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هنگامه 
نقد
آیا حق با اسکوچیچ نیست؟

به زبان آورده که قابل تامل است.تیم ملی ایران، اسکوچیچ چند جمله متفاوت اما، در پی شکست در برابر آمریکا و پایان کار زیادی دارد و به مسابقات برمی گردد.« حاال چهره واقعی ایران نیست. این تیم توانایی های روحیه و اعتمادبه نفس بود: »من مطمئنم این به زبان آورد که برای آنهــا در حکم افزایش به دلجویی از بازیکنــان پرداخت و جمالتی شکست پرگل تیم ملی ایران برابر انگلستان برای مسابقات جام جهانی بود، حتی پس از اظهارنظر کرد. او که مفسر تلویزیونی الجزیره اتفاق شد، اما اسکوچیچ به ندرت در این رابطه افکار عمومی درگیر درست یا غلط بودن این که تلخکامی خاص خودش را دارد. پس از آن رزرو کرده بود؛ اتفاقی نادر در دنیای فوتبال بلیتی راهی دوحه شد که اسکوچیچ برای او ملی ایران بود. در حقیقــت مربی پرتغالی با بازگشت کارلوس کی روش روی نیمکت تیم نتیجه اش برکناری نه چندان محترمانه او و جدی برای عزل اسکوچیچ به وجود آمد که این زمینه دخیل بودند. پس از آن هم اراده ای که به نظر می رسد عوامل خارج از تیم هم در مربی اقتدارش را بین بازیکنان از دست داد حضور اسکو روی نیمکت تیم ایران شد. این پس از آن مجموعه ای از اتفاقات مانع از ادامه نتایج درخشــان، ما را به جام جهانی رساند. فوتبال ایــران را بر عهده گرفت و با کســب در بدترین شــرایط ممکن هدایت تیم ملی است. نیازی به تکرار نیست که مربی کروات هفته های گذشته »دراگان اسکوچیچ« بوده از کلیدواژه هــای پرتکرار فوتبــال ایران در دیدن نقدها و کم وکاســتی ها شــود. یکی اما این موضــوع نباید و نمی توانــد مانع از حمله به تیم بازنده آسان ترین کار دنیاست، 
روز اول که برای ایران گران تمام شد.اعمال کرد؛ نوعی اعتراف عملی به اشــتباه آن وفادار نماند و تغییرات گسترده در ارنج هیچ ایرادی نداشته، اما در 2بازی بعدی به از ترکیب منتخبش هــم دفاع کرد و گفت بلد هســتند. نکته جالب تر اینکه کی روش مقیاس جام جهانی را با جلســه ای تمرینی هواداران فوتبال هم تفــاوت یک بازی در برای ما بود.« درحالی که حتی ســاده ترین »بازی با انگلیس یک جلسه خوب تمرینی داده، جمله حیرت انگیزی بــه زبان آورد: بعــد از آن بــازی در توضیــح اتفاقات رخ هم نامــوزون به نظر می رســید. کی روش غریب که حتی بعــد از 6تعویض اصالحی با انگلستان ســر در بیاورند؛ ارنجی چنان هم نتوانستند از ترکیب ابداعی او در بازی که حتــی جدی ترین حامیــان کی روش می رســد اینطور باشــد. حقیقت آن است حدس نمی زدم.« آیا حق با اوست؟ به نظر برای این مسابقه بنویســم، این ترکیب را بود. اگر قــرار بــود ۱۰ترکیــب مختلف اول مقابل انگلیس، ایران به شدت محتاط از عوامــل مختلف در میان بــود. در بازی تغییرات زیادی وجود داشــت، بســیاری انتخابــی نبودند. بازی ها را تماشــا کردم. جام جهانی بازی کردند که اصال در مسابقات اســت: »3ســال آنجا بودم. بازیکنانی در ایران از جام جهانــی، در اظهارنظری گفته دراگان اســکوچیچ پس از حذف تیم ملی یکترکیبشگفتانگیز

واقعیت را نمی توان نادیده گرفت.برای خودش و تیم ملی گران تمام شد. این شکست بزرگ است. او اشتباهاتی داشت که همین پرسش هم برای کی روش به منزله یک نتایــج را بگیرد؟ فارغ از پاســخ، نفس طرح آیا تیم ملی با اسکوچیچ نمی توانست همین را توجیه کند. امروز بسیاری سؤال می کنند دراگان اســکوچیچ و بازگشت او به تیم ملی باشــد؛ گزینش هایی که برکناری یکی مثل انتظار می رفت انتخاب های بهتری داشــته اشتیاق کامل به تیم ملی برگشت. بنابراین حال پذیرفتن چه سمتی است و با آگاهی و عالوه خودش هم خیلی خوب می دانست در معدل ســنی در کل جام را داشته باشد. به باعث شــد تیم انتخابی کی روش، باالترین قبلی شباهت نداشــت و همین مسئله هم تیمی به اندازه ایران به فهرست جام جهانی آمار و اطالعات منتشــر شده، فهرست هیچ نزدیک ترین بازیکنان به خودش پر کرد. برابر برساند، فهرست نهایی مســافران جام را با کی روش بــرای اینکه ریســک را به حداقل نزدیــک به 8ســال در همین تیم داشــت. هدایت تیم ایران را پذیرفت، اما ســابقه ای او اگرچه در فاصله 2مــاه تا آغاز جام جهانی اما موضوع در مورد کــی روش فرق می کند. توجیهی برای نتایج ضعیف او به شمار آورد، ســرمربی جدید برای کار با تیم را به عنوان در شرایط معمول شاید می شد فرصت اندک جاییبرایتوجیهنیست

ايران در شبي از جام جهاني حذف شد که نمايش نيمه اولش آشکارا نشان از ترس داشت
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دلتنگ تیم جمعه

نگاه
حمیدرضا صارمی؛ معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران

نظریه حکمرانی خوب که بــا ویژگی هایی ازجمله 
مشارکت، پاسخگویی، حاکمیت قانون، شفافیت، 
اثربخشی و کارایی تعریف شده اســت، می تواند الگوی مناسبی برای توسعه 
پایدار و ایفای نقش نهادهای مدنی و ســازمان های مردم نهاد باشــد. این الگو 
به دنبال نقش حداقلی دولت و توانمندسازی بخش خصوصی، نهادهای مدنی 
و ســازمان های مردم نهاد )سمن ها( است و براســاس اصل44 قانون اساسی، 
رفتار تعاملی 3بخش دولت، نهادهای مدنی و بخش خصوصی و تحقق 6اصل 
پیش گفته، می تواند حاکمیت مطلوب را رقــم بزند که درصورت تحقق دولت 
تســهیل گر در حکمرانی خوب، تعامل بین 2بخش نهادهــای مدنی و بخش 

خصوصی بیشتر نمایان خواهد شد.
چنانچــه از نقش تصدی گری دولــت بگذریم و بر تســهیل گری آن در نقش 
هماهنگ کننده تأکیــد کنیم، درخواهیم یافت که ســازمان های مردم نهاد و 
تشــکل های مردمی می توانند در قامت نهادهای مدنــی به خوبی ایفای نقش 
کنند؛ از نمونه های بارز این مشــارکت می توان به انجمن های فعال در حوزه 

معلولیت اشاره کرد.
12آذر هر سال )برابر با سوم دسامبر(، روزجهانی معلوالن نام گرفته است؛ ضمن 
گرامیداشت این روز باید تأکید کرد که برای تحقق مطالبات جامعه هدف وجود 

3اصل قانون، نظارت و اجرا ضروری است که الزم و ملزوم یکدیگر هستند.
خوشبختانه کشور ما، قوانین مصوب، آیین نامه ها، دستورالعمل ها، شیوه نامه ها، 
ابالغیه ها و مقرره های متعددی در راستای حمایت از حقوق جامعه افراد دارای 
معلولیت دارد که نشان از توجه قانونگذار به حوزه معلوالن است، اما باید توجه 
داشت که صرفاً وضع قانون کافی نیســت و 2بخش نظارت و اجرا نیز نیازمند 

توجه ویژه است.
در این میان آنچه مسلم است، ضرورت دسترس پذیری و مناسب سازی  معابر 
و اماکن عمومی و خصوصی شهرها برای تســهیل تردد افراد دارای معلولیت 
و اقشار خاص جامعه ازجمله سالمندان اســت که تاکنون نیز مدیران دولتی، 
نهادهای عمومی و دســتگاه های متولی ازجمله شــهرداری ها به نحوی بدان 
پرداخته اند، اما نکته مهم در تحقق کامل و جامع این مسیر، این است که مسئله 
دسترس پذیری، فرایندی اســت که در زمان متوقف نمی شود و همواره باید 
مورد بازبینی، پایش و نظارت قرار گیرد و اینجاست که نقش نهادهای مدنی و 
انجمن های فعال در این حوزه پررنگ می شود و دولت ها با همکاری دستگاه های 
متولی باید با تسهیل گری و ایجاد ســازوکارهای کارآمد از توانمندی آنها بهره 
گیرند تا در مســیر توســعه پایدار و تحقق حکمرانی مطلوب به درستی ایفای 

نقش کنند.
با نگاهی به آمارهای ســازمان بهداشت جهانی و سازمان 

بهزیستی کشور درمی یابیم که قریب به 10درصد افراد جامعه به نوعی از انواع 
معلولیت مبتال هستند. 

صعود نکردیم. نشــد که دوباره در ۸آذر تاریخ ساز 
شویم. تیم  ملی مان تا پای جان برای ایران جنگید؛ 
آن هم در روزهایی که زیر سنگین ترین حمالت رسانه ای دشمن قرار داشت، 
اما نشد که بشــود. حاال باید از فوتبال و آنچه در مســتعطیل سبز جام جهانی 
گذشت، بگذریم و حرف تازه تری بزنیم. بازی داخل مستعطیل سبز را باختیم، 
اما پیروزی های دیگر به دست آوردیم که نباید فراموش کنیم. باید بگوییم چطور 

از یک تهدید، فرصت های متعدد برای خود ساختیم.
یکم- باخت فوتبال را فراموش کنید. ما جنگی را بردیم که بیش از ۷0روز پیش 
شروع شد. ۷0روز به دروغ، تصویری غیرواقعی از مردم نشان مان دادند. گفتند 
مردم با این نظام نیستند. گفتند مردم این تیم ملی را نمی خواهند. گفتند مردم 
خواهان شکست این تیم حکومتی هستند، اما تصاویر جشن و پایکوبی ملت بعد 
از پیروزی بر ولز و سنگ تمام گذاشتن مردم در حمایت از تیم ملی، واقعیت را 
مثل روز روشن کرد. چهره درهم کشیده آنها بعد از بازی با آمریکا، چهره واقعی 
صحنه گردان ها را آشکار کرد. این بار نتوانستند دروغ بگویند. در جنگ روایت  ها، 
روایت همراهی و همدلی مردم ایران با تیم ملی عیان تر از آن بود که بتوانند آن 
را با تصویر معدود افرادی که برای برد آمریکا شادمانی کردند، مخدوش کنند. 
این بار این صحنه گردان ها نتوانســتند با دســتکاری، حقیقت را تغییر دهند. 
مردم ۷0روز مقابل امپراتوری دروغ ایستادند و حاال شاهد شکست آن هستند.

دوم- شکست داخل زمین بازی، فقط شکست 11نفر نبود؛ یک ملت را غمگین 
کرد. مردم این بار تصمیم گرفته بودند کنار هم بایستند. شیاطین رسانه ای تمام 
قدرت و امکانات شان را به کار گرفتند تا ملت را از تیم ملی ایران متنفر کنند، اما 
نتوانستند. نتیجه تالش هایشان را حتی پس از باخت آخر دیدیم. مردم دست 
رد به سینه اندک وطن فروشانی زدند که دنبال شادی گسترده بعد از شکست 
تیم ملی بودند. پروژه قراردادن مردم ایران در مقابل هم، شکست خورد. ایرانی ها 
پیروز میدان وطن پرستی شدند. گالیه داشتند، اعتراض داشتند، اما وقتی پای 

وطن در میان بود، سیلی محکمی زدند به بی وطنان داخلی و خارجی.
سوم- به تصاویر شادی مردم در شــب بازی ولز نگاه کنید. یک پرچم بیشتر 
نمی بینید؛ پرچم 3رنگ ایران عزیزمان با همان نشان مقدس در مرکز آن. آن 
شب، شب پیروزی این پرچم بود در مقابل همه پرچم هایی که در ۷0روز گذشته 
در مقابلش قرار دادند. پرچم تجزیه طلب ها، ســلطنت طلب ها و همه فرقه ها و 
دسته های معاند دیگر پایین کشیده شد و پرچم جمهوری اسالمی ایران مثل 
همیشه روی دست مردم به اهتزاز درآمد. کســانی که در اذهان متوهم خود، 
خیال خام تجزیه ایران را می پروراندند، آن شــب اتحــاد و همدلی ایرانی ها را 
دیدند. فهمیدند که جمهوری اســالمی ایران، متحد، منسجم و پابرجا خواهد 

ماند.
چهارم- مردم با شکســت تیم ملی گریســتند و با پیروزی آن از ته دل شاد 
شدند. اشتباه است اگر فکر کنید این مردم اعتراضی ندارند، گالیه مند نیستند، 
راضی هســتند و به حاکمیت نقدی ندارند. همه مردم - چــه معترض و چه 
غیرمعترض- در این میدان مبارزه ســنگین و تاریخی، کنار هم ایستادند تا به 
اغتشاش و آشــوب »نه« بگویند. تا بگویند با همه نقدها و گالیه هایشان، پای 
ایران اسالمی ایستاده اند. این مردم مطالبه دارند، خواستار اصالح امور هستند، 
اما در شب های جام جهانی نشان دادند که مسیرشــان با مسیر براندازان یکی 
نیست. فشار حداکثری دشمن در ۷0روز گذشته، در این شب های گذشته به 
شکست حداکثری منجر شد. ما فقط بازی داخل زمین را باختیم، اما یک بازی 
جدی تر را بردیم؛ بازی ای که یک طرف آن نظام جمهوری اسالمی بود و طرف 

دیگرش، جبهه دروغ و استکبار.

 نقش نهادهای مدنی 
در حکمرانی مطلوب

ما فقط بازی داخل زمین را 
در گویش کرمانی، »لوپتو« به اســباب بازی ها و عروسک های باختیم

دست ســاز گفته می شــود که قدیم ها، مادرها برای 
فرزندان خود درست می کردند. در گفت وگو با عباس 
عسکری، کارگردان لوپتو هم، نخستین نکته ای که 
توجه را جلب می کند لهجه شیرین کرمانی است. 
این روزها انیمیشن لوپتو، توانسته در هفته های 
ابتدایی اکران، به فروش میلیاردی دست پیدا 

کند...

انیمیشن لوپتو  به فروش میلیاردی رسیده است
لوپتو؛ انیمیشن »امید«
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در تیم ملی که محمد مایلی کهن با وسواس و سر 
و صدای بسیار سر و شکل داد نام یک نفر کمتر 

شنیده می شد؛ اما نقش پررنگی در جمع و جور 
کردن حاشیه ها داشت و حلقه اتصال سرمربی 

با بازیکنان بود. نادر فریادشــیران، دروازه بان 
نام آشنای ایران در دهه60 و از نسل بازیکنانی 
بود که سهمیه المپیک مسکو را کسب کردند 

اما تصمیم مدیران ورزشی در آن سال ها...

آشنایی با زندگی میلیاردر خودساخته هندی تبار
سلطان فوالد دنیا از کلکته تا لندن

با نادر فریادشیران؛ دستیار همیشگی محمد مایلی کهن
تیم 96را  باید در موزه بگذاریم

10
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بخشــی از خاطرات ماندگار کودکان دهه های گذشــته به ویژه 
دهه شصتی ها به برنامه های کودک آن زمان برمی گردد. جایی که 
تنها چند مجری به اجرای چند برنامــه خاص در تلویزیون 
می پرداختند. یکی از این مجریان خاص که در دهه60 حضور 
داشــت و تا دهه 70 هم بچه ها را جلوی تلویزیون می نشاند 
تا حرف های خوب و مهم بزند و خبر از کارتون و برنامه بعدی 
بدهد الهه رضایی است. او از سال ۵۸ کارش را در سازمان صدا 

و سیما آغاز کرد...

با الهه رضایی؛ مجری نام آشنا و باسابقه برنامه های کودک
با دست و هورا  برنامه کودک ساخته نمی شود

بعضی ها برای رسیدن به ثروت و موفقیت راهی طوالنی 
پیش رو دارند و بعضی دیگر راهی طوالنی تر! از تولد در 

خانواده ای 2۵نفره در روســتایی در هند، تا تبدیل 
شدن به یکی از ثروتمندترین افراد دنیا و مالکیت 

بزرگ ترین شرکت فوالد جهان، راه طوالنی تری 
در پیش است که هر کسی توانایی پشت سر 
گذاشتن آن را ندارد. اما الکشمی میتال این راه 

را با پشتکاری عجیب رفته است...

ویژه های  امروز یادداشت
دانیال معمار؛  سردبیر
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 رئیس جمهور امروز  
به کردستان می رود

تیراژ تولید خودروهاي سواري داخلی در ۸ماه 
امسال به مرز 6۷0 هزار دستگاه رسید

  رئیسی تیرماه به کردستان سفر کرده بود و حاال 
می خواهد مصوبات آن سفر را پیگیری کند

 رشد 17 درصديقالیباف اقدام ها و اولویت های مجلس یازدهم را تشریح کرد
تولید خودرو در آبان

احداث آرامستان در شرق تهران
مهم ترین برنامه های سازمان بهشت زهرا)س(  از زبان مدیرعامل  این سازمان

گزارش مجلس به مردم

فیلمی درباره درآمدهای میلیونی خط نویسان سنگ قبر را با اسکن این کیو آرکد   ببینید.

 صحنه  های دیدنی
  و جذاب بازی های دیروز را
 با اسکن این کیو آرکد  ببینید.
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رئیــس مجلــس در آســتانه 

مجلس
10آذرماه، روز مجلس، مهم ترین 
همچنیــن  و  دســتاوردها 
اولویت های پیش روی مجلس را تشــریح کرد؛ 
اولویت هایی که نشان می دهد نمایندگان مردم 
در بیش از یک ســال باقیمانــده از عمر مجلس 
یازدهم، رسیدگی به مشــکالت اقتصادی را در 

درجه نخست اهمیت قرار داده اند.
به گزارش همشــهری، محمدباقر قالیباف طی 
نطق پیش از دستور خود در نشست علنی دیروز 
)چهارشنبه( بهارســتان، تأکید کرد که مجلس 
یازدهم عالوه بر موضوع های اقتصادی، رسیدگی 
به برخی مســائل بر زمین مانــده در حوزه های 
فرهنگی و اجتماعی را نیز در اولویت های کاری 

خود قرار داده است.
وی همچنین گفت که مجلس یازدهم به منظور 
رفع تحریم ها، قانون »اقــدام راهبردی برای لغو 
تحریم ها« را تصویب کرد و برای خنثی ســازی 
آثار تحریمی بر کشــور، برنامه اصلــی خود را 
تصویب بسته »تحول در قوانین اقتصادی« کشور 
قرار داد که تاکنون بخش مهمــی از این قوانین 
تصویب شده و بقیه در مســیر تصویب قرار دارد 
تا ریل گذاری الزم برای چرخیدن چرخ اقتصاد 
انجام و نیازهای قانونی دستگاه های اجرایی برای 

حل مسائل اقتصادی مردم رفع شود.
قالیباف »توجه عملی به مطالبه ها و اعتراض های 
مــردم« را از دیگر رویکردهــای جدی مجلس 
یازدهم دانست و به اقدام های انجام شده در این 
حوزه اشاره کرد. وی توجه به مطالبه رتبه بندی 
معلمــان و آمــوزگاران، توجــه بــه اعتراضات 
بازنشستگان، کارگران ســاختمانی و همچنین 
دانش آموزان کنکوری را از مصادیق مهم در این 

زمینه دانست؛ »در پاسخ به این اعتراض ها، قانون 
بازنشســتگان تامین اجتماعی تصویب و قانون 
مربوط به بیمه کارگران ســاختمانی هم اصالح 
شــد. پیگیری مطالبه دانش آمــوزان کنکوری 
نیز به دلیل اختالف نظر با شــورای عالی انقالب 
فرهنگی در دســتورکار اســت. مجلس یازدهم 
به طور عملی نشــان داد به اعتــراض بحقی که 

هنجارشکنانه نباشد، پاسخی عملی می دهد.«

کارآمدسازینظارتها
رئیس مجلس به اقدام های انجام شــده در حوزه 
نظارتی هم اشاره و تأکید کرد نمایندگان مردم 
کوشــیده اند اســتفاده از ابزارهــای نظارتی را 
کارآمدتر و با راه انــدازی »نظارت های میدانی« 
و همچنین »سه شــنبه های نظارتی« مســیر 
جدیدی را برای نظارت مجلس بر دســتگاه های 

اجرایی ایجاد کنند.
قالیباف »نظارت دلســوزانه« مجلس را »کمک 
به دولت« با هدف توجه بیشتر مدیران ارشد به 
مســائل مغفول مانده مردم ارزیابی و عنوان کرد 
که با همکاری مســئوالن دولتــی، اتفاق های 
خوبی در این حوزه رقم خورده است؛ اتفاق هایی 
که »فعال شــدن درگاه واحــد الکترونیکی«، 
»اجرایی شــدن قانون تسهیل صدور مجوزهای 
کسب وکار«، »اختصاص 18هزارمیلیارد تومان 
بودجه اشتغال زایی به اســتان ها« و »اختصاص 
اعتبــارات بخش درمان« ازجملــه مصادیق آن 

به حساب می آید.
وی توجــه ویژه به مســائل و مشــکالت حوزه 
جوانان را از دیگر دستورکارهای مجلس یازدهم 
دانســت که تاکنون اقدام های قابل توجهی نیز 
دراین مســیر انجام شده اســت؛ اقدام هایی که 

ازجمله آنها می توان به »افزایش بیش از ۷برابری 
حقوق ســربازان« و »اختصاص وام های۲۴0 و 

۳00میلیون تومانی ازدواج« اشاره کرد.
قالیباف بر این نکته هــم تأکید کرد که مجلس 
یازدهم در مدت زمــان باقیمانده از عمر فعالیت 
خود، تالش بیشــتری را بــه کار خواهد گرفت 
تا قوانینی که ســال ها بر زمین مانده اســت را 
به تصویب برســاند؛ رویکردی که امید می رود 
با تحقق آن و اجرای مناســب ازســوی دولت، 
زمینه ســاز بروز »تحول اساســی« در زندگی 

مردم شود.

تحولبرایاقتصاد
عالوه بر اینها، رئیس مجلس یازدهم به مهم ترین 
اقدام های انجام شده ازســوی مجلس در حوزه 
اقتصــادی هم اشــاره کــرد و »اصــالح قانون 
مالیات هــای مســتقیم« باهدف ســاماندهی 
خانه هــای خالی را ازجمله اقدام هایی دانســت 
که زمینه را برای ورود بیش از ۲میلیون مســکن 
موجود به بازار فراهم کرده است. مجلس همچنین 
با تصویب قانون »جهش تولید مسکن« نیازهای 
قانونی به منظور تحقق وعده دولت برای ساخت 

ساالنه یک میلیون مسکن را رفع کرده است.
قالیباف به اقدام های انجام شــده باهدف اصالح 
ساختار نظام بانکی نیز اشاره و خاطرنشان کرد 
که قانون ساختار بانک مرکزی پس از 50سال در 
مجلس یازدهم به تصویب رسید که درحال حاضر 
در انتظار تأیید شورای نگهبان است؛ قانونی که 
با تصویب طرح »بانکداری جمهوری اســالمی، 
که هم اکنون مراحل نهایی خود را در کمیسیون 

اقتصادی طی می کند، تکمیل خواهد شد.
به گفتــه رئیس مجلس، »اصالح نظــام مالیاتی 

به نفع کسب وکارهای کوچک«، »بررسی طرح 
مالیــات بر عایدی ســرمایه«، »اصــالح قانون 
مالیات بر ارزش افزوده«، »تصویب قانون افزایش 
سرمایه شــرکت های پذیرفته شــده در بورس 
یا فرابورس از طریق صرف ســهام با سلب حق 
تقدم«، »تصویب طرح تقویــت امنیت غذایی و 
رفع موانع تولیدات کشــاورزی که منتظر نهایی 
شــدن در مجمع تشــخیص مصلحت است«، 
»تصویب قانون تســهیل در صــدور مجوزهای 
کسب وکار«، »تصویب قانون مالکیت صنعتی« و 
»تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان« از دیگر 
اقدام هایی بوده که نمایندگان مردم در راستای 
ایجاد تحول اساسی در حوزه اقتصادی در مجلس 

یازدهم انجام داده اند.

قانون»شفافیت«درانتظارتأییدمجمع
قالیباف یکــی از مهم ترین الزام هــای تحول در 
اقتصاد کشور را »مقابله ساختاری با فساد و رانت« 
دانســت؛ ضرورتی که »شــفافیت موضوع های 
رانت خیز« اصلی ترین راه عالج آن به شمار می رود؛ 
برهمین اساس هم بود که مجلس یازدهم قانون 
»شــفافیت قوای ســه گانه و دیگر دستگاه های 
اجرایی« را به تصویب رساند؛ قانونی که ازسوی 
شورای نگهبان تأیید شده، اما همچنان در انتظار 

تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
مجلس معتقد است اجرایی شدن این قانون که 
درآن عالوه بر شفافیت آرا و مذاکرات، اطالعات 
همه معامله هــای بزرگ و متوســط، اطالعات 
انتصابات و نحوه به کارگیــری نیروها، دارایی ها 
و فرصت های ســرمایه گذاری شــفاف می شود، 
زمینه ساز ایجاد بازدارندگی ساختاری درمقابل 

رانت و فساد است.

قالیباف اقدام ها و اولویت های مجلس یازدهم را تشریح کرد

 گزارش مجلس به مردم

وزیر کشور:

شهرهای غربی آرام است
رســانه های معاند در روزهای اخیر تالش ویژه ای 

گزارش 
برای ناآرام نشان دادن شهرهای غربی کشور صرف 
کردند و کوشیدند با تحریک احساسات عمومی، بر 
آتش ناآرامی ها بدمند، اما دیروز وزیر کشور از برقراری آرامش در 

این مناطق خبرداد.
به گزارش همشــهری، احمد وحیدی که در حاشــیه نشســت 
چهارشــنبه هیأت دولت، درجمع خبرنگاران سخن می گفت، با 
بیان اینکه شرایط امنیتی شهرهای غربی کشور آرام است، تأکید 

کرد که این شهرها درحال حاضر در حوزه امنیتی مشکلی ندارند.
وی درعین حال تأکید کرد جریان های تروریستی و تجزیه طلب، 
در خارج از مرزها، همچنان به دنبال ایجــاد ناآرامی و برهم زدن 
وضعیت امنیتی برخی شهرهای غربی کشور هستند. با وجود این 
اما درحال حاضر آرامش در این شهرها برقرار است و ازنظر امنیتی 

مشکلی وجود ندارد.
وحیدی با بیان اینکه دستگاه های مسئول مراقبت های الزم را در 
این زمینه انجام می دهند، به سفر اخیر نخست وزیر جدید عراق به 
ایران اشاره و تأکید کرد که درجریان حضور محمد شیاع  السودانی 
در تهــران، دوطرف پیرامون ضرورت جلوگیــری از فعالیت های 
ضدامنیتی گروهک های تروریستی فعال در منطقه شمال عراق به 

بحث و رایزنی پرداخته اند.

تفاهمبغدادواقلیمبرایبرقراریامنیتدرمرزهایایران
این درحالی اســت که پیش از این، منابع عراقــی از تفاهم دولت 
مرکزی عراق و دولت منطقه اقلیم کردســتان این کشــور برای 
جلوگیری از فعالیت های ضدامنیتی گروهک های تروریستی در 
شــمال عراق خبر داده بودند. بر این اساس یگان های مشترکی از 
ارتش عراق، نیروهای مرزبانی و نیروهای پیشــمرگه در مناطق 
مرزی با ایران مستقر خواهند شد تا اقدام های الزم برای تحرکات 

گروه های تروریستی حاضر در این منطقه را انجام دهند.
گفته می شود توافق دوطرف شامل موضوع هایی ازجمله »توقف 
هرگونه حمایت دولتی یا حزبی در اقلیم کردســتان از گروه های 
مخالف ایران«، »بستن مقرهای سیاسی آنها در سلیمانیه و اربیل« 
و »بازرسی اردوگاه های پناهندگان کرد ایرانی و نظارت مستقیم بر 

مدیریت این اردوگاه ها« بوده است.
به گفته منابع عراقــی، توافق صورت گرفته میــان بغداد و اقلیم 
کردستان عراق درجریان سفر اخیر نخست وزیر عراق به ایران، به 

اطالع مقام های تهران نیز رسیده است.

جبرانخسارتها
در این میان اما جبران خسارت های وارد  آمده به مردم درجریان 
ناآرامی های اخیر، یکی دیگر از محورهای سخنان دیروز وزیر کشور 
درجمع خبرنگاران بود. وحیدی با بیان اینکه عمده خسارت های 

واردشده به مردم در آشــوب های اخیر، از سوی اغتشاشگران 
صورت گرفته است، اعالم کرد که دستگاه های مسئول در حال 

برآورد نهایی خسارت های وارد آمده هستند.
وی با اشــاره به اینکه فراجا اعالم کرده اگر کسی درجریان 

حوادث اخیر دچار خسارت شــده، به پلیس مراجعه و موضوع 
را گزارش دهد، عنوان کرد: چنین فرایندی در دستورکار وزارت 

کشور نیز قرار دارد.
 وی همچنین اعالم کرد که خسارت های وارد آمده ناشی 

از حوادث اخیر هنوز برآورد نهایی نشده است. وزیر کشور 
درباره جزئیات »کمیته تحقیق« تشکیل شده در وزارت 

کشــور پیرامون بررســی حوادث اخیر افزود در این 
کمیسیون موضوع هایی مانند خسارت های وارد شده 
به افراد و جان باختگانی که بی گناه جان خود را از 

دست داده اند، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

شرایطبرگزاریتجمع
وحیدی دربــاره اقدام هــای انجام شــده برای اجــرای اصل۲۷ 
قانون اساسی و برگزاری تجمع های قانونی گفت: ما با برگزاری تجمع 
مشکلی نداریم، اما مهم این است که چه کسی می خواهد تجمع را 
برگزار کند، در چه مدت زمانی و برنامه اش چیست و ضمانت الزم را 

برای اینکه در چارچوب اعالمی برگزار شود، داشته باشد.
وی افزود: برگزاری تجمع در این شرایط که برخی تالش می کنند 
ناآرامی به جامعه تزریق کنند، اقدام معقولی نیست، اما پس  از گذر 

از شرایط موجود، آمادگی الزم را برای تحقق این موضوع داریم.

رئیسجمهورامروزبهکردستانمیرود
  رئیسی تیرماه به کردستان سفر کرده بود و حاال 

می خواهد مصوبات آن سفر را پیگیری کند

رئیس جمهور در دور دوم سفرهای استانی خود امروز پنجشنبه 
وارد استان کردستان می شود. این ســفر به فاصله کوتاهی از 
حضور قبلی ســیدابراهیم رئیسی در اســتان کردستان انجام 
می شود. رئیسی تیرماه امسال به کردستان سفر کرده بود و 5ماه 
بعدتر او کردستان را جزو نخستین مقصدهای سفرهای استانی 
دور دوم خود قرار داده است. کاهش نرخ بیکاری، اجرای 10طرح 
صنعتی در 10شهرستان از طریق وزارت کار، ایجاد منطقه آزاد 
در استان، فعال شدن بازارچه های مرزی برای کاهش کولبری 
و تکمیل فرودگاه سقز، پس از ۲5سال ، از مهم ترین وعده های 

رئیسی در سفر استانی دور اول به مقصد کردستان بودند.
سفرهای اســتانی دور دوم از آبان ماه و با زنجان شروع شدند و 
سیدابراهیم رئیسی به اســتان زنجان و برخی شهرستان های 
تهران سفر کرد. پیگیری مصوبات و تصمیمات دور اول سفرهای 
استانی محور برنامه حضور رئیســی و برخی وزرای کابینه در 

سفرهای دور دوم هستند.
مقایسه دور دوم سفرهای استانی در مقایسه با یک سال نخست 
فعالیت دولت حکایت از آن دارند که رئیسی همچنان برنامه هر 
هفته یک استان را در دســتور کار دارد. این برنامه تنها به علت 
برنامه های دیگر در اولویت  دولت در برخی هفته ها استثنائاتی 

داشته و برگزار نشده است.
محسن منصوری، معاون اجرایی رئیس جمهور روز چهارشنبه 
در حاشیه جلسه هیأت دولت اعالم کرد: در سفر کردستان طرح 
مهم آبرسانی سنندج  افتتاح می شود و از این جهت سفر آیت اهلل 

رئیسی دارای اهمیت است.
منصوری با بیان اینکه تامین آب یکی از مشکالت جدی مردم 
شهر سنندج بود، گفت: با پایان یافتن 80درصد عملیات اجرایی 
ســامانه آب شرب ســنندج در یک ســال اخیر، آب با کیفیت 
در اختیار مــردم قرار می گیرد. به گفته معــاون رئیس جمهور 
850میلیــارد تومان اعتبار ایــن پروژه اســت. در جریان این 
ســفر همچنین جلســه  علما و نخبگان اســتان کردستان با 
 حضور رئیسی برگزار خواهد شــد و رئیس جمهور با مردم نیز

 دیدار می کند.
افتتاح موردی و مشخص پروژه های مصوب قبلی تدریجا از دور 
دوم سفرهای استانی رئیسی خودنمایی می کنند. او 5آبان1۴01 
برای افتتاح نیروگاه و ورود هزار مگاوات برق به سیســتم برق 
کشور راهی زنجان شده بود. او همچنین 19آبان در سفر استانی 
تهران و سرکشی به شهرستان پاکدشت وعده داد حداکثر ظرف 
مدت یک ماه موانع اداری احداث شــهرک امیرالمومنین این 
شهرستان که عملیات اجرایی اش از ۲0سال پیش متوقف مانده 
است، برطرف شود. رئیسی به طور مشخص در سفر سوم آذرماه 
خود به مقصد اسالمشهر نیز وعده داد حداکثر ظرف مدت ۲ماه 
مشکالت راه اندازی بندر خشک این شهرستان مرتفع و زمینه 
اشتغال 5هزار نفر فراهم شود. رفع مشکل واگذاری کیان تایر و 
بهره برداری از فاز اول بیمارستان ۴0۳تختخوابی اسالمشهر تا 
۲۲بهمن نیز حکایت از افتتاح  محوری پروژه های عمرانی در دور 

دوم سفرهای استانی داشتند.

رئیس خانه احزاب: 
شکافیبینمردم

وحاکمیتوجودندارد
رئیس خانه احزاب با اشــاره به صحبت های اخیر احمد وحیدی، 
وزیر کشور درباره تشکیل کمیته صیانت از حقوق مردم و حاکمیت 
قانون و نقش خانه احزاب در ســاختار این کمیتــه، گفت: آقای 
رئیس جمهور در اوایل تحوالت اخیر، درباره بیان مطالبات اخیر 
موضوعاتی را مطرح کردند که ما باید شنیدن صدای معترضان را 
تسهیل کنیم. وزارت کشور برنامه ای تحت عنوان گفت وگو تدارک 
دیده که در حال بررسی است و آقای محمدرضا غالمرضا گفتند 
که ما برای اجرای برنامه گفت وگو به کمک خانه احزاب نیاز داریم. 
منوچهر متکی به ایلنا گفت: ما هم اعالم آمادگی کردیم و قرار شد 
از هر فراکسیونی ۲نفر انتخاب شوند. در وزارت کشور، در جلساتی 
که برای بررسی موضوعاتی از این دست تشکیل می شود، این ۶ نفر 
از سوی ۳ گرایش سیاسی خانه احزاب شرکت می کنند. اما در مورد 
صحبت های آقای وحیدی، ما گفت وگویی در این زمینه با وزارت 
کشور نداشتیم. اما از دیدگاه ایشــان، خانه احزاب برای تشکیل 
یک کمیته جهت بررسی خســارت هایی که به آسیب دیدگان 
وارد شده و جبران این خسارت ها قویا موافق است. متکی درباره 
طرح برخی مباحث درباره شکاف های اجتماعی، افزود: من خیلی 
معتقد نیستم که شکافی وجود دارد. ما معترضانی داریم که حرف 
دارند و حرف شــان باید شنیده شــود. گفت وگوی ملی حرکتی 
است که باید الزامات آن را فراهم کنیم. الزامات گفت وگوی ملی 
این است که ما اشــتراکات مان را روی میز بریزیم و پایبندی مان 
را به اشتراکات مان اعالم کنیم. وی تصریح کرد: یعنی نمی شود 
ما زمانی که در حاکمیت هستیم و دولت را در دست داریم و چه 
زمانی که در اپوزیسیون هستیم، رفتار اپوزیسیونی داشته باشیم. 
بنابراین حرف مان این است چه در حاکمیت و چه در اپوزیسیون 
ما مشترکات مان را مرور کنیم؛ کاری که در خانه احزاب هم انجام 
می دهیم. مــا می خواهیم در خانه احزاب بدانیم مشــترکاتمان 
چیست. پایبندی مان به نظام، قانون اساسی و والیت فقیه جزو این 
اشتراکات است، بنابراین، این موارد الزاماتی دارد و اگر ما آن الزامات 
را فراهم کردیم، گفت وگوی ملی هم فراهم می شود. منوچهر متکی 
درباره نحوه انعکاس مباحثی همچون حجاب و زمزمه همه پرسی 
در مباحث خانه احزاب گفت: ما زمزمه تغییر قانون اساســی را 
داریم و حرف هایی در کشور هم می شنویم. اوال باید بدانید در این 
موضوع افرادی خاص، به دنبال مواردی خاص و ارکانی خاص در 
قانون اساسی هستند. در قانون اساسی که حجاب ذکر نمی شود. 
در قانون اساســی امهات و ارکان اساسی کشور ذکر می شود. وی 
افزود: قانون اساسی آمریکا ۲00سال است که تغییر نکرده یعنی از 
آن ابتدا که قانون اساسی به وجود آمده، تغییری نکرده است. ۳ بار 
فقط مواردی را به آن افزودند. وگرنه رفراندومی برای تغییر قانون 
اساسی ایجاد نشده است. بنابراین گمان می کنم ما در بحث اولی 
که داشتیم، یعنی الزامات و اشــتراکات اگر به هم نزدیک شویم، 
حرف های همدیگر را بهتر می فهمیم که مــا در خانه احزاب این 

موضوع را تمرین می کنیم.

سیدابراهیم رئیسی
رئیس جمهور

همه کســانی که بــه نام دولــت و نظام 
اسالمی خدمت می کنند، باید مراقبت 
کنند با انجام بموقــع کار، جلوگیری از 
فســاد اداری و کارشــکنی ها در ارائــه 
خدمت به مردم، کارآمدی دستگاه ها 
و امیــد، اعتمــاد و رضایــت عمومــی را 

ارتقا دهند. / فارس

عزت هللا ضرغامی
وزیر میراث فرهنگی

همــه بایــد بــا هــم گفت وگــو کنیــم، 
چراکه گفت وگو بهتریــن راه برای حل 
مشکالت کشور است. من شنیده ام 
قــوه  رئیــس   و  رئیس جمهــور  کــه 
قضاییه چنیــن جلســاتی را دارنــد و با 
جریان های سیاسی مختلف گفت وگو 

می کنند. / ایرنا

سعید جلیلی
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

فرق مردم ساالری دینی با دمکراسی  های 
غربی این است که در اینجا مردم برای آن 
چیزی که رأی می دهند، جان شــان را هم 
فدا می  کنند. این زمانی اتفاق می افتد که 
مردم با دل و جان یک چیــزی را بپذیرند؛ 
اگر ببینند حکومت از آن خودشان است، 
مثل او در رنج  ها شــریک است. در نقطه 
مقابل هــر چقدر ایــن فاصله زیاد بشــود 

قدرت کم می شود./ ایسنا

مقامروس:ایرانعضومسئولدرانپیتیاست
مدیر بخش کنترل تســلیحاتی و منع اشــاعه تسلیحات 
هســته ای وزارت امورخارجه روســیه در گفت وگویی با 
اشاره به اینکه ایران همواره عضوی مسئول در پیمان منع 
اشاعه تسلیحات هسته ای بوده است، گفت که هیچ مدرکی 
وجود ندارد که نشــان دهد برنامه هسته ای ایران اهداف 
نظامی را دنبال می کند. به گزارش اسپوتنیک، والدیمیر 
یرماکوف افزود: توافق برجام در ســال ۲015 سرانجام و 
به طور بی بازگشت به برطرف کردن همه سؤاالت آژانس 
بین المللی انرژی اتمی از تهران کمــک کرد. پس از آن، 
ایران سال ها در میان دیگر کشورهای عضو، کشوری بود 
که بیشترین راستی آزمایی در آن به عمل می آمد و هیچ 

انحرافی از تعهدات مشاهده نشد.

لزومپیشبینیمســیریبــرایصیانتاز
اعتراضها

ســخنگوی شــورای نگهبان گفت: قانون اساســی حق 
برگزاری تجمعات را به رسمیت  شناخته است و ما اعتراض 
را از اغتشــاش جدا می دانیم، اما باید توجه داشــت که 
دشمن به دنبال سوءاســتفاده از اعتراضات و تبدیل آنها 
به اغتشاشات بود. براین اســاس باید مسیری پیش بینی 
شود تا از اعتراض ها صیانت شــود. به گزارش ایرنا، هادی 
طحان نظیــف در همایش »حاکمیت قانــون و اعتراض 
مدنی« افزود: قوانیــن تمهیداتی برای برگزاری تجمعات 
پیش بینی کرده اند، اما اگر اشــکاالتی دارد، باید از مسیر 
قانونی پیگیری شود. ســالمت قانون نیز دراین است که 
این مسیرها را پیش بینی کند. البته گویا مجلس و دولت 
درحال آماده سازی طرح یا الیحه ای درخصوص برگزاری 
تجمعات هستند. همچنین ظاهرا وزارت کشور نیز در حال 

تهیه آیین نامه ای در این باره است.

حکماعدامبرایاعضایشبکه
مرتبطبارژیمصهیونیستی

حکم اعدام اعضای شبکه اراذل و اوباش مرتبط 
با ســرویس اطالعاتی رژیم صهیونیســتی در 
دیوان عالی کشور تأیید شــد. به گزارش میزان، 
بر اســاس رأی نهایی صادره از سوی دیوان عالی 
کشــور، متهمان ردیف اول تا چهارم پرونده، به 
نام های حســین اردوخانزاده، شــاهین ایمانی 
محمودآباد، میالد اشــرفی آتباتــان و منوچهر 
شــهبندی بجندی به جرم همکاری اطالعاتی با 
رژیم صهیونیســتی و آدم ربایی به اعدام محکوم 
شــدند. ۳متهم دیگر، بر اساس جرایمی ازجمله 
ارتکاب جرم علیــه امنیت کشــور، معاونت در 
آدم ربایی و نگهداری سالح به 5 تا 10سال حبس 

محکوم شدند.
 خردادماه ســال جاری بود که روابط عمومی کل 
سپاه، از دستگیری شــبکه ا ی از اراذل و اوباش 
مرتبط با سرویس اطالعاتی رژیم صهیونیستی 
خبرداد. این شبکه با هدایت سرویس اطالعاتی 
رژیم صهیونیســتی، اقدام به ســرقت و تخریب 
اموال شخصی و عمومی، آدم ربایی و اخذ اعترافات 
ساختگی از طریق شبکه اراذل و اوباش می کرد که 
درنهایت اعضای آن با همکاری سپاه پاسداران و 
وزارت اطالعات دستگیر شدند. اعضای این باند، 
با هدایت افســران اطالعاتی رژیم صهیونیستی 
با تهیه ســالح جنگی، اقدام به آدم ربایی کرده و 
دســتمزد خود را به صورت ارز دیجیتال دریافت 

کرده بودند. 

نقل قول خبر

خبرهای کوتاه

احزاب

امنیتی

دولت

ترویج گفتمان غیردینی ازسوی دشمن
وزیرکشوردرجمعکارکناناینوزارتخانهگفت:یکیاز
مسائلمهمکهازسویرسانههایدشمنتبلیغمیشود،
مسئلهزنوزندگیاســتکهتالشدارندگفتمانی
غیرازنگاهاسالمودینراترویجدهند.احمدوحیدی
افزود:دشمنهموارهبهدنبالعوضکردنجایجالدو
شهیداستودرصحنهکربال،یزیدیانبهدنبالباطل
جلوهدادنقیامحقحضرتامامحســین)ع(بودند،
اماتوطئهشومشانباجهادتبیینحضرتزینب)س(
نقشبرآبشــد.ویبابیاناینکهاینرویهمحدودبه
آندوراننیستودشمناناسالمهموارهاینرویکرد
رادنبالمیکنند،ادامهداد:درهمیناوضاعواحوال
کنونینیزشــاهدجنگروایتهایدشمنوترویج
دروغهستیم.بایدباشناختوآگاهیکاملدرجنگ
شناختیدشمنعملکنیم.امروزاقدامبسیجیمخلص
وانقالبیکهدرعرصهتامینامنیتمردمجاننثاری
میکند،ازسویدشمنبهنوعدیگریروایتگری
میشــودوایناوجرذالتوپستیاست.
وحیدیبابیاناینکهزنایرانیزندگی
درمسیرحضرتزینب)س(راآموخته
اســتوتحتتأثیرالقائاتدروغین
دشمنقرارنمیگیرد،اضافهکرد:همه
مردانوزنانبهعظمت،شــجاعتو
صبرحضرتزینب)س(ارادتدارند
وبایدازسیرهوالگویرفتاریوعملی
اینبانویعزیزاسالمبرایرشدوتعالی

بهرهمندشویم.
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 طی ماه های اخیر قیمت مسکن افزایش چشمگیری 
داشته است؛ به طوری که در برخی از مناطق خانه ها 
بیش از متری 100میلیون تومان معامله  شــدند. 
این روزها تأمین مســکن به بزرگ ترین دغدغه 
مردم تبدیل شــده و براســاس آمارهای وزارت 
راه وشهرسازی تهیه مســکن در سبد درآمدی 
خانواده ها سهم بیش از 60درصدی دارد، اما موضوع 
گرانی مسکن فقط به اینجا ختم نمی شود؛ چراکه 
پای گرانی مسکن به بهشت زهرا)س( هم کشیده 
شده و این روزها اموات هم دغدغه مسکن دارند. 
فارغ از قیمت مزارهــا در قطعات مختلف؛ وجود 
دالالن و بازار سیاه، ســبب ایجاد نوسان قیمت 
خانه های ابدی در این شهر شده است؛ به همین 
دلیل مسئوالن سازمان بهشت زهرا)س( تصمیم 
دارند با اجرایی کردن پیش فروش )رزرو( مزارها 
البته با شرایط خاص، از یک سو تعادلی بین قیمت  
قبرها ایجاد کنند و دغدغه مردم را کاهش دهند و از 
سوی دیگر دست دالالن را از تصرف مزارها و فروش 
آنها به قیمت های نجومی کوتاه کنند. برای بهبود 
وضعیت این آرامستان و البته نزدیک شدن آن به 
تکمیل ظرفیت و ایجاد آرامستان های جدید برای 
تهران  و ارائه خدمات مطلوب تر به زائران اهل قبور 

برنامه هایی پیش بینی شده که محمدجواد تاجیک، 
مدیرعامل سازمان بهشت زهرا)س( در گفت وگو با 

همشهری آنها را تشریح کرده است.

گفته می شود ظرفیت بهشت زهرا)س( 
سال1405 تکمیل می شود. آیا این موضوع را تأیید 

می کنید؟
به هرحال این یک پیش بینی است و اگر شرایط بحرانی 
مانند کرونا به وجود نیاید تا سال 1408 هم ظرفیت 
پذیرش متوفــی در بهشــت زهرا)س( وجود خواهد 
داشت، اما در شرایط بحرانی چه بســا زودتر از  سال 

1405 به تکمیل شدن ظرفیت این آرامستان برسیم.
با تکمیل شــدن ظرفیت آرامستان، 

تدفین در آن صورت نمی گیرد؟
تکمیل شدن ظرفیت بهشت زهرا)س( به این معناست 
که دیگر مزار جدیدی برای اموات ایجاد نمی شود؛ چون 
فضا وجود ندارد، اما همچنان تدفین در مزارهای قدیمی 
که به بستگان درجه یک واگذار می شود یا مزارهای 

رزرو شده در سال های اخیر، انجام می شود.
قرار بود آرامســتان های جدیدی در 
تهران ایجاد شود. آیا پیگیری این موضوع را در 

دستور کار دارید؟
در ادوار گذشته مکان هایی برای ایجاد آرامستان های 
جدید در تهران شناســایی و مطالعاتی انجام شــده 
که در این دوره مسیر شروع شــده را طی می کنیم و 
تالش داریم در کوتاه مدت حداقل در 2نقطه از تهران 

)محدوده های غرب و شــرق( آرامستان های جدید 
ایجاد کنیم. مکان هایی شناسایی شده اند، اما هنوز با 
مالکان اراضی به توافق و جمع بندی نهایی نرسیده ایم.

گویا زمین آرامستان جدید در شرق 
تهران را هم تملک کرده و نامش هم انتخاب شده 

است؟ این زمین دقیقا کجاست؟
)با خنده( دوستان رسانه ای خیلی به این موضوع اصرار 
دارند، اما باید کمی با توجه به مالحظات صبر کرد. فقط 
در همین حد بگویم که زمین آرامستان شرق تهران 
تملک شده و نامش هم قرار است »بهشت رضا« باشد. 
شاید بد نباشد این را هم بدانید که تمام آرامستان های 
جدید خارج از بافت مسکونی شهر احداث می شوند، 
ولی در عین حال شــاخص هایی مانند دسترسی و 
همچنین زیرساخت های الزم در آنها لحاظ شده است.

این روزها قیمت های متفاوت و گاهی 
نجومی از مزارهای بهشت زهرا)س( در شبکه های 
اجتماعی و... منتشر می شود و مردم از این بابت 
دغدغــه دارند. چه برنامه ای بــرای کاهش این 

دغدغه ها دارید؟
قیمت مزارهای بهشــت زهرا)س( براساس مصوبه 
شورای شهر تهران تعیین شده است و باتوجه  به شرایط 
اقتصادی دغدغه مردم بحق است و در دوره جدید برای 
کاهش چنین مواردی 3هدف گذاری انجام داده ایم؛ 
ابتدا قصد داریم موضوع ساماندهی قیمت گذاری نرخ 
مزار در تمام آرامستان های تهران را پیگیری کنیم تا 
شاهد یکپارچگی یا حداقل تفاوت اندکی در نرخ مزارها 
باشــیم. مورد دیگر ایجاد آرامستان های جدید برای 
تسهیل دسترسی مردم به این مکان هاست و در نهایت 
هم تصمیم داریم خریدوفروش مزار را از بازار داللی و 

بازار سیاه خارج کنیم.
پس می پذیرید که خانه های ابدی در 

بازار سیاه معامله می شوند؟
نمی توان این موضوع را نادیده گرفت، اما به شکلی که 
درگذشته مزارها در بازار سیاه خریدوفروش می شدند، 
وجود ندارد. باید پذیرفت که بهشت زهرا)س( به مثابه 

یک شــهر اســت و قطعاً از مشــکالت شهری 
نمی تواند به دور باشد. به طور مثال ترافیک 
در این آرامستان به ویژه در روزهای پایان 
هفته به یک معضل تبدیل شده که به نوعی 
گالیه مندی شــهروندان را به همراه دارد. 

پراکندگی مزار عزیزان سفر کرده، 
باعث می شود زائران اهل قبور 

مدت ها در ترافیک بمانند و به 
همین دلیل تقاضای خرید 
مزار )پیش خرید یا رزرو( 
در قطعات متوفیان خود 
را دارند. همین موضوع 
در ادوار گذشته زمینه 
فعالیت دالالن و ایجاد 
بازار سیاه را فراهم کرده، 

اما در این دوره با پیش بینی چند شــرط این معضل 
حل شده است.

