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رضا دوستعلی؛ مدیرفرهنگی هنری منطقه۴

 جشنواره ای برای 
اقوام و کودکان ایران

ویژگی های قومیتی به عنوان ریشــه و هویت کشور 
عزیزمان تلقی می شــوند؛ به ویژه در شــهر تهران 
که از همه قومیت ها در آن زندگی می کنند، باید بیشــتر به این موضوع توجه 
کرد. همه اقوام و حتی قبیله ها و عشیره ها در شــهر تهران نمایندگانی دارند، 
اما نمادهای این اقوام را در فضای شــهری نمی بینیم و شاید بسیاری از مردم 
به ویژه جوانان و نوجوانان نســبت به ویژگی های قومیتی کمتر شناخت داشته 
باشــند؛ در کتاب های درســی، فیلم ها و ســریال ها و حتی نامگذاری معابر با 
این پدیده آشنا شده اند، اما فراهم کردن بســتری که نسل جدید بتواند چند 
 ســاعت با اقوام زندگی کند و از نزدیک آنهــا را ببیند، تأثیــر بهتری خواهد 

داشت.
بنابر این جشنواره »ایران عزیز« که از 20مهرماه در دریاچه شهدای خلیج فارس 
شروع شــده و تا 29مهر ادامه دارد، به عرضه صنایع دســتی، غذاها، پوشاک، 
محصوالت فرهنگــی و... اقوام گوناگــون اختصــاص دارد. در بخش میدانی 
350غرفه طراحی شــده و البته ســیاه چادرهایی هم پیش بینی کرده ایم که 
شهروندان می توانند تجربه چندساعته زندگی در ســیاه چادر را داشته باشند 
و با فرهنگ عشایر سیستان و بلوچســتان، کهگیلویه و بویراحمد، بختیاری و 
قشقایی آشنا شوند. در این جشنواره صنایع دستی و تولیدات اقوام گوناگون با 
قیمت مناسب در اختیار بازدیدکنندگان قرار می گیرد و این اقدام در حمایت 
از کارآفرینی و صنایع دســتی تأثیرگذار اســت و می تواند به اقتصاد این اقوام 

کمک کند.
همچنین در بخش اســتیج که از ســاعت ۱۸ آغاز می شود، موســیقی اقوام، 
نمایش، موســیقی پاپ، معرفی کتاب، مســابقه کودک و بزرگســال، برنامه 
ویژه کــودکان و... را خواهیم داشــت که هــر روز به یک قومیــت اختصاص 
 دارد و تــاش شــده برنامه هــای جــذاب و مفرحــی بــرای شــهروندان

 اجرا شود.
با توجه به اینکه جشــنواره »ایــران عزیز« بــا محوریت اقــوام ایرانی برگزار 
می شــود، تاش کرده ایم با ابزار بازی و ســرگرمی بخشــی از فرهنگ نواحی 
و شــهرهای مختلف ایران را به کــودکان و نوجوانان معرفــی کنیم. فرهنگ 
اقوام شــامل آداب و رسوم، نوع پوشــش، محصوالت، ســوغات و... است که 
این موارد را به شــیوه ای جــذاب به بچه هــا ارائه می کنیم تــا ارتباط بهتری 
با آن برقرار کننــد. مجموعه غرفه های کــودک و نوجوان جشــنواره »ایران 
عزیز« در 2یال چپ و راســت دریاچه شــهدای خلیج فارس واقع شــده که با 
 توجه به وســعت باالی غرفه ها، دسترســی آســان تری برای بازدیدکنندگان

 ایجاد شده است.
در عین حال، غرفه »جورچین اقوام« با لباس های محلی شــهرهای مختلف و 
با شخصیت های کودک طراحی شده و شامل 9 پازل مکعب ۶وجهی است که 
هر یک از وجه ها به تصویرســازی لباس یکی از اقوام اختصاص دارد. کودک با 
 تکمیل این پازل در یک زمان مشخص، با پوشش مردم نقاط مختلف ایران آشنا 

می شود.
همچنین در غرفه »ســفال« کودکان و نوجوانان با ســفالینه های شــهرهای 
مختلف ایــران آشــنا می شــوند و در غرفه »مثلســتان« اشــکال مختلفی 
قرار دارد کــه مجموعــه اش یکــی از ضرب المثل هــای ایرانی را تشــکیل 
می دهــد. »مکعب هــای قصه گــو« دیگــر غرفــه جشــنواره اســت که در 
آن 9مکعب با اشــکال و کلمــات مختلف درنظــر گرفته شــده و کودکان و 
 نوجوانان بــا انتخاب یکی از ایــن مکعب ها، یــک قصه درباره اقــوام تعریف 

می کنند.

عجیب نیست که بزرگ ترین هدف یک دختر جوان این روزها چپ 
کردن ماشین باشد؟ البته که عجیب است! اما اگر این دختر جوان 
دهه هشتادی، حدیثه سعیدپناه، پرکارترین زن بدلکار سینمای 
ایران باشد، دیگر این هدف چندان عجیب به نظر نمی رسد. 
سعیدپناه، مربی ووشو و کیک بوکسینگ است، از نوجوانی 
وارد حرفه بدلکاری شده و در این سال ها تجربه کار در 
تعداد زیادی از پروژه های سینمایی و تلویزیونی را در 
کارنامه اش ثبت کرده، به همین دلیل هم به عنوان پرکارترین 

زن بدلکار ایرانی شناخته می شود...

پرکارترین زن بدلکار ایران یک دهه هشتادی است
قول می دهم ماشین چپ کنم

9
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مسابقات کشتی امیدهای جهان به میزبانی اسپانیا در حال 
برگزاری است و تیم کشتی فرنگی ایران پیش از اتمام این 
مسابقات توانسته عنوان قهرمان را به نام خود ثبت کند. 

حضور 3 کشتی گیر در فینال و 4 کشتی گیر در 
دیدار های رده بندی، سبب شد در 
مجموع 10 وزن، قهرمانی شاگردان 

رنگرز پیش از پایان مسابقات 
امیدها مسجل شود ...

گفت وگو با داریوش سلیمی، بازیگر سریال بی همگان
سینما در وضعیت خوبی به سر می برد

فرنگی کاران امید ایران قهرمان جهان شدند
امیدهای پر امید
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در کوچه یخچال،  همه ابوطالب ها را می شــناختند. آنها 7برادر 
بودند که از صبح با پای برهنه در زمین خاکی کمپ آمریکایی ها 
دنبال توپ می دویدند و بچه های محل را به ضیافت فوتبال در 
تنها زمین خاکی محدوده میدان راه آهن دعوت می کردند. 
امیر، برادر بزرگ تر و سکاندار جماعتی بود که دور زمین 
می نشستند و راگبی تماشا می کردند تا بازی آمریکایی ها 
تمام شــود و مجالی برای خودنمایی پیدا کنند. امیر 
ابوطالب بعدها با پیشنهاد مدیران وقت باشگاه راه آهن، 

تیم فوتبال لکوموتیو را تأسیس کرد...

با امیر ابوطالب که یکی از مؤسسان تیم فوتبال راه آهن تهران
   زخمی شدن  در کمپ آمریکایی ها

برای عالقه مندان سریال های تلویزیونی به ویژه برنامه های طنز، 
»داریوش ســلیمی« نام و چهره ای آشناست. سریال های 
»نوروز رنگی« و »افرا« ازجمله آخرین کارهای سلیمی در 
تلویزیون در 2ژانر مختلف و متفاوت یعنی طنز و درام است 
که با استقبال بینندگان هم روبه رو شد. سلیمی از این دست 
کارهای ماندگار و پرطرفدار در کارنامه کاری اش کم ندارد، 
ازجمله سریال های »آیینه عبرت«، »مسافری از هند«، »او 

یک فرشته بود«، »چهاردیواری« و... 

ویژه های  امروز
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 متن کامل را با  اسکن  کیو آر کد، در همشهری آنالین بخوانید

رسانههایخارجیاحساسامنیتکودکانراهدفقراردادهاند
ناهیــد اخیانــی، پژوهشــگر حــوزه آموزشــی کــودکان 
در واکنــش بــه برخــی ویدئوهــا در رســانه های معانــد 
درباره برخی کودکان که در حال شعاردادن هستند، 
گفت: در مواقعی که والدین کالفه و ناراحت هستند، 
نخســتین کســانی که از ایــن حالت آســیب می بینند 

فرزندان کم سن و سال خانواده هستند.

پرتکرارترینتماسهای۱۳۷پالسدرناآرامیهایاخیر
رضــا ناصری، رئیــس مرکز ســامانه مدیریت شــهری و 
نظارت همگانی گفت: مــردم در تماس بــا ۱۳۷ پالس 
درخواســت داشــتند تــا ســطل های زبالــه رهــا شــده و 
تابلوهــای شــهری جــدا شــده جمــع آوری و همچنیــن 
خیابان ها و دیوارها پاکسازی شوند. در مدت اخیر برخی 
تابلوهای شهری و گاردریل ها از جای خود جدا شده اند.

اینویتامینخطرابتالبهاتیسمرا۳برابرمیکند
 B12 مادرانی کــه در دوران بــارداری ســطوح ویتامین
)کوباالمین( یا B9 )فوالت( خون آنان افزایش می یابد، 
احتمــال بیشــتری دارد که فرزندان اتیســمی داشــته 
باشند. اســید فولیک یک ویتامین B و فرم مصنوعی 
فــوالت اســت کــه در مکمل هــای غذایــی، نان هــا و 

غذاهای غنی شده وجود دارد.

برنامهچینبرایکشفیکیازبزرگتریناسرارجهان
چین ممکن است برنامه هایی برای توسعه تلسکوپی 
داشــته باشــد که بتوانــد به ما در کشــف ســرنخ هایی 
دربــاره مــاده تاریــک کمک کنــد. آکادمی علــوم چین 
تعداد انگشت شــماری از ماموریت ها از برنامه ثروت 
فضایی تا مطالعه اکتشــاف ســرس را پیشــنهاد کرده 

است.

عجایبتخممرغکهنمیدانستید
تخم مرغ »پکیج کامل طبیعت« است؛ نه فقط به خاطر 
مواد مغذی اش، بلکــه رنگ های شــگفت انگیزی هم 
دارد، اما آیا تخم مرغ های رنگی غنی تر از تخم مرغ های 
سفید هستند؟ رژیم غذایی و ســبک زندگی مرغ هم 
می توانــد تفاوت های جزئــی در رنگ پوســته تخم مرغ 

ایجاد کند.

جامعه

شهر

سامت

دانش

زندگی

انتصابات شهرداری با اختیارات

جوالن میلیاردی مافیای وی پی ان 

گرانی، اروپا را به کف خیابان کشاند
  افزایش تورم  و قیمت ها، شهروندان خشمگین  اروپایی  را  به خیابان ها کشانده است

جزئیات ناآرامی ها در 6 کشور اروپایی

داده نما

تهرانیهاامسال
چقدرزکاتدادهاند؟

زکات از واجبات مالی در دین ماســت که بر اســاس آن بایــد مقدار معینی 
از ۹ قلم کاال بــرای مصــرف در زندگی فقــرا و ســایر امور عمومــی اجتماعی 
بپردازیم. به رغم تبلیغ دشمنان نســبت به افزایش بی  توجهی به واجبات 
دینــی در جامعــه، اما امســال هم میــزان پرداخــت زکات بــه کمیتــه امداد 

توسط تهرانی ها افزایش یافته است.

59
میلیاردتومان 

زکات توسط مردم 
تهران امسال به 

کمیته امداد پرداخت 
شده است.

269
روستای

استان تهران امسال 
مشمول پرداخت 

زکات هستند.

6
درصد

میزان زکات جمع آوری 
شده نسبت به مدت 

مشابه سال قبل 
افزایش یافته است.

۱8۳
روستای

استان تهران در نیمه 
نخست سال زکات 
پرداخت کرده اند.

55
میلیاردتومان 

زکات سال گذشته 
در همین زمان از 

تهرانی ها جمع آوری 
شده بود.

96۳
مؤدیزکات

با دبیرخانه شورای 
زکات تهران همکاری 

و مشارکت دارند.

گرافیک: مهدی سامی

20میلیاردتومان
 زکات جمع آوری شده امسال، 

زکات واجب تهرانی ها بوده است.

۳9میلیاردتومان
زکات جمع آوری شده امسال، زکات 

مستحب تهرانی ها بوده است.

زکاتواجب

۳4درصد
زکات تهرانی ها 

زکاتمستحب

66درصد
زکات تهرانی ها 

زکاتجمعآوریشدهدرچهمواردیمصرفمیشود؟

امور درمانی  تأمین جهیزیه نوعروسان  
امور معیشتی مددجویان کمیته امداد  آزادی زندانیان دارای جرائم غیرعمد 

دانشگاهی ها نگذاشتند محتاج غربی ها باشیم
  پیشرفت۴۰ساله نشان دهنده صحتتحلیلانقالب از جهان در مقابل تحلیل غربگراهاست
   از اول انقالب تالش کردند نشان دهند نظام  ما  رو به زوال است؛ ایستادیم و خواهیمایستاد

رهبرمعظم انقالب در دیدار جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی :

 بخش هایی از بیانات
 رهبر معظم انقاب را   با اسکن

این کیو آرکد ببینید.

خشونت پلیس فرانسه  را با اسکن این کیو آرکد  ببینید.واکنش وزیر کشور فرانسه  را با اسکن این کیو آرکد  ببینید.

صفحه21صفحه7
صفحه3

صفحه22

شهردارتهران طبق قوانین و براساس عملکرد می تواند انتصاب مدیران شهری 
را انجام دهد و شورای شهر حق نظارت بر آنها را دارد

یک حساب و کتاب ساده، نشان می دهد که گردش مالی  تجارت وی پی ان 
در ایران طی یک سال 3۱00 میلیارد تومان است

استخوان هایی که بی صدا می شکنند
بیماری خاموش و بدون عامت پوکی استخوان در حال افزایش است

8/9 میلیون
شکستگی به دلیل  

پوکی استخوان در جهان 
هر سال اتفاق می افتد.

۴2درصد 
از جمعیت باالی 60سال 

کشور دچار پوکی 
استخوان هستند.

۶8درصد
افرادی که در معرض خطر 
پوکی استخوان هستند 

آزمایش نمی دهند.
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   رهبرمعظم انقالب صبــح دیروز 

)چهارشــنبه( در دیدار صدها نفر از رهبری
نخبگان جوان و اســتعدادهای برتر 
علمی، نخبگان دانشــگاهی را در 4 
دهه اخیر موجب آبروی ایران خواندند و افزودند: همه 
به ویژه مسئوالن و مؤثرین در فضای کشور باید نخبگان 
علمی را جزو مهم ترین ثروت های کشور بدانند و از آنها 
حمایت کنند و نخبگان نیز ظرفیت ها و استعدادهای 

فردی خود را به سرمایه پیشرفت کشور تبدیل کنند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، 
ایشــان با اشــاره به افق روشن آینده کشــور تأکید 
کردند: در 43 ســال اخیر چندین بار از فروپاشــی 
جمهوری اسالمی حرف زده اند، اما پایداری و استمرار 
حرکت انقالب نشــان می دهد ایــن تحلیل غلط و 

غیرواقع بینانه است.
رهبرمعظم انقالب با سپاسگزاری عمیق از پروردگار 
به علت تشــکیل مجدد جلســه  همیشــه شاداب 
و امیدبخش با نخبگان بعد از ســبک شدن مشکل 
کرونا گفتند: مطالبــی که نخبگان مطــرح کردند 
بسیار خوب و پیشنهادها نیز درســت و غالباً عملی 
بود و نشــان داد بســیاری از مشــکالت، مشکالت 

 مدیریتی بوده  اســت چراکه راهکارها وجــود دارد.

مأموریت ویژه وزیران
ایشان وزیران حاضر در جلسه را به انتقال و پیگیری 
پیشنهادهای نخبگان در هیأت وزیران مأمور کردند و 
افزودند: باید با رفتار کریمانه با نخبگان به عنوان ثروت 
عظیم ملی، در مراقبت از ایــن ثروت تعیین کننده و 

افزایش آن، به جد تالش کنیم.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، نخبه علمی و دانشگاه را از 
ارکان مهم پیشرفت کشور دانستند و افزودند: هر قدر 
دانشگاه تعطیل و روند فعالیت علمی تخریب و ناقص 
شود، برای دشمن مغتنم است به همین علت نه دیروز 
و امروز بلکه در مقاطع مختلف برای توقف دانشگاه ها 

تالش کرده اند.
رهبرمعظم انقالب همچنین دانشگاه را از بزرگ ترین 
موانع سلطه اســتکبار خواندند و افزودند: قدرت های 
گردن کلفت جهان برای سلطه بر دیگران و عقب نگه 
داشتن ملت ها، از اسلحه، فریب و حتی علم استفاده 
می کنند. بنابراین دانشگاهی که سطح علم کشور را 

باال می برد، در حقیقت مانع سلطه دشمن می شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای اســتعداد طبیعی و هوش 

سرشار، همت و تالش و پشــتکار، و هدایت و توفیق 
الهی را عناصر اصلی تبدیل یک فرد باهوش به فردی 
نخبه و ممتاز و برگزیده خواندند و افزودند: البته فراهم 
بودن زمینه مناسب، عامل مهم به نتیجه رسیدن این 

روند است.

واقعیتی تشکیک ناپذیر 
ایشان فراهم شدن زمینه نخبه پروری با پیروزی انقالب 
اسالمی را واقعیتی مسلم و تشکیک ناپذیر خواندند 
و افزودند: پس از انقالب اسالمی، با توسعه دانشگاه ها 
در اقصی نقاط کشــور،  افزایــش خیره کننده تعداد 
دانشجویان و اســتادان و ایجاد پرشمار پژوهشگاه و 
اندیشکده، زمینه توسعه علم و نخبه پروری فراهم آمده 
و هدف جمهوری اسالمی، یعنی گسترش دانشگاه و 

ارتقای توانایی علمی به فضل الهی محقق شده  است.
رهبر معظم انقالب با تأکید بر اینکه دانشــگاهیان ما 
اجازه ندادند کشــور محتاج غربی هــا بماند، گفتند: 
نخبگان دانشــگاهی ما بدون هیــچ مبالغه، موجب 
آبروی ایران هستند و در هر زمینه ای دانشمندان ما 
ورود و تمرکز کردند، تحســین مجامع علمی جهان 
را برانگیختند. بنابراین هم باید دیگران قدر شــما را 

بدانند هم خودتان، و من نیز بسیار قدردان شما هستم. 
ایشان در تشریح گوشــه هایی از افتخارات نخبگان 
و دانشمندان کشــور، به تحقیقات و دستاوردهای 
پژوهشگاه رویان در عرصه هایی همچون سلول های 
بنیادی و شبیه ســازی حیوان زنده، پیشــرفت در 
بیوشیمی، پرتاب و انتقال ماهواره به فضا، دستاوردهای 
بنیادی در صنعت هسته ای، تولید واکسن های پیچیده 
ازجمله واکسن کرونا و پیشــرفت های خیره کننده 
در صنایع موشــکی و پهپادی اشاره کردند. حضرت 
آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه انسان های باهوش 
که از استعداد و علم خود درجهت ساخت سالح اتمی 
و سالح شــیمیایی و یا ابزارهای جاسوسی استفاده 
کرده اند، نخبه نیســتند، افزودند: نخبه آن انســان 
صاحب استعداد و پرتالش اســت که از هدایت الهی 

بهره گرفته است.

انتظار از نخبگان
رهبر معظم انقالب در ادامه موضوع »انتظار از نخبگان« 
را مطرح کردند و گفتند: از فرد نخبه این انتظار وجود 
دارد که ظرفیت شــخصی خود را تبدیل به ظرفیت 
ملی کند و توانایی های خود را درجهت حل مســائل 
کشور قرار دهد. حضرت آیت اهلل خامنه ای با گالیه از 
برخی نخبگان که در ایران رشد می کنند، اما ثمره این 
رشــد را به خارج می برند و برخی اوقات نیز با تبدیل 
شــدن به پیچ و مهره های دشــمن، ظرفیت خود را 
در اختیار آن قرار می دهند، افزودنــد: نخبه باید در 
کنار مردم خود بماند. البتــه مهاجرت کردن و درس 
خواندن نخبه در دانشگاه های برتر اشکالی ندارد، اما 
بعد از پایان تحصیالت به کشور برگردد و توانایی های 
خود را برای پیشرفت کشور به کار گیرد. ایشان تأکید 
کردند: نخبگان ما باید در محضر وجــدان خود و در 
محضر خدا، این مسئله را حل کنند. حضرت آیت اهلل 
خامنه ای توقع دیگر از نخبگان را »دچار غفلت نشدن« 
دانستند و گفتند: نخبگان نباید از توانایی های خود 
غفلت کنند تا تالش و حرکت آنها متوقف نشــود و 
اسیر سرگرمی های زیانبار نشوند. رهبرمعظم انقالب 
غفلت نکردن از ظرفیت های عظیم و وسیع کشور را 
یکی دیگر از الزام های نخبگی برشــمردند و افزودند: 
متأسفانه اکثر نخبگان از ظرفیت های گسترده کشور 

مطلع نیستند و یکی از 
کارهای مهــم معاونت 

علمی ریاست جمهوری، آشنا کردن نخبگان جوان با 
ظرفیت ها و کارهای بزرگ در دست انجام است.

رهبرمعظم انقالب در دیدار جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی :

اعالم »استیضاح« در روز »رأی اعتماد«دانشگاهی ها نگذاشتند محتاج غربی ها باشیم
 در روزی که اســتیضاح وزیر صنعت، معــدن و تجارت در 
مجلس اعالم وصول شد، نمایندگان مردم به وزیر پیشنهادی 
رئیس جمهور بــرای وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 
رای اعتماد دادنــد تا صولت مرتضوی، کلیددار ســاختمان 
خیابان آزادی شــود.به گزارش همشــهری، 15روز پس  از 
آنکه بهارســتان به محمدهــادی زاهدی وفا بــرای تصدی 
وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی رای اعتمــاد نداد، دیروز 
)چهارشنبه( صولت مرتضوی، معاون اجرایی رئیس جمهور 
به عنوان گزینه پیشــنهادی رئیســی به مجلس رفت تا در 
نشست علنی نمایندگان از برنامه پیشنهادی خود برای تصدی 
این وزارتخانه دفاع کند؛ نشســتی کــه اگرچه بدون حضور 
رئیس جمهور برگزار شــد، امــا با رأی اعتمــاد نمایندگان 
همراه بود. در جلســه علنی دیروز درنهایــت نمایندگان با 
176رأی موافق، 64رأی مخالف، 13رأی ممتنع و 5رأی باطله 
ازمجموع 258آرای مأخوذه، تصدی وزارتخانه تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی را به مرتضوی سپردند.

موافقان و مخالفان چه گفتند؟
»تجربه و تــوان باالی مدیریتــی«، »هماهنگی حداکثری 
بــا رئیس جمهور«، »احصــای دقیق مشــکالت موجود«، 
»همراهی فکری و سیاسی با همه قوا«، »عدالت محوری«، 
»برخورداری از برنامه منسجم«، »اشراف اطالعاتی نسبت 
به همه مسائل و حوزه های کشــور«، »شجاعت مدیریتی و 
پاک دستی« و »برخورداری از توان تحلیل راهبردی مسائل« 
ازجمله نکاتی بود که در نشست دیروز مجلس، نمایندگان در 

موافقت با وزیر پیشنهادی مطرح کردند.
»انتقاد به عدم حضور رئیس جمهور در جلسه رای اعتماد«، 
»عملکرد دولت در مناطق محــروم«، »عدم ارائه برنامه ای 
راهگشــا برای وزارت تعــاون« و »نگرانی از حاکم شــدن 
البی گری در وزارت کار« هم ازجمله نکاتی بود که نمایندگان 
مخالف به  آنها اشــاره و تأکید کردند این وزارتخانه نیازمند 

تحول اساسی است.

استیضاح وزیر صمت؛ هفته دوم آبان 
 نایب رئیس مجلس از اعالم وصول اســتیضاح وزیر صنعت، 
معدن و تجــارت خبــر داد. علی نیکزادثمرین در جلســه 
علنی دیروز درایــن باره گفت: با توجه به اینکه اســتیضاح 
فاطمی امین در تاریــخ 1۰مهرماه به کمیســیون مربوطه 
ارجاع شــد و اکنون مهلت قانونی آن به پایان رسیده است، 
به این وسیله استیضاح سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت 
معدن و تجارت اعالم وصول می شود. علیرضا سلیمی، عضو 
هیأت رئیســه مجلس دراین باره به رســانه ها گفت: جلسه 
بررسی استیضاح وزیر صنعت، معدن، تجارت هفته دوم آبان 
و پس از سرکشــی نمایندگان به حوزه های انتخابیه برگزار 

خواهد شد.

مأموریت ویژه رئیس جمهور به کابینه
رئیس جمهور در جلســه دیروز هیأت دولت، رفع مشکالت 
و خدمت به آحاد مردم و تالش برای مضاعف شدن سرعت 
پیشــرفت کشــور را مهم ترین ماموریت دولت دانســت و 
گفت: هیچ مسئله و حاشــیه ای، نباید عمل به مسئولیت ها 
و ماموریت های اصلی دســتگاه های دولتی را تحت الشعاع 

قرار دهد.
به گزارش پایــگاه اطالع رســانی نهاد ریاســت جمهوری، 
سیدابراهیم رئیســی انجام به موقع کارها را بارزترین وجه 
»اقتدارآفرینی در کشــور« عنوان کرد و افزود: کار و تالش 
مضاعف مسئوالن در حوزه مسئولیتی خود، بهترین راه مقابله 
با دشمنی اســت که امروز از به اغتشاش کشیدن خیابان ها 

ناامید شده و به دنبال بهانه برای ایجاد نارضایتی است.
وی کنترل بازار را نیز از مهم ترین وظایف دستگاه های ذیربط 
دانست و ادامه داد: راه اندازی ســامانه های هوشمند توزیع 
کاال و نظارت بر بازار اقدام های بسیار مفید، مثبت و مؤثری 
هستند، اما برای اثربخشی بهتر، عالوه بر به کارگیری تیم های 
نظارتی حرفــه ای و کاربلد، باید کار بــا پیگیری عالی ترین 

مسئول دستگاه های مربوطه دنبال شود.

  4نهاد و ۱۵مقام غربی در فهرســت 
تحریم های ایران 

وزیر امورخارجه درباره جزئیات فهرست تحریم های 
این وزارتخانه گفت: حداقل 4نهاد و 15مقام غربی 
در فهرست تحریم ها قرار گرفته اند. به گزارش ایرنا، 
امیرعبداللهیان افزود: این فهرســت شامل افرادی 
است که در موضوع تحریم ها و تشویق به خشونت 

در وقایع اخیر ایران نقش داشته اند.

  ترکیب سنی  دستگیرشدگان آشوب ها 
نخســتین بررســی های آماری از ترکیب ســنی 
بازداشتی های اغتشاشات اخیر حکایت از آن دارد 
که 41/8درصد از بازداشت شدگان کمتر از 2۰سال  
دارند. به گزارش فــارس، ســازمان های امنیتی و 
اطالعاتی در جریان تجمعات و آشــوب های اخیر 
در تهران، به ترتیب فراوانی، افــرادی را از گروهک 
سلطنت طلب، گروهک های کردی، گروهک نفاق، 
گروهک چپ مارکسیستی، گروهک  پان ترکیسم و 

گروهک تکفیری بازداشت کرده اند.
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ادامه از 
صفحه 2

 انتقال نمایشــگاه های پرمخاطب از ســئول )محل 
دائمی نمایشگاه ها( به شهر آفتاب یکی از موضوعات 
مهم و البته چالش برانگیزی است که در ادوار مختلف، 
مدیریت شهری با آن دست به گریبان بوده و هست. با 
وجود اینکه آذر سال گذشته با تصویب الیحه انتقال 
نمایشگاه ها به شهر آفتاب در شورای ششم حجت بر 
همگان تمام شد، اما پایتخت نشینان همچنان شاهد 
برگزاری نمایشگاه در خیابان سئول و ایجاد گره های 
سخت ترافیکی هستند. دیروز مهدی چمران، رئیس 
شورای شــهر تهران در مراســم افتتاح هجدهمین 
نمایشگاه »حمل ونقل، عمران و خدمات شهری شهر 
هوشمند، مدیریت جامع شهری ماشین آالت و صنایع 
وابسته« درخصوص این موضوع اولتیماتوم داد و تأکید 
کرد که انتقال نمایشگاه های بزرگ و پرازدحام به شهر 

آفتاب، واقعیتی انکارناپذیر است و چاره ای جز این کار 
نیست؛ چراکه تهران شرایط ترافیکی پیچیده ای دارد 

و نباید آن را پیچیده و سخت تر کرد.
به گزارش همشــهری، صبح دیروز فــرش قرمز در 
ســالن های )A4-A5-A6( شــهر آفتاب پهن شد و 
پس از قیچی شــدن روبان قرمز درب سالن ها روی 
بازدیدکنندگان باز شــد. در بدو ورود به ســالن ها با 
ماشین های سنگینی چون کمپرسور، میکسر حمل 
بتن، کامیون هــای 18چرخ و خودروهای ســنگین 
آتش نشــانی و اتوبوس ها، مواجه شــدیم. گویا سوار 
بر ماشــین زمان وارد شــهر خودروهای ســنگین 
شــده ایم. خودروهایی که در کنــار عظمت، مدرن و 
خوش رنگی شــان چشــم بازدیدکنندگان را نوازش 
می کردند. البتــه در این نمایشــگاه نیم نگاهی هم 
 ،A5 به گذشته طهران شده و در گوشــه ای از سالن
2دســتگاه اتوبوس قدیمی مرســدس بنز متعلق به 
ســال های  1329 و 1336 و یک دســتگاه تاکسی 

ســاخت 1347 قرار گرفته که تماشایشــان همگان 
را به وجد مــی آورد و بهانه ای برای تــورق خاطرات 
می شود. حضور زنان آتش نشــان در کنار تجهیزات 
مدرن آتش نشــانی )موتورهای 4چــرخ ویژه معابر 
کم عرض( هم از دیگر بخش های جذاب این نمایشگاه 

است که مورد اقبال عمومی قرار گرفته است.
رئیس شــورای شــهر تهران دیروز گفــت که نباید 
برگزاری نمایشگاه مزاحمتی برای شهروندان به وجود 
بیاورد و بخشــی از شــهر را قفل کند. در این زمینه 
)انتقال نمایشگاه به شهر آفتاب( از هیأت دولت کمک 
خواهیم گرفت تا با رضایتمندی بیشتری نمایشگاه ها 
برگزار شوند. مهدی چمران به تکمیل فازهای دیگر 
نمایشگاه شهر آفتاب هم اشــاره و عنوان کرد: »سایر 
بخش های این مجموعه مانند سالن ها، هتل و … باید 
تکمیل شــوند؛ چراکه درصورت فراهم کردن هرچه 
بیشــتر امکانات، ســرمایه گذاران و نمایشگاه داران 

بیشتری به سمت این مجموعه جذب خواهند شد.«

براســاس تفاهمات صورت گرفته و قراردادهای امضا 
شده تا پایان سال 40نمایشگاه در مجموعه شهر آفتاب 
برگزار می شود که بخشــی در نیمه اول سال برگزار 
و مابقی هم تا پایان ســال دایر می شوند. مدیرعامل 
شرکت نمایشگاه های بین المللی شهر آفتاب با بیان 
این مطلب گفت که براســاس پیش بینی ها در نیمه 
دوم تا پایان ســال هر هفته میزبان یک نمایشــگاه 
در این مجموعــه خواهیم بود. عباس تقدســی نژاد 
گفت: »امیدوارم بتوانیم سالن های این مجموعه را به 
120هزار مترمربع برسانیم و این کار میسر نمی شود 
مگر با مشــارکت بخش خصوصی که تا کنون حدود 
70سرمایه گذار برای این کار اعالم آمادگی کرده اند.« 
تقدسی نژاد همچنین به موضوع هاب )مرکز( اقتصادی 
هم گریــزی زد و عنوان کرد: »ظرفیــت جغرافیایی 
مجموعه شهر آفتاب، نزدیکی به فرودگاه امام )ره( و 
منطقه اقتصادی ری می تواند این مجموعه را به هاب 

اقتصادی در جنوب تهران تبدیل کند.«

تهران، ترافیک پیچیده ای دارد
شهر آفتاب میزبان نمایشگاه »حمل ونقل، عمران و خدمات شهری شهر هوشمند، مدیریت جامع شهری ماشین آالت و صنایع وابسته« است

اولتیماتوم رئیس شورای شهر تهران برای انتقال نمایشگاه ها از سئول

شهردار تهران طبق قوانین و براساس ارزیابی و عملکرد می تواند انتصاب معاونان، شهرداران مناطق و مدیران را انجام دهد و شورای شهر حق نظارت بر آنها را دارد

انتصابات شهرداری با اختیارات
یک ســال پیش و زمانی که معاونان شهرداری تهران و 

گزارش2
شهرداران مناطق 22گانه احکام خود را از علیرضا زاکانی 
دریافت کردند، تصویر برگه های احکام در فضای مجازی 
منتشر شد. نکته ای که توجه رسانه ها را به خود جلب کرد این بود که در متن 
احکام تأکید شده بود، معاونان و شهرداران مناطق به مدت یک سال در این 
مسئولیت گمارده می شوند و پس از این مدت به نسبت عملکرد خود و نیاز 
بخش های مختلف شــهرداری دربــاره ادامه کار آنها در هر قســمت از 

شهرداری تهران تصمیم گیری خواهد شد.
به گزارش همشــهری، با گذشت یک ســال، در مهرماه امسال برخی از 
شهرداران، معاونان، روســای سازمان ها و ادارات و مشــاوران شهردار با 
صدور احکام جدید تغییر کردند. این تغییرات اگرچه گسترده و به معنای 
تعویض کامل مدیران نبود، اما باز هم باعث شکل گیری بحث هایی درباره 

منصوبان جدید شد.
علیرضا زاکانی در ابتدای مســئولیت خویش و همــان زمانی که احکام 
یک ساله را امضا کرده بود، دراین باره گفت: »مدیران را یک ساله انتخاب 
می  کنم؛ چراکه فعالیت آنها شوخی نیست که بخواهیم 4سال مسئولیت 
را به آنها واگذار کنیم. این افراد در یک سال باید وضعیت اقداماتشان رصد 
شود و لحظه به لحظه مورد بررســی قرار گیرند و اگر عملکردشان خوب 
بود، استمرار یابند. مدیران را در این یک سال ارزیابی می کنیم و امیدواریم 
بتوانیم ســال های بعد نیز در خدمت همین افراد باشــیم. در این احکام 
جمله ای وجود دارد مبنی بر اینکه امید دارم این استمرار صورت بگیرد، اما 
ما نه با خودمان، نه با مدیران و نه با کارمندان تعارف نداریم؛ شهر را نمی توان 
با تعارف اداره کرد، بلکه اداره شهر نیاز به جدیت دارد و مدیران باید برای 

لحظه ها، هفته ها و ماه ها برنامه داشته باشند.« سال گذشته ناصر امانی، 
یکی از اعضای شورای شهر نیز در پاســخ به این سؤال که از انتصابات چه 
اطالعاتی دارد، گفته بود که براساس قانون، ضرورتی ندارد که شهردار در 
مورد انتصابات با اعضای شورا مشورت کند و نظر کمیسیون های مربوطه 
در شورای شهر فقط جنبه مشورتی دارد و به هیچ عنوان دست شهردار در 
این زمینه بسته نیست. در سال 1400موضع اعضای شورای شهر که در 
رسانه ها منعکس شد، مبنی بر تأیید اختیار شهردار در انتصاب اشخاص 
بود. در طول یک سال نیز صحن شورا شاهد انتقادی از این انتصاب ها یا به 

چالش کشیدن مدیران نبود.
با گذشت یک سال در میان افرادی که از سوی شهردار منصوب شده 
بودند، تغییر خاصی رخ نداد و اکنون با سررسید زمان احکام صادر 
شده طبق برنامه ای که اعالم شــده بود، بخشی از مسئوالن شهری 
تغییر کردند یا از سمتی به سمت دیگر رفتند. از 8معاون شهرداری 
تهران 3نفر به کار خود ادامه دادند، 3نفر به معاونت دیگری منتقل 
شدند و 2نفر تغییر کردند. در میان 22شــهردار نیز 15شهردار در 
منطقه  خود همچنان باقی ماندند، 4شهردار به مناطق دیگر رفتند 
و 3شهردار به عنوان مشاور منصوب شــدند. این انتصابات باز هم با 
نظر مثبت شورای شــهر همراه بود و در مدت یک هفته پس از آن 
و درحالی که شهردار در جلسه شورای شهر برای امر دیگری حضور 
پیدا کرده بود، انتقادی از احکام جدید اعالم نشــد. در گزارشی که 
چند روز پیش در یکی از روزنامه ها منتشر شد، موضوع تغییر رئیس 
حراست و معاون مالی و اقتصادی شهرداری پیگیری شده بود. در این 
گزارش ناصر امانی، رئیس کمیته تشکیالت و منابع انسانی شورای 

شهر تهران گفته بود که اعضای شورا سؤاالتی درباره جابه جایی ها از 
شهردار پرسیده و در انتظار پاسخ آن هستند.

پیشنهاد، نظارت و برخورد
 تماس خبرنگار همشهری با برخی اعضای شورا نیز نشان داد که اعضای 
پارلمان شهری سپردن مسئولیت بخش های مختلف سازمان شهرداری را 
در حوزه اختیارات شخص شهردار می دانند؛ اگرچه بر جنبه نظارت شورای 
شهر و حق آن در ارزیابی و طرح سؤال از منصوبان و شهردار تأکید دارند. 
همچنین شورای شهر روند مقابله با فساد در شهرداری را دنبال می کند و 
مستنداتی که در این باره به دست بیاید و همینطور موضوع استعالم هایی 
که از دستگاه های مختلف درباره اشخاص انجام می شود یا تأیید صالحیت 

آنها را دنبال می کند.
پرویز سروری، نایب رئیس شورای شهر تهران در این رابطه گفت: »بحث 
انتصابات حتما با اســتعالمات همراه اســت و هیچ انتصابــی بدون این 
استعالمات قابل انجام نیست. در عین حال انتصابات در حوزه شهردار است 
و ما عملکرد او را بررسی می کنیم و درصورت وجود اشکال در عملکردش، 
حتما برخوردهای الزم را اعمال می کنیم.« به گفته او با همه اینها شــورا 
وارد حوزه اختالفات درباره انتصابات شهردار نمی شود، اما تنها اگر افراد 
صالحیت تصدی یک پست را داشته باشند، به شهردار پیشنهاد می دهد. 
سروری همچنین خرید و فروش پست در شهرداری را رد کرد و گفت که 
گویا تنها یک مورد بوده و با آن یک مورد هم برخورد جدی صورت گرفته 
است. او تأکید کرد: »شورای شهر قطعا نسبت به تخطی ها حساس است و 

نظارت خود را در مورد فعالیت مدیران شهرداری اعمال می کند.«

زینب زینال زادهگزارش
روزنامه نگار

 دانشگاهی ها نگذاشتند
محتاج غربی ها باشیم

 حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشان کردند: 
برخی حتی ظرفیت های بزرگ کشور را انکار 
می کنند و خواستار جمع آوری ظرفیتی همچون صنعت هسته ای 
می شوند و به دروغ می گویند »دنیا امروز از انرژی و صنعت هسته ای 
رویگردان شده  است.« ایشان تأکید کردند: اگر ما صنعت هسته ای 
را در آن زمانی که آغاز کردیم، شروع نمی کردیم، باید 10سال بعد 

وارد این موضوع می شدیم و بعد از 30سال نتیجه می گرفتیم.

خطر غفلت از دشمن
رهبرمعظم  انقالب »غفلت از دشــمن« را از خطرات پیِش  روی 
نخبگان دانستند و گفتند: براساس اطالعات متقن، سرویس های 
جاسوسی برای فریب و جذب نخبگان یا خراب کردن ذهن آنها، در 
پوشش مراکز علمی، نخبگان را دعوت می کنند و خود را نیز بسیار 

مؤدب و با هوش جا می زنند تا بتوانند نقشه خود را پیش ببرند.
ایشان در ادامه درخصوص انتظارات از دستگاه های مسئول در قبال 
نخبگان خاطرنشان کردند: در یک کلمه انتظار اصلی از دستگاه ها، 
حمایت از نخبگان به صورت عاقالنه، خردمندانه و با توجه به جوانب 
گوناگون است. رهبرمعظم انقالب افزودند: یکی از موارد حمایت 
این است که نخبه ای که در داخل درس خوانده یا از خارج آمده، در 
اینجا اشتغال متناسب با دانش خود و همچنین امکان تحقیقات و 

ارتباط با مراکز علمی دنیا را داشته باشد و این توقع زیادی نیست.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشــاره به مهاجــرت مجدد برخی 
از نخبگانــی که از خارج برگشــته بودند، خطاب به مســئوالن 
گفتند: نباید بگذاریم نخبگان به واســطه برخی سنگ اندازی ها 
یا برخوردهای نامناســب، از دانشــگاه و ادامه فعالیت در کشور، 
مأیوس شوند و هرچه دراین زمینه خرج کنیم، هزینه نیست، بلکه 
سرمایه گذاری اســت. رهبرمعظم انقالب با تأکید بر لزوم اصالح 
شاخص ارزیابی اســتادان و نخبگان، خاطرنشان کردند: اکنون 
شاخص ارزیابی استادان و نخبگان، تعداد مقاالت است، درحالی که 

باید موضوع حل مسئله را شاخص ارتقا قرار داد.

تسلیم نشدیم و ایستادیم 
حضرت آیت اهلل خامنه ای در بخش پایانی سخنان شــان به یک 
موضوع اساسی درباره تحلیل صحیح مسائل، تصحیح افق دید و 
حرکت بر مبنای آن پرداختند. ایشان با اشاره به تبلیغات مستمر 
غربی ها از ابتدای پیروزی انقالب تا به امروز مبنــی بر رو به زوال 
بودن جمهوری اسالمی گفتند: آنها برای این ادعا زمان هم تعیین 
می کردند و هربار می گفتند یک ماه دیگر، یک سال دیگر یا 5 سال 
دیگر، کار جمهوری اسالمی تمام است و عده ای نیز در داخل از سِر 
غفلت یا بدخواهی این ادعاها را ترویج می کردند. رهبرمعظم انقالب با 
اشاره به تیتر یکی از روزنامه ها در زمان حیات امام)ره( مبنی بر اینکه 
»نظام درحال فروپاشی است« و پاسخ کوبنده امام که »خودتان 
درحال فروپاشی هستید و نظام محکم و مستحکم ایستاده است« 
افزودند: بعد از رحلت امام، در سال 69 عده ای، که دربین آنها افراد 
موجه و با سابقه نیز حضور داشتند، در اعالمیه ای گفتند »نظام در 
لبه پرتگاه است.« حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: ما تسلیم 

نشدیم و ایستادیم و ان شاءاهلل همچنان خواهیم ایستاد.

2 نظام تحلیلی
ایشان با اشاره به وجود 2نظام تحلیلی دراین زمینه گفتند: یک نظام 
تحلیلی معتقد است کار و ایستادگی در مقابل هنجارهای فراگیر 
جهانی و قدرت های برخاســته از این هنجارها همچون آمریکا، 
بی فایده و موجب از بین رفتن اســت. این افراد کسانی را هم که 

تحلیل دیگری از واقعیات و جهان دارند، متوهم تصور می کنند.
رهبرمعظم انقالب اسالمی گفتند: اما تحلیل دوم و واقع بینانه براین 
اساس است که مجموعه واقعیات را، آن هم نه فقط واقعیات خوب 

بلکه واقعیات بد را با هم می بیند و براساس آن حرکت می کند.
حضرت آیت اهلل خامنــه ای افزودند: هرگز نقاط ضعــف را انکار 
نکرده ایم و دراین باره ما بیش از همه در جلسات رمضانی مسئوالن 
نظام و در جلسات خصوصی، تذکر داده ایم و بارها گفته ایم که عقب 
هستیم. رهبرمعظم انقالب افزودند: اما واقعیت قابل توجه این است 
که جمهوری اسالمی حرکت پرشتابی را که از انتهای قافله آغاز 
کرده بود، ادامه داده و امروز به نزدیکی های جلوی قافله رســیده 
 است. ایشان با اشاره به پیشرفت های درخشان کشور در دانش و 
مدیریت های گوناگون، گفتند: ضعف هایی وجود دارد و بعضی از 
مسئوالن و دولت ها هم کوتاهی هایی داشته اند، اما حرکت عمومی 
به سمت پیشرفت اســت. حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشان 
کردند: نگاه کنید 40سال یا 20سال قبل جمهوری اسالمی کجا 
بود و امروز کجاست؛ با همین مقایسه می توان فهمید کدام تحلیل 
واقع بینانه است، تحلیل غربگراها یا تحلیل انقالب؟ ایشان جوانان 
و نخبگان با انگیزه را از بزرگ ترین نشانه های حرکت محکم و رو به 
جلوی انقالب دانستند و افزودند: بعد از گذشت 4دهه از انقالب و 
انبوه دشمنی ها و تبلیغات منفی، وجود نخبگان پرشمار و معتقد 
به این راه که با جدیت درحال کار و تالش هستند، بهترین دلیل 
برای صحت تحلیل انقالب از جهان و مسیر صحیح پیشرفت است.

سیدجعفرتشکریهاشمی
رئیسکمیسیونعمرانوحملونقل

شورایشهرتهران
طبققانونبایداستفادهعادالنهاز
پارکهایحاشــیهایصــورتگیرد.
مدیریــتپارکهــایحاشــیهای،
توســطشــهرداریدرمصوبــهشــورا
پیشبینــیوتأکیــدشــدهکــهبایــد
درتمامــیمناطــقوخیابانهاطبق
شــاخصهایپیشبینیشده،این
طــرحبــهمرحلــهاجــرابرســد.نبــود
پارکبــاندرمعابــروپــارککــردن
خــودرودرهــرجایــیازحاشــیه
بیانضباطــی ســبب خیابــان،
وآشــفتگیدرمعابــرمیشــودکــه
همیــنموضــوعداللتیبــرضرورت
حضورپارکبان،بدونارتباطمالیبا
شهروندانیامدیریتمکانیزهپارک

حاشیهایاست.

جعفرشربیانی
عضوهیأترئیسهشورایاسالمی

شهرتهران
درابتدایآغازبهکاردورهششمشهر
تهــران،یکــیازاولویتهــایپیگیــری
خدمــاتشــهری،ایجــادپارکینــگ
طبقاتــیدراطــرافحــرمحضــرت
عبدالعظیمحسنی)ع(بود،برهمین
اساس،شورادربودجهسال۱۴۰۱این
طرحراقراردادهاست.باورودشهردار
تهران،تولیتآستانحرمعبدالعظیم
و شــهردار معاونــان حســنی)ع(،
بررســیتمامیجوانبکارقراراســت
کلنگســاختاینپارکینــگطبقاتی
درشــبمیــالدحضــرتعبدالعظیــم
حســنی)ع(باحضــورشــهردارتهــران
بــهزمیــنزدهشــود.ایــنپارکینگدر
زمینــیبــهوســعت۲۷هــزارمترمربــع

ساختهمیشود.

نقل قول خبر رهبری

  انتصاب اعضای شورای عالی 
حوزه علمیه مشهد 

رهبرمعظم انقالب در حکمی اعضای شورای عالی حوزه 
علمیه مشهد مقدس را منصوب کردند. متن حکم حضرت 

آیت اهلل خامنه ای به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

با سپری شدن بیش از 6 سال از تشــکیل شورای عالی 
مدیریت حوزه علمیه  مشهد مقدس، که در شمار برترین 
مراکز علمی جهان تشیع اســت، اکنون با تشکر از کلیه  
اعضای محترم که دراین مدت خدمات خالصانه اي به آن 
حوزه  محترم تقدیم کردند، آغــاز دوره  جدید را با این 

خصوصیات ابالغ می نماید:
1- عضویت حضرات حجج اسالم: آقای حاج شیخ مهدی 
مروارید، آقای حاج شیخ محمد مروارید، آقای حاج شیخ 
محمدباقر فرزانه، آقای حاج سیدمصباح عاملی، آقای حاج 
شیخ محمدجواد نظافت یزدی، نماینده  اینجانب در استان 
خراسان رضوی، تولیت آستان قدس رضوی، مدیر حوزه و 

دبیر شورا درصورت انتخاب از بیرون جمع مذکور.
2- مدت این مسئولیت 5سال است.

3- تعیین دبیر شــورای عالی و نیز مدیــر حوزه  علمیه 
برعهده  جمع محترم مزبور است.

از خداونــد متعال توفیقات حضرات آقایان را مســألت 
می کنم.

سیدعلی خامنه ای
2۴مهر 1۴۰1

کاهش تولید پسماند با 9اقدام 
ساده اما مهم

 هر یک از ما به عنوان یک شــهروند و در مقام یک حامی 
محیط زیست، می بایست اقداماتی را در منزل مدنظر قرار 
داده و مروج آنها در محله خود نیز باشیم تا از این رهگذر به 
داشتن محیط زیستی سالم در شهرمان یاری رسانیم. در 

ادامه به پاره ای از این اقدامات اشاره شده است:
1  اهتمام در جهت کاهش تولید پســماند توسط خود و 

سایر هم محله  ای  ها
2  جداسازی و تفکیک پســماند  تر و خشک و آموزش و 

ترغیب سایر شهروندان در این حوزه
3  تولید خشکاله و آموزش و اطالع رسانی پیرامون تولید 
آن، زیرا با توجه به اینکه بخش عظیمی از پســماندهای 
خانگی دورریزهای گیاهی هستند، به راحتی می توان آنها 
را با قطعه قطعه کردن و قرار دادن در مجاورت هوا در منزل 
یا بالکن خشک کرد. این پسماندهای گیاهی خشک شده، 
خشــکاله نام دارد و توســط غرفه هــای بازیافت مناطق 
22گانه برای تحویل به دامداری ها جهت مصرف غذای دام 

خریداری می شوند.
4  تبدیل پســماندهای آلی دورریز به کودکمپوســت و 
استفاده از این کود در فضای سبز محله و استفاده خانگی 
از آن، بدین ترتیب با خاک کردن پســماندهای گیاهی در 
خاک و هم زدن به گونه ای که جریان هوا وجود داشته باشد، 
از پسماندهای آلی، می توان کود کمپوست تولید کرد و در 

فضای سبز مورد استفاده قرار داد.
5  جمع آوری پوست گردو، بادام، پسته، تخمه و هر آنچه 
اسکلت چوبی دارد که می تواند تحویل کارخانجات تولید 
زغال شود و مورد استفاده جهت تولید سوخت قرار گیرد. 
نتیجه منجر به قطع درخت کمتری برای تولید ســوخت 

خواهد بود.
6  ساخت و آموزش اکوبریک؛ با جمع آوری روکش های 
نایلونی غیرقابل بازیافت مانند روکش های شــکالت و... 
می توان این پســماندها را در بطری های پــت قرار داده و 
فشرده کرد. با افزایش اســتحکام این بطری ها و تبدیل به 
آجرهای اکوبریک در ســاخت دیوارهای مدارس مناطق 

محروم مورد استفاده قرار گیرند.
7   جمع آوری هسته میوه های مصرفی برای کاهش زباله 
 تر و دفن هســته ها با هدف رویش دوباره و سبز شــدن یا 

تبدیل شدن به خاک.
8  جداسازی پســماندهای عفونی و خطرناک خانگی و 
بســته بندی جداگانه و مجزای این پســماندها و اجتناب 
از اختالط آنها با سایر پسماندهای  تر که این کار از انتشار 
آلودگی کاســته و نهایتا تولید کمپوست مرغوب و خالص 
در مقصــد و آرادکوه را ســبب خواهد شــد، ضمنا خطر 
و بیماری زایی برای نیروهای انســانی شــاغل در بخش 

جمع آوری و حمل ونقل پسماند را می کاهد.
9  اهتمام برای تشکیل گروه های محیط زیستی مردم نهاد 
در محله و راه اندازی پویش های مردمی با توجه به اینکه در 
شهرهای مختلف کشور ازجمله پایتخت درصد زیادی از 
بودجه مدیریت شهری به مدیریت پسماند اختصاص دارد.

نتیجه: بنابرایــن، رعایت موارد مذکور عــالوه بر حفظ و 
ارتقای شاخص های زیست محیطی که هدف اصلی همه 
دوستداران محیط زیست است، سبب کاهش هزینه های 
شهرداری و بازگشت آن به جیب شــهروندان نیز خواهد 
شد. با انجام این دست اقدامات می توان با مدیریت کاهش 
و استفاده بهینه پســماند، آفت زمین را به عافیت زمین 

تبدیل کرد.

تالش برای ورود اتوبوس های برقی
بهرام نکاحی، مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی: این نمایشگاه فرصتی 
است که می توان از آن برای ایجاد ارتباط و انسجام میان تولیدکننده 
و بهره بردار استفاده کرد. باید پذیرفت که راه برون رفت از ترافیک در 
تهران حمل ونقل عمومی و یکی از مد های آن اتوبوس است. اتوبوسرانی 
صرفاً تک بعدی و به معنی جابه جایی مسافر نیست؛ بلکه مجموعه ای از 
دانش و توانمندی هاست. امروز دنیا به سمت اتوبوس برقی رفته و ما هم باید از این ظرفیت 
استفاده کنیم و در این راستا قراردادی با کارخانه ایران خودرو دیزل منعقد شده و در 
مرحله اول 5۰دستگاه وارد ناوگان و در خیابان جمهوری فعال می شوند. قرار بود این کار 

آذر امسال محقق شود و تالش می کنیم خلف وعده نشود.

تأیید قطار ملی در ایستگاه پایانی
مسعود درستی، مدیرعامل شرکت متروی تهران: همیشه نمایشگاه ها فرصتی 
برای ارگان ها و شرکت ها بوده و هست و شرکت مترو همواره از این فرصت برای 
ارائه دستاوردها استفاده کرده است. در یکی دوسال گذشته اتفاقات خوبی در 
متروی تهران رقم خورده که می توان به بومی سازی اشاره کرد. اقدامی که سبب 
شده وابستگی ما به خرید تجهیزات کمتر شود و قصد داریم در بازه زمانی ۴ تا 
5ساله وابستگی را به مرز صفر برسانیم. ساخت قطار ملی با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری 
و شرکت های دانش بنیان افتخار دیگری است که پس از تأیید نهایی به انبوه سازی می رسد. تأیید این 
قطار توسط مشاور اروپایی در حال انجام است و این کار بیش از زمان پیش بینی شده طول کشیده؛ 

اما در چند ماه آینده کار تمام می شود و این قطار روی ریل قرار می گیرد.

زنان آتش نشان در ایستگاه77 مستقر می شوند
قدرت اهلل محمدی، مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری تهران: با 
تجهیزاتی چون فن های تونلی، موتور های چهارچرخ، روبات های شناسایی، 
برج های نوری و... در نمایشگاه شرکت کرده ایم. 16بانوی آتش نشان که 
فرایند جذبشان از سال گذشته شروع شده بود، اکنون در مرکز آموزش 
بین المللی صالح آباد مشغول فراگیری دوره های مقدماتی هستند و سپس 
دوره های تکمیلی و عملیاتی را سپری خواهند کرد. ایستگاه77 ستارخان به این آتش نشانان 
اختصاص  داده  شده است. البته در ابتدا همراه با مردان آتش نشان در عملیات شرکت می کنند 
و پس از آن مستقل به مأموریت اعزام می شوند. سازمان نیاز به نیروهای زن آتش نشان دارد و 

در صورت موفقیت گروه اول )16نفر( قطعاً در مراحل بعدی تعداد آنها را افزایش خواهیم داد.

مدیریت ناوگان باری سنگین
مهدی وحدت کار، مدیرعامل سازمان پایانه ها و پارک سوارها: سامانه 
بارانه )مدیریت ناوگان باری سنگین در شهر تهران( در این نمایشگاه 
رونمایی شد و اکنون با نصب تجهیزات مکان یابی و ارتباطی روی هزار 
دستگاه میکسر بتن، اطالعات آنها در سامانه ثبت شده است. براساس 
این سیستم امکان ردیابی خودرو ها و امکان ارزیابی سرعت و نوع تردد 
خودرو های سنگین ممکن می شود و منجر به کاهش ترافیک، آلودگی هوا، زیبایی شهر 
و... خواهد شد. همچنین یکی از سرویس های این سامانه در اختیار پلیس راهور تهران 
قرار دارد که در صورت تخلف می تواند اعمال قانون کند. در گام های بعدی خودرو های 

نخاله بر و خودرو های پخش مواد غذایی و دارویی به این سامانه متصل می شوند.

مریم اسکندری؛ فوق لیسانس مدیریت کارآفرینییادداشت
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موافقت دولت با طرح مجلس برای 

مالیات
مالیات بر عایدی سرمایه اعالم شده 
و وزارت اقتصــاد به عنوان نماینده 
دولت در صحن مجلس حضــور پیدا خواهد کرد تا 
مراحل نهایی بررسی و تصویب این طرح انجام شود؛ 
طرحی که با تبدیل به قانون، بســیاری از مراودات 
معمول اقتصادی و سرمایه گذاری نظیر خریدوفروش 
ملک، خودرو، طال، ارز، محل کســب و... را مشمول 

مالیات خواهد کرد.
به گزارش همشهری، از تیرماه1399 که طرح اولیه 
مالیات بر عایدی ســرمایه در مجلس وصول شد، تا 
دیروز که سخنگوی اقتصادی دولت از موافقت هیأت 
دولت با این طرح خبر داد، اصالحات زیادی بر اصول 
پیشنهادی برای شناسایی و وصول این مالیات انجام 
شده؛ اما همچنان این پرسش بی پاسخ مانده که در 
صورت تصویب نهایی این طرح و اجرای آن، بر سر 
افزایش ریالی ارزش دارایی ها به واسطه رشد تورم چه 

بالیی خواهد آمد؟

همراهی دولت و مجلس
سید احســان خاندوزی، وزیر اقتصاد و سخنگوی 
اقتصادی دولت، دیروز از موافقــت هیأت دولت با 
طرح مجلس برای مالیات بر عایدی سرمایه خبر داد. 
به  عبارت  دیگر، طرح مالیاتی مجلس برای عایدی 
سرمایه که از تیرماه1399 چندبار در کمیسیون ها 
اصالح شده، حاال به شرایطی رسیده که دولت نیز با 
کلیات آن موافق است و این یعنی مالیات بر عایدی 
سرمایه، یک گام دیگر به قانون شدن و اجرا نزدیک تر 
شده است. خاندوزی همچنین از انتخاب وزیر اقتصاد 
در هیأت وزیران به عنــوان نماینده دولت در صحن 
مجلس خبر داد که می تواند نشــانه همراهی دولت 
و مجلس برای نهایی کــردن طرح مالیات بر عایدی 

سرمایه و تصویب آن باشد.
 در آن ســوی ماجرا، در نشســت سه شنبه شــب 
کمیســیون اقتصادی دولت نیز مباحثی در زمینه 
مالیات های مستقیم و مالیات بر مجموع درآمد به 
تصویب رسیده که طبق گفته سخنگوی اقتصادی 
دولت، از آنجا کــه نیازمند مصوبه مجلس اســت، 
مقرر شــده پس از تصویــب در هیــأت دولت، در 
قالب الیحه به مجلس ارسال شــود. همزمانی این 
اتفاق با چراغ ســبز دولت به طــرح مالیاتی دولت، 
احتماالً شــانس تصویب آن را افزایش خواهد داد 
به خصوص که افزایش ســهم درآمدهــای مالیاتی 
در بودجه و قطع وابســتگی بــه درآمدهای دولت 

به خصوص با دورنمای تداوم تحریم های اقتصادی 
در دســتور کار دولت و مجلس است و این مباحث 
می تواند درآمدهای قابل توجه و جدیدی برای خرانه 
ایجاد کند. به گفته خاندوزی، ســال ها کارشناسان 
و صاحب نظران اقتصادی پیگیر تنبیه ســوداگری 
با اســتفاده از جریمه های مالیاتی بودند تا منابع به 
سمت فعالیت های مولد هدایت شــود و در همین 
رابطه، هیأت دولت هم با طرح مجلس درباره مالیات 

بر عایدی سرمایه موافقت کرد.

اهداف مالیات بر عایدی سرمایه
پایه مالیاتی عایدی سرمایه، ابزاری است که در گام 
نخست معامالت سوداگری و ســفته بازی را هدف 
قرار می دهد. کاهش صرفه اقتصادی ســوداگری و 
کاهش سود مورد انتظار ســوداگران، عماًل حضور 

آنها در بازارهای ســرمایه ای را کمرنگ می کند. در 
این وضعیت، مثاًل اگر قرار اســت یک نفر با خرید 
خودرو، مسکن، دالر یا هر کاالی سرمایه ای دیگر در 
کوتاه مدت یا میان مدت درصد قابل توجهی سود به 
جیب بزند، با اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه، 
باید به ازای این سود قابل توجه، مالیات قابل توجهی 
نیز پرداخت کند. ارائه دهندگان این طرح، با اشاره 
به تجربه کشورهای دیگر معتقدند دریافت چنین 
مالیاتی از سوداگران، آنها را وادار می کند که محل 
ســرمایه گذاری خود را تغییر و نقدینگی خود را به 
ســمت حوزه های مولد که مالیــات کمتری به آن 
تعلق می برد، سوق دهند. نکته ای که منتقدان طرح 
مالیات بر عایدی سرمایه در ایران مطرح می کنند این 
است که در بسیاری از موارد، مانند کسی که 6سال 
پیش یک واحد مســکونی را برای سرمایه گذاری 
خریده و االن ارزش ریالی آن 10برابر شــده، رشد 
ارزش سرمایه گذاری بیش از هر چیز ناشی از تورم 
بوده و در بهترین حالت فقط قدرت خرید دارایی این 

فرد حفظ شده است. 
از ســوی دیگر، منتقدان می گویند در اقتصاد ایران 
زمینه مساعد برای جذب مولد سرمایه گذاری این 
افراد فراهم نیست و این احتمال وجود دارد که بستن 
مالیات سنگین به اینگونه سرمایه گذاری ها در اقتصاد 
متورم، به خریدار بعدی منتقل و نهایتاً به رشد بیشتر 

قیمت ها منجر شود.

مالیات بر مجموع درآمد
در این میان دولــت نیز به دنبال یــک اجرای پایه 
مالیاتی دیگر برای عادالنه کــردن دریافت مالیات 
بر درآمد اســت و می خواهد از مجموع درآمدهای 
اشــخاص مالیات دریافــت کنــد. به عبارت دیگر، 
اشخاصی که چند منبع درآمدی دارند و برای هریک 
از درآمدهای خود مالیات می پردازند، بعد از تصویب 
و اجرای این قانون باید بر مجموع درآمد خود مالیات 
بپردازند که به واســطه باالرفتن ضرایب مالیاتی در 
پایه های اول، دوم، ســوم و چهارم، طبیعتاً مالیات 

بیشتری به آنها تعلق می گیرد. 
در ســال1401، درآمد تا 5.6میلیون تومان معاف 
از مالیات اســت و برای مازاد بر این رقم تا ســقف 
15میلیون تومان 10درصد، مــازاد بر 15میلیون 
تومان تا ســقف 25میلیون تومان 15درصد، مازاد 
بر آن تا سقف 35میلیون تومان 20درصد و مازاد بر 
35میلیون تومان، معادل 20درصد مشمول مالیات 
است. با این حساب، در سال جاری و با قوانین فعلی، 
کســی که فرضاً 3درآمد 15میلیون تومانی داشته 
باشــد، باید ماهانه 3مالیات 940هزار تومان و بابت 
45میلیون تومان درآمد ماهانه 2میلیون و 820هزار 
تومان بپردازد؛ درحالی که با اجرای قانون مالیات بر 
مجموع درآمد، این فرد باید به ازای درآمد 45میلیون 
تومانی در هر ماه 7میلیون و 940هزار تومان مالیات 

پرداخت کند.

