال مادرید بود که یک گل در چمپیونزلیگ با پاس گل و گل از جانب 2 آلمانی 

به ثبت می رسید.
  رئال مادرید 31بار در مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپــا حاضر بوده و هر 31بار به دور حذفی 

صعود کرده که این یک رکورد است.
  رئال مادرید برای دوازدهمین بار در تاریخش پس از 4 هفته صعود کرد. بایرن و بارسا تا کنون 10 بار 

پس از هفته چهارم صعود کرده و یوونتوس 7 بار.
  این پنجمین دیدار متوالی بود که کریم بنزما موفق به گلزنی نشد. او در بازی با اوساسونا از روی 
نقطه پنالتی هم نتوانست گل بزند. احتماال دوشــنبه آینده توپ طال به او می رسد؛ در بدترین فرم 

سال های اخیرش.
  رئال مادرید در این فصل در 10 تا از 13 بازی فصلش گل خورده و فقط در 3 بازی دروازه اش  بسته 

مانده است. رئال در مقطع پایانی فصل قبل در 5 بازی از 8 بازی خود کلین شیت کرده بود.
  در این بازی یک عملکرد ضعیف دیگر هم از ادن آزار ثبت و ثابت شــد او برای رئال بازیکن بشو 
نیست. او در رئال مادرید از 172 بازی ممکن فقط در 71 بازی، یعنی 41 درصد بازی ها حضور داشته 
و از 15660 دقیقه ممکن در 3554 دقیقه، یعنی در 23 درصد دقایق به میدان رفته است. آزار در این 
فصل 217 دقیقه فوتبال بازی کرده که فقط 2 شوت به چارچوب زده؛ یکی مقابل سلتا و یکی مقابل 

سلتیک. او یک پنالتی هم خراب کرده است.

شکست تکراری
  میالن در زمین خودش هم به چلسی باخت؛ این بار به لطف نفوذی چلسی در این باشگاه یعنی 
توموری که به صورت قرضی در میالن بازی می کند و همان اوایل بازی یک پنالتی اخراج داد! چلسی 

در 6بازی مقابل میالن در رقابت های اروپایی شکست نخورده؛ 3برد و 3تساوی.
  این دومین باری اســت که آبی های لندن مقابل یک حریف ایتالیایی رفت و برگشت به برتری 

می رسند. آبی ها در فصل 04-2003 همین بال را سر التزیو آورده بودند.
  میالن برای اولین بار در 5 بازی متوالی مقابل تیم های انگلیسی در لیگ قهرمانان اروپا شکست 
خورد و برای دومین بار پس از فصل گذشــته مقابل لیورپول، در مصاف با یک تیم انگلیسی رفت و 
برگشت بازنده شــد. آنها آخرین باری که یک تیم انگلیســی را بردند، به فوریه2012 برمی گردد؛ 
پیروزی 4 بر صفر برابر آرسنال. میالنی ها آخرین بار سال1999 در سن سیرو با چلسی بازی کردند 

و به تساوی یک- یک رسیدند.
  میالن در 8بازی آخر خانگی خود در سن سیرو، تنها یک برد مقابل دینامو زاگرب به دست آورده 

و 4بازی را باخته و 3 مساوی به دست آورده.
  چلسی در 9فصل پیاپی حداقل یک حریف را در مرحله گروهی لیگ قهرمانان به صورت رفت و 

برگشت شکست داده است. آخرین باری که موفق به انجام این کار نشدند، فصل 12-2011 بود.

زنبورها گل می زنند
  تساوی یک-یک مقابل سه ویا منجر به ادامه روند طوالنی گلزنی در بازی های متوالی برای تیم 
دورتموند شد. زنبورها حاال در 13بازی خانگی آخرشان در لیگ قهرمانان موفق به گلزنی شده اند 

که این برای خودش یک رکورد است.
  سه ویا که لوپتگی را به خاطر نتایج ضعیف در این فصل از دست داده، سرانجام توانست یک نتیجه 
نسبتا خوب بگیرد. تیم اسپانیایی تنها یک پیروزی در 9بازی آخر خود مقابل تیم های آلمانی کسب 

کرده است؛ 4باخت، 4تساوی و یک برد.
  در عوض، عملکرد سه ویا در بازی های خارج از خانه در مرحله گروهی لیگ قهرمانان عالی بوده 
و آنها تنها یک بار در 12بازی آخر خارج از خانه شکست خورده اند؛ 3برد، 8تساوی و یک شکست. 

آنها در 6بازی آخر خارج از خانه بردی نداشته اند؛ یک شکست و 5تساوی.
  دورتموند تنها یکی از 10بازی آخرش مقابل تیم های اسپانیایی را در خانه باخته است؛ 5برد 

و 4تساوی. تنها شکست خانگی آنها مقابل رئال مادرید در فصل 17-2016 بوده است.
  تیم آلمانی هرگز 3 بازی متوالی خانگی را بدون گل خورده به پایان نرسانده. در 2 بازی 

قبلی، 8 گل زده و گلی دریافت نکرده بودند.

شوت های بی حاصل
  تیم اســکاتلندی در خانه به الیپزیش هــم باخت و گلی نزد. ســلتیک هر 7بازی آخر 

خانگی اش در این رقابت ها را باخته که این طوالنی ترین روند شکست متوالی یک تیم در لیگ 
قهرمانان اســت. قبال موناکو از ماه مه ســال2017 تا دســامبر2018 چنیــن آماری را در 

شکست های خانگی متوالی ثبت کرده بود.
  الیپزیش اولین بار در خاک اسکاتلند موفق به کسب پیروزی شد. آنها در 2 بازی قبلی به سلتیک و 

رنجرز در پایتخت این کشور باخته بودند، هر چند هر 3 دیدار خانگی قبلی را مقابل این تیم ها برده اند.
  ســلتیک در نیمه اول بازی با رئال هم موقعیت های زیادی از دست داد. مثل همین بازی با 
الیپزیش که 16شوت به سمت دروازه حریف زد و این بیشترین تعداد شوت بدون گل برای این 

تیم پس از سال2013 است که از 20شوت به دروازه میالن به گل نرسیده بود.
  ســلتیک در 24بازی آخر اروپایی اش تنها یک بار دروازه اش را بســته نگه داشــته که به 
اکتبر2021 در لیگ اروپا برمی گردد که 2بر صفر فرنس واروژ مجارستان را شکست داده است. 

سلتیک در این 24مسابقه 57بار گل خورده که 9تای آنها در همین فصل بوده است.

تساوی پنالتی ها
  در غیاب مسی که مصدوم است، پاری سن ژرمن 2 تســاوی پیاپی در لیگ و اروپا به دست آورد. آنها ابتدا 
شنبه شب 10 نفره مقابل رمس بدون گل مساوی کردند و حاال در بازی با بنفیکا به تساوی یک-یک تن داده اند.

  بنفیکا پس از ناپولی در فصل 19-2018، نخستین تیمی است که در مرحله گروهی لیگ قهرمانان رفت و 
برگشت به پی اس جی نمی بازد.

  بنفیکا با اینکه پاریس را متوقف کرد، هنوز در خاک فرانسه بردی به دست نیاورده. تیم پرتغالی در 6بازی 
خارج از خانه مقابل تیم های فرانسوی بردی نداشته است؛ 3 شکست، 3 تساوی و تنها 2 گل زده.

  پاری سن ژرمن به لطف پنالتی امباپه رکورد گلزنی در بازی های متوالی در مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا 
را افزایش داد. حاال آنها در 42بازی اخیر خود در این مرحله موفق به گلزنی شده اند. آخرین باری که پاریس در 
یک مسابقه مرحله گروهی توانست گلی به حریف بزند، به نوامبر2015 برمی گردد که به رئال مادرید یک بر 

صفر باخت.
  هیچ تیم پرتغالی در زمین پاری سن ژرمن موفق به کسب پیروزی نشده؛ 8بازی، 3تساوی و 5شکست.

  بنفیکا در 5بازی اخیر خارج از خانه در لیگ قهرمانان اروپا شکستی متحمل نشده اند که این طوالنی ترین 
روند بی شکستی در بازی های خارج از خانه در تاریخ این باشگاه است. آنها در زمین بارسلونا و پاریس هم بازنده 

نبوده اند؛ 2برد، 3 تساوی.
  گالتیه که مثل آنچلوتی در ســال2012 تنها مربیان پاریس بودند که 2 بازی اول خانگی خود را در لیگ 

قهرمانان برده بودند، نتوانست سومی را هم ببرد. او 2 برد و 2 تساوی در این پست به نام خود ثبت کرده است.

 روزهای سیاه
تیره روزی های آلگری و یوونتوس ادامه دارد. این بار آنها مقابل ضعیف ترین تیم گروه هم 
شکست خوردند؛ تیمی که هر 9بازی گذشته خود را در لیگ قهرمانان باخته بود و تنها 
سومین بردش در این رقابت ها را مقابل یووه به دســت آورد ؛ 12شکست، یک تساوی و 
3 برد. یوونتوس در 6بازی آخر خود در لیگ قهرمانان 4 بار شکســت خورده که این برابر 
است با تعداد شکست های این تیم در 34بازی قبل تر. این نخستین باری است که یوونتوس در 4بازی ابتدایی 
در لیگ قهرمانان اروپا 3 بار متحمل شکست می شود. یووه در هر 6بازی آخر اروپایی خود گل خورده است که این 
دومین روند طوالنی بدون کلین شیت در این رقابت ها برای بیانکونری محسوب می شود. در دسامبر سال2018 
آنها در 8بازی پیاپی گل خورده بودند. حریف یووه در زمین این تیم ایتالیایی هم 20شوت به سمت دروازه این 

تیم روانه کرده بود. تنها بایرن مونیخ در سال2009 با 22شوت به سمت دروازه یوونتوس آمار بهتری داشت.

خون شد
بدون هالند، بدون گل

  سیتی در غیاب هالند زور گلزنی نداشــت. پنالتی محرز در ابتدای مسابقه خراب شد و سپس سیتی 
10 نفره به بازی ادامه داد. تساوی بدون گل در زمین کپنهاگن تا حدودی صعود سیتی را قطعی کرد. تنها 
2 باخت در بازی های آینده ازجمله شکست 5 بر صفر مقابل سه ویا می تواند صعود سیتی را به خطر بیندازد.

  در غیاب هالند که 5گله بود، جود بلینگام و امباپه با گلزنی برای دورتموند و پاریس فرصت یافتند با 
4گل به این مهاجم نروژی در صدر جدول گلزنان این فصل لیگ قهرمانان نزدیک شوند.

  هیچ تیمی به اندازه کپنهاگن در 30بازی در ایــن رقابت ها در گلزنی ناتوان نبوده. تیم دانمارکی در 
16بازی از این 30مسابقه، نتوانسته است دروازه حریفان خود را باز کند.

  هیچ تیمی در این دوره کمتر از کپنهاگن ضربه به سمت چارچوب دروازه حریفان نداشته است. آنها 
تنها 5بار به چارچوب دروازه تیم های حریف در 4مسابقه ضربه روانه کرده اند.

  پس از آرسنال در فوریه2014 من سیتی به نخستین تیمی تبدیل شد که در یک مسابقه اروپایی در 
نیمه اول یک پنالتی از دست می دهد و یک بازیکنش اخراج می شود.

  کپنهاگن در 14مســابقه خانگی خود در لیگ قهرمانان تنها یک بار به رئال مادرید باخته و در سایر 
بازی ها 6برد و 7تساوی به دست آورده. شکست  این تیم مقابل رئال در دسامبر2013 رقم خورد. رئال در 

آن فصل قهرمان اروپا شد.

جوانان لیگ
  تیم صادق محرمی در خانه اش شیر اســت. دینامو زاگرب تنها یکی از 5بازی آخر خانگی اش را 

واگذار کرده و این در حالی است که 5بازی قبل تر همگی را در خانه باخته بود.
  سالزبورگ در هر 7 مسابقه آخر خود در این رقابت ها موفق به گلزنی شده و در هر کدام دقیقا یک 

گل زده؛ به تیم های بایرن مونیخ، چلسی، میالن و...
  روبرت لیوبیچیچ نامش را به عنوان نخستین بازیکن اتریشی که در یک رقابت اروپایی دروازه یک 

تیم اتریشی را باز می کند، ثبت کرد.
  تیم سالزبورگ جوان ترین تیم این فصل لیگ قهرمانان اســت. در بازی قبلی ترکیب اولیه تیم 
اتریشی تنها 23سال و 36روز میانگین سنی داشــت و در بازی قبل تر با میانگین سنی 22سال و 

300روز سومین ترکیب جوان تاریخ این رقابت ها به نام این تیم ثبت شد.