خریداران برای پیش خرید )رزرو( مزار 
چه شرایطی باید داشته باشند؟

این شــرایط برای جلوگیــری از ایجاد بازار ســیاه 
خریدوفروش مزار پیش بینی شده است؛ اول، وجود 
مزار یکی از بســتگان درجه یک فــرد متقاضی در 
قطعه موردنظر است. دوم، مزارهای پیش فروش شده 
قابل واگذاری به غیر نیستند، اما بستگان نسبی و سببی 
)پدر و مادر، همسر و فرزند( می توانند از آن بهره برداری 
کنند. سوم، مزار به قیمت روز فروخته می شود، اما در 
قرارداد هزینه نگهداشت آن تا زمان بهره برداری قید و 

باید پرداخت شود.
رزرو مزارها از چه زمانی شروع می شود 

و آیا این امکان در تمام قطعات فراهم است؟
امکان رزرو یا پیش خرید مزار در تمام قطعات وجود 
دارد. نکته مهم این اســت که از تمام ظرفیت برای 
رزرو استفاده نمی کنیم و حدود 30درصد مزارها را 
برای دفن روز نگهداری خواهیم کرد؛ چراکه امکان 
دارد برخی از شهروندان متوجه پیش فروش مزارها 
نشوند یا توانایی مالی رزرو را نداشته باشند. مزارهای 
پیش فروش شده همه 3طبقه هستند و در 3ناحیه 
بهشت زهرا)س( )ناحیه یک، قطعات قدیمی، ناحیه 
2قطعاتی که در 20سال اخیر ایجاد شده اند و ناحیه 3 
قطعاتی که در 10سال اخیر ایجاد شده اند( قیمت ها 
متفاوت است و در الیحه نرخ گذاری سال آینده حتماً 

رقم نرخ پیش فروش بیشتر از نرخ روز خواهد بود.
برنامه ای برای ســاماندهی معضالت 

اجتماعی بهشت زهرا)س( دارید؟
معضالت اجتماعی این آرامستان شامل حضور افراد 
متکدی، معتادان، کودکان کار و خیابان و... اســت. 
دسته ای از آنها اتباع هستند که براساس دستور فرمانده 
نیروی انتظامی تهران قرار است پلیس اتباع خارجی به 
موضوع رسیدگی کند. دسته دیگر متکدیان هستند 
که جمع آوری آنها در دستورکار نیروهای انتظامی قرار 
گرفته و دسته بعدی هم معتادان هستند که با افتتاح 
مرکز خدمات اجتماعی سعی داریم این موضوع را 

مدیریت کنیم.
پل ارتباطی مردم با مســئوالن 

بهشت زهرا)س( چیست؟
قطعاً شــهروندانی که برای زیارت اهل 
قبور بــه این آرامســتان مراجعه 
می کننــد در حــوزه خدمات 
شــهری، مســائل اجتماعی، 
ترافیک و... مطالبات و نکاتی 
دارند که نیاز اســت توسط 
مسئوالن ســازمان شنیده 
شــود؛ بنابراین می توانند با 
سامانه 137 تماس بگیرند و 

موارد را گزارش کنند.

احداث آرامستان در شرق تهران
مدیرعامل سازمان بهشت زهرا)س( در گفت وگو با همشهری برنامه های پیش بینی شده این آرامستان را تشریح کرد

 معاون برنامه ریزی، توسعه 
ســرمایه انســانی و امور 
شورای شــهرداری تهران 
معتقد اســت چهره  رنجور 
پرستارانی که ساعت ها پا 
به پای بیماران، با ویروس ســخت جان کرونا 
جنگیدند و برای بهبودی یکایک افراد جامعه 
از هیچ ایثاری حتــی فدای جان خویش دریغ 
نکردند، نمادهای نوع دوستی و اخالق مداری 
در عصر ما هســتند.  به گزارش همشــهری، 
مجید باقری گفت: »وجود بی بدیل پرستارانی 
که دانش و انســانیت را درهــم آمیخته اند تا 
زندگانی و امید را در جان و روان همشــهریان 

خود جاری سازند و رخت ســالمت و عافیت 
را بر تن های آنان بپوشانند، برای آحاد جامعه 
ذی قیمت و مایه دلگرمی است. ناگفته پیداست 
که دقیق ترین و پیچیده ترین نظام های درمانی 
نیز در غیاب پرستارانی توانمند و فداکار، رنگی 

از کارآمدی و کیفیت نخواهند داشت.«
 باقری تأکید کرد: »این روز را به پرســتاران 
معزز به ویژه آنها که در درمانگاه های شــرکت 
شــهر ســالم، پرتالش اما گمنام یاری رسان 
همکاران، همشهریان و البته مدیریت شهری 
هستند، تبریک گفته و از خداوند منان، برای 
یکایک این خوبان توفیق و بهروزی روزافزون 

مسئلت دارم.« 

 شــهرداری منطقــه 6با 
آغاز فصل ســرما اقدام به 
فعــال کردن گشــت های 
ویــژه روزانــه در اطراف 
بیمارســتان های ســطح 
منطقه و هدایــت همراهان بیمــاران دارای 
مشکل اسکان به همراه سراها کرد.  به گزارش 
همشــهری، رضا محمدی گفت: »اســتقرار 
مجهزترین و تخصصی ترین بیمارســتان های 
کشــور در ســطح منطقه، باعث تعداد باالی 
مراجعات از شهرهای مختلف است که گاهی 
به دلیل مشــکالت مالی مجبور به اسکان در 
مجاورت بیمارستان ها می شــوند.«  او ادامه 

داد: »گاهی همراهان بیمار شــرایط ســخت 
اسکان را سپری می کنند. به منظور ساماندهی 
این وضعیت به همــت معاونت امور اجتماعی 
و فرهنگی منطقه و همراهــی اکیپ اجرایی 
نواحی2و4 نســبت به فعال کردن گشت های 
ویژه ســاماندهی همراهــان بیمــار اطراف 
بیمارســتان امام خمینــی)ره(، مرکز طبی 
کودکان و شــریعتی اقدام شد که همراهان را 
به فضاهای مناسب تر منتقل مي کنند.«  او به 
تشــریح اهداف اجرای طرح پرداخت و گفت: 
»عدم اطالع همراهان بیمار از اسکان رایگان در 
همراه سراها و اطالع رسانی برای هدایت ایشان 

به فضای مناسب از اهداف طرح است.« 

 ساخت پارکینگ
با پول حذف پارکینگ 

مدیریت شهری تهران روش های جدیدی را برای تأمین 
پارکینگ مورد نیاز به کار گرفته که نیازمند همکاری 

بخش خصوصی است

تهران حدود یک میلیون و 500 هــزار واحد، کمبود جای 
پارک دارد؛ معضلی که از دل بی توجهی به نیاز این شهر پر 
از جمعیت و پر از خودرو طی دهه های گذشته بیرون آمده 

و حاال تبدیل به ابرچالشی مهم برای پایتخت شده است. 
به همین خاطر، مدیریت فعلی شهری تهران، با ارائه طرح ها 
و اجرای پروژه هایــی با عنوان »نهضت پارکینگ ســازی« 
به دنبال جبران بخشــی از کمبود برآمده امــا واقعیت این 
است که ساخت و ایجاد انواع پارکینگ خودرو )زیرزمینی، 
روسطحی، مکانیزه و حاشیه ای( کار ساده ای نیست که در 

کوتاه مدت بتوان انجام داد. 
پارکینگ سازی، بیشــتر از آنچه تصور می شود، پیچ و خم 
دارد؛ از تامیــن زمین گرفته تــا جلب نظر بخش خصوصی 
برای اجرا یا بهره برداری.  به هرترتیب شهرداری با راه اندازی 
 جهاد ســاخت پارکینگ تالش می کند تا وضعیت بحرانی
کمبود پارکینگ را کاهش داده و طــی برنامه ای بلندمدت 

برطرف کند.
بر همین اساس عالوه بر ساماندهی و ایجاد پارک حاشیه ای 
در مناطق مختلف، ساخت پارکینگ های مسقف و مکانیزه 
به ویژه در نقاط و محله های شلوغ و پر تقاضای شهر در دستور 

کار مدیران شهری قرار گرفته است. 
درهمین راستا سرپرست معاونت فنی و مهندسی سازمان 
حمل ونقل و ترافیک شــهرداری تهران گفــت: »عالوه بر 
پارکینگ امیرکبیر که ابتدای آبان امســال به بهره برداری 
رســید، 4پارکینگ جدید در دست احداث است. همچنین 
حدود 13 زمین نیز درحال مطالعه برای طراحی و ســاخت 
پارکینگ هستند.« محمدرضا شــیخ بهایی افزود: »به جز 
پارکینــگ مینابی در محلــه اتابک که تا پایان امســال به 
بهره برداری می رســد، باقی پروژه ها تا پایان سال آینده به 

بهره برداری خواهند رسید.«

پارکینگ شهید باقری آماده کلنگ زنی 
سید مجتبی شفیعی، رئیس ســازمان حمل ونقل و ترافیک 
شــهرداری تهران هم از کلنگ زنی ساخت پارکینگ شهید 

باقری خبر داده است.
او گفت: »تملک زمیــن این پارکینگ انجــام و با پیمانکار 
قرارداد ساخت پارکینگ منعقد شده است. پارکینگ شهید 
باقری موقعیت بسیار مناسبی دارد و تقاضا برای ساخت این 
پارکینگ در منطقه 18 باالست. این پارکینگ از محل منابع 

حذف یا کسری پارکینگ ساخته خواهد شد.«
شفیعی درباره حذف یا کسری پارکینگ هم اینگونه توضیح 
داد و گفت: »منظور از کسر پارکینگ یعنی مالک ملک هنگام 
صدور پروانه به نوعی نتواند پارکینگ مورد نیاز ملک مربوطه 
را تأمین کند. همچنین منظور از حذف پارکینگ یعنی مالک 
ملک با توجه بــه الزام به احداث پارکینــگ عمدا از احداث 
پارکینگ مورد نیاز در ملک مربوطه خودداری و پارکینگ 
را حذف کرده باشــد که در دو حالت کسری و حذف، مالک 
باید هنگام صدور پروانه، عوارضی را به شــهرداری بپردازد. 
این دســته از افراد عوارض را به صندوقی واریز می کنند که 
شهرداری برای تأمین پارکینگ های محله ای یا عمومی آن را 
هزینه می کند. ساخت پارکینگ شهید باقری هم از همین 

محل ساخته خواهد شد.«

شهرداری به تنهایی نمی تواند مشکل را برطرف کند
از دید کارشناسان کمبود شدید سرانه جای پارک در تهران، 
به شکلی نیست که شــهرداری بتواند بدون کمک گرفتن از 

بخش خصوصی آن را جبران کند.
ســیدمحمد آقامیــری، نایب رئیس کمیســیون عمران و 
حمل ونقل شورای اسالمی شهر تهران در این خصوص گفت: 
» ســاخت مجتمع های پارکینگی در سطح شهر، موضوعی 
نیست که تمام بار آن را روی دوش شــهرداری بیندازیم و 
قطعا باید بخش خصوصی نیز برای این کار وارد میدان شود. 
کمااینکه در کشورهای پیشرفته هم اینطور نیست که دولت 
و شــهرداری ها به تنهایی برای احــداث پارکینگ طبقاتی 
اقدام کنند و بیشتر پارکینگ های عمومی در اختیار بخش 
خصوصی قرار دارد.  شهرداری امالک زیادی در اختیار ندارد 
که بتواند آنها را به پارکینگ عمومی تبدیل کند. کمبود سرانه 
خدمات شهری مختلف در ســطح پایتخت، فقط مربوط به 
کمبود جای پارک نیست و ما در مسائل دیگر ازجمله فضای 
سبز یا زمین بازی کودکان نیز دچار کمبودهایی هستیم و 
شهرداری باید همه این کمبودها را جبران کند. بنابراین ما 
نمی توانیم از شهرداری انتظار داشته باشیم که تمام امالک و 
زمین های خود را صرفا برای احداث پارکینگ عمومی درنظر 

بگیرد و به مسائل دیگر توجه نداشته باشد.« 

مشخصات 4پارکینگ در دست احداث
  پارکینگ شــهید باقری در منطقه 18 بــا ظرفیت 450 

پارک خودرو
  پارکینگ مینابی در منطقه 15 بــا ظرفیت 400 پارک 

خودرو
  پارکینگ بعثت در منطقه 16 که جنب بوســتان بعثت 

واقع شده است 
  پارکینگ قزوین در منطقه 11

طرح های جدید برای ساخت پارکینگ های جدید
  در مناطق یــک، 5، 6، 8، 9 و 18 تعــدادی زمین برای 
احداث پارکینگ مشخص شــده که در مرحله مطالعه قرار 

دارد.
  30هزار پارکینگ مســقف و مکانیزه تا پایان این دوره از 

مدیریت شهری )سال1404( ایجاد می شود.
  برای ایجاد 30هزار پارکینگ، باید ساالنه 1500میلیارد 
تومان از محل درآمد کسر از پارکینگ محقق  شده و به صورت 
مستمر و مستقیم به سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری 
تهران تعلق گیرد. شرط دیگر تامین زمین مناسب از سوی 

شهرداری های مناطق 22گانه است.
  90 هزار جای پارک حاشــیه ای جدید تا پایان ســال در 

پایتخت ایجاد می شود.

 علیرضا نادعلی
 سخنگوی شورای اسالمی شهر تهران

فعالیــت  نحــوه  عملکــرد  گــزارش 
و اقدامــات شــهرداران مناطــق بــرای 
رســیدن به یک قضــاوت نســبی حتماً 
در صحــن شــورای شــهر ارائــه خواهــد 
شــد. من شــخصاً موفــق بــه بازدیــد از 
۹ منطقــه تهــران شــده ام و از نزدیــک 
فعالیــت شــهرداران و تیــم مدیریــت 
شهری مناطق را مورد رصد قرار داده ام. 
باید به این نکته توجه داشت که سال 
اول مدیریــت بــا ســال دوم متفــاوت 
است؛ زیرا در سال دوم مطالبات مردم 
و شورای شهر از مناطق واقعی تر شده 

است.

 میثم مظفر 
 رئیس کمیته بودجه شورای شهر 

تهران
کار تخصصی در رابطه با تحقق برنامه 
و بودجه سال ۱۴۰۱ در کمیسیون برنامه 
و بودجه انجام شــده اســت. پیشرفت 
کمــی و عــددی پروژه هــای مرتبــط بــا 
تمــام ســازمان ها، شــرکت ها، مناطق 
۲۲ گانه و معاونت های شهرداری تهران 
را جمــع آوری کرده ایــم و قــرار اســت 
هفته هــای آینده جدا از تحقــق درآمد، 
گزارش نظارتی کمیسیون درخصوص 
تحقــق برنامه هــای مصــوب در شــورا 
ارائه شــود. هر جا نیاز بــه حمایت برای 
خدمات رســانی بــه شــهروندان وجــود 

داشته باشد، شورا همکاری می کند.

معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری 
منطقه ۱7از اجرای بالغ بر 3۰کیلومتر 
خط کشی محوری در سطح معابر این 
منطقه خبر داد. محمدامین مرتضوی 
گفت: »پس از اجــرای عملیات تراش 
و روکش آسفالت در ســطح محالت و 
نواحی ســه گانه منطقه کــه به صورت 
گسترده و بی سابقه انجام شده است، 
عملیات خط کشی خیابان ها و معابری 
کــه آســفالت شــده بودنــد نیــز انجــام 
شــده اســت. ایــن عملیــات همچنــان 
ادامــه خواهــد داشــت تــا ایمنــی برای 
تــردد شــهروندان و خودروهای عبوری 
تامیــن شــود.«  در ایــن پــروژه بیش از 
۱۰ ایســتگاه اتوبــوس و تاکســی نیــز، 

خط کشی شده است.

30
کیلومتر

شــهردار منطقه ۲۲ از فعالیت ۲۴ســاعته 
مددســرای آفتــاب نیلوفــری خبــر داد و 
اعالم کرد که این مجموعه پذیرای بانوان 
بی سرپناه در غرب تهران است. حمیدرضا 
حاجوی گفت:  »ظرفیت این مددسرا ۱3۰ 
نفــر اســت و بانــوان بی ســرپناه به شــکل 
رایــگان از خدمات ایــن مجموعه بهره مند 
می شوند و همه روزه 3وعده غذایی در بین 
این افراد توزیع می شود. یکی از ویژگی های 
ایــن مددســرا ایــن اســت کــه کمک هــای 
مردمی شامل پوشــاک و موادغذایی ارائه 
می شــود.«  به گزارش همشــهری در این 
روزهاگشت فوریتی ویژه بانوان بی پناه در 
طول شبانه روز در سطح شهر وجود دارد تا 
در صورت مشاهده این افراد را به این مرکز 

انتقال دهند.
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یادداشت
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اهمبرنامههایسازمانبهشتزهرا)س(
  ایجاد گرمخانه: براساس توافقات انجام شده با تولیت حرم امام )ره( قرار است با مشارکت 
سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران، گرمخانه و مرکز نگهداری و 

بازپروری معتادان در اراضی شمالی حرم امام)ره( ساخته شود.
  انتشار ماهنامه همشهری بهشت: برای انتشار این ماهنامه مذاکرات اولیه با مسئوالن 
روزنامه همشهری انجام شده و قرار است در آن موضوعات مربوط به آرامستان بهشت زهرا)س( 
و سایر آرامستان های تهران، اطالعات مربوط به مزار شهدای گمنام و... منتشر و در دسترس 

عمومی قرار گیرد.
  ایجاد مجتمع انتظامی و امنیتی: با اســتقرار و حضور افسران انتظامی، تیم های 
مراقبتی و حفاظتی، افزایش دوربین های نظارتی و... امنیت بهشت زهرا)س( افزایش  می یابد 
و راه اندازی مجتمع امنیتی و انتظامی هم اقدامی دیگری اســت که در دستور کار سازمان 
بهشت زهرا)س( قرار دارد و ناجا هم با این موضوع موافقت کرده و فضای مناسبی هم نزدیک 

متروی حرم امام)ره( شناسایی شده است.
  جلب مشارکت مردم: سازمان بهشت زهرا)س( قصد دارد با استفاده از ظرفیت گروه های 
کوچک محلی، بسیجی، مسجدی و... امور مربوط به نگهداشت و اجرای برنامه های فرهنگی و... 

در بلوک های مختلف گلزار شهدا را به مردم واگذار کند.
  کاهش ارتفاع و طول سنگ مزارها: تردد شهروندان در قطعات به دلیل ارتفاع و طول 
غیراستاندارد مزارها سخت و دشوار شده است؛ به همین دلیل پس از تصویب و ابالغ آیین نامه 
جدید مربوط به سنگ مزارها و با مشارکت و همراهی مردم این موضوع در قطعات جدید اجرایی 

می شود و پس از آن مزارهای قدیمی هم با پروتکل های خاص ساماندهی خواهند شد.
  طرح جامع معماری و شهرسازی بهشت زهرا)س(: نمادها، المان ها، مبلمان 
شهری، آبخوری ها و ســایر امکانات و ظرفیت های بهشــت زهرا)س( برای استفاده عموم 
مردم )ایثارگران و توان یابان( مناسب نیست و به همین دلیل براساس طرح جامع معماری و 
شهرسازی این آرامستان، دسترسی ایثارگران و توان یابان لحاظ شده و قطعًا این آرامستان 

برای حضور این افراد مناسب سازی می شود.

مکث

 نقش نهادهای مدنی 
در حکمرانی مطلوب 

آنها برای ادامه زندگی به درمان، تحصیل،    
آمــوزش، شــغل و تفریــح نیازمندند 
کــه ابتدایی ترین حقوق آنــان برای مشــارکت اجتماعی، 
دســترس پذیری معابر و اماکن عمومی و امکان تردد آسان، 
ایمن و بدون مانع در شهرهاست . این موضوع  اکنون بیش از 
گذشته مورد توجه قرار دارد. حال باید به این نکته توجه داشت 
که حضور ناظران و نهادهای مدنی و عملکرد متعهدانه مجریان 
قانون، همچنین مشارکت بخش خصوصی در اجرای صحیح 
قانون و اجرای مطلوب پروژه های عمرانی با رعایت پیوســت 
مناسب سازی ، همراه با نظارت نمایندگانی از جامعه معلوالن 
می تواند به تحقق حاکمیت مطلوب کمک و جامعه هدف را 
راضی و آنان را در رسیدن به حقوق شهروندی خود یاری کند. 
در همین راستا، شهرداری ها که در اجرای وظایف سازمانی با 
نظارت های محلی و نمایندگان مردم اداره می شوند، می توانند 
با توجه به شرح وظایف خود در این حوزه بسیار اثرگذار باشند 
و با مناسب ســازی  معابر و رفع موانع در سیستم حمل ونقل 
و دســترس پذیر کردن اماکن و معابر، نقش خود را به عنوان 
سازمان اجتماعی به درستی ایفا کنند تا با تحقق متغیرهای 
اشاره شده، نمودی از حفظ کرامت انســانی شهروندان را در 
عرصه مدیریت شــهری به نمایش بگذارند. قابل ذکر اینکه، 
اکنون انجام این امر ضروری با مشــارکت متخصصان دارای 
معلولیت در ستاد مناسب سازی  فضاهای شهری شهر تهران 
درحال اجراســت و این موضوع، توسط معاونت شهرسازی و 
معماری شهرداری تهران و ستاد مناسب سازی  فضاهای شهری 
تهران به صورت تخصصی در قالب طرح شــبکه همپیوند با 
نظارت نمایندگانی از جامعه هدف، در حال پیگیری برای تحقق 

است که می تواند الگویی برای سایر شهرهای کشور باشد.

ادامه از 
صفحه اول
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آمارها نشــان می دهد در آبان ماه 

خودرو
امســال تعداد تولید خودروهای 
ســواری 17درصد افزایش یافته 
است. پیش از این در مهرماه تیراژ تولید خودرو های 
سواری نسبت به شهریور تغییری نکرده بود. مجموع 
خودرو های ســواری تولید شــده در شرکت های 
خودرو ســاز داخلی از اول ســال تاکنــون به مرز 
670هزار دستگاه رسیده اســت. محاسبات نشان 
می دهد درصورتی که خودروسازان بتوانند سطح 
تولید را به میــزان فعلی حفظ کننــد تیراژ تولید 
خودرو در سال جاری به یک میلیون دستگاه خواهد 

رسید.
به گزارش همشهری، روند رو به رشد قیمت خودرو 
در طول چند سال گذشــته وزارت صنعت را برآن 
داشت تا سیاست افزایش تولید را در پیش بگیرد. 
تیراژ تولید خودرو بعد از آغاز دور تازه تحریم ها در 
ســال 1397کاهش یافته بود و به زعم مسئوالن و 
کارشناســان یکی از مهم ترین دالیل رشد قیمت 
خودرو در کنــار نرخ تورم و افزایــش قیمت دالر، 
کاهش شدید عرضه بود. این موضوع موجب شده 
تعداد خودرو های فرسوده نیز افزایش یابد و به مرز 
35درصد از خودرو های در حال تردد برســد. حاال 
آنطور که آمارها نشان می دهد سطح تولید خودرو 

در سال جاری افزایش یافته اما هنوز با هدف گذاری 
وزارت صنعت بــرای تولید 1.5میلیون دســتگاه 

خودرو در سال 1401فاصله دارد.

رشد 17درصدی
آمار ها نشــان می دهد بعد از یک دور رشــد تولید 
خودروهای سواری در فصل بهار، از ابتدای تابستان 
روند تولید کاهش یافت و سطح تولید خودرو ابتدا 
در تیر ماه 18درصد و بعد از آن درمرداد ماه 9درصد 
افت کرد. با این حال درماه آخر تابستان سطح تولید 
افزایش یافت و در مهر ماه هم در سطح قبلی ثابت 
ماند. حاال آمار ها نشان می دهد تیراژ تولید خودرو 
در آبــان ماه با رشــد قابل توجهی مواجه شــده و 
شرکت های خودرو ســاز در آبان ماه امسال جمعا 
103هزارو 856دســتگاه خودرو تولیــد کرده اند 
که این میزان در مقایسه با مهرماه 17درصد رشد 
نشان می دهد. مقایسه سطح تولید آبان ماه با سایر 
ماه ها در سال جاری نشان می دهد که تیراژ تولید به 
اوج خود در خرداد امسال رسیده است و این میزان 
حتی باالترین تیراژ تولیــد ماهانه خودرو از ابتدای 

سال1400 تاکنون است.
آمارها حاکی اســت در آبان امسال شرکت سایپا با 
رشد 19درصدی بیشترین رشــد را داشته و بعد از 

آن ایران خودرو و پارس خودرو به ترتیب با 16.1و 
15.1درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. تعداد 
خودروهای تولید شده در آبان ماه 15هزار دستگاه 

بیشتر از مهرماه بوده است.

تولید یک میلیون دستگاه خودرو
آمارهــا نشــان می دهد بــا افزایش رونــد تولید 
خودروهای سواری در آبان ماه جمع کل خودرو های 
تولید شده در 8ماه گذشته به مرز 670هزار دستگاه 
رســیده که این میزان 15درصد بیشــتر از مدت 
مشابه سال گذشته است و نشــان می دهد تعداد 
خودرو های ســواری تولید شــده در 8ماه امسال 
87هزار و 262دســتگاه بیشــتر از 8ماه پارسال 
بوده است. محاســبات نشــان می دهد 3شرکت 
ایران خودرو، پارس خودرو و ســایپا از ابتدای سال 
تاکنون هــر ماه به طور میانگین 84هزار دســتگاه 
خودرو ســواری تولید کرده اند و انتظــار می رود 
درصورتی که میانگین تولید در سطوح فعلی حفظ 
شود میزان تولید خودروهای سواری در سال جاری 
از مرز یک میلیون دستگاه فراتر رود. طبق آمارهای 
موجود جمع تولید این 3شرکت در سال 1399بالغ 
بر 900هزار دستگاه و در ســال گذشته 865هزار 

دستگاه بود.

عرضه خودرو
یکی از مولفه های تأثیر گذار بر قیمت خودرو تیراژ 
تولید و عرضه است زیرا شرکت های داخلی از بازار 
انحصاری داخلی سهم بزرگی را در اختیار دارند و هر 
نوع تغییر در سیاست فروش شرکت های خودرو ساز 

اثر زیادی بر قیمت خودرو دارد.
شواهد نشان می دهد هر زمان فروش خودرو کاهش 
یافته، قیمت خودرو در بازار داخلی با رشــد مواجه 
شده اســت، مانند آنچه در طول چند سال گذشته 
اتفاق افتاد و به دلیل تحریم هــا تعداد خودرو های 

ناقص کف پارکینگ افزایش یافت.
 بررســی های آمــاری از رونــد فــروش ماهانه 
شــرکت های خودرو ســاز نشــان می دهد میزان 
فروش خودرو های ســواری چندان با ثبات نیست 
و با نوسان همراه اســت با این حال طبق اطالعات 
موجود برخالف مهرماه کــه میزان فروش خودرو 
با افت قابل توجهی مواجه شــده بــود در آبان ماه 
امســال میزان فروش خودرو ســازان نســبت به 
مهرماه 16درصد رشد کرده است. در آبان امسال 
شــرکت های خودرو ســاز 99هزارو 325دستگاه 
خودرو راهی بازار کرده اند که این مقدار 13هزارو 

386دستگاه از مهر ماه بیشتر است.
بخش عمده این رشد فروش ناشی از افزایش عرضه 
محصوالت ایران خودرو و پارس خودرو بوده، سطح 
فروش محصوالت ســایپا تغییــر چندانی نکرده 
است. داده های آماری نشان می دهد میزان فروش 
پارس خودرو در ماه قبــل 28درصد و ایران خودرو 
23.5درصد رشــد کرده اســت درحالی که میزان 
فروش ســایپا در آبان ماه نســبت به مهرماه فقط 

347دستگاه بیشتر بوده است.

رشد 17درصدی تولید خودرو در آبان ماه
تیراژ تولید خودروهای سواری در 8ماه امسال به مرز 670هزار دستگاه رسید

با تصویب کارگروه حمایت از تولید سازمان صمت، خریداران کاالهای دارای ضمانت نامه فیک از جریمه شرکت های متخلف سهم می برند
حق و حقوق قربانیان گارانتی های تقلبی

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت 

کاال
استان تهران روز گذشته با ارائه جزئیات بیشتری در 
زمینــه برخــورد بــا شــرکت های ارائه دهنــده 
ضمانت نامه های فیک، از تصمیم کارگــروه حمایت از تولید در زمینه 
تعیین سهم خریداران خبر داد. سعید محمدی پور در این زمینه گفت: 
چون در قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز در موضوع ارائه خدمات به کاالی 
قاچاق، سهمی برای خریدار درنظر گرفته نشده بود، کارگروه حمایت از 
تولید در سازمان صمت تصمیم گرفت موضوع تخلِف تقلب را هم اضافه 
کند تا خریدار هم بتواند با استفاده از این بند مبلغی را از شرکت متخلف 

دریافت کند.
به گزارش همشهری، با ممنوعیت واردات کاالهای دارای تولید مشابه 
داخلی در چند سال اخیر، قاچاق برخی از این کاالها به ویژه لوازم خانگی 
به کشور افزایش یافته و مشکالت زیادی را برای مصرف کنندگان  این 
کاالها ایجاد کرده است. خروج برندهای مطرح تولید کننده لوازم خانگی 
از کشور با آغاز دوباره تحریم ها در شرایطی اتفاق افتاد که کیفیت باال 
و ســهم قابل توجه این شــرکت ها از بازار لوازم خانگی کشور، اعتماد 

مصرف کنندگان را به این نام ها جلب کرده بود. 
ممنوعیت واردات این کاالها در ســایه ضعف عملکرد رقبای داخلی 
در تامین بازار و استقبال مصرف کنندگان، زمینه را برای رشد قاچاق 
این کاالها به کشــور فراهم کرد. در این میان بخش زیادی از آنچه به 
شیوه های غیررسمی به کشور وارد می شد و همچنان وارد می شود را 
نه کاالی اصل، بلکه کاالهای تقلبی تشکیل می دهند که تنها نامی از 
برندهای شناخته شده را بر خود دارند. وجه مشترک این کاالها اعم از 
اصل و فیک نداشتن ضمانت نامه خدمات پس از فروش است که قیمت 

این کاالها را در بازار داخلی تا حدودی کاهش می دهد.

سود شرکت ها از گارانتی های فیک
گرچه بخشی از مصرف کنندگان به واسطه همین قیمت نسبتا مناسب 
و البته سابقه ذهنی از کیفیت برند به خرید بی ضمانت این کاالها هم 
رضایت می دهند، اما شرکت هایی هم هستند که با صدور ضمانت نامه 
برای این اقالم، از افزایش قیمت آنها سود می برند. این در حالی است 
که براساس قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، حمل ونقل، بیمه، گارانتی، 
فروش و به طور کلی ارائــه هرگونه خدمات بــه کاالی قاچاق تخلف 

محسوب می شود.
 نقص این قانون تا پیش از فروردین امسال این بود که برای فروشنده 
کاالی قاچاق جریمه درنظر گرفته شــده بود، اما وضعیت شرکتی که 

روی کاالی قاچاق گارانتی ارائه می کرد مشخص نبود. فروردین امسال 
قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز بعد از اصالحاتی از سوی مجلس شورای 
اسالمی به دولت ابالغ شد. یکی از مفاد قانونی که توسط مجلس مورد 
بازنگری و اصــالح قرار گرفت، ماده 18 این قانــون، مرتبط با موضوع 
ضمانت اجرا برای برخورد بــا گارانتی کنندگان اجناس قاچاق بود که 
به اعتقاد کارشناســان، اصالحات در آن می توانست کاهش چشمگیر 
آمار قاچاق کاال و شکایات مردمی در زمینه خدمات گارانتی را به دنبال 
داشته باشد. با این حال، مصرف کنندگانی که از خرید کاالهای قاچاق 
و گارانتی های فیک متحمل زیان می شدند، همچنان به لحاظ قانونی 

دستاویزی برای جبران خسارت نداشتند. 
حال براساس تصمیم کارگروه حمایت از تولید سازمان صمت، خریداران 
می توانند بخشی از زیان مالی خود را از جریمه ای که شرکت صادرکننده 
گارانتی متحمل می شود، جبران کنند. معاون نظارت و بازرسی سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان تهران در این خصوص گفت: براساس 
مصوبه جلسه کارگروه حمایت از تولید، برخورد با کاالی قاچاق نه تنها 
در سطح فروش، بلکه در ســطح گارانتی هم انجام می شود. وی افزود: 
موضوع جلسه کارگروه سهم خریدار از این جریمه بود. چون در قانون 
سهمی برای خریدار درنظر گرفته نشده، کارگروه حمایت از تولید در 
سازمان صمت تصمیم گرفت موضوع تخلف تقلب را هم اضافه کند تا 

خریدار هم به اندازه محصولی که خریده، مبلغی با توجه به بند تخلف 
تقلب از شرکت متخلف دریافت کند. این موضوع در کارگروه تصویب 
شــده؛ بنابراین از این به بعد مبلغی در قالب تقلــب به خریدار عودت 
خواهد شــد. البته اینکه چه مبلغی به خریدار پرداخت شود، محاسبه 

پیچیده ای دارد که در شعبه تعزیرات حکومتی انجام می شود.

خریداران استعالم بگیرند
معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت تهران، با بیان اینکه شرکت های 
مجاز ارائه دهنده گارانتی در سامانه ســازمان حمایت ثبت شده اند، به 
خریداران پیشنهاد کرد برای پیشگیری از بروز مشکالت احتمالی پیش از 
خرید از این لیست استفاده کنند؛ چراکه در غیر این صورت هیچ ضمانت 
اجرایی وجود ندارد که شرکت، خدمات ذکر شده را ارائه کند. به گفته این 
مقام مسئول اگر خریدار، محصولی با گارانتی تقلبی بخرد و بعدا متوجه 
این موضوع شود، می تواند به سازمان صمت یا سامانه 124 شکایت کند 
تا بررسی شــود. به گفته محمدی پور برخی از شرکت ها کال مجوز ارائه 
گارانتی ندارند، اما برخی دیگر مجوزدار هستند. گروه دوم قانونی هستند، 
اما تخلف می کنند که به واسطه قانون با آنها برخورد می شود، اما با گروه 
اول که اصال ذات قانونی ندارد و در سامانه گارانتی سازمان حمایت ثبت 

نشده اند در شعبه تعزیرات به فراخور پرونده برخورد می شود.

مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد داد
نسخه روسی برای بازار ارز ایران

روسیه چگونه توانست جلوی افت ارزش روبل در برابر تحریم ها، 
پس از جنگ علیه اوکراین را بگیرد؟ آیا نســخه روسی به درد 
اقتصاد و بازار ارز ایــران می خورد؟ آیا مدل روســی می تواند 
جلوی فشار تحریم ها بر بازار ارز و اقتصاد ایران را بگیرد؟ مرکز 
پژوهش های مجلس در تازه ترین گزارش خود به بررسی سیاست 
ارزی بانک مرکزی روسیه در برابر تحریم ها پرداخته است. طبق 
این گزارش، اقدام های دولت روسیه همچون مداخالت ارزی و 
افزایش ورود ارزهای نفتی به اقتصاد این کشور، افزایش 2برابری 
نرخ بهره، اعمال کنترل حساب سرمایه و فروش گاز بر مبنای 
روبل، باعث شد تا ارزش پول روسی احیاء شود. بازوی پژوهشی 
مجلس در تحلیل دالیل مؤثر بودن این اقدامات در مقایســه با 
تجربه ایران را ناشی از تفاوت وضعیت اقتصادی و سیاست ارزی 

در ایران و روسیه دانسته است.
به گزارش همشهری، طبق بسته پیشنهادی مرکز پژوهش ها، 
تجربه مقاومت روســیه در برابر فشار تحریم ها می تواند درس 
مهمی برای اقتصاد ایران باشــد؛ از جمله این که برای در امان 
ماندن از اثــر تحریم ها، ضرورت دارد تا سیاســت تثبیت نرخ 
حقیقی ارز جایگزین تثبیت نرخ اســمی ارزش شــود. بازوی 
پژوهشی مجلس می گوید: سیاست تثبیت نرخ حقیقی ارز به 
این معناست که ورودی ارزهای نفتی به اقتصاد ایران از طریق 
بودجه عمومی، فروش ذخایر ارزی بانک مرکزی و تبدیل منابع 
صندوق توســعه ملی به میزان مقدار صادرات نفتی سال های 
تحریم یعنی 30تا 40میلیارد دالر بــه ارز ثابت 1400تثبیت 
شود و مازاد ارز به ذخایر خارجی یا افزایش دارایی های صندوق 

توسعه ملی تبدیل شود.
چالش اصلی اما تفاوت بنیادین در متغیرهای اقتصادی ایران و 
روسیه است؛ به نحوی که متغیرهای کالن اقتصادی روسیه به 
بانک مرکزی این کشور کمک کرده تا جلوی ریزش ارزش روبل 
را بگیرد اما در ایران به دلیل رشد باالی نقدینگی و تورم در یک 
بازه زمانی بلند مدت، ارزش ریال هر ســاله کاهش یافته و یک 
راه دولت ها برای جلوگیری از تورم، به کار بستن راهکار واردات 
با دالرهای نفتی اســت اما با افت درآمدهــای نفتی و یا ایجاد 
محدودیت های تحریمی، کاهش شدید ارزش اسمی پول ملی و 

افزایش نرخ تورم رخ می دهد.
به گونه ای که میانگین رشد نقدینگی مازاد بر تولید در روسیه 
کمتر از 7درصد و برای ایران بیش از 22درصد است؛ افزون بر 
این، بین رشــد نرخ اســمی ارز با تفاضل تورم داخلی و روسیه 
تناسباتی مشاهده می شود اما در ایران این تناسب دیده نمی شود 
و به همین دلیل فنر ارزی جمع شده و با فشار تحریم ها جهش 

پیدا می کند.
مرکز پژوهش های مجلس همچنین تفــاوت دیگر در اقتصاد 
روسیه و ایران را ناشی از وضعیت صادرات نفت 2کشور به عنوان 
نقطه ورود ارز به اقتصاد معرفی می کنــد و می گوید: صادرات 
نفتی ایران در فاصله سال های 1396تا 1398با بیش از 50درصد 
کاهش از 63میلیارد دالر به 29میلیارد دالر رسیده، در حالی که 
تولید روزانه نفت روســیه پس از تحریم ها، تغییر نکرده و این 

کشور بیش از 10میلیون بشکه نفت در روز تولید کرده است.

ردپای نوسان ارز در بودجه
این گزارش نشان می دهد که رد پای نوسان نرخ ارز در 2کشور 
ایران و روسیه هم مشهود اســت؛ به نحوی که روسیه در سال 
2018بودجه ساالنه اش را با نفت 52دالری تراز کرده اما برای 
تراز شدن بودجه ایران، قیمت هر بشکه نفت 76دالر محاسبه 
شده است. اختالف زیاد نقطه سر به سر ایران و روسیه، بیانگر 
این واقعیت است که مخارج بخش عمومی دولت ایران نیازمند 
تامین ارز بیشتری است و تا زمانی که این شرایط برقرار باشد، 

دست اندازی به ذخایر ارزی اجتناب ناپذیر خواهد بود.
بازوی تحقیقاتی مجلس می گوید: درصــورت افزایش ارزش 
صادرات نفتی و تکرار اشتباه مصرف ارزهای نفتی برای کاهش 
نرخ حقیقی ارز، مجددا بازار ارز در لبه جهش ارزی قرار خواهد 
گرفت و از سوی دیگر تعدیل نرخ اســمی ارز با مالحظه تورم 
داخلی و خارجی به منظور حفظ رقابت پذیری در تجارت خارجی 

می تواند به تقویت و اصالح سیاست های ارزی کمک کند.
مرکز پژوهش های مجلس نتیجه می گیرد که سیاســت ارزی 
تثبیت نرخ حقیقی ارز به جای سیاست تثبیت نرخ اسمی ارز، 
از عوامل بســیار کلیدی در تجربه موفق روسیه بوده و برخالف 
روسیه، در ایران عمال سیاست ارزی تثبیت نرخ اسمی و کاهش 
نرخ حقیقی ارز و گره زدن نرخ اسمی ارز به صادرات نفتی، دنبال 
شده است. به این ترتیب این اختالف اساسی در سیاست های 
ارزی را بایــد به عنوان عامل متفاوت کننده ایران و روســیه در 
اثرگذاری تصمیمات ارزی در مواجهــه با تحریم های خارجی 
در نظر گرفت. البته این اصالح سیاست ارزی در ایران، نیازمند 
اصالحات اساســی در باز تعریف اهداف حساب ذخیره ارزی و 
صندوق توســعه ملی برای ثبات اقتصادی، اصالح رابطه مالی 
بانک مرکزی، شــرکت های تابعه وزارت نفت و صندوق توسعه 
ملی و اصالح ساختاری بودجه در جهت افزایش کارآمدی مخارج 

بخش عمومی است.

معمای بازگشت دالرها
این گزارش همچنین به تفاوت سیاســت بازگشــت ارزهای 
صادراتی در 2کشور ایران و روسیه اشاره می کند و تأکید دارد 
که بین سیاست اعمالی روسیه و موضوع صادرات ریالی مطرح 
در ایران، از منظر بازگشت ارز حاصل از صادرات، تفاوت جدی 
وجود دارد. چنان که سیاســت روســیه به معنای اطمینان از 
بازگشت 100درصدی ارز حاصل از صادرات است در حالی که 
در ایران به طورکلی بازگشــت ارز حاصل از صادرات به چرخه 
اقتصاد نفی می شود و صادرکننده یا واردکننده خارجی، ارز را 
در بازار غیررسمی داخل یا خارج از کشور به متقاضیان غیرمجاز 
با مصرف قاچاق یا خروج سرمایه یا نظایر آن واگذار و در مقابل 
آن ریال دریافت می کند. به این ترتیب صادرات ریالی مطرح در 
ایران هیچ ارتباطی با تجربه روسیه در خصوص سیاست الزام به 
پرداخت ارزش گاز صادراتی به روبل ندارد و برخالف آثار مثبت 
این تجربه در اقتصاد روسیه، توصیه به صادرات ریالی را می توان 
خطرناک ترین و در عین حال اشتباه ترین توصیه به مقام ارزی 

ایران تلقی کرد.
به گزارش همشهری، اکنون و با فرض تداوم تحریم ها باید دید که 
آیا دولت و بانک مرکزی، سیاست ارزی متفاوت با گذشته را در 
پیش می گیرند یا باز هم بر روش های ناکارآمد و شکست خورده 

در دولت های پیشین تأکید می ورزند؟ 

کاالبرگ در آزمایشگاه
صولت مرتضوی، وزیر تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی در حاشــیه جلسه هیأت دولت 
اعالم کرد: طــرح کاالبــرگ الکترونیک 
به صورت آزمایشی در اســتان هرمزگان 
شروع شده و بازتاب خوبی از آن گرفته شد و به محض اینکه بستر 
آن فراهم شود، به صورت آزمایشــی اجرا می کنیم. امیدواریم 
هرچه زودتر این طرح اجرا شــود. او در عین حال تأکید کرد: 
استفاده از کاالبرگ اختیاری است یعنی کسانی که خواستند 
می توانند از آن استفاده کنند و کسانی که نخواستند می توانند از 

مبلغ نقدی استفاده کنند. 
به گفته مرتضوی در گزینه پیشنهادی کارت الکترونیک افراد 
معادل مبلغ یارانه شارژ می شود و افراد در یک بازه زمانی مشخص 
مختار هستند با این کارت، کاالهای پروتئینی خرید یا اینکه در 

زمان واریز یارانه، پول آن را برداشت کنند.
گفته های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می دهد دولت 
تصمیم دارد تا حق انتخاب را به مردم بدهد که کاالبرگ خرید 
کاالهای اساســی را می خواهند یا پول نقد را؟ بدیهی است که 
احترام به حق انتخاب شهروندان یک گام به جلو خواهد بود اما 
مشکل این جاست که چنین مدلی سیاستگذاری را پیچیده تر 

می سازد و عمال هزینه اش بیش از فایده اش خواهد بود. 
به نظر می رسد موفقیت در اجرای کاالبرگ الکترونیک به صورت 
آزمایشــی در یک اســتان لزوما به معنای موفقیت آن در همه 
استان ها نخواهد بود زیرا مهم این است که نظام توزیع کاالهای 
هدف، دولت را به لحاظ تامین بودجه با اختالل مواجه نســازد. 
به نظر می رسد دولت با آگاهی نسبت به پیچیدگی های کوپن 
الکترونیک، مصمم اســت تــا در قالب دادن حــق انتخاب به 
شــهروندان مردم را در یک تصمیم گیری اقتصادی مشارکت 

دهد تا گزینه مطلوب را انتخاب کنند.

 نقشه جدید مجلس برای
اسقاط خودرو

مجلس نسخه جدید برای اسقاط خودروهای فرسوده را رونمایی 
کرد. براساس این مصوبه قرار است درصورت نبود گواهی اسقاط 
خودرو یا موتورسیکلت به اندازه کافی در سامانه اسقاط تحت 
مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت که به تشــخیص این 
وزارتخانه، به اختالل در روند تولید منجر شود، تولیدکنندگان 
خودرو یا موتورسیکلت می توانند با پرداخت بخشی از قیمت آن 
به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته مجوز 

شماره گذاری دریافت کنند.
همچنین راننــدگان دارای کارت هوشــمند خــود مالک و 
شــرکت های حمل ونقل خود مالک صرفاً بــرای یک بار و یک 
دستگاه برای مدت 10ســال می توانند درصورت نبود گواهی 
اسقاط به اندازه کافی 5درصدارزش گمرکی خودروهای وارداتی 
را به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته برای 

دریافت مجوز شماره گذاری پرداخت کنند.
با تصمیم مجلس شــماره گذاری خودروهای ســواری با سهم 
داخلی سازی  کمتر از 40درصد قطعات، مشروط به ارائه گواهی 
اسقاط برابر با 50درصد تعداد تعیین شــده برای خودروهای 
وارداتی مشابه خواهد بود دســت کم 20درصد از خودروهای 
عرضه شده در قرعه کشــی، به دارندگان خودروهای فرسوده 
)هرکدام برای یک دستگاه، درصورت وجود( اختصاص می یابد، 
به این شرط که در هنگام تحویل خودرو جدید، خریدار گواهی 

اسقاط خودرو فرسوده خود را تحویل دهد.
مجلس همچنین وزارت نفــت را مکلف کرد با همکاری وزارت 
صنعت و براساس مبلغ مصوب شــورای اقتصاد و منابع بانکی 
تعیین شده در شورای پول و اعتبار برای هر سال تسهیالت الزم 
را به منظور جایگزینی موتورســیکلت و خودروهای فرسوده با 

اولویت خودرو های حمل ونقل عمومی پرداخت کند.

توسعه فرودگاه ها برای چه؟
  خبر: حمیدرضا ســیدی مدیرعامل شرکت 
فرودگاه هــا و ناوبــری هوایی ایــران از اجرای 

200پروژه فرودگاهی در سطح کشور خبر داد.
  نقد: افزایش و توسعه ســفرهای هوایی یکی 
از الزامات دنیای مدرن است که نقش زیادی در 
توسعه اقتصادی کشورها دارد با این حال توسعه 
فرودگاه به دقت سنجی خاصی نیاز دارد. یکی از 
معیار های توســعه هر بخش، ظرفیت ها و میزان 
تقاضای موجود در آن بخش اســت. به طور مثال 
نمی توان ظرفیت هایی را در منطقه ای ایجاد کرد 
که احتمال بال استفاده ماندن آن زیاد است. این 
موضوعی است که در طول سال های گذشته به 
کرات اتفاق افتاده و پروژه های زیادی آغاز شده 
که هزینه و فایده آن برای اقتصاد نامشخص است.  
با توجه به آنکه افزایش هزینه سفرهای هوایی به 
کاهش تقاضا در این بخش منجر شده، مشخص 
نیست توسعه فرودگاه های کشور به چه منظور 

انجام می شود. 
از سوی دیگر مشخص نیست میزان تقاضا برای 
ســفر های هوایی به چــه میزان اســت که باید 
بودجه های زیــادی را برای توســعه آن درنظر 

گرفت. مهم ترین نکته اما چیز دیگری است. 
 بنابر این در شــرایطی که کشــور بــا مصارف 
بودجه ای مختلفی مواجه است، مشخص نیست 
برنامه های توسعه فرودگاه ها با چه هدفی دنبال 
می شود به ویژه آنکه فعال چشم اندازی نسبت به 
افزایش ســطح رفت وآمد های داخلی و خارجی 
دیده نمی شود و حتی به نظر می رسد ظرفیت های 

فعلی کفاف تقاضای موجود را می دهد.
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 شماره  8653

در روزهایی که ســینمای ایران با 
بحران جدی مخاطب مواجه است و گزارش

فیلم های روی پرده با واکنش سرد 
سینماروها مواجهند، پخش بازی فوتبال ایران و آمریکا 
در مرحله گروهی جام جهانی باعث شد که سالن های 
ســینما پس از مدت ها جانی تــازهـ  هرچند موقتی ـ 
بگیرند. با توجه بــه اینکه از مدت ها پیش از شــروع 
جام جهانی این امید وجود داشت که گیشه با نمایش 
فوتبال در سینماها تکانی بخورد، اما در نهایت به دلیل 
مالحظاتی، بازی های جام جهانی راهی به پرده سینماها 

پیدا نکردند.
 موقعیت خــاص بازی ایران و آمریــکاـ  که چنانچه با 
تســاوی یا برد ایران همراه می شــد، مجوز صعود به 
دور بعد بازی ها را به دســت یوزها می دادـ  باعث شد 
باالخره امکان پخش این بازی در ســینماها مهیا شود 
و فوتبالی ها هم این موقعیت را غنیمت شــمردند و از 
این بازی اســتقبال کردند. پخش نبرد ایران و آمریکا 
610میلیون تومان در ســینماها فروخت که با توجه 
به اینکه خیلی دیرهنگام مجوز پخش این بازی صادر 
شــد و امکان تبلیغ زیادی برای آن وجود نداشت، این 
فروش را می توان نسبتا رضایت بخش دانست. از فرصت 
جام جهانی می شد برای ســینما بهتر از اینها بهره  برد؛ 
خصوصا که ســینماداران به صاحبان آثار بدهکارند و 
حاال صاحبان آثار انتظار دارنــد از مواهب پخش بازی 

ایران و آمریکا در سینماها منتفع شوند.

فرصتی که از دست رفت
مسئوالن سازمان سینمایی می دانستند که جام جهانی 
می تواند فرصتی برای تجدید قوای ســینما باشد. این 
گمان وجود داشت حاال که فیلم ها نمی فروشند، شاید 
فوتبال در سینما بفروشــد؛ هرچند به اعتقاد برخی، 
نمایش فوتبال در ســینما نه به نفع ســینما، بلکه به 
سود سینماداران است. با این حال، نمایش فوتبال در 
سینماها آنطور که پیش بینی شــده بود، محقق نشد. 
خبرگزاری دولت در تحلیلی در این باره نوشت: »شورای 
صنفی نمایش، پیش تر مجوز نمایش ۳مسابقه تیم ملی 

فوتبال کشورمان در ســینماها را دریافت کرده بود و 
حتی مترصد بود که مجوز مسابقات مهم جام جهانی را 
نیز دریافت کند، اما تمام این تالش ها با فراخوان ۳روزه 
نابهنگامی که منتشر شد، از میان رفت تا سینماهای 
کشور در روز ۲مسابقه نخست تیم ملی کشورمان، یکی 
از خلوت ترین مکان های اجتماعی باشــند. البته ذکر 
این نکته نیز مهم است که می شــد با مهندسی اکران 
و نمایش چند فیلم، از این فرصت به نفع کســانی که 
اهل فوتبال نیستند، بهره  برد.« شورای صنفی نمایش 
سعی کرد به شکل دیگری از فرصت جام جهانی برای 
ســینما فرصت آفرینی کند که در نهایــت به نتیجه 

مطلوبی نرســید. تحلیل خبرگزاری دولت در 
این باره چنین است: »شورای صنفی 

نمایش برای نمایش فیلم ها در 
زمان جام جهانی امتیازهایی 

نظیــر محاســبه ۲ هفته 
نمایش به جای ۴ هفته یا 
تداوم اکران تا پایان سال 
را درنظر گرفتــه بود، اما 
این ابتکارهــا، اکنون که 

به جز »بخارســت« فیلمی 
روی پرده نرفته، کان لم یکن 

محسوب شده تا سینمای ایران 
نتواند از این فرصت نیز بهره مند شود. 