چراغ سبز دولت به طرح مالیات بر عایدی سرمایه
وزیر اقتصاد از نظر هیأت وزیران رونمایی کرد

بــا تبدیــل طــرح مالیــات بــر عایــدی بــه 
قانون، بســیاری از مراودات اقتصادی 
و ســرمایه گذاری نظیــر خریــد و فروش 
ملک، خودرو، طــا، ارز، محل کســب 

و... مشمول مالیات خواهد شد

بازوی پژوهشی وزارت صنعت تحلیل کرد

 نقش عوامل 4گانه در افزایش 
حجم سرمایه گذاری خارجی

یک دهه است که روند سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران 
به جز 2سال بعد از توافق هسته ای نزولی است حاال اما آن طورکه 
گزارش های آنکتاد نشان می دهد بعد از چندین سال نزول، روند 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال2021 میالدی 
اندکی افزایش یافته است، بر همین اساس مؤسسه مطالعات و 
پژوهش های بازرگانی در گزارشــی تحلیل کرد با به کارگیری 

4عامل می توان به تداوم این روند کمک کرد.
به گزارش همشهری، تازه ترین گزارش های کنفرانس تجارت 
و توسعه ســازمان ملل)آنکتاد( در مورد حجم سرمایه گذاری 
خارجی انجام شده در جهان نشــان می دهد در سال گذشته 
میالدی 1582میلیارد دالر ســرمایه گذاری مستقیم خارجی 
در کشور های جهان انجام شــده که نسبت به سال پیش از آن، 
619میلیارد و 171میلیون دالر بیشتر است. سهم ایران از این 
میزان سرمایه گذاری در جهان 0.09درصد است. و ایران اکنون 
در جایگاه هشتادم جهان از نظر جذب سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی است. این آمار ها همچنین نشان می دهد از سال2020 
میالدی روند سرمایه گذاری خارجی در جهان معکوس شده و 
سهم کشور های در حال توسعه نسبت به کشور های توسعه یافته 
در جذب سرمایه گذاری خارجی افزایش یافته است به طوری که 
هم اکنون تقریباً سه چهارم افزایش رشد سرمایه گذاری جهانی 

مربوط به کشورهای توسعه یافته است.
با وجود رشد قابل توجه سرمایه گذاری خارجی در کشورهای در 
حال توسعه، طبق گزارش آنکتاد روند سرمایه گذاری خارجی در 
ایران در یک دهه گذشته به جز 2سال بعد از توافق هسته همواره 
منفی بود در واقع روند سرمایه گذاری خارجی در ایران طی یک 
دهه گذشته به یک سوم کاهش یافته است. طبق این گزارش 
اما در ســال2021 روند سرمایه گذاری مســتقیم خارجی در 
ایران اندکی بهبود یافته و 6درصد افزایش یافته است. بر همین 
اساس روز گذشته مؤسســه مطالعات و پژوهش های بازرگانی 
با انتشار گزارشــی تحلیلی عواملی که می تواند منجر به رشد 

سرمایه گذاری خارجی در ایران شود را تشریح کرد.

نقش عوامل چهارگانه
طبق این تحلیل عواملی همچون ایجــاد زمینه و فراهم کردن 
زیرســاخت قانونی، مقرراتی و عملیاتی الزم برای به کارگیری 
روش ها و ابزارهای متنوع و نوین تامین مالی، تصویر ســازی  و 
تدوین و طراحی بسته های تشویقی و برنامه های عملیاتی برای 
جذب ســرمایه گذاران خارجی، تنظیم و اجرای سیاست های 
پولی، مالی و ارزی مناسب، کنترل تورم و توسعه زیرساخت های 
اقتصادی از طریق رفع تدریجی تحریم هــا می تواند در جذب 
سرمایه گذاری خارجی ایران مؤثر باشد. این مؤسسه همچنین 
در توضیح اثر گذاری این عوامل توضیح داده است: توسعه بخش 
خصوصی یک کشــور با ســرمایه گذاری داخلی و رشد جذب 
سرمایه خارجی گره خورده است. سرمایه گذاران، چه داخلی و 
چه خارجی، به یک محیط خوب سرمایه گذاری یا یک محیط 
توانمندساز نیاز دارند. این افراد جایی که فرصت های سودآور 
را می یابند سرمایه گذاری و تالش می کنند تا از ریسک و خطر 
دوری کنند. منابع طبیعی، بازارهای داخلی بزرگ و هزینه های 
کمتر تولید در صنایع صادراتی، جذب کننده ســرمایه گذاران 
است. محیط سرمایه گذاری یک عامل مهم موفقیت در ارتقای 
سطح سرمایه گذاری یک کشور محسوب می شود و بر نرخ رشد 
اقتصای آن کشور تأثیر می گذارد. این مؤسسه با تأکید بر اینکه 
مهم ترین چالش ســرمایه گذاری در ایران ناشی از چالش های 
ســاختاری اقتصاد ایران اســت تحلیل می کند: ریسک باالی 
اقتصادی کشور عمدتاً به دلیل تحریم های خارجی، نبود ثبات 
اقتصادی، درک نادرست سرمایه گذاران از جایگاه اقتصادی ایران، 
موانع حقوقی و ضعف و نا کارآمدی سیستم قضایی در حمایت از 

سرمایه و سرمایه گذار خارجی برمی گردد.

 روند جذب سرمایه گذاری خارجی ایران
 طی سال های 2021- 2012- میلیارد دالر

درصد تغییرمقدار تغییرمقدارسال
20124.66
20133.05- 1.61- 34.5
20142.11- 0.94- 30.8
20152.05- 0.06- 2.8
20163.371.3264.4
20175.021.6549.0
20182.37- 2.65- 52.8
20191.51- 0.86- 36.3
20201.34- 0.17- 11.3
20211.420.086.0

مشکل بنزین کجاست؟
  خبر: شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های 
نفتی اعالم کــرد: با رفع محدودیت های ناشــی از 
بیماری کرونا مصرف بنزین 20درصد افزایش یافت. 
همچنین تولید بنزین پاالیشگاه ها نسبت به سال 

گذشته 5درصد افزایش داشته است.
  نقد: آمارها نشــان می دهد در ایــران روزانه 
110میلیون لیتر بنزین مصرف می شود اما ترکیه 
با داشــتن جمعیتی برابر جمعیت ایــران، روزانه 
10میلیون لیتر بنزین مصرف می کند این نشــان 
می دهد مصرف باالی بنزین سرمنشأ دیگری دارد و 
اگر قرار باشد طبق گذشته راهکارهایی برای افزایش 
تولید درنظر گرفته شود نمی تواند مشکالت ناشی از 
ناترازی عرضه و تقاضای بنزین را حل کند. طبق آمار 
مجلس یک چهارم خودروهای موجود باید به دلیل 
فرسوده بودن اسقاط شــوند. بنابراین راهکار اصلی 
حل ناترازی عرضه و تقاضا، تولیــد خودروهایی با 
استاندارهای جهانی و حذف قیمت گذاری دستوری 
است وگرنه در بر همان پاشنه قبلی خواهد چرخید.

چهره

نقد خبر

صنعت

سه راهی افزایش حقوق
الیحه 2فوریتی افزایش حقوق کارمندان و 
بازنشستگان در شرف تبدیل شدن به قانون 
اســت و درصورت تصویب و تأیید آن در 
مجلس و شورای نگهبان، به زودی کارکنان 
و بازنشستگان کشوری و لشگری، شاهد افزایش نسبی حقوق 
خواهند بود؛ اما در این الیحه منابعــی برای جبران هزینه این 
افزایش ها معرفی نشده و به واسطه کسری بودجه دولت، احتمال 

معرفی منابع درآمدی جدید، در مرحله بعدی است. 
حمید حاج اسماعیلی، کارشــناس اقتصادی معتقد است؛ در 
این شرایط 3راهکار برای جبران بار مالی افزایش حقوق پیش 
روی دولت است. یا باید از بانک مرکزی استقراض کند که شبیه 
چاپ پول تورم زاست. یا باید از بانک ها قرض کند که این راه از 
اولی بهتر است؛ اما باز هم به واسطه سود متعلقه به این قرض، در 
نهایت برای تسویه به خلق پول ختم می شود. راه سوم و بهترین 
راهکار هم این است که دولت اوراق بفروشد که البته این مورد 
نیز در نهایت به رشد نقدینگی دامن خواهد زد؛ اما به مراتب از 
استقراض دولت از بانک مرکزی و به نسبت از قرض بانکی بهتر 

است و تبعات کمتری دارد.

 افزایش عرضه گوشت قرمز 
با کاهش عرضه مرغ

براساس گزارش مرکز آمار ایران در شهریور امسال، هم نسبت به شهریور سال قبل و هم 

بازار
نسبت به مرداد امسال، عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه های رسمی کشور 4درصد افزایش 

یافت؛ اما همزمان مقدار عرضه گوشت ماکیان و طیور 16درصد کاهش پیدا کرده است. 
به گزارش همشهری، طبق اعالم مرکز آمار ایران، مقدار عرضه گوشت قرمز در شهریور1401 نسبت به 
شهریور سال قبل برای گوسفند و بره 16درصد و برای گاومیش و بچه گاومیش 11درصد افزایش داشته و 
در مقابل عرضه گوشت بز، بزغاله، گاو و گوساله 4درصد و گوشت شتر و بچه شتر 25درصد کاهش داشته 
است. براساس نتایج این آمارگیری، گوشت گاو و گوساله با 27هزار و 764تن، 48درصد از وزن کل گوشت 
قرمز عرضه شده را شامل شده و گوشت گوسفند و بره با 25هزار و 531تن معادل 44.1درصد از گوشت 
قرمز عرضه شده را به خود اختصاص داده است. در آن سوی ماجرا، مقایسه عملکرد کشتارگاه های رسمی 
طیور کشور در شهریور1401 با ماه مشابه سال قبل نشان می دهد در این ماه عرضه گوشت ماکیان )مرغ 
و خروس( 16درصد، بوقلمون 27درصد، بلدرچین 54درصد و سایر انواع طیور 41درصد کاهش داشته و 
عرضه گوشت شترمرغ 19درصد افزایش یافته است. طبق این گزارش در شهریورماه امسال وزن گوشت 
عرضه شده انواع طیور ذبح شده در کشتارگاه های رسمی کشور بالغ بر 148هزار و 555تن گزارش شده، 
که سهم گوشت ماکیان )مرغ و خروس( بیش از سایر انواع طیور بوده است. گوشت ماکیان )مرغ و خروس( 
با 146هزار و 72تن، 98.3درصد از وزن کل گوشت طیور عرضه شده را به  خود اختصاص داده و گوشت 
بوقلمون با هزار و 148تن، شترمرغ یا 132تن و سایر انواع طیور با 863تن، به ترتیب یک درصد، 0.1درصد 

و 0.6درصد از وزن کل گوشت طیور عرضه شده را به  خود اختصاص داده اند.
همچنین در شهریورماه سال جاری تعداد 62.8میلیون رأس دام سبک شامل 46.5میلیون رأس »گوسفند 
و بره« و 16.3میلیون رأس »بز و بزغاله« در دامداری های کشور موجود بود که نسبت به  مدت مشابه سال 

قبل 0.6درصد کاهش داشته است.
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 ناصر تقوایی این روزها چه می کند؟ این پرسشی است که در ۴۸ 
ساعت اخیر برای تعدادی از ســینماگران و روزنامه نگاران حوزه 
سینما، پیش آمده است؛ کارگردان »ناخدا خورشید«   چند سالی 
است خانه نشین شده و ارتباط چندانی هم با کسی نداشته و همه 
راه ها برای پیگیری وضعیتش به همسرش مرضیه وفامهر ختم 

می شده است. 
حاال چند روزی اســت که وفا مهر از ایران رفته و این پرســش 
مطرح شده که چه کسی از تقوایی مراقبت می کند؟ پیگیری های 
خبرنگار همشهری در نهایت به این نتیجه ختم شد که پرستاری 
از ناصر تقوایی مراقبت می کند. کارگردان شاخص سینمای ایران 
که تا دیروز )چهارشنبه ۲۷مهر ماه(، نه همکارانش از او خبر دقیق 

و موثقی داشــتند و نه در خانه ســینما، به عنوان جامعه اصناف 
سینمایی کشــور، کســی از وضعیت این روزهای تقوایی مطلع 
بود. با توجه به شرایط جسمانی ناصر تقوایی، امکان حضورش در 
پانسیون یا خانه ســالمندان، منتفی است و او نیاز به مراقبت در 
منزل دارد. حاال اینکه در غیاب همسر، چه بر او می گذرد و چگونه 
تحت مراقبت قرار دارد؟ پرسشی است که ظاهراً بی پاسخ مانده 
اســت. پیگیری های ما از تعدادی از اهالی سینما که در همین 
یکی دو هفته مستقیم و غیرمســتقیم از احواالت تقوایی مطلع 
بوده اند، در نهایت به نگرانی از وضعیت کارگردان ناخدا خورشید 
ختم شد. این دقیقا همان جایی است که باید خانه سینما، کانون 

کارگردانان و سازمان سینمایی به آن ورود کنند.

سکوتیکهشکستهنمیشود
از آخرین حضــور ناصر تقوایــی در محافل هنری چند ســالی 
می گذرد. در ســال هایی که او فیلم نمی ساخت، کالس هایش 

پابرجا بود و هنرجویــان از دانش تقوایی در رشــته هایی چون 
فیلمنامه نویســی و کارگردانی بهره مند می شــدند. در دوران 
حضور حجت اهلل ایوبی، ناصر تقوایی یکی از مدرســان مدرسه 
عالی ســینما بود. البته تدریس در آموزشگاه های خصوصی هم 
همچنان برقرار بود. از نیمه دوم دهه90، اوضاع جسمانی تقوایی 
به گونه ای شد که دیگر امکانی برای تدریس هم وجود نداشت و 
چنین بود که کارگردان »آرامش در حضور دیگران« خانه نشین 
 شــد. کرونا هم که آمد، ارتباط تقوایی با دوستان و همکارانش 

کال قطع شد. 
کارگردانی که دیگر پاســخگوی هیچ تماســی  نبود و همیشه 
همسرش بود که جای او پاسخ می داد؛ همسری که حاال از ایران 
رفته و تقوایی مانده و پرستاری که از او مراقبت می کند.  اینکه در 
خلوت و سکون و سکوت ناصر تقوایی بر او چه می گذرد را کسی 
دقیقا نمی داند. خالق »کاغذ بی خط« سال هاست که سکوت کرده 

و حال و روزش هم هر چه باشد، قطعا خوش نیست.

روزگار غریب ناخدا
ناصر تقوایی کجاست؟

چرا طرح بلیت نیم بها به رونق سینماها منجر نشد؟

8 درصد افزایش مخاطب، ۴۰ درصد افت فروش
نیم بها شدن بلیت سینماها از ۲0مهر به مناسبت جشن های 

مهر ســینمای ایران آنطور که باید و شــاید برای سینما اکران
چاره ساز نشد و نتوانست باعث افزایش اقبال سینماروها به 
سینماها شــود. 1۸مهر بود که شــورای راهبردی اکران با حضور محمد 
خزاعی، رئیس سازمان سینمایی، مصوب کرد که سینماها از ۲0مهر بلیت 
نیم بها ارائه دهند تا شاید سینماها از رکود و رخوت خارج شوند. هم اکنون، 
معضل اصلی ســینمای ایران این اســت که چه با بلیت نیم بهــا و چه با 
سانس های شناور و چه با هر ترفند دیگری سینماها مشتری ندارند. از ابتدای 
امسال، دست اندرکاران سینما متوجه شدند که کرونا ضربه ای کاری به بدنه 
سینما وارد کرده و سال سختی در انتظار سینمای ایران است. مهم تر از این 
پیش بینیـ  که کار چندان سختی هم نبودـ  این است که گویا راه حلی هم 
برای این وضع غامض وجود ندارد. سینماروهای ایرانی که در شرایط عادی 
هم جمعیت زیادی ندارند، به هر دلیلی، دل و دماغ سینما رفتن ندارند و با 
هیچ تمهیدی نمی توان آنها را قانع کرد که به سینماها بازگردند. صحبت های 
همایون اسعدیان، رئیس شورای صنفی نمایش سینماها و سینماداران هم 
نشان می دهد که بلیت نیم بهای دوهفته ای هم مرهمی برای سینما نیست.

شبیهسالهایکرونا
از اکران عید نوروز که قیمت بلیت سینماها به ۴5هزار تومان افزایش یافت، 
نظرات زیادی دربــاره تأثیر منفی قیمت باالی بلیت بــر میزان مخاطبان 
سینماها ابراز شــد. چکیده این نظرات این بود؛ در شــرایطی که مردم با 
مشکالت معیشتی ریز و درشتی دست وپنجه نرم می کنند، این قیمت باعث 
خروج سینما از سبد مخاطبان محدود سینماها خواهد شد. از طرف دیگر، 
سینماداران معتقد بودند که با توجه به افزایش هزینه های مختلف شان، این 
رقم آنچنان هم باال نیست و سینماداران به این افزایش قیمت بلیت نیاز مبرم 
دارند. با شکست نسبی اکران نوروزی، مسئوالن سینما به فکر راهکاری برای 
رونق بخشیدن به اکران افتادند. شناور کردن قیمت بلیت سینماها یکی از 
این راه حل ها بود که نتوانست صندلی های خالی سینماها را پر کند. اجرای 
طرح بلیت نیم بهای دوهفته ای جدیدترین راه حــل برای گرم کردن تنور 
اکران بوده که تا اینجای کار حتی نتوانسته این تنور سرد را ولرم کند، چه 
برسد به داغ. این طرح از چهارشنبه هفته پیش آغاز شد و روز شنبه این هفته 
گزارش هایي درباره افزایش تعداد مخاطبان ســینماها در رسانه ها منتشر 
شد. اما واقعیت این است که معموال مخاطبان سینماها در تعطیالت آخر 
هفته همیشه بیشتر از ســایر ایام هفته است و درنظر گرفتن میزان فروش 
آخر هفته شاخص خوبی برای موفقیت یا شکست طرح بلیت نیم بها نبود. اگر 
این طرح می توانست تأثیر جدی روی فروش فیلم ها بگذارد و باعث افزایش 
مخاطبان شــود باید می دید در روزهای غیرتعطیــل میزان اثرگذاری اش 
چقدر خواهد بود. از طرف دیگر، فیلم هایی که روی پرده هستند، جز ۲-3 
فیلم مثل »انفرادی«، »پســر دلفینی« و تا حــدودی »ابلق«، تقریبا اصال 
مورد توجه سینماروها نیستند و سینما به فیلم جدید جذاب که بفروشد و 

تماشاگر به سینما بیاورد نیاز دارد ولی صاحبان آثار حاضر نیستند در این 
وضعیت فیلمشان را قربانی کنند. از این بابت، وضع تقریبا شبیه سال های 
1399و 1۴00است که به علت شیوع کرونا کسی حاضر به اکران فیلمش 
نبود. سینمای ایران شبیه اندام نحیفی شده که از هر چیزی به لرزه می افتد 
و گوشت تنش مدام آب  و نحیف و نحیف تر می شود. انگار حتی اگر کرونا هم 

برود، ترس از بدن سینمای ایران بیرون نمی رود.

تبلیغاتیکهنشد
مثل همه طرح هایی که به ثمر نمی نشینند، دالیلی برای زمین خوردن طرح 
بلیت نیم بهای دوهفته ای وجود دارد. همایون اسعدیان، رئیس شورای صنفی 
نمایش ســینماها، درباره این طرح به ایسنا گفت: »معتقدم تصمیم گیری 
درباره نیم بها بودن بلیت ســینماها درصورتی جواب می داد که تلویزیون 
همکاری خوبی می داشت و اطالع رسانی مفصلی درباره آن صورت می گرفت. 
درحالی که متأسفانه اطالع رسانی خوبی اتفاق نیفتاد و در جریان هستم که 
تیزر هم برای آنها ارسال شده بود. در این شرایط نتیجه نیم بها شدن بلیت 
این بود که اگرچه در بعضی شهرســتان ها وضعیت بد نبود اما در تهران ۸ 
درصد افزایش مخاطب داشــتیم و ۴0 درصد افت فروش! این افت فروش 
زمانی اتفاق نمی افتاد که پس از نیم بها شدن بلیت، حداقل 50 درصد افزایش 
مخاطب می داشتیم تا به فروش قبل برسیم. اگر تلویزیون بابت این طرح، 
خبررسانی می کرد تا افزایش مخاطب داشته باشیم و به فروش قبلی برسیم، 
حداقل بخش های جانبی سینما مثل بوفه و فضاهای اطراف می توانستند 
وضعیت فروش بهتری داشــته باشند اما متأســفانه این اتفاق نیفتاد و در 
نتیجه بلیت نیم بها در شکل فعلی، به اعتقاد ما کمک چندانی نخواهد کرد.«

محمدمهدی قلی زاده، مدیر پردیس سینمایی راگا هم نظر مشابهی درباره 
تأثیر این طرح دارد. او به مهر گفت: »اجرای طــرح فروش نیم بهای بلیت 
البته تا حدودی بر بهبود روند استقبال از فیلم ها تأثیر گذاشته و در مجموع 
همچنان شاهد افت فروش فیلم های در حال اکران هستیم. برای قضاوت 
دقیق درباره تأثیر اجرای این طرح بر روند استقبال از فیلم ها، باید به دقت 
پارامترهایی مانند ضریب اشغال هر فیلم را بررســی کنیم اما قطعاًً از نظر 

مجموع درآمد از اکران فیلم ها، شاهد افت فروش بوده ایم و سینماها متضرر 
شده اند. به خصوص که فیلم تازه ای هم به چرخه اکران اضافه نشده است. 
چند هفته ای می شود که هیچ فیلم جدیدی اکران نکرده ایم و این مسئله 
حتماً روی استقبال مخاطبان تأثیر گذاشته اســت. مخاطبی که به سالن 
سینما می آید، با ترکیبی از فیلم های تکراری مواجه می شود و این شرایط 
حتماً بر استقبال مخاطبان تأثیر می گذارد. اکثر مخاطبان ثابت و پیگیر ما، 
همه این فیلم ها را دیده اند و وقتی به ســینما مراجعه می کنند، هیچ فیلم 
تازه ای برای انتخاب ندارند.« البته ظاهــرا همین طرح هم به صورت کامل 
و مطابق با مصوبه شورای راهبردی اکران اجرا نشــده است. مطابق اعالم 
خبرگزاری دولت، 3 پردیس کورش، ایران مال و آزادی که به ترتیب، اولین، 
دومین و سومین پردیس پرمخاطب و پرفروش کشور هستند، از روز گذشته 
که یک هفته از اجرای این طرح می گذرد، قیمــت بلیت خود را به صورت 
کامل محاسبه می کنند. مشــاهدات ایرنا حاکی از آن است که به جز این 
3 پردیس بزرگ، بقیه پردیس ها و ســینماها، بلیت های خود را به صورت 

نیم بها عرضه می کنند.

نیازسینمابهتلویزیون
راهکار چیست؟ سینمای ایران را از این بن بســت مفری هست؟ همایون 
اسعدیان در پاسخ به اینکه پس راهکار را در چه می داند، گفت: »طرح هایی 
برای ارائه به سازمان سینمایی آماده شده و درخواستی هم دادیم و منتظریم 
ببینیم به کجا می رسد اما به هر حال باید توجه کنیم در شرایطی هستیم که 
باید فراتر از سینما به قضیه نگاه کنیم. امیدوارم تلویزیون این درک را پیدا 
کند که سینما، سینمای ملی اســت و اگر در این وضعیت بخواهیم سینما 
زنده بماند، تلویزیون که یک رســانه ملی است باید از آن حمایت کند. این 
حمایت به معنای لطف و محبت نیست بلکه به معنای وظیفه در مقابل بخش 
دیگری از فرهنگ مملکت است.« وی در بخش دیگری از صحبت هایش به 
ایســنا گفت: »ما نباید این پارامتر را فراموش کنیم که به هر حال التهابات 
یک ماه گذشته در کشور بر روحیه مردم تأثیرگذار بوده و اخبار و شنیده ها 
و حتی یک آتش ســوزی در جایی نگرانی هایی را به وجود می آورد. من در 
پاسخ به اینکه آیا در این شــرایط باید برای ســینما رفتن و اکران فیلم ها 
کاری کرد، اینطور جواب می دهم که باید برای حفظ »سینما« کاری کرد. 
اینکه فکر کنیم تالش ما در این شــرایط برای افزایش فروش گیشه است، 
اساسا غیرمعقول است اما اینکه سالن های سینما را حفظ کنیم، مسئله ای 
غیرمعقول نیست؛ چون اگر این وضعیت ادامه پیدا کند و منجر به تعطیلی 
سالن ها شود سینمادارها از عهده تامین بودجه برای حقوق کارمندان خود 
برنمی آیند و وقتی سالن سینما تعطیل شود، تعدادی آدم بیکار می شوند و 

به تعداد بیکاران دیگر اضافه خواهد شد.«
با توجه به اینکه به احتمال زیاد مجوز پخش مسابقات جام جهانی در سینماها 
صادر نخواهد شد و سینماها در دوره جام جهانی هم در رکود به سر خواهند 

برد، بعید به نظر می رسد به این زودی ها سینماها رونق را تجربه کنند. 

شهابمهدویچهره
روزنامه نگار

کارگردانشاخصموجنویسینمایایرانازهمانفیلماولشبهاعتباروجایگاهیدرخوررسید.البتهاز
همانموقعهمبادشواریهایفراوانمواجهبود.»آرامشدرحضوردیگران«سالهادرتوقیفماندودر
نهایتهمچندروزبیشتراکراننشد؛زمانیکهاو»صادقکرده«و»نفرین«راهمساختهویکیازچهرههای
شاخصموجنویسینمایایرانبود.درسالهایبعدازانقالبودردهه60،تقوایی»ناخداخورشید«و»ای
ایران«راکارگردانیکرد.وسواسهنرمندانهایکه»ناخداخورشید«رابهنگیندرخشانسینمایپساز
انقالبتبدیلکردبهمرورچناندراستادشدتگرفتکهجلویفیلمسازیاشراگرفت.کمالگراییاشبا

شرایطحاکمبرسینمایایرانمنطبقنشدوبعدازنیمهکارهماندن»چایتلخ«داستانتقواییکارگردانبه
پایانرسید.تقواییسالهایاخیراحتماالبهتنهاچیزیکهفکرنکرده،ساختنیکفیلمدیگربوده.اینکه
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درحضوردیگران«،»نفرین«وناخداخورشیدهایدیگرمحرومکردیادیگراناجازهندادندکهاستادبا
فراغبالفیلمبسازد،ازآنپرسشهاییاستکهنمیشودبهآنپاسخقاطعویکخطیداد.ناخدایما
سالهاستکشتیاشلنگرانداختهوخودشهمرختبازنشستگیبرتنکرده.باآنکارنامهغبطهبرانگیز
وجایگاهمنحصربهفردشدرتاریخسینمایایران،خانهنشینیوتنهاییاشغمانگیزاست.اینروزگار

غریبناخداست؛تنهاییوسکوتودیگرهیچ.

مکث

رقابت گروه های نمایشی می تواند شور و هیجان گذشته 
را به جشنواره تئاتر فجر برگرداند؟

رقابت73نمایشدرجشنواره
چهلویکم

کــوروش زارعــی، دبیــر جشــنواره تئاتــر فجــر چهل ویکم 
چند روزی اســت کــه ســینمایش »۴10« را در بــرج میالد 
اجرا می کنــد. زارعــی که مدیریــت تئاتــر حوزه هنــری را 
 بــر عهــده  دارد، قرار اســت ســکان برگــزاری جشــنواره را 
در دست بگیرد. 3ماه به برگزاری جشنواره تئاتر فجر باقی مانده؛ 
جشــنواره ای که زارعی تصمیم گرفت تا رقابتی شــدن به آن را 
بازگرداند. حاال قرار اســت ۷3نمایش در این دوره از جشنواره با 
هم رقابت داشته باشــند. در این دوره از جشنواره بخش مرور از 
جشنواره حذف شد و به گفته زارعی اگر آثار خوبی در این بخش 
حاضر شود به بخش های بعد منتقل می شود.  براساس آمار اعالم 
شده دبیرخانه چهل ویکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، هیأت 
انتخاب پس از بررسی 5۸۴ متن دریافتی از بخش ارسال مستقیم 
صحنه ای جشنواره، در نهایت ۷3 متن را انتخاب و برای آماده سازی  
و بازبینی حضوری به دبیرخانه چهل ویکمین جشنواره بین المللی 
تئاتر فجر معرفی کردند. در این دوره از جشــنواره شهرام کرمی، 
حسین فدایی حسین و اعظم بروجردی بازخوانی متون این دوره 

از جشنواره را بر عهده داشتند.

تهرانبابیشتریناثردررقابتها
از میان آثار انتخابی برای جشــنواره 3۸نمایش از تهران حضور 
دارد. تینو صالحی بــا نمایش »قرنطینه« به جشــنواره می آید. 
همچنین از دیگر کارگردانان می توان به ابراهیم پشــت کوهی با 
نمایش »ذرات آشــوب«، کامران شــهالیی با »کاپوتاژ«، حمید 
ابراهیمی با »شاخ گاو«، فقیهه سلطانی با »تیغ تیز بر سر مست«، 
جواد موالنیا با »خبری از او نیســت«، غالمحسین دولت آبادی با 
نمایش »داستان اسف انگیز یک صعود تبهکارانه به صحنه گردانی 
سر پرســی لورن و شــرکا«، وحید نفر با »دایره گچی«، محمد 
قدس با »سگ خور«، مرتضی شــاه کرم با »بزه«، شهره سلطانی 
با نمایش »توئون« و... اشــاره کــرد. از دیگــر کارگردانان فعال 
این روزهای تئاتــر که در جشــنواره حضور دارنــد می توان از 
 ســیدجواد روشــن، محمدرضا عطایی فر، مهــران رنجبر و رضا 
بهرامی نام برد. یکی از موضوعاتی که دبیر جشنواره امسال بر آن 

تأکید دارد، حضور هنرمندان استان ها در جشنواره است.
وی عنوان کرده است: » اسکان گروه های شهرستانی در طول ایام 
برگزاری جشنواره یکي از برنامه هاي ماست. قطعاً حضور دائم در 
جشنواره باعث تبادل تجربه اســت و تالش می کنیم از بچه های 
شهرســتانی، چند روز بیشــتر میزبانی کنیم.« بعد از گروه های 
تهرانی شهرهایی چون رشت، شیراز، اصفهان و مشهد بیشترین 
رقابت ها را در جشنواره امسال دارند. در این میان کارگردانان فعال 
تئاتر در پایتخت هم با نمایش هایی از شهرهای دیگر در جشنواره 
شرکت کردند. یاسر خاسب با »گربه جاده ابریشم« از میانکاله به 
جشنواره می آید. اصغر خلیلی هم با »کرنر زیر درختان بلوط« از 
ایالم در جشنواره حضور دارد. »کوچه مختار بود و ساسان بود و 

سیمین« را احسان جانمی به جشنواره می آورد.

دستپرمشهدیهادرجشنوارهفجر
 از مشــهد هم که معموال در جشــنواره های تئاتر حضور فعالی 
دارد امسال نمایش های »مرغ سحر« رضا حسینی و »ما پنج نفر 
بودیم« رضا صابری و »آهوان« محمد جهان پا و »زمین من یوما« 
علی روحی و »کلنل« امیر بشــیری با دیگر نمایش ها به رقابت 
می پردازند. این دوره از جشنواره بهمن ماه امسال برگزار می شود 
و نمایش های پذیرفته شده در بخش های مختلف اعالم می شوند؛ 
جشنواره ای که ممکن اســت با تغییرات و تحوالت این روزهای 
تئاتر ایران، تغییراتی را در گروه های اجرایی و شــرکت کنندگان 
داشته باشــند. یکی از بخش های قابل تامل جشنواره بخش ملل 
آن است که باید دید چه گروه هایی حاضر به حضور در این دوره 

از جشنواره هستند.

»آزادیمشروط«
رویآنتن

ســریال »آزادی مشــروط« که کاری طنز با 
موضوع کروناست از اول آبان روی آنتن شبکه 

یک سیما می رود.
به گزارش همشهری، سریال »آزادی مشروط« 
به تهیه کنندگی و کارگردانی، مسعود ده نمکی 
و محصول جدید مرکز سیما فیلم از یکشنبهـ  
اول آبان ماهـ  از ساعت ۲۲ روی آنتن شبکه یک 

سیما می رود.
سریال 30 قســمتی »آزادی مشــروط« که 
توســط کریم خودسیانی و شــهاب عباسی و 
براساس طرحی از مسعود ده نمکی به نگارش 
درآمده با محوریت طنــز، فعالیت گروه های 
جهادی، کادر درمان و پرستاران در ایام کرونا 
 و مصائب و شیرینی های این دوران را به تصویر

کشیده است.

جشنواره

تولید

سینما

سیما

فهیمهپناهآذر؛روزنامه نگارتئاتر

2یادبوددرجشنوارهفیلمکوتاه

ســی  و نهمین جشــنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران ســال ها 
فعالیت حرفــه ای محمود نظرعلیــان، بازیگر باســابقه را بزرگ 
داشته و یاد نویسنده و کارگردان فقید ســینما، اصغر یوسفی نژاد 
را گرامی مــی دارد. به گزارش همشــهری، بزرگداشــت محمود 
 نظرعلیان، بازیگر پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون که با عبارت 
»مردی برای تمام فصول« توصیف شده، از اتفاقات ویژه سی ونهمین 
جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران اســت. محمود نظرعلیان، 
متولد ۷مهر سال 13۲9 و دارای مدرک درجه یک هنری )دکترا( 
اســت. بازی در آثار متعددی ازجمله فیلم های سینمایی »زیر نور 
ماه«، »پرنده باز کوچک«، »آمین خواهیم گفت«، »سیزده 59«، 
»پوست«، »همه  چیز برای فروش«، »روسی«، »سه کام حبس«، 
»مردی که اسب شد« و… ازجمله ســوابق حرفه ای این هنرمند 
باتجربه اســت. همچنین نکوداشــت زنده یاد اصغر یوسفی نژاد، 
کارگردان سینما نیز ازجمله رویدادهای جشنواره سی ونهم است 
که عبارت »معلم نجیب و متواضع ســینما« را برای توصیف این 
هنرمند فقید انتخاب کرده اســت. اصغر یوســفی نژاد متولد سال 
13۴۸ فیلمنامه نویس، کارگردان و منتقد سینما بود. وی سال ها 
در نشریه های معتبری مانند مجله فیلم فعالیت داشت. او در سال 
1395 با فیلم »خانه )اِو(« در جشــنواره فیلم فجر حضور داشت و 
مورد تحسین مخاطبان قرار گرفت. آخرین فیلم او نیز »عروسک« 

نام دارد. یوسفی نژاد ۲۲ شهریور سال جاری دارفانی را وداع گفت. 

بیرقیویاریکلیدمیزنند

 داریوش یاری و  ســهیل بیرقی  فیلم های جدید خود را به 
زودی می سازند. 

به گزارش همشهری، »بی داد« عنوان پروژه جدیدی است که 
سهیل بیرقی، قصد ساخت آن را دارد.

فیلم سینمایی »بی داد« به تهیه کنندگی و کارگردانی سهیل 
بیرقی درخواست پروانه ساخت خود را ثبت کرده و منتظر 

دریافت مجوز است. 
پرونده این فیلم در تاریخ 1۸ مهرماه در سازمان امور سینمایی 
تکمیل شده است. از جمله فیلم های سهیل بیرقی می توان 
به »من«، »عرق سرد« و »عامه پســند« اشاره کرد .بیرقی 
پیش از این، هر 3 کار گذشته خود را در جشنواره فیلم فجر 

ثبت نام کرده است.
 داریوش یاری، نویسنده و کارگردان در تازه ترین فعالیت خود 

سراغ فیلم سینمایی »شور عاشقی« می رود.
فیلم سینمایی »شور عاشقی« جدیدترین فعالیت داریوش 
یاری اســت که قرار اســت به تهیه کنندگــی و کارگردانی 
او به تولید برســد. پرونده این فیلم ۲0 مهرماه در ســازمان 
امور سینمایی تکمیل شده و درحال حاضر منتظر دریافت 
پروانه ساخت اســت .از جمله آثار داریوش یاری می توان به 
»کربال جغرافیای یک تاریخ«، »دخیل«، »لیالج«، »کوک 
 نغمه گمشــده«، »خانه ای روی تپه« و »در کنار پروانه ها« 

اشاره کرد. 
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چرارئیسسازمانسینمایی
بهقمرفت؟

رئیس سازمان سینمایی کشور در سفر استانی خود به قم با استاندار    
دیدار کرد. محمد خزاعی، رئیس سازمان سینمایی کشور در سفر 
یک روزه خود به استان قم با سیدمحمدتقی شاهچراغی، استاندار 
قم دیدار و ضمن زیارت حرم کریمه اهل بیت)علیه السالم( با آیت اهلل 
سعیدی،تولیت آستان مقدس حرم حضرت معصومه)علیه السالم( 
مالقات کرد. در این دیدار محمد خزاعی با اشــاره به تاریخ شهر قم 
و وجود پر برکت علما و نخبگان دینــی گفت: قم می تواند به غنای 
سینمای دینی و معناگرا در کشور کمک کند.  وی درخصوص اهداف 
این سفر گفت: پیگیری زیرساخت ها و شناسایی ظرفیت های تازه و 
توسعه مکان های فرهنگی و سینمایی، ازجمله اهداف این سفر است. 
خزاعی با بیان اینکه سینما در قم جهش های قابل توجهی داشته، 
افزود: ازجمله تأثیرات این گونه ســفرها، زمینه سازی  برای فضای 
تعامالت و همکاری در حوزه تولید فیلم، تقویت مرکز سینمای جوان، 
حمایت از سینمای مستند و پویانمایی و تشویق ساخت فیلم های 
سینمایی پیرامون زندگی علما و مشاهیر با مشارکت و توسط منابع 

و دستگاه های اجرایی استان هاست. 
وی عنوان کرد: متأسفانه سال هاست که امکانات در حوزه سینما در 
تهران متمرکز بوده و ما سعی کرده ایم با بازنگری به حوزه استان ها، 
این رویه و فضا را متحول کنیم. یکی از این موارد مصوبه شورای عالی 
سینما بوده که قرار است این شورا در استان ها نیز شکل بگیرد. در 
ادامه این دیدار سیدمحمدتقی شاهچراغی، استاندار قم با اشاره به 
لزوم ارتقای زیرساخت های ســینمایی در این استان عنوان کرد: 
پیش بینی های خوبی در این زمینه انجام شده و قبل از این، بخشی 
از آن نیز به ســرانجام رسیده اســت. این در حالی است که تداوم و 
رسیدگی به این امور مســتلزم ورود بخش خصوصی به این حیطه 
است. وی ادامه داد: ما برنامه هایی برای گسترش زیرساخت های الزم 
در حوزه های مختلف فرهنگی متناسب با فرهنگ و ذائقه مردم قم، 
مدنظر داریم و همراهی و حمایت شما در این زمینه الزم است. سفر 
خزاعی به  منظور افتتاح سینمای مدرن »بازار شهر«، دیدار و امضای 
تفاهمنامه با استاندار قم، نشســت صمیمی با مدیران تشکل های 
سینمایی استان و تجلیل از فعاالن سینمایی قم در قالب آیین »مهر 

سینمای ایران« به استان قم درنظر گرفته شده است.
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پسر قتل را به گردن پدر انداخت

دختران، قربانی دعوای دیوانه وار پدران 
اختالل پیامک و آنتن دهی در خاورشهر برطرف نشده است

با اینکه روابط عمومی وزارت ارتباطات اعالم کرد که اختالل 
ارســال پیامک ها برای ســرویس های پیامک که با دستور 
قضایی اعمال شــده بود، از روز شنبه برطرف شده است،  در 
خاورشهر نه تنها این اختالل رفع نشده بلکه مشکل آنتن دهی 
ضعیف ایرانسل همچنان پابرجاست و امور مردم در این مسیر 

دچار مشکل می شود.
فالحی از خاورشهر تهران 

پزشکان و کادر درمان خطاکار به اشدمجازات محکوم شوند
از آنجا که پزشکی و قرار گرفتن در ردیف کادر درمان امری 
انسانی و مقدس است و این قشر مورد اعتماد مردم هستند 
اگر زمانی در بین این اقشار تخلفی صورت گیرد برای جامعه 
بسیار سنگین است. بنابراین پزشکان، پرستاران، بهیاران و 
کارمندانی که باتبانی، زیرمیزی و سفارشی گرفتن و برخی 
تخلفات موجب خیانت به لباس مقدس پزشــکی می شوند 
ضمن برکنار کردن از کار به ســزای عملشــان برسانند تا 
اعتماد مردم به این قشر پاک و انسان دوست و نجات بخش 

خدشه دار نشود.
حسین خالو احمدی از فریمان

مسئوالن برای حل مشکالت یکصدا باشند
کمتر مسئولی وجود دارد که علت مشــکالت اجتماعی را 
نداند،  اما برای حل مشکالت یکصدایی و هماهنگی نیست 
و همانطور که کارشناسان در شبکه۴ ســیما برنامه اذعان 
دارند، هر مســئولی یک راه حل ارائه می دهد درصورتی که 
مسائلی باید علمی حل شوند و مسئوالن برای حل آنها به یک 
راهکار واحد برســند تا بتوان بذر امید را در دل افراد جامعه 

زنده نگه داشت.
اردشیر نعمت پژوه از تهران

فعالیت دبیرخانه ماده 87برای رزمندگان از سرگرفته شود
براســاس مصوبه مجلس و ابالغ صورت گرفته، اعالم شده 
رزمندگان بدون مدارک بالینی به دبیرخانه ماده 87 مستقر 
در پادگان ها و قوای مسلح مراجعه کرده و اقدامات الزم برای 
ثبت مدارک قابل ارائه را انجام دهند، در سازمان ایثارگران 
نزاجا به رغم دایر بودن دفتری به نام دبیرخانه ماده 87، هیچ 
مدرکی از هیچ رزمنده ای اخذ نمی شود. این در حالی است 
که پس از اعالم قانون اعطای درصد جانبازی به رزمندگان 
با سنوات اعالم شــده در مناطق عملیاتی در سال 97حدود 
15هزار نفر مدارک داده و پس از کمیسیون کارت مخصوص 
دریافت کردند اما از ســال 99 تاکنون مدرکی نگرفته اند و 
حدود 200هزار رزمنده همچنان منتظر آغاز فعالیت مجدد 

دبیرخانه ماده 87 هستند.
فاطمی از تهران 

خسارت وارده به شهر و کسبه چه زمانی جبران می شود؟
کاسبی هستم که در جریان آشــوب های اغتشاشگران در 
شیراز بخشی از مغازه ام آسیب دیده است. بماند که تخریب 
جدول و نرده های خیابان نیز مبلمان شــهری منطقه ما را 
برهم زده است، سؤالم این است که خسارت وارده به شهر و 

کسبه را چه زمانی جبران می کنند؟
فتح آبادی از شیراز

در مجازات جریانات اخیر با مردم مدارا کنند
برخی مردم در جریانات اخیر چه بسا ناآگاهانه و ناخواسته 
دست به اقداماتی زدند که اگر این حرکت ها منجر به خسارت 
مستقیم به فردی یا جامعه نشده است چه نیکوست که قوه 
قضاییه و مسئوالن با آنها رافت اسالمی داشته باشند. در این 
صورت افراد یادشده در کنار دیگر آحاد جامعه مدافع کشور 

و ارزش های آن خواهند بود.
قلمستانی از تهران 

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

تیراندازی هولناک کارگر اخراجی 
کارگر 29ســاله پس از اخراج شــدن از محل کارش با تهیه 
اسلحه سرپرست کارخانه را هدف گلوله قرار داد و پس از آن 

اقدام به  خودکشی کرد.
به گــزارش ایرنــا، این حادثــه دوشنبه شــب و در یکی از 
کارخانه های تولید میلگرد بخش خصوصی در شهرســتان 

سیرجان استان کرمان رخ داد.
گرچه برخی منابع مدعی شده بودند که این حادثه به دنبال 
تجمع به علت معوقات کارگــران و درگیری در کارخانه رخ 
داده، اما سرهنگ مرتضی امیرســبتکی، فرمانده انتظامی 
ســیرجان توضیح داد: کارگری که خودکشی کرده فردی 
29ساله بوده که به دنبال اخراج از کارخانه اقدام به تیراندازی 

با سالح گرم به سرپرست کارخانه می کند.
وی ادامه داد: این کارگر چون تصور کرده سرپرست کارخانه 
پس از شــلیک او به قتل رســیده، اقدام به شلیک گلوله به 
 خودش کرد؛ درحالی که سرپرست کارخانه مجروح شده و 

هم اکنون در بیمارستان تحت درمان قرار دارد.
فرمانده انتظامی سیرجان درباره علت این حادثه نیز توضیح 
داد: براساس مستندات و شــواهد موجود، کارگر مذکور که 
فردی غیربومی بوده ســابقه مشــکالت روحی و روانی نیز 
داشته؛ به طوری که به همین علت از معافیت پزشکی سربازی 

نیز برخوردار بوده است.
وی افزود: براساس بررسی ها کارگر مذکور تا شهریورماه نیز 
حقوق دریافت کرده بوده که بعد از بروز مشــکالت بین وی 
و مسئوالن کارخانه، اخراج شــده و در نهایت دست به این 

اقدام زده است.
رئیس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان سیرجان 
نیز گفت: گزارشی مبنی بر مشکالت مالی و معوقات کارگران 

از کارخانه مذکور دریافت نشده است.
وی اظهار داشت: در عین حال پیگیری ما برای بررسی بیشتر 
موضوع همچنان جریان دارد و تیمی از اداره کار برای بررسی 

این موضوع در محل کارخانه حاضر شده اند.

مسمومیت ۵۱ کارگر در حادثه 
نشت گاز

نشت گاز آمونیاک از تانکری در یکی از کارخانه های ارومیه 
موجب مسمومیت 51کارگر شد.

به گــزارش همشــهری، ســاعت 11:0۴دقیقــه دیروز 
)چهارشنبه( به دنبال نشت گاز آمونیاک یک تانکر در یکی 
از کارخانه های ارومیه گروه های امداد و نجات راهی محل 

حادثه شدند.
دکتر رضازاده، رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های 
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی در این باره 
گفت: بالفاصلــه پس از تماس با فوریت های پزشــکی تیم 
عملیاتی متشــکل از 8 آمبوالنس، یک دســتگاه اتوبوس 
آمبوالنس و خودروی فرماندهــی عملیات، به محل حادثه 
اعزام شد که پس از خروج مصدومان از محل حادثه، تریاژ، 

اکسیژن رسانی و اقدامات اولیه انجام گرفت.
او ادامه داد: بر اثر ایــن حادثه 51نفر از افــرادی که دچار 
مسمومیت شده بودند به بیمارستان های امام خمینی)ره( 
و طالقانی ارومیه منتقل شدند. خوشبختانه در این حادثه 
مورد فوتی گزارش نشد و حال عمومی مسموم شدگان خوب 

گزارش شده است.

یاکوزاهای شهریار دستگیر شدند
اعضای باند یاکوزا که در چندین فقره شــرارت و سرقت در 
غرب استان تهران دست داشتند در جریان عملیات ضربتی 

پلیس امنیت دستگیر شدند.
به گزارش همشهری، به دنبال ســرقت های متعدد توسط 
تعدادی از اوباش در منطقه امیریه شهرستان شهریار واقع در 
غرب استان تهران در مرداد ماه امسال، تحقیقات در این باره 
آغاز شد و مأموران کالنتری 1۳ امیریه توانستند مخفیگاه 
تبهکاران را که به باند یاکوزا معروف هستند شناسایی کنند. 
زمانی که مأموران پلیس برای دســتگیری اعضای این باند 
اعزام شــده بودند یاکوزاها با هیاهو و جوسازی با مأموران 
درگیر شدند و از آنجا که خانواده و بستگان آنها نیز در آنجا 
حضور داشتند با کمک آنها توانســتند مأموران را مصدوم 

کرده و بگریزند.
با گزارش این درگیری و فرار اشرار به پلیس امنیت عمومی 
نقشه تازه ای برای دستگیری اعضای این باند طرح ریزی شد. 
مأموران ابتدا توانســتند یکی از عامالن درگیری و مسدود 
کردن راه مأموران کالنتری را دستگیر کنند. آنها در ادامه با 
چند روز کار اطالعاتی از حضور متهم اصلی در مخفیگاه خود 
در امیریه شهریار با خبر شدند و در این شرایط چند گروه از 
مأموران پلیس امنیت عمومی آنجا را به محاصره درآوردند و 
توانستند پس از شلیک 2تیر هوایی متهم را مجبور به تسلیم 
کرده و او را دســتگیر کنند. این پایان کار نبود؛ چرا که در 
ادامه مأموران یگان امداد شــهریار نیز به منطقه فراخوانده 
شدند و با کمک آنها 7نفر دیگر از عامالن اصلی نزاع دسته 
جمعی و ضاربان مأموران پلیس و افرادی که موجب اخالل 
در نظم عمومی، سلب آســایش و از دســتورات مأموران 
تمرد کرده بودند، دســتگیر کنند و به این ترتیب شــمار 

دستگیرشدگان به 9 نفر افزایش پیدا کرد.
سرهنگ حسین معصوم زاده، رئیس پلیس امنیت عمومی 
غرب اســتان تهران با اعــالم جزئیات این پرونــده از آغاز 
تحقیقات از دستگیرشــدگان برای کشــف ســایر جرائم 

احتمالی آنها خبر داد.

کوتاه از حادثه یکی از متهمان جنایت در سفره خانه دستگیر شد

دعوای 2راننده در جاده ای در فلوریدا به تیراندازی میان آنها تبدیل شد

پســری که همراه با پدرش در جریان درگیری در یک 

جنایی
سفره خانه مرتکب قتل شده بودند سرانجام دستگیر شد 
و در اعترافاتش جنایت را به گردن پدرش انداخت و گفت 

که از مخفیگاه او اطالعی ندارد.
به گزارش همشهری، تحقیقات در این پرونده از شامگاه یکشنبه 2۴مهرماه 
امسال آغاز شد. آن شب به محمد وهابی، بازپرس جنایی پایتخت خبر 
رسید در جریان درگیری در یک سفره   خانه در جنوب شهر، پسر جوانی 
با ضربات چاقو به قتل رســیده و 2 نفر دیگر ازجمله یک وکیل مجروح 
شــده اند. ماجرا از این قرار بود که برادر مقتول با دریافت پول از چند نفر 
دســت به کالهبرداری زده و فراری شده بود و آن شب یکی از طلبکاران 
همراه پدرش برای پیگیری ماجرا به سفره خانه ای که متعلق به پدرش 
بود رفته بودند. در آنجا پدر و برادر جوان بدهکار مشغول صحبت با یک 
وکیل بودند تا کارهای مربوط به بدهی های او را انجام دهند. در این بین 
اما ناگهان یکی از طلبکاران همراه با پدرش سر رسید و با آنها درگیر شد. 
در جریان این درگیری پدر و پســر با چاقو صاحب سفره خانه، پسرش و 
وکیل دادگستری را به شدت مجروح کردند اما پسر جوان به دلیل شدت 
جراحات وارده جانش را از دست داد. پدرمقتول درباره آنچه در سفره خانه 
اتفاق افتاده و موجب قتل پسرش شــده بود گفت: پسربزرگم روی نگاه 
کردن به طلبکارانش را ندارد. او کاری را شروع کرد و ناچار شد از چند نفر 
برای سرمایه گذاری پول بگیرد اما سرش را کاله گذاشتند و جنس هایی 
که خریداری کرده بود به دستش نرســید. در این میان پسر کوچکترم 
به دنبال پرونده و کارهای او بود. حتی برایش وکیل گرفته و روز حادثه با 
آقای وکیل در سفره خانه ای که مدیریت آن را من به عهده دارم با هم در 
حال گفت وگو بودند که ناگهان پدر و پسری که از طلبکاران بودند آمدند 

و با ما درگیر شدند. آنها با قمه و چاقو به من، پسرم و وکیل حمله کردند 
و پسرم به قتل رسید.

در برابر بازپرس جنایی
با ادامه تحقیقات در این پرونده مأموران پلیس آگاهی به اطالعاتی درباره 
مخفیگاه پدر و پسر فراری دست پیدا کردند و در عملیاتی غافلگیرانه به 
آنجا رفتند اما فقط پسر جوان در آنجا بود و او را دستگیر کردند. او صبح 
دیروز برای انجام نخستین بازجویی مقابل محمد وهابی، قاضی شعبه دوم 
دادسرای امور جنایی تهران نشست و ضمن اعتراف به حضور در درگیری 

مرگبار سفره خانه جزئیات بیشتری از این حادثه را بازگو کرد.
او در اعترافاتش گفت: من یک خودروی پراید داشــتم که آن را فروختم 
و مقداری هم پول جور کردم و مبلغ 160میلیون تومان به برادر مقتول 
دادم. قرار بود که از او یک پژو پرشیا بخرم. با وجود اینکه پول را پرداخت 
کرده بودم اما او مدام بدقولی می کرد و ماشینم را تحویل نمی داد. با وجود 
اینکه چند وقت از موعد تحویل خودرو گذشته بود اما او بهانه می آورد و با 
رفتارش خسته ام کرده بود.متهم ادامه داد: بعد از چند وقت بود که فهمیدم 
او کالهبرداری کرده و فراری شده است. آنطور که می گفتند او چندین 
میلیارد تومان به جیب زده بود اما هیچ کس نمی دانست که کجا فرار کرده 
است. چند مرتبه سراغ پدرش که صاحب یک سفره خانه بود رفتم اما او هم 
می گفت از پسرش خبر ندارد. پولی که به او داده بودم همه دار و ندارم بود 
و در این شرایط بود که با پدرم تصمیم گرفتیم هرطور شده او را پیدا کرده 
و پول را پس بگیریم. متهم در ادامه گفت:  روز حادثه همراه پدرم به سفره 
خانه پدرش رفتیم. آن روز پدر و برادرش با یک وکیل مشــغول صحبت 
کردن بودند. پدرش باز هم می گفت که از پسرش خبر ندارد و نمی داند او 

کجا فرار کرده است. من و پدرم که از این موضوع خیلی عصبانی بودیم با 
آنها درگیر شدیم و پدرم از شدت عصبانیت با چاقو ضربه ای به آنها زد که 
برادر او جانش را از دست داد. بعد از این حادثه هم من و پدرم فرار کردیم و 

کمی بعد من از پدرم جدا شدم و دیگر از او خبری ندارم.
براســاس این گزارش هم اکنون این متهم در بازداشــت به سر می برد و 

تحقیقات برای دستگیری پدرش ادامه دارد.

 مشــاجره 2راننــده در یکی از 

خارجی
جاده هــای فلوریــدا در آمریکا 
تبدیل به دعوایی تمام عیار شد و 
آنها که هر دو اسلحه داشتند شروع به تیراندازی 
به سوی هم کردند اما در جریان این تیراندازی ها 

2دختر بی گناه هدف گلوله قرار گرفتند.
به گزارش همشهری به نقل از سی بی اس، ویلیام 
هیل ۳5ســاله ســوار بر خودروی دوج و فرانک 
آلیسون ۴5ساله ســوار بر یک نیسان مورانو در 
یکی از جاده های فلوریدا در حال رانندگی بودند 
که یکی از آنها ناخواسته مقابل دیگری پیچید و 
همین باعث مشاجره میان هر دو راننده شد. آنها 
که اعضای خانواده شان نیز همراهشان بودند ابتدا 
با بوق زدن به هم اعتراض کردند و لحظاتی بعد 
وقتی خودروی ویلیام هیل به کنار نیسان مورانو 
رسید، وی شروع به فحاشی به راننده کرد. در این 
هنگام همســر راننده دوج که روی صندلی جلو 

نشسته بود حرکت زشتی نسبت به ویلیام هیل 
انجام داد و همســر هیل نیز در پاسخ یک بطری 

آب معدنی به سمت خودروی دوج پرتاب کرد.
این  باعث عصبانیت هر دو راننده شــد و فرانک 
آلیســون ســالح نیمه خودکار خود را از داخل 
داشبورد بیرون کشید و پیش از اینکه خودروی 

دوج دورتر شود شروع به تیراندازی کرد.
گلوله از در عقب خودروی هیــل عبور کرد و به 
پای دختر 5 ســاله او اصابت کــرد. هیل بعداً به 
پلیس گفت تا زمانی که صدای جیغ دخترش را 
از صندلی عقب نشنیده، متوجه شلیک گلوله به 

فرزندش نشده است.
به دنبال این حادثه ویلیام هیل برای انتقام جویی 
سالح خود را برداشت و شــروع به تیراندازی به 
سمت نیســان مورانو کرد. او 7یا 8گلوله شلیک 
کرد که یکی از آنها از قسمت عقب نیسان عبور 
کرد و از پشــت به دختر 1۴ساله فرانک آلیسون 

اصابت کرد.
تیراندازی میان این دو راننده باعث شد که سایر 
راننده ها که متوجه ماجرا شــده بودند پلیس را 
خبر کنند. تعقیب و گریز دیوانه وار میان هر دو 
راننده ادامه داشت تا اینکه خودروی پلیس از راه 
رسید و از آنها خواست توقف کنند. هر دو راننده 
توقف کردند اما پس از پیاده شدن از ماشین به 
جان هم افتادند و زد و خورد میان آنها شــروع 
شــد. مأموران پلیس با تالش زیاد موفق شدند 
هر دو راننــده را از هم جدا و دســتگیر کنند. 
مأموران پلیس سپس متوجه مجروح شدن دو 
دختر نوجوان در این حادثه شــدند و با کمک 
اورژانس هر دوی آنها را به بیمارســتان انتقال 
دادند. پلیس اعالم کرده که هر دو راننده پس از 
این حادثه بازداشت شدند و این در حالی است 
که رفتار دیوانه وار آنها می توانست به قیمت جان 

دخترانشان تمام شود.

 وقتی 2نفر از کارگران رستورانی 

دادسرا
در غرب تهران با یکدیگر درگیر 
شــدند، کارگران دیگــر تالش 
کردند با پادرمیانی به درگیری بین آنها پایان دهند 
اما این حادثه پایان خوشی نداشت و به قتل یکی از 
کارگران و مجروح شدن 2نفر از آنها با ضربات چاقو 

منجر شد.
به گزارش همشهری، ســاعت 6:۳0بامداد دیروز 
)چهارشنبه( افسرنگهبان کالنتری 101تجریش 
در تماس با محمد وهابی، بازپرس دادسرای امور 
جنایی تهران اعالم کرد ۳نفــر که با ضربات چاقو 
مجروح و به یکی از بیمارستان ها منتقل شده اند اما 
یکی از آنها به دلیل شدت جراحات وارده جانش را 
از دست داده است. همچنین شواهد نشان می داد 
عامل این جنایــت که از همکاران مقتول اســت 
ساعتی پس از این جنایت درحالی که خودزنی کرده 
بود توسط پلیس دستگیر شده است. اما این حادثه 
چگونه اتفاق افتاده بود؟ ماجــرا از این قرار بود که 
همه طرفین این درگیری از کارگران رستورانی در 
غرب تهران بودند که شبها نیز همانجا می خوابیدند. 
حدود ساعت ۳بامداد 2نفر از کارگران که از مدتی 
قبل با یکدیگر اختالف داشــتند با یکدیگر درگیر 
شدند. وقتی درگیری باالگرفته و کار به زد و خورد 
کشید 2نفر دیگر از کارگران که شاهد ماجرا بودند 
تالش کردند بین همکاران شان پادرمیانی کنند اما 
تالش شــان بی فایده بود. یکی از طرفین درگیری 
که چاقو به دست داشــت بعد از اینکه کارگر دیگر 
را با ضربه چاقو به شــدت مجروح کرد به ســوی 
2کارگری که قصد پادرمیانی داشــتند نیز یورش 
برد و بعد از مجروح کردن آنها اقدام به خودزنی کرد 
و در نهایت توسط پلیس دستگیر شد. به دنبال این 
جنایت متهم تحت بازجویی قرار گرفت تا انگیزه اش 
از درگیر شــدن با همکارانش را بیــان کند. او در 

بازجویی های مقدماتی در اظهاراتی عجیب مدعی 
شد که اصال در این درگیری حضور نداشته است و 
به اشتباه دستگیر شده است. با وجود این بررسی 
فیلم دوربین های مداربســته او را در محل حادثه 
نشان می داد و از این گذشته چند شاهد نیز او را در 
آنجا دیده بودند. در ادامه متهم پذیرفت که هنگام 
وقوع جنایت در رستوران حضور داشته اما گفت که 
با هیچ کس درگیر نشده و ضربه ای به مقتول نزده 
است. موضوعی که با بررســی فیلم های دوربین 
مداربسته رستوران کذب بودن آن خیلی زود تأیید 
شد. متهم به قتل در ادامه اعترافاتش پذیرفت که 
با کارگران رستوران درگیر شده اما اصال چاقویی 
نداشته که بخواهد به کسی آسیب برساند. این در 
حالی بود که چاقوی متهم به خوبی در تصاویر ضبط 
شده در حادثه مشخص بود. همچنین او بعد از ضربه 
زدن به همکارانش با چاقو اقدام به خودزنی کرده بود 
و همه شواهد و مدارک علیه او بود و نشان می داد 
که مرتکب جنایت شده است. در چنین شرایطی 
بازپرس پرونده با صدور قرار قانونی او را در اختیار 
مأموران اداره دهم پلیس آگاهی قرار داد. تحقیقات 

در این پرونده همچنان ادامه دارد.

جنایت در درگیری شبانه کارگران رستوران

اشتباه مرگبار مرد مسلح 
در عروسی

رســم غلط تیراندازی در مراسم عروسی باز 
هم قربانی گرفت و این بار در جریان حادثه ای 
عجیب و باورنکردنی در یکی از روستاهای 
خوزســتان، 2نفر جان باختند و 2نفر دیگر 

مجروح شدند.
به گزارش همشهری، چند روز پیش در یکی 
از روستاهای حمیدیه خوزســتان مراسم 
عروسی به پا شد و هر چند مسئوالن محلی و 
پلیس بارها هشدار داده بودند که درصورت 
استفاده از سالح در مراســم عروسی با این 
افراد برخورد خواهد شد اما متأسفانه یکی 
از میهمانان درحالی که ســالح کالشنیکف 
به دست داشــت آن را برای شلیک هوایی 
آماده می کرد. اسلحه آماده شلیک اما ناگهان 
از دست این مرد به زمین افتاد و همین باعث 
شلیک گلوله های داخل آن شد. این گلوله ها 
به بدن ۴نفر از افرادی که در همان نزدیکی 
بودند اصابــت کرد و حادثــه ای هولناک را 

رقم زد.
عدنان الوان پور، فرمانــدار حمیدیه با بیان 
این خبر گفت: هر چند مجروحان حادثه به 
بیمارستان منتقل شدند اما متأسفانه 2 نفر 
از آنها جان باختنــد و 2مجروح دیگر تحت 

درمان قرار گرفتند.
وی با اشاره به اینکه این حادثه کاماًل اتفاقی 
و غیرعمدی بود، ادامه داد: پس از این اتفاق 
متهم دستگیر  به نیروی انتظامی تحویل داده 
و بازداشت شد و هم اکنون حال مصدومان 

خوب و آرامش در روستا برقرار است.
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روزنامه لیبراسیون ]فرانسه[

دستگرمی قبل از فصل سرما
لیبراسیون تصویر معترضان فرانسوی در خیابان های پاریس را 
در صفحه اول خود منتشر کرده و نوشته این اعتراض ها، مقدمه 
اعتراض های بیشتر همزمان با نزدیک ترشدن فصل زمستان 
است. به نوشــته این روزنامه، مردم دولت فرانسه را مسئول 
گرانی ها می دانند. اعتراض های اخیر جدی ترین اعتراض های 
خیابانی علیه دولت امانوئل مکرون است. لیبراسیون براساس 
یک نظرسنجی که انجام داده، نوشــته که 79درصد از مردم 
معتقدند امسال در فصل زمستان، یک جنبش بزرگ اجتماعی 

علیه دولت به راه خواهد افتاد.

با گذشت بیش از 8ماه از آغاز جنگ 
در اوکراین، اکنون آتش این جنگ 
را در خشــم شــهروندان معترض 
شهرهای مرکز و غرب اروپا می توان دید. معترضان 
اروپایی طی یک هفته گذشته حداقل در 6کشور به 
خیابان ها آمده و دست به اعتصاب زده اند تا بگویند 
که صبرشان در برابر تورم و گرانی به سر آمده است.

قیمت باالی انرژی و افزایش هزینه های زندگی در پی 
جنگ اوکراین مهم ترین دالیلی است که به اعتصابات 
و اعتراضات در مناطق مختلف اروپا منجر شده است. 
نیویورک تایمز در گزارشی درباره اعتراضات صورت 
گرفته طی چند هفته اخیر در اروپا می نویسد که این 
اعتراضات نشــان دهنده نگرانی از زمستان سختی 
است که ممکن است با ادامه شرایط فعلی و کمبود و 

گرانی انرژی، دامنگیر اروپایی ها شود.

فرانسه: بزرگ ترین و گســترده ترین واکنش های 
اعتراضی و اعتصابات طی روزهای اخیر در فرانسه 
رخ داده است. فرانســه هم اکنون با تورم 6درصدی 
روبه روست و گرانی کم سابقه ای را سپری می کند. 
نرخ تورم در این کشور اغلب حدود یک درصد بوده 
اســت. بحران کرونا طی 2ســال، تورم را از یک به 
3درصد رسانده، اما جنگ اوکراین طی 8ماه، تورم 
3درصدی را به نرخ بی سابقه 6.2درصد رسانده  است.

