
یادداشت
مصطفیقربانی؛کارشناس مسائل سیاسی

اگر جنبه های امنیتــی و طراحی هــای توطئه آمیز در 
آشــوب های اخیر را موضوعی جداگانه بدانیــم، درباره  
مبانی و آبشخورهای فکری »زن، زندگی، آزادی« می توان 
گفت که این شعار برخاسته از موج سوم تجددی است که 
مدت هاست )از دهه1980به بعد( دنیای غرب را فراگرفته است.  در این موج، بر تنوع و 
سیالیت سبک زندگی تأکید می شود. براین اساس، در این موج که مبتنی بر پست مدرنیسم 
شکل گرفته و قوام یافته اســت، بر تنوع روایت ها از حقیقت و مشروع بودن روایت های 
مختلف از حقیقت تأکید می شود. بنابراین، در این بستر، برخالف موج دوم تجدد که مبتنی 
بر طبقات اجتماعی بود و به طورطبیعی، هویت طبقاتی مطرح می شد، در اینجا بر از بین 

رفتن مرزهای طبقات و تنوع و سیالیت سبک های زندگی توجه می شود.
در برخی تعابیر از این تنوع و سیالیت یا نسبی گرایی پست  مدرن، به عنوان »ایدئولوژی 
نئولیبرالیسم« نام برده اند؛ بدین ترتیب که پست مدرنیسم به عنوان روح موج سوم تجدد، 
درصدد از بین بردن تمرکزها و فراروایت هاست تا دیگر مقاومتی در برابر سرمایه داری شکل 
نگیرد. نکته مهم در این میان آن است که در موج سوم تجدد، هرکس می تواند سبکی از 
زندگی داشته باشد و مدعای حقیقت تام هم بشود. بنابراین، انواعی از سبک های زندگی 
بدون وجود هرگونه بنیاد و جوهری مشخص برای ارزیابی آنها مشروعیت الزم برای طرح و 
ارائه پیدا می کنند. برهمین اساس است که مباحث و شعارهایی چون »می خواهم زندگی 
کنم« یا »زن، زندگی، آزادی« به منصه ظهور می رسد. با توجه به این آبشخور فکری، بر 

»زن، زندگی، آزادی« می توان از چند منظر نقدهایی وارد کرد:
طراحان این شعار معتقد به مسیر خطی تاریخ و فلسفه تاریخ تجدد هستند؛  بدین معنا که چون تمام دنیا را در حال  گذار به مدرنیته می دانند، پس تالش 1
می کنند تا به زعم خود با ورود این قبیل مفاهیم و موضوع ها، جامعه ایرانی را با سرعت 
بیشتری به سمت تجدد سوق دهند. درواقع، چون همه چیز را در غرب و مسیر تاریخ را 
بر اساس تجریه غرب می دانند، اینگونه تالش می کنند. این درحالی است که تمام دنیا 
غرب و مدرنیته نیست و هر ملت و تمدنی می تواند مسیر منحصر به فرد خود را داشته 
باشد. کانون اصلی منازعه میان دنیای غرب و استکبار با جمهوری اسالمی نیز درست بر 

سر همین موضوع است که جمهوری اسالمی فلسفه تاریخ تجدد را نمی پذیرد.
طراحان و عوامل توسعه این شعارها درحالی شعارهای مختص موج سوم تجدد  سر می دهند که جامعه ایران با قریب به 2قرن آشنایی با تجدد، به دالیل فلسفی 2
– الهیأتی، هنوز آن را هضم و درونی نکرده است. البته ناگفته نماند که این ورود و به تعبیر 
دقیق تر، هجوم تجدد به ایران، عالوه بر خلق اختالالت اجتماعی – فرهنگی، اختالالت 
معرفتی هم ایجاد کرده است. به هرحال، در شرایطی که جامعه ایران هنوز با موج اول 
تجدد آشتی نکرده و درواقع، آن را نپذیرفته است، طرح این قبیل موضوع ها در ایران، بر 
گسست ها و سرگشتگی های نظری و عملی بیشتر دامن می زند و به هیچ وجه قادر به 
حل هیچ کدام از مسائل انباشته شده تاریخی جامعه ایرانی نیست. به تعبیر دقیق تر، طرح 
این موضوع های غیرمرتبط با زمینه جامعه ایرانی، نه تنها کمکی به حل مسائل ایران 

نمی کند بلکه بر پیچیدگی های حل این مسائل می افزاید.
محوریت بخشی به مسائل زنانگی با تمرکز بر »تن نمایی«، آنگونه که در برخی  تجمعات ضدانقالب در خارج از کشور شاهد آن بوده ایم و قبالً هم متذکر شده ایم، 3

حتی در غرب هم که داعیه دار طرح این بحث ها و مسائل است، تقریباً بی سابقه است.
به عنوان نکته پایانی باید متذکر شد که یک وجه نهفته در شعار زن، زندگی، آزادی،  همانگونه کــه در باال هم به صورت تلویحی به آن اشــاره شــد، تمایل جدی به 4
نسخه برداری کورکورانه از غرب، علوم انسانی آن و حتی سیر تحول تاریخی آن است. بر این 
اساس، یکی دیگر از مهم ترین ضعف ها در انتخاب این شعار به ضعف تئوریک و تالش برای 
بسط تجربیات غرب در ایران مربوط می شود. همین موضوع نشان می دهد جامعه و نخبگان 
متعهد ایرانی باید روایت متمایز و هویت بخش خویش را از تاریخ و مسیر آینده خود ارائه کنند 
تا در دام این آشوب ها که قطعاً برخاسته از شهوت های تئوریک است، گرفتار نشوند؛ زیرا تجربه 
تاریخی، مسائل و کیفیت رقم خوردن آینده ایران متفاوت از غرب و آنچه بر آن گذشته، است.

زن،زندگی،آزادیدربوتهنقد
صفحههایشــخصیآنهادرشــبکههایاجتماعیمیلیونها
دنبالکنندهدارد،جزئیاتزندگی،روابطوتفریحاتشــانبا
دقتدنبالمیشــود،واکنشهاواظهارنظرهایشاننسبت
بهموضوعاتمختلفسیاســی،اجتماعیوفرهنگیبسیار
موردتوجهقرارمیگیرد،عکسهایشــانرویبیلبوردهای
تبلیغاتیمیتواندآمارفروشیــکمحصولراجابهجاکند،
خیلیوقتهانامشاندرماجراهایجنجالیوپرحاشیه

شنیدهمیشود...

گفت وگو با  نویسنده کتاب »سلبریتی ایرانی«
دنیایسلبریتیایرانی

9

13

باوراینکهمؤسسشــرکتلوکســوتیکا،بزرگترین
تولیدکنندهعینکولنزدردنیا،همانپســرکیاستکه
مادرشناتوانازتأمینهزینههایش،اورابهپرورشــگاه
سپرد،اصاًلسادهنیست.لئوناردودلوکیو،تاجرمیلیاردر

ایتالیایی،درفقرمطلقبهدنیاآمداماوقتیازدنیارفت،دومین
فردثروتمندکشورشوجزوثروتمندترینکارآفرینانجهان
بود.زندگیوشــخصیتاینتاجروکارآفرینموفق،خواندنی

وآموزندهاست...

با »مهدی امینی خواه«، بازیگر سریال »جزر و مد« 
گاهیکارگردانانکمکنمیکنند

آشنایی با زندگی و شخصیت لئوناردو دل وکیو، کارآفرین
پسرکپرورشگاهی؛شوالیهکسبوکار
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نبردحماسیدربرابراسترالیااتفاقینیستکهحتیباگذشت
بیشاز2دههازحافظهتاریخیاهالــیفوتبالدرایرانمحو
شود.اهمیتاینبازیوصعوددراماتیکتیمملیبهجامجهانی
1998فرانســهبهحدینزدایرانیهامهماستکهخیلیهااز
هشــتمآذر1376بهعنوانمبدأونقطهتحولدرفوتبال
ایرانیادمیکنند.علیاکبراستاداســدی،مدافع
محبوبمحمدمایلیکهن،یکیازبازیکنانیبود
کهبیشتردقایقنبردایرانواسترالیاراازروی

نیمکتتماشاکردو...

با علی اکبر استاد اسدی؛ در سالگرد بازی تاریخی ایران و استرالیا
باید5گلازآنهامیخوردیم

»مهدیامینیخواه«بازیگرباسابقهسینماوتلویزیونکارشرا
ازدهه70دراینعرصهشروعکردهاستوتابهامروزبهصورت
پیوستهفعالبودهاست.شایدیکیازدالیلاستمراروموفقیت
اینبازیگرتحصیالتتخصصیاوباشدکهدرکناراستعداد

وتالشباعثشــدهتادرزمرههنرمندانموفقو
پرکارسینماوتلویزیونقراربگیرد.بهبهانه
تازهترینحضورشدرمجموعه»جزرومد«
بهسراغاورفتیموبهگپوگفتنشستیم...

ویژه های  امروز داده نما

از كجا بدانیم دیابت داریم یانه؟
دیابت یكی از شایع ترین بیماری های غیرواگیر در جهان است، اما متاسفانه 
نیمی از مبتالیان از بیماری خود خبر ندارند. به همین دلیــل از آن به »بیماری 
خاموش« یاد می شود دیابت و عوارض آن در اغلب كشورها یكی از دالیل اصلی 

مرگ زودهنگام است. این بیماری علت پنجم مرگ و میرها در جهان است.

500.000.000نفر
 آمار ابتال 

به دیابت در جهان

هر 6 دقیقه
 یك نفر در جهان 

بر اثر ابتال به دیابت 
می میرد.

۱0 تا ۲0 درصد 
مبتالیان به دیابت 
دچار نارسایی كلیه 

می شوند.

5.000.000نفر
 آمار ابتال به 

دیابت در ایران

هر ۱0دقیقه
یك پا به دلیل تشدید 

 دیابت قطع 
می شود.

۱0 درصد 
 بیماران دیابتی

 مشكالت بینایی پیدا 
می كنند.

750.000.000نفر
 آمار دیابتی ها 
تا سال ۲۰۴۰

75درصد
بیماران در كشورهای 
با درآمد كم زندگی 

می كنند.

50 درصد 
دیابتی ها دچار اختالل 

اعصاب محیطی 
می شوند.

از كجا تشخیص دهیم به دیابت مبتال هستیم؟

دالیل افزایش آمار ابتال به دیابت

دیابت به سایر اعضای بدن هم آسیب می زند

5 استان به ترتیب ركورددار دیابت در كشور

خستگی تكرر ادرار
شدید

احساس 
تشنگی

احساس تاری دید
گرسنگی

تغییر سبك زندگی
زندگی شهری؛ ۷۵ درصد جمعیت ایران در شهرها زندگی می كنند.

تحرك كم و مصرف باالی غذاهای چرب و شیرین
مصرف بسیار پایین میوه و سبزی

مصرف سیگار، قلیان و الكل
ارث و ژنتیك

مازندران، گیالن، یزد ، خوزستان و سمنان
بیشترین شیوع دیابت در استان های واقع در نوار مركزی كشور است.

شیوع دیابت در استان های شرقی و غربی كمتر است.

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

هیوالی 70میلیاردی مک الرن
مک الرن P1در سال ۲۰۱۲ به بازار آمد، اگرچه به نظر 
می رسد که این خودرو تولید ســال ۳۰۰۰ باشد! وقتی 
مک الرن اعالم کرد کــه یک ابرخــودروی هیبریدی با 
موتور وسط می سازد، قطعا چیز عالی به نظر می رسد. 
موتور ۳.۸ لیتری این مک الرن سفیدرنگ ۹۰۳ اسب 

بخار نیرو تولید می کند.

تصاویر شهاب سنگ عجیبی که در جو سوخت
یک شهاب ســنگ کــه به طــور غیرمعمــول درخشــان 
بود، آســمان شــب را بر فراز جنوب غربی نروژ روشــن 
کرد؛ این، بخشی از بارش شــهابی تائورد بوده است. 
نروژی های نگران، درست ساعت ۷ بعد از ظهر یعنی 
بعد از این واقعه با پلیس تماس گرفتند! تصاویر این 

شهاب سنگ را در همشهری آنالین ببینید.

 ۱0 راهکار ساده برای رفع بوی سیر و پیاز از دهان
سیر و پیاز طعم و مزه فوق العاده ای به غذاها می دهند، 
اما در عین حال بوی آنها به ویژه اگر خام مصرف شوند 
قابل تحمل نیست. رفع بوی ســیر و پیاز از معضالت 
عالقه مندان به این مواد غذایی است، اما روش های 
فوری و سریعی برای از بین بردن بوی این مواد غذایی 

وجود دارد که در همشهری آنالین بخوانید.

لحظه رسیدن فضاپیمای اوریون به ماه را ببینید
ماموریــت آرتمیــس یــک، روز چهارشــنبه آغاز شــد و 
اکنون فضاپیمــای Orion در فاصلــه ۱۰۰ کیلومتری از 
سطح ماه قرار گرفته و قرار است حدود ۶۴ هزار کیلومتر 
را از ایــن ارتفــاع بــه دور قمــر زمین طــی کنــد. تصاویر 
لحظه رســیدن ایــن فضاپیمــا به مــاه را در همشــهری 

آنالین ببینید.

خودرو

نجوم

تغذیه

دانش

مردم و تیم ملی
ترکیب برنده ایران

وزیر صمت درباره زیرساخت واردات خودرو چه گفت؟ فیلم های منتخب  چه زمانی اعالم می شوند؟
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75فیلممتقاضیسیمرغامسال
آمار رسمی تعداد فیلم های متقاضی حضور در بخش سودای سیمرغ 

فیلم فجر اعالم شدند
 یک ماه بعد از آغاز ثبت سفارش واردات، هنوز هیچ خودرویی

 در راه ایران نیست

دالیلکندیروندوارداتخودرو

صفحه4 صفحه5

نوسازیبافتفرسودهپایتختباکمکتعاونیها

صحبتهایکیروش  
 درحاشیه تمرینات دیروز  را 
با اسکن این کیو آرکد ببینید.

فیلماختصاصیهمشهریاز
تمریندیروزتیمملیرا 
با اسکن  این کیو آرکد ببینید.

12000هکتار
مساحت بافت ناپایدار است.

4560هکتار
بافت فرسوده  در  تهران  وجود دارد.

354محله
 بافت فرسوده،  نوسازی می شوند.

9000واحد
را  شهرداری  نوسازی  کرده است.

در صفحه های ویژه جام جهانی  بخوانید

چرا بازی ایران و ولز مهم است؟
آیا باخت تیم آرژانتین تبانی بود؟ بیتوجهیمردمبهفراخوانهاعلیهتیمملیبازیکنانراباروحیهبهتریراهیبازیولزمیکند

عکس: همشهري/ فرشاد عباسی

صفحه3

پروانهبندپی/گرافیک:  حامد یزدانی
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 وزارت امورخارجه دیــروز میزبان 
خبرنــگاران بود تا رئیس دســتگاه 
دیپلماسی در نخستین نشست خبری 
خود، ضمن تشــریح دستاوردهای 
وزارتخانه متبوعش، آخرین مواضع و تحوالت حوزه 
سیاست خارجی را برای نمایندگان رسانه ها تشریح 
کند؛ نشســتی که طی آن حســین امیرعبداللهیان 
از شکســت توطئه تجزیه ایران در اوج دخالت های 

خارجی خبر داد.
به گزارش همشهری، وزیر امورخارجه در ابتدای این 
نشست، با تشریح دکترین سیاســت خارجی دولت 
سیزدهم مبتنی بر »منطقه محوری« و »دیپلماسی 
همسایگی« به تشریح دســتاوردهای اتخاذ رویکرد 
متوازن در حوزه دیپلماسی جمهوری اسالمی پرداخت.

وی با اعالم اینکــه در ۱۴ماه گذشــته حجم تبادل 
تجاری ایران از قاره اروپا تا ســایر نقاط جهان، به ویژه 
همسایگان و آسیا، از ۳۷درصد در کمترین حالت تا 
۵۷۱درصد رشد داشته، تأکید کرد بخش عمده ای از 
این رشد خارج از حوزه سنتی تجارت در عرصه نفت 
و انرژی بوده؛ موضوعی که نشان می دهد راهبردهای 
جدید مدنظر دولت ســیزدهم در مســیر صحیحی 
قرار گرفته  اســت. وی همچنین اعالم  کرد که قانون 
جامع حمایت از ایرانیان خارج از کشــور در دستور 

کار دولت است.

پشت پرده ناآرامی های اخیر
امیرعبداللهیان به پشت پرده ناآرامی های اخیر در ایران 
نیز اشــاره کرد و آن را توطئه ای دانست که براساس 
اســناد دقیق موجود در وزارت امورخارجه، با هدف 
ایجاد جنگ تروریســتی، جنگ داخلــی و درنهایت 
تجزیه ایران طراحی شده بود که طی 8هفته گذشته با 
سوء استفاده از احساسات مردمی، برای اجرای آن اقدام 

کردند، اما با شکست مواجه شد.
وی با استناد به گفته های یک دیپلمات غربی پیرامون 
برنامه ریزی های انجام شده برای ساقط کردن دولت 
ایران با اســتفاده از الگویی که در سال های اخیر در 
عراق در دوره نخست وزیری عادل عبدالمهدی پیاده 
شد، تأکید کرد که آمریکا و برخی دولت های غربی با 
سوءاستفاده از احساسات عده ای از جوانان در ایران، 
امیدوار بودند که به اهداف از پیش طراحی شده خود 

برسند.
بر همین اساس هم بود که رئیس دستگاه دیپلماسی 
از اوج گرفتن دخالت های خارجی درجریان تحوالت 
اخیر در ایران طی 8هفته گذشته خبر داد و اعالم کرد 
در جریان حــوادث رخ داده در زاهدان و همچنین در 
برخی شــهرهای غربی کشــور، که طی آن ۷۶مرکز 
تروریســتی و ضدانقالب در اقلیم کردســتان فعال 

شدند، سالح های صهیونیستی و آمریکایی به کشور 
وارد شده  است.

وزیر امورخارجه به رایزنی های انجام شده میان تهران 
و بغداد با هدف جلوگیــری از اقدام های ضدامنیتی 
از منطقه اقلیم کردستان عراق اشــاره و تأکید کرد 
تا زمانی که تهدیدی ازســوی کشور همسایه متوجه 
ایران باشــد، در چارچوب حقوق بین الملل و منشور 
سازمان ملل متحد، نیروهای مسلح جمهوری اسالمی 
به اقدام های خود در راستای تامین حداکثری امنیت 
ملی کشــور ادامه می دهند. این درحالی اســت که 
امیرعبداللهیان گفت که مذاکرات دیپلماتیک و امنیتی 
با مقام های عراقی برای عبور از شرایط فعلی همچنان 

ادامه خواهد یافت.

درک غلط غربی ها از تحوالت اخیر ایران
رئیس دستگاه دیپلماسی کشور در بخش دیگری از 
ســخنان خود، به درک غلط برخی دولت های غربی 
نسبت به تحوالت اخیر در ایران اشاره و تأکید کرد که 
۳کشور اروپایی، آمریکا و صهیونیست ها درک درستی 
از وقایع اخیر ندارند و براین اســاس تالش کردند با 
اظهارنظرهای سیاسی، در امور داخلی ایران دخالت 
کرده و به تحوالت جهت بدهند؛ رویکرد اشــتباهی 
که برخی مقام های غربی کوشیدند با اظهارنظرهای 

متفاوت، تا حدودی اشتباه های خود را جبران کنند.
امیرعبداللهیان به شهادت رســیدن بیش از ۵0نفر 
از نیروهای پلیس و امنیتــی در جریان ناآرامی های 
اخیر را ســندی بر رعایت حقوق بشر و خویشتنداری 
نیروهای امنیتی ایران دانست. او درعین حال از تشکیل 
کمیته ای مستقل و ملی زیرنظر وزیر کشور و باحضور 
جمعی از حقوقدان ها، مقام های دولتی و غیردولتی 
مرتبط به منظور پیگیری مسائل اخیر خبر داد که نتایج 
بررســی های آن عالوه بر داخل، در اختیار نهادهای 

بین المللی نیز قرار خواهد گرفت.

ادامه تبادل پیام ها میان ایران و آمریکا
تشریح آخرین وضعیت گفت وگوها برای رفع تحریم ها 
نیز بخش دیگری از نشست خبری دیروز رئیس دستگاه 
دیپلماسی کشور بود. امیرعبداللهیان با بیان اینکه با 
وجود »مواضع غیرسازنده « آمریکا و تروئیکای اروپایی 
در جریان حوادث اخیر، جمهوری اسالمی ادامه مسیر 
دیپلماتیک را با طرف آمریکایی، از طریق اتحادیه اروپا 
و برخی واسطه ها، در دســتورکار داشته است، اعالم 
کرد که تبادل پیام ها میان ایــران و آمریکا همچنان 

درحال انجام است.
امیرعبداللهیان به این موضوع هم اشاره کرد که با وجود 
ذهنیت آمریکایی ها مبنی براینکه با توجه به تحوالت 
اخیر، جمهوری اسالمی از خطوط قرمز مذاکراتی خود 
عبور خواهد کرد، اما به واشــنگتن گفته شد تهران 
همچنان »برای رســیدن به توافق خوب و پایدار در 

چارچوب رعایت خطوط قرمز خود« آمادگی دارد.
وی همچنین اعالم کرد ایــران در آخرین پیامی که 
هفته گذشــته به هماهنگ کننده اتحادیه اروپا داده، 
اعالم کرده  اســت در چارچوب دیدگاه هایی که ارائه 
شده، چنانچه طرف های مقابل آماده باشند، می توانیم 
در آینده نزدیک نشســت وزرای خارجه عضو برجام 
را در وین برگــزار کنیم؛ »بورل درحــال پیگیری و 
هماهنگی است و زمانی این اتفاق خواهد افتاد که ما 
نسبت به خواسته های منطقی خودمان در این مسئله 

مطمئن شویم.«

تناقض های آمریکا در پرونده تبادل زندانیان
وزیر امورخارجه همچنین با اشاره به موضوع »تبادل 
زندانیان میان ایران و آمریکا« گفت که 2کشــور در 
فروردین ماه امسال، براساس پیشنهاد طرف آمریکایی، 

توافق کردند تبادل زندانیان بــا توافق برجام یا بدون 
حصول آن انجام شــود، اما ۴0روز بعد زیر پیشنهاد 
خود زدند و تقاضا کردند این فرایند همزمان با برجام 
انجام شود؛ رویکردی متناقض که دیوار بی اعتمادی 

بین2کشور را بلندتر از قبل خواهد کرد.
با وجــود ایــن، امیرعبداللهیان خبــر داد که طرف 
آمریکایی در یک  ماه و نیم گذشته دوباره به فکر تبادل 
زندانیان افتاده اســت که جمهوری اســالمی نیز این 

فرایند را به عنوان »موضوعی انسانی« دنبال می کند.

مناسبات در خلیج فارس و قفقاز
رئیس دستگاه دیپلماسی کشــور به گفت وگوهای 
تهران - ریاض باهدف رفــع اختالف های فی مابین 
نیز اشــاره و تأکید کرد که عربستان سعودی هنوز به 
توافق های خود عمل نکرده  است. امیرعبداللهیان به 
این نکته هم اشــاره کرد که جمهوری اسالمی انتقاد 
خود از عملکرد تروریستی یک رسانه شناخته شده به 
اسم عربستان سعودی را به طرف مقابل منتقل کرده 
 اســت؛ رویکردی که در تعارض با توافق های تهران و 

ریاض در بغداد قرار دارد.
وی همچنین با اعالم پیشــرفت در عرصه مناسبات 
دیپلماتیــک در همــکاری  بــا کشــورهای حوزه 
خلیج فارس، به تحوالت حوزه قفقازجنوبی هم اشاره و 
تأکید کرد که جمهوری اسالمی هیچ چشمداشتی به 
اراضی کشورهای همسایه، ازجمله جمهوری آذربایجان 
ندارد، اما به صراحت به همه بازیگران در حوزه قفقاز 
اعالم کرده که هرگونه تغییر ژئوپلیتیک در منطقه با 

واکنش جدی ایران مواجه خواهد شد.

از پکن تا کی یف
امیرعبداللهیان درباره آخرین شرایط همکاری های 
ایران و چین هم اعالم  کرد که به دنبال ســفر ســال 
گذشته اش به پکن، برنامه جامع همکاری های 2۵ساله 
2کشور وارد فاز اجرایی شده  است؛ برنامه ای که همه 
ابعاد تجاری، اقتصادی، فرهنگی، گردشگری، صنعتی 
و دفاعی و ســایر حوزه ها را دربرمی گیرد و اکنون در 
مسیر درستی قرار دارد و زمینه ساز توسعه مناسبات 

دوجانبه شده است.
وی همچنین خبــر داد که برنامه ریزی برای ســفر 
رئیس جمهور بــه پکن نیــز در دســتورکار وزارت 

امورخارجه و نهاد ریاست جمهوری  قرار دارد.
وزیر امورخارجه درباره دیدار کارشناسان نظامی ایران 
و اوکراین نیز عنوان کرد: طرف اوکراینی تاکنون هیچ 
مدرکی درباره استفاده از پهپاد ایرانی در جنگ ارائه 
نکرده و اخیرا تیم سیاســی و نظامی 2کشور در یک 
کشور ثالث با یکدیگر گفت وگو کرده اند و بررسی ها در 

این زمینه ادامه می یابد.

شکست »توطئه تجزیه« در اوج دخالت های خارجی
 امیرعبداللهیان: در جریان حوادث اخیر سالح های صهیونیستی و آمریکایی به کشور وارد شده  است

رئیسی:حرفمعترضومخالفشنیدهمیشود
 رئیس جمهور در چند سخنرانی متعدد پیام شنیدن مسائل را به جامعه منتقل کرده است

 تقویت عملکرد کابینه و شــنیدن صدای مردم یک بار دیگر 

محور صحبت های رئیس جمهور در جلسه چهارشنبه هیأت دولت
دولت بود. سیدابراهیم رئیســی طی بیش 2ماه ناآرامی های 
پراکنده کشــور، جامعه را به شنیدن صدایشــان و توجه به خواسته هایشان 
اطمینان داده است. او عمال در سخنرانی های چندباره خود تالش کرده تا نشان 
دهد دولت سیزدهم به دنبال پرده پوشی بر صورت مسئله و نادیده گرفتن بطن 
تحوالت جامعه و هشــدارها نیســت. همزمان با چنین ایفای نقشی از سوی 
رئیسی به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی، محمدباقر قالیباف، رئیس  مجلس 
نیز در پیام های همسویی بر اصالح روش ها و رویه های حاکمیتی و اداره جامعه 
تأکید کرده بود. اصالح »روش«های اجرایی مدنظر رئیسی و »رویه«های مورد 
تأکید قالیباف، بیــش از هر چیز متوجــه تغییر قوانین مصــوب مجلس و 
آیین نامه ها، شیوه نامه ها و دستورالعمل های مصوب دولت در موضوع اعتراضات 
و التهابات ماه های اخیر کشــور بوده اند. رئیسی دیروز گفت: امروز که دشمن 
به صورت هدفمند به جنگ ترکیبی با داشته های انقالب اسالمی آمده و نشاط، 
امید و اعتماد جامعه و ســرمایه اجتماعــی ما را هدف گرفتــه، راه مقابله با 
شیطنت ها، فتنه ها و توطئه های او پرهیز از هرگونه تأخیر در انجام امور مربوط 

به رفاه و آسایش مردم و کار و تالش مضاعف برای حل مشکالت است.
او اگرچه ناامنی را خط قرمز دولت دانست و گفت: »امنیت و آرامش زیربنای 
رشد و پیشرفت کشور و فعالیت های علمی، اقتصادی و کسب وکارهای مردم 

است که دستگاه های مسئول باید به آن توجه ویژه داشته باشند«، اما بر این 
نکته تصریح کرد که »دولت برای شنیدن حرف معترض و مخالف گوش شنوا 
دارد.« رئیسی می گفت: »اعتراض با آشوب و اغتشاش تفاوت دارد. اغتشاش 
هم مانع گفت وگو و هم مانع هر نوع توسعه یافتگی است و مردم انتظار دارند با 
آن برخورد قاطع شود.« رئیس دولت ســیزدهم در سخنرانی های قبلی خود 
بر این مسئله تأکید کرده بود که صدای انتقادات شنیده می شود و اصالح در 
روش های اجرا امکان پذیر است. رئیس مجلس هم طی هفته های اخیر با اشاره 
به اینکه برخورد مقتدرانه با کسانی که امنیت مردم را به خطر می اندازند به این 
معنا نیست که اشــکاالت موجود را برطرف نکنیم، گفته بود: همانطور که در 
نطق پیشین یعنی پیش از آغاز اغتشاشات هم تأکید کردم ما باید ساختارها و 
شیوه های اجرای گشت امنیت اخالقی را به گونه ای اصالح کنیم تا این قبیل 

اتفاقات دوباره تکرار نشود.
محمدباقر قالیباف آبان ماه در یکی از نطق های پیش از دستور خود گفته بود: 
»باید درنظر داشت که پس از برقراری امنیت و آرامش سراسری در کشور نباید 
تدبیر و هوشمندی مردم در همراهی نکردن با خشونت طلبی و اغتشاشات را 
بهانه ای برای پرهیز در تغییر رویه ها قرار داد؛ در آن زمان، نوبت مسئوالن کشور 
است که پاسخ بصیرت مردم را با اقدامات الزم در کارآمدسازی و برطرف کردن 
نقاط ضعف در حوزه های حکمرانی اقتصادی، حکمرانی فرهنگی، حکمرانی 

اجتماعی و حکمرانی سیاسی بدهند.«

دیپلماسی

واکنش ها به آغاز غنی سازی در فردو
 گام های جدید هسته ای ایران نگرانی آمریکا و 

تروئیکای اروپایی را به همراه داشته است

واکنش ها به اقدام ایران نسبت به آغاز غنی سازی ۶0درصدی 
اورانیوم در تاسیسات هسته ای فردو در واکنش به قطعنامه 
ضدایرانــی شــورای حکام آژانس بین المللــی انرژی اتمی 
همچنــان ادامــه دارد؛ واکنش هایی که به نظر می رســد 
بیش از همه، نگرانی آمریــکا و تروئیکای اروپایی را به همراه 

داشته است.
به گزارش همشــهری، پــس از آنکه ســازمان انرژی اتمی 
ایران روز سه شــنبه در اطالعیه ای، ضمن تشــریح ۶اقدام 
هسته ای ایران در تاسیسات فردو و نطنز، از آغاز غنی سازی 
۶0درصــدی در مجتمع فــردو خبرداد، مدیــرکل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی در گزارشــی، آغاز تولیــد اورانیوم 

۶0درصدی در فردو را تأیید کرد.
رافائــل گروســی در این گــزارش مدعی شده اســت که 
جمهوری اســالمی قصد دارد فعالیت های غنی سازی خود 
در فردو و نطنز را توســعه دهد؛ »ایران با استفاده از 2آبشار 
سانتریفیوژهای نســل ششــم، تولید اورانیوم غنی شده با 
خلوص باال- هگزافلوراید اورانیوم غنی شده تا ۶0درصد- را 
در فردو آغاز کرده است. این عالوه بر تولید اورانیومی است که 

از آوریل202۱ در نطنز انجام شده است«.

بیانیه تروئیکای اروپایی
از سوی دیگر تروئیکای اروپایی)انگلستان، فرانسه و آلمان( 
نیز با صدور بیانیه ای اقدام اخیر جمهوری اسالمی در زمینه 
آغاز غنی ســازی ۶0درصدی اورانیوم در تاسیسات فردو را 
محکوم کردند. این ۳کشــور اروپایی در بیانیه خود، ضمن 
اشــاره به اقدام های اخیر ایران »درجهت پیشــبرد برنامه 
هسته ای اش«، تأکید کردند که تهران با افزایش توانایی های 
تولیدی در فردو و نطنــز ورای محدودیت های برجامی و با 
تســریع تولید اورنیوم غنی سازی شــده، گام های بیشتری 
در مســیر »تهی کردن برجام« برداشــته است؛ ادعایی که 
پیش  از این جمهوری اســالمی بارها بر غیرواقعی بودن آن 
تأکید و تصریح کرده درصورت پایبندی طرف های غربی به 
تعهدات برجامی شان، گام های هسته ای ایران برگشت پذیر 
خواهد بــود. تروئیکای اروپایــی در این بیانیه بــا تأکید بر 
اینکه گام هســته ای جدید ایران را »چالشی برای سیستم 
عدم اشاعه ای جهانی« به حســاب می آورند، عنوان کردند 
که این اقدام »خطرات اشاعه هســته ای مهمی دربر دارد و 
هیچ توجیه معتبر غیرنظامی نیز ندارد«. ۳کشور اروپایی در 
بیانیه خود همچنین تأکید کرده اند که به رایزنی با شرکای 
بین المللی شــان درباره چگونگی رسیدگی به این »تشدید 

هسته ای« ازسوی ایران ادامه می دهند.

نگرانی واشنگتن از پیشرفت های هسته ای و موشکی 
ایران

ازســوی دیگر هماهنگ کننده روابط راهبردی در شورای 
امنیت  ملی آمریکا نیز در اظهاراتــی عنوان کرد که دیدگاه 
واشنگتن درخصوص جلوگیری از دستیابی ایران به سالح 
هسته ای هیچ تغییری نکرده است. جان کربی با بیان اینکه 
»ایران به کاهش زمان گریز هسته ای خود ادامه داده است«، 
به روند مذاکرات برجامی اشاره و مدعی شد که »اکنون حتی 

نزدیک به رسیدن به این هدف هم نیستیم«.
وی ضمن ابراز نگرانی از پیشــرفت های هســته ای ایران، 
تأکید کرد که واشــنگتن توســعه توانایی های موشکی در 
جمهوری اســالمی را نیز زیرنظــر دارد. در این میان به نظر 
می رســد براســاس همین نگرانی ها هم بود کــه کربی در 
رویکردی مسبوق به سابقه از روی میز بودن همه گزینه ها 

برای مواجهه با تهران خبرداد.
این موضع گیری واشــنگتن درحالی اســت که مقام های 
جمهوری اســالمی در هفته های اخیر بارها از تناقض گویی 
طرف آمریکایی برای پیشبرد مذاکرات برجامی انتقاد و اعالم 
کرده اند که دولت بایدن از یک ســو پیام هایی برای احیای 
توافق ارسال و ازســوی دیگر مواضعی را اتخاذ می کند که 

کمکی به پیشبرد گفت وگوها در مسیر صحیح نمی کند.

پاسخی به تهدیدهای غرب
فضاســازی های طرف غربی پیرامون گام هسته ای جدید 
جمهوری اســالمی در شرایطی مطرح می شــود که مشاور 
تیم مذاکره کننده ایران در مذاکرات وین، آغاز غنی ســازی 
۶0درصدی در تاسیســات فردو را که درپــی قطعنامه ای 
انتقادی درباره ایران در شــورای حکام انجام شد، پاسخی از 
سوی ایران به تحریک ها و تهدیدهای غرب  ارزیابی می کند.

محمد مرندی در ایــن باره در پیامی توییتری نوشــت که 
»ایران همواره به تحریکات و تهدیدات غرب پاسخ داده است. 
آمریکا و اتحادیه  اروپا باید بدانند که تکبر عواقب دارد. امید 
رژیم های غربی به تحریم ها، لیبرال های ایران، اغتشاشگران 
و تروریست ها، تماما شکست خورده  است. با عمیق تر شدن 

بحران جهانی، اهرم فشار غرب رنگ می بازد«. 

مذاکرات تهران- ریاض در مسیر 
دیپلماتیک

مسیر مذاکرات ایران و عربستان یک سال و نیم پس از شروع 
گفت وگوها به میزبانی عراق از ســطح امنیتی به دیپلماتیک 
رســید. این گفت وگوها از اردیبهشت ماه امسال که پنجمین 
دور آن برگزار شده بود، متوقف مانده بود. تاکنون نمایندگانی 
از طرف شــورای عالی امنیت ملی ایران در این گفت وگوها 
حاضر می شدند. این گفت وگوها از فروردین۱۴00 آغاز شدند.

براساس گزارش ایرنا از خبرگزاری رسمی عراق )واع(، احمد 
الصحاف، ســخنگوی وزارت خارجه عراق در این باره گفت: 
گفت وگوی ایران و عربستان از مســیر امنیتی خود به مسیر 

دیپلماتیک منتقل شده است.
وی بر اهمیت ایــن گفت وگوها در جهــت نزدیک تر کردن 
دیدگاه ها و حل و فصل مســائل باقی مانده میان 2کشــور و 
حفظ منافع آنها تأکید کرد. او با اشاره به اینکه عراق همچنان 
دیدگاه های مثبت و دیدگاه های نزدیک به یکدیگر را ترویج 
می کند، گفت: آخرین نشست مذاکرات در بغداد و با نظارت 
وزارت امور خارجه عراق برگزار شــد. الصحاف ادامه داد: ما 
همچنان در حال ایجاد هماهنگی میان دو طرف در راستای 

فراهم کردن مقدمات دوره های دیگر گفت وگو هستیم.
فواد حســین، وزیر امور خارجه عراق نیز پیش تر در جریان 
شــرکت در اجالس امنیتی منامه درباره تحوالت مربوط به 
میانجیگری بغداد بین ایران و عربستان گفت که تالش های 
عراق برای سرپرســتی گفت وگو بین ایران و عربستان ادامه 

دارد و 2 کشور تمایل به ادامه گفت وگو دارند. 
پیش تر نیز عبداللطیف رشید، رئیس جمهوری عراق گفته بود 
که عراق به میانجیگری بین عربستان و ایران ادامه می دهد و 

نشست ها ادامه دارد اما نتایج برعهده آنهاست.

   تشکیل »کمیته تحقیق« درباره حوادث اخیر 
وزیر کشور از تشــکیل کمیته تحقیق درباره ناآرامی های 
اخیر خبرداد و گفت: این کمیته متشــکل از نمایندگان 
دســتگاه های مرتبط دولتی و غیردولتی هــا با محوریت 
یک حقوقدان، در وزارت کشــور تشــکیل شــده  است. 
به گزارش فارس، احمــد وحیدی دراین بــاره افزود: این 
کمیته وظیفه دارد احقاق حقوق متضــرران از حوادث و 
اغتشاشــات اخیر را با جدیت پیگیری کند. ازسوی دیگر، 
رئیس کمیته حقوق بشــر مجلس نیز از تشــکیل کمیته 
حقیقت یــاب با حضور نماینــدگان تام االختیــار دولت، 
مجلس و قوه قضاییــه و نماینــده ای از نهادهای مردمی 
برای بررسی اتفاق ها، اغتشاشات و آشوب های هفته های 
اخیر کشور خبرداد. زهره الهیان، عضو کمیسیون امنیت 
ملی مجلس در نامه ای به روسای قوا درباره تشکیل کمیته 
حقیقت یاب پیرامون حوادث اخیر نوشت: »با توجه به تأکید 
مقام معظم رهبری مبنی بر رعایت حقوق عامه و با توجه به 
اینکه جمهوری اسالمی ظرفیت برطرف کردن نقص ها و 
جبران خسارت ها و البته مجازات عامالن و آمران این اقدام 
علیه امنیت مردم و کشــتار مردم بی گناه را دارد، ضرورت 

تشکیل هرچه سریع تر این کمیته مشخص می شود«.

  معرفی وزیر راه، یکشنبه آینده
دولت گزینه جایگزین وزارت راه و شهرسازی را برخالف 
مورد استعفای وزیر سابق کار، خیلی زود به مجلس معرفی 
می کند. رستم قاسمی، وزیر راه این هفته پس از چندین  
ماه کش وقوس بر سر بیماری و حجم باالی مطالبات از این 
وزارتخانه استعفا داد. به گزارش تسنیم، محمد حسینی، 
معاون پارلمانی رئیس جمهور روز چهارشــنبه در حاشیه 
جلســه هیأت دولت گفت که »وزیر پیشنهادی یکشنبه 

آینده به مجلس معرفی می شود.« 

شهادت مستشار نیروی 
هوافضای سپاه در سوریه

روابط عمومی کل سپاه پاسداران در اطالعیه ای 
از شهادت سرهنگ پاســدار داوود جعفری، از 
افســران ارشــد و پاک باخته نیروی هوافضای 
سپاه از سوی ایادی رژیم صهیونیستی در حوالی 
دمشق ســوریه خبرداد. دراین اطالعیه ضمن 
اعالم اینکه شهید جعفری با انفجار بمب کنار 
جاده ای به شهادت رسیده ، تأکید شده است که 
بی تردید رژیم جعلی و جنایتکار صهیونیستی 

پاسخ این جنایت را دریافت خواهد کرد.
داوود جعفــری کــه در ســوریه به دســت 
صهیونیســت ها به شــهادت رســید، ازجمله 
پاسدارانی بود که در زمستان سال۱۳۹۴ برای 
دستگیری تفنگداران آمریکایی که وارد آب های 
ایران در خلیج فارس شده بودند، اقدام کردند و 
به دنبال این اقدام شجاعانه، به همراه جمعی از 
همکارانش و سردار فدوی، فرمانده وقت نیروی 
دریایی سپاه به دیدار رهبرمعظم انقالب رفتند.

آژانس در مسیر سیاسی کاری 
وزیر امور خارجه در نشست خبری دیروز خود، یکی از مهم ترین موضوع های اختالفی درمسیر 
دستیابی به توافق در مذاکرات برجامی را حل مسائل باقیمانده آژانس انرژی اتمی اعالم کرد. 
حسین امیرعبداللهیان ارائه »تضمین اقتصادی« را یکی دیگر از موضوع های باقیمانده دانست 
و گفت: ما سعی کردیم موضوع تضمین اقتصادی را فرموله کنیم. اینکه مدت اجرای قرارداد 
شرکت های خارجی در ایران باید به گونه ای باشد که سرمایه گذاران خارجی برای انتقال سرمایه 
خود به ایران اعتماد داشته باشد. وی ادامه داد: سومین مورد اختالفی بین ایران و طرف مقابل 
این است که در راستای تضمین اقتصادی، این بازی که طرف های غربی ایجاد کردند و تسری 
تحریم به طرف های ثالث را یک عامل برای تداوم تحریم ها قرار دادند، باید با یک مکانیسم 
مورد تفاهم، از میان برداشته شود. امیرعبداللهیان همچنین با اشاره به قطعنامه ضدایرانی اخیر 
شورای حکام، تأکید کرد که این نهاد بین المللی از »مسیر فنی« به »مسیر سیاسی« منحرف 
شده  است؛ »یکی از نکات در مذاکره برای رفع تحریم ها، حل مسائل اتهامی علیه ایران بود. 
پیشنهاد طرف آمریکایی در تبادل پیام ها این بود که برجام را مورد تأیید قرار دهیم، اما مسائل 
میان آژانس و ایران در آینده حل وفصل شود. معنای این پیام آن بود که توان هسته ای جدید 
را کنار بگذاریم و بعد از اینکه دستمان کامال خالی شد، درباره مسائل بین ایران و آژانس اقدام 

کنیم؛ موضوعی که یکی از خطوط قرمز ایران است.«

مکث

راهکار مؤثر خنثی سازی تحریم ها
نخســت وزیر بالروس که به منظــور دیدار با 
مقام های ارشد ایران با هدف توسعه مناسبات 
دوجانبه به تهران سفر کرده است، صبح دیروز 
به دیدار رئیس جمهور رفت؛ دیداری که دوطرف 
طی آن بر ضرورت توســعه همکاری ها برای 
برون رفت از تحریم ها تأکید کردند. رئیس جمهور 
در این دیدار با بیان اینکه روابط ایران و بالروس 
همواره دوستانه بوده اســت، گفت: توسعه و 
تقویت ارتباط کشورهایی که به دلیل تالش برای 
حفظ اســتقالل خود تحت تحریم های ظالمانه 
قرار گرفته اند، از راهکارهای مؤثر خنثی کردن و 
برون رفت از تحریم هاست. سیدابراهیم رئیسی با 
بیان اینکه جمهوری اسالمی با وجود تحریم های 
ظالمانه و بی سابقه، پیشرفت های چشمگیری 
در همه عرصه ها، ازجملــه در زمینه اقتصادی 
داشته است، ادامه داد: اراده جدی سران 2کشور 
برای ارتقای ســطح روابط فی مابین، می تواند 
موانع احتمالی برســر راه گسترش تعامالت را 
برطرف کند. رومن گالوچنکو، نخســت وزیر 
بالروس نیز در این دیدار با اشــاره به رشــد 
3 برابری تجارت میان 2کشــور در یک سال 
گذشته،گفت: به دستور رئیس جمهور بالروس، 
سابقه روابط 2کشور را به دقت بررسی کرده و 
نقشه راه گســترش همکاری ها و سرفصل های 
ارتقای سطح روابط فی مابین را به شکل دقیق 
تعیین کرده ایم تا بتوانیم با سرعت آنها را اجرایی 

و عملیاتی کنیم.

مکث

سیاست خارجی

خبرهای کوتاه

نظامی

هسته ای

ظرفیت های جدید برای غنی سازی اورانیوم
رئیس ســازمان انرژی اتمی ایران گفت: ظرفیت های 
جدیدی که در سایت فردو و نطنز ایجاد شده، براساس 
قوانین آژانس بین المللی انرژی اتمی اســت و فشــار 
سیاسی و قطعنامه راه حل نیســت. محمد اسالمی در 
حاشیه نشست دیروز هیأت دولت درجمع خبرنگاران، با 
تأکید بر اینکه فشار سیاسی و انجام اقدام هایی در تناقض 
با روند مذاکرات با »عمل متقابل« جمهوری اسالمی همراه 
خواهد بود، اعالم کرد که سازمان متبوعش در راستای 
اجرای »قانون راهبردی برای لغــو تحریم ها« ظرفیت 
جدیدی در ســایت فردو و نطنز برای غنی سازی ایجاد 
کرده و کل عملیات انجام شــده در چارچوب مقررات 
آژانس بوده است. وی با بیان اینکه در تاسیسات فردو 
افزایش ظرفیت غنی ســازی از 2۰درصد به ۶۰درصد 
انجام شده و سانتریفیوژهای نسل جدید نیز جایگزین 
ســانتریفیوژهای نسل اول خواهد شــد، به اظهارات 
مدیرکل آژانس واکنش نشان داد و تأکید کرد که فشار 
سیاسی و صدور قطعنامه راه حل رفع مشکالت موجود 

نیست.
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هفته پیش بود که شــهردار 

تهــران از برنامه ریــزی برای گزارش
نوسازی ۲۰هزار واحد در بافت 
فرسوده خبر داد و اعالم کرد این برنامه تا ۲ماه 
آینده عملیاتی خواهد شد. دیروز نخستین گام 
در همین ارتباط با امضای تفاهمنامه ای میان 
شــهرداری تهران و وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی برداشته شــد. این طرح در راستای 
تامین خانه های ارزان قیمــت در پایتخت از 
طریق قرارگاه مسکن شهرداری و نهضت ملی 

مسکن دولت انجام می شود.
به گزارش همشــهری، تفاهمنامه مشترک 
شــهرداری تهران و وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی صبــح دیروز در محل ســاختمان 
وزارتخانه تعاون برگزار شــد. براســاس این 
تفاهمنامه کــه به امضای علیرضــا زاکانی و 
سیدصولت مرتضوی رســید، ساخت 5هزار 
واحد مسکونی در بافت فرســوده و ناکارآمد 

شهری کالنشهر تهران پیش بینی شده است.
شهردار تهران در مراسم انعقاد این تفاهمنامه 
با تبریک هفته بســیج و بزرگداشــت ایثار و 
فداکاری ایــن عزیــزان و آرزوی علو درجات 
برای شهدای بسیج و سایر شهدای عرصه های 
مختلف گفت: »نوع فعالیت و اقداماتی که در 

مدیریت شهری انجام می دهیم پیوستگی های 
جدی بــا وزارتخانــه کار دارد؛ مثال در حوزه 
آســیب های اجتماعی همــکاری نزدیکی با 
بهزیستی داریم یا در بحث اشتغال و مشاغل 
خانگی و سایر مواردی که می توان بسترسازی 
کرد، این وزراتخانه می تواند کمک کند و ما هم 

در خدمت آن باشیم.« 
علیرضا زاکانی با بیان اینکه در حوزه مسکن 
نیز اصل موضوع کنار رفتن نگاه بخشی و ایجاد 
پیوستگی بین اجرای حکومت و حاکمیت و 
نهادهای فعال است، افزود: »تجلی این موضوع 
بین وزارت کار و مدیریت شهری در حال رقم 
خوردن است. امروز که دشــمنان تالش در 
ناامید کردن مردم دارند تا افــق تیره و تاری 
را پیش روی مردم قرار دهنــد، این اقدامات 
می تواند کمک کند از بخشــی از آن افق های 
روشــن که فرار روی ما قــرار دارد، رونمایی 
کنیم.« در ادامه ســیدصولت مرتضوی، وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز هفته بســیج 
را تبریک گفت و افزود: »شــهرداری و وزارت 
تعاون اشتراکات معنوی و لفظی فراوانی دارند. 
ایــن وزارتخانه، وزارت مردم و شــهرداری ها 
اساسا خانه مردم هســتند، بر همین اساس 
برآنیم در راســتای خدمت بی منت به مردم 

طرحی نــو دراندازیم. اقــدام مبارکی که در 
راستای توسعه تعاون و ساماندهی بافت های 
ناکارآمد و فرسوده شهری انجام می شود، گام 
بلندی است که در آن هم از مشارکت مردم و 
تسهیالت بانکی و هم از منابع عظیمی که در 

اختیار شهرداری است، استفاده می شود.« 

تشکیلتعاونیهایمسکندرمحلهها
مرتضوی دیــروز جزئیاتی از اهــداف انعقاد 
تفاهمنامه مشــترک را اعالم کرد. براســاس 
گفته های او اســاس تفاهمنامه برای تشکیل 
تعاونی های مسکن در محله های کم برخوردار 
و بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری کالنشهر 
تهران اســت. ۳5۴محله مشــمول این طرح 
می شــوند و ۳5۴شــرکت تعاونی بر همین 
اساس تشکیل خواهند شــد و منابع شان نیز 
تلفیقی خواهد بود. ساده ســازی مجوزهای 
تغییر کاربری و تراکم، کاهش قیمت عوارض 
صدور پروانه، ساخت معابر و ایجاد فضای سبز 
با شهرداری تهران و تأمین تسهیالت از طریق 
منابع نهضت ملی مسکن از دیگر اهداف است. 
همچنین تســهیالتی از ســوی بانک توسعه 
تعاون و احتماال در آینده از طریق سایر بانک ها 

ارائه می شود. 

 نوسازی بافت فرسوده پایتخت
با کمک تعاونی ها

تفاهمنامه شهرداری تهران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ساخت 5هزار واحد مسکونی منعقد شد

با افزایش حجم آالینده ها در شهر تهران، فروش مجوز طرح ترافیک روزانه متوقف شد و پلیس با جدیت بیشتر از تردد وسایل نقلیه دودزا جلوگیری می  کند

ممنوعیت های ترافیکی به خاطر آلودگی هوا 

 در ســومین ماه از فصل پاییز، اغلب مناطق تهران از نظر 

ترافیک
کیفیت هوا در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار 
دارد. از ظهر یکشنبه وضعیت هوای تهران از شرایط ناسالم 
برای گروه های حساس در بسیاری از مناطق به وضعیت ناسالم برای همه 
تنزل پیدا کرده است. به گزارش همشهری، این موضوع باعث شد تا طی چند 
روز اخیر طبق مصوبه کمیته اضطرار هوا، مهد کودک ها و در ادامه مدارس 
پایتخت تعطیل شود. این در حالی است که پیش بینی ها از ادامه دار بودن 
آلودگی هوای شهر تهران حکایت دارد. همین موضوع باعث شد تا دیروز 
 یکسری محدودیت ها و ممنوعیت هایی برای شهر تهران درنظر گرفته شود 

که ازجمله مهم ترین آنها ممنوعیت فروش روزانه طرح ترافیک است.

شهرداری،مسئولمستقیمآلودگیهوایتهراننیست
وقتی صحبت از آلودگی هوا می شود، اغلب مطالبات مردمی و رسانه ای 
متوجه شــهرداری تهران می شود. این در شــرایطی است که شهرداری 
پایتخت متولی اصلی این موضوع نبوده و در بحث آلودگی هوا مسئولیت 
مستقیم ندارد و ده ها ارگان و ســازمان دیگر در این زمینه دخیل بوده و 
تصمیم ساز و مجری هستند. علیرضا زاکانی، شــهردار تهران در همین 
ارتباط گفت : »شهرداری تهران به همراه ۲۲دستگاه دیگر در زمینه آلودگی 
هوا مسئول هستیم و مسئولیت مستقیم این موضوع با ما نیست، اما وظیفه 
داریم که آن را پیگیری کنیم. اساس حرکت خود را بر توسعه حمل ونقل 
عمومی گذاشته ایم تا با ایجاد آسایش و رفاه در حمل ونقل عمومی، تردد 
خودروهای شخصی را کاهش دهیم. میزان سهم بخش تردد خودروهای 
شخصی در تهران ۷۰درصد است و ما باید خدماتی ارائه کنیم تا این میزان 
کاهش پیدا کند. همچنین باید فضای سبز شهر را توسعه دهیم و در همین 
راستا در روز پانزدهم اســفند افتتاح ۱5۰۰هکتار فضای سبز را خواهیم 
داشت و امیدواریم تا میزان فضای سبز پیرامونی و داخل شهر را به باالی 
۶۱هزار هکتار برسانیم.« شهرداری تهران در دوره جدید مدیریت شهری 
با هدف تقویت ناوگان حمل ونقل عمومی شامل مترو، اتوبوس و تاکسی 
با مشــارکت دولت اقدامات مؤثری انجام داده  که ورود ۶۳۰تاکسی ون 
جدید به جای ون تاکسی های فرسوده در شنبه هفته جاری آخرین نمونه 
آن است. عالوه بر این برنامه ریزی ها برای ترویج و گسترش حمل ونقل از 
دوچرخه های اشتراکی گرفته تا موتورها و اسکوتر های برقی در نقاط مختلف 
شهر جریان دارد و در آینده ای نزدیک شاهد فعالیت اتوبوس  های برقی در 

برخی  ایستگاه ها  و مسیر های پر تردد خواهیم بود. عالوه بر این، صحبت از 
ورود تاکسی های برقی به شهر با همکاری ۲شرکت بزرگ خودرو سازی  

کشور است.

تمهیداتویژهبهدلیلتشدیدآلودگیهوایتهران
  فروش مجوزهای روزانه طرح ترافیک در پایتخت ممنوع شد.

  فعالیت مراکز بتن آماده و شن و ماسه تا پنجشنبه سوم آذر تعطیل است.
  روشن ماندن اتوبوس ها و مینی بوس ها در پایانه های مسافربری ممنوع 

است.
  فعالیت های عمرانی تا اطالع بعدی ممنوع شد.

  پلیس راهور موظف است از تردد کامیون، تردد موتورسیکلت ها، وسایل 
نقلیه دودزای دارای معاینه فنی و ماشین های فاقد معاینه فنی جلوگیری 

کند.

آلودگیهوایتهرانبهروایتآمار
  ســاعت ۷ و ۱۸ به دلیل پیک ترافیک صبحگاهی و عصر، معموال اوج 

آلودگی هوای شهر تهران است.

  ساعت ۲ بامداد تا 5 بامداد، معموال غلظت آالینده  ها به حداقل می رسد و 
بهترین زمان برای فعالیت و ورزش در هوای آزاد است.

  ساعات آلوده در پایتخت معموال بین ۷ صبح تا ۸شب است که این بازه 
زمانی در اواخر نیمه دوم سال ۲ساعت بیشتر از اوایل نیمه اول سال می شود.

  در بعضی فصول و ســاعات، میزان آلودگی هوا افزایش پیدا می  کند، 
به طوری که آلودگی هوا در زمستان چند برابر فصل بهار است.

  براساس جدول شاخص کیفیت هوا)AQI(  از عدد ۰ تا 5۰ هوای پاک، 5۱ 
تا ۱۰۰ قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱5۰ ناسالم برای گروه های حساس، ۱5۱ تا ۲۰۰ 
ناسالم برای تمام افراد، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا 5۰۰ شرایط 

کیفی هوا بسیار خطرناک و نامطلوب است.
  با توجه به پیش بینی سازمان هواشناسی، شرایط نامطلوب امروز سوم آذر 
ادامه خواهد داشت و امکان افزایش غلظت آالینده ها و رسیدن شاخص تا 

آستانه شرایط ناسالم برای همه شهروندان نیز وجود دارد.
  کیفیت هوای شــهر تهران در پاییز امســال تاکنون ۴۴روز در شرایط 
قابل قبول، ۱۷روز در شــرایط ناســالم برای گروه های حساس و یک روز 
بسیار ناسالم را تجربه کرده است که در مدت مشابه در سال گذشته ۳۹روز 

قابل قبول، ۲۱روز ناسالم برای گروه های حساس و یک روز ناسالم بود.

»ملهانار«
میزبانخانوادههایافغانستانی

 آبان ماه برداشت انار شروع می شــود و این میوه فصل سرد 
به مغازه های میوه فروشی و میادین تره بار راه پیدا می کند. 
همین روز ها جشنواره های انار هم در گوشــه و کنار ایران 
برپا می شــوند. به گزارش همشهری، شــهر های زیادی در 
کشور  ما محل تولید انار هســتند و در نزدیکی پایتخت هم 
باغ های انار زیادی را می توان یافت. کمی پس از »نخستین 
جشنواره و نمایشگاه ملی انار « در ســاوه و »نمایشگاه انار 
و ســوغات شهرســتان ها« در ضلع جنوبی مصالی تهران، 
یازدهمین جشنواره فرهنگی و هنری »صد دانه یاقوت« در ۴ 
فرهنگسرای تهران در حال برگزاری است و جمعه این هفته 
ویژه برنامه »مله انار« با میزبانی از خانواده های افغانستانی در 
آن اجرا خواهد شد. رئیس فرهنگسرای والء شهر ری با اعالم 
این خبر گفت: »مله انار روز ۴ آذر از ساعت ۱۷:۳۰ میزبان 
خانواده هاست و برنامه هایی نظیر موسیقی محلی افغانستان، 
نمایش آیین های ســنتی و... برای این مراسم درنظر گرفته 
شده است.« محسن دســتمالچی افزود: »این جشنواره در 
بخش های متنوع شامل عرضه انار و مشتقات آن، نمایشگاه 
سوغات استان ها و صنایع دســتی اقوام، برنامه های متنوع 
فرهنگی هنری برای آشنایی شهروندان با میراث فرهنگی، 
تولیدات هنری و صنایع دســتی نقاط مختلف ایران تدارک 
دیده شده اســت.« مدیر فرهنگی هنری منطقه ۲۰ گفت: 
»امکان استفاده از همه بخش های جشنواره از ساعت ۱۳ تا 
۲۱ فراهم است و عالوه بر آن، از ساعت ۹ تا ۱۲ امکان بازدید 
گروهی درنظر گرفته شــده است که مدارس با هماهنگی با 
فرهنگسرا می توانند به صورت گروهی در جشنواره صد دانه 

یاقوت حاضر شوند.«
یازدهمین جشــنواره صد دانه یاقوت با برنامه های متنوع از 
۲۸آبان تا ۱۱آذرماه در فرهنگسراهای وال، اشراق، خاوران 
و بهمن به اجرا در می آید. از ۷اســتان کشور که محل تولید 
انار هســتند، نمایندگانی در این جشــنواره حاضر هستند 
و محصوالتشــان را عرضه می کنند. در بخش ســوغات و 
صنایع دستی هم بیشتر استان های کشور حضور دارند و از 
شهرهای شــیراز، یزد، کرمان، زنجان، اصفهان، قم و سایر 
شهرهای ایران که سوغات مشهوری دارند، غرفه هایی برپا 
شده اســت. در جشــنواره انار بخش های مختلفی شامل 
صنایع دستی، هنرهای تجسمی، کودک، کتاب و کتابخوانی، 
بازی و سرگرمی و... آماده ارائه خدمات به شهروندان هستند.
سال گذشته باوجود شیوع بیماری کرونا، دهمین جشنواره 
»صد دانه یاقوت« با رعایت پروتکل های بهداشــتی با شعار 
»خانواده، شادی و نشاط« از ۲۴ آبان تا ۸ آذر در فرهنگسرای 
اشراق تهرانپارس برگزار  شد. همزمان در فرهنگسرا تزریق 
واکسن کرونا نیز انجام می گرفت. در سال ۱۳۹۹جشنواره ای 
برگزار نشد و دوره نهم آن در سال ۱۳۹۸پیش از همه گیری 
کرونا در همین فرهنگســرا اجرا شــده بــود. عالقه مندان 
می توانند برای بازدیــد از ویژه برنامه مله انار جشــنواره به 
نشانی شــهرری، میدان نماز، خیابان کمیل، فرهنگسرای 
والء مراجعه کنند و برای کســب اطالعات بیشتر با شماره 

۳۳۳۹۹۳۸۳ تماس بگیرند.

بسیج؛طالیهداربصیرت
پرویزسروری،نایبرئیسشورای

اسالمیشهرتهران
بسیج، جان کالم عاشقانه خدمت بی منت 
به بندگان خداوند تعالی اســت. بسیج، 
تبلور اخالص مومنانه ای اســت که از دانش روشــن بینانه 
سرچشمه گرفته و با اقدام قاطعانه مسیری متعالی برای خود 
ترسیم کرده است. بسیج از زمان شکل گیری، داستان های 
فرازگونه پرشــماری را در عرصه های مختلــف اجتماعی، 
اقتصادی و فرهنگی به یادگار گذاشــته که چشم حسودان 
را کور و دست بددالن را از دســتاویزهای گردنکشانه علیه 
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران کوتاه کرده است. برای 
عزتمندانه ترین صف هایي که با آگاهی از نیات سوء در برابر 
دشمنان کشیده می شود و خون هایی که به تأسی از سرور 
و ساالر شهیدان با مظلومیت بر زمین ریخته می شود تا غم 
دانایی دوســتان به پایان برسد و دشــمنان نتوانند فضای 

متالطم اعتراضی را به فضای خشن اغتشاش بکشانند.
آری؛ بسیجیان فرزندان این ملت هستند که همراه و همپای 
تمامی ایرانیان به سمت طالیه های پیشــرفت عزتمندانه 
و دغدغه مندانــه گام برمی دارند و از جانفشــانی در این راه 
پرافتخار نمی هراسند. اردوهای جهادی، جهاد تبیین، جهاد 
در برابر تحریم و جهاد هنگام بحران عالم گیر، همگی گویای 
صفات بی مثال بسیجیانی است که جان خود را در برابر رضای 
الهی ناچیــز می دانند. این نگاه بصیرت جویانه آگاه ســبب 
می شود که نفوذ دشمن در زمینه های شناختی را شناسایی 
کنند و در تمامی عرصه های آسیب پذیر به مبارزه با دشمنان 
برخیزند. بسیج در این روزهای اغتشاش در اوج اقتدار نشان 
داد، در پله اوج مظلومیت جان می دهد تا جان ملت در آتش 
اختالفات از دست نرود و مصداق بارزی شوند بر آیه شریفه 

»اشدا علی الکفار و رحما بینهم«.
اکنون در سالروز فرمان تاریخی امام عزیزمان برای تشکیل 
ارتش ۲۰میلیونی، فرصت را مغتنم می شمارم و این روز را به 
تمام بسیجیان با بصیرت که امروز بیش از هر زمان دیگری 
جلوداری در عرصه آگاهــی و اقدام ایثارگرانــه را به اثبات 

رسانیده اند تبریک عرض می کنم.

 علیرضا نادعلی 
 نایب رئیس کمیسیون فرهنگی و 

اجتماعی شورای شهر
در بودجــه ســال۱۴۰۲ از اقدامــات 
فرهنگی منطقه حمایت خواهیم کرد. 
بودجه فرهنگی و اجتماعی باید مانند 
سایر موارد بودجه بعد از بررسی برنامه 
چهارم توسعه به تصویب برسد و طبعا 
روی ریــل ســابق حرکــت خواهیــم کرد 
و برنامه هــای خــود را روی مــدار ســابق 
قرار می دهیم. طبیعی اســت که تمام 
بحث هــای فرهنگــی و اجتماعــی فقط 
در بخش هــای فرهنگــی نیســت بلکه 
در موضوعــات معمــاری و مهندســی 
نیــز فرهنگ مطــرح اســت و بــر همین 
اساس برای حمایت از حوزه فرهنگی و 
اجتماعی تمام تالش خود را می کنیم.

 علی اصغر قائمی
 عضو کمیسیون حمل ونقل شورای 

شهر
 در دوره های قبل مدیریت شــهری چند 
نمونه اتوبوس های ســه کابین وارد شد 
که تســت هایش را انجام داد و حاال هم 
می توانیــم روی این اتوبوس هــا، تمرکز 
کنیم. در حالت کلی مسئوالن می توانند 
از مدهــای مختلــف حمل ونقلــی بهــره 
بگیرند، اما باید منابع آن را تامین کرده 
و مراحل قانونی را نیز طی کنند. در مورد 
تراموا هم نیز مباحــث فنی و تخصصی 

باید بررسی شود.

شهردار منطقه۱9 با اشاره به اینکه بیش 
از 5هزار و ۴۰۰تن آســفالت در معابر این 
منطقــه در راســتای بهســازی و روکــش 
آســفالت در طرح خدمت طی یک هفته 
پخــش شــده اســت، گفــت: »بیــش از 
88۰تن از این عملیات به صورت دستی و 
بیش از ۴هزار و 6۰۰تن آسفالت به صورت 
مکانیزه در این طرح پخش شده است.« 
تــورج فرهــادی اضافــه کــرد: »در همین 
راســتا عملیــات تــراش و روکــش دســتی 
آسفالت در خیابان ماهور کوچه ۲8 و 7۰، 
خیابان شهید زلفی کوچه8۱، خیابان نور 
کوچه شــعبانی، خیابان شــهید میرزایی 
کوچه چمن زار، خیابان شهید رزاق چراغی 
و… 88۰تــن آســفالت در بخش هــای 

آسیب دیده انجام شده است.« 

5400
تن

شــهردار منطقــه۲۰ اعــالم کــرد کــه بــا 
توجــه بــه ظرفیت هــای موجــود در 
منطقــه ۲۰ امــکان تبدیــل شــهرری به 
قطب فرهنگی، گردشــگری، مذهبی 
و اقتصــادی وجــود دارد. ناظــم رضوی 
گفــت: »ایــوان ری یکــی از امکانــات 
تفریحــی و فرهنگــی شــهرری اســت 
که یک مجموعــه تفریحــی و رفاهی با 
۳سالن سینما، یک سالن اجتماعات 
و فضــای تفریحــی و رفاهی کــودکان و 
نوجوانان و مرکز خرید است و در کنار 
آن موزه سیمان ری که به زودی افتتاح 
می شــود؛ ازجمله امکانــات تفریحی، 
رفاهی، گردشگری و اقتصادی شهرری 

محسوب می شود.« 

3
سالن

خط۳مترو،رویریلایمنی
در ادامه پیگیری های صورت گرفته مبنی بر رفع نواقص 
خط۳ متروي تهران - که از شهریور ماه امسال سرعت 
بیشتری به خود گرفته است - پنجاهمین و به تعبیری 
آخرین سامانه تامین نیروی برق ایستگاه های خط۳ 
)موسوم به LPS( در ایستگاه میرزای شیرازی تکمیل 
و راه اندازی شد. به گزارش همشــهری، آزاد اکبری، 
مجری خط۳ متروي تهران با اعالم خبر بهره برداری 
از پســت برق دوم ایستگاه میرزای شــیرازی گفت: 
»سیستم های ال پی اس، سامانه های تامین نیروی برق 
ایستگاه ها هستند که قوای محرکه بخش های مختلف 
هر ایستگاه از قبیل هواسازها، هواکش ها، سیستم های 
مخابراتی و سیگنالینگ، پله برقی و آسانسورها از طریق 
آنها تامین می شوند. البته برای جلوگیری از اتفاقات 
احتمالی و ایمنی هرچه بیشــتر فرایند بهره برداری، 
هر ایستگاه باید از ۲سامانه ال پی اس برخوردار باشد 
که خوشبختانه دومین ســامانه مذکور در ایستگاه 
میرزای شیرازی به بهره برداری رسید.« مجری خط۳ 
متروي تهران در ادامه به هزینه تامین، نصب و راه اندازی 
هر سامانه تامین برق ایستگاه ها اشــاره کرد و افزود: 
»معموال هزینه ســامانه های این چنینی که شامل 
تابلوها، تابلوهای برق، ترانس ها و ... می شود، مبلغی در 
حدود ۲۰میلیارد تومان است که البته اکثر قطعات آن 
توسط متخصصان و شرکت های داخلی، تولید، تست 
و راه اندازی می شود.« از شهریور ماه سال جاری تا به 
امروز، ۲هواکش میان تونلی، یک هواساز و یک پست 
برق در ایســتگاه های مختلف خط۳ به بهره برداری 

رسیده است.