با این شرایط، ســینماها حداقل تا چهارشنبه 
هفته آینده که 16 آذر است، فیلم جدیدی را روی پرده 
نمی برند تا همین ناوگان خسته، پذیرای 1۲ تا 1۷هزار 
مخاطب برای روزهای عادی باشد. البته که این ناوگان، 
در آخرین روزهــای آذرماه که جام جهانــی به پایان 
می رسد، تقویت خواهد شــد و از هم اکنون چند فیلم 
اظهار آمادگی کرده اند تا در آن زمان روی پرده بروند، 
اما مهم آن بود که ســینماها، از این فرصت یک ماهه 
بی بهره نباشــند و فکری برای این بازه یک ماهه شود. 
اگرچه شــورای صنفی نمایش و سازمان سینمایی در 
مقوله پخش فوتبال در سینماها، نهادهای مستقلی در 
تصمیم گیری نیستند، اما حداقل می توان از آنها انتظار 

داشــت که برای نیمه دوم آذرماه، برنامه ای را تدارک 
ببینند و چند فیلم خوب را درنظر بگیرند تا تمام آذرماه 
برای سینماهای کشور سوخت نشود. رویکردی که با 
توجه به کاهش قابل توجه ناآرامی ها از قابلیت اجرایی 
باالیی برخوردار است که باید از هم اکنون برنامه ریزی ها 

و رایزنی های حول آن را به انجام رساند.«
پخش بــازی ایــران و آمریــکا در جام جهانی ۲0۲۲ 
قطر، 1۴هزار و ۳۵0مخاطب داشــت کــه این  تعداد، 
گیشــه 610میلیونی را برای ســینماهای کشور رقم  
زدند. 10۳سالن در کشــور اقدام  به نمایش این  بازی 
کردند. از این تعداد، ۵۸ســالن در تهران و ۴۳ســالن 
در شهرســتان ها بودند. این میزان فروش که 
برای یک تک نمایش ۹0دقیقه ای رقم 
خورد، توانست بخشی از خسارات 
سینماها طی هفته های اخیر 
را جبران کند. پخش فوتبال 
در سینما را باید مسکنی 
موقتی دانســت که برای 
پیکــر رنجور ســینمای 
ایران درمانی دائمی تلقی 

نمی شود.

همــه فــروش متعلــق به 
سینماداران نیست

بحث بدهی ســینماداران بــه صاحبان آثار 
تقریبا از سال 1۳۹۸مطرح اســت و هر بار هم عدد و 
رقم هایی درباره تعداد سینماها و میزان بدهی آنها به 
صاحبان آثار مطرح می شــود. از اواخر سال 1۳۹۸که 
شیوع کرونا در ایران رسمیت یافت تا امروز سینماداران 
دوره های ســختی را تجربه کرده اند و طبیعی اســت 
که نتوانسته باشــند دیون خود را به صاحبان آثار ادا 
کنند. حاال که شامگاه سه شــنبه بازی ایران و آمریکا 
در ســینماها پخش شــده، صاحبان آثار امیدوارند از 
درآمد پخش این بازی طلب های آنها پرداخت شــود. 
در همین باره، سعید  خانی، تهیه کننده و توزیع کننده 
فیلم، با بیان اینکه سینماها از بلیت فروشی برای پخش 

فوتبال در شب هشــتم آذر حدود ۷00میلیون تومان 
فروش داشته اند به ایسنا گفت: امیدوارم سینمادارها 
پورسانت فیلم های اکران شــده قبلی را از این میزان 
فروش به پخش کننده ها بدهند. ما ۴سال قبل تجربه 
تلخی از پخش مسابقات جام جهانی در سینما داشتیم 
که البته در آن مقطع هر ۳ مسابقه ایران پخش شد، ولی 
همان زمان هم حدود ۹0درصد سینماها پول صاحبان 
فیلم هایی را که در ســانس نمایش آنها فوتبال پخش 

شده بود، ندادند.
او که تهیه کنندگی فیلم »دوزیســت« را نیز برعهده 
داشته، ادامه داد: »دوزیست« در ماه های اخیر اکرانش 
نزدیک به ۲0میلیارد تومــان بلیت فروخته، ولی فقط 
یک چهارم پورســانت خــود را گرفته ایــم؛ آن هم در 
روزگاری که پول بی ارزش می شــود و با وجود گذشت 
زمان از ساخت و بعد اکران فیلم اهمیتی برای پرداخت 

سهم صاحب فیلم دیده نمی شود.
خانی که خودش در کنار مدیریت دفتر پخش »خانه 
فیلم« مدیر پردیس ســینمایی »صبامال« نیز است، 
گفت:  با توجه بــه تجربه جام جهانی قبــل، من بعید 
می دانم ســینمادارها از فروش دیشــب بابت پخش 
فوتبال، پول یک سانس فیلم هایی را که االن روی پرده 
هستند، بدهند، اما دست کم می توانند پورسانت فیلم ها 
را بدهند. البته اساسا معتقدم سینما جای فیلم است، 
نه نمایش فوتبال، اما در شــرایطی که سینما با توجه 
به وضعیت جامعه اوضاع خوبی ندارد باید برای حفظ 
ســینما کمک کنیم. نباید اینطور باشد که سینمادار 
فکر کند هر تصمیمی بخواهد، می تواند بگیرد. ما این 
روزها در سینما شرایط بدی را پشت سر می گذاریم و 
حفظ سالن های ســینما از همه  چیز مهم تر است، اما 
گاهی صاحبان سالن فکر می کنند هرچه می فروشند 
برای خودشان است و یادشان می رود ۵0درصد سهم 
فروش برای پخش کننده اســت. صاحبان فیلم ها نیز 
در دوران کرونا کم هزینه ندادند، پس باید همه به هم 
کمک کنیم تا ســینمادار و تهیه کننده و پخش کننده 
با حفظ منافع یکدیگر در کنــار هم این پیچ بحرانی را 

پشت سر بگذاریم.

سهم ما را هم بدهید
صاحبان آثار سینمایی به دنبال سهم شان از پخش فوتبال در سینماها

۲۳ دوره است که جشنواره قصه گویی کانون پرورش فکری برگزار می شود، 
جشنواره ای که این دوره اش در یزد برگزار خواهد شد. یزدی ها از 1۷دی ماه، 
برای مدت ۵روز، میزبان تقریبا ۹0شرکت کننده از شهرهای مختلف و دیگر 
کشورها خواهند بود. دبیر کمیته بین الملل این جشنواره هم از شرکت ۲۵نفر 
در این بخش خبر داده است. بیست و چهارمین جشنواره قصه گویی در ۲ بخش 
بین الملل و ملی به دبیری محمد گودرزی دهریزی برگزار می شود، بخش ملی  
شامل زبان اشاره، آیینی و سنتی است و بخش های دیگر قصه های ۹0ثانیه ای، 
پادکست و قصه گویان برگزیده را شامل می شود. البته این قصه گویی در بخش 
علمی هم برگزار می شود که این بخش شامل جستار مقاله های علمی و کتاب، 
پایان نامه و رساله است. تنها بخش غیررقابتی جشنواره قصه گویی، بخش قصه 
گویان برگزیده است. این جشنواره رده های سنی شرکت کننده هم دارد که 1۴تا 
1۸سال و 1۸سال به باال را شامل می شود و بخش پدربزرگ ها و مادربزرگ های 
قصه گو هم می تواند شیرین ترین رده سنی شرکت کنندگان باشد. جشنواره 
قصه گویی این دوره با شعار »قصه صدای زندگی« در حالی برگزار می شود که 
در بخش های مختلف، برگزیدگان قصه گویی مناطق حضور خواهند داشت. در 
بخش بین الملل هم به گفته دبیر کمیته این بخش، بعد از اعالم فراخوان نزدیک 
به ۴00نفر دعوت شدند؛ از این تعداد، ۵0نفر برای شرکت در این رویداد ثبت نام 
کردند. بعد از بررسی و پایش اولیه از این تعداد، ۲۵نفر به دبیرخانه جشنواره 
معرفی شدند و در نهایت پس از بررســی آثار، 10قصه گو به مرحله رقابتی راه 

یافتند. به گفته همایون 
همدانی، در این بخش 
تالش شده تا آثاری در 

این بخش انتخاب شوند 
که به معیارهای فرهنگی ما 

نزدیک باشند. البته همدانی 
می گوید: »نزدیک بــه 60نفر 

قصه گــوی داخلی نیــز در بخش 
رقابتی بین الملل شــرکت کردند که 

پس از پایش اولیــه، نزدیک به ۳۵قصه گو 
انتخاب و در مرحله نهایی، 1۵قصه گو به بخش 

رقابت این رویداد راه یافتند.« در این دوره از جشنواره، 
قصه گویانی از کشــورهای کنیا، آرژانتیــن، کلمبیا، ترکیه، 

هندوستان و کانادا  حضور دارند. به گفته دبیر کمیته بخش بین الملل، در 
این دوره از جشنواره، برخالف دوره های سابق، توجه بیشتری به مخاطب کودک 
و نوجوان شده است. در این دوره تنوع قصه گوها و آثار، بیشتر از دوره های قبل 
است. از سوی دیگر در این دوره آثاری که براساس افسانه های قدیمی طراحی 
شده باشند نیز وجود دارند. »سرگرمی« و »آموزش مفاهیم« ۲ محور اصلی 
در انتخاب آثار بوده است. در واقع سعی شده تا در بخش بین الملل هم، مهارت 
قصه گو را در نظر بگیریم تا در کنار اجرا، هم یک دوره آموزشی و هم کیفیت و 
تنوع آثار را داشته باشیم. این جشنواره قرار بود شب یلدا کارش را شروع کند که 

به  خاطر ایام فاطمیه برگزاری اش به 1۷دی موکول شد. 

 »حرف آخر«
 به هنر و تجربه رسید

فیلم سینمایی »حرف آخر« به کارگردانی ابراهیم 
شــفیعی و تهیه کنندگی علی شــاه حاتمی در 
سینماهای منتخب گروه سینمایی هنر و تجربه 

اکران می شود.
به گزارش همشهری، »حرف آخر« داستان قاضی 
دادگاهی است که حکم اعدام یک متهم را صادر 
کرده اســت، اما بعد از صدور حکم به رأی خود 
شک می کند و این مسئله باعث اتفاقات جدیدی 
می شود. فیلم ســینمایی »حرف آخر« در گروه 

سینمایی هنر و تجربه اکران می شود.

نمایشگاه

اکران

آثار هنری دختران بلوچ 

نمایشگاه آثار هنری دختران بلوچ افتتاح شد. 
به گزارش همشــهری، این نمایشگاه 
شــامل ۲۵تابلو نقاشــی و عکاسی 
از نوجوانــان دختــر بلوچ ســاکن 
کوره های آجرپزی شــهرری است 
که در چند سال گذشته توانسته اند 
با موضوع ســکونت حاشیه نشینی و 
زندگی دختران و زنان بلوچ در کوره های 
آجرپزی، در ســبک نائیو یا هنر غریضی و 
بدوی دســت به خلق آثــار هنری بزننــد. این 
نمایشــگاه که در تاریخ سه شــنبه هشتم آذر با 
حضور جمعی از هنرمندان، فعــاالن اجتماعی 
و خیرین افتتاح شــده تا تاریخ 1۵آذر همه روزه 
در مجموعه خانه تابلو پایین تر از حسینیه ارشاد، 
خیابان کوشا دایر است. درآمد حاصل از فروش 

این آثار به امور کودکان کار بلوچ تعلق می گیرد.

هواداری تا ابد 

دیوارنگاره »هواداریت می کنیم تا ابد« در حمایت از تیم ملی 
فوتبال در جام جهانی و برای قدردانی از زحمت ها و تالش های 
بازیکنان و کادر فنی تیم، بامداد دیــروز در میدان ولیعصر 

)عج( تهران نقش بست.
به گزارش همشــهری، بامداد چهارشــنبه برای قدردانی از 
زحمت ها و تالش های بازیکنان و دست اندرکاران تیم ملی 
فوتبال، جدیدترین دیوارنگاره میدان ولیعصر)عج( با عنوان 

»هواداریت می کنیم تا ابد« رونمایی و نصب شد.
ایــن ســومین دیوارنــگاره ویژه جــام جهانی اســت که 
 توســط خانه طراحان انقالب اســالمی طراحی و اجرا و در

میدان ولیعصر)عج( تهران نصب شده است.
در متن دیوارنگاره »هواداریت می کنیم تا ابد« آمده اســت: 
»ما کنار شما هستیم، تنها نخواهید بود. به تالش تان خسته 
نباشید می گوییم. شما دلیران ایران زمین هستید. تالش های 
شــما از چشــم مان مردم عزیز ایران دورنمی ماند. بچه ها 

مچکریم.«
طراحی گرافیک این دیوارنگاره را محمد تقی پور و طراحی 

نوشتار آن را مجتبی حسن زاده انجام داده اند.

رشد در   سینما فلسطین 
فهرست فیلم های بخش مسابقه بین الملل پنجاه و دومین 
دوره جشنواره بین المللی فیلم های علمی، آموزشی و تربیتی 

رشد منتشر شد.
به گزارش همشهری، 10۴فیلم در بخش مسابقه بین الملل 
پنجاه ودومین دوره جشــنواره بین المللی فیلم های علمی، 
آموزشی و تربیتی رشد حضور خواهند داشت و برای دریافت 
تندیس های پویانمایی، مستند و فیلم های داستانی به رقابت 

خواهند پرداخت.
در بخش پویانمایی 16 اثر ایرانــی و 1۷ اثر خارجی حضور 
 دارنــد، همچنین فیلم های بخش داســتانی بلند شــامل
۷ فیلم ایرانی و ۲فیلم خارجی هستند. در بخش مستندهای 
بلند نیز ۹فیلم ایرانی و ۴فیلم خارجی حضور دارند و ۸فیلم 
کوتاه مستند از ایران و ۷فیلم کوتاه مستند از خارج از کشور، 

با هم به رقابت خواهند پرداخت.
در بخش مســابقه فیلم های کوتاه که بیشترین تعداد آثار 
بخش بین الملل جشنواره در آن حضور دارند، 1۸ فیلم ایرانی 

و 16فیلم خارجی به رقابت خواهند پرداخت.
اکران فیلم های این دوره از جشنواره براساس برنامه  ارائه شده 
در ۲نوبت صبــح )مخصوص مــدارس( و بعدازظهر صورت 
خواهد گرفت. همچنین کارگاه ها و نشست هایی تخصصی با 
موضوعات مرتبط با حوزه آموزش و سینما، به صورت روزانه 

در این جشنواره برپا می شود.
امسال ۳هزارو۴60فیلم از ایران و بیش از 100کشور جهان 
به دبیرخانه جشنواره ارسال شده بود. جشنواره فیلم رشد از 
هفتم آذرماه آغاز به کار کرده و قرار است تا 1۳آذرماه ادامه 

داشته باشد.

جوهانسون در»تنها دلیل« 
اســکارلت جوهانسون در 
مینی سریال آمازون جلوی 
دوربین می رود. به گزارش 
ورایتــی، ســریال کوتــاه 
»تنها دلیل« بــا اقتباس از 
رمان جان کاتزنباخ با بازی 
اسکارلت جوهانسون برای 

آمازون ساخته می شود.
این نخســتین نقش آفرینــی جوهانســون در نقش اصلی 

یک سریال تلویزیونی محسوب می شود.
رمان »تنها دلیل« که ســال 1۹۹۲ منتشــر شــد درباره 
گزارشگری از میامی به نام مت کوارت است. در سریال قرار 
است شخصیت خبرنگار یک زن به نام مدیسون کوارت باشد 
و جوهانسون نقش وی را بازی کند. او نامه ای از یک زندانی 
محکوم به اعدام دریافت می کند که ادعا دارد بی گناه است. 
با شروع تحقیقات در این زمینه نه تنها پرونده زندانی محکم 
نیست بلکه ماجراهای وحشــتناک دیگری هم در پس این 

پرونده وجود دارد.
کریستی هال فیلمنامه را می نویسد و تهیه کننده اجرایی هم 
خواهد بود. جوهانسون نیز با کمپانی خودش از تهیه کنندگان 
سریال است. این دومین بار اســت که از این رمان اقتباس 
می شود و قباًل در سال 1۹۹۵ با بازی شان کانری، بلر آندروود، 
الرنس فیشــبورن، اد هریس و کیت کپشاو فیلم سینمایی 
آن به نام »انگیزه عدالت« ســاخته شــده بود. در این فیلم 
جوهانســون در نقش دختر شــخصیت اصلی با بازی  شان 

کانری، بازی کرده بود.
 

 »جاده خاکی«
منتخب مجله » کایه دوسینما«  

مجله کایه دوســینما فیلم 
»جاده خاکی« ساخته پناه 
پناهی را به عنــوان بهترین 
»فیلم اول« ســال انتخاب 
کــرد. مجلــه ســینمایی 
کایه دوســینما  نخســتین 
جایزه ساالنه خود با عنوان 
جایزه بازن مربوط به بهترین 

»فیلــم اول« )اولین فیلم یک فیلمســاز( را به فیلم »جاده 
خاکی« ســاخته پناه پناهی از ایران اهدا کرد. هیأت داوران 
انتخاب شــده برای انتخاب جایزه )آندره( بازن متشکل از 
آرنو دسپلچین، فیلمســاز، لینا خودری، بازیگر، بنجامین 
میلپید، طراح رقص، ســلین بوزون، فیلمبردار، شــارلوت 
گارســون، معاون دبیر مجله کایه ، مارکوس اوزل، سردبیر 
کایه و زو لوییلیر، دانشجوی سینما بودند. هم اکنون خبری 
از فهرست 10فیلم برتر سال ۲0۲۲ به انتخاب مجله کایه دو 
سینما نیست. قرار بوده این فهرســت در این هفته منتشر 
شود که هنوز منتشر نشده است. بنا بر خبرهای رسیده فیلم 
»آرامش« ساخته آلبرت سرا بهترین فیلم این فهرست است؛ 

با این حال تا اعالم خبر رسمی باید منتظر ماند.

تجسمی میز خبر
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هلیا نصیریقصه
روزنامه نگار

قصه؛ صدای زندگی 
رقابت ۹0قصه گو از ایران و کشورهای دیگر در جشنواره قصه گویی 
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درخواست اشد مجازات برای قاتالن شهید عجمیان 

دوربین مخفی، اسرار سرقت مرد کارخانه دار را فاش کرد 
پژوهشگر مستقل برای بازدید از مکان فرهنگی از کجا نامه بیاورد

پژوهشگر مستقلی هستم که برای ورود و بازدید از مکان های 
تاریخی مدام دچار مشــکل می شــوم. مثال ورود به مسجد 
سپهســاالر ممنوع است، ورود از درب دانشــگاه ها منوط به 
نامه حراست است،  ورود و عکاسی از وقفنامه مدرسه ناصری 
ممنوع است. حتی بناهای ملی و قابل بازدید هم این مشکل را 
دارند. مسئوالن راهنمایی کنند که افرادی مانند من به عنوان 
پژوهشگر مستقل از کدام حراست یا چه نهاد و سازمانی باید 

نامه بیاورند که بتوانند پژوهش خود را تکمیل کنند.
شکوهی از تهران 

دانشگاه قم از نظر خوابگاهی مشکل دارد
دانشگاه قم از نظر خوابگاه نسبت به سایر دانشگاه های کشور 
وضعیت مطلوبی ندارد و مشکالت بسیاری برای دانشجویان 
ایجاد شده است.متأسفانه این دانشگاه از نظر خدمات دهی در 
سطح پایینی قرار دارد، از مسئوالن تقاضا داریم جهت ارتقای 

کیفیت خوابگاه دانشگاه قم اقدامات اساسی صورت دهند.
پناهی از قم

پل سنجان چه زمانی بهره برداری می شود؟
پل سنجان در شهر اراک استان مرکزی سال هاست در دست ساخت 
است ولی هنوز آماده بهره برداری نشده است. عملیات عمرانی  این 
پل به اضافه ناکافی بودن جاده کنونــی برای حجم انبوه خودروها 
به خصوص در ایام آخر هفته و تعطیالت باعث ترافیک مدام در مسیر 
و سلب آسایش اهالی شده اســت. هم اکنون بخش عمده  سازه پل 
ساخته شده است و جا دارد در تکمیل جزئیات آن تعجیل شود تا 

مردم بیشتر دعاگوی مسئوالن باشند.
نوریان از سنجان اراک

قوانین، جلودار سرکشی های برخی  از صاحبخانه ها نیست
رسانه ها در مورد صاحبخانه و مســتأجر بسیار می نویسند و مدام 
استنادشان به قوانینی است که به این دو قشر تکلیف می شود. اما 
واقعیت این است که قوانین تکلیفی نمی تواند از دندان گردی برخی 
افراد بکاهد و آنها همچنان ته مانده حقوق داشــته و نداشته های 
خانواده ها را به جیب می زنند و هیچ قانونی نمی تواند آنها را واداری به 
مدارا با مستأجران نماید. مسئوالن باید برای قانون موجر و مستأجر 
فکری بنیادی بکنند زیرا نمی توان با زیر سؤال بردن مالکیت افراد 
آنها را وادار به کاهش نرخ کرایه کرد که البته درصورت ناراضی بودن 

مالک اقامت در آن ملک از نظر شرعی هم مشکل خواهد داشت.
سرهنگی از تهران 

مردم پای کار هستند، مدیران به وظایف خود عمل کنند
اداره گاز می گوید کم مصرف کنید،  برق می گوید یک چراغ کمتر، 
آب و فاضالب توصیه مصرف بهینــه دارد، برخی می گویند وعده 
کمتری غذا بخورید و همینطور. در اینکه برخی مردم اســراف کار 
هستند شکی نیســت ولی واقعیت این است که در شرایط کنونی 
اقتصادی کسی نمی تواند ریخت و پاش کند و توقع می رود  مسئوالن 
به وظایف خود عمل کنند آن وقت مردم هم قول می دهند دقیق تر 

باشند.
اقدامی از شهریار

بزرگراه سعیدی چه زمانی بهره برداری می شود؟
اوایل سال 61طرح احداث بزرگراهی در جنوب غرب تهران آغاز 
شد که مقدمات آن یک دهه قبل طراحی شده بود. بعدها آن 
را بزرگراه آیت اهلل سعیدی نامیدند و مایه امید مردم در جنوب 
غرب تهران شد اما متأسفانه با گذشت حدود ۴۰سال از شروع 
کار بزرگراه آیت اهلل سعیدی هنوز اجرای این پروژه که می تواند 

صدها گره ترافیکی را باز کند تمام نشده است.
رضایی از تهران 

 
4 بانده کردن محور شیبلی تا بستان آباد نیمه کاره ماند

۴ بانــده کــردن محور شــیبلی تا بســتان آباد در اســتان 
آذربایجان شــرقی در طرح هــای راه روســتایی اســت که 
مدت هاست به حال خود رها شده است. بعد از پیگیری اهالی و 
انداختن تقصیرها به گردن پیمانکار مقرر شد پیمانکار جدیدی 
بیاورند که آوردند  اما متأسفانه وضعیت همانی است که بود و 
پروژه راکد اســت. با توجه به اهمیت افزایش پهنای باند این 
مسیر برای جلوگیری از تصادفات مکرر تقاضا می شود این طرح 
هر چه سریع تر و قبل از استهالک بیشتر بخش اجرا شده کار، 

تکمیل شده و مورد بهره برداری قرار گیرد.
سلیم زاده از بستان آباد تبریز

بیمه کردن کارگران ساختمانی رها نشود
بیمه کردن کل کارگران ساختمانی بزرگ ترین خدمت حیاتی 
در حق این قشر زجر کشیده و درعین حال بسیار زحمتکش 
است.این تصمیم، مصداق بارز تحقق عدالت اجتماعی است که 
امید می رود به طور کامل اجرایی شود و در دیگر زمینه ها هم که 

به نوعی در حق و حقوق اجحاف می شود، تکرار شود.
کارگر ساده از تهران

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

دختر ربوده شده پس از 50سال پیدا شد

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه

چشم و هم چشمی همسایه های ثروتمند، پایان عجیبی داشت

15 نفر از متهمان شهادت بسیجی کرجی به اتهام افساد فی االرض در دادگاه انقالب محاکمه شدند

مــرد کارخانه دار بــرای پایان دادن به حســادت های 

همسرش نسبت به همسایه شان نقشه سرقت کشید اما دادسرا
دوربین مخفی دست او را رو کرد.

به گزارش همشــهری، 2مرد ثروتمند از مدت ها قبل در یکی از مناطق 
شمال غرب پایتخت در همسایگی هم زندگی می کردند و باهم رفت وآمد 
خانوادگی داشتند. یکی از آنها کارخانه دار بود و دیگری در زمینه تجارت 
فعالیت می کرد اما از مدتی قبل اتفاقاتی رخ داد که باعث حسادت یکی از 

آنها به دیگری شد و در نهایت اتفاق عجیبی را رقم زد.

گزارش سرقت 
چند روز قبل بود که همسایه تاجر به اداره پلیس رفت و گفت به خانه اش 

دستبرد زده شده و بخشی از طال و دالرهایش به سرقت رفته است.
وی توضیح داد: همراه همسرم به ســفر رفته بودیم اما پس از بازگشت، با 
خانه ای به هم ریخته مواجه شدیم. دزدان وارد خانه ما شده بودند و بخشی 
از طال و دالرهایم را که حدود 8۰۰میلیون تومان ارزش داشت، سرقت کرده 
بودند. اما نکته عجیب این بود که بخشی از طالها سرجایش بود و از طرفی 
قفل درها سالم بود و به نظر می رسید که سارق کلید خانه ما را داشته است.

با این شــکایت، گروهی از مأموران آگاهی تهران به دستور بازپرس شعبه 
هفتم دادسرای ویژه سرقت تحقیقات خود را در این پرونده آغاز کردند. آنها 
راهی محل سرقت شدند و در بررســی ها مشخص شد که سرقت از سوی 
فردی آشنا صورت گرفته است؛ کسی که اطالعات کاملی از زندگی مالباخته 

داشته و از همه مهم تر کلید خانه او را نیز در اختیار داشته است.
از سوی دیگر بررسی تصاویر دوربین های مداربسته ساختمان نشان می داد 
که در شب سرقت، هیچ فرد ناشناسی وارد ساختمان نشده بود و این یعنی 
سرقت از سوی یکی از همســایه ها رخ داده بود. اما مرد تاجر به هیچ کس 

مشکوک نبود و نمی دانست چه کسی به خانه اش دستبرد زده است.

دوربین مخفی 
مرد تاجر پس از این سرقت تصمیم گرفت یک دوربین مخفی در خانه اش 
نصب کند تا اگر اتفاق مشابهی رخ داد، سارق را شناسایی کند. او درباره 

دوربین به هیچ یک از همسایه ها چیزی نگفت تا اینکه مدتی بعد سرقت 
دیگری رخ داد.

مرد تاجر یک شب به همراه همسرش به خانه یکی از بستگانش رفته بود 
و همزمان می توانست از طریق موبایلش، تصاویر دوربین مخفی خانه اش 
را هم چک کند. او در مهمانی بود که ناگهان در صفحه گوشی اش تصویر 
مردی نمایان شد که مخفیانه وارد خانه اش شــده بود. او با دیدن چهره 
آن مرد شوکه شد. دزد آشنا مرد کارخانه داری بود که در همسایگی آنها 
زندگی می کردند و مدت ها بود که با هم رفت وآمد خانوادگی داشتند. مرد 
تاجر همان لحظه تلفن را برداشت و پلیس را در جریان قرار داد و مأموران 

با حضور در محل، سارق آشنا را سر بزنگاه دستگیر کردند.
متهم پس از دســتگیری به اداره آگاهی انتقال یافــت و در بازجویی ها 
اعترافات عجیبی را مطرح کرد و گفت: من هرگز مشکل مالی نداشتم و 
فقط می خواستم با انجام این سرقت، بین زوج همسایه  اختالف بیفتد تا 

زندگی من آرام شود.
وی ادامه داد: من و همســرم از مدت ها پیش با مرد تاجر و همســرش 
رفت وآمد داشتیم. اما این اواخر هربار که دورهم جمع می شدیم،  دعوایی 
میان من و همسرم شــکل می گرفت. چرا که همسرم مدام زندگی زوج 
همسایه و رابطه صمیمی آنها را به رخ من می کشید و هر کاری می کردم 
مرا با آنها مقایسه و تحقیرم می کرد. همین حسادت ها باعث شد که بین 
ما اختالف بیفتد تا اینکه یک روز با هم درگیر شدیم و همسرم قهر کرد و 

به خانه پدرش رفت.
متهم ادامه داد:  برای بهتر کردن اوضاع تصمیم عجیبی گرفتم. با خودم 
گفتم که اگر زوج همسایه را وارد یک تنش کنم، حتما همسرم دست از 
حسادت هایش برمی دارد. برای همین یک شب به بهانه ای به خانه آنها 
رفتم و در فرصتی مناسب دسته کلید یکی از آنها را دزدیدم. سپس شبی 
که مرد همسایه و همسرش در خانه نبودند نقشه سرقت را عملی کردم. اما 
به شدت استرس داشتم و از ترس اینکه مبادا کسی برسد، بخشی از طالها 

و دالرها را سرقت کردم و فروختم.
وی ادامه داد: فردای آن روز وقتی مرد همسایه را دیدم و سعی کردم ذهن 
او به سمت این موضوع سوق بدهم که شاید سرقت از سوی یکی از اقوام و 

15نفر که به اتهام دست داشتن در 

قتل بســیجی شــهید روح اهلل دادسرا
عجمیان دستگیر شده اند به اتهام 
افساد فی االرض در دادگاه انقالب اسالمی البرز 
محاکمه شدند و نماینده دادستان خواستار اشد 

مجازات برای همه متهمان شد.
به گزارش همشــهری، به نقل از مرکز رســانه 
قوه قضاییه، شهید سیدروح اهلل عجمیان، 28ساله، 
از بســیجیان حوزه ۴1۷ شهدای کمالشهر کرج 
بود که روز پنجشــنبه 12 آبان مــاه در جریان 
ناآرامی  های ایجاد شده در آزاد راه کرج – قزوین، 
محدوده بهشت سکینه)س( کرج با ضربات چاقو 
به شهادت رسید. 2روز بعد از این جنایت بود که 
تعدادی از افراد دخیل در آن دستگیر شدند. آنها 
اعتراف کردند که با استفاده از چاقو، قمه، پنجه 
بوکس و سنگ به جوان بسیجی حمله کرده و او را 
به شهادت رساندند. در این شرایط بود که پرونده 
متهمان با صدور کیفرخواســت و به اتهام افساد 

فی االرض به دادگاه انقالب فرستاده شد.

در دادگاه
در جلسه رسیدگی به این پرونده که صبح دیروز 
در شــعبه اول دادگاه انقالب اســالمی البرز به 
ریاست قاضی سیدموســی آصف الحسینی و با 
حضور مستشاران برگزار شد، ابتدا فیلم کوتاهی 
از اقدامات متهمان ازجمله بستن اتوبان کرج – 
قزوین در نزدیکی بهشــت سکینه)س( و روایت 
نحوه شــهادت بسیجی شــهید پخش شد و در 
ادامه نماینده دادســتان به دفاع از کیفرخواست 
پرداخت و گفت: روز 12 آبان ماه 1۴۰1، به دنبال 
فراخوان  شــبکه های ضد انقالب برای تجمع در 
مراسم چهلم خانم حدیث نجفی، اغتشاشگران 
مبادرت به انسداد مســیر اتوبان کرج – قزوین 
کردند که منجر به اختالل شدید در عبور و مرور 
و درگیری با مأموران انتظامی و بسیج و سردادن 
شعارهای هنجارشکنانه به قصد مقابله با حکومت 
و ایجاد ناامنی شد. در این بین شهید مدافع امنیت 
آقای سیدروح اهلل عجمیان برای کنترل تجمعات 
و بازگشایی مسیر اتوبان و بدون هیچ تجهیزاتی و 
بدون اینکه کسی چنین ماموریتی به وی محول 
کرده باشد در راستای کمک به رفع انسداد اتوبان 
در محل حضــور پیدا کرد اما اغتشاشــگران به 
نحو بسیار فجیع و ناجوانمردانه وی را با ضربات 
متعدد و با استفاده از چاقو و جسم سخت از قبیل 
سنگ، لگد و مشت به شهادت رساندند. نماینده 
دادستان سپس به معرفی متهمان و اتهامات آنها 
پرداخت و گفت: اتهامات 15متهم حاضر افساد 
فی االرض از طریق ارتــکاب جرایم علیه امنیت 
کشور، حمله به مأموران پلیس و بسیج، اجتماع 
و  تبانی علیه امنیت کشــور است و جملگی آنها 
در شهادت بسیجی شهید سیدروح اهلل عجمیان 
نقش دارند. همچنین با توجه به شکایت اولیای 
دم شهید، گواهی پزشکی قانونی، بازسازی صحنه 
جرم، اظهــارات و  اقاریر صریــح متهمان مبنی 
بر ارتکاب جرایم، کشــف آالت و ادوات جرم از 
متهمان، بازبینی تلفن همراه متهمان و  کشــف 
مطالب مجرمانه در آنها، تصاویر منتشــره مبنی 
بر به شهادت رساندن بسیجی شهید سیدروح اهلل 
عجمیان، از ریاســت دادگاه تقاضای اعمال اشد 
مجازات برای متهمان و صدور احکام متناسب با 

جرایم متهمان را دارم.

5۰سال پس از ربوده شــدن دختربچه یک ساله ای به نام ملیسا 
های اســمیت در ایالت تگزاس آمریکا، پدر و مــادرش به طرز 

ناباورانه ای او را پیدا کردند.
به گزارش همشهری به نقل از گاردین، ملیسا های اسمیت زمانی 
که ربوده شده یک سال بیشتر نداشت. در آن زمان مادرش که در 
یک رستوران مشغول به کار بود، تصمیم گرفت برای مراقبت از 
دختر یک ساله اش پرستار بچه  اســتخدام کند. او 5۰سال پیش 
در یک روزنامه محلی آگهی استخدام پرستار بچه منتشر کرد و 
کمی بعد زنی با او تماس گرفت. این زن می گفت که در خانه اش 
که حیاط بزرگی دارد از چند کودک نگهداری می کند و می تواند 
در کنار آنها از ملیســا هم مراقبت کند. مادر ملیسا تلفنی با زن 
ناشناس برای پرستاری از دختر یک ســاله اش به توافق رسید و 
اما زن ناشناس پس از اینکه ملیسا را تحویل گرفت، ناپدید شد 
و دیگر خبری از او نشد. زن ناشناس که خودش را پرستار جا زده 
بود، دختر یکساله را ربود و با خودش برد و مادر ملیسا وقتی فهمید 
که چه اتفاق هولناکی برایش رخ داده با پلیس و همسرش تماس 
گرفت و ماجرا را به آنها اطالع داد. از آن زمان تحقیقات گسترده ای 
برای پیداکردن دختر گمشده و دستگیری آدم ربا آغاز شد اما این 
تحقیقات هرگز به نتیجه نرسید. پلیس حتی برای مدتی به مادر 
ملیسا مشکوک شــد و با این احتمال که وی دخترش را به قتل 
رسانده و سعی دارد صحنه سازی کند، او را زیرنظر گرفت اما معلوم 
شد که او بی گناه است و زن ناشناسی ملیسا را ربوده و با خود برده 
است. زنی که به گفته شاهدان دستکش سفید به دست و کالهی 

به سر داشت و چهره اش قابل شناسایی نبود.
سال ها از این حادثه می گذشت و پدر و مادر ملیسا صاحب فرزندان 
دیگری هم شــدند اما هرگز دختر ربوده  شده شــان را فراموش 
نکردند. آنها هرســال و در ماه نوامبر که تولد ملیسا بود، برای او 
جشــن تولد می گرفتند و منتظر بودند که شاید روزی خبری از 
او به دست آورند. در نهایت مدتی قبل پدر ملیسا تصمیم گرفت 
تالش هایش برای یافتن سرنوشت دختر ربوده اش را از طریق یک 
شرکت خصوصی که در زمینه دی ان ای و ژنتیک فعالیت داشت 
پیگیری کند. او نمونه دی ان ای خود را در اختیار این شرکت قرار 
داد و خواست که با بانک اطالعاتی آنها مطابقت داده شود. پس 
از بررسی ها معلوم شد که ۴دی ان ای مشابه و یکسان با دی ان ای 
او ثبت شده است. یکی از آنها متعلق به ملیسا بود و 3تای دیگر 

متعلق به فرزندان وی.
پدر ملیســا وقتی فهمید که دخترش زنده است و 3فرزند دارد، 
از خوشحالی سر از پا نمی شــناخت. او نشــانی وی را گرفت و 
برایش پیام فرستاد اما ملیسا که در ابتدا تصور می کرد این پیام، 
کالهبرداری است توجهی به آن نکرد. با این حال وقتی پیام ها و 
اصرار پدر ملیسا بیشتر شد، حقیقت فاش شد و دختر ربوده شده 
پس از 5۰سال پی به سرنوشت خود برد و به مالقات پدر و مادرش 
رفت و آنها را در آغوش کشــید. این در حالی است که با توجه به 
مسائل حقوقی، اطالعات زیادی درباره زنی که ملیسا را دزدیده 
بود منتشر نشده و فقط به این مسئله اشاره شده که این زن پس از 
ربودن ملیسا، او را بزرگ  و برایش نقش مادر را بازی کرده و هرگز 

چیزی از حقیقت به او نگفته است.

دفن بدون مجوز، خانواده متوفی را به 
دردسر انداخت

وقتی جسد حلق آویز شده مرد مسن در خانه پیدا شد، خانواده اش 
او را بدون مجوز پزشکی قانونی و بازپرس جنایی دفن کردند اما 

این کار، حاال آنها را به دردسر بزرگی انداخته است.
به گزارش همشهری، مدتی قبل به قاضی محمد وهابی بازپرس 
جنایی تهران خبر رسید که جسد حلق آویز شده مرد 65ساله ای 
در خانه اش پیدا شده اســت. هر چند ماجرا در ظاهر خودکشی 
به نظر می رسید اما قاضی دستور انتقال جسد را به پزشکی قانونی 
صادر کرد تا علت اصلی مرگ مشخص شود. وی همچنین خانواده 
متوفی را هم احضار کرد تا دربــاره این حادثه از آنها تحقیق کند 
اما با گذشت  مدت ها از ماجرا نه کســی مراجعه کرد و نه نظریه 
پزشکی قانونی درباره علت مرگ متوفی به دادسرا فرستاده شد. 
با گذشــت زمان، وقتی بازپرس جنایی تهران متوجه شد که این 
پرونده همچنان راکد مانده، مشکوک شد و با پزشکی قانونی تماس 
گرفت. او درباره نتیجه آزمایش های متخصصان درباره مرگ مرد 
مسن پرسید اما در کمال تعجب متوجه شد که هیچ جسدی به 
پزشکی قانونی فرستاده نشده است. در چنین شرایطی، گروهی از 
کارآگاهان جنایی به دستور بازپرس تحقیقات خود را آغاز کردند 
و متوجه شدند که بعد از فوت مرد مسن،  خانواده وی با در دست 
داشتن جواز دفن که از سوی پزشک عمومی صادر شده بود، جسد 
را دفن کرده اند. سوالی که ذهن بازپرس جنایی را به خود مشغول 
کرد،این بود که چرا خانواده متوفی قبل از انتقال جسد به پزشکی 
قانونی و با در دست داشتن جواز دفن از سوی پزشک عمومی اقدام 
به دفن مرد میانسال کرده اند. در ادامه از کالنتری محل استعالم 
شد و افسر پرونده گفت که روز حادثه به خانه متوفی اعالم شده 
که جسد به پزشکی قانونی منتقل شود اما آنها بدون هماهنگی با 
کالنتری، جواز دفن گرفته و جسد را به خاک سپرده اند. در ادامه و 
برای کشف حقیقت، خانواده متوفی به دادسرا احضار شدند و یکی 
از بستگان وی با حضور در دادسرا گفت: محمد)متوفی( مدتی بود 
که دچار بیماری افسردگی شده و مدام از مرگ و خودکشی صحبت 
می کرد. روز حادثه وقتی در خانه تنها بود خودش را حلق آویز کرد 
و وقتی  به خانه برگشــتیم، با دیدن این صحنه به سرعت طناب 
را باز کردیم اما او نفس نمی کشــید. ما می ترسیدم اگر فامیل و 
بستگانمان بفهمند که او خودکشی کرده، آبرویمان برود. از یکی از 
آشنایانمان که پزشک بود کمک گرفتیم و او جواز دفن صادر کرد و 
به همه گفتیم که او سکته کرده تا کسی متوجه ماجرای خودکشی 
نشود و نمی دانستیم این مساله برایمان دردسرساز می شود. با این 
اظهارات، به دستور  بازپرس جنایی پزشک عمومی که جواز دفن 

صادر کرده بود برای تحقیقات به دادسرا احضار شد. 

زلزله 5.7 ریشتری در خلیج فارس 
زلزله ای به بزرگی 5.۷ ریشــتر حوالی شهرستان های 
کنــگ و لنگه در اســتان هرمزگان را لرزاند. حســین 
درخشــان، مدیر مرکز هماهنگی و کنتــرل عملیات 
ســازمان امداد و نجات هالل احمر به همشهری گفت: 
این زمین لرزه حوالی ســاعت 18:۴۷دیروز رخ داد که 
کانون آن در دریا و در عمق 16کیلومتری زمین بوده و تا 
این لحظه)شامگاه دیروز( هیچ خسارتی گزارش نشده 
ولی با این حال تیم های هالل احمر برای عملیات امدادی 

احتمالی، به حالت آماده باش درآمده اند.

خبر آخر

فامیل صورت گرفته تا مرد تاجر به برادر همسرش و یا حتی خود همسرش 
شک کند. اما نقشه ام نگرفت و تصمیم گرفتم برای دومین بار سرقت را 

اجرا کنم تا ظن مرد تاجر به برادر همسرش برود اما این بار گیر افتادم.
وی گفت: من هیچ نیازی به پول ندارم و فقط می خواستم با این کارها، بین 

مرد تاجر و همسرش اختالف پیش بیاید.
مرد کارخانه دار پس از اقرار به سرقت با قرار قانونی بازداشت شد و تحقیقات 

در این باره ادامه دارد.

شکایت پدر شهید
در ادامه این جلسه به دســتور قاضی پدر شهید 
عجمیان در جایــگاه قرار گرفت و شــکایتش را 
اینطور مطــرح کرد:  مــن متهمان را بــه قانون 
می سپارم. ما در برابر قانون تسلیم هستیم. بنده 
از دادگاه مجازات قطعی این افراد را درخواســت 
می کنم و می خواهم این افراد در محل شــهادت 
پسرم مجازات شوند. آنها باید بگویند چرا چنین 
کارهایی را انجام داده اند. تشخیص این حادثه را 

به قانون وا گذار می کنیم.

دفاعیات نخستین متهم
اولین متهمی که در جایگاه قرار گرفت فردی بود 
که چند ضربه به پهلوی شهید عجمیان وارد کرده 
بود. او در دفاعیات خود گفــت: آقای قاضی من 
جوان هستم و گول خوردم. چرا که جو سنگینی در 
صحنه واقعه حاکم بود. در حضور شما از گناهی که 
مرتکب شده ام توبه می کنم و به خانواده شهید هم 
تسلیت می گویم. او ادامه داد: شب یازدهم آبان ماه 
بود که یکی از دوستانم به من پیام داد و گفت فردا 
دوازدهم آبان روز چهلم حدیث نجفی است و ما هم 
برای ابراز همدردی در آن مراسم آماده می شویم. 
من هم قصد کردم که در این مراسم حاضر شوم. 
در روز 12 آبان نزدیک 11 صبح بود که به ترافیک 
اتوبان رســیدم. از ماشین پیاده شــدم و با افراد 
حاضر در صحنه شــعار دادم و به سمت مأموران 
سنگ پرتاب کردم. در ادامه به سمت زیرگذر که 
رفتم مشاهده کردم جمعی از افراد در آنجا تجمع 
کرده اند. در ادامه من هم به این جمع پیوســتم و 
شنیدم که فردی فریاد می زند بسیجی بسیجی. در 
ادامه دیدم که یک بسیجی روی زمین افتاده و 2 
تا 3 نفر باالی سرش ایستاده اند و با سنگ و چوب 
به سر و صورتش ضربه می زنند. 3۰ تا ۴۰ نفر باالی 
سر بسیجی شهید تجمع کرده بودند و به او ضربه 
می زدند. من به پهلوی شهید ضربه نزدم من فقط 

2 الی 3 ضربه به صورت شهید وارد کردم.

فقط 10ثانیه در محل حادثه بودم
در ادامه این جلســه رئیس دادگاه از متهم ردیف 
دوم خواســت از خودش دفاع کنــد. او گفت: در 

نزدیکی بهشت سکینه)س( دیدم ترافیک است، 
نیت داشــتم تا به ســر مزار پدر و مــادرم بروم. 
مأموران نزدیک ما آمدند و در زمان فرار 2 سنگ 
به سمتشان پرتاب کردم. من جزو آخرین نفراتی 
بودم که به باالی سر شهید عجمیان آمدم، افرادی 
به شهید توهین می کردند و به وی لگد می زدند. 
من چاقویی همراه داشــتم که بــا آن به اندازه 2 
بند انگشــت 2 مرتبه تیغه چاقو را به بدن شهید 

عجمیان فشار دادم.
متهم در ادامه گفت: تمام زمانی که در محل بودم 
کمتر از 1۰ ثانیه بود و حاال نادم و پشیمان هستم.

حمل پنجه بوکس به خاطر استرس
جلســه محاکمه متهم ردیف ســوم ادامه پیدا 
کرد. او گفت:  روز حادثه من ناخواســته به سمت 
تجمع کنندگان کشیده شدم. وقتی از ماشین پیاده 
شدم رفتم جلو و به صورت شهید نگاه انداختم. من 
در ادامه یک تکانی با پایم به بدن شــهید زدم تا 
بدانم زنده است یا نه. در جریان این موضوع هیچ 
ضربه ای به شهید وارد نکردم. البته من نه سنگی 
پرتاب کردم و نه شــعار دادم و فقط می خواستم 
ببینم شهید زنده اســت یا نه. من اصال با شهید 
کاری نداشتم. پنجه بوکسی را هم که همراهم بود 
به دلیل استرسی که داشتم با خود حمل می کردم.

متهم نوجوان
متهم ردیف چهارم این پرونده کمتر از 18ســال 
دارد. به همین دلیل محاکمه وی با حضور پدرش 
و مددکار اجتماعی و با رعایت تشــریفات قانونی 
برگزار شد. او گفت: وقتی که چهلم خانم حدیث 
نجفی شد، دوســتم با من تماس گرفت تا به مزار 
وی برویم. در بهشــت ســکینه)س( بودیم که 
جمعیتی را دیدیم که پشــت سرشــان مأموران 
بودند، می خواســتیم از محل فرار کنیم، در حال 
فرار بودیم که به شهید عجمیان رسیدیم. چاقویی 
که همراه من بود چاقوی ضامن دار کوچک بود که 
شب قبل از دوستم به عنوان یادگاری گرفته بودم. 
در ادامه 2 ضربه چاقو را به پیکر شــهید از ناحیه 

پشت کتف راستش زدم و فرار کردم.
پدر متهم نیز در چند جمله گفت:  با کارهای پسرم 

مخالف هســتم. با درنظر گرفتن رأفت اسالمی 
قانون را درخصوص پسرم اعمال کنید.

پشیمانم
متهم ردیف پنجــم نیز نوجوان اســت و کمتر 
از 18ســال دارد. به همین دلیل پدر و مددکار 
اجتماعی او نیز در دادگاه حاضر بودند. او در دفاع 
از خودش گفت: اتهاماتــم را قبول دارم. ما چند 
نفر شدیم و به بهشت ســکینه رفتیم. در جریان 
حوادث آنجا یک سنگ به سمت مأموران پرتاب 
کردم. افرادی در اتوبان سنگ توزیع می کردند و 
به ما می گفتند اگر قرار است سنگ پرتاب نکنید 
چرا به بهشت سکینه)س( آمدید؟ در جریان این 
حادثه ما دیدیم که افرادی فریاد می زنند بسیجی 
بسیجی. آقای قاضی پشیمانم. من تنها یک سنگ 

پرتاب کردم و تقاضای عفو و بخشش دارم.
پدر متهم نیز در دفاع از فرزندش گفت: بچه من 
نادانی کرده است. همیشه به فرزندم گفتم که به 
این تجمعات وارد نشود چرا که اینها همگی نقشه 

و برنامه دشمن است.

من را عفو کنید
وقتی نوبت به متهم ردیف ششم که او نیز کمتر 
از 18سال دارد رسید، پسر نوجوان در دفاعیاتش 
گفت: من در به شهادت رساندن شهید عجمیان 
نقشی نداشتم و اظهارات نماینده دادستان مبنی 
بر اینکه بر اثر پرتاب ســنگ من به زمین افتاد 
را قبول ندارم. یک آقایــی در اتوبان به من گفت 
از آنجایی که کیف داری، داخلش ســنگ بذار و 
زمانی که مأموران به ســمت تو آمدند، به طرف 
آنها پرتاب کن. آقای قاضــی از کرده های خودم 
بسیار نادم و پشیمان هستم، از شما می خواهم 
تا من را عفو کنید. من قصد براندازی علیه نظام و 
اقدام علیه امنیت ملی نداشتم. پدر این متهم نیز 
در چند جمله به قاضی گفت: به اندازه خطایی که 

پسرم انجام داده او را مجازات کنید.

فقط یک سنگ پرتاب کردم
در ادامه این جلسه نوبت به دفاعیات متهم ردیف 
هفتم پرونده رســید. او ضمن قبول اتهاماتش 
گفت: من فقط می خواســتم در مراسم حدیث 
نجفی شرکت کنم و به قصد دخالت در شهادت 
شهید عجمیان کاری نکردم. وقتی به محل حادثه 
رسیدم بسیجی شــهید روی زمین افتاده بود و 
چندین نفــر دور او را گرفته بودند. من فقط یک 
سنگ داخل اتوبان پرتاب کردم و به طرف شهید 
ســنگی پرتاب نکردم. با این حال از کرده خود 

پشیمان هستم و ابراز ندامت می کنم.

دفاعیات متهم ردیف هشتم
هشتمین متهم پرونده گفت: من به پیکر شهید 
لگد پرتاب کردم اما واقعا ایــن لگد به بدن وی 
اصابت نکــرد. در آنجا یک  گوشــی روی زمین 
افتاده بود، آن را برداشتم، پرسیدم این تلفن برای 
کیست که یک نفر از من آن را گرفت و شکست. 
به خدا قسم لگد من به بدن شــهید نخورد. پا را 

پرت کردم اما به بدن شهید برخورد نکرد.
 با پایان اظهارات این متهم قاضی آصف الحسینی 
ختم جلسه را اعالم کرد و قرار است رسیدگی به 
اتهامات سایر متهمان در جلســه دیگری ادامه 

پیدا کند. 
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حقیقت مرگ پناهجویان در مرز اسپانیا
5 ماه پس از کشته شدن ده ها پناهجو در منطقه مرزی 
اسپانیا و مراکش، تحقیقات ما نشان می دهد که حدود 
2هزار پناهجو به شهر ملیلیه اسپانیا هجوم آورده و بیش 
از 500تن از آنان توانســتند با قطع کردن حصار مرزی 
مراکش وارد منطقه کنترل مرزی شوند. در این میان، 
مأموران مراکشی با پرتاب ممتد گاز اشك آور در محیط 
بسته از خشونت بسیار زیادی برای برخورد با پناهجویان 
استفاده کردند. مأموران مرزی اسپانیا نیز تنها حوادث را 
نظاره کرده و به افرادی که نیاز به کمك داشتند توجهی 
نکردند. در نتیجه این وقایع 30پناهجو کشته و 300نفر 

زخمی شدند.

وقتی بنیامین نتانیاهو، رهبر حزب 
دست راســتی لیکود در انتخابات 
اخیر پارلمانی رژیم صهیونیســتی 
در اول نوامبر)درست یک ماه پیش( پیروز شد، همه 
می دانستند که چالش بعدی او ایجاد کابینه جدید 
است. نتانیاهو برای تشکیل کابینه نیازمند حمایت 
بیش از 60نماینده در پارلمان)کنســت( است اما 
تعداد کرسی های حزب لیکود فقط 32کرسی است. 
از این رو نتانیاهو  ناچارا به ســمت ائتالف با 3حزب 
راســت افراطی و به شــدت تندروي »صهیونیسم 
دینی«، »قدرت یهود« و »اتحاد یهودیت توراتی« 
حرکت کرده است تا با ائتالف با این 3حزب، تعداد 
کرســی های خود را به 64کرسی برســاند و بتواند 

کابینه مورد نظر خویش را تشکیل دهد.
ائتالف با این 3حزب افراطی برای نتانیاهو مانند یک 
قمار بزرگ است. او از طریق بخشش سهمی از کابینه 
به رهبران افراطی، می تواند برخی از اهداف داخلی 
خود را جامه عمل بپوشــاند، اما تردیدی نیست که 
تشکیل کابینه راســت افراطی نتانیاهو، تل آویو را 
با مشکالت بزرگی در سیاســت خارجی به ویژه در 

ارتباط با آمریکا روبه رو خواهد کرد.