فرانس 24دربــاره اعتصابات گســترده در پاریس 
گزارش می دهد که روز سه شــنبه هزاران مســافر 
به دلیل اعتصاب در سیســتم حمل ونقل این کشور 
نتوانستند به موقع به مقصد برسند. این اعتصابات که 
به صورت سراسری دنبال می شود، موجب تعطیلی 
قطارها، مدارس و بخش های مختلف خدماتی در این 
کشور شده است. اعتصاب سراسری در فرانسه پس 
از آن آغاز شــد که کارگران پاالیشگاه های فرانسه 
در اعتراض به وضعیت معیشــتی خود دست از کار 
کشیدند و خواستار افزایش 10درصدی دستمزدها 
همزمان با افزایش قیمت انرژی شدند. همزمان با این 
اعتصاب ها، بسیاری از پمپ بنزین ها از کار افتادند. 
پس از کارگران پاالیشگاه ها، کارکنان راه آهن فرانسه 
نیز اعالم کردند که از روز سه شنبه به جمع کارگران 

معترض خواهند پیوست.
اعتصاب های گســترده اخیر به یکی از سخت ترین 
چالش های امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه از 
زمان انتخاب مجددش در ماه مه  تبدیل شده است. 
رویترز در این ارتباط می نویســد: »نظرســنجی ها 
حاکی از آن اســت که 3۹درصد از فرانســوی ها از 
اعتصاب سراســری حمایت می کنند و 4۹درصد با 
آن مخالفند. اما همین حجــم از اعتصاب، موجب 
اختالل در بخش های مختلف خدماتی شده است.« 
همچنین طبق آمارهای وزارت آموزش فرانســه، 
اعتصــاب 10درصــد از معلمان موجــب تعطیلی 

کالس های درس شده است.
یورونیــوز روز سه شــنبه را به نقــل از معترضان، 
»سه شنبه ســیاه« خواند و گزارش داد در این روز 

بســیاری از دانش آموزان دبیرســتانی به کارگران 
اعتصابی پیوستند. به گزارش یورونیوز، دانش آموزان 
اغلب دبیرســتان های پاریس و برخی از شهرهای 
بــزرگ در حمایت از ادامــه اعتصاب های کارگری 
در این کشــور، ورودی های مدارس خود را مسدود 
کردند و اجازه ندادند دانش آمــوزان و معلمان وارد 
شوند. وزارت آموزش و پرورش فرانسه در این ارتباط 
می گوید دست کم در 30دبیرستان، اغلب در پاریس، 
میان نیروهای پلیس و دانش آموزان درگیری هایی 
رخ داده اســت. نیروهای پلیس روز سه شنبه برای 
پراکنده کردن معترضان از گاز اشــک آور استفاده 
کردنــد. در حمایت از اتحادیه هــای دانش آموزی، 
اتحادیه های معلمان نیز خواستار اعتصاب و ادامه آن 

در روزهای آینده شده اند.
پلیس اعالم کــرده که روز سه شــنبه، 13هزار نفر 
در خیابان هــای پاریــس تظاهــرات کرده انــد، 
 11نفر دستگیر و ۹افســر در درگیری با معترضان

 زخمی شده اند.
اعتصاب های اعتراضی فرانسه دامن کارگران صنعت 
هسته ای این کشور را نیز گرفته و اپراتور شبکه برق 
این کشور هشدار داد که گسترش این اعتصاب ها در 
نیروگاه های هســته ای، عواقب جدی بر تامین برق 
در زمستان امسال خواهد داشت. شرکت نیروگاهی 
EDF هم که کار تعمیر و نگهداری تاسیسات تامین 
برق اروپا را انجام می دهد، از اختالل در کار خود در 

نتیجه اعتصابات خبر داده است.

انگلیس:پس از فرانســه، اتحادیه هــای کارگری 
در انگلیس نیز برنامه خــود را برای آغاز اعتصاب ها 
در 5روز آخر ماه جاری میــالدی اعالم کردند. قرار 
اســت حدود یک هزار راننده حمل کاال از 31اکتبر 
تا 4نوامبر دســت به اعتصاب بزنند. رویترز گزارش 
داده که رانندگان بخش حمل ونقل پیشنهاد افزایش 
5درصدی دستمزدها را رد کرده و خواستار افزایش 

بیشتر حقوق شده اند.
البته اعتصابات رانندگان انگلیسی، نخستین و تنها 
اعتصاب این کشور نیســت. پیش از آن نیز اتحادیه 
کارگران ارتباطات به نمایندگی از کارکنان پســت 
در لندن خواســتار برگزاری اعتصاب 1۹روزه علیه 
شرکت پســت انگلیس موســوم به رویال میل در 
اواخر اکتبر شده بود. اتحادیه کارگران ارتباطات که  
115هزار کارمند پست را نمایندگی می کند، دلیل 
برگزاری این اعتصاب را تغییرات در رویال میل عنوان 
کرده بود که ممکن است وضعیت کاری و معیشتی 

بسیاری از کارکنان را با خطر روبه رو کند.
2هفته پیش نیز، پرستاران انگلیس برای برگزاری 
اعتصاب بزرگ و بی سابقه خود نشست هایی را دنبال 
کردند و افزایش 5درصدی حقوق خود را خواستار 
شــدند. همچنین بخش راه آهن انگلیس در کمتر 
از یک ماه گذشــته، بزرگ ترین اعتصاب ریلی خود 
در دهه های اخیر را تجربه کرده که در آن ده ها هزار 
کارگر در 3اتحادیه کارگری به دلیل اختالفات بر سر 

حقوق و امنیت شغلی، کار خود را به مدت 24ساعت 
تعطیل کردند.

در عیــن حال اعتــراض و اعتصاب علیــه افزایش 
هزینه های زندگی در انگلیس به یک ماه گذشــته 
محدود نیســت و در مــاه آگوســت، یعنی حدود 
2ماه پیش نیــز گاردین از آغــاز جنبش اعتراضی 
اتحادیه های کارگری، گروه های اجتماعی، نهادهای 
حامی مســتأجرین در قالب کمپین »کافی است« 
خبر داده بود که در آن شهروندان انگلیسی خواستار 
توقف گرانی و مهار هزینه های زندگی روزمره شده 

بودند.
به گزارش رویتــرز، افزایش قیمت مــواد غذایی، 
تورم انگلیس را به بیش از 10درصد و باالترین حد 
خود در 40سال گذشته رسانده است. نخست وزیر 
انگلیس همزمان نگران افزایش شورش و اعتراضات 
گسترده تر خیابانی در این کشور است که این روزها 

از نظر اقتصادی حال و روز خوشی ندارد.

آلمان:خبرسازترین بخش های اعتصابی در آلمان 
مربوط به اعتصاب خلبانان این کشور است. اتحادیه 
خلبانان آلمان در این ارتباط اعالم کرد که خلبانان 
شــرکت یورووینگز لوفــت هانزا اعتصــاب 3روزه 
خود را به دلیل ســاعات نامناسب کاری از 17اکتبر 
آغاز کردند. این اعتصاب بــه اختالل در جابه جایی 
ده ها هزار مســافر خطوط هوایی آلمان منجر شد. 
ســخنگوی اتحادیه خلبانان گفت: بــا وجود آغاز 
اعتصاب، هیچ پیشنهادی تا کنون در واکنش به این 

اعتصاب ها دریافت نکرده ایم.
خلبانان معترض در یورووینگز لوفت هانزا خواستار 
بهبود شرایط کاری خود هســتند و رویترز گزارش 
داده اســت که اعتصاب یــک روزه خلبانان حدود 
30هزار مســافر را تحت تأثیر قرار داد و 250پرواز 
را لغو کرد. 3روز پیش نیز، صدها نفر از شــهروندان 
آلمانی کــه تحت تأثیر بحران هزینــه زندگی قرار 
گرفته اند، در مقابل ساختمان صدراعظم فدرال در 
برلین تجمع کردند تا به بدتر شدن وضعیت زندگی 
خود اعتراض کنند. براساس گزارش یورونیوز، برخی 
از معترضین با نشــان دادن پالکاردهایی خواستار 
کمک فوری به دلیل فقر شدند و روی دیگر پالکاردها 
نوشته شــده بود: »ما به غذای سالم نیاز داریم، فقر 

را از بین ببرید!«
براســاس گزارش یورونیوز، در ماه آگوســت، تورم 
آلمان به باالترین حد خود طی 50ســال گذشته و 
به 8.۹درصد رسید. یک ماه قبل این رقم 8.7درصد 
اعالم شــده بود. تورم فعلی در آلمان طی 70سال 
اخیر بی سابقه عنوان شده است. گزارش ساالنه ای 
 R+V Versicherung که توسط شرکت بیمه ای
آلمان انجام شــده، نشــان می دهد افزایش هزینه 
زندگی و به دنبال آن کمبود مســکن ارزان و بدتر 
شدن اقتصاد دغدغه اصلی مردم در این کشور است.

مجارستان:اعتصاب ها و اعتراض ها در مجارستان 

به طور عمده متوجه بخش آموزش این کشور است. 
روز جمعه گذشته هزاران دانش آموز به همراه پدر 
و مادر خود در حمایت از معلمــان اعتصاب کننده 
دســت به تظاهرات زدند. تظاهــرات اخیر دومین 
تظاهرات بزرگ در 2هفته گذشته برای حمایت از 
معلمان مجارســتانی بود. معلمان اعتصاب کننده 
در مجارســتان کمپین »می خواهم تدریس کنم« 
را راه اندازی کردند و با درخواســت نافرمانی مدنی، 

خواستار افزایش دستمزدهای شان هستند.
تا کنون تعهــد دولت ویکتور اوربان بــرای افزایش 
حقــوق معلمان بــه 80درصــد متوســط درآمد 
فارغ التحصیالن دانشگاهی تا سال 2025نتوانسته 
معلمان و آمــوزگاران را راضی کنــد. نیکولت توث 
ســیپر که از معلمان معترض اســت، در تظاهرات 
مرکز بوداپست به رویترز گفت: افزایش فعلی حقوق 
مشــکل را حل نمی کند؛ زیرا افزایش 20درصدی 
حقوق با تورم همخوانی ندارد. دانش آموزان، معلمان 
و پدر و مادر دانش آموزان خواهان اســتانداردهای 
زندگی باالتر برای معلمان هستند و هفته گذشته نیز 
بزرگ ترین تظاهرات ضد دولتی را برگزار کرده بودند.

جمهوری چک:شــهروندان در جمهوری چک از 
حدود 2ماه پیش چنــد دور اعتراضات علیه گرانی 
برگزار کرده اند. نخستین اعتراض بزرگ شهروندان 
چک در 28سپتامبر شکل گرفت و در آن ده ها هزار 
نفر در پراگ تجمع کردند تا علیــه افزایش قیمت 
انرژی و سیاســت دولت این کشــور برای عضویت 
در ناتــو و اتحادیه اروپا اعتراض کنند. شــهروندان 
معترض، عضویت در ناتو و جنگ در اوکراین را علت 
گرانی و مشکالت این کشــور اروپایی عنوان کرده 
و خواســتار بی طرفی چک در میانــه بحران جنگ 
اوکراین شدند. همزمان با جنگ در اوکراین، دولت 
راست میانه پتر فیاال مجموعه ای از اقدامات ازجمله 
کمک مالی به شرکت ها و تعیین سقف قیمت برق 
برای خانوارها را دنبال کرده، اما به نظر می رسد این 
اقدامات نیز نتوانســت معترضان چک را راضی نگه 
دارد و آنها همچنان از افزایش تورم در کشورشــان 

گالیه مند هستند.

بلژیک:در بروکســل، پایتخت بلژیک نیز از حدود 
4ماه پیش اعتراضات علیه گرانی دنبال شده است. 
در 20ژوئــن، حدود 70هــزار کارگــر بلژیکی در 
بروکســل راهپیمایی کردند و خواستار اقدام دولت 
برای مقابله با افزایش شدید هزینه های زندگی شدند. 
کمتر از یک ماه پیش نیز، افزایش قیمت مواد غذایی، 
قبوض حیرت انگیز حامل های انرژی، ده ها هزار نفر 
را به خیابان های بروکسل آورد. معترضان به یورونیوز 
گفتند که از سیاستمداران ملی و اروپایی می خواهند 
که اقدامات فوری برای کمک به آنها برای مقابله با 
بحران اقتصادی انجام دهنــد. اعتراضات در بل ژیک 
نیز مانند دیگر کشورهای اروپایی در نتیجه مستقیم 

تورم همزمان با جنگ اوکراین صورت گرفته است.

گرانی، اروپا را به کف خیابان کشاند
با ادامه جنگ در اوکراین، گرانی و نرخ تصاعدی تورم، شهروندان کشورهای مختلف اروپا را به خیابان ها کشانده است

سازمان ملل:  تغییرات اقلیمی زندگی یک میلیارد کودک را 
تهدید می کند 

زندگی حدود یک میلیارد کــودک به دلیل 
آســیب های ناشــی از تغییرات آب و هوایی 
به طور جدی در خطر اســت. شاخص حقوق 
کودکان براساس ارقام ارائه شــده توسط آژانس های سازمان 
ملل متحد نشــان می دهد کــه بیش از یک ســوم کودکان 
جهان یعنی حــدود 820میلیون نفر، هم اکنــون در معرض 
موج های شــدید گرمایی قرار دارند. به گــزارش فرانس24به 
نقل از ســازمان غیردولتی حقوق کودکان، در شــرایطی که 
بیماری های خطرناکی چون ماالریا و تب دنگی زندگی حدود 
 600میلیون کودک در سراســر جهانـ  یعنی یک کودک از 
هر 4 کودکـ  را تحت تأثیر قرار داده اســت، کمبود آب نیز بر 

زندگی۹20میلیون کودک به طور جدی سایه انداخته است.

»شاخص حقوق کودکان« نخستین و تنها رتبه بندی است که 
نحوه رعایت ساالنه حقوق کودکان را اندازه گیری می کند. این 
رتبه بندی ایسلند، سوئد و فنالند را به عنوان بهترین ها برای 
حقوق کودکان و کشورهای سیرالئون، افغانستان و چاد را از 
بین 185 کشور به عنوان بدترین کشورها برای زندگی کودکان 

رتبه بندی کرده است.
مارک دوالرت، رئیس بنیاد حقوق کودکان، با اشاره به اینکه 
گزارش سال جاری زنگ خطر جدی برای کودکان فعلی و نسل 
آینده است، می گوید: »ســرعت تغییرات آب وهوایی امروز و 
آینده زندگی کودکان و حقوق آنــان را تهدید می کند. هیچ 
پیشرفت محسوسی در باال رفتن استانداردهای زندگی کودکان 
در یک دهه گذشته دیده نمی شود و در این میان همه گیری 

ویروس کووید-1۹به دلیل ایجــاد اختالالت و تعطیلی مراکز 
بهداشتی در برخی از نقاط دنیا باعث شد تا کودکان دسترسی 
به غذا یا دارو نداشته باشــند. این بیماری در نهایت منجر به 

مرگ حدود 286هزار کودک زیر 5 سال شد.«
بنا بر شاخص حقوق کودکان که با همکاری دانشگاه اراسموس 
روتردام هلند تهیه شده، برای نخستین بار در دو دهه گذشته، 
تعداد کودکان کار به 160میلیون نفر افزایش یافته است که 
نشان دهنده افزایش 8.4میلیونی در 4 سال گذشته است. این 
بنیاد در عین حال به آنگوال و بنگالدش اشــاره و اعالم کرده 
است که این دو کشور در زمینه حقوق کودکان پیشرفت قابل 
توجهی داشته اند. هر دو کشور تقریبا مرگ ومیر کودکان زیر 

5سال خود را به نصف کاهش داده اند.

گزارش 2

گزارش 1

پول اعراب در جیب نظامیان 
بازنشسته آمریکایی 

واشنگتن پست فاش کرده، حداقل 15ژنرال ارشد 
بازنشسته آمریکایی مستقیما با وزارت دفاع عربستان 

همکاری می کرده اند
 

صدها افسر بازنشسته آمریکایی در ازای حقوق های نجومی به 
استخدام کشورهای خارجی به ویژه عربستان سعودی و امارات 
متحده عربی درآمده اند. روزنامه واشنگتن پســت دیروز فاش 
کرد که صدها نظامی آمریکایی بازنشســته در کنار نظارت بر 
پروژه های داخلی در آمریکا به عنوان پیمانکار یا مشاور، مجوز کار 
در امارات متحده عربی یا عربستان سعودی را از کنگره دریافت 
کرده اند. در فهرست این افراد، نام نظامیان ارشدی چون وزیر 
سابق دفاع، فرمانده ســابق ارتش آمریکا در افغانستان، مشاور 
سابق امنیت ملی کاخ سفید و رئیس سابق آژانس امنیت ملی 

آمریکا هم دیده می شود.
در میان این افراد، مورد جیمز متیس، وزیر دفاع دولت دونالد 
ترامپ، جالب تر اســت. او که جزو ژنرال های بازنشسته ارتش 
آمریکا به شمار می رود، در سال 2015 به عنوان مشاور نظامی به 
استخدام ارتش امارات درآمده بود. متیس 2سال بعد، بار دیگر 
به دولت آمریکا بازگشت و به عنوان وزیر دفاع در دولت ترامپ 
منصوب شــد. رابرت تایرر، رئیس گروه کوهن، شرکت مشاوره 
نظامی مستقر در واشــنگتن که جیمز متیس به عنوان مشاور 
ارشد در آن کار می کرده، در گفت  وگو با واشنگتن پست تأیید 
کرده که متیس به اماراتی ها در امور نظامی و اطالعاتی مشاوره 
می داده است. گفته شده واشنگتن پست 2 سال را صرف پیگیری 
راهکارهای قانونی کرده تا توانســته از دولت آمریکا اطالعات 

مربوط به این گزارش را دریافت کند.
این گزارش فاش کرده که حداقل 15ژنرال ارشــد و دریاساالر 
آمریکایی به طور مســتقیم با وزارت دفاع عربستان سعودی به 
ریاست محمد بن سلمان ولیعهد سعودی، همکاری می کرده اند؛ 
کسی که جنگ ائتالف سعودی در یمن را آغاز کرد. یکی از این 
مقام های ارشد نظامی، ژنرال »جیمز ال جونز« تفنگدار دریایی 
بازنشسته است که در دولت باراک اوباما به عنوان مشاور امنیت 
ملی حضور داشــت. جونز همکاری خود با عربستان را از سال 
2017 آغاز کرده بود. واشنگتن پســت نوشــته که جونز برای 
پیشبرد پروژه های خود در عربســتان از حداقل 12مقام ارشد 
پنتاگون ازجمله »ویلیام کوهن« وزیر دفاع ســابق آمریکا در 

دولت بیل کلینتون کمک گرفته است.

 این روزنامه فاش کرده که حتی پس از قتل جمال خاشقچی، 
روزنامه نگار عربستانی که در واشنگتن پست قلم می زد، برخی 
از مقام های نظامی آمریکایی به همــکاری خود با ریاض ادامه 

داده اند.

 حقوق های نجومی عربستان و امارات 
بسیاری از کشورها برای البی  گری در واشنگتن مبالغ هنگفتی 
را خرج می کنند اما تحقیقات واشنگتن پست نشان می دهد که 
استخدام نظامیان سابق آمریکایی از ســوی کشورهای عربی 
حاشــیه خلیج فارس به ویژه عربســتان و امارات، در یک دهه 

گذشته افزایش چشمگیری داشته است.
در این گزارش آمده: »گرچه فرم های مربوط به دریافت پول از 
سوی نظامیان به شدت سانسور و ویرایش شده بودند اما همین 
اسناد مخدوش نیز نشان می دهد که حقوق دریافتی نظامیان 
آمریکایــی از دولت های خارجی  5 یا 6 و حتــی 7برابر حقوق 
معمول آنان در آمریکا بوده اســت. به عنوان مثال، 4 افسر رده 
پایینـ  که نامشان فاش نشدهـ  برای ارائه مشاوره به وزارت دفاع 
عربستان از 200تا 300هزار دالر دریافت می کرده اند. براساس 
قوانین آمریکا، نظامیان این کشــور از دریافت هرگونه پول یا 
هدایای خارجی که بتواند سوگند وفاداری آنان به این کشور را 
به خطر بیندازد منع شده اند. با این حال کنگره در سال 1۹77 به 
پنتاگون و وزارت خارجه اجازه داد تا در مواردی معافیت هایی از 
این قانون صادر کنند. حال مشخص شده که تقریبا ۹5درصد از 
افسران بازنشسته آمریکایی که درخواست کار برای دولت های 
خارجی را داشــته اند، مجوز دریافت کرده اند. همچنین شمار 
زیادی از نیروهای نظامی بازنشسته اکنون بدون مجوز در حال 
همکاری با کشورهای خارجی هستند. واشنگتن پست نوشته که 
تقریبا هیچ مجازات کیفری برای نقض قانون اولیه وجود ندارد و 
این قانون تقریبا اصال اجرا نمی شود. این در حالی است که برخی 
از مقام های آمریکایی حین خدمت، بر ســر پروژه های آینده با 
طرف های خارجی مذاکره داشته اند. استرالیا، اندونزی، ترکیه، 
جمهوری آذربایجان و روسیه نیز از جمله دولت هایی هستند که 
نظامیان آمریکایی را استخدام کرده اند.  گفته شده، استرالیا به 
نظامیان سابق آمریکایی بیش از 10میلیون دالر پیشنهاد کرده 
تا از آنها مشورت بگیرد. به عنوان نمونه، در جمهوری آذربایجان 
به یک ژنرال بازنشسته نیروی هوایی آمریکا روزانه 5هزار دالر 

پیشنهاد شده تا به عنوان مشاور فعالیت کند.

تهدید نفوذ خارجی ها
افشــاگری های واشنگتن پســت، نگرانی ها در واشنگتن درباره 
گسترش نفوذ کشــورهای خارجی به ویژه دولت های مستبدی 
چون عربستان بر نهادهای آمریکایی را به شــدت افزایش داده 
اســت. پیش تر در پی افشــای خبر البی های غیرقانونی ژنرال 
بازنشسته جان آلن به نفع قطر، وی از ریاست اندیشکده بروکینگز 
اســتعفا کرد. تام باراک میلیارد آمریکایی و متحد دونالد ترامپ 
نیز هم اکنون به اتهام البی های غیرقانونی دولت ترامپ با دولت 
امارات در حال محاکمه است. گزارش افشاگرانه واشنگتن پست 
درباره همکاری ده ها نظامی بازنشسته آمریکایی با عربستان در 
شرایطی منتشر شده که تنش ها در روابط واشنگتنـ  ریاض به اوج 
خود رسیده است. در تازه ترین تحول، عربستان ضمن تأیید خبر 
بازداشت یک شهروند آمریکایی به دلیل انتقاد از حکومت سعودی 
در فضای مجازی، اعالم کرده کــه دولتمردان آمریکایی را برای 
شرکت در نشست موسوم به »داووس صحرا« دعوت نخواهد کرد.

رجب طیب اردوغان
رئیس جمهور ترکیه

اروپا بایــد به فکــر تامیــن گاز خــود در 
فصــل زمســتان پیــش رو باشــد. مــا 
مشکلی برای تامین گاز خود نداریم، 
امــا غــرب ایــن روزهــا درگیــر حــل ایــن 
مشــکل اســت. همانطــور کــه پوتیــن 
اعــام کــرد، اروپــا می توانــد گاز خــود 
را از ترکیــه بگیرد. مــا اینجــا در ترکیه، 
یک هاب انــرژی ایجاد خواهیــم کرد و 
می توانیم گاز روسیه را در اختیار اروپا 

قرار دهیم. )تی آر تی( 

لیز تراس
نخست وزیر انگلیس

مــن اهــل مبــارزه ام، نــه شکســت؛ 
بنابراین استعفا نمی دهم. هر کاری 
کرده ام، در راستای منافع ملی بوده 
است. درست است اشتباهاتی ]در 
طرح اقتصادی دولت[ رخ داده، اما 
من بدون تعارف عذرخواهی کرده ام 
و اشتباهات را پذیرفته ام. به اعتقاد 
من در چنین شرایطی، کار درست، 
تغییــر مســیر اســت، و ایــن همــان 
کاری اســت که مــن انجــام داده ام. 

)رویترز(

بازداشت 5300فلسطینی از 
ابتدای 2022

از ابتدای ســال جاری میالدی تاکنــون یعنی طی 
10ماه، 5300فلسطینی در سرزمین های اشغالی 
بازداشــت شــده اند. از مجموع بازداشت شدگان 
فلسطینی 111نفر زن و 620نفر هم کودک بوده اند. 
به گزارش العربی جدید به نقل از باشــگاه اســرای 
فلسطین، بیشتر بازداشــت ها مربوط به ماه آوریل 
بوده که 1228نفر بازداشــت شــده اند. همچنین 
بیشترین بازداشــتی ها در بیت المقدس بوده و در 
اغلب موارد هیچ اتهام مشخصی علیه فلسطینی های 
بازداشتی مطرح نشده است. احکام بازداشت موقت 
می تواند 3 تا 5ماه طول بکشــد و اغلب قابل تمدید 
است. گفته شــده تنها در ماه آگوست، 272حکم 
بازداشت موقت برای فلسطینی ها صادر شده که تا 
پایان ســپتامبر به 800مورد رسیده است. سازمان 
عفو بین الملل اعالم کرده که استفاده سیستماتیک 
رژیم صهیونیستی از بازداشت موقت در سرزمین های 
اشغالی در واقع اقدامی امنیتی و گزینشی است که 

هدفش آزار و اذیت عامدانه فلسطینیان است.

نقل قول جهان نما
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گرینویچ

میمون زمین دار
 

هند،  واقعا سرزمين عجایب اســت و بخشی از این 
عجایب، توجه ویژه مردم به حيوانات است. ميمون ها 
در جاهایــی از هند را می توان خوش شــانس ترین 
حيوانات دنيا دانست. در یک روستای کوچک به نام 
اوپال در ایالت ماهاراشــترا، این حيوانات چنان ارج و 
قربی دارند که مردم، زمين به نام آنها می کنند. در یک 
مورد، یک ميمون چنان مورد احترام مردم روستاست 
که 32جریب زمين به نامش شده است. غذا دادن به 
ميمون ها و تحمل کردن آنها در محيط های شهری و 
روستایی در هند پدیده ای عمومی است. با این حال 
این ميزان توجه، خود هندی ها را هم شــوکه کرده 
است. زمين زراعی در هند مســئله ای حياتی است 
و گاهی انســان ها در درگيری بر ســر این زمين ها، 
همدیگر را می کشند. همين مسئله اهدای زمين به 

ميمون ها آنها را غافلگير کرده است. 

 نجات زمین
 با علف های دریایی

جذب پشه با بو
 

درباره خيلی ها به شوخی گفته می شود که به اصطالح آهن ربای 
پشه ها هســتند و هر جا می روند،  این حشرات سمج هم با آنها 
می روند. این مسئله اما فراتر از شوخی است و حاال دانشمندان 
کشــف کرده اند که بعضــی از افراد، واقعا طوری هســتند که 
پشه ها به آنها جذب می شــوند. دليل این کار، نوع بویی است 
که بدن این افــراد دارد. این افراد، مواد شــيميایی خاصی در 
پوستشان توليد می کنند که پشــه ها به بوی آن عالقه خاصی 
دارند. خبر بد برای این افراد این اســت که پشــه ها، چنان به 
این بو عالقــه دارند که تا جایــی که می تواننــد، وفادارانه در 
 کنار صاحب آن بو می مانند. دانشــمندان در پژوهش خود در 
این باره، نایلون هایی را به بازوی 64نفر بستند و بعد این نایلون ها 
را در معرض پشه ها قرار دادند. آنها مشــاهده کردند که روی 
بعضی از این نایلون ها،  پشه های بيشتری نشستند و از نمونه ها 
جدا نمی شدند. دانشمندان این کار را نمونه های کم مخاطب تر 
تکرار کردند و درنهایت مشخص شد که کدام نمونه، پشه های 
بيشــتری را جذب کرده اســت. تفاوت بين این نمونه نهایی و 
نمونه های ضعيف اوليه بسيار زیاد بود و دانشمندان دریافتند که 
توجه پشه ها به نمونه نهایی، 100برابر بيشتر از نمونه اوليه بوده 
است. دانشمندان می گویند یک اسيد به خصوص روی پوست 

موردعالقه ترین بوی پشه ها را توليد می کند.

مار در هواپیما

آخرین جایی که آدم می خواهد با یک موجود ترسناک مواجه 
شود، هواپيماســت. و حتی در این شرایط، آدم باید اميدوار 
باشد، آن موجود ترسناک،  مار نباشــد. این اوج بدشانسی 
مســافران پرواز فلوریدا به نيوجرســی یونایتد ایرالنز بود 
که به خاطر این همســفر ناخوانده، تا حد مرگ ترســيدند. 
وقتی که هواپيما به زمين نشســت، بخش بيزینس کالس 
به خاطر جوالن مار غوغایی به پا شد و بالفاصله بعد از توقف 
هواپيما،  مقامات محيط زیست وارد هواپيما شدند و این مار 
را زنده گيری کردند. آنها گفته اند که این مار، بی آزار بوده و 
سمی نبوده اما به هر حال مسافران حسابی ترسيده بودند. 
خدمه در انتهای پرواز متوجه حضور این جانور شــده و به 
مقامات خبر داده بودند. یک مســافر به رویترز گفته است 
که مسافران، از ترس روی صندلی هایشان رفته بودند. این 
حيوان بعد از زنده گيری، در طبيعت رهاسازی شده است. 
شرکت هواپيمایی و مقامات محيط زیست گفته اند که هيچ 

ایده ای ندارند که مار چطور وارد هواپيما شده است.

 باشگاه
نویسندگان

پنجشنبه

  قلندر تبریز

اعمال حيــرت آور ســتارخان روی ایــران را در اوایل قرن 
چهاردهم هجــری در تمــام خارجــه ســفيد گردانيد و 
می تــوان او را بارزترین نمونه شــجاعت و دالوری و مردی 
 و مردانگی و وطن پرســتی نژاد ایرانی محســوب داشــت

علی اکبر دهخدا
4ماه از فتح تهران گذشته بود که مجلس دوم شورای ملی، 
در هفتــم ذی القعده 1327)29آبان 1288( از ســتارخان 
قراچه داغی و همرزمش باقرخان قدردانی کرد که »مجلس 
شــورای ملی جانبازی ها و فداکاری های جنابان ستارخان 
سردار ملی و باقرخان ســاالر ملی و دیگر غيرتمندان تبریز 
را نخســتين علت آزادی و خالصی ملت ایران از قيد اسارت 
و رقيت ارباب ظلم و عدوان می داند و از مصایب و شــدائدی 
که آن فرزندان غيور وطن و سير اهالی غيرتمند آذربایجان 
برای سعادت ابدی و نيکنامی ایران تحمل کرده اند، تشکرات 
صميمی عمومی ملــت ایران را تقدیم می نمایــد.« و البته 
درباره شان سيدحســن تقی زاده و سيدنصراهلل نقوی سخن 
گفتند تا رشــادت های این 2 فرزند رشــيد ایــران و دلير 
آذربایجان، جایــی در تاریخ پارلمان ایــران مثبوت بماند. 
دویی که با هم، در کنار هم، شــانه به شانه هم، دوشادوش 
هم برای آزادی و بل آبادی ایران از یوغ اســتثمار داخلی و 
استعمار خارجی جامه رزم پوشيدند، به جنگ رفتند، یارانی 
از دست دادند و حتی خود نيز صدمه روحی و جسمی دیدند 
اما ماندنــد و پایيدند، از تبریز تا تهــران، لحظه ای از پویش 
و کوشــش فروگذار نکردند و پایتخت را از اســتبداد صغير 

رهانيدند.
و ستارخان که حاال از زادروزش، 156سال می گذرد، در بادی 
صف بود، آغازگر مبارزه بود، طالیه دار نبرد بود. نوشــته اند 
که چون خون برادر بزرگش اسماعيل را، ایادی محمدعلی  
ميرزای وليعهد ریختند، کينه توزش شــده بود و به همين 
سبب به جرگه مخالفانش پيوســت. اما چه باک که او عياِر 
تبریز بود؛ از اغنيا می ســتاند و به فقيران و یتيمان می داد. 
حامی مظلومان بود، چــون جوانمرد بود. به پاکدســتی و 
راستی و درستی شهره افواه بود. ســواد نداشت و خواندن و 
نوشتن نمی دانســت اما فنون ســوارکاری را نيک بلد بود و 
به دقتی بی مانند تير می انداخت. ایران دوست و وطن پرست 
بود که اگــر نبود، وقتی روس ها با حمایت محمدعلی  شــاه 
تبریز را محاصره و بعد، اشــغال کردند، تهدیدش کردند که 
اگر بيرق سفيد بر دِر خانه ها برافراشته نشود، به مثابه اعالن 
جنگ است، حاضر به تمکين و تسليم نشد و وقتی خواستند 
امان نامه برایش بفرستند و امانش دهند، سينه اش را ستبر 
کرد و به کنسول روســيه تزاری در تبریز که پاختيانوف نام 
داشت - نقل به مضمون - گفت که »فکر نکنيد بر در خانه ام 
پرچم خواهم زد، بلکه می خواهم هفت ملت زیر بيرق ایران 

باشد.«
او اگرچه کامياب شــد و به مقصود و منظور رسيد؛ تهران را 
فتح کرد و اجنبی را البته عجالتاً دفع و رفع کرد و مســتبد 
جوان را ســاقط کرد امــا از مشــروطه خواهان همياری و 
همراهی ندید. عزلت گزین و گوشه نشــين شد. دل شکسته 
شد که به کناری نهادندش. در زمانه ای که جوالنگه خيلی ها 
شــده بود، بيماری جان و فســردگی روح مستولی اش شد 
و از ميدان به در شــد امــا در مکتوبی ممهور بــه نام او، در 
29جمــادی االول 1328)17خــرداد 1289( خطــاب به 
علی رضاخان عضدالملک، نایب الســلطنه احمدشاه نوشت 
تا آیندگان بدانند که او حتی در خانه نشــينی اجباری هم 
در اندیشه ميهن بود: »بعد از بمباردمان ]بمباران[ مجلس 
این خادم ملت اســتقالل وطن عزیز خود را در خطر دیده 
جان به کف نهاده با تمام قوای خود در تشييد مبانی حریت 
و اســترداد حقوق مغضوبه ملت به قدری که می توانســتم 
کوشيدم. آخراالمر بيدق ]بيرق[ استقالل ایران را که عبارت 
از مشــروطيت اســت بلند کرده و کعبه آمال مسلمين ز نو 
تأســيس یافت. بعد از این هم تا آخرین قطره خون خود در 
حفظ و حراست احترامات واجبه آن مقام مقدس بذل مجهود 
خواهم نمود و از هيچ گونه مجاهدت مضایقه و دریغ نخواهم 
کرد. اشخاص دیگر از روی غرض حق مداخله به امورات ندارد 
وکالی محترم تکليف قانونی و وظيفه امروزی خودشــان را 

بهتر می دانند.«

تــا همين چندســال پيــش در آســتانه 
همه تعطيــالت، آمار جوینــدگان کتاب 
بــاال می رفت؛ آنــان که اندوختــه ای را به 
کتابفروشــی ها می بردند تا تازه های نشــر 
را بخرند یا کســانی که از دوست و همکار 
و همکالس، تقاضای امانــت دادن کتاب را 
داشتند تا در تعطيالت پيش رو وقت شان به 

هدر و حوصله شان سر نرود.
البته که هنوز و همواره کتاب می تواند چنين 
اوقاتی را رقم بزند، اما انگار چندسالی است 
که دیگر از کتاب جویی و کتابخواهی، چنان 
که پيــش از این بود، خبری نيســت. انگار 
جماعتی که در هر فرصتی کتاب به دســت 
می گرفتنــد و آنچــه تا آن موقــع خوانده 
بودند را دنبال می کردند، وســيله دیگری 
برای پرکردن وقت های خالــی یافته اند و 
کامــال از جســت وجوی کتــاب بی نياز و 
فارغ شده اند؛ وســيله ای که قطعا ربطی به 

فرهنگ و هنر و ادبيات ندارد و اشــتغال به 
آن روال گذشته را بر نمی تابد؛ چه در گذشته 
تفریحات دیگری از جنس تئاتر، ســينما، 
موســيقی و... در ارتباط با کتــاب و دارای 
نزدیک ترین حس به مطالعه بودند. از این رو 
کســی با پرداختن به آنها نه تنها از مطالعه 
بازنمی ماند، بلکه بيشــتر به این کار راغب 
می شد. چه بسيار کتابخوان هایی که مسير 
ورودشان به جهان کتاب از کنسرت و سينما 
و ســالن های مطالعه می گذشــت. در این 
ميان نمایشگاه ها، جشنواره ها و برنامه های 
متعــدد فرهنگی و اجتماعی نيــز بی تأثير 
نبودند و بــا برپایی هریک از آنها می شــد 
تأثيرشــان را بر افزایش ميل به مطالعه در 
جامعه بررسی کرد. اما بر این تفریحات نيز 
همان می رود که بر سر کتاب. آنها نيز خواب 
مخاطب و روزگار خوش رونــق  می بينند. 
اینکه چــرا دیگر چنان نيســت؟ و با وجود 
تأکيد فراوان بر لــزوم و فایده و تأثير مثبت 
مطالعه، اوضاع کتاب چنين است؟  می تواند 
دالیل متعددی داشته باشد. اما حتی اگر از 

همين منظر یعنی قابليت تفریحی کتاب و 
مطالعه هم ســراغ این موضوع برویم، باید 
گفت چنانچه اشاره شــد و با وجود اینکه 
کتاب از شناخته شــده ترین و بهترین ابزار 
برای بهينه سازی اوقات است، حتی کسانی 
که بيکاری های کشــدار و ممتد و متعدد 
دارند نيز از چنين تفریحی بی بهره مانده اند. 

ظاهرا تــالش چندانی هم بــرای تغيير و 
بهبود وضع نمی کنند. به هر روی، چه بسيار 
مناســبت هایی که فرصت تعطيل شان از 
دســت می رود بی آنکه از لــذت خواندن و 
دانســتن سرشار شــویم و چه کتاب ها که 
مراحل چاپ و نشر را می گذرانند، بی آنکه از 

آنها بهره ای برده باشيم.

فرهنگ و زندگي

روزگار نخواندن

حافظ

ما آزموده ايم در اين شهر بخِت خويش

بیرون کشید بايد از اين َورطه َرخِت خويش

مدت هاســت که دانشــمندان راهکار ابتکاری 
توســعه مزارع علف های دریایی را برای مقابله 
با تغييرات اقليمی پيش می کشند اما هيچ گام 
عملی قابل اتکایی در این باره برداشته نشده؛ اما 
به نظر می رســد این عرصه، در آستانه تغييرات 
چشمگير و عملی اســت. ایده این است که یک 
مزرعه بســيار بزرگ، چيزی به اندازه کشــور 
کرواسی، در جایی از اقيانوس اطلس جنوبی،  در 
جایی بين آفریقا و آمریکای جنوبی شناور شود و 

به پاالیش جو زمين کمک کند.
این مزرعه از علف های دریایی که در جریان های 
طبيعی اقيانوسی این ور و آن ور می رود، ساالنه 
ميلياردها تن دی اکســيد کربن از جو اتمسفر 

می گيرد و آن را به کف اقيانوس انتقال می دهد.
این نخســتين بار اســت که یک مزرعه در این 
اندازه تا این حد عملی به نظر می رسد و می تواند 
سرمایه کافی جذب کند. یک تاجر که مسئول 
احداث این مــزارع اســت، گفته کــه این کار 
به طور چشــمگيری به مبارزه با کاهش گازهای 
گلخانه ای کمک می کند. طــرح او، یک مزرعه 
55هزار کيلومترمربعی است که ساالنه می تواند 
55گيگا تن دی اکســيد کربنی که بشــر وارد 
اتمسفر می کند را بمکد؛ هر گيگا تن، یک ميليارد 

تن است.
این مزرعــه فعــال در مرحله آزمایش اســت و 
نمونه هــای کوچک تری در مکزیــک و دریای 
کارائيب ســاخته شــده اند. کار آنها تنها جذب 
دی اکسيد کربن نيست و هر جسم شناور روی 
اقيانــوس را هم جذب می کند؛ شــناخته ترین 

جسم شناور مزاحمی که در اقيانوس وجود دارد، 
پالستيک است.

یک مشــکل برای احداث این مزارع، رســاندن 
موادغذایی به آنهاســت. جریان آب اقيانوسی، 
به شدت نمکی است و گياهان در آن نمی توانند 
رشــد کنند. طرح بلندپروازانه این است که آب 
خنک تر اعماق اقيانوس که سرشار از موادمغذی 
است، توســط لوله هایی به باال کشيده شود و به 

علف های دریایی برسد.
وقتی که شرایط مهيا باشد،  مشکلی برای پرورش 
مزرعه وجود ندارد؛ این علف ها، رشــد به شدت 
سریعی دارند و اندازه شــان طی10روز، 2 برابر 

می شود.
 وقتــی هم کــه ایــن علف ها تــا حــد زیادی 
دی اکســيد کربن جذب کرده اند، بــه اعماق 
اقيانوس فرســتاده می شــوند. در این محيط، 
اکسيژن بسيار اندک است و به همين خاطر، این 
علف ها پوسيده نمی شوند. دانشمندان می گویند: 
این علف ها، می توانند تا ســده ها و حتی هزاران 
سال دی اکسيد کربن را در خود حفظ کنند. این 
مزرعه دریایی که قرار است در همين سال های 
پيش رو در اقيانوس احداث شود،  برای طرفداران 
مبارزه با تغييرات اقليمی بسيار هيجان انگيز است 
اما با این حال، برخی دانشمندان با احتياط درباره 
آن صحبت می کنند. یک احتمال این است که 
همين مزرعه، خود با حجم باالی علف دریایی، 
آالینده اقيانوس شــود و البته دانشمندانی هم 
هستند که درباره کارایی سيستم انتقال آب عمق 

اقيانوس به سطح آن تردید دارند.

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

رساندنش به ما ، راهنمايی تان کنیم. 

فراخوان

 حمیدرضا محمدی
روزنامه نگار

بعدهــا، یــک روز کــه 
آمادگــی دارد، پرده هــا 
را کنار می زنــد، لباس ها را از تــوی کمد جمع 
می کند، کتاب هــا را از روی زميــن برمی دارد 
و بســته بندی می کند. مالفه ها را می شــوید. 
کشــوهای ميز تحریر را بازمی کند و جيب های 
شــلوار جين ليدیا را خالی می کند. موقع انجام 
این کارها فقط تکه هایــی از زندگی دخترش را 
می یابد: سکه ها، کارت پستال های فرستاده نشده، 
یک بسته قرص نعنایی پيدا می کند که هنوز باز 
نشده و برایش سوال می شود که آیا چيز مهمی 
بوده یا برای ليدیا معنای خاصی داشته یا اینکه 
صرفا دورانداخته شــده و غيرقابل مصرف بوده. 
ماریلين می داند که هيچ وقت جواب این سؤال 
را پيدا نخواهد کرد. اما حاال، به جســم خوابيده 
در تخت نگاه می کند و چشــم هایش پر از اشک 

می شود. کافی است.

ابراهيم و اســماعيل، هــر دو در 
یک تن بودند، بــا من، پس گفتم، 
ابراهيم، اسماعيلت را قرباني کن، که وقت، وقت قرباني کردن 
است. قربانی کردم در این قربانگاه، و جوهر این دفتر، خون 
اسماعيل است، پسری که نداریم، دریغ که گوسفندی از غيب 
نرسيد برای ذبح، قلم نی، از نيستان می رسيد نی در کفم روان، 
نی خود، نفير داشت، نفس از من بود، نه نغمه، من می دميدم 

چون دم زدن دم به دم.

سلست ان جی

علی حاتمی

تمام آنچه هرگز به تو نگفتم

بوک  مارک

دیالوگ

هزاردستان

تا بوده همين بــوده. برای ما مــردم، غذا 
هميشــه مهم بوده، هســت و خواهد بود و 
برای هميــن تا دلتان بخواهــد در کوچه و 
خيابان های شهرمان پر است از مغازه هایی 
که کارشان سير کردن شــکم مردم است. 
خيلی بعيد است به خيابانی بروید و اثری از 
یک ساندویچی، رستوران، بستنی فروشی 
یــا قنــادی در آن نبينيد. ایــن روزها اما، 
گرانی مواداوليه باعث شــده کار و کاسبی 
 خوراکــی فروش ها به ویژه رســتوران ها و 
فســت فودی ها  کمی کساد شــود و آدم ها 
ترجيح می دهند به جای پرداخت پول برای 
غذای بيــرون، آن هم چند برابر گذشــته، 
غذایشــان را در خانه ميل کنند. به همين 
دليل هم تعداد مشتری های رستوران ها و 
ساندویچی ها کم شــده و به همين نسبت 
تعداد فست فودی ها و رستوران ها هم کمتر 
شده، چرا که تعطيلی طوالنی به علت کرونا و 
بعد هم گرانی، با ورشکستگی رستوران داران 
همراه شــده اســت. آنهایی هم که در این 
اوضاع و احــوال دوام آورده اند، دســت به 
ابتکارهایی برای کم کردن هزینه ها زده اند!

به غيــراز باال رفتــن قيمت هــا در منوی 
رســتوران ها، برخی صاحبان فست فودها 
چيزهایی مثل دســتمال کاغذی و سس را 
از روی ميزهایشــان جمع کرده اند و طبق 
شــواهد مثال برای یک پيتزای دونفره، یک 

ســس کچاپ کوچک می گذارند کنار غذا 
و اگر سس بيشــتری بخواهيد، باید بابتش 
پول پرداخــت کنيد؛ هر ســس یک نفره، 
1500تومان! بعضی از این فســت فودی ها  
هم برای فرار از گرانی ها ناچار شــده اند که 
ساندویچ های با کيفيت پایين یا پيتزاهای 
کوچــک را در منــوی غذایی خــود جای 
 بدهند. به عنــوان مثــال االن در برخی از

فســت فودی های، پيتزا به صورت برشــی 
فروخته می شــود؛ هر برش پيتزا 30 هزار 
تومان. این جدیدترین نــوع فروش غذایی 
اســت که بعد از گرانی های اخير خریدش 
در توان بسياری از خانوارها نيست. پيتزای 
کاملی که این روزهــا خریدش بين 120 تا 
200 هزار تومان آب می خورد، از سبد خرید 

بسياری از مردم خارج شده است.
درست است که با افزایش قيمت ها، قدرت 
خرید مردم و مشــتری رستوران ها کاهش 
پيدا کرده، اما کم فروشــی یا فروش غذای 
نامرغوب همين چند مشتری باقيمانده را 
هم فراری می دهد و صاحبان رســتوران ها 
به جای ســود کمتر، مجبور بــه تعطيلی 

رستوران خود خواهند شد .

بدون مخلفات

آخر مصور
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عجیب نیست که بزرگ ترین هدف یک دختر جوان این 
روزها چپ کردن ماشین باشــد؟ البته که عجیب است! 
اما اگر این دختر جوان دهه هشتادی، حدیثه سعیدپناه، 
پرکارترین زن بدلکار سینمای ایران باشد، دیگر این هدف 
چندان عجیب به نظر نمی رسد. سعیدپناه، مربی ووشو و 
کیک بوکسینگ است، از نوجوانی وارد حرفه بدلکاری شده 
و در این سال ها تجربه کار در تعداد زیادی از پروژه های سینمایی و تلویزیونی را 
در کارنامه اش ثبت کرده، به همین دلیل هم به عنوان پرکارترین زن بدلکار ایرانی 

شناخته می شود. با او از این حرفه پرهیجان و خطرناک حرف زده ایم.

یادداشت

قول می دهم ماشین چپ کنم

گنجینه ای از 
خاطرات و اطالعات

 سینما در وضعیت خوبی 
به سر می برد

زخمی شدن فوتبالیست ها 
در کمپ آمریکایی ها

 چطور حافظه خود را 
تقویت کنیم؟

 گفت وگو با داریوش سلیمی، بازیگر 
سریال بی همگان

خاطره بازی با امیر ابوطالب که یکی از مؤسسان تیم 
فوتبال راه آهن تهران است

101213
 سالم به 

مأموریت های شخصی
تا به حال به این فکر کرده اید 
که موفقیت چیست؟ البته 
نیازی به فکر کردن نیست 
و رســانه ها و شــبکه های 
اجتماعی مجازی این کار 
را پیشاپیش برای ما انجام 
داده اند. آنها بــه ما می گویند کــه موفقیت، یعنی 
چیزی که ما الگوســازی می کنیــم. اما چه چیزی 
الگوسازی می کنند؟ اینکه در متغیرهای اجتماعی 
مانند تحصیالت آکادمیک و ثروت و قدرت و جایگاه 
اجتماعی و دارایی و...، وضعیت بهتری داشته باشیم. 
در این صورت، شما را می شود یک فرد موفق دانست. 
چنین نگاهی به قدری هم جا افتاده است که وقتی 
ماجرای پیشــرفت و موفقیت مطرح می شود، همه 
به صورت پیش فرض، چنین تصــوری دارند. اما آیا 
این یک واقعیت و حقیقت است؟ راستش را بخواهید 
نه. البته قصد شــعار و اخالق گرایی و... نداریم، اما 
قصه چیز دیگری اســت. حقیقت امر این است که 
چنین تصویری و تصوری از موفقیــت جاافتاده و 
چه بخواهیم و چه نخواهیم نمی توانیم نســبت به 
اثرگذاری آن بی تأثیر باشیم. اما باز هم حقیقت امر 
آن است که چنین تفســیر و تعبیری از موفقیت، 
نمی تواند اصالت داشته باشد و شادی آفرین باشد. 
اما چرا؟ دالیل آن خیلی ساده اســت. آدم ها تنوع 
مختلفی دارند و با یک امر واحد، نمی شــود همه را 
سنجید. راستش را بخواهید، متغیرهایی چون ثروت 
و جایگاه اجتماعی و تحصیالت دانشگاهی و...، البته 
که اثرگذاری اجتماعی دارنــد، اما قطعاً نمی توانند 
برای همه تولید هویت فردی کنند و نمی توانند برای 
ما، تولید انگیزه کنند. ایــن را ما نمی گوییم؛ حتی 
سخنرانان مطرح انگیزشی جهان همچون آنتونی 
رابینز و دارن هاردی و... هم تأکید زیادی دارند که 
ثروت به تنهایی نمی تواند برای شــما تولید انگیزه 
درونی کند و باید دنبال قدرت چرایی قوی تر باشید. 
نکته بعدی هم آن اســت که نمی توانیم نقطه آغاز 
یکسانی و حتی ترازوی سنجش یکسانی برای همه 
تعیین کنیم. شما از کجا می دانید فردی که از شما 
ثروتمندتر است، زودتر از شما شروع کرده یا دیرتر؟ 
از کجا می دانید که اساساً در وضعیتی که هم اکنون 
دارد، شادتر است یا نه؟ خیلی ها را دیده ایم که در نگاه 
اول، شاید به نظر می رسیده چقدر شادتر هستند و 
خوشایندتر، اما اتفاقی افتاد و متوجه شده ایم که از 
این خبرها نبوده. پس نه در نقطه شروع می توانیم 
یکسان باشیم و نه در شادی ناشی از موفقیت و توسعه 
فردی می توانیم یکسان باشیم؛ چون از عمق و ذات 
این قصه ها اساساً خبری نداریم. راستش را بخواهید، 
باید در تعاریف موفقیت و پیشرفت تفاوت هایی را قائل 
باشیم. گفته می شود که موفقیت، یعنی دیگران برای 
شما به به و چه چه راه بیندازند؛ یعنی دیگران بگویند 
که شما چقدر پول دارید و چقدر پیشرفت کرده اید 
و چقدر رکوردهای خوبی دارید و... اما پیشــرفت به 
این معناست که شــما همه کارهایی که باید انجام 
بدهید را انجام داده اید؛ یعنــی ایمان به اینکه امروز 
یک قدم جلوتر رفته اید و از همه توان تان سود برده اید 
و انرژی صرف شده ای به این منظور باقی نمانده است. 
این می شود پیشرفت. با چنین تعریفی از پیشرفت، 
شما عماًل می توانید پیش بروید ولی در ظاهر کسی 
تشویق تان نکند. اما در تعریف موفقیت، شما هویت 
اجتماعی پیدا می کنید و حتماً باید رشوه های معنوی 
و ذهنی از دیگران بگیرید تا بفهمید که پیش رفته اید. 
در تعبیری دیگر از موفقیت، گفته می شود که آن را 
باید با میزان موانعی که پشت سر گذاشته اید سنجه 
کرد، نه بــا نتایجی که به دســت آورده اید. با چنین 
تعریفی، شاید فردی که معلولیتی دارد، بر 50مانع 
غلبه کرده باشــد و چنین فردی قطعــاً موفق تر از 
فردی است که اساساً از خانواده ای متمول برخاسته 
و شرایط خوبی داشــته و حتی بر 5تا مانع هم غلبه 
نکرده. اما نکته مهم تر بعدی درباره موفقیت، چنین 
تعبیری است که جایی خوانده ام: اگر قرار بود که تنها 
خوش آوازترین پرندگان یک جنــگل آواز بخوانند، 
در این صورت سکوتی مرگ بار همه جنگل ها را فرا 
می گرفت. تعبیر ما این است که پرندگانی چون بلبل و 
قناری و...، بهترین آوازها را دارند. مگر جنگل ها چقدر 
قناری و بلبل و... دارنــد؟ در این حجم انبوه جنگل 
اگر تنها اینها بخواهند بخوانند، اساساً جنگل دیگر 
محل آرامش نیست و قطعاً تبدیل به محلی ترسناک 
می شود. اجتماع آدمیان نیز چنین است؛ قرار نیست 
صرفاً افرادی که بهترین نتایج و موفقیت ها را دارند 
تشویق شوند، هر کسی که طبق ایده و خودجوشی 
خودش پیش رفته باید ارج نهاده شــود. مســیرها 
کاماًل متفاوت اند و همین تفاوت هاست که باید ارج 
نهاده شود. قرار نیست همه دکتر و مهندس و مدیر 
و استاد دانشگاه و... شــوند. در این صورت جامعه ای 
به شدت ترسناک خواهیم داشت. نگاهی به جلد این 
هفته روز هفتم بیندازید؛ به بدلکاری به نام حدیثه 
سعیدپناه. شاید از نگاه خیلی ها چنین موقعیتی، نه 
یک موفقیت باشد، نه یک جایگاه اجتماعی قابل توجه 
و نه چیز دیگری. اما این فرد در موقعیتی که دارد شاد 
است و لذت می برد. او قرار بود یک ووشوکار حرفه ای 
باشــد و طال بگیرد و... اما حاال یکی از بهترین زنان 
بدلکار ایران است. او از همان نوجوانی متوجه شد که 
چقدر در چنین رشته ای می تواند خودش را پیدا کند 
و پیش برود. مســیری که از میان دلش می گذشت 
را انتخاب کرده و پیــش رفت و حاال به چنین جایی 
رسیده که باید تحسینش کنیم؛ پرکارترین بدلکار 
ایرانی. راستش را بخواهید هر کسی باید به قول پائولو 
کوئیلو در کتاب هایش، مأموریت شخصی خودش را 
پیدا کرده و آن را به انجام برســاند. طبیعی است که 
مأموریت های شخصی هر کســی هم قرار نیست با 
دیگری یکسان باشــد؛ چرا که در این صورت نامش 

مأموریت شخصی نخواهد بود.
کاش به روزگاری برســیم که جامعــه ما، چنین 
رویکردهایی را ارج بنهد و محترم بشناسد؛ به جای 
اینکه مدام درگیر مأموریت هایی ثابت و عمومی و... 

باشیم که بخش بیمار جامعه به ما تحمیل می کند.

عیسی محمدی

    چطور با حرفه بدلکاری آشــنا 
شدید؟

من متولد سال 1380هســتم. هم اکنون مربی 
ووشو و کیک بوکسینگ هســتم. وقتی 15ساله 
بودم، برای رفتن به تیم ملی ووشو آماده می شدم 
که فراخوانی منتشر شد. انجمن بدلکاران از میان 
ورزشــکاران مقام آور عضوگیری می کرد. من در 
آزمون انتخابی شــرکت کردم و موفق شدم نظر 

برگزارکنندگان را جلب کنم.
    قبل از این فراخــوان، چیزی از 

بدلکاری می دانستید؟
همیشه به سینما عالقه داشتم، فیلم های اکشن 
را دوست داشــتم و دنبال می کردم. می دانستم 
که اجرای صحنه های اکشــن و حساس برعهده 
بدلکاران است و این کار به نظرم خیلی جذاب بود.
    بعد از ورود به ایــن حرفه، چه 
آموزش هایی را پشت سر گذاشتید؟
بدلــکاری شــامل تیم های مختلفی اســت که 
همگی زیرنظر انجمن بدلکاران و بازیگران خانه 
سینما فعالیت می کنند. بعد از ورود به یک گروه 
بدلکاری، حدود 2سال آموزش های مرتبط با این 
حرفه برگزار می شــود. خیلی از بدلکاران قبل از 
این مرحله، خودشان ورزشکار بوده اند و آمادگی 
جسمانی خوبی دارند اما به هر حال باید آموزش 
حرفه ای ببینند. امتیاز خیلی از کسانی که وارد 
این حرفه می شوند، نترس بودن آنهاست اما این 
کافی نیست و بدون آموزش حرفه ای، نمی توان 
بدلکار شــد. من هم بعد از این آموزش ها بود که 
فرصت حضور در کارهای سینمایی و تلویزیونی 

را پیدا کردم.
    واکنش خانواده و اطرافیان به این 

انتخاب متفاوت شما چه بود؟
وقتی کار را شــروع کردم، همه نگران خطرات 
احتمالی این حرفه بودند. بدلکاری حرفه ای است 
که هنوز چندان شناخته نشده و جانیفتاده است. 
وقتی بدلکاری را شروع کردم فقط 15سال داشتم 
و طبیعی است که با مخالفت های زیادی مواجه 
شدم. خیلی ها این انتخاب را جدی نمی گرفتند 
یا از خطراتی که ممکن بود برایم داشــته باشد 
می ترسیدند. اما من برای ادامه این راه و رسیدن 
به جایی که حاال ایستاده ام، تالش زیادی کردم. 
ایستادگی و استمرار من برای رسیدن به هدفم 
باعث شد خانواده و اطرافیانم به انتخابم احترام 

بگذارند و قانع شوند که من یک بدلکار هستم.

    در کــدام فیلم ها و ســریال ها 
بدلکاری کرده اید؟

تعداد کارهایم خیلی زیاد است، من پرکارترین 
زن بدلکار ســینمای ایران هستم. اگر بخواهم از 
شناخته شده ترین کارها نام ببرم، باید به سریال 
تلویزیونی »گاندو« اشاره کنم که در صحنه های 
تعقیب و گریز با موتور و ماشــین حضور داشتم. 
»خانه امن«، »فوق لیسانســه ها«، »گیســو«، 
»درخت گردو«، »نجــال«، »روز بلوا« و... بعضی 
از این آثار است. فیلم ها و سریال های زیادی هم 

هستند که من جزو تیم بدلکاری پروژه بوده ام.
    در این آثار چــه کارهایی انجام 

داده اید؟
سقوط از پله ، پرت شدن از صخره و کوه، تعقیب و 
گریز با موتور و ماشین، تصادف، بیرون پریدن از 
ماشین، افتادن از اسب، انفجار و آتش زدن خود، 
بعضی از کارهایی است که با توجه به فیلمنامه و 
داستان اثر، من انجام آنها را برعهده داشته ام.همه 
کارهای بدلکاری را که یک خانم در ایران می تواند 

انجام دهد، تجربه کرده ام.
    چه کاری در حرفه بدلکاری هست 

که تا به حال تجربه نکرده اید؟
تنها کاری که یک بدلکار زن در ایران انجام نداده، 
چپ کردن ماشین اســت. من این کار را تجربه 
نکرده ام. اما قول می دهم که من نخســتین زن 

بدلکاری باشــم که در ســینمای ایران، ماشین 
چپ می کنم.

    در بدلــکاری توجه به چه نکاتی 
مهم است؟

بدلکاری یــک کار تیمی اســت. نه تنها اجرای 
خود بدلکار مهم اســت، بلکه عوامل محیطی و 
امن بودن شــرایط اهمیت زیادی دارد. بدلکاری 
کار خطرناکی اســت و عالوه بر نتــرس بودن، 
حواس جمعی الزم دارد. بــه همین دلیل وجود 

یک تیم حرفه ای در این کار مهم است.
    بدلکاران زن با چه محدودیت ها و 

موانعی مواجه هستند؟
به هر حال کار ما به عنوان یک بدلکار زن، نسبت به 
مردان و البته نسبت به سینمای خارجی محدودتر 
اســت. صحنه های بدلکاری در سینمای ایران با 
توجه به محدودیت ها، بــرای زنان کمتر درنظر 
گرفته می شــود. هرچند که همه کارهایی را که 
یک مرد بدلکار انجام می دهــد، زنان بدلکار هم 

قادر به انجام آنها هستند.
    به نظر شــما فعالیت زنان بدلکار 
پذیرفته شــده و آنها توانسته اند 
جایگاه مناسبی در این حرفه کسب 

کنند؟
از نظر حرفه ای، بدلکاران زن هم به اندازه مردان 
قوی و باتجربه هستند. اما از نظر موقعیت شغلی 
در این حرفه، مردان بدلکار جایگاه بهتری دارند. 
از نگاه جامعه هم هنوز زنان بدلکار آنطور که باید 
شناخته شده و پذیرفته شده نیستند. در فیلم ها و 
سریال های خارجی صحنه های اکشن و مبارزه ای 
زیادی هست که زنان بدلکار در آنها حضور پیدا 
می کنند اما در ایران تعداد این صحنه ها خیلی کم 
اســت. در نهایت زنان باید خیلی زحمت بکشند 
که به جایگاه مناســبی در این حرفه برســند و 

دیده شوند.
    هنــوز هــم مثل گذشــته در 
بعضی فیلم ها، مــردان بدلکار به 
جای بازیگــران زن جلوی دوربین 

می روند؟

قبل از هر چیز باید به 
عالقه مندان به بدلکاری 
بگویم اگر واقعاً هدفشان 
بدلکار شدن است و 
می خواهند در این شغل 
به موفقیت برسند، بدانند 
که باید بسیار تالش کنند. 
افراد زیادی جذب این حرفه 
می شوند اما هدفشان 
بدلکار شدن نیست، دنبال 
هیجان و معروف شدن هستند

این روزها این اتفاق به ندرت می افتد. در گذشته 
چون تعــداد بدلکاران زن خیلی کــم بود، ناچار 
بودند از بدلکاران مرد به جای بازیگر زن استفاده 
کنند. آن زمان بدلکاری به اندازه امروز برای مردم 
آشنا نبود و زنان کمتری وارد این حرفه می شدند. 
خوشبختانه با پیشرفت این حرفه، زنان زیادی در 

سینمای ایران مشغول بدلکاری شده اند.
    شما فرد شجاع و نترسی هستید؟

بســتگی دارد چه تعریفی از ترس داشته باشیم. 
شاید اگر از بیرون به بدلکاری نگاه کنیم، حرفه ای 
عجیب و خطرناک به نظر برســد اما برای من که 
از نوجوانی وارد این کار شده ام، دیگر هیچ کاری 
برایم ترس ندارد. لحظه به لحظه بدلکاری برای 
من عشق است. هیچ اجبار و ترسی برای من وجود 
ندارد و بدلکاری را از روی عالقه، با اشتیاق انجام 

می دهم و از آن لذت می برم.
    تا به حــال در اجرای صحنه های 
بدلکاری دچار مصدومیت شده اید؟

خوشــبختانه هیچ مصدومیت جدی نداشته ام. 
در گروه بدلکاری ما مــوارد ایمنی خیلی با دقت 
رعایت می شود تا محیط برای بدلکار امن باشد. اما 
تجربه های جزئی مصدومیت داشته ام، مثاًل یک بار 
ســر و صورتم موقع اجرای صحنه آتش ســوزی 
دچار ســوختگی محدود شــد اما مشکل جدی 

به وجود نیامد.
    اگر یک دختر جــوان بخواهد 
وارد حرفه بدلکاری شود، شما چه 

توصیه ای برای او دارید؟
قبل از هر چیز باید بــه عالقه مندان به بدلکاری 
بگویم اگر واقعاً هدفشــان بدلکار شــدن است و 
می خواهند در این شغل به موفقیت برسند، بدانند 
که باید بسیار تالش کنند. افراد زیادی جذب این 
حرفه می شوند اما هدفشان بدلکار شدن نیست، 
دنبال هیجان و معروف شــدن هستند. خیلی ها 
فکر می کننــد چون نترس هســتند، می توانند 
بدلکار خوبی شــوند درحالی که نترس بودن در 
این حرفه کافی نیست. شــرط ماندگار شدن در 
این شغل این اســت که واقعاً به بدلکاری عالقه 

داشته باشند، در این راه تالش کنند و خودشان را 
به روز نگه دارند. بدلکاری هر روز پیشرفته تر از قبل 
می شود و بدلکاری که بخواهد پیشرفت کند، باید 
آموزش ببیند. ایستادگی و تالش رمز موفقیت در 

بدلکاری است.
    روتین روزانه شما به عنوان یک 

بدلکار شامل چه کارهایی است؟
به عنوان یک بدلکار باید همیشــه آمادگی بدنی 
خودم را حفظ کنم و این یعنی باید مدام ورزش 
کنم. آموزش هــای من کامل شــده و تمرینات 
مختلف را پشت ســر گذاشــته ام. چون به طور 
مستمر مشغول کار هستم، نکات مهم را فراموش 
نمی کنم و مدام در حال یادگیری هستم. آمادگی 
جسمانی در بدلکاری خیلی مهم است به همین 
دلیل کسانی که در یک رشــته ورزشی فعالیت 
حرفه ای دارند، یک قدم جلوتر از بقیه هســتند. 
مثالً کسانی که پارکور کار می کنند، در صحنه های 
آکروباتیک از تجربه های ورزشــی خــود بهره 

می برند.
    ایــن روزهــا چــه چالش ها و 
آســیب هایی در حرفه بدلکاری 

وجود دارد؟
به نظر من بدلکاری، ادعا برنمی دارد. این رشــته 
پرخطر و پیچیــده و در عین حــال لذتبخش و 
شیرین است. افراد زیادی با ادعا و سر و صدا وارد 
این حرفه می شــوند و فکر می کنند قرار اســت 
کارهای عجیب و غریبی در بدلکاری انجام دهند. 
شاید چنین حرف هایی برای افرادی که با محیط 
سینما و بدلکاری آشنا نیستند، جذابیت داشته 
باشد. اما برای اهالی سینما بسیاری از این حرف ها 
باورپذیر نیست. بعضی افراد با هدف کسب درآمد، 
به اســم بدلکاری، عالقه مندان به این شــغل را 
فریب می دهند. به همین دلیل عالقه مندان باید 
حواس شان به فعالیت گروه های غیرمجاز و پرادعا 
باشــد. انجمن بدلکاران و بازیگران زیرنظر خانه 

سینما فعالیت می کند.
    قله هدف شما برای موفقیت در 

حرفه بدلکاری کجاست؟
بدلکاری انتهــا ندارد. این حرفه مــدام در حال 
تغییر و پیشــرفت است و این مســیر ته ندارد، 
اما هدف هایی را در این راه بــرای خودم درنظر 
گرفته ام. فقط یک سال اســت که جایزه ای در 
جشنواره های ســینمایی به بدلکاری اختصاص 
یافته و این جایزه به زنده یــادان پیمان ابدی و 
ارشا اقدسی رســید که در این سال ها زحمات 
زیادی برای بدلکاری و بدلکاران کشیدند. دوست 
دارم اگر جایزه ای با عنوان بهترین بدلکار بانوی 
ایران وجود داشته باشــد، بتوانم آن را به دست 
بیــاورم. می خواهم یــک روز آکادمی حرفه ای 
بدلکاری داشته باشــم که در آن به عالقه مندان 
به این حرفه کمــک کنم بدلکاری یــاد بگیرم. 
دوســت دارم یک کتــاب آموزشــی بدلکاری 
حرفه ای بنویســم و خالصه اینکه خیلی دوست 
دارم در خیلی از کارهای مربــوط به این حرفه، 
نخســتین باشــم. قولم هم ســر جایش است، 
 قول می دهم نخســتین زن بدلکاری باشــم که 

ماشین چپ می کنم.