   از 2 روز پیش که برخی رسانه های فرانسوی و اسپانیایی ادعا کردند امباپه از 
حضور در پاریس پشیمان و ناراضی است و احساس می کند باشگاه به او وعده های 

پوشالی داده و خیانت کرده، واکنش های زیادی صورت گرفته است.
   روزنامه اکیپ با ناصر الخلیفی تماس گرفته و مطمئن شده که این 

ستاره فرانسوی فعال فروشی نیست.
   رسانه هایی که خبر تمایل امباپه به جدایی در ژانویه را کار کرده اند 
معتقدند بازیکن پاری سن ژرمن با 300میلیون یورو در نقل وانتقاالت 
زمستانی در دسترس است اما نه به مقصد رئال مادرید. پی اس  جی او 

را با رقمی پایین تر حاضر است به لیورپول بدهد.
   هواداران رئال مادرید پس از انتشار این اخبار و شایعات با خرید 
امباپه مخالفت کرده اند. آنها می گویند این بازیکن 2 بار فرصت داشت 
به مادرید بیاید و هر 2 بار وعده دروغ داد. از نظر آنها ورود امباپه به 
رختکن می تواند جو تیم را به هم بریزد. او هم خودخواه است و 
می خواهد همه تیم و باشگاه حول محور خودش بچرخند، هم 

دستمزد باالیی می گیرد و همین باعث دودستگی می شود.
   برخی خبرنگاران هوادار رئال سؤالی مطرح کرده اند که اگر 
هواداران با آمدن امباپه مخالف اند، آیا دوست دارند او را در کنار 
هالند در منچسترسیتی ببینند یا در کنار صالح در لیورپول؟

   ممکن است ناصر الخلیفی به خاطر امباپه عذر کامپوس را 
بخواهد. کامپوس حرف اول را در نقل وانتقاالت تابستانی 
زده و این باعث ناراحتی امباپه شده. کیلیان امباپه لیستی 
برای خرید به باشــگاه داده بود متشــکل از اسکامکا، 
رشفورد، لواندوفسکی و یکی دو نفر دیگر که هیچ یک 
جذب نشدند. کامپوس تنها چند ماه است که به پاریس 
منتقل شــده. او مشــتریان زیادی ازجمله چلسی و 
منچســتر یونایتد دارد. کامپوس با ناصر الخلیفی، رئیس 

قطری و جنجالی پی اس جی، دچار مشکل شده.
   کیلیان که ابتدای فصل با نیمار به مشــکل خورده بود، هنوز هم 
رابطه  اش با او خوب نشده. یکی از شروط او برای تمدید قرارداد با 
پاریس این بود که نیمار برود اما بازیکن برزیلی بند تمدید خودکار 

قراردادش را یکطرفه فعال کرد.
   به ادعای روزنامه لو پاریزین، امباپه با مسی هم مشکل دارد، 
اما نه در ظاهر. او وقتی می بیند مسی محبوب ترین فرد داخل 
رختکن است، از این موضوع رنج می برد. او خیلی سعی کرد 
بازیکنان نزدیک به مسی مثل پاردس، دی ماریا و دیگران را 
طرد کند که در این راه موفق شد، اما رختکن هنوز هم طرفدار 

ستاره آرژانتینی است.
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افقی:
1 - لطــف و مهربانــی – 

تسویه حساب کردن - اسم
2 - ســوگند - کاله بارانی - 

گیاهی
3 - خــواب کودکانــه - 
شگفتی - موسیقی دان عصر 

اشکانی را می گفتند
4 - قسمت های پایانی - نژاد 

مردم پرو
5 - به صورت علنی - کربن 
خالــص - همه را شــامل 

می شود
6 - زنـــــده - دارای عذر 

قابل قبول - قاره سرسبز
7 - زن گندمگـــــون - 

خیز برداشتن - سرکرده
8 - کلمه پرسش - بیماری 
التهاب نایژه ها - کلمه استثنا

9 - شهر قوم لوط - خواهر - 
همراه فالن

10 - چند رقم - ناتوانی در 
پرداخت بدهی به علت فقر - 

نشانه مصدر جعلی
11 - خودم - اشــــــرف 
مخلوقات اســت - مقاومت 

متغیر سه سر
12 - دو تا صد -  ســاز بادی 

بلوچستان
13 - بــه کمال رســیدن - 
آخرین پیامبر - شریک زندگی

14 - گرانبهـــــا - تخــت 
پادشاهی - به طور ناگهانی

15 – کــم ارزش - طبیعی 
و معمولی - از ســبزی های 

خوردنی
  

عمودی:
1 - رمانی عاشــقانه نوشته 
جین آستین، بانوی نویسنده 

انگلیسی - انتقادکننده
2 - زنان عرب - کیمیاگر - از 

الفبای انگلیسی
3 - جمع ملک - فریادرس - 

پوشاکی زنانه
4 – فرمان ها - ایستادگی و 

پایداری
5 - تالش دفاعــی بدن در 
مقابل بیماری - ترساندن - 

از مشتقات آمونیاک
6 - گرفتن - نام تعدادی از 

فراعنه مصر قدیم
7 - محــل به جــا آوردن 
مناســک حــج - الــزام – 

تمام کردن
8 – زمین گیر - شــهری در 

استان فارس - همسر آدم
9 - شــانس – شیعه بودن - 

پهلوان افسانه ای آذری
10 - منســوب بــه یمن - 

شعرگفتن
11 - کنگر فرنگی - ضدهم 

بودن - تکرار حرفی
12 – مشت زن - از اعمال حجاج 

بین صفا و مروه
13 - ســازمان فضانوردی آمریکا 
- از ماهواره هایی که ایران به فضا 

فرستاد – ساخته شده از نقره
14 - پــدر آذری - شــیوه ای در 

رنگ کردن مو - صفت سرو
15 - گام کوچــک موســیقی - 

15رودی در جنوب آرژانتین

نجلسازناكبيبح
سويسوفنكامنلاس
لجرمسايهگالا
يدحواكريسماب

اتراراواكرحت
هسيلپسرقنيمنا
لواهژوسيرادهب
غيلنودبوسحمت
رگشمارسينتواك
بيمايامهنتسبا
رازههعقريوار

مولنهاكورمين
ودهدورهمشچبش
رادنيدهليتهيام
درايجنساوهررش

 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 | 4320
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

965327481
317489256
482516973
249653817
531748629
876291345
794835162
623174598
158962734

متوسط

7 4    9  1 
  3   1   9
 1     5  2
   9 5    7
  8    6  
4     8   
1  5     3 
6   7   9  
 2  3    4 6795321468

468579132
321468579
957213684
213684795
684795321
132846957
579132846
846957213

ساده

متوسط

742569813
583271469
916843572
261954387
358127694
497638125
175496238
634782951
829315746

سخت

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

مسابقات لیگ برتر کشــتی از فردا جمعه 22 مهرماه در 
ســالن امام خمینی)ره( تاکســتان آغاز خواهد شد. در 
نخستین مسابقه لیگ برتر کشتی آزاد، تیم پترو پاالیش 
بلیش تاکستان به مصاف نیروی زمینی ارتش خواهد رفت. 
تیم پتروپاالیــش بلیش با توجه به کشــتی گیرانی که به 
خدمت گرفته، یکی از مدعیان اصلی قهرمانی به حســاب 

می آید و جدی ترین رقیبش در گروه نخست 
تیم انبوه سازان هوتن است. این دو تیم 

برای اینکه مشخص شود چه تیمی 
به عنوان تیم نخست از گروه صعود 
می کند با یکدیگر رقابت خواهند 

کرد.

امیدوارییاناامیدی؟
نیــروی زمینــی هماننــد تمام 

تیم هــای نظامــی بــا اتــکا بــر 
کشتی گیران سرباز پا به این مسابقات 

گذاشــته و حداقل روی کاغذ شانسی در 
مقابــل پترو پاالیــش بلیش نخواهد داشــت. تیم 

پتروپاالیش که کارش را از لیگ دســته یک آغاز کرد، 
با هدایت احسان امینی که ســابقه مربیگری تیم ملی 
را در کارنامــه دارد، در رقابت های لیگ برتر شــرکت 
خواهد کرد. 3 سهمیه ملی پوش این تیم با جذب علیرضا 
سرلک در 57 کیلوگرم، یونس امامی در 74 کیلوگرم و 
امیرحسین زارع در 125 کیلوگرم پر شده است. از دیگر 
کشــتی گیران نامداری که پترو پاالیشی ها به خدمت 
گرفته اند می توان به علیرضا کریمــی قهرمان جهان و 
آســیا، بهمن تیموری قهرمان آسیا، امیررضا معصومی 
قهرمانان جوانان جهان، عرفان الهــی قهرمان جوانان 
جهان و امیرحسین و محمد صادق فیروزپور قهرمانان 
جهان در رده ســنی جوانان و امید اشاره کرد. این تیم 
شاکله اش از تیم جوانان و امید اســت و همین مسئله 
در هفته اول لیگ می تواند برای آنها دردسر ســاز شود. 
اگر تیم امید که هنوز ویزای نفراتش از ســوی سفارت 
صادر نشده، راهی اسپانیا شود، تیم پترو پاالیش بلیش 
با مشکلی جدی در ارنج کشتی گیرانش روبه رو خواهد 

شد. درصورت صادر شدن روادید این تیم حداقل تا پایان 
دور رفت همین مشکل را خواهد داشت.

انبوهسازان؛دیگرمدعی
 تیم انبوه ســازان هوتن دیگر تیم مدعی لیگ برتر کشتی 
است که در گروه اول قرار دارد و جزو تیم های متمول لیگ 
محسوب می شود. کمیل قاسمی قهرمان جهان و 
المپیک به عنوان مدیر فنی، تیم قدرتمندی 
را برای انبوه سازان جمع کرده و کامران 
قاسمپور، محمد نخودی و امیرمحمد 
یزدانی به عنوان سهمیه ملی پوش به 
خدمت گرفته است. علی شعبانی، 
مجتبــی گلیج، عــزت اهلل اکبری، 
محمد نخــودی، ایمــان صادقی و 
حامد رشیدی از دیگر کشتی گیران 
سرشــناس تیم انبوه ســازان هستند 
که عنوان جهانی و آســیایی در کارنامه 

خود دارند.

از500تا800میلیون
در بین تیم های حاضر در لیــگ تاکنون هیچ تیمی برای 
جذب کشــتی گیر خارجی اقدام نکرده و به نظر می رسد 
تیم های حاضر قصد دارند حداقل تا پایان دور رفت کارشان 
را با همین کشــتی گیران داخلی به پایان برسانند. طبق 
اساسنامه لیگ هر تیم می تواند 2 کشــتی گیر خارجی و 
3 ملی پوش به خدمت بگیرد. از بین 10 ملی پوش کشتی 
آزاد که به مســابقات جهانی بلگراد 2022اعزام شــدند، 
9 کشتی گیر جذب 3تیم شــدند و تنها رضا اطری دارنده 
مدال نقره جهان در سال 2022بدون تیم مانده است. طبق 
اطالعات خبرنگار همشهری، پایین ترین رقم ملی پوشان 
درلیگ 500 میلیون تومان و بیشــترین رقم که به صورت 
رسمی در سازمان لیگ ثبت شده، 800میلیون بوده است. 
با توجه به اینکه لیگ کشتی نهایتا 2 ماه به طول می انجامد، 
باید گفت قرارداد کشتی گیران نسبت به رشته های دیگر 
ازجمله والیبال یا بســکتبال که بیش از 6 ماه درگیر لیگ 

هستند، قراردادهای معقولی است.

ربیعی: پرسپولیس هم مثل بقیه!
مس رفســنجان که هفته قبل تراکتور را شکست 

داد، این هفته در ورزشگاه آزادی با پرسپولیس 
بازی دارد. محمد ربیعی، سرمربی این تیم 
می گوید برنامه  متفاوتی برای بازی با این 
تیم دارد؛ اینکه بــا ارائه بازی قابل قبول 
بتواند 3امتیاز را در تهران بگیرد: »بازی با 

پرسپولیس برای ما مثل بقیه بازی هاست. 
پرسپولیس تیم خوبی اســت و 5قهرمانی 

دارد، ما هم تیم منظمی هســتیم.« می گویند هر تیمی 
به استقالل و پرسپولیس می رسد، دفاعی بازی می کند 
تا حداقل امتیاز را بگیرد اما ربیعی می گوید تیم او سبک 
متفاوتی دارد: »هر مربی سبک بازی خودش را دارد. ما هم 
امسال سعی کرده ایم کمترین گل خورده را داشته باشیم 
اما فرصت های زیادی روی دروازه حریفان ایجاد کرده ایم. 
برنامه ما این اســت که کمتر موقعیت گل را به حریفان 
بدهیم. گام به گام پیش می رویم ولی هنوز به کیفیتی که 

مدنظرمان است، نرسیده ایم.« 

مس، تراکتوری را شکســت داد که در ورزشگاه 
آزادی پرسپولیس را برده بود. ربیعی با اشاره 
به این نتایج از تیمش تعریف می کند: »در 
بازی با تراکتــور به دنبال 3امتیاز بودیم 
که به دست آوردیم. تراکتور تیم بسیار 
با کیفیتی است و می توان گفت به ثبات 
الزم رســیده و می تواند جــزو مدعیان 
قهرمانی امسال لیگ ما باشد. ما با آنالیزی 

که روی این تیم بزرگ داشتیم توانستیم پیروز شویم.«
ربیعی هم مثل مربیان دیگر به داوری معترض است: »در 
8هفته قبل اگر اشتباهات آشکار داوری نبود ما االن جایگاه 
 VAR خیلی بهتری در جدول داشتیم.« او هم می گوید باید
به فوتبال ایران بیاید: »نمی شود که ما فوتبال با کیفیتی 
بازی کنیم اما داوری مان سنتی قضاوت کند. دیگر نمی توان 
با وسایل 20سال قبل قضاوت کرد. همه تقصیرها گردن 
داور نیست، یکسری از وسایل خطای انسانی در داوری را 

کم می کند. VAR برای فوتبال ما از واجبات است.«

رقابت های 
گروه دوم هــم از 29 مهر 

ماه آغاز خواهد شــد کــه در آن 
گروه تیم صنایع مازنــدران با هدایت 
رضا یزدانی و تیم ســتارگان ساری با 
هدایت مرتضی قربانی شانس زیادی 

برای صعود بــه نیمه نهایی
دارند.

لیگ برتر والیبال زنان از فردا آغاز می شود؛ لیگی که مثل هر فصل غایبان 
ویژه و تازه واردهای ویژه تری دارد؛ لیگی که مثل هر سال تغییراتی داشته 
و تصمیمات جدید و البته خارج از چارچوبــی برایش گرفته اند. لیگ 
امسال 8تیمی اســت. همین تعداد متغیر تیم ها که یک فصل 8تیمی 
اســت و یک فصل 10 تیمی، از ضعف های اصلی لیگ است. نیازی به 
مقایسه در 21 دوره گذشته نیست، کافی است نگاهی به اسامی تیم های 
2 فصل پیش بیندازیم و جای خالی بعضی تیم هــاو نام های جدید را 
ببینیم. سال1399 تیم های سایپا، شهرداری قزوین، اکسون، سروقامتان 
بابل، ذوب آهن اصفهان، پیکان، ستارگان فارس و خجسته اسالمشهر 
لیگ برتری بودند. فصل پیش جوانان یزد، ســایپا، ذوب آهن، پیکان، 
ستارگان فارس، مس رفسنجان، مهرسان، باریج اسانس کاشان، ریف 
اصفهان و هیأت والیبال ورامین در لیگ بازی کردند و این فصل تیم های 
پیکان، ســایپا، ذوب آهن، طلوع یزد مهر، مس رفســنجان، جهانبین 
چهار محال، سریک گنبد و صدیق گفتار وارنا در لیگ هستند. در این 
3 فصل فقط پیکان، ســایپا و ذوب آهن ثابت قدم مانده اند. دالیل این 
رفت وآمدها تکرار مکررات است؛ نداشتن پخش تلویزیونی و پایین بودن 
سطح کیفی لیگ زنان، جذابیتی برای اسپانسرها ایجاد نمی کند تا برای 
سرمایه گذاری راغب شوند. بعضی ها هم که می آیند و با شعار حمایت 
بعد از مدتی دلسرد می شوند و با دلخوری کنار می روند. نمونه اش باریج 
اسانس کاشــان که با شــعار حمایت از والیبال زنان به لیگ برتر آمد، 

قهرمان شد، به جام باشگاه های آسیا رفت و با دلخوری کنار کشید.