سهم خواهی تندروها
بزالل اســموتریچ، رهبر حزب افراطی صهیونیسم 
دینی پس از پیروزی در انتخابات از نتانیاهو وزارت 
جنگ را طلب کرد، اما نتانیاهو به او وزارت دارایی را 
پیشنهاد کرد. در نهایت اســموتریچ هفته گذشته 
با ارســال پیامی به نتانیاهو ضمن عقب نشــینی از 
خواســته قبلی خود، اعالم کرد که حاضر اســت از 
کرســی وزارت جنگ چشم پوشــی کند، مشروط 
به آنکه نتانیاهو پســت وزارت دارایــی را همراه با 
اختیارات گسترده ای که از وزارت جنگ به آن منتقل 
می شود، به او بسپارد. نتانیاهو می داند که اسموتریچ 
برای کابینه او دردسرساز اســت و طرح های بسیار 
خطرناکی را در سر دارد، از همین رو وزارت دارایی را 
به جای وزارت جنگ به او پیشنهاد کرده است، اما با 
مشخص شدن شرط اسموتریچ برای پذیرش وزارت 
دارایی، معلوم شد او همچنان مصمم است تا اهداف 
خود را در قالب وزارت دارایی پیش ببرد. المانیتور 
در گزارشی می نویسد که اسموتریچ به دنبال کنترل 
امنیتی در کرانه باختری و تغییر شرایط این منطقه 
است و این خواسته او ممکن است روابط نتانیاهو با 

کاخ ســفید، پنتاگون و وزارت خارجــه آمریکا را با 
چالش های جدی روبه رو کند.

اسموتریچ فراتر از آن خواسته است تا پس از ورود به 
وزارت دارایی، کنترل مدنی کرانه باختری و مناطق 
فلسطینی نشین را نیز از تشکیالت خودگردان بگیرد 
و این شــرط ها برخالف تعهدات بین المللی تل آویو 
است. یک دیپلمات غربی به المانیتور می گوید که 
درخواست های اسموتریچ برای کنترل کرانه باختری 
مساوی با مجوز برای خونریزی و خرابی های بیشتر 

در این منطقه است.
براســاس گزارش المانیتــور، درخواســت اصلی 
اســموتریچ قانونی  کردن وضعیت ده ها شــهرک 
غیرقانونی ساخته شده در دهه های اخیر در سراسر 
منطقه C کرانه باختری اســت. منطقه C، یکی از 
3بخش تقسیم شــده کرانه باختری است. براساس 
قرارداد اسلو2 میان یاسر عرفات و اسحاق رابین در 
ســال1995، قرار بود به تدریج کنترل منطقه C به 
تشکیالت خودگردان فلســطین واگذار شود، اما تا 
به امروز هیچ گاه چنین چیزی اتفاق نیفتاده است. 
منطقه C حدود 61درصد از اراضی کرانه باختری را 
تشــکیل می دهد و تقریبا 400هزار شهرک نشین 
اســرائیلی و حدودا 300هزار فلسطینی را در خود 
 C جای داده است. اســرائیل از زمان تصرف منطقه
در 55سال پیش، از الحاق رسمی این منطقه به دلیل 

فشــارهای بین المللی پرهیز کرده و این منطقه را 
براســاس قوانین نظامی و توســط ارتش مدیریت 
می کند. کشــورهای غربی براســاس توافق اسلو، 
شهرک ســازی  ها در منطقــه C کرانه باختــری را 
غیرقانونی می دانند، اما اکنون اسموتریچ خواستار 
نهایی کردن الحاق بخش  C به دیگر مناطق اشغالی و 
صدور سند رسمی و قانونی برای شهرک نشینان این 
منطقه است. این هدف اسموتریچ در تضاد کامل با 
وعده آمریکا به فلسطینی ها در توافق اسلو قرار دارد و 
اجرایی شدن این موضوع روابط تل آویو با واشنگتن 

را با چالش جدی روبه رو خواهد کرد.
البته فقط اســموتریچ نیســت که خواســته های 
پرچالشــی را از نتانیاهو دارد. ایتمار بن گویر، رهبر 
حزب قدرت یهودی نیز که به تازگی با نتانیاهو بر سر 
کنترل وزارت امنیت داخلی به توافق رســیده، از او 
خواسته است تا کنترل کامل پلیس امنیت مرزی را 
از ارتش به وزارت امنیت داخلی منتقل کند. براساس 
گزارش المانیتــور، پلیس امنیت مــرزی، کنترل 
 بخش های اصلــی کرانه باختــری را برعهده دارد و
بن گویر با نظــارت پلیس امنیت مــرزی در واقع 

به دنبال کنترل کامل کرانه باختری است.

دست بسته نتانیاهو
دســت نتانیاهو بــرای مقاومت در برابر خواســته 

تندروها چندان هم باز نیست. اگر او نتواند با شرکای 
تندروي خود به ائتالف برســد، پنجمین انتخابات 
تل آویو در 4سال گذشته بار دیگر با بن بست روبه رو 
خواهد شد و احتمال شکســت در تشکیل کابینه 
جدی اســت. زمان نتانیاهو برای تشــکیل کابینه 
یک ماه است و اکنون او کمتر از 2هفته دیگر زمان 
دارد که بتواند کابینه تشکیل دهد. اگر در این مدت 
نتانیاهو موفق به تشــکیل کابینه نشود، ماموریت 
تشــکیل کابینه به رقبای او واگذار خواهد شــد و 
این آن چیزی نیســت که نتانیاهو بتواند بپذیرد. 
نتانیاهو با تشکیل کابینه تالش دارد پرونده فساد 
خود در دستگاه قضایی تل آویو را مختومه کند و اگر 
کابینه نتانیاهو تشکیل نشود، بی بی ناگزیر خواهد 
بود که پرونده های فســاد و رشوه خود را در دادگاه 

دنبال کند.

گزینه تحریم روی میز
تأثیری کــه قدرت گیــری راســت گرایان مانند 
اســموتریچ و بن گویر بر روابط رژیم صهیونیستی 
با آمریکا برجای خواهد گذاشت، حتی تا آنجاست 
که برخی پیش بینی کرده اند که کاخ ســفید شاید 
به سمت تحریم برخی وزرای کابینه نتانیاهو برود. 
دیوید ماکوفسکی از مؤسسه واشنگتن برای سیاست 
خاور نزدیک که در زمان باراک اوباما، رئیس جمهور 
پیشــین آمریکا، روی مذاکرات صلح اســرائیل و 
فلسطین کار می کرد، به وب سایت ان پی آر می گوید: 
»به نظر من آمریکا احتماال بن گویر را تحریم خواهد 
کرد. مقامات واشنگتن به شدت در حال بررسی این 

موضوع هستند.«
در مقابل، در تل آویو هم تالش می شود تا تبعات 
قدرت گیری تندورها در رابطه با آمریکا به حداقل 
برسد. براســاس گزارش ان پی آر، دنی دانون، از 
متحدان نتانیاهو که امیدوار اســت رئیس بعدی 
کنست شود، گفته است که اسرائیل روابط خوب 
با دولت بایــدن را حفظ خواهد کــرد، زیرا این 
نتانیاهو است که مسئول این روابط خواهد بود، 
نه بن گویــر. حتی افرادی در تل آویو نســبت به 
روی کارآمــدن تندورها نگرانند؛ ازجمله ســارا 
گرینبرگ که از ســال 2018 تا 2019 به عنوان 
مشــاور نتانیاهو در امور خارجی مشغول بود، در 
مورد حضور افراط گرایان در کابینه آتی هشــدار 

داده است.

روابطتلآويو-واشنگتن،گروگانارتدوكسها
برنامه هاي چهره هاي تندروی کابینه نتانیاهو مي تواند واشنگتن را هم رو در روي تل آویو قرار دهد

رهبر سابق حزب کمونیست که در باز کردن درهای چین به روی جهان و قدرت گرفتن شی جین پینگ نقش کلیدی داشت در 96سالگی درگذشت
جیانگ زمین؛ سیاستمدار نامحبوب اما تأثیرگذار 

»جیانگ زمین« رئیس جمهور پیشــین و دبیرکل 
اسبق حزب کمونیســت چین که یک دهه رهبری 
رشــد اقتصادی چین را برعهده داشت، دیروز در 
96سالگی به دلیل ابتال به ســرطان خون درگذشت. جیانگ زمین 
که از ســال1993 به مدت یک دهه رئیس جمهور چین بود پیش 
از رسیدن به ریاست حزب کمونیســت محبوبیت داخلی چندانی 
نداشــت تا جایی که برخــی از منتقدانش با تشــبیه کردن این 
سیاستمدار آرام و اغلب عبوس به یک شی ء تزئینی، او را »گلدان« 
خطاب می کردنــد و ظرافت های عجیب و غریبش را به تمســخر 
می گرفتند. اما عملکرد موفق و غیرمنتظره جیانگ زمین در طول 
13سال زمامداری اش در چین باعث شد تا او با کنار زدن رقبایش به 

سیاستمداری شناخته شده در این کشور تبدیل شود.
یکی از مهم ترین دستاوردهای جیانگ زمین، مباشرت او در فرایند 
تغییر مدل اقتصادی چین بود که از زمان »دنگ شــیائو پینگ« 
آغاز شده بود. گفته شــده، نفوذ جیانگ زمین و حمایت او از »شی 
جین پینگ« در انتخاب او به عنــوان رهبر فعلی چین نقش زیادی 
داشته است. »جی اســتپلتون روی« ســفیر چین در آمریکا طی 
ســال های 1991 تا 1995 به نیویورک تایمز می گوید: »این ایده 
که جیانگ زمین سیاستمداری ســاده لوح اما سرگرم کننده بود را 
هیچ گاه باور نکردم چون معتقدم که این تعریف از فردی که توانسته 
از میان خیل زیادی از چهره هایی که می توانستند در راس رهبری 
چین قرار بگیرند راه خود را پیدا کرده و موفق شود درست نیست.«
جیانگ زمین پس از فارغ التحصیلی از بخش ماشین آالت الکتریکی 
دانشــگاه جیائوتنگ در شــانگهای در ســال194۷، در کارخانه 

موادغذایی، ســپس صابون ســازی و پــس از آن در بزرگ ترین 
کارخانه خودروسازی چین مشغول به کار شــد. مانند بسیاری از 

 مقامات تکنوکرات، جیانگ بخشی از انقالب فرهنگی سال های
1966 تا 19۷6 را به عنوان کارگر مزرعــه گذراند. او اما در 
ســال1983 به عنوان وزیر صنعــت الکترونیک منصوب 
شــد؛ بخش کلیدی اما عقب مانده ای کــه دولت امیدوار 

بود با دعــوت از ســرمایه گذاری خارجــی احیا کند. 
 جیانگ به عنوان شــهردار شــانگهای در سال های
 1989-1985، بازدیدکنندگان خارجی را به عنوان 
نماینده نسل جدیدی از رهبران چینی تحت تأثیر 
قرار داد. نیویورک تایمز می نویســد: »جیانگ 
زمین در دیداری که جــوالی2013 با هنری 
کسینجر وزیر خارجه سابق آمریکا داشت شی 
جین پینگ را به عنوان رهبری قدرتمند تأیید 
کرد اما نخستین سال های رهبری خود او سست 

و شکننده آغاز شد.«
جیانگ زمین در نخســتین ســال های به قدرت 

رسیدن با موج گســترده ای از مخالفت های داخلی 
محافظه کارانی که با حرکت چین به ســوی بازارهای 
آزاد مخالف بودند روبه رو بود. او امــا در نهایت موفق 
شد تا درهای کشورش را به روی دنیای خارج باز کند. 
چین در دوران حکومت جیانگ زمیــن به عنوان یک 

قدرت تولیدی بزرگ و رقیب اقتصادی در حال رشد برای 
اقتصادهای توسعه یافته ظاهر شد.

رابطه دولــت چیــن و آمریکا در زمــان رهبری جیانــگ زمین، 
فرازونشیب زیادی داشت. در ســال1999 که یوگسالوی در حال 
فروپاشی بود، بمب های آمریکایی سفارت چین در بلگراد را ویران 
کرد و در جریان آن 3 روزنامه نگار چینی کشته شدند. جیانگ 
زمین توضیحات دولــت بیل کلینتــون رئیس جمهور وقت 
آمریکا، مبنی بر اینکــه این حادثه در اثــر یک بمب گذاری 
بی ارتباط به آمریکا اتفاق افتاده را رد کرد. او 2 ســال بعد 
نیز در پی برخــورد یک جنگنده چینــی و هواپیمای 
جاسوســی آمریکایــی که باعث کشــته شــدن 
خلبان چینی شــده بود از دولت آمریکا خواســت 
که مســئولیت کامل این واقعــه را بپذیرد. در پی 
این حادثه هواپیمای آمریکایی مجبور شــد تا در 
جزیره هاینان چین فرو بیاید و چین تمام خدمه را 
بازداشت کرد. جیانگ در عرصه دیپلماسی بسیار 
فعال بود. در دوران رهبری او بود که چین توانست 
پس از سال ها مذاکره ســرانجام در پایان2001 به 
عضویت سازمان تجارت جهانی درآید. جیانگ زمین 
دکترین حزب کمونیست چین را اصالح کرد و جنبشی را 
که در طبقات کارگری و دهقانان ریشه داشت به جنبشی 
تبدیل کرد که روشــنفکران و نخبگان تجاری نوظهور آن 
را همراهی کردند. اغلب منتقدان جیانگ زمین با کوچک 
شمردن اقدامات او، معتقدند که مشت آهنین او در سرکوب 
فرقه »فانون کونگ« الگویی برای سرکوب مخالفان و ایجاد 

یک دولت قدرتمند امنیتی در دوره های بعد شد. 

گزارش 2

گزارش 1

 پایان نظام دوقطبی
و تولد نظم نوین جهانی 

در جهان امروز، شــاهد درهم تنیدگی 
بی سابقه  طیف گسترده ای از بحران های 
ریز و درشت هستیم. همه گیری ویروس 
کوویــد-19، جهــش قیمــت انرژی، 
بازگشت تورم به اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه، 
اختالل در زنجیره تامین، جنگ روسیه و اوکراین، تغییرات 
آب وهوایی و بحران های دیگر نه تنها نشان دهنده زوال نظم 
فعلی هستند، که از تولد یک نظم نوین جهانی خبر می دهند.
در شرایطی که بقایای نظم دوقطبی قرن بیستم هم درحال 
فروپاشی اســت، یک نظم پنج قطبی جدید در مقابل دید 
همگان در حال شکل گیری است. آمریکا و چین دو ابرقدرت 
نظامی، تکنولوژیکی و اقتصادی قرن حاضر بازیگران اصلی 
خواهند بود و اروپا، ژاپــن و هند نیز می توانند بر بخش های 

گسترده ای از جهان به طور معناداری نفوذ داشته باشند.
ابهام اصلی اما درباره موقعیت روسیه در نظم جدید جهانی 
است، چرا که وضعیت آینده، قابلیت ها و موقعیت استراتژیک 
این کشــور به نتیجه جنگ اوکراین بستگی دارد. والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهور روسیه با چنگ زدن نومیدانه به گذشته 
به دنبال بازسازی جایگاه روسیه در قرن بیستم و حتی اواخر 
قرن نوزدهم اســت. او اما با تالش فاجعه بارش برای نابودی 

اوکراین درنهایت خود را نابود می کند.
شکست نظامی روسیه در اوکراین قطعی است فقط زمانش 
هنوز مشخص نشده اســت. با این حال، هنوز زود است که 
بخواهیم درباره عواقب این جنگ برای روســیه پیش بینی 
کنیم چرا که هنوز مشخص نیســت که آیا دولت پوتین از 
تبعات این جنگ جان سالم به در خواهد برد یا خیر. همچنین 
هنوز مشخص نیست که آیا شکســت احتمالی روسیه در 
جنگ اوکراین به بی ثباتی داخلی در این کشور منجر خواهد 
شد یا خیر. تا زمانی که این پرسش ها پاسخی نداشته باشند 
نمی توانیم دریابیم که آیا روسیه ادعای دیرپای خود مبنی 
بر حفظ هژمونی در اروپای شرقی و بخش زیادی از یورآسیا 
را نگه خواهد داشــت یا نه. اگر کرملین مجبور به رها کردن 
این ادعا شــود احتماال نقش اش به عنوان یک قدرت جهانی 
نیز به پایان خواهد رســید. مطمئنا یک روسیه تحقیر شده 
و فرســوده در جنگ هنوز هم می تواند به جای فرورفتن در 
خواب زمستانی ژئوپلیتیکی به منبع بی ثباتی در نظم جدید 
جهانی تبدیل شــود، به وی ژه در قاره اروپا. اما فعال مشخص 
است که زرادخانه عظیم هسته ای روسیه دیگر برای حفظ 
موقعیت ژئوپلیتیکی این کشــور در قرن بیست ویکم کافی 
نیست. همچنین از آنجایی که جهان به سوی حذف تدریجی 
ســوخت های فســیلی - که محور اصلی اقتصاد روسیه به 
شــمار می رود - حرکت می کند، اقتصاد این کشور در حال 

تضعیف شدن است.

در شرایطی که موقعیت شکننده  روسیه تهدیدی برای نظم 
نوین جهانی به شــمار می رود، در مورد چین این تهدید از 
ناحیه افزایش ثروت و قدرت پکن متوجه نظم جدید جهانی 
است. چین توانست به لطف موج گسترده جهانی شدن که 
در اوایل دهه2000 آغاز شــد، خــود را از فقر خارج کرده و 
در مسیر کسب ثروت قرار دهد. چین با بحران مالی2008 
که غرب را تاحــدی بی اعتبار کرد توانســت نقش رهبری 
جهانی اش را توســعه دهد و در کنار آمریکا خود را به عنوان 

یک ابرقدرت جهانی معرفی کند.
چین اما اشتباه اتحاد جماهیر شوروی در دوران جنگ سرد 
را تکرار نکــرد به این معنا که فقــط روی قدرت نظامی اش 
تمرکز نکرد. چین عالوه بر سرمایه گذاری های گسترده در 
بخش های فناوری و علمی و رقابت با غرب در این حوزه ها، در 
بازارهای جهانی نیز حضور گسترده و مؤثری دارد. چینی ها 
البته از ســرمایه گذاری در بخش نظامی غافل نشده اند اما 
همزمان اجازه ندادند که هزینه های دفاعی و امنیتی، آنان را 
از توسعه بخش های دیگر باز دارد. تفاوت تعیین کننده چین و 
روسیه امروز در این است که برخالف پوتین، رهبر چین مدتی 
است که در قرن بیســت ویکم زندگی می کند. نشست اخیر 
سران گروه20 در اندونزی این تفاوت اساسی در چشم انداز 
و هدف را آشکار کرد. درحالی که روسیه از نظر دیپلماتیک 
خود را منزوی می دید، چین در تمام مباحث و نوشتن بیانیه 

نهایی این نشست نقش محوری داشت.
در نشست گروه20، چین و کشور بزرگی چون هند اگرچه 
محور ضدروســی غرب را در جنگ اوکراین دنبال نکرده و 
از محکوم کردن آشــکار حمله روسیه به اوکراین خودداری 
کردند اما تالش کردند تا از این فرصت برای فاصله گرفتن از 
کرملین استفاده کرده و سیاست های خصمانه و تهدیدهای 

هسته ای جنگ اوکراین را محکوم کنند.
نتایج انتخابات میــان دوره ای آمریکا نیز دلیل دیگری برای 
امیدواری اســت چراکه پیروزی قاطعانه جمهوریخواهان و 
موج قرمزی که همگان انتظار داشــتند اتفاق نیفتاد. حزب 
جمهوریخواه در مجلس سنا شکســت خورد و در مجلس 
نمایندگان نیز به سختی توانست اکثریت کرسی ها را به دست 
آورد. دونالد ترامــپ رئیس جمهور ســابق آمریکا، همانند 
ســال های 2008 و 2020 بار دیگر باعث شکســت حزب 
خودش شد. این انتخابات نشان داد که بیشتر آمریکایی ها 

بازگشت به سیاست »اول آمریکا« را نمی خواهند.
درست است که نتایج انتخابات میان دوره ای آمریکا و اجالس 
گروه20 در اندونزی در کنار یکدیگر اسباب خوش بینی به 
نظم جدید جهانی را فراهم می کنند اما ما در همکاری های 
جهانی به پیشــرفت بیشــتری نیاز داریم. در پایان اینکه، 
2بحران بزرگ فعلی یعنی جنگ روسیه و اوکراین و تغییرات 
آب وهوایی تنها درصورتی می توانند رفع شوند که قدرت های 

کلیدی جهان راهی برای همکاری با یکدیگر پیدا کنند.
project-syndicate.org :منبع

ژائو لیجیان
 سخنگوی وزارت خارجه چین

آمریــکا در ســال های اخیــر بارهــا بــه 
صورت هــای مختلــف چیــن را يــك خطــر 
بزرگ جلــوه داده اســت تا بهانــه ای برای 
گسترش زرادخانه های هسته ای و حفظ 
هژمونــی نظامــی خــود بــه دســت آورد. 
جامعه جهانی شاهد است که خط  مشی 
هسته ای چین همواره منسجم و شفاف 

بوده است .) خبرگزاری اسپوتنیک(

ادگارز رینکویچ
 وزیر امور خارجه لتونی 

مــا بایــد بــه اوکراینی ها اجــازه دهیــم تا با 
تسلیحاتی که غرب برای آنها ارسال کرده، 
حمالتــی را علیــه پایگاه هــای موشــکی و 
فرودگاه های نظامی در خاك روسیه انجام 
دهند. این تســلیحات باید برای حمله به 
پایگاه ها و تاسیساتی استفاده شوند که 
مســکو از آنهــا بــرای حمالت موشــکی به 
زیرســاخت های حیاتی اوکراین استفاده 

می كند.)راشا تودی(

علی دعموش
 معاون رئیس شورای اجرایی حزب هللا 

 آمریکایی ها پس از شکست در جنگ 
نرم و سیاست فشار، محاصره، تحریم 
و گرســنگی بــا هــدف پایــان دادن بــه 
مقاومــت، اکنــون روی هرج ومــرج در 
لبنان و فروپاشــی آن حساب کرده اند. 
آمریکایی هــا و اســرائیلی ها قــادر بــه 
ویران کردن کشور ما و هدف قرار دادن 

ثبات آن نخواهند شد. )الميادين(

هشدار انصاراهلل به غارتگران 
منابع نفت وگاز یمن

جنبش انصاراهلل یمــن تهدید کــرد، به منظور 
حفاظــت از منابع ملی و جلوگیــری از صادرات 
غیرقانونی نفت این کشور، به حمالت خود علیه 
بنادر یمــن ادامه می دهد. به گزارش المســیره، 
مهدی المشــاط رئیس شــورای عالی سیاسی 
یمن، به مناسبت سالروز اســتقالل این کشور از 
اســتعمار انگلیس در 30نوامبر 196۷میالدی 
گفت: »بر موضع قاطع خود در حفظ منابع مردم و 
جلوگیری از غارت ثروت نفت و گاز آنها )صادرات 
نفت( تأکید می کنیم، زیرا این رفتار صحیح قانون 
اساسی و رفتار منطقی و مشروع است. اما این حق 
به معنای تهدید کشتیرانی بین المللی نیست، هر 
کس کشتیرانی را تهدید کند در واقع همان کسی 
است که به تجاوز، محاصره و غارت ثروت این قوم 
ادامه می دهد.« المشــاط نسبت به تبعات تداوم 
مانع تراشــی در برابر پرداخت حقوق کارمندان 
دولتی در مناطق تحت کنترل انصاراهلل هشدار داد 
که از سال 2016 متوقف شده است. پیش از این 
نخست وزیر دولت نجات ملی یمن در واکنش به 
تالش های ائتالف متجاوز عربی برای سرقت نفت 
این کشور و هشــدارهای صنعاء در این باره گفت 
که درصــورت تکرار این اقدامات بدون هشــدار 
قبلی کشــتی های غارتگر منابع یمن، هدف قرار 

خواهند گرفت.

نقل قول جهان نما

 خبر

کیوسک

یوشکا فیشر؛ وزیر خارجه سابق آلمان 

خاخام دوو لیور، رهبر معنوی کابینه نتانیاهو
خاخام دوو لیور به دلیل نفوذ بر کابینه بنیامین نتانیاهو، اخیرا در تل آویو در کانون توجه قرار 
گرفته است. از لیور به دلیل عقاید بسیار افراطی به عنوان رهبر معنوی راستگرایان حاضر در 
کابینه آینده نتانیاهو یاد می شود. او طرفدار پاکسازی قومی مسلمانان و اعراب در فلسطین 
است و در انتخابات پارلمانی اخیر از اسرائیلی ها خواسته بود که به احزاب راستگرا به رهبری 
اسموتریچ و بن گویر رأی بدهند. برخالف بسیاری از خاخام های ارتودکس، لیور صراحتاً در مورد 
مسائل سیاسی صحبت می کند و بارها تأکید کرده که سرزمین غربی اسرائیل )به معنای تمام 
سرزمین تاریخی فلسطین( فقط به یهودیان تعلق دارد. او همچنین مدعی است که سرزمین 
شرقی )کشور امروزی اردن( نیز متعلق به یهودیان است، هرچند آن منطقه را کمتر مقدس 
می داند. او خروج از هر بخشی از »سرزمین غربی اســرائیل« را گناه می داند. لیور از ساخت 
شهرک های غیرقانونی در خاک فلسطین و کرانه باختری حمایت می کند و حق فلسطینی ها را 
برای داشتن زمین، به رسمیت نمی شناسد. در سال 2014، در بحبوحه تهاجم رژیم صهیونیستی 
به نوار غزه، لیور حکم پساک هاالچا )حکم مذهبی یهودی( را صادر کرد و با صدور مجوز تخریب 
کل نوار غزه، از سربازان صهیونیستی خواست تا تمایزی میان نظامیان و غیرنظامیان در نوار 
غزه قائل نشوند. او در حکم دینی خود گفت: »کشتن غیرنظامیان و ویران کردن غزه اشکالی 
ندارد.« این خاخام تندرو ادعا دارد که اسرائیل باید از اعراب پاک شود، اما با وجود این تفکرات 
نژادپرستانه هیچ گاه پلیس رژیم صهیونیستی تحقیقات جدی برای پیگرد او انجام نداده است. 
لیور همچنین در سال 2015از حمالت گروه تروریستی داعش در پاریس حمایت کرد و گفت: 
»اروپایی های غرق در خون به خاطر آنچه با ما در 70سال پیش کردند، اکنون سزاوار اقدامات 

شرورها هستند.«
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گرینویچ

دردسر همسر خوش تیپ

 

یک خانم در آمریــکا، آنقدرکه با ســؤال های بيجا و 
ناراحت کننده مردم مواجه شــده، از همشهری هایش 
خواســته تا دیگر در زندگی اش دخالــت نکنند. جينا 
ميارس 28ساله که 3 سال است با همسر 24ساله اش 
ازدواج کــرده، به خاطــر تفــاوت ظاهــری ، بارها با 
صحبت های  آزاردهنده مردم مواجه شده است. او بارها 
شنيده است که مردم به او می گویند ازدواجش دروغين 
است چون ممکن نيست چنين مردی، با او زندگی کند. 
این خانم، کمی از نظر اندازه، بزرگ تر از همسرش است 
و وقتی که با او راه می رود، این اختالف اندازه به چشم 
می آید. با این حال او گفته که هم او و هم همسرش از 

زندگی شان راضی هستند و یکدیگر را دوست دارند.
  او گفته با همســرش به این صحبت ها می خندند اما

به هرحال حرف های مردم چنان بی مورد و زیادشــده 
که او به صورت عمومی از همشهری هایش در بوستون 

خواسته اینقدر در زندگی خصوصی او دخالت نکنند.

آنها را ببینید!دفن شهر زیر پالستیک

زندان برای تبديل تويوتا به فراری
 

خيلی ها دوســت دارند ماشين های اســپورت گران قيمت 
سوار شوند اما حسرتش را تا آخر عمر می خورند. یک جوان 
26ســاله اما تصميم گرفت، به جای حسرت، خودش دست 
به کار شــود و ماشــين معمولی اش را،  به یک سوپر ماشين 
تبدیل کرد. و البته به خاطر نقض کپی رایت و قوانين تجاری، 
زندانی هم شد. این جوان در شــهر آستی در ایتاليا، ماشين 
تویوتا ام آر کوپه خود را، با مهارت تمام به یک فراری اف430 
تبدیل کرد. در نگاه اول، هيچ چيز مشکوک نبود، ماشين در 
ظاهر واقعا یک فراری گران قيمت به نظر می رسيد؛ از لوگوی 
روی فرمــان گرفته تا چراغ ها و حتی لوگوی روی دیســک 
ماشين. اما به هرحال یک چيزی مشکوک بود که نظر پليس 
را جلب کرد. آنها به این ماشين مشکوک شدند و از یک تيم 
متخصص خواستند تا این ماشين را بررسی کنند و برای آنها، 
تشخيص اینکه این ماشين تویوتاست و نه یک سوپرماشين 
فراری، چندان سخت نبود. البته آنها تحت تأثير کار این مرد 
جوان قرار گرفته بودند چون او به دقت به جزئيات توجه کرده 
بود و حتی برخی از لوازم تزیينی موجود در داخل ماشــين، 
واقعا متعلق به ماشــين فراری اف430 بودند. به هرحال این 
ماشين ضبط شد و مالک جوان آن هم به خاطر تقلب و نقض 

کپی رایت، زندانی شده است.

شغل؛  اسکلت فروش 
 

برخی از مشــاغل در دنيا، واقعا منحصر به فرد هستند و اصال 
به سختی می توان تصور کرد که وجود دارند. اصال شما تا حاال 
به این فکر کرده بودید که افرادی در دنيا هستند که کارشان 
فروش اسکلت انسان است؟ یک مرد جوان تایلندی، که عالقه  
عجيبی به اسکلت دارد، یک فروشگاه معروفی در نيویورک دارد 
که مشتریان زیادی هم دارد. البته اینطور نيست که فکر کنيد 
هر کسی می تواند اسکلت عرضه کند و هر کسی هم آن را بخرد. 
این شغل، تنها مصارف پزشکی دارد و مشتریانش، دانشجویان، 

فعاالن و محققان پزشکی هستند.
در آمریــکا، تا همين چند دهه پيش دانشــجویان پزشــکی 
خودشان باید جسد و استخوان برای کالس هایشان را تامين 
می کردند. اما حاال این کار به برخی فروشندگان خاص سپرده 
شده. اسکلت ها، متعلق به کسانی است که قبل از مرگ، وصيت 
کرده اند تا بدنشان در اختيار مصارف پزشکی قرار بگيرد. درواقع 
بازمانده های آنها این اســکلت ها را می فروشند و این فروشگاه 

هم بعد از بررسی ، آنها را برای مصارف پزشکی می فروشد. 

 باشگاه
نویسندگان

پنجشنبه

  برج آسمان، روز و شب ندارد

مریم السادات عاشق برج آسمان 
بود. آن قدر از آسایش همسایه ها، 
رفاه ساکنان و ُحسن برج آســمان و زیبایی نما و چشم انداز 
آن گفت و گفت تا راضی شدم واحدی از واحدهای این برج 
را اجاره کنيم و برای مدتی هم که شــده ســاکن این برج 
معروف در شهر شــویم. می دانستم مریم السادات با موافقت 
من چقدر خوشــحال می شــود و حتی کمک می کند کم و 
کســری بودجه مان برای رفتن به آن برج بی گمان پرهزینه 
برطرف شود. همينطور هم شد. به محض اعالم موافقت من، 
مریم السادات با امور مالی اداره محل کارش تماس گرفت و 
قول دریافت وام را هم گرفت و بخشی از دغدغه مالی ما برای 
کوچ کردن به نقطه ای از شهر که برای مریم السادات رؤیایی 
بود و برای من نگران کننده، رفع شــد. اتفاق های بعدی که 
پشت سر هم افتاد و مسير کوچ ما از نقطه ای در جنوب شهر به 
منطقه ای در شمال شهر را هموار کرد، به من فهماند وقتی با 
رؤیای یک زن همراهی می کنی او هم همه جوره همراهی ات 
خواهد کرد حتی اگر شده از بودجه مخفی خودش و اعتباری 
که پيش دوستان و همکارانش دارد خرج کند. مریم السادات 
دقيقاً همين کارهــا را کــرد. اول، کارت بانکی دیگری که 
داشت و من از آن بی اطالع بودم را رو کرد. کارت بانکی را به 
همراه رمز کارت در اختيارم گذاشــت تا هنگام عقد قرارداد 
اجاره و موقع اثاث کشی اگر نياز بود استفاده کنم. بعد با یکی 
از همکارانش که در برج آسمان ســاکن بود تماس گرفت و 
درباره قيمت اجاره واحدها پرس وجو کرد و آخر ســر سپرد 
اگر همســایه ای قصد تخليه خانه ای در برج آسمان را دارد 
حتما به ما اطالع دهد. حتی شــماره تماس من را به همکار 
خود داد تا لطف کند و مشاوره الزم را به من بدهد که موقع 
انتخاب واحدی از واحدهای برج آسمان کاله سرم نرود. روز 
بعد که صدای زنانه ای از آن ســوی خــط تلفن به من گفت 
از همکاران همسرم، مریم السادات اســت و واحد مناسبی 
متناسب با بودجه و شرایط ما پيدا کرده و اگر زودتر نجنبيم 
از دست می دهيم، شستم خبردار شد مریم السادات خيلی 
زودتر از من دست به کار شــده و واحد مسکونی مورد نظر او 
که طبعاً من هم باید مهر تأیيد به آن می زدم انتخاب و تعيين 
شده است. همراهی جانانه مریم السادات در این جابه جایی 
ما مثال زدنی بود. همه کارها خيلی زودتر و راحت تر از آنچه 
فکرش را می کردم جور شــد و من و مریم الســادات زمانی 
چشــم باز کردیم که دیدیم ســاکن یکی از واحدهای برج 
مسکونی آسمان شــده ایم. روزهای اول حال دل مان خوب 
بود. محيط تازه ســر ذوق مان می آورد و احساس می کردیم 
تجربه تازه ای که با اثاث کشــی اخير نصيب مان شده بود تا 
مدت ها می تواند حال دل مان را خوب کند. در روزهای بعد 
مریم السادات برای تغيير دکوراسيون داخلی خانه که کم و 
بيش شبيه دکوراسيون داخلی خانه قبلی مان در جنوب شهر 
بود دست به کار شد و حاصل کارش فقط توانست روحيه او را 
خوب کند. برای من اتفاق تازه ای که نيفتاده بود، هيچ، تازه 
داشتم به عادت های خودم به محيط قبلی فکر می کردم که 
انگار یکباره همه را از من گرفته بودند و احســاس می کردم 
دست و بالم بسته شده و دیگر نمی توانم به محيطی که به آن 
عادت کرده بودم برگردم. زندگی در برج آسمان عادت های 
تازه ای را می طلبيد که من آمادگی آنها را نداشتم. ساکنان 
برج که حدود صد خانوار می شدند از هر قشر و طبقه ای بودند 
و انگار گذر زمان در این برج مرتفــع با گذر زمان در محيط 
قبلی که ما زندگی می کردیم و خانه ها اغلب یکی دو طبقه 
بودند فرق داشت. مریم الســادات با آنکه خودش خوشحال 
بود اما گرفتگی حال دلم را خيلی زود تشــخيص داد و یک 
روز گفت: »اگر اینجا راحت نيستی برگردیم به همان محيط 
قبلی که بودیم.« سکوت کردم. گفت: »حق داری. اینجا انگار 

روز و شب نداره!« 

همه منتظر واکســن بودیم؛ منتظر 
معجــزه ای که بتواند بســاط کرونا 
را جمع کند. با شــنيدن نخســتين اخبار مربوط به ساخت 
واکســن کرونا، نور اميد و زندگی دوباره بــه قلب  همه مردم 
جهان تابيد و مرگ، از زندگــی فاصله گرفت. اگرچه آنفلوآنزا 
رفتاری به وحشــی گری ویروس کرونا ندارد اما پژوهشگران 
دست به ساخت واکســنی زده اند که می تواند قدرتمند تر از 
پيش، ویروس آنفلوآنزا را مهار کند؛ نــوری و اميدی تازه در 

قلب مردم جهان.
خبرها حاکی از آن است که واکســن آنفلوآنزا برای استفاده 
جهانی، تا 2ســال دیگر آماده خواهد شد. این واکسن توسط 
پژوهشگران 2شرکت آمریکایی » فایزر« و »مدرنا« و براساس 
همان فناوری mRNA؛ فناوری ای که برای ساخت واکسن 
کووید- 19از آن استفاده شد، ساخته خواهد شد. این واکسن 
می تواند بدن را درمقابل همه گونه های ویروس آنفلوآنزا ایمن 
کرده و برخالف واکســن های آنفلوآنــزای کنونی، مصونيت 

طوالنی مدت ایجاد کند.

پروفســور »جان آکســفورد«، ویروس شــناس از دانشگاه 
کوئين مری لندن درباره این واکســن می گوید: »این واکسن 
جدید که در دانشگاه پنسيلوانيا ساخته شده، پيشرفت بزرگی 
در جهان علم است.« درحال حاضر این واکسن روی موش ها 
به خوبی پاســخ داده و آنها را در مقابل همه انواع ویروس های 
آنفلوآنزا ایمن کرده اســت. مرحله بعدی، آزمایش انســانی 
است. پژوهشگران برای ساخت این واکسن، 20نوع مختلف 
از ویروس آنفلوآنزا را با همان مخلوط کرده و واکسن، به همه 

آنها پاسخ داده است.
در فاز نخست آزمایش انسانی به 30تا 40داوطلب نياز است 
که به نظر می رسد این افراد در دسترس بوده و نتيجه آزمایش، 
حدود 6ماه بعد ارائه خواهد شد. پژوهشگران این طرح عقيده 
دارند درصورت نهایی شــدن این آزمایش و دریافت پاســخ 
مناسب در انسان، این واکسن می تواند جان بسياری از افراد 
در سراسر جهان را نجات دهد که از آن جمله می توان به افراد 
دارای بيماری های زمينه ای، افراد مبتال به مشــکالت ریوی، 

سالمندان و کودکان اميدوار بود.

جهان نما

مهتاب خسروشاهی

جهان، آنفلوآنزا را از پا در می آورد

حافظ

بی مهِر ُرَخت روِز مرا نور نماندست
وز عمر، مرا جز شِب ديجور نماندست

هوشــی مين، معروف ترین شهر 
ویتنام و قطب تجاری و اقتصادی 
این کشور، نه تنها مراکز بازیافت 
زباله ندارد، که معتاد به استفاده از 
پالستيک است و اوضاع چنان وحشتناک است که 
کارشناسان در این کشور به صورت کنایه آميزی 
هشــدار داده اند که اگر مردم و مقامات فکری به 
حال این وضعيت نکنند، تمام شهر و ساکنانش زیر 

پالستيک و زباله دفن خواهند شد.
این صحبت البته چندان هم کنایه آميز نيســت و 
کافی اســت که فقط چند هفته به مسئله زباله ها 
رسيدگی نشود تا هوشی مين و هر آنچه در آن است 
در زباله غرق شود؛ 10ميليون جمعيت این شهر، 
روزانه نزدیک به 10هزار تن زباله توليد می کنند، 
که یکی از باالترین ميزبــان توليد زباله در جنوب 
شرق آسيا به شــمار می رود. در واقع، به گزارش 
سازمان ملل، هوشی مين، یکی از 5 ملت/جامعه 
اول در آالینده کردن اقيانوس ها با پالســتيک به 

شمار می رود.
همه اما توليدکننده صرف زباله نيستند و فعاليت 
برخی کارگاه های کوچک شخصی برای بازیافت 
آنها، به خصوص کيسه های پالســتيکی، اميد را 
در این ابرشــهر زنده نگه داشته است. اما وضعيت 
بسيار اســفناک اســت. کار مدیریت جمع آوری 
و دفن زباله ها، بر عهده مقامات شــهری اســت و 
آنها پيمانکاران دولتی و خصوصــی را مأمور این 
کار می کنند اما گســترش شــهر، و توليد زباله، 
چنان سریع اتفاق می افتند که پيدا کردن زمين 

مناسب برای دفن زباله، به یک بحران تبدیل شده 
است. همين حاال، زندگی در حومه شهر،  غيرقابل 
تحمل شده است و هر بار که باد می وزد، بوی تعفن 
زباله ها، 10کيلومتر اطراف آن را غيرقابل تحمل 
می کنند. یک راه حل مقامات شهری، استفاده از 
زباله برای توليد انرژی اســت. براساس قانونی که 
زمستان گذشته تصویب شده، قرار است تا 3سال 
دیگر، 80درصد زباله توليد شده در این شهر، برای 
این منظور مورد استفاده قرار بگيرد. از 3سال پيش 
دولت کلنگ احداث نيرگاه های مخصوص برای این 
کار را در بوق و کرنا کرد اما تنها صدایی که از این 
پروژه بيرون آمد، همان بوق اوليه بود. کار ساخت 
نيروگاه ها، خوابيده و معلوم نيست دوباره چه زمانی 

از سرگرفته خواهد شد.
یک مســئله مهم، کمبود بودجه است. اما ویتنام 
مشکل دیگری هم دارد؛ صنعت پالستيک در این 
کشور، که براساس طرح های محيط زیستی باید در 
آینده نزدیک عمال تعطيل شود، یکی از بخش های 
بزرگ صنعــت ویتنام اســت و در ســال2019 
ميالدی، 17.5ميليارد دالر به اقتصاد ملی کمک 
کرده است. این رقم، معادل 7درصد توليد ناخالص 
داخلی این کشور اســت. به همين خاطر است که 
نمی توان به راحتی از پالستيک چشم  پوشيد. تا 
زمانی که توليد پالستيک، منافع عظيم اقتصادی 
داشته باشد، استفاده از آن هم به صورت گسترده 
رایج خواهد بود. و تــا آن روز، می توان همچنان 
نگران بود که شــهر 10ميليون نفــری،  واقعا زیر 

پالستيک دفن شود. 

قدیم ترهــا حــرف، حرف 
بزرگترهای فاميل بود. کافی 
بود پدربــزرگ یا مادربزرگ 
چيزی بگویند و نظری داشته 
باشــند، آن وقت دیگر کار تمام بود. نظرشان 
ارجح بود به نظر بچه ها و کوچک ترها. حاال اما 
اوضاع کمی فرق کرده. بچه ها بزرگ می شوند، 
پدر و مادرها پير می شــوند و انــگار در این 
گذر عمر و پير شدن، کمتر هم جدی گرفته 
می شوند و گوش شنوایی برای شنيدن نظرات 
و عقایدشان نيست. بچه ها دلشان می خواهد 
خودشان تصميم گرفته و عمل کنند و دیگر 
مثل ســابق نيســت که اعضاي خانواده دور 
هم بنشينند، درباره موضوع پيش آمده نظر 
دهند، تصميم بگيرند و در این بين بزرگترها 
و سالمندان نقش مشاور را داشته باشند و با 
توجه به مســيری که رفته اند تجارب خود را 
در اختيار جوان ترها بگذارند. روانشــناس ها 
می گویند دليل این اتفاق این است که ساختار 
پدرساالرانه ای است که در بزرگسالی فرزندان 
معکوس شــده و به فرزندســاالری می رسد 
و باعث می شــود کــه در برخــی خانواده ها 
فرزندان نظر سالمندان را هنگام بروز مشکل 
در تصميم گيری دخيل نکنند. این در حالی 
است که ســالمندان فقط توان بدنی خود را 
در سالمندی از دســت داده اند و توان ذهنی 
آنها تغييری نکرده است. این به بازی نگرفتن 

و پَس زدن نظر سالمندان در تصميمات مهم 
زندگی باعث می شــود آنــان در کنار تجربه 
ناتوانی جســمی، اضطراب و افسردگی را هم 
تجربه کنند، چرا که در سالمندی کهولت سن 
و ناتوانی بدنی رخ می دهد و کارکرد بدنی افراد 
همانند سابق نيست. طبيعتا این امر به خودی 
خود اضطرابی را برای افراد مسن ایجاد می کند 
که این بی توجهی به نظراتشان نيز می تواند در 
کنار آن اضطراب، احساس مفيد و مؤثر نبودن 
را به افراد منتقل کند. در نتيجه وقتی سالمند 
در شرایطی قرار می گيرد که احساس می کند 
توانمندی بدنی او از بين رفته و اعضاي خانواده 
نيز توانمندی های ذهنی او را به کار نمی گيرند، 

اضطراب باالیی را تجربه می کند.
بنابراین روانشناس ها معتقدند جلوگيری از 
این اتفاق و دخيل کردن بزرگترها درنظرات 
و تصميم گيری ها، باید مهارت گفت وگو بين 
خانواده ها ایجاد شود. یعنی اینکه خانواده ها 
بدانند چطور باید با هم گفت وگو کنند و چطور 
حرف یکدیگر را بشــنوند. این گفت وگو اگر 
درست رخ دهد، در دل خود مهارت های حل 
مسئله و مذاکره را نيز به همراه دارد. ورود به 
این گفت وگو کمک می کند تا اعضاي خانواده 
از زاویه دیگری به مسائل نگاه کنند و گرچه 
تصميم گيرنده نهایی خودشــان هستند، اما 
نظر ســالمندان را نيز در تصميم گيری خود 

دخيل می کنند.

 

می گویند بيشترین تأثير را بر شکل گيری شخصيت و 
عقيده هر کسی، نخستين قهرمان زندگی او دارد. یعنی 
هر کس شبيه نخستين کسی می شود که او را در نوجوانی 
یا اوایل جوانی الگوی خودش قــرار داده؛ مثال آیت اهلل 
طالقانی که شيفته ميرزای نائينی  بود، خودش هم مثل 
او شــد. قهرمان جوانی امام خمينی)ره( هم سيدحسن 
مدرس بودکه زمانی سيدروح اهلل جوان، از قم می کوبيد و 
به تهران می آمد و به ميدان بهارستان می رفت تا نطق او 

را در مجلس بشنود.
به جز امام خمينی)ره(، مرحوم مدرس شيفتگان بسياری 
داشت. ملک الشعرای بهار زمانی گفته بود: »بعد از حمله 
مغول، در ایران کســی مثل مدرس پيدا نشده است.« و 
دهخدا نوشــته بود: »فقط آقا سيدحسن مدرس است 
که می تواند این مردم را از بدبختی نجات دهد.« یک بار 
وقتی یکی از طرفــداران رضاخــان در مجلس -دکتر 
حسين بهرامی- در پایان جلســه روز 27اسفند1302 
مجلس، یک ســيلی به گوش سيدحســن مدرس زد، 
مردم تهران چنان به خشــم آمدنــد و راهپيمایی های 
متعدد بــه راه انداختند که رضاخان مجبور شــد طرح 

جمهوریخواهی اش را رسما از مجلس پس بگيرد.

مدرس ایــن محبوبيت فوق العاده را نــه فقط از عقاید 
ميهن پرســتانه و زندگی ســاده اش، بلکه از شجاعت 
عجيب و غریبش داشــت. داســتان های متعددی از  او 
نقل و ضبط شده است؛ مثال وقتی ميرزاده عشقی ترور 
شده بود و هيچ کدام از نشــریات جرأت نداشتند حتی 
درباره این ماجرا کوچکترین مطلبی بنویسند، مدرس 
و اقليت مجلــس در 7مرداد1303 دولــت رضاخان را 
برای استيضاح به مجلس کشــاندند. عوامل رضاخان 
ســعی داشــتند با جار و جنجال و ایجاد جنگ روانی، 
اثرات اســتيضاح را خنثی کنند. وقت ورود رضاخان به 
مجلس، طرفــداران او در مقابل مجلس تجمع کردند و 
شعار »مرده باد مدرس، زنده باد سردار سپه«سر دادند. 

مدرس اما اصال تحت تأثير قــرار نگرفت، به روی بالکن 
مجلس رفت و آن جمله تاریخــی را گفت: »اگر مدرس 
بميرد، دیگر کسی به شما پول نخواهد داد.« بعد هم به 
آنها گفت بگویيد زنده باد مدرس. حالت چهره و صدای 
مدرس چنان جمعيت را تحت تأثير قرار می دهد که آنها 
شعارشــان را عوض می کنند. رضاخان از عوض شدن 
صحنه بازی به شدت عصبانی می شود و گلوی مدرس را 
گرفته به دیوار فشار می دهد و می گوید: »آخر تو از جان 
من چه می خواهی سيد؟« مدرس با خونسردی می گوید: 

»می خواهم که تو نباشی.«
مدرس در ابتدا به عنوان یکــی از 5 مجتهد مورد تأیيد 
مراجع تقليد نجف به مجلس آمده بود تا ناظر بر اسالمی 
بودن قوانين مجلس باشد اما بعدا خودش در انتخابات 
شرکت کرد و برای 4دوره نماینده مجلس شد و در ایفای 
این نقش چنان جدیتی به خرج داد که حاال تندیسش 
در ميدان بهارســتان به عنوان خالصه ای از تمام تاریخ 
قانونگذاری قرار گرفتــه. بزرگ ترین اقدامات او در دوره 
نمایندگی اش، تالش برای ایجاد ارتش واحد، تشــکيل 
کميته مقاومت ملی در زمان اشغال ایران، زمينه سازی  
برای ملی شدن صنعت نفت و مخالفت با انتقال قدرت 
به رضاخــان بود که عاقبت هم جانش را بر ســر همين 

گذاشت. 

تقویم / سالمرگ

سید  سرسخت

علی اهلل سلیمی
روزنامه نگار

دغدغه

نگاه

مارک تواین

سرگذشت هاکلبری فین

بوک  مارک

حوصله مون ســر رفته از دیدن 
بازیگرایی که احساســات جعلی 
تحویل ما مــی دن. از آتش بازی و جلوه های ویژه خســته 
شدیم. درســته جایی که اون زندگی می کنه، یک جورایی 
یک نســخه  بدليه، اما هيچ چيز قالبی درباره  خود ترومن 
وجود نداره. نه نمایشــنامه ای، نه برگه یادآوری. هميشه 

شکسپير نيست، اما اصيل و واقعيه. خود زندگيه.

پیتر ویر

دیالوگ

نمايش ترومن

آنهــا رفتنــد و من بــه کلک 
برگشــتم. پکر و بد حال بودم، 
چون می دانســتم کار غلطی کرده ام، و هيچ فایده ای 
هم ندارد که بخواهم درستش کنم، آدمی که از همان 
بچگی تو خط درست نيفتاده باشه درست بشو نيست. 
پایش که می افتد زه می زند و کار را خراب می کند. آن 
وقت یک دقيقه ای فکر کردم و با خودم گفتم: صبر کن 
ببينم، اگر کار درست می کردی و جيم را لو می دادی، 
حاال حالت بهتر بود؟ گفتم نه، حالت بد بود، حالت عين 
همين حاال بود. گفتم خب، پس فایده اش چيه که یاد 
بگيری کار درست بکنی، وقتی کار درست دردسر دارد 
و کار غلط دردسر ندارد و نتيجه اش هم یکی است؟ گير 

کردم. جوابش را نداشتم.
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در گویش کرمانی، »لوپتو« به اسباب بازی ها و عروســک های دست ساز گفته می شود که قدیم ها، مادرها 
برای فرزندان خود درست می کردند. در گفت وگو با عباس عسکری، کارگردان لوپتو هم، نخستین نکته ای 
که توجه را جلب می کند لهجه شیرین کرمانی است. این روزها انیمیشن لوپتو که حاصل همکاری و همراهی 
عسکری و دوستان جوانش است، روی پرده سینماهاست و توانسته در هفته های ابتدایی اکران، به فروش 
میلیاردی دست پیدا کند. لوپتو جایزه ویژه دبیر در جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان و پروانه 
زرین برای بهترین دستاورد فنی و هنری در بخش بین الملل را گرفته و به دهمین جشنواره یونیورسال کیدز 
استانبول هم راه پیدا کرده است. لوپتو در ادامه موفقیت هایش، به بخش رقابتی سومین دوره جشنواره جهانی کیدز سینما رفته؛ 
جشنواره ای که در شهر بمبئی هند برگزار می شود، به فیلم هایی با محوریت کودکان و با شعار »آینده بهتر برای کودکان« می پردازد 
و تالشی است در جهت زدودن آثار محدودیت هایی که همه گیری کرونا، روی کودکان و دنیایشان گذاشته است. با عباس عسکری 

از دنیای انیمیشن و تالش برای شادی و امیدواری کودکان حرف زده ایم.