نقل قول خبر

عدد خبر

روزنگاه

مترو

خبر

تبدیل بافت فرسوده به واحدهای ایمن

70هزار هکتار وسعت شهر تهران است.
مساحت بافت ناپایدار تهران 12هزار هکتار است.

تهران 4560هکتــار بافــت فرســوده دارد کــه هم از 
ناپایــداری برخــوردار بــوده و هــم ریزدانــه و نفوذناپذیــر 

است.
بيشترین بافت فرسوده تهران در مناطق ۹، ۱0، ۱۱، ۱۲، 

۱3، ۱5 و ۱۶ قرار دارد.
با تشــکیل تعاونی ها در 354محله پایتخت امکان 
نوسازی در همه محله های دارای بافت فرسوده فراهم 

می شود.
در مجموع 400هزار واحد مسکن از تفاهمنامه های 
شــهرداری تهران احداث می شود که ساخت بخشی از 

آنها شروع شده است.
ساخت ساالنه حداقل 1۸0هزار واحد مسکونی برای 

تهران توسط شهرداری برنامه ریزی شده است.
از ســال۸4 تا دوره جدید مدیریت شــهری، نوسازی 

5هزار واحد مسکن عملیاتی شده بود.
مدیریت شهری این دوره تاکنون نوسازی ۹هزار واحد 

را عملیاتی کرده است.
در فاز نخست طرح های جدید نوسازی 20هزار واحد 

جدید عملیاتی خواهد شد.
دیروز تفاهمنامه ســاخت 5هزار واحد برای  نوسازی 

بافت فرسوده به امضا رسید.

ژاد
س ن

عبا
د 

حم
ی/ م

هر
مش

س: ه
عک



پنجشنبه 3 آذر 41401
 شماره  8647

آمار ها نشان می دهد از پاییز امسال 

تورم
با آغاز روند صعودی بازار ها ازجمله 
بورس، طال، ارز و خودرو شکاف بین 
بازار ها و نرخ تورم که در نیمه نخست سال افزایش 

یافته بود در حال کمتر شدن است. 
به نظر می رسد قیمت دارایی هایی که در نیمه نخست 
سال متناسب با نرخ تورم رشد نکرده بود، اکنون در 
حال جبران عقب ماندگی اســت. با این حال هنوز 
شــکاف 8ماهه بین نرخ تورم و بازار ها به طور کامل 

از بین نرفته است.
به گزارش همشهری، آمارها نشان می دهد در نیمه 
نخست سال جاری میزان رشد بازارها کمتر از رشد 
شاخص قیمت مصرف کننده بوده است. قیمت اغلب 
دارایی هایی که صاحبان نقدینگی به طور سنتی در 
آنها سرمایه گذاری می کنند، به جز مسکن، در نیمه 
نخست امسال متناسب با نرخ تورم افزایش نیافته بود. 
این موضوع به عقب ماندگی بازار های بورس، طال و ارز 
از نرخ تورم منجر شده بود و تقریبا هیچ بازاری نبود 
که بازدهی متناسب با نرخ تورم داشته باشد و تنها 
بازاری که توانســته بود نزدیک به نرخ تورم حرکت 

کند، بازار مسکن بود. 
طبق قواعد اقتصــادی تداوم چنیــن رویه ای در 
فضای اقتصاد کالن غیرممکن بود و به طور طبیعی 
بازارهای مختلــف اگرچه با تأخیر امــا در نهایت 
عقب ماندگی خود را از نــرخ تورم جبران می کنند 
و ارزش دارایی ها در فراینــد بلندمدت با نرخ تورم 

هماهنگ می شود.

بازده بازار ها از ابتدای پاییز
آمار ها نشان می دهد شاخص قیمت مصرف کننده 
که بیانگر نرخ تورم اســت از ابتــدای پاییز تاکنون 
5.1درصد رشد کرده، اما در مقابل میزان رشد اغلب 
بازار ها به جز بورس و مسکن در این مدت بیشتر از 
نرخ تورم بوده و حتی میزان رشد در برخی بازار ها تا 
3برابر نرخ تورم بوده اســت. داده های موجود نشان 
می دهد قیمت طال و ارز بیشــترین رشد را در همه 
بازار ها از اول پاییز تاکنون داشــته اند؛ به طوری که 
قیمت هر یورو در بازار آزاد 15.9 و قیمت هر سکه 
طرح جدید 15.2درصد افزایش یافته است. در این 
مدت همچنین قیمت هر دالر 11.7درصد و قیمت 
هر سکه طرح جدید 13.6درصد افزایش داشته است. 
در نیمه نخست امســال سیاست های کنترلی مانع 
از رشــد قیمت ها در این بازار ها شده و فنر قیمت ها 

فشرده نگه داشته شده بود، اما در نهایت در نیمه دوم 
سال این فنر آزاد شد. در این مدت همچنین قیمت 
طالی آب شده 12.3درصد رشــد و میانگین سبد 
قیمت خودروهای داخلی 5.7درصد افزایش یافته 
که این میزان بیش از نرخ تورم در فصل پاییز است. 
تنها بازار هایی که در این مدت میزان رشدشان کمتر 
از نرخ تورم بوده، بازار مسکن و بورس است که البته 
بازار مسکن در نیمه نخست سال متناسب با نرخ تورم 
رشد کرده بود. شــاخص بورس هم از ابتدای پاییز 
تا پایان آبان ماه 4درصد و قیمت مسکن 2.5درصد 

افزایش یافته است.

کاهش شکاف
با وجود آنکه میزان رشد بازارها در پاییز امسال بیش 
از نرخ تورم بوده، اما همچنان شکاف بین نرخ تورم 

و ارزش دارایی هــا به طور کامل پر نشــده و در یک 
فرایند 8ماهه روند رشد نرخ تورم بیشتر از نرخ رشد 

بازارهاست. 
آمار ها نشان می دهد در طول 8ماه گذشته شاخص 
قیمت مصرف کننده 37.6درصد رشد کرده است، 
اما میزان رشد قیمت ارز که بیشــترین رشد را در 
میان همه بازارها در این مدت داشــته 34درصد و 
میزان رشد قیمت ســکه طرح جدید 32.5درصد 
بوده اســت. در این مدت همچنین قیمت هر سکه 
طرح قدیم 29.2درصد، مسکن  26 درصد و میانگین 
قیمت سبد خودرو های داخلی 24.3درصد افزایش 

یافته است.
طبق این اطالعات، میزان رشد قیمت در همه این 
بازارها در ایــن دوره کمتر از نرخ تورم بوده اســت. 
با وجود این، به نظر می رســد ظرف ماه های آینده 
این شکاف کمتر شــود؛ زیرا سرعت رشد بازارها در 
آبان ماه افزایش یافته و بخش عمده رشــد پاییزی 
بازارها به رشــد قیمت ها در ماه آبــان مربوط بوده 
که نشان می دهد سرعت رشد قیمت ها تحت تأثیر 
تورم انباشــته 8ماهه افزایش یافته اســت. به طور 
مثال 12.2درصد از مجموع رشــد پاییزی قیمت 
یورو، 7.9درصد از مجموع رشد دالر، 10.3درصد از 
مجموع رشد قیمت سکه طرح قدیم و 10.2درصد از 
رشد پاییزی قیمت طالی آب شده، در آبان ماه اتفاق 
افتاده است. در آبان ماه امسال همچنین میزان رشد 
شاخص بورس تهران نیز برای نخستین بار از ابتدای 

سال بیش از نرخ تورم بوده است.

کاهش شکاف تورم و بازارها
در 8 ماه  امسال قیمت ارز 34درصد، سکه 32/5درصد، مسکن 26 و میانگین قیمت سبد خودروهای داخلی 24/3درصد افزایش یافته است

2 گزینه مجلس برای کوپن الکترونیک

یک عضو هیأت رئیسه مجلس جزئیات تازه ای از نحوه اجرای طرح کوپن الکترونیک را اعالم کرده است

گزارش میدانی همشهری از افزایش تعداد خودپردازهای فاقد پول نقد در سطح شهر حکایت دارد

کاال یا پول نقد؛ انتخاب با شماست

4راز کم پولی خودپردازها

به زودی طرح کوپن الکترونیک در یک استان جنوبی 

کوپن
اجرا می شود و پس از آن برای اجرای ملی این طرح در 
دولت تصمیم گیــری خواهد شــد. در این میان عضو 
هیأت رئیسه مجلس در فضای مجازی با اشــاره به اجرای این طرح و با 
تأکید بر اهمیت حفظ قدرت خرید یارانه مــردم در مقابل تورم و گذر 
زمان، اعالم کرده »حق هر شخص است که بین دریافت نقدی یا کاالیی 

یارانه ها انتخاب کند.« 
به گزارش همشــهری، طبق تکلیف قانون بودجــه 1401، دولت باید 
کاالهایی که ارز ترجیحی آنها حذف شــده اســت را به اندازه سهمیه 
تعیین شده و به قیمت شــهریور 1400برای مردم تأمین کند و طرح 
کوپن الکترونیک به همین منظور اجرایی خواهد شد. پیرو این تکلیف، 
دو روز پیش، سخنگوی اقتصادی دولت خبر از اجرای آزمایشی کوپن 
الکترونیک در روزهای آینده خبر داد و یک اســتان جنوبی را به عنوان 
پایلوت این طــرح معرفی کــرد.  دیروز، سیدمحســن دهنوی، عضو 
هیأت رئیسه مجلس با افشای نام اســتانی که طرح کوپن الکترونیک 
آزمایشی در آن اجرا خواهد شد، در فضای مجازی نوشت: »این طرح، 
هفته های آینده در استان هرمزگان به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد. 

برای ما در مجلس مهم است که یارانه اعطایی به مردم در طول زمان و 
براثر تورم، ناچیز نشود، البته حق هر شخص است که بین دریافت نقدی 

یا کاالیی یارانه ها انتخاب کند.

برای کوپن آماده باشید
مقرر بود بعد از موفقیت اجــرای طرح کاالبــرگ الکترونیک در یک 
استان، برای اجرای سراسری آن در دولت تصمیم گیری شود اما طبق 
اظهارات عضو هیأت رئیسه مجلس، با پیگیری رئیس مجلس جلسه ای 
برای بررسی فنی زیرساخت این طرح در سازمان برنامه  و بودجه برگزار 
شده و اکنون دیگر تمامی کارشناســان و تیم های فنی اذعان دارند که 

زیرساخت ها و لوازم فنی طرح تکمیل شده است. 
با این حساب، به نظر می رسد صبوری دولت برای مشاهده نتایج اجرای 
آزمایشی طرح کوپن الکترونیک در یک استان، بیشتر جنبه احتیاطی 
دارد و مردم باید در ماه های آینده برای اجرای این طرح آماده باشــند. 
طرحی که قرار است کاالهای اساسی حذف شده از فهرست دریافت ارز 
ترجیحی را به اندازه سهمیه های تعیین شده و به قیمت شهریور 1400در 

اختیار خانوارها قرار دهد.

دالیل کندی روند واردات خودرو
یک ماه بعد از آغاز ثبت سفارش واردات، هنوز هیچ 

خودرویی در راه ایران نیست

یک ماه از آغــاز فاز اجرایی طرح واردات خودرو گذشــته و 
نه تنها تا امروز هیچ خودرویی وارد نشــده بلکه شواهدی از 

قریب الوقوع بودن این اتفاق هم وجود ندارد. 
یک ماه پیش، آیین نامه واردات خودرو بعد از عبور از آخرین 
خوان که اصالح ایــرادات مجلس بود در هیــأت دولت به 
تصویب رسید و وارد فاز عملی شد. دوم آبان ماه، امید قالیباف، 
سخنگوی وزارت صمت با اعالم خبر اصالح اشکاالت مجلس 
به آیین نامه واردات خودرو اعالم کرد که ثبت سفارش واردات 
خودرو »این هفته« آغاز می شــود، اما با گذشت یک ماه از 
آن زمان هنوز خبر جدی و جدیدی درباره نزدیک شــدن 
خودروهای خارجی به بازار کشور منتشر نشده درحالی که 
شتاب گرفتن روند رشد قیمت خودروهای تولید داخل در 
2ماه گذشته رکود بازار خودرو را تشدید و مصرف کنندگان را 

از خودروهای مورد نیازشان دورتر کرده است.

وزیر صمت: مانعی بر سر راه واردات نیست
روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه جلسه 
هیأت دولت در جمع خبرنگاران بــار دیگر اعالم کرد تمام 
زیرساخت ها برای واردات خودرو فراهم و ثبت سفارش آغاز 

شده است. 
رضا فاطمی امین در توضیح طوالنی شدن روند واردات با بیان 
اینکه از طرف دولت هیچ مانعــی در این زمینه وجود ندارد، 
افزود: چون این فرایند 4سال تعطیل بوده واردکنندگان باید 
با طرف های خود قرارداد ببندند و امیدوارم به زودی شاهد 
واردات باشــیم. البته وزیر صمت در توضیح دالیل تأخیر و 
کندی واردات به موضوع الزام انتقال تکنولوژی نیز اشــاره 
کرد؛ موضوعی که فاطمی امین، آن را برای اقتصاد ایران مؤثر 
می داند اما کارشناســان حوزه خودرو آن را با توجه به دیگر 
الزامات قید شده در آیین نامه، مانعی جدی بر سر راه واردات 
خودرو می دانند. سقف قیمت تعیین شده برای خودروهای 
وارداتی درآیین نامه واردات 20هزار یــورو و تمرکز وزارت 
صمت به گفته مسئوالن امر بر واردات خودروهای تا 10هزار 
دالری است تا امکان واردات تعداد بیشتری خودرو به کشور 

فراهم شود.
براساس اعالم وزارت صمت ســقف منابع ارزی پیش بینی 
شــده بانک مرکزی قول تامین آن بــرای واردات خودرو را 
داده یک میلیارد یورو اســت که نهایتا امکان خرید 70هزار 
خودرو در بازه قیمتی 10تا 20هــزار یورو را فراهم می کند 
اما برنامه وزارت صمت ســوق دادن واردکنندگان به سمت 
خودروهای زیر 10هزار یورو است، چنان که منطقی، معاون 
صنایع حمل ونقل وزارت صمت یک ماه پیش اعالم کرد: در 
آیین نامه، تمرکز بر واردات خودرو در محدوده 6تا 8هزار دالر 
و در کنار آن توسعه فناوری در داخل کشور است، درحالی که 
کارشناسان معتقدند خودروهای زیر 10هزار دالر تکنولوژی 
قابل توجهی برای انتقال ندارند و در خودروهای گران قیمت تر 
نیز با توجه به محدودیت تیراژ خرید، امکان انتقال تکنولوژی 

فراهم نیست.
این نکتــه را نیز نباید از نظر دور داشــت که حذف شــدن 
خودروهای فرانســوی از فهرســت وارداتی ها کار را برای 
واردکنندگان ســخت تر کرده، زیرا شرکت های خودروساز 
فرانسوی با توجه به از دست دادن بخش مهمی از بازار خود 
در روسیه و کاهش شدید تیراژ تولید، شاید تنها گزینه هایی 
بودند که امکان چانه زنی بیشتری برای واردکنندگان فراهم 
می کردند. وزارت صمت هفته گذشــته رســما ممنوعیت 
واردات خودروهای فرانســوی را اعالم کــرد تا خودروهای 
آلمانی، اسپانیایی و ایتالیایی تنها اروپایی های احتمالی بازار 

خودرو ایران باشند.

انتقال تکنولوژی، مانع جدی واردات
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت وگو با همشهری، 
الزام به انتقال تکنولوژی را یکی از موانع جدی واردات خودرو 
دانست. مهدی دادفر با اشاره به دشوار بودن واردات خودروی 
اروپایی در محدوده قیمتی مــورد نظر وزارت صمت، گفت: 
اگر فرض بر این باشد که آلمان، اسپانیا و ایتالیا بخواهند با ما 
همکاری کنند، وقتی گفته می شود واردات به شرط انتقال 
تکنولوژی باید انجام شود، با توجه به تعداد نهایی واردات از 

این کشورها کمی غیرمحتمل به نظر می رسد. 
دادفر اضافه کرد: کل واردات ما از این کشــورها قرار است 
50هزار دســتگاه در مدل های متفاوت باشــد و در چنین 
شرایطی انتقال تکنولوژی عمال امکان پذیر نیست. او ضمن 
ابراز تردید درخصوص امکان واردات از این 3کشور با توجه 
به تحریم و همچنین سقف قیمت تعیین شده برای واردات 
افزود: از آلمان هیچ برندی امکان واردات ندارد زیرا فولکس، 
بنز و بی  ام و هر 3باالی 20هزار یورو هستند و حتی در شرایط 
نبود تحریم نیز با توجه به دستورالعمل واردات خودرو، امکان 
واردات ندارند. دادفر صنعت خودروسازی اسپانیا را ناشناخته 
و غیرقابل توجه در زمینه انتقال تکنولوژی، توصیف کرد و 
درباره ایتالیا نیز گفت: از کشــور ایتالیا فیات را می توان زیر 
20هزار یورو وارد کرد، اما شــرکت فیات کرایسلر سهامدار 
آمریکایی دارد و بعید می دانم با توجه به تحریم، امکان واردات 

این خودرو به کشور فراهم باشد.
تاکنون 12 شرکت خودروساز و واردکننده از وزارت صمت 
مجوز واردات گرفته اند و وزارت صمت اعالم کرده فهرست، 
همچنان باز اســت و محدودیتــی برای اعطــای مجوز به 
شرکت های متقاضی واردات خودرو وجود ندارد اما محدود 
بودن گزینه های انتخابی و احتمال همپوشانی مانع بزرگی بر 
سر راه ورود دیگر واردکنندگان به این حوزه است. تاکنون نیز 
انجمن واردکنندگان بارها اعالم کرده  که با توجه به ابهامات 
موجود در آیین نامــه و قوانین ســختگیرانه ازجمله ایجاد 
نمایندگی فروش از شرکت خودروساز، واردکنندگان تمایل 

زیادی به واردات ندارند.
 هیوندا اکســنت، هیونــدای E10، میتسوبیشــی میراژ، 
چانــگان CS35،  ام جــی3 و  ام جی6، ســیتروئنC3 و 
فولکس واگن )ســئات( خودروهایی هســتند که تاکنون 
نام آنهــا به عنوان وارداتی هــای احتمالی به کشــور اعالم 
شــده و در محدوده قیمتی 10هزار یورو قــرار دارند، البته 
با حذف سیتروئن به نظر می رســد کشورهای طرف معامله 

واردکننده ها به چین، کره و نهایتا ژاپن محدود باشد.

بازی با مرغ منجمد
  خبر: قیمــت هرکیلوگــرم مــرغ منجمد به 
50هزار تومان رسیده است. حسین دماوندی نژاد، 
معاون امور دام و طیور وزارت جهادکشــاورزی در 
یک برنامه تلویزیونی گفــت: قیمت مرغ منجمد را 
اصالح کرده ایم و افزایش داده ایم که تقاضا به سمت 
بازار مرغ گرم هدایت شود؛ بنابراین هم عرضه این 
نوع مرغ ها را محــدود کرده ایم و هم قیمت آن را به 

50هزار تومان افزایش داده ایم.
  نقد: صنعــت مرغداری، قصه پرغصــه ای دارد. 
از یک سو نهاده های مورداســتفاده آن با حذف ارز 
ترجیحی باید با قیمت ارز نیما وارد شــود و از سوی 
دیگر در بازار قــدرت تقاضا به اندازه ای نیســت که 
مصرف کننده قدرت خرید گوشــت و تخم مرغ به 
قیمت تمام شده را داشته باشد. در این میان، دولت 
به عنوان حامی اصلی تولیدکننده و مصرف کننده وارد 
عمل شده و ضمن تالش برای افزایش قدرت خرید 
از طریق پرداخت یارانه نقدی، به تولیدکنندگان نیز 
از مسیر خرید تضمینی مرغ مازاد کمک می کند تا 
هم از قیمت شــکنی در بازار جلوگیری شود و هم 
از اجحاف به مرغداران. کمــک به تأمین نهاده های 
صنعت مرغداری، تأمین مالی ســرمایه در گردش 
این واحدها و همچنین کمک به صادرات گوشت و 
تخم مرغ مازاد نیز می تواند به تولیدکنندگان کمک 
کند و ضامنی برای تنظیم بازار هم باشد؛ به خصوص 
که کاهش قدرت خرید در بازار داخلی، به پاشــنه 
آشیل این صنعت بدل شده است. حاال اما در شرایطی 
که متقاضی داخلی به واسطه افزایش قیمت مرغ و 
رشد نامتناسب درآمدها، قدرت خرید کمتری برای 
خرید این کاالی اساسی دارد و ناگزیر به سمت خرید 
جنس ارزان تر یعنی مرغ منجمد روی آورده است، 
سیاستگذار بازار از اهرم قیمت مرغ منجمد به عنوان 
ابزاری برای تنظیم بازار استفاده می کند که معنای آن 

اجحاف به خانوارهای کم درآمد است. 

چهره روز

نقد  خبر

گزارش

بسیاری از دستگاه های خودپرداز پول نقد ندارند و مردم گرفتار و کالفه شده اند. 

سقف برداشت نقدی وجه از خودپردازها سال هاست تغییر نکرده است. به دلیل بانک
روند فزاینده تورم، 200هزار تومان در یک روز حتی پوشش هزینه تردد و نیازهای 
بسیاری از شهروندان به نقدینگی را پاسخ نمی دهد. مشاهدات خبرنگاران همشهری از کم پولی 
خودپردازهای بانکی و حتی بی پولی برخی از آنها حکایت دارد. بسیاری از خودپردازها این روزها یا 
دست تعمیر هستند یا گزینه برداشت نقدی آنها غیرفعال اســت. نشانه ای از اینکه روند تجهیز 
خودپردازها به اســکناس و چک پول به میزان قابل مالحظه ای به ویژه در کالنشهر تهران و نقاط 
پرتراکم از حیث جمعیتی دیده نمي شود. حتی برخی پرســنل بانک ها مدعی شده اند به دلیل 
تنش های موجود در سطح شهر خودپردازهایی که حفاظ مناسبی ندارند،  این روزها کمتر شارژ 

می شوند.
به گزارش همشــهری، کاهش دسترســی به امکان دریافت وجه نقد از خودپردازها بسیاری از 
شهروندان را کالفه کرده و گاه موجب می شود شــهروندان دقایق زیادی را در شهر تردد کنند تا 
بلکه دستگاه خودپردازی را پیدا کنند که پول داشته باشد. راز پشت پرده کم پولی در خودپردازها 
چیست؟ پیش از این بارها بانک مرکزی از بانک ها خواسته بود با افزایش نوبت  های پول گذاری و 
شارژ دستگاه های خودپرداز مشکل را رفع کنند. سال هاست که سقف برداشت نقدی از هر کارت 
در یک روز ثابت مانده و بانک مرکزی همچنان اصرار دارد که سقف 200هزار تومان کافی است، 
اما به نظر می رسد دست کم 4راز در پشت پرده کم پولی در خودپردازها وجود دارد که ضرورت دارد 
شبکه بانکی برای حل آن فوری چاره اندیشی کند. عامل یا راز نخست به کاهش ارزش واقعی سقف 

200هزار تومان به دلیل افزایش نرخ تورم بازمی گردد؛ این سقف پوشش نقدی، نیاز شهروندان 
را پاسخ نمی دهد و همین عامل باعث شده تا مراجعه به خودپردازها برای برداشت نقدی افزایش 
یابد. عامل دوم را در تغییر رفتار برخی فروشندگان کاالها و خدمات جست وجو کرد، بسیاری از 
آنهایی که از پرداخت مالیات بر تراکنش دستگاه های کارتخوان، فراری هستند، از خریداران، وجه 
نقد درخواست می کنند. عامل سوم به اختالل های ارتباطی مربوط است؛ به نظر می رسد با اعمال 
محدودیت های اینترنتي در شبکه اپراتورهای تلفن همراه، دسترسی به موبایل بانک و اینترنت بانک 
گوشی های تلفن همراه سخت تر شده و شهروندان در پرداخت های خرد ازجمله در پرداخت وجه 
تاکسی های اینترنتی یا کارت به کارت کردن دچار مشکل شده اند. عالوه بر این به نظر می رسد بروز 
ناآرامی ها در 2ماه گذشته، برخی بانک ها را مجاب کرده با نادیده گرفتن دستور بانک مرکزی مبنی 
بر تجهیز خودپردازها، به پول گذاری گزینشی اقدام  کنند؛ به نحوی که بعضا مشاهده شده بانک ها 
فقط آن دسته از دستگاه های خودپرداز جای گرفته در کیوسک های بانکی دارای حفاظ امنیتی را 

شارژ می کنند و در مقابل خودپردازهای فاقد پوشش حفاظتی را خالی نگه می دارند.
به باور کارشناسان، یکی از راهکارها این است که بانک مرکزی سقف برداشت نقدی از خودپردازها 
را متناسب با نرخ تورم ساالنه باالتر ببرد و شبکه بانکی را ملزم سازد تا نسبت به تجهیز خودپردازها 
و افزایش نوبت کاری شیفت های پول رسان اقدام کند. افزون بر این مذاکره با وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات برای بهبود کیفیت اینترنت تلفن همراه و برداشتن محدودیت های احتمالی هم 
باید در دستور کار قرار گیرد، ضمن اینکه ارتقاي امکانات حفاظتی از دستگاه های خودپرداز هم 

می تواند به موازات همه اینها دنبال شود.

راه عبور از ناترازی انرژی
مصطفــی رجبی مشــهدی، مدیرعامل 
شرکت مدیریت شبکه برق ایران می گوید: 
همه تالش ها به کار گرفته شده تا زمستان 
امسال هم بدون خاموشی سپری شود. او 
افزود: خواســته وزارت نفت و وزارت نیرو از مشترکان کاهش 
10درصدی مصرف اســت و اگــر این اتفاق بیفتد با مشــکل 
کمتری مواجه می شویم. رجبی مشهدی با اشاره به اینکه ساالنه 
یک میلیون مشترک به بخش خانگی اضافه می شود، با این حال 
کاهش مصرف برق داشــته ایم، گفت: امسال همکاری هایی با 
بخش گاز داریم تا بتوانیم همه انرژی زمستان را تأمین کنیم. او 
با بیان اینکه اصالح تعرفه در سال جاری نداشته ایم، اضافه  کرد: 
مشترکانی که مصرف شان زیر الگو باشد، یارانه دریافت می کنند 
و مشترکانی که باالی الگو برق مصرف کرده اند، به صورت پلکانی 
تعرفه برق شان افزایش می یابد. یک میلیون و100هزار مشترک 
مصرف خود را به زیر الگوی مصرف رسانده اند؛ به همین دلیل 
یک هزارو500 مگاوات صرفه جویی در مصرف برق ایجاد شده 
است. به گفته سخنگوی صنعت برق، فقط 3 تا 4درصد مشترکان 
باالی الگو، برق مصرف می کنند و 8میلیون مشــترک تخفیف 
ناشی از مدیریت مصرف داشته اند. هرچند وزارت نیرو با مدیریت 
مصرف برق در تابستان موفق شد تا جلوی خاموشی ها به ویژه 
در بخش خانگی را بگیرد، اما اســتمرار این موفقیت در گروی 
برداشتن گام های عملیاتی جدی است؛ به نحوی که ناترازی در 
تولید، عرضه و مصرف برق رفع شود تا دیگر مردم و صنایع شاهد 
خاموشی یا قطع برق نباشند. این امر با افزایش سرمایه گذاری 
در بخش ســاخت و تجهیز نیروگاه ها با فناوری های روز دنیا و 
البته آسیب شناسی الگوی مصرف در بخش های مختلف ازجمله 
خانگی محقق می شود و از این جهت وزارت نیرو هم در بخش 
برق و هم البته در بخش آب ماموریت ســنگینی برعهده دارد. 
بی تردید رفع این ناترازی آبی و برقی با توجه به وضعیت بارش ها و 
احتمال وقوع خشکسالی نیازمند حمایت دولت و مجلس و البته 
یک برنامه عملیاتی جدی است؛ چنان که با کاهش بارش ها و آب 
رفتن مخازن سدها، احتمال تشدید ناترازی برقی ناشی از خارج 
شدن نیروگاه های برقابی از مدار تولید وجود دارد. امنیت انرژی 
و افزایش تاب آوری این بخش زیربنایی البته بدون مشــارکت 
مردم در کاهش مصرف، سخت و پرهزینه خواهد بود. باید ملی 

بیندیشیم و آینده نگر باشیم تا ایران خاموش و بی آب نشود.

مقایسه بازده بازارها از ابتدای پاییز

درصد تغییر آخر آبانآخر مهراول پاییزبازار
یک ماهه

درصد تغییر از 
اول پاییز

31400324453640012.215.9یورو- تومان
13450000140500001550000010.315.2سکه طرح قدیم- تومان
1435000014950000163000009.013.6سکه طرح جدید- تومان

57500005860000646000010.212.3مثقال طال- تومان 
13273921352786149129610.212.3هر گرم طالی 18عیار- تومان

3177032900355007.911.7دالر- تومان
5.7-5280655746009016395583064527.1میانگین قیمت خودرو- تومان

525.4541552.42.15.1شاخص تورم-واحد
1355240130894614090697.64.0شاخص کل بورس- واحد

4312700043725000442000001.12.5مسکن- تومان

یارانه نقدی یا کوپن؟
مجلس در جریان موافقت با حذف ارز ترجیحی در بودجه 1401، دولت را 
مکلف کرد که اگر در سال1401 قصد دارد کاالیی را از سبد ارز ترجیحی 
حذف کند، باید قباًل ترتیبات قانونی جبــران زیان رفاه مصرف کننده 
برای کاالهای اساســی را از طریق کاالبرگ الکترونیکی مشخص کند؛ 
به طوری که افراد بتوانند این کاالها را به نرخ پایان شهریور1400 تهیه 
کنند. البته این تکلیف مجلس در زمان حذف ارز ترجیحی و اجرای طرح 
مردمی ســازی  یارانه ها، به دلیل مهیا نبودن زیرساخت، با توزیع یارانه 
نقدی 300و 400هــزار تومانی برای 9دهــک از خانوارهای حاضر در 
فهرست یارانه 45.5تومانی اجرا شد.  در ادامه دولت تالش کرد عبارت 
»به نرخ پایان شهریور« را از شرط مجلس در قانون بودجه 1401حذف 
کند که نمایندگان با تأکید بر حساسیت مجلس روی معیشت مردم، 
حاضر به عقب نشــینی از این شرط نشــدند. حاال، در شرایطی خبر از 
اجرای قریب الوقوع طرح کوپن الکترونیک داده شده که همچنان شرط 
مجلس برای توزیع کاال به قیمت شهریور 1400پابرجاست و کارشناسان 
معتقدند اجرای آن دستاوردهای دولت و مجلس در ایجاد ثبات اقتصادی 
را از بین می برد و به کســری بودجه منجر خواهد شــد.  در شــهریور 
1400قیمت برخی کاالهای اساسی مشمول ارز ترجیحی به این شرح 
بود: هر کیلو مرغ تازه 24.9هزار تومان، هر کیلو گوشت گوسفندی تازه 
110هزار تومان، روغن مایع 810گرمی 8هزار و 250تومان. همچنین 
در فهرست کاالهای اساســی که از ارز ترجیحی برخوردار نبودند این 
قیمت ها خاطره انگیز اســت: هر کیلو برنج ایرانی 33هزار و 700تومان 
هر کیلو قند حبه 10.3هزار تومان، شــیر بطری یک لیتری کم چرب 

7.1هزار تومان، رب گوجه فرنگی قوطی 800گرمی 14.4هزار تومان.

t e l e g r a mt w i t t e r i n s t a g r a m
@hamshahrinews@hamshahrinews hamshahrinewspaper

همشهری را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید



5 پنجشنبه 3 آذر 1401
 شماره  8647

انگار وضعیت تئاتر دارد بــه بحرانی ترین روزهای خود 
نزدیک می شود؛ سالن هایی که هر شب میزبان بیش از 
100نمایش بودند، حاال یا تعطیل هستند و یا به اجبار 
تماشاخانه داران بدون تماشاگر، نمایش های خود را روی 
صحنه می برند. هر چند انجمن صنفی تماشاخانه داران 
عنوان کرده بود که سالن دارها، گروه های نمایشی را با 
توجه به شرایط موجود )نبود تماشاگر( مجبور به اجرا 
نکنند، اما برخی از صاحبان سالن های نمایشی به خاطر 
فشار اقتصادی زیاد، گروه ها را مجبور به اجرا کرده ا ند؛ 

اجراهایي که تماشاگری ندارند.

اجباری در کار نباشد
شاهین چگینی، رئیس انجمن صنفی تماشاخانه های 
خصوصــی دربــاره اطالعیه ای کــه اخیــر در مورد 
اجرای گروه های نمایشــی صادر شــده، به همشهری 
می گویــد:»در بیانیه ای کــه ابتدا صادر شــد، عنوان 
کردیم، با توجه به قراردادهایی که گروه های نمایشــی 
با تماشــاخانه ها دارند، اجباری برای اجرای نمایش از 
سوی صاحبان سالن ها نباشــد. البته عنوان کردیم که 
مخالفتی هم بــرای اجرای نمایش نیســت و اگر خود 

گروه های نمایشــی تمایل به اجرای نمایــش دارند، 
تئاترهایشان را روی صحنه ببرند.« وی در ادامه توضیح 
می دهد:»هم اکنون هر گروهی که نمایش خود را اجرا 
می کند به دلیل نبود تماشــاگر دچار ضــرر اقتصادی 
می شود. این ضرر و زیان تنها متوجه گروه های نمایشی 
است چرا که صاحبان ســالن، اجاره خود را از گروه ها 
می گیرند، اما گاهی به واسطه قرارداد، سالن دار، گروه را 
مجبور به اجرا می کند؛ اجراهایی که کمترین تماشاگر 

را دارند.«
 

شرایط سخت گروه های نمایشی
چگینی درباره صدور اطالعیــه دیگر درمورد وضعیت 
اجراها نیز توضیح می دهد:»در شــرایطی هستیم که 
گروه ها با 5تماشاگر روی صحنه می روند و این درست 
نیست. از یک ســو اکثر ســالن های بخش خصوصی 
در منطقه شــلوغ و پرتردد قرار دارند که تماشــاگران 
برای حضور در ســالن باید در مکان های شــلوغ تردد 
داشته باشند و این تردد سخت است.  به همین جهت 
تماشــاخانه ها باید تعاملی با گروه ها داشته باشند که 
درصورت عدم رضایت گروه ها، نمایشی اجرا نشود و اجرا 

به تعویق بیفتد.«
وی در ادامــه از عدم حمایت مرکز هنرهای نمایشــی 
می گوید و اینکــه مرکز نه در دوران کرونــا و نه در این 
برهه زمانی حمایتی نداشته و راهکاری برای سالن دارها 

و گروه های نمایشی ایجاد کرده است.« هر چند برخی 
گروه های نمایشی اجراهای خود را از نیمه دوم آبان در 
بعضی از تماشاخانه ها شــروع کردند  اما این اجراها با 
کمترین تماشــاگر روی صحنه می رود. پیش آمده که 
یک گروه، نمایش خود را در حالی روی صحنه می برد که 

حتی 5تماشاگر هم ندارد.

بلیت هایی که با تخفیف نمی فروشد
یک نگاه گذرا به سایت فروش بلیت تئاتر، نشان می دهد 
که گروه ها برای کشــاندن تماشاگر به ســالن از انواع 
تخفیف ها استفاده کرده اند، اما فروش روزانه بلیت یک 

نمایش، ممکن است یک یا دو بلیت باشد.
از میان نمایش هایی که روی صحنه هستند، »پرده خانه« 
گالب آدینه که در روزهای اول اجرا با حاشیه های زمان 
اجرا روبه رو بود، تقریبا فروش خوبی دارد و البته این در 
حالی است که بیشــترین بلیت ها به شکل مهمان هم 
است و گروه آنچنان در گیشــه موفق نیست. نمایش 
»کمدی اکتشافات« حامد وکیلی هم در روزهای اجرا 
چند ردیف از صندلی هایش فروش می رود. نمایشی که 
ممکن بود در وضعیت عادی با فروش خوب همراه باشد، 
اما حاال با دو سوم صندلی خالی اجرا دارد. نمایشی چون 
»قلندرو« در شب گذشــته تنها در یک سالن توانست 
10بلیت بفروشد. نمایشی که این شب ها در شهرزاد اجرا 
می شود. جز این نمایش، تئاترهای دیگر هم با فروش کم 

اجراهای خود را در سالن های شهرزاد ادامه می دهند. 
در بدبینانه ترین حالت برخی از نمایش ها هم با ســالن 
خالی روبه رو می شوند، »خانه برنارد آلبا« که تا به حال 
اجراهای مختلفی را در ایران روی صحنه داشته در شب 
گذشته بلیتی نفروخت. این نمایش در تماشاخانه اهورا 
اجرا می شود. »فرزند یک خنیاگرم« شکرخدا گودرزی 
که بعد از مدتی وقفه اجرایش را در چهارسو آغاز کرده، 
با کمترین تماشاگر روی صحنه است. بعضی نمایش ها 
هم با وجــود اینکه زمان اجرایشــان، آخرین ماه پاییز 
است، دست نگه داشتند تا شرایط مساعدی برای اجرای 
نمایش پیدا کنند. »شفیره« قرار است به زودی در تئاتر 
شهر روی صحنه برود. یا »دقیقا ۹ سال و ۳ ماه و ۲0 روز 
پیش کجا بودی...؟« ازجمله نمایش هایی است که هنوز 
اجرایش را در ملک شروع نکرده است. در ملک نمایش 
»نیمکت« مهدی ســهرابی هم در حالی روی صحنه 
است که این نمایش شب گذشته، در یک سالن با تقریبا 
۲00صندلی، تنها 15بلیت فروخته. تعطیلی ۲ ساله تئاتر 
در روزگار کرونا و سر کردن در روزگار امروز گروه های 
نمایشی، شرایط سختی را برای تئاتر کشور ایجاد کرده، 
شرایطی که راه برون رفتی از مشکالتش وجود ندارد و 
با توجه به شرایط، کســی به فکر حمایت از آن نیست. 
با نزدیک شدن به زمستان، شــماره معکوس برگزاری 
جشنواره تئاتر فجر هم شروع می شود و باید دید تا ۲ ماه 
دیگر شرایط برای گروه های نمایشی چگونه خواهد بود.

نمایش با 5 تماشاگر
تئاترتهران روزهای پاییزی سردی را تجربه می کند

 تجلیل از شاهرخ خان
در  عربستان 

جشنواره بین المللی »دریای ســرخ« عربستان، از 
ستاره بالیوود تجلیل می کند.

به گزارش ورایتی، شــاهرخ خان یکی از نمادهای 
جهانی بالیوود، با اهدای جایزه افتخاری جشنواره 
بین المللی فیلم دریای ســرخ عربســتان سعودی 
تجلیل می شود. شــاهرخ خان که معموالً با عنوان 
کینگ خان شناخته می شود محبوب ترین بازیگر 
هند است و تا کنون ۳ بار در جوایز بالیوود در اروپای 

مرکزی از او تجلیل شده است.
امسال دومین دوره جشنواره دریای سرخ عربستان 
از 10 تــا 1۹ آذر در جــده برگزار می شــود. این 
جشــنواره پیشــتر اعالم کرده بود، امسال از گای 
ریچی به عنوان بهتریــن کارگردان تجلیل می کند 
و اولیور استون هم ریاست هیأت داوران امسال این 
رقابت ســینمایی را برعهده گرفت. سینمای ایران 
امسال با فیلم »سونسوز« ســاخته رضا جمالی در 
بخش مسابقه اصلی جشــنواره دریای سرخ حضور 
دارد. »مثلــث غم« روبــن اوســتلوند برنده نخل 

طالی جشــنواره کن، »دالل« هیروکازو 
کورئیدا، »ارواح اینیشرین« ساخته 
مارتیــن مک دونــا، »تصمیم به 
ترک« ســاخته پارک چان-ووک 
و »امپراتوری نور« ســم مندس 

از دیگر فیلم های این 
جشنواره هستند. 

جهان

جشنواره

آواتار راهی چین می شود 
قسمت دوم فیلم پرفروش 
»آواتار« ســاخته »جیمز 
کامرون« در ســینماهای 

چین اکران خواهد شد.
به گزارش رویترز، »آواتار: 
راه آب« یکــی از معــدود 
فیلم های خارجی اســت 
کــه در ماه هــای اخیر به 
بازار چین دسترســی پیدا 
کرده تــا در کنار فیلم های 
چون مجموعه انیمیشــن 

»مینیون ها« و »جایی که خرچنگ هــا آواز می خوانند« از معدود 
فیلم های خارجی به نمایش درآمده در این بازار بزرگ باشد.

با توجه به ادامه همه گیری کرونا در چین و همچنین رقابت میان 
سینمای چین و آمریکا به عنوان ۲بازار بزرگ جهانی، سهم اکران 
فیلم های هالیوودی در چین کاهش یافته و تأکید سینمای چین 

بیشتر روی فروش گیشه با اتکا به آثار داخلی است.
»آواتار: راه آب« ادامه فیلم علمی- تخیلی ساخته »جیمر کامرون« 
در سال ۲00۹ است که همچنان پرفروش ترین فیلم تمام دوران 
است. در این فیلم »سم ورتینگتون«، »زویی سالدانا« و »سیگورنی 
ویور« ایفای نقش می کنند و  داســتانش بیش از یک دهه پیش از 
قسمت اول این فیلم می پردازد. این فیلم روایتگر داستان خانواده 
سالی )جیک، نیتیری و بچه هایشان( و مشــکالتی ا ست که با آن 
دســت و پنجه نرم می کنند، تالش هایی که بــرای حفظ امنیت 
یکدیگر انجام می دهند، نبردهایی که برای زنده ماندن می کنند و 

مصیبت هایی است که متحمل می شوند. 
»جیمز کامرون« ســال ها وقت صــرف ســاخت و فیلمبرداری 

دنباله های »آواتار« کرده است. 

 پیگیری وضعیت
هنرمندان بازداشتی 

وزیر فرهنگ و ارشاد اســالمی بر پیگیری وضعیت هنرمندان 
دستگیر شده در ناآرامی های ۲ ماه اخیر تأکید کرد.

به گزارش ایسنا، محمدمهدی اســماعیلی در حاشیه جلسه 
دیروز هیأت دولت در جمع خبرنگاران درخصوص نحوه برخورد 
با اهالی هنر بازداشتی در تجمعات اخیر، اظهار کرد:  بیش از ۲ 
ماهی که این اتفاقات در کشور در حال رخ دادن است، بنایمان 
این بوده که با گفت وگو و شفاف سازی اجازه ندهیم کار به جایی 

بکشد که موجب نگرانی شود.
وی افزود: سیاست قطعی ما در وزارت فرهنگ این است آنانی 
که در حوزه کار حرفه ای دچار مشکل می شوند  حمایت و دفاع 
کنیم. همچنین وظیفه خودمان می دانیم که از اهالی فرهنگ 
و هنر و رسانه که در  اغتشاشات اخیر برایشان اتفاقاتی افتاده، 
با وجود پیگیری های قبلی بازهم حمایت کنیم. وزیر فرهنگ و 
ارشاد با بیان اینکه مرتب با نهادهای امنیتی و قضایی جلساتی 
داریم در مورد کسانی که دچار مشکل شدند تا حد امکان کمک 
کنیم، اظهار کرد: در این زمینه همکاری های خوبی   دستگاه های 
امنیتی و قضایی دارند که تشــکر می کنیم و روند کار به نحوی 
اســت که ما این دقت را به کار می بریم که بــا گفت وگو و رفع 

ابهامات مسئله در سطح جامعه حل شود. 

۷۵ فیلم متقاضی سیمرغ امسال 
آمار رسمی تعداد فیلم های متقاضی حضور در بخش سودای 
 ســیمرغ چهل و یکمین جشــنواره بین المللی فیلم فجر

اعالم شدند.
به گزارش همشهری، روابط عمومی جشنواره اعالم کرد، طی 
یک ماه فرصت ثبت نام آثار ســینمایی در سامانه جشنواره 
که تا پایان آبان ماه ادامه داشــت، تهیه کننــدگان ۷5 اثر 
درخواســت  خود را برای حضور در بخش ســودای سیمرغ 
)مسابقه سینمای ایران( جشنواره چهل و یکم ثبت کرده اند.

تطابق آثار ثبت نامی با آیین نامه توسط دبیرخانه جشنواره 
آغاز شده و فیلم های حائز شرایط حضور پس از ارسال نسخه 

کامل توسط هیأت انتخاب بازبینی خواهد شد.
هیأت انتخاب مسابقه بخش ملی، بازبینی فیلم های متقاضی 
حضور را از 15 آذرماه آغاز و تا 15 دی ماه اسامی فیلم های 
منتخب را برای حضور در بخش مسابقه سینمای ایران چهل 

و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر اعالم خواهند کرد.
محمد خزاعی، رئیس ســازمان ســینمایی در گفت وگویی 
درباره جشــنواره فیلم فجر در حاشــیه آغاز به کار سینما 
»مهرشــاهد« درباره  وضعیت فیلم های متقاضی حضور در 
چهل و یکمین دوره از جشــنواره فیلم فجر و احتمال قهر 
سینماگران با این رویداد گفت:   ما هیچ برنامه ای را نه محدود 
کرده ایم و نه تعطیــل خواهیم کرد. جشــنواره فیلم کوتاه 
برگزار شد و جشنواره ســینماحقیقت هم برگزار می شود. 
جشــنواره فجر هم در زمان مقرر برگزار خواهد شد. آنها یی 
که جشنواره ملی سینمای خود را دوســت دارند، حتماً در 
این رویداد حضور خواهند داشــت و تا این لحظه هم شاهد 
استقبال خوب فیلمسازان از جشنواره فجر بوده ایم. همزمان 
با اتمام مهلت ارســال، آمار مربوط به آثار از سوی دبیرخانه 

فجر اعالم خواهد شد.
تا این لحظه اخباری درباره فیلم ها و یــا مهمانان احتمالی 

بخش بین الملل دوره چهل و یکم فجر  اعالم نشده است.

تکذیب شایعات بی حجابی در فیلم ها
طی چند روز گذشته خبر غیررسمی مبنی بر فیلمبرداری 
برخی پروژه های سینمایی به ۲ شکل بی حجاب و باحجاب 
منتشر شده اســت. مدیرکل دفتر تولید سازمان سینمایی 
نسبت به انتشار خبر تولید آثار سینمایی به ۲ شکل بی حجاب 

و با حجاب واکنش نشان داد و صحت آن را رد کرد.
به گزارش همشهری، بهمن حبشــی، مدیرکل دفتر تولید 
سازمان سینمایی در واکنش به خبر فیلمبرداری برخی آثار 
سینمایی در ۲ شکل بی حجاب و با حجاب گفت: »براساس 
اطالعات موثق سازمان سینمایی چنین خبری صحت ندارد 
و هیچ یک از فیلم های سینمایی در حال تولید دست به چنین 

اقدام قانون شکنانه ای نزده اند«.
وی افزود: »بدیهی است درصورت صحت چنین خبری، فیلم 
موردنظر در هر مرحله ای از ساخت و تولید، متوقف و تبعات 

جبران ناپذیری را برای سازندگان اثر در پی خواهد داشت.«
حبشــی ادامه داد: »توصیه ما به عنوان ســازمان سینمایی 
به ســرمایه گذاران، تهیه کنندگان و کارگردانان این است 
که مراقب اسم، اعتبار و سرمایه خود باشند، چرا که تبعات 
هرگونه تخطی از قوانین رسمی کشور متوجه عوامل اصلی 

خواهد بود.«
وی عنوان کرد:»ســینمای ایران همواره سینمایی شریف، 
قانونمند و متعالی بوده و بدون تردید مطابق با قوانین رسمی 

و موجود کشور به حیات پربرکت خود ادامه خواهد داد.«
مدیرکل دفتر تولید سازمان سینمایی اعالم کرد:»براساس 
پیگیری ها و اطالع دقیق مســئولین ســازمان ســینمایی 
پروژه های در حال تولید کامال منطبق بر قوانین و مقررات در 
حال تولید هستند و حاشیه سازی ها تأثیری بر روند طبیعی 
تولید و زیســت حرفه ای و قانونمند ســینماگران نخواهد 

گذاشت.«

آبان خسارت بار سینما 
فروش نسبتا قابل قبول شهریور، تا حدودی امیدها را به رونق گیشه 
زنده کرده بود که داستان به کل عوض شد. همه آنچه در این ۲ماه 
شاهدش بوده ایم، مخاطبان سینمای ایران را از سالن ها گریزان کرد. 
در واقع همان تماشاگر حداقلی و ثابت فیلم های ایرانی هم ترجیح 
دادند کمتر ســینما بروند. نتیجه اینکه تعداد مخاطبان سینما در 
آبان ماه به نسبت تماشــاگران مهرماه، حدود ۲میلیون نفر ریزش 
داشت. این را هم درنظر بگیرید که تعداد مخاطبان مهر هم در نوع 
خودش پایین تر از استانداردهای معمول سینمای ایران بود. آبان اما 

اوضاع از مهر هم بدتر شد.
۲۶فیلم در این ماه  روی پرده رفتند که این تعداد فیلم، در ۴۴هزار و 
۴۴۴سانس نمایش داده شدند. در این ماه، ۶۲۴ هزار نفر به سینما 
رفتند که رقمی  حدود 1۷میلیارد و 500میلیــون تومان را روانه 

گیشه سینماها کردند.
در آبان ماه، انیمیشــن »لوپتو« با 1۳1هزار مخاطب، ۳میلیارد و 
۴00 میلیون تومان فروخت تا به تنهایی و درحالی که نمایش آن، از 
یازدهم آبان ماه شروع شد، در صدر پرمخاطب ترین و پرفروش ترین 

فیلم ماه سینمای ایران بایستد.
»انفرادی« با ۳میلیارد و ۲00میلیون، »پسر دلفینی« با ۳میلیارد 
و 100میلیون، »ابلق« با یک میلیارد و ۴00 میلیون و »دوزیست« 
نیز با یک میلیارد و ۴00 میلیون تومان فــروش، در رده های دیگر 
پرفروش تریــن فیلم های آبان مــاه قرار دارند. کمــدی اجتماعی 
»بخارســت« که از ۲۴ آبان  روی پرده رفت، طی یک هفته نمایش 
خود در آبان ماه، ۳۶ هزار مخاطب داشــت و توانســت با گیشــه 
یک  میلیارد و ۲00میلیونی خود، ششــمین فیلم پرفروش آبان ماه 
باشد. ایرنا با مرور آمار گیشه چنین نتیجه گیری کرده است: »اگر 
متوسط حضور مخاطب در سه شنبه و ۲ روز پایانی هفته را 150 هزار 
نفر و در روزهای عادی ۴۲ هزار نفر درنظر بگیریم، متوجه می شویم 
که اگر ناآرامی ها نبود، ۲میلیون و 55۶هزار نفر به تماشای فیلم ها 
می نشستند حال آنکه در آبان ماهی که گذشت، تنها ۶۲۴هزار نفر به 
سینما رفتند. اغتشاشات آبان ماه سبب شد تا سینماها طی این ماه، 
با کسری یک میلیون و ۹۳۲هزارنفری مخاطب مواجه باشند که اگر 
متوسط قیمت بلیت سینماها برای امسال را ۳۳ هزار تومان درنظر 
بگیریم، متوجه می شویم که خسارت ریالی به سینماها در این ماه، 

۶۳ میلیارد و ۷5۶ میلیون تومان بوده است.«

وزارت میز خبر

فهیمه پناه آذر گزارش
روزنامه نگار

گری الدمن تصمیم دارد که بعد از اتمام سریال »اسب های کند« بازنشسته شود
گری الدمن که به دلیل نقش ها و گریم های متنوعی که در فیلم های مختلف تجربه کرده، به راستی 

الیق صفت »مرد هزارچهره« است؛ گویا قرار است پس از سریال »اسب های کند« از دنیای نمایش چهره
خداحافظی کند. بازیگر فیلم های »شوالیه تاریکی« و »هری پاتر«  در مصاحبه جدیدی با »ساندی 
تایمز« گفته پس از اتمام سریال »اسب های کند«  برای اپل تی وی پالس تمایل دارد وقتش را خارج از صنعت فیلمسازی 
صرف کند. این بازیگر درجه اول با نگاه واقع بینانه که البته برای دوستدارانش خالی از تلخی نیست، گفته است: »دوران 

بازیگری رشک برانگیزی داشته ام، اما بازیگری افول می کند و من به جز این کار به چیزهای دیگری هم عالقه دارم. 
وقتی جوان هستی، فکر می کنی که می توانی به همه کارها برسی و مثال آن کتاب را بخوانی، فالن کار را بکنی، اما سال ها 
می گذرند. سال آینده ۶۵ساله می شوم و ۷۰سالگی هم نزدیک است. وقتی ۸۰ ساله می شوم نمی خواهم فعال باشم. 
خیلی خوشحال خواهم بود و باعث افتخار من است که با نقش »جکسون لمب« از سریال »اسب های کند« با بازیگری 

خداحافظی کنم و بازنشسته شوم.« در این اینفوگرافی برخی از نقش ها مشهور این بازیگر را مرور کرده ایم.
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جاسوس کارکشته ای به نام جورج اسمایلی)الدمن(که در بازنشستگی 
به سر می برد، به کار دعوت می شود تا از پرونده پیچیده ای پرده بردارد. 
اسمایلی، با قبول این درخواست، بار دیگر به سر کار خود بازمی گردد 
اما متوجه می شود که اوضاع بسیار پیچیده تر از آن است که سازمان 

فکر می کرده  .
تاکنون چندین بازیگر نقش اسمایلی را بازی کرده اند، اما اسمایلی 

 الدمن جذاب، باهوش، ماهر و فوق العاده متقاعدکننده 
از کار  درآمده است.

بندزن خیاط سرباز جاسوس
کارگردان: توماس آلفردسن

بازی در نقش وینستون چرچیل باالخره برای گری الدمن جایزه اسکار بهترین بازیگر 
نقش اصلی را به ارمغان آورد. الدمن با چهره تکیده یا حداقل تراش خورده اش به یاد 
آورده می  شود. اما در این فیلم او در هیبت چرچیل گرد و قلنبه روی پرده ظاهر می شود و 
تماشاگر بعد از چند دقیقه مثل همیشه مسحور جادوی بازیگری او می شود.

تاریک  ترین لحظات
کارگردان: جو رایت

2017
2011

رومانی، سال۱۴۶۲. سلحشوری به نام »والد«، معروف به »دراکوال« 
)اولدمن( از نبرد با سپاهیان ترک بازمی گردد و می فهمد که 

همسرش، »الیزابتا« )رایدر(، به تصور مرگ او خودکشی کرده است. 
»دراکوال« ایمانش را رها می  کند و خون آشام می شود. دراکوالی 

الدمن به دلیل مرموز بودنش ترسناک و موحش است.

دراکوالی برام استوکر 
کارگردان: فرانسیس فورد کاپوال

نورمن »استن« استنسفیلد )اولدمن( پلیسی فاسد است که خود در 
کار قاچاق مواد و مصرف آن نقش دارد. او خانواده دختری به نام ماتیلدا 
را می کشد و در نهایت تقاص کارش را می دهد. 
استنسفیلد پلیسی روانی است که الدمن با آن نحوه خاص 
 قرص خوردنش، دیوانگی او را مشهودتر 
کرده است.

 لئون: حرفه ای
کارگردان: لوک بسون

1994
1992

می سون وِرگِر )الدمن(تنها قربانی زنده هانیبال لکتر می خواهد از دکتر 
 لکتر که در حالت مستی از او خواسته بود تا پوست 

خودش را بکند، انتقام بگیرد.  به معنای واقعی، الدمن در این فیلم یک 
 تکه گوشت است. اگر تیتراژ را نخوانید، هرگز نمی فهمید که بازیگر

 نقش الدمن است.

هانیبال
کارگردان: ریدلی اسکات

جیمز گوردن )الدمن( از معدود پلیس های سالم گاتهام سیتی 
است. او به بتمن اعتماد دارد و سعی می کند پلیس گاتهام را 
قانع کند که در مبارزه با خالفکاران به قدرت بتمن و صداقتش 
نیاز دارند؛ نقشی مثبت و به یادماندنی از الدمن که به بازی در 
 نقش های منفی شهره است. او از این آزمون هم 
سربلند بیرون آمد.

بتمن می آغازد
کارگردان: کریستوفر نوالن

2004
2001

مرد هزارچهره
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بخشش عامالن قتل نگهبان خوابگاه دختران 

مبلغ دریافت پول از دستگاه های عابر بانک افزایش پیدا کند
 هنوز هم دســتگاه های خودپرداز تا سقف 200هزار تومان 
به صورت روزانه به مشــتریان پول می دهند که قاعدتا این 
مبلغ، متناســب با باالرفتن قیمت ها در هر سال می بایست 
تغییر کند. پیشنهاد می دهم مبلغ دریافت پول از دستگاه های 
عابر بانك، به یك میلیــون تومان افزایش پیــدا کند. همه 
می دانیم که هم اکنون و با این وضع گرانی، دریافت 200هزار 

تومان روزانه، خیلی به درد کسی نمی خورد.
کالهدوز از قزوین

رعایت بهداشت در رســتوران های بین شهری و جاده ای 
نیازمند نظارت بیشتری است 

ماه گذشــته همراه با خانواده به قصد مسافرت راهی یکی از 
شهرهای جنوبی کشور شــدیم. برای صرف ناهار به یکی از 
رستوران های کنار جاده رفتیم. کیفیت غذا پایین و قیمت 
آن هم کامال بی تناســب با کیفیتش بود. بعد از یك ساعت 
همگی دچار دل درد و تهوع شــده و مجبور شــدیم برای 
درمان به درمانگاه مراجعــه کنیم که عالوه بر هزینه اضافی 
و پیش بینی نشده کام مان هم تلخ شــد و سفر را نیمه کاره 
رها کردیم. چرا باید سهل انگاری و بی دقتی یك عده موجب 
شود تا خانواده ای که با زحمت و پس از ماه ها دلشان را به یك 
سفر خوش کرده اند به این وضعیت دچار شوند؟ پیشنهادم 
این است که سازمان و یا نهاد مسئول بر نظارت بهداشت این 
اماکن، با نصب دوربین مداربسته کنترل بیشتر و دقیق تری 

بر عملکرد این رستوران ها داشته باشند.
 مال قلی پور از کرج

جوی ها و سطل های زباله شــهرک رضوی نیازمند نظافت 
فوری است

مدت هاست که وضعیت نظافت جوی ها و سطل های زباله شهرک 
رضوی واقع در منطقه 15ناحیه 4تهران، بسیار نامناسب است. در 
واقع این جوی ها و سطل های زباله به قدری بدبو و کثیف هستند 
که بوی تعفنشان محله را پر کرده است. بارها و بارها با مسئوالن 
و سامانه های شهری تماس گرفته ایم ولی هیچ اقدامی صورت 

نگرفته و  واقعا مستاصل شده ایم.
 خسروآبادی از شهرک رضوی

از کسب وکارهای اینترنتی حمایت شود
با پایین آمدن ســرعت اینترنت مشــاغلی که به صورت آنالین و 
اینترنتی خدمات ارائه می دادند دچار مشــکل و حتی بعضی از 
آنها تعطیل شده اند. بســیاری از افرادی که از این راه امرار معاش 
می کردند خانم های سرپرست خانوار هستند که محصوالت غذایی 
خانگی و یا کارهای دستی خودشان را به مشتریان عرضه می کنند و 
این وضعیت موجب نگرانی و بیکاری شان شده است. لطفا فکری به 
حال این قبیل افراد بکنید. چشم به راه حمایت مسئوالن هستیم.
حق دوست از رشت

آلودگی هوای تهران به طور ریشه ای برطرف شود
 سال هاست که تهران با مشکل آلودگی هوا خصوصا در فصل پاییز 
روبه روست. متأسفانه این موضوع جان تعدادی از همشهریان مان 
را گرفته و موجب بیماری و حتی سقط جنین در خانم های باردار 
شده است. تنها راهکار مسئوالن هم تا به حال تعطیلی مدارس 
و مهدهای کودک بوده که خود این موضوع دردسر و گرفتاری 
بیشــتری برای والدین شاغل ایجاد کرده اســت. چرا یك فکر 

اساسی برای رفع حل این مشکل نمی شود؟ 
احمد از تهران 

وضعیت بیمارســتان امام علــی)ع( اهــواز متعلق به 
تامین اجتماعی، مناسب نیست

متأسفانه بیمارستان امام علی)ع( اهواز که متعلق به تامین 
اجتماعی اســت، امکانات کافی جهت رفــع نیازهای اولیه 
بیماران را ندارد. به عنــوان مثال داروهای بیمــار را باید از 
داروخانه های بیرون از بیمارستان تهیه کرد. از طرفی بخش 
قلب، دســتگاه آنژیوگرافی ندارد و درصورت وجود مشکل، 
بیمار باید به بیمارستان خصوصی مراجعه کند که با وضعیت 
فعلی نرخ های اینگونه بیمارستان ها در توان هر کسی نیست. 
تقاضا داریم تا مسئوالن تامین اجتماعی به این موضوع ورود 

و مشکالت این بیمارستان را هرچه زودتر حل کنند.
وفایی از اهواز 

 
جلوی رواج بدحجابی گرفته شود

رواج بدحجابی و برداشتن روسری هدف دشمن است. این 
اقدام ضد دینی و ضد قرآنی نیاز به واکنش و سپس احساس 

مسئولیت همگانی و فرهنگسازی  دینی دارد.
نظرلو از تهران

سامانه ای برای کمک خیرین به افراد نیازمند دارو، راه اندازی شود
 با توجه به تحریم ها و گرانی دارو، خوب است که مسئوالن با 
راه اندازی سامانه ای افراد خیر و متمول را تشویق به همکاری 
و همیاری برای تهیه هزینه داروهای بیماران نیازمند کنند. 
بسیاری از افراد هستند که تمایل به کمك دارند اما ارگان و 
یا نهاد قابل اطمینانی را نمی شناسند که بتوانند کمك های 
نقدی خــود را جهت کمك به نیازمنــدان در این زمینه در 

اختیارشان قرار دهند.
کشتیرانی از تهران

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامك

نجات بیماران، آخرین ماموریت 
پلیس شهید وظیفه شناس

اعضای بدن افسر پلیس 
که از حدود یك ماه قبل 
در جریان درگیری های 
خیابانــی به دلیل اصابت 
ضربه ســنگ به سرش 
دچار مرگ مغزی شــده 
بود به بیماران نیازمند اهدا 
شد تا آخرین ماموریت او 

نجات بیماران نیازمند باشد.
به گزارش همشــهری، شــهید ســرهنگ دوم تورج اردالن 
که مشاور کالنتری12 بانه بود و ســابقه 28سال خدمت در 
فرماندهی انتظامی را داشت روز پنجم آبان ماه به دنبال اعالم 
خبر وقوع درگیری های خیابانی همــراه چند نفر از مأموران 
کالنتری راهی محل حادثه در خیابان گلشهر شد. چند نفر که 
مشغول آســیب زدن به اموال عمومی بودند با دیدن مأموران 
شروع به سنگ پرانی به سوی آنها کردند. با وجود این مأموران 
تالش کردند تا آنها را آرام کنند؛ اما سنگ پرانی ها ادامه پیدا 
کرد تا اینکه ســنگی به سر ســرهنگ اردالن اصابت کرد و او 
به شدت مجروح شد. در این شرایط بود که این پلیس وظیفه 
شناس به بیمارستانی در سقز منتقل و تالش های کادر پزشکی 
برای مداوای او آغاز شد. بررســی های اولیه نشان می داد که 
او به دلیل اصابت سنگ به سرش دچار خونریزی مغزی شده 
است و ضریب هوشــی اش به تدریج کمتر می شد. او 6روز در 
این بیمارستان بستری بود و برای ادامه روند درمان به تهران 

منتقل شد.
با وجود تالش های کادر پزشــکی شــرایط این مأمور پلیس 
لحظه به لحظه وخیم تر می شــد تا اینکه سرانجام ظهر دیروز 
)چهارشــنبه( او دچار مرگ مغزی شــد و به شهادت رسید. 
هرچند خانواده این پلیس وظیفه شناس با مرگ مغزی او عزادار 
شدند اما وقتی به آنها اعالم شد که اعضای بدن وی قابلیت اهدا 
به بیماران نیازمند را دارد، آنها با اهدای عضو موافقت کردند. به 
این ترتیب 11عضو بیمار مرگ مغزی به بیمارانی که از مدتها 

قبل در انتظار دریافت عضو پیوندی بودند اهدا شد.
براساس این گزارش، شهید ســرهنگ دوم تورج اردالن، اهل 
شهرستان قروه و دارای 28سال خدمت در فراجا بود. او دارای 
2فرزند 13 و 18ساله بود و قرار است روز جمعه )فردا( پیکر وی 
به زادگاهش منتقل شده و پس از نمازجمعه روی دستان مردم 

تشییع و به خاک سپرده شود.

کالهبرداری جدید با کلیک روی 
»پرونده اغتشاشات«

»پرونده اغتشاشات شــما در این لینك است، روی آن کلیك 
کنید« این پیامك تازه ترین ترفند کالهبرداران برای سرکیسه 
کردن طعمه های شان است. آنها با این شیوه طعمه های شان 
را ناخواسته وارد ســایت های جعلی کرده و با به دست آوردن 
اطالعات محرمانه بانکی شان حساب های شان را خالی می کنند. 