آنهاییکهرفتند
جای خیلی ها در لیگ خالی اســت به خصوص استان ها و شهرهایی 
که به والیبال خیز معروف هســتند. بعد از کناره گیری کاشانی ها که 
سرمایه گذاری خوبی کرده بودند، این فصل فارسی ها هم نماینده ای 
در لیگ برتر ندارند. شیراز و شهرهای همجوارش در 3-2دهه اخیر بعد 
از اصفهان بیشــترین بازیکن را در تیم ملی داشته اند اما آنها در لیگ 
نیستند. بماند که خراسانی ها و آذری ها سال هاست یا تیمی در لیگ برتر 
ندارند یا ترجیح می دهند با هزینه کمتر در لیگ پایین تر بازی کنند. 
اصفهان هم که در بیشتر فصل ها حداقل 2 نماینده در لیگ داشت، این 

فصل فقط ذوب آهن را دارد.

تازهواردهاازکجاآمدهاند؟
طبق روال پایان هر فصل باید 2 تیم برتر لیگ یک به لیگ برتر بیایند 
و 2تیم آخر جدول لیگ برتر هم ســقوط کنند اما این روال در کمتر 
فصلی رعایت می شود. سال پیش ســریک گنبد و علی بابای اصفهان 
لیگ برتری شدند. از تیم علی بابا خبری در لیگ برتر نیست اما تیم های 
جهانبین چهار محال و صدیق گفتار وارنا در لیگ حضور دارند. اینکه 
آنها چطور به لیگ برتر رسیده اند، مشخص است؛ وقتی تیم های دیگر 
حاضر نیستند سرمایه گذاری کنند، فدراسیون از تازه واردها حمایت 
می کند. طلوع یزد مهر نام جدیدی در لیگ است اما یزدی ها فقط نام 
تیمشان را تغییر داده اند. آنها فصل پیش با تیم جوانان در لیگ بازی 

کردند. هرچند تازه واردها مراحــل قانونی را برای حضور در لیگ طی 
نکرده اند اما بودن آنها در لیگ اتفاق مهمی تلقی می شود. گیالنی  ها که 
با نام وارنا تیم داده اند، بعد از سال ها در والیبال سرمایه  گذاری کرده اند. 
آنها استعدادهای زیادی در والیبال زنان و مردان دارند اما کمتر پیش 
آمده تیمی در لیگ داشته باشند. این اتفاق گیالنی ها را به آینده امیدوار 
کرده اســت. اواخر دهه50 والیبال شــهرکرد با نام خواهران رئیسی 
شناخته می شد. بعد از آن دوره و رفتن این دو بازیکن، دیگر خبر مهمی 
از والیبال این شهر نبود اما امسال شهرکرد با نام جهانبین دل هواداران 

والیبال در این شهر را شاد کرده است.

سردارحامیزنان
سریک، نام اسب محبوب سردار آزمون، بازیکن تیم ملی فوتبال است. 
آزمون ســال پیش با این نام تیمی را در لیگ دسته یک والیبال زنان 
داشت که توانست به لیگ برتر برسد. آزمون سال پیش حمایت های 
ویژه ای از تیمش داشت. گفته می شود بازیکنان این تیم جزو معدود 
بازیکنان حاضر در لیگ یک بودند که دستمزد می  گرفتند و حتی برای 
هر پیروزی حساس خود سردار به آنها ســکه و پاداش داده بود. این 
حمایت ها قرار است در لیگ برتر هم ادامه داشته باشد. سریک با چند 
بازیکن تیم ملی قرارداد بسته و از حاال برای قهرمانی خیز برداشته. از 
سردار نقل قول شده که اگر تیم به مشکل خورد، کادر فنی می تواند از 

روسیه هم 2بازیکن بگیرد.

 والیبال
به وقت ناهار 
لیگ برتر والیبال بانوان از ظهر جمعه آغاز 
می شود. باریج اسانس قهرمان فصل پیش 
غایب بزرگ و سریک، تیم سردار آزمون 
مدعی جدید این فصل است 

2 هفته اول لیگ برتر بدون لوکادیا برای قرمزها بدون حتی یک گل زده 
سپری شد. از زمان حضور این بازیکن در ترکیب اما سرخ ها به خودشان 
آمدند و در 4 هفته متوالی، دروازه رقبا را بــاز کردند و 4 برد پیاپی را هم 
جشن گرفتند. یورگن نیز با زدن 4 گل، صدرنشین جدول گلزن ها شد و 
سیمای متفاوتی برای پرسپولیس ساخت. شرایط خط حمله پرسپولیس 
اما دوباره تغییر کرد و باز هم سینوسی شد. آنها این بار روبه روی تراکتور در 
گلزنی موفق نبودند و حتی رسیدن به یک پنالتی، شرایط را 
برای شان تغییر نداد. این روند روبه روی سپاهان نیز تکرار شد 
تا پرسپولیس یحیی عمال در »50 درصد« دیدارهای این فصل 
هیچ گلی نزده باشد. هضم این اتفاق با حضور 90 دقیقه ای لوکادیا 
در ترکیب کمی سخت تر بود. او که روبه روی رقبای ساده تری مثل 
نفت آبادان یا نفت مسجدسلیمان خوش درخشیده، در 2 بازی بزرگ با 
تراکتور و سپاهان آمادگی همیشگی را نداشت و نتوانست گره ای از کار پرسپولیس 
باز کند. این ستاره دقیقا برای چنین مسابقه ها و چنین موقعیت هایی جذب شد 
اما روبه روی تیم های مدعی لیگ، چندان آماده نبوده و این مسئله حتی واکنش 

یحیی را نیز به دنبال داشته است. او قبل از مسابقه این هفته با مس رفسنجان، از 
این صحبت کرده که لوکادیا باید به آمادگی بیشتری برسد و نمایش های بهتری 
برای قرمزها داشته باشد. مهاجم هلندی پرسپولیس، حاال با فشار انتظارها روبه رو 

شده و بازی امروز برایش اهمیت بسیار زیادی خواهد داشت.
 هواداران پرسپولیس، 2 نگرانی بزرگ برای یورگن لوکادیا دارند. اول اینکه او درست 
مثل همیشه، یک شروع خوب را به یک پایان تلخ گره بزند. ستاره هلندی خط حمله 
قرمزها تقریبا در تمام تیم ها عالی اســتارت زده و در دیدارهای اول درخشش قابل 
توجهی داشته اما به مرور زمان انگار انگیزه و اشتیاق اش را برای ادامه این درخشش از 
دست داده است. حاال این نگرانی وجود دارد که این سرنوشت در فوتبال ایران نیز برای 
او تکرار شود. نگرانی دوم هم به شرایط جسمی او برمی گردد. انتظار می رفت یورگن تا 
امروز به لحاظ فیزیکی در فرم مطلوب تری باشد اما روند پیشرفت او از این نظر، کمی 
کند بوده و همه  چیز در مورد شــرایط بدنی او رضایت بخش به نظر نمی رسد. شاید 
تعطیالت لیگ برای برگزاری جام جهانی، بهترین فرصت لوکادیا باشد تا روی فرم 
بیاید و آماده درخشش در فوتبال ایران شود. درخشش روبه روی یکی از تیم های بدون 

شکست لیگ برتر، می تواند این بازیکن را دوباره به روزهای خوب گذشته برگرداند.

پرسپولیسیهاامیدوارندلوکادیااین
هفتهبهروزهایخوبشبرگردد ِتب سرد!

 
برنامه 

بازی های هفته اول 

مس رفسنجان............................ سایپا تهران

..................... ذوب آهن اصفهان  طلوع یزد مهر

 پیکان تهران.................. جهانبین چهارمحال

 سریک گنبد................... صدیق گفتار وارنا

* بازی ها جمعه و از ساعت13 

برگزار می شود.
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هر کودک کار و خیابان ،یک کد یونیک
طرحشناساییوساماندهیکودکانکاروخیابانازطریقاسکنعنبیهاجرامیشود

کدیونیک!کدیکهقراراســتازطریقاســکنعنبیهچشم
کودکانکاروخیابانآنهاراشناســاییکندوبهقائلهفقربانک
اطالعاتیجوامعشــهریازتعدادکودکانکاروخیابانپایان
دهد.همانچشمهاییکهپشتهرچراغقرمزچهارراه،داخل
واگنهایشــلوغمتــرو،پیادهراههایپرتــرددوخیابانهای
پرترافیکهرروزنگاهشانبهدستمردماستبرایگذرانزندگی.
اسکناینچشمهایپرازغصهحاالوسیلهایشدهبرایشناسایی

هویتهاییکهتاکنونزیرسایهفقرناشناختهماندهاند.
طرحاسکنعنبیه،یکیازهمانطرحهایپنجگانهساماندهی
کودکانخیاباناســتکهتحتعنوانتوانمندسازیخانواده
کودکان،جمعآوریمشــخصاتبیومتریککودکان،اجرای
طرحدوســتدارکودک،بهرهگیریازنظامتبلیغی،ترویجیو
رسانهایورصدمستمروضعیتکودککارازطریقسامانهای
ویژهیکسالیمیشودکهبهصورتپایلوتدراستانهايتهران،
البرز،خراسانرضوی،خوزستان،هرمزگان،مازندران،قم،بوشهر
وسیستانوبلوچستاندرحالاجراست.طرحیکهکارشناسان
بهزیســتیمیگویندبااجرایآنمیتوانیمبهبانکاطالعاتی
جامعیدربارهکودکانخیاباندسترسیپیداکنیم؛چراکهدیگر
دراینطرحخبریازتکرارشمارشیککودکدرهرمنطقهای
ازکشورکهباشد،وجودندارد.حامیانحقوقکودکامیدوارندبا
اجرایاینطرح،کارساماندهیکودکانخیابانسروسامانیابد.
حسینفرهادی،یکیازفعاالنحوزهکودکانخیابانیمیگوید:
بخشقابلتوجهیازکودکانخیابانیمارا،کودکانمهاجرافغانی
وپاکستانیتشــکیلمیدهندکهبهراحتیظرفچندساعت
میتوانندازآنســویمرزهاخودرابهایرانبرسانند؛بچههایی
کههیچگونهمدرکهویتیبههمراهندارندوبرایگذرانزندگی
همراهیجزکارکردندرخیابانهاپیشرویشاننیست.بهگفته
او،طرحپنجگانهشناساییوساماندهیکودکانکارنخستین
طرحینیستکهبهاینمنظوردرکشــوراجرامیشودوقطعا
آخرینطرحهمنخواهدبود؛طرحهاییکههموارهدرسایهحل

نشدنمشکالتمعیشتیخانوادههایاینبچههابهسرانجامی
نرسیدهوهیچعاملومانعیدرطولسالهایمختلفنتوانسته
مانعحضورکودکانخیاباندرسطحشهرهاشود؛ازکروناگرفته
تاوضعیتقرمزآالیندگیهواوحتیشرایطسرمایزمستان!

پایانی بر نابسامانی حضور کودکان خیابانی
محمدرضاحیدریها،سرپرستامورآسیبدیدگاناجتماعی
وسرپرستمرکزفوریتهایاجتماعی123امابرخالففعاالن
حقوقکودکهمبهمجموعطرحهایپنجگانهساماندهیکودکان
خیابانحسابیامیدواراستوهمبهطرحکدیونیک؛چراکهمعتقد
استاینطرحپایانیبرنابسامانیبانکاطالعاتیکشوردرحوزه
کودکانخیاباناست.اوازسازمانبهزیستیبهعنوانیکسازمان
حمایتیدرحوزهکودکانکاروخیابانیادکردهومیگویدیکی
ازماموریتهایاینسازمانساماندهیکودکانخیاباناستو
برایانجاماینماموریتازمراکزآموزشیحمایتیکمکمیگیرد:
»مراکزآموزشیحمایتیماوظیفهدارندکودکانرادرخیابان
شناسایی،جذبوهدایتکنندبهمراکزروزانهوبرایهریکاز

آنهاپروندهشخصیت،روانشناسیومددکاریتشکیلدهند.«

شناسایی 6هزار کودک کاروخیابان 
بهگفتهاو،طبــقآخرینآمارکــودکانکاروخیابان،مجموعا
6هزارکودککاروخیاباندرکشــورشناساییشدهاندوبرای
همهآنهاضمنتشکیلپروندهاقداماتالزمدربخشمددکاری
وروانشناســی)همبرایکودکوهمبرایخانــواده(درحال
انجاماست.حیدریهاهممانندفعاالنحقوقکودکمیگوید
بخشاعظمکودکانکاروخیابانازمهاجرانهســتند؛البته
اوبااســتنادبهآماروارقامیکهدراختیــاردارد،اینطورادامه
میدهد:»درکلکشورنزدیکبه۸۰درصدودرتهراننزدیک
به۷3درصدازکودکانکاروخیابانشناساییشدهازاتباعسایر
کشورهاهستند.«البتهمهاجرانهمدرنحوهدریافتخدماتاز
بهزیستیبازبه2گروهتقسیممیشوند؛مهاجرانمجازوغیرمجاز:
»یکسریازکمکهایماکهشاملکمکهایمالیهممیشود،
صرفابرایخانوادههاییاستکهدارایاوراقهویتیواجازهاقامت

درکشورهستند،اماکودکانوخانوادههاییکهاجازهاقامتدر
کشورراندارند،خدماتروانشناسیومشاورهایبرایآنهاانجام
میشودوقانونگذاراجازهپرداختمستقیمکمکهایمالیرابه

اینخانوادههابهماندادهاست.«

شناسایی کودکان با کمک 63مرکز حمایتی
اومهمترینهدفبهزیســتیازاجرایطرحهــایحمایتیاز
کودکانکاروخیابانراکاهشساعاتحضورکودکاندرخیابان
برمیشماردومیگوید:»بررسیوضعیتتحصیلکودکانکار
وخیابانتوسط63مرکزحمایتیماانجاممیشودومشخص
میکنندکهکودکمتناســبباســنشازتحصیلبازمانده
استیاخیر،اگرکودکمتناسبباســنشتحصیلکرده،اما
االنبنابرشــرایطیازتحصیلبازماندهاست،امکانبازگشت
بهتحصیلرابارایزنیباآموزشوپــرورشبرایکودکفراهم
میکنند.«بهگفتهاو،اگرکودکازاتباعباشدواگرامکانحضور
درمدرسهراداشتهباشد،آنامکانبرایشفراهممیشود،امااگر
امکانحضوردرمدرسهرانداشتهباشددرهمانمراکزحمایتی
کالسهایآموزشیرابرایاینکودکانبرقرارکردهودرپایان
سالازاینکودکانامتحاناخذمیشودوگواهیپایاندورهرا
دریافتمیکنند.ایناقدامبرایکودکانیکهبهصورتغیرمجاز
درکشورحضوردارندهمانجاممیشودوامکانتحصیلبرایاین
کودکاننیزدراینمراکزفراهماست.همانطورکهخیلیازفعاالن