بیشتر بدانیم

لوپتو؛ انیمیشن »امید«

 آرامش 
توفانی

با جیغ و دست و هورای خالی 
برنامه کودک ساخته نمی شود

تیم 96را 
باید در موزه بگذاریم

محمدرضا دژکام درباره پرخاشگری منفعل، پیامدها و 
روش های مواجهه با آن می گوید

گفت وگو با الهه رضایی؛ مجری نام آشنا و باسابقه 
برنامه های کودک و نوجوان

با نادر فریادشیران؛ مربی سابق تیم ملی و دستیار 
همیشگی محمد مایلی کهن

101213
انیمیشن هایی 
با موضوع امید

داســتان زوتوپیــا از این قــرار اســت که یک 
خرگوش با آرزوی پلیس شــدن بزرگ می شود  
ولی چالش هــا و تفاوت های ظاهــری و نژادی 
مانعی برای رســیدن به این آرزو هستند. تالش 
و پشــتکار این خرگوش برای اثبــات توانایی و 
شایســتگی خود بــرای این ســمت شــغلی 
تحســین برانگیز اســت. هرچند به نظر می رسد 
ایــن انیمیشــن دارای ژانر اجتماعی اســت و 
هیچ جنبه کمــدی و طنز ندارد اما داســتان به 
شــکلی پیش می رود که این تفاوت ها در عین 
لحظه های تلخ، لحظه های شــیرین و دلنشینی 
رقم می زنند. ســازگاری و دوســتی حیوانات با 
اخالق ها و ویژگی های ظاهری مختلف لحظات 
جذابی را ســاخته اند. دانش آموزان با دیدن این 
انیمیشن جذاب و دوست داشتنی، نحوه برخورد 
بــا تفاوت ها، تالش برای رســیدن بــه اهداف، 
تسلیم نشدن در برابر مشــکالت و در کل تالش 
برای ســاخت یک جامعه زیباتر و بهتــر را یاد 

می گیرند.

*

هرچند هدف اصلی انیمیشــن ها سرگرم کردن 
مخاطب شان است اما بعضی داســتان ها آنقدر 
عمیق هســتند که ردپــای آنها تــا مدت ها در 
ذهنتان باقی می ماند. داســتان اصلی انیمیشن 
روح، با مرگ یک نوازنده شــروع می شود. شاید 
با نگاه به اســم این انیمیشــن فکر کنید که در 
ژانر ترســناک اســت ولی اصاًل چنین نیست. 
دلیل اصلی قرار گرفتن این انیمیشــن در دسته 
بهترین انیمیشن های انگیزشــی این است که 
حقیقت های زندگی، ســؤاالت و ناشناخته های 
بعد از مرگ را بــا زیبایی و دلنشــینی تمام به 
تصویر کشیده است. نوازنده که بعد از مرگ وارد 
دنیای دیگــری از روح ها بــا ویژگی ها و وظایف 
مختلف می شــود، به دنبال راهی برای برگشت 
دوباره به دنیا و رســیدن به آرزوی واقعی خود 
است. بعد از پایان این انیمیشن از خود خواهید 
پرســید که من چرا به زندگــی و ادامه دادن راه 

خود عالقه مندم؟

*

خیلــی از انیمیشن ســازان تــالش می کننــد 
داســتان جذاب خود را به دنیای حیوانات ببرند 
و شخصیت های قصه خود را از میان آنها انتخاب 
می کنند تا مخاطبان کودک و نوجوان بهتر با آنها 
ارتباط برقرار کنند. البتــه با این روش می توانند 
یک فانتزی ذهنی قوی بســازند. انیمیشن فرار 
مرغــی، حکایت مرغ هایی اســت کــه در یک 
مرغداری حبس شــده اند و درصورت نداشــتن 
عملکرد مناسب در تخمگذاری راهی کشتارگاه 
می شوند. بله راهی کشــتارگاه! جایی که شانس 
زندگی از آنها گرفته می شــود. فکر کردن به این 
پایان ترســناک نه تنها باعث سست شــدن آنها 
نشــده بلکه در قالب انگیزه ای برای فــرار از آن 
مرغداری ظاهر شده است. با دیدن این انیمیشن 
متوجه خواهید شد که مشــکالت زندگی شما 
نه تنهــا قابل حل هســتند بلکــه امتحان کردن 
مســیرها و راه حل های مختلــف باعث باال رفتن 

انگیزه و امید شما می شود.

*

برای بســیاری از ما، مواجهه بــا تغییرات و قرار 
گرفتن در شــرایط جدید، آنقدر ســخت است 
که یا ســعی می کنیم از تازه ها فــرار کنیم یا تا 
مدت ها دچار ســردرگمی و گیجی می شــویم. 
روبه روشــدن با تغییــرات جدیــد در زندگی 
تحت تأثیر احساســات مختلف اســت که ما را 
برای کنار آمدن با این تغییرات آماده می کنند. 
شــخصیت اصلی داســتان انیمیشــن درون و 
بیرون، دختری به نام رایلی اســت که به خاطر 
نقل مکان به یک شهر و خانه جدید، دچار نوعی 
پریشــانی می شود. شــادی، غم، خشم، ترس و 
نفرت، احساساتی هستند که رایلی در این دوره 
با آنها درگیر می شود و زندگی روزمره و روابط او 
با اطرافیان را تحت تأثیر قرار می دهد. البته، این 
احساسات وظیفه ذخیره و ثبت خاطرات رایلی 
را نیز بر عهده دارنــد. محل ذخیره این خاطرات 
نیز به صورت یک بخــش حاوی گوی های رنگی 
طراحی شده است. این انیمیشن پیچیدگی های 

ذهنی انسان را به تصویر کشیده است.

*

انیمیشــن لوکا، حکایت پســری به همین نام 
اســت که آرزوی قدم گذاشــتن در آن ســوی 
محدودیت های خــود را دارد. درواقع، خانواده 
لــوکا موجوداتی هســتند کــه بــه زندگی در 
اقیانوس عادت و لوکا را نیز برای زندگی در آنجا 
محدود کرده اند. ســاختار بــدن این موجودات 
به گونه ای اســت که با قدم گذاشتن در خشکی، 
ظاهــری انســانی پیــدا می کنند و بــا لباس 
و برخورد مناســب، هیچ تفاوتی با انســان های 
دیگر ندارند. اما لــوکا از محدودیت هایی که به 
زندگی او تحمیل شده خسته است و قصد ندارد 
رویاهایــش را در یک دایره محــدود از زندگی 
تکراری حبــس کنــد. تالش های او بــرای از 
بین بــردن موانع و مواجهه با ســختی ها، بخش 
امیدبخش و انگیزه ساز داســتان این انیمیشن 
است. این انیمیشن پر از ماجراجویی، فانتزی و 
کمدی است که همین ویژگی ها باعث شده جزو 
پرفروش ترین انیمیشــن های حاصل همکاری 

پیکسار و والت دیزنی باشد.

    چطور و از چه زمانــی وارد دنیای 
انیمیشن و سینما شدید؟

همان سال 1384که کنکور دادم و درسم را در رشته 
مهندسی معدن شروع کردم، سراغ تجربه هایی در 
انیمیشن سازی رفته بودم. اما بعد تصمیم گرفتم این 
حرفه را جدی تر دنبال کنم، وارد رشته سینما شدم 
و در سال 1388گروه »فراســوی ابعاد« با همراهی 
جمعی از جوانان کرمانی که به هنر و سینما عالقه 

داشتند، شکل گرفت.
    ایده ساخت انیمیشن لوپتو چطور 

شکل گرفت؟
از همان ابتدای شکل گیری گروه فراسوی ابعاد، این 
رؤیا را داشــتیم که یک کار بلند سینمایی بسازیم. 
سال1394نخستین قدم ها را برای تحقق این رؤیا 
برداشتیم و جمع کردن ایده ها با یک فراخوان آغاز 
شد. حدود 60ایده را بررسی کردیم تا در نهایت لوپتو 
انتخاب شد. خط مرکزی قصه، مالقات پسربچه ای 
به نام علی با یک فرشــته است؛ فرشــته ای که تنها 
خودش می تواند او را ببینــد. ماجراهای دیگر مثل 
کارخانه اسباب بازی و آسایشگاه، به مرور به ایده اصلی 

اضافه شد تا بسترسازی الزم انجام شود.
    ساخت لوپتو چقدر طول کشید؟

فیلمنامــه از ســال1394کلید خورد و تــا اواخر 
بهار1395تکمیل آن طول کشید. همان موقع مراحل 

ساخت و تولید شروع شد و با پایان سال1397، 
کار آماده اکران شده بود.

    به نظر شما انیمیشن سازی 
در ایران از نظر تکنولوژی و 
امکانات، چه تفاوتی با این 
صنعت در ســطح جهانی 

دارد؟
این موضــوع را می توانیــم از 2جنبه 
نرم افزاری و ســخت افزاری بررســی 
کنیم. هــر دوی این جنبه هــا هم نه 
روز به روز، بلکه ســاعت به ساعت در 
حال پیشرفت هســتند. کمپانی های 
بزرگ انیمیشن ســازی مثل پیکسار یا 

والت دیزنی، نرم افــزار مورد نظر 
خود را ســفارش می دهنــد و با 
استفاده از آن فیلم هایشان را تولید 

می کنند. بعدها ممکن است تصمیم بگیرند برای 
درآمدزایی، آن نرم افزار را در ســطح جهانی عرضه 
کنند. به این ترتیب نرم افزارهــای به روز با اختالف 
زمانی به دست ما می رسد و چند سالی طول می کشد 

تا بتوانیم از آن تکنولوژی اســتفاده کنیم. از جنبه 
سخت افزارهای الزم، ما محدودیتی برای دسترسی 
نداریم اما منابع مالی معموالً محدود اســت. به هر 
حال هزینه ساخت یک انیمیشن داخلی با نمونه های 
خارجی قابل مقایسه نیســت، همه چیز به بودجه 
تهیه کننده بستگی دارد و ما ظرفیت سخت افزاری 

بسیار محدودی داریم.
    پیش بینی می کردید لوپتو در اکران 
به این میزان موفقیت دست پیدا کند؟

شرایط اکران به خصوص در آبان ماه کاماًل مبهم بود. 
مدت طوالنی از پایان ساخت کار گذشته بود و گذر 
زمان بیشتر، ریســک اکران را برای تهیه کننده باال 
می برد. برای خودم قابل پیش بینی نبود که چه اتفاقی 

خواهد افتاد. هم می توانستم 
انتظار استقبال بیش از این 

را داشته باشم، هم ممکن 

بود به دلیل شرایط متفاوت این روزها، خانواده ها رغبت 
زیادی به سینمارفتن نداشته باشند. خوشبختانه در 
این هفته ها که لوپتو اکران شــده، هــر روز در صدر 
جدول فروش روزانه سینماها بوده، هرچند به نظر من 

این انیمیشن ظرفیت فروش بیش از این را هم دارد.
    به نظر خودتــان چه عواملی باعث 
شــده لوپتو مورد توجه کــودکان و 

خانواده هایشان قرار بگیرد؟
وقتی ایده لوپتو مطرح شــد، در گروه مــان به این 
موضوع اصرار داشتیم که پیش از محتوا، به جذابیت و 
کودک پسندبودن کار توجه ویژه داشته باشیم. خودم 
معتقد بودم اگر این دو ویژگی مورد توجه قرار بگیرد، 
محتوا هم کیفیت خوبی پیدا می کند. سعی کردیم 
لوپتو ریتم مناســب، رنگ و تحرک الزم را داشــته 
باشد و قصه جذابی را برای بچه ها تعریف کند. به هر 
حال این فیلمنامه مربوط به 7سال پیش است و 
قطعاً در این سال ها تجربه ما هم در 

انیمیشن سازی بیشتر شده است.
    در لوپتو تالش شده از 
المان های ایرانی مختلف 
استفاده شود. درباره این 

موضوع توضیح می دهید؟
در فیلمنامه لوپتو برایمان مهم بود که معماری ایرانی 
مورد توجه قــرار بگیرد و از جذابیت هــای آن برای 
بهترشدن کار بهره ببریم. می خواستیم بچه ها یک 
شــهر ایرانی را ببینند و با دیدن معماری ها متوجه 
شوند که قصه در یک شهر ایرانی رخ می دهد. حتی 
نام فیلم هم یک نام ایرانی و کلمه ای در لهجه کرمانی 
است. وجود المان های ایرانی باعث شده بچه ها نسبت 
به لوکیشن قصه احساس غربت نداشته باشند. از طرف 
دیگر قهرمان قصه هم یک کاراکتر ایرانی است که نام 
و رفتارهایش برای بچه ها آشناست. در کل انیمیشن 
هم ماشین هایی با پالک45می بینیم که تأکیدی بر 
زیست بوم قصه، شهر کرمان است. فضا و جغرافیای 
انیمیشن سرشار از المان های بومی ایرانی است و این 
سبب می شود مخاطب در هرکجای دنیا وقتی لوپتو را 
می بیند با تصویر زیبا و رنگارنگی از ایران روبه رو شود.

    به نظرتان خلق قهرمان ایرانی در 
انیمیشن ســازی داخلی چه اهمیتی 

دارد؟
هدف مــا در درجه اول، جذب مخاطــب ایرانی 6تا 
12سال است. قطعاً اگر قهرمانی با ویژگی قهرمان های 
غربی بســازیم، نوع ارتباط مخاطب بــا قصه تغییر 
می کند. هم اکنون انیمیشن های آمریکایی و ژاپنی 
برای مخاطبان همه دنیا شناخته  شده هستند؛ چرا که 
المان های مخصوص خود را دارند و قهرمان هایشان از 
جنس فرهنگ خودشان است. اگر تعداد انیمیشن ها 
و قهرمان هــای ایرانی آنها زیاد شــود، ما هم موفق 
می شویم فرهنگ، هنر و معماری خود را بشناسانیم. 
همین حاال اگر یک انیمیشن پاکستانی مطرح شود، 
برای ما جذاب است که ببینیم فضای اثر چگونه است. 
درباره ایران هم این کنجکاوی وجود دارد و می توانیم 

از این فرصت استفاده کنیم.
    قصه لوپتو درباره چیست؟

داســتان لوپتو درباره آسایشــگاهی است که دکتر 
ســعید کمالــی، بیمــاران روانــی را در آن با متد 
اسباب بازی ســازی درمانی درمــان می کند؛ یعنی 
بیماران را به جای استفاده از قرص و دارو با ساختن 
اسباب بازی درمان می کند. این اتفاقات با حضور یک 
فرشــته که در دکتر حس امید ایجاد می کند پیش 
می رود. بعد از موفقیت اسباب بازی های لوپتو، فردی 

تازه وارد به عنوان بیمــار، در کارگاه خرابکاری هایی 
ایجاد می کند و منجر به پلمب آن می شود. علی- پسر 
آقای کمالی- با کمک فرشته به دنبال راه حلی برای 
این مشــکل می گردد و در انتها موفق نیز می شود. 
ویژگی مهمی که در داستان لوپتو وجود دارد، امید 
اســت؛ امیدی که در دل بیماران آسایشگاه جاری 
است؛ امیدی که در دل علی در اوج سختی و مشکالت 
زندگی جاری است، امیدی که آقای کمالی در تمام 

مراحل زندگی سعی داشته از آن غافل نباشد.
    برنامه ای برای اکران لوپتو در سطح 

بین المللی دارید؟
لوپتو قرار است در ترکیه و روسیه اکران شود. هنوز 

بازخوردی از مخاطبان خارجی دریافت نکرده ایم.
    از مخاطبان داخلی چه بازخوردی 

گرفته اید؟
بیشتر نظرات مخصوصاً از جانب بچه ها مثبت بوده 
است. استقبال خوبی هم از کار شده که نشان می دهد 

مخاطب، این انیمیشن را پسندیده است.
    بیشــترین نقدی که به لوپتو شده 

درباره چه موضوعی است؟
بیشــتر نقدها متوجه ابتدای فیلم و سرعت کند آن 
بوده است. منتقدان معتقد بوده اند ریتم فیلم در ابتدا 
کند است و طول می کشد تا فضای اکشن و هیجانی 
شکل بگیرد. البته این نقد به جایی هم هست و آن را 
می پذیرم. داستان لوپتو داستانی چندوجهی است، 
لوکیشن های مختلفی در قصه وجود دارد که هر کدام 
از آنها نیاز به معرفی داشــت تا مخاطب بتواند با آنها 
ارتباط برقرار کند. به این ترتیب شــروع ماجراهای 

اکشن در ابتدای فیلم کمی به تأخیر افتاده است.
    کمی درباره گروه ســاخت لوپتو 

برایمان بگویید...
گروه فراسوی ابعاد از جوانان نخبه و پرتالش کرمانی 
تشکیل شده است. به هر حال در شهرستان ها امکانات 
محدود اســت و از این نظر بچه هــا زحمت زیادی 
کشــیدند تا لوپتو به سرانجام برســد. همانطور که 
می دانید در دهه گذشته خیلی از کارهای سینمایی 
کلید خورده اما به دلیل مشکالت مختلف، تمام نشده 
اســت. فکر می کنم موفقیت لوپتو بعد از لطف خدا، 
حاصل همدلی و زحمت گروهی اســت که مدت ها 

برای این کار زمان گذاشتند و تالش کردند.

انیمیشن لوپتو این روزها در حال اکران است و به فروش میلیاردی رسیده است

انیمیشــن »زوتوپیا« یک نماد 
کامل از اعتماد به نفس، نترسیدن 
از شکست و داشــتن جرأت و 
شجاعت است. همین ویژگی ها 
باعث شده است که این انیمیشن 
فوق العاده در رتبه  یک لیســت 
بهترین انیمیشن های انگیزشی 
برای درس خواندن قرار بگیرد. 
با تماشــای این انیمیشن دید 
بهتر و قوی تری به توانایی های 
خود خواهید داشــت که همین 
تغییر بــه یک قدم در مســیر 
موفقیت تان تبدیل خواهد شد.

زوتوپیا

انیمیشن »روح«، یکی از زیباترین 
و پرمعناترین انیمیشن هایی است 
که پیدا کردن پاســخ سؤاالت 
بنیادی زندگی را هدف قرار داده 
است. آیا تا به حال به دلیل زندگی 
خود فکر کرده اید؟ سؤاالتی در 
مورد نحوه تشــکیل شخصیت 
و اخالق خود داشــته اید؟ همه 
ما زمانی بــه اینها فکر کرده ایم. 
صداگذاری هــا، کیفیت باالی 
صحنه های انیمیشن و ویژگی های 
ظاهری شخصیت ها باعث خلق 
یک اثر ممتاز شــده اســت.

روح

»فرار مرغی« یکی از جذاب ترین 
و بهترین انیمیشن های انگیزشی 
است که دیدن آن باعث می شود 
که بهتر متوجه راه های رهایی از 
مشکالت خود شــوید. تماشای 
این انیمیشن زیبا باعث می شود 
که بهانــه را کنار گذاشــته و با 
قدم هایی هر چنــد کوتاه برای 
حل مشــکالت و رهایی خود 
تالش کنید. این انیمیشن برای 
شماست اگر شرایط عادی زندگی 
برایتان یکنواخت شده و انگیزه و 
جسارتی برای تغییر آن ندارید.

فرار مرغی

همانطور که از نام این انیمیشن 
مشخص است، »درون و بیرون« 
داستان ارتباط ذهن شخصیت 
داستان و زندگی بیرونی اوست. 
این انیمیشــن پیچیدگی های 
ذهنی انسان را با زیبایی هرچه 
تمام تر به تصویر کشیده است. 
از نتایج ارزشمند این انیمیشن 
می توان به اهمیت خانواده، تأثیر 
کنترل ذهنــی، مفید بودن تمام 
احساسات و تالش برای در کنترل 
داشتن هیجانات اشــاره کرد.

درون و بیرون

یکی از موفق ترین انیمیشن های 
انگیزشــی و امیدبخش، »لوکا« 
است. محتوای متنی و تصویری 
این انیمیشــن آنقدر قدرتمند 
است که لذت نبردن از دیالوگ ها 
و صحنه هــای آن غیرممکــن 
اســت. لوکا ازجمله آثاری است 
که با تماشــای آن اســتقالل، 
داشــتن انگیزه برای رسیدن به 
خواسته و احترام به دیگران را 
یاد می گیرید. داســتان لوکا و 
رویارویی او با محدودیت هایش 
جــذاب و آموزنــده اســت.

لوکا

نیلوفر  ذوالفقاری
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جمعهبازارجنتآباد
از جذاب تریــن دیدنی هــای 
شهرهای مختلف ایران، بازارهای 
روز هســتند کــه در روزهــای 
مختلف هفته برگزار می شوند و 
شکل محلی دارند. در این بازارها 
معموالً تنــوع محصوالت خیلی 
زیاد است؛ از انواع پوشاک، کیف 
و کفش گرفته تا صنایع دســتی، 
غذاهــای خانگــی و خالصه هر 
چه کــه فکــرش را بکنیــد. به 
همین دلیــل حتی بــرای آنها 
که قصــد خرید ندارنــد، محل 
تفریحی خوبی به نظر می رســد. 
شــاید تصــور کنیــد در تهران 
چنین بازارهایی پیدا نمی شــود 
اما برای اینکــه بدانید تصورتان 
اشــتباه بوده، یکی از جمعه ها به 
جمعه بازار جنت آباد ســر بزنید. 
در بخــش جنوبی ایــن محله 
مراکز تجــاری فراوانی قرار دارد 
و از طرفی فضای باز خالی برای 
برپایی بــازار روز هفتگی وجود 
ندارد، درحالی که در بخش های 
مرکزی و شمالی بازارهایی چون 
جمعه بازار جنت آباد و سه شنبه 
بازار جنت آباد برپا می شــود. در 
جنت آبــاد شــمالی در روزهای 
جمعــه هر هفتــه بــازار روز در 
انتهای خیابان ســیمون بولیوار 
روبــه روی پایانــه اتوبوســرانی 
داخل ســایت چتربــازی برگزار 
می شــود. برخی از اهالی منطقه 
روزبازارهای جنت آباد شمالی را 
به اسم جمعه بازار سیمون بولیوار 
می شناسند. نزدیک ترین ایستگاه 
مترو به این مکان، ایستگاه اتوبوس 
پایانه جنت آبــاد، پایانه متروی 
صادقیه و نزدیک ترین ایســتگاه 
اتوبوس به این مکان، ایســتگاه 

اتوبوس جنت آباد جنوبی است.

متروی صادقیه

اسکن  کنید و آدرس دقیق 
این پیشنهاد را در نقشه ببینید

بازارچهپارکالله
بازارچه پارک الله تهــران از آن 
بازارچه های دیدنی است که خرید 
در آن اولویــت اول نیســت. این 
بازارچه حــاال دیگر به یک جاذبه 
گردشــگری تبدیل شده و پاتوق 
محبوب بســیاری از شهروندان 
است. این بازارچه به دلیل نزدیک 
بودن به دانشگاه تهران و مجاورت 
با موزه هنرهای معاصر، نام گذر 
فرهنگ و هنر به خود گرفته است. 
این مکان در ابتدا قرار بوده است 
محلی برای برگزاری جلســات و 
کالس های فرهنگی و هنری باشد 
اما بــا تغییر کاربری بــه بازارچه 
خوداشتغالی، به چیزی که امروز 
هست تبدیل شده است. حکاکی 
روی سنگ و چوب، صنایع دستی، 
سفال فروشــی، تابلو نقاشــی، 
گل فروشی، ســنگ های تزئینی، 
حصیر و لــوازم چوبی با رنگ ها و 
طرح های دیدنی ازجمله هنرهایی 
است که به طور پراکنده در بازارچه 
یافت می شــود. یک بازار کوچک 
قاب سازی وســط بازارچه ایجاد 
شــده اســت که در آن می توان 
انواع و اقســام قاب هــای چوبی 
و غیرچوبی، شیشــه و آینه را با 
طرح های منحصربه فرد سفارش 
داد. می توانید برای کارهایی مثل 
خیاطــی، تعمیر یــا تمیز کردن 
ظروف و تعمیر لوازم منزل، سری 
به این بازارچه بزنید. در بازارچه 
پارک اللــه می توانیــد غذاهای 
خانگی مثــل آش، کوکو، املت، 
سوســیس تخم مرغ، سمبوسه و 
فالفل پیدا کنیــد. نزدیک ترین 
ایستگاه های مترو به این بازارچه، 
ایســتگاه های میدان ولیعصر و 

میدان انقالب و فاطمی هستند.

متروی انقالب

اسکن  کنید و آدرس دقیق 
این پیشنهاد را در نقشه ببینید

رویای محقق شده
در سال2004شــرکت جدیدی را با نام فوالد میتال 
تأسیس کرد. مهم ترین تصمیمات میتال در زندگی 
پر فراز و نشیب اش، سرمایه گذاری در گروه بین المللی 
فــوالد آمریــکا و خرید بخــش بزرگی از شــرکت 
لوکزامبورگی آرســلور بود. با این 2حرکــت نام او بر 
سر زبان ها افتاد. از آنجا بود که غول بزرگ فوالدسازی 
جهان یعنی آرسلور میتال شکل گرفت. شرکت آرسلور 
میتال در حدود 60کشور جهان، برای بیش از 300هزار 
نفر شغل ایجاد کرده است. این شرکت در سال 2009از 
نگاه مجله فورچون به عنوان بیست و هشتمین شرکت 
برتر دنیا انتخاب شد. میتال و شرکتش را قطب فوالد 
جهان نیز می دانند. او همچنان به گسترش کسب وکار 
خود ادامه داده و سرمایه گذاری در لهستان و آفریقای 
جنوبی را در برنامه دارد. به غیراز صنعت فوالد، میتال 
در صنایعی نظیــر انرژی، حمل ونقل، کشــتیرانی، 
معدن داری، استخراج معادن و دیگر صنایع مرتبط با 

فوالد نیز دستی دارد.

 آشنایی با زندگی و شخصیت 
الکشمی میتال، میلیاردر خودساخته هندی تبار

 سلطان فوالد دنیا
از کلکته تا لندن

بعضیهابرایرسیدنبهثروتوموفقیتراهیطوالنیپیشرودارندوبعضی
دیگرراهیطوالنیتر!ازتولــددرخانوادهای25نفره

درروستاییدرهند،تاتبدیلشدنبهیکیاز
ثروتمندترینافراددنیاومالکیتبزرگترین
شــرکتفوالدجهان،راهطوالنیتریدر
پیشاستکههرکسیتواناییپشتسر
گذاشتنآنراندارد.اماالکشمیمیتال
اینراهراباپشتکاریعجیبرفته
وبهموفقیتیعجیبتررســیده
است.داستانزندگیوفعالیت
اینکارآفرینهندیتبارو
میلیاردرخودســاخته

شنیدنیاست.

تولد در خانواده 25نفره

صاحب تاج میتال

وطن دوستی و کمک های انسان دوستانه

سال1950وقتی الکشمی به دنیا آمد، خانواده 25نفره اش در روستایی در ایالت راجستان هند زندگی می کردند. آنها خانواده ای فقیر بودند که در خانه کاهگلی 
کوچکی، ساخته دستان پدربزرگش زندگی می کردند. تا 10سال بعد، ایالت آنها حتی برق نداشت و خیلی طول کشید تا همه اعضای خانواده موفق شوند به 

کلکته مهاجرت کنند. پدر الکشمی در شرکت فوالدسازی موهان کار می کرد و بعد از چندین سال توانست مقدار کمی از سهام این شرکت را بخرد. اوضاع 
برای خانواده میتال کمی بهتر شده بود و الکشمی توانست وارد دانشگاه خاویر کلکته شود تا در رشته علوم بازرگانی درس بخواند. نقشه او این بود که راه پدر و 

پدربزرگش را ادامه دهد و وارد دنیای صنعت شود اما شاید خودش هم پیش بینی نمی کرد به این حد از موفقیت برسد.

مثل بســیاری از ثروتمندان دنیا، جلوه های یک زندگــی لوکس و ســرمایه داری در زندگی میتال و 
خانواده اش قابل مشاهده است. الکشمی میتال سال هاســت که به همراه خانواده اش در لندن زندگی 
می کند. در سال2004او باغ های کاخ کنزینگتون را از رئیس و مدیر بریتانیایی فرمول یک خرید. قیمت 
پرداختی توسط میتال حدود 128میلیون دالر بود که برای سال ها عنوان گران ترین خانه جهان نیز به 
آن تعلق داشت. بنای داخل باغ به صورت کامل از ســنگ مرمر کاخ تاج محل ساخته شده به طوری که 
خبرنگاران به آن لقب تاج میتال را داده اند! میتال صاحب بزرگ ترین و مجلل ترین آسمانخراش بمبئی 
با 170متر ارتفاع است. مردی که در فقر مطلق در هندوســتان به دنیا آمده بود، وقتی به این درجه از 
موفقیت افسانه ای دست پیدا کرد گفت: »اگر شما قصد دارید رشــد کنید، باید کاری متفاوت با آنچه 
بیشــتر مردم انجام می دهند انجام دهید.« میتال عناوین و جوایز بســیار زیادی، ازجمله عنوان تاجر 
سال2005اروپا به انتخاب مجله فورچون، کارآفرین برتر آسیا در سال 2005، تاجر سال 2006جهان 
به انتخاب ساندی تایم، مرد سال از طرف نشریه فایننشیال تایمز و عنوان یکی از 100چهره تأثیرگذار 

قرن را در کارنامه خود دارد.

هرچند سال هاست میتال دور از هندوســتان زندگی می کند اما هرگز وطنش را از یاد نبرده و تالش 
می کند با انسان دوســتی به هموطنانش کمک کند. او تصمیم گرفت که به حوزه ورزش در کشورش 
نیز ورود کند. در سال2005با راه اندازی نهاد قهرمانان میتال، مبلغ 9میلیون دالر روی 10ورزشکار 
هندی که پتانسیل کسب مدال را داشــتند ســرمایه گذاری کرد. او این تصمیم را پس از عملکرد 
ضعیف هندوســتان در 2المپیک پیاپی 2000و 2004گرفت که تنها یک مــدال نقره و یک برنز 
برای این کشــور پرجمعیت به همراه داشت. در سال 2008هند توانســت نخستین مدال طالی 
المپیک خود را کســب کند. میتال در ســال2008تصمیم گرفت که بیــش از 25میلیارد دالر از 
ثروتش را در کشور خودش هندوســتان سرمایه گذاری و فضا را برای اشــتغال جوانان فراهم کند. 
فعالیت های بشردوستانه او اما زبانزد خاص و عام است. میتال در سال 2004مبلغ 2میلیون پوند برای 
کمک به حادثه دیدگان ســونامی ژاپن و توفان کاترینا اختصاص داد. او همچنین در سال2008مبلغ 
15میلیــون دالر به بیمارســتان اورموند لندن اهدا کــرد. میتال در اظهارنظری گفتــه: »زمانی که 
 مردم با زندگی میلیاردرها آشنا شــوند و ببینند که آنها چگونه موفق شــده اند، برانگیختن آنها برای 

موفقیت راحت تر خواهد بود.«

رؤیای یک مرد دنیای صنعت
وقتی الکشــمی تصمیم گرفت وارد دنیای فوالدسازی شود، 
26ساله بود. کار را از یکی از بخش های شرکت پدرش شروع 
کرد و مأمور مذاکره با اندونزی برای همکاری و سرمایه گذاری 
در این کشور بود. سرمایه زیادی نداشت اما به هر ترتیب که 
بود، با اعتماد به نفس باال و کمک گرفتن از خانواده سرمایه دار 
همســرش، یک کارخانه کوچک و از کارافتــاده فوالد را در 
اندونزی خریــد. از اینجا به بعد تالش های او در یک مســیر 
مشخص و هوشمندانه متمرکز شــد؛ خرید کارخانه های در 
معرض تعطیلی و ورشکســته و راه اندازی دوباره آنها. به گفته 
خودش اســتراتژی اصلی او زنده کردن چیزهایی اســت که 
مرده اند! او در یکی از مصاحبه هایــش می گوید: »دانش یک 
کلید است. اگر شما دانش داشــته باشید، جاه طلب، مصمم، 
متمرکز و متعهد هم باشید، از این دانش برای موفقیت و رشد 
استفاده خواهید کرد. همه انســان ها توانایی انجام این کار را 
دارند.« در سال1994و به دلیل اختالفاتی که در حوزه تجارت 
با پدر و برادرانش داشت، تصمیم به جدایی از آنها گرفت. اما 
او هیچ وقت رابطه با خانــواده اش را کم نکرد و فقط در حوزه 

تجارت از آنها جدا شد.

محمدرضا دژکام درباره 
پرخاشگری منفعل، 
پیامدها و روش های 
مواجهه با آن می گوید

اگــرتصــورمیکنید
پرخاشــگرهاهمیشه
دادوفریادراهمیاندازنــد،دعواودرگیری
درســتمیکنندوازروشهایپرسروصدا
برایتخلیهخشمخوداســتفادهمیکنند،
سختدراشــتباهید.نوعیازپرخاشگری
کهبهپرخاشــگریمنفعلمعروفاســت،
واکنشهایمتفاوتیدرفــردعصبانیایجاد
میکند.پرخاشــگرانمنفعل،ازروشهای
دیگریبرایبروزخشمخوداستفادهمیکنند
کههرچندبهنظربهترازدادودعواهستنداما
آســیبهایمخصوصخودرادارند.محمدرضا
دژکام،روانشــناسو
رواندرمانگــردرباره
پرخاشــگریمنفعل،
علتهــا،پیامدهاو
روشهایمواجههبا
ایننوعپرخاشگری

توضیحمیدهد.

نیلوفر  ذوالفقاری

وقتیکسیشــروعمیکندبهدادزدن،دررامحکمبههممیکوبد
یادســتهایشراباعصبانیتتکانمیدهد،طرفمقابلبهراحتی
متوجهمیشودکهاینرفتارها،حاصلخشموعصبانیتاواست.حاال
تصورکنیدیکفردخشمگینبهجایایننشانههایآشنا،رفتارهای
دیگریدرپیشبگیردوازروشهایغیرمستقیمبراینشاندادن
احساساشاستفادهکند.مثاًلنســبتبهحرفهایشمابیاعتنا
شود،شروعبهگوشهوکنایهزدنکند،برایشــماباروشهایمختلفدردسربسازدوسنگ
سرراهتانبیندازدوخالصهرفتارهایناسالمینشاندهد.احتماالًمدتیطولخواهدکشیدکه
شمامتوجهشویداینرفتارها،ناشیازچهاحساسیدرطرفمقابلاست.درنوعافراطیاین
نوعپرخاشگری،فردعصبانیاتفاقًاتالشمیکندخودشراآراموخونسردجلوهدهدوهیچ
نشانهایازخشمدرصورتاودیدهنمیشــود.اینهمانپرخاشگریمنفعلاست،رفتاریکه
میتواندآسیبهایروانیبرایفردمبتالداشتهباشدودرروابطاوبادیگرانهممشکلایجاد
کند.بعضینشانههایرفتاریمیتوانندزنگهشداررابهصدادربیاورندتامتوجهشویدطرف
مقابلتاندچارپرخاشگریمنفعلشدهاست؛مثاًلاگرفردیناگهانخودشراازشمادورکرده
وسعیمیکندهمدیگررانبینید،حرفهایشباگوشهوکنایههمراهشده،دیگرباشماحرف
نمیزند،کارهاییراکهبهاوسپردهایدبهتعویقمیاندازدیابابهانههایعجیبسعیمیکنداز
جوابدادنمستقیمفرارکند،بهاحتمالزیادازشماخشمگینوعصبانیاستاماآنرابیان
نمیکند.گاهیوقتیدربارهایناحساسازیکپرخاشگرمنفعلسؤالمیکنید،ادعامیکندکه
عصبانینیستوازرفتارهایشمنظورخاصیندارد.بهاینترتیبفرصتگفتوگووحلکردن
مشکلازشماگرفتهمیشود؛درحالیکههمچنانبارفتارهایناشیازعصبانیتروبهروهستید.

شــایدفکــرکنیــد
منفعل پرخاشــگری
آنقدرهاهمبدنیست،
دســتکمآسیبهای
دعواودرگیریراندارد
وباعثمیشوداحساس
عصبانیتبهفراموشیسپردهشودامااینتصور
درستنیست.پرخاشــگریمنفعلیکرفتار
نابهنجاراســتوپیامدهایمختلفیدارد.فرد
مبتال،تواناییبروزصحیحاحساساتخودراندارد
وبارفتارهایعجیبوغریب،فشارمضاعفیبه
روانخودواردمیکنــد.ازطرفدیگراطرافیان
چنینفردیتکلیفشانبااوورفتارهایشمشخص
نیست.آنهادچارابهاموگیجیمیشوندومتوجه
نمیشوندکهاینرفتارهانشــانهچیست.بعد
ازمدتیپرخاشــگریمنفعلروابطبینافرادرا
تخریبمیکند،ممکناستطرفدومهمشروع
بهرفتارهایناسالمکندوچرخهتالفیوآسیب
بهوجودبیاید.درنهایتاینچرخهبههیچنقطه
روشنینمیرســد؛چراکهفضایگفتوگووحل
مسئلهوجودنخواهدداشتورابطهبهراحتیسرد

میشود.

اگرطرفمقابلشــمادچارخشــممنفعلاست،
روشهاییبرایروبهروییبااووجودداردکهکمک
میکندهمخودتانکمترآسیبببینید،همرابطهتان
تاحدامکانسالمباقیبماند.قدماولایناستکه
باورکنیدشایدشــمااصاًلمقصرنیستید.درواقع
شایدشمامستحقابرازخشــمدیگریباشیداما
مستحقایننیســتیدکهکسیبارفتارهایمبهم،
شماراسردرگمکند.درمرحلهبعدیبایدیادبگیرید
دریکرابطهسالم،همهبایدبتواننددربارهاحساساتمختلفخود
حرفبزنند.اگرخودتاناینکاررابکنیــد،مرزهایتانراباطرف
مقابلشــفافکردهایدوکمکماوهمیادمیگیرد.خودتانرابه
متوجهنشدننزنیدوبهطرفمقابلبگوییدکهمتوجهرفتارهای
مبهماوهســتید.حتیاگرانکارکرد،بگوییدکهحدسمیزنید
بهعلتیازشماعصبانیباشــدودوستداریددربارهاینموضوع
توضیحبشنوید.آرامشخودراحفظکنیدوواردبازیمقابلهبهمثل
نشوید.تالشکنیدباگفتنجمالتهمدالنه،طرفمقابلرابهحرف
زدنازاحساساشتشویق
کنیدوبهاواطمیناندهید
کهدرکنارشــماامنیت
دارد،بنابراینمیتواند
بااعتمادوبدونترس
ابراز پیامدهــای از
احساساش،بگویدکه
ازچهچیزیخشمگین

است.

خشمی 
که پنهان 

شده

جرقه های 
یک آتش 
خاموش

اگر طرف 
مقابل پرخاشگر 

منفعل است

اگر خودتان 
پرخاشگر منفعل 

هستید

اینکه چرا برخی افراد تصمیم می گیرند به جای بروز 
خشم خود یا حرف زدن درباره آن، دست به رفتارهای 
ناسالم بزنند، می تواند ریشــه در موضوعات مختلفی 
داشته باشد. پرخاشــگری منفعل یک بیماری روانی 
نیست اما به هر حال رفتار ناســالم و ناهنجاری است 
که باید علت ایجاد آن را پیدا کرد. بعضی افراد توانایی 
بروز احساسات و عواطف خود را ندارند. آنها در خانواده 
هرگز فرصت بروز احساسات شان را نداشــته اند، با واکنش های تند مواجه شده اند و 
تصمیم گرفته اند درباره احساسات شان سکوت کنند. افسرده ها بیشتر از بقیه ممکن 
است دچار پرخاشگری منفعالنه شوند؛ چرا که واکنش های آنها به محرک های بیرونی، 
تحت تأثیر افسردگی است. در جوامع و محیط هایی که بروز خشم خیلی زشت قلمداد 
می شود یا سرکوب شدید احساسات حاکم اســت، فرد تالش می کند خشم خود را با 
روش های غیرمستقیم نشــان دهد. بعضی افراد تصور می کنند اگر خشمگین شوند، 
ضعیف هستند یا اگر خشم خود را بروز دهند، تبدیل به فردی بی اخالق می شوند. برای 
این افراد ابراز خشم ناخوشایند است. این ریشه ها می توانند علت رفتار متفاوت کسانی 

باشند که عادت ندارند درباره خشم خود، به روشنی حرف بزنند یا آن را ابراز کنند.

چرا خشم 
منفعل 
می شود؟

اگرمتوجــهشــدیدکهاز
روشهایغیرمستقیمبرای
بروزخشــمخوداســتفاده
میکنید،مثاًلجوابتلفنهای
فردیرانمیدهید،گوشــهو
کنایهمیزنیدونمیتوانیداز
خشــمگینبودنخودحرف
بزنید،بایدراهکارهایکنار
گذاشتناینرفتارراتمرین
کنیــد.احساســاتخودرا
بــهدرســتیدرککنیدو
روشهایدرســتابرازآنها
رایادبگیریــد.خودتانرا
الیقاینبدانیدکهدربعضی
شوید موقعیتهاخشمگین
وآنرابهشکلســالمابراز
کنید.مهارتهایگفتوگورا
بیاموزید.یادتانباشدکهکنار
گذاشتنهررفتارنابههنجار،
نیازمنــدتمریــن،صبرو
حوصلهاســتوقرارنیست
ناگهــانهمهچیزتغییرکند.
بایدروشهایابرازعواطفرا
درموقعیتهایمختلفیاد
بگیریدوتمرینکنیدومنتظر
واکنشهایناســالمدرقبال
ابرازاحساساتخودباشیدو
بدانیدکهشمامسئولواکنش
دیگراننیســتید.بنابراین
نبایدازترسیــکواکنش
تندیانادرســت،کاردرست
راکناربگذارید.تصورنکنید
کهبرایبروزخشمحتمًاباید
خســارتبزنیدیارفتارهای
شدیدنشاندهید،کمیباال
بردنصدایاحرفزدندرباره
احساستانکافیاست.قبل
ازهرچیزبایدنادرستبودن
الگویرفتاریخودراببینید
وبپذیریدتابرایاصالحآنبه
فکربیفتید.میتوانیددراین
راهازمشاورانوروانشناسان

همکمکبگیرید.



شروع مهاجرت

رونق اردیویژه

نجات نارنجی پوشبه کام هلند

نام کشــور کوچک و کم جمعیت ســورینام کمتر در خبرها شنیده 
می شود اما محققان و تاریخ نگاران بر این باورند که قدمت این سرزمین 
به 3هزار سال قبل برمی گردد و بومیان آمریکا نخستین انسان هایی 
بوده اند که در این نقطه از قاره آمریــکای جنوبی زندگی می کردند. 
سورینام در قرن 17میالدی توســط بریتانیایی ها کشف شد اما این 
هلند بود که بعد از کشمکش های فراوان بر این کشور تسلط پیدا کرد. 
هلندی ها با به کار گرفتن برده های آفریقایی به تجارت این منطقه رونق 
دادند و حمل ونقل از روتردام به جزیره کوچک سورینام انجام می شد. 
این روند ادامه داشت تا اینکه سورینام، یکباره به مستعمره پادشاهی 
هلند بدل شــد. زبان مردم ســورینام به هلندی تغییر کرد و تا سال 
1975که این کشور به طور رسمی مستقل شد، هلند مسئول اداره آن 
منطقه بود. دولت از بدو استقالل این کشور برای بهبود وضع معیشتی 
مردم تالش می کند اما بسیاری از شهروندان برای کسب درآمد بیشتر 
و زندگی راحت تر راهی اروپا می شوند و  البه الی همین مهاجرت ها 
نسل طالیی فوتبال هلند با فوتبالیست های سورینامی شکل گرفت؛ 
چنان که »زندر ایتسما« فوتبال نویس معروف هلندی می نویسد: »تیم 
ملی هلند بدون شک بدون بازیکنان سورینامی االصل، نمی توانست تا 

این اندازه پیشرفت کند.«

11سفارت خانه

کشورهایی که در ســواحل اقیانوس آتالنتیک )اطلس( و حوالی دریای کارائیب قرار 
دارند، به عنوان یک مقصد گردشگری ایده آل شناخته می شوند اما داستان سورینام، 
کوچک ترین کشور آمریکای جنوبی که در همین نقطه از دنیا واقع شده کمی متفاوت است. این کشور جمعیت 
نیم میلیونی دارد و درآمد مردم آن از راه کشتیرانی و صادرات محصوالت کشاورزی مثل موز، برنج و شکر تأمین 
می شود. سورینام یک محصول استراتژیک دیگر هم دارد که در دنیا زبانزد است. آنها نزدیک به نیم قرن است 
که فوتبالیســت های نخبه ای را به هلند صادر می کنند و در فوتبال اروپا تأثیر عمیقی داشته اند. حتمًا نمایش 
درخشان بازیکنان سیه چرده ای مثل رود گولیت و فرانک رایکارد در ترکیب تیم آث میالن و تیم ملی هلند را 
به یاد دارید. آنها بازیکنانی بودند که در سال 1988هلند را قهرمان اروپا کردند و با میالن قهرمان اروپا شدند 
اما اصالت سورینامی دارند و از نسل مهاجرانی هستند که از این کشور کوچک آمریکای جنوبی به قلب اروپا 
مهاجرت کردند. سورینامی ها فوتبالیست هایی از این دست کم نداشته اند. آنها پایه اصلی تیم ملی هلند در همه 

ادوار جام جهانی را تشکیل داده اند و در جام جهانی قطر هم در ترکیب این تیم می درخشند.

بهنام سلطانی

پنجشنبه

شماره 189
پيشنهاد  هفته10  آذر 1401 

متروی سعدی

  خانه موزه صبا
اگــر می خواهید بــا زندگی نامه 
ابوالحسن صبا که یکی از بهترین 
استادهای موســیقی ایران بوده 
آشــنا شــوید از خانــه او که در 
ســال1353و پس از مرگش به 
موزه بدل شــد دیــدن کنید. در 
حیــاط این خانه یــک زیرزمین 
وجود دارد کــه در بدو ورود با آن 
مواجه خواهید شد. این زیرزمین 
بــه حــوض خانه هــای قدیمی 
شــباهت دارد و محــل تدریس 
اســتادصبا بــرای هنرمندانــی 
مثل غالمحسین بنان، علی اکبر 
شــهنازی، فرامرز پایــور، علی 
تجویدی، احمد عبادی، علی اصغر 
بهاری و... بوده اســت. بخشی از 
موزه اســتاد صبــا بــه تصاویر، 
نامه هــای اداری، مکاتبــات و 
اسناد، وسایل شــخصی ازجمله 
عینک، قلم، دوات، کت و شــلوار 
رسمی، ماســک گچی و اشعار و 
نوشــته های او اختصاص یافته و 
در بخشــی دیگر، مجموعه ای از 
ســازهای کمیاب و قیمتی او را 
تماشا خواهید کرد. معماری موزه 
استاد ابوالحسن صبا بسیار ساده، 
باصفا و دلنشــین است و رفتن به 
این مکان را به دوســتداران هنر 
به خصوص اهالی موسیقی توصیه 
می کنیم. این خانه موزه در خیابان 
ظهیرالدوله تهران واقع شــده و 
دسترسی به آن از طریق ایستگاه 
متروی ســعدی امکانپذیر است. 
بعد از خارج شدن از ایستگاه مترو 
کمی به ســمت میدان بهارستان 
پیاده روی کنیــد تا بــه ابتدای 
خیابان ظهیرالدوله و تابلوی خانه 

موزه ابوالحسن صبا برسید.

اسکن  کنید و آدرس دقیق 
این پیشنهاد را در نقشه ببینید

  موزه خودروهای سلطنتی
مــوزه خودروهــای ســلطنتی 
یکــی از جذاب تریــن موزه های 
مجموعــه ســعدآباد به شــمار 
می آیــد و تعــدادی از تولیدات 
معروف شرکت های خودروسازی 
جهان که بــه دوره پهلوی تعلق 
دارند، در آن نگهداری می شود. 
این موزه در واقع نمایشــگاهی 
از ماشین های اشــرافی خاندان 
پهلوی اســت که ماشــین های 
منحصر به فرد و لوکســی در آن 
به نمایش گذاشته شده که نمونه 
آنها را در جای دیگری نخواهید 
دید. موزه خودروهای سلطنتی 
از گالری خودروهای رولزرویس 
و گالری خودروهای بنز تشکیل 
شده و بین این دو گالری، سالن 
اختصاصی مرسدس بنز اس آل 
300قــرار دارد؛ خودرویــی که 
متعلق به فرح دیبا بود و به عنوان 
یکی از زیباتریــن و کمیاب ترین 
خودروهــای کالســیک جهان 
معرفــی شــده اســت. از دیگر 
خودروهایی کــه در این موزه در 
معــرض دید عموم قــرار گرفته 
می تــوان به خــودروی اســپید 
باگی، 5دســتگاه بنز، 6دستگاه 
موتورســیکلت، یک دســتگاه 
اســنومبیل و یــک دســتگاه 
کالسکه اشاره کرد. یک دستگاه 
مرســدس بنز اس 600با شیشه 
و بدنه ضدگلوله هم در این موزه 
وجود دارد که خودروی شخصی 
محمدرضــا پهلوی بوده اســت. 
برای رفتن به مــوزه خودروهای 
ســلطنتی به ایســتگاه متروی 
تجریش بروید و درمیدان تجریش 
تاکسی های میدان دربند را سوار 
شــوید تا به ضلع جنوبی میدان 
دربند و ورودی مجموعه سعدآباد 

برسید.

متروی تجریش

اسکن  کنید و آدرس دقیق 
این پیشنهاد را در نقشه ببینید

آشنایی با مشهورترین فوتبالیست های دو ملیتی

اسطوره های دو رگه
در سال های دور که آکادمی های فوتبال در اروپا هنوز تأسیس نشــده بود و کارخانه های بازیکن سازی  این قاره هنوز سامان نگرفته بود، برخی کشورهای اروپایی کم و کســری و نقاط ضعف شان را با اعطای تابعیت به 
فوتبالیست های نخبه خارجی که در لیگ شان بازی می کردند، پوشش می دانند. کشورهای اروپایی در کشاکش رقابت با یکدیگر، قهرمانی در جام جهانی فوتبال را اتفاقی نمادین و نشانه پیشرفت های سیاسی و اقتصادی شان 
می دانستند. به همین خاطر استخدام فوتبالیست های خارجی در تیم های مدعی جام جهانی آرام آرام به یک بدعت بدل شد و بازیکنان بزرگی مثل دی استفانو و فرانک پوشکاش پیشقراول بودند. بازیکنانی از این دست 
در تاریخ فوتبال کم نبوده اند. کافی است نگاهی به فهرست پر و پیمان مدعیان جام جهانی در ادوار گذشته بیندازید تا به این نتیجه برسید که اروپایی ها در زمینه فوتبال هم یک نگاه استعماری به برخی کشورها داشته اند.

ایتالیایی ها وقتی به عنوان میزبان جام جهانی 1934انتخاب شدند، برای تصاحب عنوان قهرمانی حسابی 
تدارک دیدند. آنها می خواستند با ترکیبی مطمئن وارد مسابقات شوند و در دومین دوره جام جهانی قهرمان 
شوند. برای همین با تغییر تابعیت و به خدمت گرفتن 2 ستاره اهل آمریکای جنوبی یعنی ریموند اورسی و 
لوییس مونتی که در نخستین دوره جام جهانی با پیراهن آرژانتین نایب قهرمان شده بودند، وارد مسابقات 
شدند و با درخشش همین 2بازیکن قهرمان شدند. استخدام فوتبالیست های آرژانتینی برای ایتالیایی ها 
تجربه خوبی بود و آنها در سال های بعد این رویه را ادامه دادند. بعدها بازیکنان دیگری ازجمله ُعمر سیُوریکه 
اهل َســن نیکالس آرژانتین که 200بار با پیراهن یوونتوس بازی کرد و بعد از تصاحب توپ طالی اروپا در 
سال 1961تغییر تابعیت داد تا برای تیم ملی ایتالیا بازی کند. 2 دهه بعد یک بازیکن اهل لیبی در 20سالگی 
پیراهن تیم ملی ایتالیا را پوشید. این بازیکن کالودیو جنتیله بود که 9سال در قلب دفاع ایتالیا درخشید و 
در جام جهانی 1982یکی از عوامل اصلی قهرمانی این تیم بود. مائورو کامورانزی را می توان آخرین ستاره ای 
دانست که با پذیرفتن پیشنهاد تغییر تابعیت و پشت کردن به تیم ملی آرژانتین به مدت 7سال برای ایتالیا 

بازی کرد و در جام جهانی 2006با این تیم قهرمان شد.