پیمان ابدی

بــدون شــک معروف تریــن بدلکار 
ایرانــی، هــم در ایــران و هــم در 
سطح جهانی، پیمان ابدی است. 
او صحنه هــای اکشــن فیلم هــای 
در  و  کــرده  طراحــی  را  مهمــی 
ســینمای جهــان شــهرت زیــادی 
داشت. »هشدار برای کبری 11«، 
 »هوش ســیاه« و »راه بی پایان«،

 بعضی از مهم ترین آثاری هستند 
کــه او طراحــی کــرده و اجــرای 
بدلــکاری آنهــا را برعهــده داشــته 
اســت. در نهایــت او موقــع انجــام 
شــغل محبوبــش در یــک حادثــه 

جان باخت.

ارشا اقدسی

سال گذشته خبر درگذشت ارشا 
اقدســی، بدلــکار جــوان و موفــق 
ایرانــی طرفدارانــش را غمگیــن و 
شوکه کرد. اقدســی که در ایتالیا 
تربیت بدنــی خوانده بــود، وقتی 
مشــغول مربیگــری رشــته رزمــی 
»آی کیــدو« بود، با پیمــان ابدی 
آشــنا و وارد حرفه بدلکاری شــد. 
»ســاخت ایــران«، »شــهرزاد«، 
خــواب«،  »رگ  »بارکــد«، 
»گشت ارشــاد«، »رخ دیوانه« 
و »جرم« بعضی از تجربه های او 

در بدلکاری هستند.

مهسا احمدی

مهســا احمــدی یکــی از زنــان 
بدلــکار ایرانــی اســت کــه ایــن 
حرفــه را در کنــار ارشــا اقدســی 
تجربــه کــرده اســت. عالقــه او به 
ژیمناستیک باعث شد از کودکی 
فعالیت ورزشــی داشــته باشــد و 
11ســال در ایــن رشــته مقام هــای 
قهرمانــی مختلــف کســب کنــد. 
او از 17ســالگی بدلــکار شــد و 
تجربــه بدلــکاری در آثــاری مثــل 
»360درجه« و »عصر یخبندان« 

در کارنامه اش دیده می شود.

امیرحسین خنجری

امیرحســین خنجری از بدلکاران 
معروف ســینمای ایــران، کودکی 
خود را بــا ورزش هایی مثل کاراته 
گذرانــد.  کیک بوکســینگ  و 
ســال ها فعالیــت او در حرفــه 
بدلــکاری باعــث شــده نامــش 
در بســیاری از پروژه هــای فیلــم 
و ســریال به عنــوان بدلــکار یــا 
مســئول جلوه های ویــژه میدانی 
»مختارنامــه«،  شــود.  ثبــت 
»پایتخت5«و»عملیــات 125« 
بعضی از معروف ترین تجربه های 

او در بدلکاری هستند.

ذبیح هللا ذبیح پور

ذبیــح هللا ذبیح پــور، بازیگــر و 
بدلــکار اســت. او کــه در 6رشــته 
ورزشــی رزمــی موفــق به کســب 
مقام شــده، در بیش از 100فیلم 
و مجموعه تلویزیونــی هم ایفای 
نقــش کــرده اســت. او از دوران 
نوجوانــی عالقــه بســیار زیــادی 
بــه ورزش هــای رزمــی داشــت. 
ذبیح پــور به جــز بــازی در فیلم ها 
و مجموعه هــای تلویزیونــی در 
چندیــن فیلــم بین المللــی نیــز 
به عنوان بازیگــر و بدلکار حضور 
داشــت که از جمله آنها می توان 
از »گلگــو 13«، »کاروان هــا«، 
»رستاخیز« و »ملک سلیمان« 

نام برد.

پرکارترین زن بدلکار ایران یک دهه هشتادی است

معروف ترین 
بدلکاران ایرانی

نیلوفر  ذوالفقاری



مخزن اطالعات و خاطرات

تقویت حافظه با افزایش تمرکز

آهسته و پیوسته پیش بروید

تصویر بسازید

صداها را ثبت کنید

مكتب خانه 10

رافائال سیلوا، نخستین زنی که مدال طالی جودوی المپیک را برای برزیلی ها گرفت

زاغه نشینی که طالیی شد
حکایت زندگی رافائال سیلوا، جودوکار معروف برزیلی، از آن داستان های 
عجیب و جالب است که می تواند تا ســال ها برای افراد ناامید و بی انگیزه 
تعریف شود تا بدانند چطور در عین ناباوری، دختری از یک محله فقیرنشین 
پایتخت برزیل، به مدال طالی المپیک رسید. نام رافائال سیلوا حاال به عنوان 

نخستین زن برزیلی که مدال طالی المپیک را در رشته جودو گرفته ماندگار 
شده، اما رمز و راز شــهرت او تنها در مدال آوری نیست. مسیری که او طی 
کرده تا از یک دختر شر و شلوغ به یک قهرمان ورزشی تبدیل شود، جالب 

و خواندنی است.

یک ناکامی بزرگدختر سرکش محله

شکست دادن ناامیدی

الگوی نسل جوان برزیل

سرنوشتی که عوض شد

پنجشنبه

شماره 183
28  مهر 1401  پيشنهاد  هفته

  خانه موزه تهران قدیم
محله های قدیمی و بافت ســنتی 
تهــران جاذبه هایــی دارد کــه 
بعضی از آنها معروفنــد و درباره 
بعضی دیگــر، کمتر حــرف زده 
شــده اســت. خانه مــوزه تهران 
قدیــم، یکی از مکان هــای کمتر 
شناخته شــده تهران است که در 
محلــه امامزاده یحیــی، خیابان 
پانزده خــرداد، کوچه ابوالقاســم 
شــیرازی قــرار دارد. نگارخانه، 
تماشاخانه، تاالر مشاهیر، کتابخانه 
تخصصی تهران شناســی و موزه 
مردم شناسی قسمت های مختلف 
این خانه موزه است که قباًل با نام 
عمارت کاظمی شناخته می شد. 
این بنا با قدمتی تقریباً 100ساله 
متعلق به میرزاسیدکاظم تفرشی، 
اصطبــل دار دربــار ناصرالدیــن 
شاه قاجار بوده است. سرای کاظمی 
با مساحتی حدود 2000مترمربع، 
2حیاط شــمالی و جنوبــی دارد. 
حیاط جنوبی در بخــش بیرونی 
قرار دارد و حیاط شمالی به بخش 
اندرونی اختصاص دارد. 2تاالر در 
مرکز ساختمان اصلی قرار گرفته 
اســت و زیرزمین نیز بــه زیبایی 
آجرکاری شده است. این خانه نیز 
مانند تمام خانه های ســنتی دوره 
قاجــار همه بخش هــای بیرونی، 
اندرونی، مطبخ، آب انبار و اصطبل را 
دارد. رختشوي خانه قسمتی از خانه 
کاظمی اســت که اهمیت ویژه ای 
دارد زیــرا در آن زمان غالب مردم 
برای شست وشــوی لباس به کنار 
چشمه و رود می رفتند. ارسی هایی 
با شیشــه های رنگارنــگ در دو 
طرف تاالرها به عمــارت کاظمی 
زیبایی و جلوه دوچندانی بخشیده 
است. ایســتگاه متروی بهارستان 
نزدیک ترین ایستگاه مترو به این 

خانه تاریخی است.

متروی بهارستان

اسکن  کنید و آدرس دقیق 
این پیشنهاد را در نقشه ببینید

  بازار امین السلطان
اگر از طرفــداران بازارهای قدیمی 
و معماری عجیــب و جادویی آنها 
هســتید، این بار در تهران به جای 
بازارهــای معــروف، ســراغ بازار 
امین الســلطان بروید که البته در 
گذشته حســابی معروف و پررونق 
بوده اســت. »بازارچه سوسکی« 
نام دیگر بازارچه امین السلطان در 
محله مولوی تهران است؛ بازارچه ای 
قدیمی که هنوز هم معماری تاریخی 
خود را حفظ کــرده و در اطراف آن 
هم می توان سر و سراغی از اماکن 
تاریخی و دیدنی دیگری را گرفت؛ 
بازارچه ای که به گفته جعفر شهری 
در اواســط دوره قاجار و به دســت 
»میــرزا ابراهیم امین الســلطان« 
 سـاختـــه شـــد و فـرزنـــدش 
»علــی اصغر خــان« کــه او هم 
امین الســلطان لقب داشت، آن را 
گســترش داد. از همــان ابتدا این 
بازارچه محــل بارانــداز و تخلیه 
بارهــای هیزم و زغــال و خوار و بار 
تهران بود. میــرزا علی اصغر خان 
امین السلطان خیابانی را که پدرش 
ساخته بود گسترش داد که حاال به 
نام خیابان صاحب جمع شــناخته 
می شــود. یکی از پیشه هایی که در 
خیابان صاحب جمع فراوان می شد 
یافت، صابون پزها و صابون فروش ها 
بودند. هنوز یک مغازه صابون پزی 
ســنتی در میان مغازه های کنونی 
خیابان صاحب جمع به کار پیشین 
خود سرگرم است و به همان شیوه ای 
صابون می پزد که در سده های پیش 
پخته می شد و در دسترس مشتریان 
قــرار می گرفت. ایســتگاه میدان 
محمدیه نزدیک ترین ایستگاه مترو 

به این بازار است.

متروی محمدیه

اسکن  کنید و آدرس دقیق 
این پیشنهاد را در نقشه ببینید

رافائال سیلوا در سال 1992در پایتخت برزیل به دنیا آمد. محله کودکی های او، گویای شرایط عجیب و 
نامناسبی است که او در آن رشد کرده و به نوجوانی رسیده است. برای مردم برزیل نام منطقه »شهر خدا« 

در پایتخت، با شرارت، فقر و خشونت گره خورده است. خبر دزدی، خشونت و قتلی که در این منطقه اتفاق 
بیفتد برای هیچ کس تازگی ندارد؛ چرا که چنین اتفاقاتی سال هاست در این منطقه معمولی شده است. رافائال 
در چنین محله ای به دنیا آمد و خودش هم از همان دوران کودکی سرکش بود. والدینش گالیه داشتند که او 
نه تنها مدام مشغول شیطنت و خرابکاری است بلکه عالقه ای به درس و مدرسه هم ندارد. خودش درباره آن 
دوران گفته: »همیشه از ترس کتک های مادرم به مدرسه می رفتم. ما در منطقه روسینا، یکی از فقیرترین 

محله های ریودوژانیرو زندگی می کردیم که به شهر خدا معروف است. من بیشتر اوقات از مدرسه فرار می کردم 
و با پسرهای شرور این منطقه گالویز می شدم.« هیچ کس باور نمی کرد که راه انتخابی خواهرش که در واقع از 

روی ناچاری انتخاب شده بود، سرنوشت رافائال را عوض کند.

المپیک لندن برای رافائال خاطره ای سخت و ماندگار ساخت، او با یک حرکت غیرقانونی از دور مسابقات 
کنار گذاشته شد و این بزرگ ترین ناکامی او در زندگی حرفه ای بود. طرفدارانش ناگهان به دشمنانی 
بزرگ تبدیل شدند که او را سرزنش می کردند، به او حرف های زشت می زدند و مسخره اش می کردند. 
پدرش درباره خاطرات تلخ آن روزها گفته: »رافائال ناگهان با هجوم دشنام ها مواجه شد. افسرده شده بود 
و برای 3ماه حتی تمریناتش را کنار گذاشت. چیزی به تسلیم شدنش باقی نمانده بود که ناگهان دوباره از 
جا بلند شد، انگار نه انگار که چنین اتفاق تلخی برایش افتاده است. او به تمرین هایش برگشت و ثابت کرد 
دختری مقاوم است که در برابر مشکالت صبوری و تالش نشان می دهد.«

پس از ناکامی در المپیک لندن، سیلوا دوره افسردگی سختی را پشت سر گذاشت و بعد توانست 
دوباره شعله امید را در دلش روشن کند و به حرفه اش برگردد. از سال 2013به بعد او در چند مسابقه 
ملی و جهانی به موفقیت هایی رسید. رافائال حمایت و دلگرمی های نیمار و سایر بزرگان ورزش برزیل 
را در موفقیت در المپیک بعدی تأثیرگذار دانسته و گفته: »وضعیت من پس از حذف از المپیک 
لندن بسیار دشوار بود چون در 19سالگی برای نخستین بار در المپیک حاضر می شدم و می خواستم 
رؤیاهایم را تحقق بخشم و احساس فوق العاده ای داشتم. زمانی که بازی های المپیک لندن را از دست 
دادم، پیامی از طرف نیمار و بعضی دیگر از اسطوره های برزیلی دریافت کردم که به من می گفتند 
نباید تسلیم شوم. به همین دلیل من فکر می کنم که مردم برزیل باید به حمایت از ورزشکاران ملت 
خود برخیزند، حتی زمانی که می بازند، چون آنها زندگی خود را به ورزش اختصاص داده اند.«

رافائال سیلوا که حاال دیگر الگوی معروفی برای کودکان و نوجوانان برزیلی است، می خواهد به بچه های منطقه 
شهر خدا کمک کند تا راهی درست را برای زندگی خود انتخاب کنند. او گفته: »من همیشه دنبال رؤیاهایم 
بودم. من همیشه برای زندگی هدف داشتم. من می خواستم به عنوان یک رنگین پوست خودم را ثابت کنم؛ 
به خودم، به مردم دور و برم و به کشورم. فکر می کنم می توانم اینجا به کمک بچه های فقیر بیایم. می توانم از آنها 
حمایت کنم؛ بچه هایی که به خاطر رنگ پوستشان و سیاه بودن مورد تمسخر قرار می گیرند و آزار می بینند؛ 
بچه هایی که از رنگین پوست بودن خجالت می کشند. می خواهم به آنها یاد بدهم که امیدوار باشند و هرگز 
امیدشان را از دست ندهند. می خواهم به آنها مقاومت کردن و سختکوشی را یاد بدهم. می خواهم به آنها بگویم 
که می توانند از دل محل های پر از خشونت، افتخار کشورشان شوند. آنها از 5سالگی برای ورزش کردن به اینجا 
می آیند و جودو کار می کنند. هدف اصلی سرگرم شدن و ورزش کردن آنهاست تا انسان هایی سالم باشند. اگر 
عالقه و استعداد و مهم تر از همه پشتکار داشته باشند، می توانند این مسیر را طی کنند و به آرزوهایشان برسند. 
می خواهم برای آنها الگوی خوبی باشم تا بتوانند برای رسیدن به رؤیاهایشان در منطقه شهر خدا تالش کنند.«

روی سکوی قهرمانی
رافائال همیشه یکی از پرتالش ترین اعضای تیم جودوی برزیل بوده و مربیان از سختکوشی او 
در تمرین ها و اهداف بلندپروازانه او تعریف کرده اند. کنتو، مربی رافائال درباره موفقیت های او 
گفته: »بارها گفته بودم که رافائال می تواند کارهای بزرگ انجام دهد، اگر سخت تمرین کند. 
او ناکامی اش در المپیک لندن را با قهرمانی در مسابقات قهرمانی جهان در سال 2013جبران 
کرد. او بعد از این قهرمانی بزرگ ترین کار زندگی اش را با کسب مدال طالی المپیک انجام داد.« 
رافائال در مسابقات جهانی جودو در سال 2013توانست مدل طال را برای تیم ملی برزیل کسب 
کند. وقتی او روی سکوی قهرمانی رفت و مدال طال را به گردن آویخت، همزمان با اشک های 
او میلیون ها برزیلی گریه می کردند. رافائال روزهای ســختی را پشت سر گذاشته بود و از پس 

رنج های بی شمار باالخره نتیجه زحمت هایش را گرفت.

رافائال 13ساله بود که برای نخستین بار پایش به تمرینات جودو باز شد، اما اصاًل فکر 
نکنید که خانواده اش به دنبال ورزشکارشدن و افتخارآفرینی دخترشان بودند. در واقع 
در آن منطقه فقیرنشین والدین چندان به اینطور موضوعات فکر نمی کردند و همین 

که بچه ها دردسر تازه ای برایشان درست نکنند، راضی کننده بود. رافائال در این باره 
گفته: »بعد از شیطنت هایی که در مدسه و محله داشتم، خواهرم مرا در آکادمی جودو 
که زیرنظر فالویو کنتو یکی از مدال آوران المپیک اداره می شد، ثبت نام کرد تا انرژی 
دردسازم را در آنجا خالی کنم و کمتر خرابکاری کنم.« رافائال 5سال در این آکادمی 

آموخت و تمرین کرد تا باالخره به تیم ملی نوجوانان و بعد از آن به تیم ملی بزرگساالن 
جودوی برزیل دعوت شد. خانواده رافائال که قصدشان از ورزش کردن رافائال تنها 

منظم شدن او و یاد گرفتن آداب اجتماعی بود، کم کم باور کردند که جودو نقش مهمی 
در زندگی فرزندشان دارد و قرار است آینده او را متحول کند. او از کودکی پرتالش بود 

و در سخت ترین شرایط، رنگ ناامیدی در چشم هایش دیده نمی شد.

افتخارکردن پدر به دختر
برای مردم فقیــر و محرومی که چرخ زندگی به ســختی 
می چرخد، رسیدن به آرزوهای دور و دراز چندان در اولویت 
نیست؛ مردمی که هر روز با مشــکالتی دست و پنجه نرم 
می کنند که آنها را از رؤیاهایشان دور می کند. رافائال حاال به 
نماد جنگجویی، سختکوشی و موفقیت اهالی محله و البته 
همه برزیلی ها تبدیل شده اســت. پدرش درباره دخترش 
گفته: »دخترم در چنین محله خطرناکی بزرگ شد اما سراغ 
ورزش رفت، تالش کرد، غر نــزد و با زحمت راهش را ادامه 
داد. موفقیت او نتیجه زحماتش است. من به دخترم افتخار 
می کنم، حتی اگر مدال نمی آورد باز هم به او افتخار می کردم 
و قهرمان من بود، اما ایســتادن او روی سکوی قهرمانی 
احساس خوبی به من داد.« البته که مسیر موفقیت رافائال 
خالی از شکست و ناامیدی هم نبوده اما او تالش کرده به جای 
برگشتن به فقر، خشونت و خالفکاری، روی هدفش تمرکز 

کند تا در نهایت زندگی متفاوتی برای خود بسازد.

چطور حافظه خود را تقویت کنیم؟

گنجینه ای از 
خاطرات و 

اطالعات

یک روز کلید خانه را روی در جا می گذارد، روز دیگر 
نام همکارش را به یاد نمی آورد، پرداخت قبض ها را 
فراموش می کند، از یاد می برد که قرار بوده به یکی از دوستانش تلفن 
کند و برای پیداکردن هر وسیله ای باید حرص بخورد چون یادش نیست 
آن را کجا گذاشته! اینها می تواند نشانه های ابتدایی و آشنای یک حافظه 
ضعیف باشد. اما کارکرد حافظه در زندگی ما جز به یادآوردن موضوعات 
معمولی است. استفاده از تجربه های گذشته، به یادآوردن خاطرات و 

توانایی یادگیری مهارت های تازه، در گروی 
داشتن حافظه ای است که بتواند به خوبی 
به اطالعات ثبت شده در ذهن دسترسی 
داشــته باشــد. راه هایی برای تقویت 
حافظه وجود دارد که محمدرضا دژکام، 
روانشــناس و 
روان درمانگــر 
بعــد از تعریف 
حافظه،  مفهوم 
دربــاره آنهــا 
توضیح می دهد.

نیلوفر  ذوالفقاری

اگر بخواهیم یک تعریف ســاده و قابل فهم از 
حافظه داشــته باشــیم، باید بگوییم حافظه 
درســت مثل مخزنی اســت کــه اطالعات و 
خاطرات در آن نگهداری می شوند. روانشناسان 
هم توانایی مغــز را برای ذخیــره اطالعات و 
بازیابی آنهــا، حافظه نامگــذاری می کنند. با 
استفاده از این توانایی اســت که ما می توانیم 
از تجربه های قبلی زندگی خود استفاده کنیم 
و مهارت های تازه یاد بگیریم. شاید در تعریف 
حافظه به نظر برســد که این یــک توانایی و 
قدرت ساده است اما آسیب دیدن آن می تواند 
پیامدهای بســیار جدی در زندگی ما داشته 
باشــد. ایجاد اختالل در روند زندگی روزمره و 
کارهای معمول، ساده ترین پیامد از بین رفتن یا 
درست کار نکردن حافظه است اما آسیب دیدن 
حافظه می تواند به مشکالت بسیار بزرگ تری 
هم منجر شــود. آلزایمــر به عنــوان یکی از 
شایع ترین بیماری های دنیا، جدی ترین شکل 
از بین رفتن حافظه است که در حالت شدیدتر، 
حتی به زوال عقل هم منتهی می شود. بنابراین 
حافظه و تقویت آن اهمیت غیرقابل انکاری در 

سالمت روان ما دارد.

برای اینکه موضوع یا مطلبی را به خاطر بیاورید، اطالعات 
باید از حافظه کوتاه مدت شما وارد حافظه بلندمدت 
شده باشد. این انتقال با داشتن دقت، توجه و تمرکز 
ممکن می شود. بنابراین داشتن تمرکز و توجه یکی 
از الزامات بهبود وضعیت حافظه اســت. هرچه 
محیط اطراف شما آرام تر و ساکت تر باشد 
و عوامل پرت کننده حواس مثل صدای 
بلند تلویزیون و موسیقی از شما دورتر 
باشــند، تمرکزتان روی موضوعات 
مختلف بیشتر می شود و طبیعتاً آنها 
را دقیق تر به خاطر خواهید ســپرد. 
این کار را با ایجــاد تغییرات محدود 
و کوچک تر شــروع کنید، مثاًل 
ابتدا فضــای مطالعه خود را 
از عواملی کــه تمرکز را به 
هم می زننــد خالی کنید. 
خواهید دید که خیلی زود 
متوجه می شوید حافظه تان 
موضوعات موردمطالعه در 
این شرایط را بهتر از قبل ثبت 

کرده است.

واقعیت این اســت که باید جنبه های علمی تقویت حافظه را بدانیم و بپذیریم تا تأثیر 
عملکردمان روی وضعیت حافظه برایمان روشن شود. ساختار مغز ما به شکلی است که 
برای ثبت اطالعات در حافظه بلندمدت، به زمان نیاز دارد. اینجاست که ورود تدریجی 
اطالعات به ذهن اهمیت پیدا می کند. اگر ذهنتان را ناگهــان با هجوم حجم زیادی از 
اطالعات مواجه کنید، احتمال اینکه بخش های زیادی از این اطالعات در حافظه شما ثبت 
نشوند بیشتر می شود. سعی کنید ذهنتان را به طور پیوسته با اطالعات تازه مواجه کنید 
اما این کار را به آهستگی انجام دهید. مثال قابل لمس برای این موضوع، دانش آموزانی 
هستند که درس هایشان را به مرور می خوانند بنابراین آنها را بهتر به خاطر می آورند، اما 
دانش آموزانی که درس ها را روی هم تلنبار می کنند و در مدت کوتاهی با حجم زیاد داده 
روبه رو می شوند، در به یادآوری آنچه خوانده اند مشکل خواهند داشت. از آنجا که تقویت 
حافظه با انجام تمرین های مستمر ممکن می شود، به کار گرفتن مهارت هایی که ذهن شما 
را به چالش می کشد راهکار مفیدی برای بهبود وضعیت حافظه است. برای تقویت حافظه 
سراغ بازی های فکری بروید. حل کردن جدول کلمات یا سودوکو هم راه مناسبی برای 
تمرین ذهن و تقویت حافظه است. تکنیک هایی هم برای تقویت حافظه و به خاطر سپردن 
موضوعات وجود دارد. دانش آموزان و کنکوری ها بهتر از همه با این تکنیک ها آشنایی 
دارند. آنها اطالعات مختلف را با ساختن شــعر و ترانه، آهنگ گذاشتن روی جمالت یا 
ساختن داستان و لطیفه از داده ها به ذهن می سپارند. این کار خالقیت شما را می طلبد و 

خودتان بهتر می توانید راه میانبر به خاطر سپردن موضوعات را پیدا کنید.

محققان برای تقویت حافظه کودکان، بازی هایی را پیشنهاد می کنند که 
کودک باید در آنها تصاویری را به خاطر بسپارد. این روش در بزرگسالی 
هم کارآمد است و می توانید از آن برای تقویت حافظه خود استفاده کنید. 
سپردن تصاویر به حافظه برای بیشــتر افراد راحت تر از بقیه اطالعات 
است. اگر فکر می کنید موضوعی برایتان مهم است و می خواهید آن را در 
حافظه تان ثبت کنید، برایش تصویر ذهنی بسازید. این کار یک خوبی 
دیگر هم دارد و آن هم تمرین بهتر دیدن و با دقت تماشــاکردن است. 
ماندگاری تصاویر در ذهن آنقدر ثابت شــده است که به دانش آموزان و 
دانشجویان توصیه می شود مطالب مهم را موقع مطالعه هایالیت کنند، 
از خودکارهای رنگی استفاده کنند یا برای موضوعات مختلف، شکل و 

جدول بکشند تا آنها را بهتر به خاطر بسپارند و راحت تر به یاد بیاورند.

همانطور که تصاویر، نقش مهمی در به یاد آوردن اطالعات دارند و استفاده 
از آنها به تقویــت حافظه کمک می کند، صداها هــم جایگاه خاصی در 
حافظه ما دارند. آنطور که تحقیقات نشان داده، اگر موضوعی را با صدای 
بلند برای خودتان بخوانید، احتمال اینکــه آن مطلب برای مدت های 
طوالنی در ذهنتان ثبت شــود افزایش پیدا می کند. با این کار سیستم 
شنوایی شما هم درگیر می شود و این موضوع تأثیر قابل توجهی در تقویت 
حافظه دارد. یک راه به خاطر سپردن اطالعات، تعریف کردن آنها با صدای 
بلند برای دیگران است. با همین منطق، حافظه ما معموالً مطالبی را که 
در کتاب های صوتی یا پادکست ها شنیده ایم بهتر به خاطر می آورد چون 

صداها مثل خط پررنگی در صفحه حافظه ثبت می شوند.

نظم؛ کلید تقویت حافظه
پیداکردن یک لباس در یک کمد مرتب و منظم راحت تر 
است یا در کمد شلوغ و شلخته؟ جواب این سؤال درباره 
وضعیت حافظه هم صادق است. اگر اطالعات و داده ها 
به صورت منظم، به ترتیب و طبقه بندی شــده در ذهن 
شما جا گرفته باشند، حافظه راحت تر و سریع تر به آنها 
دسترســی پیدا می کند. اگر قصد یادگیری و به خاطر 
سپردن اطالعات مشــخصی را دارید، آنها را به صورت 
دسته بندی شــده یاد بگیرید، مطالب مرتبط با هم را 
پشت ســر هم مرور کنید و ربط بین داده ها را به خاطر 
بسپارید. به این ترتیب حافظه شما به راحتی به داده های 
دسته بندی شده دسترسی پیدا می کند و آنها را بهتر 
به خاطــر می آورید. زمانی را بــرای منظم کردن آنچه 
آموخته اید اختصاص دهید تا با حجم پراکنده و نامنظمی 

از اطالعات متنوع مواجه نشوید.



اتحادکرهای

شــبه جزیره کره تا قبل از تجزیه ســرزمینی کهن بوده و تاریخ آن به 2هزار سال قبل از میالد 
مسیح)ع( برمی گردد.وقتی جمعیت این شــبه جزیره به عدد قابل اعتنایی رسید یک سردار 
چینی به نام»ویمن« در این منطقه قدرت را در دست گرفت اما مدتی بعد توسط دودمان هان 
که در چین حکومت می کرد سرنگون شد. با سرنگونی ویمن، کره به بخشی از امپراتوری چین 
بدل شد و همه این ماجراها به 108سال قبل از میالد یعنی چیزی حدود 2130سال قبل مربوط 
می شود. حدفاصل سال های 50  قبل از میالد مسیح تا سال 660میالدی یعنی در یک بازه زمانی 
700ساله 3دولت سلطنتی در کره به قدرت رسیدند که در میان آنها »گوگوریو« از اقتدار بیشتری 
برخوردار بود. بعدها دولت»شــیال« قدرت را در دست گرفت و با کمک چینی ها 2جزیره مهم 
باکجه و گوگوریو را در سال 668میالدی به خاک کره ضمیمه کرد و کشوری متحد در شبه جزیره 
کره تشکیل شد.اتحاد کره ای ها در نهایت به بیرون رانده شدن قوای چین از شبه جزیره کره منجر 
شد و کشور متحد کره برای نخستین بار به طور کامل بر شبه جزیره مسلط شد.شبه جزیره کره 
به خاطر موقعیت مهم و استراتژیکی که دارد در طول تاریخ مورد طمع کشورهای همسایه بوده 
و به همین خاطر مردم این سرزمین بارها طعم تلخ جنگ های داخلی را چشیده اند. این کش و 
قوس های تاریخی تا سال 918میالدی ادامه داشته تا اینکه فرمانروایی به نام دانگ میونگ یک بار 
دیگر حکومت واحدی به نام »گوریو« را در شبه جزیره کره تشکیل می دهد و تا سال 1231دوام 

می آورد اما این بار حمله مغول ها به شبه جزیره کره به یک بحران جدید بدل می شود.

تفاوتفرهنگی

تقسیم شــبه جزیره کره، آداب و رســوم دو کشور 
همســایه را هم تحت تأثیر قرار داده و حتی مراسم 
عروســی در 2 کشور دســتخوش تغییر شده است. 
زوج ها در کره جنوبی ممکن است لباس های عروسی 
سفید و زیبایی بپوشــند و یک مراسم پرزرق و برق 
و ماه عســل به یادماندنی را تــدارک ببینند اما در 
کره شمالی روند سنتی همچنان پابرجاست و مردم 
تمایل دارند رویکرد ساده تری مثل برگزاری مراسم 
در یک رستوران یا برپایی جشن در خانه را در پیش 
بگیرند.در کره شــمالی، دولت شــلوار جین تنگ، 
دامن کوتاه و حتی مدل موهای خاص را به شــدت 
ممنــوع می کنــد درحالی که همســایگان جنوبی 
آنهــا در آزادی کامل به ســرمی برند. کره جنوبی در 
صنعت سرگرمی فرســنگ ها از همسایه شمالی اش 
فاصله گرفته و به هالیوود شرق بدل شده است.این 
کشور ســرگرمی هایی را که مورد عالقه میلیون ها 
طرفدار از ژاپن تا اندونزی است تولید می کند. حدود 
400استودیوی مســتقل با تولید محتوا برای بازار 
ســرگرمی دارند که به کره جنوبی کمک می کند تا 
نمایش های تلویزیونــی و بازی های ویدئویی خود را 
به کشورهای آسیایی و حتی اروپا و آمریکا صادر کند.

پیشرفتسریع

تقسیم شبه جزیره کره به 2بخش شمالی و جنوبی یکی از 
غم انگیز ترین اتفاقات تاریخ است و مردم دو کشور گویی 
یک تکه از وجودشان را در کشور همسایه جا گذاشته اند. 
بسیاری از اقوام کره ای برای دهه های طوالنی یکدیگر را 
مالقات نکرده اند و خیلی از آنها تا پایان زندگی در حسرت 
پا گذاشتن به ســرزمین آبا و اجدادی شان به سر بردند. 
دوری و جدایی به هر شکلی اتفاق بیفتد غم انگیز است اما 
این اتفاق برای مردم بخش جنوبی خوش یمن بوده است. 
کره جنوبی در طول نیم قرن گذشته از یک کشور فقیر و 
کامال آشفته به جامعه ای دمکراتیک، صنعتی و موفق 
بدل شده و هم اکنون به عنوان سیزدهمین اقتصاد بزرگ 
جهان شناخته می شود. ســاخت تلفن های هوشمند و 
تلویزیون های LED در کره جنوبی به تحول تکنولوژی در 
سطح جهانی منجر شده است. این کشور یک بار میزبان 
بازی های المپیک بوده و یک بار جام جهانی را برگزار کرده 
و به یکی از قدرت های ورزشی آسیا بدل شده.خیلی ها 
دلیل پیشرفت سرسام آور کره جنوبی را نتیجه اهمیت 
این کشــور به مقوله آموزش عالی می دانند و معتقدند 
آموزش، نیروی محرکه توســعه در کره جنوبی است. 
کره شمالی که نصف کره جنوبی جمعیت دارد)25میلیون 
نفر( خالف مسیر کشور همسایه را طی می کند.حکومت 
کره شمالی بدون اعتنا به شاخص های توسعه به شیوه 
کمونیست ها این کشــور را اداره می کند که نتیجه آن 
فقر و قحطی بی سابقه ای بود که در سال 1990منجر به 

مرگ عده ای از مردم این کشور شد.

پایانسلطهژاپنیها

ژاپنی هــا صنایع جدید و ترابــری ریلی را در کــره احداث کردند 
اما جنگجویان کره ای حضــور نیروهای بیگانه را در کشورشــان 
برنمی تابیدند. در ســال 1919و بعد از مرگ آخرین امپراتور کره، 
حــدود 2میلیون نفر آزادیخــواه کره ای علیه ژاپنی ها در ســئول 
تجمع کردند و با  برخورد خشــن قوای ژاپنی بــا تجمع کننده ها 
23هزار نفر کشــته و 47هزار نفر دستگیر شــدند. قیام مردم کره 
توسط ژاپنی ها ســرکوب شــد تا اینکه جنگ جهانی دوم به وقوع 
پیوســت و قدرت ژاپن به واســطه جنگ با چین تحلیــل رفت. با 
شکست ژاپن در جنگ جهانی دوم نیروهای آمریکایی وارد بخش 
جنوبی شــبه  جزیره کره و نیروهای شــوروی وارد بخش شمالی 
آن شــدند و خط معروف به مدار 38درجه به عنوان مرز دو طرف 
تعیین شــد.آنها از ســال 1990و بعد از مرگ کیم ایل ســونگ، 
رهبر کره شــمالی گام های کوچکی برای اتحاد 2کشور برداشتند 
اما حضــور نظامــی آمریکایی هــا در کره جنوبــی و حمایت های 
 چین و روسیه از کره شــمالی مانع تشکیل کشــور واحدی به نام 

کره شده است.

11سفارت خانه

شبه جزیره کره، سرزمینی کهن و استراتژیک 
است که مردمان آن پیش از تقسیم سرزمین شان 
قرن ها تاریخ مشترک داشــتند اما پیروزی 
متفقین در جنگ جهانی دوم و پایان استعمار ژاپنی ها بر کره، ورق را 
برگرداند. بعد از جنگ جهانی دوم شبه جزیره کره به دو بخش شمالی و 
جنوبی تقسیم شد و تفاوت های فاحش اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، 
2 کشور که هم اکنون به وضوح قابل مشاهده است از همان برهه تاریخی 
کلید خورد. اگر کره شمالی این روزها با مشکالت عدیده اقتصادی و 
بحران های عمیق اجتماعی دست و پنجه نرم می کند و همسایه جنوبی 
در نقطه مقابل قرار دارد و به یکی از اقتصادهای برتر دنیا بدل شده ریشه 
در همان اتفاقاتی دارد که بعد از جنگ جهانی دوم به وقوع پیوســت. 
شاید اگر اختالفات تاریخی بین مردمان شبه جزیره کره وجود نداشت، 
قدرت های استعماری به این راحتی نمی توانستند حکم به تجزیه این 
منطقه از دنیا بدهند. بنابراین ریشه اصلی این وقایع را باید در تاریخ 
شبه جزیره کره که یکی از مهم ترین و استراتژیک ترین نقاط دنیا به شمار 

می آید جست وجو کرد.

بهنامسلطانی

پنجشنبه

شماره 183
پيشنهاد  هفته28  مهر 1401 

مترویهفتتیر

  گیتا شناسی
برای اینکه فرزنــدان مان را با 
جغرافیای قاره ها و کشورهای 
مختلف آشــنا کنیم در درجه 
اول به یک نقشــه درســت و 
حســابی و دقیق نیــاز داریم.
و  جغرافیایــی  انتشــارات 
کارتوگرافی گیتاشناسی نوین 
جایی اســت که همه نقشه ها 
را در اختیارتــان قرار می دهد. 
کافی است به دفتر این مؤسسه 
انتشاراتی در میدان هفت تیر و 
ابتدای خیابــان کریم خان زند 
مراجعه کنید، آن وقت اســت 
که با انبوه نقشه های کوچک و 
بزرگ که به نقاط مختلف دنیا 
تعلق دارند مواجه می شــوید. 
در این مکان می توانید نقشــه 
کامل ایران و سایر کشورهای 
دنیــا را در ابعــاد و مقیــاس 
مختلف تماشــا کنید و نقشه 
عمومی دریاها و اقیانوس های 
دنیا هم در دسترس شما قرار 
می گیرد. نقشه های شهرهای 
مختلف ایران هــم یکی دیگر 
از جذابیت هــای انتشــارات 
جغرافیایــی و کارتوگرافــی 
گیتاشناســی نوین اســت و 
به شــما کمک می کند مسیر 
رسیدن به شهرهای مختلف را 
راحت تر بیابید. بعد از تماشای 
همه نقشــه ها می توانید نقشه 
مورد نظرتان را هم ســفارش 
بدهید و با خودتان ببرید. برای 
رســیدن به این مــکان کافی 
است از ایستگاه متروی میدان 
هفت تیر خارج شوید و حدود 
200 متربــه ســمت خیابان 

کریم خان زند قدم بزنید.

اسکن  کنید و آدرس دقیق 
این پیشنهاد را در نقشه ببینید

  موزه جنگ
مــوزه جنگ کــه با نــام خانه 
تیمورتــاش شــهرت دارد، از 
جاهای دیدنی تهران به شــمار 
می آید. این موزه در ضلع شمال 
غربی مجموعــه کاخ های باغ 
شاه قرار دارد و حدود 160سال 
قبــل، در دوره قاجار ســاخته 
شــده اســت. موزه جنــگ از 
2طبقه مجزا تشــکیل شده که 
در طبقه اول می توانید از سالح 
و ادوات جنگی که به دوره های 
صفویه، قاجــار و پهلوی تعلق 
دارند دیدن کنیــد. این ادوات 
شــامل بــاروت دان، ذره بین 
نقشــه خوانی، دوربین جنگی، 
هفت تیــر، کلت، مسلســل و 
موشک های آر پی جی است که 
به آلمان، انگلســتان، شوروی 
و ایتالیا تعلق دارنــد.در طبقه 
دوم که از نظــر معماری زیباتر 
است، سردیس هایی از شهدای 
مشــهور ایران از قبیل عباس 
بابایی، ابراهیم همت و سرلشکر 
فالحی در معــرض دید عموم 
قرار گرفته اند.موزه جنگ یک 
روز در هفته آن هم دوشنبه ها از 
14تا 18به روی عموم باز است 
اما جمعه هــا می توانید به طور 
رایگان از این مکان دیدن کنید. 
یادتان باشــد که این موزه در 
محــدوده طــرح ترافیک واقع 
شــده و امکان بازدیــد از آن 
در روزهــای غیرتعطیل کمی 
مشکل است. بنابراین بهترین 
راه دسترسی به موزه استفاده از 
مترو است. ایستگاه میدان حر 
در خط 2مترو درست روبه روی 
موزه جنگ قرار دارد و به محض 
خارج شدن از ایستگاه با ورودی 

موزه مواجه خواهید شد.

مترویمیدانحر

اسکن  کنید و آدرس دقیق 
این پیشنهاد را در نقشه ببینید

شبهجزیرهعربستان

بگذارید در همین ابتدا تکلیف مان را با بزرگ ترین شبه جزیره دنیا مشخص کنیم. شبه جزیره عربستان 
با مساحتی حدود 3میلیون و 200هزار کیلومترمربع و با فاصله به عنوان بزرگ ترین شبه جزیره دنیا 
شناخته می شود اما شبه قاره نیست. برخی جغرافی دان ها از شبه جزیره عربستان به عنوان شبه قاره ای 
در جنوب غرب آسیا نام می برند که آن هم به خاطر وسعت آن است. البته عده ای دیگر از جغرافی دان ها 
معتقدند از آنجا که کل شبه جزیره عربستان در یک منطقه مشخص قرار دارد، استفاده از اصطالح 
شبه قاره برای معرفی آن صحیح تر است.شــبه جزیره یا به عبارتی شبه قاره عربستان خاستگاه قوم 
عرب بوده و نخستین قبیله های عرب در این منطقه از دنیا زندگی می کردند. این شبه جزیره به لحاظ 
ساختار، سکنه و نوع معیشت دنباله صحرای بزرگ آفریقاست. این ادعا با واقعیت هم جور درمی آید 
چون دریای سرخ که عربستان کنونی را از آفریقا جدا می کند در روزگار قدیم دریاچه طویلی بین 
عربستان و قسمت شرقی مصر بوده  است. تالطم امواج اقیانوس هند، باب المندب را که در آن روزگار، 
تکه ای باریک از خشــکی بوده به تدریج از بین برده و دریای ســرخ را به اقیانوس هند وصل کرده و 
عربستان را از آفریقا جدا کرده است. شبه جزیره عربستان شامل کشورهای کوچکی مثل عمان، یمن، 

قطر، کویت، عربستان، امارات و بحرین است.

شبهجزیرهاسکاندیناوی

این یکی را باید به عنوان سردترین شبه جزیره دنیا معرفی کنیم. شبه جزیره اسکاندیناوی، منطقه  ای 
در شمال اروپاست که شامل کشورهای نروژ، سوئد، دانمارک و قسمت شمالی فنالند می شود.نکته 
جالب درباره مرزبندی کشورهای حوزه اسکاندیناوی این است که رشته کوه های اسکاندیناوی 
مرزهای آنها را مشخص می کند که تا مناطق جنوبی نروژ امتداد دارد. یک نکته دیگر اینکه دورتا 
دور شبه جزیره اســکاندیناوی در محاصره آب های آزاد است. شرق این شبه جزیره شامل جزیره 
خودمختار آلند، بین سوئد و فنالند و گاتلند در همسایگی دریای بالتیک است. این شبه جزیره از 
غرب و جنوب غربی به دریای شمال و دریای نروژ و از شمال هم به دریای بارنتس منتهی می شود. 
برای همین بزرگ ترین یخچال های طبیعی در همین جزیره اسکاندیناوی تشکیل می شود و هر 
سال هزاران گردشگر برای تماشــای یخچال های طبیعی به این نقطه از دنیا می روند.کشورهای 
حوزه اسکاندیناوی در ورزش هایی مثل اسکیت و هاکی روی یخ که در مناطق سردسیر سکه رایجی 
دارند حرف اول را می زنند.شبه جزیره اسکاندیناوی حدود 777هزار کیلومترمربع مساحت دارد و 

نام آن برگرفته از منطقه ای در بخش جنوبی شبه جزیره است.

شبهجزیرهبالکان

منطقه  بالکان هم با مساحتی بالغ بر 728هزار کیلومترمربع یکی از بزرگ ترین شبه جزیره های دنیا 
به شــمار می آید و طبق آخرین برآوردها چیزی حدود 60میلیون نفر در آن سکونت دارند.بالکان 
شبه  جزیره ای در جنوب شرقی اروپاست که از شرق به دریای سیاه و دریای اژه، از غرب به دریای 
یونان و دریای آدریاتیک، از جنوب به دریای مدیترانه و از شمال به کوه های آلپ منتهی می شود. این 
شبه جزیره در طول تاریخ دستخوش تغییرات زیادی شده است. نخستین تغییر همان انقالب بالکان 
است که از سال 1875تا 1877میالدی علیه حکومت عثمانی صورت گرفت و به استقالل یوگسالوی 
و بلغارستان منجر شد.با فروپاشی یوگسالوی و تجزیه این کشور که از سال 1991تا 1995به وقوع 
پیوست کشورهای جدید مثل کوزوو، بوسنی و هرزگوین، کرواسی، اسلونی و جمهوری مقدونیه 
شمالی به استقالل رسیدند و حاال در کنار یونان، آلبانی، بلغارستان، رومانی و بخش اروپایی ترکیه، 
شبه جزیره بالکان را تشکیل می دهند. نام این شبه جزیره از رشته کوه بالکان گرفته شده که از مرکز 
بلغارستان تا بخش شرقی صربستان امتداد دارد. باور عمومی این است که این رشته  کوه نیز نام خود 
را از زبان ترکی گرفته است. در ترکی »بالکان« به معنی رشته کوه های پوشیده از درخت است و در 

قرون 11و 12میالدی که ترک ها به این ناحیه وارد شدند به این منطقه اطالق شده است.

شبهجزیرهکریمه

 این شــبه جزیره را باید پرماجرا ترین منطقــه دنیا بدانیم چرا که در طــول تاریخ همواره محل 
مناقشه برخی کشورهای اروپایی بوده است. شبه جزیره کریمه که در شمال دریای سیاه و جنوب 
اوکراین واقع شده برای روس ها یک منطقه اســتراتژیک و راهبردی به شمار می آید و آنها پس از 
انقالب کمونیستی روسیه در سال 1917بر این شبه جزیره تسلط داشته اند. چرا این شبه جزیره 
برای روس ها ارزش استراتژیک دارد؟ چون بنادر دریای سیاه کریمه دسترسی سریع به مدیترانه 
شرقی، بالکان و خاورمیانه را فراهم می کنند. به همین خاطر بیشتر امپراتوری های تاریخ از رومیان 
و بیزانســی ها گرفته تا عثمانیان، روس ها، بریتانیایی ها و فرانسوی ها و روس ها به دنبال تصاحب 
سواحل جنوبی کریمه بوده اند.اهمیت این شبه جزیره زمانی دوچندان می شود که بدانیم دریای 
سیاه به عنوان یک گذرگاه اقتصادی مهم، منطقه قفقاز و دریای خزر را به اروپای مرکزی و شرقی 
متصل می کند.رودخانه دنیپر هم که از شمال به جنوب اروپا می گذرد و دریای سیاه را به دریای 

بالتیک متصل می کند در همین شبه جزیره واقع شده است.

شبهجزیرهایبِریا

شاید نام این شبه جزیره را کمتر شنیده باشــید اما اروپایی ها با این منطقه آشنایی کامل دارند. 
شبه جزیره ایبریا در جنوب غربی اروپا قرار دارد و کشورهای اسپانیا، پرتغال، آندورا و جبل طارق را 
در برمی گیرد. این شبه جزیره در لبه غربی اوراسیا قرار دارد و بیشتر قلمرو آن بین اسپانیا و پرتغال 
تقسیم شده و منطقه کوچکی از جنوب فرانسه، آندورا و جبل الطارق را هم شامل می شود. مساحت 
تقریبی آن 583هزار کیلومترمربع اســت و جمعیتی بالغ بر 53میلیون نفــر دارد.ایبریا دومین 
شبه جزیره بزرگ اروپا از نظر مســاحت، پس از شبه  جزیره اسکاندیناوی است. ایبریایی ها ساکن 
امتداد شرق و جنوب مناطق ساحلی ایبری بودند که مربوط به شمال غرب سواحل دریای مدیترانه 
است و هم اکنون شامل کاتالونیا، شرق، شمال شرقی و شمال آراگون و بخش خودمختار والنسیا 
و مورسیا، شمال آندلس و جزایر بالئاری در اسپانیا می شود. آنطور که در تاریخ آمده رومی ها در 
سال 207میالدی این شبه جزیره را به طور کامل تسخیر کردند اما تسلط آنها بر ایبریا دوام نداشت. 
این شبه جزیره به لحاظ تاریخی هم مهم اســت چون آندلس که در سال 714میالدی به تصرف 

مسلمانان درآمد در همین منطقه واقع شده است.

آشناییبامهمترینشبهجزیرههایدنیا

درجستوجویخشکی
شبه  جزیره یک اصطالح جغرافیایی است و به مناطق وسیعی گفته می شود 
که از 3طرف در محاصره آب قرار دارند و تنها از یک سو به خشکی منتهی 
می شوند. از این دست مناطق در نیم کره جنوبی زمین به ندرت پیدا می شود 
اما قاره های اروپا و آسیا شبه جزیره های معروف و فراوانی دارند.شاید جالب 
باشد که بدانید بسیاری از کشــورهای اروپایی مثل نروژ، سوئد، دانمارک، 
اسپانیا، ایتالیا، پرتغال و یونان  در شــبه  جزیره قرار دارند. واقعیت ماجرا 
این است که قاره اروپا شــبه جزیره عظیمی است که یک سوی آن به آسیا 
چسبیده و 3طرف دیگر آن را آب فراگرفته است. درغرب آسیا و بیخ گوش 
ما ایرانی ها هم اوضاع بر همین منوال اســت و شبه جزیره عربستان چنین 
مختصاتی دارد. این گزارش شــما را با معروف ترین شبه جزیره های آسیا و 

اروپا آشنا می کند.

شبهجزیرهکرهچگونهبهدوبخشغیرمساویتقسیمشد؟

داستان فراق 
چشم بادامی ها

جنگجویانکوهستان
کره ای ها اساســا آدم های جنگجویی هســتند و در طول 
تاریخ نسبت به حضور بیگانه ها در سرزمین شان بی تفاوت 
نمانده انــد. حکومت مغول ها در کره هم حدود 30ســال 
بیشتر دوام نیاورد و در سال 1260میالدی توسط حکومت 
گوریو سرنگون شــد تا یک بار دیگر داستان درگیری های 
قبیله ای در شبه جزیره کره تکرار شود. حکومت گوریو در 
سال 1392میالدی توسط ارتشبد »چوسان« سرنگون شد 
و از همان موقع تا سال 1897پادشاهی چوسان قدرت را 
در شبه جزیره کره قبضه کرد. کره در این سال های طوالنی 
از نظر اقتصادی پیشرفت کرد و به کشــوری قدرتمند با 
موقعیتی مهم بدل شــد که مصداق لقمه ای چرب و نرم 
برای کشور همسایه یعنی ژاپن بود. ژاپنی ها در میانه های 
حکومت سلسله چوسان یعنی در سال 1592به کره حمله 
کردند اما چینی هــا به کمک حکومت مرکــزی آمدند و 
حمله ژاپنی ها را دفع کردند. کره از اوایل قرن 17میالدی 
به شکل عجیبی تابع چین شــد و چنان از برقراری رابطه 
با سایر کشــورها هراس داشــت که به کشور»پادشاهی 
منزوی« معروف شــد. انحصار چینی ها بــرای برقراری 
رابطه به کره در قرن نوزدهم شکست و بنادر کره به روی 
کشــتی های خارجی به خصوص ژاپنی ها باز شــد.کره از 
ســال 1910تا 1945میالدی تحت کنترل ژاپن بود و به 
معاهده تجاری اجباری با ژاپنی ها تن دادند.ژاپنی ها برای 
تسلط بر شــبه جزیره کره ابتدا با دودمان چینگ در چین 
وارد جنگ شدند و بعد با امپراتوری روسیه جنگیدند. قبل 
از این دو جنگ یعنی از سال 1889تا 1910حکومتی به 
نام امپراتوری کره با نفوذ روس ها در این کشــور به قدرت 
رسید و »گوجونگ« که خودش را امپراتور کره می دانست 
می خواست با طرح شکایت در دادگاه بین المللی الهه، کره 
را از سلطه ژاپن خارج کند اما تالش های او به فرجام نرسید 
و در سال 1910کره رسما به امپراتوری ژاپن ضمیمه شد.
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سینما در وضعیت 
خوبی به سر می برد

برای عالقه مندان سریال های تلویزیونی به ویژه برنامه های طنز، »داریوش سلیمی« 
نام و چهره ای آشناست. سریال های »نوروز رنگی« و »افرا« ازجمله آخرین کارهای 
سلیمی در تلویزیون در 2ژانر مختلف و متفاوت یعنی طنز و درام است که با استقبال بینندگان هم روبه رو شد. 
سلیمی از این دست کارهای ماندگار و پرطرفدار در کارنامه کاری اش کم ندارد، ازجمله سریال های »آیینه 
عبرت«، »مسافری از هند«، »او یک فرشته بود«، »چهاردیواری« و... که با وجود گذشت این همه سال تماشای 
بازپخش آنها در برخی از شبکه های تلویزیونی هنوز هم خالی از لطف نیست. در سینما هم هرچند سلیمی 
مانند تلویزیون پرکار نبوده است، اما آثار ماندگاری چون »روز واقعه« را در کارنامه دارد. به بهانه پخش شدن 
سریال »بی همگان« از شبکه سوم سیما که آخرین کار داریوش سلیمی است، گفت وگویی با این بازیگر 

با سابقه سینما و تلویزیون انجام داده ایم که خواندن آن خالی از لطف نیست.

سعیدهمرادی

پيشنهاد  هفته

  سینما فرهنگ
در سال 1۳۴۷ هجری شمسی، در 
خیابانی که حاال به نام »شریعتی« 
می شناســیم، ســینمایی به نام 
»سیلورســیتی« افتتاح شــد که 
در دوران خود کــم از یک پردیس 
مدرن نداشت. پاتوق هنرمندان و 
بازیگران فراوانی به سیلورســیتی 
انتقال یافت. این سینما در همان 
سال های آغازین پس از انقالب به 
»فرهنگ« تغییر نام داد و به عنوان 
یکــی از ســینماهای پرمخاطب 
پایتخت به نمایش فیلم های روی 
پرده پرداخت. هم اکنون، ســینما 
فرهنگ جزو ســینماهای دولتی 
اســت و زیرنظر بنیاد فارابی و امور 
ســینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســالمی فعالیت می کند. سینما 
فرهنگ ۳ ســالن با ظرفیت ۳۶۵، 
2۳۹ و ۷۴ نفر دارد، ســالن سوم 
این سینما در بازسازی سال 1۳۹۶ 
به آن اضافه شده اســت. کیفیت 
صــدا و تصویر در این ســینما آن 
را به یکی از ســینماهای ۵ ستاره 
تهران تبدیل کرده اســت. از سایر 
امکانات ســینما فرهنگ می توان 
بــه اینترنت عمومــی، پارکینگ، 
کافی شــاپ و کتابفروشــی اشاره 
کرد. اگر عالقه مند هستید که برای 
تماشای فیلم به سینما »فرهنگ« 
بروید اســتفاده از متــرو یکی از 
راه های دسترســی به این سینما 
است. شــما می توانید در ایستگاه 
»شــریعتی« پیاده شــده و با طی 
مسافتی به سینما »فرهنگ« بروید 
و به تماشای فیلم مورد عالقه تان 

بنشینید.

مترویشریعتی

اسکن  کنید و آدرس دقیق 
این پیشنهاد را در نقشه ببینید

  فرهنگسرای ارسباران
»فرهنگســرای ارســباران« یک 
مرکز فرهنگی، هنری و آموزشــی 
وابسته به شــهرداری تهران است 
که در شــرق تهــران و در محله 
»سیدخندان« واقع شده است. این 
مرکز در سال 1۳۷۴ تأسیس شده و 
از آن زمان تا به امروز محل برگزاری 
رویدادهــای هنری و آموزشــی 
بسیاری بوده است. به دلیل وسعت 
فعالیت های فرهنگی این فرهنگسرا 
می تــوان آن را در رده فعال ترین 
بخش های فرهنگی تهران گنجاند. 
در ایــن فرهنگســرا برنامه هــا و 
کالس های آموزشــی بســیاری 
برگزار می شــود، اما فعالیت های 
فرهنگســرای »ارســباران« تنها 
محدود به برگــزاری کالس های 
آموزشی نیست و برگزاری اجراهای 
موسیقی و نمایشی و برخورداری از 
سالن سینمایی برای اکران فیلم و 
نگارخانه برای نمایش آثار عکاسان 
و نقاشان نیز از دیگر ویژگی های این 
فرهنگسراست. گفته می شود که 
ظرفیت سالن سینمایی فرهنگسرا 
ارسباران بالغ بر ۳۰1 صندلی و 2۹ 
صندلی ویژه که مختص مهمانان 
تشــریفاتی اســت. اگر عالقه مند 
هســتید که برای تماشــای فیلم 
به فرهنگسرای ارســباران بروید، 
اســتفاده از مترو یکــی از راه های 
دسترســی به این فرهنگسراست. 
نزدیک تریــن ایســتگاه مترو به 
فرهنگســرای ارســباران متروی 
شریعتی واقع در خط یک متروی 
تهــران )خط قرمز رنگ( اســت و 
بعد از بیرون آمدن از مترو ســوار 
تاکسی شوید، زیر پل سیدخندان 
پیاده شــوید یا روبه روی خیابان 
جلفا و مســیر کوتاهی را به سمت 
فرهنگسرای ارســباران و خیابان 
جلفا پیاده روی کنید. البته متروی 
مصلی هم مســیر نزدیکی به این 

فرهنگسرا دارد.

مترویمصلی

اسکن  کنید و آدرس دقیق 
این پیشنهاد را در نقشه ببینید

پنجشنبه

شماره 183
28  مهر 1401 

    درخصوص سریال بی همگان و نقشی که در 
آن ایفا کرده اید بگویید چطور شد که بازی در 

این سریال را پذیرفتید؟
من در ســریال »بی همگان« نقش »حیــدری«، صاحبکار 
»کرامت« را بر عهده دارم؛ شخصیتی شریف و انسانی خوب 
که با جلو رفتن ســریال، مخاطبان با آن آشنا خواهند شد. 
درخصوص حضورم در این ســریال نیز باید بگویم که من 
تجربه ســال ها همکاری با آقای بهرنگ توفیقی، کارگردان 
این مجموعه را دارم و دوستی ما با هم به حدود 2۰ سال پیش 
بازمی گردد. حتی در سریال های متعددی نیز با ایشان افتخار 
همکاری داشته ام. به واسطه این آشنایی، آقای توفیقی نقشی 
را در این سریال به من پیشــنهاد دادند و من هم با اعتماد 
کامل و بدون آنکه فیلمنامه را بخوانم این نقش را پذیرفتم و 

در این سریال حضور یافتم.
    به نظر شما این سریال در جذب مخاطب تا 

چه حد می تواند موفق باشد؟
این مجموعه تلویزیونی با محوریت خانواده تولید شده است 
و با توجه به فضا و نوع قصــه و ویژگی هایی که دارد به نظرم 
می تواند نظــر مخاطبانش را در گروه های ســنی مختلف 

جلب کند.
    شما در سال های اخیر کم کار شده اید. این 

امر دلیل خاصی دارد؟
نه، کم کار نیستم و سالی یک یا 2 کار را بازی می کنم. شاید 
یکی از دالیلی که باعث می شود تا کارها کمتر به چشم  آید 
و بازیگران کم کار جلوه کنند، حضور گســترده پلتفرم ها و 
افزایش کانال های تلویزیونی است که باعث می شود تا تنوع 
و حجم کارها افزایش یابد. اما در حقیقت من همیشه فعال 
بوده ام. من سال گذشته در نوروز رنگی ایفای نقش کردم. کار 

اخیرم نیز سریال »افرا« بوده است.

    اولویت هایتان بــرای پذیرش یک نقش 
چیست؟

مهم ترین اولویت بنده برای بازی در فیلم یا سریال، در مرحله 
اول عالقه به قصه و نقشی اســت که می خواهم به ایفای آن 
بپردازم. طول و عرض نقش به هیچ عنوان مهم نیست. مهم 
این است که حرفی برای گفتن داشته باشــد و بازیگر را به 
چالش بکشــد. خیلی وقت ها در اوج بیکاری نقش هایی به 
من پیشنهاد می شد، اما چون نقش را دوست نمی داشتم، آن 
را نمی پذیرفتم. در کنار عالقه مندی، کسانی که قرار است با 
آنها همکاری کنم نیز برایم از اهمیت خاصی برخوردار است. 
همیشه دوست دارم با گروهی کار کنم که با آنها راحت باشم 

و این برای من مهم ترین مالک است.
    به عنوان یک بازیگر بیشتر دوست دارید در 

چه ژانری بازی کنید؟
مثبت یا منفی بودن نقش برایم فرقی نمی کند؛ چرا که یک 
بازیگر دوست دارد همه ژانرها را تجربه کند. بازی در ژانرهای 
مختلف برای بازیگر، دلچسب اســت. من همانقدر که طنز 
را دوســت دارم به همان قدر هم، نقش های جدی و حتی 
نقش های منفی که خیلی خوب شــخصیت پردازی شــده 
باشند را هم دوســت دارم. من قبل از بازی در سریال »سه 
دنگ سه دنگ« بیشــتر نقش های منفی را ایفا می کردم اما 
با این سریال وارد حوزه طنز شــدم و بعد از آن هم بیشتر به 
من نقش های طنز پیشنهاد شد. هم اکنون نیز به نقش های 

طنز عالقه دارم.
    شاخص ترین نقشی که ایفا کرده اید؟

من طی سال ها فعالیت در عرصه بازیگری، فیلم و سریال های 
بســیاری بازي کرده ام که برخی از آنهــا در زمره کارهای 
شاخص قرار دارند. ازجمله آنها می توانم به سریال »مدینه«، 
»زیر پای مادر«، »چاردیواری«، »پایتخت 1« به کارگردانی 

سیروس مقدم و سریال »سه دنگ، سه دنگ« به کارگردانی 
شاهد احمدلو که باعث شد از نقش های منفی فاصله گرفته 

و به سمت نقش های طنز بروم اشاره کنم.
    تاکنون پیش آمده که در سریال یا فیلمی 
بازی کنید و بعدها از بازی در آن پشیمان شده 

باشید؟
بله، خیلی از کارها بوده است که پشیمان شده ام. گاهی بازی 
در نقشــی را پذیرفته ام که خروجــی آن متفاوت از چیزی 
بوده که من در ابتدا در فیلمنامــه خوانده ام. یا صحبتی که 
درخصوص کار و نقش شده حین کار تغییر کرده و آن فکری 

که در موردش داشتم نشده است.
    شــما تاکنون با کارگردان های بسیاری 
همکاری داشــته اید. از بین این کارگردان ها 

کار با کدام یک را بیشتر دوست داشته اید؟
من با کارگردان های بسیاری همکاری داشته ام که همگی آنها 
جزو کارگردان های خوب محسوب می شوند و من در واقعیت 
نمی توانم آنها را تفکیک کنم؛ کارگردان هایی مانند »بهرنگ 
توفیقی«، »قدرت اهلل صلح میرزایی«، »سیروس مقدم« و... 