حقوقکودکهمدغدغهدارند،ساماندهیکودکانکاروخیابان
ازمسیرتوانمندسازیخانوادههایآنهامیگذرد؛موضوعیکه
بهزیستیکلکشــورهمآنراتأییدکردهوحاالقراراستدر
طرحجدیدحسابیحواسشبهاینبخشباشد.سرپرستامور
آسیبدیدگاناجتماعیسازمانبهزیســتیکشوردراینباره
میگوید:»هدفاصلیماتوانمندســازیخانوادهاست.یکیاز
وظایفاینمراکزحمایتینیزبازدیدازمنزلوبررسیوضعیت
خانوادهاست.بعدازتهیهگزارشمددکاریهمکارانمادراین
مرکزپیشنهادمددکاریمناسبدرجهتتوانمندسازیخانواده
ارائهمیدهند؛بهطورمثالمددکاربعدازبازدیدازمنزلکودک
پیشنهادمیدهدکهباتوجهبهاینکهپدرکودکاعتیادداردبرای
ترکبهمراکزترکاعتیادارجاعدادهشودوچنانچهبرایمادر
بعدازآموزشیکچرخخیاطیتهیهشود،مادرمیتواندمشغول
بهکارشودوهزینهواموراتخانوادهراتامینکندوازاینطریق
خانوادهتوانمندوازحضورکودکدرخیابانجلوگیریمیشود.«
یکیازمزیتهایخوبطرحشناساییکودکانکاروخیابانبا
کدیونیکایناستکهدیگرامکانورودبیحسابوکتابکودک
بهچرخهکودکانکاروخیابانوشــمارشجدیداونیستوبه
محضورودبهخیابانواسکنعنبیهتمامپروندهاووخانوادهاش
درصورتاخذحمایتمشــخصمیشــود.حیدریهایادآور
میشود:»اینطرحدرســال1۴۰۰در12استانانجامشدهو
12دستگاهاسکنعنبیهبرایایناستانهاتهیهکردیم.انشاءاهلل
تاقبلازپایانپاییزباحمایتیکهسازمانمدیریتبرنامهازما
داردوتامیناعتبارالزمتماممراکزمادرسراسرکشوربهدستگاه

ثبتاطالعاتازطریقاسکنعنبیهمجهزمیشوند.«
بهگفتهاو،وقتییکباراطالعاتکودکانازاینطریقثبتشود
بهزیســتیمیتواندبرایهرکودکیکپروندهتشکیلدادهو
اقداماتحمایتیاشراانجامدهــد،امااگراینکودک2یا3بار
شناساییومشخصشودکهاطالعاتاودرسامانههایبهزیستی
موجوداستازطریقمرجعقضاییبرایاخطاربهخانوادهاقدام
میکنند.اگربعدازاخطار،خانــوادهبازهمبرایحضورکودک
درخیاباناصرارداشت،برایســلبحضانتکودکازخانواده

اقداممیشود.

قوانین روی زمین مانده
 نه قانون های وضع شــده برای شناســایی 
و ســاماندهی کودکان کار و خیابان در این 
ســال ها کم بوده و نه آیین نامه های پیوستی 
به این قوانین.ما از ســال 73شاهد تصویب 
نخستین قوانین و آیین نامه ها به نام شناسایی 
و ســاماندهی کودکان کار بودیم تا سال84. 
قانون برنامه ششم توسعه و آیین نامه شورای 
اجتماعی کشور در سال93 هم مصوباتی برای 
شناسایی و ساماندهی کودکان کار و خیابان 

داشته  است.

نکته

فاطمه عسگری نیاگزارش
روزنامهنگار

هرشخصایرانیمیتواندباتوجهبهموادقانونثبتاحوالکشور
ومواردیکهازسویشــورایعالیثبتاحوالبهعنواننامهای
ممنوعهوقابلتغییراعالممیشود،نسبتبهتغییرناماقدامکند.

براساسماده2۰قانونثبتاحوالوتبصرههایآنانتخاببرخی
نامهاممنوعاســتودارندگانآنهامیتوانندبارعایتمقرراتمربوطهنسبتبه

تغییرآناقدامکنند.
براساسهمینمادهانتخابنامهاییکهموجبهتکحیثیتمقدساتاسالمی
میشودهمانندعبداالت،عبدالعزی)التوعزینام2بتدرمکهمعظمهدوران
قبلازاسالم(ممنوعاســت.همچنینانتخاباســامیمرکبیکهعرفاًیکنام
محسوبنمیشوند)اســامیمرکبناموزون(همانندسعیدبهزاد،شهرهفاطمه،

حسینمعروفبهکامبیزو....ممنوعاست.
انتخابعناوین-اعمازعناوینلشــکریوکشــوریویاترکیبیازاسموعنوان
همانندسروان،سرتیپ،دکتر،شهردارویاسروانمحمدوشهردارعلیوانتخاب
القاباعمازسادهومرکبهمانندملکالدوله،خان،یاشوکتالملک،حاجیهسلطان

وسلطانعلیممنوعاست.انتخاباسامیزنندهومســتهجن)زنندهومستهجن
آندستهازنامهاییاستکهبرحسبزمان،مکانیاموردبهدالیلوجهاتیبرای
دارندهآنزنندهومستهجنباشدواینمواردبهتأییدشورایعالیبرسد(.ایناسامی
همانندنامهاییاستکهمعرفصفاتمذمومومغایرباارزشهایواالیانسانی

مانندگرگ،قوچیو...است.
نامهاییکهباعرفوفرهنگغالبومقدساتمذهبیمردممغایرباشد،همانند
التوخونریزو...ونامهاییکهموجبتحقیراشخاصبودهیامعنایلغویآندر
جامعهقابلپذیرشنباشدهمانندصدتومانی،کنیزو...کههمگیجزواسامیزننده
ومستهجنهستند.همچنینانتخاباسامینامتناسبباجنسهمانندماشاءاهلل

برایاناثویاانتخابناماشرفویااکرمبرایافرادذکور.
حذفکلماتزائدوغیرضروریدرناماشــخاصهمانندقلی،غالم،گرگ،ذولف
وقوچازمواردنامهایقابلتغییردرثبتاحوالکشــوراست.تصحیحاشتباهات
امالییدرناماشخاصکهبهدلیلعدمآشــناییمأموربالهجههاوالفاظومعانی
محلییاناشیازتلفظاظهارکنندهپیشآمدههمانندزهراببهسهرابویامنیجه

بهمنیژهویا...نیزقابلتغییراست.همنامبودنفرزندباپدرویامادردریکخانواده،
همنامبودنبرادرانیاخواهراندریکخانواده،تغییرنامکسانیکهباتأییدمراجع
ذیصالحبهدینمبیناسالممشرفمیشوند،تغییرنامکسانیکهنامآنهااسامیایام
هفتهباشدوتغییرنامهاازصورتعربیبهشکلفارسیازقبیلرحمنبهرحمان،

اسمعیلبهاسماعیل،اسحقبهاسحاقو...درثبتاحوالکشورامکانپذیراست.
تغییرنامافرادیکهتغییرجنسیتدادهودادگاهصالحهحکمبهتغییرنوعجنس
دراسنادسجلیوشناسنامهآنانصادرکردهاستهمچنینپیشوند»عبد«خاص
اسامیوصفاتذاتپروردگاراستودرســایرموارد،متقاضیمیتواندتقاضای

حذفآنراداشتهباشد.
باتوجهبهمواردیکهبرایتغییرنامهاوجوددارد،افراد1۸ســالبهباال،کمتراز
1۸سالکهدارایحکمرشدهستند،پدریاجدپدریباارائهشناسنامهخودجهت
فرزندانکمتراز1۸سالوسرپرستقانونی)قیم،امین،وصی(برایافرادصغیرو
محجورباارائهمدارکمستندکهسمتاواحرازشدهباشد،میتوانندبامراجعهبه

اداراتثبتاحوالنسبتبهدرخواستتغییرناماقدامکنند.)ایسنا(

گزارش

مروریبرنامهایممنوعهدرایرانوشرایطتغییرنامدرثبتاحوال
الت و خونریز نداریم

عددبازی

2۳ تا ۳۰ درصد
جمعیت کشور دچار 

اختالالت روانپزشکی 
هستند و افسردگی 

در صدر این اختالالت 
قرار دارد. علی اسدی، 
معاون دفتر سالمت 

روان، اجتماعی و اعتیاد 
وزارت بهداشت گفت: 
اختالالت روانپزشکی 
شامل مواردی چون 

افسردگی، اضطراب و 
اقدام به خودکشی است 
و ضرورت دارد مبتالیان 
دوره های درمانی دارویی 

و غیردارویی را سپری 
کنند. )ایرنا(

۱۵میلیارد تومان 
به صورت خاص برای 
سرانه هنرستان ها 

اختصاص داده شده است. 
عباس بیات، مدیرکل 
دفتر آموزش های فنی 
حرفه ای و کاردانش 
 آموزش و پرورش 

درخصوص افزایش سرانه 
هنرستان ها توضیح 

داد: برای نخستین بار به 
این دلیل که عدد سرانه 

هنرستان ها با سرانه 
دبیرستان ها و متوسطه 
اول فرق می کند، ردیف 
بودجه ای برای آن ایجاد 

شده است. )ایلنا(

۷۳۸مدرسه 
غیردولتی تعطیل شدند. 
احمد محمودزاده،رئیس 
سازمان مدارس و مراکز 

غیردولتی وزارت آموزش 
و پرورش گفت: کاهش 
تعداد مدارس به دلیل 
برخوردهای خودمان 
بود. ما به مدارسی که 
از حیث نیروی انسانی 
و تجهیزات، امکانات و 
به ویژه فضای آموزشی 
استاندارد نبودند اجازه 
ورود به سال تحصیلی 
جدید را ندادیم و قبال 
هم اعالم کرده بودیم. 

)ایسنا(

۳۸سالگی 
 عنفوان جوانی است. 
چنین فردی 3۰سال 
مستمری با ۲۰سال 

خدمت می گیرد و واضح 
است که دوباره به چرخه 

اشغال برمی گردد. 
منیرسادات میرنصیری، 
رئیس گروه مطالعات و 
رویه های اداره کل امور 
مستمری های تامین 

اجتماعی گفت: تا جایی 
که مطالعه کرده ام در 
هیچ کشوری به اندازه 
ایران به بازنشستگی 

پیش از موعد پرداخته 
نشده مگر در موارد 

خاص. )ایسنا(

 تکذیب سود مالی
  آموزش و پرورش

 از سرویس مدارس

مبارزه قارچی با سرطان

سیدصدراخوشقدم،رئیسادارهانجمناولیاو
مربیانآموزشوپرورششــهرتهراننسبتبه
انتشاربرخیاخبارکهبهدریافتدرصدیازنرخ
سرویسمدارسازسویآموزشوپرورشاشاره
داشتند،واکنشنشاندادوبهایسناگفت:پولی
کهبابتهزینهسرویساستمستقیمومتمرکز
بهحسابدولتریختهمیشودو1۰۰درصددر
حوزهسرویسصرفمیشــود.مادرصدوحقی
دریافتنمیکنیم.درمصوبهآییننامههســت
که2درصدبرایتاکسیرانیجهتصدورپروانه
اخذمیشود،امامادرموضوعسرویسمدرسه،
ذینفعنیستیم.درآییننامهآمدهاستکهآموزش
وپرورشهزینهباالســریوهزینــهفرهنگیرا
پیشنهاددهدکهحداقلیکدرصداست.مادنبال
درآمدزایینیستیم.اینموضوعکهدرسرویس
مدارس،بحثانتفاعآمــوزشوپرورشمطرح
است،کذبمحضاست.مایکریالانتفاعنداریم.
مادرخواستبازنگریدرآییننامهوواگذاریامور
سرویسمدرسهبهخانوادههاوپیمانکارانوحذف
واسطههارامطرحکردیمواگردنبالانتفاعبودیم

ایندرخواسترانمیدادیم.

دانشمندانروسیبهبررسیساختاریکگونه
گیاهیپرداختهاندوترکیباتجدیدیبابرخی
ویژگیهایامیدوارکنندهبرایمبارزهباسرطان
کشــفکردهاند.اثراتگونهایازقــارچبرای
مقابلهباتومورهایســرطانیدربررســیهای
آزمایشگاهینشاندادهشــدومحققاننسبت
بهامکاناستفادهبالینیازاینقارچخوشبین
هستند.بهنوشتهنیواطلس،اینتحقیقمنجربه
شناساییمادهزرشکیرنگجدیدیباپتانسیل
حفظونگهداریمناســبموادغذایینیزشده
اســت.محققاندریافتندکهعصــارهاینقارچ
حاویرنگدانهایبهنامسیس-کاورنامیناست
کهدارایرنگزرشکیتیرهباخواصیمشابهبا
رنگدانههایقارچیمشــهوربهنامموناسکوس
است.دانشمندانتوانستندنشــاندهندقارچ
مذکورمیتواندبهترکیبدیگریتبدیلشودکه
آنرااسیدموناسنیکوتینیک )MNA(مینامند.
دربررسیهایآزمایشــگاهیرویسلولهای
سرطانیپروستاتومثانه،دانشمنداندریافتند
کهMNAباکندکردنروندرشدومهاجرتاین
سلولهایسرطانی،دارایخواصضدتوموری

است.