اما این نوع کالهبرداری چگونه اتفاق می افتد؟ 
به گزارش همشهری، ســودجویان و کالهبرداران سایبری از 
هر فرصتی برای سوءاستفاده از شــهروندان و کاربران فضای 
مجازی اســتفاده می کنند و در تازه ترین اقدام مجرمانه شان 
اقدام به ارســال پیامك هایی با کلیدواژه ناآرامی های اخیر در 
کشور می کنند. این افراد پیامکی را با این مضمون که »پرونده 
اغتشاشات شــما در لینك زیر« قابل دسترســی است برای 
شمار زیادی از شهروندان ارســال کرده اند و طبیعی است در 
این شرایط ارسال چنین پیامك هایی می تواند موجب نگرانی 
شهروندان شــده و آنها را ترغیب کند تا روی لینك فرستاده 
شــده در انتهای پیامك کلیك کننــد. زدن روی این لینك 
باعث می شــود تا افراد به صفحه های جعلی کــه حاوی انواع 
بدافزارهاست وارد شــوند. این لینك ها کاربران را به صفحات 
جعلی هدایت می کند که در چنین صورتی از آنها خواســته 
می شــود تا با پرداخت مبلغی اندک به پرونده خود دسترسی 
داشته باشند و کم بودن مبلغ باعث می شود که اغلب کاربران 
برای مطلع شــدن از ماجرا پرداخت را انجــام دهند. در این 
شرایط اطالعات حســاب بانکی کاربران کپی شده و افرادی 
که در پشت پرده این ماجرا قرار دارند می توانند حساب بانکی 

طعمه های شان را خالی کنند.
در روش دیگــری ممکن اســت پس از ورود به ســایت هیچ 
درخواستی از شما نشود اما کاربر به محض لمس لینك و ورود به 
آن سایت به طور ناخواسته گوشی اش به ویروس آلوده می شود و 
در این حالت تلفن همراه با کمك بدافزارهایی که کالهبرداران 
فرستاده اند به اطالعات ذخیره شده در تلفن همراه دسترسی 

پیدا کرده  و از این طریق از کاربران سوءاستفاده می کند.
ســرهنگ داوود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتای تهران 
بزرگ با اعالم جزئیات ترفندهای تازه کالهبرداران سایبری 
می گوید: اخیــرا پیامك های لینك دار با محتــوای »پرونده 
اغتشاشات شما در سایت زیر« برای برخی از شهروندان ارسال 
شده و زیر آن لینکی ناشناس قرار گرفته است. این پیام از سوی 

مجرمان سایبری برای شهروندان ارسال شده و جعلی است.
وی ادامه می دهد: در این روش از کالهبرداری، کالهبرداران 
با درســت کردن آدرس اینترنتی پیامکی با محتوای پرونده 
اغتشاشات شما در سایت زیر برای شهروندان ارسال می کنند 
که در نهایت با ترغیب آنان هــدف کالهبرداری قرار خواهند 
گرفت. چرا که لینك معرفی شده در این پیامك ها حاوی یك 
بدافزار است و مجرمان اینترنتی با این شگرد مجرمانه، اطالعات 
کارت بانکی متقاضیان را به سرقت برده و با نقص کردن حریم 
خصوصی شهروندان و دسترسی به اطالعات شخصی، نسبت 

به برداشت غیرمجاز از حساب بانکی آنها نیز اقدام می کنند.
سرهنگ معظمی گودرزی با اشــاره به اینکه ارسال کنندگان 
لینك های جعلی هدفی جز سرقت اطالعات بانکی شهروندان 
ندارند، گفت: پلیس فتا تأکید می کند هیچ  سازمان رســمی و 
حاکمیتی با شماره های شخصی برای شهروندان پیامك ارسال 
نخواهد کرد. شهروندان قبل از اینکه لینکی را باز کنند لحظه ای 
صبر و در ادامه حتما محتــوای آن را مطالعــه کنند که روی 
لینك های جعلی تحت عنوان سامانه ثبت ثنا، سهام عدالت و 
هدفمندی یارانه ها و... وارد نشوند؛ که اگر شهروندان در این رابطه 
دقت داشته باشند حجم زیادی از پرونده ها کاهش پیدا می کند.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه 2دوست که در جریان یک درگیری دست به جنایت زده بودند از قصاص گریختند

عامالن قتل نگهبان خوابگاه خصوصی دختران دانشجو 

که با حکم دادگاه بــه قصاص محکوم شــده بودند، با دادسرا
گذشت خانواده مقتول از مجازات مرگ گریختند.

به گزارش همشــهری، نخســتین برگ این پرونده جنایی از نیمه شب 
29تیرســال 98ورق خورد. آن شــب جســد مردی جوان در نزدیکی 
کوره های آجرپزی حوالی خانی آباد پیدا شــد. او بر اثــر اصابت حدود 
20ضربه چاقو به قتل رسیده بود. ضربات چاقو طوری بر بدن او وارد شده 

بود که به نظر می رسید، قاتالن بیشتر از یك نفر بوده اند.
کنار جسد موتورسیکلتی پیدا شد که متعلق به قربانی بود. از طرفی همین 
موتور باعث شد مقتول شناسایی شود و همسرش وقتی در برابر مأموران 
قرار گرفت، گفت: شوهرم متولد1363 و نگهبان یك خوابگاه خصوصی 
دختران دانشجو بود و گاهی با موتورش در پیك موتوری کار می کرد. او 
حدود ساعت 9:30دقیقه شب حادثه به من گفت که با فردی قرار دارد 
و باید برای دیدن او برود. بعد هم سوار موتورش شد و خانه را ترک کرد 
تا اینکه پلیس با من تماس گرفت و باخبر شدم وی به قتل رسیده است. 
ماموران در ادامه تحقیقات متوجه شــدند ساختمانی در نزدیکی محل 
حادثه مجهز به دوربین مداربســته اســت. فیلم های دوربین بازبینی و 
معلوم شد که شب حادثه مقتول با 2نفر درگیر شــده و آنها پس از وارد 
کردن ضربات چاقو به وی، از محل گریخته اند. از طریق همین فیلم ها، 
کارآگاهان موفق شدند عامالن این جنایت را پس از یك ماه شناسایی و 

دستگیر کنند.

اقرار
قاتالن که 30و 24ساله هســتند به قتل نگهبان خوابگاه دختران اقرار 
کردند. آنها در ادامه مقابل قاضی ساســان غالمی، بازپرس شعبه سوم 
دادسرای جنایی تهران، قرار گرفتند و یکی از آنها گفت: چند وقت پیش 
یکی از دوستانم مرا عضو یك گروه تلگرامی کرد. یکی از اعضای گروه که 
زنی جوان بود به من پیام داد که دنبال کار می گردد و به این ترتیب با هم 
آشنا شدیم. او نرگس نام داشت و می گفت مجرد است. آنقدر به او عالقه 
داشتم که می خواستم به خواستگاری اش بروم تا اینکه گفت متاهل است 
و به دروغ خودش را مجرد جا زده بود. می خواستم ارتباطم را با او قطع کنم 
اما وی از من کمك خواست و گفت که می خواهد از شوهرش انتقام بگیرد. 

 به دنبال قتل باران کوچولو دختربچه 

6ساله ای که جســدش در یخچال جنایی
خانه مرد قاچاقچی پیدا شــده بود، 
متهمان پرونده دســتگیر شــدند اما در بازجویی ها 

ادعاهای عجیبی مطرح کردند.
به گزارش همشهری، سی ام مهرماه امسال، مأموران 
پلیس زمانی که برای دستگیری یك مواد فروش وارد 
خانه ای در شهرری شدند، با یخچالی روبه رو شدند که 
دورتا دور آن چسب زده شده بود. آنها تصور می کردند 
داخل یخچال مواد مخدر جاسازی شده است اما وقتی 
در آن را باز کردند ناباورانه با جسد دختربچه ای حدودا 
6ساله مواجه شدند. دور جسد نایلون و پتویی پیچیده 
شده و با تحقیقات انجام شــده معلوم شد که حدود 

2هفته از مرگ وی می گذرد.
هر چند داخل خانه کسی حضور نداشت اما در تحقیق 
از همسایه ها معلوم شــد که مرد مواد فروشی که در 
آنجا زندگی می کند، از حدود 2ماه قبل زن جواني را به 
همراه دختر 6ساله اش به نام باران به خانه خود آورده 

و با آنها زندگی می کرد.
جسد کشف شده در یخچال متعلق به باران کوچولو 
بود اما عجیب اینکه مــادر باران نیز همــراه با مرد 

موادفروش ناپدید شده بود.

کارآگاهان اداره دهم آگاهی تهران در ادامه بررسی ها 
متوجه شدند که  مرد قاچاقچی پیش از این به اتهام 
خرید و فروش مواد مخدر و سرقت بازداشت شده و به 
زندان افتاده بود. به این ترتیب پرونده وی از بایگانی 
بیرون کشیده شد و تحقیقات برای دستگیری این مرد 
و مادر باران که بی شك اسرار قتل باران را می دانستند 
ادامه یافت. فرار متهمان پرونــده زمان زیادی طول 
نکشید و آنها صبح چهارشنبه وقتی به خانه قدیمی 
بازگشته بودند تا سر و گوشــی آب بدهند، دستگیر 
شــدند. متهمان اما قتل باران را انــکار کردند و مرد 
قاچاقچی گفت: من از چند روز قبل متوجه شدم که 
پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار است به خانه ام آمده و 
دستگیرم کند. آنطور که متوجه شده بودم فعالیتم 
لو رفته و مأموران فهمیده بودند کــه من در خانه ام 
مواد نگه می دارم و فروشنده هستم. به همین دلیل 
تصمیم گرفتم پیش دستی کنم و به همراه مادر باران 
که از مدت ها قبل با هم زندگی می کردیم از خانه فرار 
کنیم تا دست پلیس به ما نرسد. به همین دلیل باران 
را در خانه جا گذاشتیم و اطالعی نداریم که او چطور 

کشته شده  است.
وی ادامه داد: حدسم این است که رقبای من، قدم در 
خانه ام گذاشته و جان باران را گرفته اند تا از من انتقام 

پرونده قتل دختری که جسدش در یخچال پیدا شده بود، وارد مرحله ای تازه شد

روایت عجیب متهمان در پرونده قتل باران کوچولو 

 تنها 3روز پس از شــلیك مرگبار در یك کلوب شبانه در 

آمریکا که منجر به مرگ 5نفر و مجروح شدن 17نفر شد، خارجی
این بار مردی مسلح در فروشــگاه زنجیره ای والمارت در 

ویرجینیا مردم را به رگبار بست و دست کم 6نفر را به قتل رساند.
به گزارش همشــهری به نقل از نیویورک تایمز، ایــن تیراندازی مرگبار 
حوالی ساعت 10سه شنبه رخ داد. به گفته شاهدان، آن شب فروشگاه بزرگ 
والمارت در ویرجینیا به دلیل نزدیك شدن به تعطیالت روز شکرگزاری مملو 
از جمعیت بود و کمی پس از ساعت 10شب بود که ناگهان صدای تیراندازی 
مشتریان فروشگاه را به وحشت انداخت. مردی مسلح که گفته می شود از 
کارمندان فروشگاه بوده، با حضور در محل استراحت کارکنان فروشگاه ابتدا 
همکارانش و پس از آن مشتریان را به رگبار بست و پس از شلیك چندین 

گلوله، لوله اسلحه اش را به سمت خودش برگرداند و شلیك کرد.
پلیس وقتی به محل حادثه رسید که تیراندازی به پایان رسیده بود و مأموران 
در نخستین اقدام شــروع به خارج کردن مردم از داخل فروشگاه کردند. 
به گفته مقامات پلیس، خوشبختانه فروشــگاه والمارت آنقدر بزرگ است 
که مردم موفق شدند به محض شنیدن صدای تیراندازی در نقاط مختلف 
فروشگاه پناه بگیرند. در نخســتین دقایق پس از این حادثه، اعالم شد که 
کشته های این حادثه کمتر از 10نفر بوده است و ساعتی بعد گزارش شد 

که در این حادثه 7نفر کشته شده اند که یکی از آنها فرد مسلح بوده است.

مرد مسلح پس از قتل 6نفر در فروشگاهی در ویرجینیا با شلیک گلوله به زندگی اش پایان داد

حمام خون در فروشگاه زنجیره ای 

ماموران پلیس در غرب استان تهران در عملیاتی هوشمندانه 2عامل انتحاری را پیش از انجام عملیات 
تروریستی در مخفیگاه شان دستگیر کردند. به گزارش همشــهری، روز 25آبان ماه امسال به مأموران 
پلیس آگاهی شهرستان قدس، واقع در غرب استان تهران خبر رسید که تیمی تروریستی قصد انجام 
عملیات تروریستی در یکی از اماکن مذهبی این شهرستان را دارد. در این شرایط بود که تیم مشترکی 
از مأموران پلیس آگاهی و امنیت عمومی تحقیقات خود را برای روشن شدن ابعاد این خبر آغاز کردند. 
هرچند اطالعات زیادی درباره تروریســت ها در اختیار پلیس نبود اما آنها با انجام تحقیقات میدانی 
توانستند به اطالعات مهمی درباره آنها دســت پیدا کنند. هر لحظه امکان داشت تروریست ها نقشه 

شومی را که کشیده بودند عملی کنند و خسارات جبران ناپذیری به بار آورند و در این شرایط مأموران 
باید در کوتاه ترین زمان ممکن عملیات آنها را خنثی می کردند. در چنین شرایطی بود که مأموران با 
تالش شبانه روزی موفق به شناسایی مخفیگاه تروریست ها شدند و آنها را پیش از انجام عملیات دستگیر 
کردند. سردار کیوان ظهیری، فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران گفت: با هماهنگی مرجع قضایی 
حوالی ساعت 4صبح روز 26آبان ماه، مأموران در عملیاتی غافلگیرانه عامل اصلی این تیم را دستگیر 
کردند. همچنین در بازرسی از مخفیگاه متهم اصلی، 7کیلوگرم مواد منفجره و ریموت، 2قبضه کلت 
کمری، 91عدد فشنگ جنگی و 3قبضه صداخفه کن کشف شد. او ادامه داد: با تحقیق از متهم عصر همان 
روز دومین تروریست نیز در مخفیگاهش دستگیر شد تا هر دو نفر آنها در اجرای نقشه ای که داشتند 
ناکام بمانند. به گفته وی، 2متهم در بازداشت به سر می برند و تحقیقات فنی در این خصوص ادامه دارد. 

دستگیری 2عامل انتحاری، پیش از انجام عملیات 

عذاب وجدان پس از قتل همسر
مردی پس از قتل همسرش دچار عذاب وجدان شد و خودش 

را معرفی کرد. 
به گزارش همشهری، ســاعت 11:12 دیروز چهارشنبه مردی 
میانســال قدم در کانکس پلیس در حوالی یافت آباد گذاشت و 
گفت در درگیری جان همسرش را گرفته است. وی توضیح داد: 
سال هاست که با همســرم اختالف دارم. وی ادامه داد: صبح روز 
حادثه نیز طبق معمول بر سر مسائل خانوادگی باهم بحثمان شد. 
دعوا که باال گرفت ناخواسته به سمت چکشی که داخل خانه بود 
رفتم و با آن چند ضربه به همسرم زدم.  او ادامه داد:زمان قتل از 
خود بی خود شده و کنترلم را از دست دادم اما وقتی به خودم آمدم 
و دیدم جان همسرم را گرفته ام به شدت پشیمان شدم. او بی جان 
روی زمین افتاده بود و من به دلیل عذاب وجدانی که دچارش شده 
بودم تصمیم گرفتم راهی اداره پلیس شوم و خودم را معرفی کنم. 
خیلی پشیمانم و اگر زمان به عقب باز می گشت خودم را کنترل 
می کردم تا دست به چنین اشــتباه بزرگی نمی زدم. پس از اقرار 
این مرد میانسال، ماجرای این جنایت به قاضی ساسان غالمی، 
بازپرس جنایی تهران گزارش شد و او به همراه تیم بررسی صحنه 
جرم راهی محل حادثه شدند. تیم جنایی پس از حضور در محل 
با جسد زنی 52ساله مواجه شد که به دستور بازپرس جسد وی به 
پزشکی قانونی انتقال یافت و مرد میانسال نیز برای ادامه تحقیقات 
در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت قرار گرفت.

هنوز اعالم نشده که در این حادثه چند نفر مجروح شده اند اما خبرگزاری ها 
اعالم کردند که دست کم 5نفر از مجروحان به بیمارستانی که در نزدیکی 
فروشگاه بود منتقل شده اند. سخنگوی پلیس اعالم کرد که مأموران پلیس تا 
نیمه شب جست وجو برای پیدا کردن همدست احتمالی یا افرادی که کشته 
شده بودند را در فروشگاه ادامه دادند و در نهایت با پیدا شدن جسد تیرانداز، 
معلوم شد که وی 6نفر را به قتل رسانده است. با توجه به اینکه حال برخی از 
مجروحان وخیم گزارش شده، احتمال می رود که آمار قربانیان این تیراندازی 
افزایش یابد و تحقیقات پلیس برای مشخص شدن انگیزه مرد تیرانداز که 

هویت او هنوز فاش نشده، ادامه دارد.

بگیرند. آنها بودند که مرا به پلیس لو دادند تا مرا از سر 
راهشان بردارند.

هرچند مرد قاچاقچی چنین ادعای عجیبی را مطرح 
کرد اما مادر بــاران کوچولــو در بازجویی ها مدعی 
شــد که خودش جان دخترش را گرفته است. این 
زن گفت: پس از جدایی از شــوهرم، مدت ها بود که 
به شدت دچار مشکالت مختلف شــده بودم و باران 
هم مدام بهانــه می گرفت. روز حادثــه درحالی که 
قرص خورده بودم دخترم شروع کرد به بهانه گیری. 
کنترلم را از دست دادم و اصال نمی دانم چه شد که او 
را خفه کردم. بعد از قتل، با همدستی مرد موادفروش 
جسدش را در یخچال خانه جاســازی کردیم تا در 
فرصتی مناسب بتوانیم آن را از خانه خارج کنیم اما 

نتوانستیم و فراری شدیم. وی ادامه داد: در این مدت 
خانه ای در اطراف شهرری اجاره کرده و با هم زندگی 
می کردیم. روز حادثه هم برای اینکه به خانه سر بزنیم 

به آنجا برگشتیم که پلیس دستگیرمان کرد.
این زن در حالی این ادعا را مطرح کرده که مأموران در 
بررسی کیف متهمان، دفترچه خاطراتی پیدا کردند 
که متعلق به مادر باران کوچولو بود. او برخی از وقایع 
زندگی اش را در آن نوشــته بود. زن جوان در یکی از 
صفحات دفترچه نوشته بود که مرد موادفروش باران 
را کشته است. هم اکنون این دو متهم با قرار قانونی 
در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران 
قرار گرفته اند و تحقیقات از آنها برای حل معمای این 

جنایت دردناک ادامه دارد.

او می گفت چنان از شوهرش کینه به دل دارد که می خواهد برای کشتن 
او یك آدمکش اجیر کند اما کسی را پیدا نکرده است.

مرد جوان ادامه داد: نرگس آنقدر توی گوشم خواند که خام شدم و قبول 
کردم برای گرفتن انتقام او، شوهرش را گوشمالی دهم. به او گفتم که من 
آدمکش نیستم اما حاضرم شوهرش را کتك بزنم. پس از آن نزد یکی از 
دوستانم که دانشجو است رفتم و موضوع را برایش تعریف کردم. دوستم 

هم قبول کردم همراهم بیاید.
متهم گفت: نرگس به من گفته بود که شــوهرش در پیك موتوری هم 
کار می کند و به بهانه اینکه بسته ای دارم به شوهرش زنگ زدم و با او قرار 
گذاشتم. محل قرار در نزدیکی کوره های آجرپزی بود که به همراه دوستم 
به آنجا رفتیم. وقتی مقتول رسید، سراغ بسته را گرفت. ما گفتیم بسته ای 
در کار نیست و برای صحبت با او آمده ایم. به او گفتیم چرا همسرت را اذیت 

می کنی و او فریاد زد که حق دخالت در زندگی اش را نداریم. همین مسئله 
موجب شروع درگیری میان ما شد. شوهر نرگس با چاقو ضربه ای به دستم 
زد و من نیز با چاقویی که همراهم برده بودم چند ضربه به او زدم. مقتول 
قصد داشت به سمت موتورش برود و فرار کند اما دوستم مانعش شد و 
چند ضربه دیگر به او زد. متهم دیگر پرونده نیز در ادامه گفت: دوستم وقتی 
از من خواست همراهش بروم قبول کردم چون نمی توانستم به او جواب 
رد بدهم. به خاطر رفاقتمان همراه او رفتم، اما پیش از رفتن به محل قرار، 

گل مصرف کرده بودم و حالت عادی نداشتم.

قصاص
پس از اقرار این دو دوست، همسر مقتول نیز دستگیر شد و پس از تکمیل 
تحقیقات هر 3متهم راهی زندان شدند. مدتی بعد و با تکمیل تحقیقات 
پرونده، بازپرس برای عامالن اصلی جنایت به اتهام مشــارکت در قتل و 
برای همســر مقتول به اتهام معاونت در قتل کیفرخواست صادر کرد و 
پرونده به دادگاه کیفری فرستاده شد. متهمان در دادگاه پای میز محاکمه 
رفتند و 2مرد جوان به قصاص و همسر مقتول به زندان محکوم شد. اگرچه 
پرونده با اعتراض متهمان به دیوان عالی کشــور فرستاده شد اما قضات 
عالی رتبه دیوان اعتراض متهمان را نپذیرفتند و مهر تأیید بر احکام صادر 
شده زدند. به این ترتیب پرونده به شعبه اجرای احکام دادسرای جنایی 
تهران ارجاع و شمارش معکوس برای اجرای حکم 2محکوم به قصاص 
شــروع شــد. در این میان اما گزارش  هایی که از زندان می رسید، از این 
حکایت داشت که هر دو محکوم به قصاص توبه کرده اند و در همه مدتی 
که در زندان بودند، تالش می کردند تا از خانواده مقتول حاللیت بطلبند. 
به این ترتیب رایزنی ها و تالش تیم صلح و سازش دادسرای جنایی تهران 
برای جلب رضایت از اولیای دم آغاز شده و این تالش ها مدتی بعد نتیجه 
داد و موجب شد تا اولیای دم 2محکوم به قصاص را ببخشند. آنها وقتی 
شنیدند که این دو مرد توبه کرده اند و رفتارهای مناسبی در زندان دارند 
دلشــان به رحم آمد. از طرفی هر دو محکوم به قصاص از اشتباهی که 
مرتکب شده بودند پشیمان بودند و می گفتند ناخواسته دست به جنایت 
زده اند. همین باعث شد تا اولیای دم به شرط دریافت دیه از قصاص عامالن 
جنایت گذشــت کنند و به این ترتیب آنها از چوبه دار فاصله گرفتند تا 

به زودی از لحاظ جنبه عمومی جرم در دادگاه محاکمه شوند.
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روزنامه گلوبال تایمز ]چین[

تأکید دوباره بر خطوط قرمز پکن 

چهارشــنبه  روز  کاری  صبــح 
در بیت المقــدس بــا صــدای 
2انفجــار ســهمگین در مناطــق 
صهیونیست نشین آغاز شد. این دو انفجار حداقل یک 
کشته برجای گذاشت. مقامات تل آویو بالفاصله پس 
از این حادثه از برگزاری نشست اضطراری کابینه خبر 
دادند و اعالم کردند که اوضاع را تحت کنترل دارند. 
شهر بیت المقدس دارای 2بخش غربی و شرقی است 
و براساس نقشه ای که الجزیره از محل انفجارهای این 
شهر نشان داده، انفجارها در بخش غربی در 2مکان 

مختلف رخ داده است.
در ســال 1948، بیت المقدس به 2 بخش شــرقی 
تحت مدیریــت اردن و غربی تحــت کنترل رژیم 
صهیونیستی تقسیم شد. ســال های بعد در جریان 
جنگ 1967اعراب و اســرائیل، بخش شرقی هم به 
اشغال نیروهای صهیونیستی درآمد. منطقه شرقی 
اگرچه به عنوان بخشــی از خاک فلسطین شناخته 
می شود، اما با گذشت دهه ها همچنان تحت کنترل 
ارتش اسرائیل است. به گزارش روزنامه جروزالم پست 
چاپ تل آویو، نخستین انفجار حدود ساعت 7صبح به 
وقت محلی )4صبح به وقــت گرینویچ( در نزدیکی 
یک ایستگاه اتوبوس در امتداد بزرگراهی در ورودی 
غربی بیت المقدس که معموالً مملو از مسافر است، 
روی داد. به گفته پزشکان در نخستین انفجار 7نفر 
زخمی شدند که حال حداقل 2نفر وخیم است. پس 
از آن، انفجار دوم در کمتر از نیم ساعت بعد در تقاطع 
راموت در شــمال بیت المقدس غربی روی داد. در 
این انفجار نیز حداقل 5نفر بر اثر اصابت ترکش های 
ناشی از انفجار زخمی شدند. گفته شده این انفجارها 
برای نخستین بار است که از سال 2016در سیستم 
حمل ونقل اسرائیل انجام می شود. شب گذشته آمار 

دقیق زخمی های این دو انفجار 19نفر اعالم شد.
خبرنگار الجزیره به نقل از پلیس اسرائیل گزارش داده 
که انفجار اول ناشی از مواد منفجره جاسازی شده در 
یک دوچرخه بوده که در ایستگاه اتوبوس رها شده 
بود. همچنین گفته شــده که هر دو انفجار احتماال 
با کنترل از راه دور انجام شده است. پلیس اسرائیل 
همچنین گفته که شــیوه انفجار اخیر، هیچ گاه در 
سال های گذشته دیده نشده و در نوع خود بی سابقه 

است.

انفجار پس از پیروزی تندروها در تل آویو
کمتر از یک ساعت پس از انفجارها، ایتمار بن گویر، 

جنجالی ترین چهره سیاســی ایــن روزهای رژیم 
صهیونیستی خود را به محل حادثه رساند. بن گویر، 
رئیس حزب »قدرت یهودی« است و حزب او همراه 
با حزب »صهیونیسم دینی« و در ائتالف با بنیامین 
نتانیاهو در انتخابات پارلمانی اخیر به پیروزی رسید. 
ائتالف راســت های افراطی قرار اســت تندروترین 

کابینه تاریخ رژیم صهیونیستی را تشکیل دهند.
بن گویــر به الحاق کامــل کرانه باختــری به دیگر 
مناطق اشغالی و بیرون کردن همه اعراب از مناطق 
تحت کنترل اســرائیل اعتقاد دارد. اگر همه  چیز در 
تل آویو ســرجای خود باشــد، بن گویر قرار است تا 
کمتر از یک ماه دیگر وزیر امنیت داخلی در کابینه 
جدید رژیم صهیونیستی باشد. او صبح چهارشنبه در 
محل انفجارها فلسطینی ها را مسئول انفجار خواند 
و خواستار مجازات اعدام برای عامالن شد. بن گویر 
تأکید کرد که این انفجارها لزوم اقدامات سخت تر را 
نشان می دهد. او حتی پا را فراتر گذاشت و در واکنش 
به عملیات های نیروهای فلسطینی، خواستار انجام 
»ترورهای هدفمند« شــد. بن گویــر گفت: »باید 

فلسطینی ها را وادار به پرداخت هزینه کنیم.«
البته از 2هفته قبل که نتایــج انتخابات زودهنگام 
پارلمان رژیم صهیونیستی، روی کارآمدن تندروترین 
جناح های سیاســی و دینی در تل آویو را تأیید کرد، 
بسیاری نسبت به بی ثباتی بیشتر هشدار داده بودند. 
روزنامه تایمز اسرائیل پس از پیروزی بن گویر به نقل 
از اسحاق هرتزوگ، رئیس  رژیم صهیونیستی نوشته 
بود: »تمام جهان نگران افراط گرایی بن گویر است.« 

اغلب تحلیلگران معقتدند که سیاست های تندروهای 
صهیونیســتی در کابینه جدید کــه بن گویر یکی 
از آنهاســت، آتش خشــم در مناطق فلسطینی را 
شعله ورتر خواهد کرد و انفجارهای روز چهارشنبه، 
نشانه آغاز چنین فضایی است. این انفجارها به عنوان 
نخستین عملیات در مناطق اشغالی پس از انتخابات 
اخیر کنست نشان می دهد که شاید بعد از این شاهد 
عملیات های بیشتری در واکنش به مواضع افراطی 

اعضای کابینه جدید تل آویو باشیم.

حمالت زنجیره ای در کرانه باختری
پلیس رژیم صهیونیســتی انفجارهای چهارشنبه را 
به نیروهای فلسطینی نســبت داده؛ هرچند گفته 
اســت که تحقیقات در این ارتباط ادامــه دارد. این 
انفجارها ساعاتی پس از شهادت یک نوجوان 16ساله 
فلســطینی در جریان یورش نظامیان صهیونیستی 

به شهر نابلس رخ داد. گفته شده که یورش نظامیان 
به نابلس به بهانــه تامین امنیت شهرک نشــینان 
صهیونیســت صورت گرفت که قرار بوده وارد حرم 
یوســف، به عنوان یک مکان مقدس شــوند. مکان 
حساس حرم یوسف حدود یک کیلومتر دورتر از مرکز 
شهر نابلس اســت و برای پلیس رژیم صهیونیستی 
تامین امنیت این مکان دینی مهم اســت؛ از این رو 
وقتی شهرک نشــینان تصمیم به برگزاری مراسم 
دینی در حرم یوســف دارند، قبل از آن پلیس رژیم 
صهیونیســتی اردوگاه آوارگان و شــهر نابلــس را 
تحت محاصره قرار می دهد. حمله اخیر نظامیان به 
نابلس تعدادی زخمی نیز برجای گذاشــته اســت. 
به گفته هالل احمر فلسطین، در این یورش حداقل 

22نفر زخمی شده اند.
کرانه باختری طی 6ماه گذشته صحنه شدیدترین 
تنش ها میان دوطــرف و همچنین حمالت متعدد 
از سوی نظامیان صهیونیستی بوده است. وب سایت 
آکسیوس در گزارشی با اشاره به افزایش تنش ها در 
کرانه باختری، نوشته: »واشــنگتن نگران است که 
وضعیت کرانه باختری به انتفاضه سوم تبدیل شود.« 
نیویورک تایمز نیز در گزارشــی درباره انفجارهای 
چهارشــنبه نوشــته: »این انفجارهــا در بحبوحه 
مرگبارترین موج خشونت ها در کرانه باختری پس 

از سال 2015 به وقوع پیوسته است.«
حداقل از 6ماه گذشته، کرانه باختری شاهد موجی 
از عملیات های مرگبار علیه فلسطینی ها بوده است. 
بســیاری از ناظران معتقدند که فشارهای امنیتی و 
نظامی اســرائیل به گروه های فلسطینی به عملیات 
دیروز منجر شده اســت. این حمالت به ویژه با ترور 
شیرین ابوعاقله، خبرنگار فلسطینی در اردیبهشت ماه 
امسال تشدید شد. ابوعاقله، خبرنگار شبکه الجزیره، 
درحالی که مشغول تهیه گزارش از یورش نیروهای 
صهیونیســتی به اردوگاه جنین بود، هدف شلیک 

مستقیم گلوله سربازان صهیونیست قرار گرفت.
تنها 2روز پس از ترور ابوعاقله، نظامیان صهیونیست 
به جنین حمله کرده و خانــه محمود الدبعی، مبارز 
فلســطینی را با شــلیک خمپاره تخریــب کردند. 
نحوه انجــام ایــن حمله بی ســابقه بــود و پایگاه 
خبــری عبری زبان روتر اعالم کرد کــه ارتش رژیم 
صهیونیستی برای نخستین بار در اردوگاه جنین از 
خمپاره استفاده کرده اســت. در این حادثه حداقل 
37 فلسطینی به شــدت زخمی شــدند. یک هفته 
بعد نیز، حسین حسن قواریق 59ساله که از 10روز 

قبل در نزدیکی ایست بازرسی نظام حواره در جنوب 
نابلس به ضرب گلوله زخمی شــده بود، بر اثر شدت 

جراحت های وارده به شهادت رسید.
در اواخــر خردادماه نیــز، نیروهــای نظامی رژیم 
صهیونیستی یک خودرو در شرق شهر جنین را هدف 
قرار دادند که طی این حمله 3جوان فلسطینی از گروه 
مجاهدان کتائب القسام شاخه نظامی جنبش حماس 
به شهادت رسیدند. در ابتدای تیرماه امسال نیز، یک 
جوان فلسطینی 19ساله بر اثر شدت جراحات ناشی 
از درگیری با نظامیان صهیونیســت، در شهر جنین 
به شــهادت رســید. در ســال 2003 نیز برادر این 
شهید 19ساله، به دست نظامیان به شهادت رسیده 
بود. پدر او نیز از اســرای آزاده فلســطینی است که 
سال های طوالنی را در زندان های رژیم صهیونیستی 
سپری کرده است. یک روز قبل از شهادت این جوان 
فلسطینی، ســعدیه فرج اهلل، بانوی اســیر 68ساله 
فلســطینی در زندان دامون رژیم صهیونیستی به 
شهادت رسید و شهادت او موجی از خشم را در میان 

فلسطینیان برانگیخت.
سپس در مردادماه، 2جوان فلســطینی به نام های 
عبود صبح )29 ساله( و محمد العزیزی )22 ساله( در 
جریان هجوم نظامیان اشغالگر به شهر نابلس به ضرب 
گلوله به شهادت رسیدند و شماری نیز زخمی شدند. 
در ســحرگاه روز 18مرداد، نیروهای امنیتی رژیم 
صهیونیســتی در عملیاتی ابراهیم نابلسی، فرمانده 
ارشد گردان های االقصی را در شهر نابلس به شهادت 
رساندند. او به »شیر نابلس« معروف بود و شهادتش 
موجی از درگیری ها را میان دوطرف به راه انداخت. 
اسرائیل شهادت ابراهیم نابلسی را یکی از بزرگ ترین 

دستاوردهای امنیتی خود توصیف کرد.
در ابتدای شهریورماه نیز، 2جوان فلسطینی در ایست 
بازرسی »الجلمه« در شهر جنین به شهادت رسیدند. 
شهر و اردوگاه جنین بیشترین تعداد شهدای کرانه 
باختری را ثبت کرده و یکی از آخرین شهدای جنین، 
قیس عماد شجاعیه جوان 23ساله بود که در اواخر 

مهرماه به ضرب گلوله اشغالگران به شهادت رسید.
یکی از مهم ترین یورش ها در کرانه باختری نیز حدود 
یک ماه پیش در جریان حمله به نابلس انجام شــد 
که در جریان آن، تامــر الکیالنی، معروف به ابویامن 
از فرماندهان گروه عرین االســود به شهادت رسید. 
گروه عرین االسود )بیشه شــیران( از نیمه تابستان  
امسال ظهور خود را اعالم کرد و از آن زمان در معرض 

شدیدترین حمالت بوده است.

آتش جواب آتش
تشدید عملیات ترور نیروهای امنیتی اسرائیل علیه گروه های فلسطینی طی 6ماه اخیر، به بمب گذاری فلسطینی ها در منطقه 

صهیونیست نشین بیت المقدس منجر شد

جنگ تجاری اروپا و آمریکا 
آلمان و فرانسه با کنار گذاشتن 
اختالفــات چندماهــه خود، 
بر ســر مقابله بــا تهدیدهای 
تجاری آمریکا توافق کردند. 2اقتصاد پیشروی 
اتحادیه اروپا که در ماه های گذشته بر سر طیف 
گسترده ای از مســائل ازجمله تجارت با چین با 
یکدیگر اختالف داشتند، دیروز با انتشار بیانیه اي  
اعالم کردند که به منظور حمایت از شرکت ها و 
کســب وکارهای اروپایی در برابر قانون ضدتورم 
آمریکا که تهدیدی جدی علیه اقتصاد اروپاست، 

رویکرد مشترک در پیش خواهند گرفت.
به  گزارش پلیتیکو، »روبرت هابک«، وزیر اقتصاد 
آلمان و »برونو لومر« همتای فرانسوی او، با صدور 
بیانیه ای مشــترک خواســتار تصویب سیاست 
صنعتی اتحادیه اروپا شــدند که شــرکت های 
اتحادیه را قادر می کند در رقابت جهانی به ویژه 
از طریق رهبری تکنولوژیک پیشــرفت کنند. 
آنها به ویژه خواســتار رویکرد مشترک اروپایی 
در مقابل چالش ناشی از قانون ضد تورم آمریکا 

شدند.
در قانون ضدتورم دولت جو بایدن، که اعتراض 
اتحادیه اروپــا را برانگیخته، سوبســید مالیاتی 
7هزار و 500دالری برای خرید خودروهای برقی 
که تنها در آمریکا، کانادا یا مکزیک تولید یا مونتاژ 

شده باشــند درنظر گرفته شده است. همچنین 
شرکت هایی که این خودروها را تولید می کنند 
مکلف شــده اند تا منابع مورد نیــاز برای تولید 
باتری های این خودروها شامل لیتیوم و نیکل را 
از آمریکا یا کشورهایی که با آمریکا پیمان تجارت 

آزاد دارند، خریداری کنند.
به اعتقاد ناظران، عالوه بر افزایش قیمت  انرژی 
به دلیل جنگ اوکراین، قانــون ضدتورم بایدن 
فشار را بر صنایع اروپایی دوبرابر کرده است تا 
جایی که »تری برتون«، رئیس صنایع اتحادیه 
اروپا هشدار داده بسته سوبسیدی جدید دولت 
بایدن، چالشی علیه موجودیت اقتصاد اروپاست. 
برتون هشــدار داده که طرح دولــت آمریکا به 
مثابه توفانی مهیب برای تولیدکنندگان اروپایی 

است.
وب سایت پلیتیکو نوشته است: کمیسیون اروپا 
و کشورهایی چون فرانســه و آلمان دریافته اند 
که اگر می خواهند از تبدیل شدن اروپا به زمین 
ســوخته صنعتی جلوگیری کنند، باید ســریع 
وارد عمل شوند. گفته شــده، راه حل آزمایشی 
که بروکسل اکنون برای مقابله با سوبسیدهای 
آمریکا آماده کرده، استفاده از صندوق حاکمیت 
اروپاست که هدف آن کمک به سرمایه گذاری در 
اروپا با استفاده از استانداردهای انرژی سبز است.

اروپا

گزارش

مثلث بحران در افغانستان
افغانســتان تحت ســلطه طالبان با 
بحران هــای متعددی روبه روســت 
که هریــک از این بحران هــا با خرده  
بحران های دیگــر مواجه هســتند. 
طالبان در حالی بر افغانســتان مسلط 
شــد که با اوضاع اقتصادی آشفته، این کشــور در ورطه  
ورشکستگی قرار گرفته اســت، فقر تقریباً سراسری شده، 
اوضاع امنیتی که ادعا می شد با آمدن طالبان بهتر می شود 
به همان روال سابق باقی مانده و مشروعیت نظام سیاسی 
وجود ندارد. این در حالی است که جهان هم درگیر مسئله 
جنگ روسیه با اوکراین شده و تورم بی سابقه  تمامی جهان 
را فرا گرفته اســت که نشــانی از بازتعریف موقعیت های 
ژئوپلیتیکي در جهان و همینطور نظم جدید پساآمریکایی 
دارد. افغانســتان تنها زمانی می تواند به بحران هایی چون 
مشــروعیت، امنیت و تروریســم پایان دهد که حکومتی 
در آن ایجاد شــود که به جای بازیچه، بازیگر باشد و منافع 
افغانستان را فراتر از قوم و قبیله، مذهب و جنسیت تعریف 

کند.

بحران مشروعیت
با فرار اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، نظام جمهوریت 
از هم پاشید و طالبان بر کابل و سایر والیات مسلط شد. اما با 
توجه به معیار های بین المللی مشروعیت این گروه طی یک 
سال و اندی هنوز مشروعیت داخلی و پذیرش بین المللی 
کســب نکرده اســت. علت آن هم روش های سختگیرانه  
طالبان بر زنان، محروم کردن دختــران از آموزش و وضع 
محدودیت های اجتماعی- سیاسی بر شهروندان افغانستان 
است. تمامی دســتگاه سیاســی- نظامی طالبان را افراد 
منسوب به این گروه تشــکیل داده و برخی از درشت ترین  
چهره های حکومت طالبان در فهرســت ســیاه گروه های 
تروریســتی  قرار دارند و از ســفر به خارج از کشور محروم 
هستند. محروم بودن طالبان از سفر به خارج از یک طرف 
و تحریم علیه چهره های سیاسی این گروه از سوی دیگر بر 
پیچید گی اوضاع در افغانستان افزوده است. از سوی دیگر 
محدودیت هایی که از سوی ایاالت متحده بر طالبان اعمال 
شــده عماًل طالبان را به 2 بخش موافق و مخالف آن کشور 
مبدل کرده است. این شگرد مداوم قدرت های غربی است 
که بخشی از گروه ها را در مدار اصلی قدرت حفظ کرده و در 
کنار آن از نفوذ بر گروه های حاشیه ای نیز بهره می گیرند تا 
بدین ترتیب بتوانند نوعی موازنه را در همه بخش ها ایجاد 
کرده و امکان خارج شــدن از مدار را تا حد امکان محدود 

کنند.
طالبان در بین خود به 2 بخش تقســیم شــده که بخش 
درانی هــای آن در تالش بــرای تعامل با غرب هســتند و 
می کوشند دست پاکستان را تا حد زیادی از صحنه  سیاسی 
افغانستان کوتاه کنند. اما در سوی دیگر غلجایی ها هستند، 
گروهی که نماینده  آنها حقانی ها هســتند. اکنون آمریکا 
در های گفت وگو های اطالعاتی را به روی طالبان باز کرده 
و می کوشــد نیرو های طرفدار خود را مــورد حمایت های 
بیشــتری قرار دهد تا از نفوذ سایر قدرت های منطقه ای بر 
آنها جلوگیری کند. به هر ترتیب با وجود کمک های مالی 
و فنی آمریکا به طالبان، اما این کشور هنوز از موانع اصلی 
فرا راه به رسمیت شناختن طالبان بوده و این روند تا زمانی 
که آمریکا به اهداف منطقه ای و جهانی خود نایل نشــود و 

طالبان هم به تحول رفتاری نرسد ادامه خواهد یافت.
 

بحران امنیت
بحران دیگری که طالبان را با چالش های متعددی روبه رو 
کرده بحث امنیت است. طالبان حتی در ساده ترین تعریف 
از امنیت که آزادی از ترس است درگیر است و در گام بعدی 
حمالت تروریســتی، قتل های هدفمنــد، چپاول و غارت 
اموال، امنیــت را با تهدیدهای جدی روبه رو کرده اســت. 
در مدت یک سال ســلطه  طالبان بر افغانستان، بخشی از 
مردم دســت به مهاجرت زدند و یا در جست وجوی راهی 
برای ترک این کشــور هســتند. اگر کمی دقت شود نظام 
قبلی افغانســتان و شــرکای بین المللی آن 20سال تمام 
علیه طالبان تبلیغ کردند و در نتیجه اکنون همان کابوس 
بر افغانســتان مسلط شــده پس در عادی ترین حالت هم 
شهروندان کشور حداقل از لحاظ روانی نمی توانند احساس 
امنیت کنند. این بحران ضمن اوضاع آشــفته اقتصادی- 
سیاسی و فقر گسترده باعث شده تا امنیت در همه سطوح 
و ابعاد با چالش های اساسی روبه رو شود که مدیریت آن از 

توان گروه طالبان خارج است.

بحران تروریسم
بحران دیگر تروریسم است. اکنون که طالبان زمام قدرت را 
به دست گرفته است، گروه های تروریستی که در افغانستان 
فعالیــت می کنند و با توجه به شــرایط اقتصادی، فضای 
مناسبی برای ســربازگیری دارند. نگرانی هایی مبنی بر 
حضور گروه های تروریستی نه تنها از سوی مقامات آمریکا 
بلکه از سوی متحدان طالبان ازجمله پاکستان نیز مطرح 
شده است. تغییر در جغرافیای جنگ در کشور و افزایش 
فعالیت های تروریســتی در مرز های شمالی نگرانی های 
جدیــد امنیتی را پدیــد آورده و قدرت هــای منطقه ای 
به خصوص روســیه، چین و ایران را نگران کرده است. با 
توجه به تجربه  قبلی از طالبان می توان گفت که شــرایط 
حاکم بر افغانستان آرامش قبل از توفان است و بستر جنگ 
جدید در بخش دیگر افغانستان را فراهم می آورد. بحران 
تروریسم اکنون نه تنها مسئله داخلی افغانستان بوده بلکه 
بخش های بزرگی از آسیا را با خود درگیر کرده و جنگ را 
پشت دروازه های چین، روسیه و ایران کشانده است. تغییر 
در سیاست های جهانی و تالش برای بازتعریف ژئوپلیتیک 
جهانی بار دیگر افغانســتان را به کانون منازعات جهانی 
مبدل خواهد کرد. زیرا اقتصاد جنگی حاکم بر افغانستان 
خود چرخه مولد های خشونت و دوام آن را با خود دارد و 
از منظر اقتصادی هزینه های جنگ را تا ســطح حداقلی 
کاهش می دهد. زیــرا نیــروی  کار ارزان و فاقد مهارت، 
مواد مخدر فراوان برای به دســت آوردن سرمایه و سالح 
فراوان موجود در افغانستان، به اضافه امکان ورود سالح به 

این کشور، تداوم جنگ در افغانستان را افزایش می دهد.
 منبع: مؤسسه مطالعات راهبردی شرق

رجب طیب اردوغان
رئیس جمهور ترکیه

تمــام کســانی کــه در انفجــار خیابــان 
اســتقالل در اســتانبول دخیــل بودنــد را 
پیدا و مجــازات می کنیــم. ترکیــه در برابر 
این حمالت سکوت نخواهد کرد و احزاب 
حامی گروه های تروریستی را می شناسد. 
عملیــات هوایــی در شــمال ســوریه تــازه 
شروع شــده اســت. ما عملیات زمینی را 
هم در مناســب ترین زمان برای خود آغاز 

خواهیم کرد. )خبرگزاری آناتولی(

اوالف شولتز 
صدراعظم آلمان

سال قبل، مخازن گاز آلمان خالی بود اما 
امســال تمــام مخازن مــا کامال پر اســت؛ 
چيزی که قبال ســابقه نداشــته اســت. از 
مــردم آلمــان به خاطــر احتیاطــی کــه در 
مصــرف گاز بــه خــرج داده انــد و به خاطــر 
روحیه اجتماعی که دارند، تشکر می کنم. 
اعالم می کنم که آلمان برای تامین انرژی 
مــورد نیاز خــود در فصــل زمســتان کامال 

آماده است. )خبرگزاری فرانسه(

بولسونارو، نتیجه انتخابات 
برزیل را زیر سؤال برد 

ژائیر بولسونارو، رئیس جمهور برزیل، در نخستین 
ســخنرانی بعد از انتخابات ریاســت جمهوری از 
پذیرفتن شکست در برابر لوال داسیلوا خودداری 
کرد. به گــزارش آسوشــیتدپرس، رئیس جمهور 
راستگرای افراطی برزیل، پیش از انتخابات بارها 
اعالم کرده بــود که به سیســتم انتخاباتی برزیل 
اعتماد ندارد؛ چــرا که دســتگاه های رای گیری 
الکترونیکی، مستعد تقلب هستند. گرچه بولسونارو 
شکســت در انتخابــات را نپذیرفتــه، اما رئیس 
ستاد کل نیروهای مســلح برزیل اعالم کرده که 
رئیس جمهور فعلی به او اجازه داده تا روند انتقال 
را آغاز کند. لوال داســیلوا، رهبــر چپگرای حزب 
کارگران برزیل در دور دوم انتخابات موفق شد با 
کســب 50.8درصد آرا در برابر 49.2 رقیب خود، 

پس از سال ها دوباره رئیس جمهور برزیل شود.

نقل قول  نگاه

 خبر

کیوسک

پکن برای دومین بار طی چند هفته گذشته، خطوط قرمز خود 
را بر ســر مســئله تایوان برای طرف آمریکایی خود مشخص 
کرد. وزرای دفاع چین و آمریکا برای نخســتین  بار پس از سفر 
مناقشــه برانگیز رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان که 
منجر به واکنش چین شد، این بار در کامبوج دیدار کردند و وزیر 
دفاع چین به همتای آمریکایی خود، رویکرد غیرقابل تغییر پکن 

در برابر تایوان را یادآوری کرد.

حسیب اهلل شاهین؛ کارشناس ارشد روابط بین الملل
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گرینویچ

تولد بعد از 30 سال
 

یک دوقلو در آمریکا، بعد از 30ســال، از جنين های 
منجمدشده متولد شــده اند و رکوردی تاریخی را 
به نام خود ثبت کرده  اند. گفته می شــود که پيش 
از این هرگز ســابقه نداشــته که بعد از این ميزان 
منجمدبودن جنين، نوزادی ســالم بــه دنيا بياید. 
این دو جنين، در بهار ســال 1992 در دمای منفی 
128درجه سانتی گراد منجمد شدند. این دو نوزاد، 
در اورگان در آمریکا متولد شده اند و دو خواهر و برادر 
هم دارند. پدر آنها، فيل ریجوی، گفته است که تولد 
این دو نوزاد، باورنکردنی اســت. قبل از این، رکورد 
تولد نوزادان از جنين منجمدشــده، 27سال بود؛ 
مالی گيبسون در سال 2020. مادر این نوازادان گفته 
است که از تولد آنها بسيار هيجان زده است و با اینکه 
آنها هنوز نوزاد هستند، فکر می کند که از 2 فرزندش 

بزرگ تر هستند چون 30سال عمر واقعی دارند.

تولد دروازه بان برای تأمین امنیت

معادله طاقت فرسای 1+1
 

اولين معادله ریاضی که احتماال هر انسانی در کودکی یاد می گيرد، 
این است که یک به عالوه یک می شود 2. اینقدر این معادله آسان 
است که آن را در سراســر دنيا، نماد سادگی می دانند. اما مسئله 
اینقدر که فکرش را می کنيم ساده نيست. در واقع دو عالقه مند به 
ریاضی در ژاپن، 24ساعت تمام وقت گذاشته اند و تمام دیوارهای 
اتاقشان را برای حل این مسئله خط خطی و سياه کرده اند. هانون 
و دنگان که به حل معادالت ریاضی به روش های متفاوت عالقه 
دارند و حساب یوتيوب آنها هم حسابی پرطرفدار است، در آخرین 
تالش ریاضياتی خود، به ســراغ 1+1 رفته اند و این معادله ساده 
را، چنان مطول و با تفصيل حل کرده اند، که بســياری را درباره 
آســان ترین معادالت، دچار تردید کرده اند. آنهــا برای حل این 
مسئله ساده، مفاهيمی را از هندسه، سری های نامتناهی، فيزیک، 
الکترومغناطيس و ترمودیناميک که همگی شان را در دبيرستان ها 
به دانش آموزان آموزش می دهند به کار گرفته اند و این معادله را از 
زوایای مختلف آن بررسی کرده اند. نتيجه این شده که تمام دیوارها 
و کف اتاق، به برگه های چرک نویس آنها برای حل مسئله تبدیل 
شده و در نهایت هم آنها یک جواب را در برگه پاک نویس نوشته اند؛ 
پاسخی که خب همگی می دانيم چيست: 2. هانون درباره حل این 
مسئله گفته است: »معادالتی هستند که حل آنها واقعا لذتبخش 

است، درست مثل همين معادله.« 

سقوط در هواپیما در پارکینگ
 

یکی از ترس های انسان ها این است که بخشی از هواپيمای در 
حال پرواز جدا شود و از آن باال روی سرشان بيفتد. این ترس 
بی مورد به نظر می رسد چون عمال چنين اتفاقی غيرممکن به 
نظر می رسد. اما هميشه یک مثال نقض ترسناک وجود دارد. 
اخيرا سقوط» در« یک هواپيما در آمریکا، سازمان هوانوردی 
این کشور را به شدت درگير کرده و مقامات در به در دنبال این 
هســتند تا ببينند این در هواپيما، چطور سقوط کرده است. 
جالب این است که این در درســت در یک پارکينگ در نوادا 
به زمين افتاده است. یک شهروند، که می خواسته به پارکينگ 
برود، در آسمان متوجه شئی شده که با سرعت به سوی زمين 
می آمده و از آن فيلــم و عکس هم گرفته اســت. او وقتی به 
پارکينگ رفته،  دیده اســت که این شــیء  در یک هواپيمای 
کوچک بوده اســت. او گفته اســت که همزمان صدای پرواز 
یک هواپيما را می شــنيده اما آن را ندیده و متوجه نشده چه 
هواپيمایی بوده است. مقامات هوانوردی گفته اند این در متعلق 

به یک هواپيمای یک موتوره کوچک است.

شهر در انتظار باران    عکس: همشهری/ محمد عباس نژاد اول آخر

26 نوامبر در آمریکای شمالی، ميليون ها خانواده، 
ميليون ها خوراک بوقلمون می پزند و در مهم ترین 
تعطيلی ملی در آمریکا و کانادا، روز شکرگزاری 
را جشــن می گيرند. این جشــن مهم،  که چند 
قرن ســابقه دارد، محفلی برای شکر گزاردن بر 
محصوالت و البته خيرات و نعمات یک سال قبل 
از آن به شمار می رود. شکرگزاری از یک مراسم 
ساالنه برداشت محصول که توسط استعمارگران 
انگليســی و همينطــور بوميــان آمریکایی در 
سال1621 برگزار شد الگوبرداری شده است. این 
جشن، سرشار از اسطوره و افسانه است و از رسوم  
آن، می توان به پختن بوقلمون، نان مخصوص و 
کيک کدوتنبل اشاره کرد. این جشن، همچنين 
اوج سفر در آمریکا به شمار می رود چون براساس 
ســنت دیرینه،  اعضای خانواده هر جای کشور 
که باشند،  خود را به شام خانوادگی می رسانند. 
شکرگزاری، کمک زیادی هم به رونق اقتصادی 

در آمریکا می کند.
از وقتی که مراســم این جشن، توسط مهاجران 
انگليسی برگزار شد، شــکرگزاری محفلی برای 
دوســتی و نزدیکی بوده چون در کمال تعجب، 
بوميان وامپانونگ داوطلبانه به این جشن اضافه 
شدند و طی چند روز جشن، هيچ گونه تخاصمی 

بين2 طرف ایجاد نشد.
در نســل های بعدی، دیگر این جشــن چندان 
بين نژادی نبــود اما همچنان اهميــت خود را 
حفظ کرد و به آن توجه می شد. در سال1789، 
کنگره آمریکا تصميم درباره تعطيلی این جشن 
را به ایاالت ســپرد. این تفویض اختيار، به خاطر 
برخوردهای متفاوت با این جشن و دور شدن از 
اهداف اوليه آن در ایاالت مختلف، با انتقادهای 

زیادی مواجه شــد و همه انتظار داشتند دولت 
فدرال، یک تصميم واحد در این باره بگيرد. تا اینکه 
باالخره، حين جنگ های داخلی آمریکا، آبراهام 
لينکلن سرشناس ترین رئيس جمهور آمریکا، روز 
شکرگزاری را، که مصادف با 26نوامبر است، یک 

جشن و تعطيلی ملی اعالم کرد.
این جشن، در طول سال ها، ابعاد مختلفی به خود 
گرفته و امــروزه، از نظر اقتصــادی و همينطور 
خانوادگــی،  اهميت زیادی بــرای آمریکایی ها 
دارد. از آنجا که بســياری از خانواده ها در آمریکا 
به خاطر مدل مدرن زندگی از هم دورافتاده اند، 
شکرگزاری فرصتی برای دور هم بودن است. از 
نظر اقتصادی هم، روز شکرگزاری اهميت خاصی 
برای بازار خرده فروشــی آمریکا دارد چون افراد 
زیادی، برای هم کارت تبریک و هدیه می خرند 
و می فرستند و عالوه بر آن، شــروع خریدهای 
کریسمس به شمار می رود و آنطور که خودمان 
در ایران می گویيم، آغاز شب عيد در آمریکاست. 
عالوه بر آن، شــکرگزاری روز مهمی در صنعت 
ســرگرمی آمریکاست و بســياری از فيلم های 
تجاری و پرفــروش، به همين مناســبت اکران 
می شوند. برخی از مهم ترین رویدادهای ورزشی 
ازجمله مسابقات بزرگ فوتبال آمریکایی هم در 

همين روز برگزار می شود.
در ســال های اخيــر، برخی مهاجــران برخی 
تغييرات در مراسم شکرگزاری اعمال کرده اند که 
با استقبال آمریکایی ها هم مواجه شده است؛ برای 
نمونه،  جامعــه ایرانی-آمریکایی، به جای پخت 
بوقلمون که گوشت خشک و سفتی دارد، از دیگر 
پرنده ها ازجمله مرغ و اردک استفاده می کند و 

توجه آمریکایی ها را هم جلب کرده است.

جهان روز

جشن با هم بودن

تقويم/ سالمرگعدد خبر

  مرد بازی های بزرگ

14ســال از مرگ احمد آقالو، بازيگر توانا و 
متشخص ســینما، تئاتر و تلويزيون ايران 
گذشته و هنوز خاطرات بازی های ماندگارش 
در ذهن عالقه مندان ســینما و تلويزيون 
مانده اســت. آقالو فعالیت هايش را در دهه 
50 با حضــور در صحنه تئاتر آغــاز کرد. از 
شــاگردان زنده ياد حمید سمندريان بود و 
در آثار بسیاری با او همکاری کرد. بعدها به 
تلويزيون و سینما رسید و باز هم بازی های 
ماندگاری از خود برجای گذاشــت. يکی از 
به يادماندنی ترين نقش های آقالو، بازيگری در 
نقش »کاتب« در مجموعه تلويزيونی »افسانه 
ســلطان و شــبان« به کارگردانی داريوش 
فرهنگ بود. او 2 بار نامزد جايزه جشــنواره 
فجر شد؛ يک بار سال 13۸1 به خاطر بازی در 
نقش اول مرد در »گاهی به آسمان نگاه کن« 
ساخته کمال تبريزی و يک بار هم در 136۸ 
به خاطر بازی در نقش دوم مرد در فیلم »تمام 
وسوسه های زمین« ساخته حمید سمندريان. 
او تنها 5۹ ســال زندگی کرد و 10سال از اين 
عمر کوتاه را هم با بیماری سرطان مبارزه کرد.
زنده ياد حمید ســمندريان که حق استادی 
بر گردن احمد آقالو داشــت درباره او گفته 
بود: 10سال بود که بیماری را تحمل می کرد؛ 
درحالی که ما 3 ســال بود توسط همسرش 
از بیماری او آگاه بوديــم و اگر به خود او بود 
تا روز مرگ دم نمی زد. بــا اينکه چهره اش 
پر از رنج بــود، هر زمان کــه از او حالش را 
می پرسیديم تنها يک پاسخ داشت؛ »شکر«. 
او نمی خواست با رنج خود ديگران را مغموم 
کند. به حال خود غم نمی خــورد که از اين 
دنیای محقر بیرون می رود، به حال کسانی 
غم می خورد که بعد از او می روند. احمد هرگز 
دوست نداشت رنج رفتن دوستانش را ببیند. 
او همیشه به جمله  همینگوی ايمان داشت: 
هرکســی که می میرد ذره ای از وجود توهم 
با اوســت. پس هرگز نپرس، ناقوس ساعت 
مرگ که را می نوازد. ناقوس ساعت مرگ تو 

را می نوازد.«

حافظ

با مدعی مگويید اسرار عشق و مستی
تا بی خبر بمیرد در درد خودپرستی

به این تصویر دقت کنيد! مردی ناشــناس و خســته 
درحالی کــه بی تفاوت کنار کوچه های باریک شــهر 
ســئول در کره جنوبی به خواب رفته است، روباتی به 
او نزدیک می شــود و تالش می کند تا او را بيدار کند! 
این روبات می گوید:»آقا اگر اینجا بخوابيد؛ جان شما 
به خطر می افتد. اجازه دهيد به شما کمک کنم تا سالم 
به خانه برگردید.« کمی بعد، خــودروی پليس از راه 
می رسد و 2افسری که از آن پياده می شوند و مرد را از 
شرایط خطرناکی که به آن دچار شده، نجات می دهند. 
این تصویر بيشتر یادآور فيلم های علمی- تخيلی است؛ 

اما این واقعيتی است در شهر سئول.
خيابان های شهر سئول به تازگی پذیرای روبات َگشتی 
یا »دروازه بان« شــده اند. این روبات، نخستين روبات 
گشت شهری کره جنوبی اســت. این روبات با هدف 
برقراری ارتباط با مرکز کنترل پليس طراحی شــده 
و پس از مشاهده مواردی که برای آن به عنوان عامل 
مزاحم یا خطر معرفی شــده اند، با نزدیک ترین مرکز 
پليس، تماس برقرار می کند. این روبات با هدف افزایش 

ميزان ایمنی شــهروندان در شبانه روز در شهر سئول 
طراحی شده است.

روبــات  ایــن  طــراح  شــرکت   ســخنگوی 
)HL Mando( دربــاره نحــوه عملکــرد دروازه بان 
می گوید:»این روبــات مانند دوربين نظارت متحرک 
عمل کرده و می توانــد حتی نقاط کــور را نيز مورد 

شناسایی و بررسی قرار دهد.«
 دروازه بان حدود 300کيلوگرم وزن دارد. این روبات با 
استفاده از فناوری ناوبری ماهواره ای و فناوری سنجش 
 )Lidar( از راه دور با قابليت تشــخيص نور و محدوده
به صورت خودکار رانندگی می کند. دروازه بان با عابران 
پياده و موانع برخورد نکرده و شــب هنگام می تواند با 
استفاده از توانایی تصویر برداری حرارتی، گشت زنی 
کند. هم اکنون این روبات پيشــرفته اجازه کار همراه 

با یک انســان را دارد؛ چرا که با چند چالش در حيطه 
حریم خصوصی روبه رو شده اســت. به گفته شرکت 
سازنده این روبات، فيلم ها داخل روبات ذخيره نشده 
و فقط قابليت پخش زنــده را دارد تا با قانون حفاظت 
از اطالعات شخصی کره جنوبی مطابقت داشته باشد. 
هدف اصلی از طراحی و راه اندازی این روبات در سطح 
شهر ســئول، »حفظ امنيت زنان« عنوان شده است. 
حضور دروازه بان در منطقه مسکونی شهر سئول که 
دارای باالترین آمار زنانی اســت که به تنهایی زندگی  
می کنند، بيش از مناطق دیگر اســت. درحال حاضر 
طبق قوانين کره جنوبی، فعاليت این روبات به لحاظ 
فنی با مواردی روبه روســت، چراکه براساس قوانين 
این کشور، روبات های خودران نمی توانند در جاده ها، 
پياده روها و پارک ها حرکت کرده یا صدا یا فيلم ذخيره 
کنند. اما فعال ایــن روبات درحال آزمایش اســت تا 
درصورت رفع موانع قانونی، برای حفظ امنيت به ویژه 
امنيت زنان تنها در سطح شــهر سئول حرکت کند. 
مقامات ارشــد کره جنوبی درحال کار روی مقررات 
جدید، همراه با طراحان روبات ها، اســاتيد دانشگاه و 
کارشناسان حقوقی هســتند تا با رفع موانع قانونی، 
دروازه بان بتواند هرچه زودتــر کار خود را به تنهایی 

آغاز کند.

بعضی از شغل ها هست که با ســالمت آدم ها سر و کار دارد 
و اگر فرد  آموزش درستی درآن شــغل ندیده باشد، می تواند 
سالمت عده ای را به راحتی به خطر بيندازد. نمونه اش شغل 
عطاری است. عطارها معموال عالوه بر اینکه گياهان دارویی 
می فروشند، گاهی طبابت از نوع سنتی هم انجام می دهند و 
براساس تجربه گياهانی را به بيماران برای درمان می فروشند. 
معموال هم مردم گمان می کننــد که گياهان دارویی ضرری 
ندارند و به این طبيب های ســنتی اعتماد می کنند. اما علم 
جدید این تفکر را رد کرده و پزشــکان معتقدند که گياهان 
دارویی هم اگر بيش از اندازه یا به اشتباه مصرف شوند، ممکن 
است عوارض زیادی داشته باشند. به همين دليل هم وزارت 
بهداشــت اعالم کرده که صدور مجوز فعاليت عطاری ها در 
تهران منوط به گذراندن دوره های آموزشــی اســت. وزارت 
بهداشت بر این موضوع قائل است که باید نحوه ارائه خدمت 
عطاری ها به شــکلی باشد که چارچوب ســاختاری دقيقی 
برای آنها چيده شــود تا برخی تخلفاتی که در این حوزه رخ 
می دهــد، تحت نظارت قــرار بگيرد. بنابراین علمی شــدن 
عطاری ها به صورت آزمایشــی در تهران با مشــارکت صنف 
عطاری ها آغاز شده و قرار اســت که عطارها برای گرفتن یا 
تمدید مجوزشان، در زمينه شغلی که دارند و همچنين طب 
سنتی آموزش ببينند. البته این طرح پيش از شيوع کرونا به 
شکل پایلوت در تهران آغاز شده بود اما بروز کرونا باعث شد 
تا طرح با سرعت باال پيش نرود، ولی هم اکنون ارائه و تمدید 
مجوز عطاری ها در تهران منوط به گذراندن یک دوره آموزشی 
و علمی اســت. مدیرکل طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت 
هم در این باره گفته که این واحدهای صنفی می توانند فروش 
گياهان دارویی را انجام دهند و با توجه به اینکه این موضوع 
یک حرفه کامال مرتبط با سالمت مردم است، باید در شرایطی 
ارائه خدمت کنند که هم بتوانيم از ظرفيت این صنف بهترین 
اســتفاده را ببریم و هم اینکه خدمات ایمــن و محصوالت 

استانداردی را در اختيار جامعه قرار دهند.

دغدغه

عطارهادکترمیشوند

بی تعارف و تکلف ، مثل 
همین متــن 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 است. متن يا طرح تان که آماده شد 
يک تماس  با شماره 23023636 بگیريد تا برای 

رساندنش به ما ، راهنمايی تان کنیم. 

فراخوان

مهتاب خسروشاهینگاه
روزنامه نگار

حمیدرضامحمدی،روزنامهنگار

 در سـيـنـمــــای ایـــــران، در حــــدود 
نيم قرن اخير، هرسال فيلم هایی ساخته شدند 
و به روی پرده رفتند که تاریخ ساز شدند؛ آثاری 
ماندگار که یادگاری شــدند برای نسل امروز و 
فردا. در ســتون »فيلم خانه« تا پایان امسال، 
هرهفته به یکی از این فيلم های مهم و مؤثر که 
سال1401، از انتشارشان چنددهه )بر مبنای 
مضرب 10( گذشته است، می پردازیم تا به این 
سبب هم یادی از آن اثر شود و هم نامی ازخالق 
آن برده شود و هم بدانيم چرا جریان ساز بوده اند.
»پســتچی« را »داریوش مهرجویی« در آغاز 
دهه 1350ساخت تا ســومين فيلمش، پس 
از »گاو« و »آقای هالو« لقــب بگيرد. اثری که 
مهدی ميثاقيه، تهيه کننــده آن، مهرجویی را 
»کارگردانی کم نظير و برجسته« و »فيلمساز 
جهانی«  دانســت  به ویژه آنکه وقتــی با وجود 
شرکت داده نشدنش در بخش مسابقه  نخستين 
جشنواره  جهانی فيلم تهران، به جشنواره های 
جهانی رفت، تحســين برانگيز شــد، چنان که 
روزنامــه اطالعــات در شــماره روز 15تيــر 
1351درباره اش چنين نوشت: »جایزه نقدی 
فستيوال بين المللی فيلم در برلن به »پستچی« 
ساخته داریوش مهرجویی، فيلمساز جوان ایرانی 
تعلق گرفت. »پســتچی« در بخش سينمای 
جوان فستيوال نمایش داده شد و داوران اعالم 
کردند که فيلم ایرانی از »فرم« بی مانند هنری 
بهره ور بوده و به خصوص از نقطه نظر پاسداری از 
ارزش های فرهنگی و سنت های ملی کشورهای 
در حال توسعه حائز ارزش و اهميت فراوان است. 
داوران کاتوليک فستيوال برلن نيز فيلم پستچی 

را مورد تحسين قرار دادند.«
اما ســتایش ها از فيلمی فردمحور _ مانند گاو 
_ که اشرافيت فئودالی و نظام ُخرده بورژوازی 
را نشانه رفته بود تا مســِخ تدریجی شخصيت 
اولش را در متن جامعه ای متکی بر بی عدالتی 
به تصویر بکشد، منحصر به ایران نبود، هرچند 
کسانی چون پرویز دوایی آن را »به خاطر اینکه 
القائات فيلمســاز در برآورد کلــی از آدم ها از 
فرامين مضمون های سمبليک و هدایت کننده 
اطاعت می کنند« و »مضامين فيلم برای بيان 
کليت هایی از پيش اندیشــيده شده طراحی 
شده اند« به نقد تند کشيدند. ساخته ای که در 
آن عزت اهلل انتظامــی و علی نصيریان و البته 2 
چهره خاص، احمدرضا احمدی شاعر و بهمن 
ُفرسی نمایشــنامه نویس ایفای نقش کردند و 
وقتی در جشــنواره کن در سال 1972به روی 
پرده رفت، »ژرار النگلوا«، نویســنده و منتقد 
فرانسوی، »کشف بزرگ امساِل جشنواره کن« 
را »داریــوش مهرجویی ســازنده فيلم ایرانی 
پستچی« نوشــت. پس از این بود که او رفت و 
2ســال بعد، »دایره مينا« را ساخت و با آن هم 

درخشيد.