که کار با همه آنها را دوست داشته ام.
    آیا کارگردانی وجــود دارد که عالقه مند 
به همکاری با او باشــید، اما هنوز این اتفاق 

نیفتاده است؟
بله، سعید روســتایی، آقای کارت و آقای مهدویان ازجمله 
کارگردان های خوبی هستند که من بسیار عالقه مند هستم 

تا با آنها همکاری داشته باشم.
    این روزها فیلم های بسیاری برای سینمای 
خانگی ساخته می شود. به نظر شما این پلتفرم 
تا چه حد توانسته موفق عمل کند؟ ارزیابی 

خودتان از آن چیست؟

یک زمانی در شبکه نمایش خانگی ســریال هایی ساخته 
می شــد که بعد از مدتی به دالیلی متوقف می شد و گویی 
بیننده دچار سردرگمی می شد و سریالی که دنبال می کرد 
ناگهان دیگر تولید نمی شــد و این موجب شده بود مردم 
کمی به سریال های ســینمای خانگی بی اعتماد شوند، اما 
هم اکنون سریال های خوبی ساخته می شود و خوشبختانه 
اعتماد مردم به ســینمای خانگی مجدد بازگشته است. به 
اعتقاد من سینمای خانگی موفق عمل کرده. حجم تولید و 
تعداد مخاطبان نیز از این موفقیت خبر می دهد. من هم از 
این پلتفرم استقبال می کنم، چون هر کار خوبی که باعث 
می شود تا افراد بیشــتر نان بخورند، آن کار قابل ستایش 
اســت. من به نوبه خود از آن اســتقبال می کنم و امیدوارم 

تداوم داشته باشد.
    برایمان از دغدغه هــای حرفه بازیگری 
بگویید. این روزها بازیگران بیشــتر با چه 

مشکالتی مواجه هستند؟
بزرگ ترین مشکل بازیگران نداشــتن امنیت شغلی است. 
همه می دانند که بازیگری هیچ تضمین شــغلی ندارد و تا 
موقعی که هســتیم دیده می شــویم و اگر یکی، 2سال کار 
نکنیم دیگر کسی ســراغ مان نمی آید و فراموش می شویم، 
این در حالی اســت که بازیگر با گذر زمان تجربه اش بیشتر 
می شود، اما متأسفانه در کشــور ما با گذر زمان بازیگر کنار 
گذاشته می شــود. صادقانه بخواهم بگویم از نظر مالی هم 
اوضاع بسیار سخت شده و شــرایط برای بازیگرانی که تنها 
کارشان همین است، بسیار بد است. تنها چند بازیگر محدود 
ممکن است درآمد باالیی داشته باشند، اما شرایط برای بقیه 
اینگونه نیست. امیدوارم مسئوالن بیشتر به هنر و هنرمند 
توجه کنند، چراکه یکی از ابزاری که هر ملتی می تواند خود 

را در جوامع بین المللي مطرح کند هنر است.

    متأسفانه امروزه ســریال های قوی کمتر 
ساخته می شود و اغلب کارهای ساخته شده 
کارهای ضعیفی هستند که کمتر مخاطب را 
به خود جذب می کنند. به نظر شما چه دلیلی 
باعث شده تا سریال ها به این سمت حرکت 

کنند؟
تنها دلیل، محدودیت هایی است که در جامعه وجود دارد. 
ما نویســندگان خوب و توانا بســیار داریم، اما همواره این 
نگرانی ها و محدودیت ها وجود دارد که وقتی نویســنده به 
قصه ای می پردازد، ارگان، صنف یا قشر خاصی شاکی نشوند 
و مجبور نباشند، پاسخگوی آنها باشند. همین موضوع باعث 
می شود تا دست نویسنده بسته باشد. البته یک دلیل دیگری 
هم که باعث می شود تا یک اثر از دیدگاه مخاطب قوی نباشد، 
استفاده بی رویه از گوشی است. این گوشی در دست گرفتن ها 
به ویژه حین تماشای فیلم باعث می شود تا مخاطب نتواند 
تمرکز کافی داشته باشــد و فیلم یا سریال به نظر او ضعیف 

جلوه می کند.
    به عنوان یک بازیگر، سینمای امروز ایران را 

چطور ارزیابی می کنید؟
به اعتقاد من این روزها ســینمای ایران در وضعیت خوبی 
به ســر می برد. فیلم های ایرانی در سطح بین المللی مطرح 
می شوند و به نمایش درمی آیند. مخاطبان داخلی هم آنها 
را به خوبی دنبال می کنند. البته طی یــک بازه زمانی و در 
سال هایی فیلم ها به سمت هجو رفته بودند و ارتباطشان تا 
حدودی با مخاطب قطع شده بود، اما اکنون فیلم های خوبی 
ساخته می شود؛ فیلم های خوبی که حاصل کارگردان های 
توانا اســت؛ کارگردان های جــوان و کاربلد مانند ســعید 
روستایی، مهدویان، کارت که نوید از یک آینده خوب برای 

سینمای ایران می دهند.

لذتدیدنسریالهایبهیادماندنیونوستالژیکازتلوبیون

قدیمی،امابهیادماندنی
اگرچه امروزه فیلم و سریال های بسیاری در حوزه کودک و نوجوان ساخته می شود اما 
هنوز خاطره برخی از فیلم و سریال های دهه های گذشته به ویژه دهه های ۶۰ و ۷۰ همچنان 
در دل ها زنده است و اغلب پدرها و مادرها که خود مخاطبان اصلی این آثار بوده اند، ترجیح 
می دهند که این فیلم ها و سریال ها را برای کودکان خود تهیه کرده و آنها نیز به تماشای این 

آثار به یادماندنی بنشینند و از دیدن آنها نهایت لذت را ببرند. البته این روزها دسترسی به 
این فیلم و سریال ها سخت نیست و از طریق سایت های مختلف می توان به آنها دسترسی 
پیدا کرد. یکی از این سایت ها نیز، تلوبیون اســت. در ادامه به معرفی چند سریال که از 

طریق این سایت قابل دسترسی است پرداخته ایم.

قصههایتابهتا

»قصه های تابه تا« که با نام شــخصیت 
اصلی آن »زی زی گولو« نیز شــناخته 
می شود، یک سریال تلویزیونی کودکانه 
به کارگردانــی »مرضیــه برومند« که 
نخســتین بــار شــبکه یک ســیمای 
جمهوری اسالمی ایران در سال 1۳۷۳ 
اقدام بــه پخش آن کــرد. مخاطب این 
ســریال را عمدتاً رده ســنی کودک و 
نوجوان و بزرگســال تشــکیل می داد. 
شــخصیت محوری ســریال عروسکی 

است به نام »زی زی گولو آسی پاســی دراکوتا تابه تا« که از یک سیاره ناشناخته به زمین آمده و 
مهم ترین توانایی او این است که با خواندن ِورد »زی زی گولو آسی پاسی دراکوتا تابه تا«، کارهای 
خارق العاده انجام می دهد و عالقه زیادی به حضور در کنار نوشــیدنی ها به عنوان گارنیش دارد. 
این سریال در میان کودکان و نوجوانان ایران شهرت و محبوبیت زیادی پیدا کرد به گونه ای که 
واژه »زی زی گولو« به فرهنگ گفتاری مردم نیز راه یافت. آزاده پورمختار، لیلی رشــیدی، رضا 
بابک، محمود بصیری، امیرحسین صدیق، رضا فیاضی، مانی نوری، جمشید اسماعیل خانی، مریم 
سعادت، افسانه چهره آزاد، مرضیه برومند، افشین ســنگ چاپ، مهری ودادیان از بازیگران این 

سریال به یادماندنی هستند.

کارگردان: مرضیه برومند

1373
قصههایشیرین

دریا

»دنیای شیرین دریا« نام یک مجموعه 
تلویزیونی ایرانی بــه کارگردانی بهروز 
بقایی است که در سال 1۳۷۷ تولید و از 
برنامه کودک و نوجوان شبکه 1 سیمای 
جمهوری اســالمی ایران پخش شــد. 
داستان قصه »دنیای شیرین دریا« حول 
 دختری روستایی ساده به نام »دریا« و 
اســت.  عمویــش  و  او  خانــواده 
اعضــای ایــن دو خانــواده و بچه هــا 
متعــددی  مســائل  بــا  روز  هــر 

روبــه رو می شــدند و فــراز و نشــیب های زندگــی آنهــا قصــه ســریال »دنیای شــیرین 
 دریا« را شــکل مــی داد. در واقــع دریــا و کــودکان و نوجوانان فامیــل هر بار دردســری 
به پــا می کننــد کــه ســاختار اصلــی داســتان را می ســازد. ایــن ســریال خاطره انگیز 
با بــازی زنده یاد پوپک گلــدره یکی از ســریال های پربیننــده تلویزیون در حــوزه کودک و 
نوجــوان بود کــه بعــد از پخــش اولیــه بارهــا و بارهــا از تلویزیون پخش شــد و بــاز هم 
بیننده هــای خاص خــودش را داشــت. فرهاد بشــارتی، پوپک گلــدره، مینــا نوروزی فرد، 
 عطیه غبیشــاوی، امیــر محمــدزاده، مهســا مالپور و حمــزه شــیرعلیپور بازیگــران این 

سریال بودند.

کارگردان: بهروز بقایی

دانیومن1377

»دانی و مــن« یکــی از مجموعه های 
پربیننده دهه ۷۰ است که به کارگردانی 
»علی عبدالعلی زاده« در ســال 1۳۷۷ 
به روی آنتن شبکه ۵ ســیما رفت و 2 
فصل بعدی این مجموعــه نیز به دلیل 
اســتقبال زیــاد در ســال های بعــد 
ساخته شــد. این ســریال در ژانر درام، 
فانتزی و کــودک و نوجــوان، روایتی 
 از بیــرون آمدن یک دایناســور )دانی( 
از دل یــک نقاشــی اســت کــه در 

فصل اول با بازی »حمید گودرزی«، »پرســتو گلســتانی« و »ابراهیم آبادی« ســاخته شــد 
و در 2 فصــل بعد بازیگران بیشــتری به این مجموعه پیوســتند. داســتان ســریال »دانی و 
 من« درباره دختری به نام »غزل« اســت که همیشــه در خیاالت خود یک دایناســور بزرگ 
ســبزرنگ بــه نــام »دانــی« را می بینــد و او را در نقاشــی هایش می کشــد. پــدر »غزل« 
او را بــرای درمــان بــه خــارج می بــرد و خانــه خــود را در اختیار »ســیما« و »ســعید« 
می گذارد. »ســیما« و »ســعید« به آن خانــه می آیند، اما بعــد از مدت خیلــی کوتاهی آنها 
 نیــز »دانــی« را می بیننــد و البتــه می پذیرنــد و بــا وجــود او اتفاقــات جالبــی در خانه 

می افتد.

کارگردان: علی عبدالعلی زاده

1377

قصههایمجید

یکی از ســریال های نوستالژیک کودک 
و نوجــوان دهه ۶۰ ســریال »قصه های 
مجید« اســت. قصه هــای مجید یک 
مینی سریال ایرانی محصول سال 1۳۶۹ 
به تهیه کنندگی، کارگردانی و نویسندگی 
»کیومرث پوراحمد« بــر پایه کتابی به 
همین نام از »هوشنگ مرادی کرمانی« 
اســت که از شــبکه یک پخش می شد. 
داســتان اصلی »قصه هــای مجید« در 
محیط کرمان نگارش شده بود و بعد به 

شهر اصفهان انتقال یافت. »قصه های مجید« روایتگر لحظاتی از زندگی نوجوانی به نام »مجید« 
و مادربزرگش )بی بی( است. در این سریال داســتان های متعددی را برای مخاطبان به نمایش 
می گذارند که از آن جمله می توان به ملخ دریایی، امتحان ورزش، زنگ انشــاء، اردو  و...  اشــاره 
کرد. مجموعه تلویزیونی »قصه های مجید« در زمان خود از محبوبیت خاصی در میان کودکان و 
نوجوانان و حتی بزرگساالن برخوردار شده بود. پروین دخت یزدانیان، مجید باقربیگی، جهانبخش 
سلطانی، مرتضی حسینی و... ازجمله بازیگران این ســریال خاطره انگیز بودند. کتاب قصه های 
مجید جایزه کتاب برگزیده ســال 1۳۶۴ را به خود اختصاص داده و تا 1۳۷۳، دوازده بار تجدید 

چاپ شده است.

کارگردان: کیومرث پوراحمد

مجیددلبندم1369

»مجید دلبندم« یکــی از معروف ترین 
برنامه های کــودک و نوجوان تلویزیون 
در این دهه است که به کارگردانی رضا 
عطاران سال 1۳۷۷ از شبکه یک سیما 
پخش و شــخصیت »مجید دلبندم« به 
یکــی از محبوب تریــن  و ماندگارترین 
شــخصیت ها میان مردم تبدیل شــد. 
داستان این ســریال در مورد 2 برادر به 
نام های »رضا« و »مجید« و خواهرشان 
»معصومه« است. رضا با دیدن قسمت 

آخر سریال »ســیب خنده« دلش برای مجید تنگ می شود و مجســمه ای از مجید می سازد. 
مجسمه خودبه خود زنده می شــود و ماجراهای مختلف را رقم می زند. ابتدای سریال نقش رضا 
را »بهراد خرازی« بازی می کند که بعد از آن نقش توســط »جواد رضویــان« ادامه می یابد. در 
بخش هایی به عنوان پســر آقای گالبچی و با نام تیمور و همســر معصومه خود »رضا عطاران« 
نیز حضور دارد. عروســک مجید با گویندگی »مجید صالحی« عروســک ایــن مجموعه بود 
که در کنــار بازیگرانی چون حمید لوالیی، رضا عطاران، ســیدجواد رضویــان، مجید صالحی، 
 زیبا بروفه، یوســف تیموری، بهراد خرازی و ســپهر آزادی محبوب ترین برنامــه تلویزیونی را 

شکل دادند.

کارگردان: رضا عطاران

دنیایشیرین1377

ســریال »دنیای شــیرین«، مجموعه 
تلویزیونی به کارگردانی »بهروز بقایی« 
و به تهیه کنندگی ایرج محمدی، بیژن 
بیرنگ و مسعود رسام و نویسندگی علی 
خودســیانی با ژانر کودک و نوجوان و با 
بازی »رضا عطاران« اســت. این سریال 
محصــول ســال ۷۶ و در ژانــر درام و 
اجتماعی ساخته شده اســت که برای 
نخستین بار از شــبکه اول سیما پخش 
شد. سریال »دنیای شــیرین« روایتگر 

داستان دو خانواده ایرانی است که گوینده داســتان، دختری به همین نام با بازی زهرا جواهری 
است. او همراه با پدرش که یک گلفروش، مادرش که یک پرستار، 2 برادر کوچک ترش که هرسه 
دانش آموز هستند در یک خانه زندگی می کنند. کمی آن طرف تر در همسایگی خانواده شیرین، 
دایی آنها و پســر کوچکش در یک طبقه از یک آپارتمان زندگی می کنند. در هر قسمت، آنها با 
مشکل تازه ای درگیر می شــوند. مطابق معمول، هر بار بچه های خانواده مشکلی ایجاد می کنند 
و بزرگ ترها با هدایت و تدبیر خود، آن را حل می کنند. رضا عطاران، رضا فیاضی، سهیال عزیزی، 
اشکان اشتیاق، علیرضا رئیسی، کمند سلیمانی، زهرا جواهری، سپهر آزادی ازجمله بازیگران این 

سریال به یادماندنی هستند.

کارگردان: بهروز بقایی
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13مهمان خانه
خاطره بازی با امیر ابوطالب که یکی از مؤسسان تیم فوتبال راه آهن تهران است

زخمی شدن فوتبالیست ها 
در کمپ آمریکایی ها

در کوچه یخچال همه ابوطالب ها را می شناختند. آنها 7برادر بودند که از صبح 
با پای برهنه در زمین خاکی کمپ آمریکایی ها دنبال توپ می دویدند و بچه های 
محل را به ضیافت فوتبال در تنها زمین خاکی محدوده میدان راه آهن دعوت 
می کردند. امیر، برادر بزرگ تر و سکاندار جماعتی بود که دور زمین می نشستند 
و راگبی تماشا می کردند تا بازی آمریکایی ها تمام شود و مجالی برای خودنمایی 
پیدا کنند. امیر ابوطالب بعدها با پیشنهاد مدیران وقت باشگاه راه آهن، تیم 
فوتبال لکوموتیو را تأسیس کرد که مدتی بعد به راه آهن تغییر نام داد و در جام تخت جمشید چشم ها 
را خیره کرد. او حاال در 86سالگی روایت های کمتر شنیده شده ای از ماجراهای شکل گیری تیم فوتبال 

راه آهن که کارخانه بازیکن سازی  فوتبال ایران در دهه های گذشته بود نقل می کند.

پيشنهاد  هفته

متروی حسن آباد

  موزه آبگینه
پیشنهاد ما به همه عالقه مندان 
هنر ســفالگری، بازدید از موزه 
آبگینه، نخســتین و تنها موزه 
تخصصی شیشه و سفال کشور 
در خیابان ســی تیر است. این 
موزه که در خانه قوام السلطنه، 
یکی از سیاســتمداران معروف 
دوره قاجــار و پهلوی ســاخته 
شــده معمــوالً در ردیــف 
موزه هــای پربازدید تهران قرار 
دارد و بیــش از 2هــزار قطعه 
سفال و شیشــه تاریخی در آن 
نگهداری می شود. با ارزش ترین 
شیشه های این موزه، لوله های 
شیشــه ای معروف به سیلندر 
شیشه اســت که به هزاره دوم 
پیــش از میالد تعلــق دارند و 
در معبد چغازنبیل در اســتان 
خوزستان کشف شده اند. در این 
موزه ســفال هایی از دوره های 
مختلــف تاریخی مثل ســفال 
دست ســاز متعلق بــه دوران 
اشــکانی در طبقه اول، ظروف 
زرین فام دوران ســلجوقی در 
تاالر زرین و لعاب های یک رنگ 
فیروزه در معــرض دید عموم 
قرار گرفته است. نزدیک ترین 
ایستگاه های مترو به این مکان 
ایســتگاه امام خمینــی )ره(، 
ایســتگاه ســعدی و ایستگاه 
میــدان حســن آباد اســت. از 
هریک از این ســه ایستگاه که 
خارج شوید با حدود 15دقیقه 
پیــاده روی بــه ورودی موزه 
خواهید رســید. در طول مسیر 
هم می توانید از سایر مکان های 
دیدنــی خیابان ســی تیر مثل 
موزه ملــی ایران، مــوزه ملک 
 و کلیســای پطــرس مقدس 

دیدن کنید.

اسکن  کنید و آدرس دقیق 
این پیشنهاد را در نقشه ببینید

  بوستان جوانمردان
آرام آرام داریــم بــه میانه های 
پاییــز نزدیــک می شــویم که 
زمان مناســبی برای گشــت 
و گذار در تفرجگاه های پایتخت 
است. بوســتان جوانمردان در 
شمال غربی تهران یکی از همین 
تفرجگاه های دلچسب است که 
سرتاســر آن با درختان سرسبز 
پوشانده شده و می توانید در این 
بوستان از قدم زدن، تنفس هوای 
پاک و تماشــای مناظر طبیعی 
دلنشــین لذت ببرید. در کنار 
جاذبه های طبیعــی، امکانات 
ورزشی هم برای شهروندان مهیا 
شده است. مسیر ویژه پیاده روی 
به طول 24کیلومتر در نزدیکی 
یک مســیر 8کیلومتــری قرار 
دارد که در سال های قبل برای 
درشکه ســواری طراحی شده 
بود اما حاال برای همه ورزش ها 
مناسب است. یک مسیر 8هزار 
متری هم مختص عالقه مندان 
به ورزش دوچرخه سواری است و 
با اجاره دوچرخه از کانکس های 
گوشه و کنار بوستان می توانید 
در ایــن مســیر رکاب بزنید. از 
دیگر امکانــات تفریحی پارک 
جوانمردان می توان به زمین های 
اسکیت اشاره کرد که استاندارد 
است و بسیاری از اسکیت بازهای 
حرفــه ای برای تمریــن به این 
پیســت می روند. برای رفتن به 
بوستان جوانمردان کافی است 
به متــروی چیتگر برویــد و از 
آنجــا با اتوبوس هــای چیتگر- 
شــریعتی خودتان را به میدان 
 المپیــک و ورودی بوســتان 

برسانید.

متروی چیتگر

اسکن  کنید و آدرس دقیق 
این پیشنهاد را در نقشه ببینید

پنجشنبه
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    درباره شــروع فعالیت باشگاه راه آهن در 
فوتبال پایتخت نقــل قول های فراوانی وجود 
دارد. این باشگاه چگونه و از چه زمانی فعالیتش 

را در جنوب تهران شروع کرد؟
زمین راه آهن دقیقاً همسن من اســت و سالی که من به دنیا 
آمدم زمین خاکی راه آهن هم متولد شد؛ یعنی سال 1316.

در آن ســال ها پدرم کارمند راه آهن بود و مــا در خانه های 
ســازمانی اطراف میدان راه آهن زندگی می کردیم. همانجا 
یک مکانی بود به نام کمپ آمریکایی ها که آمریکایی ها جمع 
می شدند و راگبی بازی می کردند. شب که می شد آمریکایی ها 
بالن های شــمع دار به هوا می فرســتادند که مردم از میدان 
حسن آباد تماشا می کردند. وقتی آمریکایی ها مأموریت شان 
در راه آهن به پایان رسید، من به اتفاق 2برادر دیگرم و تعدادی 
از فوتبالیست های قدیمی به کمپ آمریکایی ها می رفتیم و 
فوتبال بازی می کردیم. بعد از مدتی با کسب اجازه از مدیران 
وقت راه آهن آنجــا را به زمین فوتبال تبدیــل کردیم. بعد از 
مدت کوتاهی خیلی از فوتبالیســت ها برای تمرین به کمپ 
آمریکایی ها می آمدند و برخی کارمندان و کارگران راه آهن هم 
به آنها ملحق می شدند. فوتبالیست هایی مثل اکبر کارگرجم، 
علی جباری، نصراهلل عبداللهــی، جهانگیر کوثری و محمود 
خوشــخوان؛ که بعدها داور بین المللی فوتبال شد در زمین 
راه آهن تمرین می کردند و نطفه تشــکیل باشــگاه از همان 

روزها شکل گرفت.
    از منصور رحیمی ها به عنوان یکی از بانیان 
تأسیس تیم فوتبال راه آهن نام برده می شود. 
تیم فوتبال بعد از تأسیس باشگاه شکل گرفت؟

بله، باشگاه راه آهن در رشته کشتی فعالیت می کرد و بسیاری 
از قهرمانان بنام کشــتی مثل غالمرضا تختی، نبی سروری، 
محمد علی خجسته پور، ابراهیم سیف پور، یعقوبعلی شورورزی 

و احمد وفادار که با دستور مقامات دولتی در راه آهن استخدام 
شــده بودند، در باشــگاه ما تمرین می کردند. البته باشگاه 
به مفهوم واقعی نبود. چند عدد تشــک کشــتی کنار کمپ 
آمریکایی ها پهــن کرده بودند و کشــتی گیرها برای تمرین 
آنجا می آمدند. یادم هســت که آن روزها در استخر باشگاه با 
مرحوم تختی رفاقت داشتیم و گاهی داخل آب با هم کشتی 
می گرفتیم. یــک روز آقای منصور رحیمی هــا که خودش 
کشتی گیر بود و مدیریت باشگاه را برعهده داشت، به ما گفت 
زمین فوتبال را راه بیندازید و ما هم کمک تان می کنیم تا تیم 
فوتبال راه آهن سر و شکل بگیرد. با پیشنهاد آقای رحیمی ها 
تیمی راه انداختیم و اســمش را گذاشــتیم لکوموتیو. این 
نخستین تیمی بود که از دل زمین فوتبال راه آهن متولد شد. 
البته در سال 1318تیمی از همین باشگاه در مسابقات شرکت 
می کرد اما مسابقات فوتبال در آن سال ها رسمیت نداشت. در 
همان سال ها و به دلیل وقوع جنگ جهانی دوم باشگاه راه آهن 
حدود 2سال تعطیل شد و پلیس مانع ورود فوتبالیست ها به 

کمپ آمریکایی ها می شد.
    راه آهن به طور رسمی از ابتدای دهه 50در 
فوتبال باشگاهی عرض اندام کرد. این تیم با 
همین نام در نخستین دوره جام تخت جمشید 

به میدان رفت؟
با راه اندازی جام تخت جمشید ما جزو تیم های تهرانی بودیم 
که برای بازی در این لیگ پذیرفته شد. نام تیمی که باشگاه 
راه آهن روانه مسابقات جام تخت جمشید کرد لکوموتیورانان 
بود و در همان نخستین دوره این مسابقات هفتم شد که مقام 
آبرومندانه ای بود. مدتی بعد آقای شالچیان که وزیر راه بود، 
آمد سر زمین و گفت بهتر اســت تیم اول ما به نام راه آهن در 
مسابقات شــرکت کند و نام تیم دوم لکوموتیورانان باشد. او 
معتقد بود که تیم فوتبال راه آهن می تواند به نماد شــرکت 

راه آهن تهران بدل شــود و اینگونه هم شد. 
ما با لکوموتیورانان از دسته یک به دسته 2و 
از آنجا به جام تخت جمشید راه پیدا کردیم. 
در نخســتین بازی جام تخت جمشید هم 
تهرانجوان را که تیم مرحوم حسین فکری 

بود شکست دادیم.
    از رسول مدد نوعی معروف 
به آقا مدد هم به عنوان یکی 
از بنیانگذاران تیم فوتبال 
راه آهن یاد می شــود. آقا 
مدد نقش سرمربی را ایفا 
می کرد یا نبوغش در کشف 

استعدادها بود؟
وقتی تیم لکوموتیورانان سر و شکل 
گرفت آقا مدد تازه از راه آهن تبریز به 
تهران منتقل شده بود. یک روز وقتی 

در استخر شنا می کردیم آقای رحیمی ها 
گفت یک آقایی به نام رســول مددنوعی از 

راه آهن تبریز به راه آهن تهران آمده و فوتبال هم 
بازی می کنــد. آقا مدد در کارخانجات راه آهن مشــغول 
به کار بــود و آنجا آهنگری می کرد. ما برای نخســتین بار 
در کارگاه آهنگری با هم آشنا شــدیم. آقا مدد به سختی 
فارســی صحبت می کرد و توپ های دست ساز خوبی هم 
می دوخت. آن موقع فوتبالیســت ها با توپ های دست ساز 
پارچه ای بازی می کردند. وقتی وارد مســابقات شدیم آقا 
مدد هم روی نیمکت نشست اما کســی به عنوان مربی او 
را نمی شــناخت. او مثل بســیاری از مربیان فوتبال در آن 
ســال ها با علم فوتبال بیگانه بود و مــدام از کنار زمین به 
بچه ها می گفت بزن بره. یــک روز من به اتفاق بیوک و رضا 
وطنخواه و فریدون معینی به شوخی گفتیم آقا مدد اگر زیر 
توپ بزنیم که هافبک ها از جریان بازی محو می شــوند. آقا 
مدد خدابیامرز مرد زحمتکشی بود و یک استعداد عجیبی 

در کشف بازیکنان نخبه داشت.

مهرداد رسولی

    از راه آهن به عنوان کارخانه بازیکن سازی  
فوتبال ایران در سال های دور هم نام می برند. 
داستان کشف استعدادها دقیقاً از چه زمانی در 

این باشگاه شروع شد؟
وقتی در تیم راه آهن بازی می کردم فوتبالیست های معروفی 
مثل علی سیادت و عارف قلی زاده با ما تمرین می کردند و یک 
چیزهایی از آنها یاد گرفته بودم. آن موقع که کالس مربیگری 
نبود. اگر به مربیگری عالقه داشــتیم باید از بزرگان فوت و 
فن این مربیگری را یاد می گرفتیــم. در دوره ای که به عنوان 
مربی- بازیکــن در راه آهن حضور داشــتم در کنار آقا مدد، 
فوتبالیست های زیادی را معرفی کردیم. پرویز ابوطالب که 
برادر کوچکترم بود، بعدها به کالس مربیگری دتمار کرامر که 
در داوودیه برگزار شد رفت و بعد از دریافت مدرک به همراه 
محمد رنجبر به آلمان رفتند و در بوندس لیگا دستیار کرامر 
شدند. پرویز بعد از بازگشت به ایران به جوان های مملکت 
خدمت کرد. فوتبالیست های زیادی زیرنظر او رشد کردند و 
به فوتبال ایران معرفی شدند که آخرین آنها جواد نکونام بود.

    ظاهراً پرویز ابوطالب شیفته مکتب دتمار 
کرامر بود...

پرویز خان بیشتر شــیفته و دلباخته فوتبال بود. عشق او به 
فوتبال در حدی بود که اسم پسرش را پله گذاشت! چند کتاب 
درباره فوتبال نوشت و یکی از مربیان باکالس و بادانش زمانه 

خودش بود.
    از آن کمــپ آمریکایی هــا و زمین خاکی 

راه آهن چیزی باقی مانده است؟
کمپ آمریکایی هایی وضعیت خوبی نداشــت. دور تا دور آن 
را یک کانال احاطه کرده بود که فاضالب شــهری از آنجا رد 
می شــد. آمریکایی ها زمین خاکی را با ماسه پوشانده بودند 
تا بتوانند راگبی بازی کننــد. برای همین وقتی فوتبال بازی 
می کردیم و زمین می خوردیم کف دست و زانوهای مان زخمی 
می شــد. وقتی به خانه می رفتیم مادرم می گفت زخمی ها 
آمدند. ما در چنین شــرایطی فوتبال بازی می کردیم. بعد 
از آنکه تیم فوتبال سر و شــکل گرفت و فوتبالیست های 
سرشناس برای تمرین به زمین راه آهن آمدند، زمین کمپ 
آمریکایی ها دیگر جای آبرومندانه ای نبود. همان موقع 
آقای مبشــر که یک موقعی رئیس فدراسیون بود، آمد 
و مدیر مالی راه آهن شد. با مساعدت آقای مبشر یک 
زمین در شهرک اکباتان خریدیم و من از خانه های 
سازمانی راه آهن رفتم و ساکن اکباتان شدم. حاال 
دیگر هیچ اثری از زمین خاکی کمپ آمریکایی ها 
باقی نمانده و آپارتمان هــا جای آن را گرفته اند. 
نسل من دلشان برای خاطرات آن روزها تنگ 
می شــود. برای روزهایی کــه مادرانمان با 
دواگلی روی زخم های ما مرهم می گذاشت 
تا فردا باز هم دنبال توپ گــرد بدویم و از 
شوق فوتبال بازی کردن فریاد بکشیم. ی
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 درباره علی دانایی فرد
نخستین مربی تاریخ باشگاه استقالل

پدر پسران آبی
در دهه 20که فوتبال در پایتخت هنوز در کوچه پسکوچه ها و 
زمین های خاکی دنبال می شد و هیچ اثری از تیم های باشگاهی 
نبود، علی دانایی فرد محله به محله و کوچه به کوچه ســراغ 
فوتبالیســت های آینده دار را می گرفت. او خودش محصول 
فوتبال محالت بود و خوب می دانســت در زمین های خاکی 
پایتخت چه الماس هــای تراش نخورده ای یافت می شــود. 
دانایی فرد کسی بود که برای نخستین بار مقوله »تیمداری« در 
پایتخت را مطرح کرد و با تأسیس تیم های ایرج ، سلم و تور در 
سال 1323سنگ بنای یکی از دو تیم بزرگ پایتخت را گذاشت. 
او در فاصله سال های 1324تا 1345بیش از هر مربی دیگر در 
فوتبال ایران استعداد کشف کرد؛ که حسن روشن و فرزندش 
ایرج دانایی فرد آخرین آنها بودند. از مرحوم دانایی فرد به عنوان 
مؤسس تیم فوتبال دوچرخه سواران که بعدها به تاج تغییر نام 
داد، نام برده می شود و در یک دوره 20ساله سرمربیگری این 
تیم را برعهده داشت که هنوز در فوتبال ایران یک رکورد است. 

به همین دلیل او را باید پدر معنوی باشگاه استقالل دانست.

علی دانایی فرد ورزش را با دوومیدانی شروع کرد و در 17سالگی روی سکوی 
دومی مسابقات کشوری ایستاد اما همان موقع هم دل در گروی فوتبال داشت 
و رؤیایش ساختن تیمی بود که در فوتبال نوپای ایران عرض اندام کند و حرفی 

برای گفتن داشته باشد. او با همین نیت پایه های تشکیل 3تیم ایرج، سلم و تور را 
در تهران گذاشت و دست بر قضا در نخستین تجربه اش همه را شگفت زده کرد. 

از بین تیم های دانایی فرد، تور تیمی بود که با قهرمانی چند باره در مسابقات 
خردساالن که تابستان هر سال در منظریه تهران برگزار می شد، چشم ها را خیره 
کرد و بازیکنانی مثل محمود بیاتی، ژرژ مارکاریان، نادر افشار و بیوک جدیکار از 

همین تیم به فوتبال ایران معرفی شدند.

علی دانایی فرد در سال های ابتدایی شکل گیری تیم فوتبال دوچرخه سواران، همزمان 
بازیکن و مربی این تیم بود. او در پست گوش چپ بازی می کرد اما می دانست برای بدل 
کردن دوچرخه سواران به یک تیم مدعی باید کفش ها را بیاویزد و برای همیشه ردای 
مربیگری بر تن کند. او برای اینکه چنین ایده ای را به درستی اجرا کند روی یکی از 
بااستعدادترین فوتبالیست های آن سال ها حساب باز کرده بود؛ بیوک جدیکار که در تیم 
تور خودش را نشان داد و می خواست با درخشش در تیم دوچرخه سواران از دروازه تیم 
ملی عبور کند و ملی پوش شود. جدیکار زیرنظر دانایی فرد و در تیم دوچرخه سواران به 
یک فوق ستاره بدلش شد و لقب پا طالیی فوتبال ایران را یدک کشید. دانایی فرد وقتی 
خیالش بابت گوش چپ تیمش راحت شد کفش ها را آویخت و فعالیتش را به کار کردن 
در تیم اصلی و مدیریت تیم های پایه باشگاه محدود کرد.

نیمکت مربیگری تاج برای مرحوم علی دانایی فرد امن ترین جای ممکن بود چرا 
که بیش از 2دهه سرمربیگری این تیم را برعهده داشت و در این بازه زمانی نسبتاً 
طوالنی هرگز از سوی مدیران باشگاه تهدید نشد. طوالنی ترین دوره مربیگری در 
تاریخ باشگاه استقالل به نام علی دانایی فرد ثبت شده و اینکه از او به عنوان پدر 
معنوی این باشگاه نام برده می شود خارج از کلیشه ها و تعاریف اغراق آمیز است. 
علی دانایی فرد از سال 1325تا 1348به غیراز دو دوره کوتاه به عنوان سرمربی روی 
نیمکت تاج نشست و در این میان یک بار در سال 1332مربیگری تاج به رسول 
مددنوعی و بار دیگر در سال های 1346به محمود بیاتی سپرده شد که دلیل فنی 
نداشت. دانایی فرد بعد از دوری کوتاه مدت از تاج در فروردین 1347در نخستین 
دربی پایتخت بین تاج و پرسپولیس روی نیمکت تاج نشست که آن بازی با تساوی 
بدون گل خاتمه پیدا کرد. دانایی فرد بعد از 23سال همکاری با باشگاه تاج تصمیم 
گرفت تیم فوتبال بانوان تاج را تأسیس کند و برای همین جایش را به یک مربی 
شناخته شده خارجی به نام رایکوف داد. رایکوف در سال 1348جای دانایی فرد 
را روی نیمکت پرماجرای تاج گرفت اما چند سال بعد برکنار شد و مدیران وقت 
باشگاه تصمیم گرفتند سکان هدایت تیمشان را به مربی قدیمی شان بسپارند.

مرحوم دانایی فرد در مربیگری راهش خودش را می رفت و کارش کشف استعدادها و پر و بال دادن به 
فوتبالیست های جوان تهرانی بود. موفقیت های خیره کننده تیم تور و قهرمانی های پیاپی در مسابقات 

تابستانی مصادف شد با تصمیم مدیران باشگاه دوچرخه سواران تهران برای تأسیس تیم فوتبالی با 
همین نام. این باشگاه از ابتدا فقط در رشته دوچرخه سواری فعالیت داشت، اما از سال 1324تصمیم 
گرفت یک تیم فوتبال روانه مسابقات کند. آن موقع تیم جوان و نوپای تور، تیم کارگر آبادان را با همه 

بزرگانش شکست داده بود و علی دانایی فرد، سرمربی این تیم مورد توجه باشگاه دوچرخه سواران قرار 
گرفت. داستان نشستنش روی نیمکت مربیگری دوچرخه سواران در کمترین زمان ممکن به پایان 
رسید. او تیم فوتبال دوچرخه سواران را با بازیکنان تور تشکیل داد و در سال 1325روانه مسابقات 

کرد. تیم دوچرخه سواران ترکیبی از بازیکنان مستعد تور و تعدادی از بازیکنان نادر بود و خیلی زود با 
مربیگری دانایی فرد قوام پیدا کرد. حاال اهالی فوتبال در پایتخت شاهد تیمی جدید و پر سر و صدا به نام 

دوچرخه سواران بودند که می خواست در فوتبال پایتخت بازیکن بسازد و جام بگیرد.

آویختن کفش ها

از دوومیدانی تا فوتبال

تأسیس دوچرخه سواران

وداع ابدی
پروژه راه اندازی فوتبال بانوان در ایران با مربیگری علی 
دانایی فرد در تیم بانوان تــاج و مربیگری پرویز ابوطالب 
در تیم بانوان دیهیم کلید خورد اما به دلیل عدم استقبال 
باشگاه های دیگر، برگزاری مسابقات بانوان پس از مدتی 
به دست فراموشی سپرده شــد. با فروپاشی تیم بانوان، 
دانایی فرد هم به آخر رســید و در همان ســال ها با یک 

بیماری صعب العالج هم درگیر شــد. او در دوران پرفراز 
و نشیب مربیگری اش فوتبالیست های بزرگی مثل بیوک 
جدیکار، پرویز کوزه کنانی، محمود و محمد بیاتی، عارف 
قلی زاده، غالمحســین مظلومی، اکبرکارگر جم، مهدی 
حاج محمــد، اکبر افتخاری و داریــوش مصطفوی را به 
فوتبال ایران معرفی کرد و حسن روشن و ایرج دانایی فرد، 

تنها پســرش هم کــه گلزنان ایــران در جــام جهانی 
1978بودند از شــاگردان ممتاز او به شــمار می رفتند. 
او با کســب 13عنوان قهرمانی در مسابقات باشگاه های 
تهران و با کارنامه ای درخشــان از دنیای مربیگری کنار 
 رفت و در ســال 1358در 58ســالگی با دنیــای فانی 

وداع کرد.

مجموعه دوچرخه سواران برای علی دانایی فرد که زندگی اش را وقف ساختن تیم فوتبال 
برای این باشگاه کرد احترام فراوانی قائل بود و به همین دلیل در تصمیم گیری های 
مهم نظرش را جویا می شدند. تابستان سال 1328برای این باشگاه یک بزنگاه تاریخی 
بود؛ یعنی روزهایی که قرار شد نام باشگاه از دوچرخه سواران به تاج تغییر کند و علی 
دانایی فرد به اتفاق پرویز عمواوغلی، گرائیلی، ملکی و سیدآقا جاللی، عضو گروهی بود که 
باید این پیشنهاد را به مصوبه بدل می کرد. بعد از ادغام تیم سرباز با تیم دوچرخه سواران 
عماًل تیم جدیدی به نام تاج از یکم اسفند 1328تأسیس شد و از علی دانایی فرد به عنوان 
کسی که مقدمات این تغییر بزرگ را فراهم کرد نام برده می شود. باشگاه تاج در بسیاری 
از رشته های ورزشی دیگر هم صاحب تیم شد و برخی از این تیم ها بعدها در مسابقات 
آسیایی و بین المللی افتخارات زیادی برای ورزش ایران کسب کردند.

تولد تاج

رفت و برگشت
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گندم در ضرب المثل ها و اشعار ایرانیتکامل گندم در ایران

نقش گندم در فرهنگ ایرانیان

انواع گندم و شرایط کشت آن

پيشنهاد  هفته

  شکم گردی در درکه
درکه یکــی از محــالت ییالقی 
شــمیرانات و  از جاذبه هــای 
گردشــگری تهــران اســت که 
در قسمت شــمال غربی تهران 
قرار گرفته اســت. یکی از دالیل 
محبوبیت و معروفیت درکه تهران، 
وجود رستوران های سنتی متعدد 
و با کیفیت این منطقه است. اکثر 
رســتوران های درکه در ظاهر و 
قالبی سنتی ســاخته شده اند و 
در آنها از تخت های چوبی سنتی 
اســتفاده شــده و دارای فضای 
آزادی هســتند کــه بتوانید از 
آب وهوای دلپذیر منطقه استفاده 
کنید. بخش دیگری از درکه که 
می توان از آن به عنوان شکم گردی 
یاد کرد، مغازه های محلی و سنتی 
و دکه هایی هستند که ترشیجات 
رنگارنــگ و خوشــمزه عرضــه 
می کنند. ایــن مغازه ها و دکه ها، 
از زمان های گذشــته در درکه 
وجود داشــته اند. این دکه ها در 
فصول سرد سال، انواع آش های 
محلی مثل  آش دوغ،  آش رشته 
و آش شــله قلمکار و همچنین 
عدســی های خوش رنگ و لعاب 
نیز ســرو می کنند. در کنار اینها 
مردم محلی درکه، ســبزیجات 
تازه کشــت خود و ســبزیجات 
کوهی منطقه را در دکه هایشان 
می فروشــند که دارای عطری 
بی نظیر و خاص هســتند. یکی 
از مسیرهای دسترسی به درکه، 
از طریق مترو است. نزدیک ترین 
ایستگاه مترو به درکه، ایستگاه 
میــدان تجریــش در انتهــای 
خط یک )خــط قرمز تجریش-
کهریزک( است. شما می توانید 
بعد از پیاده شــدن از ایســتگاه 
خود را بــا تاکســی، اتوبوس یا 

مینی بوس به درکه برسانید.

متروی تجریش

اسکن  کنید و آدرس دقیق 
این پیشنهاد را در نقشه ببینید

  انواع ماهــی و آبزیان در 
چهارراه سرچشمه

اگر اهــل ماهی و انواع گوشــت 
سفید هســتید و به دنبال خرید 
ماهی تازه از راســته های فروش 
آبزیان و ماهی فروشــان در شهر 
تهــران می گردیــد، چهــارراه 
سرچشــمه تهــران یکــی از 
راسته هایی اســت که می توان به 
خریداران پیشــنهاد کرد؛ گرچه 
این راســته بــازار به دلیل تنوع 
مراکز عرضه انواع ماهی پرورشی 
و دریایی منجمد و زنده در نقاط 
مختلف ســطح شــهر و برخی 
میادین میوه و تره بار شکوه و جلوه 
گذشته خود را ندارد و تا حدودی 
از رونق افتاده است، اما هنوز هم 
می توانید مغازه های ماهی فروشی 
را در کنــار میوه فروش هــا پیدا 
کرده و اطمینان داشته باشید که 
محصولی تازه خریداری خواهید 
کرد. راســته بازار سرچشمه که 
اکنون در قلب تهران واقع شــده 
و در کنار مســجد سپهســاالر و 
در چند قدمی مجلس شــورای 
اســالمی قرار دارد. در این راسته 
بازار، هنــوز هم بــورس فروش 
ماهی و آبزیان یکی از اصلی ترین 
و شاید پرسابقه ترین مراکز صنف 
ماهی فروشــان اســت. اگر قصد 
دارید که برای خرید ماهی و انواع 
آبزیــان به این محدوده از شــهر 
تهران بروید، نزدیک ترین ایستگاه 
مترو به این مکان، ایستگاه ملت 
و همچنین ایستگاه بهارستان و 
نزدیک ترین ایستگاه اتوبوس به 
آن، ایســتگاه اتوبوس سرچشمه 
اســت که در محله ایــران و در 

خیابان داوودی واقع شده است.

متروی ملت

اسکن  کنید و آدرس دقیق 
این پیشنهاد را در نقشه ببینید

پنجشنبه

شماره 183
28  مهر 1401 

نگاهی به تاریخچه گندم در ایران و تأثیر آن بر زندگی ایرانیان

گندم، قوت غالب مردم
گندم، قدمت و تاریخچه ای چند هزار ســاله دارد؛ گیاهی که قوت غالب مردم جهان 
محسوب می شود و تمام جهان به آن وابسته اســت. گندم، فقط منبع تولید و تهیه 
آرد و سبوس و نان نیست و به ویژه در مشرق زمین و فرهنگ ایرانی ارزش و اعتبار و 
جایگاهی فراتر از یک خوراکی دارد. گندم و نان در فرهنگ و ادبیات ایران زمین نماد 
روزی فراوان و برکت و همچنین ثروت و موفقیت است و در شعر و ادبیات و فرهنگ 
عامه نمونه ها و مثال های بسیاری در این زمینه وجود دارد. در ادامه با تاریخچه گندم 

و تأثیرش بر فرهنگ و جامعه ایرانی بیشتر آشنا می شویم.

تاریخچه کشــت گندم در ایــران به حدود 
۵ هزار ســال پیــش بازمی گــردد؛ یعنی 
زمانی که مردم غارنشــین فالت ایران بر اثر 
تغییراتی کــه از لحاظ آب وهوا و تشــکیل 
مزارع و چمن زارها به وجود آمد به دشت ها 
روی آوردند و زندگی تــازه ای را آغاز کردند 
و در تمدن آنها نسبت به دوران های پیشین 
پیشرفت بیشــتری دیده شد. قدیمی ترین 
مردم دشت نشین، مردم محل سیلک نزدیک 
کاشــان بودند که آثار زندگی آنها را در آنجا 
به دســت آورده اند. تحقیقاتی که در محل 
نام برده انجام گرفته  است نشان می دهد که 
مردم فالت ایران به امر کشاورزی پرداختند 
و حیوانات اهلی را نیز پرورش دادند. در هزاره 
چهارم پیــش از میالد مردم دشت نشــین 
فــالت ایــران در کار و زندگی پیشــرفت 

بیشتری کردند. در این دوره تجارت نیز رو به 
پیشرفت گذاشت اما دادوستد بیشتر مربوط 
به محصوالت کشــاورزی مانند گندم و جو 
بود. مسئله دیگر که اهمیت دارد، این است 
که کشــت گندم و جو نخستین بار در ایران 
متداول شد. از حفاری های باستان شناسی 
چنین استنباط می شــود که منشأ کشت 
گندم یا در سوریه و فلسطین یا کمی دورتر 
به ســمت شــمال در امتداد بخش جنوبی 
آناتولی بوده  است. کشت گندم از فلسطین به 
مصر و از شمال بین النهرین به ایران گسترش 
یافت. در ایران نیز گندم نان برای نخستین 
بار تکامل پیدا کرد. گندم نان از ایران به همه 
ســو، به جنوب بین النهرین، هندوســتان، 
ترکمنستان روسیه و از آنجا به چین و جنوب 

روسیه گسترش پیدا کرد.

از قدیم ضرب المثل هایی سینه به سینه و نسل به نسل منتقل شــده تا اینکه بعضی از آنها به 
امروز رسیده است و ما در محاورات روزانه در کالم و بیان خود استفاده می کنیم. در برخی از این 
ضرب المثل ها کلمه گندم نقش پررنگی دارد. ازجمله »گندم نمای جو فروش« که حکایت از 
آدم متقلب یا کاسبی که جنس نامرغوب می فروشد، دارد. یا ضرب المثل »نخوردیم نان گندم/ 
دیده ایم دست مردم« که از داشــتن تجربه و دیدن وقایع مشابهی با وضع مورد بحث را مطرح 
می کند. همچنین ضرب المثلی دیگری که به گندم مربوط می شود، مثل »جنگ در سر خید، 
بهتر از آشتی سر خرمن« است و منظور این بوده که چنانچه کینه و دلخوری وجود دارد بالفاصله 
باید حل و فصل شود و نباید آن قدر بماند که مشکالت بیشتر شود. گندم نه تنها در ضرب المثل ها 
بلکه در اشعار شاعران بزرگ هم به وفور اســتفاده شده است. ازجمله این شعر سعدی: »ابنای 
زمان مثال گندم/ وین دور فلک چو آسیاب است/ سعدی تو نه مرد وصل اویی/ تا الف زنی و قرب 
جویی.« یا شعری از حافظ که می گوید، »پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت/ ناخلف باشم 

اگر من به جویی نفروشم.«

از گذشــته تاکنون گندم نقش مهمی در زندگی و فرهنگ مردم ازجمله ایرانیان داشته و به 
واسطه اهمیت آن مراســم و جشن هایی نیز شکل گرفته است. با رســیدن آخرین ماه فصل 
تابستان، نخســتین ماه فصل پاییز و برداشــت محصول در نقاط مختلف ایران، جشن های 
بســیاری با هدف حفظ آیین های ســنتی و انتقال آداب و رســوم و همچنین رونق صنعت 
گردشگری برگزار می شود. یکی از این جشــن ها، آیین جشن خرمن است که »کوکوله« نام 
دارد و همزمان با برداشت گندم و با هدف شکرگزاری برگزار می شود و قدمتی چندین و چند 
هزار ساله دارد. کشاورزان این جشن را در پایان برداشت محصول گندم انجام می داده اند و شاید 
این امر به خاطر تقدس گندم برای انسان هاست. همزمان با برداشت محصوالت، معموالً جوانان 
و بچه ها شادمانی خاصی دارند و با این شــادمانی به محل خرمن می روند و از صاحب خرمن 
درخواست می کنند مقداری از محصول را به صورت پاداش به آنها بدهد که اصطالحاً »کوکوله« 
می گویند. صاحب خرمن نیز مقداری از آن را که حدود ۲ تا ۳ کیلو اســت به آنها می دهد؛ 

بچه ها با پول یا کاالیی که از فروش یا معامله آن به دست آورده اند جشن می گیرند. اعتقاد 
بر این است که این عمل موجب برکت محصوالت می شود. نقش ونگارهای 

روی برخی ســفالینه های کهن مربوط به دوران پیش از تاریخ، 
موجود در موزه ملی ایران، از قدمت این جشن خبر می دهد 

و جلوه هایی از خرمن و رقص ها و رفتارهای آیینی مربوط 
به این جشن در آن دوران را به نمایش می گذارد.

گندم هم مانند بســیاری از خوراکی ها، انواع مختلف دارد. اما در مجموع به لحاظ نوع کشت 
معموالً گندم ها را به ۲دسته کلی گندم بهاره و گندم پاییزه تقسیم بندی می کنند. این دو نوع 
عالوه بر آنکه دانه هایشان از نظر رنگ، بافت، شــکل و... با هم فرق دارند شرایط رشد و نمو آنها 

نیز با هم تفاوت می کند.

در اوایل بهار کاشته می شود. پس از جوانه زدن، گیاه جوان 
در بهار و اوایل تابستان رشد کرده و محصول آن را تا اواخر 
تابســتان برداشــت می کنند. معموالً پس از تهیه بذر و 
زمانی که دمای خاک به یک درجه سانتی گراد باالی صفر 
رســید، گندم بهاره را می کارند. اگر شرایط آب و هوایی 
اجازه دهد می توان گندم را زودتر هم کاشــت تا دوره رشد آن طوالنی ترشده و 
میزان محصول دهی آن بیشتر شــود. گندم پاییزه برای آنکه به مرحله گلدهی 
برسد، باید به مدت طوالنی در معرض هوای ســرد قرار گیرد. اگر گندم پاییزه 
را در بهار بکارند، چون دوره سرما را پشت ســر نمی گذارد، نمی تواند گل آذین 

خوبی تشکیل دهد.
این نوع گندم در نیم کره شــمالی، در فصل 
پاییز موقعی کــه دمای خــاک از 1۳ درجه 
سانتی گراد کمتر باشد کشت می شود. ابتدا 
بذر گندم پاییزه جوانه می زند. سپس در فصل 
زمستان، گیاه به صورت گیاه جوان کوچکی 
باقی می ماند و با آغاز فصل بهار، مجدداً رشد و نمو خود را آغاز 
می کند. معموالً در یکی از ماه های خرداد، تیر یــا نهایتا مرداد، دانه 
می رسد و آماده برداشت می شــود. گندم های پاییزه به نسبت گندم های 
بهاره ریشه های عمیق تر و پرپشــت تری دارند که تا ۲۰۰  سانتی متر در خاک 

نفوذ می کنند.

 گندم 
بهاره

 گندم 
پاییزه

برای درست کردن این غذا باید عدس 
را یک شب در آب خیس کنید. ابتدا 
باید عدس و سیب زمینی را بپزید و 
سپس با گوشتکوب له کنید تا یکدست شوند. سپس پیاز را 
با رنده ریز رنده کرده و آب آن را بگیرید. پیاز را به مخلوط 
عدس و سیب زمینی اضافه کنید. نمک، فلفل، زردچوبه و 
پودر سیر را هم اضافه کرده و خوب هم بزنید. تخم مرغ را 
هم بشــکنید و داخل ظرف ریخته و خوب هم بزنید. در 
مرحله بعد آرد سوخاری، گشــنیز و جعفری را هم اضافه 
کرده و مایه کوکو را خوب هم بزنید تا لطیف و یکدســت 
شود. اگر احساس کردید به مقدار بیشتری آرد سوخاری 
نیاز دارید و مایه کوکو شل است کمی دیگر آرد اضافه کنید. 
در یک ماهیتابه مقداری روغن بریزید و وقتی داغ شد مایه 
کوکو را با دست یا با قاشق شــکل بدهید و کوکوها را در 

روغن داغ سرخ کنید.

   عدس سبز: ۲۰۰ گرم
   سیب زمینی: یک عدد کوچک

   پیاز: یک عدد کوچک
   تخم مرغ: یک عدد

   آرد سوخاری: یک قاشق غذاخوری سر خالی
   نمک، فلفل، زردچوبه و پودر سیر: به مقدار دلخواه

   گشنیز و جعفری تازه و ساطوری شده: ۲ قاشق 
غذاخوری

   روغن مایع: به اندازه الزم

مواد الزم

طرز تهیه

کوکوی عدس

ابتدا اسفناج ها را بشویید و به صورت 
درشت خرد کنید. ســپس پاستا را 
نیز طبق دستور روی بسته با کمی 
نمک و روغن بپزید. در این فاصله که پاستا در حال پخت 
است، در یک ماهیتابه پیاز خرد شــده را با مقداری کره یا 
روغن زیتون تفت دهید. وقتی پیازها نرم و سبک شدند، 
سیر رنده شده را به آن اضافه کنید و کمی تفت دهید. نمک 
و فلفل سیاه و آویشــن و رب را هم اضافه کنید. وقتی رب 
کمی تفت خورد، گوجه فرنگی های رنده شده را اضافه کنید. 
آب گوجه ها که کشیده شد، پنیر خامه ای را اضافه کرده و 
هم بزنید و در نهایت اسفناج ها را داخل تابه ریخته و درب 
ماهیتابه را بگذارید تا اســفناج ها بپزند. بعد از 1۰ دقیقه 
پاستای آبکش شده را هم به این مایه اضافه کنید و به آرامی 
هم بزنید و سپس به صورت داغ سرو کنید. درصورت تمایل 

روی پاستا را با  پنیر پارمزان تزئین کنید.

   پاستا: ۲۰۰ گرم
   اسفناج: ۲۰۰ گرم

   گوجه فرنگی: ۵ عدد
   پیاز: یک عدد متوسط

   سیر: یک حبه
   پنیر خامه ای: ۳ قاشق غذاخوری

   رب گوجه فرنگی: یک قاشق غذاخوری
   کره: ۲۰ گرم

   فلفل سیاه: یک قاشق چای خوری
   آویشن: یک قاشق چای خوری

   نمک: یک قاشق چای خوری
   پنیر پارمزان: اختیاری

مواد الزم

طرز تهیه

پاستا گوجه و اسفناج

بادمجان ها را پوست گرفته و به مدت 
یک ساعت در آب و نمک بگذارید تا 
تلخی شان گرفته شود. بعد آنها را در 
تابه ســرخ کنید. در ادامه پیاز را با رنده درشت رنده کرده 
و آب اضافی آنها را بگیرید. ســپس با گوشت چرخ شده، 
پیاز، جعفری ساطوری، نمک و فلفل و ادویه های ترکیب 
و خوب ورز دهید. حاال از مایه به اندازه یک گردو بردارید. ۲ 
بادمجان را به شکل به عالوه روی هم قرار دهید. یک کوفته 
وســط آن بگذارید. ۲ لبه بادمجانی که زیر هست را روی 
کوفته بگذارید. سپس ۲ لبه بعد را روی قبلی ها بکشید و 
با خالل دندان فیکس کنید. ته ظرف را با گوجه های حلقه 
شده بپوشانید. بقچه های بادمجان را کنار هم روی گوجه ها 
قرار دهید. آب جوش را با رب گوجه، نمک، فلفل، زردچوبه 
و ادویه مخلوط کرده و سس حاصله را روی بقچه ها بریزید. 
ظرف را داخل فر از قبل داغ شــده با حرارت 1۹۰ تا ۲۰۰ 

درجه به مدت نیم الی یک ساعت قرار بدهید تا بپزد.

   بادمجان قلمی: ۴ عدد
   گوجه فرنگی: ۶ عدد

   گوشت چرخ کرده: ۲۰۰ گرم
   پیاز رنده شده: یک عدد متوسط

   جعفری ساطوری: یک قاشق غذاخوری
   رب گوجه فرنگی: ۲ قاشق غذاخوری

   آب داغ: ۲ لیوان
   روغن: به مقدار الزم

   نمک، فلفل، ادویه و زردچوبه: به مقدار الزم
   خالل دندان تمیز: به مقدار الزم

مواد الزم

طرز تهیه

بادمجان حصیری با نان

بــرای تهیه کله جوش ابتــدا پیاز را 
به صورت نگینی خــرد کرده و آن را 
تفت دهید تا سبک و شیشه ای شود. 
در ادامه سیر رنده شده را به تابه اضافه کرده و به تفت دادن 
ادامه دهید تا رنگ ســیر تغییر کنــد. در این مرحله مغز 
گردو را به صورت ریز خرد کرده، ســپس به همراه نعناع، 
پونه خشک، فلفل ســیاه و زردچوبه به ترکیب پیاز داغ و 
ســیر داغ اضافه کنید و به تفت دادن ادامه دهید تا خامی 
گردو و ادویه ها گرفته شود. حاال یک تا ۲ لیوان آب به مواد 
حاوی تابه اضافه کنید و اجازه دهید به مدت 1۰ دقیقه با 
حرارت مالیم جوش بزند. در این حین کشک را با یک لیوان 
آب رقیق کرده و به ترکیب سیرداغ و پیازداغ اضافه کنید. 
ســپس حرارت زیر تابه را مالیم کرده تا کله جوش سرریز 
نشــود. وقتی کناره های تابه ریز جوش زد، تابه را از روی 
حرارت برداشته و اجازه نمی دهید تا کشک به جوش  آید. 
در نهایت کله جوش را درون ظــرف مورد نظر بریزید و به 

همراه نان خشک سرو کنید.

   کشک رقیق شده: ۲ لیوان
   گردوی خردشده: یک لیوان

   پیاز: یک عدد
   سیر: ۳ حبه

   نعناع و پونه خشک: یک قاشق غذاخوری
   نمک و فلفل سیاه: به مقدار الزم
   زردچوبه و روغن: به مقدار الزم

مواد الزم

طرز تهیه

کله جوش

برای تهیه بورانی اسفناج ابتدا سبزی 
اسفناج را شسته، سپس درون آبکش 
قرار دهید تا آب اضافــی آن خارج 
شود. بعد یک تابه مناسب انتخاب کرده و اسفناج ها را درون 
آن ریخته و روی حرارت مالیم قرار دهید. الزم به ذکر است 
که اســفناج ها را باید بدون اضافه کردن آب بپزید. وقتی 
اســفناج ها به طور کامل پخته و آب آنها گرفته شد از تابه 
خارج کرده و اجازه دهید تا خنک شوند. در ادامه به نوبت 
اسفناج ها و سیرها را به صورت ریز ساطوری کنید. سپس 
یک کاسه مناسب انتخاب کرده و اسفناج ها را به همراه سیر 
داخل کاسه بریزید. در این مرحله ماست را به همراه نمک 
و فلفل سیاه به مخلوط اسفناج و سیر اضافه کرده و خوب 
مخلوط کنید تا مواد به خوبی به خورد هم بروند. در ادامه 
ماست را یک تا ۲ ساعت درون یخچال قرار دهید تا طعم دار 
شود و عطر سیر بگیرد. در نهایت پس از گذشت این زمان 
بورانی را از یخچال خارج کــرده و در ظرف مورد نظرتان 

بریزید و به همراه غذا سرو کنید.

   اسفناج پخته شده: ۲۰۰ گرم
   ماست: ۲ لیوان

   سیر: ۴ حبه
   نمک و فلفل سیاه: به مقدار الزم

مواد الزم

طرز تهیه

بورانی اسفناج

آموزش تعدادی غذای ساده و ارزان که به راحتی می توان طبخ کرد

سریع و لذیذ
این روزها تهیه و طبخ غذاهای راحت و کم هزینه و در عین حال خوشمزه و مقوی، بیش از گذشته مورد توجه خانواده ها قرار گرفته 
است. از این دست غذاها که هرکدام به یک شهر و یک فرهنگ و یکی از اقوام کشورمان تعلق دارند کم نیست. پختن این غذاها 
که تهیه مواداولیه آنها سخت و چندان گران نیست و طبخ آنها هم نسبتا سریع و راحت است، می تواند تجربه خوبی باشد. از طرف دیگر اگر به دنبال 
تجربه و مزه و طعم های تازه هستید، بازهم پیشنهاد می کنیم حتما این غذاهای اغلب بومی و محلی را تجربه کنید که در ادامه با طرز تهیه برخی از آنها 

آشنا می شویم؛ غذاهایی که به نوعی می توانند عادت ما به فست فودها را هم از بین ببرند و غذاهای سالمی را به جای آنها تقدیم مان کنند.

سعیده مرادی



15راهنما

3راه برای 
محبوبیت بیشرت

راهنمای 
کسب  واکر

همه کسب وکارها دوست دارند که نزد 
افکار عمویم و در اجمتــاع، هم مطرح 
ابشند و هم محبوب. به همین دلیل 
اســت که به شدت ســعی یم کنند ات 
تبلیغات کنند و از قواعد سئو  و فضای 
مجازی اســتفاده کنند و شــبیه آن. 
اما چطــور یم تــوان بــه مهشوریت و 
محبوبیــت در افکار عمویم رســید؟ 
شــاید این نکته ها بــه کاراتن بیاید.

تولید محتوا 
برای دیگران

یم توانیــد اقــدام به نوشــن یــا تولید 

محتوایــی در همــه قالب ها کنیــد که در 

رســانه های مختلف مورد اســتفاده قرار 

بگیرد. حاال یا یم توانید مقاله بنویســید 

و آدرس ســایت یــا کاانل اتن را بزنیــد یا 

اینکــه ویدئویــی آمــوزیش یا اپدکســی 

رسگرم کننــده تولیــد کــرده و در اختیــار 

ایــن رســانه ها قــرار دهیــد. رســانه ها، 

عاشــق مطالــب ابکیفیت و ســطح ابال و 

البته رسگرم کننده و جذاب هســتند. چرا 

از ایــن عالقــه رســانه ها به نفــع خوداتن 

استفاده منی کنید؟ بعد از مدیت رسانه ها 

اب لینک دهی مشا به سایت ها و کاانل ها و 

صفحه های مورد نظراتن نیز کاماًل موافق 

خواهند بود.

 
 

مصاحبه ها را 
جدی بگیرید

از دیگر عاليق رسانه ها آن است که سعی 

کنیــد کاری کنیــد ات اب مشــا مصاحبــه و 

گفت وگو کنند. وقی که مصاحبه اب مشا در 

رسانه ها منترش شود، 2اتفاق یم افتد: 

اول اینکه خییل ها نــگاه محرتمانه تری به 

مشا خواهند داشــت و این ابعث تقویت 

برندینگ مشا یم شــود. دوم اینکه مشا را 

دنبال و جســت وجو خواهند کرد ات ببینند 

چه کیس هستید که رســانه ها دنبال اتن 

آمده اند. در هر دو مورد، مشــا برنده این 

ابزی خواهید بود. البته سعی کنید کاری 

کنید ات رسانه ها دنبال اتن بیایند و اب مشا 

مصاحبه کنند؛ هرچنــد برعکس این هم 

شدین است و چیز بدی نیست.

مشارکت   
کنید

نــگاه  را  تلویزیــوین  برانمه هــای  اگــر 

کــرده ابشــید، یم بینیــد کــه خیــیل از 

کســب وکارها و برندها و رشکت ها، حایم 

یا مشــارکت کننده در مســابقه و رقابت و 

نظرسنجی و حی برانمه ای هستند. البته 

متأسفانه این مشارکت و حمایت به قدری 

زیاد و مستقیم شده که توی ذوق یم زند 

اما مشا ابیــد خییل هومشندانــه این کار 

را بکنیــد. در اینجــا ابید طراحــی ابزی در 

دستان مشا ابشد. سعی کنید پیشهناد 

یک رقابت یا مســابقه یا نظرســنجی و... 

خــاص را بدهیــد و خــوداتن را به عنوان 

حایم و مشارکت کننده در آن مطرح کنید. 

مثــاًل مســابقه کتابخــواین از آن دســت 

مســابقایت اســت که هم وجهه فرهنیگ و 

اجمتاعی دارد و هم کم هزینه است. حی 

یم توانید محصوالت خوداتن را به عنوان 

جایزه به برنده ها بدهید. ده ها مدل دیگر 

هم وجــود دارند کــه یم توانیــد اجرایی 

کنید ات مثل مشــارکت ها و حمایت های 

ضد تبلیغ تلویزیون نباشید.