نقلقول

خبر

بهرامعیناللهی
وزیربهداشت

درمانوآموزشپزشکی

تحریمهایغیرانسانی
تأثیــرمخربیبــربرخی
ارکانتــابآورینظــام
کشــور در ســامت
بهویــژه داشــته؛ مــا
دسترســیبــهنیازهای
ضــروریبــرایکنتــرلومهــاربیماریهــای
همهگیــررامحــدودکــردهکــهدرتضــادبــا
روحیــههمبســتگیوهمــکاریبیــنهمــه
کشــورهابــودهوهمچنــانخــافاصــل
»تــازمانــیکــههمــهدرامــاننباشــند،
هیچکسدراماننیست«است.چهکسی
پاســخگویجــانباختــنبرخــیبیمــاران
بیگنــاهبــراثــرکمبــودداروهــایضــروری

بهدلیلتحریمهاست؟)ایرنا(

یوسفنوری
وزیر

آموزشوپرورش

درپویش»همهحاضر«
بــهدانشآموزانیکمک
ممکــن کــه میشــود
اســتبهدلیــلتامیــن
نشــدننوشــتافزاراز
بماننــد. بــاز تحصیــل
اکنــونایــناقــدام،درواقــعشــروعیبــرای
اقداماتبعدیاستکهمیتواندرراستای
عدالتاجتماعیازآننامبرد.بهطورمثال،
تامینبحــثتغذیــهدانشآمــوزان،لباسو
کتبدرســیدرمراحلبعدمــوردتوجهقرار
میگیرد.بهمحضنهاییشدناینفراخوان
درمراســمخاصیاقاممیــاندانشآموزان
مناطــقکمتــربرخــوردارتوزیعخواهدشــد.

)ایرنا(

اردشیرانتظاری
رئیسدانشکدهعلوماجتماعیدانشگاه

عامهطباطبایی

بایــددورانپســاکرونا
و کنیــم بررســی را
ببینیــمچــهشــرایطی
برایاستادانبهوجود
آمــدهیــادانشــجویان
دارنــد وضعــی چــه
کــهایــنموضوعــاتاتفاقــاقابــلردیابــی
اســتومیتــواننمونههایــیرابرشــمرد
کــهخیلــیازدانشــجویانبهدلیــلاینکــه
خانوادههایشــانشــرایطاقتصــادیبدی
پیــداکردهانــد،مجبــورشــدهاندســرکار
برونــد.ایــنافــراداالنشــاغلهســتند
وحــاالبایــدبــهدانشــگاههــمبرونــد.
خیلــیازاســتادانبرنامههــایدیگــر
وشــرایطآلترناتیــوپیــداکردهانــدودر
ایــنوضعیــتبــههمــهشــوکواردشــده

است.)ایلنا(

۲۲

 تاالب شادگان 
زیر تیغ پاالیش

 بر قله آرزوهایم
 ایستاده ام

 خیز دانش بنیان ایران 
برای واکسن سرطان 

سازمانمنابعطبیعیپیگیرشکایتازفعالیت
پتروشیمیدرمجاورتتاالببینالمللیشادگاناست

بانویهنرمندوورزشکارقزوینیازتجربه
شکستسرطانوصعودبهاورستمیگوید

روندتحقیقوتوسعهواکسنسرطان
وسایرداروهاودرمانهایدرحالتوسعه

۲3۲4
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زهرا رفیعیگزارش
روزنامهنگار

یکشرکتپتروشیمیبدونتأییدسازمانحفاظتمحیطزیست
وسازمانمنابعطبیعیدرحالتسطیحوخاکبرداریدرمجاورت

)حدود1800متر(تاالببینالمللیشادگاناست.
واحدهایپتروشیمی،مشمولتهیهگزارشهایزیستمحیطی
هســتند.اینواحدنیزگزارشارزیابیزیســتمحیطیراتهیه
کرده،اماهنوزبهتأییدســازمانحفاظتمحیطزیستنرسیده

است.
فارغازاین،سازمانمنابعطبیعیوآبخیزداریخوزستانهماز
اینواحدپتروشیمیشکایتقضاییکردهکهالبتههنوزپساز2
ماهاینشکایتبهنتیجهنرسیدهاست.باوجودهمهاینایرادات
حقوقی،فعاالنحوزهمحیطزیســتمعتقدندکــهبایدحریم
اکولوژیکتاالبهــاراقبلازهرگونهفعالیتتوســعهایمالک
قرارداد.سیدمحمدتقیســجادی،مدیرکلادارهمنابعطبیعی
وآبخیزداریخوزســتانالبتهایراداینطرحرانداشتنقرارداد
اجارهزمینمیداندومیگویــد:»زمینتخصیصیافتهبهطرح
پتروپاالیشمللخارجازمناطقحفاظتشدهوتاالبشادگان
استومنعیبرایتخصیصوجودنداشت،اماتأثیراینطرحروی
تاالبرابایدسازمانحفاظتمحیطزیستاعالمکندودرحوزه

کاریمنابعطبیعینیست.«
ویبابیاناینکهعلیهســرمایهگذاراینطرحبهمراجعقضایی
شکایتکردیم،افزود:مابهعنوانمتولیاراضیملی،شکایترابه
دادستانشادگانارائهوتوقفاجرایطرحرادرخواستکردیم
واونیزدستورتوقفدادهاست.اکنونبایدبررسیکنیمچرابعد
ازحدود2ماهازشکایتوپیگیریودرخواستتوقف،هنوزاین
پیگیریهامنجربهتوقففعالیتهایشــرکتپتروشــیمیدر

مجاورتتاالببینالمللیشادگاننشدهاست.
بهگفتهاینمسئول،اوایلتابستانپارسال،احداثپتروپاالیش
درزیدونبهبهان،آغاجاری،ابوالفارسرامهرمز،دشتآزادگان،

شادگانواندیمشکمصوبشد.
امایکیازمراجعاســتعالمپیشازاجرایطرحهایاینچنینی،
ســازمانحفاظتمحیطزیســتاســت.محمدجواداشرفی،
مدیرکلحفاظتمحیطزیستاستانخوزستاندرگفتوگوبا
همشهریاعالمکرد:»پیمانکار،گزارشارزیابیاولیهراتهیهکرده
ودراختیارسازمانگذاشتهاست.کارشناسانسازمانحفاظت
محیطزیستنیزدرحالبررسیتخصصیاینگزارشهستند.

البتههنوزنظرنهاییصادرنشدهاست.«
درحالیکهاینطرحمجوزهایاولیهوقانونــیراندارد،فعاالن
محیطزیستمعتقدندکهنبایدبهچنینطرحیاجازهفعالیتدر

نزدیکیتاالببینالمللیشادگانرادادچراکهاینطرحدرکنار
2صنعتبزرگدیگرکهدرهمینمحدودهقراردارنداثرمخرب

تجمیعیخواهندداشت.
شــبنمقنواتیزاده،مدیرعامــلانجمندیدهبانجلگهســبز
خوزستاندرگفتوگوباهمشــهریمیگوید:پتروپاالیشملل
درحقیقتدرحریماکولوژیکتاالبشادگانقراردارد؛بهطور
مثالشهرداریبستانزبالههایشــهررادرنزدیکیودرخارج
محدودهتــاالبهورالعظیمدپومیکرد.اماآیــامیتوانکاری
کردکهبادزبالههایپالستیکیرادرونتاالبنبرد؟آیامیتوان
مانعازترددپرندگانبهخصوصپرندگانشکاریدرمحلدپوی

زبالههایمتعفنشد؟آیامیتوانبرایعدمنشتشیرابهزبالهها
تضمینداد؟هرتاالبیکحریماکولوژیکدارد.اینمثالرابه
پتروپاالیششــادگانهممیتوانتعمیمداد.اومیگوید:کسی
مخالفتوسعهواشتغالزایینیست.ولیحفظمحیطزیستباید
دراولویتباشد.ضمناینکهدراینمنطقه2صنعتآالیندهدیگر
همازپیشبارگذاریشدهاســت؛اماآیااینکارفرمااثرتجمعی
صنایعمنطقهرادرگزارشارزیابیزیستمحیطیخوددرکنار
هممیسنجد؟قطعاچنینموضوعیراکهبهضررشخواهدبود،
بررسینمیکند.دادههایمربوطبهدیگرصنایعدراختیارسازمان
محیطزیستاستوانتظارمیرودکهاینسازمانبهدفاعازحریم
اکولوژیکتاالببینالمللیشــادگانبرخیزد.شبنمقنواتیزاده،
فعالمحیطزیستمیگوید:مقاماتمنطقهبرساختپتروپاالیش
)9فرآوردهنفتی(اصراردارندوحتیبــرایتامینمنابعآبیآن،
رویحقابهصنعتیماهشهرحســابکردهاند.ایندرحالیاست
کهبخشناچیزیازحقابهزیستیتاالبشادگانازپسابنیشکر
هفتتپهکهآلودگیهایمختلفیدارد،تامینمیشود.آنهمبرای
اینکهپاســخمطالبهمردمیرابدهند!بنابراینتازمانیکهحریم
اکولوژیکتاالبمشخصنشــودواثرتجمعیصنایعدرتخریب
اکوسیستمهایآبیدرنظرگرفتهنشود،دررقابتمحیطزیستو
توسعه،اینمحیطزیستاستکهمیبازد.ضمناینکهدربسیاری
ازکشورهااولویتتوسعه،باصنایعسبزوبااستانداردهایبهروز

استکهماهنوزدراینمسیرابتدایراهیم.

تاالب شادگان زیر تیغ پاالیش
سازمانمنابعطبیعیپیگیرشکایتازفعالیتپتروشیمیدرمجاورتتاالببینالمللیشادگاناست

چالش های زیست محیطی در فصل 
مهاجرت پرندگان

فصلمهاجرتپرندگانبهزودیدرکشــورماآغازمیشوداما
حضورپرشماراینپرندگانباچالشهایجدیمواجهاست.
براینمونه،ساالنهبسیاریازپرندگانمهاجربراثربرخوردبا
ساختمانهایشیشهایکهمنابعنوریمصنوعیومتعددی

درکنارآنهاوجوددارد،کشتهمیشوند.
بهگزارشایسنا،21مهرروزجهانیپرندگانمهاجرزمستانی
اســت.علیرضاهاشــمی،مدیرگروهانجمنپرندهشناسیو
پرندهنگریطرالندراینبــارهگفت:برخیازپرندگاندرروز
وبرخینیزدرشبمهاجرتمیکنند.پرندگاندرشبمسیر
مهاجرتخودرابراســاسنورهاییمانندنورستارگانتعیین
میکننداماآلودگینوریبیشازحداینمســیریابیرادچار
اختاللمیکند.ویافزود:همیــنآلودگیهاینوریدرکنار
ساختمانهایشیشهایمیتواندموجبانعکاستصویرآسمان
درشیشهشودوپرندگانباشیشــههابرخوردمیکنندوتلف
میشوند،یعنیاگرســاختمانهابازتابنورونمایشیشهای
یابراقداشتهباشــندمعموالپرندگانیکهدرشبمهاجرت
میکنندچونتصویرآسمانرادرآنمیبینندویاپرندگانی
کهدرروزمهاجرتمیکنندبادیدنتصویرآسمانودرختدر
ساختمانهاباتصوراینکهدرآسمانپروازمیکنندباساختمان
برخوردمیکنند.اینمسائلمیتوانندخیلیحادثهخیزباشند.
مؤسسانجمنپرندهشناســیوپرندهنگریطرالنادامهداد:
درواقعبسیاریازآسمانخراشهایدنیابهدلیلاینکهشرایط
رابرایمحیطزیستوپرندگانمناسبنکردند،هرسالهچند
هزارپرندهراطعمهمرگمیکنند.ویادامهداد:دربســیاری
ازمواقعنیزصنایع،چالههاینفتی،حوضچههاینفتیومواد
آالیندهدیگررابهصورتحوضچهروبازنگهداریمیکنندوبا
تابشنوربهاینآالیندههاســطحآنهابراقمیشودوپرندگان
اینحوضچههارابهعنوانیکبسترآبیتلقیمیکنندودرآنها
فرودمیآیندواگرآلودگیمحیطیشدیدباشدوسریعبرآنها
تأثیربگذارد،بالفاصلهتلفمیشوندواگراینحوضچهها،دارای
موادنفتیباشندبهدلیلچسبندگیباالینفتبعدازفرودروی

آنگرفتارمیشوند.
بهگفتههاشمی،عالوهبرآلودگینوریکهموجبتلفشدن
پرندگانمهاجرمیشود،آلودگیهوا،آلودگیآبوغذاو...نیز
برسالمتیپرندگانتأثیرمیگذارد.مادرایرانچندانمطالعات
عمیقیرویپرندگاننداشتهایمولیبهدلیلسیستمتنفسی
خاصپرندگان،آلودگیهواتأثیراتمخربیبرآنهامیگذارد.
ویدرپایانتصریحکرد:برخیآلودگیهادرتغذیهپرندگان
وجودداردچراکهبرخیفلزاتسنگینواردبدنآنهامیشودو
ازبدنآنهادفعنمیشودبلکهرویهمانباشتهمیشوندوپرنده
رابهیکبارهازپادرمیآورندحتیاگرپرندگانتلفنشــوند،بر
زادآوریآنهاتأثیرمنفیمیگذاردودرنتیجهموجبکاهش

جمعیتآنهامیشود.

خبرروز نقلقولخبر

حریــق در جنگل هــا و مراتــع اســتان 
خوزســتان طی نیمه نخست امسال 
رخ داده کــه از نظــر تعــداد نســبت 
به ســال گذشــته ۵۶ درصــد کاهش 
یافته اســت. ســرهنگ عزیز قالوند، 
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی 
خوزستان به ایرنا گفت: میزان مرتع 
و جنــگل درگیــر بــا حریــق ۱۱۹ هکتار 

بوده است.

30
فقره

در کشــور عشــایر خــود را بــرای قشــالق 
بــه اســتان خوزســتان می فرســتند. بــه 
گزارش همشهری، محمدتقی سجادی، 
مدیــرکل منابــع طبیعــی خوزســتان در 
این بــاره گفــت: در کــوچ پاییــزه کــه از 
۱۵آبان ماه هرسال آغاز می شود، عشایر 
به همراه دام های خود به خوزستان سفر 
می کنندو قــرار اســت ورود دام به مراتع 
قشــالقی خوزســتان از ابتــدای دی مــاه 

آغاز شود.

10
استان

عددخبر

چگونگی تخصیص زمین به پتروپاالیش
برای اجرای هر طرح، سرمایه گذار درخواست خود را به 
جهاد کشاورزی ارائه می کند، مرحله بعدی اخذ استعالم 
است که یکی از آنها اســتعالم از منابع طبیعی است. 
تخصیص زمین نیز برای امور اراضی جهاد کشاورزی 
به صورت بی نام و یک ســاله صادر می شود که بعد از 
اخذ همه استعالم ها به قرارداد اجاره منجر خواهد شد 
و درصورت اتمام مهلت یک ســاله، تجدید می شود. 
تخصیص زمین به امور اراضی جهاد کشــاورزی برای 
ساخت پتروپاالیش ملل، شــهریور 1400انجام شده و 
فرصت یک ساله آن به اتمام رسیده است، بدون اینکه 

به عقد قرارداد با امور اراضی منتهی شود.