50سال از »پستچی« ساخته داريوش 
مهرجويی گذشت

علیه اشرافیِت فئودالی

اتوبوس شب
دیالوگ

- پسر تو چند سالته؟
+ پارســال 16ســالم بود بچه 
بودم؛ دو روز بعد بابام ُمرد، بازم 

16سالم بود اما دیگه بچه نبودم.

کیومرثپوراحمد

آخر مصور

   سوت پايان! /اثر:مجید صالحی
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چیستی سلبریتی ایرانیپدیده ای اجتماعی- سیاسی 

از ادبیات دانشگاهی فاصله گرفتم

روی پیشــخوان و البه الی ردیف کتاب ها در قفسه های کتابفروشی ها، حتماً به 
کتاب هایی می رسیم که یک سلبریتی، شاعر یا نویسنده آن است. حتی کتاب هایی 
وجود دارند که به زندگی سلبریتی ها پرداخته اند یا حاصل گفت وگوهای بلند با 
آنها هســتند. اما داوود طالقانی اثری تحقیقی و پژوهشی نوشته که این موضوع 
را از ابعاد دیگری بررسی می کند. طالقانی می گوید: »درباره سلبریتی ها، شاهد 
ظهور یک پدیده رسانه ای بودیم که چیزی درباره آن نمی دانستیم و ادبیاتی علمی 
درباره آن تولید نشده بود. به نظرم رسید سوءتفاهم هایی درباره سلبریتی ایرانی 
وجود دارد، مثل اینکه سلبریتی را یک فرد تصور می کنیم و بین سلبریتی ایرانی با 
پدیده ای که در آمریکا و غرب هست، شباهت قائل می شویم. ایده من در این کتاب، 
دست گذاشتن روی تفاوت هاست. من سلبریتی ایرانی را نه یک فرد، بلکه پدیده ای 

اجتماعی- سیاسی درنظر گرفته ام که ما در حال تجربه زیست آن هستیم.« 

آن طور که نویســنده توضیح می دهد، این کتاب که در 
14فصل نوشته شده، با طی کردن 3سطح از مطالعات 
و بررسی ها تکمیل شده است: »در سطح اول، از ادبیات 
نظری تولید شده در مطالعات فرهنگ شهرت استفاده 
کردم تا چیستی سلبریتی ایرانی تبیین شود. در گام دوم 
به جنبه های مختلف سلبریتی ایرانی و اثر آن بر جامعه، 
مردم و زندگی دیگران پرداختم و تالش کردم تفاوت های 
این پدیده را با آنچه در گذشته رخ داده و در جهان جریان 
دارد، مشخص کنم. در سومین سطح هم به این موضوع 
پرداختم که چه کارهایی به عنوان مخاطب یا در جایگاه 
سیاستگذار می توان در قبال سلبریتی ایرانی انجام داد؟«

با اینکه کتاب ســلبریتی ایرانی مفاهیم نظری و علمی مهمی را بررسی 
می کند، طالقانی تالش کرده از زبانی ساده خوان و قابل فهم برای مخاطب 
غیردانشگاهی استفاده کند تا کتابش مخاطبان بیشتری را به خود جذب 
کند. او می گوید: »از فرم روایی کتاب های دانشگاهی فاصله گرفتم چراکه 
این نوع کتاب ها معموالً مخاطب عام را درنظــر نمی گیرند و از ادبیاتی 
کالسیک استفاده می کنند اما من می خواســتم از زبانی استفاده کنم 
که تحت تأثیر فرهنگ شهرت است. نظرم این بود که خود سلبریتی ها و 
هواداران شان بتوانند با کتاب ارتباط برقرار کنند. از طرف دیگر برای اینکه 
بر سازه های نظری متن تأکید کنم، به مفاهیم و تحقیقات علمی پیشین 
ارجاعاتی داده ام.« به اعتقاد نویسنده، همین لب مرز حرکت کردن بین 
مخاطب پسندی و دانشگاه نویسی، او را به نوشتن فصل به فصل کتاب در 

قالب جستارها سوق داده تا جذابیت متن را حفظ کند.

واکنش سلبریتی ها به یک کتاب پژوهشی

اگر قباًل اخبار ســلبریتی ها را از مجالت دنبال می کردیم، 
حاال شبکه های اجتماعی پنجره هایی را مستقیم به زندگی 
آنها باز کرده اند و ارتباط آنها با هواداران شان نزدیک تر از هر 
زمان دیگری است. کنجکاو می شویم که بدانیم واکنش خود 
سلبریتی ها به انتشار کتابی درباره خودشان چه بوده است. 
طالقانی در پاسخ به این سؤال می گوید: »صفحه شخصی 
من در اینستاگرام توسط یکی از سلبریتی ها ریپورت شد! 
صفحه ام بسته شد و به سختی توانســتم آن را برگردانم. 
یکی دیگر از سلبریتی ها هم از من شــکایت کرد و کار به 
بازپرسی رسید! نتیجه نقد سلبریتی در ایران همین است. 
من شــخصیت ها و پدیده هایی را نقد کردم که موجودیت 

خود را در رسانه بازتولید می کنند، با سرمایه و شهرت تنیده 
شده اند و اگر در معرض نقد قرار بگیرند، چنین واکنش هایی 
نشــان می دهند.« به گفته طالقانی، پیــش از این هم آثار 
تحقیقی درباره سلبریتی ها نوشته شده، اما بیشتر کپی از 
محتوایی بوده که با ادبیات نظری غرب تولید شــده و تنها 
جای مثال ها تغییر کرده است: »تحقیقات موردی در متون 
و فصلنامه ها انجام شده بود، مستندهایی هم ساخته شده 
بود که یا با ترس از نقد سلبریتی ها، محافظه کارانه بودند یا 
نمی توانســتیم در آنها حلقه ارتباطی با جامعه ایرانی پیدا 
کنیم. اثر من نخستین کتابی است که به این شکل درباره 

سلبریتی ایران نوشته شده است.«

صفحه های شخصی آنها در شــبکه های اجتماعی میلیون ها دنبال کننده دارد، جزئیات 
زندگی، روابط و تفریحات شان با دقت دنبال می شود، واکنش ها و اظهارنظرهایشان نسبت به 
موضوعات مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بسیار مورد توجه قرار می گیرد، عکس هایشان روی بیلبوردهای 
تبلیغاتی می تواند آمار فروش یک محصول را جابه جا کند، خیلی وقت ها نامشان در ماجراهای جنجالی و پرحاشیه 
شنیده می شود و اگر قرار باشد فهرستی از تأثیرگذارترین، ثروتمندترین و محبوب ترین شخصیت های یک جامعه 
بنویسیم، حتماً نام آنها در این فهرست هست. حتماً با مرور این نشانه ها حدس زده اید از چه کسانی حرف می زنیم؛ 
سلبریتی ها. نام سلبریتی ها با شهرت گره خورده و حاال دیگر سخت می شود در صف پرتعداد سلبریتی ها، آنها را 
که برای رسیدن به این شهرت شایستگی داشته اند از آنها که یک شبه به شهرت بادآورده رسیده اند تفکیک کرد. 
درباره سلبریتی ها حرف زیاد زده شده، حتی کتاب های زیادی نوشته شده که نام یک سلبریتی روی جلدشان است، 
اما داوود طالقانی کتابی نوشته که در آن تالش کرده با نگاهی انتقادی، وضعیت سلبریتی ایرانی، خاستگاه و جایگاه 
او را در جامعه با نیم نگاهی به فرهنگ شهرت در ایران بازبینی کند. با این نویسنده، پژوهشگر حوزه های ارتباطات، 

فلسفه و علوم اجتماعی از کتابش، شهرت و سلبریتی ایرانی گفت وگو کرده ایم.

یادداشت مثلروباتگوشبهفرمان
نباشید

گاهیکارگردانان
کمکنمیکنند

باید5گلازآنها
میخوردیم

درباره افراط در 
راضی نگه داشتن دیگران

 با »مهدی امینی خواه«، بازیگر پرسابقه 
که سریال »جزر و مد« را روی آنتن دارد

 خاطره بازی با علی اکبر استاد اسدی؛ در سالگرد 
بازی تاریخی ایران و استرالیا

101213
نکتههاییباریکترازمو

دردنیایسلبریتیها
همه از سلبریتی ها صحبت 
می کنند، شما چطور؟ البته 
این صحبت کردن صرفًا به 
این روزها باز نمی گردد و 
اساساً در دهه های گذشته، 
سلبریتی ها یا چهره ها یا 
افراد صاحب شــهرت در 
حوزه های مختلف، همیشه مورد توجه بوده اند. 
در واقع فرهنگ شهرت یا سلبریتی ها پدیده ای 
است که به نوعی به دنیای مدرن مرتبط است؛ 
پس طبیعی است که در این یکی،دو سده اخیر، 
بسیار درباره اش صحبت شــده باشد. در ایران 
هم ماجرا به همین قرار بوده است؛ از دهه های 
ابتدایی قرن ســیزدهم شمسی، شاهد حضور 
سلبریتی ها و چهره ها بوده ایم. با توجه به فراگیر 
شدن تلویزیون، رادیو، موسیقی، سینما، ورزش 
و... نیز شاهد بوده ایم که چهره ها بسیار بیشتر از 

قبل بازتولید شده اند.
اما اینها را گفتیم که به کجا رسیده باشیم؟ نکته 
اول این است که ما در حوزه سلبریتی ها، چهره ها 
و فرهنگ شهرت، با یک امر فردی روبه رو هستیم 
یا امری اجتماعی؟ بسیار مشاهده کرده ایم که 
برخی از ســلبریتی ها، مدام گالیه مند بوده اند 
که زندگی عادی و متعادل ندارند و از این بابت 
بســیار ناراحت اند. رضا صادقی، خواننده پاپ، 
زمانی در مصاحبه ای به نگارنــده گفته بود که 
دیگران اگر زمین بخورنــد، چند نفر می روند و 
کمک شــان می کنند اما اگر یک چهره معروف 
زمین بخورد، بقیه می آیند و موبایل به دســت، 
دنبال شــکار یک صحنه اند تا در شــبکه های 
مجازی به اشتراک بگذارند. این، ماجرا و دغدغه 
بسیاری از سلبریتی ها هم هست؛ طوری که مدام 
گله می کنند چرا دیگران به حوزه خصوصی شان 

احترام نمی گذارند!
حقیقت امر این اســت ادعای سلبریتی ها روی 
کاغذ کاماًل منطقی اســت، اما در دنیای واقع، 
از این منطقی بودن خارج می شــود. اما چرا؟ 
چون که سلبریتی ها را باید پدیده ای اجتماعی 
بدانیم. سلبریتی، به واقع فردی معمولی است که 
غالبًا در حوزه ای مهارتی خاص دارد و به واسطه 
اهرم هایی چون رســانه، شبکه های اجتماعی، 
توده های مردم و... شــهرت او ضریب گرفته و 
رشــد می کند. به واقع، مجموعه ای از عوامل 
اجتماعی دست به دست هم می دهند تا یک فرد 
تبدیل به یک چهره یا سلبریتی شود. پس چه 
بخواهد و چه نخواهد و چه دوست داشته باشد یا 
نداشته باشد، او یک امر اجتماعی است و طبیعی 
است که درباره اش صحبت کنند و نظر بدهند و 

مورد توجه باشد.
نکتــه مهم تــر بعــدی، درک چیســتی 
سلبریتی هاست. اما چرا این قضیه این قدر مهم 
است؟ چون تا وقتی که ما موفق به درک چیستی 
یک پدیده نشویم، نمی توانیم درباره اش نظری 
هم داشته باشیم و نمی توانیم صحبت کنیم. 
وقتی که موفق به درک چیســتی سلبریتی و 
چهره می شویم، در آن صورت نکات مثبت و 
منفی این قصه را هم خوب تر درک خواهیم کرد. 
وقتی متوجه می شویم که سلبریتی ها به نوعی، 
آرزوهای فروخفته افراد عادی هستند که در 
سطحی بزرگ تر خودنمایی می کنند، در این 
صورت درک می کنیم که چه قدرت الگوسازی 
باالیی می توانند داشته باشند. بی جهت نیست 
که این همه هزینه صرف تبلیغات می شود تا 
این چهره ها در کنار محصوالت و خدمات و... 
حضور داشته باشند که فروش و ارائه بهتری 

صورت بگیرد.
متأســفانه در ایــران، تالش بــرای درک 
چیســتی ســلبریتی ها چندان زیاد نبوده 
اســت. حتی در حــوزه جامعه شناســی، 
روانشناســی، فرهنگ پژوهی و... نیز شاهد 
چنین حرکت هایــی نبوده ایم و هر چه بوده، 
جرقه ای کوتاه بوده اســت. تالش برای درک 
دنیای سلبریتی ها، ابتدا برای سیاستگذاران 
فرهنگی و اجتماعی یک جامعه و سپس برای 
خود مردم و دست آخر برای خود سلبریتی ها 
می تواند به شدت کارگشا باشد؛ به طور مثال 
وقتی که جوان ترها درک کاملی از خطرات و 
خوبی های زندگی شهرت مدارانه داشته باشند، 
از همان ابتدا می توانند به خوبی تصمیم بگیرند 
که آیا ورود به این حوزه داشته باشند یا نه. از 
سوی دیگر در تقابل چهره ها، مراکز آکادمیک، 
دولت و... مرجعیت افراطی صورت گرفته در 
حوزه آنها، حالت متعادل تری پیدا خواهد کرد. 
متأسفانه سال هاست شاهدیم که سلبریتی ها 
مرجعیت اجتماعی افراطی پیدا کرده اند و خود 
نیز بارها اذعان کرده اند که نباید چنین باشد؛ 
درحالی که فضای اجتماعی جامعه ما اتفاقی جز 

این را ایجاب نمی کند.
رابــرت گرین، نویســنده کتــاب »48راه 
به دست آوردن و حفظ قدرت« در جایی از این 
کتاب دو جلدی خودش، نکته جالبی درباره 
چهره ها دارد. او اشاره می کند چهره ها سعی 
می کنند فاصله خودشان را با مردم حفظ کنند 
تا آن تصویر بزرگ گونه ای که از خودشان دارند 
حفظ شود. اما نکته مهم تر آن است که وقتی 
شما وارد زندگی معمولی چهره ها می شوید، 
پی به عادی بودن و معمولی بودن شان می برید 
و این بزرگ ترین قاتــل زندگی حرفه ای یک 
چهره می تواند باشد. نمی دانم چقدر می توان 
درباره درستی یا نادرســتی این نکته رابرت 
گرین نظر داد اما به نظر می رسد چندان بیراه 
هم نباشد. حقیقت امر آن است که سلبریتی ها 
نیز مثل هر واحد اجتماعی دیگری در جامعه 
ما یا هر جامعه ای، انســانی معمولی و عادی 
محسوب می شوند و در واقع شهرت فراوان، 
باعث نمی شــود تا از قواعد معمول و مرسوم 

اجتماعی خارج شوند.
در ایــن میانــه، به نظر می رســد که خود 
سلبریتی ها باید جزو نخستین کسانی باشند 
که در حوزه مطالعات مرتبط با خودشــان و 
دنیای شان، پیشــقدم باشند؛ هرچند به نظر 
می رسد با ســطح اطالعات و آگاهی ای که 
بیشترشان دارند، این امر نشدنی باشد. آنها 
باید بپذیرند که پدیده ای اجتماعی هستند و 
حق ندارند هم از مواهب زندگی سلبریتی ها 
بهره ببرند، هم انتظار داشته باشند کسی به 

زندگی آنها کاری نداشته باشد.

عیسی محمدی

 بررسی یک پدیده مهم در گفت وگو با 
داوود طالقانی، نویسنده کتاب »سلبریتی ایرانی«

حمیدرضا ضیایی پرور، پژوهشگر ارتباطات:

دیگران به جای ما سلبریتی ساخته اند
حمیدرضا ضیایی پرور، پژوهشــگر 
علوم ارتباطات با اشاره به اینکه قبل 
از پرداختن به مفهوم سلبریتی و نقش 
آن در جامعه، باید تعریف روشنی از 
آن و تفاوت هایش با اینفلوئنسرهای 
فضای مجازی داشته باشیم، می گوید: 
»اینفلوئنســرها در واقــع همــان 
سلبریتی ها در فضای مجازی هستند 
با این تفاوت که ممکن اســت هرگز 

چهره فیزیکی آنها دیده نشده باشد. سلبریتی ها قبل از ظهور 
فضای مجازی هم وجود داشته اند.«  به اعتقاد ضیایی پرور، 
فقدان توجه به عنصر ســرگرمی و تفریح به عنوان یکی از 
کارکردهای اساسی رســانه در دنیا، چیزی است که باعث 
شده مردم به دنبال کردن سلبریتی هایی عالقه مند شوند 
که برایشان سرگرم کننده هستند. او می گوید: »تفاوتی که 
بین گرایش مردم به سلبریتی ها در ایران با بقیه دنیا وجود 
دارد، این است که ما به دنبال مدل بومی و داخلی می گردیم 
که زندگی اش شــبیه به ما باشد. ســلبریتی های خارجی 
دنباله روهای جهانی دارند و با نوعی یکسان سازی فرهنگی 
درباره آنها روبه رو هستیم. البته چهره های مشهوری مثل 

رونالدو در ایران هــم طرفدار دارند، 
ولی دنبــال کردن یک ســلبریتی 
داخلی برای مردم جذابیت بیشتری 
دارد.« ضیایی پرور اضافه می کند: »از 
طرف دیگر نوعی گرایش انتقادی در 
مردم وجــود دارد که آنها را به طرف 
چهره های منتقد و افرادی که  ســاز 
مخالف می زنند جذب می کند. این 
موضــوع به ویژگی های سیاســی و 
اجتماعی جامعه بستگی دارد.« به نظر ضیایی پرور با ایجاد 
دودستگی بین سلبریتی ها و طرفدارانشان و تبدیل چهره ها 
به دولتی و مردمی، دچار افراط و تفریط شده ایم. او می گوید: 
»باید سعی کنیم براســاس هنجارها و الگوهای خودمان، 
چهره بســازیم و ویژگی های یک چهره مطلوب را به ویژه 
به نســل جوان معرفی کنیم. دنباله روی از سلبریتی ها در 
گفتار، رفتار، پوشش و سبک زندگی، گرایش طبیعی جوانان 
اســت درحالی که تریبون های رسمی، سیستم آموزشی و 
رسانه های ما سعی دارند سلبریتی نسازند و چهره درست 
نکنند. از آنجا که ما تالشی برای ساختن چهره مطلوب انجام 

نداده ایم، دیگران به جای ما این کار را انجام داده اند.«

دکتر محسن ایمانی، روانشناس:

سلبریتی ها تحت تأثیر هیجانات قرار می گیرند
همانطور که بعضی ویژگی های روانی 
منجر به تقویت استعداد یک فرد در 
تبدیل شدن به یک سلبریتی می شوند، 
ســلبریتی بودن هم می تواند بعضی 
ویژگی های روانی را در فرد به وجود 
بیاورد، تقویت کند یــا از بین ببرد. 
محسن ایمانی، دکتری روانشناسی 
درباره این موضوع می گوید: »هر فردی 
ممکن است تصور کند که توانایی ایفای 

نقش به عنوان یک ســلبریتی دارد. اما تبدیل شدن به یک 
سلبریتی ملزوماتی دارد، مثل داشتن حدی از دانش، اطالعات 
و سطح فرهنگی. تبدیل شدن به سلبریتی پیامدهای روانی در 
فرد ایجاد می کند.« به اعتقاد این روانشناس، خودبزرگ بینی 
یکی از پیامدهای شهرت برای سلبریتی هاست: »بسیار ممکن 
است که یک سلبریتی وقتی به شهرت می رسد، تصور کند که 
توانایی اظهارنظر درباره همه موضوعات را دارد. او به رغم نداشتن 
اطالعات در زمینه های مختلف، به صرف اینکه دنبال کنندگانی 
دارد و در زمینه دیگری شناخته شده، خودش را در جایگاه 
اظهارنظر درباره تمام موضوعات دیگر می بیند.«  یکی دیگر 
از پیامدهای روانی تبدیل شدن به سلبریتی، قرار گرفتن در 

معرض هیجانات زیاد اســت. ایمانی 
می گوید: »بعضی سلبریتی ها توانایی 
کنترل و مدیریت این هیجانات را ندارند، 
در نتیجه حرف ها و رفتارهایشان نه 
براســاس عقالنیت، بلکه تحت تأثیر 
هیجانات بروز پیدا می کند.« ایمانی 
اضافــه می کنــد: »زودبــاوری و 
عجول بودن، یکی از آسیب هایی است 
که ممکن است سلبریتی ها به آن دچار 
شوند. عجول بودن باعث می شود فرد فرصت تجزیه و تحلیل 
را از خودش بگیرد و واکنش ها و اظهارنظرهایش بدون پشتوانه 
فکری و تحقیقی باشند. این موضوع در جایی که سلبریتی ها 
تریبونی برای تأثیرگذاری دارند، اهمیت بیشتری پیدا می کند.« 
از دست دادن توانایی شنیدن نقد و اعتراض، آسیب دیگری 
است که به نظر ایمانی ممکن است سلبریتی ها به آن دچار 
شوند: »برخی سلبریتی ها جایگاه ویژه ای برای خود متصور 
هستند و توانایی شنیدن هیچ نقد و اعتراضی ندارند. بعضی از 
آنها پله های شهرت و ثروت را آنچنان به سرعت طی کرده اند 
که تصور اشتباهی از خودشان دارند و در واقع فرصت شناخت 

خود را از دست می دهند و دچار غرور کاذب می شوند.«

نیلوفر  ذوالفقاری

ریچارددایر
محققونویسنده
ستارگانچه
میگویند؟

ســتارگان به ما می گویند 
که انسان بودن در جامعه 
معاصر به چه معنی است. 
آنها تصور خاصــی را که 
ما از یک فرد داریم، بیان 
می کنند. آنها هم انتظار و 
هم اندیشه ما از فردیت را به 
ما نشان می دهند، تصوری 
دشوار برای همه آنهایی که 

با آن زندگی می کنیم.

هالیگراوت
نویسندهو

استاددانشگاه
مردمو

سلبریتیها
آنها مفــری از روزمرگی، 
الگویی شوق انگیز از زندگی 
نیک و رخصتی از تنش ها 
و اضطراب هــای مدرنیته 
در اختیار مــردان و زنان 
معمولی می گذارند. مردم 
می خواهند با آنها باشند، 
شبیه شان باشند یا حتی 

گاه دقیقاً خود آنها شوند.

احسان
شاهقاسمی
استادارتباطات
دانشگاهتهران

سلبریتیهاچیز
زیادینمیدانند

خود ســلبریتی ها چیز 
زیادی نمی دانند و معموالً 
افراد باسوادی نیستند اما 
تیم های نامورسازی که 
استخدام می کنند جزو 
بهترین ها هستند. کسانی 
که به افــراد می گویند 
چگونه بنشینند، چگونه 
حرف بزننــد و چگونه 
واکنش نشــان دهند. 
همه آن چیزی که شــما 
می بینیــد برنامه ریزی 

شده  است.

جورجمونبیوت
نویسندهوفعال

سیاسی
سلبریتیها؛
سودآورترین
محصوالت

کــه  ســلبریتی هایی 
بیش از همــه می بینید 
سودآورترین محصوالت 
شــرکت های  هستند. 
محصــول،  تولیــد 
معموالً منفــک از مردم 
به نظر می رســند. این 
شــرکت ها برای اتصال 
به مشــتریان، از چهره 
افراد آشــنا برای مردم 
استفاده می کنند. نقش 
این جور افراد آن اســت 
که نشــان دهند پشت 
لوگوی این شــرکت ها 
چیزی هیجان انگیزتر از 
ســاختمان های اداری و 

جدول های مالی است.

ایالنکاپور
اندیشمندمعروف

هندیتبار
فعالیتهای
خیرخواهانه

آلوده
فعالیت های انسان دوستانه 
نه تنهــا  ســلبریتی ها 
خیرخواهانه نیست بلکه 
بســیار آلــوده و مخرب 
اســت. ایــن فعالیت ها 
نه تنها انسان ها را از درد 
و رنج نمی رهانــد، بلکه 
آنها را برای همیشــه یا 
مدتــی طوالنی اســیر و 
برده نظام سرمایه داری، 
مصرف گرایی، کاالیی سازی  
و رهبری کسانی می کند 
که شایستگی حکومت بر 

قلب ها و ذهن ها را ندارند.

گیلاستیور
نویسندهوروانشناس
دونگاهبه
مشهورها

اگر به تاریخ نــگاه کنیم 
می بینیم که افراد مشهور، 
به ویــژه قبــل از ظهور 
رســانه های جمعی، فقط 
افرادی حساب می شدند 
کــه کاری خارق العــاده 
انجــام داده انــد. پس از 
ظهور رســانه های جمعی 
نوعی گرایش به آفرینش 
»رویدادهای کاذب« ایجاد 
شــد تا توجه مخاطبین 
به افرادی جلب شــود که 

رسانه می خواهد.
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آشنایی با زندگی و شخصیت لئوناردو دل وکیو، کارآفرین و مؤسس شرکت لوکسوتیکا

پسرک پرورشگاهی شوالیه کسب وکار شد
باور اینکه مؤسس شرکت لوکســوتیکا، بزرگ ترین تولیدکننده عینک و لنز در دنیا، همان پسرکی است که مادرش ناتوان از تأمین هزینه هایش، او را به 
پرورشگاه سپرد، اصاًل ساده نیست. لئوناردو دل وکیو، تاجر میلیاردر ایتالیایی، در فقر مطلق به دنیا آمد اما وقتی از دنیا رفت، دومین فرد ثروتمند کشورش 

و جزو ثروتمندترین کارآفرینان جهان بود. زندگی و شخصیت این تاجر و کارآفرین موفق، خواندنی و آموزنده است.

پنجشنبه

شماره 188
3  آذر 1401  پيشنهاد  هفته

  شهربازی بیلینو
پارک هــای موضوعــی یکــی از 
بهتریــن مکان هــای تفریحــی 
هستند. بیلینو یکی از این پارک ها 
و شهربازی هاست. کودکان عاشق 
این هستند که کارهای بزرگ ترها 
را خودشــان به تنهایی انجام داده 
و تکرار کنند و ایــن کار به افزایش 
حس اعتماد به نفــس آنها کمک 
زیادی می کند. شــهربازی بیلینو 
نخســتین پارک عمرانــی برای 
کــودکان در ایران اســت. در این 
شــهربازی امکان استفاده واقعی از 
ابزار واقعی اما با  اندازه های کوچک تر 
برای کودکان فراهم شــده است. 
امکان اســتفاده از وســایلی مانند 
بیل مکانیکی، جرثقیل و... در کنار 
وسایل بازی متنوع و سرگرم کننده، 
مکانی بسیار شــاد و آموزنده برای 
کــودکان ماجراجو فراهــم کرده 
است. بچه ها در این شــهربازی با 
بیل های مکانیکی کوچک و ایمن 
امــا واقعی، بــه جابه جایــی بارها 
می پردازند، خاک ها را بار می زنند 
و الوار را با وسایل واقعی و خودشان 
به تنهایی جابه جــا می کنند. بازی 
و تجربه همزمان با دســتگاه های 
واقعی راهســازی و ساختمانی در 
کنار مفرح بودن، تجربه جذابی نیز 
برای مخاطبان خواهــد بود. یکی 
از جذاب تریــن بخش های بیلینو، 
بخش دســتگاه های رادیو کنترلی 
و کنتــرل از راه دور اســت. بیــل 
مکانیکی، بولــدوزر، لودر، کامیون 
معدن و دســتگاه های دیگر در این 
بخش آماده استفاده مخاطبان است. 
بازه سنی مناسب برای بازی با این 
دستگاه ها 8تا 9ســال است. اتوبان 
یادگار امام، فاز 1بوستان نهج البالغه، 
امتداد مســیر دوچرخه ســواری، 
نشــانی این شــهربازی اســت؛ 
نزدیک ترین مترو بــه آن متروی 

میدان صنعت است.

متروی میدان صنعت

اسکن  کنید و آدرس دقیق 
این پیشنهاد را در نقشه ببینید

  زورخانه هژبر
از قدیم جایی کــه در آن به ورزش 
باســتانی می پرداخته اند زورخانه 
می گفتند، همچنیــن در زورخانه 
عالوه بر ورزش زورخانه ای کشتی 
پهلوانی گرفته می شده که ورزشی 
بسیار جذاب و دوست داشتنی بوده. 
زورخانه هژبر یکی از زورخانه های 
قدیمی و باستانی شهر تهران است 
که در طول سال های اخیر از سوی 
شهرداری تهران مرمت و بازسازی 
شده است و هم اکنون نیز به یکی 
از مراکــز مهم ورزش باســتانی و 
پهلوانی در جنــوب غرب پایتخت 
مبدل شده اســت. زورخانه هژبر 
بخش عمــده ای از فرهنگ تهران 
که در تاریخ معاصر ما نقش مؤثری 
داشته را تشکیل می دهد. در گذشته 
ورزشکاران ســایر ورزش ها هم در 
این زورخانه به ورزش می پرداختند 
اما اکنون این مکان به محلی برای 
بازدید گردشگران تبدیل شده و هر 
ســال تعداد زیادی از گردشگران 
خارجی و داخلــی را به خود جذب 
می کند. جهان پهلــوان تختی نیز 
به زورخانه هژبر رفت وآمد داشــته 
اســت. زورخانه هژبر کــه یکی از 
قدیمی تریــن زورخانه های تهران 
اســت، جزو هویت فرهنگی محله 
امامزاده حســن تهران اســت. در 
تهران که بسیاری از زورخانه هایش 
تخریب یا تغییر کاربری داده اند، از 
این زورخانه قدیمی که بازسازی و 
مرمت شده، می توان برای آشنایی 
با فرهنگ پهلوانــی بهره برد. این 
زورخانه در ســه راه آذری، خیابان 

لقمان قرار دارد.

بی آر تی سه راه آذری

اسکن  کنید و آدرس دقیق 
این پیشنهاد را در نقشه ببینید

وقتی لئوناردو در سال 1935به دنیا آمد، 5ماه بود که پدرش از 
دنیا رفته بود. مادرش ناتوان از پرداخت هزینه های او، ناچار شد 

فرزندش را به پرورشگاه بسپارد. به این ترتیب لئوناردو دور از مادر، تا 
14سالگی در پرورشگاه زندگی کرد. او درس خواندن را خیلی دوست 

داشت اما از همان نوجوانی در پی پیدا کردن راهی برای کسب 
درآمد بود. در یک شرکت تولید ابزار کارآموز شد و درآمد اندکی 

به دست آورد. او تالش می کرد همزمان با تحصیل، کار هم بکند تا هم 
هزینه های درس خواندنش را تأمین کند، هم به خانواده اش کمک 
کند. در 19سالگی تحصیل در رشته مهندسی صنایع را به صورت 
شبانه شروع کرد. او کارهای فنی مختلفی را امتحان کرد و همین 

کارها بعدها در سرنوشت او تأثیر قابل توجهی داشت.

لئوناردو کارآفرین بلندپروازی بود، به همین دلیل مدام دنبال راهی می گشت 
تا کسب وکارش را بیشتر از قبل گسترش دهد. دهه 1980میالدی دهه ای 
مهم برای کسب وکار لئوناردو به شمار می آید. چرا که او در سال 1981توانست 
نخستین شعبه شرکت لوکسوتیکا را در خارج ایتالیا و در آلمان تأسیس کند. از 
این طریق لئوناردو توانست بازار خود را گسترش دهد. اما مهم ترین اتفاق دهه 
80برای کسب وکار دل وکیو توافق با برند جورجیو آرمانی برای تولید عینک های 
این شرکت بود. جورجیو آرمانی، طراح لباس ایتالیایی درباره این همکاری 
می گوید:»ما با هم پدیده ای را خلق کردیم که پیش از آن وجود نداشت: ما 
خیلی زود فهمیدیم که عینک می تواند از یک شیء کاربردی صرف، به یکی 
از ملزومات مد و فشن تبدیل شود.« همکاری لئوناردو دل وکیو با جورجیو 
آرمانی سبب شهرت روزافزون شرکت لوکسوتیکا شد. مهم ترین اتفاق که در 
دهه 90میالدی برای شرکت لوکسوتیکا و لئوناردو دل وکیو افتاد، عرضه سهام 
این شرکت در تاالر بورس ایاالت متحده آمریکا بود. عرضه سهام لوکسوتیکا 
در بورس آمریکا باعث شد تا شاخص های مربوط به این شرکت قدرتمندتر 
شده و بر اعتبار این شرکت افزوده شود. در انتهای این دهه لوکسوتیکا توانست 
استانداردهای الزم برای ورود به بورس ایتالیا را نیز کسب کند. در دهه 90، 
ورود به بورس و ایجاد اعتماد فراگیر به این برند باعث شد شرکت های فعال در 
صنعت مد و فشن ایتالیایی مثل برند وگ، پرسول، ریبن و سان گلس هات، با 
لوکسوتیکا همکاری های بلند مدتی را آغاز کنند. این همکاری ها سبب شد تا 
شرکت لوکسوتیکا دایره تولیدات خود را گسترش دهد و عالوه بر عینک های 
طبی محصوالتی مثل عینک های آفتابی لوکس، عینک اسکی، عینک ورزشی، 
ساعت و کوله پشتی های حرفه ای را تولید و به بازار عرضه کند.

لئوناردو در سال 1986عنوان »شوالیه کسب وکار« را دریافت کرد. او تا 85سالگی، خود مدیریت کسب وکارش 
را برعهده داشت. در ماه دسامبر سال 2020، همه امور را به دوست قدیمی اش، فرانچسکو میلری، سپرد و خود را 
بازنشسته کرد. لئوناردو دل وکیو که تمام عمر خود را در ایتالیا، مرکز فعالیت های مافیایی، گذراند، در روزهای پایانی 
عمر خود گفت: »من ثابت کردم که شما می توانید در ایتالیا زندگی کنید، صادق باشید و ثروتمند شوید.« مرگ او 
واکنش چهره های متفاوتی را در پی داشت. پائولو جنتیلونی، مسئول اقتصادی اتحادیه اروپا پس از مرگ لئوناردو 
دل وکیو در توییتر خود نوشت: »لئوناردو دل وکیو یک ایتالیایی بزرگ بود. داستان او، از یتیم خانه تا رهبری یک 
امپراتوری تجاری، شبیه داستانی از زمانه ای دیگر به نظر می رسد؛ اما الگویی برای امروز و فردا است. روحش شاد.«

عالقه به تحصیل
لئوناردو دل وکیو جزو آن دسته ثروتمندانی است که تنها داشتن ثروت او را راضی نکرده و 
تالش کرده به عالیق خود توجه کند. تحصیل، یکی از اصلی ترین عالیق این تاجر ایتالیایی 
بوده است. لئوناردو دل وکیو عالوه بر موفقیت های شغلی که در زندگی به دست آورده بود، 
همواره تالش کرد تا در تحصیل علم و دانش نیز به  موفقیت دست یابد. او که در جوانی 
مدرک مهندسی صنایع را اخذ کرده بود در ســال 2002در رشته مهندسی مدیریت از 
دانشگاه اودین فارغ التحصیل شد. در ســال 2006نیز یک بار دیگر به سراغ رشته های 
مهندسی رفت و این بار از دانشگاه پلی تکنیک میالن مدرک مهندسی مواد را دریافت کرد. 
لئوناردو دل وکیو به خاطر مدیریت خوبی که بر کسب وکارش داشته یک مدرک دکتری 
افتخاری مدیریت کسب وکار از دانشگاه ونیز و یک کارشناسی ارشد افتخاری در رشته 

اقتصاد بین الملل از دانشگاه MIB را دریافت کرده است.

لئوناردو مهارت های کار با فلز را در همان کارگاه کوچکی که 
نوجوانی وارد آن شده بود، یاد گرفت. او تصمیم گرفت این 

مهارت را به کار بگیرد و کسب وکاری برای خود دست و پا کند، 
بنابراین به شهر آگوردو که بیشتر تولیدکنندگان عینک ایتالیا 

در آن مستقر هستند، مهاجرت کرد. در این شهر مغازه ای 
کوچک دایر کرد. لئوناردو در این مغازه از باقی مانده اجسام 
فلزی قاب عینک می ساخت و آنها را به فروش می رساند. او 

کم کم کسب وکار خود را گسترش داد و در سال 1967مغازه و 
کارگاه کوچک خود را به یک کارخانه کوچک تبدیل کرد و نام 
آن را لوکسوتیکا گذاشت که در زبان ایتالیایی به معنای »دیدن 

نور« است. 40کارگر در کارخانه کوچک لئوناردو دل وکیو 
مشغول به کار شدند. با این کارخانه کوچک دل وکیو جوان 
دیگر توانایی تولید یک عینک کامل را از ابتدا تا انتها داشت.

توسعه یک کسب وکار
با گذشت زمان لئوناردو متوجه شــده بود که نیاز دارد تا شبکه تأمین کاال و 
فروش شرکت خود را گسترش دهد، پس در سال 1974تصمیم به خرید یک 
شرکت توزیع کاال گرفت. دل وکیو برای رســیدن به این هدف شرکت های 
تابعه خود را در کشورهای مختلف نیز راه اندازی کرد. این کار کمک شایانی به 
سریع تر شدن روند گسترش کسب وکار و ورود شرکت لوکسوتیکا به بازارهای 
بین المللی کرد. لئوناردو هیچ هدفی را بزرگ تر از توانمندی های خود نمی دید. 
او توانست شرکت پخش اسکارونی را خریداری کرده و در لوکسوتیکا ادغام 
کند. این ادغام باعث شد تا شرکت لوکسوتیکا بتواند با عمده فروشان عینک 
ارتباط سازی  کند و فروش خود را باال ببرد. به طور کلی، ایجاد واحد توزیع در 
شرکت نقطه عطفی برای کسب وکار لئوناردو به شمار می آمد. در سال 1976، 
لئوناردو دل وکیو تصمیم گرفت برای شرکت های دیگر تولید نکند و تمرکزش 
را بر برند خودش یعنی لوکسوتیکا بگذارد. به همین دلیل تحقیقاتی را درباره 

کیفیت محصوالتش و بازار انجام داد.

پسرکی در پرورشگاه

دیدن نور در میان تاریکی

بر قله های شهرت

شوالیه کسب وکار

درباره افراط در 
راضی نگه داشتن دیگران

گوش به فرمان 
مثل روبات

نباشید

البته که همه ما دوست داریم مهربان باشیم، در حق دیگران 
خوبی کنیم و اگر کاری از دستمان برمی آید تا دیگری احساس 
خوبی داشــته باشــد، دریغ نمی کنیم. اما راســتش را بخواهید مرز باریکی بین 
مهربان بودن و افراط در راضی نگه داشتن دیگران وجود دارد. اگر رضایت دیگران آنقدر 
به اولویت زندگی ما تبدیل شود که برای جلب نظر آنها خودمان را نادیده بگیریم، یعنی 
آن مرز باریک را رد کرده ایم. احساس اضطراب و استرس، نارضایتی درونی، خشم 
فروخورده و افسردگی، پیامدهایی هســتند که با افراط در راضی کردن دیگران در 
انتظار ما خواهد بود. چه افرادی در جلب رضایت دیگران افراط می کنند؟ این کار چه 
پیامدهایی دارد؟ چه راهکارهایی برای برگشتن به نقطه تعادل مهربانی وجود دارد؟ 

ویدا ساعی، روانشناس و روان درمانگر به این سؤاالت پاسخ می دهد.

نیلوفر  ذوالفقاری

بیشــتر رفتارهای مثبــت و مفید، وقتــی از دایره تعادل خارج شــوند به 
ضد خودشان تبدیل می شوند و دیگر نه تنها مثبت و مفید نخواهند بود بلکه 
اثرات مخربی به همراه خواهند داشــت. جلب رضایت دیگران هم از همین 
قاعده پیروی می کند. تا وقتی این رفتار به شکل متعادل انجام شود، در هر 
دو طرف احســاس خوبی به وجود می آورد. اما وقتی خواسته ها و نیازهای 
دیگری نسبت به خواســته های درونی فرد در اولویت قرار می گیرد، زنگ 
هشدار به صدا درمی آید. شاید بقیه یا حتی خود فرد تصور کنند که چنین 

فردی خیلی مهربان و سازگار اســت اما در حقیقت او در حال اجرای 
یک الگوی رفتاری مخرب و آسیب زاست. از خودگذشتگی بیش از 
حد آنها برای اینکه دیگران ناراضی نباشــند، این گروه را به افرادی 
بی تفاوت نسبت به نیازهایشان تبدیل می کند. افرادی که به شکل 

افراطی دنبال راضی نگه داشــتن دیگران هستند، نشانه های رفتاری 
مشــخصی دارند. آنها توانایی نه گفتن ندارند و اگر در معدود مواقعی 

ابراز مخالفت کنند، حتماً با احســاس گناه درگیر خواهند بود. چنین 
افرادی معمــوالً وقتی برای رســیدن به کارهای شــخصی خود ندارند 
چرا که ســخت درگیر رســیدگی به کارهای دیگران هســتند. خیلی 
احتمال دارد که این افراد کاری را که دوســت ندارنــد انجام دهند، 
چون دیگــران آن کار را می پســندند، رضایت آنها از خودشــان، در 
گروی این است که دیگران از آنها راضی باشند. چنین افرادی معموالً 
 اظهار ناراحتی و نارضایتی نمی کننــد، تقصیرها را گردن می گیرند و 

با همه موافق هستند.

افتادن از آن طرف بام

برگشتن به نقطه تعادل

پیامدهای افراط در جلب رضایت
اگر در شــرایط عادی از جلب رضایــت عزیزان و 
اطرافیانمان احساس خوبی را تجربه می کنیم، وقتی 
در دام افراط می افتیم احساسات ناخوشایندی در 
ما به وجود می آید. دامنه پیامدهای منفی ناشــی 
از افراط در جلب رضایت دیگران، گســترده است. 
تجربه احســاس خشــم و ناامیدی، یکــی از این 
پیامدهاســت. وقتی کاری را نه با میل و اشتیاق، 
بلکه تنها برای خوشــایند دیگــری انجام 
می دهیم، بــه مرور خشــم در وجودمان 
ریشــه پیدا می کنــد. بعــد از مدتی هم 
احســاس می کنیم این فقط ما هستیم 

که به رضایت دیگران اهمیت می دهیم و دیگران 
هیچ توجهی به ما و نیازهایمــان ندارند. در نتیجه 
ناامید و پشیمان می شویم. از طرف دیگر در تالش 
همیشــگی برای راضی نگه داشــتن دیگران، ما 
اضطراب زیادی را به خودمــان تحمیل می کنیم. 
اضطراب اینکه آیا موفق شده ایم دیگران را راضی 
کنیم یا نه، سالمت جسم و روان ما را تهدید می کند. 
در چنین شرایطی مدام در حال رقابت با یک رقیب 

فرضی هستیم که بیشتر از ما رضایت 
دیگران را جلب می کند. یکی از 

جدی ترین پیامدهای افراط 

در جلب رضایت اطرافیان، از دســت دادن توانایی 
تصمیم گیری و قدرت اراده است. افرادی که تمام 
انرژی روانی خود را صرف خشــنود کردن دیگران 
می کنند، اراده ای برای رفتن ســراغ خواسته های 
خــود نخواهند داشــت. چنیــن افــرادی موقع 
تصمیم گیری های شــخصی، سردرگم می شوند و 
نمی دانند چه معیاری برای انتخاب هایشان درنظر 
بگیرند. این موضوع با یک مشکل دیگر هم تشدید 
می شود، وقتی افراد معیارهای شخصی برای خود 
نداشته باشند، کم کم با خودشان غریبه می شوند. 
آنها هیچ تصوری از عالیق و نیازهایشان ندارند چون 

همیشه حواس شــان به عالیق و نیازهای دیگران 
بوده است. در ادامه این پیامدهای ناخوشایند، بعد 
از مدتی تالش شما برای همیشه راضی نگه داشتن 
افراد، به مشخصه رفتاری شــما تبدیل می شود و 
دیگران این رفتار را نه لطــف و توجه، بلکه وظیفه 
شما تصور می کنند. کافی است زمانی دست از این 
زیاده روی بردارید تا ببینید همان افراد، ناگهان با 
چه سرعتی از شــما فاصله می گیرند. در حقیقت 
زیاده روی در جلب رضایت دیگران، برخالف تصور 
اولیه ای که داشتید روابط شما را مستحکم نمی کند 

بلکه اتفاقاً آنها را تضعیف می کند.

الزم نیســت از فردا به افرادی بی تفاوت نســبت به دیگران 
تبدیل شوید که هیچ اهمیتی به خشنودی و رضایت دیگران 
نمی دهند. راهکارهایی وجود دارد که کمک می کند به نقطه 
تعادل برگردید و بدون فراموش کردن نیازها و خواسته های 
خود، به دیگران هم اهمیت بدهید. قدم اول این است که باور 
کنید اگر اولویت شما رضایت خودتان باشد، به این معنا نیست 
که خودخواهید. در قدم بعدی، حــد و مرزی برای کمک به 
دیگران درنظر بگیرید و تالش کنید به خودتان و دیگران اجازه 
ندهید که این خط قرمزها را رد کنند. تمرین نه گفتن، قدم 
بعدی تالش برای برگشتن به نقطه تعادل است. تمرین کنید 
که اگر رسیدگی به خواسته دیگران برای تان سخت است یا 
شما را تحت فشار قرار می دهد، با احترام و آرامش جواب منفی 
بدهید. خودتان را دوست داشته باشید و عالیق تان را بشناسید 
تا بدانید کدام انتخاب ها برای خودتان رضایتبخش اســت. 
اولویت های تان را به خودتان یــادآوری کنید و آنها را قربانی 
اولویت های دیگران نکنید. روابط تان را مرور کنید و ببینید 
آیا همانقدر که برای دیگران وقت می گذارید و به نیازهایشان 
توجه می کنید، وقت و توجه دریافت می کنید؟ اگر همیشــه 
شما هستید که کوتاه می آیید و از خواسته های تان به خاطر 
دیگران گذشت می کنید، الزم اســت در روابط و شکل آنها 
تجدیدنظر کنید. تالش کنید به مرور کمک کردن به دیگران 
را به زمان هایی اختصاص دهید که خودتان دوست دارید برای 
کمک پیشقدم شوید، نه زمان هایی که افراد برای تان مشخص 
می کنند. تصمیم های تان را با قاطعیت به دیگران اعالم کنید 
و دنبال توجیه و دلیل آوردن برای اعــالم نظر مخالف خود 
نباشید. به پیامدهای زیاده روی در جلب رضایت دیگران فکر 
کنید و بدانید که اگر هرچه زودتر این رفتار را اصالح نکنید، 
با چالش های عمیق تری مواجه خواهید شــد. بدانید که این 
تغییرات به آهستگی در شــما به وجود می آیند و قرار نیست 
سریع به نتیجه مطلوب برســید، پس صبور باشید و قدم به 

قدم جلو بروید.

ریشه های یک رفتار افراطی
ریشه رفتار افراطی برخی افراد برای جلب رضایت دیگران، 
در بعضی مشــکالت و اختالالت روانی پیدا می شود. شاید 
پررنگ ترین و متداول ترین ضعف این افراد، نداشــتن عزت 
نفس باشد. عزت نفس پایین باعث می شود فرد آنقدر که برای 
دیگران ارزش قائل است، برای خودش نباشد. تأیید گرفتن 
از دیگــران، اولویت اول رفتارهای این افراد اســت و همین 
موضوع نشان می دهد آنها خودشــان را باور ندارند. ترس از 
دوست داشتنی نبودن، ویژگی دیگر افرادی است که به جلب 
رضایت دیگران اصرار دارند. آنها از ترس اینکه دوست داشتنی 
نباشــند یا اطرافیان تنهایشــان نگذارنــد، از هر مخالفتی 
خودداری می کنند. ریشــه رفتارهای افراطی بعضی افراد 
هم، کمال گرایی آنهاست. بعضی افراد نمی توانند بپذیرند که 
کوچک ترین نارضایتی نسبت به رفتارهایشان وجود داشته 
باشد و به همین دلیل تمام تالش خود را می کنند که همه 
اطرافیانشــان را راضی نگه دارند. یکی دیگر از مشکالتی که 
به تالش برای جلب رضایت دیگران ختم می شــود، داشتن 
تجربیات ناسالم از گذشته اســت. برخی افراد در گذشته با 
واکنش های تند و آسیب زا در برابر خواسته هایشان مواجه 
شده اند و برای اینکه آن تجربه ها دوباره تکرار نشوند، دست 
از ابراز خواسته هایشان برمی دارند. آنها می ترسند که بیان 
نیازها یا ابراز مخالفت با درخواســت دیگــران، به توهین و 

تحقیر منجر شود.
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مترویامامخمینی

   بازار بزرگ تهران
بازار بزرگ تهران از ســال های 
دور قلب تپنده پایتخت و یکی 
از بزرگ تریــن مراکز اقتصادی 
کشور بوده اســت. بازار بزرگ 
به خاطر تاریخ و نوع معماری اش 
هم اهمیت زیــادی دارد و همه 
کسانی که به این نقطه از تهران 
می روند از بازدید بناهای تاریخی 
غافل نمی شــوند. این بازار در 
دوره شاه طهماســب صفــوی 
احــداث و در دوره ناصرالدین 
شــاه قاجار تکمیل شده است. 
در زمان صفویه، شاه طهماسب، 
قزویــن را به عنــوان پایتخت 
انتخــاب کرده بــود و آن موقع 
تهران با ۴محله در داخل حصار 
بوده است. یکی از این محله ها 
بازار بود که چندیــن حجره و 
دکه داشــت و با گذشت زمان 
توسعه پیدا کرد. بعد از ساخت 
مســجدجامع، مجموعه بازار 
توسعه داده شــد و چندین سرا 
و تیمچه بــه آن اضافه کردند 
تا به شکل و شــمایل امروزی 
درآمد. اگر گذرتان به بازار تهران 
افتاد یادتان باشــد که ســری 
هم به مکان های تاریخی مثل 
بازار امیر، ســر در سبزه میدان، 
چهارسوق بزرگ و مسجد جامع 
بزنیــد. کالسکه ســواری روی 
ســنگفرش بازار بزرگ را هم از 
دست ندهید و برای صرف ناهار 
هم می توانید به رستوران های 
معروف ایــن محــدوده مثل 
نایب، شمشیری، مسلم، خیام، 
شرف االســامی و... برویــد. 
دسترسی به بازار بزرگ تهران 
از مسیر ایســتگاه متروی امام 
خمینــی)ره( و پانــزده خرداد 

امکان پذیر است.

اسکن  کنید و آدرس دقیق 
این پیشنهاد را در نقشه ببینید

   باب همایون
بــاب همایون که ایــن روزها 
به مرکــز اصلی فــروش کت 
و شــلوار بدل شــده یکی از 
خیابان های تاریخی پایتخت 
اســت. قصه این خیابــان از 
ســال 1288قمری شــروع 
می شــود؛ وقتی به دســتور 
ناصرالدین شــاه و از ســوی 
محمد رحیم خان عاءالدوله 
امیرنظــام، این خیابــان را با 
ســنگفرش تعریض کردند و 
اطــراف آن، دکان هایی ایجاد 
شد. تهران شناس ها معتقدند 
باب همایون یکی از نخستین 
خیابان های پایتخت است که 
ســنگفرش و بعدها آسفالت 
شده است. این خیابان به خاطر 
همسایگی با سردر الماسیه، به 
خیابان الماسیه یا باب همایون 
معروف شــد و در گذر زمان، 
گاه خیابــان دولت یــا داالن 
بهشت هم نامیده شده است. 
باب همایون یکی از نخستین 
خیابان های پایتخت است که 
استریت فود یا خیابان غذا در 
آن جریان داشته است. بعدها 
خیابان 30تیــر با الگوبرداری 
از این خیابــان به بزرگ ترین 
استریت فود پایتخت بدل شد. 
حجره های فــروش غذا هنوز 
هم در باب همایون رونق دارند 
و بخشی از جذابیت این خیابان 
قدیمی به شمار می آید. برای 
رفتن به خیابــان باب همایون 
کافی اســت بــه ایســتگاه 
متــروی امام خمینــی بروید 
 و از خروجــی بــاب همایون 

خارج شوید.

مترویامامخمینی

اسکن  کنید و آدرس دقیق 
این پیشنهاد را در نقشه ببینید

زیرچکمهاستعمارگران

چراگاهبزرگ

انتقامتاریخی

موناکویآمریکایجنوبی

آشناییباسرسبزترینکشورهایدنیا

نگهبانانمحیطزیست
تنفس هوای تازه و تماشای مناظر سرسبز هر انسانی را به وجد می آورد، اما این تنها مزیت طبیعت 
نیست. پوشش گیاهی و جنگلی عالوه بر تصفیه هوا، مانع از رانش زمین و وزش بادهای شدید می شود 
و مهم تر از همه اینکه از آب های زیرزمینی حفاظت می کند. به همین دلیل است که مراتع، جنگل ها و 
پوشش گیاهی، جزو سرمایه و ثروت طبیعی کشورها به حساب می آیند و از اهمیت زیادی برخوردارند. 
این روزها کشورهای زیادی در زمینه حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از انتشار گازهای گلخانه ای 
فعالیت می کنند و همین رقابت سالم، بسیاری از کشورهای دنیا را به سمت سبز شدن سوق داده است. 

در واقع »سبز« بودن معیاری برای انتخاب کشورهای دوستدار محیط زیست است. برخی از کشورهای 
دنیا در این مسیر قرار گرفته اند و هم اکنون از سوی سازمان ملل متحد به عنوان سبزترین کشورهای 
دنیا معرفی می شوند. سازمان های مربوطه، شاخص عملکرد زیست محیطی )EPI( را به عنوان معیار 
اصلی انتخاب این کشورها می دانند. این شاخص عالوه بر مشخص کردن میزان سرسبزی کشورها، 
به آنها این امکان را می دهد که ببینند تا چه اندازه به اهداف سیاست های زیست محیطی تعیین شده 

خود نزدیک شده اند. ما این کشورها را به شما معرفی می کنیم.

این کشور که در شمال اروپا قرار گرفته، بالغ بر ۴0پارک 
ملی، 20میلیون هکتار جنگل و 190هزار دریاچه داشته و 
بستر الزم برای بدل شدن به یکی از سبزترین کشورهای 
دنیا را دارد. فناند بــا امتیــاز 78.6۴در EPI رتبه دهم 
سرسبزترین کشــورهای جهان را به خود اختصاص داده 
است. این کشــور حفاظت از جنگل و حیات وحش را در 
اولویت قرار داده اما بخش قابل ماحظه ای از سبز بودنش را 
مدیون دریاچه های پرتعدادی است که برخی از آنها شهرت 
جهانی هم دارند. به همین خاطر به فناند، لقب سرزمین 

هزاران دریاچه را داده اند.

سرزمینهزارانفنالند
دریاچه

کشوری که دوسوم مساحتش را کوه های آلپ و جنگل ها 
و مراتع سرسبز اطراف آن پوشانده باید هم بین 10کشور 
سرســبز دنیا قرار بگیرد. اتریش را بــا دریاچه های آرام، 
کوه های سربه فلک کشیده، دره های عمیق و مراتع سرسبز 
می شناسند و همین ویژگی باعث شــده  یکی از مقاصد 
اصلی گردشگران حرفه ای باشــد. آنها که به اتریش سفر 
کرده اند، مناظر طبیعی این کشور را فراتر از تصور و خیال 
می دانند. امتیاز EPI  اتریش 78.97اســت. این کشور به 
داشتن استانداردهای سختگیرانه برای مدیریت زباله، مواد 

شیمیایی، آلودگی هوا و کشاورزی معروف است.

معجزهآلپاتریش

انگلستان یکی از کشورهایی به حساب می آید که وفور نعمت 
دارد و بارندگی و میزان بارندگی در این کشور در حد قابل توجهی 
باالســت. بارندگی های زیاد را در کنار وجود پارک های ملی 
انگلیس بگذارید تا به دلیل سرسبز بودن این کشور پی ببرید. 
در برخی مناطق این کشور به حدی مراتع سرسبز وجود دارد 
که به هر سو بنگرید چیزی جز سبزی نمی بینید. انگلیسی ها 
برای حفاظت از محیط زیست حدود 9هزار توربین برد را به کار 
گرفته اند و این توربین بردها، انرژی پایدار و پاک را به این کشور 
عرضه می کنند. امتیاز EPI انگلیس 79.89 اســت و به عنوان 

ششمین کشور سبز جهان شناخته می شود.

کشورپربارانانگلیس

این جزیره کوچک و دلربا در جنــوب اروپا و در مرکز دریای 
مدیترانه قرار گرفته و به داشتن آب و هوای مطبوع و طبیعتی 
زیبا و دست نخورده مشهور است. یکی از دالیل عمده ای که 
مالت را به چهارمین کشور دوستدار محیط زیست بدل کرده، 
این است که این کشور از سیســتم قطار کارآمد و سازگار با 
محیط زیست بهره می برد و سوخت این قطارها با محیط زیست 
سازگاری بیشتری دارد. البته مالت با چالش هایی مثل کمبود 
فضا و منابع محلی، وابستگی به انرژی، کمبود آب و مدیریت 
زباله مواجه است اما در EPI امتیاز 80.9 را گرفته و با اختاف 

کمی در رتبه چهارمین کشور سرسبز جهان قرار دارد.

مزایایمالت
حملونقلریلی

فرانســه یکی از نخستین کشــورهای جهان اســت که در 
ســال1971یک وزارتخانه در رابطه با محیط زیســت ایجاد 
کرد. فرانسه یکی از کشورهای صنعتی جهان به شمار می آید 
اما رتبه هفدهم تولیدکننده دی اکسید کربن در دنیا را دارد. 
فرانسوی ها قوانین محیط زیستی ســختگیرانه ای هم دارند. 
مثًا در این کشور سوپرمارکت ها حق ندارند مواد غذایی سالم 
و فاسدنشده را امحا کنند و این کار باید با نظارت کامل دولت 
انجام شود. فرانسوی ها معتقدند امحای مواد غذایی سالم در 
نهایت به مصرف بی رویه سوخت منجر خواهد شد و این موضوع 

با قوانین محیط زیستی این کشور سازگار نیست.

درمحاصرهجنگلفرانسه

این کشور هم در شمال غرب اروپا واقع شده و جاذبه های 
طبیعی آن با هیچ کشــور اروپایی دیگری قابل مقایســه 
نیست. وجود قلعه های باستانی در دل جنگل ها، گستردگی 
مراتع سرسبز در کنار دریاچه ها و داشتن کوهستان های 
پر از درخت، ایرلند را به کشــوری منحصر به فرد به لحاظ 
داشتن منابع طبیعی بدل کرده اســت. ایرلند با داشتن 
امتیاز 78.77 در EPI جایگاه نهم سرسبزترین کشورهای 
جهان را به خود اختصاص داده است. نکته جالب اینکه این 
کشور به لحاظ کیفیت هوا و آب و بهداشت امتیار 100را 

دریافت کرده و در این زمینه پیشتاز است.

خوشآبوهواایرلند

این یکی کشــوری کوچک بــا طبیعتی بکر در شــمال 
قاره اروپاســت. وجود جنگل ها و مراتع سرســبز در کنار 
ســاختمان های قدیمی از لوکزامبورگ کشوری دیدنی و 
خوش آب و هوا ساخته است. در این کشور قوانین مشخصی 
برای حفاظت از محیط زیست تدوین شده که یکی از آنها 
نظارت کامل و دقیق بر نوع سوخت کارخانه های صنعتی 
است. همین سختگیری ها امتیاز EPI لوکزامبورگ را به 
79.12 رسانده است. این کشور در زمینه حفاظت از منابع 
آب هم امتیاز 99.76را گرفته و بــا همین امتیاز در رتبه 

پنجم قرار گرفته است.

حافظمحیطزیستلوکزامبورگ

این کشور حوزه اسکاندیناوی به دلیل استفاده از منابع انرژی 
تجدیدپذیر و انتشــار کم دی اکســیدکربن به عنوان یکی از 
پایدارترین کشورهای جهان شناخته می شود. البته دولت سوئد 
یک هدف بلندپروازانه برای سال 20۴5تعیین کرده و می خواهد 
صددرصد از انرژی های تجدیدپذیر استفاده کند. اگر این هدف 
محقق شود سوئدی ها به نخستین کشور بدون سوخت فسیلی 
جهان بدل خواهند شد و با توجه به  وجود انبوه جنگل ها و مراتع 
سرسبز عنوان سبزترین کشور جهان را تصاحب خواهند کرد. 
امتیاز EPI سوئد هم اکنون 80.51 است اما قابل پیش بینی است 

که تا یک دهه آینده افزایش پیدا خواهد کرد.

بدونسوختفسیلیسوئد

آنها که به دانمارک سفر کرده اند خوب می دانند که در این 
کشــور اروپایی همه امکانات الزم برای داشتن یک زندگی 
ایده آل مهیا شده اســت. یکی از این امکانات داشتن هوای 
پاک و طبیعت دست نخورده اســت که تا دلتان بخواهد در 
دانمارک وجود دارد. طبیعت این کشور به واسطه وجود مراتع 
سرسبز و حاصلخیز در کل اروپا نمونه است و همین موضوع 
به رونق بخش کشاورزی و دامداری کمک زیادی کرده است. 
دانمارک از جمله کشورهایی است که در زمینه جلوگیری 
از گازهای گلخانه ای و تاش ها برای جلوگیری از تغییرات 

آب و هوایی فعالیت می کند و در این زمینه مشهور است.

علیهگازهایگلخانهایدانمارک

این کشــور هم دیگر نیازی به تعریف نــدارد و طبیعت بکر و 
زیبای آن در کل دنیا ضرب المثل است. سوئیسی ها در زمینه 
امنیت سرمایه گذاری رتبه نخست را کسب کرده اند اما جالب 
است بدانید که سرسبزترین کشور دنیا را هم دارند. این کشور 
با دریاچه های مسحورکننده، آبشــارها و رودهای خروشان و 
کوه های بلند و درختان پرتعدادش شناخته می شود و به قول 
گردشگران حرفه ای تکه ای از بهشت است. سوئیس به خاطر تولید 
انرژی های پاک مثل انرژی خورشیدی، به کارگیری توربین های 
بادی و راه اندازی نیروی برقابی امتیاز 87.۴2را کسب کرده 

و صدرنشین فهرست سرسبزترین کشورهای جهان است.

سوئیساستدیگر!سوئیس

اروگوئه؛کشوریکهبراینخستینبارمیزبانوقهرمانجامجهانیشد

سوئیسآمریکایالتین
با شروع جام جهانی 2022قطر، بیشتر تماشــاگران پر و پا قرص فوتبال روی قهرمانی تیم های 
مطرحی مثل آلمان، برزیل، اسپانیا و انگلیس شرط بسته اند و کمتر کسی درباره تیم ملی اروگوئه 
صحبت می کند.  اما اروگوئه تیمی است که در سال1930میالدی و ســال ها قبل از آنکه برزیلی ها با پله جام ژوریمه را 
باالی سر ببرند، برای نخستین بار جام جهانی را برگزار کرد و دست بر قضا در همان نخستین دوره قهرمان مسابقات شد. 
بنابراین آنها نقش موثری در فوتبال داشته اند و می شــود گفت جام جهانی از اروگوئه طلوع کرده است. تا قبل از سال 
1828 میالدی، اروگوئه کشوری در جنوب شرقی آمریکای جنوبی بود که بین کشورهای استعماری دست به دست می شد 
و مورد استثمار پرتغالی ها و اســپانیایی ها قرار می گرفت برای اینکه بدانیم اروگوئه چگونه تبدیل به کشوری مدرن با 
سابقه 2بار قهرمانی در جام جهانی و بارها قهرمانی در کوپا آمریکا بدل شد و از بحران جنگ جهانی دوم به سالمت عبور 

کرد باید تاریخ این کشور را مطالعه کنیم.

بهنامسلطانی

در تاریــخ پر فراز و نشــیب برخی کشــورهای آمریکای جنوبــی ردپای 
اســتعمارگران پرتغالی دیده می شــود. پرتغالی ها به مدد نبوغ کاشف و 
جهانگرد معروفشان یعنی واسکودوگاما، در کشف جزایر ناشناخته دنیا از 
مسیرهای آبی تبحر خاصی داشتند و با همین ترفند کشورهای مختلفی 
را که به آب های آزاد دسترســی داشــتند، تصرف می کردند. آنها بعد از 
درگذشت واسکودوگاما همین شیوه را ادامه دادند تا در سال 1680میادی 
از طریق اقیانوس اطلس برای نخستین بار وارد اروگوئه شدند. استعمارگران 
پرتغالی به محض ورود به این ســرزمین، شــهر کولونیا را ایجاد کردند. 
پرتغالی ها تا قرن هجدهم در این کشــور حضور داشــتند و مدام بر سر 
تصرف و غارت منابع طبیعی اروگوئه با اسپانیایی ها وارد جنگ می شدند. 

اسپانیایی ها طبق معاهده »توردســیاس« ادعای مالکیت این نقطه از 
آمریکای جنوبی را داشتند و شهر مونته ویدئو را تأسیس کردند و پرتغالی ها 
در منطقه تحت استعمار »ساکرامنتو« مســتقر شدند. جنگ و تعقیب و 
گریز بین پرتغالی ها و اســپانیایی ها در این 2منطقه در نهایت با پیروزی 
اسپانیا به پایان رسید و آنها تا سال 1820بر این سرزمین تسلط داشتند. 
بعد هم برزیلی ها این کشور را به عنوان یکی از ایالت های خودشان معرفی 
کردند و از این برهه تاریخی بود که جنبش های مردمی علیه استعمارگران 
شکل گرفت. 5سال بعد از ورود برزیلی ها یک مبارز انقابی به نام »خوان 
آنتونیوالوالیا« جنبش های مردمی علیــه برزیلی ها را رهبری کرد که به 
پیروزی انقاب مردمی و استقال کامل این کشور در سال1828منجر شد.

اروگوئه هم اکنون در ردیف پیشــرفته ترین 
و مرفه تریــن کشــورهای آمریکای جنوبی 
دســته بندی می شــود و اقتصادشــان را با 
تقویت زیرساخت های کشــاورزی، دامداری 
و ماهیگیری حســابی سر و ســامان داده اند. 
کشــاورزی نقش مهمی را در تاریخ اروگوئه 
و هویت ملی آنها ایفا می کند و این کشــور تا 
اواســط قرن بیســتم مثل یک چراگاه بسیار 
بزرگ بــود. ثروتی کــه از طریــق صادرات 
محصوالتی مثل برنج، گندم، جو، ذرت، تخم 
آفتابگردان، سویا، حبوبات، سبزیجات، توتون، 
تنباکو، دانه های روغنی و انواع میوه به دست 
می آمد تحت عنوان »کاســکو« کــه معادل 
فارسی آن »رأس مدیریتی« است خرج می شد 
و توازنی بین دخل و خرج مردم این کشــور 
ایجاد می کرد. همیــن فعالیت های اقتصادی 
باعث شد تا در سال 2006مونته ویدئو به عنوان 
بهترین و مرفه ترین شهر آمریکای جنوبی برای 

زندگی انتخاب شود.