خداحافظی اب یب محل ها
چک، در کسب وکار و زندیگ اقتصادی امروز ایراین ها نقش مهمی دارد. خییل از خریدها و مضانت ها و... اب چک انجام یم شود. البته راهمنایی درابره چند پرسش متداول مربوط به قانون چک جدید

همین چک ها هم ابعث یم شد ات خییل ها نتوانند از عهده تعهدایت که به واسطه صدور آن ایجاد یم شد و بر گردن شان بود، بر آیند و 

درگیر موارد قانوین و حی زندان ابشند. البته اخیرًا اعالم شده که به واسطه قوانین جدید چک و رتبه بندی چک ها و استعالم های آنالین 

و...، رقم زندانیان چک فوق العاده اپیین آمده است؛ چرا که از قبل یم توان استعالم کرد که آیا صادرکننده چک وضعیت مناسیب دارد یا 

نه. در اینجا، نکته هایی درابره قوانین جدید چک که خوب است همه ما از آهنا اطالع داشته ابشیم، آمده است؛ شاید رس و کاراتن اب چک 

ابشد و نیازمند ابشید ات در این ابره بیشرت بدانید.

اگر کیس برای مشا چیک صادر کرده بود و مشا به ابنک رفتید و موجودی کایف نبود، چه کار ابید بکنید؟ طبق قانون جدید چک، 

یم توانید از ابنک بخواهید ات هرقدر که پول در حساب هست، به مشا پرداخت کند. حی یم توانید از ابنک بخواهید حساب های دیگر 

او را نیز برریس کند ات طبق قانون اگر پویل در آهنا بود، به مشا پرداخت شود. اگر مجموع ایهنا ابز هم به اندازه مبلغ چک صادر شده 

نبود، مشا به اندازه ای که کم است یم توانید گواهینامه عدم پرداخت را از ابنک دریافت کنید و چک را برگشت بزنید.

ییک از موارد دیگری که زیاد اتفاق یم افتد، آن است که اطالعات 

برگه چک اب سامانه صیاد مغایرت دارد و در این صورت مبلغ 

چک پرداخت منی شود. در این صورت نیز طبق قانون، مغایرت 

اطالعات نسخه کاغذی اب اطالعات سامانه ای چک، از مصادیق 

اختالف مندرجات چک محسوب شده و حی یم تواند منجر به برگشت چک و ثبت 

به عنوان سوء اثر شود. در این صورت در سامانه ابنک مرکزی ثبت شده و ابید 

دنبال کارهایش ابشید ات رفع سوء اثر شود. نکته بعدی هم آن است که بعد از 

مسدودی مبلغ چک در حساب های دیگر، مشا منی توانید آن مبلغ را دریافت کنید 

و ابید مراحل قضایی طی شود.

چک من به هر دلییل برگشت خورده، حاال ابید چه کار کمن؟ 

ابید رفع سوءاثر کنید. اما چطور؟ ابید سوابق چک های 

برگشی را رفع سوء اثر کنید. این کار را یم توانید از طریق 

شعب و واحدهای اتبعه ابنک ها و... انجام دهید. نخستین راه این 

است که مبلغ کرسی چک را به حساب اتن واریز کنید و ارائه درخواست مسدودی به مدت 

یک سال بدهید. اما چرا؟ شاید دارنده چیک که صادر کرده اید نیامد و چک را نقد نکرد؛ 

هرچند که ابنک به او اطالع یم دهد که مراجعه کند. ارائه الشه چک برگشی به ابنک، ارائه 

رضایت انمه محرضی دارنده چک، انمه رمسی از مرجع قضایی و... از دیگر مراحل رفع 

سوء اثر هستند.

ییک از مواردی که در قانون جدید چک قید شده، چنین است: درصوریت که 

ییک از دالیل برگشت چک مربوط به ماده 14قانون اصالح قانون صدور چک 

ابشد، مواردی که اشاره شده و شامل محرومیت ها و محدودیت های 

دارنده حساب است، اعمال نخواهد شد. شاید سؤال برپسید که یعین 

چه؟ این چک ها، چک هایی است که صادرکننده چک یا ذی نفع یا قامئ مقام قانوین آهنا اب 

ترصیح به اینکه چک مفقود یا رسقت یا جعل شده یا از طریق کالهربداری یا خیانت در 

امانت یا جرامئ دیگری به دست آمده ابشد، در این صورت مشا بعد از احراز هویت نزد ابنک 

یم توانید دستور عدم پرداخت بدهید.

در هنایت اینکه چنین مواردی ابعث شده ات میزان زنداین های چک به شدت 

نسبت به سال های گذشته کم شود و روند رسیدیگ به آن نیز کواته تر 

شود؛ یعین چک به جایگاه واقعی خودش نزدیک شده و اعمتاد زیادی 

یم شود به آن کرد و اینکه شاید برای مشا هم سؤال های مختلیف در این 

مورد مطرح شده ابشد. در این صورت و برای مطالعه سؤاالت متداول درخصوص قانون 

جدید چک یم توانید به آدرس  )https://www.cbi.ir/page/4230.aspx( مراجعه 

کنید. بیشرت این موارد، مواردی هستند که از سایت ابنک مرکزی یا ابنک ها ابرها پرسیده 

شده و جزو سؤاالت پرتکرار هستند؛ شاید که سؤال مشا هم ابشد.

شاید سؤال ابشد که من منی خواهم این اتفاق بیفتد و چنین حیق به ابنک منی دهم 

در آن صورت تکلیف چیست؟ مشا وقی که یم خواهید حساب جاری ابز کنید، 

قراردادی را ابید اب ابنک امضا کنید. در آن قرارداد، ییک از مفاد این است که ابید مبلغ 

چیک را که صادر یم کنید أتمین کنید؛ چه از حساب جاری و دیگر حساب هایی 

که در آنجا دارید. اگر آنجا بخواهید که چنین کاری را انجام ندهید، در واقع ابید قید 

این قرارداد را امضا بزنید و کاًل اب آن ابنک کار نکنید. درصوریت هم که قرارداد 

را امضا کرده اید، یعین که این فقره را قبول کرده اید. پس این 

مورد دست مشا نیست و قانون است.

شاید  اين سؤال مطرح شود که بعد از 

برگشت خوردن چک چه خواهد شد؟ در قانون جدید 

چک، وقی که کل مبلغ یا بخیش از مبلغ چک پرداخت 

نشده و برگشت بخورد، این امر در سامانه یکپارچه 

ابنک مرکزی ثبت یم شود. متام ابنک ها و مؤسسه های اعتباری به 

این سامانه متصل هستند و اب زدن مشاره حساب یا کد میل، متوجه 

یم شوند که چنین فردی، چک برگشی دارد. ابنک ها و مؤسسه های 

اعتباری ات وقی که این چک برگشی سوء اثر نشده ابشد، نه یم توانند 

حساب و کارت ابنیک جدید و حی املثین برای فرد صادر کنند، همه 

حساب های او به میزان کرسی مبلغ چک مسدود خواهد شد ات تعیین 

تکلیف شود و....

شاید اب خوداتن بگویید اینکه خییل یب رحمانه 

است بدون اینکه هیچ فرصی داده شود. البته 

همه این موارد قانوین و مسدودیت ها و... بعد 

از 24 ساعت قابل اعمال خواهد بود؛ چرا که 

قانونگذار چنین تصور یم کند که شاید به هر علی، چیک برگشت 

خورده ابشد و صادرکننده چک بتواند در کمرتین زمان مبلغ آن را 

پرداخت کند؛ پس ابید به او فرصی داد ات بتواند اشتباهات هسوی 

خودش را جربان کند. پس مشا روی هم رفته 24 ساعی فرصت 

دارید ات بتوانید جربان کنید، در غیر این صورت مشا یم مانید و 

مسدودیت ها و....

از دیگر نکته های قانون جدید چک، آن 

است که ات وقی چک برگشت خورده 

مشا رفع سوء اثر نشود، منی توانيد 

دیگر برگ های آن دسته چک را در 

سامانه صیاد ثبت کنید که خود این یک عامل ابزدارنده 

خویب برای أتمین مبلغ چک است. از سوی دیگر، اگر 

ذی نفع چک برگشت خورده بخواهد کارهای حقویق انجام 

بدهد، ابید از ابنک بخواهد ات فورًا غیرقابل پرداخن بودن 

آن را در سامانه یکپارچه ابنک مرکزی ثبت و کد رهگیری 

دریافت کرده و آن را در گواهینامه عدم پرداخت ثبت کند و 

سپس به دفاتر خدمات الکرتونیک قضایی مراجعه کرده و 

مراحل بعدی را طی کند.

16

7

8

9

2

3

45

راهنمای 
حقوقی 

نکته هایی که حمتا ابید درابره ارث و میراث و موارد حقویق اش بدانید

ماجرای میراث داران 
در قانون

تعریف حقویق ارث
چنانچه از متویف دارایی یا اموایل به جای مانده ابشــد مالکیــت آن اموال به صورت قهری یــا خودبه خود و بدون دخالــت اراده ای طبق قانون 

به ورایث که در زمان فوت متویف در قید حیات بوده ابشــند، انتقال یم یابد. لذا چنانچه شــخص فوت شــده )مورث( بدهی یا دیوین داشــته 

 ابشــد، در وهله اول ابید از انحیه ماترک وی یا همان اموال به جای مانده، بدهی متویف به طلبکاران پرداخت شده و البایق ماترک میان وراث 

تقسیم شود.

رشایط اخذ گواهی انحصار وراثت
به طور معمول زماین نســبت به تقاضای صدور گواهــی انحصار وراثت 

اقدام یم شود که فردی فوت كرده ابشد و لزوم این تقاضا به این دلیل 

است که برای هر دخل و ترصف و نقل و انتقایل نسبت به ماترک متویف، 

الزامًا ابید وراث حین الفوت یا همان ورثه ای که در زمان فوت مورث خود 

زنده بوده اند مشخص و معین شــوند. حال ممکن است سؤال شود 

که از نظر قانون چه کساین یم توانند درخواست صدور گواهی انحصار 

وراثت کنند؟ اپسخ این سؤال در قانون امور حسیب داده شده است. 

  مطابق قانــون مزبور، افراد ذیل یم توانند از شــورای حل اختالف 

تقاضای صدور گواهی حرص وراثت کنند:

1-وراث نسیب مانند پدر و مادر و فرزندان و... 

2- وراث سبیب مانند همرس متویف 

3- ویص 

4- افراد ذی نفــع از قبیل طلبکاران یا فردی که درصــورت اثبات ارث و 

تعلق آن به هر یک از وراث، منفعت و سودی عایدش شود.

  مدارک مورد نیاز جهت تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت

1-شناسنامه و گواهی فوت متویف 

2- استهشادیه محرضی که به امضای 3نفر از هشود رسیده ابشد 

3- رسید گواهی مالیات بر ارث 

4- کیپ برابر اب اصل شناســنامه و کارت میل متــایم وراث و درصورت 

عدم دسرتیس به آن تقاضای استعالم از اداره ثبت احوال مربوطه.

   چه کساین از ارث محروم یم شوند؟

مطابــق قوانین مــدون و اصــول حقــویق و فقهــی مســلم، امکان 

محروم کردن کــیس از ارث وجود نــدارد؛ یعین هیچ فــردی منی تواند 

وراث خود را پــس از فوتش از ارث محروم کند. امــا یم تواند در زمان 

حیاتش نسبت به انتقال اموالش به دیگران در قالب عقودی مانند 

هبه یا صلح اقــدام کرده و پس از فوتش مــایل به عنوان ماترک ابیق 

نگذارد. اما طبــق قانون افراد ذیــل از ارث بری یا تعلق بــه ارث به آهنا 

محروم یم شوند:

1-طبق ماده 880 قانون مدین فــردی که عمدًا مورث خــود را به قتل 

رسانده ابشد از ارث محروم یم شود. 

2- طبق ماده 881 قانون مدین چنانچه ورثه ای کافر ابشد منی تواند از 

مورث خود که مسلمان است ارث بربد. 

3- طبق مــاده 882 قانــون مدین یــیک از موانــع ارث لعان اســت، 

بدین رشح که اگر مــردی به زن خود هتمــت زان زده و انتســاب فرزند 

به دنیــا آمــده را به خودش انــکار کند، در ایــن حالت زن و شــوهر از 

یکدیگــر و همچنین پــدر از فرزند و فرزنــد نیز از پدر و خویشــاوندان 

وی ارث نخواهــد بــرد. لیکــن فرزنــد مزبــور از مــادر و خویشــان 

 مــادری خــود و همچنیــن مــادر و خویشــاوندان مــادری از او ارث 

خواهند برد. 

4- طبق مــاده884 قانون مــدین، فرزنــد انیش از زان از پــدر، مادر و 

خویشاوندان آهنا ارث نخواهد برد و ابلعکس.

قوانین و مقررات راجع به ارث از دیرابز در جوامع برشی به اشکال و کیفیت های مختلف اجرا یم شده و امروزه نیز در حال انجام 
است. لذا برای پیشگیری از بروز اختالفات میان خانواده ها و وجود بسیاری از شکایت های مطرح در مراجع دادگسرتی که 
انیش از عدم آگاهی افراد به قوانین ارث و مباحث مربوط به توارث اســت، ایجاب یم کند ات نسبت به موضوع حائز اهمیت 
ارث، توجه ویژه ای شود و اب مطالعه قانون ارث یا اخذ مشاوره از کارشناسان حقویق از بروز اختالفات و تیریگ روابط در میان 
خانواده ها جلوگیری کرد. به همین منظور درصدد برآمدیم ات اب هتیه و تنظیم مطلب ذیل بخیش از موارد کلیدی و مهم قانون 

ارث را جهت اطالع و آگاهی خوانندگان بخش راهمنای حقویق روز هفمت ارائه دهیم.

عیل محسین ماكلواین؛ وکیل اپیه یک دادگسرتی

پنجشنبه

شماره 183
28  مهر 1401 
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ارث چگونه ایجاد یم شود
برابر ماده 861 قانون مدین ارث براساس 2 امر ایجاد یم شود: 1- سبب 2- نسب

   ارث به موجب سبب

به واسطه ازدواج، زن و مرد از یکدیگر ارث خواهند برد و درصورت فوت هر یک، دیگری 

به عنوان ورثه وی تلیق شــده و از متویف ارث یم برد. لذا نکتــه حائز اهمیت و قابل 

توجه این است که وجود بحث توارث و تحقق ارث یا استحقاق ارث بری رصفًا در ازدواج 

دامئ مطرح است و رشط توارث در نکاح یا ازدواج موقت ابطل است و به بیاین ساده تر 

در ازدواج موقت زن و مرد از یکدیگر ارث نخواهند برد.

   ارث به موجب نسب

افرادی که اب داشــن رابطه و پیوند خوین اب متویف نسبی دارند از جمله خویشان او 

محســوب شــده و از او ارث یم برند. اب این توضیح که در قانون ارث طبقات و درجایت 

لحاظ شــده که درصورت وجود افرادی در طبقات و درجات ابال که به عنوان خویشــان 

و بســتگان نزدیک تر متویف هســتند، افراد طبقه یــا درجه اپیین تــر را از ارث محروم 

یم کنند. به عنوان مثال درصورت وجود پدر و مــادر یا فرزندان متویف نوبت به طبقه 

اپیین تر از قبیل خواهر یا برادر و اپیین تر از آن عمه، عمو، خاله یا دایی نخواهد رسید 

و به تعبیری ارث به ایشان تعلق نخواهد گرفت.

نحوه تقسیم ارث 
   ارث زن از شوهر )هسم االرث زوجه(

چنانچه زوج فرزندی داشته ابشد یک هشمت از ماترک به عنوان ارث به همرسش )زوجه( 

یم رسد و درصورت عدم وجود فرزند یک چهارم به زن تعلق یم گیرد. چنانچه مرد )متویف( 

بیش از یک زن داشته ابشــد درصورت وجود فرزند، یک هشــمت ماترک به طور مساوی 

میان همرسان وی تقسیم یم شــود و درصورت عدم وجود فرزند، یک چهارم ماترک به 

همرسانش یم رسد. حال اگر تهنا وارث مرد، زن ابشــد رصفًا یک چهارم ماترک به زوجه 

رسیده و البایق آن تحویل حاکم شده و برای فقرا مرصف خواهد شد.

   ارث شوهر از زن )هسم االرث زوج(

چنانچه زوجه، فرزندی داشته ابشــد یک چهارم از ماترک به عنوان ارث به همرسش 

)زوج( یم رسد و درصورت عدم وجود فرزند یک دوم به مرد تعلق یم گیرد. اگر مرد تهنا 

وارث زن ابشد متایم ماترک به عنوان ارث به مرد یم رسد.

حالت های مختلف ارث بری 
فرزندان

    در فریض که متــویف فرزند پرس نداشــته و تهنا 

دارای یــک فرزنــد دخــرت ابشــد متــام ارث بــه دخرت 

یم رســد، اما اگر متــایم فرزندان متــویف دخرت یا 

پرس ابشــند ارث به طور مساوی میانشان تقسیم 

یم شود، حال اگر متویف هم دارای فرزند دخرت و هم 

پرس ابشد پرسان 2برابر دخرتان ارث خواهند برد.

    در فــریض کــه وراث متویف پــدر و مــادر و تهنا 

یک دخرت ابشــد، در ایــن حالت به هر یــک از پدر و 

مادر یک شــم از ماتــرک تعلق خواهــد گرفت و 

نصف ماترک به فرزند دخرت یم رسد. در این حالت 

یک پنجم ماترک اضافه یم آید که به نسبت میزان 

هسم شان به ترتییب که ذکر شد میان آهنا تقسیم 

یم شود. اب ذکر این نکته که درصورت وجود 2برادر 

یا یک بــرادر به هــراه 2خواهــر و یا رصفــًا وجود 

4خواهر، مادر نســبت به مازاد ترکه اریث منی برد 

اب اینکه از نظر قانون افــراد مذکور از ترکه هسمی 

نخواهند داشت.

    در فریض که وراث متویف پدر و مادر و 2دخرت یا 

بیشرت ابشند، در این حالت به هر یک از پدر و مادر 

یک شم و به دخرتان دوسوم ترکه تعلق یم گیرد 

که به طور مساوی میان دخرتان تقسیم یم شود 

و درخصوص مقــداری که اضافه آمده اســت به 

نسبت میزان هسم هر یک از ایشان به ترتییب که 

ذکر شد میانشان تقسیم یم شود.

    در فریض که وراث رصفًا فرزندان متویف ابشند، 

در این حالت اگر وارث متــویف تهنا یک فرزند دخرت 

ابشــد یا فرزند پرس ابشــد متایم ترکه به او تعلق 

خواهــد گرفت. لــذا چنانچــه وراث متــویف رصفًا 

پرسان یا دخــرتان ابشــند ترکه به طور مســاوی 

میان آهنا تقســیم یم شــود و در حالی که وراث 

متویف پرسان به هراه دخرتان ابشــند پرسان 

2برابر دخرتان ارث خواهند برد.
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 گشت وگذار در اطراف شهر رامسر و دیدن جاذبه های آن 
بسیار هیجان انگیز است

زیبایی های عروس شهرهای ایران

رامسر را عروس شهرهای ایران می نامند و انصافاً این نام برازنده این شهر است. از همان زمان قدیم حال وهوای این شهر متفاوت و حضور در 
این شهر همیشه جذاب بوده است؛ از آب وهوای مطبوعش گرفته تا تمیزی و دیدنی هایی که در آن وجود دارد. عالوه بر همه جذابیت هایی که 
در این شهر و ساحل هیجان انگیزش به چشم می خورد، در اطراف آن هم دیدنی های چشم نوازی هست که هر گردشگری و با هر سلیقه ای 
را مجذوب خود می کند. موقعیت مکانی ای که این شهر دارد، طوری است که همه این دیدنی ها به فاصله کمی از شهر در دسترس هستند. 
به راحتی از دریا به جنگل و از آنجا به کوه، رود و آبشار می رویم و در آخر دوباره در ساعت های پایانی روز، در شهر رامسر و خیابان های آن 

می توان قدم زد. در ادامه به چند مورد از این جاذبه ها که در اطراف شهر رامسر هستند اشاره می کنیم.
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بوستان جنگلی صفارود در شهر رامسر واقع شده است. این بوستان بی نظیر یکی دیگر از چشم نوازترین جنگل های شمال ایران 
و استان مازندران به شمار می رود. شاید یکی از زیباترین آرزوها یا شاید حتی رؤیاهای ما انسان های قرن بیست ویکم، حضور در 

جنگل های طبیعی و سرسبز باشد. جنگل هایی سرشار از درختان تنومند و بلند که به اندازه قرن ها از حضور آنها بر سطح زمین 
می گذرد و همچنان پابرجا هستند و بیش از پیش به دلبری و خودنمایی می پردازند. اما واقعیت این است که زندگی شهرنشینی حضور 

در جنگل های بکر را بسیار دشوار یا شاید حتی برای برخی از ما غیرممکن کرده است. ما عادت داریم به امکانات شهری، پس به راحتی 
نمی توانیم قید تمام این امکانات را بزنیم و برای ســاعت ها یا روزهای طوالنی در جنگل بمانیم. در جنگل های صفارود امکانات مناسبی برای رفاه گردشگران و 

مسافران فراهم شده تا بتوانند از این شرایط حداکثر بهره را ببرند. برای رفتن به این بوستان زیبا کافی است خودتان را به شهر رامسر برسانید و از اینجا راهی 
صفارود شوید. این بوستان فاصله بسیار کمی از شهر دارد و حتی اگر خودروی شخصی ندارید، اصاًل نگران نباشید. به راحتی در این مسیر کلی تاکسی تردد 

دارند که شما را تا دل این بوستان همراهی می کنند. این بوستان چشم نواز در مسیر جاده زیبای جواهرده قرار دارد و شاید خیلی طبیعی باشد که اگر محو 
زیبایی های اطراف شدید، ممکن است از این منطقه عبور کنید و مجبور باشید تا جواهرده بروید و دوباره بازگردید.

مهم ترین ویژگی آبگرم ها طبیعی بودن و بکر بودن آنهاست. در کشور ما به لطف تنوع اقلیمی که داریم، در گوشه و کنار این 
سرزمین، آبگرم های متعددی وجود دارد که هرکدام به نوعی مهم و پرخاصیت هستند. برخی از اینها خاصیت درمانی دارند و برخی 

دیگر از دل کوه می جوشند و خارج می شوند. شهر رامسر در کنار همه زیبایی ها و جذابیت هایی که دارد، آبگرم های متعددی هم در 
داخل و خارج این شهر وجود دارند که همچنان فعالند و به مسافران این شهر خدمات درمانی ارائه می دهند. آبگرم سادات محله یکی از 

این آبگرم هاست که در نزدیکی این شهر و یک محله قدیمی قرار دارد و یک منبع با ارزش درمانی در این منطقه محسوب می شود. ویژگی 
اصلی این آبگرم که آن را از بسیاری دیگر از آبگرم ها متمایز می کند، حوضچه ای است که مستقیماً روی همین چشمه بنا شده و آب از کف آن وارد حوضچه می شود 

و از سمتی دیگر خارج می شود. بنای این حوضچه که دقیقاً روی خروجی آبگرم ساخته شده، باعث شده تا حداکثر خاصیت آن حفظ شود و با همان دمای اصلی و 
طبیعی که از دل زمین خارج می شود، در اختیار گردشگران قرار بگیرد. محلی ها در مورد این آبگرم معتقدند که این آب شفابخش است و برای درمان بسیاری 

از بیماری ها کاماًل مناسب بوده و عمده دلیل شان هم همین یکنواختی ورود آب چشمه به داخل حوضچه بدون هیچ گونه دخالت خارجی است. برای رفتن 
به این آبگرم معدنی و جذاب، باید از رامسر حدود 15کیلومتر خارج و وارد راه فرعی این روستا شوید تا تابلوی آبگرم سادات محله در مقابل تان ظاهر شود.

بوستان 
جنگلی 
صفارود 

آبگرم 
سادات 
محله 

این دریاچه یکی دیگر از مکان های دیدنی در شهر رامسر است که به دلیل نزدیکی با شهر آب وهوایش تفاوت چندانی با رامسر 
ندارد. دمای هوای دریاچه قو در تابستان چند درجه با شهر تفاوت دارد که این مقدار در روزهای سرد سال بیشتر هم می شود. پس 
تا هنوز هوا مطبوع است، دیدن این دریاچه را از دست ندهید. در اواخر بهار و تابستان و تا زمانی که برگ درختان همچنان سبز است، 
شما می توانید در کنار آب وهوای خوب این منطقه عطر جنگل های ترکیب شده با دریا را تجربه کنید. این دریاچه یکی از مناطقی است 
که توسط بخش خصوصی به وجود آمده و به وسیله خودشان هم محافظت و نگهداری می شود. در گذشته اینجا تنها برکه کوچکی بوده 

که به عنوان یک آبگیر طبیعی از آن استفاده می شده و کم کم به وسیله چند سرمایه گذار شخصی توسعه و تجهیز شده است. هم اکنون امکانات رفاهی مناسبی 
برای گردشگران این منطقه فراهم شده که البته در زمان ورود هزینه ای هم بابت این خدمات دریافت می شود. این منطقه به واسطه جنگل های انبوه و درختان 
تنومندی که دارد محاصره شده و به واسطه همین موضوع مناظر چشم نوازی در اطراف آن دیده می شود که می تواند هر گردشگری را مجذوب خود کند. از 
دیگر دالیل مشهور شدن این دریاچه، نزدیکی آن به روستا و منطقه توریستی جواهرده است که وصف آن نیاز به توضیح ندارد و در شمال کشور و منطقه 

رامسر بسیار شناخته شده است. برای رفتن به این دریاچه باید از شهر رامسر وارد جاده جواهرده شوید و مراقب باشید که تابلوهای راهنما را رد نکنید.

قلعه ها از مهم ترین آثار تاریخی و معماری ایران هستند و در کشورمان قلعه های مختلفی با کارکردهای گوناگون ساخته می شدند. 
برخی کارکرد نظامی و برخی دیگر به عنوان محل اسکان مردم یک شهر یا ایالت بودند. برخی دیگر هم از این قلعه ها، مکان هایی برای 
اداره یک شهر محسوب می شدند. جایگاه و موقعیتی که قلعه در آن بنا می شود، می تواند نشانی بر کارکرد آن باشد، برای همین منظور 
قلعه های خارج از شهر و روستا که موقعیت کوهستانی دارند، کارکردهای نظامی و دفاعی دارند و برای مقابله با دشمن و به قصد دفاع از 
مردم ساخته شده اند. موقعیت و مختصات معماری قلعه مارکوه نشان می دهد که این قلعه تاریخی در دسته قلعه های نظامی قرار می گیرد. 

از ویژگی های مهم قلعه مارکوه می توان به شباهت معماری آن به قلعه بابک اشاره کرد. نکته قابل توجه در مورد این قلعه چشم انداز آن است که یکی از جذاب ترین 
ویژگی های آن به حساب می آید. این قلعه یک موقعیت استراتژیک دارد که از باالی آن می توان تصویری زیبا از شمال تا دریا و همچنین کوه های البرز را مشاهده 
کرد. یکی دیگر از مواردی که بازدید از قلعه را برای گردشگران جذاب می کند، قرارگیری چشمه های آبگرم و طبیعی در این منطقه و در کنار مارکوه است. در 
سال های گذشته تالش های زیادی برای بازسازی قلعه مارکوه صورت گرفت که این مرمت ها با دقت و ظرافت، بدون آسیب زدن به بنای اصلی قلعه انجام شد. 

مرمت و بازساری قلعه، موجب رونق بیشتر گردشگری در منطقه رامسر شد و هر روز بر تعداد عالقه مندانی که از این مکان بازدید می کنند افزوده می شود.

 دریاچه 
قو 

قلعه 
مارکوه 

مسیر سفر
یکی از مهم ترین مســائلی که برای 
سفر باید درنظر بگیریم انتخاب مسیر 
است. اگر سفر ما با هواپیما  یا قطار 
باشــد، این انتخاب مسیر از اهمیت 
چندانی برخوردار نیســت اما اگر 
خودروی شخصی را برای سفر انتخاب 
کرده اید، داستان کمی متفاوت است و 
باید مسیر سفر را هم به اندازه مقصد 
و مکان های مورد بازدید در اولویت 
قرار دهید. هر مســیری مناسب هر 
آدمی نیســت و نکات زیادی را باید 
در انتخاب مســیری که قرار است 
چند روزی لحظات خوش برای مان 
ثبت کند درنظــر بگیریم که برخی 
از مهم ترین ها را باهم در ادامه مرور 

می کنیم.

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

هستید دیدن این ستون را از دست ندهید.

دانستنی های 
سفر

 جنگل های دالخانی در نزدیکی رامسر 
در هر روز و فصلی از سال زیباست

مسیر سبز
هوای پاییزی کم کم دارد خودش را نشــان می دهد و باد 
معروفش کمی از نوازش صورت فراتر رفته اســت. همین 
باد پاییزی کافی اســت تا رنگ از رخ درختان و شــاخ و 
برگ شان بپرد و برای یک خواب طوالنی مدت آماده شان 
کند. با خنک تر شدن هوا و خاموشی زهر گرمای وسط ظهر 
تابستان، عده ای خوشحال تر از بقیه هستند و مشغول بستن 
چمدان ها و تدارک برنامه سفر برای رفتن به مناطق هزار و 
یک رنگ شده اند. البته عده ای هم هنوز باور نکرده اند که فصل عوض شده و باید با 
سرسبزی درختان و جنگل ها خداحافظی کنند و همچنان تا فرصت هست و آخرین 
برگ سبز درختان نیفتاده، از این فرصت استفاده می کنند. اما هر دو گروه یک مقصد 
مشترک دارند و تنها در هدف متفاوتند. هر دو به سمت جنگل ها می روند، با این تفاوت 
که یکی به امید دیدن پاییز هزار رنگ و دیگری بدرقه تابستان. در این روزها درختان 
دیگر یکدست نیستند و طیف گسترده ای از رنگ ها در هر شاخه و ساقه ای خودنمایی 
می کند. امروز سراغ یکی از زیباترین جنگل های ایران رفته ایم. جنگل های دالخانی در 
استان مازندران و در نزدیکی شهر رامسر را به دلیل تراکم باالی درختان و جاده هایی 

که با سایه درختان محصور شده، به داالن بهشتی نسبت داده اند.

مجتبی یارزمان

مقصدی که برای ســفر انتخاب می کنید 
باید متناسب با زمانی باشد که در اختیار 
دارید. اگر قرار باشد که کل مسیر سفر را 
در جاده بگذرانید، عماًل این ســفر لذتی 
برای شما نخواهد داشــت. در سفرهایی 
که فرصت کافی برای مانــدن در مقصد 
را ندارید، بهتر اســت یا به سفرتان زمان 
اضافه کنید و یا مقصــد را تغییر بدهید. 
رانندگی طوالنی مدت احتمال بروز خطر 

را به شدت افزایش می دهد.

زمان رانندگی

همه جاده ها مناســب همه افراد نیست. 
عالوه بر بررســی و انتخاب مقصد مورد 
نظرتان بهتر اســت جاده های منتهی به 
این مکان را به طور کامل بررسی کنید و از 
جزئیات آن مطلع شوید. در این بررسی ها 
ممکن اســت تصمیم بگیرید وســیله و 
 یا مسیر ســفر را برای اســتفاده بهینه 

تغییر بدهید.

نوع جاده

اگر مسیری که انتخاب کرده اید طوالنی 
اســت و همراهان شــما هــم از تجربه 
کافی بــرای رانندگی و همراهی شــما 
برخوردار هســتند، به راحتی می توانید 
مکان هــای دورتری را به عنــوان مقصد 
 انتخــاب کنید و راحت تر به ســمت آنها 

رهسپار شوید.

تعداد راننده

تجربه رانندگی یکی از مهم ترین مسائلی 
اســت که ارتباط مســتقیم با کیفیت و 
ســالمت رانندگی دارد. اگر زمان زیادی 
در جاده رانندگی نکرده اید و با مشکالت 
و چالش های جاده های فرعی آشــنایی 
ندارید، بهتر اســت در انتخاب مسیرهای 
کم تردد با دقت بیشتری عمل کنید و یا 
از همراهی افراد باتجربه در کنار خودتان 

بهره ببرید.

میزان تجربه

نوع خــودرو در انتخاب نــوع جاده تأثیر 
مســتقیم دارد. به طور مثال بــا خودرو 
ســواری نمی توانیــد وارد راه هــای 
کوهســتانی و صعب العبــور شــوید و 
حتماً نیــاز داریــد کــه از خودروهایی 
 که مختــص به ایــن مکان ها هســتند 

استفاده کنید.

مدل خودرو

تعــداد و همراه بــودن سرنشــین ها در 
هر ســفری یکی از مهم تریــن مواردی 
اســت که باید بــه آن دقــت کنید. هر 
مسیری مناســب هر فردی نیست. قبل 
از انتخاب این مســیرها به ســن و سال 
 و بیماری هــای احتمالــی همراهان تان 

توجه کنید.

سرنشین ها

گشت وگذار در دالخانی در هوای جنگل

جنگل های دالخانی یکی از منابع طبیعی و ملی با ارزش 
مابین 2 شهر تنکابن و رامسر است که نزدیک به 6هزار 
کیلومتر مربع مســاحت دارد. این جنگل ها تنها بافت 
جنگلی معمول ندارد و به دلیل موقعیتی که دارد، بسیار 
ارزشمند و دیدنی است. دالخانی از مناطق با ارتفاع کم از 
سطح دریا شروع می شود و تا ارتفاعات بسیار باال در رشته 
کوه های البرز ادامه پیــدا می کند. در دل این جنگل ها 
چندین آبشار، چشمه، رودخانه، دریاچه و روستا وجود 
دارد که همه نشان از عظمت این ثروت ملی دارد. برای 
رفتن به سمت این جنگل ها جاده های متعددی وجود 
دارد که بســته به مقصدتان وارد جنگل می شوند؛ اما 
اصلی ترین راه برای ورود به جنگل های دالخانی رفتن 
به سمت شهر رامسر و روســتای جنت رودبار است. با 
ورود به این منطقه در همان لحظه های نخست متوجه 
تفاوت دما خواهید شد و هرچه در پیچ و تاب این جنگل 
پیش بروید، این کاهش دما محسوس تر خواهد شد. اگر 
هوا کمی هم ابری باشد، با پیشروی در دل جنگل، ابرها 
به استقبال تان می آیند و هوا مه آلود می شود. در کشور 
چندین جاده جنگلی دیگر هم وجود دارد که اگر قباًل 
رفته باشید، ناخودآگاه در دل این پیچ و خم ها به یاد آنها 
خواهید افتاد. جاده اسالم به خلخال، دوهزار و سه هزار 
و جاده جنگلی گیسوم بی شباهت به جاده های دالخانی 

نیستند و خاطرات آنها در ذهن تان تداعی می شود.

هــر جنگلــی زیبایــی و طبیعــت مختص 
به خودش را دارد و از همین رو منحصر به فرد 
اســت. در جنگل های دالخانــی یک ویژگی 
بزرگ نهفته اســت و آن تنــوع انتخاب برای 
یک طبیعت گردی متفاوت اســت. در اینجا 
می توانید به راحتی انتخــاب کنید که در دل 
جنگل بمانید یا کنار چشمه استراحت کنید یا 
به دیدن آبشار بروید یا نشستن در کنار دریاچه 
را انتخاب کنید. خیلی ها هم هستند که تنها به 
یک انتخاب قانع نیستند و با تجهیزات کامل 
برای چندین روز به این منطقه سفر می کنند. 
در دل این جنگل ها به راحتی می توانید کمپ 
برپا کرده و در ســکوت طبیعت اتراق کنید. 
حتی اگر با شــب مانــدن در ظلمات جنگل 
مشکل دارید، به راحتی اقامتگاه های بومگردی 
این منطقه تمام امکانات را برای شــما فراهم 
می کنند. در کنــار همه اینها یکــی دیگر از 
تفریحاتی که در دالخانی بسیار مرسوم است 
و طرفداران زیادی دارد، جنگل نوردی است. 
کم نیســتند افرادی که گروهی و انفرادی در 
البه الی این جنگل ها قــدم می زنند و فارغ از 
هیاهوی روزمره انرژی مثبت درختان را جذب 

می کنند و روحشان را جال می دهند.

پيشنهاد  هفته

متروی محمدیه

   چهارسوق چوبی
این چهارســوق چوبی بازمانده 
از دوران قاجــار، بیــش از 12۰ 
ســال عمر دارد و تنها چهارسوق 
چوبی شهر تهران است که برای 
ساخت آن از »پیزور« که الیه ای 
از الیاف خرماست، استفاده شده. 
این چهارســوق بنایی مخروطی 
شکل دارد که باقی مانده بخشی 
از بــازار قدیمی محله به ســبک 
تهــران دوران قاجار اســت. این 
بازارچه که نزدیــک به یک قرن 
قدمت دارد، چهارسوقی کوچک 
اســت که اکنون فضای کمی را 
در ایــن محدوده اشــغال کرده. 
این بازارچه قدیمــی و تاریخی 
دارای خصوصیات کامل و بارز یک 
بازار سرپوشیده است که در محل 
برخورد دو مسیر شمالی و جنوبی 
این منطقه جای گرفته اســت. 
مغازه ها در این بازارچه در بخش 
سرپوشــیده آن جای گرفته اند و 
البته در اطرافش فروشــگاه های 
متعدد دیگری هم به مرور اضافه 
شــده اند. محدوده اصلی بازارچه 
همیــن بخش باقی مانــده فعلی 
است که شکل آن نسبت به زمان 
ســاخت تغییر چندانی نکرده و 
تنها این احتمــال وجود دارد که 
در دو بازوی شمالی، یک سقاخانه 
قدیمی وجود داشته که هم اکنون 
از بین رفته. با توجه به مرمت های 
غیراصولی که در این محله نسبت 
به خانه های قدیمی انجام شــده، 
این نگرانی در ارتبــاط با مرمت 
غیرحرفه ای این بنا نیز وجود دارد. 
برای بازدید از این محله و این بنا 
باید در ایستگاه متروی محمدیه 
پیاده شوید و به ســمت خیابان 
وحدت اسالمی و خیابان فروزش 

بروید.

اسکن  کنید و آدرس دقیق 
این پیشنهاد را در نقشه ببینید

   سرای دلگشا
داالن های این ســرای قدیمی 
روبــه روی میدان ارگ اســت و 
در گذشــته به نام ســازنده اش، 
وزیرنظام شــناخته می شد. اما 
جوی آب میدان توپخانه در کنار 
سایه درختان چنار آنقدر هوای 
این سرا را دل انگیز کرده بود که 
کم کم به نام سرای دلگشا مشهور 
شد. این بنا ابتدا کاروانسرا بوده و 
سپس محل کار تجار شده است. 
بنای 6۷۰۰ مترمربعی ســرای 
دلگشا در راستای محور شمالی- 
جنوبی بازار تهران است که سردر 
ورودی آن درگذشته آجری بوده 
است. پس از سردر، داالن شمالی 
آن اســت که حدفاصل خیابان 
پانزده خــرداد و حیاط مرکزی 
بنا واقع شــده. حیــاط مرکزی 
کم ارتفاع تــر از کوچه اســت و 
چهارطرف آن حجره هایی است 
کــه در 2 طبقه با طاق قوســی 
شــکل به چشــم می خورند و 
نشــان از قدمت و اصالت شــان 
دارد. در ایــن بــازار چیزی در 
حدود 13۰حجره وجود دارد. در 
گذشته بین هر دو حجره راهرویی 
قرار داشت که دسترسی 2 حجره 
از طریق ایــن راهرو بــود اما به 
مرور ایــن راهروها هم تبدیل به 
واحدهای تجاری شــدند و تنها 
حیاط راه دسترسی به حجره ها 
است. در گذشته وسط این بازار، 
حوض آب و درختان چناری بود 
که امروزه خبری از آنها نیســت. 
برای تماشای این سرای قدیمی 
کافی است خودتان را به ایستگاه 
متــروی 15خرداد برســانید و 

به راحتی وارد این سرا شوید.

متروی پانزده خرداد
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دیدنی های منطقه دالخانی
در این منطقه بسیار وســیع، عالوه بر جنگل، دیدنی های بکر و زیبای 
فراوانی نهفته است که تماشای هرکدام به تنهایی می تواند مبهوت تان 
کند. در دل این جنگل ها چندین آبشار وجود دارد که البته برخی از آنها 
فصلی هستند و برخی دیگر هم به ســبب خشکسالی های چند سال 
گذشته کم آب یا بی آب شــده اند، اما هنوز هم تعدادی وجود دارد که 

به راحتی در دسترس هستند و گردشگران زیادی هر ساله برای تماشای 
آنها راهی این منطقه می شوند. همچنین وجود چندین چشمه طبیعی، 
دریاچه، رودخانه و روستاهایی که برای دیدن شان باید از دل این جنگل ها 
عبور کنیم، نشــان از یک منطقه بکر و زیبا دارد که به راحتی می تواند 

روزهای متفاوتی را برای شما رقم بزند.

  پارک جنگلی دالخانی
استقبال گردشگران و مســافران برای رفتن در دل 
این جنگل ها به قدری زیاد شد که اداره منابع طبیعی 
استان تصمیم گرفت قسمتی از این جنگل را به یک 
پارک جنگلی تبدیل کند. این تصمیم برای حفظ 
پراکندگی مسافران و کاهش آسیب های احتمالی 
به همه مناطق جنگل گرفته شــد و به سرعت هم 
با استقبال زیادی مواجه شد. در این پارک جنگلی 
امکانات رفاهی کاملی مانند آالچیق، سوپرمارکت، 
وسایل تفریحی و بازی، روشنایی و امکانات کمپینگ 
احداث شد و در اختیار عموم قرار گرفت. بزرگ ترین 
حســن این پارک، مکان احداث آن اســت که در 
قســمت های باالیی و خنک جنگل ساخته شده تا 
مسافران در روزهای گرم سال از هوای مطبوع این 

منطقه حداکثر بهره را ببرند.

  آبشار سیاسرت
در جنگل هــای دالخانی یک آبشــار دائمی وجود 
دارد که هم بزرگ است و هم آب نسبتاً خوبی از آن 
جاری می شود. برای تماشای این آبشار باید به سمت 
روستاهای اطراف جنگل حرکت کنید و در آخرین 

نقطه ای که امکان تردد خودرو وجود دارد، پارک و 
مابقی راه را پیاده طی کنید. مســیر پیاده روی این 
آبشار کمی شیب دار است اما برای اکثر افراد مناسب 
بوده و همه می توانند به راحتی تا پای آبشــار از این 
مسیر عبور کنند. برای تماشــای آبشار سیاسرت 
چیزی حدود 3۰تا 45دقیقه باید زمان درنظر بگیرید 

و همین مقدار هم برای برگشت نیاز است.

  دریاچه سد میجران
در قســمت های باالیی جنگل های دالخانی سدی 
خاکی وجــود دارد که بــا نام میجران شــناخته 
می شود. این سد روی نســارود بنا شده و آب پشت 
آن به دریاچه ای تبدیل شــده که در میان کوه ها و 
جنگل های ســبز اطراف، همچون نگین فیروزه ای 
می درخشــد. برای تماشــای این ســد جذاب و 
منحصربه فرد، باید مسیر جنگلی را تا انتها و به سمت 
روستاهای گانگسر و پیازکش طی کنید تا به روستای 
تالش سرا برسید. این دریاچه در نزدیکی همین روستا 
قرار دارد که عالوه بر بازدید از روستا و خرید سوغات 
و مایحتاج، می توانید به راحتی به ســمت دریاچه 
حرکت کرده و در کنار آن ســاعت های متعددی را 

سپری کنید. عالوه بر تماشای دریاچه میجران در 
این منطقه رودخانه مارپیچ نسارود هم بسیار دیدنی 
است. نسارود همچون یک مار فیروزه ای رنگ در میان 
کوه ها در حرکت است و زیبای خاصی را به منطقه 

بخشیده است.

  گرسماسر و جنت رودبار
2روســتا در این منطقه به نســبت دیگر روستاها 
معروف شده اند. عمده دلیل معروفیت این دو محل 
قرارگیری آنهاست که در باالترین نقاط جنگل و روی 
کوه های سربه فلک کشیده جای گرفته اند. بیشتر 
مسافران و گردشــگرانی که به این دو روستا سفر 
می کنند با هدف اقامت شبانه و تماشای جنگل ابر در 
اینجا حضور دارند. در جنت رودبار اگر خوش شانس 
باشید می توانید طلوع تماشایی خورشید و همچنین 
اقیانوسی از ابر را در ساعت های ابتدایی صبح تماشا 
کنید که لــذت دیدن این صحنه هــا هر بیننده ای 
را می تواند مدهوش کند. البتــه اگر هوا صاف بود و 
هیچ ابری هم در آسمان وجود نداشت، بازهم نگران 
نباشید، تماشای دریا و شهر رامسر از این ارتفاع خود 

لذتی است که در این چند کلمه قابل وصف نیست.



دوست من 

سالم!
هفته دهم لیگ برتر بیشتر از هر چیزی، گذر 
زمان را به رخ هواداران فوتبال ایران می کشد

در این هفته از لیگ برتر چهره هایی مثل مهدی 
رحمتی و مازیار زارع که سال ها به عنوان بازیکن 
در لیگ برتر بازی کرده اند، به عنوان ســرمربی 
روبه روی تیم های سابق شــان قــرار می گیرند. 
برخورد مهم دیگر این هفته نیز بین ســپاهان و 
تراکتور رقم خواهد خورد؛ یک بازی بزرگ بین 
2 مربی که به خوبی از اهمیت بــردن در چنین 

جدالی آگاه هستند.
 

  بازی صد و یک و چهره های آشنا!
6 سال از آخرین برخورد پرسپولیس و ملوان در 
لیگ برتر می گذرد. در این ســال ها تیم شمالی 
به دســته پایین تر رفت و حاال باالخــره به این 
طلسم غلبه کرد تا دوباره روبه روی قرمزها قرار 
بگیرد. ســرمربی تیم میزبان امروز پرسپولیس، 
چند سال برای این باشگاه به میدان رفته است. 
همانطور که مدیرعامل ملوان، سابقه قهرمانی در 
لیگ برتر با پرســپولیس را دارد. پژمان و مازیار، 
خالق یکی از عجیب ترین بردهای ملوان مقابل 
پرسپولیس هم هستند. آنها در استادیوم آزادی 
در حالی سرخ ها را شکست دادند که نوری برای 
تیمش گل زد و مازیار بعد از اخراج گلر تیم، روی 
خط دروازه قرار گرفت و توانست پنالتی فرناندو 
گابریل را مهار کند! 2 تیم فصل کامال متفاوتی را 
پشت سر گذاشته اند؛ فصلی که برای هر 2 تیم، به 
فلسفه  های متفاوتی نیز گره خورده است. ملوان 
به لیگ برتر آمده تا بماند. حریف آنها، تیمی است 
که در ایــن فصل فقط یک بار شکســت خورده 
و بیرون از خانه، بازنده هیچ مســابقه ای نشده 
است. تیم صدرنشــین لیگ برتر، برای قهرمانی 
مبارزه می کند. شــاید ســخت ترین بخش این 
بازی برای تیم میزبان، تماشای شیخ دیاباته روی 
نیمکت  یا در ترکیب تیم حریف باشد؛ بازیکنی 
که مازیــار امیدوار به جذبش بــود اما در نهایت 
راهی پرسپولیس شد. دوران مربیگری یحیی در 
پرسپولیس، روبه روی همین تیم و در روزهایی 
آغاز شد که مازیار کاپیتان تیم شمالی بود. این 
نخستین برخورد این 2 نفر در قامت 2 سرمربی 
در فوتبال ایران است؛ یکی از جدال های همیشه 
تماشــایی فوتبال ایــران. صد و یکمیــن بازی 
یحیی در لیگ برتر روی نیمکت پرســپولیس، 

جذابیت های زیادی خواهد داشت.
 

  گلر نیست اما کلین شیت می کند!
مهدی رحمتــی این هفته به اســتادیوم آزادی 
برمی  گردد تا پرسپولیس، تنها تیمی نباشد که 
باید مقابل یکی از مهره های سابق  اش به میدان 
برود. مهدی در این ورزشگاه بارها برای استقالل 
و تیم ملی به میدان رفته اســت. او بدون تردید 
یکی از بهترین گلرهای تاریخ استقالل به حساب 
می آید و با این تیم موفقیت های بزرگی داشــته 
اســت؛ موفقیت هایی که موجب شده اند او چند 
ســال بعد از ترک تیم، همچنان چهره محبوبی 
در بین آبی ها باشــد. آخرین رقیب او روی خط 
دروازه استقالل یعنی سیدحسین حسینی، حاال 
بازوبند کاپیتانی تیم را به بازو می بندد و حاال یکی 
از کلیدی ترین ستاره های تیم ساپینتو در لیگ 
برتر به شمار می رود. مربی پرتغالی استقالل باز 
هم باید از روی سکو مسابقه تیم اش را تماشا کند. 
هواداران استقالل هم در حال عادت کردن به این 
موضوع هستند. ســیدمهدی رحمتی به عنوان 
مربی، خاطره های تلخ و شیرینی از آزادی دارد. او 
فصل گذشته در همین استادیوم، پرسپولیس را 
شکست داد و با این برد بزرگ، آنها را از جدول جام 
حذفی خارج کرد. رحمتی و تیمش اما در همین 
ورزشگاه، مسابقه فینال جام حذفی را باختند و 
نتوانستند نخستین قهرمانی حذفی تاریخ باشگاه 
را جشن بگیرند. این بازی، برخوردی بین 2 خط 
دفاعی ایده  آل اســت؛ 2 تیم که در 9 بازی اخیر، 
فقط 4 گل دریافت کرده اند. مهدی رحمتی حتی 
اگر خودش روی خط دروازه نباشــد، باز هم به 
کلین شیت کردن عالقه دارد. آلومینیوم اما این 
فصل در فاز هجومی، افتضاح بوده است. آنها در 
8 هفته اول لیگ فقط 2 گل زدند و هفته گذشته 
با زدن 2 گل دیگر، کمی اوضاع را بهتر کردند. هم 
اســتقالل و هم آلومینیوم، 7 امتیاز از 3 مسابقه 

قبلی شان در لیگ برتر به دست آورده اند. 
 

  ذهن های زیبا
چه چیزی هیجان انگیزتر از تماشــای برخورد 
2 مربی بزرگ و شناخته شده در فوتبال ایران؟ 
این شاید مهم ترین قاب هفته دهم باشد. وقتی 
که مورایس و بردی اف برای اولین بار روبه روی 
هم قــرار می گیرند؛ 2 مربی که حــاال به مرور 
زمان، تأثیرشان را روی تیم نشــان داده اند و 
توانسته اند به فوتبال دلخواه شان نزدیک شوند. 
وجه اشتراک این دو نفر اما نارضایتی از وضعیت 
موجود است. هم مورایس و هم بردی اف، بارها 
اعالم کرده اند که هنوز نتوانسته اند فوتبال کامال 
دلخواه شان را در تیم ببینند. رسیدن به 4 برد در 
5 بازی گذشته، تراکتور را با حرکتی خزنده به 
صدر جدول نزدیک کرده است. امید اصلی آنها 
برای این بازی ســخت در اصفهان، درخشش 
امتیازآورترین زوج این فصل لیگ برتر اســت. 

بردی اف امیدوار است که 
در این بــازی هم ریکاردو 

گل بســازد و عباس زاده گل بزند. این ســالح 
مخوف این تیم مقابل سپاهان خواهد بود. 
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خداحافظی نه چندان طوالنی!
رویارویی ملوان و پرسپولیس یادآور 

مسابقه ای است که قرار بود به افتخار 
جالل حسینی انجام شود

امیدهای پر امید
فرنگی کاران امید ایران در نخستین تورنمنت 
پس از رفتن بنا و آمدن رنگرز، پیش از پایان 

مسابقات قهرمان جهان شدند

 روز مانده تا 
جام جهانی

پخش زنده

برنامه بازی

ليگ برتر ايران - هفته 10

نفت م.س

مس رفسنجان
17:00

گل گهر

ذوب آهن
17:00

استقالل

آلومینیوم
17:00

پیکان

هوادار
15:00

جمعه 29 مهر 1401

ليگ برتر ايران - هفته 10

سپاهان

تراکتور
15:00

مس کرمان

صنعت نفت
17:00

نساجی

فوالد
17:30

ملوان

پرسپولیس
17:00

آرسنال

آیندهوون
20:30

ليگ اروپا

فوالم

استون ویال
22:00

ليگ برتر انگليس

بارسلونا

ویارئال
22:30

الليگا اسپانيا

 ادامه  در
 صفحه18

 محمد محبي
  که  اين فصل مهره

  فيکس استقالل بوده،
 در تالش است  به بهترين 
فرمش برسد و در نهايت 

راهي جام جهاني شود

 ساپینتو
بـه تیـــم

 انگیزه می دهد

پیش بازی

20

ترسی از استقالل نداریم
میالد فخرالدینی، مدافع آلومینیوم  

از انگیزه های تیم مهدی 
رحمتی می گوید

18 18
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خاطره زخمی
مدیران فوتبال مشهد می توانند خودآموز نابودکردن تیم های 

دوست  داشتنی را به بازار بدهند
3ســال پیش، آن روزهایی که پدیده 
مشهد در زمره تیم های گردن کلفت 
و رده باالی جــدول بود و مثل آب 
خوردن یقــه مدعیان را می گرفت، 
چه کسی می توانســت حال و روز 
کنونی اش را تصور کند؟ شرایطی که 
در آن این تیم نه تنها  با اقتدار عنوان 
قعرنشین لیگ یک را در اختیار دارد، بلکه 
هر روز یک حماسه جدید رقم می زند و مرزهای شگفتی را جابه جا 
می کند. این تیم که در لیگ برتر با 2 نام پدیده و شهرخودرو حاضر 
بود، حاال در دسته اول به اســم »امید وحدت« خراسان شناخته 
می شــود، اما تنها چیزهایی که در آن به چشم نمی خورد، همان 
امید و وحدت است! حتی اگر کمتر پیگیر اخبار فوتبال در دسته 
اول باشید، باز بعید است خبر بخشی از شاهکارهای تیم مشهدی 
به گوش  تان نخورده باشد؛ تیمی که هم اکنون با 9شکست از 9بازی 
و دریافت 46گل بدون گل زده در انتهای جدول قرار گرفته است.

آنها که هفته گذشته با دریافت 11گل از فجرسپاسی یک شکست 
عجیب و غریب و تاریخــی را تجربه کردند، ایــن هفته در خانه 
فاجعه ای دیگر رقم زدند. این تیم در حالی به مصاف مس شــهر 
بابک رفت که تنها 8بازیکــن در اختیار داشــت. مطابق قوانین 
فوتبال، تیم ها با حداقل 7بازیکن قادر به آغاز مسابقه هستند، اما 
زمانی که به هر دلیلی تعداد بازیکنان از این کمتر شــد، مسابقه 
نیمه تمام باقی می ماند و تیم مورد نظر 3 بر صفر بازنده می شود. 
همین اتفاق هم برای وحدت خراسان رخ داد و 2بازیکن این تیم 
به شکلی عجیب در 10دقیقه ابتدایی بازی مصدوم شدند تا داور 
سوت پایان مسابقه را بزند و مس 3بر صفر برنده شود. با توجه به 
اینکه تیم خراســانی قبال در یک بازی حاضر نشده و اگر بار دیگر 
غیبت کند به 2 دســته پایین تر ســقوط می کند، به نظر می رسد 
مســئوالن این تیم به هر قیمتی فقط می خواهند در مســابقات 
»حاضری« بزنند و خــالص. این، تازه ترین دســتپخت مدیران 
فوتبال استانی است که پیش تر تیم های دوست داشتنی ابومسلم 

و سیاه جامگان را سوزاندند و از بین بردند.

صدای گیتار، از درون دروازه؟

شما مهربان بودی؟

یک جمله، چند تفسیر

داستان ارسالن مطهری یکی از نکات 
تعجب برانگیز لیگ امسال فوتبال 
ایران بود؛ بازیکنی کــه ابتدا در 
لیست مازاد استقالل قرار گرفت، 
اما با توجه به اینکه قرارداد داشت، 
با اصرار خودش در این تیم ماندگار شد. 
حاال فاز دوم مقاومت او شروع شده و دنبال فرصت های بیشتری 
برای بازی کردن می گردد. اولویت ریکاردو ساپینتو در خط حمله 
استقالل هرگز مطهری نبوده و او نفرات دیگری همچون یامگا، 
پیمان بابایی، مهدی قائدی و سجاد شهباززاده را ترجیح می دهد. 
در این شرایط تصویری از واکنش زیبای مطهری که در تمرینات 
استقالل درون دروازه ایستاده بود به انتشار رسیده و در موردش 
نوشته اند: »گیتار ارسالن به صدا درآمد.« البته تا جایی که ما 
یادمان هست، وظیفه مهاجم چیز دیگری است و گیتار مطهری 

هم بعد از زدن گل به صدا در می آمد.

ریکاردو ساپینتو سرمربی استقالل 
که حاال به تدریــج به خاطر نتایج 
خوب و بازی های با طراوت تیمش 
مقبولیت بیشتری هم نزد هواداران 
پیدا کرده، در مصاحبه تلویزیونی که 
به تازگی داشته به حواشی این فصل 
تیمش پرداخته اســت. او که مدام کنار زمین بی تابی می کند و 
همین حاال هم دوران محرومیتش را پشــت سر می گذارد، در 
توصیف شــرایط گفته: »داوران در این فصل زیاد با ما مهربان 
نبوده اند.« بله خب؛ اشتباهاتی وجود داشته که باید در موردش 
صحبت کرد، اما پرسش اینجاست که آیا شما با داوران مهربان 
بوده اید؟ یعنی واقعا فکر می کنی این کارهایی که انجام می دهی 
نرمال و عادی است؟ مرد حسابی اگر دیگران جناب عالی را مهار 
نمی کردند، در یکی دو مسابقه ممکن بود حتی به داوران آسیب 
فیزیکی وارد کنی. االن در مورد مهربانی و محبت حرف می زنی؟

جمله ای از برانکوایوانکوویچ منتشر 
شــده که در نوع خــودش جالب 
اســت: »ایران پدیده جام جهانی 
خواهد شــد.« این جملــه از آن 
جهت اهمیــت دارد کــه برانکو 
بدتریــن رابطه ممکن را بــا کارلوس 
کی روش، سرمربی تیم ملی کشورمان دارد. بعید به نظر می رسد 
حتی تا 7 نسل بعدی آنها هم با یکدیگر روابط مطلوبی پیدا کنند. 
در این شرایط تحســین تیم ملی از سوی برانکو عجیب به نظر 
می رســد. برخی فکر می کنند او اختالفات را کنار گذاشته که 
بعید است اینطور باشد. برخی هم می گویند برانکو در جایگاه 
کارشناس، حب و بغض را فراموش کرده و حرف های منطقی 
زده است. یک احتمال دیگر هم وجود دارد؛ اینکه مربی کروات 
با این تعبیر به دنبال افزایش سطح توقعات از تیم ملی ایران بوده 
تا اگر کی روش نتیجه نگرفت، فضا علیه این مربی سنگین شود.

پیش بازینكته بازی

ترسی از استقالل نداریم
میالد فخرالدینی، مدافع این فصل آلومینیوم که این هفته باید مقابل تیم 

سابقش به میدان برود،  از انگیزه های تیم مهدی رحمتی می گوید

وز سوژه ر

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

3618-95319 پرسپولیس1

6518-953111 استقالل2

6516-944111 سپاهان3
8615-943214 گل گهر4
9214-942311 تراکتور5
8413-934212 نساجی6
4212-82606فوالد7

4112-92615مس رفسنجان8

12-4-93334 آلومینیوم9

211-9-93247 هوادار10

10-4-91714ذوب آهن11
310-7-92434 پیکان12
108-20-922510 نفت مسجد سلیمان13
46-11-91357مس کرمان14

55-11-81256ملوان15

75-11-91264 صنعت نفت16

خداحافظی نه چندان طوالنی!
رویارویی ملوان و پرسپولیس یادآور مسابقه ای است که قرار بود به افتخار جالل حسینی انجام شود

در جریان مسابقات هفته دهم لیگ برتر، پرســپولیس در حالی در انزلی به مصاف ملوان خواهد رفت 
که قرار بود این دو تیم پیش از شــروع فصل جدید به افتخار جالل حســینی رودرروی یکدیگر قرار 
بگیرند. حسینی فوتبالش را از ملوان شروع کرد و در پرسپولیس به اوج افتخار رسید. بعد از آویختن 
کفش هایش، قرار شد یک بازی برای خداحافظی او برگزار شــود که 2 باشگاه در این زمینه به توافق 
رسیدند. حتی تاریخ انجام مسابقه هم مشخص و اعالم شــد، اما یک بیانیه نسنجیده همه  چیز را 
خراب کرد. باشگاه پرسپولیس در اطالعیه مربوط به اعالم انجام این بازی، آداب احترام به رقیب 
را رعایت نکرد و مدعی شد اگرچه شان حســینی این بود که یک تیم بزرگ خارجی برای 
بازی خداحافظی او دعوت شود، اما به علت کمبود زمان این اتفاق رخ نداد. ملوان هم این 
موضوع را به دل گرفت و گفت در مســابقه حاضر نمی شود. حتی دلجویی و عذرخواهی 
پرسپولیس افاقه نکرد تا آن مسابقه هرگز انجام نشود. رضا درویش، مدیرعامل پرسپولیس 
که این روزها شایعه برکناری اش هم به گوش می رسد، بعد از این اتفاق مدعی شد یک تیم 
بزرگ خارجی را برای تجلیل از حســینی دعوت می کند، اما فعال که شرایط برای تحقق ایده آقای 

درویش چندان فراهم به نظر نمی رسد.

کهکشانی باش
حتی در صدر جدول هم از پرسپولیس انتقاد می شود، چون انتظارات زیاد است

باالنشین باشی و ناچار به تحمل انتقاد شوی؟ این، موقعیتی است 
که یحیی گل محمدی و پرسپولیس طی یکی، دو سال اخیر زیاد 
تجربه اش کرده اند. پرسپولیس در لیگ بیستم قهرمان شد، در لیگ 
بیست  ویکم به نایب قهرمانی دست یافت و حاال هم در میانه های 
لیگ بیست ودوم، در صدر جدول ایستاده است. چنین کارنامه ای 
طبیعتا مطلوب و خوشایند است و نباید از رقم زننده آن انتقاد شود. 
با این حال، کادرفنی سرخپوشان خیلی اوقات نقدهای تند فنی را 
تحمل کرده است که این مسئله هم دالیل خاص خودش را دارد. 
از یک سو برانکو و کالدرون در پرسپولیس انتظارات را باال برده اند 
و بســیاری از هواداران کمترین افول این تیــم را بر نمی تابند و از 
سوی دیگر مخصوصا در فصل جاری پرسپولیس خریدهای مهم 
و گران قیمتی انجام داده و توقع می رود این تیم در زمین مسابقه 
هم به همان نسبت »کهکشانی« باشد. برخی انتقادات حول همین 
محور است، مخصوصا در فاز هجومی که پرسپولیس بهترین های 
لیگ را جمع کــرده، اما فعال حاصل کار آنقدر که مردم دوســت 

داشتند، جذاب و ترسناک نشده است.

  پاسورهای کم فروغ
یکی از شگفت انگیزترین نکات عملکرد پرسپولیس در فصل جدید 
مربوط می شود به آمار ضعیف هافبک های خالق این تیم در ارسال 
پاس گل. زمانی که سعید صادقی و سروش رفیعی به پرسپولیس 
پیوستند، گل از گل هواداران این تیم شکفت، چرا که مجموع پاس 
گل های این دو بازیکن به اضافه مهدی ترابی در فصل گذشته به 
عدد 31 می رسید و نشان از آن داشت که خط میانی پرسپولیس به 
آتشباری بی رحم علیه رقبا تبدیل خواهد شد. با این حال، این سه 
نفر با وجود اینکه در بسیاری از مسابقات این فصل کنار هم بازی 
کرده اند، توفیق چندانی در بازیسازی نداشتند. از مثلث مورد نظر 
کال یک پاس گل صادر شده که آن هم مربوط به مهدی ترابی بوده 
است. زحمت گل سازی برای پرسپولیس، فعال روی دوش دانیال 
اسماعیلی فرد بوده؛ مدافع راســتی که با 3پاس گل از این نظر در 
جمع سرخپوشان پیشتاز است و در کل لیگ هم پشت سر ریکاردو 
آلوز قرار گرفته است. آلوز در تراکتور با ارسال 6پاس گل عملکردی 

بی نظیر داشته است.

  3گل کمتر از نساجی
ضعف در گلزنی هم بخش دیگری از کارنامه بحث برانگیز سرخپوشان 
طی 9هفته ابتدایی لیگ برتر بوده است؛ جایی که آنها در هر مسابقه 
به طور میانگین فقط موفق به ثبت یک گل زده شده اند و ضعیف ترین 
خط حمله را بیــن 6تیم برتر لیگ در اختیار دارند. عجیب اســت که 
پرسپولیس با این همه عنصر تهاجمی، حتی 3گل از نساجی کمتر زده. 
نفت مسجدسلیمان هم با 10گل زده وضعیتی بهتر از سرخپوشان دارد. 
شاید استدالل یحیی گل محمدی این باشد که او تا این مقطع از فصل 
فقط یورگن لوکادیا را به عنوان مهاجم نوک آماده در اختیار داشته، اما با 
همین تک مهاجم هم می شود از سیستم 1-3-2-4 استفاده کرد )روشی 
که در پرسپولیس زیاد اجرا شده( و با آن همه هافبک خالق گل های 
بیشتری به ثمر رساند. اینکه چنین اتفاقی رخ نداده و حتی پرسپولیس 
در موقعیت سازی هم جزو تیم های برتر لیگ نبوده، نشان می دهد در 
این مجموعه مشکالت فنی وجود دارد که باید برطرف شود. آنچه مسلم 
است اینکه اگر پرسپولیس به اندازه هزینه ای که کرده فوتبال بازی نکند، 

انتقادها از این تیم همچنان ادامه خواهد داشت.