مکث

جمشید محبت خانی
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست 

محیط زیســت  حفاظــت  یگان هــای 
 در اســتان ها به تدریــج بــه تجهیــزات
 به روز ازجملــه دوربین هــای مدار بســته و 
خودروهــای کمکــی نــو مجهــز می شــوند. 
اکنــون گشــت، کنتــرل و پایش هــای 
زیســت محیطی بــا ابزارهــای قدیمــی 
جوابگــو نیســت از ایــن رو نیازمنــد پایــش 
محیط زیســت بــا ابزارهــای نویــن نظیــر 
تجهیزات انفرادی، خودرو، موتورسیکلت 

و سایر تجهیزات هستیم. )همشهری(

سیدرضا موسوی مشکینی 
مدیرکل حفاظت محیط زیست قم 

اســتقرار و صنایــع بــا رده آالیندگی باال 
در شــهرک صنعتــی ســلفچگان قــم 
ممنوع شــده و احتمال می رود به زودی 
برخــی صنایــع دیگــر نیــز مشــمول این 
ممنوعیــت شــوند. همچنین اســتقرار 
صنایــع ســنگ بری، گــچ و آهــک در 
محدوده حریم شهری و محل سکونت 
مردم ممنوع شده و احتمال دارد برخی 
صنایع دیگر نیز به این مصادیق افزوده 

شود.)همشهری(
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رئیس اداره جهادکشاورزی شهرستان 
کاشان گفت: 4300نفر در کارگاه های 
ســنتی و صنعتی گالب گیری کاشــان 
مشــغول بــه کار هســتند. به گــزارش 
تســنیم، رضــا مظلومی افــزود: حدود 
2600هکتار از اراضی کاشان زیرکشت 
گل محمدی قــرار دارد و تــا 10هزار تن 
گل محمدی از گلســتان های کاشــان 

برداشت می شود.

4300
نفر
اصفهان

ســــــــرپــــــرست مـدیــــریت صنــــــایع 
کشــاورزی ســازمان جهادکشــاورزی 
خراســان جنوبی بــا اشــاره بــه صــدور 
1۵واحــد فــرآوری  پروانــه احــداث 
گفــت:  اســتان  ایــن  در  زرشــک 
ایــن واحدهــا بیــن 20 تــا ۷0درصــد 
پیشــرفت فیزیکــی دارند. بــه گزارش 
ایرنــا، محمدعلــی حســینی افــزود: 
ظرفیــت اســمی فــرآوری ایــن واحدها 
 درصــورت افتتــاح بــه 14هزارو۹00تــن

زرشک می رسد.

15
واحد

خراسان جنوبی

خبر کوتاه

کاهش نرخ بيكا ری در کرمانشاه   
شــاخص های اقتصادی استان کرمانشاه در مســیر پیشرفت قرار 
گرفته است. به گزارش ایرنا، طبق گزارش مرکز آمار نرخ بیکاری، 
این استان مرزی که در بهار امســال 15.4درصد بود در تابستان 
به 13.6درصد رســید. بهزاد باباخانی، معاون اقتصادی استانداری 
کرمانشــاه از کاهش 1.8درصدی نرخ بیکاری تابســتان امسال 
استان نسبت به فصل بهار و کاهش 0.4درصدی نسبت به تابستان 
سال1400 خبر داد و گفت: همه شاخص های اقتصادی استان در 
سال1401 روند مطلوب و مثبتی پیدا کرده است. بهبود ۲رتبه ای 
نرخ بیکاری در اســتان مرهون نگاه ویژه دولت در ایجاد اشتغال و 
رفع بیکاری است. در این میان احیای واحدهای صنعتی و تولیدی 
راکد، ایجاد، توســعه و تقویت واحدهای موجود، هدفمند کردن 
پرداخت تســهیالت اشــتغال زایی، نظارت بهتر و بیشتر بر روند 
پرداخت تسهیالت حوزه اشتغال و مشــاوره و هدایت کارجویان 
تا زمان اشــتغال از مهم ترین دالیل کاهش نرخ بیکاری در استان 
است. نرخ بیکاری استان کرمانشاه براساس اعالم مرکز آمار ایران در 
تابستان سال گذشته، 14درصد بود که این رقم در تابستان امسال 
به 13.6درصد کاهش یافته اســت. استان کرمانشاه ۹8هزار بیکار 
دارد که از این تعداد 38هزار نفر معادل 40درصد دانش آموختگان 
دانشگاهی هستند. اکنون هزارو۲۷واحد صنعتی با سرمایه گذاری 
38هزارو4۹۹ میلیارد ریال در اســتان کرمانشــاه وجود دارد که 

30هزارو۲84 نفر در آنها مشغول به کار هستند.

 کاهش توليد انگور 
در چهارمحال و بختياری

سرپرست سازمان جهاد کشــاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: 
امسال تولید انگور در تاکستان های استان 30 درصد کاهش پیدا 
کرد. به گزارش مهر، حســین برزگر افزود: برآوردها برای برداشت 
انواع انگور از تاکســتان های چهارمحال و بختیاری در سال جاری 
50 هزار تن بود که این میزان به علت سرمازدگی های بهار امسال 
با 30 درصد کاهش روبه رو شد. وی تاکستان های انگور چهارمحال 
و بختیاری را دارای رقم های عسگری، ریش بابا )لیف گائی(، ُمهره، 
سیاه پیازی، قرمز شــاهانی، قرمز  یاقوتی )پیش رس(، قرمز باریک 
)تیرتفنگی( و دانه دار )القی( دانســت و افزود: هم اکنون 4 هزار و 
۲00 هکتار از باغ های استان به انگور اختصاص دارد. برزگر تصریح 
کرد: بیشتر انگور تولیدی در تاکستان های چهارمحال و بختیاری 
در کارخانه آبمیوه ســازی چهارمحال و بختیاری و بقیه به صورت 
تازه خوری مصرف و یا به اســتان های دیگر مانند اصفهان، فارس، 
آذربایجان شرقی، تهران، خوزستان و قم صادر می شود. وی یادآور 
شد: ساالنه ۲0 تا ۲5 درصد انگور تولیدی در چهارمحال و بختیاری 
به صورت غوره مصرف و یا به محصوالت جانبی مانند شیره، سرکه، 

مویز و کشمش تبدیل می شود.

عدد خبر برقلهآرزوهایمایستادهام
بانوی هنرمند و ورزشکار قزوینی از تجربه شکست سرطان، صعود به اورست و فعالیت های هنری اش می گوید

آوازه کارگاه هــای آموزشــی او از 
مرزهای استان قزوین فراتر رفته و گپ

حاال از دور و نزدیک برای یاد گرفتن 
فوت و فن تذهیب و نگارگری، پیش او می آیند. آوازه ای 
که حتی به کشور ترکیه هم رسیده و استادان مرمت و 
نگارگری موزه توپقاپی و دولماباغچه از این هنرمند 
ایرانی دعوت به همکاری کرده اند. صحبت از »سهیال 

اسکندری« هنرمند قزوینی است.
این بانوی هنرمند چند ســالی اســت با کمک دیگر 
بانوان هنرمند توانسته عمارت قدیمی رئوفی قزوین 
را به محلی برای آموزش هنر تبدیل کند و این عمارت 

چندساله بشود خانه صنایع  دستی.
اسکندری، زندگی خود را به نقش و رنگ گره زده بود 
و از دریچه هنر به دنیای اطراف خود می نگریست تا 
اینکه بیماری سرطان، مسیر دیگری در زندگیش باز 
کرد. شکست سرطان همان و آشنایی با کوهنوردی 

و دومیدانی همان.
در این گپ و گفت، اســکندری برایمان از ۲3ســال 
تجربه فعالیت در رشته تذهیب و نگارگری و همچنین 

صعود به بیس کمپ اورست می گوید.

کارگاه تذهيب  در عمارت رئوفی
نور با گذر از قاب  چوبی پنجره های ارسی و شیشه های 
رنگین، روی میز کار هنرجویــان می افتد و هزار تکه 
می شــود. هنرجویان مشــغول طرح های اسلیمی 
تذهیب هستند؛ هنری که از دیرباز برای زیباتر کردن 
کتاب های مذهبی، دیوان اشعار، تاریخی و قطعه های 

خوشنویسی به کار می رفته است.
اینجا عمارت قدیمی رئوفی در نزدیکی مسجد جامع 
قزوین است. در گوشــه ای از این بنای تاریخی که به 
ثبت آثار ملی هم رسیده، سهیال اسکندری از 5سال 
پیش»تذهیب کده« راه انداخته است و تکنیک های 
پیشــرفته تذهیب و نگارگری را به بانوان عالقه مند 
آموزش می دهد. در فرصــت بین کالس هایش با هم 
گپ می زنیم و از ۲3ســال پیش تعریف می کند که با 
دیدن تصاویر مینیاتور روی جلد دیوان حافظ، تمام 
عشق و عالقه اش را در یادگیری این هنر خالصه کرد.

او می گوید: مدتی طول کشید تا متوجه شدم فقط در 
اداره فرهنگ و ارشاد قزوین، کالس مینیاتور برگزار 
می شود. اسکندری راه و رسم و الفبای نگارگری را یاد 
می گیرد و به دلیل نبود کالس های پیشرفته در قزوین 
و پرس و جو از خوشنویسان، دنباله کارش را در کرج 

پی می گیرد؛ در کالس های تذهیب. حاضر شدن در 
کالس های تذهیب برای او بــا مطالعه مکاتب هنری 
و آشــنایی با هنرمندان صاحب نام این رشته در دنیا 
همراه بود. این بانوی هنرمند که نخستین کارگاه های 
آموزشی تذهیب پیشرفته را در قزوین راه اندازی کرده، 
ادامه می دهد: شــاگردی در کنار اســتادان تذهیب 
ازجمله اســتاد رامین مرآتی، کیانــوش معتقدی و 
مجید فدائیان باعث شــد تا برای قطعه خوشنویسی 
هنرمندان مطرح کشــور، تذهیب کار کنیم و تجربه 
به دســت بیاورم. برای همین هم سال ها بعد تصمیم 
گرفتم در قزوین تذهیب کــده ای را راه اندازی کنم تا 
هنرجویان و عالقه مندان مجبور نباشند برای آموزش 

به شهرهای دیگر بروند.

مرمت اسناد در موزه های ترکيه
دومین دوســاالنه نگارگری مکتب قزوین به دبیری 
سهیال اسکندری سال 13۹8برگزار شــد. او در این 
جشنواره، با برپایی نشست های تخصصی درباره رشد 
و شــکوفایی نگارگری در مکتب قزوین، زمینه ســاز 
آشــنایی هنرجویان با این هنر شد. از سویی دیگر به 
همین واسطه، مسئوالن موزه توپقاپی و دولماباغچه 
ترکیه برای همکاری در مرمت اسناد دوره قاجار از او 

دعوت کردند. او می گوید: بعد از یک ســفر به ترکیه، 
کرونا شایع و همکاری ما قطع شد.

اســکندری ادامه می دهــد: خانه رئوفــی، می تواند 
به عنوان پایلوت هنری قزوین شناخته شود. به شرطی 
که رفت وآمد استادان هنری و نشست ها و کارگاه های 
آموزشــی برای هنرجویان فراهم شود. برای رسیدن 
به این هدف به دیدگاه های جهانی نیاز داریم؛ یعنی 
تعامل با هنرمنــدان جهان و نشــان دادن تاریخچه 
هنری ایران به ویژه قزوین به عنوان شهری که مکتب 
هنری غنی دارد. اســکندری، عضو انجمن نگارگران 
ایران و دارنده نشان ملی از میراث فرهنگی و لوح تقدیر 
از جشــنواره ملی تالشگران کشــور، به دلیل برپایی 
نمایشــگاه های متعدد نگارگری و تذهیب، درجه۲ 

هنری معادل فوق لیسانس دارد.

فرصت کوتاه تحقق آرزو
رنگ و نقش و طرح برای او درســت 10سال پیش، 
یکباره جای خودش را به خاکســتری تمام عیار داد؛ 

روزهایی که سرطان آغاز شد.
بانوی هنرمند قزوینــی می گویــد: در آن تاریکی و 
تنهایی، به خودم گفتم یکی از آرزوهایم را برآورده کنم 
و طبیعت گرد بشوم؛ من که دیگر وقتی برای موکول 

کردن آرزوهایم ندارم! این شد که به عضویت یک گروه 
کوهنوردی درآمدم. روزگار شیمی درمانی که گذشت و 
قدری حالش بهتر شد، کوهنوردی را با کوه های اطراف 
قزوین آغاز کرد. بعد صعود به دماوند و قله های معروف 
ایران و بعد هم اورست! این بانوی ورزشکار می گوید: 
من مسیر پرچالشی را برای صعود به بیس کمپ اورست 
انتخاب کردم. وقتی به آنجا رسیدم تمام لحظه های 
زندگی خودم را مرور کردم و دیدم مسیر موفقیت از 

راه تالش می گذرد.
دویدن در مسیرهای دو در کشــورهای هند و نپال، 
پیــاده روی از ازمیر تا آنتالیا هــم از دیگر تجربه های 
ورزشی اوست. اسکندری می گوید: چندی پیش دو 
مارتن در مازندران در مسیر 15کیلومتری و در قشم 
در مسیر 45کیلومتری برگزار شد و من شرکت کردم.

   
سهیال اسکندری با تمام تجربه زیسته خود در مسیر 
هنری و ورزشــی این روزها فقط یک آرزو دارد که به 
زنان شهرش بازمی گردد. دوست دارد بانوان هنرمند 
قزوینی در سراسر جهان پرآوازه باشند و بتوانند مکتب 
دیرینه هنر نگارگری و خوشنویسی قزوین را با تمام 

دنیا سهیم شوند.