فوتبال در کشور اروگوئه فراتر از یک ورزش 
مفرح و هیجان انگیز به حساب می آید و یک 
جورهایی با تاریخ و فرهنگ این کشور عجین 
است. آنها نخستین  بار در سال1930و یک بار 
دیگــر در ســال1950قهرمان جام جهانی 
فوتبــال شــدند و همیــن اتفــاق چنان 
مردم این کشــور را متحد کــرد که حدود 
یک دهه بعــد از بحــران جنگ جهانی دوم 
عبور کردنــد. اروگوئه قبــل از قهرمانی در 
جام جهانی 2بــار در المپیک های 192۴و 
1928قهرمــان شــده امــا قهرمانــی در 
جام جهانی آنها را در برابر تهاجم نیروهای 
بیگانه قدرتمندتر کــرد. قهرمانی اروگوئه 
در جام جهانی1950یــک اتفــاق تاریخی 
بــود و مــردم اروگوئه قهرمانــی در خاک 
 برزیل را پاســخ محکمی بــه حمله نظامی 
برزیلی هــا بــه خــاک کشورشــان در 
ســال182۴می دانند. اروگوئــه 15بار در 
جام ملت هــای آمریکای جنوبــی یا همان 
کوپا آمریــکا قهرمان شــده و از این حیث 
پرافتخارترین تیم آمریکای جنوبی به حساب 
می آیــد. آنها انــگار مردمانی هســتند که 
حرفشان را در زمین فوتبال می زنند. شماری 
از بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال مثل آلوارو 
رکوبا، دیــه گو فــورالن، فرانچســکولی 
لوئیس سوآرز، ادینســون کاوانی و فدریکو 
 والودره، ســتاره رئال مادرید بــه اروگوئه 

تعلق دارند.

سوئیسآمریکایالتین
با شروع قرن بیســتم و وقوع جنگ جهانی 
دوم، اروگوئه یک کشور بیطرف بود اما با وجود 
اعالم بیطرفی، در بنــدر مونته ویدئو جنگی 
رخ داد که به نبرد آلمانی معروف شد. بعد از 
این نبرد، ناوگان ســلطنتی بریتانیا با فشار 
ارتش آلمان از آب های اروگوئه عقب نشینی 
کرد و همین اتفاقات باعث شــد یک پیوند 
تاریخی بین مردم آلمان و اروگوئه ایجاد شود. 
امپراتوری بریتانیا تا چنددهه در مونته ویدئو 
نفوذ داشت و از این شهر بندری به عنوان اهرم 
فشــاری برای نظارت و کنترل امور بازرگانی 
برزیلی ها و آرژانتینی ها اســتفاده می کرد 
اما بعد از عقب نشــینی آنها مردم اروگوئه 
نفسی به راحتی کشیدند و این کشور در مسیر 
پیشرفت قرار گرفت. در این مسیر نظامی ها 
بین ســال های 1974تا 1984در این کشور 
قدرت را در دست گرفتند و دیکتاتوری نظامی 
در اروگوئه شکل گرفت اما حکومت نظامی ها 
در این کشور دوام چندانی نداشت و مبارزات 
مردمی در نهایت به روی کار آمدن دولت های 
دمکراتیک از سال1985منجر شد. استقرار 
دولت های مردمی به نقطه شروع پیشرفت های 
اقتصادی در اروگوئه بدل شد و کشاورزی و 
دامداری در این کشور سه و نیم میلیون نفری 
حسابی رونق گرفت. اروگوئه در قرن بیستم 
به طور چشــمگیری در زمینه های فرهنگی، 
اقتصادی و سیاسی پیشرفت کرد تا جایی که 
به سوئیس آمریکای التین مشهور شد. آنها 
حتی در زمینه هنر و ادبیات هم پیشرفت های 
قابل اعتنایی داشتند و چهره هایی مثل ادواردو 
گالیانو، نویسنده، روزنامه نگار و رمان نویسی 
که در آمریکای التین معروف شــد در همان 

سال ها مجال خودنمایی پیدا کرد.

اروگوئه 176هزار کیلومترمربع مساحت دارد و به عنوان دومین 
کشور کوچک آمریکای جنوبی شــناخته می شود اما شهرهای 
دیدنی زیادی دارد. مونته ویدئو به عنوان پایتخت اروگوئه سرشار 
از جاذبه های مختلف است و نیمی از جمعیت این کشور در همین 
شهر زندگی می کنند. این شهر مملو از سینما، گالری های هنری 
و سالن های موسیقی است و بخش تاریخی آن با ساختمان های 
نئوکاســیک جلوه خیره کننده ای دارد. معماری استعماری و 
خیابان های سنگفرش شده شهر تاریخی »کولونیا دل ساکرامنتو« 
هم دیدنی است. پرتغالی ها و اسپانیایی ها در دوره های مختلف 
برای تصرف ساکرامنتو با هم مبارزه می کردند که همین موضوع 
یکی از دالیل ترکیب معماری این شــهر است. از شهر ساحلی و 
مجلل »پونتا دل اســته« به عنوان موناکوی آمریکای جنوبی یاد 
می شود. در این شهر، قایق های تفریحی و رستوران های مجللی 
وجود دارد که بــه تفرجگاهی برای افراد ثروتمند تبدیل شــده 
است. شهر »تاکوئارمبو« در شــمال اروگوئه هم به خاطر داشتن 
مزارع وسیع کشاورزی، محل رفت وآمد گاوچران های حرفه ای 
است. شهر کارملو هم در محل تاقی 2رودخانه »ریو اروگوئه« و 
»ریو دال پاتا« قرار دارد و مقصد گردشگری بسیار محبوبی است.



تماشا  خانه 12
با »مهدی امینی خواه«، بازیگر پرسابقه که سریال »جزر و مد« 

را روی آنتن دارد

گاهی کارگردانان
کمک نمی کنند

»مهدی امینی خواه« بازیگر با سابقه سینما و تلویزیون کارش را از دهه 70در 
این عرصه شروع کرده اســت و تا به امروز به صورت پیوسته فعال بوده است. 
شاید یکی از دالیل استمرار و موفقیت این بازیگر تحصیالت تخصصی او باشد که در کنار استعداد و 
تالش باعث شده تا در زمره هنرمندان موفق و پرکار سینما و تلویزیون قرار بگیرد. به بهانه تازه ترین 
حضورش در مجموعه »جزر و مد« که از شبکه ۲ درحال پخش است به سراغ او رفتیم و به گپ وگفت 

نشستیم.

سعیده مرادی

پيشنهاد  هفته

  پردیس سینمایی »آزادی«
پردیس ســینمایی »آزادی« که 
پیش از انقاب اســامی 1۳۵۷ 
»شــهر فرنگ« نام داشت، یکی 
از سینماهای مطرح تهران است. 
صاحبان اولیه این سینما برادران 
روحانی بودند. این ســینما سوم 
اردیبهشــت 1۳۴۸ بــا اکــران 
فیلم ســینمایی »مارلیک«، در 
چهارراه عباس آبــاد تهران آغاز 
به کار کــرد. نمایــش فیلم های 
مطرحی مثل »جنگ ستارگان« 
باعث شــد سینما شــهر فرنگ، 
به ســرعت به پاتوق دوستداران 
فیلم بدل شــود. طــوری که در 
سال1۳۷۵ این سینما با فروش 
1۵۰میلیــون تومانی خود، لقب 
پرفروش ترین ســینمای ایران 
را به خود اختصاص داد. ســینما 
»آزادی« در اوج خــود بــود تا 
اینکه 2بار در ســال های 1۳۵۵ 
و 1۳۶۹ دچار آتش سوزی خفیف 
شد، اما از آتش سوزی فروردین 
1۳۷۶ نتوانســت جان سالم به 
در ببرد. پروژه بازســازی سینما 
آزادی ســال 1۳۸۵ آغاز شــد و 
در اواخر بهمــن1۳۸۶ به پایان 
رسید. هم اکنون مجموعه جدید 
ســینما »آزادی« دارای ۵سالن 
شــامل یک ســالن ۶۰۰ نفره و 
۴ســالن 2۰۰ نفره، 2رستوران، 
۳کافی شــاپ و ۴ طبقه تجاری 
با نام پردیس ســینمایی آزادی 
است. سینما »آزادی« در تقاطع 
خیابان شهید بهشتی )عباس آباد( 
و خیابان خالد اسامبولی )وزرا( 
قــرار دارد. سینمادوســتان به 
راحتی و از طریق خط سه مترو 
ایســتگاه »میرزای شــیرازی« 
می توانند خود را به آســانی و به 
دور از ترافیک به ســینما آزادی 

برسانند.

متروی میرزای شیرازی

اسکن  کنید و آدرس دقیق 
این پیشنهاد را در نقشه ببینید

  تماشاخانه »ایرانشهر«
تماشــاخانه »ایرانشــهر« یکی از 
قطب های صنعتی فعالیت نمایشی 
در ایران اســت کــه در زمینی به 
مســاحت 2 هزار و ۵۰۰ مترمربع 
در مجاورت خانه هنرمندان ایران 
در باغ هنــر قــرار دارد. طرح این 
مجموعه در ســال1۳۸1 زیرنظر 
شهرداری تهران به تصویب رسید 
اما ســاخت آن به طــور جدی از 
ســال 1۳۸۵ آغــاز و در تیــر ماه 
ســال 1۳۸۸ به طور رسمی افتتاح 
شــد. این مجموعه دارای 2سالن 
تئاتر به نام های »استاد سمندریان« 
و »دکتر ناظرزاده کرمانی« اســت 
و تقریبــا هــر روز هفتــه در آن 
نمایش هایی به اجرا در می آید. در 
طبقه دوم این تماشاخانه همچنین 
وجود دارد که محل مناسبی برای 
ماقات با هنرپیشــه ها و صحبت 
پیرامون جدیدتریــن نمایش ها و 
نمایشــنامه های مطرح به حساب 
می آید. در تماشاخانه »ایرانشهر« 
نیز مانند »تئاتر شهر« مکان مهمی 
برای برگزاری جشنواره های تئاتر 
به خصوص جشــنواره بین المللی 
فجر اســت کــه هر ســال برگزار 
می شود. اگر از عاقه مندان به تئاتر 
هستید به راحتی می توانید خود را 
به تماشاخانه »ایرانشهر« برسانید. 
این تماشاخانه در خیابان موسوی 
شــمالی یا همان خیابان فرصت 
قرار دارد و استفاده از مترو یکی از 
راه های دسترسی به این تماشاخانه 
است. شهروندان می توانند از طریق 
خط یک مترو به ایستگاه طالقانی 
رفته و از آنجا به صورت پیاده و یا با 
استفاده از اتوبوس به خیابان فرصت 

و تماشاخانه ایرانشهر بروند.

متروی طالقانی

اسکن  کنید و آدرس دقیق 
این پیشنهاد را در نقشه ببینید

پنجشنبه

شماره 188
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    شاید ســؤال خیلی از طرفداران شما این 
باشد که مهدی امینی خواه کم کار شده است، 

شما خود می پذیرید؟
به اعتقاد من میزان تولیدات صدا و سیما پایین آمده است و 
تولید سریال ها به یک سوم رسیده است و این معضل شامل 
خیلی از هنرمندان شده است، اما درباره خودم باید بگویم 
که من اصًا کم کار نشــده ام و فعالیت های بسیاری هم در 
سیما، تلویزیون و هم در پلتفرم های خانگی داشته و دارم. 
هم اکنون حــدود 1۸ کار برای پلتفرم هــای خانگی بازی 
کرده ام که در نوبت پخش قرار دارند. در سینما و تلویزیون 

هم به همین ترتیب.
    به پلتفرم های خانگی اشــاره کردید. به 
اعتقاد شما این پلتفرم ها تا چه حد توانسته 
در دسترســی شــهروندان به آثار خوب 

تأثیرگذار باشد؟
در چند ســال اخیر این پلتفرم ها بازخورد خوبی بین مردم 
داشته است و مردم آنها را دوست دارند. پلتفرم های خانگی 
مخاطب خود را دارند و باعث شده اند تا مردم بتوانند به فیلم 
یا سریال هایی که مورد عاقه شان است به راحتی دسترسی 

داشته باشند.
    به تازگی در سریالی با عنوان »جزر و مد« 
بازی کرده اید. درباره این ســریال و نحوه 
همکاری تان با این مجموعه بگویید؟ درباره 

نقشتان در این سریال توضیح دهید.
من با آقای »علی عبدالعلی زاده«، کارگردان سریال جزر و مد 
در گذشته افتخار همکاری داشته ام. به واسطه این آشنایی 
کار را پذیرفتم. فیلمنامه را هم وقتی خواندم نقشــی که به 
من پیشنهاد شده بود را پســندیدم و اینگونه همکاری من 
با عوامل این مجموعه شروع شد. من در سریال جزر و مد، 

نقش یک مهندس پتروشیمی را دارم که برای مأموریتی به 
همراه خانواده راهی جنوب می شود. رفتن به جنوب سرآغاز 

یکسری ماجراها است که در سریال خواهید دید.
    پیشــنهاد و توصیه ای که می توانید برای 
بازیگران جوان یا عالقه مندان به این حرفه 

داشته باشید، چیست؟
من بازیگری را از نقطه صفر شــروع کــرده ام و با پارتی و 
پول وارد سینما نشــده ام. کارم را از تئاتر شروع کردم و به 
دانشــگاه رفتم. از تئاتر به تلویزیون و بعد به سینما دعوت 
شدم. راه بســیار سختی را پشت ســر گذاشتم، چون هیچ 
آشنا یا پشتوانه ای نداشتم. سینما و تلویزیون شغل پر زرق 
و برقی است. به همین دلیل یکسری از افراد ممکن است با 
پارتی یا پول وارد این عرصه شــوند، اما مهم تر از هر چیزی 
ماندگاری است. هر کسی ممکن است از هر طریقی وارد این 
عرصه شــود اما اگر تخصص و دانش نداشته باشد، ماندگار 
نخواهد شد. بنابراین توصیه ای که می توانم به عاقه مندان 
این حرفه داشته باشم این است که برای موفقیت و رسیدن 
به ایده آل ها در مرحله اول باید زحمت بکشــند و با زحمت 
به سمت جلو حرکت کنند و این زحمت یعنی اینکه تاش 
کنند و با رفتن به دانشــگاه و یادگیــری تخصصی در این 
مسیر گام بگذارند. باید دوره های آموزشی الزم را بگذرانند 

تا موفق شوند.
    به نظر شما برای موفق شــدن در عرصه 
بازیگری آیا فقط چهره خوب داشــتن کافی 

است یا شرایط دیگری الزم است؟
من معتقدم برای موفقیت در بازیگری چهره مهم نیست و 
با داشتن یک چهره خوب مشــکل حل نمی شود. بازیگری 
یعنی تلفیقی از هنر و صنعت. مــا خیلی از بازیگران مطرح 
دنیا را می شناســیم که چهره جالبی ندارند ولی بازی آنها 

توصیف ناپذیر است و در تاریخ سینمای جهان ماندگارند.
    بیشتر به چه ژانری عالقه دارید که بازی 

کنید؟
من خــودم را به ژانر خاصــی محدود نمی کنــم. من جزو 
کسانی هستم که دوســت دارم ژانرهای مختلف را تجربه 
کنم. بنابراین طی این سالیان سعی کرده ام همه نوع نقشی 
ازجمله کمدی، اکشــن، منفی، مثبــت و... را تجربه کنم 
و از اینکه نقش متفاوتی را بازی کنم هراســی نداشــته ام. 
زمانی فقط نقش مثبت بازی می کردم، امــا برای اینکه از 
کلیشه ای شدن دوری کنم سعی کرده ام نقش های منفی و 

یا خاکستری را نیز بازی کنم.
    این روزها مردم کمتر پای ســریال های 
تلویزیونی می نشینند. یا اگر پای تلویزیون 
می نشــینند، ترجیح می دهند به تماشای 
فیلم های خارجی بنشینند. به نظر شما دلیل 

این امر چیست؟
متأسفانه وقتی از هر دو موضع به ســریال های تلویزیونی 
و به ویژه ســریال های مناســبتی تلویزیون نگاه می کنیم، 
متوجه ضعف های فاحش در ساختار و محتوا می شویم. بنده 
بارها شاهد تماشای سریال هایی بوده ام که از روی دیگری 
کپی شده بودند و این اتفاق بســیار ناراحت کننده و غلط 
است و بی تردید باعث دوری گسترده تر مخاطبان از رسانه 
ملی می شود. صدا و سیما باید محتوای برنامه سازی اش را 

به گونه ای کند که آثار خارجــی یا تکراری راهی برای ورود 
به تلویزیون نداشــته باشــند و در نتیجه مخاطبان جذب 

محصوالت داخلی شوند تا محصوالت خارجی.
    وقتی با یک فیلمنامه ضعیف و نقش های 
کاریکاتوری روبه رو می شوید، چگونه برخورد 
می کنید و این ضعف را بــا چه راهکارهایی 

کمرنگ جلوه می دهید؟
 در بســیاری از کارها نویســنده، کارگردان و بازیگر با هم 
صحبت می کنند و به تعامل می رسند. خب طبیعی است؛ 
وقتی نویسنده به درستی به کاراکترها پرداخته است درک 
نقش برای بازیگر آسان تر می شود و بازیگر نسبت به نقش 
ذهنیت درســتی پیدا می کند. اما متأسفانه در مواردی هم 
کارگردان نمی تواند کمکی کند و تمام این وظیفه بر دوش 
بازیگر می افتد و چون او در مقابل دوربین اســت و کارش 
دیده می شــود، مردم او را مســئول می دانند و تمام نقدها 
به ســمت او می رود. از طرفی به نظرم نمی شــود و نشدنی 
است که نقشی را شخصیت پردازی نکنی و جلوی دوربین 
بروی؛ بازیگر در این مواقع باید با هر کاری شــده مســئله 
را تا جایی که امــکان دارد حل کند. من خــودم هر جور 
 که شده اســت با نقش کلنجار می روم تا دراصطاح نقش 

را در بیاورم.
    هم اکنون شهرت، تکامل و عشق کدام یک 

برایتان مهم تر است؟

تکامل که الزمه زندگی هر آدم اســت و هر انسانی به دنیا 
می آید که به تکامل برســد. عشــق هم نیرو و پتانسیل و 
انرژی اســت و می توان آن را موهبت و نعمت الهی دانست 
که خدا به انســان هدیه می دهد و عشق باید زمینه زندگی 
باشــد؛ چون عشق انرژی و ســوخت برای حرکت به سوی 
موفقیت است. در مورد شــهرت باید بگویم که اگر تکامل 
 داشته باشی و از همان نیروی عشق استفاده کنی ناخودآگاه 

به شهرت می رسی.
    شما طی این سال ها در فیلم ها و سریال های 
بســیاری به ایفای نقش پرداخته اید. از بین 
همه آنها کدام نقش و کدام فیلم بیش از همه 

در ذهن تان ماندگار شده است؟
خب جواب به این ســؤال خیلی راحت نیست، چون تعداد 
کارها و نقش ها زیاد است، اما از بین سریال های تلویزیونی 
»مهمانی از بهشــت« را دوســت داشــتم. از بین کارهای 
سینمایی به »شاخه گلی برای عروس« می توانم اشاره کنم 
و از بین آثار مناسبتی هم سریال »برای آخرین بار« را خیلی 

دوست داشتم که در ماه مبارک رمضان پخش می شد.
    آیــا خاطره ای خاص طی این ســال های 
بازیگری داشــته اید که در ذهن تان ماندگار 

شده باشد؟
همه سال های بازیگری من خود خاطره است و همه روزهای 

آن در ذهنم ماندگار شده است.

نگاهی به فیلم هایی که به موضوع سینما و مشکالتی که در خود گنجانده است پرداخته اند

سینما در سینما
»سینما« در کنار مشکالت، دغدغه ها و جاذبه هایی که در دل خود دارد، یکی از موضوعات جالب برای بسیاری از فیلمسازان در ساخت فیلم است؛ اینکه به 
قلب آن بروند و از عشق به این پدیده شگفت انگیز بگویند یا به حاشیه ها و دردسرهای تولید و پشت پرده اش بپردازند. در ایران تعداد فیلم با موضوع سینما 
کم نیست؛ فیلم هایی که با وجود گذشت سال ها هنوز ماندگارند و  در ذهن مخاطب باقی مانده اند. در این مطلب مروری داریم به تعدادی از این فیلم ها که به 

موضوع سینما پرداخته اند.

1369
»دو فیلم بــا یک بلیت«، فیلمی بــه کارگردانی 
»داریوش فرهنگ« اســت که در ســال1۳۶۹ 
ساخته شد. این فیلم که از نهمین دوره جشنواره 
فیلم فجر جوایز زیادی ازجمله جایزه ویژه هیأت 
داوران بهترین فیلم و سیمرغ بلورین بهترین نقش 
اول مرد برای »مهدی هاشمی« را دریافت کرده 
است، به طور مستقیم به فیلمســازی در سینما 
اشاره دارد. داســتان این فیلم درباره کارگردانی 
است که بعد از ســال ها از آمریکا برگشته و قصد 
دارد نخستین فیلمش را بسازد. فیلم او حادثه ای 
اســت و بازیگر نقش اول بر اثر ســانحه ای حین 
فیلمبرداری مصدوم می شــود. کارگردان باید به 
ســاخت فیلم ادامه بدهد و به دنبال کسی برای 
جایگزین کردن بازیگر نقش اصلی است تا بتواند 
بعضی صحنه هــا را به عنوان بدل بــا او بگیرد. او 
فروشنده دوره گردی به نام »رضا پیمان« را پیدا 
می کند که شباهت زیادی به ستاره فیلم دارد و به 
او پیشنهاد حضور در سینما را می دهند. »رضا« 
می پذیرد و از سویی چون مصدومیت ستاره فیلم 
باعث می شــود نتواند دیگر در فیلم حضور پیدا 
کند، کارگردان مجبور می شــود تمام فیلم را با 
رضا تصویربرداری کند. این فیلم یکی از بهترین 
بازی های کارنامه »مهدی هاشمی« است که در 
آن در واقع در ۳نقش ظاهر شده است. دو فیلم با 
یک بلیت به مفاهیمی همچون از خود بیگانگی 
در مواجهه با مقوله شــهرت، دردسرها و موانع و 
محدودیت های فیلمسازی و بازیگری در سینمای 
ایران پرداخته است. »مهدی هاشمی«، »داریوش 
فرهنگ«، »آتیا پسیانی«، »سیامک اطلسی«، 
»شها ریاحی« و »حسین محب اهری« ازجمله 

بازیگران این فیلم به یادماندنی هستند.

 دو فیلم 
با یک بلیت

کارگردان: داریوش فرهنگ

1375
»ســینما سینماســت« فیلمی بــه کارگردانی 
»ضیاء الدین دری« است که در سال 1۳۷۵ در دفاع 
از سینما و ساحتش ساخته شده است. داستان فیلم 
درباره دختری عاقه مند به سینما به نام »ماندانا« 
است که از ســوی »رضا کیانیان« که در مقام یک 
کارگردان و البته با نام خودش در فیلم ظاهر شده 
است، برای بازی در فیلمش انتخاب می شود. از آنجا 
که کارگردان بعد از مدت ها بازیگر مورد پسندش را 
پیدا کرده، سعی می کند »ماندانا« را ترغیب کند 
که در فیلمش حضور پیدا کند، امــا پدر به ظاهر 
مدرن »ماندانا« با این پیشــنهاد مخالفت می کند. 
دلیلش هم این اســت که ســینما برای دخترش 
مناسب نیســت. »ماندانا« در این فیلم نامزدی با 
بازی »کورش تهامی« دارد که او هم از اســاس با 
پیشنهاد کارگردان و تمایل »ماندانا« به حضور در 
سینما مشکل دارد و احساس می کند که نامزدش 
را از دست خواهد داد. فیلم سینما سینما است به 
کشمکش های ماندانا با خانواده اش و رابطه نزدیک، 
اما سالمی که با کارگردان برقرار می کند، می پردازد؛ 
همان تقابل سنت و مدرنیته و میل جوان به سوی 
مدرنیته. تا جایی کــه آقای »کیانیــان« با دیگر 
دوستان همکارش در سینما ازجمله »یاسمین ملک 
نصر« که پیش از این تجربــه کار در فیلم »مادرم 
گیسو« ساخته سیامک شایقی و »درد مشترک« 
ساخته »ملک نصر« را داشته اند و در فیلم به شوخی 
ارجاع کوتاهی به »درد مشترک« می دهند، بساط 
فیلمسازی شــان را جمع می کننــد و به خانه پدر 
ماندانا می برند. »رضا کیانیان«، »یاســمین ملک 
نصر«، »مریم مقدم«، »کورش تهامی«، »محمدرضا 
شریفی نیا«، »بهناز جعفری« و... ازجمله بازیگران 

این فیلم هستند.

 سینما 
سینماست

کارگردان: ضیاء الدین دری
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»مزاحم«، فیلمی به کارگردانی »سیروس الوند« 
است که در سال 1۳۸۰ ساخته شد. فیلم مزاحم 
به طور مستقیم به ســینما نمی پردازد. این فیلم 
دربــاره بازیگری به نام »نیما« اســت که همراه 
همسر جوان و زیبایش »غزال« که او هم بازیگر 
اســت، در حال بازی در فیلمی هستند. در این 
حین »نیما« تلفن های مشــکوکی از سوی زنی 
دریافت می کند که به او اتهام می زند که همسر 
ســابقش را کشته اســت و حاال »غزال« همسر 
فعلی اش را تهدید به قتــل می کند. اما در نهایت 
مشخص می شود که آن زن در واقع مرد جوانی 
است که پیش از این نامزد »غزال« بوده و هر دو 
زمانی با هم شیفته و عاقه مند و پیگیر بازیگری 
بودند. اما وقتــی در یک تســت بازیگری که از 
قضا »نیما دادگر« جزو داورانش اســت شرکت 
می کنند، غزال قبول می شــود و پسر که چندان 
بی اســتعداد هم نیست، رد می شــود. این درام 
معمایی روانشــناختی تاش دارد به مشکات 
زندگی خصوصی و عمومی یک بازیگر مشــهور 
بپردازد و اینکه چطور نادیده گرفتن کســی که 
اســتعدادی در خود و میل به دیده شدن دارد، 
می تواند منجر به مشکات روانی و انتقام جویی 
در او شــود. فیلم البته بعد از فاش کردن معمای 
قصه بــه شــخصیت »نیمــا« و »غــزال« نگاه 
منفی ندارد و به شــخصیت جوان عاشــق ناکام 
به دیده ترحم می نگرد. »خســرو شــکیبایی«، 
»میترا حجار«، »امیــن حیایی«، »لعیا زنگنه«، 
»همایون ارشــادی«، »ســعید پیردوســت«، 
»علی اصغر طبســی«، »نادیا دلــدار گلچین« و 
 »صدرالدین حجــازی« از بازیگــران این فیلم 

دیدنی هستند.

مزاحم

کارگردان: سیروس الوند
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»کاس هنرپیشــگی«، فیلمی بــه کارگردانی 
»علیرضا داوودنژاد« اســت که در ســال1۳۹۰ 
ساخته شد. فیلم داســتان خانواده ای را روایت 
می کند کــه »داوودنژاد« از ابتدا نســبت خود با 
آنها را با حضور در صحنه اعام می کند، اما ما قرار 
اســت آنها را به عنوان بازیگرهای قصه بپذیریم 
و می پذیریــم. در فیلم کاس هنرپیشــگی به 
مادربزرگ خانواده که با پسرش »محمدرضا« و 
نوه اش در یک خانه زندگی می کند، خبر می رسد 
که سکه گران شده است و از سوی یکی از پسرانش 
تحت فشــار قرار می گیــرد که خانه مــادری را 
بفروشند و تبدیل به سکه کنند. اما »محمدرضا« 
با این کار مخالف است و همین مخالفت سرمنشأ 
دعوای خانوادگی است؛ دعوایی که مادربزرگ را 
به نشانه اعتراض به سکوت می کشاند و خانواده را 
تا مرز از هم پاشیدن پیش می برد. خوشبختانه در 
نهایت از آنجا که با فیلم مواجهیم و در عالم سینما 
عشــق می تواند به خواســت کارگردان بر ثروت 
پیروز شود، خانواده دوست داشتنی داوودنژاد از 
هم نمی پاشــد و این بزرگ ترین و مهم ترین پیام 
و هدف کاس هنرپیشگی است؛ پیروزی عشق 
در زندگی. داوودنژاد با گسستی که به طور دائم در 
روایت قصه و فرایند فیلمسازی به وجود می آورد، 
به مخاطب یادآوری می کند که این سینماست، 
اما می توان سینما را زندگی یا زندگی را تبدیل به 
سینما کرد. او که آشکارا در پرداخت قصه از بعضی 
روایت های شــخصی- خانوادگی خود استفاده 
کرده اســت، اجازه نمی دهد این قصه تقریباً و به 
ظاهر شــخصی در لحظاتی که ســینما در حال 
شکل گرفتن یا همان کاس هنرپیشگی برپاست، 

از قالب خودش بیرون بزند.

 کالس 
هنرپیشگی

کارگردان: علیرضا داوودنژاد
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»میکــس«، فیلمــی بــه کارگردانــی »داریوش 
مهرجویی« است که در سال1۳۸۷ ساخته شد. این 
فیلم به دردسرهایی که یک فیلمساز برای ساخت 
فیلم در سینمای ایران به دالیل گوناگون از کمبود 
امکانات گرفته تا بودجه و کم کاری عوامل و مشکات 
شخصی هنرمندان متحمل می شــود، می پردازد. 
بیشتر فیلم در فضای بســته و تاریک اتاق میکس 
در میان بعضی صداگذاران و صدابرداران نام آشنای 
ســینما می گــذرد و تداعی کننده ســالن تاریک 
سینماست. در همین فضای تنگ پر رفت وآمد و در 
محاصره نگاتیوها، ما شــاهد تاش های فیلمسازی 
به نام »خسرو« هستیم که تحت فشار تهیه کننده 
باید هر طور شــده فیلمش را به سرانجام برساند اما 
فیلم مشکل صدا دارد و بعضی بازیگران باید دوباره 
به اســتودیو بیایند تا دیالوگ هایشان را از نو ضبط 
کنند یا موسیقی متن فیلم آماده نیست و کارگردان 
شخصاً به سراغ آهنگساز فیلمش »ناصر چشم آذر« 
که در فیلم نقش خــودش را بازی می کند، می رود. 
حضور »لیا حاتمی« و »علی مصفا« که بعد از بازی 
در فیلم »لیا« در واقعیت و روی پرده سینما تبدیل 
به زوج شدند و رابطه شکرآبی که به عنوان دو بازیگر 
در »میکس« بینشــان وجود دارد که حتی حاضر 
نیســتند مقابل هم قرار بگیرند تا کارگردان بتواند 
صحنه حضــور آنها در فیلمش را زیر بــاران دوباره 
بگیرد، تصویر جالبی از روابط پشــت پرده بازیگران 
و در دنیای واقعی به وجود آورده اســت. »خســرو 
شــکیبایی«، »لیا حاتمی«، »عزت اهلل انتظامی«، 
»علی مصفا«، »محمدرضا شــریفی نیا«، »فردوس 
کاویانی«، »ناصر چشم آذر«، »گوهر خیر اندیش«، 
»نگار فروزنده« و »بیتا فرهی« ازجمله بازیگران این 

فیلم سینمایی هستند.

میکس

کارگردان: داریوش مهرجویی



13توپ خانه
خاطره بازی با علی اکبر استاد اسدی؛ در سالگرد بازی تاریخی 

ایران و استرالیا

باید 5گل از آنها 
می خوردیم

نبرد حماسی در برابر استرالیا اتفاقی نیست که حتی با گذشت بیش از 2دهه 
از حافظه تاریخی اهالی فوتبال در ایران محو شــود. اهمیت این بازی و صعود 
دراماتیک تیم ملی به جام جهانی 1998فرانســه به حدی نزد ایرانی ها مهم 
است که خیلی ها از هشــتم آذر 1376به عنوان مبدأ و نقطه تحول در فوتبال 
ایران یاد می کنند. علی اکبر استاداسدی، مدافع محبوب محمد مایلی کهن که 
بعد از تغییرات ساختاری در کادر مربیگری تیم ملی نیمکت نشین شد، یکی از 
بازیکنانی بود که بیشتر دقایق نبرد ایران و استرالیا را از روی نیمکت تماشا کرد و در دقایق پرالتهاب 
و پایانی به جای ابراهیم تهامی که دست بر قضا او هم بازیکن تعویضی بود، به میدان آمد. اگر خرافاتی 
باشیم باید بگوییم پا قدم استاد اســدی برای تیم ملی خوب بود و ورود او باعث شد بعد از 20سال به 
مهم ترین تورنمنت فوتبالی دنیا راه پیدا کنیم اما واقعیت ماجرا این است که او یک بازیکن متعصب و 
مستحکم بود که در همان دقایق پایانی بازی با استرالیا ارزش هایش را نشان داد. او در آستانه هشتم آذر 
خاطراتی خواندنی از تقابل به یادماندنی ایران و استرالیا در ورزشگاه ملبورن کریکت را روایت می کند.

دریک قدمی زمین خاکی

نخستین گل

وداع با الماس بوشهری

پيشنهاد  هفته

متروی بیمارستان میالد

  بیلیارد برج میالد
وقتــی صحبت از بــرج میالد 
تهران به میان می آید همه یاد 
رستوران گردان یا آسانسور این 
برج مشهور می افتند اما واقعیت 
ماجرا این است که برج میالد 
با گذشــت زمان بــه امکانات 
جانبی زیادی مجهز شده است. 
باشــگاه بیلیارد یکی از همین 
امکانات ورزشی و تفریحی است 
که درهای آن بــه روی عموم 
مردم باز اســت و با هماهنگی 
قبلی و پرداخت مبلغ معقولی 
می توانیــد از امکانات آن بهره 
ببرید. مدت زمان اســتفاده از 
میز بیلیارد یک ســاعت است 
و بابت آن باید حدود 100هزار 
تومان پرداخــت کنید. در این 
یک ســاعت، یک میز همراه با 
چوب و توپ هــای بیلیارد در 
اختیار شــما قــرار می گیرد و 
می توانیــد به انــدازه ظرفیت 
یک تا 5نفــر از آن اســتفاده 
کنید. ویژگی باشــگاه بیلیارد 
بــرج میــالد این اســت که 
سئانس های مخصوص آقایان 
و بانوان دارد و شــهروندان در 
محیطی امــن و آرام این بازی 
را تجربــه می کنند. اســتفاده 
از امکانــات باشــگاه بیلیارد 
مخصوص رده ســنی خاصی 
نیســت و همه افراد از نوجوان 
تا بزرگسال با هماهنگی قبلی 
می توانند از امکانات آن استفاده 
کنند. بهترین راه دسترســی 
به این مکان، ایستگاه متروی 
بیمارســتان میالد است. بعد 
از خــروج از ایســتگاه با یک 
پیاده روی مختصر به شهربازی 
برج میــالد و باشــگاه بیلیارد 

خواهید رسید.

اسکن  کنید و آدرس دقیق 
این پیشنهاد را در نقشه ببینید

  پینت بال آزادی
پینت بال یــک ورزش گروهی 
است که ظاهر خشنی دارد اما 
یکی از امن ترین و بی خطرترین 
ورزش های تفریحی به حساب 
می آید. باشــگاه پینت بالی که 
از یک دهه قبــل در مجموعه 
ورزشی آزادی تهران تأسیس 
شــده این امــکان را به شــما 
می دهد که ایــن ورزش را در 
قالب تیم هــای 5تــا 20نفره 
تجربــه کنیــد. این باشــگاه 
کــه به عنــوان قدیمی ترین و 
مجهزترین باشــگاه پینت بال 
کشور هم شــناخته می شود از 
یک محیط شاد و امن برخوردار 
است و امکاناتی مثل لیزرتگ و 
آرچری پوی هــم دارد. در این 
بازی کافی اســت یک سناریو 
تهیــه کنیــد و با اســتفاده از 
تفنگ هــای لیــزری به جنگ 
دشمن فرضی بروید. پینت بال 
از آن دست ورزش های تفریحی 
اســت که خانوادگی هم انجام 
می شــود و قبل از شروع بازی 
قوانین آن به شما آموزش داده 
خواهد شد. یادتان باشد که بعد 
از خرید بلیــت، ملزوماتی مثل 
اسلحه، دستکش، لباس، جلیقه 
ضد گلوله، کاله و محافظ گردن 
را دریافت کنید. این باشگاه در 
ضلع شــرقی ورزشگاه آزادی و 
در مجاورت فدراســیون تیر و 
کمان قرار دارد و دسترسی به 
آن از طریق ایســتگاه متروی 
ورزشــگاه آزادی امکان پذیــر 
است. اتوبوس های پایانه آزادی 
- شهرک شــهید باقری هم در 

این مکان ایستگاه دارند.

متروی ورزشگاه آزادی
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    در تاریخ فوتبال ایران نتایج و اتفاقات عجیب 
زیادی رقم خورده اما فقط از بازی با اســترالیا 
به عنوان حماســه یاد می کنند. چرا این بازی 

این قدر برای مردم مهم بود؟
مهم شــدن این بازی برای مردم و به طور کلــی برای اهالی 
فوتبال چند دلیل داشــت. اول اینکه تا آن موقع 20سال بود 
که به جام جهانی صعود نکــرده بودیم. دلیل دیگرش این بود 
که بازی پلی آف را به ژاپــن باخته بودیم و بازی با اســترالیا 
آخرین امیدمان بود. من فکر می کنم مردم دلشــان با آن تیم 
بود؛ چون می دیدند بازیکنان با چه تعصبی بازی می کنند. آنها 
دیده بودند که در بازی پلی آف با ژاپن بازیکنان مصدومی مثل 
عابدزاده و نامجومطلق تا آخرین لحظه جنگیدند. آن تیم برای 
دل مردم بازی می کرد و تیمی که حمایت مردم پشتش باشد 

به همه  چیز می رسد.
    تیم 1998خیلی دوست داشتنی بود؛ هم در 
یک برهه ای مربی ماجراجویی مثل مایلی کهن 
داشــت، هم از بازیکنانی سود می برد که روی 

پیراهن تیم ملی تعصب داشتند...
بله، در آن سال ها تعصب به پیراهن تیم ملی خیلی زیاد بود و 
بازیکنان کمتر به مسائل مادی فکر می کردند. پیراهن تیم ملی 
همیشه برای بازیکنان ارزشــمند بوده اما آن موقع ارزش اش 

خیلی بیشتر بود. به نظرم تیم 98تکرار شدنی نیست.
    شــما یکی از بازیکنان ثابت آن تیم بودید. 
آقای مایلی کهن  به شما اعتماد داشت اما برخی 

رســانه ها به این موضوع واکنش منفی نشان 
می دادند. چطور شــد که به بازیکنان ثابت آن 

تیم پرستاره بدل شدید؟
آقای مایلی کهن ســبک بازی مرا می پســندید اما برخی ها 
می گفتند استاداسدی فامیل مایلی کهن است و برای همین 
فیکس بازی می کند. یادم می آید که یکــی از بازیکنان تیم 
ملی همین حــرف را به من زد و در جوابش گفتم نمی شــود 
یک بازیکن 51بار به خاطر فامیل بودن با ســرمربی برای تیم 
ملی بازی کند! بعد که ایویچ انتخاب شد باز هم به اردوی تیم 
ملی دعوت شدم. وقتی ایویچ سرمربی تیم ملی بود به اردوی 
60روزه بروجرد رفتیم و تمرینات خیلی پرفشاری داشتیم. آنجا 
باید مثل کماندوها تمرین می کردیم تا آمادگی مان باال برود. 
من در آن اردو همه کار کردم و در نهایت جزو بازیکنانی بودم 

که به جام جهانی 98فرانسه رفت.
    برگردیم به بازی ایران و اســترالیا. قبل از 
شــروع بازی فکرش را می کردید که نتیجه به 

نفع ما رقم بخورد و به جام جهانی صعود کنیم؟
من آن روز جــزو بازیکنان ذخیره بــودم و روی نیمکت، کنار 
مهرداد میناوند و مجید نامجومطلق نشســته بــودم. بازی با 
حمالت بی امان استرالیا شروع شــد و همان موقع به میناوند 
گفتم در همین نیمه اول کارمان تمام اســت اما میناوند گفت 
بنشین و تماشا کن. در نیمه اول بازی، استرالیا خیلی به بازی 
ســرعت می داد. آن قدر بازی سرعت داشــت که مهدوی کیا 
و سعداوی به عنوان بازیکنان ســرعتی ما جا می ماندند. ما با 

استرالیا با سیستم 5-2-3بازی می کردیم. بعدها ایویچ آن بازی 
را برای ما تحلیل کرد و گفت استرالیا با سیستم 2-4-4بازی 
می کرد و با این روش باید 5گل از این تیم می خوردید. البته نظر 
شخصی من این است که سیســتم در آن بازی برای ما معنی 

نداشت و با قلب مان بازی کردیم که نتیجه هم گرفتیم.
    جالب اســت که در آن بازی به جای ابراهیم 
تهامی که خودش بازیکن تعویضی بود، به میدان 
آمدید. لحظه تعویض و معطلی بیش از حد تهامی 
در آن لحظات استرس مردم را به اوج رسانده بود. 

چه اتفاقی افتاد که تعویض آن قدر طول کشید؟

25سال از آن بازی گذشته اما همه لحظاتش را یادم می آید. 
موقع تعویض، ابراهیم نمی خواســت از زمین بیرون بیاید. 
حمید استیلی به ابراهیم گفت بند کفشت را باز و بسته کن تا 
وقت بازی تلف شود، اما علی دایی از او خواست تا کارت قرمز 
نگرفته بیرون برود. من هم کنار زمین خیلی نگران بودم که 
ابراهیم تهامی اخراج نشود تا بتوانم در آن دقایق باقی مانده 
برای تیم ملی بازی کنم. بعد هم که وارد میدان شدم اندازه 

90دقیقه در زمین دویدم.
    گل دوم ما هم به شــکل عجیبی به ثمر 
رسید. پله شدن توپ در زمین صاف ورزشگاه 
ملبورن کریکت بــاور کردنی نبود. بازیکنان 
تیم ملی درباره اتفاقاتی از این دست صحبت 

نکردند؟
نکته عجیب تر این است که پاس علی دایی به خداداد به قول 
فوتبالی ها خیلی تمیز بود امــا وقتی خداداد ضربه نهایی را 
زد توپ پله شد و مارک بوســنیچ نتوانست آن را مهار کند. 
خداداد بارها درباره این موضوع صحبت کرد و خودش هم 
متعجب بود کــه چطور آن توپ با یک بغل پــا وارد دروازه 
شد. برداشت شــخصی من این است که دعای خیر مردم و 

حمایت های آنها نتیجه آن بازی را رقم زد.
    خبر داشتید که بعد از بازی در خیابان های 

تهران چه خبر بود؟
از طریق تماس های تلفنی شــنیده بودم که مردم شادی 
می کنند اما بعــد از بازی همه بچه ها گریــه می کردند که 
تعصب شــان به پیراهن تیم ملی را نشــان می داد. وقتی 
به تهران رســیدیم فیلم جشــن های خیابانــی را دیدیم 
و خســتگی مان دررفت. بعدها شــنیدم آن شــادی فقط 
یک بــار و موقــع آزادســازی خرمشــهر اتفــاق افتاده 

 بــود. واقعاً هیــچ اتفاقی مثل شــادی دل مــردم برای ما 
مهم نبود.

    در مورد ســرمربی برزیلی تیم ملی هم 
حرف و حدیث های زیادی مطرح شــد. مثاًل 
می گفتند ویرا اشــراف چندانی به فوتبال 
ایران ندارد و صعود به جام جهانی را باید به 
پای دستیاران ایرانی اش نوشت. این ذهنیت 

چقدر به واقعیت نزدیک بود؟
اینکه ویرا شناخت زیادی از فوتبال ایران نداشت یک واقعیت 
بود. نمی دانم چطور یک شبه مربی تیم ملی شد؛ شاید به خاطر 
اینکه برزیلی بود و می توانست آن شور فوتبال برزیلی را به تیم 
ملی ایران تزریق کند. بازیکنان تیم ملــی خیلی به او کمک 
کردند تا ترکیب را بشناســد. دکتر ذوالفقارنسب هم کمک 
می کرد و ویرا حواســش به جزئیات بود. مثاًل به ما یاد می داد 
که با چه ترفندهایی وقت تلف کنیم. بیــن دو نیمه هم به ما 
گفت فوتبال خودتان را بازی کنید. عابدزاده و علی دایی هم 
گفتند 45دقیقه وقت داریم و می توانیم نتیجه را عوض کنیم. 
البته این را باید درنظر بگیریم که ویرا اصاًل فرصتی نداشت که 

تاکتیک به ما یاد بدهد.
    مردم از تیمی که به جام جهانی 1998صعود 
کرد خاطرات خوبی دارند. فکر می کنید آن تیم 

بهترین تیم تاریخ فوتبال ایران بود؟
به نظرم تیم کاملی داشــتیم. از عابدزاده که درون دروازه بود 
بگیرید تا کریم باقری که وســط زمین بــازی می کرد و علی 
دایی و خداداد عزیزی که در نوک حمله بازی می کردند. همه 
خوب بودند و مردم دوست شــان داشتند. به نظرم اگر بگوییم 
تیم 98یکــی از کامل ترین تیم های تاریــخ فوتبال ایران بود 

صحیح تر است.

مهرداد رسولی

درباره غالمحسین مظلومی 
که آقای القاب فوتبال ایران بود

مهاجمی که 
بوی گل می داد

وقتی رایکوف، سرمربی تاج شد با کنار گذاشتن 
بازیکنان قدیمی و اسم و رسم دار، یک جوان قدبلند 
و ترکه ای را در خط حملــه آبی های پایتخت بازی 
داد. غالمحســین مظلومی، مهاجم نوک تاج از 
جنوب آمده بود؛ بلندباال و بــا اندامی ورزیده که 
مدافعان مقابلش را عذاب می داد. آنهایی که برای 
تماشای بازی های تاج روی ســکوهای امجدیه 
می نشســتند گل های غالمحسین مظلومی را در 
هر بازی می شمردند تا حساب کار از دست شان در 
نرود. او یکی از بهترین گلزن های فوتبال ایران در 
ابتدای دهه 50بود که بی اعتنا به خشونت حریفان 
یا شــعارهای تند و تیز رقبا، کار خودش را انجام 
می داد. غالمحسین مظلومی را با فرصت طلبی اش 
می شــناختند. با ضربه های تمــام کننده اش به 
توپ های سرگردان در محوطه جریمه حریف. هم 
با پا گل می زد و هم با سر. همین ویژگی ها او را از همه 
مهاجمان سال های دور فوتبال ایران متمایز می کرد 
و باعث می شد با لقب های مختلف از روی سکوها 
تشویق شــود. مظلومی بیش از هر فوتبالیست 
دیگری صاحب لقب شد و به جایگاهی نزدیک به 

اسطوره های فوتبال ایران رسید.

غالمحسین مظلومی تنگســتانی همانطور که از 
پسوند نام خانوادگی اش پیداست اصالت بوشهری 
داشــت. پدر او یکی از طرفداران دوآتشه تاج بود 
اما غالمحســین تحت تأثیر دایی اش فوتبالیست 
شد. محمود اســمعیل زاده که دایی غالمحسین و 
یکی از فوتبالیســت های معروف آبادان بود، او را از 
8-7سالگی به کنار زمین فوتبال می برد تا از ساک 
ورزشی و وسایلش مراقبت کند. همین رفت وآمدها 
به زمین فوتبــال و تماشــای مســابقات از کنار 
زمین های خاکی آبادان، غالمحسین را به صرافت 
انداخت پا به توپ شود و یک روز برای تیم شهرش 
بازی کند. مرحوم غالمحســین مظلومی از دوره 
نسبتاً کوتاهی که در زمین های خاکی آبادان دنبال 
توپ می دوید، به عنوان بهترین روزهای زندگی اش 
 یــاد می کــرد. او در مصاحبه ای که ســال 1352
و در اوج شهرت با نشــریه دنیای ورزش انجام داد، 
از مسابقات آموزشگاهی به عنوان سکوی پرتابش به 

تیم های بزرگ پایتخت نام برده بود.

غالمحسین مظلومی یک گلزن بالفطره بود و بعد از پیوستن به تاج تهران نبوغش در گلزنی 
را نشــان داد. این جمله که فالن مهاجم در زمین بوی گل می دهد، نخســتین بار در فوتبال 
ایران توسط رایکوف و پس از تماشای نوع بازی مظلومی بر سر زبان ها افتاد و آرام آرام به یک 
اصطالح تبدیل شد. مظلومی در همان ابتدای ورود به باشگاه تاج با این تیم قهرمان آسیا شد. 
این مسابقات در سال 1349برای نخســتین بار در ایران برگزار شد و فرصتی برای شاگردان 
رایکوف بود تا روی بام فوتبال آسیا بایستند. تاج در مرحله گروهی با نمایندگان مالزی و لبنان 
همگروه شد و هر دو رقیب را با گلزنی های توفانی غالمحسین مظلومی از پیش رو برداشت. در 
همان نخستین بازی تاج برابر هامنمن لبنان، مظلومی نخستین گل تاریخ این باشگاه در جام 
باشگاه های آسیا را به ثمر رساند. آبی های پایتخت در بازی بعد با 3گل غالمحسین مظلومی 
سالنگور مالزی را بردند و نخستین هت تریک تیم در جام باشگاه های آسیا رقم خورد. تاج با این 
2 برد به نیمه نهایی راه پیدا کرد و با گل های مظلومی و قراب نماینده اندونزی را برد تا در فینال 
به مصاف هاپوئل اسرائیل برود. بعد از نمایش درخشــان مظلومی که یک تنه تاج را به فینال 
جام باشگاه های آسیا رسانده بود از او به عنوان مهاجمی مهارناپذیر نام می بردند. در فینال آن 
مسابقات مدافعان اسرائیلی به شدت مراقب مظلومی بودند اما او باز هم برای تیمش می جنگید 
و از جریان بازی خارج نشد. مظلومی با فضاسازی و در موقعیت گل قرار دادن هم تیمی هایش، 
کار خود را به نحو احسن انجام داد و تاج با پیروزی 2بر یک در برابر هاپوئل برای نخستین بار 
قهرمان آسیا شد. غالمحســین مظلومی هم با 5گل عنوان آقای گل رقابت ها را تصاحب کرد 
و به عنوان بهترین بازیکن انتخاب شد. 4سال بعد او قهرمانی در بازی های آسیایی تهران را با 

پیراهن تیم ملی تجربه کرد و با 5گل آقای گل آن تورنمنت شد.

غالمحسین مظلومی از آن دست بازیکنانی بود که در عرصه باشگاهی موفقیت های بیشتری را لمس 
کرد. او در اوج بود که به خاطر یک مصدومیت بدموقع المپیک مونیخ را از دست داد اما 4سال بعد به یکی 
از ارکان اصلی صعود ایران به المپیک 1972مونترال بدل شد. او در المپیک تنها گل ایران در برابر کوبا 
را به ثمر رساند و تیم ملی ایران با همین گل به مرحله بعد راه پیدا کرد. مظلومی با پیراهن شهباز در اوج 
بود که یک مصدومیت بد موقع دیگر از راه رسید. او بعد از پشت سر گذاشتن دوران نقاهت آن مهاجم 
ترسناکی نبود که هر لحظه بوی گل می داد و در نهایت از فهرست مسافران جام جهانی 1978خط خورد. 
در سال 1358غالمحسین مظلومی برای تیم الوصل امارات بازی می کرد و در سکوت خبری کفش هایش 
را آویخت و با انبوهی از افتخارات ریز و درشت ملی و باشــگاهی با فوتبال وداع کرد. غالمحسین خان 
مظلومی مهاجم افسانه ای فوتبال ایران در اواخر دهه 40و ابتدای دهه 50بود و با لقب هایی مثل توپچی 
تخت جمشید، تفنگدار، بمب افکن، شاعر، فیلسوف، غالم سرطالیی، غالم آقای گل، مهاجمی که بوی 
گل می دهد، الماس بوشهری و... شناخته می شد اما مدام در خاطراتش می گفت من همان بچه تنگستانی 

هستم که در خاک آبادان رشد کردم و پرچم ایران را باال بردم.

آقای گل ابدی
قهرمانی در جام باشگاه های آسیا برای باشگاه تاج و غالمحسین مظلومی شروع یک دوره تازه بود. 
در همان سال تاج در فینال لیگ فوتبال ایران که در آن سال ها تحت عنوان جام منطقه ای برگزار 
می شد، به مصاف پاس رفت و با گلزنی مظلومی، قهرمان نخستین لیگ سراسری فوتبال ایران شد. 
به این ترتیب، غالمحسین مظلومی در 21ســالگی، نامش را در تاریخ باشگاه استقالل و در متن 
نخستین قهرمانی یک تیم در لیگ سراسری باشگاه های ایران ثبت کرد. یک سال بعد از کسب این 
دو عنوان مهم، تاج به مقام سوم جام باشگاه های آسیا رسید و مظلومی با به ثمر رساندن 3گل یکی 
از بهترین بازیکنان تیمش بود. در همان فصل تاج قهرمان لیگ استانی شد و با به رساندن 8گل 
یکی از اصلی ترین عوامل قهرمانی آبی ها بود. او در همه ادوار جام تخت جمشید یا آقای گل بود 
یا در کورس آقای گلی قرار داشت. بعد از آنکه مورد بی مهری مسئوالن باشگاه تاج قرار گرفت با 
50هزار تومان به تیم شهباز پیوست و در همان نخستین فصل حضورش با 19گل عنوان آقای 
گلی را تصاحب کرد. چند دهه طول کشــید تا رضا عنایتی با زدن 20گل در یک فصل از این 
رکورد تاریخی عبور کند. غالمحسین مظلومی 65گل در همه ادوار جام تخت جمشید به ثمر 

رساند و به همین دلیل او را آقای گل ابدی آن مسابقات می دانند.

آقای گل جوان
مهاجم فقید تیم ملی و باشگاه استقالل از 10سالگی به مسابقات آموزشگاهی آبادان راه پیدا کرد و همزمان عضو تیم تاج آبادان بود. مظلومی 
بهترین بازیکن تاج آبادان به شمار می رفت و در همان سال ها به عنوان مهاجمی بااستعداد شناخته می شد. وقتی در ترکیب آبی های آبادان 
درخشید، از طرف رایکوف که تازه به ایران آمده بود تا نسل جدیدی را معرفی کند به اردوی تیم ملی جوانان دعوت شد. مظلومی از کالس 
نهم به اتفاق خانواده اش به تهران کوچ کرد تا برای حضور در تمرینات تیم ملی جوانان مشکالت کمتری را از سر بگذراند. تمرینات منظم 
و پشتکار جوان آبادانی به نتیجه رسید و غالمحسین مظلومی به عنوان یکی از بازیکنان اصلی تیم ملی جوانان در سال 1969به مسابقات 
قهرمانی جوانان آسیا اعزام شد. در آن سال ها رایکوف برای هدایت تیم ملی بزرگساالن به ایران آمده بود، اما مسئولیت تیم ملی جوانان را 
هم برعهده داشت که مقدمه ای بود برای ساختن یک نسل جدید. تیم جوانان ایران با کسب مقام سوم مسابقات به ایران برگشت اما مهم تر 
از کسب مقام سومی، معرفی بازیکنانی مثل ناصر حجازی، حسن روشن، ابراهیم آشتیانی، مسعود مژدهی و البته غالمحسین مظلومی به 
فوتبال ایران بود. او در همان نخستین بازی ایران در برابر مالزی 2گل به ثمر رساند و در پایان آن تورنمنت با 6گل زده آقای گل شد. پس از 
بازگشت تیم جوانان، مسئوالن باشگاه تاج آبادان به غالمحسین مظلومی پیشنهاد پیوستن به تاج تهران را می دهند. آن دوره برای تاج به 
نوعی دوره گذار بود، چرا که در آن سال گروهی از بازیکنان پا به سن گذاشته را از ترکیب این تیم کنار گذاشته بودند تا گروهی از بازیکنان 

جوان جای آنها را بگیرند و به تدریج یک نسل جدید شکل بگیرد؛ نسلی با محوریت غالمحسین مظلومی.
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عسل در ایران

پيشنهاد  هفته

  پاتوقی بــرای عالقه مندان 
به قهوه

یکی از قدیمی ترین قهوه فروشی های 
تهران در نبش چهارراه استانبول قرار 
دارد که با نام »ریو« در این منطقه 
شــناخته می شــود. قهوه فروشی 
»ریــو« در ســال1۳11 هجری 
شمسی توســط یک بانوی ارمنی 
تأسیس شد و با سال ها کار و تجربه 
اکنون جزو قهوه فروشی های مطرح 
تهران اســت. اگر به قهوه فروشی 
ریو ســر بزنید، مطمئن باشید که 
دســت خالی برنخواهید گشــت. 
در این فروشــگاه انواع قهوه مانند 
اسپرسو، فرانســه، عربی و ترک به 
فروش می رسد. عالوه بر قهوه انواع 
چای، شکالت و کاکائو و همچنین 
لوازم آماده سازی این نوشیدنی ها 
مثل قهوه جوش به فروش می رسد. 
همه ایــن محصوالت بــا بهترین 
کیفیت ممکن تهیه می شــوند و 
به فروش می رســند. قهوه فروشی 
ریــو در خیابان جمهــوری، ضلع 
جنوب غربی چهارراه اســتانبول، 
روبه روی ســفارت انگلستان قرار 
دارد. اگر از عالقه منــدان به قهوه 
هستید و می خواهید طعم یک قهوه 
باکیفیت را بچشید بهتر است سری 
به این قهوه فروشی قدیمی بزنید. 
برای دسترسی به چهارراه استانبول 
و قهوه فروشــی ریو می توانید در 
ایستگاه سعدی در خط یک مترو 
از قطار پیاده شوید و پس از خروج 
از ایســتگاه، با حــدود 1۰دقیقه 
پیاده روی به سمت غرب در خیابان 
جمهوری، به چهارراه اســتانبول 
برســید. همچنین با اســتفاده از 
اتوبوس هایــی که از ایــن خیابان 
می گذرند، مانند اتوبوس های خط 
میدان بهارستان- میدان جمهوری 
یا میدان بهارستان- میدان ولیعصر، 
در ایســتگاه چهارراه استانبول از 
اتوبوس پیاده شوید و سری به این 

محدوده از شهر تهران بزنید.

متروی سعدی

اسکن  کنید و آدرس دقیق 
این پیشنهاد را در نقشه ببینید

  فودتراک های شهرک غرب
از جدیدترین مراکز فروش غذای 
خیابانــی در تهــران، می توان به 
فودتراک هــای شــهرک غــرب 
اشــاره کرد. در این قسمت از شهر 
ون ها و کامیونت هــا در کنار هم 
جمع می شوند و شب این خیابان 
را رنگارنــگ و پــر از ازدحــام و 
بوی غذاهای متنوع و خوشــمزه 
می کننــد. این دورهمــی زیبا در 
ضلع شــمالی میــدان صنعت و 
خیابــان پاکنژاد واقع شــده و هر 
شــب پذیرای جوانان و خانواده ها 
برای ارائه غذاهای مختلف اســت. 
اگر شــما هم قصد دارید که شب 
متفاوت و خوشــمزه ای را در کنار 
اهل خانواده یا دوســتان خود رقم 
بزنید، می توانید به این محدوده از 
شهر تهران بروید و از خوراکی های 
خوشمزه آن نهایت لذت را ببرید. 
رفتن به میــدان صنعت و خیابان 
پاکنژاد سخت نیســت و در کنار 
استفاده از وســیله نقلیه شخصی 
از وســایل حمل ونقل عمومی هم 
می توانید بهره مند شــوید. برای 
رفتن به شهرک می توانید از اتوبوس 
و تاکســی هایی کــه از پایانه ها و 
میادین اصلی شهر به میدان صنعت 
تــردد می کنند، اســتفاده کنید. 
همچنین استفاده از مترو هم یکی 
از راه های آسان برای رفتن به این 
محدوده از شهر تهران است. برای 
رسیدن به فودتراک های شهرک 
غرب در ایســتگاه میدان صنعت 
پیاده شــده و با کمی پیاده روی به 

این محدوده از شهر تهران بروید.

متروی میدان صنعت

اسکن  کنید و آدرس دقیق 
این پیشنهاد را در نقشه ببینید

پنجشنبه

شماره 188
3  آذر 1401 

آموزش تعدادی آش که برای بیماران مبتال به 
سرماخوردگی و آنفلوآنزا مفید است

شورباهایی 
به وقت سرما

با شروع فصل ســرما، بیماری هایی مانند سرماخوردگی و 
آنفلوآنزا که از رایج ترین بیماری های ویروســی به حساب 
می آیند، به شدت شــیوع یافته و افراد زیادی به ویژه آنهایی که سیستم ایمنی 
ضعیفی دارند، به این بیماری ها مبتال می شــوند. با انجــام برخی راهکارهای 
ساده مانند اســتراحت و مصرف غذاهای مفید، می توان در بازه زمانی کمتری 
از دردســرهای این بیماری های ویروســی رهایی یافت؛ غذاهایی مقوی که در 
عین ســادگی همه خواص را در خود دارند و به بدن قوت می بخشند. در ادامه، 
 چند مورد از بهترین آش هایــی را که می توان در دوره بیماری اســتفاده کرد 

معرفی کرده ایم.

سعیده مرادی

ابتدا آرد را داخل یک کاسه مناسب ریخته، ســپس مقداری نمک و زردچوبه به آن 
اضافه کرده و مخلوط می کنید تا با هم یکدست شوند. در ادامه نصف استکان آب به آن 
اضافه کرده تا آرد حالت خمیری بگیرد. حاال خمیری که از مخلوط کردن آرد با آب 
به دست آمده را رنده کرده، سپس خمیر رنده شده را روی یک سینی پخش می کنید و در معرض هوای آزاد 
قرار می دهید تا خمیرها خشک شوند. در این مرحله پیازها را به صورت خاللی خرد کرده و تفت می دهید تا 
سبک شوند. در ادامه عدس را به قابلمه اضافه کرده و کمی تفت دهید. بعد آب گوشت را به آن اضافه کرده 
و اجازه می دهید عدس نیم پز شود، سپس سبزی  آش را به همراه مقداری نمک، فلفل سیاه و زردچوبه به 
قابلمه اضافه کرده و چند لیوان آب جوش داخل آن ریخته و یک ساعت زمان دهید تا سبزی و عدس بپزند. در 
نهایت خمیرهای خشک شده یا همان اوماج را به قابلمه اضافه کرده و بگذارید آش لعاب بیندازد و جا بیفتد.

   آرد سفید: یك لیوان
   سبزی آشی: ۵۰۰ گرم

   عدس: یك پیمانه
   آب گوشت: یك لیوان

   پیاز: ۴ عدد متوسط
   نمك و فلفل سیاه: به مقدار الزم
   زردچوبه و روغن: به مقدار الزم

مواد الزم

طرز تهیه

آش اوماج

برای 
2نفر

ابتدا برنج، بلغور جو و عدس را به همراه آب درون یک قابلمه مناسب ریخته و روی 
حرارت قرار می دهید تا به مدت ۲۰ دقیقه بپزد. در ادامه شلغم را نیز به اندازه دلخواه 
خرد کرده و به مواد داخل قابلمه اضافه می کنید. پس از گذشت ۲۰ دقیقه وقتی مواد 
درون قابلمه نیم پز شد، ســبزی  آش را نیز به مواد اضافه کرده و اجازه می دهید به مدت 4۵ دقیقه بپزد و 
خوب جا بیفتد. در این مرحله سیر داغ و نعناع داغ را درست می کنید. در ادامه مخلوط سیر داغ و نعناع داغ 
را درون  آش ریخته و سپس هم می زنید تا سیر داغ و نعناع داغ به خورد  آش برود و با دیگر مواد یکدست 
شــوند. برای طعم دادن به  آش می توانید از قره قوروت یا آبغوره نیز اســتفاده کنید. پس از اضافه کردن 
قره قوروت یا آبغوره اجازه می دهید ۲۰ دقیقه دیگر بجوشــد. در پایان این آش خوشمزه را درون ظرف 

موردنظر ریخته و با کشک تزئین می کنید.

   سبزی آش: ۵۰۰ گرم
   شلغم: ۸ عدد

   بلغور جو: یك پیمانه
   برنج: یك دوم پیمانه

   عدس: یك دوم پیمانه
   سیر: یك بوته

   نعناع خشك: ۲ قاشق غذاخوری
   کشك: ۲ قاشق غذاخوری

   قره قوروت یا آبغوره: به مقدار الزم
   زردچوبه، نمك، فلفل ســیاه: به 

مقدار الزم

مواد الزم

طرز تهیه

آش شلغم

 برای 
4 نفر

ابتدا نخود و لوبیا چیتی را به مدت ۲ تا ۳ ساعت بپزید. پس از گذشت این زمان لوبیا 
و نخود را داخل آبکش بریزید تا آب اضافی شــان خارج شود. در ادامه دوسوم یک 
قابلمه مناســب را پر از آب کنید و روی حرارت زیاد قرار دهید. وقتی آب به نقطه 
جوش رسید، عدس، ماش و برنج را درون قابلمه بریزید. در ادامه نمک، فلفل سیاه و زردچوبه را نیز اضافه 
کرده و مخلوط کنید. سپس پیاز و سیر را به صورت خاللی خردکرده و تفت دهید. وقتی ترد و طالیی شدند 
درون  آش ریخته و مخلوط کنید. بعد لوبیا چیتی را به همراه نخود داخل قابلمه ریخته و اجازه دهید  آش 
کاماًل بپزد. زمانی که حبوبات کاماًل پخته و له شدند اسفناج را به  آش اضافه کنید. به مدت 1۵ تا ۲۰دقیقه 
شعله را زیاد کرده تا اسفناج به  آش لعاب بدهد، پس از گذشت این زمان حرارت را کم کنید تا  آش بپزد و 

جا بیفتد. در ۳۰ دقیقه آخر پخت، کشک را نیز به آش اضافه کنید.

   اسفناج: یك کیلو گرم
   برنج:  یك دوم پیمانه

   لوبیا چیتی: یك دوم پیمانه
   نخود: یك دوم پیمانه
   ماش: یك دوم پیمانه

   عدس: یك پیمانه
   پیاز: ۲ عدد
   سیر: ۳ حبه

   کشك: یك لیوان
   نمك، فلفل سیاه و زردچوبه: به 

مقدار الزم

مواد الزم

طرز تهیه

آش اسفناج

 برای 
4 نفر

ابتدا باید شلغم ها را به شکل نگینی خرد کنید. ســپس پیاز رنده شده را به همراه 
گوشــت و نمک و فلفل داخل یک ظرف ریخته و آنها را خوب ورز دهید. از گوشت 
اندازه یک گردوی کوچک بردارید و بین ۲دســت خود به شکل کوفته در بیاورید. 
در این مرحله یک تابه مناسب انتخاب کرده و روی اجاق قرار دهید و کوفته هایی را که درست کرده ا ید 
را سرخ کنید. در این مرحله لپه ها را به همراه ۵ پیمانه آب داخل قابلمه ریخته و اجازه دهید تا حدود یک 
ربع بپزند. در این مرحله باید برنج و شلغم را نیز داخل قابلمه بریزید. وقتی مطمئن شدید که مواد کاماًل 
پخته شده اند، کوفته ریزه هایی را که از قبل درست کرده اید به آش اضافه کنید. زیر  آش را کم کرده و اجازه 
دهید تا با حرارت کم کاماًل جا بیفتد. نمک  آش را تنظیم کنید و بعد از کمی سرد شدن در ظرف مناسبی 

ریخته و با نعناع داغ و پیاز داغ تزئین کنید.