امیرحسین اعظمی |   استقالل بعد از پیروزی در 
اصفهان، حاال باید در انتظار میزبانی از آلومینیوم 
اراک در هفته دهم مسابقات لیگ برتر باشد. تیم 
اراکی با هدایت سیدمهدی رحمتی نتایج بدی در 
لیگ امسال نگرفته و شاگردان این مربی امیدوارند 
که این بار در تهران از اســتقالل امتیــاز بگیرند. 
میالد فخرالدینی مدافع راســت آلومینیوم هم در 
گفت وگو با همشهری ورزشــی تأکید می کند که 

آنها حریف سرسختی برای استقالل خواهند بود.

   شرایط آلومینیوم در آستانه بازی 
با استقالل چطور است؟

خدا را شکر وضعیت خوبی داریم و در بازی قبلی 
هم مس را شکست دادیم که این برد انگیزه زیادی 
به بازیکنان داد. ما دنبال این هستیم که موقعیت 
خودمان را در جدول بهتر کنیــم و امیدوارم این 

روند خوب را ادامه دهیم.

   جالب اینجاست که تیم شما فقط 
4 گل خورده و جزو تیم هایی هستید که در 
خط دفاعی عملکرد خوبی داشته اید. در این 

مورد صحبت می کنی؟
بله، خدا را شــکر ســاختار دفاعی خوبی داریم و 

هدف مان در هر بازی این است که گل نخوریم و از 
موقعیت ها به بهترین شکل استفاده کنیم.

   کار کردن با سیدمهدی رحمتی 
چطور است؟

رحمتی مدت زمان زیادی نیست که فوتبال را کنار 
گذاشــته و امتیاز مثبت در مورد او این است که از 
لحاظ سنی نزدیک به ماست. همه بازیکنان با رحمتی 

راحت هستند و جو خوبی هم در تیم حاکم است.

   در مورد بازی با اســتقالل چه 
صحبتی داری؟

اســتقالل جزو تیم های باکیفیت لیگ اســت که 
می خواهد قهرمانی ســال قبل را تکرار کند. آنها 
تیمی پرمهره و پرهزینه هستند و بازی آسانی در 
پیش نداریم. البته این دلیل نمی شــود که خیال 
کنید قرار است تسلیم شویم. ما ترسی از استقالل 
نداریــم و می خواهیم در آزادی نتیجــه بگیریم. 
پارسال در اراک باید استقالل را می بردیم که بازی 

مساوی شد و در تهران هم دوباره مساوی کردیم.

   فکر می کنی پتانسیل شکست 
دادن استقالل را دارید؟

بله، ما می توانیم اســتقالل را شکســت بدهیم. 
آلومینیــوم تلفیقی از بازیکنان بــا تجربه و جوان 
را در اختیار دارد و تالش می کنیم تا در این بازی 

نتیجه بگیریم.

   در مــورد غیبت هــواداران در 
بازی های لیگ برتر چه صحبتی داری؟

وقتی تماشاگر در ورزشــگاه نباشد، بازیکنان هم 
انگیــزه و هیجان همیشــگی را ندارنــد. ما نباید 
هــواداران را از فوتبال دور کنیــم. این اصال برای 

فوتبال ما خوب نیست.

   البته غیبت هواداران در بازی با 
استقالل به سود شماست، قبول داری؟

بله، همینطور اســت. من در استقالل بازی کردم 
و می دانم که وقتی هواداران در ورزشــگاه باشند 

قدرت تیم چند برابر می شود.

   تا حاال به استقالل گل زده ای؟
بله، در تراکتور که بودم به استقالل گل زدم.

   فکر می کنی ایــن اتفاق دوباره 
تکرار شود؟

مورایس هم مثل همیشه روی 
خلق ضدحمله های ســریع و 
البته حمله از کناره ها کار می کند؛ جایی که رامین 
رضاییان و امید نورافکن، هر لحظه آماده ساختن 

موقعیت های جدید برای تیم شان خواهند بود.

  مس- نفت؛ نفت- مس!
در هفته دهم لیگ برتــر، مس ها و نفت های لیگ 
به صورت ضربــدری با هم مســابقه می دهند! در 
کرمان، تیم فرزاد حســین خانی باید با نفت آبادان 
روبــه رو شــود؛ 2 تیــم بحــران زده کــه یکی از 
حســاس ترین بازی های هفته را برگزار می کنند. 
یک بازی 6 امتیازی کــه بازنده اش خیلی زود یک 
 نامزد جدی برای ســقوط خواهد شــد. از آخرین 
گل مس در لیگ زمان زیادی می گذرد؛ درســت 
همانطور که از آخرین برد تیم آبادانی ، مدت زیادی 
سپری شده است. در مسجدسلیمان نیز تیم رضا 
مهاجری بعد از 4 شکست پیاپی و عبور از بدترین 
میانگین گل خورده به ازای هر بازی در تاریخ لیگ 
برتر، باید با مس رفسنجان مسابقه بدهد؛ تیمی که 
هفته گذشته باالخره نخستین شکست اش را در 

لیگ برتر تجربه کرد.
 

  سکوت در تهران، دفاع در سیرجان
پیکان و هوادار طرفداری ندارند و دربی شان حتی 
در حالت عادی نیز در سکوت برگزار می شد. غیبت 
تماشاگران اما در مسابقه نســاجی و فوالد کامال 
احساس می شــود. نخســتین برخورد مطهری و 
نکونام در فوتبال ایران، جدالی بین مسعود شجاعی 
و اشکان دژاگه نیز خواهد بود؛ بازیکنانی که چندین 
سال در تیم ملی و البته تراکتورسازی کنار هم بازی 
کردند. فوالد تنها تیم بدون شکست لیگ است و 
برای حفظ این رکورد تالش خواهد کرد. نساجی 
بعد از برد بزرگ هفته گذشته با درخشش حقیقی 
روی خط دروازه، اعتماد به نفــس جنگیدن با هر 
حریفی را دارد. بازنده هفته گذشــته نساجی، این 
هفته میزبان ذوب آهن است. گل گهر و قلعه نویی 
بعد از مدت ها بی شکستی در خانه، هر دو مسابقه 
خانگی اخیرشــان را واگــذار کرده انــد و این بار 
می خواهند به هر قیمتی ذوب را شکست بدهند. 
آنها برای رســیدن به برد، باید از سرسخت ترین و 

بسته ترین تیم لیگ عبور کنند.

دوست من سالم!
ادامه از 

صفحه17

زمین های خراب
با این حال کیفیت اکثر بازی ها توپ های لیگ برتر هم خوب نیست، هستند. البته این را هم بگویم که کیفیت بود ولی االن برخــی از زمین ها واقعا خراب زمین هاست. 3-2 ســال پیش شرایط بهتر بازی ها افت می کنــد، دلیلش خرابی برخی کیفیت لیگ ما خوب اســت و اگر هم ســطح 

از لحــاظ فنی خوب
 است.

نمی دانم، امیــدوارم هر 
اتفاقی رخ می دهد به سود 

تیم باشد.

   به نظــر تو کدام تیــم قهرمان 
می شود؟

پیش بینی ســخت اســت چون چند تیم شرایط 
خوبی دارند و دنبال قهرمانی هستند. من فوالد را 
تیم خوبی می بینم و این تیم را شانس اول قهرمانی 

می دانم.

   ولی فوالد از لحــاظ بازیکن در 
سطح پرســپولیس، اســتقالل و سپاهان 

نیست.
از نظر من فوالد تیم گردن کلفتی است. این درست 
اســت که آنها در این چند هفته بردی نداشته اند 

ولی شرایط فوالد تغییر خواهد کرد.
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این بازی در چارچــوب لیگ اروپا به دلیــل فوت ملکه 
انگلستان و دردسترس نبودن نیروی کافی پلیس برای 
تضمین امنیت ورزشــگاه به تعویق افتاده بــود. برای 
برگزاری مسابقه امشب یک دیدار دیگر آرسنال که قرار 
بود دیشب در لیگ برتر مقابل منچسترسیتی انجام شود 
به تعویق افتاد. آن مسابقه می توانست فینال نیم فصل اول 
لیگ برتر بین تیم های اول و دوم جدول باشد. بازی امشب 
رقابت بین میکل آرتتا و ســتاره سابق منچستریونایتد 
است. رود فان نیســتلروی هدایت آیندهوون را بر عهده 
دارد. هر دو تیم هر 4بازی آخر خود را در همه رقابت ها با 

پیروزی به پایان رسانده اند.

    آرسنال در این فصل 5 بازی خارج از خانه در لیگ انجام 
داده و 4 بازی کلین شیت کرده است.

    گرانیت ژاکا، راب هلدینگ، محمد الننی و ســدریک 
سوارس این هفته در کالس مربیگری درجه B یوفا شرکت 
کردند. محمد الننی موفق شــد مدرک درجــه B یوفا را 
دریافت کنــد و در دوره درجه A یوفا نیــز ثبت نام کرده 
است. آرون رمزدیل چندی پیش در مصاحبه ای گفته بود 

سدریک سرمربی خواهد شد و ژاکا دستیارش.
    هر 6رویارویی پیشین 2 تیم در میان سال های 2002 
تا 2007 در لیگ قهرمانان اروپا برگزار شد. در 3 بازی آخر 

آرسنال نباخته؛ 2 تساوی و یک برد برای آرسنال.

    آرســنال در 5دوره ای که در لیــگ اروپا حاضر بوده، 
هر 3 بازی نخســت مرحله گروهی را برده است. تنها در 
فصل21-2020 بود که 4 بازی نخســت را با برد به پایان 

بردند و در واقع هر 6بازی مرحله گروهی را بردند.
    پی اس وی از سال2013 که زوریخ را 5 بر یک برد، 
هرگز در دیدارهای خــارج از خانه اروپایی خود رنگ 

پیروزی را ندیده است.
    آرسنال برای فان نیستلروی چندان خوش یمن 
نیست. او به عنوان بازیکن تنها 2 بار دروازه این تیم را 

باز کرده بود که کمترین میزان گلش به تیم هایی است 
که 5بار یا بیشتر با آنها روبه رو شده بود.

به جا مانده از فوت ملکه

امشب چند دیدار فوتبال برگزار می شود که می تواند 
دست کم هواداران بارسلونا و آرسنال را به خود مشغول 
سازد. ژاوی پس از حذف احتمالی از لیگ قهرمانان پس 
از تســاوی 3-3 خانگی مقابل اینترمیالن و شکست 
3-1در ال کالســیکو که صدر اللیگا را هم که پس از 
2 سال به آن رســیده بود از دست داد، در بازی امشب 
باید تیمش را از بحران خارج کند. ویارئال اما حریف 
سرسختی است. زیردریایی های زرد 2 فصل پیش با 
اونای امری فاتح لیگ اروپا شدند اما این فصل در هیچ 

تورنمنت اروپایی حضور ندارند.
    اونای امری مقابل رئال مادرید و بارسلونا واقعا مربی 
مفلوکی است. او تنها 3 بار توانسته بارسا را ببرد که یکی 
همان برد 4 بر صفر با پاری سن ژرمن بود که در بازی 
برگشت به ریمونتادا و کام بک تاریخی بارسلونا منجر 
شد و آبی واناری ها توانســتند 6 بر یک ببرند و صعود 
کنند. بار دوم بازی برگشت فصل پیش بود که امری 
توانست تیم ژاوی را 2 بر صفر شکست دهد. او با 6 تیم 
مختلف با بارســلونا روبه رو شده؛ 29 بازی، 20 باخت، 

6 تساوی و تنها 3 برد.
    بوسکتس به دلیل ارائه بازی ضعیف در ال کالسیکو 
و بازی های اخیر امشب در ترکیب نیست. دی یونگ 

به جای او بازی می کند و کســیه ذخیره دی یونگ 
خواهد بود.

    جوردی آلبا ممکن اســت دوباره به ترکیب 
اصلی بازگردد، آلونسو در سطح مورد انتظار نبوده و 
بالده در ال کالسیکو نشان داد که به تجربه بیشتری 

نیاز دارد. آلبا یک نیم ساعت خوب مقابل رئال مادرید 
داشت.

    فاتی امشب فیکس اســت. او و فران تورس 
به عنوان بازیکن تعویضی در بــازی با رئال به 
زمین رفتند و عملکرد بهتری از رافینیا و دمبله 
داشتند. احتماال هر دو فیکس هستند. فران 
تورس هــر 113 دقیقه یــک گل می زند، 
دمبله هر 130 دقیقه یک گل و رافینیا هر 

338 دقیقه یک گل.
    الپورتا به دلیل ورود به اتاق داوران برای 
پرس وجو از تصمیمات آنها بعد از بازی با 

رئال مادرید 602یورو جریمه شد.
    بارسا همه 21گل این فصل خود را از داخل 

محوطه جریمه حریفان به ثمر رسانده است.
    بارسلونا همچنان بدون پیروزی مقابل رقبای 

قدرتمند اســت؛ این تیم از اینتــر، بایرن و رئال 
شکست خورد و فقط سوسیداد را شکست داد. بازی 

بعدی بارسا از بازی امشب هم سخت تر است؛ مقابل 

بیلبائو که ارنستو والورده بزرگ را روی نیمکت خود 
می بیند و این فصل احیا شــده است. بیلبائو پریشب 

مقابل ختافه به تساوی 2-2 رسید.
    ژاوی فصل پیش به ویارئال باخت و این در حالی 
بود که در 25بازی پیش از آن بارســا به زیردریایی ها 

نباخته بود؛ 19برد و 6تساوی.
    آخرین بار در ســال2008 بود که بارســا 3  بازی 
پشت هم را به این حریف باخت. در هیچ حالت دیگری 

ویارئال 2 بازی پیاپی را از بارسلونا نبرده بود.
    بازی های پنجشنبه چندان برای بارسا خوش یمن 
نیست. آنها در 3 بازی آخر در این روز 2 باخت و یک برد 
داشــته اند. البته در 7بازی قبل تر 6برد و یک تساوی 
داشتند. ویارئال در 2 بازی آخر خارج از خانه خود در 

پنجشنبه شب به پیروزی رسیده است.
    از سال2020 زیرنظر کیکه ستین بارسا هرگز در 
4بازی پیاپی خانگی اش کلین شیت نداشته. بارسایی ها 

اگر امشب گلی نخورند، آن رکورد تکرار می شود.
    ویارئال در 4بازی آخر خارج از خانه در اللیگا برنده 
نشده؛ 2تساوی و 2شکست و نکته اینکه حتی یک گل 
هم در این 4 بازی خارج از خانه وارد دروازه میزبان ها 
نکرده اند. اگر امشــب نتوانند ببرنــد و گلی بزنند، با 
رکورد منفی شان در سال2011 که 
2 شکست و 3 تساوی در بازی های 
خارج از خانه متحمل شــدند و 
موفق به گلزنی نشــدند، برابری 

می کنند. این روزها رئالی ها حسابی از توپ طالیی که بنزما برده، 
خوشحال هستند اما شاید برای تان جالب باشد که بدانید 
این باشگاه اســپانیایی به خاطر توپ طالی کریم بنزما، 
یک میلیون یورو زیان دیده است. طبق توافقی که بر سر 
انتقال این بازیکن در سال2009 با باشگاه لیون صورت 
گرفته بود، بندی در قرارداد گذاشته شد که در آن قید 
شــده درصورتی که کریم فاتح توپ طال شود، باشگاه 
رئال مادرید باید یک میلیون یورو به باشگاه لیون بپردازد. 
باشگاه فرانسوی برای فعال شدن این آپشن 13سال صبر 
کرد. البته اینگونه آپشن ها در قرارداد بازیکنان دیگری 
هم وجود داشته و در ادامه خواهد داشت. به طور مثال، 
باشگاه بارســلونا وقتی گومز را از والنسیا خرید، یکی از 
بندهای قرارداد این بازیکن پرتغالــی را به پاداش پس 
از فتح توپ طال توسط او اختصاص داد ولی آندره گومز 
به حدی ضعیف ظاهر شــد که هواداران بارسلونا برای 
رفتنش دســت به دعا بردند. او در اورتــون تا حدودی 
احیا و به یک  بازیکن متوسط تبدیل شد اما مصدومیتی 
شدید گریبانش را گرفت. 2 باشــگاه رئال و بارسا با هر 

بازیکن بااستعداد یا ســتاره ای قرارداد می بندند، از این 
بندها و افزونه هــای قرارداد بــرای او درنظر می گیرند. 
به تازگی رسم شــده بند فســخ قرارداد بازیکنان را تا 
یک میلیارد یورو باال می برند تا قضیه نیمار تکرار نشود که 
پاری سن ژرمن با پرداخت 222میلیون یورو، حق فسخ 
قرارداد این بازیکن، او را از بارسلونا دزدید یا خود بارسا که 
با پرداخت 120میلیون یورو گریزمان را از چنگ اتلتیکو 

مادرید درآورد.
پیروزی بنزما در رأی گیری امسال فهم فوتبال فلورنتینو 
پرس را نشان داد. خود این بازیکن روی سن فاش کرد 
که رئیس باشگاه رئال مادرید بارها به او گفته بود روزی 
توپ طال را می برد. پرس درباره وینیســیوس هم چند 
سال اســت همین وعده را می دهد، حتی زمانی که تا 
همین 2 فصل پیش همه این بازیکن برزیلی را مسخره 
می کردند و هنوز وینیســیوس جدید ظهور نکرده بود. 
وینی در مراســم امسال هشتم شــد اما نیمار درباره او 
گفته حقش بود حداقل سوم شود. فلورنتینو پرس پس از 
مراسم امسال درباره رودریگو هم با اطمینان گفت که در 

محمد زارعی|   محمد محبی در ابتدای فصل با اصرار 
ســاپینتو به استقالل پیوســت و خیلی زود به مهره 
فیکس این تیم تبدیل شــد. او در این 9 هفته ای که از 
لیگ گذشته، 3 گل مهم برای آبی ها زده و ثابت کرده چرا 
مربی پرتغالی اصرار خاصی به جذب او داشت. محبی 
این روزها سخت روی فوتبالش تمرکز کرده تا هم برای 
استقالل بازیکن مؤثری باشد و هم در مینی کمپ های 
تیم ملی نظر کی روش را جلــب کند تا در نهایت یکی 
از مســافران جام جهانی لقب بگیرد. او در گفت و گو با 
همشهری ورزشــی در مورد آخرین وضعیت خودش، 

استقالل و آینده اش در تیم ملی صحبت کرده است.
 

   هفته گذشته برد با ارزشی مقابل ذوب آهن 
به دست آوردید، بردی که در لحظات پایانی به دست آمد.

خدا را شکر توانســتیم ذوب آهن را ببریم. بازی سختی بود 
چراکه ذوب آهن تیــم قدرتمند و منظمی اســت. به نظرم 
3امتیاز ارزشمند گرفتیم و حاال آماده بازی این هفته مقابل 

آلومینیوم هستیم.

   بازی با ذوب آهن هم یک صحنه مشکوک 
داوری داشت تا اعتراض اســتقاللی ها به داور بیشتر 
و بیشتر شود. به نظرت تصمیمات داوری در این فصل 

علیه استقالل بوده؟
فکر می کنم نظر دادن در این مورد در حیطه کاری من نیست. 
در این شرایط اعتراض کردن هم دیگر فایده ای ندارد و ما باید 

روی کار خودمان تمرکز کنیم.
 

   استقالل ساپینتو را چطور می بینی؟ این تیم 
را می توان مدعی قهرمانی دانست؟ 

تیم ما با فشار باال و پرس شــدید بازی می کند. ما در هر بازی 
به دنبال برد هستیم و سعی می کنیم هفته به هفته بهتر شویم. 

حتما تالش می کنیم تا در نهایت به جام قهرمانی برسیم.
 

   از بازی کنار قائدی بگــو. انتظار می رفت 
زوجی رؤیایی را تشکیل دهید.

من و مهدی از بچگی با هم بوده ایم و کنار هم بازی کرده ایم، 
از همین رو شناخت خوبی نسبت به بازی هم داریم و همین 

شناخت می تواند به ما کمک کند تا همدیگر را بهتر در زمین 
پیدا کنیم. شاید در آینده اوضاع فرق کرد.

 
   کار کردن با ســاپینتو چطور بوده؟ در 

این هفته ها هیجانات این مربــی در کنار خط با 
واکنش های متفاوتی همراه بوده است.

آقای ساپینتو مربی بســیار خوبی است. فوتبال را خوب 
می شناسد و برای خودش و کادرش بسیار وقت می گذارد. 
در مجموع کادرفنی استقالل در این فصل خیلی زحمت 

می کشد. شور و هیجانی هم که آقای ساپینتو دارد، بسیار 
به بازیکنان کمک می کند و باعث باال رفتن انگیزه بازیکنان 

می شود. از اینکه با چنین مربی اي کار می کنم، خوشحالم.

   کارلوس کی روش روی تو نظر مثبت دارد و 
به مینی کمپ های تیم ملی دعوت شده ای. فکر می کنی 

بتوانی جزو نفرات اعزامی به جام جهانی باشی؟
من تالش می کنم تا در فرم خوب خودم باشم و بهترین بازي 

را به نمایش بگذارم و بقیه اش را به خدا می سپارم.

محمد محبی که این فصل مهره فیکس استقالل بوده، در تالش است به بهترین فرمش برسد و در نهایت 
راهی جام جهانی شود

ساپینتوبهتیمانگیزهمیدهد

فکر می کنم نظر دادن در 
مورد داوری در حیطه کاری 
من نیست. در این شرایط 

اعتراض کردن هم دیگر 
فایده ای ندارد و ما باید روی 

کار خودمان تمرکز کنیم

ژاوی که فصل پیش مقابل ویارئال یک رکورد منفی ثبت کرد، 

باید تیمش را از بحران درآورد
پنجشنبه های نحس

چند نکته جامانده از توپ طالی امسال که به کریم بنزما رسید

او می بیند روزی توپ طال را ببرد. هم اکنون همه توجهات 
در رئال مادرید به فدریکو والورده است و خیلی ها معتقدند 
او یکی از مدعیان این جایزه در سال های آینده خواهد بود. 
عکسی از او در رونمایی از توپ طالی کریم در تمرین رئال 
منتشر شده که فده به شکل معناداری به این جایزه خیره 

شده؛ انگار برای بردن آن نقشه هایی دارد.
    این بیست وششمین باری بود که یک  بازیکن شاغل 
در اللیگا این جایزه را می برد و این یک رکورد است؛ باالتر 
از ســری آ با 20توپ طال، بوندس لیگا با 9 و لیگ برتر با 
6جایزه. لیگ یک )فرانسه( با 3جایزه، اردیویزه )هلند( و 
تاپ لیگ شوروی 2بار، لیگ دسته اول چکسلواکی و لیگ 
پرتغال و لیگ مجارســتان هر کدام با یک توپ طال در 

رده های بعدی جای دارند.
    بنزما در مراسم توپ طال ســاعتی بر مچ خود بسته 
بود که 535هــزار یورو قیمت دارد کــه تقریبا نیمی از 
پولی است که قرار اســت از محل بند قرارداد مربوط به 
برنده شدن توپ طال توسط این بازیکن به باشگاه لیون 
برسد. لواندوفسکی در مراسم توپ طال از ساعت کاسیو 

به ارزش 60 یورو استفاده کرد!
    همه رئالی ها و حتی برخی از بارســایی ها و دوست 
و دشمن، دســتاورد بنزما را به او تبریک گفتند غیر از 
2 بازیکن خائن سانتیاگو برنابئو یعنی دی ماریا و موراتا 
و البته کریستیانو رونالدو که همیشــه از کریم تعریف 
می کرد و موفقیتــش را در رئال مدیون همبازی بودن با 

این بازیکن می دانست.
    اهدای جایزه بهترین باشگاه سال به منچسترسیتی 
صدای اعتراض رئالی ها را درآورد اما از قبل مشخص بود 
که طبق فرمول جدید این جایزه به من سیتی می رسد. 
فرانس فوتبال  هنگام ابداع این جایزه در ســال 2021 
اعالم کرده بود این عنوان به باشگاهی اختصاص خواهد 
یافت که بیشترین نماینده را در فهرست های نهایی توپ 
طالی مردان و زنان داشته باشــد. با نگاهی به سازوکار 
تعیین شــده، می توان دریافت برنده این جایزه از همان 
روز 12 آگوست )معرفی فهرست نهایی نامزدهای توپ 

طال( مشخص بوده و اعتراض رئالی ها اصال وارد نیست.
    یک شیطنت رســانه ای یا شاید بشــود اسمش را 
گذاشت افشاگری درباره عالقه شدید فرانس فوتبال به 
بارسلونا این است که کمپانی Socios که اسپانسر اصلی 
توپ طال ست، صاحب 25 درصد از سهام بارسا استودیو 
است. بارسلونا بیشترین جایزه را در مراسم امسال داشت 
که البته جایزه گرد مولر به لواندوفسکی و الکسیا پوتیاس 
که توپ طالی زنان را برد، بی حرف و حدیث بود اما درباره 
گاوی که کوپا یــا عنوان بهترین بازیکن جــوان را برد، 
اختالف نظرهایی وجود داشت. شاید نونو مندس، جمال 
موسیاال و جود بلینگام دستاوردهای بهتری داشتند و 

بیشتر درخشیدند.
    مراسم توپ طالی امسال بیشترین بیننده را در تاریخ 

این مراسم داشت.

ه  طــر خا
کریم از روزی که رئال به دنبالش آمد: 

»من از جوانی رؤیای بازی برای رئال مادرید را داشتم. 
با رفقایم بیرون بودم، خانواده ام تماس گرفتند و گفتند سریع به 
خانه برگرد که باید حرف بزنیم. جواب دادم که فعال وقت ندارم 

ولی گفتند بیا که فلورنتینو پرس در خانه منتظر تو ست. 
برگشتم، در را باز کردم و فلورنتینو را دیدم. چیزی 
نگفتم، فقط گفتم سالم. زمانی که فلورنتینو در 
خانه ما بود، به من گفت تو بهترین بازیکن 
دنیا خواهی شــد و جایی که می توانی 
به این درجه برسی رئال مادرید است. 
مکالمه بسیار جالب و هیجان انگیزی 

بود.« آینده نگری پرس را دیدید؟

بنزما با 
دســت غیربانداژ شده دیده شد 

درحالی که مشــخص بود انگشت کوچک 
دست راســتش کج شده. او 2ســال است با همین 

انگشت بازی می کند و فرصت نکرده این انگشت را عمل 
کند. بنزما در ماه ژانویه 2019 در بازی مقابل رئال بتیس 
از ناحیه انگشت کوچک دســت راست خود مصدوم شد اما 
به دلیل بازی های حساســی که رئال مادرید در آن مقطع 
داشــت، قید عمل جراحی را زد تا بــه هم تیمی هایش 

در ادامه فصل کمک کنــد. از آن پس بود که این 
مهاجم فرانسوی با دستی بانداژ شده پا به 

زمین مسابقه می گذارد. نتینــو  ر فلو
پــرس بــا پیشــی گرفتن از 

برلوسکونی، رئیس اسبق میالن، با کسب 
8 توپ طال در دوران مدیریتش به پرافتخارترین 

مدیر تاریخ فوتبــال از این لحاظ تبدیل شــد. او 
خوش شانس بود که کریســتیانو را در تیمش 
داشــت و همینطور مودریچ و بنزما را. از نظر 
تعداد بازیکنــان برنده توپ طــال، پرس با 
سانتیاگو برنابئوی فقید برابری کرد؛ هر 

دو 5بازیکن در دوران ریاست شان 
بردنــد. طــال  تــوپ 

نو  یستیا کر
در رده بنــدی توپ طال 

12 بار باالتر از مســی قرار گرفته 
درصورتی که مسی فقط 7 بار باالتر از 
کریس بوده است. رونالدو 16سال پیاپی 
نامزد این جایزه بوده و 2 بار بیستم 

شــده که بدتریــن رده او 
بوده.

ی  ا بــر
اولین بــار در تاریــخ 

136 ساله باشــگاه، آرسنال در 
9 بازی از 10بــازی ابتدایی خود در 
یک فصل لیگ برتر پیروز شده است؛ 

24 گل زده، 10 گل خــورده و 
4 کلین شــیت.

آیندهــوون 
تنها یکی از 11بازی آخر 

در خاک انگلیس را برده؛ 4تساوی 
 و 6شکســت. آن یک بــرد در فصل
08-2007 مقابــل تاتنهام بود که 

جفرسون فارفان تک گل تیم 
هلنــدی را زد.

زیان رئال از توپ طال!
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امیدهای پر امیداخبار
فرنگی کاران امید ایران در نخستین تورنمنت پس از رفتن بنا و آمدن 

رنگرز، پیش از پایان مسابقات قهرمان جهان شدند
محسن محمودصفری|  مسابقات کشتی امیدهای جهان به میزبانی اسپانیا در حال برگزاری است و تیم 

کشتی فرنگی ایران پیش از اتمام این مسابقات توانسته عنوان قهرمان را به نام خود ثبت کند. حضور 
3 کشتی گیر در فینال و 4 کشتی گیر در دیدار های رده بندی، سبب شد در مجموع 10 وزن، قهرمانی 

شاگردان رنگرز پیش از پایان مسابقات امیدها مسجل شود تا جانشین محمد بنا نخستین گام 
را با اقتدار برداشته باشد. در 5 وزن نخست پویا دادمرز و ایمان محمدی به مدال طال رسیدند و 
اکبر یوسفی صاحب مدال برنز شد. محمدرضا مختاری هم همانند مسابقات جهانی بزرگساالن 

در امیدها هم در راه کسب مدال ناکام ماند و پنجم شد.

جدول 8617

86
16

ره  
ـا

شم
ل 

د       و
ــ

ل ج
ــ

ــ
حـ

افقی:
1 - رویداد - مــاده ژالتینی 

حفره چشم - دوستی
2 - قالــب شــعر حافــظ - 
معروف ترین ساز پدالی جهان 

- منشی
3 - غذای معروف ایتالیایی 
- سوغات تابستان - فرمانده 

کیانی
4 - ترمز چارپـــــا - فیلمی 
ساخته داریوش مهرجویی - 

ناخوشایندبودن
5 - بابرکت - گروهی با اهداف 
و نظام اعتقادی یکســان - بر 

سر سفره عقد می گذارند
6 - جمع شــیء - از برادران 

حضرت یوسف)ع( - مریض
ظــروف  از   - قصــد   -  7

آزمایشگاهی - دو سال پیش
8 - غــذای رقیــق - فیلمی 
درباره رشــادت های تکاوران 
ارتش ایران ساخته سیف اهلل 

داد - شگرد
9 - از نام های دوزخ - پیشــوا 

- روزی
10 - آسانی - رســــتنی - 

همبستگی
11 - نــرده - فرومایــــه - 

بلندترین برج مخابراتی ایران
12 - برانگیختــن - دریغ - 

نشانه مفعولی

13 - از الفبای انگلیسی - اتاق 
ریلی - نور اندک

14 - انباشــتن - ترقــــی و 
پیشرفت - جگر سفید

15 - شهر آســتان حضرت 
عبدالعظیم)ع( - نابود شــده 

- آرشه
  

عمودی:
1 - روحانی زرتشـــــتی - 

به درستی که - ظالم
2 - نمایشــنامه ای نوشــته 

مرحوم اکبر رادی - یک نفر
3 - درخشــش - دو مصراع - 

باشگاه فوتبال انگلیسی
4 - زن گندمگــون - نوعــی 
ماهی در آب های شمال ایران 

- نفس
5 - شــاخه ای از فیزیک - از 
واحدهــای ذخیره ســازی  
اطالعــات در کامپیوتر - نام 

اصلی میرزا کوچک خان
6 - گاو یالدار تبت - آشــیانه 

- همسر حضرت یعقوب)ع(
7 - به دنیاآوردن - ســاخته 

شده از خاک رس - شقیقه
8 - پیکار - مراســمی برای 
معرفی کتاب تازه منتشرشده 

- به سم ستور می کوبند
9 - دســتگاه خارج از رده - از 

اصول دین - تنها

10 -  ام القری - پشتیبان - خوردن
11 - سمت چپ - خاتون - از لوازم 

بهداشت دهان و دندان
12 - نفوذ به یک سیستم رایانه ای 
- به تازگی - نوعی بیسکوئیت سبک

13 - هدایت کننده - قرآن را روی آن 
گذارده و تالوت کنند - خانه بزرگ

14 - حق مخالفــت – طبیعی دان 
انگلیسی و بنیانگذار نظریه تکامل

15 - شهری در استان ایالم - رهبر 
15- تکرار حرفی

هشعرفابلاتساپ
زمايليويسنتركش
مربهشيتالكوت
درايشامقلياه

انلدونسونيسك
مهيهتيتسردبت
تريسگنهامرايپ
نووجرموجرهدرا
ادابمادرفزلين
ناناشيارووهچ
بايزراكمركوه

اهنايناجوياز
حادباسانجساي
يربينايواكشفرد
راتخميدهمتلتك
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سخت

853216974
174389526
926547183
762195438
415738692
398624751
647853219
239471865
581962347

متوسط

4 2       9
  5  1   8  
6   4   3 2  
7  2 1      
         
     7 6  5
 9 7   6   3
 8   3  7   
2       5 4893512746

572468931
146739285
759184362
438627519
621953478
914276853
285341697
367895124

ساده

متوسط

421783569
935612487
678459321
752164938
346598172
819327645
597846213
184235796
263971854

سخت

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

ساده

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

 تکواندو 
در انتظار ویزای انگلیس 

گرندپری منچستر از فردا شروع می شــود اما انگلستان هنوز به 
تکواندوکاران ایران ویزا نداده اســت. منچســتر میزبان سومین 
مرحله از گرندپری  های 2022 اســت. این رقابت ها از 29مهر تا 
اول آبان و با حضــور 256 تکواندوکار آغاز می شــود. 7نفر از این 
نفرات قرار است از ایران به منچستر بروند اما انگلیس تا ظهر دیروز 
برای هیچ یک از آنها ویزا صادر نکرده بــود. امتیازات گرندپری ها 
برای گرفتن سهمیه المپیک حســاب می شود و برای فدراسیون 
و تکواندوکاران ایران مهم اســت که این اعزام انجام شــود. طبق 
اخباری که فدراسیون داده، اعضای تیم ایران 44روز قبل به آنکارا 
رفتند و مدارکشــان را تحویل دادند تا کارهای مقدماتی گرفتن 
ویزا انجام شود. بعد از طوالنی شدن روند صدور ویزا، هادی ساعی 
رئیس فدراسیون هم تلفنی با مسئوالن فدراسیون جهانی صحبت 
کرد و هم چند نامه به این فدراسیون فرستاد اما این پیگیری ها هم 
نتیجه بخش نبود. امروز آخرین فرصت برای صدور ویزا و اعزام تیم 
است. پیش از این تیم  ملی کشتی امید هم برای رفتن به اسپانیا و 
حضور در مسابقات قهرمانی جهان با مشکل ویزا روبه رو شد اما در 

آخرین لحظه ویز اها رسید و تیم به اسپانیا رفت.

سیرجان صدرنشین ماند 
فوالدســیرجان، پیکان را شکست داد تا صدرنشــین لیگ برتر 
والیبال بماند. پیکانی ها که تــا هفته قبل هم امتیاز و نزدیک ترین 
تیم به سیرجان بودند، به راه یاب ملل باختند و بازی رودرروی 2 تیم 
حساس تر از قبل شد. پیکانی ها بازی را خوب شروع کردند و ست 
اول را هم بردند اما برنده پایان بازی سیرجان بود. این بازی 3بریک؛ 
23-25، 26-24، 25-18و 25-19به پایان رســید. تیم سعید 
رضایی از 5بازی 14امتیاز گرفته و بدون شکست صدرنشین است. 
جذاب ترین بــازی هفته اما دیروز در تهران بین ســایپا و لبنیات 
هراز آمل برگزار شــد. تیم بهروز عطایی به ســختی و در 5ست؛ 
23-25، 27-29، 26-24، 25-17و 18-20به پیروزی رســید 
تا مثل سیرجان بدون شکســت بماند. دیروز هورسان رامسر هم 
3بر2شهرداری گنبد را شکست داد و به جای پیکان در رده دوم 
جدول نشست. در دیگر بازی ها راه یاب 3بریک شهرداری ارومیه 
را شکســت داد و نیان الکترونیک خراســان 3بریک گیتی پسند 

اصفهان را برد. ارومی ها باز هم نتوانســتند به پیروزی برسند 
اما خراسانی ها نخستین پیروزی فصل را جشن گرفتند. پاس 
گرگان هم در مقابل ایفا ســرام اردکان به پیروزی 3بر2رسید. 
شهداب یزد، قهرمان فصل پیش هم به زحمت و در بازی 5سته 

مس رفسنجان را برد.

علی اکبر یوســفی دارنده مــدال طالی 
مســابقات جهانی بزرگســاالن در وزن 
130 کیلوگــرم، ملی پــوش ایــران در 
مسابقات امیدهای جهان بود که برخالف 
پیش بینی ها به مدالی بهتر از برنز نرسید. او 
در مقابل میخایلو ویشنیوتسکی از اوکراین 
با نتیجه 7بر یک مغلوب شد و با راهیابی این 
حریف به فینال به جدول شانس مجدد راه 
یافت. یوسفی با شکست رقبایش در جدول 
بازنده ها به مدال برنز رســید. محمدرضا 
مختاری هم در وزن 77 کیلوگرم ملی پوش 
ایران بود که با شکســت در مقابل حریف 
ارمنســتانی و راهیابی این کشتی گیر به 
دیدار فینال بــه جــدول بازنده ها رفت. 
مختاری در شانس مجدد تا رده بندی هم 
باال آمد ولی با شکست در مقابل کشتی گیر 
ژاپنی دستش به مدال نرسید و پنجم شد. 
چوبانی دیگر کشــتی گیر ایران در 5 وزن 
نخســت بود که در همــان روز اول از دور 
مســابقات کنار رفته بود. با توجه به نتایج 
کشتی گیران ایران در 5 وزن دوم؛ حضور 
ســهرابی در فینال و عبــدی و عابدی در 
رده بندی، قهرمانی شاگردان حسن رنگرز 
پیش از اتمام مسابقات قطعی شد. به این 
ترتیب حســن رنگرز در نخستین تجربه 
حضورش بعد از محمد بنا توانســت تیم 

ایران را قهرمان امیدهای جهان کند.

پویا دادمرز در مسابقات جهانی بزرگساالن، عضو تیم ملی 
بود اما نتوانست مدالی کسب کند. دادمرز پس از بازگشت از 
بلگراد، به اردوي تیم ملی امیدها اضافه شد تا این بار شانسش 
را برای کسب مدال در مســابقات زیر 23 ساله های جهان 
امتحان کند. او سال گذشــته در مسابقات امیدها به مدال 
نقره رسیده بود و این بار برای کســب طال به اسپانیا رفت. 
کشتی گیر ایذه ای کشــورمان در دور نخست با نتیجه 3بر 
یک احمت تاشکین اوغلو از ترکیه را شکست داد و در دور 
بعد و در مرحله یک چهارم نهایی با نتیجه 8 بر یک نورزات 
کابدیرآخیموف از قزاقستان را از پیش رو برداشت. دادمرز 
در نیمه نهایی با نتیجه 9بر 4از سد دنیس میهای رومانیایی 

گذشــت و به دیدار فینال راه یافت. او فینــال را هم با یک 
کشتی حساب شده با نتیجه 5بر یک از نیهاد آذربایجانی، 

قهرمان جوانان جهان برد و صاحب مدال طال شد.

  دادمرز: خوب تمام شد!
پویا دادمرز که حاال توانسته ناکامی بزرگساالن را در امیدها 
جبران کند، بعد از کســب مدال طال به همشهری گفت: 
»خوشحالم که سال میالدی را بدون کسب مدال جهانی 
تمام نکردم. در مســابقات جهانی صربستان با یک اشتباه 
خودم، مدال را از دســت دادم و برای کسب مدال طال در 
اسپانیا لحظه شماری می کردم.« دادمرز با رضایت از اینکه 
مدال نقره ســال گذشــته خودش را به طال تبدیل کرده 
است، گفت:»آخرین سالی بود که می توانستم در مسابقات 
امیدهای جهان کشتی بگیرم برای همین تمام تالشم را 
کردم که با خوش رنگ ترین مدال این رده سنی را ترک کنم 
که خدا را شکر این اتفاق افتاد. سال گذشته به مدال نقره 
رسیده بودم و حاال خوشحالم که توانستم مدال طال را کسب 
کنم.« دادمرز درباره برنامه خود بــرای آینده هم گفت:» 
اواسط آبان ماه مســابقات جام جهانی در کشور جمهوری 
آذربایجان را داریم که امیدوارم در آنجا نتیجه خوبی بگیریم 
و با اقتدار قهرمان شــویم. هدف اصلی ام کسب مدال در 
مسابقات جهانی 2023 مجارستان است.« دادمرز درباره 
اینکه 2 ایذه ای موفق به کسب 2 مدال طال در مسابقات 
امیدهای جهان شــدند هم گفت:»خوزستان قطب 
کشتی فرنگی است و باید بیشتر از اینها به استان 
ما نگاه شود. خوشحالم که باردیگر قدرت کشتی 

ایران و خوزستان را به دنیا نشان دادیم.«

قهرمانی زود هنگامجبران مافات دادمرز
ایمان محمدی حدود 2ماه پیش در مســابقات 
جوانان جهان طال گرفت و این بار موفق شــد در 
امیدهای جهان با کســب مدال طال دبل کند! 
کشتی گیر باهوش ایذه  ای در وزن 63 کیلوگرم 
پس از استراحت در دور نخســت در دور دوم با 
نتیجه 6بر یک احمد باقدودا از مصر را شکست 
داد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. او ریوتو 
ایکیدا از ژاپن را با نتیجه 7بر یک شکست داد و 
راهی نیمه نهایی شد. محمدی برای رسیدن به 
فینال با نتیجه 5بر یک ضیا باباشوف از جمهوری 
آذربایجان را هم شکست داد. ملی پوش کشورمان 
در دیدار پایانی بــا نتیجه 8بر صفــر گئورگی 
شوتادزه از گرجستان را برد و به مدال طال رسید.

  محمدی: مدال المپیک را هم می خواهم
ایمــان محمدی پس از کســب مــدال طال در 
مســابقات امیدهای جهان از روندی که در این 
سال ها طی کرده گفته است:» مرحله به مرحله 
جلو آمدم و خوشحالم از اینکه به اهدافی که در 

اول سال داشتم، رســیدم. قبل از مسابقات 
جوانان جهان اعالم شد این مسابقات پلی 
است تا شانس حضور در امیدها را داشته 

باشیم و از همان موقع برای 
هر 2 مدال برنامه ریزی 
کردم و خدا را شکر به 
هدفم رسیدم.« قهرمان 

امیدهای جهان در ادامه به 

همشــهری گفت:» باید از کادر فنی و مدیریت 
فدراسیون کشتی تشکر کنم که در این مدت همه 
امکانات را برای راحتی ما فراهم کردند. امیدوارم 
با این مدال جواب زحمات آنها را داده باشــم.« 
محمدی درباره برنامه آینده هم گفت:» فکر نکنم 
وقت استراحت داشته باشم و به محض بازگشت 
باید به اردوي تیم ملی برگردم. به هرحال ما سرباز 
تیم ملی هستیم و هرجا که کادر فنی صالح بداند 
باید روی تشک بروم. خودم مثل همه ورزشکاران 
دوست دارم مدال المپیک کسب کنم ولی فعال 
تمرکزم در مرحله اول کسب مدال در مسابقات 

جهانی 2023 است.«

دبل ایمان محمدی
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آیا اپیدمی کووید - ۱۹ 
آندمیک شده است؟

 آندمی شــدن یک بیماری به وضعیتی گفته 
می شود که آن فراوانی یا شیوع بیماری به طور 
مداوم در سطح اولیه در یک منطقه جغرافیایی 
با نوسانات جزئی طی زمان حفظ شود. با توجه 
به مزمن شــدن پاندمی کووید-1۹ طی چند 
ماه اخیر، آیا می توان در مورد آندمیک شــدن 
این اپیدمی صحبت کرد؟ اگر چنین شده باشد 
برای تأیید آن داده های شــفاف و درستی از 
وزارت بهداشت نیاز است. اما اگر همین حاال 
هم اینطور تصور شود که اپیدمی کووید- 1۹ 
در وضعیت آندمیک قرار گرفته، برخی اقدامات 

ضروری خواهد بود.
  هوشــیاری و آمادگــی نظام ســامت و 

هوشیاری مدیریت کنترل اپیدمی
  شناســایی دقیق افرادی که بیشتر از بقیه 
در این شرایط،  بار ناشی از بیماری را بر دوش 
دارند )کسانی که در مواجهه با بیماری ریسک 
بیشــتری برای ابتا و مرگ دارند( و توجه و 
تمرکز جدی بر آنها با توجه به توزیع مکانی شان 

در کشور.
  ادامه کار اساســی برای تولید  واکسن های 

مؤثر و مناسب 
  واکسیناسیون برنامه ریزی شده افراد فوق 

  شناسایی کانون ها و خوشه های آلودگی و 
طغیان های بیماری

  مدیریت سریع طغیان ها با   تقویت گروه های 
واکنش سریع

  برقراری قرنطینه مناسب برای نقاطی که در 
آنها طغیان رخ می دهد .

  تقویت بیماریابی فعال در گروه های پرخطر 
)افراد دارای بیماری هــای زمینه ای و خاص، 
سالمندان، افراد تحت شیمی درمانی و مبتا 

به سرطان و...(
  تقویت نظــام توالی یابــی ژنومیک و رصد 

مستمر تغییرات ژنی در ویروس
  پیگیری مستمر و تحلیل بیماری در سایر 
نقاط جهان و تقویت مراقبت بیماری در مبادی 
ورودی کشــور به ویژه برای مســافرانی که از 

کشورهای پرخطر وارد کشور می شوند.
در شــرایط حاضر این طور به نظر می رسد که 
بازیگر اصلی پاندمی کووید-1۹، خود ویروس 
است و در بسیاری کشورها ازجمله ایران، مردم 
و مدیریــت اپیدمی در موضعــی انفعالی قرار 
گرفته است. اما در مواجهه با این سؤاالت که 
آیا باید به آتش بس ویــروس در طوالنی مدت 
دلخوش بود یا شــرایط حاضر رفتار ما را برای 
رفتن خواب زمستانی نسبت به بیماری توجیه 
می کند، قطعا پاســخ منفی اســت. عاوه بر 
موارد باال، آرامش نســبی اپیدمی، فرصتی را 
ایجاد کرده تا حوزه ســامت برای بازسازی و 
بازمهندســی خود اقدام اساســی انجام دهد. 
اصاح مدیریت بیماری ها و تقدم پیشگیری بر 
درمان،  همچنین تقویت آمادگی برای تهدیدات 
زیســتی آینده نیازمنــد برنامه ریزی دقیق و 
اســتفاده از همه ظرفیت های بالقوه کشــور 
است. تاش های انجام شــده در دوران حاد 
اپیدمی قابل تقدیر است اما نباید به خطاهای 
رخ داده در مدیریت اپیدمی بی توجه بود. باید 
نقدها را پذیرفت و با آسیب شناسی آنچه در 3 
سال گذشته بر جامعه رخ داده، طرحی نو برای 
مقابله با شرایط مشابه در آینده اندیشیده شود. 
مقابله اساسی و علمی با تهدیدات پیش رو تنها 
در چهاردیواری وزارت بهداشت ممکن نیست 
و الزم است فضای تعامل، گفت وگو و شنیدن 
حرف منتقدان و دیگر کارشناسان هم گسترش 

پیدا کند و تقویت شود.

نحوه تردد مشموالِن 
غایب خارج از کشور

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا توضیحاتی 
درباره وضعیت تردد مشموالن غایب در خارج 
از کشور ارائه کرد. ســردار تقی مهری، رئیس 
ســازمان وظیفه عمومی فراجا بــه ایلنا گفت: 
تمامی مشــموالن غایبی که در خارج از کشور 
مقیم هستند برای تردد به داخل کشور تا سال 
1۴05 می توانند در سال 2 بار و حداکثر به مدت 
3 ماه به داخل کشــور بدون هیچ محدودیتی 
تردد داشته باشند. مشموالن غایب و غیرغایب 
که بخواهند در خارج از کشــور ادامه تحصیل 
بدهند و یا ســاکن خارج از کشور باشند، هیچ 
مشکلی برای تردد به کشور ندارند. البته برای 
مشموالن غایب مدت زمان حضور در خارج از 
کشور 3 سال درنظر گرفته شده است و وزارت 
خارجه تأیید می کند که این فرد 3 سال مقیم 
یک کشور خارجی اســت و زمانی که این افراد 
بخواهند به دفاتر نمایندگی جمهوری اسامی 
در هر کشوری مراجعه کنند، گذرنامه شان باید 
ممهور به مهر تردد مشموالن وظیفه به داخل 
کشور باشــد و مهر تردد برای آنها درج شود. 
بنابراین کسانی که در خارج از کشور تحصیل 
می کنند و یا به هر علتی مقیم شــده اند و وارد 
غیبت شده اند، می توانند در سال 2 بار به مدت 3 
ماه به کشور تردد داشته باشند. برای مشموالنی 
هم که دارای معافیت تحصیلی از وزارت علوم، 
ســازمان وظیفه عمومی یا وزارت بهداشــت 
هستند، هیچ ممنوعیت ورودی وجود ندارد و 
هر زمانی که بخواهند می توانند به کشور تردد 

داشته باشند.

حمید سورییادداشت
اپیدمیولوژیست

استخوان هایی که بی صدا می شکنند
  بیماری خاموش و بدون عامت پوکی استخوان در حال افزایش است، اما در ایران 68درصد کسانی که در معرض خطر ابتا قرار دارند به دلیل نبود 

دسترسی کافی به دستگاه تشخیصی شناسایی نمی شوند 
 بیش از ۴2درصد از جمعیت باالی 

60ســال کشــور دچــار پوکی گزارش
استخوان هستند و نبود دسترسی 
کافی به دستگاه تشخیصی بیماری سبب می شود تا 
تشخیص پوکی اســتخوان برای نزدیک 68درصد 
کسانی که در معرض خطر هستند )دوسوم افراد( 
انجام نشود. این در حالی است که بررسی های جهانی 
هم نشان می دهد که هر 3ثانیه یک شکستگی ناشی 
از پوکی استخوان رخ می دهد و در نتیجه هر سال 
بیش از 8.۹میلیون شکستگی ایجاد می شود. با ادامه 
رشد جمعیت مسن جهان هم پیش بینی می شود که 
تعداد شکستگی های ناشی از پوکی استخوان افزایش 
پیدا کنــد. امســال روز جهانی پوکی اســتخوان 
)28مهر/20اکتبر( با شعار »برای سامت استخوان 
قدم برداریم« و با تأکید بر فعالیت فیزیکی و بدنی 
برای پیشــگیری از ابتا، همچنین اصاح سبک 
زندگی، تشــخیص به موقع و تکمیل درمان برگزار 
خواهد شد. این در حالی است که بررسی های جهانی 
نشــان می دهد حدود 80درصد از افرادی که دچار 
شکستگی ناشــی از پوکی اســتخوان می شوند، 
شناسایی نشده و به همین دلیل درمان مناسب را 
دریافت نمی کنند؛ آن هم درحالی که پوکی استخوان 
می تواند تأثیر مهمی بر زندگی افراد داشــته باشد؛ 
چراکه شکستگی های ناشی از آن کیفیت زندگی 

افراد را تغییر داده و می توانــد فعالیت های روزمره 
ازجمله خــوردن، لباس پوشــیدن، خرید و حتی 
رانندگی را برای آنها دشوار کند. هر چند که زنان در 
سنین سالمندی بیشتر در معرض پوکی استخوان 
قرار دارند، اما این بیماری خاموش و هزینه بر می تواند 
مردان، زنان جوان و حتی کودکان را هم درگیر کند.

درمان پوکی استخوان زمان بر است 
»آگاهی مردم درباره پوکی استخوان حتی نسبت 
به ســایر بیماری های غیرواگیــر خیلی پایین تر 
است. یک علت مهم این اتفاق آن است که پوکی 
استخوان بیماری خاموش است؛ زیرا هیچ عامتی 
ندارد و گاهی اوقات نخستین عامت، شکستگی 
ناشی از پوکی استخوان است. از سوی دیگر پوکی 
استخوان به تدریج ایجاد می شود؛ زیرا حداکثر توده 
استخوانی تا قبل از 30 سالگی رخ می دهد؛ بنابراین 
زمینه ایجاد پوکی استخوان در کودکی و نوجوانی 
فراهم می شــود.«  این نکته ای اســت که افشین 
استوار، رئیس پژوهشــگاه علوم غدد و متابولیسم 
دانشگاه علوم پزشــکی تهران درباره آگاهی از این 
بیماری به ایســنا اعام کرده و معتقد است که در 
زمینه پیشــگیری از این بیماری هم به درســتی 
عمل نمی شــود: »مطالعاتی که ما انجام داده ایم 
نشان می دهد که حدود ۷0درصد )بیش از دوسوم( 

خانم هایی که در معرض خطر پوکی اســتخوان و 
شکستگی هستند برای تشخیص پوکی استخوان 
مراجعه نکرده اند و اقدامات تشــخیصی برایشان 
انجام نشــده اســت. این مطالعات به ما نشان داد 
درصورت انجام تشخیص به موقع در بانوان معموال 
درمان به سرعت آغاز می شود، اما مشکل بزرگ تر 
ما پایبندی به تکمیل و ادامه درمان است.« به گفته 
استوار، درمان پوکی استخوان طوالنی مدت است و 
فاز اول آن حداقل 3تا 5سال طول می کشد، اما در 
اغلب موارد پایبندی به درمان وجود ندارد و بیش از 
85درصد خانم هایی که درمان را آغاز می کنند پیش 
از یک سال درمان خود را رها می کنند. این پزشک 
درباره تأثیر مصرف شیر و لبنیات در جلوگیری از 
بروز پوکی اســتخوان هم می گوید: »به طور کلی 
میزان دریافت پروتئین، کلسیم و ویتامین D برای 
داشتن یک استخوان ســالم و قوی بسیار اهمیت 
دارد که ما یک استخوان قوی و سالم داشته باشیم. 
یکی از منابع اصلی تامین پروتئین و کلسیم، لبنیات 
و به خصوص شیر است. « او معتقد است گران شدن 
لبنیات و در دســترس نبودن شــیر و مواد لبنی، 
مصرف آن را در سال های اخیر به شدت کاهش داده 
و این می تواند عاملی باشد که در آینده مشکل پوکی 
استخوان تشدید شود. استوار ادامه می دهد: »ماده 
مؤثر دیگر ویتامین D اســت که از طریق تغذیه و 

نور آفتاب به بدن افراد می رســد. میزان مواجهه با 
نور آفتاب در میزان ساخته شدن ویتامین D مؤثر 
است.این مقدار باید از طریق تغذیه جبران شود.   اما 
افرادی که این کمبود را دارند، حتما باید از طریق 

مکمل آن را جبران کنند.« 

 افزایش مشکالت ناشی از پوکی استخوان در 
دوران کرونا 

»مهم ترین عارضه پوکی اســتخوان، شکستگی 
اســت که باعث ناتوانی و مرگ می شود. مطالعات 
نشان می دهد که ســاالنه بیش از 1۷0هزار مورد 
شکستگی ناشی از پوکی اســتخوان در کشور رخ 
می دهد.« اســتوار با بیان این مطلــب هم عنوان 
می کند:  »شــدیدترین میزان شکستگی ناشی از 
پوکی استخوان، مربوط به شکستگی در استخوان 
لگن و بســیار خطرناک اســت؛ زیرا حدود 20 تا 
50درصد مواردی که دچار شکستگی لگن شدند، 
در سال اول بعد از شکستگی، این عارضه برایشان 
منجر به مرگ می شــود. از ســوی دیگر عاوه بر 
مرگ ومیر، ناتوانی و وابستگی ناشی از شکستگی 
لگن باالست؛ 80 درصد موارد ناشی از شکستگی 
لگن هیچ وقت نمی تواننــد به میزان تحرک قبلی 
خود بازگردند و در 50درصد موارد بعد از شکستگی 
لگن برای راه رفتن به کمک دیگران یا عصا وابسته 

می شوند.« این پزشک درباره سهم استان ها از بروز 
پوکی استخوان و شکستگی استخوانی ناشی از آن 
هم عنوان می کند: »به دلیل هزینه زیاد، گران بودن 
هزینه انجام آزمایش سنجش تراکم استخوانی و 
محدودیت دسترسی به این آزمایش، آمار تفکیکی 
استانی پوکی اســتخوان و عوارض ناشی از آن را 
نداریم. تشخیص پوکی اســتخوان حائز اهمیت 
است، اما تشخیص این امر برای نزدیک 68درصد 
کسانی که در معرض خطر هستند )دوسوم( انجام 
نمی شــود. برای این کار یک دستگاه مخصوص 
وجود دارد که دسترسی کافی به آن فراهم نیست 
و عاوه بر آن توزیع همان تعداد محدود موجود در 
کشور هم نامتوازن است. «  به گفته استوار، پوکی 
استخوان به شدت تحت تأثیر کرونا بوده و در زمان 
کرونا افزایش یافته اســت: »کم تحرکی به دلیل 
ماندن در خانه، تغذیه نامناسب، مصرف بیش از حد 
سیگار و الکل به دلیل خانه نشینی و... که همگی از 
عوامل خطر پوکی استخوان هستند در زمان کرونا 
افزایش یافت و این درحالی بود که تحت تأثیر این 
همه گیری، تشخیص پوکی استخوان و سنجش 
تراکم استخوانی همچنین تشخیص به موقع کاهش 
یافت. در کل پیش بینی می شود با فروکش کردن 
کرونا بیشتر شاهد افزایش مشکات ناشی از پوکی 

استخوان باشیم.« 
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28مهر روز جهانی پوکی استخوان 

  پوکی استخوان )استئوپروز( شایع ترین بیماری متابولیک و به معنای کاهش تدریجی تراکم 
معدنی استخوان است که منجر به پوکی و شکستگی استخوان می شود.

  در سراسر جهان، پوکی استخوان هر 3ثانیه یک شکستگی ایجاد می کند و 80درصد از افرادی که حداقل 
یک شکستگی از این نوع را تجربه کرده اند، نه شناسایی و نه درمان می شوند.

   تخمین زده می شود که در جهان از هر 3زن یک نفر و از هر 5مرد 50ساله و باالتر، یک نفر دچار 
شکستگی ناشی از پوکی استخوان می شوند. 20 درصد از بیماران مبتال به شکستگی های پوکی 

استخوان واقعاً به دلیل همین بیماری تشخیص داده می شوند و تحت درمان قرار می گیرند.

   42درصد جمعیت باالی ۶۰ سال ایران و دوسوم خانم های باالی ۶۰سال پوکی
 استخوان دارند. 

  در ایران ساالنه بیش از ۱۷۰هزار مورد شکستگی ناشی از پوکی استخوان  رخ می دهد. درمان 
پوکی استخوان طوالنی مدت است و فاز اولیه آن حداقل ۳ تا ۵سال طول می کشد.

  شایع ترین آسیب ها در افراد مبتال به پوکی استخوان شکستگی مچ، لگن و استخوان های ستون فقرات و 
مهره هاست و در ایران شکستگی لگن ناشی از پوکی استخوان در صدر قرار دارد. میزان بروز آن ساالنه در گروه 
سنی باالی ۵۰سال در خانم ها حدود ۱۵۷نفر در هر ۱۰۰ هزار نفر و در آقایان ۱۳۸ نفر در هر ۱۰۰ هزار نفر است.

  هر سال حدود ۴۲۰۰ نفر جان خود را در کشور به دلیل شکستگی ناشی از پوکی استخوان از 
دست می دهند. 

  به دلیل شکستگی های ناشی از پوکی استخوان ساالنه حدود ۷هزار میلیارد تومان هزینه به 
نظام سالمت تحمیل می شود. 

  روند ابتال به پوکی استخوان تدریجی است و اغلب هیچ عالمتی ندارد. تنها راه تشخیص آن هم 
مراجعه به پزشک و انجام سنجش تراکم استخوان است.

  ویتامین D از عوامل مؤثر در پیشگیری از بیماری است، اما مطالعات نشان می دهد که ۸۰درصد 
مردم دچار کمبود این ویتامین هستند. نوزادانی که با شیر مادر تغذیه می شوند، کمتر به پوکی 

استخوان مبتال می شوند.

عوامل مؤثر در ابتال به پوکی استخوان

5مرحله برای داشتن استخوان های سالم و آینده  بدون شکستگی

مصرف 
قرص های 
استروئیدی 
با دوز باال 
برای بیش 

از 3ماه

 شرایط 
التهابی، 
اختالالت 
هورمونی و 
مشکالت 

سوء جذب، 
مانند 

بیماری 
سلیاک 
و بیماری 

کرونا

سابقه 
خانوادگی 

پوکی 
استخوان 

مصرف 
برخی 

داروهای 
خاص که 
می تواند بر 
استحکام 
استخوان 
یا سطح 
هورمون 

تأثیر بگذارد

داشتن 
یک اختالل 

خوردن 
 مانند 

بی  اشتهایی 
یا پرخوری 

عصبی

داشتن 
شاخص 

توده بدنی 
پایین 
)BMI(

ورزش 
نکردن 
منظم و 

دوره های 
طوالنی 

عدم تحرک

مصرف 
الکل و 
سیگار 

ورزش  
به طور منظم ورزش 
کنید و استخوان ها 

و عضالت خود 
را در حرکت نگه 
دارید. تمرینات 

تحمل وزن، تقویت 
عضالت و تمرینات 

تعادلی بهترین 
هستند.

 تغذیه  
رژیم غذایی شما 

باید سرشار از مواد 
مغذی سالم برای 
استخوان باشد. 

 D کلسیم، ویتامین
و پروتئین مهم ترین 
مواد برای سالمت 
استخوان هستند. 
قرار گرفتن ایمن در 
معرض نور خورشید 

به شما کمک 
 D می کند ویتامین
کافی دریافت کنید.

 سبک
 زندگی

 از عادات منفی 
سبک زندگی 
اجتناب کنید. 
وزن بدن خود را 

سالم نگه دارید، از 
استعمال دخانیات 

و نوشیدن الکل 
خودداری کنید.

  عوامل 
خطر 

 بررسی کنید که آیا 
فاکتورهای خطر 

دارید یا خیر؟  به ویژه 
اگر در گذشته دچار 

شکستگی شده 
باشید یا سابقه 
خانوادگی پوکی 
استخوان دارید یا 
از داروهای خاصی 
استفاده می کنید 

که بر سالمت 
استخوان تأثیر 

می گذارند.

  آزمایش 
و درمان  

 اگر در معرض خطر 
باال قرار داشته 

باشید، احتماالً به 
دارو و تغییر شیوه 
زندگی برای کمک 
به محافظت از خود 
در برابر شکستگی 

نیاز خواهید 
داشت.

12345

خبر

  خودرو شامل خودروی 
کمــک دار و آمبوالنس 
مورد نیاز سازمان امداد و 
نجات جمعیت هالل احمر 
اســت. مهدی ولیپور، 
رئیس ســازمان امداد و 
نجات جمعیت هالل احمر 
به ایسنا گفت: از حدود 
یک  هزار آمبوالنســی 
که هالل احمر در اختیار 
دارد، بیــش از ۷۰درصد 
آن، عمری باالی ۱۵سال 
دارند و رو به فرسودگی 

کامل هستند.

6500

 برابر افزایش خطر ابتال 
به اختالل طیف اتیسم در 
کمین نوزادانی است که 
مادران شان سطح B12 و 
فوالت بسیار باال دارند. به 
گزارش هلث، مکمل های 
مولتی ویتامیــن مادر و 
مصرف غذای غنی شده 
نیاز به برنامه ریزی دقیق 
دارد زیرا افزایش سطح 
فوالت و B12 می تواند 
با اختالل طیف اتیســم 

مرتبط باشد.

۱7.6

   هزینه هــای درمــان 
نابــاروری پرداخــت 
می شــود. مریم آزادی، 
خدمات  دفتــر  معاون 
تخصصی ســازمان بیمه 
ســالمت ایران، به ایسنا 
گفت: افراد تحت پوشش 
بیمه ســالمت می توانند 
به مراکز طــرف قرارداد 
مراجعه کنند و از خدمات 
درمان ناباروری بهره مند 
شوند، افراد فاقد پوشش 
بیمه ای می توانند به دفاتر 
پیشخوان طرف قرارداد 
بیمه سالمت و یا به پنل 
شهروندی ســایت بیمه 
ســالمت مراجعه کرده 
و خود را بیمــه کنند و 
از خدمــات آن بهره مند 

شوند.