زنجانعکس خبر

 برداشت گردو از باغ های »سهرورد« 
سهرورد واقع در شهرستان خدابنده ، یکی از قطب های تولید 

گردوی کشور به شمار می رود و سطح زیرکشت درختان 
گردو در این شهرستان ۵20هکتار است. پیش بینی می شود 
امسال بیش از 3هزارو۵00تن محصول گردو برداشت شود. 
مازاد تولید آن عالوه بر تامین بخشی از نیاز بازارهای داخلی 
به کشورهای ارمنستان و عراق و کشورهای حوزه خلیج فارس 

نیز صادر می شود.عکس: مهر/ مهدی الماسی

کرمانشاه

چهارمحال و بختیاری
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واکسن های مبتنی بر پلتفرم آران ای پیام رسان موسوم به 
mRNA، در زمان همه گیری کووید-19 به جهان معرفی 
شدند، اما واقعیت این است که سال ها پیش از شروع این 
بیماری، متخصصان زیست فناوری در برخی نقاط جهان برای ساخت واکسن های سرطان و بیماری های 
مهلک ویروسی ازجمله ایدز بر مبنای این پلتفرم در حال تحقیق و توسعه بوده اند. یکی از دانشمندانی 
که از 5سال پیش در ایران مشغول توسعه انواع فرآورده های دارویی و درمانی مبتنی بر mRNA است، 
دکتر وحید خدامی است. وحید خدامی، فارغ التحصیل مقطع دکترا در رشته زیست شناسی مولکولی 
از دانشگاه یوتای آمریکاست. او پس از دوره دکترای خود و سپری کردن 2دوره پسادکترا در انستیتو 
سرطان هانتسمن در ایالت یوتا و دپارتمان زیست شناسی سلولی دانشگاه هاروارد )ماساچوست( پس 
از 10سال تحصیل و تحقیق در آمریکا سال1396 به ایران بازگشته است تا این فناوری مهم در پیشگیری 
و درمان انواع بیماری ها را در داخل کشور با تاسیس شرکتی دانش بنیان که نامگذاری آن براساس همین 
فناوری است، توسعه دهد. خدامی در این گفت وگو بیشتر درباره این فناوری مهم دنیای بیوتکنولوژی و 

بازگشتش به ایران برای خدمت به حوزه درمان و پزشکی کشور، توضیح داده است.

هدف اصلی شما از بازگشت به ایران 
و تحقیق و توســعه فناوری نوین mRNA در 

کشورمان چه بوده است؟
مــن و همســرم هــر دو فارغ التحصیل رشــته 
زیست شناســی مولکولی با گرایش علوم سرطان 
از دانشــگاه یوتای آمریکا هســتیم. پس از پایان 
تحصیالت به ایران برگشــتیم و حاال 5سال است 
که با راه اندازی و ثبت شرکت دانش بنیان خود، در 
حال توسعه فناوری mRNA در زمینه واکسن های 
مختلف ازجمله واکســن کووید-19 شــامل انواع 
ســویه های در حال گــردش و نوظهــور و دیگر 
واکســن های مهم نظیر آنفلوآنزا، RSV، HIV و... 
هستیم. همچنین در زمینه توسعه انواع روش های 
ایمونوتراپی و واکسن های درمانی سرطان، درمان 
بیماری های قلبی و عروقی و نیز ژن درمانی تعدادی 
 )EB( از بیماری های ژنتیک نظیر بیماری پروانه ای

نیز کار می کنیم.

مهم ترین عامل پیشروی این فناوری 
در حوزه پزشکی دنیا را چه می دانید؟ 

مهم ترین ویژگی ایــن فناوری ســرعت عمل در 
توسعه محصوالت مؤثر برای عرضه به نظام سالمت 
در حداقل زمان ممکن و به میزان مورد نیاز است؛ 
به عنوان مثال، با همین ســرعتی که ســویه های 
جدید کوویدـ19 ظاهر می شــوند، مراحل توسعه 
واکســن ما نیز طبق آنها پیش مــی رود که حتی 
جدیدترین سویه ها و زیرسویه های اومیکرون را نیز 
در برمی گیرد. در بیماری های ویروســی و مواجهه 
با عوامل ناشــناخته آنچه مهم است سرعت عمل 

و انعطاف پذیری و امکان تولید در مقیاس باالست.

می توانید به زبان ساده توجیه علمی 
این فناوری را توضیح دهید؟

ببینید، واکســن هایی مانند واکســن سینوفارم 
با ســاختار ســنتی ویروس ضعیف یا کشته شده، 
ساخته شده اند. اگر بخواهیم از این پلتفرم قدیمی 
 HIV برای تولید واکسن بیماری های مهلکی مانند
یا تب کریمه کنگو اســتفاده کنیم، باید ســاختار 
بســیار بزرگی داشته باشــیم که بتوانیم در آن به 
میزان زیاد ویــروس را تکثیر و ســپس غیرفعال 
کنیم و مطمئن هم باشــیم که غیرفعال سازی  این 
ویروس هــای خطرناک به طور کامل انجام شــده 
اســت. همچنین این ویروس های کشته شده باید 
در عین اینکه غیرفعال شــده اند، تغییر ساختاری 
جدی هم نکرده باشــند؛ چون قرار اســت از نظر 
ساختاری همانند ویروس های عفونی زنده باشند تا 
بدن نسبت به آنها پادتن های خنثی کننده درست 
کند. این مخاطره آمیز بودن در کنار زمان طوالنی 
برای انجام این فرایند از مشــکالت واکســن های 
سنتی است. جالب است بدانید، شرکت مدرنا تنها 
42روز بعد از رمزگشــایی از ژنــوم ویروس کرونا، 
واکســن mRNA خود را روی میز ســازمان ملی 
بهداشت آمریکا گذاشت. دقیقا از زمان شناسایی 
ژنوم تا زمانی که نخســتین نفر واکســن را در فاز 

بالینی تزریق کرد، فقط 2ماه طول کشــید که این 
زمان در تاریخ بی سابقه بوده است و درواقع با لحاظ 
فازهای سه گانه کارآزمایی بالینی در انسان، توسعه 
واکسن مدرنا از زمان شــروع به کار تا کسب اجازه 
ورود به بازار و دریافت مجوز اســتفاده اضطراری، 
تنها 10ماه زمــان برد. مطالعات گســترده انجام 
شــده در دنیا، کارایی باال و ضریب ایمنی بســیار 
خوب واکســن های فایزر و مدرنــا را تأیید کرده 

اســت. در حقیقت دنیا برای 
سرعت عمل باالتر، کارآمدی 
مؤثرتر، ضریب ایمنی بیشتر 
و عملکرد بهتــر در مواجهه با 
انواع پاتوژن ها و ســویه های 
 mRNA جدید سراغ فناوری
رفته و به همیــن دالیل این 
فناوری برای نظام ســالمت 
هر کشــوری یــک ضرورت 

راهبردی است.

پیش  که  سؤالی 
می آید این اســت که واکسن در دست توسعه 
شما تا چه اندازه به نمونه های آمریکایی شباهت 

دارد؟ 
واکسن کرونای ســاخته شــده در مجموعه ما از 
نظر آنتی ژنی که در بدن کد می کند، کامال مشابه 
نمونــه آمریکایی فایزر و مدرناســت، اما در برخی 
جزئیات به دلیل محرمانگی های فناوری تفاوت  های 
کوچکی دارد، ولی مهم آن است که براساس نتایج 
منتشر شــده در مقاالت معتبر بین المللی از نظر 
اثربخشی و ایمنی واکسن، نمونه تولید شده در ایران 

با محصوالت فایزر و مدرنا برابری می کند.

میزان اثربخشی واکسن شما دقیقا 
چقدر است؟

هم اکنون ما در انتظار ورود بــه کارآزمایی بالینی 
هستیم و به همین دلیل نتایج مرحله پیش بالینی 
و تســت حیوانی را در اختیار داریم. از نظر علمی 
پادتن هایی که واکســن ها در بدن تولید آنها را القا 

می کنند، اصطالحا پادتن های متصل شونده اند که 
بخشی از آنها پادتن های خنثی کننده هستند. در 
سنجش، میزان اثربخشی هر دو نوع این پادتن ها، 
اندازه گیری می شــود. بــا محاســبه پادتن های 
تولیدشده در مطالعه میمون های واکسینه شده در 
مطالعات ما، پادتن هایی که به طور خاص پروتئین 
اسپایک ویروس کرونا را شناسایی می کنند، 14برابر 
بیشتر از پادتن ها در سرم افرادی است که مبتال به 
کرونا و بستری شده و بهبود یافته اند. همچنین در 
همین مطالعه مشخص شد پادتن های خنثی کننده 
ویروس کرونا در ســرم میمون ها 13برابر بیشتر از 
پادتن های مبتالیان انسانی بهبودیافته بود. البته ما 
نمونه حیوانی را با نمونه افرادی مقایسه کردیم که 
هنوز واکسینه نشده بودند و آنتی بادی آنها با ابتالی 

طبیعی ایجاد شده بود.

تا زمان رسیدن به مرحله تولید چقدر 
فاصله دارید؟

ما به زودی باید برای ورود به فاز کارآزمایی بالینی، 
به صورت محدود واکســن تولید کنیم، ولی تولید 
انبوه به شرط تقاضا از سوی وزارت بهداشت است. 
هم اکنون شــرکت ما عــالوه بر بخــش تحقیق و 
توسعه، یک سایت اختصاصی 
برای تولید محــدود نیز دارد، 
ولی سایت تولید ما هم اکنون 
منحصــرا در حــال تولیــد 
مواداولیه برای واکســن است، 
اما با شــرکت آریوژن که یکی 
از بزرگ ترین تولید کنندگان 
داروهای زیســت فناورانه در 
منطقه غرب آسیاست، توافق 
تولیــد قــراردادی داریم. این 
شــرکت ظرفیت باالیی دارد 
و اگر نیاز به تولید انبوه باشــد 
با تکیه بر زیرســاخت های موجود در ابعاد میلیون 

دوزی واکسن موردنیاز کشور قابل تامین است.

شــنیدن خبر تحقیق و توسعه در 
زمینه واکسن سرطان خبر خوشایندی است. 

دراین باره توضیح بیشتری می دهید؟
کارهایی که تــا االن انجام شــده و در حال انجام 
اســت در حوزه های پیشــگیری و درمان است. 
 HIV به عنوان مثال ما واکســن ویروس خطرناک
را در برنامه توسعه خود داریم. واکسن هایی مانند 
بیماری سندروم حاد تنفسی یا آنفلوآنزا نیز از دیگر 
واکسن های تحت توسعه ماست. مهم است اشاره 
کنــم درحالی که برای مواردی چــون آنفلوآنزا بر 
مبنای پلتفرم های دیگر در دنیا و همچنین ایران، 
واکسن مشابه در دسترس است، اما هم اکنون برای 
عفونت ناشی از HIV هیچ واکسن مؤثری موجود 
نیست؛ این در حالی اســت که در دنیا با استفاده 
از فناوری mRNA امیدهای زیادی برای توســعه 

واکسن ایدز ایجاد شده است. همچنین ما در حوزه 
ایمنی درمانی برنامه گسترده ای در حال اجرا داریم. 
یکی از شــاخه های مهم ایمنی درمانی در زمینه 
سرطان و دیگری در زمینه بیماری های خودایمنی 
است. واکســن ســرطان ما البته درمانی است؛ نه 
پیشگیرانه. به این معنا که سیستم ایمنی فرد مبتال 
به سرطان با استفاده از ســازوکار واکسیناسیون 
به صورت فردی و اختصاصــی علیه توده توموری 
تحریک می شــود تا بدون نیاز بــه روش های در 
حال انقراض شیمی درمانی و پرتودرمانی سیستم 
ایمنی فرد بیمار به صورت فعال نسبت به پاکسازی 
سلول های ســرطانی از سراســر بدن اقدام کند. 
همچنین ما در زمینه بیماری های قلبی و عروقی با 
روش القای رگ زایی هم در حال کار هستیم. موارد 
عنوان شده در حد ایده نیســتند و به واقع و البته 
بدون حاشــیه و تبلیغات غیرضروری ما در حال 

انجام کار روی همه این موارد در ایران هستیم.

آیا این مدل درمان مانند درمان های 
فعلی سرطان، عوارض جانبی دارد؟

وقتی از شــیمی درمانی و پرتودرمانی اســتفاده 
می شــود، درواقع هدف توقف رشــد سریع سلول 
سرطانی است. با روش شیمی درمانی و پرتودرمانی 
دارو با هدف توقف رشــد هر سلولی که زیاد تکثیر 
می شود، وارد بدن می شــود و گاه اثرات درازمدت 
جبران ناپذیری به جای می گذارد، اما در ایمونوتراپی 
به سیســتم ایمنی یاد داده می شود که چه سلولی 
سرطانی اســت تا به صورت اختصاصی تنها همان 
را از بین ببرد. درحقیقت هدف این روش شناسایی 
توده توموری توسط سیستم ایمنی فرد بیمار است. 
درواقع نقش واکســن ســرطان کمک به سیستم 
ایمنی فرد بیمار است تا توده سرطانی را به عنوان 
یک موجود غریبه بشناســد و آن را بــا کمترین 

عوارض، از بین ببرد.

در این مــدت حمایتی از ســوی 
سازمان های مسئول انجام شده است؟

ما با مسئوالن زیادی دیدار داشته ایم، اما با وجود 
درخواســت های پیاپی، از طرف وزارت بهداشت 
حتی یک ریال هم به ما کمک نشــده است. حتی 
سال99 برای تخصیص ارز دولتی به ما نامه رسمی 
داده شــد و با اعتماد به این نامــه هزینه میلیون 
دالری کردیم، ولی هنوز با گذشت 2سال و باوجود 
درخواســت های مکرر به تقریبا همــه نهادهای 
مسئول، تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته است. 
این درحالی است که به دیگر شرکت های دولتی و 
حاکمیتی توسعه دهنده واکسن کرونا ده ها میلیون 
دالر ارز دولتی پرداخت شــد، ولی متأسفانه برای 
توسعه این فناوری راهبردی شرکت خصوصی ما 

هنوز نتوانسته یک دالر هم ارز دولتی بگیرد.

یعنی همه هزینه ها به طور شخصی 
انجام شده است؟

شــخصی که نه، ولــی مــا وام گرفتیــم و البته 
حمایت های خوبــی هم از ســوی معاونت علمی 
ریاســت جمهوری داشــتیم. در زمینه تحقیق و 
توسعه واکسن کوویدـ19 هم یک شریک تجاری 
بسیار به ما کمک کرده است، اما با وجود این بدهی 
سنگین به ویژه ارزی داریم. اگر زمینه های مالی و 
حمایتی فراهم بود، ما زودتر از اینها می توانستیم 
واکســنی که بر پایه فناوری روز دنیاست را تولید 
کنیم و پابه پــای فایزر و مدرنا شــاید با چندماه 
تأخیر واکســن را تحویل می دادیم. این را از آن 
جهت می گویم که دنیا یک دهه اســت که روی 
این فناوری کار می کند و ما هم حدود 5ســال. 
شایسته بود با حمایت وزارت بهداشت خیلی زودتر 
فازهای بالینی شروع می شد تا افتخاری برای کشور 

رقم بخورد.