   برنج: ۱۰۰ گرم
   گوشت چرخ کرده: ۲۰۰ گرم

   شلغم: ۵۰۰ گرم
   لپه: ۵۰ گرم
   پیاز: ۲ عدد

   نعناع داغ: ۲ قاشق غذاخوری
   نمك، فلفل و زرد چوبه: به مقدار 

الزم
   روغن و پیاز داغ: به مقدار الزم

مواد الزم

طرز تهیه

آش ساده

 برای 
4 نفر

ابتدا قابلمه ای بزرگ برداشته و پیازهایی را که از قبل خرد کرده اید را درون آن سرخ 
کنید. سپس نخود و لوبیا را در قالمه پیازداغ بریزید و کمی تفت دهید و۵ پیمانه آب 
به آش ترخینه خود اضافه کرده و حرارت را زیاد کنید و وقتی که  آش شما به جوش 
آمد حرارت را کم کنید. بعد از اینکه  آش شما یک ســاعت روی حرارت مالیم جوش خورد باید عدس و 
ترخینه را که آب آن را گرفته اید، به مواد دیگر  آش ترخینه اضافه کنید، چرا که اگر عدس با لوبیا همزمان 
پخته شود له می شود. در ادامه نمک، فلفل و زردچوبه را به آش اضافه کنید. توجه داشته باشید که اگر 
بخواهید از کشک استفاده کنید به دلیل شوربودن آن باید نمک کمتری به آش خود بزنید. بعد از گذشت 
نیم ساعت از ریختن ترخینه در آش باید سبزی آشی را نیز به آن اضافه کنید تا کم کم نرم و پخته شود. در 

نهایت  آش را در ظرف مناسب بریزید و میل کنید.

   نخود: ۵۰ گرم
   لوبیا چیتی: ۵۰ گرم

   عدس: ۵۰ گرم
   ترخینه: ۳۰۰ گرم

   سبزی آش: ۳۰۰ گرم
   پیاز: ۲ عدد متوسط

   نعناع و نمك و فلفل: به مقدار الزم
   کشك: به مقدار الزم

مواد الزم

طرز تهیه

آش ترخینه

 برای 
4 نفر

عسل، این خوراکی شیرین و مقوی و خوشمزه و جادویی نه تنها 
مصرف غذایی دارد که از دنیای باستان تا به امروز کاربرد دارویی 
هم داشته و برای درمان انواع و اقسام بیماری ها از مرهم و ضمادی 
برای زخم و سوختگی تا آنتی بیوتیکی طبیعی در علوم پزشکی از 
عسل استفاده می شود. همچنین در ادیان به ویژه اسالم عسل از 
جایگاه خاصی برخوردار است و این نام بارها در کتب الهی ازجمله 
قرآن ذکر شده اســت. با توجه به سابقه تاریخی و دینی عسل، 
این خوراکی طبیعی و مقوی در فرهنگ ایرانی از جایگاه ویژه ای 
برخوردار است؛ تولید عسل در شهرهای مختلف کشور که باعث 
شده تا ایران یکی از تولید کنندگان و صادرکنندگان اصلی این 
محصول در جهان باشد و همچنین تأثیر این محصول بر فرهنگ 
و ادب و هنر پارسی خود گواه و شاهدی بر این مدعاست. برای 
آشنایی بیشــتر و بهتر با تاریخچه و خواص عسل در ادامه این 

مطلب با ما همراه باشید.

نگاهی به تاریخچه عسل و زنبورداری در ایران

هم غذا، هم دوا

اگرچه تاریخچه تولید عســل و حرفه زنبورداری در ایران به لحاظ زمانی 
به طور دقیق مشخص نیست اما براســاس برخی اسناد و مدارک تاریخی 
موجود، تولید عسل در ایران سابقه ای دیرینه دارد و یکی از حرفه های اصیل 
و قدیمی ایرانی ها در دوران باستان به حساب می آمده است. یکی از دالیلی 
هم که حکایت از آشنایی ایرانیان با زنبور عسل دارد مربوط به دشنه مفرغی 
منقش به شکل زنبور عسل و متعلق  به صدها ســال قبل از میالد مسیح 
است که در لرستان به دست آمده و اکنون در موزه شهر بروکسل نگهداری 
می شود. همچنین به عقیده اهالی خوانسار زنبورداری در آن منطقه بیش 
از ۵۰۰سال ســابقه دارد. خیلی از زنبوردارهای این منطقه چند نسل از 
اجدادشان را که شغل شان زنبورداری بوده، می شناسند یا با نام آنها آشنایی 
دارند. قسمت اعظم عسل خوانسار از گل گز تأمین می شود که خوشبوترین 
و خوشمزه ترین عسل است. در آثار باستانی منتســب به 4۶۰ سال قبل 

از میالد مسیح و به ویژه دوره هخامنشــیان، آثار مشخصی از 
زنبورداری در ایران نیز آشکار شده است. اگرچه از روزگار 
پیش از کورش نشانه ای جهت تأیید وجود زنبور عسل در 

ایران تا این زمان به طور دقیق به دست نیامده، اما این مسئله 
را نمی توان گواهی بر نبود زنبور عسل در ایران باستان دانست، 

زیرا دقیقاً در همین دوره زمانی در مناطق همجوار ایران مانند سومر و بابل، 
عسل و زنبور عسل فراوانی وجود داشته و این مسئله در ادبیات و متونی که 

از آنها به جا مانده به طور آشکار دیده می شود.

دین یهودیت
در تورات نیز از عســل ســخن به میان آمده 
اســت. کتاب مذهبی یهودیان از ســرزمین 
موعود چنین یاد می کند که در آن نهرهایی از 

عسل و شیر جاری است.

عسل در یونان باستان
یونانیان باستان تصور می کردند که خدایان 
چون خوراک بهشــتی می خوردند فناناپذیر 
و ابدی شــده اند. آنها ایمان داشتند که عسل 

یکی از اجزای مهم این خوراک بهشتی 
است.

عسل در مصر باستان
عسل در زندگی روحانی، اجتماعی و اقتصادی 
مصریان باستان نقش مهمی بازی می کرده 

است.

دین مسیحیت
مسیح عسل را غذایی آسمانی و مقدس به حساب 
آورده و آن را شــفای مردم می داند، به طوری که 
هم اکنون هم کســانی که به دین مسیح اعتقاد 
دارند، عسل را قبل از آنکه یک غذای لذیذ و مقوی 

بدانند، آن را یک شفا دهنده می دانند.

عسل و زنبور عسل در اسالم
قرآن کریم در ۲آیه کلمه عســل را ذکر کرده 
است: نخست در سوره محمد)ص( که خداوند 
در ستودن بهشت به نیکوکاران وعده داده که 
در آنجا نهرهایی از عسل پاک و ناب روان است 
و سپس در سوره نحل که از خواص شفابخش 

عسل سخن گفته است.

عسل همواره در ادیان و فرهنگ های 
مختلف و هر جا که سخن از تغذیه و 
سالمتی انسان آمده، وجود داشته، 

به عنوان عامل سالمتی انسان و معجون 
جوانی یادشده است. در افسانه های 
قدیمی هم عسل عضو جداناشدنی 

در ساخت و امتحان انواع معجون های 
جوانی و معجزه آسا بوده است که به آن 

اشاره می شود.

 جایگاه عسل در ادیان 
و فرهنگ های مختلف

شروع زنبورداری نوین در ایران
اینکه در چه سالی نخستین کندوی مدرن در ایران استفاده شده یا زمان شروع زنبورداری مدرن در ایران مربوط به چه سالی است، به طور دقیق و 
مستند معلوم نیست. اما به طور حدودی می توان گفت که از ســال 1۳۲۰ تا 1۳۳۲ زنبورداری نوین در ایران شروع شده است. آنطور که ثبت شده، 
نخستین زنبور ملکه خارجی توسط زنبوردار بااستعدادی به نام سرهنگ »حسن ســتاری« که از زنبورداران اهل دماوند بوده، از کشور آمریکا وارد 
ایران شده است. پس از آن ساالنه حدود ۵۰ هزار ملکه اصالح شده به ایران وارد و تا سال 1۳۵۵ بین زنبورداران توزیع شده است. از آن زمان تا به حال 
به تدریج قسمت های بسیار زیادی از کندوهای سنتی با کندوهای مدرن جایگزین شده. اگر بتوان گفت زنبور عسل از زمان های قدیم در ایران وجود 
داشته که قطعاً همینطور است، می توان گفت استان های شمالی کشور مانند گلستان، مازندران و گیالن به دلیل سرسبز بودن و فراوانی دائمی گل ها، 
قابلیت بیشتری جهت زندگی زنبور عسل از خود نشان داده اند. بارش فراوان در این مناطق سبب رشد و نمو انواع مختلف گل ها و گیاهان شده و عرصه 
را برای زندگی زنبورعسل مناسب می کند. در استان های مذکور از دیرباز زنبور عسل به صورت وحشی در جنگل های انبوه زیسته و هنوز هم زندگی 

می کند. خیلی ها به دفعات شاهد زندگی تعداد بسیار زیادی از جمعیت های زنبور عسل در حفره های تنه درختان در جنگل های گیالن بوده اند.

عسل ها و شعرها و مثل ها
با جست وجوی کلمه عسل و احتماال زنبور عسل در اشعار به خصوص شعرهای بسیار قدیمی 
می توان از وجود قدمت زنبور عسل در کشور بیشتر مطلع شد چون اگر کلمه عسل در ادبیات 
ایران پیدا می شود خودبه خود دلیل بر این است که زنبورداری هم در زمان نوشتن آن متون 
وجود داشته و هرچه این ادبیات قدیمی تر باشد نشان دهنده قدمت زنبور عسل در کشورمان 
خواهد بود. ازجمله شاعرانی که از کلمه عسل در اشعار خود بهره  برده اند، »سعدی« است. او 
در یکی از غزلیات خود می گوید:»آنک عسل اندوخته دارد مگس نحل/ شهد لب شیرین تو 
زنبور میان را/ زین دست که دیدار تو دل می برد از دست/ ترسم نبرم عاقبت از دست تو جان 
را«. یا موالنا در یکی از اشعار خود از کلمه »عسل« چنین استفاده کرده: »ماه خندانت گواهی 
می دهد/ کان شراب آسمانی خورده ای/ جان شیرینت نشانی می دهد/ کز الست اندر عسل 
پرورده ای«. عسل نه تنها در اشعار بلکه نقشی هم در ضرب المثل های فارسی دارد. ازجمله 
ضرب المثل »با یک من عسل هم نمی شــه خوردش« که کنایه به اوج تندخویی فرد دارد؛ 
یعنی اخالق این شخص مانند زهر، تلخ و کشنده است و عسل با آن همه شیرینی اش حریف 
تلخی او نیست! یا ضرب المثل »عسل در باغ هست و غوره هم هست« که ضرب المثلی است 
که بیشتر در شهر تهران رواج داشته است یا ضرب المثل »عسل نیستی که انگشتت بزنند«.

خواص عسل برای بدن
خواص عسل به قدری است که سخت می توان همه آنها را در یک مطلب 
گنجاند. عسل هم غذاست، هم دارو؛ هم خوشمزه است، هم پرخاصیت؛ 
خالصه اینکه هر چه بخواهید، در این معجون جادویی هســت. عســل 
یک خوراکی مغذی سرشــار از انواع ویتامین، مواد معدنی، اسیدآمینه و 
آنزیم های مفید است و خاصیت آنتی باکتریالی و ضد قارچی دارد. وجود 
آنتی اکسیدان در عسل به حذف رادیکال های آزاد در بدن کمک می کند. 
به عالوه اینکه عسل طبیعی، چربی و کلسترول هم ندارد. نتایج مطالعات 
پژوهشی مختلف هم مهر تأییدی بر خواص عسل از نظر علمی است. عسل، 
به دلیل ارزش غذایی باالیی که دارد، گزینه بهتری نسبت به شکر به شمار 
می رود. مصرف روزانه عسل فواید زیادی برای بدن دارد و می تواند از بروز 
بسیاری از مشکالت جلوگیری کند. حتی خاصیت درمانی عسل هم از نظر 
علمی ثابت شده است. کاهش اســترس و اضطراب، کاهش چربی خون، 
بهبود سالمت و شادابی پوست، کمک به رفع یبوست، کمک به کاهش وزن، 
بهبود زخم ها )مصرف موضعی(، تسکین درد گلو و سرفه، کمک به خواب 
بهتر و عمیق تر، حفظ سالمت قلب و عروق، بهبود حافظه و یادگیری، بهبود 
سالمت گوارش و هضم غذا و تقویت سیستم ایمنی بدن ازجمله خواص این 

خوراکی خوشمزه است که می توان به آنها اشاره کرد.



15راهنما

3روش فروش 
در ابزار کساد

راهنمای 
کسب  واکر

ابزارهــای فــروش همیشــه پررونــق 
نیســت و در بعیض ایام ممکن است 
کسادی ابزار دامن برخی فروشندگان 
را بگیرد و در این رشایط است که ابید به 
فکر راه های اتزه برای رونق کسب وکار 
در رشایط کسادی بود. وقیت به هزار و 
یک دلیل عوامیل دست به دست هم 
یم دهند که ابزارها کساد ابشد، جلب 
نظر مشــریاین که حــاال میل چنداین 
به خریــد ندارند هرنی اســت که ابید 
فوت و فن آن را یاد گرفت. هر چند، هر 
یک از فروشــندگان در چنین رشایطی 
مهارت هــای خــاص خــود را دارند اما 
برخــی روش هــا هــم وجــود دارند که 
مختص یک یا چند فروشــنده خاص 
نیست و همه فروشندگان یم توانند 
به کار گیرند ات در رشایط کســادی ابزار 
موقعیت خود را همچنان حفظ کنند.

10مسیر کواته برای رسیدن 
به یک زندیگ کم دغدغه

در پِس آرامش ظاهری بسیاری از ما، دغدغه های فکری اغلب بیهوده و گاه مسج چنان وقیت دغدغه های فکری بیهوده رهایتان منی کنند، خوداتن آستین ابال بزنید

فکر و ذهن مان را درگیر خود یم کنند که از اندیشیدن به بسیاری از امور رضوری، مثبت 

و خالقانه در زندیگ ابزیم مانیم و آن آرامش دروین را که الزمه یک زندیگ شــاد و رسزنده اســت از دســت یم دهیم. واقعیت 

آن است که بســیاری از این دغدغه های فکری بیهوده انخودآگاه درون ما النه یم کنند و خاستگاه وجودی اغلب آهنا به برخی 

انکایم ها و شکســت های ما در گذشــته های دور و نزدیک بریم گردد. نکته قابل توجه ماجرا هم اینجاست که اب سرپی کردن 

آن دوران تلخ که حیت از یادآوری اش هم به طور خودآگاه پرهیز یم کنیم، از دســت دغدغه های برجــا مانده از آن انکایم ها و 

شکست ها رهایی نداریم و تکرار مداوم آهنا یم تواند لحظه های شیرین زندیگ را بر کام ما تلخ کند. اب این حال، راهکارهایی 

هم وجود دارد که یم شود اب توسل به آهنا از رش برخی از دغدغه های بیهوده و انخودآگاه رهایی یافت.

بخیش از دغدغه های فکری بسیاری از ما به این بریم گردد که آن روزهای شاد و بدون غم ما 

چه زماین از راه یم رسد و اصاًل آیا چنین روزهای شاد و یب دغدغه ای را تجربه خواهیم 

کرد یا نه؟ واقعیت آن است که شادی های دلخواه و اپیدار که مدنظر ما هستند 

شاید آنگونه که در ذهن خودمان تصورش کرده ایم هرگز از راه نرسد. یعین همین 

دغدغه های ساده و روزمره مدام آن روز موعد را به تعویق بیندازند. پس، از همین حاال یم شود شادی های کوچک و پیوسته در 

زندیگ روزمره خودمان را شناسایی کنیم و از وجود آهنا که یم تواند پیوسته ابشد لذت بربیم.

1
سعی کنید بیشر روی اهداف خوداتن مترکز کنید، چون اگر یم خواهید به رشد و توسعه فردی 

برسید، فقط الزم است روی خوداتن مترکز کنید و اب شناخت توامنندی های اتن به توسعه فردی 

برسید. اگر یم خواهید ثرومتند شوید فقط روی جایگاه شغیل و مهارت هایی که دارید مترکز کنید. 

اگر یم خواهید قهرمان یک رشته ورزیش شوید فقط و فقط روی همان هدف اتن مترکز کنید. خالصه 

داشنت یک زندیگ آرام و ایده آل به این معناست که بدانیم چه یم خواهیم و چه مسیری را ابید انتخاب کنیم. این 

آگاهی به ما قدرت یم دهد ات هدفمند به جلو برویم و کمر دغدغه بیهوده داشته ابشیم.

7
ییک دیگر از دغدغه های اثبت اغلب ما این است که ابید کاری را رشوع کنیم اما به هزار و یک دلیل 

آن کار یا اتفاق را که به نظر خودمان مهم است و یم تواند أتثیر مثبیت بر زندیگ ما بگذارد، مدام به 

فردا و فرداها موکول یم کنیم. انگار تریس از آن کار داریم که انپیداست اما همواره در فکر و ذهن 

ما حضور زنده و پویایی دارد. اگر یم بینید جزو این دسته از افراد هستید، از همین امروز آن کار 

مورد نظر خوداتن را اب نخستین جرقه رشوع کنید ات به توسعه فردی برسید و زندیگ آرام و ایده آل خود را بسازید.

8
انتظار اتفاق های بزرگ و مثبت در زندیگ هم همیشه ییک از دغدغه های اثبت بسیاری از ماست 

درحایل که واقعیت نشان داده تعداد اتفاق های بزرگ و مثبت زندیگ اغلب ما به شدت اندر است 

و بسیاری از وقایع مثبت زندیگ ما ُخرد و کوچک است و اگر همچنان چمش انتظار آن اتفاق بزرگ 

و مثبت مبانیم که تصور یم کنیم اب وقوع آن زندیگ مان دچار تحول اسایس خواهد شد، یک 

دغدغه دامئی به مجموع دغدغه های خود افزوده ایم. پس، اگر واقع بین ابشیم اتفاق های کوچک و مثبت 

زندیگ را غنیمت یم مشاریم و از اتفاق های مثبت و بزرگ که اندر هستند، درصورت وقوع به شکل هبینه 

استفاده یم کنیم.

9
عادت کردن به تغییرات مثبت تدریجی در زندیگ هم از موهبت های بزریگ است که اگر 

در زندیگ خود وارد کنیم به موقع سودش را یم بریم. اگرمشا هم واقعًا تمصیم به 

تغییری مثبت در زندیگ خود گرفته اید، ابید اب شکیبایی بیشر و بدون عملکردی 

عجوالنه این تغییر را به تدریج و مرحله به مرحله به انجام برسانید، تغییرات 

مثبت و واقعی زندیگ همیشه اب تمصیمات کوچک و دقیق رشوع شده و اب حوصله و اندیشه 

به تدریج به دگرگوین بزریگ تبدیل یم شوند. پس، یاد بگیریم تغییرات زندیگ خود را 

تدریجی ایجاد کنیم و قدردان موفقیت های تدریجی در زندیگ خود ابشیم.
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بعیض از واقعیت های زندیگ مطابق میل ما نیستند و اگر انتظار داشته ابشیم روزی از راه برسد که واقعیت های 

زندیگ دقیقًا مطابق میل و اراده ما ابشند، یب گمان انتظار بیهوده ای را به خودمان تحمیل و یک دغدغه بیهوده 

را به مجموعه فکرهای روزمره خودمان اضافه کرده ایم. مثاًل انتظار داشته ابشیم همه مثل مشا فکر بکنند 

و دنیا را از زاویه دیدی که ما نگاه یم کنیم نگاه کنند. این انتظار ایده آل که طبعًا از منظر خودمان شیرین و 

خوشایند است، برای دیگران مفهوم چنداین ندارد و فقط یم تواند عرم دغدغه های یب رسانجام ما را طوالین تر کند و رنجی 

دیگر به مجموعه رنج های مان بیفزاید.

2
فکر قانع کردن افرادی را که مثل مشا فکر منی کنند برای همیشه از دایره دغدغه های زندیگ روزمره اتن 

حذف کنید، چون هیچ کس منی تواند نقطه نظر خود را متام و کمال به دیگران تحمیل کند. حیت اگر 

استدالل بسیار معقول و غیرقابل انکاری ارائه کند، ابز هم کساین هستند که شیوه زندیگ یا تفکر 

مشا را نخواهند پذیرفت. شاید چنین انسان هایی مغرور، رسسخت یا احمق ابشند، در هر صورت 

وقت و انرژی خود را در متقاعد ساخنت آهنا تلف نکرده و در عوض سعی کنید در کنار آهنا کار کنید، اب آهنا زندیگ کرده و به 

تفاوت های آهنا احرام بگذارید.

3
ییک از دغدغه های اثبت اغلب ما این است که از وقت و زمان خود به درسیت استفاده منی کنیم 

و مدام افسوس یم خوریم که   از وقت و زمان خود به درسیت استفاده یم کردیم. برای رهایی 

از این دغدغه های مسج یم شود برای لحظه ای هم که شده اب خود روراست ابشیم. آیا 

یم توانستیم هبر از آن شکیل که وقت و زمان ما گذشته از آن استفاده کنیم و نکرده ایم 

یا فقط به خاطر اینکه آن لحظه ها حاال سرپی شده به این دیده به آهنا نگاه یم کنیم. اپسخ به این سؤال، آن 

دغدغه را کرمنگ یم کند.

4

راهنمای 
حقوقی 

راه های مختلف شکایت نسبت به چک بالمحل

هرن نقد کردن چک 

موارد مربوط به شکایت حقویق چک
1- مرجع قضایی صالح برای رسیدیگ به دعوی حقویق چک

فرد طلبکار یم تواند برای مطالبه وجه چک شکایت حقویق علیه صادرکننده، ظهرنویس 

و ضامن چک را بسته به میزان مبلغ چک در دادگاه عمویم حقویق یا شورای حل اختالف 

مربوطه مطرح کند. اب ایــن توضیح که چنانچه مبلغ چک ات 20میلیون تومان ابشــد، 

صالحیت رسیدیگ به دعوی حقویق اب شــورای حل اختالف است. لذا اگر مبلغ مندرج 

در چک بیــش از 20میلیون تومان ابشــد، دادگاه عمویم حقویق صالح به رســیدیگ 

خواهد بود.

2- مراجع قضایی صالح در شکایت حقویق چک
آیا یم توان برای طرح شکایت حقویق به هر دادگاه یا شورای حل اختالیف که مستقر در 

هشر یا استان مربوطه است، مراجعه کرد؟ در اپسخ به این سؤال ابید گفت که مراجعه 

به هر مرجع قضایی درخصوص طرح شــکایت حقویق امکانپذیر و میرس نخواهد بود، 

چرا که قانونگذار رشایطی را برای صالحیت مراجع قضایی در مورد رسیدیگ به شکایت 

حقویق چک بیان کرده است. طبق رأی وحدت رویه مشاره 688دادگاه یا مرجع قضایی 

صالح برای مطالعه چک حقویق، یم تواند ییک از دادگاه های ذیل ابشد:

الف- دادگاه محل اقامت خوانده 

ب- دادگاه محل صدور چک 

ج- دادگاه محل برگشت خوردن چک که منظور از آن ابنیک است که چک در آنجا برگشت 

خورده است

3- مطالبه مبلغ چک و خسارت أتخیر أتدیه از مسئوالن چک
دارنده چــک بالمحل یم توانــد علیه همه مســئوالن چک طــرح دعوای حقــویق کند. 

به عباریت دیگر مسئولیت حقویق صدور چک بالمحل برعهده صادرکننده، آن که چک را 

پشت نوییس کرده و ضامن های آهناست. لذا در شکایت حقویق چک، قانونگذار محرم 

امتیازات و مزایایی را برای اسناد تجاری ابالخص چک که در حکم سند الزم االجراست 

درنظر گرفته اســت. بدین رشح که دارنده چک زماین یم تواند به طرفیت ظهرنویس یا 

ظهرنویسان چک شکایت حقویق مطرح کند که براساس قانون ظرف 15روز از صدور چک 

یا از اتریخ رسرسید وجه چک را از ابنیک که محل افتتاح حساب صادرکننده بوده یا ییک 

از شعب مربوطه )همنام( مطالبه کرده یا چک را برگشت بزند.

عیل هللا سلیمی

در رشایطــی کــه ابزار کســاد اســت و 

مشــری ها میل چنداین به خرید ندارند، 

ممکن است یک نوآوری جدید ابعث جلب 

توجه مشــریان یب میل بــرای خرید اتزه 

یم شود. ازجمله این نوآوری ها یم توان 

بــه عرضه محصــوالت جدید کــه در ردیف 

نیازهای اتزه مشریان محسوب یم شود 

اشــاره کرد. به عنــوان مثال، یــک قطعه، 

وســیله یــا کاالیی کــه پیش از ایــن جزو 

رضوریات زنــدیگ و مایحتاج مشــری ها 

نبود، اب عرضــه محصوالت جدید توســط 

رشکت هــای بــزرگ کــه اقــالم اســایس 

خانوارها را أتمین یم کنند، آن کاال یکباره 

در ردیف نیازهای اتزه و رضوری مشری ها 

قرار یم گیرد و مشــری اب دیــدن آن برای 

خرید اتزه ترغیب یم شود.

نوآوری 01

تعــداد و نــوع کاالهــای عرضــه شــده در 

فروشــگاه خود را توســعه دهیــد ات نگاه 

مشــری به مجموع کاالهــای موجود در 

فروشگاه مشا تغییر کند. مشری ابید به 

این ابور برسد که بیشرین تعداد کاالهای 

مــورد نیــازش در فروشــگاه مشــا عرضه 

یم شــود. مشا ابیــد تصویــر محدودیت 

کاال در فروشــگاه خــوداتن را از ذهــن 

مشــری خود اپک کنید ات او مشا را قادر به 

عرضه کاالهای بیشــری که مورد نیاز یک 

مشری است تصور کند. ات وقیت که تصور 

مشری از فروشگاه مشا محدود به برخی 

کاالها ابشــد، امکان حذف مشــا از دایره 

فروشــگاه هایی که معمواًل در طول روز یا 

هفته مراجعه یم کند وجود دارد.

افزایش تعداد و 02
انواع کاالها

جابه جایــی و چینــش جدیــد کاالهــا هم 

یم تواند در جلب توجه مشــری ها مؤثر 

ابشد. برای این کار یم توان به مزیت نور 

و روشــنایی در زوایای مختلف فروشگاه 

هم توجــه ویژه کــرد. مشــری ها معمواًل 

از فروشگاه هایی که گوشــه و کنار اتریک 

و انبارماننــد دارنــد و کاالها بــدون نظم و 

سلیقه روی هم تلنبار شده اند استقبال 

منی کنند. حیت ممکن است این تصور به 

مشــری دســت بدهد که کاالهای تلنبار 

شــده در گوشــه و کنار کم نور فروشــگاه 

مدت هاســت مشــری نداشــته و حــیت 

اتریخ مرصف گذشته است. برای همین 

به مرور مراجعه برای خرید از فروشگاه مشا 

را به حداقل یم رســانند و فقــط درصورت 

انچاری مراجعه یم کنند.

زیبایی ویرین03

عیل محسین ماکلواین؛  وکیل اپیه یک دادگسری

بخیش از دغدغه های روزمره ما هم برگرفته از برخی از تصورات ذهین ماست که فکر یم کنیم 

مهارت و تواانیی ابلقوه ای داریم که ات به حال مجایل برای بروز آهنا نداشته ایم 

یا به عبارت دیگر، مهارت و تواانیی ذایت خود را قبل از شکوفایی در درون مان 

کشته ایم. اگر به این تصور ابل و پر بیشری بدهیم حیت یم تواند ابعث انزوا و 

افرسدیگ ما هم بشود، چرا که فکر یم کنیم اصل وجود ما این چیزی نیست که منایان است و خالصه خود را هدررفته تصور کرده 

و همواره یم کوشیم دیگران را انتوان در کشف استعداد و تواانیی خود تصور کنیم و یب وقفه غصه بخوریم.

6

برخی واژه های مفهویم مانند »جایگزین ها« همیشه بخیش از دغدغه روزمره ما را 

به خود اختصاص یم دهند. اینکه کدام کار یا فعالیت روزمره که از نظر خودمان هبرین 

است، یم توانست جایگزین آن کار و فعالییت ابشد که در خلوت خود أتییدش 

منی کنیم و برایمان مطلوب نیست. مدام مهره های جایگزین را در ذهن مان 

جا به جا یم کنیم و از اینکه در واقعیت زندیگ مان این جابه جایی ها اتفاق منی افتند اغلب 

غصه یم خوریم و گاه اندوهگین یم شویم و مدام خود را رسزنش یم کنیم که کواتهی 

کرده ایم. برای رهایی از این دغدغه هم یم شود به موقعیت خودمان در لحظه انجام 

کارها دقت کنیم.

5

در بسیاری از موارد چک های صادره از سوی افراد، متأسفانه به دالییل اعم از عدم موجودی، کایف  نبودن وجه موجود در حساب صادرکننده، عدم تطابق 
یا تفاوت امضای فرد اب امضــای ذیل چک، قلم خــوردیگ و همچنین اختالف در مــنت و مفاد مندرج در چک، ابعث یم شــود که چک مزبــور به مزنله چک 
پرداخت نشدین تلیق شود. لذا اب تحقق موارد مذکور، دارنده چک یم تواند تقاضای برگشت خوردن چک یا همان درخواست صدور گواهی عدم پرداخت 
را از ابنک محال علیه یا همان ابنیک که مبلغ چک ابید در آنجا دریافت یا وصول شود، کند. حال اب توجه به پیدایش و ایجاد چنین وضعییت، دارنده چک چه 
ابید بکند؟ در اپسخ ابید گفت که قانونگذار محرم 3 طریق و روش را برای مطالبه وجه چک اب ذکر رشایط خاص آن مطرح کرده که عبارت است از طرح دعوی 

حقویق، کیفری و مطالبه وجه چک از طریق اداره اجرای ثبت و درخواست صدور اجراییه ثبیت   که به طور مخترص در مطالب ذیل به آن اشاره شده است.

نکته: 
مطالبه اصل مبلغ چک از متایم مسئوالن چک اعم از صادرکننده، 

پشت نویسان و ضامن ها امکانپذیر است، اما مطالبه خسارت أتخیر 
أتدیه را رصفًا از صادرکننده یم توان مطالبه کرد. لذا پشت نویسان 
و ضامن ها عهده دار پرداخت خسارات انیش از أتخیر در پرداخت چک 

نخواهند بود و طرح دعوی به طرفیت ایشان مسلمًا محکوم به رد است.

وصول وجه چک از طریق اداره اجرای ثبت
دارنده چک اببت وصول چک یم تواند پس از مراجعه به ابنک مربوطه 

و تقاضای برگشت چک و متعاقبًا صدور گواهی عدم پرداخت، از اداره 

اجرای ثبت تقاضای صدور اجراییه کند و اب استفاده از آن درصورت 

وجود اموال و موجودی حســاب صادرکننده، نسبت به توقیف آهنا 

اقدام کرده و از طریق مزایده یا برداشت موجودی حساب، به حقوق 

از دســت رفته خویش دســت یابد. نکته ای را که ابید درخصوص 

مطالبه وجه چک از طریق اداره اجرای ثبت مــورد توجه قرار داد این 

اســت که در چنین رویش دارنده چک رصفــًا از طریق توقیف اموال 

یم تواند اصل مبلغ چک یا خســارت أتخیر أتدیه را وصول مناید لذا 

درصورت عدم کفایت  یا عدم وجود امــوال منی تواند صادرکننده را 

جلب کرده و آن را ابزداشت کند اب ذکر این نکته که اب مطالبه وجه چک 

در اداره اجرای ثبت دیگر منی تواند شکایت کیفری چک را مطرح کند.

قانونگذار 

محرم سعی کرده است 

که اب متسک و استعانت از مضانت اجرای کیفری 

امتیازایت مهم و اسایس را درخصوص شکایت کیفری 

چک اب التفات بر قانون جدید چک منظور کند ات بدین واسطه از 

صدور چک های بالمحل حداالمکان جلوگیری شود. لذا امکان طرح 

دعوی کیفری نسبت به چک رشایطی دارد که در ماده 11و 13قانون صدور 

چک معین و مشخص شده است، به طوری که اگر ییک از رشایط ذیل در 

مورد چیک رخ دهد یا تحقق یابد دیگر منی توان درخصوص آن چک دعوی 

کیفری کرد و درصورت مطرح بودن دعوا در مراجع قضایی، جریان 

رسیدیگ و تعقیب کیفری صادرکننده متوقف خواهد شد. اب 

این توضیح شکایت کیفری فقط نسبت به صادرکننده 

آن قابل طرح بوده و علیه ظهرنویس و ضامن 

موضوعیت ندارد.

موارد مربوط 1
به شکایت 
کیفری چک

مرجع 
قضایی صالح برای 

رسیدیگ به دعوی کیفری چک
مراجع کیفری صالح اببت رسیدیگ به شکایات مطرح شده 

درخصوص چک بالمحل، دادرسا یا دادگاه عمویم کیفری دو است.  

حال ابید پرسید که در چنین وضعییت ابید به کدام دادگاه کیفری یا 

دادرسا مراجعه کرد؟ 

در اپسخ به این سؤال ابید گفت که طبق مقررات و همچنین رأی وحدت 

رویه  مشاره 669دادگاه یا دادرسای محل وقوع جرم صالح به رسیدیگ 

است لذا چنانچه چیک در ابنیک برگشت خورده ابشد ابنک مزبور محل 

وقوع جرم تلیق شده و دادگاهی که در حوزه ابنک محال علیه یا 

همان ابنیک که گواهی عدم پرداخت را صادر  کرده است 

صالحیت رسیدیگ به دعوی کیفری چک را دارا 

خواهد بود.

2 6 ماه 

از اتریخ صدور 

چک )رسرسید( و 6 ماه 

از اتریخ صدور گواهی 

عدم پرداخت گذشته 

ابشد.

فردی 

که چک پس از 

برگشت از ابنک به وی 

منتقل شود، مگر انتقال 

قهری ابشد )مثل 

 وقیت ورثه(.

صادرکننده قبل 

از طرح دعوی کیفری 

رضایت ذی نفع را جلب 

کند.

هرگاه 

بعد از شکایت 

کیفری، شایک چک را به دیگری 

انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت 

به چک به هر نحو به دیگری واگذار 

کند، تعقیب کیفری موقوف 

خواهد شد.

چنانچه 

در منت چک قید 

شده ابشد که چک اببت 

تمضین انجام معامله یا تعهدی 

است در این صورت نیز حق 

شکایت کیفری منتیف 

است.

هرگاه 

در منت چک، 

پرداخت و وصول مبلغ چک 

منوط به تحقق رشطی شده 

ابشد شکایت کیفری 

منتیف خواهد شد.

درصوریت 

که اثبت شود چک سفید 

امضا داده شده ابشد، شکایت 

کیفری منتیف است. البته همانگونه که 

مستحرضید وفق قانون جدید چک امکان صدور 

چک سفید امضا ممکن نیست، به این علت که 

صادرکننده ملزم است متام اطالعات مربوط به 

ارکان چک از قبیل اتریخ و مبلغ و ذی نفع آن 

را در فیزیک چک و در سامانه ابنک 

مرکزی درج کند.

درصوریت 

که اثبت شود چک بدون 

اتریخ صادر شده یا اتریخ واقعی صدور 

چک مقدم بر اتریخ مندرج در منت چک ابشد. 

الزم به توضیح است این آیمت نیز درخصوص 

چک های قدیم موضوعیت دارد، چرا که وفق مطالب 

ارائه شده امکان صدور چک بدون اتریخ و بدون مبلغ 

درخصوص چک های جدید میرس نیست و اب این 

موضوع عماًل چک هایی که در گذشته بدون مبلغ  

یا اتریخ جهت مضانت داده یم شد؛ عماًل 

امکان صدور ندارند.

پنجشنبه

شماره 188
3  آذر 1401 
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سرمای هوا کامال محسوس شده و رفته رفته با نزدیک شــدن به فصل زمستان، بر شدت آن افزوده 
می شود. این سرمای هوا به  صورت مستقیم روی مقصد ســفر، تأثیر گذاشته و حق انتخاب را برای 
رفتن به برخی از مکان ها بسیار محدود کرده است؛ اما این محدودیت ها به معنی لغو سفر یا نشستن 
در خانه و منتظر روزهای گرم سال ماندن، نیست. باید متناسب با فصل، مقصد سفر را تغییر بدهیم و 
سراغ مکان هایی برویم که متناسب با روحیه و حالمان باشد؛ هرچند برخالف تصور بسیاری، هستند 
افراد زیادی که در روزهای گرم سال، چشم انتظار رسیدن این روزها و هوای سرد بوده اند تا به سمت 
مقصدهایی بروند که فقط روزهای سرد ســال می توان رفت و از آنها نهایت لذت را برد. با وجود این، 
همچنان مکان هایي که هوایی نسبتا مطبوع دارند همیشه پرطرفدارند و در هر روزی از سال که هوا مطبوع است برای بیشتر 
افراد در اولویت اول سفر قرار می گیرند. در این میان، هستند مکان هایی که شاید هوای آنها در همه فصل های سال مطبوع 
نباشد و تنها یک ویژگی متفاوت دیگر، دلیل انتخاب آنها برای سفر باشــد. بخشی از این مکان ها که در روزهای سرد سال، 
طرفداران زیادی را به سمت خود جذب می کنند، آبگرم های طبیعی هستند که به دلیل گرمای مطبوع، در روزهای سرد سال 
بسیار جذاب و پرطرفدارند. آبگرم طبیعی الویج در استان مازندران، همیشه در روزهای سرد سال یک مقصد مهم و پرطرفدار 

بین دوستداران سفر به مکان های طبیعی به  حساب می آید.

مجتبی یارزمان

الویج و دیگر هیچ

روی خط تفریح

آبگرم طبیعــی و درمانی الویــج در نزدیکی 
روســتایی به همین نام و در منطقه چمستان 
اســتان مازندران قرار دارد. این مکان طبیعی 
و زیبــا چند ســالی اســت که مــورد توجه 
عالقه مندان به استفاده از آبگرم های طبیعی 
و درمانی قرار گرفته و هم اکنون در این روزهای 
سرد ســال گردشــگران فراوانی را از سراسر 
کشور به سمت خود جذب می کند. شهرستان 

نور در نــوار ســاحلی کشــور، نزدیک ترین 
شــهر بزرگ به منطقه الویج اســت و فاصله 
30کیلومتری آن از دریــا، جذابیت این مکان 
را دوچندان کرده است. این آبگرم زیبا همانند 
دیگر چشــمه های طبیعی و معدنی که از دل 
کوه ها سرچشــمه می گیرند، در کوهپایه های 
رشته کوه البرز جای گرفته و به  دلیل استقبال 
گردشــگران در سال های گذشــته، امکانات 

رفاهی و خدماتی متعددی در دل آن شــکل 
گرفته است. به  دلیل کوهستانی بودن منطقه، 
هوای آنجا نسبتا خنک است و در فصل پاییز 
و زمســتان، این ســرما به اوج خود می رسد. 
اما تمام لــذت رفتن به این مــکان، مربوط به 
همین هوای سرد اســت؛ چراکه گرمای این 
 آب معدنی، ســرمای هوا را خنثی و لذتبخش 

می کند.

در وصف آبگرم
آبگرم هــا از قدیم االیــام بین مردم 
جایگاه ویژه ای داشته اند؛ از آن زمان ها 
که نه ساختمان های مجلل در اطراف 
آنها بنا می شده و نه آنچنان راه درست 
و حسابی داشته اند تا آدم ها را جذب 
خود کنند. این مکان ها ابتدا توســط 
اهالی منطقه، کشف و به مرور معرفي 
می شد و بعد از باالرفتن استقبال برای 
استفاده از آنها، دستگاه ها و مسئولین، 
به فکر تجهیزشان می افتادند و همین 
شروعی بود برای عمومیت پیداکردن 
و بازشدن پای گردشــگران و شروع 
تحول اقتصادی منطقــه. البته برای 
همه این چشــمه ها این سرگذشت، 
اتفاق نیفتاده و بسیاری از آنها خشک 
شــده اند و بســیاری دیگر هم هنوز 
همچنان بالتکلیف مانده اند. معموال 
در این میان، چشمه ها و آبگرم هایی 
که خاصیت درمانی دارند و استفاده 
از آنها برای درمان برخی از بیماری ها 
توصیه شده، مورد توجه قرار گرفته اند 
و بیــن اهالی منطقه و گردشــگران 
جایگاه ویژه ای پیــدا کرده اند. آبگرم 
معدنی الویج هم یکی از ده ها آبگرم 
طبیعی و معدنی کشــور است که به 
 دلیل دارابودن خواص درمانی و وجود 
امالح معدنی مفید در آب آن، بسیار 
مورد استقبال بیمارانی که دردهای 
مفاصل، کمردرد، پادرد و... دارند قرار 

گرفته است.

پيشنهاد  هفته

متروی پانزده خرداد 

   تیمچه اکبریان
دومـیـــن ســـال حـکومـــت 
آغامحمدخــان قاجار بــود که 
ایــن بنــای قجــری بــا عنوان 
تیمچه اکبریان ســاخته شد. در 
ســال1171 هجری شمســی، 
همزمان با دومین سال حکومت 
فتحعلی شــاه قاجار، ایــن بنا به 
 عنوان نخستین بانک رهنی ایران 
نامگذاری شد. اجناسی که مردم 
برای امانت در بانک قرار می دادند 
از طریق ســوراخی در کف طبقه 
همکف و در مجــاورت دیوار، به 
صورت مخفیانــه و دور از دید، به 
زیرزمین انتقال داده می شد. این 
بنا با همین کاربری تا اوایل انقالب 
دایر بود و در سال1390با هزینه 
شــخصی، مرمت و به سفره خانه 
سنتی تغییر کاربری پیدا کرد. این 
تیمچه در سال1384 در فهرست 
آثار ملی به ثبت رســید. تیمچه 
اکبریان با مساحت 550مترمربع 
ساختاری چهاراشــکوبی دارد. 
در ورودی بنــا چوبــی اســت و 
روي آن کنده کاری دستی دیده 
مي شــود. پس از گذر از ورودی، 
با فضای هشــت ضلعی اصلی و با 
یک معماری کاماًل قرینه مواجه 
می شــویم. بنا در قســمت هاي 
جنوبی و شــمالی، دو سالن دارد 
و در اضالع شرقی و غربی، دارای 
حجره هایی است و فضای صحن 
اصلی هم هشــت ضلعی اســت. 
حجره های طبقه باالیی با راهرویی 
باریک و نرده هــای چوبی به هم 
راه پیدا می کننــد. این حجره ها 
و ایوان هــا در دو طبقه به  صورت 
قرینه و در اطــراف فضای گنبد 
قرار دارند. برای تماشای این بنای 
تاریخــی باید به ســمت متروی 
پانزده خرداد و سپس بازار بزرگ 

تهران بروید.

اسکن  کنید و آدرس دقیق 
این پیشنهاد را در نقشه ببینید

   حمام قبله
اولین بناهایی که پس از تکمیل 
باروی شاه طهماســب در تهران 
احداث شده، حمام، تکیه و مدرسه 
خانم اســت که به دستور خواهر 
شاه طهماسب ســاخته شده اند. 
مدرسه خانم به  دســت افغان ها 
در حمله به تهران، تخریب شــد 
اما بعدها حسینیه ای به جای آن 
احداث کردند. البته جایگاه تکیه 
خانم نیز در نزدیکی حمام هنوز 
پابرجاســت. با تطابق نقشه های 
قدیمی و نقشه های موجود شهر 
تهران مشخص شد که حمام قبله، 
همان حمام قدیمی خانم اســت 
که از عهد صفویــه تا کنون فعال 
بوده است. قدمت این بنا مربوط 
به دوره صفویــه و کاربری آن از 
گذشته تاکنون همین حمام بوده 
و مالکیت آن وقفی است. این بنا 
در گذشــته از دو بخــش متمایز 
یعنی مردانه و زنانه تشکیل شده 
بود. حمام زنانه در ضلع شــمالی 
حمام مردانه فعلــی واقع بود که 
در حدود 70ســال پیش تخریب 
شــد. تمامی فضای حمام مردانه 
در زیرزمین واقع شده و پشت بام 
آن همسطح با معابر مجاور است. 
پس از در ورودی و عبور از 11پله 
وارد فضای حمام می شویم. سطح 
پلــکان در گذشــته، آجرفرش 
بــوده امــا هم اکنون با ســنگ 
ســاده پوشیده شــده است. این 
بنای تاریخــی در خیابان پانزده 
خرداد، بازارچه نایب الســلطنه 
و کوچه ای بــه همین نــام قرار 
دارد کــه نزدیک ترین مترو برای 
رسیدن به آن، ایســتگاه پانزده 

خرداد است.

متروی پانزده خرداد 

اسکن  کنید و آدرس دقیق 
این پیشنهاد را در نقشه ببینید
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یک صبح تازه 

قسمت 
سوم

صبحانه برزیلی 

  رول پنیر، کیک
برزیــل را مهد قهوه می داننــد اما جالب 
است بدانید برخالف تصور عموم که فکر 
می کنند در وعده صبحگاهی بهتر است 
به جای چای، قهوه میل کنند، در برزیل 
چنین چیــزی رواج ندارد و اســتفاده از 
قهوه همزمان با صبحانه، مرسوم نیست. 
منویی که برای یک صبحانه برزیلی رواج 
دارد و در هتل های بین المللی شــاید به 
چشم بخورد، از یک مدل پنیر رول شده 
به همراه کیک مخصوصی با نام بلودوفوبا 
تشکیل شده که این کیک مرطوب بسیار 
خوشمزه، با اضافه شــدن مقداری پنیر 
پارمزان و همچنین پــودر نارگیل، یک 

وعده بسیار جذاب محسوب می شود.

صبحانه سوئدی 

  پنکیک، میوه
نام پنکیک در بیشــتر منوهای صبحانه 
ـ حتی به  صورت مجزاـ  دیده می شــود. 
این دسر بسیار خوشمزه یکی از پایه های 
اصلی برای یک صبحانه سوئدی محسوب 
می شود که به همراه میوه های شیرین و 
یا مربا سرو می شــود. مدل تهیه پنکیک 
هم البته در این منو کمی متفاوت تر است 
و معموال بــه  صورت رول تهیــه و مقدار 
کمي فیلینگ میوه اي در وسط آن ریخته 

می شود.

صبحانه لهستانی 

  تخم مرغ، سوسیس
هر کــدام از کشــورهای اروپایی شــاید 
کوچک تر از یک استان در کشور ما باشند 
اما گاهي فرهنگ دو کشــور همســایه 
به قدری با یکدیگر متفاوت است که درکش 
بسیار سخت مي نماید. در منوی صبحانه 
لهستانی، تخم مرغ، اصلی ترین عنصر است 
که به  صورت پنکیک یا رول تهیه می شود 
و سوسیس، عنصر بعدی تشکیل دهنده 
این منو است. شــاید این منو، در ظاهر، 
همان سوسیس و تخم مرغ ساده معمولی 
به  نظر برسد اما سوســیس مخصوص و 
سیب زمینی، و همچنین ادویه های خاصی 
که از آنها استفاده می شــود، این وعده را 

کامال متفاوت می کند.

صبحانه آرژانتینی 

  بریوش، کروسان، بومباس، 
قهوه

در منوها این مــدل صبحانــه را با انواع 
مختلفــی از شــیرینی های مخصوص 
می شناســند. ســبک و مــدل تهیــه 
این شــیرینی ها، کمی بــا روش پخت 
شیرینی های مرسوم، متفاوت است و به 
همین دلیل، اینها بافتی تقریبا شبیه به 
نان اما نرم تر و شــیرین تر دارند. در یک 
وعده صبحانه آرژانتینی، انواع مختلفی از 
این شیرینی ها همراه با قهوه سرو می شود 
و به  دلیل ســهولت و سرعت در خوردن، 

بسیار مورد استقبال قرار می گیرد.

صبحانه پرتغالی

  قهــوه، شــیر، نــان تســت، 
تخم مرغ

پایه اصلی این منو شــیر است که در یک 
لیوان بزرگ همراه با کمــی قهوه که به 
آن افزوده می شود سرو می شود. در کنار 
این لیوان شــیر معموال چنــد ورق نان 
تست شده هم وجود دارد که یا با تخم مرغ 
و یا با کاستاردهای خامه ای میل می شود. 
عالقه مندان این منــوی صبحانه اعتقاد 
دارند که این ترکیب، می تواند انرژی الزم 

برای یک روز کامل را تأمین کند.

رژیم های غذایی در دنیای امروز، قدرت 
اصلــی وعده هــای غذایــی را تشــکیل 
می دهند. به  عبارتی مردم برای داشتن 
یک زندگی بهتر و شرایط ایده آل تر، به  
دنبــال رژیم هایــی می روند کــه بتوانند 
در کوتاه تریــن زمــان ممکــن شــرایط 
متفاوت تــری از آنچه هســتند را تجربه 
کنند. اما در میان همــه این برنامه ها و 
دســتورهای غذایی، وعده صبحانه در 
صدر قــرار دارد؛ یعنــی تقریبــا برنامه و 
دســتوری وجود نــدارد کــه اهمیت این 
وعده را نادیده بگیرد. شــاید در برنامه 
وعده هــای دیگر، تفاوت های اساســی 
ایجاد شــود اما وعده صبحانه همیشه 
در رأس ایــن برنامه هــا قــرار داشــته و 
دارد. حال برای داشــتن تنوع و دوری از 
یکنواختی، سراغ چند مدل از صبحانه 
کــه بــا نــام کشــورهای دیگــر شــناخته 

می شوند رفته ایم.

آشنایی با چند آبگرم طبیعی و معدنی در استان مازندران

چشمه های حیات
چشمه ها و آبگرم ها همیشه زیبا هستند. حتی نگاه کردن به قطره های آبی که بی جان از دل کوه خارج می شود هم جذاب است؛ چه برسد به چشمه هایی که با حجم 
وسیعی از آب و خواص منحصربه فردشان صحنه های بی بدیلی را به نمایش می گذارند. آبگرم ها رازهای پنهان و متفاوتی دارند و هر کدام به نوعی منحصربه فرد و 
خاص هستند. حتی امالح دو چشمه نزدیک به هم نیز متفاوت و خاص است. خاصیت درمانی این چشمه ها با یکدیگر معموال متفاوت است و برخی از آنها حتی قابلیت 

آشامیدن هم دارند. در ادامه با برخی از این چشمه ها که در استان مازندران قرار دارند بیشتر آشنا می شویم.
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آبگرم الریجان یکی از جاذبه های گردشگری نزدیک تهران است. این آبگرم معدنی به  دلیل موقعیت مکانی ای که دارد، می تواند یک مقصد مناسب برای سفرهای یکروزه 
از مبدأ تهران یا دیگر نقاط ایران باشد. چشمه های جوشان آبگرم الریجان، از دل قله دماوند سرچشمه می گیرند و عمر زیادی دارند. عالوه بر این، آبگرم های این منطقه از 
لحاظ درمانی خاصیت های زیادی دارند و همین سبب شده که روستای آبگرم الریجان، امروزه از نظر گردشگری سالمت، مورد توجه عالقه مندان به درمان های طبیعی 
قرار بگیرد. این آبگرم در نزدیکی شهر رینه الریجان قرار دارد که به نام آبگرم رینه هم شناخته می شود. یکی از ویژگی های منحصربه فرد آبگرم الریجان، دمای باالی 
آبی است که از آن خارج می شود. این دما در حدود 65 تا 70 درجه سانتی گراد و معموال در تمام روزهای سال، ثابت و یکنواخت است. اما همین دمای باال باعث شده 
که این آب معدنی، مزه و بویی نامطبوع به همراه داشته باشد که ناشی از هیدروژن سولفور است. از دیگر ویژگی های آب های آبگرم الریجان، زالل بودن آب آن است و 
همچنین وجود امالح بیکربنات منیزیم داخل آن که برای درمان بیماری های مفصلی بسیار مفید و مناسب است. در روستای آبگرم الریجان امکانات مختلفی فراهم شده 
تا اقامت برای گردشگران، بسیار راحت باشد. از حوضچه های جکوزی و استخر تا واحدهای اقامتی، همگی برای رفاه گردشگران و مسافران به راحتی در دسترس هستند. 
روستای آبگرم الریجان، تنها یک آبگرم عمومی دارد که با پرداخت هزینه می توان از آن استفاده کرد و مابقی حوضچه ها به صورت خصوصی در اختیار مسافران قرار می گیرد.

آبگرم سادات محله
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رو مهم ترین ویژگی آبگرم ها، طبیعی بودن و بکربودن 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 شهر( دارد که همچنان فعال هستند 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 باارزش 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 مستقیما 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 دقیقا 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 کامال مناسب؛ 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 تابلو آبگرم سادات محله در مقابل تان ظاهر شود.

چشمه های آب معدنی از دل خاک می جوشند و انواع امالح خاک را در خود حل می کنند. ازرود بابل هم یکی از این چشمه های آب  معدنی است که از دل خاک می جوشد 
و گوگرد فراوانی در خود دارد. وجود امالح معدنی مختلف در آب این چشمه باعث شده که برای بیماری های پوستی، درد مفاصل و حتی روماتیسم بسیار مناسب باشد. 
همین خاصیت درمانی این چشمه معدنی باعث شده که بسیاری از گردشگران برای درمان دردهای مفصلی و پوستی خود، عازم ازرود شوند و عالوه بر لذت آب تنی، 
از خواص درمانی آن هم استفاده کنند. مساحت چشمه آبگرم ازرود به حدود 120مترمربع می رسد. در گذشته این چشمه در فضایی باز قرار داشته و مردم محلی به 
شکل سنتی از آن استفاده می کرده اند اما به تازگی دورتادور این چشمه را با بلوک های سیمانی محصور کرده اند تا عالوه بر ورود و خروج راحت تر، دور آن هم کمی 
محصورتر باشد. بد نیست بدانید که در قدیم، مردم محلی اعتقاد داشتند که این چشمه، مقدس است و ماری با تاج سبزرنگ در آن زندگی می کند و اگر فردی ناپاک 

وارد آن شود، مار به او حمله می کند. وجود همین داستان های محلی و افسانه ای باعث جذاب ترشدن بازدید از این چشمه شده و در همه روزهای سال گردشگران 
زیادی از نقاط مختلف کشور به سمت این چشمه زیبا راهی می شوند. البته وجود این چشمه برای مردم محلی هم نعمت بزرگی محسوب می شود و باعث شده با تو جه 

به اینکه گردشگران زیادی برای تماشا و آب تنی به سمت این منطقه می آیند، گردش اقتصادي پررونقی داشته باشند.

استراباکو در جاده هراز قرار دارد و از کوه دماوند سرچشمه می گیرد. استراباکو با تهران حدود 55کیلومتر فاصله دارد و برای بسیاری از گردشگران به  عنوان مقصدی برای 
سفر یکروزه شناخته می شود. این آبگرم دارای 4چشمه جوشان است که فاصله کمی با یکدیگر دارند و پس از جمع شدن در استخرهای پای کوه، در رودخانه هراز سرازیر 
می شوند. استراباکو دمای ثابت 34درجه دارد و حجم آب نسبتا مناسبی در تمام روزهای سال از آن می جوشد. داستان شکل گیری استخرهای پای این آبگرم هم جالب 
است و به 160سال قبل بازمی گردد. در آن زمان وقتی مشخص می شود که این چشمه ها معدنی هستند و خاصیت درمانی دارند، مردی با هزینه شخصی و به تنهایی، 
پای کوه دو استخر بزرگ می سازد و آب چشمه ها را به سمت آنها هدایت می کند. او یکي از استخرها را به بانوان و دیگري را به آقایان اختصاص می دهد و بابت استفاده از 
آنها هزینه دریافت می کند. این دو استخر از آن دوران همچنان پابرجا هستند و توسط نوادگان همان شخص اداره می شوند و گردشگران برای استفاده از آنها باید مبلغی 

هرچند کم، پرداخت کنند. برای رسیدن به این استخرها باید نزدیک به 5کیلومتر راه فرعی طی کنید و از جایی که خودرو را پارک می کنید، مقدار کمی هم پیاده روی 
کنید. امالح معدنی اي که در آب این آبگرم پیدا شده خاصیت درمانی دارد و برای بسیاری از بیماری های پوستی و عفونی مفید است. همچنین با توجه به آزمایش های 

صورت گرفته، آب این چشمه با ته نشین شدن امالح آن، قابل نوشیدن است و برای درمان بیماری های کلیوی و کبدی، مناسب ارزیابی شده است.

در روزهای نسبتاً سرد، آب تنی در آبگرم های طبیعی، تفریحی دلچسب است

گوگردهای دوست داشتنی

در مسیر رفتن به منطقه چمســتان و الویج، 
مناظر بکر و زیبایی را مشاهده می کنید که بسیار 
چشم نوازند. در اطراف این منطقه عالوه بر آبگرم، 
بسیاری از مکان های طبیعی و زیبا قرار دارند که 
بهتر است سری هم به آنها بزنید و از تماشایشان 

نهایت بهره را ببرید.
  جنگل های الویج

شاید نخستین چیزی که در مســیر، توجه شما را به 
 خود جلب کند، جنگل های انبوه و به هم پیوســته ای 
باشــد که درهم تنیده شــده اند. عمــر درختان راش 
جنگل های هیرکانی چندین میلیون سال است و این 
موهبت الهی در این منطقه به راحتی در دســترس و 
قابل مشاهده است. البته بسیاری از گردشگران، تنها به 
نشستن کنار درختان اطراف مسیر یا پیشروی حداقلی 
در این جنگل ها، بســنده می کنند و از مناظر بی نظیر 
این جنگل ها بی نصیب می مانند. پیشــنهاد می شود با 
راهنمایی افراد محلی و بومی منطقه، کمی در مسیر این 
جنگل ها پیشروی کنید تا درختان راشی را که چندین 
میلیون سال به یادگار مانده اند، به تماشا بنشینید و از 

این صحنه های چشم نواز، حداکثر بهره را ببرید.
  آبشار حرام او

در نزدیکی این آبگرم، یک آبشار جذاب هم وجود دارد 
که بین گردشگران بسیار مورد توجه است. آبشار حرام او 
در میانه این راه قرار دارد و به راحتی در دسترس است. 
البته اگر در روزهای سرد سال هوای رفتن به الویج به 
سرتان زد، زیاد روی نشستن کنار این آبشار حساب باز 
نکنید و تنها از قدم زدن کنار آن و تماشــای برگ های 
رنگارنگی که روی درختان و زمین خودنمایی می کنند، 

نهایت لذت را ببرید.
  فیل سنگی

در مرکز روستای الویج، تخته ســنگی مشاهده می شود 
که شباهت عجیبی به یک فیل نشسته دارد. شباهت این 
تخته ســنگ به فیل به مرور بین گردشگران شهرت پیدا 
کرد و پای آنها را به مرکز این روستا باز کرد. درباره این فیل 
نشسته افسانه های زیادی وجود دارد که همه آنها غیرواقعی 
هستند و دلیل اصلی شــکل گیری این تخته سنگ، تنها 

فرسایش خاک و مرور زمان، عنوان شده است.
  اقامت کنار آبگرم

اگر ســراغ آبگرم الویج رفتید، خیالتان از بابت اقامت، 
راحت باشد. در این منطقه ویالها و مکان های اقامتی 
فراوانی وجــود دارد که هر کدام با توجــه به خدمات 
و امکاناتی کــه در اختیار گردشــگران قرار می دهند، 
متفاوت هســتند. این مکان های اقامتــی در روزهای 
شلوغ سال به سرعت پر می شــوند و بهتر است از قبل 
نســبت به رزرو آنها اقدام کنید. البته اگر تمایل دارید 
که شب را کنار دریا بگذرانید، به راحتی می توانید بعد 
از گشت وگذار، به سمت نور یا محمودآباد راهی شوید 
و از امکانات متنوعی که در این شهرهای بزرگ وجود 

دارد، بهره مند شوید.



 همه
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 تمریــن روز گذشــته تیم ملــی در فضایی 
شاداب برگزار شــد. بازیکنان پس از خروج 
از ســالن تمرینی، به 2گروه تقسیم شدند و 
جلسه های تمرینی را دنبال کردند. گروهی 
که بیشترشان بازیکنان فیکس نبرد با انگلیس 
بودند، بــه بازی تنیس فوتبــال پرداختند و 
گروه دیگری که بیشترشــان در این مسابقه 
روی نیمکت قرار داشــتند، تمرین های فنی 
و بدنی را دنبال کردند. کی روش در بیشــتر 
دقایق در کنار بازیکنان ذخیــره دیدار اول 
حضور داشــت و مدام به آنهــا توصیه هایی 
می کرد؛ موضوعی که نشان می دهد احتمال 
زیروروشــدن ترکیب تیم ملی در دیدار دوم 
زیاد خواهد بود. کی روش البته همه بازیکنان 
را مورد ارزیابی قرار داد و در طول تمرین در 
کنار همه آنها حضور پیدا کرد. در این جلسه، 
اوضاع آرام به نظر می رســید و نشــانه ای از 
جنجال در تیم ملی نبود. ایران در این تمرین 
جدیتش را برای تغییردادن اوضاع نشان داد و 
با انگیزه زیادی خودش را آماده نبرد حساس 

فردا با ولز کرد.
 در پایــان این جلســه تمرینــی، کارلوس 
کی روش به ســؤاالت خبرنگارها پاسخ داد. 
کی روش صحبت هایــش را بــا قدردانی از 
حمایت ها نســبت به تیم ملی آغاز کرد: »در 
درجه اول تشکر می کنم از حمایت های شما. 
ما هیچ وقت عالقه نداریم داخل زمین باشیم 
و افتخاری برای هواداران کســب نکنیم ولی 
نتیجه ای که به دســت آمــد، مطمئنا باعث 
می شود که از آن یاد بگیریم. در مقابل تیمی 
که هم اکنــون یکی از گزینه هــای قهرمانی 
است، با رفتار مناســب و روند درست ذهنی 
ما باید در زمین خودمان باشــیم. همانطور 
که دیروز هم گفتم، بازیکنان ما در تیم ملی 

دشمنان ما نیستند.«
او در ادامه اما برخی تالش ها برای دشــمن 
نشان دادن بازیکنان تیم ملی را به باد انتقاد 
گرفــت: »مطمئن هســتم که اکثــر مردم 
می دانند که این بازیکنان در طول ســال ها 
باعث شادی آنها شــدند. من مطمئنا با این 
رویکرد کــه بازیکنان تیم ملی دشــمن ما 
هستند، می جنگم. دشمن ما کسانی هستند 
که تالش کردنــد تمرکز ما را بــر هم بزنند. 
کسانی که فکر می کنند بازی در جام جهانی 
مثل بازی پلی استیشــن اســت، باید بدانند 

مسئولیت بزرگی دارند.«
 مهم ترین بخش از صحبت های کی روش اما 
انتقاد از یک وب سایت ورزشی به دلیل لو دادن 
ترکیب تیم ملی در صبح روز مســابقه بود: 
»شما کار خوبی انجام دادید. شما کارتان را 
خوب انجام دادید، چرا که ترکیب را ساعت ها 
قبل از بازی در صبح اول وقت اعالم کردید، 
این به ما کمک می کند کــه بدانیم یک نفر 
از داخل تیم به شــما کمــک می کند. همه 
رسانه های ایرانی اینجا هستند اما فقط شما 
این کار را انجام دادید. شما یک قهرمان بزرگ 
هســتید.« کی روش در این مصاحبه دوباره 
به همان مربی با همان جدیت و البته همان 
کنایه های فی البداهه همیشگی تبدیل شد تا 
ثابت کند جنگندگی اش را هیچ وقت از دست 

نمی دهد.
 

   با روحیه
 جو تمرین تیم ملی این روزها اصال شبیه تیمی 
مأیوس و بازنده نیست. شاید پسران ایران بد 
نتیجه گرفته باشــند اما دلیلی ندارد که این 
ویروس به دیدارهای بعدی تیم نیز سرایت کند. 
پسران ایران به خوبی می دانند که هنوز 2بازی 
دیگر فرصت دارند تا از این کابوس رها شوند و به 
سراغ تاریخ سازی بروند. آنها خوب می دانند که 
هنوز می توانند شرایط را عوض کنند و در این 
دوره جام بدرخشند. آنها می توانند ثابت کنند 
که مســابقه قبلی فقط یک اتفاق بوده است. 
آنها می توانند نشان بدهند که هیچ چیز هنوز 
از بین نرفته اســت. فعال تمرین های تیم ملی 
با شادابی زیادی دنبال می شود. خود کی روش 
نیز بسیار مصمم اســت و هواداران نیز کامال 
آماده حمایت از تیم ملی هســتند، همانطور 
که تعدادی از آنها شب قبل از بازی مقابل هتل 
جمع شدند و حمایتی همه جانبه از تیم داشتند. 
شاید بعد از شکست ســنگین قبلی، خیلی ها 
متوجه شده اند که نباید سرنوشت تیم ملی را 
به هیچ اختالف نظری گره بزنند. شــاید حاال 
همه فهمیده  اند که بر هم زدن تمرکز تیم ملی، 
چه تأثیر بدی روی همه کشور خواهد گذاشت. 
در آستانه دیدار حساس و سرنوشت ساز با ولز، 
نشانه ها در اطراف تیم ملی امیدوارکننده به نظر 
می  رسند. ما می توانیم از کابوس شکست فاصله 
بگیریم. ما می توانیم آماده بازگشت شویم. اگر 
همه  چیز خوب پیش برود، تیم ملی شرایط را 
عوض خواهد کرد. نگاه ها به این تیم باید مثبت 
باشد. این تیم خیلی بهتر از آن چیزی است که 
اسکوربورد بازی با انگلیس نشان داد. ایران برای 
نتیجه گرفتن در این بازی اما به یک اتحاد ویژه 
نیاز دارد؛ اتحادی بین همه مردم، تماشاگرها، 
مربیان و بازیکنان. این اتحاد، تیم ملی را نجات 

خواهد داد.

قطر ٢٠٢٢

همدلی برای ایران
تيم ملي فردا با روحيه اي باال به مصاف ولز مي رود تا روياي صعود از مرحله گروهي را زنده نگه دارد
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خسیس باش!علیرضا جهانبخش

می خواهیم 
اسپانیا شویم 
شکست در مسابقه اول 

جام جهانی روبه روی 
عربستان، آرژانتینی ها 

را  نگران کرده است. 
آنها حتی نگران هستند 

در دومین بازی جام 
هم شکست بخورند و 

خیلی زود حذف شوند. 
پذیرفتن چنین چیزی 
در آخرین جام  جهانی 

مسی، اسفبار به نظر 
می رسد. با این حال 
این تیم هنوز امید 

دارد. اینکه بتواند کار 
اسپانیای 2010 را تکرار 
کند؛ تیمی که در شروع 

جام جهانی در یک 
قدمی حذف قرار داشت 
اما با قدرت برگشت و در 
نهایت، جام قهرمانی را 

باالی سر برد.
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روبرت لواندوفسکی، کاپیتان لهستان: هوشمندانه 
بازی کردیم. به دنبال پیروزی بودیــم و باید 3امتیاز بازی 
با مکزیک را کسب می کردیم. سخت است که باور کنم به 
تساوی رسیدیم. من پنالتی از دست دادم و واقعا متأسفم. از 
شما )هواداران( به خاطر حمایتی که از من داشتید، تشکر 
می  کنم. نهایت تالش خود را به کار می گیریم تا به دور بعد 

صعود کنیم.

گیرمواوچوا، دروازه بان مکزیک: در 2هفته اخیر با 
مربی دروازه بان ها روی پنالتــی کار کرده بودیم. درواقع 
از 2ماه پیش به فکر آن بودیــم. پیش  بینی پنالتی های 
لواندوفسکی سخت اســت. 50پنالتی او را می بینی اما 
نمی توانــی حدس بزنی بعــدی را کجــا می زند. خیلی 
خوشــحالم که موفق شــدم پنالتی او را مهــار کنم و 
کلین شــیت کنم. پیام من بــه هواداران این اســت که 
همچنان از ما حمایت کنند. ما همه توانمان را در زمین 

می گذاریم و امیدواریم به دور بعد صعود کنیم.