۹0%

میلیون  نفــر در معرض 
خطر ابتال به بیماری های 
سازمان  هستند.  مزمن 
جهانی بهداشت هشدار 
داد: اگر دولت های سراسر 
جهان برای ترویج فواید 
ورزش کــردن اقــدام 
فوری انجام ندهند، بین 
سال های 2۰2۰ تا 2۰3۰ 
تقریبــا ۵۰۰میلیون نفر 
به بیماری هــای قلبی، 
چاقی، دیابت یا ســایر 
بیماری هــای غیرواگیر 
از عدم فعالیت  ناشــی 
بدنی مبتال خواهند شد.  
 فعالیت نداشــتن حدود

2۷ میلیارد دالر هزینه 
اضافــی بــرای بخش 
مراقبت های بهداشــتی 

و درمانی خواهد داشت.

500
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جست و جو برای دانلود وي پي ان 
طی یک ماه گذشــته براســاس 
بعضی از گزارش ها، افزایش 3هزار 
درصدی را تجربه کرده اســت. منشأ این افزایش 
به خاطر محدودیت هایی اســت که به ویژه برای 
2پلتفرم محبوب کاربران ایرانی یعنی واتســاپ 
و اینســتاگرام، که در نبود جایگزین بومی رشد 
چشــمگیری داشــتند، به وجود آمده است. در 
این میان، عالوه بر دانلــود و نصب وی پی ان های 
رایگان، بازار خرید و فروش وی پی ان هم حسابی 
سکه شده است. این در حالی است که روز گذشته 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در حاشیه جلسه 
هیأت دولت فروش و کسب درآمد از فیلترشکن ها 
را مجاز ندانست. عیســی زارع پور اما بر این نکته 
تأکید کرد که این موضوع جرم انگاری نشده و از 
برخی تالش  ها برای جرم انگاری فروش وي پي ان 
خبــر داد. درحالی که بعضــی از آمارها حکایت 
از اســتفاده 80درصد کاربران از وي پي ان دارد، 
این آمار در اروپا تنها 10درصد اعالم می شــود. 
اگر منصفانه بخواهیم به این موضوع نگاه کنیم، 
این تفاوت قابل توجه، صرفــا به محدودیت های 
گوناگــون در زمان هــای گوناگــون و به دالیل 
گوناگون برمی گردد. با یک حساب و کتاب ساده، 
اکنون گردش مالی تجارت وی پــی ان در ایران 
بیش از 3هزار میلیارد تومان در سال تخمین زده 

می شود.

وجودمافیایویپیان
به گزارش همشــهری، سال هاســت که عبارت 
»مافیای وي پي ان« از زبان مســئوالن، کاربران 
و فعاالن حوزه فناوری اطالعات شنیده می شود. 
شاید یکی از مستندترین آمارها به زمانی برگردد 
که وزیر ارتباطــات دولت پیشــین، در مجلس 
شورای اسالمی از گردش مالی چندصد میلیارد 
تومانی این تجارت ســیاه خبر داد. محمدجواد 
آذری جهرمی خطاب به یکی از نمایندگان گفت 
که »مافیای فیلترشکن ها چه کسانی هستند؟« 
و ســپس تأکید کرد که »فیلترشــکن به راحتی 
در کشور فروخته می شود و هیچ برخوردی با آن 
صورت نمی گیرد. معلوم اســت چه کسی پشت 
این کار قرار دارد؟ چه کســی تجارت فیلترشکن 
می کند؟ وقتی به این مســئله اعتراض می کنم، 

برخی ها به من می گویند ما قانونــی نداریم که 
فروش فیلترشکن جرم اســت. این یک تجارت 

چند صد میلیاردی در این حوزه است.« 

گردشمالی3000میلیاردتومانی
روزنامه همشهری در سال1397 تخمین زده بود 
که گردش مالی تجارت وي پي ان در ایران حداقل 
50میلیارد تومان در ماه اســت. این عدد امروز با 
آمارهای جدید، افزایش قابل توجهی داشته است، 
به طوری که با یک حســاب سرانگشتی می توان 

بیش از 5برابر آن را در ماه تخمین زد.
اکنون، براســاس آخرین آمار ســازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی بیش از 108میلیون 
مشترک اینترنت پهن باند)ثابت و سیار( در کشور 

فعال هستند. همچنین آنگونه که غالمرضا نوری 
قزلجه، نماینده مــردم بســتان آباد در مجلس 
شورای اســالمی عنوان کرده، 80درصد کاربران 
از وي پي ان اســتفاده می کنند. این میزان به این 
معنی اســت که حدود 86میلیــون کاربر روی 
دســتگاه های مختلف، وي پي ان های گوناگونی 
را دانلود و نصب کرده اند. این در حالی اســت که 
با فیلترشــدن وي پي ان ها طی روزهای گذشته 
برآورد می شــود که حداقل 15درصد کاربران از 
وي پي ان غیررایگان استفاده می کنند که به این 
معنی اســت که حدود 13میلیون کاربر در حال 
پرداخت پول برای خرید اشــتراک فیلتر شکن 
هســتند. درصورتی که میانگین حداقلی خرید 
وي پي ان را در ماه 20هزار تومان درنظر بگیریم، 

این 13میلیون کاربر حــدود 260میلیارد تومان 
برای خرید وي پي ان هزینه می کنند که در سال 
به عددی بیــش از 3100میلیارد تومان خواهیم 

رسید.

مسیریکطرفهفیلترینگ
تجربه فیلترینگ، طی ســال های گذشته نشان 
می دهد که فیلترینگ مســیری یک طرفه است. 
به عبارت دیگر، هرگاه پلتفرمی در کشــور فیلتر 
شده، پس از آن، دسترســی به آن پلتفرم تنها از 
طریق فیلترشــکن امکان پذیر بوده است. نمونه 
این ادعا، درخواســت 6وزیر در دولت پیشین از 
کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه جرایم رایانه ای 
برای رفع فیلتر از توییتر بود که با مخالفت روبه رو 
شــد. از ســوی دیگر، تحریم های حوزه فناوری 
اطالعات یا همان »فناتحریم« از سوی کشورهای 
متخاصم طی سال های گذشته، نیاز به وي پي ان 
برای دسترســی به بعضی ابزارهای مــورد نیاز 
متخصصان این حوزه و کسب وکارهای اینترنتی را 
برجسته تر کرده است. به این ترتیب، کاربران 2راه 
بیشتر پیش رو ندارند؛ آنها یا باید از وي پي ان های 
رایگان اســتفاده کنند یا برای خرید وي پي ان، 
جیب مافیــای وي پي ان را پر کننــد. همچنین 
در حالی از رشد اینســتاگرام و واتساپ در ایران 
انتقاد می شود که جایگزین سازی مناسبی برای 
آنها صورت نگرفته اســت. درصورت استفاده از 
وي پي ان های رایگان، کاربــران باید خطر آنچه 
در قالب »وي پي ان« و بــا ماهیت »بدافزار« ارائه 
می شــود را به جان بخرند. این در حالی اســت 
که وي پي ان های پولی هــم کامال قابل اطمینان 
نیستند. این موضوع نه تنها برای کاربران خطرناک 
است، بلکه باعث می شود که وب سایت های دولتی 
هم در خطر حمالتی از نوع DDoS قرار بگیرند؛ 
چراکه یک بدافزار در قالب وي پي ان، گوشی های 
میلیون ها کاربــر را می تواند تبدیــل به بات نت 
یا زامبی کنــد. آخرین گزارش شــرکت امنیت 
سایبری کسپرسکای حاکی از آن است که ایران از 
نظر گوشی های آلوده در صدر جدول جهانی قرار 
دارد. این شرکت گزارش داده که از هر 3 گوشی 
ایرانی، یک گوشی به بدافزارهای گوناگون آلوده 
اســت که بخش قابل توجــه آن از طریق دانلود 

وي پي ان ها به گوشی ها نفوذ کرده است.

جوالن 3000 میلیاردی مافیای وی پی ان 
یک حساب و کتاب ساده نشان می دهد که تجارت فروش وی پی ان در ایران طی یک سال 3100میلیارد تومان است

همهگیریبعدیجهانازیخهای
ذوبشدهمیآید

بیماری همه گیر بعدی نه از خفاش ها منتشر می شود نه از هیچ 
جانور دیگری، بلکه از ذوب شدن یخ ها ناشی می شود. به گزارش 
گاردین، تجزیه و تحلیل ژنتیک خاک و رسوبات دریاچه هازن، 
بزرگ ترین دریاچه آب شــیرین قطب شمال در جهان، نشان 
می دهد که خطر ســرریز ویروس و آلوده شدن نخستین نفر 
ممکن اســت با ذوب یخچال های طبیعــی رخ بدهد. یافته ها 
حاکی اســت که با افزایش دمای جهانی به دلیل تغییرات آب 
و هوایی، احتمال اینکه ویروس  ها و باکتری های حبس شــده 
در یخچال  های طبیعی و یخ  های دائمی دوباره بیدار شــوند و 
حیات وحش محلی را آلوده کنندریاد اســت. به عنوان مثال، 
در سال 2016شیوع سیاه زخم در شــمال سیبری که باعث 
مرگ یک کودک و آلوده شدن حداقل 7نفر دیگر شد، به موج 
گرمایی نسبت داده شد که یخ های منجمد دائمی را ذوب کرد 
و الشه گوزن شــمالی آلوده را در معرض دید قرار داد. پیش از 
این، آخرین شیوع بیماری همه گیر منطقه در سال 1941رخ 

داده بود.

برای درک بهتر خطر ناشــی از ویروس های یخ زده، استفان 
آریس بروسو و همکارانش در دانشگاه اتاوا در کانادا نمونه های 
خاک و رسوب را از دریاچه هازن، نزدیک به جایی که مقادیر 
کوچک، متوسط و زیاد آب ذوب شده از یخچال های طبیعی 
 RNA ،محلی به آن سرازیر می شد، جمع آوری کردند. سپس
و DNA این نمونه ها را توالی  بندی کردند تا نشــانه هایی را 
که دقیقا با امضاهای ویروس  های شــناخته  شده و همچنین 
میزبان های حیوانی، گیاهی یــا قارچی بالقوه مطابقت دارند 
شناسایی کنند. با این شناسایی، این دانشمندان الگوریتمی را 
اجرا کردند که شانس ویروس  ها را برای آلوده کردن گروه های 
غیرمرتبط از ارگانیسم ها ارزیابی می کرد. این تحقیق نشان 
می  دهد که خطر ســرایت ویروس  ها بــه میزبان  های جدید 
در مکان  هایی نزدیک به جایی که مقادیــر زیادی آب ذوب 
شده حاصل از یخبندان در آن جریان دارد بیشتر است و این 
وضعیت با گرم شدن آب و هوا محتمل  تر می شود. البته هنوز 
این تیم مشخص نکرده است که آیا این ویروس ها می توانند 
باعث ایجاد عفونت شوند یا خیر. با این حال تحقیقات جدید 
دیگری نشان داده اند که ویروس های ناشناخته می تواند در 

آب های منجمد پرسه بزنند.

ابزارجدیدادوبیبرایساخت
اشیایسهبعدیدرمتاورس

شرکت ادوبی به تازگی دو ابزار رونمایی کرده که با آنها می توان 
راحت تر اشــیا را ســه  بعدی و در فضای واقعیت مجازی مانند 
متاورس اســتفاده کرد. به گزارش رویترز، این شرکت بزرگ 
که پیش از این در زمینه طراحی گرافیک و برنامه های ویرایش 
عکس فعال بود، اخیرا مجموعه  ای برای ساخت اشیاي سه بعدی 
دیجیتال برای بازی های ویدئویی و متاورس ارائه کرد. این ابزار 
با نام 3D Capture به کاربران اجــازه می دهد با هر دوربینی 
ازجمله دوربین موبایل هم عکس هایی از اشیا بگیرند و سپس با 
استفاده از نرم  افزار این تصاویر را با هم ترکیب کرده و آنها را به 
اشیاي دیجیتال سه بعدی تبدیل کنند. کاربرد این ابزار در دنیای 
تجارت الکترونیک می تواند تحول بزرگی ایجاد کند. به عنوان 
مثال یک فروشنده کفش می تواند با واقعیت افزوده به کاربران 
اجازه دهد کفش های مختلف را امتحان کنند. دومین ابزاری که 
ادوبی منتشر کرده، Substance 3D Modeler است که به 
هنرمندان اجازه می  دهد هنگام اصالح یک شیء سه بعدی روی 
کامپیوتر، به راحتی به فضای هدست های واقعیت مجازی بروند 

و با دستان خود آن شیء را ویرایش کنند.

مدیــر پــروژه رصدخانــه ملــی ایــران بــا 
بیان اینکــه به تازگی تصاویــری از ۲جرم 
آســمانی بــا تلســکوپ ملــی بــه ثبــت 
رســاندیم گفت: این تصاویر بــا تصاویر 
هابــل از روی زمیــن برابــری می کنــد. 
حبیــب خسروشــاهی گفت: نخســتین 
تصاویر این تلسکوپ ملی در هفته اول 
مهر دریافت شــد. نخســتین نورگیری و 
تصاویــر نجومــی از آرپ ۲۸۲ در فاصلــه 
۳۲۰میلیون سال نوری از زمین دریافت 

شد.

 2
جرم آسمانی

یک شرکت مستقر در نیوزیلند، نسخه 
جدیدی از دوچرخه هــای الکتریکی خود 
را رونمایــی کــرده اســت کــه بــا ســرعت 
۲۰کیلومتــر در ســاعت روی آب حرکــت 
می کنــد. ایــن دوچرخــه موســوم بــه 
»هیدروفویلر SL-3«  محصول شــرکت 
۵ اســت. ایــن شــرکت، خالــق  مانتــا
نخســتین دوچرخــه هیدروفویلــر جهــان 
موســوم به »هیدروفویلر XE-1 « است 

که در سال۲۰۱۷ ابداع شد.

 20
کیلومتر

فناوری

عدد خبر

دانش

اینترنت
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محتوای آموزشی
شــناخت محیط زیســت، مدیریــت 
محیط زیست، محیط زیست و جامعه محلی، 
رویکرد توانمندسازی، محیط زیست روستا 
و مسئولیت پذیری، ســهم آب و بحران 
کم آبی، آب و کشاورزی، آلودگی آب، فلزات 
سنگین و آلودگی خاک، افزایش گازهای 
گلخانه ای و تغییرات اقلیمی، تغییر سبک 
زندگی شهری و روســتایی، راهکارهای 
ساده در کاهش گازهای گلخانه ای، تفکیک 
پســماندهای خانگی و بازیافت، اهمیت 
حفاظت از تنوع زیستی، خرافات و تاوان 
آن برای حیات وحش، کارآفرینی و اقتصاد 
خانوار، صنایع دســتی و جوامع محلی، 
رفتار مــا در طبیعت گردی، نحوه صحیح 
آتش افروختن در طبیعت و طبیعت گردی 
ساحلی دریایی برخی از موضوعاتی است 
که به دهیاران سراسر کشور آموزش داده 

می شود.

مکث

زهرا رفیعیزیستبوم
روزنامهنگار

پروژه»یزدنوین«دراستانیزدآغازشدهتادرآیندهای
نزدیک،یزدنهفقطیکمقصدگردشــگرییااســتانی
صنعتیبهشمارآید،بلکهاستانیشاخصباشدکهرشدو
توسعهآندربخشهایمختلفدانشمحوراست.اینهدفدرچارچوب
سندآمایشاستاندر15محوروتعریف180پروژهدانشبنیان،محقق
خواهدشد.پروژههاییکهباهمکارینخبگانبومیبرایاهدافتوسعه
پایداربهمرحلهاجرامیرسد.معاونآمارواطالعاتسازمانمدیریتو
برنامهریزیاستانباتأکیدبراینکههیچاقدامیدریزدمهمترازاجرای
پروژههایاینسندنیست،میگوید:بااجرایپروژههاتاسال1404،یزد
مسیرتوسعهپایداردربخشهایگوناگونرابانگاهینوبرمبنایدانش

پیشمیبرد،نهنگاهسنتی.
دراینگزارشازرونداجرایاینپروژههامطلعمیشویم.

یزد؛ معدن دانش نه فقط معدن سنگ
یزد،نخستیناستانیاســتکهدرقالبســندیزدنوین،بحثتحول
استانیرامیگذراندوحاالدانشوفناوریجزءجداییناپذیرپروژههای
استانیاست.معاونآمارواطالعاتسازمانمدیریتوبرنامهریزیاستان
درگفتوگوباهمشهری،نخســتازمحوراقتصاددانشبنیاناینسند
میگوید:قصدماایناستکهتاپایانسالبهرشداقتصادی3.8درصدی

برسیم؛رشداقتصادیپایداروفراگیر،مولدوبرایهمگان.
نداشتنرشدقابلمالحظهاقتصادیاســتانیزددریکدههگذشتهو
تحولیکهدراینســالاتفاقافتاده،موضوعیاستکهجعفررحمانی
علتآنرااینطورتوضیحمیدهد:باطیکردنمســیریکهدرگذشته
روالبودهاســت،نمیتوانیمبهرشداقتصادیبرســیم.ازاینرواقتصاد
دانشمحوریعنیبهکارگیریدانشبــرایتولیدکاالهاوخدماترادر
دستورکارقراردادیموازنگاهسنتیفاصلهگرفتهایم.رحمانیمعتقداست
تحولاستانیزداینبارازبسترتحقیقوتوسعهمیگذرد؛راهیسخت
وتدریجیامابانتایجمتفاوتوباارزش.میگوید:رویکردهمهمسئوالن
استانبرایتحققسندیزدنویندیدنیزدبهشکلاستانیدانشمحور
استنهمثلگذشتهکهیزدرااستانیباذخایرمعدنیمیدیدند.قراراست
دریزدنوینمعدندانشباشیمنهفقطمعدنسنگوآهن.استانیزد،
باداشتن545معدنکوچکوبزرگ،درحوزهمعادنرتبهدومکشوررا
دارد.دستگاههایاجراییونخبگانبومیاستانبرایپیشبردطرحهای
ســندیزدنوینپایکارآمدهاند.برایهرکدامازمحورهایتعریفشده
دراینسند،یکپیگیرویژهازسویاستاندارهمتعیینشدهتااعتبارات
ومجوزهــایالزمراپیگیریکند.رحمانیادامــهمیدهد:ازهفتهدوم
فروردینتابهحال26جلسهداشــتهایمتاباحضورمسئوالناستانیو

پیگیرانویژه،روندپیشرفتپروژههابررسیوموانعرفعشود.

بهره مندی از انرژی خورشیدی
اســتفادهازانرژیهایتجدیدپذیربهجایسوختهایفسیلی،یکیاز
زیرشاخههایتوسعهپایداراست.موضوعیکهدرسندیزدنوینباجدیت

دنبالمیشودتاآسیبکمتریبهمحیطزیستواردشود.بهطوریکه
قراراستتا3سالآیندهتولیدانرژیخورشیدیدریزد2هزارمگاوات
باشد.ایندرحالیاستکههماکنونیزدباداشتن10نیروگاهخورشیدی
رتبهبرترکشوردرتولیدانرژیخورشیدیرادارد.معاونآمارواطالعات
سازمانمدیریتوبرنامهریزیاستانمیگوید:باحضورسرمایهگذاراندر
اینحوزهوبستنقراردادودراختیارقراردادنزمین،تولید400مگاوات
یعنییکپنجمهدف،برای6ماههنخستامسالبهنتیجهرسیدهاست.

استانیزدبابرخورداریازاقلیممناســبیعنیداشتن330روزآفتابی
درسالوشدتباالیخورشــید،برایتوســعهانرژیهایخورشیدی
بهعنوانیکیازمستعدترینقطبهایگسترشاینصنعتدرکشورو

حتیمنطقهبهشمارمیآید.

گردشگری، محور مهم سند یزد نوین
گردشگرییکیازمحورهایمهمسندیزدنویناستکهمیتواندفصل
جدیدیازتوسعهوپیشرفترارقمبزند.بهطوریکهگردشگرییزددر
عینسوددهیاقتصادی،کمترینتأثیررابرجامعهمیزبانومحیطزیست

راداشتهباشد.
رحمانیتنوعبخشــیدرموزههــارانیزیکیازســرفصلهامیداندو
میگوید:بااقداماتانجامشــدهوعقدتفاهمنامهقراراست300قطعه
فرشکهدراختیاربنیادمستضعفانبوده،درموزهایجدیدکهمکانیابی

همشدهاست،بهنمایشدرآید.
بستنقراردادباپروازماهانبرایپروازهرروزههواپیماازتهرانبهیزداز
دیگربرنامههایمحورگردشگریاستوبهگفتهرحمانیثبتشرکت

هواپیماییبرایاینمنظورانجامشدهاست.
گردشگریسالمتهمدرسندیزدنویندیدهشدهاست.رحمانیعنوان
میکندکههرچندگردشگریسالمتدراستانشکلگرفتهوبیشاز
60درصدتختهایبیمارستانیبهافرادغیربومیاستانخدماتدرمانی
ارائهمیدهدکهازسیســتانوبلوچســتانوکرمانبهیزدمیآیند،اما
هدفتوسعهگردشگریسالمتارائهخدماتبهگردشگرانیاستکهاز

کشورهایهمسایهراهییزدمیشوند.
رحمانی،کشــاورزیدانشبنیانرااصالحالگویکشت،استفادهازبذر

اصالحشدهومدیریتپایدارآبمیداند.
اودربارهنساجیوپوشاکنیزمیگوید:ایندومحورجداگانهسندیزد
نویندیدهشدهاست.پیشازاینصنعتنساجیدریزدرشدخوبیداشته

اماصنعتپوشاکنه.
حاالدراینسندتالشمیشــودتاصنعتپوشاکباتأثیرگذاریکمتر
رویمحیطزیستومصرفآبکمتربتواندبهرونقاقتصادیوتوسعه

پایداریزدمنجرشود.

 
الزمهتحققسندیزدنوینهمراهیوهمافزاییبخشدولتیوخصوصی
است.سندیکه15محوراصلیآنشــاملاقتصاددانشبنیان،انرژی
خورشیدی،ســامانخانواده)طالقوازدواج(،سرمایهانسانی،پوشاک،
نساجی،کشــاورزی،آب،ورزشوگردشــگری،پروژههایحوزهریلی
وصنایعوابسته،بهداشــتودرمان،بازرگانی،قطعهوماشینسازیو

معدنمیشود.

خداحافظی با نگاه سنتی در توسعه یزد
سند»یزدنوین«برایتوسعهپایداراستانبامحوریتدانشبنیاندرحالاجراست

گیالن

سمنان

میزخبر

احساستعلقبهمحیطزیســت،حلقهمفقودحفاظتاز
آناستکهتنهاوتنهابامشارکتمردمممکنمیشود.
دراینزمینهقراراستتاپایانســالجاری1400خانه
محیطزیستدرشهرهاوروستاهایکشورافتتاحشودتا

مشارکتدرحفاظتسرعتبیشتریبگیرد.
درشهرهاالبتهزیرساختهابرایمشارکتدرامورمربوطبه
حفظمحیطزیستفراهمتراست،ولیدرروستاهامشارکت
درحفاظتجایگاهناپایدارتریدارد.چندسالیاستکه
دفترمشارکتهایمردمیسازمانحفاظتمحیطزیست
برنامهآموزشدهیارانسراسرکشوررادردستورکارخود
قراردادهوبرایاینمنظوردورههایآموزشمحیطزیستی
دهیارانسراسرکشورراآغازکردهاست.تاکنونایجادخانه
محیطزیستدراردبیلنهاییشــدهودراستانالبرزنیز
درحالنهاییشدناست،دربسیاریازاستانهاهمکار
شناساییمکانبرایایجادخانهمحیطزیستآغازشده
وبرنامهبرایناستکهتاپایانسالدرهرشهریکخانه
محیطزیستودرهردوتاازروستاهایهرشهرستاننیز
یکخانهمحیطزیستایجادشــود.همچنینایجاداین

خانههادرمراکزاستانهاهمدردستورکاراست.
بهگفتهمدیرکلدفترمشارکتهایمردمیومسئولیت
اجتماعیسازمانحفاظتمحیطزیستانتظاربرایناست
تاپایانامسالحدود1400خانهمحیطزیستدرکشور
راهاندازیشود.سیدابوالقاسمموسویبهایرنامیگوید:البته
درجاهایزیادیازبخشیازفضایمساجدیادهیاریها
برایایجادخانهمحیطزیستاستفادهخواهدشد.قطعا
فضایمازاددولتیزیادیوجــودداردکهمیتوانازآنها
استفادهکردتاهزینهایمتوجهمردمنشود.درواقعبهدنبال
پایداریوخودگردانیاینخانههاهستیم؛چوننمیخواهیم
هزینهایبهمردمتحمیلشود.درمراحلآموزشینکاتی
دربارهپایداریوخودگردانیاینخانههاهممطرحمیشود،
برایناساسازطریقصندوقملیمحیطزیستهمورود

میکنیمتاهزینهایمتوجهدولتومردمنشود.
خانههــایمحیطزیســتباهــدفتوانمندســازیو
جلبمشــارکتحداکثریشــهروندانوتحققاهداف
محیطزیستیدرشهرهاوروستاهاتشکیلخواهندشد.
ایجادخانهبرایبخشهایمختلفمقولهجدیدینیست.
چندسالیاســتکهخانهسالمتیاســرایمحلههادر
روستاهاوشهرهایمختلفکشورراهاندازیشدهاستو
بهکارهایفرهنگیمیپردازد.بهگفتهابوالقاسمموسوی،
مدیرکلایندفتر،خانهمحیطزیستهمباهمینمدلاما
کمیتفاوتقراراستفعالشود.باتوجهبهشرایطشکننده
محیطزیستولزومحفاظتازآنبهایننتیجهرسیدیم
کهمکانیبرایآشناییبیشترمردمبامحیطزیستایجاد
کنیم؛ازاینروطرحیراباعنوانایجادخانهمحیطزیست
تعریفکردیمودرشــورایمعاونانوشــورایراهبردی
سازمانحفاظتمحیطزیستبهتصویبرسیدتااقشار

مختلفمردماعمازکشاورزان،دانشآموزانوحتیمدیران
دولتیومحلیبتوانندباحضوردرآنمکانهابهگفتوگو
وتبادلاطالعاتدرزمینهمحیطزیستواهمیتحفاظت
ازآنبپردازند.مســئوالنسازمانحفاظتمحیطزیست
بارهااعالمکردهاندکهنمیتوانندبدونمشارکتمردمی
حفاظتازمناطق4گانهرابهدرستیانجامدهند،اماالزمه
مشارکتمردمی،حتیپیشازآموزشهایزیستمحیطی
ایجادحساعتمادبینمردمومسئوالناست.اینکاربا
کمکتشکلهایغیردولتیممکناست.امیدسجادیان،
تسهیلگروفعالمحیطزیستکهسالهاستآموزشهای
زیستمحیطیبهمردمانزاگرسنشینمیدهد،میگوید:
نکتهکلیدیبرایجلبمشارکتمردم،غیردولتیبودن
آناست.دربرخیازمناطقبهخصوصآنهاکهدرحاشیه
یادرونمناطقحفاظتشــدهاند،بهدلیلوجودتعارض
منافع،ساکنانبادولتیهاکنارنمیآیند.اینسازمانهای
غیردولتیدرشرایطبیاعتمادیدوطرفه،میتوانندحلقه

واسطارتباطباشند.مادرتشکلمردمینهضتسبززاگرس
برایجلبحمایتمردمیفقطازمحیطزیســتحرف
میزنیم.دربرخیازروستاهایحاشیهمناطقحفاظتشده
بهدلیلاینکهسازمانهیچگونهاجازهبهرهبرداریازمنابعرا
بهاستنادقانوننمیدهد،اهالیروستاهاتمایلیبههمکاری
باسازمانحفاظتمحیطزیستندارند.وقتیتعلقخاطر
مردمبهمناطقکمشودجلبمشــارکتبرایحفاظت
کممیشود.امیدسجادیان،فعالمحیطزیستمیگوید:
دربرخیازمواقعمتولیمربوطهباکماهمیتجلوهدادن
دانشمردممحلیبرپیچیدگیهایروابطاضافهمیکند.
سازمانبایدبهایننکتهتوجهکندکهنمیتوانبرایهمه
مناطقنسخهیکسانیپیچید.تفاوتهایفرهنگیوحتی
جغرافیاییکاربامردمآنمنطقهرامتفاوتمیکند.جایی
کهمعیشتمردمبهبرداشتازمنابعطبیعیوابستهاست
بایدروشتعاملمتفاوتباشــد.مردممحلیدربسیاری
ازمواردایدههــاوراهحلهایکاربــردیبرایمعضالت
زیســتمحیطیدارند؛مثالمیداننددلیلآتشسوزی
جنگلهایزاگرسدرعدمآموزشجوانانبراینحوهروشن
کردنآتشاست؛اینکهنمیدانندزیرآتشبایدچالهکند
ودورشسنگگذاشتوباپوششخاکحتماخاموشش
کرد.بهاعتقــاداو،دولتزمانیدرتعاملباتســهیلگران
نتیجهبهتریدرجلبمشــارکتمردممحلیمیگیرد
کهبدنهسازمانحفاظتمحیطزیســتنیزهمراهایده
»حفاظتمشارکتی«باشــد.اومیگوید:بارهاشدهکه
مدیرانباالییایدههایمشــارکتیدارنــد،ولیدربدنه
کارشناسیهمهموافقنیستند.فهمدقیقمعنایمشارکتو
تأثیرآندرحفظمحیطزیستبایددرسازماننهادینهشود
تامردمبهخانههایمحیطزیستتعلقخاطرپیداکنند.
تازمانیکهتفکرغالبدرمناطقاینباشدکه»دولتیها
مامورندوروستاییانمتخلف«راهبهجایینخواهیمبرد.
درحالیکهاینمردممحلیهستندکهمیدانندچهکسی
کیوکجااقدامبهتخلــفدرمناطقمیکندومیتواناز

کمکودانشآنهااستفادهکرد.

راه اندازی 1400خانه محیط زیست تا پایان سال
آموزشجوامعمحلیموجبارتقایحفاظتازمحیطزیستکشورمیشود

عددخبر

سرپرســت معاونــت گردشــگری اداره 
 کل میــراث فرهنگــی گیــان گفــت: 
۳۰پــروژه بومگــردی از ابتدای امســال 
در استان افتتاح شده و ۲۰پروژه دیگر 
تا پایان سال به ظرفیت اقامتی استان 
اضافــه می شــود. بــه گــزارش ایســنا، 
رضا حســن پور گفت: اعتبــاری حدود 
۷۰۰میلیــارد تومــان بــرای ایــن منظور 

تخصیص یافته است.

30
پروژه

سرپرست اداره کل نوســازی، توسعه 
و تجهیــز مــدارس اســتان ســمنان 
گفــت: ۲۰۰میلیــارد تومــان اعتبــار از 
محل مصوبات ســفر رئیس جمهور به 
اســتان پرداخت می شــود. بــه گزارش 
ایرنــا، امیرحســین قزوینیــان ابــراز 
داشــت: اعتبــارات از محــل مصوبــات 
ســفر رئیس جمهــوری طی ســه ســال 

پرداخت می شود.

200
میلیارد

عکسخبر

مسجد جامع شافعی

مسجد جامع شافعی مسجد جامع اهل سنت در کرمانشاه 
است که در راسته بازار کرمانشاه )تاریکه بازار( قرار دارد که در 
سال ۱۳۲۴ تأسیس شده است. این مسجد از یک سو به میدان 

جوانشیر و از سوی دیگر به تاریکه بازار منتهی می شود و در 
محلی که پیش تر زائرسرا بوده توسط مردم اهل سنت کرمانشاه 
ساخته شد. مسجد از گنبد و مناره قدیمی و ۲مناره ساده فلزی 
طایی رنگ به ارتفاع تقریبی ۹متر تشکیل شده که در باالی 
ساختمان موقوفه مسجد در ضلع جنوبی نصب شده است.

منبع: مهر/  عکاس: یحیی بیابادی

گزارش

کرمانشاه

ری
شه

هم
س:

عک

 اضافه شدن هزار هکتار
 به باغ هاي لرستان 

رئیسسازمانجهادکشاورزیلرســتانبهظرفیتموجوددر
زمینهعملکردوتولیدســیبدراستاناشــارهکردوازافزایش
1000هکتارباغهايسیبدراســتانخبرداد.بهگزارشایلنا،
سیدعمادشاهرخیگفت:قریببه38هزارهکتارسطحباغهاي
سیبدراستاناستکهمیانگینعملکرداینباغهادرهرهکتار21

تناستوکلتولیدسیبدراستان۷4هزارتناست.
ویافزود:ازاینمیزان30هزارتنســیبدرجهیکاستکه
عمدتاًبهاستانهایهمجواروکشورهایهمسایهصادرمیشود
وازاینسطحیکهدراستانداریمتقریبا50درصدبهشهرستان
بروجردتعلقداردکهبهدلیلاقلیممناسبوشرایطتوپوگرافی
کهدرشهرســتانبروجردوجودداردمیانگینعملکرددراین
شهرستانحدود26تندرهکتاراستکهبااقداماتیکهدردست
اجرااســتســعیبرآنداریمتاافق1404،بهسطحباغهاي
استان1000هکتاراضافهشود.رئیسسازمانجهادکشاورزی
لرستانتصریحکرد:طبقبرنامهوزمانبندیسالی200هکتار
بهباغهايســیباضافهخواهیمکردکهســالگذشته200
هکتارانجامشدوامســالنیزتمهیداتالزمراانجاممیدهیم
تا200هکتارباغهايجدیدداشتهباشــیم.شاهرخیدرادامه
گفت:باتوسعهباغهايسیبدرلرســتانشاهدکیفیتباغها
خواهیمشدوســیبباکیفیتجایگزینسیبدرجه3خواهد
شدودرتالشهستیمسیبهایدرجه2باجوانسازیوپیوند
اصالحکنیمتاشاهدکیفیتبیشترسیبهاباشیموعملکردآنها

راافزایشدهیم.

 تامین ۸۰ درصد اراضی 
نهضت مسکن در گلستان

استاندارگلســتانگفت:بانقشهراهترســیمیوهمکاری
فرادستگاهیدرصددهستیمتاپایانسال،80درصداراضی

موردنیازبرایقانونجهشمسکندراستانفراهمشود.
بهگزارشمهر،علیمحمدزنگانهاظهارکرد:درنهضتملی
مســکن۹2هزارنفرثبتنامکردنداماتکلیفاستانبرای
۹4هزارواحدمسکونیدرشهروروستاهایمختلفاست.

استاندارگلستانافزود:تاکنون60درصدزمینموردنیازاین
چهارسالراباکمکسازمانهاییمانندثبتواسناد،منابع

طبیعیوسایردستگاههافراهمکردیم.
ویگفت:درکلشهروروستاهم450هکتارزمینتامین
شدهوامیدواریمتاآخرامســالبتوانیمبیشاز80درصد

اراضیموردنیازبراینهضتملیمسکنراتامینکنیم.
استاندارگلســتانادامهداد:اگربتوانیمزمینهایجادپنجره
واحدزمیندرکشــوررافراهمکنیمضمنصیانتازانفال
واموال،مانعتعرضبهمنابعطبیعیمیشویموبستربرای

اجرایطرحهایاقتصادیایجادمیشود.

لرستان

گلستان
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آفتاب آخرین
کتاب »آفتاب آخرین«؛ برش هایی 
کوتــاه اســت از زندگــی و زمانه 
پیامبراسالم؛ حضرت محمد)ص(، 
به قلم مهدی قزلی کــه به تازگی 
توسط انتشارات شهید کاظمی چاپ 
و منتشر شده است. پیامبراکرم)ص( 
زندگی پرفراز و نشیبی داشته اند؛ 
برخی نویسندگان ازجمله نویسنده 
کتاب حاضر کوشــیده با توجه به 

جزئیات زندگی ایشان و فضائل معرفتی و اخالقی شان در قالب 
داستان قلم  بزند. در این کتاب سعی شده با زبانی مناسب و روان 
در قالب100 برش کوتاه، زندگی پر از خیر و برکت این  پیامبر 
عظیم الشأن را روایت کند. در برشی از کتاب می خوانیم: »گفته 
بود: »همه پیامبران قبل از نبوت چوپانی کرده اند.« گفته بودند: 
»خودتان چه طور؟« گفته بود: »من هم گوسفندان مردم مکه 
را توی ســرزمین قراریط چوپانی کردم.« حق هم داشت برای 
ســروکله زدن با آدم هایی مثل ابوجهل و ابولهب، آدم باید هم 

قبلش با بز و گوسفند سروکله زده باشد.« 
از دیگر کتاب های این مجموعه می توان به»وسعت آفتاب«؛ 
برش هایی کوتاه از زندگــی و زمانه امام محمدتقی)ع( به قلم 
اکرم کریم زاده؛ »آفتاب بر نی«؛ روایت داســتانی از زندگانی 
امام حســین)ع(به قلم زینب عطایی، »آفتاب در محراب«؛ 
روایت داستانی از زندگانی امام علی)ع( و »آفتاب دانش«؛ روایت 
داســتانی از زندگانی امام باقر)ع( به قلم بهزاد دانشگر؛ »مادر 
آفتاب«؛ روایتی داستانی از زندگی حضرت فاطمه زهرا)س( 
به قلم مهرالسادات معرک نژاد و »به شرط آفتاب«؛ روایتی از 
زندگی و زمانه امام رضا)ع( به قلم لیال شــمس اشاره کرد که 
در قالب مجموعه »چهارده خورشــید و یک آفتاب« از سوی 

انتشارات شهید کاظمی چاپ و منتشر شده است.

تاریخ اسالم

تاریخ ادبیات دنیا بکشــیم که یک عالم ما، آن کسی است که این 
چنین زاهد، وارسته و بی پیرانه زندگی می کند و شما 
بیاورید اگر نمونه هایی این چنین دارید. تربیت های 
اسالم، در وجود اینگونه شــخصیت ها تجسم یافته 
اســت. خوب اســت که همه ببینند که این پیرمرد 
در آن ســن، اگر می توانســت در جبهه ها می ماند و 
آنجا اسلحه به دســت می گرفت و مانند یک جوان، 
با دشــمن می جنگید و تنها ضعف بدنی اش و سن 
باالیش و وظایف خاصش، مانع این حرکت می شد. 
ایشان بر مردم غیور منطقه باختران، زیاد حق دارد. 
البته مردم این منطقه هم، از او خوب قدردانی کردند 
و نمونه روشنش که برجســته و قابل مشاهده بود، 
تشییع جنازه ای است که گفتند نه قبل از انقالب و نه 
بعد از انقالب، چنین اجتماعی در این خطه به وجود 

نیامده بود....«

روایت چهارم
نماز جماعت های پرشــکوه، زیر موشــکباران 

جبهه ها
آیت اهلل اشــرفی در دوره ای از دفاع مقدس که حیات 
داشــت، هرگز از حضور در جبهه ها و روحیه دادن به 
رزمندگان آن غفلت نورزید. او با وجود کهولت ســن 
و بیماری های ناشی از آن، چون رزمنده ای پرانگیزه 
به نزدیکی خطوط مقدم می رفت و به رزمندگان نوید 
پیروزی می داد. مصطفی سلطانیان محافظ آن بزرگ، 
در این باره روایتی خواندنــی دارد: »در اوایل، صدام 
مدام شــهرهای ما را می زد و بنی صدر اجازه نمی داد 
که ما حتی یک توپ هم شــلیک کنیــم! از ارتش و 
ســپاه، پیش حاج آقا می آمدند و گالیه می کردند و 
می گفتند: شهرهای سرپل ذهاب و قصرشیرین، در 
حال سقوط هســتند، کاری انجام دهید! ایشان هم 
مســائل را به مســئوالن و به خصوص حضرت امام 
منعکس می کردند. خودشان هم در تهیه آمبوالنس، 
آذوقه، لباس و مایحتاج جبهه ها، بسیار فعال بودند و 

دائم کامیون های کمک های ایشان، به جبهه ها اعزام 
می شــدند. یک آقای روحانی به نام حجت االسالم 
عالمی هم در مســجد ترک ها بودند کــه حاج آقا به 
ایشان خبر می دادندکه مثال فالن جبهه به این چیزها 
نیاز دارد و ایشــان هم بالفاصله، دست به کار می شد 
و اقالم را تهیــه می کرد و می فرســتاد. اوایل اوضاع 
جبهه ها، به خصــوص از نظر برخــورداری از وانت و 
خودرو بسیار بد بود، اما کم کم وضع بهتر شد. ایشان 
به حضور در جبهه ها، اهتمام بسیار زیادی داشتند. 
همراه با حاج آقا و عده ای از رزمندگان، زیاد به جبهه ها 
می رفتیم. گاهی که ماشــین ها را استتار می کردیم، 
ایشان می فرمودند: نترسید، هر چه خدا بخواهد، همان 
می شود! بعد آیت الکرسی را می  خواندند و می فرمودند: 
اگر همه گلوله های دشــمن هم به طرف شما بیاید، 
انشاءاهلل به خواست خدا، در پناه قرآن محفوظ هستید! 
بسیار شجاع، قوی و باایمان بودند و به همه ما انرژی 
می دادند. ایشان همیشه به سنگر رزمنده ها می رفتند، 
با آنها روبوسی می کردند و همراهشان غذا می خوردند 
و به آنها هدایایی مثل ُمهر نماز، قرآن کوچک، کتب 
ادعیه، چفیه و لباس می دادند. وقتی که ایشــان نزد 
رزمنده ها می رفتند، آنها واقعــا روحیه می گرفتند 
و خســتگی از تنشــان بیرون می رفت. ایشان واقعا 
از یک پدر هم، نســبت به رزمنده ها و البته همه ما، 
مهربان تر بودند. همیشه به رزمنده ها دلداری می دادند 
و می فرمودند: اسالم پیروز و کفر نابود خواهد شد، اینها 
خبیث و کافرند و ناجوانمردانه شهرهای ما را به خاک 
و خون می کشــند، مطمئن باشید خدا با ماست و ما 
پیروز می شویم! ایشان در سنگرها، با رزمنده ها نماز 
جماعت می خواندند. واقعا نمازهای عرفانی و جالبی 
بودند. رزمنده ها همین که مطلع می شدند که حاج آقا 
آمده اند، خودشان را می رساندند و نمازهای باشکوهی 

برگزار می شد، آن هم زیرآتش توپ و خمپاره!....«

روایت پنجم
کرمانشاه پس از چهارمین شهید محراب

آیــت اهلل محمدعلی موحــدی کرمانــی، چهره ای 
اســت که در پی شهادت آیت اهلل اشــرفی و از سوی 
امام خمینی)ره(، به جانشــینی ایشان منصوب شد. 
وی در خاطرات خویش، حاشیه و متن این رویداد را 

اینگونه به تاریخ سپرده است:
»بنده پس از شهادت آیت اهلل اشرفی اصفهانی، نماینده 
کرمان در مجلس اول بودم. یک روز از دفتر حضرت 
امام به من زنگ زدنــد. مرحوم حاج احمد آقا بودند و 
به من گفتند: امام فرموده اند: به جای آقای اشرفی، 
به کرمانشاه بروید! عرض کردم: نمایندگی مجلس، 
خودش به اندازه کافی مســئولیت سنگینی است و 
غرب کشور هم، منطقه مسئله داری است، بنابراین 
هر دو کار، مشکل هستند و نمی توانم به هر دو برسم! 
حاج احمد آقا گفتند: این خواسته امام است! عرض 
کردم: امتثال امر حضرت امام بر من واجب است، ولی 
اگر به خودم اختیار بدهید، ترجیح می دهم که نروم! 
حاج احمد آقا گفتند: در اینگونه موارد، امام هرگز به 
کســی امر و اجبار نمی کنند، ولی مایل اند که شما 
بروید! چند روزی بود که آیت اهلل جنتی در کرمانشاه 
بودند و وقتی بنده هم به آن منطقه رفتم، روحانیت و 
مردم شهر، استقبال گرمی از من کردند. پیش خودم 
قرار گذاشــته بودم که 10روزی می مانم و به تهران 
برمی گردم و به کارهای مجلس می رســم، لذا پس 
از 10روز، نامه ای خدمت حضرت امام فرســتادم که 
درصورت امکان، فرد دیگری را به جای من بفرستید 
که البته ایشــان نپذیرفتند. ظاهرا روحانیت منطقه 
به امام نامه نوشــته بودند که به فالنی دستور بدهید 
که بماند! لذا بنده، 2سال و اندی در آنجا بودم. مردم 
هم انصافا، بســیار گرم و صمیمی بودند و همکاری 
می کردند. آنجا یک منطقه جنگی بود و به آنجا، شهید 
و مجروح زیاد می آوردند. من از مجروحان عیادت و به 
خانواده های شهدا عرض ارادت می کردم. از آن دوره، 

خاطرات زیادی دارم....«

پیر80ساله، در تمنای شهادت
»زمانه و کارنامه شهید آیت اهلل عطاء اهلل اشرفی اصفهانی« در آیینه 5روایت

 روایت دوستي امام خمینی)ره(
با شهید آیت اهلل اشرفي اصفهاني

در کرمانشاه بمانید و مقاومت کنید!
شهدای محراب معموال به دلیل پر سن و سابقگی در حوزه های 
علمیه قــم و نجف، با امــام خمینی)ره( رهبــر کبیر انقالب 
اســالمی، اُنس و مراودتی دیرین داشــتند. در میان آنان اما 
شــهید آیت اهلل عطاء اهلل اشــرفی اصفهانــی، از قدیمی ترین 
دوســتان بنیانگذار جمهوری اســالمی قلمداد می شــد. به 
شهادت امام راحل، این دوستی به 60سال می رسید. زنده یاد 
حجت االسالم والمسلمین حسین اشرفی اصفهانی، در این باره 
چنین روایت می کند: »شهید محراب حضرت آیت اهلل اشرفی 
اصفهانی، درس کفایتین را در محضر علمــای بزرگی مانند 
مرحوم آیت اهلل فشارکی خواندند. سپس در زمانی که مرحوم 
آیت اهلل حاج شــیخ عبدالکریم حائری حوزه علمیه قم را احیا 
کرده بودند، به این شــهر رفتند. مــن در آن دوره، حدود 15 
سال داشــتم و در مدرســه فیضیه درس می خواندم. مرحوم 
ابوی، وضع مالی خوبی نداشــتند و این امکان برایشان فراهم 
نبود که برای خودشــان و ما که در قــم درس می خواندیم، 
منزل یا اتاقی فراهم کنند، لذا به صورت مجردی، در حجره ای 
زندگی می کردند که نخســت من هم به ایشان ملحق شدم و 
اخوی هم بعد از 7، 8 سال، آمد و 3 نفری در یک حجره زندگی 
می کردیم! می فرمودند: در نخستین روزی که در درس مرحوم 
آیت اهلل حائری شرکت کردم، با آقایی به اسم حاج آقا روح اهلل 
خمینی آشنا شدم که در آن زمان از مدرسین حوزه علمیه قم 
بودند... از همانجا با ایشــان مأنوس می شوند و دوستی شان تا 
زمان شهادتشــان، ادامه پیدا می کند. این داســتان، در سال 
1330اتفاق افتاده بود. حضرت امام در آن زمان، برای ســه، 
چهار نفر و به طور خاص، فلســفه درس می دادند. یکی از آنها 
مرحوم شــهید مطهری بود و یکی دیگرهــم، مرحوم والد ما. 
ارادت بسیار ویژه ای به حضرت امام داشتند. گاهی که ایشان 
به ســفر می رفتند، وقتی که به قم برمی گشتند، 3 نفر از علما 
حتما به دیدنشان می آمدند که یکی از آنها حضرت امام بودند. 

دراین باره گفتنی فراوان است... .«

روایت فوق آمده، ســالیان مقدماتی مراودات آیت اهلل اشرفی 
با امام خمینی)ره( را در برمی گرفت. در ادامه حجت االســالم 
والمســلمین محمد اشــرفی اصفهانی، دیگر فرزند روحانی، 
چهارمین شــهید محراب، در باب دشواری های پدر در تبلیغ 
مرجعیت رهبر انقالب، در خطه کرمانشاه می گوید: »یکی از 
مخالفان شهید آیت اهلل اشرفی اصفهانی در کرمانشاه، بارها و 
بارها شهید محراب را تهدید کرد که یا در امر مرجعیت با من 
همراه شو و دست از خمینی بردار، در غیراین صورت من تو را 
با رسوایی از شــهر بیرون می کنم! حاج آقا جواب دادند: من به 
هیچ وجه دست از حمایت از حضرت امام برنمی دارم، تو هم هر 
کاری از دســتت برمی آید انجام بده! واقعا هم ایشان را از نظر 
روحی خیلی اذیت کردند. انواع و اقسام اتهامات را در نامه های 
بدون امضا، متوجه حاج آقا می کردند و هر وقت ایشان از مسجد 
می آمد، رنگش برافروخته بود ولی فقط قضایا را برای مادرمان 
تعریف می کرد و همه نامه ها را، در جلد قرآن می گذاشت! چون 
جوان و احساساتی بودیم، به ما چیزی نمی گفتند، اما ما متوجه 
می شدیم که کسی ایشان را ناراحت کرده است. آن موقع امام 
در نجف بودند. حاج آقا به امام گفته بودند: می خواهم از شما 
اجازه بگیرم و از کرمانشاه بروم. امام فرموده بودند: من می دانم 
شما در فشار روحی قرار گرفته اید، ولی بمانید و مقاومت کنید، 
مبادا به فکر این باشید که کرمانشاه را رها کنید. این مردم به 
شما عالقه مند هستند، تحمل کنید... واقعا هم ایشان تحمل 
کرد. بعد از شهادت ایشان، دنبال وصیت نامه شان می گشتم و 
تمام کتاب های ایشــان را زیر و رو کردم و پیدا نکردم. بعد به 
ســراغ یک قرآن رفتم و دیدم بیش از ده ها نامه توسط عوامل 
آن فرد، آن هم پر از توهین و جســارت فرستاده اند که ما تو را 
با ذلت و خواری از این شــهر بیرون خواهیم کرد! ایشان فقط 
یک جمله پایین نامه ها نوشــته بود که: یــا احکم الحاکمین. 
نهایتا هم احکم الحاکمین کار خودش را کرد و او به کرمانشاه 
ممنوع الورود شد و بعد هم با خفت و خواری مرد، ولی حاج آقا، 

شهید محراب شد و در تاریخ جاودانه ماند... .«

نگاه

تاریخ شفاهی

چهلمین ســالروز شــهادت آیــت اهلل حاج 
شیخ عطاء اهلل اشــرفی اصفهانی، فرصتی برای 
درنگ در منش و کارنامه اوست. در مقال پی آمده، 
تالش بر این بوده اســت که این امر، با استناد به 
5روایت از سوی اطرافیان و مراودانش محقق شود. 
امید آنکه خاطره این طالیه داران نامور استقالل 
و آزادی، هماره در خاطــر مردمان این مرزو بوم 

حاضر باشد.

روایت اول:
اگر حجاب را رعایت کنید، همواره مشمول دعای 

من خواهید بود
احمد اشــرفی اصفهانی در عداد فرزندان چهارمین 
شهید محراب به شمار می رود. او بیشتر پدر را در قاب 
خانواده و مسائل تربیتی آن می بیند و در این فقره، به 

بیان خاطرات و نکاتی شنیدنی و مؤثر پرداخته است:
»مرحوم ابوی به عنوان یک شخصیت جامع االطراف، از 
ویژگی های اخالقی بسیار برجسته و واالیی برخوردار 
بودند که من به برخــی از آنها اشــاره می کنم. اوال: 
بسیار خوش اخالق بودند و با همسر و فرزندان، رفتار 
بسیار صمیمانه و دوستانه ای داشتند. همواره برای 
ـ احترام خاصی  ـ که از ســادات بودندـ  همسرشانـ 
قائل می شدند. من هرگز از ایشان، نسبت به اهل منزل، 
تندی یا خشونتی ندیدم! هرگز به خاطر نمی آورم که به 
همسرشان دستوری بدهند یا تقاضایی بکنند. کارهای 
شخصی شان را خودشان انجام می دادند. همیشه به ما 
سفارش می کردند که مادرتان سیده هستند و باید 
احترام زیادی برای ایشان قائل باشید و رضایتشان را 
جلب کنید. بسیار توصیه والده را به ما می کردند. والده 
13سال پس از شــهادت ابوی، زنده بودند و ما سعی 
کردیم که تمام مواردی را که ایشان توصیه کرده بودند، 
رعایت کنیم. من فرزند آخر بودم و خداوند این توفیق 
را نصیبم کرد که والده از این 13سال، اغلب اوقات را 
در منزل من تشریف داشتند. ایشــان بیمار بودند و 
چندین بار، در بیمارستان هم بستری شدند و خداوند 
توفیق خدمتگزاری به ایشان را نصیب من فرمود. ثانیا: 
مرحوم ابوی به دخترها، نوعروس ها و نوه هایشــان، 
همواره رعایــت حجاب و به همه مــا، نماز اول وقت 
را توصیه می کردند و می گفتنــد: اگر اینها را رعایت 
کنید، همیشه دعای خیر من، مشمول شما خواهد 
بود. بسیار متواضع و فروتن بودند و سعی می کردند 
امر به معروف و نهی از منکر را، با اعمال و رفتارشــان 
و به شکلی غیرمستقیم، انجام دهند. هرگز ندیدم که 
ایشان از نماز اول وقت، غفلت کنند و به اصطالح، از آن 
کم بگذارند. واقعا و به طور طبیعی، برای خانواده الگو 
بودند. حتی بچه ها هم تحت تأثیر شخصیت ایشان 
بودند و اگر از نوه های ایشــان سؤال کنید، خاطرات 
خیلی زیبایی از پدربزرگشان دارند. من در طول مدت 
عمرم، علما و روحانیون زیادی را دیده ام، ولی انصافا 
رفتار و منشی که در ایشــان دیدم، در کمتر کسی 

مشاهده کرده ام!....«

روایت دوم
توانمندی در مدیریت اقوام در کرمانشاه

آیت اهلل مصطفی علما، اکنون جانشین شهید آیت اهلل 
اشرفی اصفهانی در خطه کرمانشاه به شمار می رود. 
هم از این روی به نیکی می تواند توانمندی آن بزرگ در 
انجام وظیفه خویش در سالیان خطیر اول انقالب را، 

مورد تحلیل قرار دهد. وی در این باره می گوید:
»حضور شــهید بزرگوار حضرت آیت اهلل اشــرفی 
اصفهانی )رضوان اهلل تعالی علیه( در کرمانشــاه، از 
اینجا آغاز شد که مرحوم آیت اهلل العظمی بروجردی، 
به ایشان، مرحوم آیت اهلل ســدهی و مرحوم آیت اهلل 
عبدالجواد جبل عاملی دســتور دادند که مدرســه 

علمیه ای را در کرمانشــاه راه انــدازی کنند. مرحوم 
سدهی و مرحوم جبل عاملی مدتی در کرمانشاه بودند 
و سپس به قم برگشتند اما آیت اهلل اشرفی در کرمانشاه 
ماندند و امامت مدرســه مرحوم آیت اهلل بروجردی 
را به عهده گرفتنــد و در آنجا تدریس کردند و پس از 
مدتی، مورد توجه علما و مردم قرار گرفتند. مرحوم 
سدهی و مرحوم جبل عاملی نمی خواستند دستور 
آیت اهلل بروجردی را زمین بگذارند و لذا اطاعت کردند 
و برای مدتی به کرمانشاه آمدند، ولی کال روحیه شان، 
روحیه ارتباط مداوم با مردم نبود و بیشــتر کارهای 
علمی می کردند و فضایشان، فضای حوزوی بود، به 
همین دلیل هم نتوانستند زیاد در کرمانشاه بمانند و 
به قم برگشتند. البته شهید اشرفی هم یکی دو بار به 
قم رفتند و نمی خواستند برگردند، ولی مردم با اصرار، 
ایشان را برگرداندند. آیت اهلل اشــرفی، بسیار انسان 
مهذب، مخلص، مردمدار و متواضعــی بودند که از 
همان ابتدا، نزد مردمان این منطقه، جایگاه خاصی پیدا 
کردند. تقوا و پرهیزکاری ایشان را اغلب علما و مردم 
قبول داشتند، به همین دلیل، بسیار نزد مردم محبوب 
بودند. از لحاظ علمی هم، از جایگاه باالیی برخوردار 
بودند و طلبه ها، از درس ایشــان استفاده می کردند. 
پس از انقــالب هم که حضرت امام به ایشــان حکم 
امامت جمعه دادند و به این ترتیب، ایشان در رأس همه 
علمای این خطه قرار گرفتند. به نظر من در همه جای 
ایران، گروه ها، اقوام مختلف و سالیق گوناگون وجود 
دارند که مدیریت آنها کار ساده ای نیست. مسئله این 
است که کسی این کار را بلد باشد و ایشان بلد بودند، لذا 
هیچ مشکل و تنشی پیش نمی آمد. دلیل شهادتشان 
هم همین بود که بسیار عنصر مؤثر و کارآمدی بودند 
و پشتوانه مهمی برای انقالب و نظام اسالمی محسوب 
می شدند. قصد منافقین هم همین بود که عناصر مؤثر 
نظام را از بین ببرند، تا امام تنها بمانند! ایشان از لحاظ 
علمی، اخالقی و مبارزاتــی، مورد قبول عامه مردم و 
علمای کرمانشاه بودند و به همین دلیل هم، دشمن 

تصمیم گرفت ایشان را از سر راه بردارد... .«

روایت سوم
مانند یک جوان انقالبی بود، نه یک پیر 80ساله!

منش سیاسی چهارمین شهید محراب، مدخلی مهم 
در شناخت اندیشه و عمل اوست. آیت اهلل احمد جنتی، 
دبیر شورای نگهبان، بر این باور است که آیت اهلل اشرفی 
از بدو نهضت اسالمی، به ســان یک جوان انقالبی در 
خدمت این حرکت عظیم قرار گرفت و تا پایان حیات 
نیز اینگونه بود؛ »من در اســدآباد همدان، در تبعید 
به ســر می بردم و هیچ راضی نبودم کــه این پیرمرد 
بزرگوار، از باختران به آنجا بیاید و از من تفقد کند، ولی 
ایشان در چند نوبت، تشریف آوردند و با کمال عالقه و 
مهربانی، از من دیدن کردند. در جبهه ها، در مقاطعی 
که الزم می شد، حرکت می کرد و به دیدار رزمندگان 
می رفت. اساسا در هر صحنه ای که الزم بود، حضور 
می یافت و آن اخالصش به مقام واالی امام، یعنی به 
مقام نیابت امام زمان )ارواحنا فداه(، بسیار ستودنی 
بود. مردی که در آن سن باال بود و از قدیم، با آن آداب 
و عادات گذشته رشــد یافته بود و تربیت های دوران 
خود را داشت، در عین حال مانند یک جوان انقالبی و 
پاسدار که در دوران انقالب متولد شده و در جو انقالب 
استنشاق کرده و با روحیه انقالبی رشد یافته، با یک 
چنین حالتی به انقالب اسالمی و به حضرت امام عشق 
می ورزید. شیفته انقالب و امام بود. مردی نمونه بود. 
در این جنبه، با کمال تواضع و فروتنی زندگی می کرد. 
به هیچ وجه آثار خودنمایی و خودخواهی، در وجود 
او دیده نمی شد. اینها روحیه های ملکوتی و آسمانی 
است. اینها روحیه هایی است که رشدیافتگان مکتب 
قرآن از آن برخوردارند. نه موقعیت علمی او را مغرور 
کرده بود، نه موقعیت اجتماعی. با همان حالتی که در 
دوران طلبگی به سر می برد، در این دوران هم با همان 
حالت و با همان روحیه زندگی می کرد. اینها مفاخر 
اسالم اند. اینها کسانی هستند که ما می توانیم به رخ 

شهید آیت اهلل اشرفی اصفهانی در واپسین سالیان حیات

احمد سینایی
روزنامه نگار گزارش

علی سلطانیان، محافظ شهید آیت هللا 
اشــرفی اصفهانــی: »گاهــی کــه در 
جبهه ها ماشین حامل ایشان را استتار 
می کردیــم، می فرمودنــد: نترســید، هر 
چــه خــدا بخواهــد، همــان می شــود! 
بعــد آیت الکرســی را می  خواندنــد و 
می فرمودند: اگر همه گلوله های دشمن 
هم به طــرف شــما بیایــد، انشــاءهللا به 
خواســت خــدا، در پنــاه قــرآن محفــوظ 
هستید! بســیار شــجاع، قوی و باایمان 

بودند و به همه ما انرژی می دادند...«

حجت االســام محمــد اشــرفی اصفهانــی: 
»یکی از مخالفان آیت هللا اشرفی اصفهانی 
در کرمانشــاه، بارهــا و بارهــا شــهید محــراب 
را تهدیــد کــرد کــه یــا در امــر مرجعیت بــا من 
همــراه شــو و دســت از خمینــی بــردار، در 
غیرایــن صــورت من تــو را با رســوایی از شــهر 
بیــرون می کنــم! حاج آقــا جــواب دادنــد: من 
بــه هیــچ وجــه دســت از حمایــت از حضــرت 
امام برنمی دارم، تــو هم هر کاری از دســتت 
برمی آید انجام بده! واقعا هم ایشان را از نظر 

روحی خیلی اذیت کردند...«
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علی احمدی فراهانی؛ تاریخ پژوه

سالم بچه ها
کتاب»ســالم بچه هــا: تاریــخ 
شفاهی شــکل گیری و گسترش 
مجله»سالم  بچه ها««، اثر تحقیقی 
درباره تاریخچه یکی از نشــریات 
کودک و نوجوان در کشورمان به 
قلم مهدی خوجه گی است که از 
سوی انتشارات راه یار منتشر شده 
است. نشریه »ســالم بچه ها« در 
دفتر تبلیغات حــوزه علمیه قم و 

واحد فرهنگی و هنری این مرکز منتشر و پس از مدتی کوتاه به 
یکی از نشریات موفق و شناخته شــده در کشور بدل شد. کتاب 
حاضر حاصل مصاحبه با دســت اندرکاران این نشریه و به دنبال 
ثبت تجربه نشریه کودک و نوجوان »سالم بچه ها« است. آنچه 
نویسنده و گفت وگوکنندگان در این کتاب به دنبال آن بوده اند، 
واکاوی تاریخچه شکل گیری و رشد این نشریه به عنوان یک نهاد و 
جریان و بررسی اثر آن بر ادبیات کودک و نوجوان ایران بوده است. 
تالش شده در گفت وگوها به زمینه ها و علت های رشد نویسندگان 
در آن و ثبت تجربه های بخش های مختلف نشریه و تمایزهای این 
جریان با دیگر جریان های هم دوره آن پرداخته شود. در سرفصل 
اول مخاطب با واحد فرهنگی و هنری دفتر تبلیغات تا شکل گیری 
حلقه اولیه »سالم بچه ها« و انتشار نخستین شمار های نشریه آشنا 
می شود. در سرفصل دوم سخنان هیأت تحریریه درباره بخش های 
مختلف نشریه آمده است. سرفصل ســوم درباره موفقیت های 
نشریه و اثرگذاری آن بر فضای ادبی کشور است. سرفصل پایانی 
هم درباره دوران کودکی مصاحبه شوندگان است. این سرفصل 
از کودکی در دهه های 50 و60تصویری ترسیم می کند و در کنار 
آن خواننده را با کودکی دست اندرکاران نشریه آشنا می سازد. در 
ابتدای هر فصل مقدمه ای آورده شده تا خواننده به علت انتخاب 

آن فصل پی ببرد.

میشائیل کلهاس
کتاب »میشائیل کلهاس و 
سه داســتان دیگر« نوشته 
»هاینریش فون کالیست« 
را محمود حدادی به فارسی 
برگردانده و از ســوی نشر 

ماهی منتشر شده است.
این رمان کوتــاه خواندنی، 
بــرای نخســتین بار در 
سال1810به زبان آلمانی 

منتشر شد. کتاب شامل 3 داستان دیگر به نام های گنده 
پیر لوکارنو، زلزله در شیلی و مارکوئیز فون است. هاینریش 
فون بالیست، فرزند خانواده نظامی اشراقی کالیست از 
بزرگان ایالت براندنبورگ، جوانی بود با چهره ای کودکانه و 
رفتاری عجیب و نه چندان خوشایند: افسرده خو، عبوس، 
کم حرف، عاجز از گفت وگویی آزاد، بسا به خاطر نقصی در 
اندام زبانی اش، نقصی که به کالم او، اگر که گاه در بحثی 
ادیبانه شرکت می جست، طنینی خشــک و نه چندان 
دلنشین می داد، به آسانی دســت و پایش را گم می کرد، 
به لکنت می افتاد، سرخ می شد و حرکاتش در میان جمع 
معذب، ساختگی و ناخوشایند می نمود. با مشاهده چنین 
رفتاری که توی ذوق می زد، بسیار زود بود که گمان کنی با 
هنرمندی زیر فشار وظایفی فوق العاده، و در رنج از مسائلی 
عمیق ســر و کار داری. مگر آنکه از روان آدمی شناختی 
شهودی می داشتی: زیرا که کالیســت به راستی یکی از 
بزرگ ترین، شــجاع ترین و پخته ترین نویسندگان زبان 
آلمانی بود، قیاس ناپذیر در نمایشنامه نویسی و قیاس ناپذیر 
در حیطه روایت. نشر ماهی این کتاب 184صفحه ای را به 

بهای 55هزار تومان منتشر کرده است.
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