به موازات تــالش ایتالیایی هــا برای تغییــر تابعیت 
سوپراســتارهای آرژانتینی، اســپانیایی ها به صرافت 
افتادند تا شماری از بهترین بازیکن دنیا را که در اللیگا 
توپ می زدند به کار بگیرند. فرانس پوشکاش، بازیکن 
افســانه ای رئال مادرید که رکورد شگفت انگیز 84گل 
در 85بازی را با پیراهن تیم ملی مجارســتان به ثبت 
رساند و با این تیم قهرمان المپیک 1952شد در سال 
1962تغییر تابعیت داد تا برای تیم ملی اســپانیا بازی 
کند. پوشــکاش افســانه ای 4بازی با پیراهن تیم ملی 
اسپانیا انجام داد که 3بازی در جام جهانی 1962بود و 
در هیچ کدام از این بازی ها موفق به گلزنی نشد. آلفردو 
دی استفانو، یکی دیگر از اسطوره های رئال مادرید که 
عامل اصلی 5قهرمانی پیاپی این تیم در جام باشگاه های 
اروپا بود و قهرمانی در کوپای آمریکا با تیم ملی آرژانتین 
را در کارنامه داشــت با یک چرخش ناگهانی برای تیم 
ملی اسپانیا به میدان رفت. دی استفانو 3بار برای اسپانیا 
بازی کرد و در نهایت نتوانســت با پیراهن این تیم در 

جام جهانی بازی کند.

در آلمان، کشوری که خانه دوم ترک ها به شمار می آید، 
داستان کمی متفاوت است. سکونت نزدیک به 3میلیون 
مهاجر ترک تبار در آلمان و حضور گســترده فرزندان 
این مهاجران در رشــته های مختلف ورزشــی به ویژه 
فوتبال، هر دو کشــور آلمان و ترکیه را به این صرافت 
انداخته که با جذب چنیــن بازیکنانی، کیفیت فوتبال 
ملی شان را ارتقا بدهند. مسعود اوزیل، حمید و خلیل 
آلتین تاپ، نوری شاهین، هاکان چاهان  اوغلو، محمد 
ایکیچی، عمر توپراک، ایلکای گوندوغان و امره جان از 
بازیکنان ترک تباری هستند که در آلمان به دنیا آمدند 
یا از کودکی در این کشور زندگی کردند. ترک ها برای به 
خدمت گرفتن این بازیکنان دورگه خیلی تالش کردند 
اما برخی از آنها مثل مســعود اوزیل، گوندوغان و امره 
جان ترجیح دادند برای تیم ملی آلمان بازی کنند. در 
فهرست بازیکنان دو رگه ای که طی سال های اخیر برای 

تیم ملی آلمان بازی کرده اند نام سامی خدیرا که از پدر 
تونسی و مادر آلمانی متولد شده هم به چشم می خورد. 
میروسالو کلوزه یکی دیگر از مهاجران تیم ملی آلمان 
بود. پدر او تبار آلمانی داشــت اما ســال ها در لهستان 
زندگی کرد و مادرش ســال ها برای تیم ملی هندبال 
لهســتان به میدان رفت اما خودش به ستاره تیم ملی 
فوتبال آلمان بدل شــد. در سال 2001مربی وقت تیم 
ملی لهســتان به آلمان رفت تا کلوزه را که هنوز ملیت 
لهستانی داشــت به تیم ملی این کشور دعوت کند اما 
کلوزه با رد این دعوت رسماً به تیم ملی آلمان پیوست. 
او با تیم ملی آلمان به همه افتخارات ممکن رسید و با 
16گل بهترین گلزن همه ادوار جام جهانی است. جالب 
اینکه لوکاس پودولسکی زوج کلوزه در خط حمله تیم 
ملی آلمان هم لهستانی االصل بود و بیش از 100بازی 

ملی برای ژرمن ها انجام داد.

ناکامی پوشکاش و دی استفانو با اسپانیاقهرمانی ایتالیا با آرژانتینی ها

مهاجران در تور آلمانی ها

پلنگ موزامبیکی و ستاره های جامائیکایی

طلسم شکنی فرانسوی ها با زیدان
شرایط بازیکن باشگاهی با بازیکن ملی به کلی متفاوت است. 
بازیکن باشگاهی می تواند تحت قرارداد هر باشگاهی به میدان 
برود اما بازیکن ملی نمی تواند پیراهن ملی را از تن دربیاورد و 
برای تیم ملی کشــور دیگری بازی کند. کشورهای اروپایی تا 
اواســط دهه 60میالدی همه قوانین و قواعد فوتبالی را زیر پا 
می گذاشتند تا عنوان قهرمانی در جام جهانی را تصاحب کنند 
اما فیفا برای جلوگیری از تغییر تابعیت فوتبالیست ها یک سری 
قوانین جدید تعیین کرد. طبق قوانین فیفا بازیکنی که حتی 
یک بار برای تیم ملی کشورش بازی کرده باشد نمی تواند برای 
تیم ملی کشور دیگری به میدان برود. بعد از این ماجرا بسیاری 
از کشورهای دنیا به دنبال استفاده از بازیکنان غیربومی و تغییر 
تابعیت مهاجران رفتند و به اصطالح، دو رگه ها را شناســایی 
کردند. فرانسوی ها که سال ها کشورهای آفریقایی را استثمار 
کردند و هر ســال پذیــرای مهاجران آفریقایی اســت، جزو 
نخستین کشورهایی بود که سیاست جذب فوتبالیست های 
دورگه را در پیــش گرفت. آنها در نخســتین گام، زین الدین 
زیدان که اصلیتی الجزایری دارد را به تیم ملی فرانسه دعوت 
کردند و با درخشش این بازیکن در جام جهانی 1998قهرمان 
شدند. پاتریک ویه را، اســطوره فوتبال آرسنال یکی دیگر از 
آفریقایی تبارهایی بود که اصلیت سنگالی داشت و در قهرمانی 
تیم ملی فرانســه در جام جهانی 1998نقش داشــت. نسل 
طالیی بازیکنان دو رگه تیم ملی فرانسه با حضور تیری هانری 
در اردوی این تیم کامل شد. او در 8سالگی به همراه پدرش از 
جزیره گوادلوپ به فرانسه مهاجرت کرد و به برترین گلزن تاریخ 

فوتبال فرانسه بدل شد.

وقتی صحبــت از بازیکنــان دو ملیتــی، دو تابعیتی، 
دورگه یا عنوان هایی از این دســت به میان می آید باید 
از اوزه بیو، اســطوره فوتبال پرتغال که در جام جهانی 
1966آقای گل شــد و توپ طالی اروپا را هم تصاحب 
کرد، نام ببریم. اوزه بیو که لقــب پلنگ موزامبیکی را 
یدک می کشــید، در موزامبیک متولد شده بود اما بعد 
از مهاجرت به پرتغال برای تیم ملی این کشــور بازی 
کرد. انگلیسی ها هم که در زمینه استعمار و استثمار ید 
طوالیی دارند همواره تالش کرده اند با جذب بازیکنان 
غیرانگلیســی، تیم ملی کشورشــان را تقویت کنند. 
بازیکنانی مثل جــان بارنز از جامائیــکا و اندی کول و 
امیل هســکی از آفریقا آمدند و برای تیم ملی انگلیس 
بازی کردنــد. کایل واکر و رحیم اســترلینگ که جزو 
گرانقیمت ترین بازیکنان تاریخ فوتبال انگلیس به حساب 
می آیند، هم از پدر جامائیکایی و مادر بریتانیایی متولد 
شده و در جام جهانی قطر برای انگلیس بازی می کنند.

کالودیو جنتیله

اوزه بیو

امیل هسکی

مسعود اوزیلمیروسالو کلوزهسامی خدیرا

تیری هانری

زین الدین زیدان

سورینام، سرسبزترین کشور دنیا که به هلند فوتبالیست صادر می کند

سیاه مایل به نارنجی

چند روز قبل از شــروع جام جهانــی قطر بود که 
سایت مشهور ترانسفر مارکت در گزارشی مفصل، 
حضــور 11بازیکن ســورینامی االصل در ترکیب 
تیم های ملی هلند را بررســی کرد. این بازیکنان 
از تیم ملی نوجوانان گرفته تا تیم های ملی جوانان 
و بزرگســاالن هلند بازی می کنند و دست بر قضا 
بازیکنان کلیدی و مهمی به شــمار می آیند. البته 
تصور نکنید که هلند به بهشــت فوتبالیست های 
سورینامی بدل شــده و آنها در این کشور زندگی 
گل و بلبلی دارند. هلند یک کشور مهاجرپذیر است 
اما اگر از نسل نخست مهاجران سورینامی درباره 
شرایط زندگی در این کشور بپرسید به شما خواهند 
گفت که استقبال خوبی از آنها به عمل نیامده است. 
وینستون بوگارد، ستاره سورینامی االصل آژاکس، 
میالن، بارســلونا و تیم ملی هلند، می گوید:»در 
یک موقعیت مشــابه، حداقل باید دو برابر خوب 
باشــید تا در فوتبال هلند انتخاب شوید. بسیاری 
از بازیکنان از بازی کنار کشــیدند، چون فرصت 
اثبات کردن خودشان را نداشتند.« مهاجرت برای 
جوان هایی کــه از کوچک ترین کشــور آمریکای 
جنوبی به اروپا می روند یک کار ســهل و ممتنع 
است. بسیاری از جوان های سورینامی نتوانستند 
در هلند استعدادشان را بروز بدهند اما برخی از آنها 
از این مهلکه جان سالم به دربردند و نام خودشان را 

در تاریخ فوتبال این کشور جاودانه کردند.

مهاجرت فوتبالیست های سورینامی به اروپا از وقتی شروع 
شد که هلند نسل طالیی اش را از دست داده بود. آنها در 
دهه 70میالدی با توتال فوتبــال دو بار متوالی به فینال 
جام جهانی فوتبال راه پیدا کردند اما بعد از بازنشستگی 
ســتاره هایی مثل یوهان کرایف، یوهان نیسکنز و رودی 
کرول، افت کردند. درســت در همان ســال ها سر و کله 
فوتبالیست های سورینامی در این کشور پیدا شد و نسل 
طالیی جدیدی را ایجــاد کردند. فرانک رایــکارد و رود 
گولیت از نسل نخست فوتبالیست های سورینامی بودند 
که با پیراهن تیم ملی هلند درخشیدند و خون تازه ای به 
رگ های فوتبال هلند تزریــق کردند. فوتبال هلند بعد از 
ناکامی در جام های جهانی 82و 86رمق چندانی نداشت، 
اما تغییر نسل و درخشش رایکارد و گولیت آنها را نجات 
داد. این تغییر نسل و درخشش، باعث شد هلند در یورو 
88به مقام قهرمانی برسد. گولیت بازیکنی بود که در فینال 
آن مســابقات گل نخســت هلند را وارد دروازه داسایف، 
دروازه بان نامدار شوروی سابق کرد و به این ترتیب نامش 

در تاریخ فوتبال این کشور جاودانه شد. 

فرمانده فن دایک
ســورینام کشــور کوچک و عجیبی اســت. 
جنگل های اســتوایی چیزی حدود 90درصد از 
مساحت این کشور را پوشانده و مردم این کشور 
با استخراج غیرقانونی طال در برخی معادن مخفی 
روزگارشان را ســپری می کنند. بیشتر مردم 
دنیا این کشــور را با فوتبالیست های معروفی 
می شناسند که همه آنها با پیراهن نارنجی تیم 
ملی هلند صاحب شهرت و ثروت زیادی شدند. 
بعد از فوتبالیست هایی مثل گولیت، رایکارد و 
آرون وینتر نوبت به نسل جدید فوتبالیست های 
سورینامی مثل پاتریک کالیورت، ادگار داویدز 
و کالرنس سیدورف رســید که با آژاکس جام 
قهرمانی باشــگاه های اروپا را باالی سر ببرند و 
در کنار جیمی فلوید هاسلبنک و رایان بابل به 
تیم ملی هلند هم اعتبار تازه ای بدهند. هر چه 
باشد این بازیکنان مهاجرهستند و به رغم همه 
افتخاراتی که برای فوتبال هلند کســب کردند 
گاهی قربانی نژادپرســتی شده اند. وقتی گاس 
هیدینک سرمربی تیم ملی هلند شد بازیکنانی 
مثل داویدز، کالیورت و ســیدورف را از ترکیب 
اصلی کنار گذاشت و همان موقع بود که رسانه های 
هلند لقب تنبل های کارائیب را به آنها دادند. از 
وقتی فوتبالیست های سورینامی به هلند کوچ 
کردند، نارنجی پوش ها در همه تورنمنت ها یک از 
هم گسستگی فرهنگی را احساس کرده اند و شاید 
به همین خاطر است که تیم بزرگ و پرستاره ای 
مثل هلند، هرگز فاتح جام جهانی نشده است. 
تیم ملی هلند در این دوره هم با بازیکنانی مثل 
ویرجیل فن دایک، جفری فروما و میشل فورم  
که اصالت سورینامی دارند در جام جهانی قطر 
حاضر شده است. آیا نسل جدید سیه چرده های 

نارنجی پوش طلسم شکنی می کنند؟

سورینامی ها با برزیل مرز مشترک دارند و فوتبال 
این کشــور تحت تأثیر کشــور همســایه است. 
سورینام شباهت های زیادی به برزیل دارد. مردم 
این کشور عموماً با فقر دست و پنجه نرم می کنند 
و کوچه و خیابان ها در قــرق کودکان پابرهنه ای 
است که سودای فوتبالیست شدن و پیوستن به 
بهترین باشگاه های هلند را دارند. این رؤیا برای 
بچه های فقیر سورینامی دور از دسترس نیست. 
در ســال 2010بود که فیفا اعــالم کرد حدود 
150بازیکن شاغل در »اردیویژه« یا همان لیگ 
فوتبال هلند، تباری از آمریــکای جنوبی دارند 
و بیش از 50درصد آنها ســورینامی هستند. این 
رویه هنوز هــم ادامه دارد امــا اینگونه نبوده که 
هلندی ها با پذیرش فوتبالیست های سورینامی 
به آنها لطف کرده باشند بلکه باشگاه های فوتبال 
این کشور با جذب فوتبالیست های نخبه وعمدتا 
سیاهپوســت ســورینامی، فوتبال کشورشان را 
از ورطه ورشکســتگی نجات دادنــد. چنان که 
»هومبرتو تان« از خبرنگاران ورزشــی معروف 
سورینام، باور دارد هلند درصورت نبود بازیکنان 
سورینامی سقوط می کرد و در دهه 80میالدی از 

دایره تیم های مطرح اروپایی خارج می شد.
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  پردیس تئاتر تهران
مجموعه پردیــس »تئاتر تهران« 
یا تماشــاخانه خاوران را می توان 
یکی از حرفه ای ترین و مجهزترین 
ســالن های تئاتر ایران دانست که 
در بزرگراه امام علی با مساحت 2۵ 
هزار و 2۰۰ مترمربع و زیربنای 1۶ 
هزار و ۳۳۰ مترمربعی واقع شده 
اســت. این مجموعه در مجاورت 
فرهنگســرای خاوران ســاخته 
شــده و دارای یک ســالن اصلی 
است که قابلیت اجرای تئاترهای 
موزیکال، کنسرت های موسیقی 
و نمایش های ســنتی مذهبی را 
با ظرفیتی هزار نفره فراهم کرده 
اســت. همچنین دارای ۴ سالن 
دیگر برای اجراهــا و نمایش های 
تجربی با ظرفیت 1۵۰نفر  و سالن 
دیگر برای نمایش های عروسکی 
با ظرفیت 12۰ نفر اســت. در این 
پردیس عالوه بر سالن های نمایش 
فضاهــای دیگری ماننــد کارگاه 
خیاطی، ساخت دکور، اتاق گریم 
و سالن تمرین هم وجود دارد. اگر 
شــما هم از عالقه مندان تماشای 
تئاتر هستید، می توانید به پردیس 
سینمایی تهران بروید. این پردیس 
در خیابان خــاوران، بعد از اتوبان 
امام علــی، جنب فرهنگســرای 
خاوران قرار دارد. بــرای رفتن به 
این پردیس راه های مختلفی وجود 
دارد اما مترو بهترین راه دسترسی 
به آن اســت. بنابرایــن هر جا که 
هستید ســوار بر مترو شده و در 
ایســتگاه نبرد پیاده شوید. مقابل 
ایســتگاه نبرد اتوبوس های خط 
واحد ایســتاده اند. به ایســتگاه 
اتوبوس خاوران رفته و سوار شوید 
تا مســتقیما به پردیــس »تئاتر 

تهران« برسید.

متروی نبرد

اسکن  کنید و آدرس دقیق 
این پیشنهاد را در نقشه ببینید

  پستچی سه بار در نمی زند
»حســن فتحــی«، کارگــردان 
برجســته ایرانــی کار خــود را 
ســال ها پیش با ترجمه 2 کتاب 
از »آگاتاکریســتی«، نویســنده 
انگلیسی داســتان های پلیسی-
جنایــی آغاز کــرد و بــا نگارش 
2 فیلمنامــه »پهلوانــان هرگز 
نمی میرند« و »شب دهم« فعالیت 
هنری خــود را به اوج رســاند. او 
در سال 1۳۸۶ نوشتن فیلمنامه 
»پستچی ســه بار در نمی زند« را 
شــروع کرد که در ســال 1۳۸۸ 
روی پــرده رفت. فتحــی در این 
فیلمنامــه به بررســی روانکاوانه 
شخصیت های فیلمنامه پرداخته 
است و طی آن ۳ برهه از زمان را به 
تصویر کشیده است؛ زمان قاجار، 
پهلوی و زمان حال. فیلمنامه در 
۳ طبقه از یک ســاختمان اتفاق 
می افتد و هر طبقه نمایانگر یکی 
از زمان هاســت. این کتاب توسط 
»انتشارات نیستان« چاپ و روانه 
بازار شــده اســت. اگر عالقه مند 
هستید که فیلمنامه »پستچی۳بار 
در نمی زنــد« را تهیــه و مطالعه 
کنید، می توانید به طور مســتقیم 
به انتشارات نیستان مراجعه کنید. 
انتشارات نیستان در بزرگراه صدر، 
خیابان شــهید قلندری جنوبی 
واقع شده است و از طریق ایستگاه 
متروی صدر می تــوان به راحتی 
به ایــن انتشــارات مراجعه کرد. 
 ایــن ایســتگاه متــرو در تقاطع 
 خیابان شــریعتی و بزرگراه صدر 
قرار دارد و شــما می توانید پس 
از پیاده شــدن در این ایســتگاه، 
با اســتفاده از تاکســی یا سواری 
و پیمودن مســیری ۹ دقیقه ای 
 خــود را به انتشــارات نیســتان 

برسانید.

ایستگاه متروی صدر

اسکن  کنید و آدرس دقیق 
این پیشنهاد را در نقشه ببینید
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    کار اجرا را از چــه زمانی و از چه 
سنی شروع کردید؟

ورود من به عنوان مجری کاماًل اتفاقی بود. سال 
۵۸ بود که مدیر گروه کودک آن زمان اعالم کرد 
تلویزیون به مجری برنامــه کودک نیاز دارد. من 
آن موقع آنقدر درگیر درســم بودم که زیاد وقت 
تماشای تلویزیون نداشتم. یکی از دوستانم این 
خبر را به مــن داد و با هم برای دادن تســت به 
تلویزیون رفتیم و من قبول شدم و تیر ماه همان 

سال کارم را در تلویزیون آغاز کردم.
    شما جزو چهره های ماندگار در 
برنامه های کودک و نوجوان هستید. 

دلیل این ماندگاری چیست؟
نمی دانم؛ اما شاید همان شیوه اجرا در آن زمان 
خاص باعث مانــدگاری برنامه ها و اجرای من در 

ذهن بسیاری از مردم شده است.
    یک مجری کودک چه ویژگی ای 

باید داشته باشد؟
به نظرم یک مجری کودک باید بتواند با کودکان 
ارتباط خوبی برقرار کند. خاطرم هســت خانم 
فریده معلمی از مجریان خوب گروه کودک بود 
که در زمان خودش با کالم شــیرینش بیشترین 
تأثیرگذاری را بــر بچه ها داشــت. قطعاً چنین 
شخصیت هایی در ذهن بچه ها ماندگار خواهند 
شد. معتقدم یک مجری خوب می تواند مخاطب 

را پای تلویزیون نگه دارد.
    شروع شــما در کار اجرا تقریبًا 
همزمان با شــروع جنگ بود و این 
کار را برای شــما به عنــوان یک 

مجری برنامه کــودک تا حدودی 
سخت می کرد. چطور این موضوع 

را مدیریت می کردید تا کودکان 
برای ساعاتی از التهاب فضای 

جنگ و ترس و اضطراب هایی 
که در جریان بود دور بمانند؟

خب اگرچــه در آن زمان فضای کشــور 
فضای دلهره و ترس بود، اما من هم آدم 
ترســویی نبودم و در هر شرایطی سعی 
می کردم که آرامشــم را حفظ کنم. هر 
آدمی هم که بتواند آرامش اش را حفظ 
کند، می تواند ایــن آرامش را به دیگران 
هم منتقل کند. از سوی دیگر من در آن 
زمان 1۶ ساله بودم و ســن کمی داشتم 

و تا حدودی ســنم به مخاطبــان کودک و 
نوجوانم نزدیک بود. بنابراین وقتی با جمالت 

مختلف آنها را به آرامش دعوت می کردم بسیار 
تأثیرگذار بــود و کودکان و نوجوانــان نیز با من 

همراه می شدند.
    در آن زمان تعداد شــبکه های 
تلویزیون محدود بود به ۲ شــبکه. 

درست است؟
بله. آن زمان ما 2 شبکه داشتیم که ساعت های 
محــدودی برنامه در آنها پخش می شــد، چون 
قدرت خرید فیلم و کارتون به شکل انبوه میسر 
نبود و همچنین انتخاب مجری توسط مسئوالن 

هم سخت بود.
    در برنامه های شــما بخشی به 
نمایش نقاشــی کودکان اختصاص 

بودند. طوری که با گذشت سالیان 
هنوز کارتون، فیلــم و برنامه های 
کودک آن زمــان در ذهن بچه های 
دهه های ۶۰ و ۷۰ ماندگار شــده 
اســت و حتی ترجیح می دهند که 
فرزندانشــان نیز به تماشای همان 
برنامه ها بنشــینند. به نظر شــما 
دلیل این ماندگاری چیست و چرا 
برنامه های امــروزی جذابیت الزم 

را ندارند؟
ما در ادبیات ایرانی جملــه ای معروف داریم که 
می گوید »هرچه کــه از دل برآید، الجرم بر دل 
نشیند.« برنامه هایی که در آن زمان پخش می شد 
نیز به همین شــکل بودند. در مجمــوع در آن 
زمان برنامه هــای کودک و نوجــوان به 2 گروه 
تقسیم می شدند. یکسری فیلم و کارتون هایی که 
محصول کشورهای دیگر بود و خریداری می شد و 
دیگر برنامه هایی که تولید داخل بود. درخصوص 
هر 2 گروه، کارشناسانی وجود داشتند که بچه ها 
را خوب می شــناختند و با روحیه و دیدگاه آنها 
آشنایی کامل داشتند. بنابراین سعی می شد تا هر 
برنامه ای که تهیه می شود همسو با فضای کشور و 
مناسب با گروه سنی بچه ها باشد. برنامه ها با فکر 
ساخته می شــد و حتی اگر می خواستند فیلم یا 
کارتونی هم خریداری کنند با تدبیر و با شناخت 
از نیازهای کــودکان و نوجوانــان در این زمینه 
اقدام می کردند. همین امر تنها دلیل ماندگاری 

برنامه های قدیمی است.
    امروزه برنامه های بسیاری برای 
کودکان ســاخته می شود و خاله و 
عموهای بســیاری در قالب مجری 
به هنرنمایی برای کودک و نوجوان 
می پردازند اما با همه تالشــی که 
می کنند، نمی توانند برنامه جذابی 
ارائه کنند. به عنوان یک پیشکسوت 

دلیل این امر چیست؟
یکی از مشکالت اساسی این برنامه ها، بی توجهی 
به برنامه سازی صحیح اســت. در این برنامه ها 
اغلب از خود بچه ها استفاده می شود و مجریان 
آنها در تالش هستند تنها با اکتفا به دست و جیغ 
و هورا برنامه ای شاد را برای کودکان ارائه دهند. 
اما یک برنامه خوب کــودک در مرحله اول باید 
در کنار شــاد و مفرح بودن به مقوله آموزش هم 
توجه کند. هم اکنون به برنامه سازی صحیح توجه 
نمی شود و حاصل آن تولید برنامه هایی است که 
جذابیتی ندارند و نمی توانند به نیازهای مخاطب 

پاسخ دهند.
    مهم ترین فرق بچه های دیروز و 
امروز از نگاه شما چیست و آیا این 
روزها توسعه فضای مجازی باعث 
شده تا از دنیای کودکی و برنامه هایی 
که برای آنها ساخته می شوند فاصله 

بگیرند؟

 فکر می کنم بچه های دیروز با اینکه انتخاب های 
کمتری داشتند، اما خاطره های بیشتری نسبت 

به بچه های امروز دارند.
    چقدر به این مسئله معتقدید که 
بچه های امروز چــون انتخاب های 
زیادی دارنــد، کمتر به تلویزیون و 
برنامه های مخصوص شــان توجه 

می کنند؟
طبیعتاً با گسترش تکنولوژی و تغییر زندگی ها، 
انتخاب بچه ها هم به همان نســبت گسترده تر 
شده است اما معتقدم بچه ها همیشه با برنامه های 
مخصوص به خودشــان می توانند ارتباط برقرار 

کنند.
    خودتان به چه انیمیشــن هایی 

عالقه دارید؟
 بیشــتر انیمیشــن های قدیمی را دوست دارم 
به خصوص پلنگ صورتی و در مورد پینوکیو هم 
باید بگویم به نظرم او شخصیتی داشت که بیشتر 

بچه ها را با کارهایش مضطرب می کرد.
    خاطره خاصی از سال های اجرا 
دارید که در ذهن تان ماندگار شده 

باشد؟
یکی از خاطرات من مربوط به دوران جنگ است. 
در آن زمان همه جا بمباران می شــد و وضعیت 
قرمز بود. در این حین اعالم شد تعدادی عروسک 
شبیه بمب وارد کشور شده است و ممکن است 
هرلحظه این عروسک ها در دست بچه ها منفجر 
شود. من خودم با شنیدن این خبر دچار اضطراب 
شدیدی شــدم؛ بابت اینکه چند کودک ممکن 
است با در دست داشــتن این عروسک ها از بین 
بروند. با همه ترس و اضطراب درونی ام این خبر 
را برای بچه ها خواندم و از آنها خواستم که مراقب 

خودشان باشند.
    چطور شد که به سمت راه اندازی 

مهد کودک رفتید؟
آدمی که با بچه ها ســروکار داشته یک بخشی 
از زندگی و عالقه مندی اش بچه ها می شــوند و 
همینطور چون رشته تحصیلی ام تعلیم و تربیت و 
امور تربیتی است کار با بچه ها و سر و کله زدن با 
آنها ادامه کار مناسبی برای من بود. بعد از بیرون 
آمدن از صدا و سیما مهدکودک را همراه خواهرم 
احداث کردیم. چون ما خانوادگی بچه ها را خیلی 

دوست داریم.
    هم اکنون در تلویزیون برنامه ای 
در دست اجرا دارید یا تصمیم دارید 

که در آینده برنامه ای اجرا کنید؟
تعــدادی برنامه هم برای بزرگســال و هم برای 
کودک و نوجوان در ذهن دارم اما از آنجا که بعید 
می دانم صدا و سیما با ساخت آنها موافقت کند، 
بنابراین به دنبال انجام کارهای آنها نرفته ام. چون 
ساخت برنامه نیازمند نگاه صحیح به آن است که 
متأسفانه امروزه در صدا و سیما این نگاه صحیح 

وجود ندارد.

گفت وگو با الهه رضایی؛ مجری نام آشنا و باسابقه برنامه های کودک و نوجوان

تنها با جیغ و دست و هورا  
برنامه کودک ساخته نمی شود

بخشی از خاطرات ماندگار کودکان دهه های گذشــته به ویژه دهه شصتی ها به 
برنامه های کودک آن زمان برمی گردد. جایی که تنها چند مجری به اجرای چند 
برنامه خاص در تلویزیون می پرداختند. یکی از این مجریان خاص که در دهه۶۰ 
حضور داشت و تا دهه ۷۰ هم بچه ها را جلوی تلویزیون می نشاند تا حرف های خوب و مهم بزند و خبر از 
کارتون و برنامه بعدی بدهد الهه رضایی است. او از سال ۵۸ کارش را در سازمان صدا و سیما آغاز کرده 
و خیلی از ما بچه های دیروز که حاال خودمان پدر یا مادر هســتیم با دیدن او به یاد گذشته های شیرین 
کودکی مان می افتیم. »رضایی« اگرچه اکنون در قامت مجری فعالیتی ندارد اما هنوز هم تنها دغدغه اش 
کودکان و تربیت آنهاست. به همین دلیل او اکنون مدیر یک مهد کودک نقلی در دیباجی شمالی است و 

همواره با بچه ها سر و کله می زند. با این مجری باسابقه برنامه های کودک و نوجوان به گفت وگو نشسته ایم.

سعیده مرادی

داشت. بســیاری گله داشتند که 
نقاشی شان پخش نمی شود. دلیل 

این امر چه بود؟
همیشــه گله از ما وجود داشــت کــه چرا همه 
نقاشی ها را نشان نمی دهیم. اما نقاشی ها خیلی 
زیاد بود. نقاشی هایی را که مثاًل کپی شده بودند یا 
رنگ خوبی نداشتند و خیلی تکراری بودند حذف 
می کردند و نقاشــی های خوب را اجازه  داشتیم 
پخش کنیم. زمانی را که برای نقاشی می گذاشتند 
مثاًل ۵ دقیقه برای 2۰ تا نقاشی بود و این بیست 
نقاشی تا به مرحله پخش برسد می شد دویست تا. 
همه همکاران از خواهرزاده و دوست و آشنا نقاشی 
می دادند تا نشان دهیم. این جوری بود که خالصه 

نمی شد و همیشه هم همه ناراضی بودند.
    در دهه هــای گذشــته به ویژه 
دهه های ۶۰ و ۷۰ بــا اینکه تعداد 
شــبکه ها کم و به تبــع آن تعداد 
برنامه های کودک محدود بود اما آن 
دسته از برنامه ها هم که از شبکه های 
سیما پخش می شــد، بسیار جذاب 

به نظرم یک مجری 
کودک باید بتواند 
با کودکان ارتباط 
خوبی برقرار کند. 
خاطرم هست 
خانم فریده معلمی 
از مجریان خوب 
گروه کودک بود که 
در زمان خودش 
با کالم شیرینش 
بیشترین تأثیرگذاری 
را بر بچه ها داشت. 
قطعاً چنین 
شخصیت هایی 
در ذهن بچه ها 
ماندگار خواهند 
شد. معتقدم 
یک مجری خوب 
می تواند مخاطب 
را پای تلویزیون 
نگه دارد

خاطره بازی با تعدادی از مجریان مطرح برنامه های کودک و نوجوان

یادگاری هایی از روزگار کودکی
مجریان برنامه های کودک از سال های گذشــته تا امروز خاطرات زیبایی را برای همه ما تداعی می کنند، چه آن زمان که فقط با یک شبکه و در ساعاتی محدود مجریان 
محبوب مان را در قاب تلویزیون می دیدیم، چه امروز که برنامه های کودک با فضایی دیگر دنیای بچه ها را رنگین می کند. در میان این مجریان، برخی از آنها با اجراهای خاص 
و به یادماندنی خود به چهره های ماندگار این حوزه تبدیل شدند و خاطرات زیبایی را برای کودکان دیروز و امروز رقم زده اند. در این مطلب به معرفی تعدادی از این مجریان 

نام آشنای برنامه های کودک پرداخته ایم.

»گیتی خامنــه«، متولد ســال 1۳۴۳ در تهران 
است. او در سال 1۳۵۸ کار خود را در گروه کودک 
و نوجوان صدا و سیما آغاز کرد و به مدت 1۵ سال 
در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران 
به فعالیت پرداخت. »گیتــی خامنه«، همزمان 
با ادامه کار در تلویزیــون، دوران همکاری اش با 
پروژه های حرفه ای و نیمــه حرفه ای تلویزیونی و 
سینمایی آغاز شد. او در همین حین نقش دستیار 
کارگردان در برخــی از فیلم های ســینمایی را 
برعهده داشت و این فعالیت ها ادامه داشت تا اینکه 
در سال 1۳۷۳ به خارج از کشور سفر کرد و مدرک 
کارشناسی ارشدش را در رشــته دراما با عنوان 
»کارگردانــی و اجرا در نمایــش مذهبی-آئینی 
ایرانی تعزیه« از دانشــگاه نورتریج کالیفرنیا اخذ 
کرد. او در ســال 1۳۸۹ دوباره به ایران بازگشت. 
پس از بازگشت، در شبکه تهران به اجرای برنامه 
»بچه های دیروز« مشغول شد که به بیان خاطرات 
کودکان دهه 1۳۶۰ اختصاص داشت. همچنین، 
در مجموعه مســتند »میراث ایــران«، به عنوان 
جهانگرد، میراث تمدن و فرهنگ شمال غرب ایران 
را برای بینندگان شبکه ســحر روایت می کند. او 
ســپس اجرای برنامه »تا همیشه« در شبکه دوم 
سیما را برعهده گرفت. او در فروردین 1۳۹۵، پس 
از نزدیک به 2۰ سال، دوباره به حیطه مجری گری 
کودک بازگشت و این بار مجری میان برنامه های 

شبکه پویا شد.

متولد 
1343

گیتی خامنه

»شــیده معاونی« یکی از مجریان مطرح صدا 
و سیما و برنامه های کودک اســت. او در سال 
1۳۵1 در تهــران و در خیابان پانــزده خرداد 
حوالی ایســتگاه رادیو به دنیا آمد. »معاونی«، 
فعالیــت هنــری خــود را در ســال 1۳۵۹ و 
زمانی که ۸ ســال بیشتر نداشــت شروع کرد. 
در آن ســال برنامه کودک طــی فراخوانی از 
بچه هایی که شــعر و قرآن می دانستند، برای 
همکاری در رادیو دعوت بــه عمل آورد. او هم 
 که در آن زمان اکثر ســوره های جزو ســی ام 
قرآن را حفظ بود، به همــراه مادرش به میدان 
ارگ رفت و نامــه ای را که به دســتخط خود 
نوشــته بود به مرکز رادیو داد. مدتــی بعد از 
طرف رادیو دعوتنامه ای برای او ارســال شــد 
و به این ترتیــب کارش در رادیو آغاز شــد. او 
کارش را با برنامه بچه های انقالب شــروع کرد 
و از ســال 1۳۷1 همزمان با رادیو مجری گروه 
برنامه کودک شــبکه یک نیز شــد. پس از 12 
سال از ســال ۸۳ دوباره به مدت 2 سال به کار 
 در رادیو پرداخــت و کار در ســیما را رها کرد 
تا اینکه دعوتنامه شــبکه دو به دستش رسید 
و همــکاری با ســیما را دوباره از ســر گرفت. 
در ســال ۸۳ به گــروه کودک شــبکه 2 رفت 
تا اینکه در ســال ۹2 بازنشســته شــد، اما تا 
 ســال ۹۶ در گروه اجتماعی شــبکه 2 و یک 

حضور داشت.

متولد 
1351

شیده معاونی

»مینا هاشمی« متولد سال 1۳۵۰ یکی از مجریان 
مطــرح برنامه های کودک و نوجوان اســت. او در 
سال 1۳۶۴ و زمانی که 1۴ ســال بیشتر نداشت 
وارد تلویزیون شد. نخستین اجرای او برنامه ای با 
عنوان »جوانه« بود که از شبکه تلویزیونی کرمان 
به روی آنتن رفت. در سال 1۳۷۵ به دعوت مدیر 
گروه کــودک و نوجوان شــبکه اول تلویزیون به 
تهران آمد و  ابتدا به مدت 2 ســال مجری پروازی 
این شــبکه بود که به صورت هفتگی برای ضبط 
برنامه ها به تهران می آمد. »هاشمی« برای سهولت 
کار در سال 1۳۷۷ ساکن تهران شد و از آن زمان 
به بعد در برنامه های بیشــتری حضــور یافت. او 
مجری برنامه هایی همچون »ســیمای نوجوان« 
یا همان »نیم رخ«، مســابقه زنــده »ماه و مهر«، 
برنامه »صبحانه«، »عصرانــه«، »گردونه«، »اتاق 
برنامه ها«، »عکس یــادگاری« و... بود. او عالوه بر 
مجری گری، نویسندگی برخی از متون برنامه های 
خردسال و سیمای نوجوان را نیز برعهده داشت. 
همچنین تهیه کننده، نویسنده و مجری برنامه های 
قطب نمــا و راه با موضــوع موفقیــت نوجوانان و 
آســیب های اجتماعی، در ســیمای خانواده بود. 
این مجری باسابقه تلویزیون در سال 1۳۷۴ برنده 
جایزه بهترین مجری زن در جشنواره سیما شد. در 
پاییز سال 1۳۷۸ نیز درنظرسنجی روزنامه سینما 
رتبه اول را در میان مجریــان زن در آرای مردمی 

کسب کرد.

متولد 
1350

مینا هاشمی

»مجید قناد« ملقب به »عمو قناد«، متولد ســال 
1۳۳۳، مجری مطرح برنامــه کودک و نوجوان و 
کارگردان و تهیه کننده معروف و دوست داشتنی 
ایرانی اســت. او فعالیت خود را با تئاتر آغاز کرد و 
سپس در سال 1۳۵۵ وارد برنامه های تلویزیونی 
در صدا و ســیمای آبادان شــد. او پس از شروع 
جنگ ایران و عــراق فعالیت خــود را در زمینه 
تهیه کنندگــی و کارگردانی در صدا و ســیمای 
مرکز اصفهان ادامه داد و از سال 1۳۶1 به بعد در 
صدا و ســیمای مرکز خرم آباد مشغول به کار شد. 
»قناد« در ســال 1۳۶2 به تهران آمد و همراه با 
ادامه تحصیــل به عنوان مجــری و تهیه کننده و 
کارگردان نیز در شبکه 2 ســیما تهران مشغول 
به کار شد. »عمو قناد« را می توان عموی تلویزیونی 
کودکان دهه های ۵۰ و ۶۰ دانست که نوع اجرا و 
کم و کیف برنامه اش متناسب با مخاطب و امکانات 
آن دوره بود؛ البته »قناد« تــالش کرد با تکیه بر 
برخی خالقیت های فردی شــکل های تازه تری 
از اجرا را برای کــودکان به نمایــش بگذارد که 
برخی از آنها نیز جواب داد؛ مثــاًل جمله معروف 
بریم یه برنامه ببینیم با حرکات ویژه دست هایش 
یکی از این تمهیدات بــود، یادمان نرود که »عمو 
قنــاد« در کنار قلقلی )شــهرام الســمی( معنا 
 پیدا کرد و آنهــا به نوعی نخســتین زوج مجری

 کودک بودند.

متولد 
1333

مجید قناد

»فردوس حاجیان«، یکی دیگر از مجریان مطرح 
برنامه های کودک و نوجوان است. اگر از متولدین 
دهه های پنجاه و شــصت باشــید حتمــاً »عمو 
فردوس« برنامه »شــهرک الفبا« را به یاد دارید. 
بچه های این دو دهه خاطرات خوبی از این برنامه 
و عمو فردوس مهربان دارند. »شــهرک الفبایی« 
که او را به معلــم تمام کودکان در سراســر ایران 
تبدیل کرد به نوعی لقب »عمو فردوس« را برای 
همیشه به او داد. »حاجیان«، آموزگار و نویسنده 
کتاب های درسی است که بیشتر به عنوان مجری 
در صدا و سیما شناخته می شود. او با مجری گری 
برنامه »شهرک الفبا« توانســت به اوج شهرت و 
محبوبیت برســد. تیراژ کتاب های آموزشی او به 
میلیون ها نسخه رسیده و تا به حال نیز 1۴اختراع 
در تکنولوژی آموزشی داشته است. آقای حاجیان 
تا کنون چندین هزار معلم را در روستاها و شهرهای 
مختلف آموزش داده و ســازمان علمی فرهنگی 
تربیتی ملل متحد )یونســکو( او را به عنوان معلم 
و پژوهشگر برگزیده در جهان معرفی کرده است. 
عالوه بر ایــن نام فردوس حاجیان در مســابقات 
بین المللی معلمان برتر جهان در لندن در میان ۵۰ 
فینالیست دریافت جایزه نوبل معلمی قرار گرفت. 
شهرک الفبا، ماجراهای عمو فردوس و داروک 1، 
ماجراهای عمو فردوس و داروک 2، ماجراهای عمو 
فردوس و داروک ۳ ازجمله فعالیت های تلویزیونی 

این مجری باسابقه است.

متولد 
1342

فردوس حاجیان
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متروی برج میالد

  بولینگ
مجموعه تفریحــی بولینگ 
که درســت در دل شهربازی 
بــرج میالد واقع شــده برای 
همــه عالقه مندان بــه این 
ورزش مفــرح یــک فرصت 
اســت. این مجموعه فضایی 
لوکس و به روز دارد و استفاده 
از امکانــات آن بــرای عموم 
مردم آزاد است. در مجموعه 
بولینگ برج میالد برای پرتاب 
هر 20توپ در یک بازی باید 
حــدود 100هــزار تومــان 
بپردازید که بــا توجه به نوع 
بازی و امکانــات دیگری که 
به طور رایــگان در اختیارتان 
قرار می گیرد منطقی اســت. 
این بازی به صــورت گروهی 
برگزار می شــود که ظرفیت 
آن تا 4نفر است و محدودیت 
ســنی هم ندارد. درهای این 
مجموعه از ساعت 11تا 23و 
با تعیین وقــت قبلی به روی 
عالقه مندان بــاز خواهد بود. 
برای رســیدن بــه مجموعه 
بولینگ برج میــالد باید در 
ایســتگاه متروی برج میالد 
پیاده شــوید و بعــد از یک 
پیــاده روی مختصــر وارد 
شهربازی شوید. اگر با اتوبوس 
قصد رفتن به بــرج میالد را 
دارید می توانید در ســاعات 
خلوت بزرگراه شــهید همت 
در ایستگاه بیمارستان میالد 
پیاده شــوید و تا رسیدن به 
برج کمی پیــاده روی کنید. 
بین راه فرصت تماشا و گشت 
و گــذار در داخل بــرج را هم 
 خواهید داشــت که غنیمت 

است.

اسکن  کنید و آدرس دقیق 
این پیشنهاد را در نقشه ببینید

  دوچرخه سواری
درست اســت که موعد سرما 
آرام آرام از راه می رســد امــا 
جماعت دوچرخه سوار تا قبل از 
بارش برف سنگین و یخبندان 
مســیرهای دوچرخه سواری 
از ایــن ورزش مفــرح جــدا 
مســیرهای  نمی شــوند. 
دوچرخه سواری پارک جنگلی 
چیتگر در غرب تهران برای این 
افراد یک فرصت ایده آل است 
و در ســرما و گرما طرفداران 
زیــادی دارد. ایــن پــارک 
3پیست کوهســتان، سرعت، 
اســتقامت دارد و یک پیست 
دوچرخه سواری هم مخصوص 
بانوان درنظر گرفته شــده که 
طــول آن 30کیلومتراســت. 
در پیســت بانــوان، امــکان 
دوچرخه سواری با لباس راحت 
ورزشی برای بانوان وجود دارد 
چون مختص بانوان است. پارک 
جنگلی چیتگــر 5غرفه مجاز 
اجــاره دوچرخه هــم دارد که 
2غرفه باالی پارک مخصوص 
اجاره دوچرخه به بانوان است. 
اگر می خواهید از در شــرقی 
وارد پــارک شــوید و خودتان 
را به پیســت دوچرخه سواری 
بانوان برســانید بهتر اســت از 
مسیر میدان سرو و خیابان سرو 
استفاده کنید. یادتان باشد که 
غرفه مرکزی اجــاره دوچرخه 
در همیــن خیابان قــرار دارد. 
البته مسیر رسیدن به در غربی 
سهل الوصول تر اســت؛ کافی 
است از ایستگاه متروی چیتگر 
در بلوار کوهک پیاده شــوید تا 
بعد از حدود 200متر پیاده روی 

به در غربی پارک برسید.

متروی چیتگر

اسکن  کنید و آدرس دقیق 
این پیشنهاد را در نقشه ببینید

    تیم 96بین مردم محبوبیت زیادی داشت و 
در عین حال تیم عجیبی بود. شاید نخستین 
شــگفتی، انتخاب محمد مایلی کهن به عنوان 
سرمربی آن تیم بود. آن موقع نام گزینه هایی 
مثل ناصر حجازی، محمود یاوری و چند مربی 
خارجی مطرح بــود اما چطور شــد که آقای 
مایلی کهن یکباره و بدون داشــتن ســابقه 
درخشان مربیگری به عنوان سرمربی تیم ملی 

انتخاب شد؟
تا جایی که من به یــاد دارم نام گزینه هــای داخلی صرفاً در 
رســانه ها مطرح می شــد و داریوش مصطفوی، رئیس وقت 
فدراســیون فوتبال همان موقــع مذاکره با چنیــن افرادی 
ازجمله مرحوم ناصر حجازی را تکذیب کــرده بود. آن موقع 
مربیان خارجــی مثل ادوالتک آلمانــی و کارلوس بیالردوی 
آرژانتینی مدنظر فدراسیون فوتبال ایران بودند. ظاهراً سازمان 
تربیت بدنی به فدراســیون اولتیماتوم داده بود که تا پایان ماه 
رمضان سرمربی تیم ملی باید انتخاب شود. همان موقع ها آقای 
مایلی کهن تماس گرفت و از من خواست بازی های لیگ را با 
دقت بیشتری تماشا کنم. بعد هم گفت مربی خارجی دارد برای 
تیم ملی می آید و از آنجا که مربی جدید شــناختی از فوتبال 
ایران ندارد باید یکســری بازیکن معرفی کنیم تا به اردو ببرد. 
قرار شد بازیکنان آماده لیگ را انتخاب کنیم و چند بازیکن هم 
مربی خارجی انتخاب کند تا تیم ملی برای حضور در مسابقات 

مقدماتی جام ملت های آسیا مهیا شود.

    آن موقع از محمد مایلی کهن به عنوان مربی 
موقت تیم ملی نام می بردند و قرار بود در نهایت 
یک مربی خارجی بزرگ روی نیمکت تیم ملی 

بنشیند. چرا این اتفاق رخ نداد؟
آقای مایلی کهــن آن موقــع قائم مقام دفتر امور مشــترک 
فدراســیون بود و با مهندس فائقی، معاون فنی سابق سازمان 
تربیت بدنی ارتباط داشــت. هر دو فوتبالــی بودند و با برخی 
مربیان خوشنام مثل مهدی دینورزاده هم مشورت می کردند. از 
طرفی ظاهراً رئیس فدراسیون فوتبال هم نتوانسته بود مقدمات 
حضور یک مربی خارجی طراز اول در ایــران را فراهم کند و 

اینگونه شد که مسیر انتخاب سرمربی تیم ملی تغییر کرد.
    ظاهراً مهندس فائقی به مایلی کهن پیشنهاد 
می دهد که خودش سکان هدایت تیم ملی را در 

دست بگیرد...
بعد از شکست خوردن پروژه انتخاب سرمربی خارجی به آقای 
مایلی کهن می گویند شما که در تیم ملی دستیار علی پروین 
هم بودی، به عنوان سرمربی به کارت ادامه بده. اینطور که من 
شنیده ام آقای مایلی کهن می گوید من بدم نمی آید سرمربی 
تیم ملی شــوم اما آقای مصطفوی به عنوان رئیس فدراسیون 
باید راضی باشــد. بعد هم با مصطفوی جلسه می گذارند و در 
پایان آن جلســه آقای مایلی کهن به عنوان سرمربی تیم ملی 

معرفی می شود.
    البتــه نیامدن مربی خارجــی یک توفیق 
اجباری بود. تیم ملی چطور در کمترین زمان 

ممکن شکل گرفت و راهی مسابقات مقدماتی 
جام ملت های آسیا شد؟

ما قبل از انتخاب سرمربی تیم ملی لیگ را تحت نظر داشتیم و 
بازیکنان آماده را انتخاب کرده بودیم. برای همین تمرینات را 
خیلی زود شروع کردیم و با 6برد در مسابقات مقدماتی به مرحله 
نهایی جام ملت ها در سال 1996صعود کردیم. آن موقع همه 
کارشناس ها و رســانه ها می گفتند تیم ملی در همین مرحله 
حذف می شــود اما با امتیاز کامل راهی مرحله بعد شدیم. تیم 
ملی با مربیگری علی پروین در 2بازی رفت و برگشت نتوانسته 
بود عمان را ببرد، امــا تیمی که ما روانه مســابقات کردیم در 
تهران و مســقط عمان را برد و بقیه تیم ها را هم با گل های زیاد 

شکست داد.
    االن 26سال از آن روزها گذشته اما هنوز هم 
خیلی ها درباره کیفیت آن تیم صحبت می کنند 
و معتقدند تیم 96 از بهترین تیم تاریخ فوتبال 

ایران بود. راز موفقیت آن تیم چه بود؟
مایلی کهن با بچه های تیم ملی روراســت بود و صداقت در آن 
تیم، حرف اول و آخر را می زد. سرمربی تیم ملی وعده توخالی 
به بازیکنانش نمی داد و هر چه برای خودش می خواست را برای 
بازیکنان هم درخواســت می کرد. این رویه در تقسیم پاداش 
هم به شدت رعایت می شد و فرقی بین ســرمربی و بازیکن و 

تدارکات نبود.
    تیم 96 می توانســت قهرمان جام ملت های 
آسیا شود. با گذشت این ســال های طوالنی 
به اتفاقات بازی ایران و عربســتان در مرحله 

نیمه نهایی فکر می کنید؟
اتفاقاتی را که در آن تورنمنت برای ما رخ داد فراموش نکرده ام. 
اتفاق مهم این بود که ما و عربستان در یک گروه بودیم و طبق 
قانون نباید در مرحله حذفی با هم بازی می کردیم اما اماراتی ها 
قانون را زیر پا گذاشــتند و با رودررو کردن ایران و عربســتان 
خودشان به مصاف کویت رفتند که حریف به مراتب آسان تری 

بود. در پایان مسابقات ما 4عنوان از جمله مقام سومی، بهترین 
بازیکن، آقای گل و جام اخالق را کسب کردیم و فقط 2عنوان 
به عربســتان و یک عنوان به اماراتی ها رسید. بدون تردید آن 
تیم باید قهرمان آسیا می شد چون در همان بازی نیمه نهایی با 
عربستان گل سالم خداداد عزیزی را مردود اعالم کردند و بعد 
از بازی هم داور مصری مادام العمر محروم شد. همان تیم بود 
که در نهایت به جام جهانی 98صعود کرد و متأسفانه هنوز هم 

برخی رسانه ها این واقعیت را کتمان می کنند.
    شاید اگر حواشی پررنگ بین برخی بازیکنان 
و سرمربی تیم ملی وجود نداشت، همان تیم با 
مایلی کهن به جام جهانی فرانسه صعود می کرد. 
واقعاً بین ستاره های تیم ملی و سرمربی درگیری 

وجود داشت؟
کدام درگیری؟

    مثاًل می گفتند بین دو نیمه بازی ایران و قطر 
که به باخت 2بر صفر ایران منجر شد مایلی کهن 
با کریم باقری درگیری فیزیکی پیدا کرده و این 
بازیکن به همین دلیل در نیمه دوم از زمین اخراج 
شد. خبرهایی از این دســت چقدر به واقعیت 

نزدیک بود؟
دروغ محض بود. سرمربی تیم ملی قبل از بازی با قطر به بچه ها 
گفته بود که 6بازیکن این تیم، تبار ایرانی دارند و ممکن است به 
زبان فارسی فحاشی کنند اما شما واکنشی نشان ندهید. باخت 
ایران به قطر که ما را از جام جهانی دور کرد، داســتان مفصل 
دیگری هم داشت. ماجرا از این قرار بود که تیم ملی قطر برای 
انجام بازی رفت به ایران آمده بود و بعد از چند ساعت معطلی در 
فرودگاه، آنها را چند ساعت هم در خیابان های تهران سرگردان 
کرده بودند. تیم خسته آنها در تهران 3بر صفر باخت اما وقتی به 

قطر رفتیم حسابی تالفی کردند.
    داستان درگیری با علی دایی چه بود؟

آن هم درگیری نبود، کدورتی بود که از بازی ایران و سوریه به جا 

ماند. آقای مایلی کهن برای بازی کم اهمیت با سوریه در مسابقات 
مقدماتی جام ملت های آسیا، علی دایی، افشین پیروانی و چند 
بازیکن دیگر را بازی نداد و علی دایی هم ذهنیت منفی پیدا کرد.