شرایط دراگان اسکوچیچ در فوتبال ایران خیلی خاص 
بود. درحالی که کمتر کسی تصور می کرد مربی کروات 
روی نیمکت تیم ملی بنشــیند، فدراسیون او را انتخاب 
کرد و فوجی از انتقادها هم راه  افتاد. اسکو اما با تیم ملی 
نتایج خارق العاده ای گرفت و توانست سریع ترین صعود 
تاریخ به جام جهانی را رقم بزند. پس از آن اما این مربی را 
برداشتند و جای او را به فرد دیگری دادند. شاید هرکس 
دیگری جای اسکو بود، منتظر شکست تیم ملی ایران در 
جام جهانی می ماند تا با کلمات زهرآگین انتقام خودش 
را بگیرد، اما واکنش دراگان به باخت ســنگین تیم ملی 
برابر انگلســتان نشان از معرفت او داشــت: »نمی توانم 
احساساتم را در مورد این تیم کنار بگذارم. از باخت ایران 
غمگین شدم. می دانم که این چهره واقعی تیم نیست و 

آنها می توانند برگردند.«

 فوتبال 
100 دقیقه است! 

 در این دوره از جام 
جهانی  در مورد وقت 

اضافه سختگیری 
بیشتری می شود و 
هر مسابقه حدود 
100دقیقه طول 

می کشد. شاید این 
اتفاق فوتبال را 

عادالنه تر کند اما ریتم 
و جذابیت بازی های 
فوتبال را می کشد.  

فعال طرفداران فوتبال 
در ایران چندان از 

این موضوع استقبال 
نمی کنند و معتقدند 

که این تصمیم زیبایی 
بازی های فوتبال را 

زیر سؤال برده است. 
این یک چالش تازه 

برای هواداران فوتبال 
است.

چرا می توان بازی با ولز را مهم ترین 

مسابقه تاریخ فوتبال ایران دانست؟

خیز تــــاریخ ساز

یکی از تلخ تریــن قاب های ایــران در تاریخ جام جهانی، 
برخورد شدید صورت علیرضا بیرانوند با مجید حسینی 
بود که منجر به شکستگی بینی بیرو شــد. با این اتفاق 
دروازه بــان اول تیم ایران خیلی زود ناچار شــد از زمین 
بیرون برود و جانشــین او هم 6گل دریافت کرد. پس از 
بازی شرایط بیرو مبهم بوده و دست کم تا لحظه تنظیم این 
مطلب، کفه غیبت او برابر ولز سنگینی می  کند. با این حال، 
حمید سجادی، وزیر ورزش گفته: »خود بیرانوند دوست 
دارد بازی کند.« بله خب؛ از ما هم اگر بپرســید دوست 
داریم در جام جهانی بازی کنیم. منتها متخصصان باید در 
مورد صالحیت طرف نظر بدهند. خیلی ها می گویند اگر 
بیرانوند جلوی انگلیس هم بالفاصله بعد از مصدومیت از 
زمین بیرون می رفت و برای ادامه حضور در میدان اصرار 

نمی کرد، سرعت بهبودی اش بیشتر می شد.

 علیرضا جهانبخش یکی از آن دســت بازیکنان تیم ملی است 
که معموال انتقادات فنی زیادی را تحمل می کند. علی جهان که 
سال های اخیر در رده باشگاهی فراز و فرودهای زیادی را تجربه 
کرده، منتقدان جدی دارد. با این حال، او آرام آرام به سمت بلوغ و 
پختگی پیش رفته است. جهانبخش یکی از بهترین بازیکنان تیم 
ملی ایران در مرحله انتخابی جام جهانی2022 بود. او در 12بازی 
5گل به ثمر رساند و کمک زیادی به صعود آسان و بی دردسر تیم 
ملی کرد. دراگان اســکوچیچ هم اعتقاد ویــژه ای به جهانبخش 
داشــت، در نتیجه همه  چیز برای او خوب و خوش پیش رفت و 
انتقادات هم به حداقل رسید. همزمان در برخی مسابقات بازوبند 
کاپیتانی تیم ملی هم روی دست جهانبخش دیده شد و انتقادات 

به حداقل رسید. او در این ســال ها به جایگاهی رسید که سخت 
برایش تالش کرده بود و حاال هم برای همراهی تیم ملی در قطر 

به سر می برد.
مهره فیکس تیم اسکوچیچ، در نخستین ارنج کارلوس کی روش 
در جام جهانی هم در ترکیب اصلی قرار گرفت. با این حال، مثل 
بسیاری دیگر از بازیکنان تیم ملی، علی جهان نمایش درخشانی در 
برابر انگلستان نداشت. شاید یکی از مهم ترین فرازهای بازی مربوط 
به زمانی بود که او یک فرصت خوب گلزنی را با ضربه ای کم دقت از 
دست داد. اگرچه آن صحنه مشکوک به آفساید بود و حتی شاید 
بعد از گل شدن هم از سوی کمک داور ویدئویی مردود می شد، اما 
مسئله مهم این است که ستاره تیم ملی ایران باید در مورد استفاده 

از چنین موقعیت هایی خسیس تر باشد. 
در جام جهانی و مخصوصــا مقابل رقبای 

بزرگ، از این فرصت ها زیاد نصیب بازیکنان 
یک تیم آسیایی نمی شود. در نتیجه جهانبخش 

باید به اندازه مهدی طارمی قدرشناس و حساس 
باشد. درصورتی که اقبال کی روش به جهانبخش ادامه 

داشته باشد و این بازیکن در برابر ولز هم به میدان برود، 
او باید در فرصت های مشابه با نهایت دقت و تمرکز عمل کند. 
در غیر این صورت، بازیکنان رقیب با همین ویژگی، به رؤیای 
ادامه حضور تیم ملی در مسابقات جام جهانی پایان خواهند 

داد. جام جهانی تورنمنت بی رحمی است.

احتمالی که پررنگ تر شد

یکی از طوالنی ترین بحث های فوتبال ایران طی ماه های 
گذشته به احتمال ترانســفر مهدی طارمی به یک باشگاه 
بزرگ اروپایی مربوط می شد. البته که طارمی همین حاال 
هم برای پورتو بازی می کند که تیم مهمی است و سابقه 
درخشانی دارد، اما بدون تعارف سطح لیگ پرتغال از 5 لیگ 
معتبر اروپا پایین تر است و به همین دلیل مرتبا بحث هایی 
در مورد انتقال طارمی بــه تیمی دیگر، مخصوصا در لیگ 
انگلستان مطرح می شود. پیش از این از آرسنال به عنوان 
یکی از گزینه های جدی خواهان طارمی یاد می شد و حاال 
اسم منچستریونایتد در کنار نام مهاجم بوشهری پرتکرارتر 
شده است. همه اینها در حالی است که طارمی به نخستین 
بازیکن آســیایی تاریخ جام جهانی تبدیل شد که در یک 
بازی موفق به دبل شده و همین مسئله شانس وقوع انتقالی 

بزرگ برای او را افزایش می دهد.

 بعد از یک شکست سنگین و شوکه کننده برابر انگلستان، تیم ملی ایران ظهر 
جمعه به مصاف دیگر حریف انگلیسی زبانش در این گروه خواهد رفت؛ ولز در 
روز اول مقابل آمریکا به تساوی یک بر یک دست یافت و برای زنده نگه داشتن 
شوق صعود نیاز به کســب پیروزی دربرابر ایران دارد. این احتیاج اما کامال 
دوطرفه است و چه بسا در ســمت ایران سنگین تر هم باشد؛ تیمی که قصد 
دارد آدینه ای متفاوت بسازد و به دنیا نشان بدهد تصویر روز نخست از او، 

واقعی و کامل نبوده است.

   چرا این بازی 
»مهم ترین« 

است؟
در تاریــخ فوتبال 
شــاهد  ایــران 
برگزاری مسابقات 
مهم زیادی بوده ایم؛ 
حســاس  بازی هــاي 
انتخابی جام جهانی و پیش از آن المپیک 
یا حتی فینال های جام ملت های آسیا که 
همگی چند دهــه قبل برگزار شــدند و با 
پیروزی و قهرمانی ایران در قاره کهن همراه 
شــدند. طبیعتا همه آن مسابقات از اهمیت 
باالیی برخوردار بودند. پلی آف 98با استرالیا از 
یاد نرفتنی است و البته باید به برخی دیدارهای 
حیثیتی دیگــر از قبیل رویارویی بــا آمریکا یا 
ابرقدرت هایی همچون آرژانتین و اسپانیا هم اشاره 
کرد. با این حال از نظر فنی بیراه نیست اگر بگوییم 
در برهه کنونی دیدار با ولز یکی از سرنوشت سازترین 
مسابقات تاریخ فوتبال ایران به شمار می رود. شکست 
در این بازی به منزله حذف قطعی تیمی اســت که 
ماه ها از ســوی گروهی از کارشناسان به عنوان نسل 
طالیی فوتبال ایــران معرفی می شــد. هیچ یک از 
آنها، از کارلوس کی روش تا مهدی طارمی 30ســاله 
که اصال روشن نیســت در جام جهانی بعدی حضور 
خواهد داشت یا نه، دوســت ندارند ماجراجویی شان 
در این نقطه به پایان برسد. در نتیجه تیم ایران با همه 
توان باید برای پیروزی بر ولز به میدان برود. این خیز، 
از آن جهت تاریخ ساز است که می تواند مقدمات 
نخســتین صعود ایران از مرحلــه گروهی در 

ادوار جام جهانی را فراهم کند. تنها با کسب امتیاز 
)ترجیحا پیروزی( مقابل ولز است که ایران می تواند 
به صعود امیدوار بماند، وگرنه حاصل ششــمین 
حضــور در جام جهانی هم مثــل 5دوره قبلی 

خواهد بود؛ هیچ.

   نوع دیگری از فوتبال
2دوره پیشــین حضور تیم ملــی ایران در 
مرحله نهایــی جام جهانی بــا کی روش و 
البته دیــدار آغازین ایران با انگلســتان در 
همین دوره نشان داد نقشــه اصلی و اول 
مربی پرتغالی دفاع کردن و اســتفاده از 
ضد حمالت است؛ اینکه توپ را بدهد و 
فضا را بگیرد. با این حال ممکن اســت 
چنین نقشــه ای در بازی بــا ولز به کار 
نیاید. در شــرایط فعلی دیگر چیزی به 

اسم »باخت آبرومندانه« معنا ندارد و هر 
نوع شکستی منجر به حذف زودهنگام تیم 

ملی خواهد شد. بنابراین الزم است کی روش 
طرحی نو در اندازد و دنبال ارائه شکل متفاوتی 

از فوتبال باشد. از اردو هم خبر می رسد او اراده 
انجام چنیــن کاری را دارد و احتماال ترکیب تیم 

ملی نسبت به مســابقه قبلی با تغییرات پرتعداد 
همراه خواهد بــود. فارغ از انگیزه هــای جمعی در 

تیم ایران، حاال بازگشــت به این تورنمنت برای خود 
کی روش هم حیثیتی است. او دوســت ندارد پرونده 
مربیگری اش با ناکامی های پی درپی در کلمبیا، مصر 

و ایران به پایان برسد. در نتیجه هر چه در چنته 
دارد رو خواهد کرد تا سرنوشت دیگری 

برای یوزها رقم بخورد.

انگلیس- آمریکا

اتحاد در تمرین
جدی مثل کارلوس 

کارلوس کی روش قبل از مســابقه با ولز در تمرین تیم ملی، به شدت 
جدی و مصمم به نظر می رسید. او کمی هم عصبانی بود و از خبرنگارها 
و هواداران تیم ملی انتظار حمایت بیشتری داشت. با وجود شکست 
سنگین روبه روی انگلیس، کی روش بالفاصله بعد از پایان بازی حلقه 
اتحاد تشــکیل داد و بازیکنان را دور هم جمع کرد. این همان اتفاقی 
است که می تواند در جریان مسابقه با ولز به تیم ملی ایران کمک کند. 
عصبانیت کی روش اصال نشانه بدی نیســت. او باید با همین جدیت 
ظاهر شــود تا تیم ملی شانسی برای بازگشت داشــته باشد. یادمان 
نمی آید که او را بعد از خوردن 6 گل دیده باشیم اما خوب می دانیم که 
او همیشه یک مربی مصمم بوده و همیشه با بازگشت های بزرگ رابطه 
نزدیکی داشته است. حاال روبه روی ولز همه در انتظار دیدن کی روشی 

هستیم که تیمش دیگر به سادگی گل نمی خورد.
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اولیویه ژیرو دوباره ستاره کلیدی تیمش برای یک 
برد حساس در جام جهانی بود؛ کسی که در همین 
نخستین مسابقه فرانسه نمایش رؤیایی دیگری 
داشــت. اولیویه کاری کرد که همــه خیلی زود 
غیبت بنزما در جام را از یاد ببرند. او باز هم نشان 
داد که چقدر قابل اعتماد است و چطور می تواند 
در همه بازی ها به یک مهره مهم برای فرانسه بدل 
شود. خیلی ها انتظار داشــتند فرانسه در غیاب 
ستاره های کلیدی؛ پوگبا، کانته، انکونکو و بنزما 
بحران بزرگی را پشت سر بگذارد. خوردن گل اول 
از استرالیا، نگرانی ها را هم کمی در اطراف این تیم 
بیشتر کرد اما فرانسه خیلی زود به بازی برگشت 
و با نمایشی یک طرفه، حریف را میخکوب کرد. 
جالب اینکه این فرانسه، شــباهت زیادی به تیم 
قهرمان دوره گذشــته جام جهانی داشت؛ تیمی 
که در فاز هجومی روی درخشش گریزمان، امباپه 
و ژیرو حساب باز می  کرد. هر 3بازیکن نیز در این 
نبرد موفق به گلزنی شدند. جالب اینکه کابوس 
مصدومیت دست از سر این تیم برنداشت و این بار 
نوبت لوکاس هرناندز بود که ادامه جام را از دست 
بدهد. فهرست تیم ملی فرانسه حاال 24نفره شده.

ژیرو با درخشش مقابل اســترالیا، به یک رکورد 
تاریخی رســید. شــادی گلش در این مسابقه 
نیز همیــن موضوع را نشــان مــی داد. او با گل 
شماره51 صاحب یک رکورد ویژه شد. ژیرو حاال 
به صورت مشــترک با تیری آنری، بهترین گلزن 
تاریخ تیم ملی فرانســه به حساب می آید؛ رکورد 
خیره کننده ای که او را در تاریخ فوتبال این کشور 
ماندگار خواهد کرد. ژیرو همین حاال هم بیشتر 
از ستاره هایی مثل پالتینی، زیدان، بنزما، ژوس 
فونتین و ژان پیر پاپن برای تیمش گل زده است. 
جالب اینکه تقریبا قبل از شــروع هر تورنمنتی، 
کمتر کسی در مورد این ستاره حرف می زند اما 
به محض شروع جام، ژیرو همه نگاه ها را به طرف 
خودش برمی گرداند. او استاد انجام دادن این کار 
است که در سکوت روی صحنه بیاید و چشم ها 
را خیره کند. او بهتر از هر کسی این کار را انجام 
می دهد؛ چه زمانی که در آرسنال بود، چه زمانی 
که برای چلسی بازی می کرد و چه حاال که بازیکن 
میالن است. با این حال، تقریبا همیشه درخشش 
او در تیم ملی فرانسه پررنگ تر بوده و نتایج بهتری 
را نیز به همراه داشــته است. او با فرانسه قهرمان 
دنیا شده و برای تکرار این موفقیت نیز انگیزه های 

زیادی دارد.
ژیرو نخستین گل ملی اش برای فرانسه را 10سال 
قبل روبه روی آلمان به ثمر رساند. این گل در یک 
نبرد دوستانه رقم خورد. او در جام جهانی2014 
یک بازیکن فیکس نبود و فقط یک بار توانست برای 
فرانســه گلزنی کند. با وجود قهرمانی فرانسه در 
جام جهانی2018، ژیرو هیچ گلی در این تورنمنت 
نزد اما این دوره او بازی اول را با گل شروع کرده. 
ژیرو سال2022 توانســته 5گل ملی بزند. ژیرو 
28گل در نبردهای دوستانه به ثمر رسانده، 3گل 
در یــورو زده، 3گل در جام جهانی و 
5گل نیــز در لیگ ملت ها. 
اولیویه حاال فقط یک گل 
با تبدیل شــدن به بهترین 
گلزن تاریخ فوتبال فرانسه 
به تنهایــی فاصلــه دارد؛ 
اتفاقی که احتماال در همین 
جام بــرای او رخ 

می دهد.

مرد تمام نشدنی! 
ژیرو یک گل تا رسیدن به رکورد جدید در فوتبال 

فرانسه فاصله دارد خیز تــــاریخ ساز
ستاره

ی
باز

ش 
پی

    امروز از  مدعی اصلی قهرمانی رونمایی 
می شود. برزیلی های پرســتاره به مصاف  
صربســتانی می روند که پرتغال را در دور 
انتخابی به پلی آف فرستاده بود.  دوره قبلی 

هم 2 تیم با هم همگــروه بودند که برزیل 
2بر صفر برد و 4ســال پیش از آن در دیدار 
دوستانه یک بر صفر  برنده شد. برزیل تنها 

تیمی است که در همه دوره ها حاضر بوده.

    برزیل در 15بــازی آخر خود در مرحله 
گروهی جام جهانی بی شکست بوده؛ 12برد 
و 3تساوی. آخرین شکست این تیم به سال 
1998برمی گردد که ناباورانه به نروژ باختند.

    برزیــل از ســال 1982در همه دوره ها 
به عنوان صدرنشین گروه صعود کرده. تنها 
سال 1966بود که آنها موفق به صعود نشدند.

    صربســتان از ســال 2006چهاربار به 

جام جهانی راه یافته و فقط سال 2014موفق 
به صعود نشده. آنها در 3دوره اخیر در 9بازی 
7شکست داشته اند که بین همه تیم های 
اروپایی بدترین رکورد است. در این مقطع 

تنها استرالیا با 8شکست رکورد بدتری دارد.
    با تصمیم کمیتــه داوران فیفا، علیرضا 
فغانی داور این بازی است. او  در جام جهانی 

2018 نیز همین بازی را قضاوت کرده بود.

برزیل- صربستان

فدراسیون فوتبال انگلیس با ارائه مدارک و تصاویر مربوط به صحنه خطای پنالتی روزبه چشمی روی هری مگوایر که توسط 
داور و کمک داور ویدئویی نادیده گرفته شد و همچنین خطاهای خشــن بازیکنان ما روی ستاره های این تیم از فیفا در این 
زمینه ها توضیح قانع کننده خواست. هری مگوایر، هری کین و رحیم اســترلینگ در تمرینات این تیم غایب بودند و درد 
داشتند. آسیب دیدگی هری کین که با خطای پورعلی گنجی مصدوم شــد از بقیه جدی تر است. برای بازی فرداشب مقابل 

آمریکا نگرانی هایی در اردوی سه شیرها ایجاد شده است.

انگلیس- آمریکا

□ 3
این ســومین دیــدار آمریکا و 
انگلیس در جام جهانی اســت. 
ســال 1950آمریــکا یک بر 
صفر برد و ســال2010بازی 
یک  - یک تمام شــد. انگلیس 
که مخترع فوتبال است، هنوز 
نتوانســته تیم رقیــب را که 
هنوز به فوتبال می گوید ساکر 

شکست دهد.

□ 8
2تیم 11بار در همــه رقابت ها با هم 
بازی کرده اند که 8پیروزی به انگلیس 
رسیده و یک برد به آمریکا. 2بازی هم 
مساوی تمام شــده. آمریکا تنها در 
جام جهانی حریف انگلیسی هاست. 
آخرین بــازی ســال2018بود که 
انگلیس 3بر صفر برد و آرنولد و کالوم 
ویلســون تنها گل های خود را برای 

سه شیرها ثبت کردند.

18
از ســال1950که آمریکا 
یک بر صفر مقابل انگلیس 
به پیروزی رسید، این تیم 
در هیچ یک از 18رویارویی 
خود با تیم هــای اروپایی 
نتوانســته دروازه اش را 
بسته نگه دارد و روی هم 
32گل دریافــت کــرده 

است.

□ 3
انگلیســی ها تا به  حــال 3بار هر 
2دیــدار نخســت خــود را در 
جام جهانی برده اند؛ ســال1962، 

2006و 2018و اکنــون دنبال 
تکرار این دســتاورد برای 

بــار  چهارمیــن 
هســتند. آنهــا در 

 دومین بازی دوره قبلــی پاناما را
6بر یک شکست داده بودند.

□ 22  □

   ولــز تاکنــون 7بار با 
تیم های آسیایی روبه رو 
شــده که فقط یک بار 
آن با ایران بــوده و در 
این 7مسابقه فقط یک 
گل از آسیایی ها خورده. 
این تیم 5بــار تیم های قاره 
کهن را برده و 2مساوی به آنها 
داده. آخرین بازی با تیم های این قاره 
مارس 2018مقابل چین برگزار شد که به 

برتری 6بر صفر ولز انجامید.

   ایران فقط 2بار در جام جهانی به پیروزی رسیده 
که هیچ یک مقابل تیم های اروپایــی یا آمریکای 
جنوبی نبوده؛ پیروزی مقابل آمریکا و پیروزی در 
برابر مراکش. ایران 9بار در جام جهانی با تیم های 
اروپایی بازی کرده  و 2تساوی با اسکاتلند و پرتغال 

به دست آورده و 7بازی را هم باخته است.
   ولز پس از 64ســال به جام جهانی برگشته. در 
دوره قبلی 5بازی انجام دادنــد که با بازی اول این 
دوره تعداد آن به عدد 6رسید. 4بازی از این 6بازی 
با تســاوی به پایان رســیده؛ یعنی ولز 67درصد 

بازی هایش را در این رقابت ها مساوی کرده است.

این دومین رویارویی دو تیم ایران و ولز 
است. آوریل سال 1978برای نخستین 
بار این 2 تیم با هم بازی کردند که آن 
مســابقه با تک گل فیل دویر به سود 

ولزی ها تمام شد.

ایران در 8بازی خود مقابل تیم های 
اروپایی تنهــا 14گل دریافت کرده 

بود که 6گل آن مقابل بوســنی و هلند بود. 
ایران در بازی با انگلیــس 6گل خورد و گل های 

خورده اش را از اروپایی ها به عدد20رساند.

شکست 
6بر2از انگلیس چهارمین 

شکســت ایران در 6دوره حضور 
در جام های جهانی بود. فقط 2بار بازی 
اول مان در جا م جهانی را نباختیم؛ در دوره 
قبلی افتتاحیه را بــا پیروزی بر مراکش 

آغاز کردیم. غیراز سال 2006و 2شکست 
پیاپی به پرتغال و مکزیک تاکنون 

سابقه نداشــته ایران 2بازی 
اولش را در جام جهانی 

ببازد.

ژاپن 2- آلمان یک
دومین شوک آسیا به جام 

سامورایی هاي آبی، در یکی از بازی های فراموش نشدنی تاریخ این کشور، شکست 
یک بر صفر برابر آلمان را با نتیجه 2بر یک عوض کردند تا نه تنها دومین شــوک 
آسیایی را به جام جهاني وارد کنند، که گام بلندی برای صعود از مرحله گروهی 
بردارند. گل اول این بازی دقیقه 33توسط ایلکای گوندوغان برای آلمان به ثمر 
رسید اما در نیمه دوم، ریتسو دوان و تاکوما آسانو مهاجمان تعویضی ژاپن که هر 
دو در بوندس لیگا بازی می کنند، در 15دقیقه پایانی بازی 2گل به ثمر رساندند تا 
این تیم برای نخستین بار طعم پیروزی برابر آلمان را بچشد. بعد از عربستان که 
در بازی نخست موفق شد آرژانتین را شکســت بدهد، این دومین شوک بزرگی 
است که تیم های آســیایی به جام جهانی وارد می کنند. آلمان که دور قبل هم با 
شکست برابر کره موفق نشد به دور دوم صعود کند، کار سختی در 2 بازی بعدی 
برابر اسپانیا و کاســتاریکا دارد و برای صعود از گروه E، تقابلی حیاتی با اسپانیا 

خواهد داشت.
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افقی:
1- گیــرودار- دارایی بانکی 

غیرقابل برداشت- بازی
 2- قـــورباغه- مـــشهور- 

جا به جایی مردم و کاالها
3- هافبک سرشــناس تیم 
مـلی فـــوتبال کــرواسی- 

تکاپوی بسیار و بی حاصل
4- خــاطـــر- پــنـجـم- 
پراکنده کــردن دشــمن- 

محصول آب و صابون
5- گردنده- در شیشه نوشابه- 

مخفی
6- سمت راســت- جسم- 

درخت کریسمس
7- چله کمان- مســاوی در 
شــطرنج- واحد شــمارش 

بسته بندی برنج- مدح
8- گلستان- افسر شهربانی 

قدیم
9- دریافت- نوشیدنی ترش 
و گازدار- سازه ای منحنی- 

سرچشمه حیات
10- پایین رفتــن آب دریا- 
خمیــری چســبنده برای 

آماده سازی  سطح- گردنده
11- دارای فرهنگ خرافی- 

پدر شعر نو- اندیشمندان
 12- از انــــدام گفتــاری-

  بـــــت- جــمــع وارث- 
وقـت، زمـان

13- زبانه آتش- نویســنده 
آمریکایی رمان موبی دیک

14- مبتکر زبان اسپرانتو- 
 نام اروپــایی  سـاز چـنگ- 

حـرف دهن کجی
15- از انـجیل های معتبر- 

خـریدار- آسـانی
  

عمودی:
1- وســیــلـــه ای بــرای 
اندازه گیری قطر اجســام - 

شـیشه- ضـروری
2- شــکایت نامه- سخنان 

پوچ و بی معنی
3- کلـــمه ای پــرسـشی- 

ناپایدار- بـی سواد
4- فاعل- از ارزهای دیجیتال- 

محفوظ
5- بلنــد و رفیــع- دقیق و 

نکته سنج- قصد و اراده
6- زمــــین بــی صاحب- 
نوعی اســپری برای حفظ 

حالت موی سر- زیبارو
7- درختــی بــا گل هــای 
معطر- ابریشــم مصنوعی- 

مقابل آمد
8- شاخه تازه روییده درخت- 

فـلزی دیرگداز 
9- پیام آسمانی- نماهنگ- 

مشایعت
10- از ابــزار بــنایـــی- 

گـستردنی- مـیان ها
11- فشــار برای راندن چیزی- 

خدابیامرز- متقارب
12- از هفت قلــم آرایش قدیم- 

اتفاق افتادن- از حبوبات
13- فنی در کشــتی- بیشــتر- 

نمونه و سرمشق
14- از مراســم قبــل از ازدواج- 

آشپز نیکوکار ضحاک
15- ادعــای دروغین- دل انگیز- 

15شایستگی، لیاقت

سيرگرسمهتايبا
كوكشميدربنردال
سمتهباواكودنك
كيميمنيبملوكن

ههدانتارجفنم
ربنقباداارق
ازجاادوسيرتكد
فاطالمفازگزر
كيتنژادليبويت

تنااكرشاميا
داينبتيرتياس
دهشمرايتضارما
يريگشيپيبرچون
لواتاروموراولا
مدهنمتشهدرانز
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شکست غیرمنتظره آرژانتین به عربستان تحلیل گران را دچار 
لکنت کرده است. هر کس از دید خودش به مسائل نگاه می کند؛ 
برخی دالرهای نفتی و زیرساخت ها و امکانات عربستان را عامل 
این برد می دانند و عده ای به مسی و ستاره های آرژانتین ایراد 
می گیرند. هر چه هســت، زیبایی فوتبال در همین نتیجه ها و 
شگفتی هاســت. خبرنگاران آرژانتینی از اردوی این تیم خبر 
می دهند که بازیکنان به رهبری مسی و بدون حضور کادر فنی 
گرد هم آمده و قسم خورده اند این نتیجه را جبران کنند. شنیده 
می شود برای بازی مقابل مکزیک در ترکیب اصلی تیم حداقل 

2تغییر ایجاد خواهد شد.

   روحش را به شیطان فروخت؟
اما شــایعه هایی هم در رابطه با این نتیجه مطرح شــده. 
نیویورک تایمــز در مقاله ای بــه لیونل مســی تاخته و او 
را متهم به فروش این نتیجه به ســعودی ها کرده اســت. 
تیتر این روزنامه این است: »مســی روحش را به شیطان 
فروخت« که اشــاره دارد به موضــوع میزبانی جام جهانی 
2030.برای سال 2030اروگوئه و آرژانتین به طور مشترک 

درخواست میزبانی داده اند و حتی مسی و سوارس عکسی 
هــم در حمایت از این میزبانــی گرفته بودند. اما ســتاره 
آرژانتینی همزمان با حکومت عربستان هم همکاری دارد. 
در 100سالگی جام جهانی عرب ها می خواهند میزبانی این 
رقابت ها را به دست آورند. آنها ابتدا سالی 5میلیون پوند به 
رونالدو پیشــنهاد دادند که در کارزار رقابت بر سر گرفتن 
میزبانی به آنها کمک کند که رونالدو به خاطر مسائل حقوق 
بشری این پیشنهاد را نپذیرفت. او حتی در تابستان امسال 
پیشنهاد نجومی یک باشگاه عربستانی را برای بازی در آن 
تیم رد کرد. با این حال لیونل مســی با قراردادی باالتر با 
عربستان به توافق رسید. در ماه می  امسال هم برای تبلیغ 

گردشگری در عربستان به این کشور سفر کرده بود.

   حسرت رنار
اروه رنار فرانســوی که تیمش -مراکــش- در جام جهانی 
قبلی یکــی از بهترین ها بود و در عین شایســتگی حذف 
شد، با فدراســیون فوتبال ایران به توافق رســیده بود اما 
دقیقه90مهدی تاج با ویلموتس قرارداد بست تا ما این مربی 

بزرگ را دودستی به عربستان تقدیم کنیم. رنار در این دوره 
خوش شانس تر از دوره قبلی بود. با تاکتیک های او بازیکنان 
آرژانتین 10بار در تله آفساید گرفتار شدند که دوبرابر بیش 
از بهترین رکورد دوره قبلی )آلمان- سوئد و پرو- دانمارک( 
است. رنار پیش از این به همراه زامبیا و ساحل عاج عنوان 

قهرمانی جام ملت های آفریقا را کسب کرده بود.

   آرزوی حذف
دیه گو شوارتز اشتاین، پزشک مخصوص مسی ممکن است 
خیلی زود به آرزویش برسد. او ابراز امیدواری کرده آرژانتین 
در مرحله گروهی از دور رقابت ها حذف شــود. این پزشک 
که از روزهای نوجوانی مســی، حتی در روزهایی که مسی 
با مشکل هورمون رشد مواجه بود، مشغول درمان او بوده، 
می گوید: »دولــت آرژانتین از قهرمانــی به عنوان بهانه ای 
برای عالی نشان دادن وضع کشور استفاده می کند. دوست 
دارم تیم ملی در همان مرحله اول حذف شود، چون خطر 
آسیب دیدگی مســی وجود دارد.« او در تمرینات پیش از 

بازی با عربستان از مچ پا احساس درد می کرد.

Lionel Messi
پایان غم انگیز  یک عصر دل انگیز

کریستیانو رونالدو و منچستر از هم جدا شدند،  باشگاه هم برای فروش گذاشته شد

باشگاه منچستریونایتد با انتشار بیانیه ای رسما 
به همکاری خود با کریستیانو رونالدو پایان داد. 
مصاحبه آتشین اخیر بازیکن پرتغالی علیه باشگاه 
کار خودش را کرد. دوطــرف توافق کردند بدون 
پرداخت رقم فسخ به باشگاه یا خسارت به بازیکن 
قرارداد را ملغی کنند. اگر کریستیانو 6ماه دیگر هم 
دوام می آورد، 16میلیون پوند از باشگاه دریافت 
می کرد اما او ترجیح داد زودتر از این باشــگاه که 

به گفته خودش او را اذیت می کند، کنار برود.
   حــاال در میــان 830بازیکــن حاضر در 
جام جهانی 2022، فقط یک بازیکن عضو هیچ 

باشگاهی نیست؛ کریستیانو رونالدو.
   رونالــدو در 2دوره حضورش در باشــگاه 
منچســتریونایتد 145گل و 59پاس گل در 
346بازی به ثبت رســاند. او در دومین دوره 
حضورش دقیقــا در هر 2بازی یــک گل زد، 
درحالی که تحت فشار بود و کمتر از قبل بازی 

می کرد؛ 54بازی، 27گل و 5پاس گل.
   همزمان با افزایــش اعتراض ها و ترند اول 
شــدن هشــتگ GlazersOut#  گلیزرها 
اعالم کرده اند که آماده فروش باشگاه هستند. 
چندی پیش دیگر مالکان آمریکایی باشــگاه 
لیورپول در برابر فشــارها تسلیم و اعالم کرده 
بودند سهم خود را می فروشند. خانواده گلیزر 
17سال در این باشگاه بودند اما نتوانستند دوره 
پسافرگوسن را مدیریت کنند و همه پروژه های 

آنان با مربیان بعدی شکست خورد.
   برای فروش باشــگاه منچستری 6میلیارد 

پوند درخواست شــده که بیش از قیمت هر 
باشــگاه دیگری اســت؛ تقریبا 4برابر قیمت 
چلسی که به تازگی به یک آمریکایی به نام تاد 
بولی فروخته شد و حدود دو و نیم برابر قیمتی 

که روی لیورپول گذاشته شد.
   درحالی که نتایج سال های اخیر من یونایتد 
ناامیدکننده بوده، سهام منچستر به باالترین 
سطح خود در 2سال گذشته رسیده و 17درصد 
باال رفته اســت. یعنی دقیقا به اندازه 17سال 
حکومت گلیزرها بر این باشــگاه. این افزایش 
ســهام کامال معنادار اســت و دقیقا به فاصله 
زمانی 2سال اخیر که کریستیانو رونالدو جذب 
تیم فوتبال این باشگاه شد، مربوط می شود؛ نام 

رونالدو برای باشگاه سودآور بوده است.
   از آمریکا، 2شــرکت میلیاردر که نام های 
آنهــا فاش نشــده اخیرا بــه خرید باشــگاه 
منچستریونایتد عالقه نشان داده اند و احتمال 
دارد که مالک بعدی این تیم نیز از آمریکا باشد.
   جیم رتکلیف در مورد هزینه خرید منچستر و 
همچنین توسعه مجدد اولدترافورد و کارینگتون 
بررســی  هایی انجام داده اســت. افرادش به او 

گفته اند که تمرکزش روی تیم نیس باشد.
 The Raine مسئول فروش باشگاه شرکت   
Group مستقر در نیویورک است. آنها چلسی 
را اوایل سال جاری به بازار عرضه کردند. ارزش 

یونایتد حدود 5میلیارد پوند است.
   ســرمایه گذاران اماراتــی در آماده بــاش 
قراردارند تا با پیشنهاد شگفت انگیز 10میلیارد 

دالری باشگاه منچســتریونایتد را بخرند. این 
رقم وسوسه انگیز اســت و 70درصد باالتر از 
مبلغ درخواستی مالکان. اگر واگذاری به این 
سرمایه گذاران محقق شود، هر دو باشگاه بزرگ 

شهر منچستر اماراتی خواهند شد.
   چلســی گزینه ای تکراری اســت و گویا 
مالک این باشــگاه برای اهداف تجاری قصد 
جذب رونالــدو را دارد. ســود 2ســال اخیر 
منچســتریونایتد، مالک آمریکایی چلسی را 

برای این انتقال وسوسه کرده است.
   رسانه های انگلیسی ادعا کرده اند که رونالدو 
نمی خواهد این کشور را ترک کند و قصد دارد 
در ادامه فصل به نیوکاسل برود. مالکان سعودی 
این باشگاه هم بدشــان نمی آید با این انتقال 
بزرگ به ســود تجاری برســند و نام شان سر 

زبان ها بیفتد و محبوبیت کسب کنند.
   مارکا از 2باشگاه نیوکاسل و النصر عربستان 
به عنوان 2گزینه جدی جــذب رونالدو خبر 

داده است.
   پیرس مورگان، مجری مشهور تلویزیون که 
رابطه ای نزدیک با رونالدو دارد و تمام اتفاقات 
این روزهای پیرامون ســتاره پرتغالی به خاطر 
مصاحبه او ایجاد شده، پس از انتشار خبر فسخ 
قرارداد رونالدو با منچستریونایتد، تصویری از او 
را با لباس آرسنال، تیم محبوب خودش و دشمن 

دیرینه شیاطین سرخ منتشر کرده است.
   یک صفحه هواداری منچستر هم نام مهدی 
طارمــی را آورده که قرار اســت در نیم فصل 

جانشین رونالدو شود. از سویی اتلتیکومادرید با 
جدایی موقت ژائو فلیکس موافقت کرده. حتی 
گفته شده که منچستر دنبال جذب امباپه یا 
وینیسیوس اســت اما عالقه تن هاخ به گاکپو 
که گل اول هلند را در جام جهانی به ســنگال 

زد، بر کسی پوشیده نیست. فعال یونایتد 
به آیندهوون 45میلیون یورو 

برای خرید ایــن بازیکن 
پیشنهاد داده است.

   رونالــدو دقیقــا در 
آســتانه جام جهانی قبلی 

اعالم کرده بود از رئــال مادرید جدا 
می شــود. او به یوونتوس و ســپس به 

من یونایتد رفت.

رونالدو 
پس از فسخ قرارداد خود 

با منچســتریونایتد، از ساعت جدید 
خود رونمایی کرد. این ساعت با طرح گلی که 

او با پیراهن رئال مادرید به منچســتریونایتد زده 
بود، ساخته شــده. رونالدو در آن صحنه به طرزی 
عجیب و باورنکردنی به هوا پریده بود. عده ای معتقدند 
که این سیگنالی اســت به رئال مادرید تا او را به  جای 
کریم بنزمــای مصدوم به طور موقــت و 6ماهه در 
اختیار بگیرند. با این حال مــارکا که روزنامه 
نزدیک به باشــگاه اســپانیایی است، 

چنین احتمالــی را رد کرد.

پرتغال- غنا

سلســائوی اروپا در 3بازی اول خــود در 3دوره اخیر 
جام جهانی برد نداشــته و 2تســاوی و یک شکســت 
متحمل شده. با این حال 2بار موفق به صعود به مرحله 
حذفی شده. ســال 2014که دیدار افتتاحیه خود را به 

آلمان باخته بودند موفق به صعود نشدند.

غنا چهارمین باری است که به جام جهانی راه می یابد و 
هر 4بار در قرن بیست ویکم بوده. آنها فقط یک بار سال 
2014از مرحله گروهی صعود کردند که تا یک چهارم 
پیش رفتند و در نهایت به اروگوئــه و بازی ناجوانمردانه 

لوییس سوارس باختند.

پرتغال در 14بازی آخر خود در جام های جهانی تنها 
3برد داشــته. در بقیه بازی ها به 6تســاوی و 5باخت 
رسیده، ازجمله تساوی با ایران در سال 2018.هر 3برد 
آنها در این 14مسابقه در مرحله گروهی به دست آمده. 
آخرین باری که پرتغالی ها در دور حذفی به پیروزی رسیدند 

به سال 2006 برمی گردد که یک بر صفر هلند را شکست دادند.

تنها 
یک بــار در مرحله 

گروهی جام جهانی 2014دو 
تیم به مصاف هم رفته اند که 
تیم اروپایــی 2بر یک برنده 
بود. رونالدو زننده گل 

بود. برتری 

باخت 
آرژانتین 

تبانی بود؟
 اتهام سنگین روزنامه آمریکایی

 به مسی و عربستان
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چرا آنتی بیوتیک های 
هندی جمع آوری شد

حدود یک ماه قبل بود که مســئله کمبود برخی 
از اقالم دارویی ازجمله داروهای آنتی بیوتیک در 
کشور مطرح شــد. بر این اساس وزارت بهداشت 
اقدام بــه واردات آنتی بیوتیک کــرد و محموله 
49تنی سوسپانسیون آنتی بیوتیک اطفال همان 
زمان وارد کشور شد. محموله ای که شامل انواع 
آنتی بیوتیک های مورد نیاز ازجمله سفالکسین، 
سفیکسیم، کوآموکسی کالو، آموکسی سیلین و 
آزیترومایسین که هر کدام براساس دوز مصرفی 
کودکان تقســیم بندی می شــوند. اما صبح روز 
گذشته نامه ای در فضای مجازی منتشر شد که 
مدیرکل امور دارو در ســازمان غذا و دارو نسبت 
به جمــع آوری 2درصد از سوسپانســیون های 
کوآموکســی کالو ســاخته کمپانی ابوت تأکید 
کرده بــود. نامه ای کــه منجر بــه نگرانی هایی 
هم شــد و برخی در فضــای مجازی نوشــتند: 
»آنتی بیوتیک های وارد شــده از کشــور هند به 
ایران را استفاده نکنید چرا که مقدار ماده مؤثره آن 
غیرقابل قبول است!« محمد پیکان پور، مدیرکل 
داروی ســازمان غذا و دارو با تأکید بر اینکه این 
سازمان در حفظ اصول کیفی محصوالت کمترین 
مسامحه ای را نمی پذیرد، درباره جمع آوری این 
داروها توضیحاتی ارائه کــرده و گفته »داروهای 
وارداتــی هم ماننــد داروهای داخلــی به لحاظ 
اندازه گیری ماده مؤثره از سوی سازمان غذا و دارو 
بررسی و کنترل کیفی می شوند. در بررسی های 
صورت گرفتــه 2درصد از سوسپانســیون های 
کوآموکسی کالو ابوت به علت ناکافی بودن جزئی 
میزان ماده مؤثره نسبت به دامنه مجاز، مورد تأیید 
سازمان غذا و دارو قرار نگرفت و جمع آوری شد.« 
او ادامه می دهد: »از 6آنتی بیوتیک وارداتی، تنها 
یک آنتی بیوتیک و از بین 5بَچ از این آنتی بیوتیک 
یک بچ و به لحاظ تعدادی 2درصد از داروی مذکور 
جمع آوری شــد که علت آن کمتر بودن جزئی 
میزان ماده مؤثــره از دامنه مجاز بود.« پیکان پور 
تأکید می کند: »ریکال بخشی از انواع داروها در 
سراسر دنیا امری مرسوم و با هدف حفظ سالمت 
بیماران صورت می گیرد. ســازمان غذا و دارو در 
این حوزه مسامحه نداشته و بر حفظ اصول کیفی 

محصوالت تأکید دارد.« 

میز خبر 

رنجنامه زنان کارگر

مشکالتشان یکی، دو تا نیست؛ از مسئولیت های 
خانه گرفته تا تعهــدات محل کار، همه و همه 
رنجنامه زنان کارگری اســت کــه باید برای 
لقمه ای نان حالل، مصایب و سختی های یک 
زندگی کارگری را به جــان بخرند. نه از قانون 
حمایت از زنان شاغل بهره مند می شوند و نه به 
اندازه کاری که انجام می دهند درآمدی مکفی! 
این روزها هم که کارفرمایان زیر سایه مسائل 
اقتصادی ترجیح می دهند از نیروی کار ارزان 
استفاده کنند، زنان کارگر گزینه اول و آخرشان 
است. اینها درددل زنانی است که باید هر روز 
صبح قبــل از اینکه روشــنی روز را ببینند در 
کارگاه های صنعتی رخت کار به تن کرده و در 
دل تاریکی شب به خانه برگردند. برگشتشان به 
خانه هم تازه شروع ماجرای دیگری است برای 
آنها؛ از تیمار فرزندان گرفته تا رسیدگی به امور 
منزل؛ آن هم در اندک زمان باقیمانده از شب با 

تنی خرد و خسته!
زهرا، یک زن کارگر اســت؛ 43ساله. خانه اش 
در حاشیه های شرق تهران قرار دارد و مجبور 
است هر روز مســافت طوالنی را از پردیس به 
ســمت مالرد برود تا در محــل کارش حاضر 
شود. صورتش تکیده، و شــادابی و خنده انگار 
سال هاســت از چهره اش رخت بربسته است: 
»همسرم هم کارگر است، اما با اینکه هر دو کار 
می کنیم از پس هزینه های زندگی برنمی آییم. 
حقوق یک نفرمان فقط کرایه خانه می شــود. 
هر روز صبح ســاعت 5 از خانه بیرون می زنم 
و حدود ســاعت 8 به محل کارم می رسم و تا 

ساعت19:30 هم باید سرکار باشم.«
انگشت های 2دستش را در هم فشار می دهد. 
با آهی نفس  تازه می کند و می گوید: »با اینکه 
همانند مــردان کار می کنیم، امــا هیچ وقت 
حقوق و مزایایی برابر نداریم؛ نه اضافه کارمان 
یکی اســت نه دریافتی حقوقمان. تا اعتراض 
هم می کنیم در خروجی کارخانه را نشــانمان 
می دهند دلیلش هم تعداد متقاضیان زیاد زن 

برای کار است.«
کوچک ترین فرزندش 3ساله اســت، اما او به 
یاد ندارد توانســته باشــد بعد از 2زایمانش از 
مرخصی ویژه ای استفاده کند: »برخالف زنان 
کارمند که بین 6 تا 9ماه می توانند از مرخصی 
زایمان استفاده کنند، ما بعد از زایمان باید از کار 
خداحافظی و بعد از آن مجددا در کارگاهی دیگر 
مشغول کار شویم؛ نه از ساعت شیردهی خبری 

هست و نه از کاهش ساعت کار.«
ســودابه هم به عنــوان مونتــاژکار در یکی از 
کارخانه های اطــراف تهران مشــغول به کار 
است. او مادر 2فرزند خردسال است، اما مجبور 
است به خاطر کار، ســاعت ها از فرزندانش دور 
بماند: »مسیر آنقدر دور است که حتی امکان 
سرکشی به فرزندانم را ندارم؛ از طرفی با حداقل 

حقوق دریافتی که دارم امکان ثبت نام بچه ها 
در مهدکودک هم وجود ندارد. شهریه یک ماه 
مهدکودک برابر است با کل حقوق من. به خاطر 
همین مجبــورم بچه ها را به قوم و خویشــانم 
بسپارم و بعد برای کار راهی شوم.« او هر هفته 
بیش از 50ساعت کار ســخت انجام می دهد؛ 
یعنی از 44ساعت قانون کار مختص مردان هم 
بیشتر! اما مجبور است سخت کار کند تا کارفرما 
عذرش را نخواهد. اگر از کار اخراج شود، اشتغال 
دوباره اش یعنی گذر از هفت خوان رستم است. 
علتش را نرگس 38ساله اینطور برایمان توضیح 
می دهد: »یکــی از اصلی ترین بخش فرم های 
استخدام در بخش خصوصی تاهل یا تجرد زنان 
است. کارفرمایان ترجیح می دهند با زنانی طرف 
قرار شوند که یا مجردند و قصد ازدواج ندارند یا 
بچه هایشان بزرگ اســت و دیگر قصد بچه دار 
شــدن ندارند. علتش هم آسودگی خاطرشان 
در طول مدت قرارداد است؛ چرا که نمی خواهند 
درگیر مســائلی چون درخواســت مرخصی 
زایمان یــا کاهش زمان کار به دلیــل ازدواج و 

بارداری شوند.

حرمتزنانحفظنمیشود
نرگس البته گالیه های دیگری هم دارد: »4دهه  
بعد از انقــالب و حضور زنــان در کارگاه های 
صنعتی انتظار می رود در محیط های کارگری 
حریم زنان مراقبت شــود، اما متأسفانه ما در 
فضای کارگری شاهد همان رفتارهایی هستیم 
که کارگران مرد با هم دارند و این با روحیه زنان 

همخوانی ندارد.«
سیمین هم که در یک شرکت ساخت قطعات 
خودرو مشغول است، می گوید: زن کارگر یعنی 
زنی که هر روز ســر قبر آرزوهایش باید گریه 
کند. دلیلش را که می پرســیم می گوید: من 
از 18ســالگی کار می کنم؛ چون مجبور بودم. 
پدر و مادرم هــر دو زمینگیر هســتند. بعد از 
یک تصادف، تامین هزینه های زندگی با من و 
برادرم هست. سال های اولی که مشغول به کار 
شدم شرط استخدام مجرد بودن ما بود و من هم 

با جان و دل پذیرفتم. کم کم آلوده کار شدم و 
هر سال بیشتر از سال گذشته نیازمند شغلم و 
حقوقش شدم. تا به خودم آمدم دیدم 48ساله ام، 
مجردم و افسار  زندگی ام دست کارفرماست. از 
آن شغل بیرون آمدم، درست است االن دیگر 
این محدودیت ها را نداریم، اما باید قبول کرد 
که دیگر روزهای رفتــه بازنمی گردد. او امروز 
یکــی از مدافعان حقوق زنــان در کارگاه های 
صنعتی اســت؛ به خاطر همین ســعی کرده 
بخشی از قوانین حمایت کننده زنان را با اصرار 
در محل کار پیاده کند، اما به قول خودش جو 
مردانه کارگاه های صنعتی همــواره علیه او و 
همکارانش هست؛ طوری که با همه شایستگی 

ها خبری از پیشرفت و افزایش حقوق نیست.
گالیه های زنان کارگر از وضعیت پیش رویشان 

بارها و بارهــا از تریبون های مختلف اجتماعی 
بیان شــده اســت، اما تا به حال اتفاق جدی 
در جهت رفع این مشــکالت نیفتاده اســت. 
آخرینش بیانیه ای بود که اتحادیه سراســری 
زنان کارگر در اردیبهشــت ماه امسال در دفاع 
از زنان کارگر صادر کرد. در ایــن بیانیه آمده 
بود: »زنان کارگر ایران زمین از آغازین روزهای 
انقالب همپای مــردان کارگــر در به حرکت 
درآوردن و جلوگیری از ایستادن چرخ صنعت 
کشور که همانا چرخ توسعه و استقالل اقتصادی 
کشور است، ایستاده اند. با این حال متأسفانه 
برخی از کارفرمایان به دالیــل غیرمنطقی و 
غیرقانونی کارگران زن را بــا حقوقی کمتر از 
حقوق مردان به کار می گیرنــد و زنان به دلیل 
نیاز مالی و بیکاری بــه دریافت حقوق کمتر از 
حداقل قانونی رضایت می دهند. این در حالی 
است که تبعیض قائل شدن میان زن و مرد در 
شرایط کار مساوی در قانون کار ممنوع اعالم 
شده است و طبق مواد 38، ۷5، ۷۷ و ۷8 قانون 
کار و همچنین مقاوله  نامه 111 سازمان جهانی 
کار برای زنان کارگر مزایای خاصی از نظر کاری 

و تامین اجتماعی درنظر گرفته شده است.«

امتیازاتزنانکارمندآرزویماست
رویا حسینی نژاد، از فعاالن حوزه زنان می گوید 
که زنان شــاغل در بخش خصوصی و صنعتی 
حتی در خواب هم نمی تواننــد امتیازات ویژه 
قانون کار بــرای زنان را ببیننــد؛ این در حالی 
است که زنان شاغل در بخش دولتی به راحتی 
از این مزایا بهره مند می شــوند. او با اشــاره به 
افزایش جمعیــت زنان شــاغل در واحدهای 
صنعتی بخش خصوصی طی یک دهه گذشته 
می گوید متأسفانه در ســایه افزایش مشکالت 
اقتصادی ما شــاهد حضور گسترده نیروی کار 
خانم در بخش های خصوصی هستیم و همین 
کمیت نیروی انســانی مشــتاق برای اشتغال 
باعث شده تا کارفرمایان به سبک و سیاق خود 
نسبت به بهره گیری از این نیرو ها اقدام کنند؛ 
نه خود را قائــل به رعایت قانــون می بینند نه 

ترســی از تعدیل نیروهایشــان دارند؛ چراکه 
بالفاصله این جای خالی ها پر می شود. به گفته 
او، در بخــش خصوصی زنان بیشــتر از مردان 
در معرض بی حقوقی قرار دارند. از سوی دیگر 
مشــارکت کمی هم در فعالیت هــای صنفی 
دارند و ترجیح می دهند از این حواشــی به دور 
باشند؛ به خاطر همین صدای اعتراضشان بلند 
نمی شود؛ بی حقوقی ها و ظلم های مضاعفی که 
محصول عدم نظارت اســت. دست کارفرمایان 
ســودجو در بهره کشــی از زنان باالخص زنان 
سرپرســت خانوار که چاره ای جز اطاعت برای 
نان آوری ندارند، باز اســت و کسی هم انتقادی 
نمی کند: »درحالی که اصل بیستم قانون اساسی 
می گوید همه افراد ملت اعم از مرد و زن در برابر 
قانون یکسان هستند و از همه حقوق انسانی، 
سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و فرنگی با رعایت 
موازین اسالم برخوردارند، تضییع حقوق  زنان 
کارگر در کارگاه های صنعتی مشــهود است. 
پرداخت حقوق زیر خــط فقر و مصوب قانونی، 
عدم پرداخت مزایا و... مصداق این سخن است.«

تبعیض در حقوق زنان شاغل در حوزه دولتی و 
خصوصی به گفته حسینی نژاد مختص آنچه بیان 
شد نیســت. بر زمین ماندن بسیاری از قوانین 
حمایتی موجود به دلیل ســودجویی بعضی از 
کارفرمایان و اهمال ناظران حکم نمکی را دارد 
بر زخم تن زنان کارگر: »الیحه حمایت از مادران 
صرفا در ادارات مصــداق دارد نه در واحدهای 
تولیدی، صنعتی و خدماتی. نمونه اش تعطیلی 
کارمندان مادر در روزهای پنجشنبه است. طبق 
مصوبه 248209هیأت وزیران در اسفند 1390 
کارکنان زن شــاغل در دســتگاه های اجرایی 
موضوع ماده5 قانون مدیریت خدمات کشوری 
که دارای فرزند زیر ۷سال  یا فرزند دانش آموز 
دوره ابتدایی هستند، ساعت کار روز پنجشنبه را 
می توانند در سایر روزهای هفته با رعایت سقف 
مقرر در ماده8۷ قانون مدیریت خدمات کشوری 
یا از طریق دورکاری جبران کنند.« اما این قانون 

در بین زنان کارگر ناشناخته است.
به گفته حسینی نژاد بانوان شاغل در صنعت، 
متعلق به همین کشــور و از سختکوش ترین 
طبقات مــردم هســتند.  او با تأکیــد بر این 
مهم اضافــه می کند: توقع داریــم ادارات کار 
اســتان ها کم کاری نکنند و بازرسان به صورت 
متناوب و پیوســته ناظر بر   اجرای قوانین در 
بنگاه های اقتصادی باشــند؛ دولت نباید زنان 
کارگر را در این وانفسای اقتصادی تنها بگذارد.

این فعال حوزه زنان با بیــان اینکه زنان کارگر 
عموما متعلق به فرودست ترین طبقات جامعه 
هســتند، تأکید می کند: زنان کارگر شاغل در 
صنعت عضوی از همین کشور و منطقه هستند؛ 
کســانی که برای اینکه بتواننــد نانی درآورند 
اجبارا از خیلی چیزها می گذرند؛ مادران کارگر 
در سال های اشــتغال، روزگار بسیار سختی را 

سپری می کنند که نتیجه آن 
پیــری زودرس و ابتال به انواع 

بیماری هاست. 

قانون کم نداریم، جرأت اجرا نیست
کتایونحســینی،ازفعاالنحقوقزنانکارگردرکشورمیگوید:
ماخوشــبختانهدربخشقوانینکمبودینداریم،امامتأسفانهاین
قوانینامروزرویزمینماندهوگویاکســیجرأتاجرایآنهارا
درحوزهکارگریزنانندارد.متأســفانهباوجوداینکهتجربهثابت
کردهاستزناندراجرایوظایفوکارهایشاندقیقترهستنددر
هنگامپرداختحقوقومزایاهمیشهکمترازحقشانمیگیرندو
اینمسئلهمتأسفانهجامعهکارگریزنانراباچالشهایبسیاری

روبهروکردهاست.
اینفعالکارگریزنان،ریشهخیلیازمشکالتزنانرادرکمرنگ
بودنفعالیتهایصنفیمیداندومعتقداستهموارهفعالیتهای
صنفیکارگریدرحوزهزنانزیرسایهصنوفمردانهگمشدهاست
وچهبســامرداناجازهندادهاندصدایدادخواهیزنانبهگوش
مسئوالنبرسد:»دربنگاههایاقتصادیکوچکنهازرعایتساعت
شیردهیبرایمادرانشاغلخبریاســتونهازمزایایماده47
قانونکاربرایبانوانیکهدرمحلکارحضورندارندوازغرامتایام
بارداریاســتفادهمیکنند.ازهمهاینهاکهبگذریمبهرهگیریاز
زناندرمشاغلسختوزیانآوراستایندرحالیاستکدرنص

صریحقانوناشارهشدهکارفرمایانحقگماردنزناندرکارهای
سختوزیانآورراندارند؛حتیاینموضوعرادرقالبآییننامهای
هممستندکردهاند،اماحاال33سالیمیشــودکهاینآییننامه
خاکمیخوردوکســیبرایبهآنتوجهنمیکند؛موضوعیکهتا
بهحالباعثشدهتعدادیاززنانشاغلدرمشاغلسختبهخاطر
عدمپوششمناسبایمنیحینکارجانخودراازدستبدهندیا

دچارصدماتجبرانناپذیرشوند.
بهگفتهاو،ماامروزدرجامعهشــاهدارائهبســتههایتشویقیبه
زوجینجوانبرایبچهدارشدنیاتشویقجوانانبهازدواجهستیم؛
ایندرحالیاســتکهدرحوزهاقتصادوصنعتکارفرمایانبرای
استفادهبیشترازنیرویکارنســلجوانتأکیدبرتجردآنهادارند
واینسیاستهاباهمهیچهمخوانیندارد؛بنابرایناگرمسئوالن
میخواهنداهدافتعریفشدهدرافزایشجمعیتوفرزندآوریرا
دنبالکنند،بهتراســتدرحوزهحمایتازبانوانخواستاراصالح
ماده85قانونتامیناجتماعیبارویکردگسترشحمایتهاازبانوان
شوندوبستریرافراهمکنندکهدخترانجوانوشاغلمادربخش
خصوصیبتوانندباخیالیآسودهضمنحفظفعالیتهایاقتصادی
خود،خانوادهتشکیلدادهوبافرزندآوریبدونترسازتعدیل،این

کانونراگرمکنند.

نکته

الیحه حمایت از مادران صرفا در ادارات 
مصــداق دارد نه در واحدهــای تولیدی، 
صنعتی و خدماتی. نمونــه اش تعطیلی 
کارمنــدان مــادر در روزهــای پنجشــنبه 
اســت. طبــق مصوبــه 248209هیــأت 
وزیــران در اســفند 1390 کارکنــان زن 
شاغل در دســتگاه های اجرایی موضوع 
ماده۵ قانون مدیریت خدمات کشوری 
کــه دارای فرزنــد زیــر ۷ســال  یــا فرزنــد 
دانش آمــوز دوره ابتدایــی هســتند، 
ساعت کار روز پنجشنبه را می توانند در 
سایر روزهای هفته با رعایت سقف مقرر 
در مــاده8۷ قانــون مدیریــت خدمــات 
کشوری یا از طریق دورکاری جبران کنند

فاطمهعسگرینیاگزارش
روزنامه نگار

سوءاستفاده از قانون 
اعطای »تابعیت« به 

فرزنداِن زنان ایرانی
»قانون اعطای تابعیــت از مادر به فرزندان حاصل 
از ازدواج زنــان ایرانی با مــردان خارجی منجر به 
سو ءاســتفاده از زنان ایرانی شــد، به گونه ای که 
مادران را رها کردند و دیگر بازنگشــتند.« شهریار 
حیدری، عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس یازدهم با بیان این مطلب درباره 
اصطالح قانــون اعطای تابعیت بــه فرزنداِن زنان 
ایرانی گفت: »بنا به ضرورت در یک مقطعی تابعیت 
برای فرزندان مــادران ایرانی صادر شــد، اما این 
قانون باعث سوءاســتفاده بســیار زیادی در این 
موضوع شــد و تقریبا حق و حقوق مادران ایرانی 
به گونه ای زیر ســؤال رفت. اینگونه نیست که این 
قانون حذف یا لغو شــود بلکه باید اصالح صورت 
بگیرد، به گونه ای که مــادران ایرانی دچار ضرر و 
زیان نشوند. دلیلش هم این بود که عده ای از اتباع 
سایر کشــورها از این قانون سوءاستفاده و با زنان 
ایرانی ازدواج کردند، به دلیل اینکه فرزندان شــان 
ایرانی شوند، اما حقوق مادران ایرانی درنظر گرفته 
نشد.« به گفته حیدری، این موضوع باعث شکایت 
بسیاری از مادران شــد: »از این جهت اصالح این 
قانون یک ضرورت اســت. هم اکنــون نیز اصالح 
این قانون در دست اقدام اســت و باید تکلیف هر 
تبعه خارجی که به کشور وارد می شود، مشخص 
شود. سال هاست اتباع افغانستانی در کشور ما کار 
می کنند، درحالی که بیشترشان شناسنامه ندارند، 
حتی برخی کارت اقامت هم ندارند. برای کشوری 
که برنامه ریزی برای معیشت و اقتصاد خود می کند 
و سرمایه گذاری می کند، قطع به یقین اگر فکری 
برای این افراد نکند دچار ضرر و زیان می شود و یا 
در آن قانون اخالل ایجاد می شود.«  نماینده سرپل 
ذهاب و قصر شیرین با اشاره به تصویب طرح کلیات 
قانون تشکیل ســازمان ملی مهاجرت تأکید کرد: 
»در قانون جدید همه موارد دیده و تالش شده یک 
قانون جامع و کامل باشد. این قانون اعطای تابعیت 
کامال یک تجربه شد که البته تجربه موفقی نبود. 
دلیل آن هم سوءاستفاده ای بود که از این قانون شد. 
ما یک بررسی میدانی انجام دادیم و در استان های 
هدف واقعیتش به این نتیجه رسیدیم که این قانون 
اعطای تابعیت جواب نداده است. امیدواریم با این 
قانون جامع به یک نتیجه و جمع بندی برای همیشه 
برسیم و این مسائل به صورت ضابطه مند درآید و 
اتباع خارجی که وارد کشور می شوند و ماندگاری 
دارند، مانند اتباع کشــور افغانستان مشمول یک 
قانون شوند تا در آینده دچار اشکال و ضرر و زیان 
نشویم.«  این نماینده در پاسخ به این سؤال که آیا 
اجرای قانون اعطای تابعیت متوقف خواهد شــد؟ 
تأکید کرد: »قانون اعطای تابعیت در قانون سازمان 
ملی مهاجرت تجمیع شده است. این قانون درباره 
اعطای تابعیت و تعیین تکلیف اتباع بیگانه در کشور 
هم به لحاظ ماندگاری و هم به لحاظ طرد این افراد 
جامع است.« شــهریاری درباره اینکه آیا با اصالح 
قانون اعطای تابعیت، تابعیت افرادی که پیش از این 
موفق به دریافت شناسنامه شده  بودند، لغو می شود 
هم بیان کرد: »افرادی که تابعیت گرفته اند، تعیین 
تکلیف شــده اند. تعداد زیادی هم پرونده تشکیل 
داده اند که تعیین تکلیف می شوند، اما این اقدام با 

ضوابط جدید و کارآمد صورت می گیرد.« 

1۵00آمبوالنس 
جدید تا سال آینده 

جعفــرمیعادفر،رئیس
سازماناورژانسکشوراز
اضافهشدن۱5۰۰دستگاه
ناوگان بــه آمبوالنس
اورژانسخبرداد.بهگفته
اینمسئولحدود،4سال
استکهآمبوالنسیبه
ناوگانواردهنشــدهو
برایناســاسدولتو
مجلساعتبــاریبرای
خریدآمبوالنسدرنظر
گرفتهانــد:»هماکنون
درحالانجــاممناقصه
هســتیموتااوایلسال
آینــده5۰۰دســتگاه
ناوگان بــه آمبوالنس
آمبوالنسکشوراضافه
میشود.سازمانبرنامه
وبودجههــمدرالیحه
بودجهسال۱4۰2اعتبار
خوبیراپیشبینیکرده
کهبتوانیمبرایســال
آینــده۱۰۰۰دســتگاه
در جدید آمبوالنــس

اختیارداشتهباشیم.«

کمبودهای دارویی 
رو به بهبود 

انجمــن نایبرئیــس
داروسازانایران،درباره
وضعیــتکمبودهــای
ســطح در دارویــی
داروخانههایکشــور،
توضیحاتــیارائهداد.
ســیدعلیفاطمــیبا
بیــاناینکــهاکنوناز
وضعیــتنایــابچند
هفتــهقبــل،خــارج
شــدهایموتاحدودی
شده، برطرف کمبودها
تأکیدکرد:»البتههنوز
دربرخــیاقالمدارویی
وســُرمهادچارکمبود
وضعیت اما هســتیم،
داروهایآنتیبیوتیک،
بهترشدهاست.درزمینه
اســپریهایتنفسیو
کورتونیدهانیوبینی
هــمهمچنــانکمبود
داریم.«فاطمیدرپاسخ
بهاینسؤالکهآیاقیمت
داروهــایآنتیبیوتیک
کهاخیراًواردکشورشده
است،گرانترازداروهای
مشابهتولیدداخلاست؟
بیانکرد:»محمولههای
گرانتــر وارداتــی،
واردشــدهاندامابرای
مصرفکننــدهگرانتر

نشدهاست.«/مهر

زنان کارگر و فعاالن این حوزه در گفت وگو با همشهری از مشکالتشان می گویند

 کار خودتان را انجام بدهید
و باقی را به خدا بسپارید!

قاسم آباد؛ روستای جهانی 
چادرشب  بافی

یاد ناموران انقالب اسالمی در آیینه خاطرات 
زنده یاد مرضیه دباغ )حدیدچی(

اهالی روستای قاسم آباد در کنار چادرشب بافی به فکر 
ایده های نو هنری و توسعه پایدار اقتصادی هستند

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور اظهار 
امیدواري کرد که تا 3سال آینده، ایران 

10یونیکورن داشته باشد

 زنان کارمند 
»حق عائله مندی« 

می گیرند؟

معاونامورزنانوخانواده
ریاســتجمهوریگفت:
دریافتحقعائلهمندی
برایکارکنانخانمبخش
دولتیرامطرحکردهایم.

انســیهخزعلــیگفت:
کمیتهزنــانوخانواده
درشــورایعالیآمــار
مصوبشدلذامیتوانیم
بهطوردقیقآمــارزنان
دربخشهــایمختلفرا
جمعآوریکنیموبهعنوان
مرجعرســمی،عهدهدار
اینآمارباشیم.البتهپیش
ازاینآمارهاییدرخصوص
عدالتجنســیتیتهیه

کردهایم.
اودربارهمیزاناجراشدن
قانونجوانــیجمعیتو
حمایتازخانوادهنیزگفت:
اجرایاینقانونبرعهده
است ملیجمعیت ستاد
امــادرزمینهبخشهایی
کهمرتبطبامابودهتالش
کردهایــم.خزعلیگفت:
دریافتحقعائلهمندی
برایکارکنانخانمبخش
دولتیرامطرحکردهایم

ولیبایدمصوبشود.
نظرایناســتکهچون
تامینهزینــهخانوادهبر
عهدهمرداست،پسحق
عائلهمندیبایدمربوطبه

مردانباشد.
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طی ســال های گذشــته براساس 
رشــد  می تــوان  برآوردهــا 
اســتارت آپ ها و کســب وکارهای 
نوپا را که مبتنی بر اینترنت هســتند، مثبت قلمداد 
کرد. از سوی دیگر، یکی از عوامل رشد استارت آپ ها 
را می توان به شکل گیری یونیکورن ها یا شرکت های 
پیشرو در فناوری نسبت داد. یونیکورن اصطالحا به 
آن دسته از شرکت ها گفته می شود که ارزش آن به 
یک میلیارد دالر رسیده باشــد. این در حالی است 
که بعضی از کارشناسان براســاس این موضوع که 
کدام دالر مبنای ارزشــگذاری است، درمورد وجود 
یونیکورن در ایران توافق ندارند. این مسئله را می توان 
همچنین در مورد صحبت های اخیر معاون علمی و 
فناوری ریاست جمهوری که امیدوارانه به شکل گیری 
10یونیکورن تا 3سال آینده در کشور می نگرد بررسی 
کرد. نکته قابل توجه این است که بعضی از کشورهای 
هم سطح ما توانســته اندرؤیای یونیکورن را محقق 
کنند؛ به طور مثال، هند با 68یونیکورن توانسته خود 
را در سکوی سوم اســتارت آپی دنیا تثبیت کند. در 
این میان کشور همسایه ترکیه هم از این قافله عقب 
نمانده و اکنون حدود 10یونیکورن در اکوسیســتم 

استارت آپی خود ثبت کرده است.
 