خیز دانش بنیان ایران برای واکسن سرطان 
وحید خدامی، مدیرعامل شرکت دانش بنیان سازنده نخستین واکسن کووید-19 ایرانی مبتنی بر پلتفرم mRNA در گفت وگو با 

همشهری از روند تحقیق و توسعه این واکسن و سایر داروها و درمان های در حال توسعه با این فناوری گفت

در ایمونوتراپی به سیستم 
ایمنی یاد داده می شود که 
چه سلولی سرطانی است 
تــا به صــورت اختصاصــی 

تنها همان را از بین ببرد

رونمایی از نخستین خودروی 
متصل بومی

نخستین خودروی متصل با بومی سازی  ۶۷ درصدی فناوری، 
متشکل از ۷فناوری، اواخر مهرماه جاری رونمایی می شود.

معاون خودرویی ستاد توســعه فناوری های حوزه فضایی و 
حمل ونقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
با اعالم این خبر گفت: رویداد فناورانه خودروهای آی ام دی2 
با محوریت گروه خودرویی ستاد حمل ونقل پیشرفته معاونت 
علمی و فناوری، با همکاری مرکز تحقیقات شرکت سایپا و 
شرکت ایرانسل و با حضور شــرکت های دانش بنیان برگزار 

می شود.
به گزارش ایرنا، سیدشــهریار زینی برگــزاری این رویداد 
را در روزهــای 25و 2۶مهر اعالم کرد و ادامــه داد: »هدف 
اصلی این رویداد ارائه آخرین توانمندی هاي شــرکت های 
دانش بنیــان و فناور در حوزه خودروهــای برقی و متصل و 
همچنین زیرساخت های تست آزمون و البته ارائه نیازهای 
فناورانه صنایع خودروسازی کشور به منظور رفع آنها و رفع 

گلوگاه های موجود در حوزه فناوری پیشرفته است.«
 او با اشاره به اینکه در این رویداد همچنین چند تفاهمنامه 
بین شــرکت های دانش بنیان و مجموعه خودروســازی و 
دانشگاه های برتر کشــور برای رفع نیازهای فناورانه صنعت 
خودرو امضا خواهد شــد، از برگزاری نمایشــگاهی در کنار 
این رویــداد به منظور نمایش محصــوالت و توانمندی های 

شرکت های دانش بنیان خبر داد.

 حضور 30 شرکت
 معاون خودرویی ستاد توســعه فناوری های حوزه فضایی و 
حمل ونقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
با اعالم اینکه در روز افتتاحیه عالوه بر رونمایی از نخستین 
خودروی متصل با بومی سازی  بیش از ۶0 درصدی فناوری، 
همچنین شاهد معرفی چند محصول دانش بنیان و 2کتاب 
در حوزه خودروهای متصل برقی و هیبریدی خواهیم بود که 

با همکاری معاونت علمی تدوین و تالیف شده است.

 زینی در ادامه از حضور 30 شــرکت دانش بنیان در رویداد 
فناورانــه خودروهای آی ام دی 2 خبــر داد و گفت: تاکنون 
5هزار شرکت برای حضور در این رویداد ثبت نام کرده اند که 
30 شرکت  فعال مرتبط با این حوزه انتخاب و غرفه هایی برای 

عرضه توانمندی های آنها درنظر گرفته شده است.
 او یادآوری کرد که در رویداد فناورانه خودروهای آی ام دی2 
عالوه بر شرکت های خودروسازی و اپراتورها و شرکت های 
دانش بنیان، انجمن قطعه سازان و فعاالن صنعتی هم حضور 

خواهند داشت.

خودروهای آینده
 معاون خودرویی ستاد توســعه فناوری های حوزه فضایی و 
حمل ونقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
با تأکید بر اینکه، خودروهای برقی و هیبریدی تا 10 ســال 
آینده در دنیا جایگزین سایر خودروها خواهند شد، کاهش 
آلودگی هوا، کاهش مصرف ســوخت و هزینه های تعمیر و 

نگهداری را از مزایای خودروهای برقی برشمرد.
 زینی با اشــاره به اینکه چیــن به عنــوان بزرگ ترین مهد 
اتوبوس های برقی، رشد شتابانی در زمینه تولید خودروهای 
برقی داشته اســت، ادامه داد: »این مهم بیانگر آن است که 
کشورهای دارای فناوری خودروهای برقی به سوی استفاده از 

خودروهای برقی گام برداشته اند.«
 به گفته او »چینی ها بر همین اساس از شرکت های خودروساز 
خود خواسته اند برای اینکه شامل جریمه های سنگین نشوند، 

میزان تولیدCO 2 را کاهش دهند«.
 معاون خودرویی ستاد توســعه فناوری های حوزه فضایی و 
حمل ونقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
معتقد است تا 10 ســال آینده در اتحادیه اروپا، خودروهای 
غالب، برقی و احتراقی خواهد بود و خودروهای احتراقی سهم 
کوچکی از صنایع خودروسازی در دنیا را تشکیل خواهند داد.

زینی همچنین تأکید کــرد که خودروی متصــل ایرانی با 
وجود ارتقای سطح فناوری خودروی داخلی، افزایش قیمتی 

نخواهد داشت تا مشتریان راغب به خرید این خودرو شوند.

خودروی متصل به زبان ساده
به گزارش همشــهری، خودروی متصل به خودرویی گفته 
می شود که می تواند به صورت متقابل و دوطرفه با سیستم های 
خارج از ماشین)LAN( ارتباط برقرار کند. این امکان، شرایطی 
را برای خودرو فراهم می کند تا دسترسی به اینترنت و در ادامه 
داده ها را با سایر دستگاه های داخل و خارج خودرو به اشتراک 
بگذارد. این خودروها با هدف ایجاد ایمنی بیشتر، با استفاده از 
ارتباطات کوتاه برد اختصاصی)DSRC( یا رادیوهای سلولی 
که در باند 5.9گیگاهرتز اعطایی FCC با تأخیر بسیار کم کار 

می کنند، تولید می شوند.
ضبط پخش صدا در داخل خودرو که به گوشی راننده متصل 
است و اتصال خودرو با خودروهای نزدیک به خود در جاده و 
خیابان نمونه هایی از ویژگی های خودروهای متصل هستند.

جنرال موتورز نخســتین خودروســازی بود که نخستین 
خودروهای متصل را در ســال 199۶به بــازار عرضه کرد. 
هدف اولیه ارائه این فناوری ایجــاد ایمنی و دریافت کمک 
اضطراری از وســیله نقلیه در هنگام تصادف بود. سیستمی 
 OnStar که در این خودروها به کار گرفته شــد معروف به
بود. در ابتدا، OnStar فقط با صدا کار می کرد، اما زمانی که 
سیستم ســلولی داده ها را اضافه کردند، این سیستم قادر به 
ارسال منطقه جغرافیایی به مرکز امداد شد. پس از موفقیت 
OnStar، بسیاری از خودروسازان برنامه های ایمنی مشابهی 

را پیاده سازی  کردند.

سرویس ابری جدید گوگل برای ترجمه
گوگل خدمت ابری جدیدی به نــام Translation Hub یا 
هاب ترجمه را در اختیار شرکت ها قرار می دهد. این خدمت 
عالوه بر کاهش هزینه و زمان مورد نیاز برای ترجمه، گنجینه 
اطالعاتی و یافته های تجربی حاصــل از ترجمه را هم برای 

شرکت ذخیره و حفظ می کند.
به گزارش انگجت، با این خدمت شــرکت ها می توانند متن 
مورد نظر را داخل هــاب قرار دهند و زبان هــای ترجمه را 
انتخاب کنند، این متن به ســرعت توسط هوش مصنوعی 
گوگل ترجمه می شود و حتی شکل و شمایل متن اصلی هم 
حفظ می شود. شرکت ها همچنین می توانند بازخورد و انتقاد 

خود را هم به هاب ترجمه ارائه کنند.
جون یانگ، مســئول بخش هوش مصنوعی و راه حل های 
صنعتی گــوگل، می گوید: »پیش از فراگیر شــدن ترجمه 
ماشــینی، مشــتریان معموال متون خود را در اختیار یک 
ســرویس ترجمه قرار می دهند و گاهی حتی هفته ها برای 
دریافت ترجمه صبر می کنند. در اینجا می توانید یک خدمت 
شخصی داشــته باشــید و طی 30 ثانیه ترجمه را دریافت 
کنید.« این خدمت برای شرکت های بین المللی و آنهایی که 
مشتریان جهانی دارند مناســب است. بخش ترجمه گوگل 
)Google Translate( در ســال 200۶ راه اندازی شد و 
به مدت ۶سال یک محصول مصرفی برای همه کاربران بود. 
در سال 2012 گوگل متوجه نیاز شرکت ها به این محصول 
 )API( شد و درنتیجه یک رابط برنامه نویســی اپلیکیشن
را برای این خدمت ایجاد کرد. مک داف هاگز، که از ســال 
2012 رهبری تیم مهندســی گوگل ترنســلیت را برعهده 
دارد، می گوید: »آنچه در API ارائه می شــد درواقع همان 
گوگل ترنسلیت بود اما به شکلی خودکارسازی شده و دارای 

پشتیبانی.«

وزیــر ارتباطــات می گویــد کــه از ابتــدای 
دولت سیزدهم تاکنون مشکل ارتباطی 
۲۰۴۱ روســتای دیگــر حــل شــده اســت 
و آنهــا به شــبکه ملــی اطالعــات متصل 
شــده اند. به گفتــه او تــا پایــان امســال 
۹۵ درصــد روســتاهای بــاالی ۲۰خانــوار 
و تــا پایــان شــهریور ســال آینــده همــه 
روســتاهای بــاالی ۲۰خانــوار بــه شــبکه 

پایدار و پرسرعت متصل خواهند شد.
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ناســا اعــالم کــرد فضاپیمایــی کــه 
عمــدا بــه ســیارکی دوتایــی برخــورد 
کرد به طــور موفقیــت آمیز مــدار آن را 
 DART تغییر داده است. فضاپیمای
ســال گذشــته به فضا پرتاب شــد تا با 
سیارکی که ۱۱ میلیون کیلومتر با زمین 
فاصله داشت با سرعت ۲۲هزار و ۵۰۰ 
کیلومتر بر ســاعت برخورد کند. برای 
این ماموریــت بودجه ای معــادل ۳۳۰ 

میلیون دالر درنظر گرفته شده بود.

 ۳۳0
میلیون دالر

یک شرکت خودروساز از طرح خودروی 
برقــی ۲ نفــره رونمایــی کــرده که هــر بار 
شــارژ آن بــرای طــی ۱۴۰ کیلومتــر کافی 
اســت. این مدل به روز شــده رنــو »دو« 
)Duo( نــام دارد و یــک خــودروی برقــی 
است که احتماال تا پایان ۲۰۲۳ میالدی 
در بازار عرضه می شود. حداکثر سرعت 
این خودرو ۴۵ کیلومتر بر ساعت است 
و در برخــی کشــورها می تــوان بــدون 
گواهینامه رانندگی و از ســن ۱۴ سالگی 

از آن استفاده کرد.
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زنده شدن استیو جابز با 
هوش مصنوعی

به تازگی پادکست عجیبی منتشــر شده که استیو 
جابز، مؤسس فقید اپل را از زیر خاک بیرون آورده و 
به گفت وگو نشانده است. این پادکست مصاحبه ای 
صوتی میان 2هوش مصنوعی است که در یک طرف 
»جو روگن« و در طرف دیگر »استیو جابز« قرار دارد.

شــرکت Podcast.ai در توضیح این پادکست 
می گوید: »Podcast.ai یک پادکست هفتگی 
است که به طور عمیق موضوعات تازه  ساخته  هوش 
مصنوعی را بررسی می کند. هر قسمت با استفاده 
از صداهای واقع گرایانه play.ht رندر شده و متن 
آنها با کمک مدل های زبانی پیشــرفته به وجود 
آمده است. برای مثال، قسمت استیو جابز با کمک 
بیوگرافی و همه صداهای موجود از او ســاخته 
شــده تا هوش مصنوعی بتواند مدیرعامل سابق 
اپل را دوباره زنده کند.« بــه گزارش تک کرانچ، 
صداها هنوز کمی اشکال دارند و می توان روباتی 
بودنشان را تشخیص داد. حرف ها گاهی اوقات با 
محتوای گفت وگو تطبیق ندارند و سرعت ادای 

کلمات از تنوع کافی بهره نمی برد.

فناوری

عدد خبر

هوش مصنوعی

دانش بنیان

mRNA آمادگی کامل برای واکسن های
شرکت دانش بنیان ما 5سال اســت که روی فناوری mRNA کار می کند. 
این شرکت در اردیبهشت98 ثبت رسمی شــده است؛ درحالی که کرونا 
اسفند98 وارد کشــور شــد. ما آن زمان در حال کار روی واکسن های 
درمانی ســرطان بودیم و هم اکنون هم در کنار واکسن کوویدـ19، روی 

واکسن های ســرطان در حال کار هســتیم. به دلیل اینکه واکسن مقوله 
دولتی است، مشکالت زیادی وجود داشته و دارد. اگر این مشکالت 

نبود، واکسن ما سال گذشــته آماده بهره برداری بود، اما به دلیل 
عدم حمایت متناســب و به موقع، متأســفانه زمان زیادی را از 

دست دادیم. البته خوشبختانه اخیرا پرونده پیش بالینی این 
واکسن به تأیید سازمان غذا و دارو رسیده است و هم اکنون 
در حال آماده سازی  برای ورود به کارآزمایی بالینی هستیم. 
مقاله پیش بالینی هم اخیرا در یکــی از معتبرترین مجالت 

 npj Vaccines تخصصی دنیا در حوزه واکسن، یعنی مجله
از مجموعه انتشارات Nature به چاپ رسیده است، اما نکته 

اساسی آن است که ما هم اکنون آمادگی کامل برای ارائه واکسن 
سویه ها را در هر زمانی که الزم باشد، داریم.

مکث

زهرا خلجیگفت وگو
روزنامه نگار
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