    یک نکته دیگر درباره تیــم 96این بود که 
می گفتند سرمربی تیم ملی نگاه رنگی دارد و 
به استقاللی ها روی خوش نشان نمی دهد. واقعًا 

اینگونه بود؟
منظورشان دعوت نشدن مهدی پاشازاده و جواد زرینچه بود اما 
وقتی مدافعانی مثل خاکپور، گل محمدی، فرشاد فالحت زاده، 
سهراب بختیاری زاده و استاداسدی را داشتیم چرا باید مدافع 

دیگری دعوت می کردیم؟
    البته پاشازاده بعد از اخراج مایلی کهن در تیم 
ملی بازی کرد و به تیم منتخب آسیا هم دعوت 
شد. پاشازاده از استاداسدی گزینه بهتری نبود؟
پاشــازاده را ما برای نخســتین بار به تیم ملی دعوت کردیم. 
واقعیت ها را بایــد به مردم بگوییم. یک ســال قبل از اینکه ما 
به عنوان کادر فنی در تیم ملی کار کنیم استقالل به دسته سوم 
ســقوط کرده بود و همان موقع بازیکنانی مثل علی موسوی، 
هادی طباطبایی، داریوش یزدانی و ســهراب بختیاری زاده را 
جذب کردند و ایــن بازیکنان از تیم ملی به اســتقالل رفتند. 
استاداسدی هم آن قدر بازیکن شیرینی بود که بچه های تیم 
ملی دوستش داشتند و می خواســتند در تیم ملی باشد. البته 

عملکردش را هم آنالیز می کردیم و بازیکن خوبی بود.
    فکر می کنید باید تیم 96را فراموش کنیم و 
مثل ژاپن و عربستان رو به جلو برویم یا آن تیم 

فراموش نشدنی است؟
به نظرم تیم 96را باید داخل موزه بگذاریم و آینده را بسازیم. ما 
در آن تیم بازیکنانی مثل فرهاد مجیدی، داریوش یزدانی، علی 
موسوی و نیما نکیسا را داشتیم که 18- 17سالشان بود. تیم 
96تکرار شدنی است به شرطی که به جوان ها بها بدهیم. االن 

کدام مربی شهامت این کارها را دارد؟

با نادر فریادشیران؛ مربی سابق تیم ملی و دستیار همیشگی 
محمد مایلی کهن

تیم 96را 
باید در موزه بگذاریم

در تیم ملی که محمد مایلی کهن با وسواس و سر و صدای بسیار سر و شکل داد 
نام یک نفر کمتر شنیده می شد؛ اما نقش پررنگی در جمع و جور کردن حاشیه ها 
داشت و حلقه اتصال ســرمربی با بازیکنان بود. نادر فریادشیران، دروازه بان 
نام آشنای ایران در دهه 60 و از نسل بازیکنانی بود که سهمیه المپیک مسکو را 
کسب کردند اما تصمیم مدیران ورزشی در آن سال ها تحریم بازی های المپیک 
1980بود. فریادشیران دستیار و در حقیقت دست راست محمد مایلی کهن در 
تیم ملی بود که به تیم 96و بعدها به نسل 98معروف شد. او شاهد زنده همه اتفاقات و حاشیه های عجیبی 
است که هرازگاهی گریبان یکی از بهترین تیم های تاریخ فوتبال ایران را می گرفت و به همین خاطر 
خیلی ها او را جعبه سیاه تیم ملی در آن سال ها می دانند. چیزی قریب به 26سال از روزهای پر از بیم و امید 
تیم ملی با سرمربیگری محمد مایلی کهن گذشته و فریادشیران بهتر از هر کسی خاطرات آن روزهای 
خوش و البته پر سر و صدا را بازگو می کند. او معتقد است تیمی که از هفت خوان بازی های پلی آف گذشت 

و سرانجام مسافر جام جهانی 1998شد، محصول مشترک مربیان وقت تیم ملی بود.

مهرداد رسولی

قدیم ها برای توصیف مهارت فوتبالیست های تکنیکی می گفتند فالنی 
روی دســتمال چند نفر را دریبل می زند. اصطالحاتی از این دست در 
دهه 40و در روزگاری که بازیکنانی مثل اکبر افتخاری در فوتبال ایران 
خودی نشان دادند بر سر زبان ها افتاد. او گوش چپ مهارناپذیری بود که 
در چمن های بی رمق آن سال ها به تنهایی یک تیم را به هم می ریخت. 
اکبر افتخاری بیش از نیم قرن پیــش کاری را انجام می داد که بعدها 
بازیکنان چند میلیاردی گوشه ای از آن را نمایش می دادند و میلیون ها 
نفر را به وجد می آوردند. او گوش چپ کالسیک تاج و تیم ملی بود، با 
 تکنیک و پا به توپی خارق العاده. بچه جنوب بود و در آن سیستم 4-4-2  
کهنه و کالسیک قابلیت بازی در هر دو جناج راست و چپ را داشت؛ 
ستاره ای که در جریان نخستین قهرمانی ایران در جام ملت های آسیا، 
به اتفاق همایون بهزادی کار را برای یک ملت درآوردند. در آن تورنمنت 
همایون بهزادی آقای گل شد و عنوان ارزشمندترین بازیکن جام به 
اکبر افتخاری رسید. تردیدی وجود ندارد که او یکی از 3 گوش چپ 
برتر تاریخ فوتبال ایران بود اما به شکل حیرت آوری فراموش شد و تا 
واپسین روزهای عمرش در گمنامی و پشت فرمان تاکسی روزگارش را 
سپری می کرد. اکبر افتخاری که به خاطر قامت کوتاه و جثه نحیفش در 
امجدیه با لقب »بچه« شناخته می شد، ازجمله ستاره های گمنام تاریخ 

فوتبال ایران است که نسل جدید بیشتر باید او را بشناسد.

از ماهشهر تا تهران

ارزشمندترین بازیکن آسیا درباره اکبر افتخاری، گوش چپ به یادماندنی فوتبال ایران

خاطراتت را کجا 
گم کردی »بچه«جان!

افتخاری بچه ماهشهر بود و دوران جوانی و نوجوانی اش همانجا سپری شد. داستان 
فوتبالیست شدنش با تیم »کلوپ شنا«ی اهواز و زیرنظر نعمت پور مربی سازنده آن دوران در 

فوتبال خوزستان شروع شد. پیشرفتش سریع بود و در 19سالگی چنان در ترکیب منتخب اهواز 
درخشید که مورد توجه علی اکبر محب، مالک باشگاه دارایی قرار گرفت و با این تیم قرارداد بست. 

درخشش اکبر افتخاری و چند فوتبالیست خوزستانی دیگر در مسابقات کشوری پای ستاره های این 
خطه را به باشگاه های بزرگ و تیم ملی باز کرد و طالع بچه های فقیر خوزستان با فوتبال برگشت.

گوش چپ تکنیکی تیم ملی مثل بیشتر بچه های جنوب، آتشین 
مزاج بود و به شدت احساسی. اکبر افتخاری 15بازی ملی داشت و 
می توانست چند سال بعد بازوبند کاپیتانی را بر بازو ببندد اما یکباره 
مورد غضب مربیان وقت تیم ملی قرار گرفت. آخرین حضور او در 
تیم ملی مقارن بود با قهرمانی در جام ملت های آسیای 1347.در 
آن تورنمنت افتخاری مستقیماً از روی نقطه کرنر دروازه برمه را 
که آن سال ها قهرمان آسیا بود، گشود که این گل در تاریخ فوتبال 
ایران ماندگار شده است. اکبر افتخاری در آن بازی ها 2گل برای 
تیم ملی به ثمر رساند که هرگز از خاطره تماشاگران قدیمی فوتبال 
محو نخواهد شد؛ گل سوم تیم ملی در جریان بازی ایران و تایوان 
که روی پاس پرویز قلیچ خانی به ثمر رسید و آن گل ماندگار و 
استثنایی به برمه که شاید یکی از 10گل برتر تاریخ تیم ملی فوتبال 
ایران باشد. ایران با برد مهم در برابر برمه به فینال جام ملت های 
آسیا رسید و باید مقابل اسرائیل بازی می کرد؛ اما همایون بهزادی، 
ستاره گلزن تیم ملی به شدت آسیب دیده بود. مربیان تیم ملی از 
بهزادی که مینیسک پایش پاره شده بود، خواستند که سالمتی اش 
را به خطر نیندازد اما او با تزریق آمپول به زانوی راستش وارد زمین 
شد و در دقیقه 75پاس مواج افتخاری را با همان پای مصدوم به 
گل مساوی بدل کرد تا جام قهرمانی در امجدیه بماند. در پایان آن 
تورنمنت همایون بهزادی با 4گل آقای گل شد و اکبر افتخاری 
عنوان ارزشمندترین بازیکن آسیا را تصاحب کرد.

یار دبستانی من
اکبر افتخاری به اتفاق محراب شاهرخی و ناظم گنجاپور، مثلث طالیی فوتبال خوزستان بودند 
و همه فراز و فرودهای زندگی ورزشی شان را در کنار هم سپری کردند. آنها در جریان برگزاری 
جشنی در باشگاه کلوپ شنای اهواز، با اجرای کارهای نمایشی با توپ و نمایش مهارت های فردی 
به عضویت این باشگاه درآمدند. از این مثلث طالیی، شاهرخی و گنجاپور کمی زودتر به تهران 
آمدند تا برای تیم پرآوازه شاهین بازی کنند و در سال 1341هم پای اکبر افتخاری به پایتخت 
رسید و او در تیم دارایی با بزرگانی مثل غالمحسین نوریان و محسن حاج نصراله همبازی شد. 
درخشش این سه یار دبستانی در شاهین و دارایی به گونه ای بود که هر سه نفرشان به تیم ملی 
دعوت شدند. جالب اینکه بعد از انحالل باشگاه شاهین، دو یار قدیمی اکبر افتخاری یعنی ناظم 
گنجاپور و محراب شاهرخی برای مدتی به دارایی ملحق شدند و مثلث طالیی خوزستان این بار 
در تهران شکل گرفت. با انحالل شاهین تیم جدیدی به نام پرسپولیس از دل آن تیم متولد شد و 
با پرسپولیسی شدن گنجاپور و شاهرخی، یک بار دیگر مسیر 3ستاره خوزستانی از هم جدا شد. 
اکبر افتخاری از دارایی به تاج رفت اما در سال 1350و بعد از 3سال به جمع دوستان قدیمی اش 
در پرسپولیس پیوست و واپسین ماه ها و سال های فوتبالش را در کنار 2رفیق قدیمی سپری کرد.

گل تاریخی به آرسنال

وداع با یاغی

خانه زاد امجدیه

پس از قهرمانی ایران در جام ملت های آسیا، اکبر افتخاری به عنوان نخستین فوتبالیست ایرانی به تیم منتخب آسیا دعوت شد و با آن تیم 
مقابل آرسنال انگلیس به میدان رفت. منتخب آسیا آن بازی را با نتیجه 4بر 2باخت اما یکی از 2گل منتخب قاره توسط اکبر افتخاری و از 
فاصله 40متری به ثمر رسید. پس از آن بازی مربیان آرسنال که تحت تأثیر تکنیک و سبک بازی گوش چپ ایرانی قرار گرفته بودند، به 
او پیشنهاد پیوستن به این تیم را دادند که البته چنین انتقالی انجام نشد. در آن سال ها، پرویز خسروانی که رئیس وقت سازمان تربیت 
بدنی و مالک تیم تاج بود، با رفتن بازیکنان ایرانی به تیم های خارجی موافقت نمی کرد و خطاب به بازیکنان می گفت اندازه تیم های 
اروپایی به شما پول می دهیم و در ایران بمانید. افتخاری هم که پس از انحالل دارایی مشتریان زیادی داشت، با گرفتن مبلغ 120هزار 
تومان پیش پرداخت و ماهی 3هزار تومان حقوق به تاج تهران پیوست.

افتخاری 3فصل و تا سال 1349با پیراهن آبی تاج بازی کرد و با این تیم قهرمان جام باشگاه های تهران شد اما به طور ناگهانی 
او را از این تیم کنار گذاشتند. رایکوف، سرمربی وقت تاج در آستانه مسابقات جام باشگاه های آسیا اکبر افتخاری را به بهانه 
آسیب دیدگی کنار گذاشت اما رسانه ها به اختالف عمیق آنها اشاره می کردند. گوش چپ جنوبی از فهرست آبی ها کنار 
گذاشته شد و تاج چند روز بعد قهرمانی در جام باشگاه های آسیا را جشن گرفت. افتخاری بازیکنی بود که آهنگ بازی را تند و 
کند می کرد. اهل شیرین کاری بود و تک روی و شاید به همین دلیل نزد مربیان خارجی محبوبیت نداشت. افتخاری بازیکن 
بی قراری بود که گاه و بیگاه ساز خودش را می زد و آن تکنوازی ها عاقبت کار دستش داد. او بعد از جدایی ناگهانی از تاج مدتی 
برای عقاب بازی کرد و بعد از آن به اردوگاه رقیب سنتی یعنی پرسپولیس پیوست؛ اما دوران حضورش در پرسپولیس 
هم خوب پیش نرفت. افتخاری در جریان یکی از بازی های پرسپولیس با برخی تماشاگرانی که او را پرسپولیسی اصیل 
نمی دانستند دچار مشکل شد و به همین راحتی 4گوشه زمین کم رمق امجدیه را بوسید و برای همیشه با فوتبال وداع کرد.

روزگار با اکبر افتخاری خوب تا نکرد. او تا سال های پایانی عمر در خانه اجاره ای زندگی می کرد و برای چرخاندن چرخ زندگی با یک تاکسی پیکان در خیابان های پایتخت جوالن می داد. شاید 
بیشتر کسانی که به عنوان مسافر سوار تاکسی می شدند، افتخاری را نمی شناختند و نمی دانستند که او همان گوش چپ افسانه ای تاج و تیم ملی در دهه 40است که با تکنیک نابش یک ملت را 
حیرت زده می کرد. اکبر افتخاری هر سال به یکی از خیابان های اطراف امجدیه اثاث کشی می کرد چون این محله برایش یادآور خاطرات خوش گذشته بود و خودش را خانه زاد کوچه پسکوچه های 
محدوده میدان هفت تیر و خیابان بهار می دانست. اواخر سال 94بود که مجله کیهان ورزشی برای صفحه رخ به رخ سراغ او و یکی از همبازیان قدیمی اش به نام فریبرز اسماعیلی که هر دو برای نسل 
جدید غریبه بودند، رفت. اکبر افتخاری به بیماری آلزایمر دچار بود اما با دیدن زوج سال های دور خود در تیم ملی به گریه افتاد و آن مصاحبه و همنشینی به اشک و اندوه خالصه شد. افتخاری در 
آبان سال 1396  از دنیا رفت و فریبرز اسماعیلی در فروردین 1399به او ملحق شد؛ تا در جایی دیگر خاطرات مشترک شان را مرور کنند.
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مطبخ خانه 14 پيشنهاد  هفته

  باغ غذا
در شــهر تهران انــواع کافه ها، 
رســتوران ها و فودکورت هــا 
وجود دارد کــه هرکدام فرصت 
چشیدن غذاهای تازه و دلچسب 
را مهیــا می کنند. بــاغ غذای 
تهران یکی از این مکان هاست. 
همانطور که از نــام آن می توان 
حدس زد، تمرکــز اصلی اینجا 
روی غذاهاست اما در محیطی 
متفاوت! در باغ غذای تهران شما 
می توانید چند تا از خودروهای 
وینتج و کالســیک را مشاهده 
کنید و بــا تاریخچــه آنها نیز 
آشــنا شــوید؛ خودروهایی که 
حاال به رستوران ها و کافه های 
سیار تبدیل شــده اند و آخرین 
توقفشــان پارکینگ باغ غذای 
تهران بوده اســت. جالب آنکه 
همین خودروها باعث شــده اند 
از باغ غــذا با نــام فودتراک نیز 
یــاد شــود. در باغ غــذا طیف 
متنوعی از مزه هــا وجود دارد 
و انواع خوراکی های خوشــمزه 
سرو می شود. شما می توانید به 
کافه های این مجموعه ســری 
بزنید و با نوشیدن قهوه و کیک 
عصر دلپذیری داشــته باشید. 
برای رفتن به باغ غذا باید راهی 
اتوبان حقانی در مســیر غرب 
به شــرق شــوید. بعد از تقاطع 
بزرگراه شهید مدرس از خروجی 
کتابخانــه ملی خارج شــده و 
تابلوهای باغ غذا را دنبال کنید. 
اگر هم قصد دارید بــا مترو به 
اینجا بروید باید به خط یک مترو 
رفته و در ایستگاه متروی حقانی 
پیاده شــوید؛ از اینجا با حدود 
یک ربع پیاده روی می توانید به 

باغ غذا برسید.

متروی حقانی

اسکن  کنید و آدرس دقیق 
این پیشنهاد را در نقشه ببینید

  جگرکی های آذربایجان
دل و جگر، قلوه و انواع کباب جزو 
آن دســته از غذاهایی اســت که 
طرفداران بسیاری دارد. مخصوصاً 
وقتی از جایی رد شویم و بوی این 
خوراکی های خوشــمزه به مشام 
برســد، امکان ندارد که هوش از 
ســرمان نــرود و دل آدم برایش 
پرنکشد. شاید به دلیل همین عطر 
و بــو و طعم دلپذیر آنهاســت که 
کباب فروشــی ها و جگرکی های 
بسیاری در شــهری مانند تهران 
راه اندازی شــده و افراد زیادی را 
به ســمت خود جذب می کنند. 
حتــی راســته هایی نیــز در این 
خصوص شــکل گرفته و پاتوقی 
برای کباب خوران و جگردوستان 
شــده اند. یکی از این راسته ها در 
خیابــان آذربایجان، نرســیده به 
نواب قرار دارد. جایی که در طول 
شــبانه روز پذیرای مردم است و 
صف هــای طوالنــی در مقابــل 
برخــی از این کباب فروشــی ها و 
جگرکی ها حکایــت از کیفیت و 
تازه بودن غذاهایشــان دارد. شما 
هم اگر جزو کباب خورها هستید 
یا خوردن جگــر، دل و قلوه را به 
فست فودها ترجیح می دهید، رفتن 
به کباب فروشی ها و جگرکی های 
خیابان آذربایجان می تواند انتخاب 
مناسبی برایتان باشــد. رسیدن 
به این محــدوده از شــهر تهران 
چندان ســخت نیســت. در کنار 
وسیله شخصی، اســتفاده از مترو 
یکی از راه های آســان برای رفتن 
به کباب فروشی ها و جگرکی های 
خیابان آذربایجان اســت. کافی 
است که در ایستگاه متروی نواب 
پیاده شده و با کمی پیاده روی خود 

را به این محدوده برسانید.

متروی نواب

اسکن  کنید و آدرس دقیق 
این پیشنهاد را در نقشه ببینید

پنجشنبه

شماره 189
10  آذر 1401 

معرفی و آموزش غذاهایی که با فر می توان تهیه کرد

فست فودهایی با روایت دیگر
شاید بسیاری از افراد برای داشتن تغذیه ای سالم به دنبال راهی باشند که در پخت غذا از روغن 
کمتری اســتفاده کنند و در عین حال در کمترین زمان ممکن غذای خود را بپزند. بنابراین 
استفاده از فر یکی از راه هایی است که می توان به این اهداف رسید. تهیه غذای ساده در فر کار راحتی است و معموالً 
وقت و انرژی چندانی نیاز ندارد. در این شیوه آشپزی، روغن کمتری هم مصرف می شود. با انواع مختلف مرغ و ماهی 
و سبزی می توان انواع غذا در فر را درست کرد، آن هم غذاهای ساده و خوشمزه. در این مطلب، با طرز تهیه چند نوع 

غذا در فر آشنا می شوید.

سعیده مرادی

در ابتدا فــر را روی دمای 200 درجه 
سانتی گراد تنظیم کرده و اجازه دهید تا 
گرم شود. سپس سیب زمینی ها را تمیز 
بشویید و سطح آن را با چنگال سوراخ کنید. در ادامه آنها را 
داخل فر از قبل گرم شده قرار دهید و اجازه دهید به مدت ۷۵ 
تا ۸0 دقیقه بپزند تا پخته و نرم شوند. سپس سیب زمینی ها 
را از فر خارج کرده و دمای فر را تا ۳۵0 درجه کاهش دهید. 
بعد آنها را از وســط نصف کنید. داخل ســیب زمینی ها را با 
یک قاشق تراشیده و در یک کاســه خالی بریزید و پوست 
سیب زمینی ها را در سینی فر قرار دهید. البته باید به این نکته 
توجه شود که کمی از سیب زمینی ها باید روی پوست باقی 
بماند. سیب زمینی ها را با گوشتکوب به خوبی له کرده و پوره 
کنید. در ادامه خامه، خامه ترش، کره، نمک، فلفل و چاشنی ها 
را به پوره سیب زمینی افزوده و به خوبی ترکیب کنید. پوسته 
سیب زمینی را از مخلوط پوره سیب زمینی پر کرده و با پنیر 
چدار بپوشانید. سیب زمینی ها را به مدت 10 الی 1۵ دقیقه در 
فر قرار داده و اجازه دهید تــا کاماًل بپزند. در نهایت در ظرف 

دلخواه سرو کرده و با کالباس و پیازچه تزئین کنید.

   سیب زمینی بزرگ: ۴ عدد
   خامه:  1/2 فنجان

   خامه ترش:  1/2 فنجان
   کره ذوب شده: ۴ قاشق غذاخوری

   فلفل سیاه: به مقدار کافی
   پاپریکا، پودر سیر و پودر پیاز: از هر کدام 1/2 

قاشق غذاخوری
   پنیر چدار: 1۵۰ گرم

   کالباس: ۶ ورق، خرد شده و سرخ شده
   پیازچه: 2 عدد

مواد الزم

طرز تهیه

سیب زمینی شکم پر

 برای 
4 نفر

در ابتدا باید سس بشــامل را آماده 
کنید. طرز تهیه آن نیز به این صورت 
است که کره را ذوب کرده و آرد را به 
آن بیفزایید و بعد با قاشق چوبی مواد را به خوبی مخلوط 
کرده و در نهایت شــیر را به آن اضافه کنید. سپس ظرف 
حاوی سس سفید را روی حرارت مالیم قرار داده و مدت 10 
دقیقه اجازه دهید تا بپزد و به اصطالح قوام دار شود. کمی 
فلفل و نمک را نیز به سس ســفید اضافه کرده تا به سس 
طعم دهد. در ادامه قابلمه ای را پر از آب کرده و روی شعله 
گاز قرار دهید تا به جوش  آید. سپس ماکارونی را به همراه 
نمک و روغن داخل قابلمه آب جوش ریخته و بجوشــانید. 
1۵ دقیقه زمان برای این امر کافی است. سپس ماکارونی ها 
را آبکش کرده و روی آن آب سرد بریزید. در ادامه فر را روی 
دمای 210 درجه تنظیم کنید و اجازه دهید تا فر گرم شود. 
ژامبون ها را برش زده و با ماکارونی و سس بشامل مخلوط 
کرده و در ظرف مخصوص گراتن بریزید. پنیر رنده شده را 
روی گراتن ریخته و به مدت 1۵ تا 20 دقیقه در فر بگذارید 
تا پخته شــود. در نهایت گراتن پخته شده را سرو کرده و با 

مواد دلخواه تزئین کنید.

   ماکارونی لوله ای: ۵۰۰ گرم
   کره: ۵۰ گرم
   آرد: ۳۸ گرم

   شیر: ۵۰ میلی لیتر
   ژامبون: 2۵۰ گرم

   پنیر: 12۵گرم
   نمک و فلفل: به مقدار کافی

مواد الزم

طرز تهیه

گراتن ماکارونی با ژامبون

 برای 
4 نفر

در ابتدا ماهــی را بــا آب لیموترش و 
مقداری نمک، فلفل ســیاه، زردچوبه 
و زعفــران دم کرده طعــم دار کنید. در 
همین حین مواد داخل شکم ماهی را آماده کنید. پیاز خرد شده 
را به خوبی تفت دهید تا سبک شــود. در ادامه مقداری نمک، 
فلفل ســیاه و زردچوبه به تابه اضافه کنید و 2دقیقه دیگر تفت 
دهید. سپس سیرهای رنده شده را به تابه اضافه کنید. در ادامه 
گشنیز، جعفری و شنبلیله خردشده را به تابه بیفزایید. در ادامه 
گردوی خرد شــده را به همراه رب انار و زرشک به تابه افزوده و 
مواد را به خوبی ترکیب کنید. بعد تابه را از روی حرارت برداشته 
و اجازه دهید مواد از حرارت بیفتند. در ادامه ماهی ها را از یخچال 
خارج کرده و مواد را داخل شکم ماهی ها بریزید و شکمشان را 
با یک نخ مناسب بدوزید. سپس یک ظرف مناسب فر را با کمی 
روغن چرب کرده و ماهی ها را داخل ظرف قرار دهید. حاال روی 
ظرف را با فویل بپوشانید و آن را درون فری که از 10دقیقه قبل با 

دمای 1۹0 درجه سانتی گراد گرم شده است قرار دهید.

   ماهی قزل آال: 2 عدد بزرگ
   پیاز: یک عدد بزرگ

   سیر: 2 حبه
   گشنیز: یک دسته متوسط
   جعفری: یک دسته متوسط

   شنبلیله: یک قاشق غذاخوری
   زرشک: 2 قاشق غذاخوری

   گردوی خرد شده: 2 قاشق غذاخوری
   رب انار: 2 قاشق غذاخوری

   لیموترش: یک عدد
   زعفران دم کرده: 2 قاشق غذاخوری

   نمک و فلفل سیاه: به مقدار الزم
   زردچوبه و روغن: به مقدار الزم

مواد الزم

طرز تهیه

ماهی شکم پر

 برای 
4 نفر

فــر را از قبل بــا دمــای 1۸0 درجه 
سانتی گراد روشــن کنید. یک فنجان 
ســس مارینارا را کف یک ظرف پخت 
بریزید. با استفاده از یک قاشق، بادمجان ها را خالی کرده و یک 
مرز با ضخامت 1.2اینچ را در اطراف پوست ایجاد کنید. مغز 
بادمجان ها را نیز ریز خرد کنید. در یــک تابه پیاز را ریخته و 
به مدت ۵دقیقه تفت دهید تا نرم شود. بادمجان های خردشده 
را هم داخل تابه بریزید و بــه آن پونه کوهی، نمک و فلفل نیز 
اضافه کنید و اجازه دهید حدود 4 دقیقه بپزد. در ادامه ســیر 
را اضافه کرده و بگذارید به مدت 2دقیقه بپزد تا معطر شــود. 
سپس مواد را داخل یک کاسه ریخته و گوجه فرنگی، تخم مرغ 
زده شده، یک فنجان موزارال و 1.2فنجان سس مارینارا را به 
آن اضافه کرده و مخلوط کنید تا مواد کاماًل با هم ترکیب شوند. 
سپس درون بادمجان ها را پر کرده و روی آن را با یک فنجان 
موزارال، پارمزان و خرده نان بپوشانید. بادمجان و پنیر را در فر 

حدود ۵0 دقیقه بپزید تا کاماًل لطیف و طالیی شود.

   سس مارینارا: 1/۵پیمانه
   بادمجان بزرگ: 2 عدد

   روغن زیتون: یک قاشق غذاخوری
   پیاز متوسط: یک عدد

   پونه کوهی خشک: یک قاشق چای خوری
   نمک و فلفل سیاه: به مقدار کافی

   سیر رنده شده: 2 حبه
   گوجه خرد شده: یک پیمانه

   تخم مرغ  بزرگ: یک عدد
   پنیرموزارال: 2/۵ پیمانه

   پنیر پارمزان رنده شده: 1/2 پیمانه
   خرده نان: 1/۴ پیمانه

مواد الزم

طرز تهیه

بادمجان پرشده با پنیر

 برای 
2 نفر

در ابتدا قطعات مرغ را در یک کیســه 
زیپ دار قرار دهید. مــواد باقی مانده را 
در غذاســاز بریزید و چندین بار آن را 
خرد کنید. به این نکته باید توجه داشــته باشید که تکه های 
خرد شده باید کمی درشت باشد. مخلوط را روی مرغ در کیسه 
بریزید. بعد هوای اضافی کیسه را خارج کنید و بگذارید به مدت 
 ۳ تا 24 ساعت در یخچال استراحت کند. فر را از قبل با دمای 
1۸0 درجه سانتی گراد گرم کنید و سپس در این مرحله صفحه 
آن را با فویل آلومینیومی پوشانده و با اسپری چرب کنید. مرغ 
را از کیسه خارج کرده و قطعات آن را روی صفحه پخت با فاصله 
قرار دهید و به مدت 4۵ تا ۵0 دقیقه اجازه دهید که در فر بپزد. در 
چند دقیقه انتهایی پخت، دمای باالي فر را روشن کرده تا پوسته 
رویی مرغ برشته شود. گفتنی است در تهیه مرغ تند می توان 
میزان ادویه و مواد موجود در مرینت را مطابق ذائقه خود کم یا 
زیاد کنید. در نهایت مرغ ها را در ظرف دلخواه سرو کرده و با هر 

موادی که مدنظرتان است تزئین کنید.

   تکه های مرغ: 1۰ عدد
   پیازچه: ۶ عدد

   سیر: ۴ حبه
   فلفل قرمز: 2 عدد
   زنجبیل: یک عدد

   آب لیموترش تازه: یک سوم لیوان
   سس سویا: یک چهارم فنجان

   شکر قهوه ای: یک  دوم قاشق غذاخوری
   برگ های آویشن تازه: یک قاشق غذاخوری

   فلفل سیاه تازه: یک قاشق غذاخوری
   ادویه: یک قاشق مرباخوری

   دارچین: 1/2 قاشق غذاخوری
   جوز هندی زمینی: 1/2 قاشق غذاخوری

مواد الزم

طرز تهیه

مرغ تند

 برای 
4 نفر

گالب، حسابی نزد ایرانی ها محبوب است و در زندگی روزمره از شادی گرفته تا عزا کاربردها و مصارف 
گوناگونی دارد. گالب یک چاشنی نسبتاً پرمصرف در نوشیدنی ها و غذاها و خوراکی های ایرانی است. 
عالوه بر این، ردپای این مایع خوش عطر و بو در اشعار حافظ و سعدی و موالنا هم به وفور یافت می شود و 
نشانگر اهمیت و کاربرد فراوان آن در فرهنگ و ادبیات پارسی است. در بعد فرهنگی گالب فقط در شعر و 
ادبیات و ضرب المثل های ایرانی محدود نمی شود. آیین گالبگیری در ایران طرفداران زیادی دارد و هر ساله 
هزاران نفر را به کاشان و دیگر شهرهایی که این مراسم در آنها برگزار می شود می کشاند. گالب تاریخچه ای 
طوالنی و خواندنی دارد که در ادامه این مطلب آن را مرور می کنیم.

نگاهی به تاریخچه 
 گالب و گالبگیری 

در ایران 

ایران، مهد گالب 
در جهان

ایرانیان از نخســتین افــرادی بودند که از 
زمان های بســیار دور به ویژگی های درمانی و 
خوراکی گل محمدی پــی برده اند. در رابطه با 
تاریخچه گالب نیز باید گفت که مبدأ و موطن 
اصلی تولید گالب، کشــور ایران بوده است. 
گل  محمدی گیاه بومــی ایران بوده و این خطه 
خاستگاه و موطن اصلی این گیاه به شمار می رود. 
اسناد تاریخی موجود حکایت از این امر دارد 
که تا حدود ۳۵۰سال پیش گل محمدی غیر از 
ایران جایی دیگر برای رویش نداشــته است و 
گزارش »ابن خلدون« حکایت از این امر دارد که 
در قرون ۸ و ۹ میالدی گالب یکی از اقالم مهم 
تجاری ایران بوده  و از طریق جاده ابریشــم به 
هند و چین صادر می شده . تولید و تجارت گالب 
همچنان در ایران به خوبی رونق داشت تا اینکه 
مغوالن به کشور ایران تاختند و همه  چیز را نابود 
کردند. در کنار ایــن نابودی ها، صنعت گالب و 
گالبگیری نیز دچار رکود شــد. هنر گالبگیری 
در قرن دهم توســط اعراب به اروپا برده شد و 
نخستین کشور اروپایی که این هنر را در خدمت 
گرفت اسپانیا بود. اگرچه اکنون گالب شاید در 
برخی از کشورها تولید شود، اما عطر و گالب 
ایران به سبب شرایط آب و هوایی خاص، از 

مرغوبیت بسیار باالیی برخوردار است و 
هیچ گالبــی نمی تواند رقیب جدی 

گالب ایرانی باشد.

میمند؛ آغازی برای گالب 
و گالبگیری

مطالعه تاریخ نشــان می دهد که مهد و آغاز تولید گالب از میمند 
فارس بوده  است. قدیمی ترین ســند تاریخی در کتاب »صوراالقلیم« 

نوشته »ابوزید سهل بلخی« )۳22 ه ق( است که چنین آورده : »جور از نواحی 
اردشیرخوره و قصبه های آن جور و میمند است و گالب پارس از آن خیزد و به 

دریابار و حجاز و یمن و شام و مصر و مغرب و خراسان برند.« جور همان شهرستان 
تاریخی فیروزآباد است که گالب میمند به نام آن نیز مشهور بوده و چنان که ذکر 
شد در خارج ایران معروفیت داشته  است، به طوری  که در برخی از کتاب های قدیم 
از آن به نام »ورد جوری« نام برده شده  است که در دوره رونق تاریخی منطقه یکی 
از کاالهای عمده تجارت شده در میمند محسوب می شد . بنابراین براساس 

اسناد تاریخی، نوشته مورخان و آثار به جای مانده از کارخانه های تولید 
گالب و شیشه )برای حمل گالب( در شهر میمند در استان فارس شهر 

میمند را می توان به عنوان مهد و نقطه شروع گل و گالب ایران و 
حتی جهان نام برد. سپس ایرانیان این مهارت خود  را به 

نقاط دیگر دنیا نیز انتقال دادند.

کاشان حرف اول را در 
گالبگیری می زند

اگرچه برخی از محققان شهرهای استان فارس را جزو نخستین 
شــهرهایی می دانند که گالبگیری در آنها رواج پیدا کرد، اما 

هم اکنون کاشان و شــهرهای اطراف آن در گالبگیری حرف اول 
را می زنند و در ماه اردیبهشت میزبان این مراسم هستند. مراسم 

گالبگیری کاشان یکی از معروف ترین و محبوب ترین مراسمی است 
که همه ساله از نیمه های اردیبهشت تا نیمه های خرداد در کاشان و 
شهرها و روستاهای اطراف برگزار می شود. نمی توان سفر به کاشان را 
به عنوان خاطره انگیزترین ســفر ثبت نکرد، مخصوصاً 2شهر »قمصر« و 
»نیاسر« که در این فصل از سال پر از عطر بوی گل های محمدی هستند که در 
کنار جویبارهای زالل آن جا تصویری زیبا را برای تمامی مسافران به وجود 
می آورند. شیوه گالبگیری سنتی در کاشان یکی از بهترین و کارآمدترین 

شیوه های تهیه اسانس در جهان اســت که به آن »لتان« می گویند. در این 
روش بخار حاصل از جوشانده شدن گل ها درون دیگ های بزرگ مسی، از 

طریق لوله وارد ظرفی شده که درون آب سرد قرار دارد و با سرد شدن 
عملیات تقطیر صورت می گیرد و تبدیــل به قطرات گالب 

می شــود. اگر این فرایند دوباره انجام شود، درجه 
خلوص گالب باالتر می رود.

تاریخچه 
گالبگیری در ایران

تقریبًا هزار ســال پیش از این در بسیاری از فصول کتاب 
»قانون« شیخ الرئیس ابوعلی سینا به استفاده از گیاهان خشک و 

عرقیجات تأکید شده است. بنابراین تقطیر و تولید عرقیجات در ایران 
قدمتی طوالنی دارد. به کارگیری دستگاه های سنتی گالبگیری نشانگر پویشی 

جدید در این صنعت برای تولید محصول در حجم زیــاد و با هدف تجاری بوده 
است. یکی از اسناد مهم موجود درباره گل و گالبگیری صنعتی در قمصر، »سفرنامه 

ژان شاردن« سیاح شهیر فرانسوی )1۷1۳-1۶۴۳ میالدی( است که در دوره صفویه 
نگاشته شده است. وی در جلد سوم سفرنامه اش هنگام عبور از کاشان به معجزه عرق 
بیدمشک اشاره می کند و در ادامه سفرش به طرف اصفهان از راه قهرود بعد از عبور از 
سد شاه عباسی )شیخ بهایی( در فرازی آورده است: »اوایل خردادماه بود و گل ها هنوز 
نشــکفته بودند....« این جمله به همان گل های محمدی منطقه که در اوایل خردادماه 
می شکفند اشاره دارد. وی در جلد چهارم سفرنامه اش ذیل بخش نوشیدنی ها، عنوان 

قابل توجهی به نام »یک رقم شگفت انگیز در صادرات« آورده، سپس به طور مفصل به 
عرقیات مختلف و نحوه تولید و کاربرد آنها اشاره می کند. همچنین از خواص گل 

و صنعت گالبگیری در ایران آن روز بحث کرده و در ادامه شرح مبسوطی از 
فرایند شهدگیری و خواص گالب می آورد. شاردن در نکته مهمی تأکید 

می کند: »از این شربت مطبوع به سرتاسر مشرق زمین صادر 
می شود و کشــتی هایی که کاماًل انباشته از آن است 

به صوب هندوستان عزیمت می کنند.«

خواص 
شگفت انگیز برای 

درمان بیماری ها
گالب از رایحه خوشــی برخوردار 
است و از آن در صنعت عطرسازی 
استفاده می شود. عالوه بر آن با توجه 
به اینکه گالب خواص درمانی بسیاری 
را در خود نهفته دارد، از این معجون 
شــگفت انگیز در صنعت دارویی و 
درمانی نیز استفاده می شود. تقویت 
مغز و پیشگیری از ابتال به آلزایمر، 
درمان سردرد، بهبود بیماری های 
چشمی، درمان بیماری های پوستی، 
تقویت مو، درمان مشکالت دستگاه 
گوارش، مبارزه با افسردگی، بهبود 
گلودرد، درمان بیماری های دهانی، 
رفع خستگی و بی خوابی، تأثیر در 
رفع مشکالت مجاری تنفسی، کاهش 
فشار خون، ضد استرس، درمان آفت 
دهــان، درمان خشــکی مخاط و 
خونریزی، درمان تــب و... ازجمله 
خواص گالب برای سالمتی است که 

می توان بر شمرد.

انواع گالب

در ۱۰۰ میلی لیتر از این گالب 
۳۵ میلی گرم اسانس وجود 

دارد.

 گالب سنگین یا همان 
گالب درجه یک

 در ۱۰۰ میلی لیتر از این گالب 
۱۵ میلی گرم اسانس وجود 

دارد.

 گالب سبک یا 
گالب درجه2

برای تهیه گالب دو آتشه پس از 
یک بار تقطیر و گالبگیری روی 
گل های دیگ، گالب به دست 

آمده قبلی را می ریزند.

گالب دو آتشه

 برای تهیه گالب سه آتشه 
 روی گالب دو آتشه 

گل تازه ریخته و دوباره تقطیر 
می کنند.

گالب سه آتشه

برای تهیه گالب پس آب به 
گل های دیگ بعد از یک بار 

 گالبگیری آب اضافه 
می کنند.

گالب پس آب



15راهنما

3روش تبلیغی 
تعمیرکاران

راهنمای 
کسب  واکر

در هر محله و هشری تعمیرکاران ماهر 
جزو افراد کارآمد و مؤثر در برطرف کردن 
نیازهای هشروندان درخصوص تعمیر 
وسایل خانیگ یا حمل ونقل و حیت امور 
خانه و محله هســتند که وجودشــان 
برای محله و هشر رضوری است. بخیش 
از شــناخت و دســریس هشرونــدان 
به تعمیــرکاران محله و هشــر از طریق 
تبلیغ شفاهی است که معمواًل دهان 
به دهان بین هشرونــدان یم چرخد و 
تعمیرکاراین که مــدت زمان زیادی در 
یک شــغل و یک محله یا هشر سکونت 
و فعالیت دارنــد از موهبت این تبلیغ 
رایگان و مردیم هبره مند یم شــوند. 
امــا در ایــن میــان، تعمیــرکاراین 
هم هســتند کــه به دلیــل در ابتدای 
راه بودن، یا جا به جایی محل سکونت 
یا کار خود، نیاز به معریف مهارت دارند.

10اقدام مؤثر برای سامل  نگه  داشنت 
کولرهای آیب در زمستان

جابه جایی فصل های سال اب برخی تغییرات در استفاده از وسایل خانیگ هرماه است که برای پیشگیری از هزینه اضایف، قبل از آمدن برف و ابران دست به کار شوید

هر کدام متناسب اب فصل خایص از سال ساخته شده و توسط هشروندان مورد استفاده 

قرار یم گیرند. ازجمله این وسایل اسایس مزنل یم توان به انواع وسایل گرماییش و رسماییش در خانه و محل کار اشاره کرد 

که طبعًا اب تغییر فصل، هر کدام جای خود را به دیگری یم دهد؛ مانند خاموش کردن کولرها در اپیان فصل گرم و روشن کردن 

وســایل گرماییش در این ایام. حاال خاموش کردن کولرها در این فصل یک طرف قضیه اســت و نگهــداری صحیح آن در طول 

زمستان طرف دیگر ماجرا که اگر راه های درست آن را بلد ابشیم به راحیت از عهده آن بریم آییم. پس اگر مشا هم جزو آن گروه 

از هشروندان هستید که اب آمدن روزها و شب های رسد کولر را خاموش کرده اما فرصت رسویس قبل از زمستان را نداشته اید، 

10اقدام زیر را انجام دهید.

روزها و شب های فصول رسد سال معمواًل به تدریج خود را نشان یم دهند و ممکن است در ابتدا موضوع را جدی نگیریم، اما اب تداوم 

رسمای هوا کم کم قانع یم شویم ابید سیسمت های گرماییش را جایگزین سیسمت های رسماییش کنیم. در این راه و بعد از گام اول 

که همان خاموش کردن کولر آیب خانه است، برای رسویس و نگهداری سامل کولر در طول زمستان نیاز به آگاهی از اجزای آن داریم که 

در 2بخش مکانییک مانند بدنه و سیسمت توزیع آب، پویل ها، تمسه ها، یااتقان ها و اجزایی از این دست و همچنین 

الکرومکانییک مانند فیوز، کلید، کابل، جعبه اتصال و خازن خالصه یم شود.

1
موتور کولرهای آیب هم مانند یااتقان های آهنا، نیاز به روغن کاری دارد. 

برای روغن کاری موتور کولر آیب، یم توانید موتور را ابز نکرده و در 

همان جای خود روغن کاری کنید. برای این کار الزم است اب رسنگ یا 

روغندان، پشت پویل و روی محور موتور را روغن کاری کنید. البته اگر 

اب ابز و بسته کردن موتور کولر آشنا هستید و یم توانید تمسه و پویل را به درسیت رس 

جای خود ببندید، هبر است موتور را از روی اپیه خود ابز کنید و آن را ابتدا متیز کرده و 

سپس روغن کاری کنید. این کار نیاز به تخصص و تجربه فراواین دارد.

7
ابران، برف، ابد و گرد و خاک ازجمله عوامل مهمی هستند که در مدت 

زمان طوالین خاموش بودن کولر آیب مشا یم توانند به قمست های 

مختلف آن آسیب بزنند و چه بسا ممکن است ابعث فرسودیگ بخیش 

از بدنه یا سقف کولر شوند. برای همین، ییک از راه های نگهداری 

کولرهای آیب در زمستان، نحوه صحیح پوشاندن بدنه و قمست های مختلف آن در 

مقابل عوامل بیروین مثل ابران و برف و گرد و خاک است. پس اگر کولر آیب مشا سایبان 

دارد که هیچ، ویل اگر سایبان ندارد هبر است آن را اب پالستیک بپوشانید ات ابران و 

برف به آن آسیب وارد نکند.

8

نحوه انسداد دریچه کولر آیب، ییک از دغدغه های استفاده کنندگان از این 

وسیله رسماییش در اپیان فصول گرم سال است. به چند روش یم توان 

دریچه کولر را بست ات هیچ گونه رسمایی وارد خانه نشود. نخستین و هبرین 

روش برای اینکه دریچه کولر آیب مزنل خوداتن را بدون هیچ دردرسی ببندید 

استفاده از فوم مسدود کننده دریچه کولر آیب است. فوم مسدود کننده ویژیگ ها و مزایای بسیار 

زیادی دارد. ازجمله مهم ترین آهنا یم توان به جلوگیری از هزینه های انرژی و رصفه جویی در مرصف سوخت  اشاره 

کرد. از دیگر ویژیگ های فوم یم توان به جلوگیری از ورود گردوغبار به ساخمتان اشاره کرد.

9
اب توجه به اینکه افراد مختلف برای نحوه انسداد دریچه کولر آیب معمواًل راهکارها و سلیقه های متفاویت را به کار یم گیرند، ییک دیگر از روش ها 

در این زمینه که هزینه بسیار کمی نسبت به دیگر روش ها دارد استفاده از ورقه فویل انسداد دریچه کولر آیب است. البته این مورد یم تواند 

آسیب های جدی به دیوار مزنل مشا وارد کند و رنگ دیوار را از بین بربد. پس مشا هم اگر خواستید از این روش رایج در میان برخی از هشروندان 

استفاده کنید به یاد داشته ابشید که ابید برای اتبستان سال بعد که کولر را مجدد راه اندازی یم کنید دیوار خانه را هم رنگ کنید.
10

خامویش طوالین مدت کولرهای آیب گاهی زمان های بیشری 

را در بر یم گیرد و فقط به 3ماه زمستان محدود منی شود و 

ممکن است از اواسط اپییز ات اواسط هبار را در بربگیرد. برای 

همین هبر است در زمان غیرفعال بودن کولرهای آیب از 

غیرفعال و یب خطر بودن سیسمت های آب و برق کولر خیال اتن راحت شود. برای 

این منظور، در نخستین قدم، سیسمت برق کولر را قطع کنید، چون دیگر نیازی 

به برق ندارید. در گام بعدی، شیر آب ورودی را ببندید، شلنگ آب را ابز کرده و آن 

را در کیسه ای قرار دهید ات بتوانید سال آینده هم از آن استفاده کنید.

2
آب راکد داخل کولر خاموش هبر است تخلیه شود. برای این 

منظور، درپوش کف کولر را ابز کنید ات آب موجود در آن تخلیه 

شود و کف کولر را متیز کنید. هبر است اب استفاده از یک فرچه 

سیمی متام آهک و رسوب های چسبیده شده به درپوش ها و 

بدنه  کولر را متیز کنید. این رسوب ها هم ظاهر کولر را زشت و زننده کرده و هم ابعث 

پوسیده شدن آن یم شود. در مرحله بعدی شناور آب را هم خارج کرده، بشویید 

و برای استفاده مجدد در سال آینده داخل کولر قرار دهید. حاال پوشال های 

خشک شده را در جای خود قرار دهید.

3
پوشال های کولرهای آیب در طول اتبستان در معرض آب و رطوبت 

بوده و یم تواند محیل برای تجمع انواع میکروب ها ابشد. هبر است 

پوشال ها را از درپوش ها جدا کنید و بشویید، چون رطوبت، ابعث 

تجمع ابکری شده و محیط آلوده ای ایجاد خواهد کرد. برای این کار، به 

وسیله انربدست، زائده فلزی نگه دارنده پوشال در دو طرف درپوش را صاف کنید. نگه دارنده های 

پوشال را اب دست به طرف اپیین پوشال فشار دهید و آهنا را آزاد و از درپوش جدا کنید. پوشال های 

کهنه را از محل خود بیرون بیاورید و آن را به عنوان زابله بسته بندی کنید ات سبب آلودیگ محیط نشود.

4

راهنمای 
حقوقی 

جرم خیانت در امانت از منظر قانون 

اتوان یک خیانت

معنای لغوی و اصطالحی خیانت در امانت
خیانت در لغت به معنای مکر، حیله، انراســیت، دغیل و دقیقًا مقابــل امانت به معنای 

راســیت، اســتواری، درســتکاری، اخالص و صداقت، امین بودن و به جا آوردن 

مقتضای عدالت در اوقات معین آن اســت. خیانــت در امانت در اصطالح، 

رفتــار مجرمانــه و مخالف امانت اســت که بــه موجب قانــون در ماده 

674قانون مجازات اسالیم بخش تعزیرات مصوب 1372کیفر انگاری 

شده است.

رشایط تحقق جرم خیانت در امانت
برای اینکه جرم خیانت در امانت محقق شود 3عنرص 

اسایس ذیل ابیسیت وجود داشته ابشد:

1    عنرص قانوین 
2    عنرص مادی 

3    عنرص معنوی

طبق اصل قانوین بودن جرامئ و مجازات ها، درصوریت یم توانیم عمیل را جرم 

بدانیم و مرتکب آن را مجازات کنیم که در قانون توسط مقنن جرم انگاری و برای 

آن مجازات تعیین شده ابشد. این موضوع در ماده 674قانون مجازات اسالیم بخش 

تعزیرات جرم انگاری شده است.

عیل هللا سلیمی

بســیاری از هشروندان به محض مواجهه 

اب مشــکل کار یــیک از وســایل اســایس 

خانه، بــه رساغ گــویش تلفــن رفتــه و اب 

جست وجو در ســایت های اینرنت دنبال 

تعمیرکاران ماهر یم گردند. اگر مشا هم 

جزو آن گروه از تعمیرکاران ابشید که برای 

شــغل و مهارت خود ســایت اختصایص و 

تخصیص دارید، حمتًا ییک از آن گزینه های 

احمتایل هســتید که ممکن است توسط 

هشرونــدی کــه نیــاز بــه تعمیــرکار ماهر 

دارد انتخــاب شــوید و از طریق ســایت و 

اطالعایت که از کاراتن در آنجا قرار داده اید 

اب مشا متاس گرفته شــود. پــس اگر هنوز 

 ســایت خــوداتن را راه انــدازی نکرده اید 

دست بجنبانید.

راه اندازی سایت01

تبلیــغ از طریق پیامــک را هم دســت کم 

نگیرد، چرا کــه تبلیغ و ابزاریــایب پیامیک 

از روش هــای ســاده و مؤثــر تبلیغــات 

برای تعمیــرکاران اســت. در اس ام اس 

مارکتینــگ اول از همه ابید ارســال انبوه 

یعین ارســال پیــام در تعداد ابال داشــته 

ابشــید. یم توانیــد منت پیامــک جذایب 

اب کلمــات أتثیرگــذار را به عنــوان معــریف 

کســب وکاراتن بنویســید و بعد به صورت 

انبوه ارسال کنید. این اقدام فواید متعدد 

و در مــواردی اثــرات گســرده ای دارد. اب 

ارســال پیامک انبــوه، پیامــک تبلیغایت 

مشا به دست تعداد زیادی از مخاطبان که 

ممکن اســت به خدمات مشا نیاز داشته 

ابشــند، یم رســد و احمتال متاس اب مشا 

بیشر یم شود.