نیاز کشور به یونیکورن
روح اهلل دهقانی فیروزآبادی، معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهور در یــک برنامه تلویزیونــی بر نیاز به 
شــکل گیری تعدادی یونیکورن در کشــور تأکید 
کرد و گفت: یکی از سیاست های جدی ما این است 
که به شرکت های دانش بنیان متوسط رو به باال که 
قابلیت بزرگ شدن دارند، کمک کنیم تا شرکت های 

کوچک تر را بخرند و تبدیل به یونیکورن شوند.
دهقانی فیروزآبادی با اشــاره به اینکه یونیکورن ها 
موتور کشنده شــرکت های کوچک تر خواهند بود و 
تبدیل به اقتصادهای مقاوم می شــوند، دستیابی به 
10یونیکورن واقعی در کشور طی مدت 3سال را کار 
بزرگی دانست. او قانون جهش تولید دانش بنیان را 
مبنای این اتفاق می داند که اگر به درستی و موفقیت 
اجرا شود، تحقق رؤیای 10یونیکورن طی 3سال دور 

از دسترس نخواهد بود.
به گزارش همشــهری، معــاون علمــی و فناوری 
ریاست جمهوری معتقد است که قانون جهش تولید 
دانش بنیان، در سطح باالیی نســبت به بسیاری از 
کشورهای دنیا قرار دارد. از این رو، این قانون را زمینه 

ایجاد فرصت های ویژه برای کشور می داند و می گوید: 
»اگر بتوانیم طی 10سال آینده به آن درست عمل 
کنیم، شاهد شکوفایی چشــمگیر اقتصاد دیجیتال 

خواهیم بود.«
 

نقش دالر در تعریف یونیکورن
بدیهی اســت که هیــچ یونیکورنــی در دنیا بدون 
سرمایه گذاری تبدیل به یک شرکت بزرگ و پیشرو 
نمی شود. اما یکی از مســائلی که در کشور ما باعث 
می شود، بعضی از کارشناسان پرسش »چرا در ایران 
یونیکورن نداریم؟« را پرسش دقیقی ندانند، متفاوت 
بودن قیمت دالر اســت. این موضــوع در مهم ترین 
تعریف یونیکورن)شرکتی به ارزش یک میلیارد دالر( 
نهفته است. نیما نامداری، یکی از فعاالن حوزه فناوری 
و استارت آپی معتقد اســت که نمی توان قیمت دالر 

فردوسی را مبنای داشتن یا نداشتن یونیکورن دانست 
و باید برابری قدرت خرید را مبنا قرار داد. به گفته او 
یکی از دالیل دقیق نبودن ســؤال باال این است که 
حتی با قیمت دالر فردوسی هم حداقل 3 استارت آپ 
یونیکورن ایرانی داریم. این در حالی است که نامداری 
3عامل عمده بازار، قوانین و ضوابط و همچنین سرمایه 

را به عنوان موانع رشد استارت آپ ها می داند.
 

سرمایه گذاری، نیاز شکل گیری یونیکورن
با این حال، تامین مالی استارت آپ ها به عنوان یکی 
از چالش های رشد استارت آپ ها و یونیکورن شدن، 
همیشه مطرح بوده است. درواقع، استارت آپ ها تالش 
می کنند که از طریق روش های نوآورانه تامین مالی 
کنند. حتی دولت ها هم در این مســیر از حرکت باز 
نمی مانند؛ به عنوان مثال، یکی از روش ها تامین مالی 

جمعی است که کشور ما هم به آن توجه نشان داده 
است. تامین مالی جمعی یکی از این روش هاست.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور هم در سخنان 
خود موضوع تأمین مالی استارت آپ ها و شرکت های 
دانش بنیان را مورد توجه قرار داد و گفت: »اگر به بحث 
تأمین مالی توجه نکنیم، یک جایی لنگ می زند؛ البته 
در روش های آن باید نوآوری داشته باشیم.« دهقانی 
فیروزآبادی با اشاره به قانون جهش تولید دانش بنیان 
یادآوری کرد که شرکت ها می توانند با تأیید معاونت 
علمی، مالیات خود را در تحقیق و توســعه هزینه یا 
برای تشکیل شرکت های دانش بنیان سرمایه گذاری 
کنند. او همچنین به عرضه استارت آپ ها در بورس 
اشاره کرد و ادامه داد: »باید به شرکت های دانش بنیان 
کمک کنیم تا کنسرسیوم شوند. یعنی شرکت های 
بزرگ تر، شــرکت های کوچک تر را بخرند تا بزرگ 
شده و در بورس عرضه شوند. معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهور با یادآوری این موضوع که چندی پیش 
سهام یک شرکت دانش بنیان در بورس عرضه و ظرف 
مدت 8دقیقه، کل سهام آن خریداری شد، تأکید کرد 
که تنها حوزه ای که ممکن است تا هزاران درصد ارزش 

افزوده ایجاد کند، حوزه تکنولوژی است.

رؤیای یونیکورن ایرانی
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور اظهار امیدواري کرد که تا 3سال آینده، ایران 10یونیکورن داشته باشد

یونیکورن های کشورهای منطقه
بعضی از کشــورهایی که همتراز ایران هستند اکنون توانســته اند در مسیر دستیابی به 
یونیکورن ها قرار بگیرند؛ به عنوان مثال، امارات در حالی دارای 3یونیکورن است که براساس 
برنامه ریزی ها تا ســال 2031میالدی تعداد 20یونیکورن را هدف گذاری کرده است. ترکیه با 
برخورداری از 10یونیکورن و هند با 68یونیکورن درصدد بزرگ کردن اقتصاد خود هستند. 

همچنین منطقه خاورمیانه در مجموع توانسته 45یونیکورن را تثبیت کند.

مکث

فهرست جدید مرگبارترین 
ویروس های جهان

سازمان بهداشــت جهانی اخیرا فهرست جدیدی از عوامل 
بیماري زای خطرناک و مرگبار اعالم کرده است. این فهرست 
شــامل عواملی با خطر ایجاد بیماری های همه گیر با شیوع 
باالســت که باید تحت نظارت دقیق قرار بگیرند. به گزارش 
ساینس الرت، سازمان بهداشت جهانی گفته است که هدف 
از به روزرسانی این فهرست، هدایت تحقیق و توسعه جهانی 
)R&D( و سرمایه گذاری، به ویژه روی واکسن ها، آزمایش ها 

و درمان هاست.
این لیست برای نخستین بار در سال 2017منتشر شد اما در 
به روزرسانی جدید شامل بیماری هایی ازجمله کووید-19، 
بیماری ویروس ابوال و بیماری ویروس ماربورگ، تب السا، 
سندروم تنفسی خاورمیانه یا مرس و سندروم تنفسی حاد 

شدید )SARS(، نیپا، زیکا و بیماری X شده است.

آژانس سالمت سازمان ملل به عنوان بخشی از این فرایند که 
از روز جمعه گذشته آغاز شده است، بیش از 300دانشمند 
را برای بررسی شواهدی در مورد بیش از 25خانواده ویروس 
و باکتری دعوت کرده است. آنها همچنین بیماری X را که 
به واسطه یک پاتوژن ناشناخته شایع می شود به عنوان یک 
اپیدمی جدی بین المللی تحت نظر خواهند داشت. مایکل 
رایان، مدیر فوریت  های سازمان بهداشت جهانی گفت: هدف 
از قراردادن پاتوژن های اولویت  دار و خانواده های ویروسی در 
این فهرست، تحقیق و توســعه و همچنین اقدامات متقابل 
برای پاسخ سریع و مؤثر به همه گیری و واگیری های جدی 
است. بدون سرمایه گذاری های قابل توجه در تحقیق و توسعه 
قبل از همه گیری کووید-19، تولید واکسن های ایمن و مؤثر 

در مدت کم، ممکن نبود.
دانشمندان برای هر پاتوژنی که به عنوان عامل بیماری زای 
خطرناک شناسایی شــده، ضعف های علمی و اولویت های 
تحقیقاتی را مشخص می کنند و سپس می توان مشخصات 
مورد نظر برای واکسن ها، درمان ها و آزمایش های تشخیصی 
را براساس آنها تهیه کرد. همچنین تالش هایی برای تسهیل 
کارآزمایی  های بالینی برای توســعه چنین ابزارهایی انجام 
می شود و انتظار می رود فهرســت اصالح شده قبل از آوریل 

2023منتشر شود. 

انتقال آسان پول با توییتر ماسک 
ایالن ماسک از تازه ترین برنامه خود برای توییتر رونمایی کرده 
اســت. او قصد دارد برای کاربران توییتر شرایطی فراهم کند 
که تنها با یک کلیک تراکنش  های مالی را برمبنای توکن  های 
رمزنگاری شده و رمزارزها، به سادگی از طریق توییتر انجام 
دهند. به گزارش اسلش گیر، به گفته او بخش پرداخت  های این 
شبکه اجتماعی احتماال از سایر بخش های توییتر ارزشمندتر 
خواهد بود. ماســک از زمانی که روی صندلی ریاست توییتر 
نشسته است، ایده های زیادی را عملی کرده است اما باید دید 
تبدیل توییتر به یک بانک مدرن برای کاربران عملی خواهد 
شد یا نه. البته پیش از این ماسک درباره راه اندازه اپلیکیشنی 
با عنوان » اپلیکیشن همه  چیز« صحبت کرده بود و حاال به نظر 
می رسد، توییتر همان اپلیکیشنی است که ماسک قصد دارد 
آن را به همه  چیز تبدیل کند. احتماال انجام امور بانکی مانند 
واریز پول و رمزارز از طریق توییتر باید ساده تر شود و کاربران 
نیازی به برنامه های دیگر برای انجام تراکنش های مالی خود 
نداشته باشند. این در حالی اســت که ماسک اخیرا با خرید 
توییتر و سقوط شدید سهام تســال، حدود 100میلیارد دالر 
از ثروت خود را از دست داده است. او فقط در یک روز حدود 

8.6میلیارد دالر از ثروت خود را از دست داد.

دانشفضای مجازی

در چهل وهشــتمین جلســه کارگــروه 
شرکت های دانش بنیان ستاد توسعه 
علــوم و فنــاوری ســلول های بنیــادی و 
پزشــکی بازســاختی، بیش از ۴۰طرح 
فناورانــه ارائــه شــد. در ایــن نشســت 
به منظور دریافت حمایت های مادی و 
معنوی از ستاد، فناوران از شرکت های 

مختلف ۱۴طرح فناورانه ارائه کردند.

40 
طرح

یــک باتــری جدیــد کــه بــرای خودروهای 
هیبریدی ساخته شده است، تنها ظرف 
۷۲ ثانیــه شــارژ می شــود کــه با فنــاوری 
جدید خود می تواند اســتقبال گسترده 
از خودروهای برقی در شهرهای کوچک 
را افزایش دهــد. فناوری باتــری جدیدی 
که توســط یــک اســتارت آپ سوئیســی 
موســوم بــه مورانــد )Morand( توســعه 
یافته است، می تواند باتری های وسایل 
نقلیه الکتریکی )EV( را در زمان کمتری 
نســبت به پر کردن مخزن ســوخت یک 
خودروی موتور احتراق داخلی )ICE( در 

پمپ بنزین شارژ کند.

۷۲ 
ثانیه

نقل قول خبر

فناوری
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اعترافات یک قاتل
کتاب »اعترافــات یک قاتل« 
از نویســنده اتریشی »یوزف 
روت« را علــی اســدیان بــه 
فارسی برگردانده و به تازگی 
از سوی نشــر ماهی به چاپ 
پنجــم رســیده اســت. این 
روایت در مــورد یک تبعیدی 
روس، گولوبچیک اســت که 
آنچه را ادعا می کند داســتان 

زندگی اش اســت برای گروهی از مردم در یک رستوران در 
پاریس تعریف می کند. او به طور متناوب مخاطبان را با یک 
داستان وحشیانه، فریبکارانه و مجرمانه در روزهای منتهی 
به انقالب روسیه مجذوب و وحشت زده می کند. یوزف روت، 
یکی از نویســندگان بزرگ در این قرن اســت و این رمان 
مقدمه خوبی برای آشنایی با دیدگاهی تلخ راجع به دسیسه، 

ضرورت و تردید اخالقی است.
اعترافات یک قاتل از نظر یوزف روت ساختاری غیرمعمول 
دارد. کتاب روایت اول شخص است که می توان تصور کرد 
نویسنده / راوی مدام جایشان با یکدیگر عوض می شود. در 
این شــکل از روایت خواننده تمام رویداد ذکر شده در متن 
را ریز به ریز به خاطر خواهد سپرد و تعلیقی جذاب را تجربه 
می کند. یوزف روت، روزنامه نگار و رمان نویس اتریشی است 
که در سال1894متولد شــد. او اغلب سرنوشت سرگردان 
بی خانمان ها که به دنبال مکانی برای زندگی بودند، به ویژه 
یهودیان و شهروندان سابق اتریش- مجارستان قدیم را به 
تصویر می کشید و این از رویکرد سیاسی و اخالقی وی ناشی 

می شود که ریشه در شغل روزنامه نگاری او داشت.
نشر ماهی این کتاب 144صفحه ای را به بهای 60هزار تومان 

منتشر کرده است.

تاریخ ادبیات

تاریخ ادبیات پای سخنان شهید حاج مهدی عراقی می نشست و 
خاطرات او را می شنید. دباغ در باب خصال شخصیتی 

آن پیشکسوت انقالب آورده است:
»دو خاطره بســیار آموزنده دارم و فکر می کنم برای 
جوانانی که می خواهند شهدای بزرگ ما را به درستی 
بشناسند و مســیر آنان را ادامه بدهند، شنیدن این 
خاطرات، مفید باشد. نخستین خاطره ام برمی گردد 
به تقوای فوق العاده شهید عراقی و تقید به نماز اول 
وقت. در آن روزها، یک عده سعی می کردند همیشه در 
صف اول و پشت سر امام بایستند! بعضی ها هم قیدی 
نداشتند و نمازشان تا عصر می ماند! عده ای هم که از 
نفوذی های منافقین بودند و با اینکه خیلی تظاهر به 
دینداری می کردند، بعدها معلوم شد اساسا اهل نماز 
نیستند! اما شهید عراقی در این باره فوق العاده دقت 
داشتند و در عین حال که ســعی نمی کردند خود را 
در صف اول جا بدهند، هرگــز یادم نمی آید نماز اول 
وقتشان ترک شده باشــد. مورد دیگر این بود که با 
چند تن از برادرانی که در همان روزهای اول انقالب و 
پس از ورود امام به ایران شهید شدند، به ایشان اصرار 
کردیم شــب ها و پس از اینکه امام برای استراحت 
تشریف می برند، خاطرات مبارزات، دستگیری ها و 
زندانشان را تعریف کنند تا ضبط کنیم و باقی بماند. 
ما که طی روز بســیار دوندگــی و مخصوصا نگرانی 
داشتیم، بسیار خسته می شدیم ولی شب ها که همه 
می خوابیدند، در گوشه ای از ساختمان می نشستیم 
و شــهید عراقی صحبت می کردند؛ قبل از هر چیز، 
از عدالت شهید نواب صفوی. شهید عراقی می گفتند 
مدتی در زندان، تحصــن و اعتصاب غذا کرده بودند. 
زندان در آن موقع غذا نمی داد و آنها مواد غذایی را از 
بیرون تهیه می کردند. یک روز شهید عراقی مسئول 
تهیه و توزیع غذا می شوند. مقداری سیب زمینی تهیه و 
آب پز می کنند. موقعی که سیب زمینی ها را می شمرند، 

می بینند یکی کم اســت اما یک تخم مرغ آب پز هم 
دارند. تصمیم می گیرند سیب زمینی ها را بین خود 
تقســیم کنند و تخم مرغ را به شــهید نواب صفوی 
بدهند. ایشان وقتی می خواهند تخم مرغ را بخورند 
می پرسند همه خورده اند؟ چون کسی به ایشان دروغ 
نمی گفته، می گویند فقط یــک تخم مرغ بود و بقیه 
سیب زمینی خورده اند! شــهید نواب می گویند شما 
که سیب زمینی هایتان را خوردید و نمی توانم با شما 
شریک شوم ولی من تخم مرغم را نخورده ام و می توانید 
در آن سهیم شوید! بعد آن را به تعداد همه مي برند و 
تقسیم مي کنند! شــهید عراقی با تعریف کردن این 
خاطره می خواستند به ما بفهمانند که اگر رهبر ایشان 
این قدر عادل و متقی نبود، خونش نمی توانست این قدر 
در پیشبرد انقالب مؤثر باشد. از این نوع خاطرات در آن 

نوارها فراوان است... .«

فردا مملکت پر می شود از آدم های مدرک داری که 
سواد انجام هیچ کاری را ندارند!

تصدی فرماندهی سپاه پاســداران انقالب اسالمی 
شــهر همدان، از سرفصل های شــاخص در زندگی 
زنده یاد مرضیه دباغ قلمداد می شــود. او در آن دوره 
به  دلیل روی دادن واقعه ای در این شــهر، با شــهید 
محمدعلی رجایی دیدار داشــت و تحت تأثیر بینش 

واال و آینده نگری وی قرار گرفت.
»در اوایل انقالب، من مدتی فرمانده سپاه همدان 
بودم و باید امنیت شهر را حفظ می کردیم. آن روزها 
شهید رجایی، کفیل وزارت آموزش وپرورش بود. 
تجدیدی های ســال1357 قصد داشتند کنکور 
بدهند و خیلی هایشــان به خاطر جریانات انقالب 
و تعطیلی های مکرر مدارس، نمره نیاورده بودند! 
اینها حدود 150نفری می شدند و البته عده ای هم 
که قصد ایجاد بلوا و شورش داشتند، خودشان را بین 
آنها جا زده بودند! اینهــا در اداره آموزش وپرورش 
شهر تحصن کرده بودند. من رفتم و به آنها گفتم که 
دوـ سه نفرشان به عنوان نماینده، بمانند و دیگران 
بروند تا من بروم و از مســئوالن وزارتخانه کسب 
تکلیف کنم. از اینکــه امنیت همدان به هم بخورد 
و بلوا به پا شود، بسیار نگران بودم. خود را به تهران 
رساندم و نزد شــهید رجایی رفتم. ایشان با نهایت 
بزرگ منشی و تواضع، از من استقبال کرد و پرسید 
مشکل چیست؟ توضیح دادم که عده ای هستند که 
با یکی دو نمره قبول می شــوند و می توانند کنکور 
بدهند. اینهــا در اداره آموزش وپــرورش همدان 
تحصن کرده اند و من به عنوان مسئول حفظ امنیت 
شهر، بســیار نگرانم و می ترسم غائله ای به پا شود! 
اینها تهدید کرده اند در صورتی که به درخواستشان 
ترتیب اثــر ندهیم، ســاختمان آموزش وپرورش 
را آتش می زنند! ایشــان لبخندی زد و گفت اگر 
ســاختمان را آتش بزنند، می شــود این آتش را 
با آب خاموش کــرد ولی اگر نمره مفــت و بدون 
زحمت بگیرند، فردا مملکت پر می شود از آدم های 
مدرک داری که سواد و مهارت انجام هیچ کاری را 
ندارند. من حقیقتا از این پاسخ و دوراندیشی ایشان، 
مبهوت شــدم! االن برای من، واقعا اسباب رنج و 
مصیبت است که با این مدرک های تولید انبوهی که 
به همه داده اند، این پیش بینی شهید رجایی، چقدر 
درست از آب درآمده است! موقعی که شهید رجایی 
این حرف را بــه من زد، واقعا دلم تــکان خورد اما 
درعین حال از صراحت و قاطعیت ایشان، بسیار لذت 
بردم. برگشتم و به کسانی هم که تحصن کرده بودند، 
گفتم این فرمایش مسئول آموزش وپرورش مملکت 
است که حتی نیم نمره بی دلیل، نباید داده شود! 
حاال هر کسی که می خواهد خراب کند و بشکند و 
آتش بزند، راه، باز و جاده دراز! متحصنان که دیدند 
قضیه جدی است، رفتند. فقط دو ـ سه نفری ماندند 
و قصد ایجاد بلوا داشتند که دستگیرشان کردیم و 
بردیم و نصیحتشان کردیم که به جای شلوغ کاری 

بروند بنشینند و درسشان را بخوانند... .«

کار خودتان را انجام بدهید و باقی را به خدا بسپارید!
یاد ناموران انقالب اسالمی در آیینه خاطرات زنده یاد مرضیه دباغ )حدیدچی(

همگام با »مادر«، در طریق مبارزات
با دیدن قدرت او، صبر می کردم

بانو رضوانــه میرزا دبــاغ، فرزنــد زنده یاد مرضیــه دباغ 
)حدیدچی(، مــادر را در شــکنجه گاه کمیته مشــترک 
ضدخرابکاری همراهی کرده است. او عالوه بر اینکه خود از 
زندانیان نوجوان و سیاسی پیش از پیروزی انقالب اسالمی 
است شاهد مبارزه و مقاومت بانوی دلیر نهضت نیز هست. 
هم از این روی مروری بر خاطرات وی، می تواند دریچه ای 
نوین بر سیره آن مبارز پرآوازه باشد. وی در میان خاطرات 
خویش، روزی را به یاد می آورد که مأموران برای دستگیری 
مادر، به خانه شــان هجوم آوردند و مدتــی در آنجا حضور 
داشــتند: »متأســفانه بر اثر تکرار دفعات شکنجه با شوک 
الکتریکی، بســیاری از مســائل را به یاد نمی آورم و باقی را 
هم، با کمک خواهرم راضیه به یاد می آورم. خاطرم هســت 
در آن دوره، نامزدم آقای بهزاد کمالی اصل را نیز دســتگیر 
کردند و با اتو ســوزاندند و اذیت کردند. البته ایشان قبل از 
من دستگیر شده بود. یک روز با مراقبت و کنترل خانه ما، 
12نفر را دستگیر کرده بودند. هیچ وقت لحظه دستگیری ام 
را فراموش نمی کنم. واقعا به طرز وحشیانه ای برخورد کردند. 
ساواکی ها فکر می کردند، با یک گروه طرف شده اند! آنچنان 
داد و فریاد می کردند که کسی جرأت نداشت نفس بکشد. 
قبل از اینکه مادر را دستگیر کنند، ســاواکی ها 4هفته در 
خانه ما اقامت و آزادی را از همه ما سلب کردند و حتی اگر 
می خواستیم برادر کوچکم را برای خرید به بیرون از منزل 
بفرستیم تا تفتیش نمی کردند، اجازه نمی دادند که از منزل 
خارج شود. ساواکی ها درحالی که ادعا می کردند خیلی زرنگ 
هستند اما لطف خدا و هدایت فکری مادر، در همین اوضاع 
ســخت هم به کمک ما آمد و از بقال محل کمک گرفتیم. 
بقال محله ما مرد بزرگواری به نام آقای بهاری بود که مغازه 
او بیشتر شبیه عطاری بود و در این جریان، کمک زیادی به 
ما کرد. او حتی شهادت آیت اهلل سعیدی را به ما اطالع داد و 
کسانی که قصد تردد به منزل ما را داشتند، توسط او از نبش 
کوچه بازگردانده می شدند! مادرم کاغذ کوچکی را نوشت و 
روی آن عالمتی گذاشت و آن را به دست برادر کوچکم سپرد 
و مبلغی پول به او داد که آن تکه کاغذ کوچک، پشت یکی 
از آنها چسبانده شــده بود و به برادرم گفت: به آقای بهاری 
بگو به ما شکالت برساند! همین پیام، آقای بهاری را متوجه 

مشکالت ما کرد... .«

برای کسی که در نوجوانی راهی کمیته مشترک شده است، 
واگویه خاطرات شکنجه های آن آســان نیست. هم از این 
روی رضوانه میرزا دباغ نیز، به دشــواری خاطرات آن دوره 
را باز می گوید: »یادآوری صحنه های شکنجه مادرم، برایم 
بسیار سخت و دردآور است. به خاطر دارم که مادرم را سرپا 
نگه داشــته بودند و اجازه نمی دادند لحظه ای بنشیند یا به 
او بی خوابی می دادند که گاهی 48ســاعت و بیشــتر طول 
می کشید. وقتی که شب می شد، تازه اول کار بازجویان بود 
و سیلی خوردن و شــکنجه با کابل، مانند نقل و نبات نثار 
زندانیان می شد. شــوک الکتریکی تمام ابعاد وجودم را به 
لرزه درمی آورد و بدنم از ضربه های شالق، همیشه خونین 
و مالین بود. از خباثت و کارهای کثیفی که بازجویان انجام 
می دادند، نمی توانم حرفی بزنم، چون شــرم دارم. آن همه 
زشتی و پلشــتی را می دیدم، اما کاری از دستم برنمی آمد. 
با هر شــکنجه ای دچار ضعف و بی حالی می شــدم اما روح 
بلند مادرم و دیدن وضعیت ایشــان برایم تسکین بود. من 
وقتی بلند مرتبگی مادرم را می دیــدم، صبر می کردم. من 
مدام صدای آه و ناله افراد مختلف را که زیر شکنجه بودند، 
می شنیدم و زجر می بردم. بیشتر زندگی من پس از آزادی 
از زندان، به بیماری گذشته اســت و نتوانسته ام آنطور که 
شایســته بندگی خداست، شاکر خدا باشــم و او را عبادت 
کنم. قطعاً این مشیت الهی بوده که من در کنار چهره های 
پرزرق و برق آن روزگار، الگویی مانند مادرم داشــته باشم. 
خدا می داند کــه نمی خواهم از خودم بت درســت کنم اما 
لحظه ای از خدا غافل نشدم و آن دوران سخت سپری شد. 
اکنون افســوس می خورم که چرا حاال آن حاالت را ندارم. 
من چهارده ساله بودم که دستگیر شدم. از خدا می خواهم 
همه جوانان و نوجوانان ما بدانند، که انقالب چگونه به دست 
آمد، چون فقط در آن صورت اســت که می توانیم در حفظ 
و نگهداری انقالب کوشا باشیم. انشاء اهلل درس عبرتی برای 

همگان باشد... .«

نگاه

تاریخ جهان

روزهایی که بر ما می گذرد، تداعی گر ســالروز 
درگذشــت بانوی تراز انقالب اسالمی، زنده یاد 
مرضیه دباغ )حدیدچی( است. هم از این روی و در 
یادمان پی آمده، بخش هایی از خاطرات آن بزرگ 
را درباره ناموران انقالب اسالمی، مورد خوانش 
تحلیلی قرار داده ایم. امید آنکه عالقه مندان را 

مفید  آید.

وظیفه خودتان را انجــام بدهید و باقی را به خدا 
بسپارید!

زنده یاد مرضیه دباغ بیش و پیــش از هر چیز در 
اذهان عمومی، به عنوان یکــی از مبارزان دیرین 
نهضت امام خمینی)ره( و از محافظان ایشــان در 
نوفل لوشاتو شــناخته می شــود. هم از این روی 
معموال یادها و یادمان های ایشان از آن دوره، نزد 
سیره پژوهان امام)ره(، مغتنم قلمداد شده است. 
بخشی از این خاطرات، به نظم شخصی رهبر کبیر 

انقالب مربوط می شود.
»ویژگی هــای برجســته شــخصیتی حضــرت 
امام خمینی)ره(، بسیارند و به همین دلیل هم ایشان 
در تاریخ بشر، شخصیت کم مانندی هستند. اما گاهی 
برخی از ویژگی ها، از سوی کســانی که از نزدیک با 
ایشــان تماس نداشــته اند، چندان دیده نمی شود؛ 
ازجمله نظم آهنیــن و فوق العاده دقیق ایشــان؛ به 
 گونه ای که حتی پلیس های فرانســه هم می گفتند 
ما ساعت مأموریت خود را با رفت وآمد ایشان تنظیم 
می کنیم! گاهی ما در ســاختمان دیگــری بودیم و 
برادران از من می پرســیدند االن امام دارند چه کار 
می کنند؟ من به ساعت نگاه می کردم و مثال می گفتم 
دارند آماده وضوگرفتن می شــوند یــا می خواهند 
استراحت کنند و... . برادران می رفتند و می دیدند که 
دقیقا همینطور است! کسی که می تواند به کارهای 
روزمره اش چنین نظمی بدهد، قطعا به افکار، ایده آل ها 
و اعتقاداتش هم، چنین نظــم بی نظیری می دهد و 
نتیجه اش هم می شــود کاری که از دست هر کسی 
برنمی آید! شــبی که بنی صدر فرار کرده بود، همه 
نگران بودند که حاال چه می شود؟ حضرت امام)ره( 
درست ســر ســاعت مقرر، آماده خواب می شوند! 
اطرافیان می گویند آقا! اینطور شده؛ چه باید کرد؟ امام 
با خونســردی تمام می فرمایند هر چه شده که شده 
و آنچه هم که باید بشود، می شود! شما کار و وظیفه 
خودتــان را انجام بدهید و باقی را به خدا بســپارید؛ 
حاال اگر من نخوابم، جز اینکه کارهایی را هم که فردا 
می توانم انجام بدهم، ناقــص باقی خواهند ماند، چه 

فایده ای دارد؟ 
چنین نظم بی نظیری اســت کــه موفقیت های 
بزرگ را در پی دارد؛ چیزی که متأسفانه اکثر ما 

از آن غافلیم...!«

حکایت جزوات حکومت اسالمی که شهید سعیدی 
به من سپرد 

زنده یاد دباغ، از شاگردان مباحث دینی شهید آیت اهلل 
سیدمحمدرضا سعیدی به شــمار می رفت و از این 
رهگذر، وارد عرصه مبارزات نهضت اســالمی شده 
بود. وی درباره یکی از موارد تعقیب آن عالم مجاهد 
از سوی ســاواک، چنین روایت کرده است: »ساواک 
تمام رفت وآمدها، حرکات و ســکنات شهید آیت اهلل 
سعیدی را مدنظر داشت و بی تردید اغلب مغازه های 
خیابان غیاثی را خریده بود تا بر همه  چیز نظارت کامل 
داشته باشــد. البته در میان کسبه، افراد شریفی هم 
بودند که اوضاع را زیر نظر داشتند و به محض اینکه 
متوجه می شدند برای شهیدسعیدی دردسر درست 
می شود، ایشان را آگاه می کردند. روزی داشتیم درس 
می گرفتیم که آقایی که در همــان نزدیکی ها بنگاه 
معامالت ملکی داشتند و بسیار مرد شریفی بودند، 

تلفن زدند و به شهیدسعیدی گفتند ساواک می خواهد 
منزل را محاصره کند؛ عجله کنیــد و زودتر از منزل 
بیرون بروید! شهیدسعیدی دو تکه کاغذی را که در 
جیبشان بود، درآوردند و در دهان گذاشتند! چند کاغذ 
را هم پاره کردند. چند جزوه را هم که بعدها فهمیدم 
جزوه حکومت اسالمی اســت، در کیسه ای ریختند 
و خواســتند یکی از ما، آن جزوه ها را زیر چادرمان از 
خانه، بیرون ببرد. من برای این کار داوطلب شــدم و 
ایشان کیسه را داخل کیفم انداختند! وقتی از خانه 
بیرون رفتم، دیدم مأموران ســاواک دارند کیف های 
خانم ها را می گردند. برگشتم و داخل حیاط به یکی 
از آقاپسرهای شهیدسعیدی گفتم باالی دیوار برود و 
بسته را در آشغال های پشت دیوار خانه بیندازد تا بعد 
برگردم و آن را بردارم! بعد، از خانه بیرون رفتم و کیفم 
را به مأمورها نشان دادم و به خانه رفتم. آقای بهاریـ  از 
فدائیان اسالمـ  روبه روی کوچه ما مغازه خرازی داشت. 
رفتم و ماجرا را به ایشان گفتم و خواستم آدم مطمئنی 
را بفرستند و کیسه را بیاورند. ایشان خودشان رفته 
بودند؛ چون واقعا به هر کسی نمی شد اعتماد کرد... .«

ما قرار است در ایران کار بزرگی انجام بدهیم!
شهید ســیدعلی اندرزگو از دیگر چهره هایی است 
که بانو مرضیه دباغ، در دوران اقامت در سوریه با وی 
همکاری کرده است. او قدرت روحی و معنوی سید را 
بس باال توصیف کرده و در تبیین آن، به خاطره ذیل 

اشارت برده است:
»در نخستین جلسه دیدار با ایشان در سوریه، ایشان 
درباره مســائل والیی و پیروی از حضرت علی)ع( و 
انتظار فرج آقا امــام زمان)عج( صحبت کردند و بنده 
با اینکه عمری با آقایان علما معاشر و شاگرد بسیاری 
از آنان بودم، حرف های شهید بســیار برایم شیرین، 
جالب و تأثیرگذار بود. بعد از این جلسه شهید محمد 
منتظری به من گفت شیخ به مسلسل نیاز دارد؛ ما آن 
را از لبنان تهیه کرده ایم و االن دست آقای جالل الدین 
فارسی است. شما مأموریت دارید بروید و این مسلسل 
را همراه با 500-400فشنگ به سوریه بیاورید که آن را 
جاسازی کنیم و ایشان ببرد... . واقعا با اخالص و اراده ای 
که در شهید اندرزگو دیده بودم، خیلی دلم می خواست 
بتوانم کاری برایشان انجام بدهم. خدا هم لطف کرد و 
با تمام مشکالتی که برایم پیش آمد، رفتم و اسلحه را 
آوردم و تحویل دادم. بعد از آن شهید منتظری گفت 
شیخ می خواهد بار دیگر شما را ببیند. به مالقات ایشان 
رفتم و شهید با بغضی در گلو از من تشکر کردند که 
این مأموریت را قبول کردم و اسلحه را آوردم. بعد هم 
گریه کردند و گفتند اگر حضرت زینب)س( در آن دنیا 
از من بپذیرند، حتما از ایشان خواهم خواست شما را 
به  خاطر اینکه به ما کمک کردید، مورد لطف خاص 
خود قرار دهند. ما قرار است در ایران، کار بزرگی انجام 
بدهیم! بعد هم به من سفارش کردند وقتی دلم برای 
فرزندانم تنگ می شود، با برخورداری از الگوی عظیمی 
چون حضرت زینب)س( صبر، پیشه کنم. بعد از من 
پرسیدند به چه چیزی نیاز دارم. گفتم اینجا همه  چیز 
هست و نیازی به چیزی ندارم. ایشان گفتند می دانم در 
سوریه قند پیدا نمی شود؛ شما هم البد دوست دارید با 
چایتان به جای شکر، قند بخورید؛ برایتان قند درست 
می کنم. بعدا توسط شهید محمد منتظری، برایم یک 
قندی فرستادند که زردرنگ بود و با شکر درست کرده 
بودند. برایم بسیار عجیب بود کســی در آن شرایط 
دشوار و زمانی که می خواهد با آن همه خطر، اسلحه ای 
را به داخل ایران ببرد و دائما در حال گریز و اختفاست، 

چطور به چنین مسائل ظریفی فکر می کند... .«

شــنیدن خاطراتی از شــهید نواب صفوی در 
نوفل لوشاتو 

همانگونه که اشارت رفت، بانو دباغ در دوران حضور 
رهبر انقالب در نوفل لوشــاتو، در این دهکده حضور 
یافت و به خدمت در بیت ایشــان پرداخت. وی پس 
از اتمام فعالیت های روزانه و به اتفاق برخی حاضران، 

احمد سینایی
روزنامه نگار گزارش

شــبی که بنی صدر فرار کرده بود، همه 
نگــران بودنــد کــه حــاال چــه می شــود! 
حضرت امام)ره( درســت ســر ســاعت 
مــــقرر، آمــــاده خـــــواب مـــی شـــوند! 
اطرافیان می گویند آقا! اینطور شــده؛ 
چه باید کرد؟ امام با خونســردی تمام 
می فرمایند هر چه شده که شده و آنچه 
هم که باید بشــود، می شــود! شما کار 
و وظیفــه خودتــان را انجــام بدهیــد و 
باقی را به خدا بســپارید. حــاال اگر من 
نخوابــم، جز اینکــه کارهایــی را هم که 
فردا می توانم انجام بدهم، ناقص باقی 

خواهند ماند، چه فایده ای دارد؟

رضوانه میرزا دباغ
در کنار مادرش زنده یاد مرضیه دباغ

یادآوری صحنه های شــکنجه مــادرم، برایم 
بســیار ســخت و دردآور اســت. به خاطــر 
دارم کــه مــادرم را ســرپا نگه داشــته بودند و 
اجــازه نمی دادنــد لحظه ای بنشــیند یــا به او 
بی خوابــی می دادند کــه گاهی 48ســاعت و 
بیشــتر طــول می کشــید! روح بلنــد مــادرم و 
دیدن وضعیت ایشان برایم تسکین بود. من 
وقتی بلنــد مرتبگی مــادرم را می دیدم، صبر 
می کــردم. مــن مــدام صــدای آه و نالــه افراد 
مختلف را که زیر شکنجه بودند، می شنیدم 

و زجر می بردم
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رؤیای آدم مضحک
کتاب »رویــای آدم مضحک« 
اثر فئودور داستایفسکی را رضا 
رضایی به فارســی برگردانده و 
به تازگی از سوی نشر ماهی به 

چاپ هجدهم رسیده است.
این اثر مجموعه ای از داستان های 
کوتاه اســت که نخستین بار در 
سال1877منتشر شد. داستان 
همنام بــا عنــوان کتــاب، با 

سرگردانی راوی در خیابان های سن پترزبورگ آغاز می شود. 
راوی به این فکر می کند که چطور همیشه »آدمی مضحک« 
بوده و همچنین، چطور اخیرا فهمیده است که دیگر هیچ چیز 
واقعاً برایش اهمیتی ندارد. همین افکار باعث می شوند که او 
به فکر خودکشی بیفتد. سپس مشخص می شود که او ماه ها 
قبل، تفنگی را به منظور شلیک به سر خود، خریده بوده است. 
با وجود این، مالقاتی تصادفی با دختری جوان، باعث می شود 
که شخصیت اصلی داستان به سفری پا بگذارد که در طول آن، 
جوانه ای ظریف از عشق به جهان پیرامون و سایر انسان ها در 

قلب او شکوفا می شود.
فئودور میخایالویچ داستایفســکی،  زاده 11نوامبر1821 
و درگذشــته 9فوریه1881، نویســنده مشــهور و شــاید 
تأثیرگذارتریــن داســتان نویس جهان به حســاب بیاید. 
داستایفسکی در آغاز ســال1873 ســردبیر مجله »گراژ 
دانین« شــد و تا ماه مارس ســال بعد به این کار ادامه داد. 
فئودور داستایفسکی در جشن 3روزه بزرگداشت پوشکین 
در پی سخنرانی اش به اوج شهرت و افتخار در زمان حیاتش 
رسید و سرانجام در اوایل فوریه سال1881 در اثر خونریزی 
ریه درگذشت. نشر ماهی این کتاب را در 249صفحه با بهای 

70هزار تومان منتشر کرده است.

مزرعه حیوانات
مزرعه حیوانات )به انگلیسی: 
Animal Farm( که در ایران 
به نام قلعه حیوانات نیز شناخته 
شده اســت، رمانی به ســبک 
ادبیات تمثیلی پادآرمان شهری 
نوشته »جورج اورول« است. 
این رمان در طول جنگ جهانی 
دوم نوشــته و در سال 1945 
میالدی در انگلستان منتشر 

شد ولی در اواخر دهه1950 میالدی به شهرت رسید. 
این کتــاب در نقد حکومت های ســرکوبگر آن دوران 
یعنی شوروی و آلمان نوشته شد. مزرعه حیوانات درباره 
گروهی از جانوران اهلی است که در اقدامی آرمان گرایانه 
و انقالبی، صاحب مزرعه یعنی آقای جونز را از مزرعه اش 
فراری می دهند تا خود اداره مزرعه را به دســت گرفته 
و »برابری« و »رفاه« را در جامعه خود برقرار ســازند. 
رهبری این جنبش را گروهی از خوک ها به دست دارند. 
ولی پــس از مدتی این گروه جدید نیز به ســرکردگی 
خوکی به نام ناپلئون همچون آقای جونز به بهره کشی از 
حیوانات مزرعه می پردازند و هرگونه مخالفتی را سرکوب 
می کنند. این رمان توسط مترجمان مختلفی در ایران 
به فارسی برگردانده شده اما نخستین مترجم آن امیر 
امیرشاهی اســت که اوایل دهه50شمسی این اثر را به 
فارسی برگرداند. صالح حسینی و کاوه میرعباسی نیز از 

دیگر مترجمان شناخته شده این اثر هستند. 
نشــر ماهی به تازگی چاپ سی و سوم این کتاب را در 
قطع جیبی در 152صفحه، بــه بهای 45هزار تومان 

منتشر کرده است.
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موزه مردم شناسی و صنایع دستی 
 پیش از این، گردشگری هر روستا بر چشم انداز بکر و 
طبیعت خاصش استوار بود. کم کم جاذبه های تاریخی 
هم یک پای گردشگری روستاها شدند. حاال گردشگری 
خالق، حرف اول را می زند. بدین معنا که گردشگران 
بتوانند در فرصت حضور در روستا، زندگی در جامعه 
محلی را تجربه کنند؛ مثل روستای قاسم آباد که بتوانند 
پای پاچال بنشینند و چادرشب بافی را تمرین کنند. 
موزه مردم شناسی و صنایع دستی قاسم آباد نیز تجربه 
ماندگاری را رقم می زند. ادوات کشاورزی، صید و صنایع  
دستی روستا شامل نمدمالی، چادرشب بافی، چلنگری، 
سفالگری، بافته های ابریشمی، عکس و اسناد قدیمی از 

روستا و آداب و رسوم محلی به نمایش در آمده است.
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11شهر و ۳ روستا در ۶ سال گذشته با عنوان صنایع  

دستی منحصر به همان مناطق، ثبت جهانی شده اند. با گزارش
این حساب، ایران در رتبه نخست ثبت جهانی شهرها و 
روستاهای صنایع  دستی قرار گرفته و بعد از آن کشور چین قرار دارد. هنر 
چادرشب بافی روســتای قاســم آباد شهرستان رودســر گیالن سال 
1۳98ثبت جهانی شــد و حاال ۶00هنرمند در این روســتا مشــغول 
چادرشــب بافی هســتند. معاون گردشــگری اداره میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان گیالن به همشهری می گوید که احیای 
هنر قدیمی این روســتا نه تنها در جذب گردشــگر ایرانــی و خارجی 
تأثیرگذار بوده، بلکه هنرمندان خالق به دنبال کاربردی کردن بیشتر این 
هنر و تولید محصوالت متنوع دیگر عالوه بر چادرشب هستند. آنان ثبت 
جهانی شدن هنر چادرشب بافی قاسم آباد را فرصتی برای توسعه پایدار 

روستا می دانند که با حمایت مسئوالن امکان پذیر است.

روستای جهانی صنایع دستی 
روستای قاسم آباد رودســر گیالن از دیرباز با لباس های رنگارنگ زنان 
روستا زبانزد بوده؛ همان لباس هایی که با دســت خودشان از ابریشم، 
نخ پنبه ای و پشــم می بافند و دنیایی از رنگ و نقش اســت. معموال هر 
خانواده روستایی یک پاچال یا دستگاه چادرشب بافی دارد و فوت و فن 
چادرشب بافی به جوان ترها رسیده  اســت. چادرشب بافی، نوعی بافت 
پارچه محلی این روستاست که در گذشته بیشــتر و امروز کمتر، زنان 
قاسم آباد به وقت شالیکاری بر کمر می بندند و چنان بخشی از فرهنگ، 
آداب و سنت شان شده که روستای قاسم آباد را به همین چادرشب های 
رنگین می شناسیم.هنر روستای قاسم آباد ۳سال پیش ثبت جهانی شد و 
آوازه چادرشب بافی آن به گوش دنیا رسید. طرح ها و نقش های چادرشب، 
بر در و دیوار روستا هم کشیده شده اســت؛ بز، درخت سرو، پرنده، گل 
قالی، زیگزاگ، خفاش، ماه، پنجره های مشبک و صندوقچه که نقوش و 
رنگ هایش را از دل طبیعت گرفته است.مشاور معاون صنایع  دستی وزیر 
میراث فرهنگی، صنایع  دستی و گردشــگری که خود مدیر پروژه ثبت 
جهانی قاسم آباد نیز بوده، درباره شاخصه های ثبت جهانی شدن برای یک 

روستای صنایع  دستی به همشهری می گوید: هنر صنایع  دستی روستا 
باید در مراکز آموزشی مثل دانشگاه یا مراکز فنی و حرفه ای تدریس شود 
و در روستا مراکز فروش یا نمایشگاه داشته باشد و همینطور نقش آن در 
اقتصاد روستا شناخته شده باشد و قدمت و اصالت آن دیده شود. مواردی 
که همه و همه شامل هنر چادرشب بافی روستای قاسم آباد شده  است.

فرزاد رشیدی، به نقش بانوان روســتا در زنده و پویا نگه داشتن این هنر 
کهن و با اصالت نیز اشــاره می کند و ادامه می دهد: از دیرباز تا امروز که 
این هنر ثبت جهانی شده، بیشــتر بانوان روستا به ابریشم کشی و بافت 

چادرشب مشغول بوده اند.

خالقیت در تولید 
ثبت جهانی هنر چادرشب بافی به روستای قاســم آباد، فرصت تازه ای 
برای میزبانی از تورهای گردشگری داده  اســت. رضا حسن پور، معاون 
گردشگری اداره میراث فرهنگی، صنایع  دستی و گردشگری استان گیالن 
به همشهری می گوید: گردشگران با حضور در این روستا افراد بومی را 
پای پاچال می بینند و با شیوه چادرشب بافی آشنا می شوند. عالوه بر این، 
هنرمندان محصوالت متنوعی عالوه بر چادرشب ولی با همان ابریشم و 
با همان ترکیب رنگ و نقش می بافند؛ محصوالتی مثل رومیزی، کوسن، 
روتختی، کیف و کفش و محصوالتی که با حصیر، چوب و چرم ترکیب 
شده در ابعاد کوچک باشند.رونق گردشگری برای روستا با رونق اقتصادی 
نیز پیوند خورده  است. مدیر خانه خالقیت روستای قاسم  آباد از فعالیت 
۶00هنرمند چادرشب باف در روســتا که 20نفر آنان در خانه خالقیت 

مستقر هســتند، خبر می دهد و به همشــهری می گوید: ثبت جهانی 
روستا باعث شد تا هنرمندان به فکر ایده های نو باشند و پارچه رنگارنگ 
چادرشب ابریشمی در زیورآالت مثل گردنبند و گوشواره نیز به کار رود. 
البته ناگفته نماند که همه محصوالت با الگوی حفظ محیط زیست تولید 
می شوند.لیال رئوف ادامه می دهد: افزایش قیمت مواد اولیه مشکل بزرگ 

هنرمندان روستاست، زیرا قیمت محصوالت نیز بیشتر می شود.

رونق اقتصادی 
فرزاد رشیدی، معتقد است ایجاد حس افتخار و هویت بخشی به مردم 
روستا از رونق اقتصادی برایشان ارزشمندتر است، اما نباید از توسعه پایدار 
غافل شد. او می گوید: صادرات چادرشب از روستا رونق گرفته و آموزش به 
10برابر رسیده است، اما توسعه پایدار در این است که آثار مثبت را تقویت 
کنیم و آثار منفی را به حداقل برسانیم. صنعتی شدن کارگاه ها، کاربردی 
شدن محصوالت، آموزش های منسجم، توجه به برندیگ و بسته بندی، 
توسعه صادرات و توجه به حفظ محیط زیست ازجمله مواردی است که با 
تقویت و اهمیت آن آینده روشن تری برای روستای جهانی چادرشب بافی 

می توان تصور کرد.

    
عالوه بر روســتای قاســم آباد با چادرشب بافی، روســتای خراشاد در 
خراسان جنوبی با تو بافی)حوله  بافی( و روستای کلپورگان در سیستان 

و بلوچستان با سفال نیز ثبت جهانی شده اند.

ادغام ســازمان هایی که یکــی وظیفه حفاظت 
از 10درصــد از اراضــی ســرزمین در مناطــق 
چهارگانه شــده را و دیگری وظیفه بهره برداری از 
آن را دارد آیا منجر به بهبود شرایط محیط زیست 
کشور می شود؟ ادغام سازمان هایی که به دالیل 
مختلف ناکارآمد هستند، آیا منجر به توانمندشدن 
آنها خواهد شد؟ اینها سؤاالتی است که هر از گاهی 
با پیشنهاد ادغام ســازمان های منابع طبیعی و 
حفاظت محیط زیست بارها پرسیده و بی نتیجه 
رها می شود. بسیاری از متخصصان معتقدند که 
نهاد بهره بردار از منابع طبیعــی باید از نهاد ناظر 
بر بهره برداری و حفاظت جدا باشد اما با این حال 
طرح ادغام این دو سازمان که از اساس شرح وظایف 
مغایری با هم دارند، هر از گاهی از سوی دولت ها 
مطرح می شود و با مخالفت نهادهای سیاستگذار 
مواجه می شــود. این بار رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیســت چنین درخواســتی داده است و 
در عین حال شــورای عالی محیط زیست با ادغام 
5سازمان به دنبال چشــم انداز بزرگ تري برای 

حفاظت محیط زیست  ایران است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست که پیش تر 
در سال 89رئیس سازمان جنگل ها و منابع طبیعی 
بود، معتقد است که مجموعه منابع طبیعی باید از 
زیر مجموعه وزارت جهادکشــاورزی خارج شود. 
علی سالجقه ســال ها پیش از اینکه در سازمان 
حفاظت محیط زیست مدیر شود، پیشنهاد تاسیس 
»وزارت منابع زیســتی« را ارائه کرده بود و گفته 
می شود یکی از دالیل اختالف نظر او با وزیر وقت 
کشاورزی استقالل سازمان منابع طبیعی از وزارت 
کشــاورزی بود. در آن زمان هــم دولت به دنبال 
آن بود کــه امور حفاظت جنگل هــا و مراتع را به 
»سازمان حفاظت محیط زیست« واگذار و معاونت 
آبخیزداری این سازمان را نیز به سازمان امور اراضی 

وزارت کشاورزی منتقل کند.
علی ســالجقه هنوز جوابی برای نامه ای که ۶ماه 
پیش به رئیس جمهور جهت ادغام 100درصدی 
سازمان محیط زیست با سازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخیزداری داده، نگرفته است. اما به نظر می رسد 
حاال که او معاون رئیس جمهور شده، برش بیشتری 
در دولت داشته باشد اما باید مجلسیان را نیز برای 
این منظــور متقاعد کند. ســمیه رفیعی، رئیس 
فراکسیون محیط زیست مجلس، 2سال پیش در 
این باره به همشهری گفته بود: سازمان جنگل ها 
به عنوان یک معاونت درون وزارت جهادکشاورزی، 

تضاد اهداف جدی با وزارتخانه مربوطه دارد. این 
سازمان وظایف حاکمیتی دارد، اما در ساختار قوی 
نیست. باید قانون جامع حفاظت از منابع طبیعی 
داشته باشیم تا سازمان جنگل ها بتواند کارآمدی 

خود را ارتقا دهد.
او مخالــف ایجــاد وزارت منابــع طبیعــی و 
محیط زیست اســت و معتقد است که هم اکنون 
محیط زیست به دلیل نقش نظارتی خود جایگاه 
باالتری نسبت به سایر دستگاه های اجرایی دولت 
دارد. اگر قرار باشد این سازمان تبدیل به وزارتخانه 
شود در رده سایر دستگاه های اجرایی قرار گرفته و 

جایگاه نظارتی خود را از دست می دهد.
او هم اکنون نیــز بر دالیل مخالفــت خود تأکید 
می کند و می گوید: بنده مخالف این ادغام هستم. 
»حفاظــت« در ســازمان جنگل ها با ســازمان 
محیط زیست متفاوت است. ســازمان جنگل ها 
در کنار وظیفه حفاظتی امــکان بهره برداری نیز 
دارد اما وظایف اصیل سازمان محیط زیست فقط 
حفاظت است که با یکدیگر تفاوت دارند. سازمان 
محیط زیســت طبق قانون نمی تواند ســازمان 
بهره برداری باشد. ما 2قانون دائمی داریم و قانون 

حفاظت و بهســازی محیط زیست به صراحت به 
وظیفه سازمان محیط زیست اشاره کرده است.

مرکز پژوهش های مجلس حداقــل 2بار رأی به 
عدم لزوم ادغام و ابهام در طرح ها داده اســت. این 
مرکز در اسفند سال92 گزارش کارشناسی درباره 
»طرح ادغام ســازمان حفاظت محیط زیســت و 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور«  را 
ارائه کرد. در آن زمان مســئوالن به دنبال ادغام 
سازمان محیط زیست با ســازمان حفاظت منابع 
طبیعی، ذیل وزارت جهادکشاورزی بودند. براساس 
آن گزارش کارشناســی، بازوی مشورتی مجلس 
اعالم کرد کــه »ناکارآمدی ســازمان های مورد 
اشاره، لزوما به دلیل ساختار و تشکیالت آنها نیست 
بلکه متاثر از عوامل دیگری مانند راهبردها، قوانین 
و مقررات، ساختارها و فرایندهای مرتبط با امور 
مالی و بودجه، ســاختار و ترکیب نیروی انسانی، 
کارآمدی مدیران و… است. فارغ از جایگاه حقوقی 
این دو سازمان، نمی توان انتظار داشت که با تغییر 
و جابه جایی در تشــکیالت یک ســازمان بتوان 
گامی اساســی در رفع کمبودها یا بهبود اساسی 

امور برداشت.«

مجلس در اسفند سال گذشته نیز بار دیگر به ادغام 
این دو ســازمان رأی منفی داد. این بار موافقان 
ادغــام آن را باعنوان »طرح تشــکیل وزارتخانه 
محیط زیســت« ارائه کردند و مرکز پژوهش های 
مجلس در نهایت با اعالم ایرادات حقوقی و منطقی 
طرح اعالم کرد: »تغییر و تحول واقعی در سازمان 
زمانی اتفاق می افتد که فرایندها و رویه ها اصالح 
شــود نه اینکه تغییر ظاهری و صوری در سطح 
کالن اتفاق بیفتد. آیا  با اصالح و تحول در فرایندها 
و رویه ها اهــداف مدنظــر تصمیم گیران محقق 
نمي شود بدون اینکه تحول ساختاری اتفاق بیفتد؟ 
اگر این موارد درباره فرایندها و رویه ها مدنظر قرار 
گیرد، بسیاری از تحوالت ساختاری از دستور کار 
خارج می شود و از طریق اصالح و هوشمندسازی 
فرایندها می توان مسائل را حل کرد.« »ناکارآمدی 
سازمان ها لزوماً متاثر از عوامل ساختاری نیست 
بلکه فرایندها و رویه هــای اداری، کیفیت نیروی 
انســانی، کیفیت هزینه کرد بودجــه، کارآمدی 
و شایســتگی مدیران، قوانین و مقررات و … بر 
عملکرد سازمان و کارآمدی و اثربخشی خدمات 
و فعالیت ها مؤثر است.« با همه این تفاسیر، حال 
باید دید آیا دولت در شــرایطی که محیط زیست 
در شکننده ترین شرایط خود است کدام نسخه را 
برای بهبود شرایط می پیچد. آیا به نظر متخصصان 
مبنی بر جدایی بهره برداری از نظارت و حفاظت  
راي می دهد یا با ادغام این دو، آینده ای مبهم برای 

محیط زیست کشور ترسیم می کند.

قاسمآباد؛روستایجهانیچادرشببافی
اهالی روستای قاسم آباد در کنار چادرشب بافی به فکر ایده های نو هنری و توسعه پایدار اقتصادی هستند

رضاعلیاصل
کارشناسپرندهنگری

ایرانکشوریتاالبیودارایتنوعزیستی
فوقالعــادهایاســت.از۴۲نــوعتــاالب
موجــوددردنیا۴۱نــوعآندرکشــورمان
وجــوددارد.هــریــکازایــنتاالبهــا
اســتراحتگاهتعــدادیپرنــدهمهاجــرنیز
هســتامــامــادرحــالازدســتدادن
تاالبها،جمعیتپرندگان،منابعغذایی
آنهــاوفضــایمناســباستراحتشــان
هستیم؛بدینجهتشرایطینابسامان

بهوجودمیآید.

بهمننقیپور
رئیسدانشگاهعلومپزشکیتبریز

توسعهطبسنتیازبرنامههایدانشگاه
علومپزشــکیتبریزبــودهکــهبهصورت
مســتمرموردتوجهوپیگیریقرارگرفته
اســت.درطولیکســالگذشــتهتمام
زیرساختهایحیاتیســامتکدهطب
سنتیتبریزنیزمهیاشدهودراسرعوقت
ایــنمرکــزدرکنــاردانشــکدهراهاندازی
میشــود.ازنظرافزایشنیرویانسانی
وپیشــرفتوتنــوعدررشــتههایطــب
ســنتیبرنامهریزیهایخوبیدردست

اقداماست.

خبر کوتاه

نقل قول خبر نقل قول خبر

عدد خبرعدد خبر

مدیرکلمنابعطبیعیوآبخیزداریاردبیلاز
خلعیدورفعتصرفیکهزارو۸۴۳هكتار
ازاراضــيملــیومنابــعطبیعیدراســتان
اردبیلخبرداد.بهگزارشتسنیم،محمود
قلیزادهاظهارداشت:درسال۱۴00و6ماهه
نخستامسالتعداد60۱فقرهازپروندههای
متشکلهعلیهمتصرفیناراضیملیاجرای
حکــموحــدودیکهزارو۸۴۳هکتــاربــه
ارزش55۲میلیاردو900میلیــونتومــان
ازعرصههــایملــیاســتانبــهبیتالمــال

بازگرداندهشد.

1843
هکتار

تــنازمــوادغذایــیتولیدشــدهدردنیــا
ســاالنهازبینمــیرودیاهدرمیشــود.
یکســوماینهدررفــتدرمرحلهتولید
غذارخمیدهد.گروهمشــاورهبوستون
ایاالتمتحــده)BCG(ارزشاینغذای
هدررفتــهرا۲۳0میلیــارددالربــرآورد
کردهاســت.محققــانتخمیــنمیزنند
کهکالــریحاصــلازاتافغــذابهدلیل
ضایعــاتغذاییحــدود۲۴درصدازکل

کالریغذایموجوداست.

2.5
میلیارد

بحــران مدیریــت دفتــر مدیــرکل
استانداریسیستانوبلوچستانگفت:
۱۲۷میلیــاردو500میلیونتومــاناعتبار
جبرانخسارتســیلبیندستگاههای
مرتبطتوزیعشد.بهگزارشمهر،علیرضا
شهرکیگفت:میزانخســارتواردهدر
حوادثطبیعیاســتاندرنیمهنخست
امســالبیــشاز۸هــزارمیلیــاردتومــان
بــرآوردشــدهکــهبــرایجبــران،بیــشاز
۱۲۷میلیــاردتومــانبعــدازتصویــبدر

هیأتدولتبهاستاناباغشد.

127
میلیارد

صنعتیوپرجمعیتکشوردرگیرآلودگی
هواهستند.صادقضیاییان،رئیسمرکز
ملیمدیریتمخاطراتوضعهواگفت:
براساسآخریننقشــههایهواشناسی
طــی۲روزآینــدهدرشــهرهایصنعتــیو
پرجمعیتازجملهتهران،کرج،مشهد،
تبریز،ارومیه،اراکواصفهان،انباشت
آالیندهجویوکاهشکیفیتهواانتظار
میرودودرسایرنقاطکشورجویپایدار

حاکمخواهدبود.

7
شهر

عکس خبر
همدان

خوزستان

تولید»پاپایا«درهمدان
»پاپایا«یکیازمیوههایاستواییباارزشغذاییودارویی
باالست.یکیازکشاورزاناستانهمداناقدامبهکشتو
تولیداینمحصولاستواییدرشهرستانکبودرآهنگاستان
همدانکردهو5هزارمترمربعازمساحتگلخانهخودرابه
کشتمیوههایاستواییوگرمسیریاختصاصدادهاست.

عکس:ایسنا/پوریاپاکیزه

آبرسانی به 30روستای شادگان 
فاز اول عملیات آبرسانی به روستاهای محروم از آب شهرستان 
شادگان افتتاح شــد. به گزارش فارس، ســردار شاهوارپور 
فرمانده سپاه حضرت ولیعصر)عج( خوزستان گفت: از 5 ماه 
پیش با همت قرارگاه محرومیت زدایی و پیشرفت و همکاری 
شــرکت آبفاي خوزستان طرح آبرســانی روستای منصوره 
شادگان در دستور کار قرار گرفت. وی افزود: با بهره برداری از 

این طرح اهالی ۳0روستا از نعمت آب شرب بهره مند شدند.
این پروژه در فاز 2 و ۳ و با هدف گســترش شــبکه آبرسانی 
به بقیه روستاها در حال انجام اســت. پروژه خط انتقال آب 
روستای منصوره شادگان با همت قرارگاه پیشرفت و آبادانی 
سپاه حضرت ولیعصر)عج( با اعتبار 200 میلیارد ریال اجرایی 
شده اســت و برای اجرای این پروژه 12کیلومتر خط انتقال 
و 2دســتگاه الکتروپمپ و تابلو برق نصب و راه اندازی شــد. 
روستای منصوره از توابع دهستان حسینی در ۴0کیلومتری 
شهرستان شادگان با جمعیتی بالغ بر ۴ هزار نفر از فروردین 
سال گذشته به دلیل خشکسالی با مشکل کم آبی مواجه شد.

 حفاظت از تنوع زیستی  
1700 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

معاون محیط زیســت طبیعی و تنوع زیستی سازمان 
حفاظت محیط زیست گفت: اعتبار حوزه طبیعی و تنوع 
زیستی کشور در سال 1۴01 حدود ۳۳9 میلیارد تومان 
بود درحالی که با توجه به گستردگی تنوع زیستی کشور 
این حوزه حداقل هزار و ۷00 میلیارد تومان اعتبار در 

سال 1۴02 نیاز دارد.
حسن اکبری، معاون محیط زیســت طبیعی و تنوع 
زیستی سازمان حفاظت محیط زیست در گفت و گو با 
ایرنا  با اشاره به اینکه تعداد زیادی اسلحه مجاز و غیرمجاز 
در اختیار افراد است می گوید: تقریبا 90درصد خودروها 
و موتورسیکلت های سازمان فرســوده اند و یا به دلیل 
گشــتزنی در مســیرهای صعب العبور، مرتب هزینه 
سنگینی را بر دوش ســازمان می گذارند. تمام اعتبار 
ابالغی ما در سال 1۴01 در حوزه طبیعی ۳۳9میلیارد 
تومان بود که تقریبا بخش عمده آن یعنی 21۶میلیارد 
تومان این مبلغ برای خرید خودرو، تجهیزات محیط بانی 
و اطفاي حریق استفاده می شــود و برای اجرای بقیه 
برنامه ها در حوزه نجات گونه های در خطر انقراض، اجرای 
برنامه های توجیهی و تفصیلی مناطق چهارگانه که برای 
حدود 1۷0 منطقه این برنامه ها تهیه شده و گونه هایی 
که نیاز به اقدامــات عاجل دارند ماننــد میش مرغ، یا 
مدیریت جمعیت گونه های برجسته مدیریت موزه های 
تاریخ طبیعی، مطالعات فون و فلور مناطق چهارگانه...، 
حدود 100میلیارد تومان اعتبار ابالغی داریم. البته این 
مبلغ ۳۳9میلیارد در شرایطی است که تخصیص آن 
100درصد باشد که عمدتا اینطور نیست. سال گذشته 

بهترین شرایط تخصیص ما ۷0درصد بود.
معاون محیط زیســت طبیعی و تنوع زیستی سازمان 
حفاظت محیط زیســت افزود: اعتبار ابالغی سازمان 
محیط زیست در سال1۴01 حوزه طبیعی ۳۳9میلیارد 
تومان بود که بخش عمده آن یعنی 21۶میلیارد تومان آن 
فقط برای بخش تجهیزات و اجرای برنامه های حفاظت 
هزینه شده است. اگر می خواهیم وضع طبیعت کشور 
بهتر شود و بتوانیم مناسب تر مدیریت کنیم 2 راه بیشتر 
نداریم؛ یکی این است که بخشی از بار حفاظت را روی 
دوش مردم و بخش خصوصی از طریق گسترش قرق ها 
بگذاریم؛ راه دوم که فعال می تواند به عنوان یک راهکار 
قابل اجرا، مانع از بین رفتن سرمایه های زیستی کشور 
شود، تقویت اعتبارات محیط زیست است. برآوردی که 
داشتیم و به بخش بودجه سازمان محیط زیست منتقل 
کردیم، با سازمان برنامه و بودجه هم رایزنی های الزم 
را انجام دادیم و اعــالم کردیم. اگر بخواهیم به وظایفی 
که قانونا بر عهده ما است عمل کنیم در سال 1۴02 به 
هزار و ۷00 میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم. این هم برای 
شرایطی نیست که ما ایده آل بتوانیم بخش عمده ای از 
حفاظت را بدون عیب و نقص پیش ببریم. در صورتی که 
اعتبار ما در حوزه طبیعی برای سال1۴02 کمتر از این 
باشد حتما بخش هایی از طبیعت و تنوع زیستی خود را 

از دست می دهیم.

خبر روز

زهرا رفیعیگزارش
روزنامه نگار

نیاز به 15 سال زمان برای ادغام
مجید مخدوم، عضو شورای عالی محیط زیست:حداقل 3دوره پنج ساله نیاز است که بتوان موضوع ادغام 
سازمان ها را اجرایی کرد. در ۵سال اول، ابتدا سازمان محیط زیست و شیالت و بخش آب وزارت نیرو با هم 
ادغام و در پنج ساله دوم شهرداری ها به این مجموعه ها اضافه شوند. همچنین در ۵سال سوم الزم است 

سازمان برنامه و بودجه به این مجموعه بپیوندد و سازمان مدیریت سرزمین ایران شکل گیرد.

مکث

محمدتقیتقیزاده
رئیــسادارهحفاظــتمحیطزیســت

شهرستانرشت
آلودگــیواحدهــایصنعتیرشــتبهطور
مســتقیمویاغیرمســتقیمبهگوهــررودو
زرجــوبمیریــزدودرنهایــتواردتــاالب
انزلیمیشود.۱5واحدصنعتیدررشت،
فاضــابآلــودهخــودرابــهتــاالبانزلــی
تخلیهمیکنند.تاکنون۴شرکتآالینده
جرائمخودرابهحسابخزانهدولتواریز

کردهاند.

سیدمحمدرضاهاشمی
استاندارسمنان

ســمنانباوجودفرصتهــایمختلف
ســرمایهگذاریوپتانســیلهایقــوی
ومناســب،آمــادهجــذبومیزبانــی
اســت. خـــــارجی سرمایــــــهگذاران
۱۳ســرمایهگذارخارجــیبــرایحضــور
دراســتانتقاضــادادهانــدوحمایتاز
سرمایهگذاراندربخشهایمختلفدر

دستورکارقرارخواهدداشت.

اردبیل

آذربایجان شرقی

سمنان

سیستان و بلوچستان

احتمالادغامچندسازمانبرایحفظمحیطزیست
سازمان حفاظت محیط زیست به دنبال ادغام سازمان منابع طبیعی درون خود و یکپارچه کردن امر حفاظت از طبیعت است
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