ابزاریایب پیامیک02

مشــا در ابزاریــایب پیامــیک بــه ابنــک 

مشاره هــای بــه روز دســریس خواهیــد 

داشــت. یم توانیــد بــرای ارســال کــد 

تخفیف، معریف کسب وکاراتن اب خدمایت 

که قرار است به تعمیرگاه اضافه کنید، از 

این ابنک مشاره استفاده کنید. به عنوان 

مثال، اگر تعمیرگاه ماشین دارید، آدرس 

مغــازه و خدمــات اتن را برای ابنــک مشاره 

محله های اطراف ارسال کنید. همچنین 

یم توانیــد از قمست ارســال هدفمند به 

مشاغل و اصناف خایص پیامک بفرستید 

و تبلیغات هدفمندی داشــته ابشید. اب 

این رویکرد تبلیغی، هم برای کســاین که 

در ردیــف مخاطبان مشا نیســتند پیامک 

نفرســتاده اید و هــم دقیقــًا مخاطبــان 

احمتایل و اصیل خود را نشانه رفته اید.

تبلیغات هدفمند03

روغن کاری یااتقان ها در دو سوی پروانه هم یم تواند به سامل ماندن آهنا در طول زمستان کمک کند. برای 

این کار، ابتدا روغن هتیه شده را درون یک رسنگ یا روغندان ریخته و به کمک آهنا، روغن را به داخل سوراخ 

تعبیه شده زیر درپوش روی یااتقان ها تزریق کنید. کار تزریق چند مرتبه ابید انجام شود و در هر مرحله، بعد از 

تزریق، اب دست پروانه را بچرخانید ات روغن به خویب جذب شود. تزریق روغن را ات جایی ادامه دهید که روغن از 

زیر یااتقان ها رس ریز کند. پس از آن حمتًا درپوش سوراخ یااتقان را در جای خود قرار دهید.

6

برای اینکه خیال اتن از سامل بودن و سامل ماندن وسایل مهم و کلیدی داخل کولر راحت شود، هبر است 

تمسه و موتور کولر را هم چک کنید. اقدام اول در این زمینه، ابز کردن تمسه است. برای اینکه در زمستان 

از آسیب وارد شدن به تمسه جلوگیری کنید، هبر است آن را از پروانه جدا کرده و داخل بدنه کولر قرار دهید. حمتًا 

در مدیت که از کولر استفاده کرده اید، موتور آن گردوغبار گرفته که این خود از عرم مفید محصول یم کاهد. اب 

استفاده از یک دسمتال، سطح آن را متیز کرده و روغن کاری کنید ات خیال اتن از اببت سامل بودن آهنا راحت ابشد.

5
جرم خیانت در امانت از جمله جرامئ علیه اموال و مالکیت است، چرا که مستقیمًا و به رصاحت ماده 674قانون تعزیرات مصوب 1375رابطه مستقیم 

اب مال دارد. مثل اجاره دادن، عاریه دادن، امانت دادن مال و... . به دلیل اهمیت موضوع، در فقه و قرآن نیز بدان اشاره شده است و در اغلب کشورها 
به صورت خاص کیفرانگاری شده است. همانطور که گفتیم، در قرآن کریم آیات متعددی در این خصوص انزل شده است؛ ازجمله در آیه 58سوره مبارکه 

نساء، مردم را در رساندن امانت به اهل آانن سفارش کرده است. همچنین در آیه 37سوره مبارکه انفاق مؤمنین را از ارتکاب خیانت در امانت هنی کرده است. 
روایات متعددی نیز در این خصوص به چمش یم خورد، ازجمله پیامرب اکرم)ص( در ابب بیان شنیع بودن فعل خیانت در امانت پیش از رحلت شان 3مرتبه یم فرمایند: 
»امانت را به نیکوکار و تهبکار رد کن، چه زیاد ابشد چه کم، حیت اگر نخ و سوزین ابشد.«  حرضت عیل)ع( در هنج البالغه کساین را که اهل امانت نیستند، انکام دانسته 

و در خطبه معروف همام، امانتداری را از زمره صفات متقین به حساب آورده است. لذا اب ذکر این مقدمه به برریس جرم خیانت در امانت یم پردازیم.

پنجشنبه

شماره 189
10  آذر 1401 

 عنرص قانوین1

 عنرص مادی2 عنرص رواین3

عنرص مادی جرم خیانت در امانت از 3بخش رفتار مادی، فیزییک، رشایط و اوضاع و 

احوال الزم برای تحقق جرم و نتیجه حاصله تشکیل یم شود. رفتار مادی و فیزییک 

جرم خیانــت در امانت ییک از 4فعل مثبت اســتعمال، تصاحــب، اتالف و مفقود 

کردن است. منظور از اســتعمال، مرصف کردن یا مورد استفاده قرار دادن مال 

مورد امانت است و منظور از تصاحب یعین برخورد مالکانه نسبت به مایل که به طور 

امانت به کیس سرپده شده و این رفتار مالکانه اب سوءنیت و قصد رضررساندن 

به صاحب مال ابشد. منظور از اتالف، تلف کردن توأم اب سوءنیت نسبت به مال 

سرپده شده به شخص که مبارشات یا به تسبیب صورت گیرد، است.

منظور از مفقود کردن، اقدام عمدی امین توأم اب سوءنیت به غیرممکن ساخنت 

دســتیایب به مال اماین برای مالک آن اســت و به عباریت مال تلف نشــده بلکه 

دستیایب مالک به آن غیرممکن شــده است، مانند آنکه شخیص سکه هایش 

را به امانت به امین سرپده ابشد و امین اب سوءنیت و به قصد رضر زدن به مالک 

ســکه آن را در دریا بیندازد. همانطور که گفته شــد عنرص مادی جرم خیانت در 

امانت رشایط و اوضاع و احوایل دارد که در 3بخش مورد بحث قرار یم گیرد:

الف( موضوع جرم خیانت در امانت:
موضوع جرم خیانت در امانت عین مال متعلق به غیراعم از منقول و غیر منقول 

است که توسط مالک و مترصف قانوین به امین ســرپده شده است یا وسیله 

تحصیل مال متعلق به غیر)اعم از چک، سفته، قبض و نظایر آن( است.

ب( سرپده شدن مال توسط مالک یا مترصف قانوین به امین:
در واقع زماین خیانت در امانت محقق یم شود که مایل توسط مالک یا مترصف 

قانوین به امین ســرپده شــده ابشــد و تــرصف مالک ابیــد مــروع و قانوین و 

مورد حمایت قانونگذار ابشد. بر فرض اینکه سارق مایل را رسقت کند و آن را به 

امین بســپارد و امین اب علم به مرسوقه بودن آن مال از اســرداد آن به سارق 

امتناع کند و بدین وســیله عاملًا و عامدًا اموال مرسوقه سرپده شده به سارق 

را تحصیل و متلک کند، به جرم خیانت در امانت مهتم نخواهد شد؛ چرا که ترصف 

سارق مروع و قانوین نبوده است. ولیکن به موجب ماده 662قانون تعزیرات 

مصوب 1375به جرم مداخله در اموال مرسوقه محکوم یم شود.

ج( تعلق مال به غیر:
همانطور که در مقدمه اشاره شــد خیانت در امانت جرم علیه اموال و مالکیت 

است و اگر امین خود مالک مال سرپده شده به خود شود، تصاحب او خیانت در 

امانت نیست. مانند اینکه فردی مال خود را نزد تهنا وارثش به امانت بگذارد و بعد 

از مرگ وی وارث نسبت به آن مال هر اقدایم کند خائن در امانت نیست؛ چرا که 

تهنا وارث مورث خود بوده است.

از عوامــل دیگــر عنــرص رواین ســوءنیت 

عــام و خــاص مرتکب اســت. منظــور از 

ســوءنیت عام، این اســت که مرتکب به 

مجرمانه بــودن خیانــت در امانــت علــم 

داشته و در ارتکاب جرم اراده خود آگاهانه 

و آزاد داشــته ابشــد. منظور از سوءنیت 

خاص این اســت که مرتکب جرم، علم به 

تعلق مال به غیرداشته و قصد ایراد رضر 

به مالک یا مترصف قانوین داشــته ابشد 

ولو اینکه خائن نفعی نــربد. لذا اگر امین 

ســوءنیت نداشــته ابشــد عمل او فاقد 

وصف جزایی و جرم نیست.

برریس قابل گذشت بودن یا نبودن جرم 
خیانت در امانت

جرم خیانــت در امانــت ازجمله جرامئ قابل گذشــت اســت و این 

موضــوع اب اصــالح مــاده 104قانون مجــازات اســالیم مصوب 

1392براســاس قانون مجــازات کاهش حبس هــای تعزیری در 

ســال1399ودر مقام توســعه جرامئ قابل گذشــت تقنین شده 

است.

آاثر جرامئ قابل گذشت عبارتند از:
الف( طــرح شــکایت کیفــری در مهلــت مقرر قانوین: شــایک 
یم ابیســت ظرف مهلت مقرر شــکایت خود را مطرح کند که 

این مهلت طبق ماده 106قانون مجازات اسالیم مصوب 

1392،یک سال از اتریخ اطالع از اتریخ وقوع جرم است و 

شکایت خارج از مهلت پذیرفته نخواهد شد.

ب( این جرم جهت تعقیب کیفری اب لحاظ ماده 100قانون 
مجازات اســالیم مصوب 1392مســتلزم طرح شــکایت 

کیفری توسط شایک است.

ج( اب گذشــت شــایک در هر مرحله از فرایند دادریس کیفری 
اب لحاظ مــاده 100قانــون مجازات اســالیم مصــوب 1392و 

مــاده 13قانون آییــن دادریس کیفری مصــوب 1392واصالحی 

1394موجب موقویف تعقیب یا موقویف اجرای مجازات یم شود.

حمید وثوق؛  وکیل اپیه یک دادگسری



گل خانه 16
 کویرگردی از تفریحات هیجان انگیز 

فصل های سرد سال است

بهار به کویر رسید
به نظر شما مگر می شود کسی بگوید که از هوای 
بهاری خوش اش نمی آید؟ آرزوی بســیاری از 
آدم هاســت که هوای مطبوع و دلچسب بهاری 
در کل سال ادامه دار باشد. اما خب طبیعت قانون 
خودش را دارد و فصل ها یکــی پس از دیگری 
تغییر می کنند تا هم چرخ هستی بچرخد و هم 
یکنواختی بر زندگی انســان ها سایه نیندازد. 
هرچند در بعضی مناطق محدود در همیــن کره خاکی، روزها و ماه های 
سال یکنواخت است و ساکنان آنها با این شرایط خو گرفته اند و زندگی 
می کنند. اما همین یکنواختی اگر بر کل شرایط زمین حاکم بود، سنگ 
روی سنگ بند نمی شد؛ حتی همان فصل بهار و هوای دلچسبش! حال که 
در این روزهای پاییزی و نسبتًا سرد صحبت از هوای بهاری شد، بی شک 
دل مان می خواهد بهار را تجربه و برای چند روز هم که شده لمسش کنیم. 
به لطف شرایط اقلیمی خاصی که در کشور ما وجود دارد، با سردشدن هوا 
در مناطق شمالی،  در مرکز و جنوب کشور هوای بهاری غالب می شود و 
همین کافی است تا در این هیاهو و سرما، بهار پاییزی را تجربه کنید. در 
کویر مرکزی ایران و نزدیکی شهرستان طبس، روستایی با نام ازمیغان 

وجود دارد که این روزها حال و هوای متفاوتی دارد.

مجتبی یارزمان

خاک طالستدلچسب چون ازمیغان

گشت وگذار در دل کویر

کویر را با تپه های شنی و گرمای طاقت فرسا می شناسیم و در بهترین حالت، گوشه ای دنج با 
چند درخت نخل و یک روستای بی آب و علف در ذهن تداعی می شود. اما روستای ازمیغان تمام 
این قوانین را درهم شکسته و جلوه ای خاص به کویر بخشیده است. این روستا که در نزدیکی 
شهرستان طبس است و  تنها 40کیلومتر با آن فاصله دارد، به نگینی در این منطقه تبدیل شده 
است. یکی از دالیلی که این روستا آب وهوایی متفاوت دارد و در بیشتر روزهای سال سرسبز 
است، وجود آب فراوان در اطراف آن است. ازمیغان بیش از هزار متر از سطح دریا باالتر است و 
در دامنه کوه هایی که در این منطقه وجود دارد جای گرفته. بناشدن این روستا در دامنه چند 
کوه مرتفع و همچنین جاری شدن رودخانه های پرآب در اطراف آن و چشمه هایی که از دل این 

کوه ها می جوشد، ازمیغان را به یکی از روستاهای پرآب در مناطق کویری تبدیل کرده است.

پیشنهاد  هفته

بی آرتی میدان ونک

   امامزاده قاضی صابر
روایات باقی مانــده از اهالی ونک و 
نوشته های شیخ عباس قمی همگی 
گــواه این هســتند که ابوالقاســم 
علی بن محمد، ملقب به قاضی الصابر، 
در ده ونک به دنیــا آمده و در همین 
محل دروس علمــی و دینی اش را 
برپا می کــرده و همین جا در حدود 
۹00 سال قبل درگذشــته. برای او 
که از نوادگان امام ســجاد)ع( است، 
برای نخســتین بار میرزایوســف 
مســتوفی الممالک، صدراعظــم 
ناصرالدین شــاه در ســال 1۳0۲ 
هجری قمری بقعه ای ســاخت که 
هنوز در کوچه پسکوچه های ده ونک 
همچنان پابرجاست؛ بقعه ای ساده با 
سنگ مرمر و با خطوط و اشعار زیبا و 
یک ضریح چوبی کوچک و تزئینات 
کاشــی کاری ایرانی. بنای اولیه این 
امامزاده از خشــت و گل بود و بیش 
از 700ســال هم قدمت داشت، اما 
در زمان قاجــار و به دلیل جنگ ها و 
حوادث گوناگون طبیعی به مخروبه 
تبدیل شــد که در زمان ناصرالدین 
شاه مرمت و به مرور به صورت آجری 
بازسازی شد. هم اکنون هشت ضلعی 
اصلی این بنا از نظر ساختاری شباهت 
بسیاری به خانه حضرت علی)ع( در 
کوفه دارد و اهالی منطقه اعتقاد دارند 
که هدف اصلی بازســازی، ساخت 
نمادین خانه حضرت علی)ع( برای 
قاضی صابر بوده. در حیاط امامزاده 
چندین درخت کهنســال به چشم 
می خورد و زیر سایه آنها چندین نفر، 
ازجمله متولیان این آستان مدفون 
شــده اند. برای رفتن به بــارگاه این 
امامزاده، باید خودتــان را به میدان 
ونک برســانید و راهی خیابان شیخ 

بهایی شوید.

اسکن  کنید و آدرس دقیق 
این پیشنهاد را در نقشه ببینید

   خانه عالءالدوله
خانــه عالءالدولــه متعلــق بــه 
محمدرحیم خان عالءالدوله معروف 
به نسقچی، از بزرگان ایل قاجار و از 
وزیران دوره ناصرالدین شــاه بود. 
در دوره قاجار در گوشــه شــمال 
غربی میــدان توپخانــه، دروازه و 
خیابان عالءالدوله یــا باغ ایلخانی 
قرار داشــت. شــرایط این خیابان 
به نوشــته اعتمادالســلطنه یک 
کوچه باغ بســیار طوالنی بوده که 
در دوطرف آن درخت های خوبی 
کاشته شــده و ســنگفرش است. 
کنار رودهای دوطرف با ســنگ پر 
شده و شــب ها با چراغ ها و فانوس 
کوچه روشن است. در حاشیه این 
کوچه، باغ ها و عمارت های بزرگان 
وجود دارد که در طرف راست، خانه 
و عمارات احمــد عالءالدوله وزیر 
دربار به چشم می خورد. محدوده 
امــالک عالءالدوله از شــمال به 
کوچه شهید شاهچراغی، از شرق 
به خیابان الله زار، از غرب به خیابان 
فردوسی و از جنوب به میدان امام 
خمینی می رسد؛ ۵0 هزار مترمربع. 
در ابتدا در این محدوده یک بنای 
مختصر بیشــتر وجود نداشــت و 
بیشتر آن ســبزی کاری و درخت 
بود اما عالءالدوله، در این زمین ها 
ساختمان های جدید برای خود و 
فرزندانش ســاخت. خانه تاریخی 
عالءالدولــه که امــروز محدود به 
1700 متر زمین شده، تنها بازمانده 
کوچک از عمارت های مفصل اصلی 
است و این بخش باقی مانده شامل 
یک تاالر آینه اســت که مساحتی 
کمتــر از 1۵0 مترمربع دارد. برای 
بازدید و تماشای این خانه تاریخی 
می توانید از طریق ایســتگاه مترو 
امام خمینی به سمت خیابان الله زار 
بروید و در کوچه دهقانی این خانه را 

از نزدیک به تماشا بنشینید.

متروی میدان امام خمینی
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 هیجان 
در ابتدای روز

قسمت 
چهارم

صبحانه مکزیکی

  گوشــت گوســاله، فلفــل، 
تخم مرغ، میوه

اسم غذای مکزیکی که به گوش می رسد، 
خودتان را آماده کنید برای خوردن یک 
وعده غذای تند. هر غذایــی که کمی از 
حالت نرمال تندتر می شــود را با پسوند 
مکزیکی به زبــان می آورنــد و در وعده 
صبحانه هــم تندی از غذا حذف نشــده 
اســت. در یک صبحانه مکزیکی گوشت 
گوســاله پایه اولیه طبخ غذاست و بعد از 
اضافه کردن مقدار فراوانی فلفل، ممکن 
است سیب زمینی، تخم مرغ و یا مقداری 
حبوبات پخته شده هم در کنار آن استفاده 
شود. البته در این منو هرچند کم اما میوه 

هم وجود دارد.

صبحانه اوکراینی 

  پنکیــک، پنیــر مخصــوص، 
کنسرو میوه

در یک صبحانــه اوکراینی منتظر ظرف 
پر و پیمانی نباشــید و به خودتان خیلی 
وعده و وعید ندهید. در این منو یک عدد 
پنکیک گرد برشــته همراه با نوعی پنیر 
مخصوص کــه معموالً به صــورت دلمه 
پیچیده شــده، همراه با مقــداری میوه 
کنسروی و یا مربا سرو می شود. صبحانه 
اوکراینی معمــوالً حجم نســبتاً کمی 
 دارد و تا قبل از وعده ناهــار باید به فکر 

میان وعده هم باشید.

صبحانه اسکاتلندی 

  نیمرو، سوسیس، سیب زمینی، 
لوبیا، نان تست

شــاید به جرأت بتوان گفت که این مدل 
صبحانه بــاب میل بســیاری از ایرانی ها 
باشد و به نوعی سلیقه ما به اسکاتلندی ها 
بسیار شبیه است. مقداری خوراک لوبیای 
پخته همراه با کمی سوسیس بریان شده 
و نیمرو، ســیب زمینی و نان تست، کاماًل 
می تواند یک وعده کامل را تشکیل دهد و 

هر فردی را سیر کند.

صبحانه ایسلندی

  روغن ماهی، جو دوسر
در کشور ایسلند صنعت ماهیگیری بسیار 
پررونق اســت و مردم آن کشــور عالقه 
فراوانی به غذاهای دریایی دارند. در یک 
منوی صبحانه ایسلندی، از روغن ماهی 
به دلیل وجود امگا ۳اســتفاده و آن را با 
جوی دوسر مخلوط می کنند. از ترکیب 
این دو چیزی شبیه سوپ یا هلیم به دست 
می آید و آن را همراه با گردو یا آجیل سرو 

می کنند.

صبحانه ترکی

  پنیر، کره، زیتون، تخم مرغ، 
خیار، گوجه، مربا

این صبحانه شاید شــبیه ترین نمونه به 
صبحانه هــای رایج در کشــور خودمان 
باشد و هر روز در معمولی ترین کافه های 
شــهر هم به وفور یافت شــود. اما وجه 
تمایز اصلی یک صبحانــه ترکی وجود 
زیتون در منوی آن اســت. در بیشــتر 
وعده های یک غذای ترکی زیتون معموالً 
 حضور دارد و صبحانه هــم از  این قاعده 

مستثناء نیست.

در قســمت های قبلی تعداد زیادی 
از منوهای رســتوران ها و کافه ها که 
صبحانه بین المللی سرو می کنند را 
معرفی کردیم و در این قســمت هم 
چنــد مــدل دیگــر از این تنــوع وعده 
صبحگاهــی را برای تــان خواهیــم 
گفت. موضوعی که شاید در بیشتر 
منوها به چشم می خورد، تفاوت در 
مواد مصرفی برای ایــن وعده با یک 
عنوان مشترک است. در بسیاری از 
موارد موادی که در یک کشــور برای 
وعــده صبحانــه مصــرف می شــود، 
شاید در بسیاری از کشورهای دیگر 
این مواد موجــود نباشــد و حتی اگر 
هــم موجــود باشــد، بــا آن کیفیت و 
طعــم و مــزه تفــاوت زیــادی داشــته 
باشــد. همین موضوع باعث شــده 
تــا امــکان ســرو یــک مــدل صبحانه 
در دو مــکان بین المللــی به ســختی 
امکان پذیــر باشــد و هــر سرآشــپزی 
باتوجه به موجودی مواداولیه خود، 
تغییراتی در منوی اصلی ایجاد کند.

روستاهای کویری ایران در این روزها جذاب و دیدنی هستند

دروازه های آرامش
تبلیغ تورهای کویرگردی کم کم بر فضای گردشگری کشور غالب شده و این نشان دهنده شروع فصل این نوع از سفرهاست. برخی از این تورها یک روزه 
هستند و از ساعات اولیه صبح شروع  می شوند و تا پاسی از شب ادامه دارند و در نهایت به مبدأ بازمی گردند. اما تعداد زیادی از آنها برنامه هایی بیش از 
یک روز را تدارک می بینند و اقامت شبانه هم قسمتی از آن محسوب می شود. یکی از مکان های جذابی که در مناطق کویری برای گشت وگذار و اقامت 
شبانه بسیار پرطرفدارند، روستاها هستند. بیشتر این روستا عالوه بر در اختیارگذاشتن امکانات اقامتی، مکان های جذابی هم در اطراف شان وجود دارد که 
تماشای آن برای هر گردشگری می تواند سرشار از هیجان باشد. در ادامه سراغ چند روستای کویری رفته ایم که زیبایی های خاصی را در خود جای داده اند.
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ی روستای گرمه از توابع شهرستان نایین و در حاشیه کویر مرکزی فالت ایران در استان اصفهان قرار دارد. این روستا بین کوه و دشت با پوششی از درختان خرما و انار 
خودنمایی می کند. منطقه ای که روستای گرمه در آن جای گرفته پوشیده از باتالق ها، تپه های شنی و خاک های رس نمکی است که باعث شده تا آب وهوایی گرم و 
خشک داشته باشد. در اطراف گرمه بیابان ها و مزارعی وجود دارد که در هر گوشه از آن دسته های شتر به راهپیمایی مشغولند و ریگزارهای وسیع همراه با شن های 
روان آن بسیار تماشایی هستند. نکته جالب این منطقه آن است که مردم گرمه به زبان پهلوی صحبت می کنند و بومیان نام هسب را برای این زبان انتخاب کرده اند. 
در روستای گرمه خانه هایی وجود دارد که از همان لحظه ورود به این مکان نظرتان را به خود جلب می کند؛ خانه هایی ساده و صمیمی که روی تپه های خاره بنا شده 
و مشرف به نخلستان هستند. کوچه های تنگ و پرپیچ وخم گرمه همراه با یک معماری ساده و کاماًل سنتی، توجه بیشتر فیلمسازان را به خود جلب کرده و تاکنون 
صحنه چندین فیلم سینمایی و تلویزیونی بوده است. در مناطق گرمسیری از آنجا که تولید خرما تنها با درجه حرارت باال امکان پذیر است و کویرهای مرکزی ایران 
شب های زمستانی سردی را دارند، خرمای مرغوبی در این مناطق تولید نمی شود، اما گرمه از معدود روستاهای این منطقه است که در زمستان هم هوایش کاماًل 

معتدل بوده و وجود نخلستان های فراوان، گواه تولید خرمای بسیار خوبی در این منطقه است. 
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سیرچ در فاصله ۸0کیلومتری از مرکز شهر کرمان قرار دارد و با وجود فاصله کمش از منطقه شهداد و گندم بریان، این روستا دارای آب وهوایی کوهستانی است و ازجمله 
مناطق ییالقی استان کرمان محسوب می شود. روستای سیرچ یکی از جاذبه های دیدنی در نزدیکی کویر شهداد است و تناقض آب وهوایی آن با این منطقه سبب شده تا 
برای لحظاتی حال وهوای شمال ایران در این روستا تداعی شود. عالوه بر اینها سرسبزی بی نظیر این روستا، موجب شده تا از آن به عنوان سوئیس ایران یاد شود. سیرچ 
که در روزگار قدیم با نام بهارستان شناخته می شده، در هر یک از فصل های سال زیبایی خاص خود را دارد. هر چند که در فصل بهار و پاییز، این زیبایی بیشتر از همیشه 
خودنمایی می کند، اما مابقی روزهای سال هم این منطقه پذیرای گردشگران زیادی است. در روستای سیرچ، نزدیک به 1۵00نفر به صورت دائمی زندگی می کنند 
که البته در برخی از روزها و فصل ها، این تعداد افزایش قابل توجهی پیدا می کند و دلیل آن هم چیزی جز ورود گردشگران و مسافران به این منطقه نیست. البته نبود 
امکانات اقامتی کافی برای گردشگران، یکی از مشکالت جدی برای روستای سیرچ است که به نظر می رسد هر سال بر حجم این تقاضا افزوده هم خواهد شد. مردمان روستا 
به شغل دامداری و کشاورزی مشغول هستند و در کنار آن با توجه به وضعیت آب وهوایی آن و همچنین داشتن آب کافی، شرایط پرورش ماهی  هم فراهم است. با اینکه 
روستای سیرچ با کویر خشک لوت تنها ۳0دقیقه فاصله دارد، اما منطقه ای خنک و کوهستانی است و تضاد این روستا با مناطق اطراف، جذابیت آن را دوچندان کرده است.

نهبندان یکی از شهرستان های خراسان جنوبی و شرقی ترین شهر این استان است. یکی از این جاذبه های طبیعی که عالقه مندان زیادی را به سمت خود جذب کرده، 
روستای ده سلم است. در ده سلم ساالنه تعداد زیادی از عالقه مندان به مکان های طبیعی و کویری دیده می شوند که هدف بیشتر آنها از این سفر تماشای روستا و 
سپس تفریحات کویری است. این روستا در حاشیه کویر قرار دارد و به نوعی همسایه گرم ترین نقطه زمین است. در ماه های خنک سال رفت وآمد به روستای ده سلم 
بسیار زیاد است و این مکان میزبان گردشگران زیادی است که کویر را برای ســفرهای خود انتخاب کرده اند. منبع درآمد بیشتر مردم این روستا، پرورش شتر 
است و از آنجا که قنات های روستا دارای آب زیادی هستند، کشاورزی هم رونق نسبتاً خوبی در آن دارد. البته به همه این مشاغل، کسب وکارهای جدیدی که به 
واسطه حضور گردشگران در این روستا به وجود آمده را هم باید اضافه کنیم؛ شغل هایی مانند تأسیس چند اقامتگاه بومگردی و خدماتی که به واسطه آن باید به 

مسافران ارائه داد. یکی از نکات جذاب در مورد این روستا نقش پررنگ زنان در تمام امور است که گویی روستا توسط زنان اداره می شود. در ده سلم مکان های دیدنی 
و گردشگری زیادی همچون خانه های گنبدی و گلی، نخلستان های خرما، قلعه قدیمی ده سلم، دریاچه نمک، رودشور، زمین های پاشتری و بسیاری مکان های بکر و 
زیبا می توان یافت که هرکدام به تنهایی می توانند انگیزه ای مناسب برای یک سفر کویری محسوب شوند. گردشگران این روستا را دروازه ورود به کویر لوت نامیده اند .

ستاره ها در شب های کویری روستای بیاضه به حدی زیبا و درخشان و نزدیک هستند که گاهی تصور می کنید که فاصله شما با این ستاره ها از یک ساختمان چند 
طبقه هم کمتر است. پیاده روی روی ماسه های بادی کویری یا استراحت در قلب کویر و زیر درختچه های گز از جذابیت های دیگر روستای بیاضه هستند. ماسه های 
این منطقه بسیار نرم است و وقتی پایتان در آن فرو می رود، در عمق آنها، خنکی خاصی را حس می کنید که تا به حال تجربه نکرده اید. جذابیت روستای بیاضه فقط 
به کویر آن خالصه نمی شود و آثار تاریخی و گردشگری متعددی همچون قلعه، قنات، مسجد جامع و امامزاده و نخلستان های انبوه در آن وجود دارد که باعث 
جلب توجه گردشگران داخلی و خارجی شده است. روستای بیاضه بسیار کم جمعیت است و تنها ۲مغازه و یک نانوایی و چند پیرمرد که دور هم نشسته اند را 
می توانید در طول روز ببینید. البته بیشتر اهالی این منطقه ساکن شهرهای اطراف هستند و تنها برای سرزدن به باغات و نخلستان ها و همچنین در روزهای 

پیک گردشگری به این منطقه بازمی گردند. خانه های بیاضه از گل و خشت ساخته شده اند که در بیشتر آنها حوض های بزرگی در وسط حیاط دیده می شود و 
همچنین سبک معماری نوستالژیک این خانه ها مجهز به ایوان هایی با طاق بلند است که در تابستان باعث خنکی هوای داخل خانه می شوند. در اطراف روستای 
بیاضه و در مسیر یزد، زمین ها به خاطر وجود نمک شبیه به مناطق برفی و سفید هستند و احتماالً به همین دلیل نام این روستا را بیاض و به معنی سفید گذاشته اند.

شالیزارهای کویری
اتفاق نادری که در این منطقه و این روستا هر 
ساله رخ می دهد، کشت برنج است. در ازمیغان 
آب فراوانی وجود دارد و همین باعث شده تا 
یکی از راه های کسب درآمد برای مردم این 
منطقه کشت برنج باشد. در نخستین مواجهه 
با روســتای ازمیغان قطعًا متحیر می شوید و 
انگشت حیرت می فشارید که چگونه ممکن 
است در وسط کویر شالیزارهای سرسبز برنج 

وجود داشته باشد و کشت آن پررونق باشد. 
در این منطقه با توجه به ســال آبی و حجم 
بارش ها، ســالی 2بار برنج کشت می شود که 
یکی اوایل بهار و دیگری اوایل پاییز اســت. 
در این دو فصلی که دمای هوا نسبتًا مناسب 
این نوع کشت وکار است، برنج ازمیغان کاشت 
و برداشت می شــود. همچنین برنجی که از 
شالیزارهای این روستا به دست می آید، بسیار 

مرغوب و با کیفیت است و طرفداران زیادی 
را مجذوب خود کرده اســت. یکی دیگر از 
مشــاغلی که در این روســتا از رواج خوبی 
برخوردار است، باغداری و تولید انواع میوه 
و مرکبات اســت. باغ های میوه و مرکبات و 
همچنین سبزی و صیفی جات، یکی دیگر از 
مشاغل پرطرفدار در بین ساکنان این منطقه 

است.

هر گردشگری که برای نخســتین بار از این روستا و 
منطقه دیدن می کند، بی شک این جمله در ذهنش 
تداعی می شــود که خاک اینجا طالست. رودهایی 
که در این سرزمین جاری اســت روح و جان منطقه 
را دگرگون کرده و فضایی متفــاوت به منطقه داده 
است. این رودخانه ها تقریباً در تمام روزهای سال آب 
دارند و بسته به سال آبی که در آن هستیم، پرآب تر 
و کم آب تر هستند. به برکت وجود همین آب، خاک 
زمین های اطراف بســیار مرغوب و حاصلخیز شده و 

کشت وکار در ازمیغان از رونق خاصی برخوردار است. 
عالوه بر کشاورزی که شغل اکثر مردم این روستاست، 
دامداری و باغداری هم رواج فراوانی دارد. روســتای 
ازمیغان به دلیل ظرفیت های باالیش بسیار جای رشد 
دارد و اگر مسئوالن نگاه ویژه ای به این منطقه داشته 
باشند و کشاورزی، باغداری، دامداری و شالیکاری را 
از حالت سنتی به مدرن تبدیل کنند، عالوه بر منافع 
اقتصادی، این قابلیت وجود دارد که باعث اشتغال زایی 

افراد زیادی در کل استان شود.

وقتــی در دل کویر چنیــن نگینی وجود 
دارد، بی شک در اطراف و پیرامون آن هم 
دیدنی های فراوانی به چشم می خورد که 
هرکدام از آنها ویژگی های منحصر به فردی 
دارند. بیشتر مکان های دیدنی در اطراف 
روســتای ازمیغان به دلیــل وجود همین 
رودخانه های دائمی اســت کــه در اینجا 
جریان دارند و وجود چشمه های طبیعی این 

جذابیت ها را دوچندان کرده است.
   نخلستان ها: تقریباً دور تا دور تمام شالیزارهای 
روســتای ازمیغان با نخل های بــزرگ و دیدنی 
احاطه شــده اســت. این نخل هــا در برخی از 
قسمت ها درهم تنیده شده اند و نخلستان هایی 
تشکیل داده اند که صحنه های بی بدیلی را از آنها 

می توان مشاهده کرد.
   باغ های گل: شاید کمی عجیب به نظر بیاید که 
در وسط کویر باغ های گلی وجود دارند که عطر 
آنها فضای روســتا را پر کرده است. هوای گرم و 
مرطوبی که در این منطقه حاکم است برای رشد 
برخی از گل ها بسیار مناسب بوده و زمینه را برای 
رشد آنها فراهم می کند. در بیشتر این باغ ها نرگس 
به وفور یافت می شــود و منطقه ازمیغان یکی از 

مهدهای پرورش گل نرگس محسوب می شود.
   آبشار و تنگه قدمگاه: آبشاری زیبا در روستای 
ازمیغان وجود دارد که برای دسترســی به آن باید 
۳0دقیقه پیاده روی کنید. مسیری که به این آبشار 
منتهی می شود، از بین شالیزارها و باغ های میوه عبور 
می کند. شنا و آب تنی در دل کویر تجربه ای است 
متفاوت که در ازمیغان نصیب گردشگران می شود. 
البته در جریان باشید که شنا در تنگه به دلیل وجود 
لبه های ســنگی زیرآب بســیار خطرناک است و 

پیشنهاد می شود تنها در اطراف آن آب تنی کنید.
   چشــمه ماهی: این چشــمه یکی دیگر از 
دیدنی های اطراف روستاســت که مردم منطقه 
اعتقاد دارند آب آن برای بیماری های پوســتی 
مناسب است. چشــمه ماهی، میان گردشگرانی 
که بیماری های متعدد پوستی دارند بسیار مورد 
توجه قرار گرفته، طوری که در بیشــتر روزهای 
سال در اطراف آن گردشــگرانی از نقاط مختلف 
کشور به چشم می خورند. مسافران چشمه ماهی 
پای خود را در آب فــرو می برند و ماهی هایی که 
از بافت مرده پوست تغذیه می کنند، پوست های 

مرده را پاکسازی می کنند.
   تخت عروس: آب هــای پرخروش ازمیغان به 
ســمت مکانی که به تخت عروس معروف شده، 
سرازیر می شوند. تخت عروس از زیبایی های ساده 
روستاست که در عین سادگی بسیار جذاب است. 
مردم محلی به تخته سنگ سفیدی که در میان 
آب قرار دارد و آب از دو طــرف آن عبور می کند 

تخت عروس می گویند.
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نقد
آیا حق با اسکوچیچ نیست؟

حمله به تیم بازنده آسان ترین کار دنیاست، 
اما این موضــوع نباید و نمی توانــد مانع از 
دیدن نقدها و کم وکاســتی ها شــود. یکی 
از کلیدواژه هــای پرتکرار فوتبــال ایران در 
هفته های گذشته »دراگان اسکوچیچ« بوده 
است. نیازی به تکرار نیست که مربی کروات 
در بدترین شــرایط ممکن هدایت تیم ملی 
فوتبال ایــران را بر عهده گرفت و با کســب 
نتایج درخشــان، ما را به جام جهانی رساند. 
پس از آن مجموعه ای از اتفاقات مانع از ادامه 
حضور اسکو روی نیمکت تیم ایران شد. این 
مربی اقتدارش را بین بازیکنان از دست داد 
که به نظر می رسد عوامل خارج از تیم هم در 
این زمینه دخیل بودند. پس از آن هم اراده ای 
جدی برای عزل اسکوچیچ به وجود آمد که 
نتیجه اش برکناری نه چندان محترمانه او و 
بازگشت کارلوس کی روش روی نیمکت تیم 
ملی ایران بود. در حقیقــت مربی پرتغالی با 
بلیتی راهی دوحه شد که اسکوچیچ برای او 
رزرو کرده بود؛ اتفاقی نادر در دنیای فوتبال 
که تلخکامی خاص خودش را دارد. پس از آن 
افکار عمومی درگیر درست یا غلط بودن این 
اتفاق شد، اما اسکوچیچ به ندرت در این رابطه 
اظهارنظر کرد. او که مفسر تلویزیونی الجزیره 
برای مسابقات جام جهانی بود، حتی پس از 
شکست پرگل تیم ملی ایران برابر انگلستان 
به دلجویی از بازیکنــان پرداخت و جمالتی 
به زبان آورد که برای آنهــا در حکم افزایش 
روحیه و اعتمادبه نفس بود: »من مطمئنم این 
چهره واقعی ایران نیست. این تیم توانایی های 
زیادی دارد و به مسابقات برمی گردد.« حاال 
اما، در پی شکست در برابر آمریکا و پایان کار 
تیم ملی ایران، اسکوچیچ چند جمله متفاوت 

به زبان آورده که قابل تامل است.

یکترکیبشگفتانگیز
دراگان اســکوچیچ پس از حذف تیم ملی 
ایران از جام جهانــی، در اظهارنظری گفته 
اســت: »3ســال آنجا بودم. بازیکنانی در 
جام جهانی بازی کردند که اصال در مسابقات 
انتخابــی نبودند. بازی ها را تماشــا کردم. 
تغییرات زیادی وجود داشــت، بســیاری 
از عوامــل مختلف در میان بــود. در بازی 
اول مقابل انگلیس، ایران به شدت محتاط 
بود. اگر قــرار بــود ۱۰ترکیــب مختلف 
برای این مسابقه بنویســم، این ترکیب را 
حدس نمی زدم.« آیا حق با اوست؟ به نظر 
می رســد اینطور باشــد. حقیقت آن است 
که حتــی جدی ترین حامیــان کی روش 
هم نتوانستند از ترکیب ابداعی او در بازی 
با انگلستان ســر در بیاورند؛ ارنجی چنان 
غریب که حتی بعــد از 6تعویض اصالحی 
هم نامــوزون به نظر می رســید. کی روش 
بعــد از آن بــازی در توضیــح اتفاقات رخ 
داده، جمله حیرت انگیزی بــه زبان آورد: 
»بازی با انگلیس یک جلسه خوب تمرینی 
برای ما بود.« درحالی که حتی ســاده ترین 
هواداران فوتبال هم تفــاوت یک بازی در 
مقیاس جام جهانی را با جلســه ای تمرینی 
بلد هســتند. نکته جالب تر اینکه کی روش 
از ترکیب منتخبش هــم دفاع کرد و گفت 
هیچ ایرادی نداشته، اما در 2بازی بعدی به 
آن وفادار نماند و تغییرات گسترده در ارنج 
اعمال کرد؛ نوعی اعتراف عملی به اشــتباه 

روز اول که برای ایران گران تمام شد.

جاییبرایتوجیهنیست
در شرایط معمول شاید می شد فرصت اندک 
ســرمربی جدید برای کار با تیم را به عنوان 
توجیهی برای نتایج ضعیف او به شمار آورد، 
اما موضوع در مورد کــی روش فرق می کند. 
او اگرچه در فاصله 2مــاه تا آغاز جام جهانی 
هدایت تیم ایران را پذیرفت، اما ســابقه ای 
نزدیــک به 8ســال در همین تیم داشــت. 
کی روش بــرای اینکه ریســک را به حداقل 
برساند، فهرست نهایی مســافران جام را با 
نزدیک ترین بازیکنان به خودش پر کرد. برابر 
آمار و اطالعات منتشــر شده، فهرست هیچ 
تیمی به اندازه ایران به فهرست جام جهانی 
قبلی شباهت نداشــت و همین مسئله هم 
باعث شــد تیم انتخابی کی روش، باالترین 
معدل ســنی در کل جام را داشته باشد. به 
عالوه خودش هم خیلی خوب می دانست در 
حال پذیرفتن چه سمتی است و با آگاهی و 
اشتیاق کامل به تیم ملی برگشت. بنابراین 
انتظار می رفت انتخاب های بهتری داشــته 
باشــد؛ گزینش هایی که برکناری یکی مثل 
دراگان اســکوچیچ و بازگشت او به تیم ملی 
را توجیه کند. امروز بسیاری سؤال می کنند 
آیا تیم ملی با اسکوچیچ نمی توانست همین 
نتایــج را بگیرد؟ فارغ از پاســخ، نفس طرح 
همین پرسش هم برای کی روش به منزله یک 
شکست بزرگ است. او اشتباهاتی داشت که 
برای خودش و تیم ملی گران تمام شد. این 

واقعیت را نمی توان نادیده گرفت.

ايران در شبي از جام جهاني حذف شد که نمايش نيمه اولش آشکارا نشان از ترس داشت
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این جام، جام تو نبودعلیرضا بیرانوند
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همانطور که بعد از پیروزی ها در مورد نقش تک تک اعضای 
تیم سخن گفته می شود و خیلی ها به تشریح پرآب و تاب 
جزئیات می پردازند، پس از باخت هم انتقادات یک به یک 
به سمت بازیکنان روانه می شــود. ازجمله ستاره هایی که 
در دیدار با آمریکا کمتر از حد انتظار ظاهر شدند، مهدی 
طارمی بود. باالخره همیشه انتظارات از او زیاد بوده و مردم 
توقع دارند وقتی کار گره می خورد، طارمی شرایط را برای 
پیروزی مهیا کند. با این حال چنین اتفاقی در بازی با آمریکا 
رخ نداد و او شب کم فروغی را پشت سر گذاشت. طارمی به 
جز یکی، دو مورد در محوطه جریمه آمریکا صاحب توپ 
نشد و به نظر می رسید که از سوی سیستم دفاعی حریف 

مهار شده است. به هر حال شب، شب طارمی نبود.

تنها تغییر ترکیب تیم ملی ایران در بازی با آمریکا نسبت به بازی 
قبلی، اضافه شــدن علیرضا بیرانوند بــود. بنابراین وقتی نتیجه 
مسابقه 180درجه عوض شد، عجیب نبود که از بیرو انتقاد شود. 
کم نبود تعداد کسانی که بعد از بازی با آمریکا ادعا کردند کارلوس 
کی روش نباید دست به تغییر دروازه بان می زد. این گروه بر این 
باورند که چون حسین حسینی در بازی قبلی کلین شیت کرده 
بود و روحیه باالیی داشت، در برابر آمریکا هم باید درون دروازه قرار 
می گرفت. با این حال، انتخاب مربی پرتغالی چیز دیگری بود و او 
بیرانوند را بازی داد. چه بسا اگر در مسابقه قبلی مقابل ولز هم فیفا 
استفاده از بیرو را منع نمی کرد، کی روش او را به میدان می فرستاد. 
نهایتا این اتفاق در دیدار با ایاالت متحــده رخ داد و البته با گل 

دریافتی بیرانوند از پولیسیچ، منجر به حذف تیم کشورمان شد.
درمورد اینکه آیا علیرضا بیرانونــد نمایش خوبی در برابر آمریکا 
داشــت یا نه، زیاد می شــود بحث کرد. به یــاد می آوریم که او 
دقایقی پیش از گل آمریکا، با کف دســت یک قطع توپ بسیار 
کلیدی داشت؛ دفعی که اگر رخ نمی داد، چه بسا باعث فروپاشی 
زودهنگام تر دروازه ایران می شد. روی گل هم شاید نشود خیلی 
از بیرانوند ایراد گرفت. مشکل اصلی این بود که ابتدا مدافعان جا 
ماندند و آفساید را پر کردند، بعد هم روی پاس سرجینیو دست، 
در مهار پولیسیچ موفق عمل نکردند. با این حال، خود بیرانوند هم 
لحظات متزلزلی داشت. یکی، دو خروج اشتباه و دفع دوضرب در 
چند صحنه باعث شد نمره بیرانوند پایین بیاید. به عالوه او روی 

گل دوم آمریکا هم که با خوش شانسی آفساید گرفته شد، 
بهترین واکنش ممکن را نداشت.

درمجموع اما می توان گفت بیرانوند تورنمنت خوبی را پشت 
سر نگذاشت. او که در جام جهانی قبلی با مهار ضربه پنالتی 
کریس رونالدو به اوج موفقیت و محبوبیت رســیده بود، در 
نخستین بازی این جام دچار مصدومیت بینی شد و از زمین 
بیرون رفت. بازگشت او به ترکیب اصلی هم با شکست تلخ در 
برابر آمریکا همراه شد. حاال بیرانوند با 5بازی، بین گلرهای 
ایرانی رکورددار حضور در جام جهانی است، اما قطعا خودش 
دوست داشت به جای این رکورد فردی، نتایج تیمی بهتری 

رقم می خورد.

گزارش بازی

تیم جمعه کجا بود؟
  انگلیس- ولز

    تیم ملی انگلیس با پیروزی 3بر صفر بر ولز بعد از 16سال ونیم 
به عنوان صدرنشــین گروه به مرحله یک هشتم صعود کرد. آن 
ســال در همان مرحله اول حذفی به پرتغــال باختند و حذف 

شدند.
    تیم ملی ولز در 8بازی آخر در همه رقابت ها بدون برد بوده؛ 

2تساوی و 8شکست. یکی از این شکست ها مقابل ایران بود.
    مارکوس رشــفورد پس از بابی چارلتــون )1966( دومین 
بازیکن منچستریونایتد شــد که در یک دوره جام جهانی 3گل 

می زند.

  سنگال- اکوادور
    سنگال بدون سادیو مانه موفق شد بهترین عملکرد خود را 
در جام جهانی به ثبت برساند و با 6امتیاز صعود کند. سال 2002 

که آنها صعود کردند، 5امتیاز داشتند.
    سنگال پس از کامرون که سال1990 کلمبیا را شکست داد، 
نخستین تیم آفریقایی است که یک تیم از آمریکای جنوبی را 
می برد. کامرون در افتتاحیه همان سال آرژانتین را برده بود. در 
این فاصله آفریقایی ها 21بار به مصاف تیم های آمریکای جنوبی 

رفتند که حاصل آن 17شکست و 4تساوی بود.
    اکوادور در شبی که انر والنسیا گلی برای این تیم نزد، حذف 
شد. این تیم در 3بار از 4حضورش در جام جهانی از مرحله گروهی 
باالتر نرفت و موفق به صعود نشد. آنها 4بازی پیاپی نباخته بودند.
    وقتی اکوادور برای آخرین بار با بازیکنی به جز انر والنسیا در 
جام جهانی به گل می رســید، مویزس کایسدو هنوز 5سال هم 
سن نداشت. 16سال پس از جام جهانی 2006 و 698دقیقه بعد 
از آن گل، مویزس کایسدو به نخســتین گلزن متفاوت اکوادور 

پس از 6گل متوالی انر والنسیا تبدیل شد.

  هلند- قطر
    هلندی ها در هر 9باری که به جام جهانی راه یافته اند، موفق 
به صعود از مرحله گروهی شده اند. این یعنی صددرصد موفقیت 

که بهترین عملکرد بین همه تیم هاست.
    قطر پس از آفریقای جنوبی دومین میزبان تاریخ جام جهانی 
شــد که موفق به صعود از مرحله گروهی نمی شود. آنها 7گل 
دریافت کردند که این بدترین عملکــرد یک میزبان در مرحله 

گروهی است. قطر هر 3بازی خود را در گروهی آسان باخت.
    هلند در 8بــازی از 9بازی آخر مرحلــه گروهی به پیروزی 
رسیده و در 10بازی در همه مراحل جام جهانی بدون شکست 

مانده )بدون احتساب شکست در ضربات پنالتی(.
    کودی گاکپو به نخستین بازیکن تاریخ هلند تبدیل شد که 
در 3بازی نخست خود در جام جهانی موفق به گلزنی می شود. 
تنها 3بازیکن هلند موفق شده اند در 3دیدار پیاپی جام جهانی 
گل بزنند؛ یوهان نیسکنس )1974(، دنیس برگکمپ )1994(، 
وسلی اسنایدر )2010(. 3ضربه نخست داخل چارچوب گاکپو 
در هر دیدار جام جهانی به گل تبدیل شــده؛ گل با ضربه سر به 

سنگال، گل با پای چپ به اکوادور و گل با پای راست به قطر.

حرف درست سرمربی آمریکا

پیش از بازی ایران و آمریکا، ســرمربی ایاالت متحده در 
نشست خبری به یک نکته جالب اشاره کرد. او که در مصاف 
ســال1998 دوتیم حضور داشت و روی نیمکت ذخیره ها 
بود، در مورد چرایی شکســت تیمش در آن مسابقه گفت: 
»آن روز تمام تیم ایران از صمیم قلب دلش می خواســت 
برنده بازی باشد، اما این روحیه در تیم آمریکا وجود نداشت. 
اگر قرار است ما در این مسابقه به پیروزی برسیم و راهی دور 
بعد شویم، راهش این است که روحیه آن روز ایران را داشته 
باشیم.« حاال که بازی با پیروزی یک بر صفر آمریکا به پایان 
رسیده، در مروری منصفانه می توان گفت همان نسخه به 
سود تیم ملی آمریکا تمام شــده و کار را برای آنها در آورده 

است. آمریکا این بازی را برد، چون واقعا می خواست ببرد.

این بار تکرار نشد

یکی از اتفاقات جالب این دوره از مســابقات جام جهانی، 
وقت های تلف شده زیادی بود که برای بازی های گوناگون 
گرفته می شد. این موضوع زیاد مورد توجه قرار گرفت و 
البته انتقاداتی را هم برانگیخت. بــا این حال وقت های 
اضافی بعضا دورقمی، به سود تیم ایران تمام شد؛ چنان 
که شاگردان کارلوس کی روش 3گل از 4گل خود در این 
مسابقات را در همین اوقات تلف شده به ثمر رساندند؛ یکی 
مقابل انگلستان و 2تا در برابر ولز. زمانی که بازی با آمریکا 
وارد وقت های اضافی شد، خیلی ها خوش بین بودند که 
شاید این بار هم سنت تکرار شود و ایران با زدن یک گل به 
مرحله بعد برسد، اما همیشه قرار نیست یک نسخه جواب 
بدهد. تیمی که از 90دقیقه بازی استفاده نکرده بود، این 

بار از وقت های تلف شده هم طرفی نبست.

تمام شــد. تیم ملی فوتبال ایران در ششمین 
تالشــش بــرای عبــور از مرحلــه گروهی 
جام جهانی نیز ناکام ماند و مثل 5دوره پیشین، 
پس از انجام 3بازی با این مسابقات وداع کرد. 
این اتفاق در شرایطی رخ داد که تیم ایران فقط 
با کسب یک تساوی مقابل آمریکا می توانست 
برای نخســتین بار در طول تاریــخ به مرحله 
حذفی برسد اما انتخاب استراتژی های اشتباه 
مانع از وقوع این مهم شــد. سه شنبه شب یک 
سؤال بیش از هر چیز دیگری به ذهن مخاطب 
چنگ می انداخت؛ اینکه تیم بازی روز جمعه 
با ولز کجاســت و چرا از آن مجموعه منسجم 

و تهاجمی، در برابر آمریکا هیچ خبری نبود.

  ترکیب با استراتژی فرق دارد
شاید روی کاغذ ترکیب ایران در 2بازی با ولز 
و آمریکا تفــاوت خاصی با هم نداشــت. فقط 
علیرضا بیرانوند پس از بهبودی جانشین حسین 
حسینی شده بود و 10بازیکن دیگر همان نفرات 
بازی جمعه بودند. با این حال در فوتبال سیستم 
و استراتژی لزوما مرتبط به ترکیب انتخاب شده 
نیســت. به عنوان مثال در یک مقطع تیم ملی 
اســپانیا بدون مهاجم نــوک، تهاجمی ترین 
فوتبــال ممکن را بــازی می کــرد و گل های 
فراوانی به ثمر می رســاند. این ماجرا در مورد 
منچسترسیتی هم صدق می کرد، اما در عین 
حال شما می توانید با حضور همزمان 3مهاجم، 
فوتبال دفاعی بازی کنید. ترکیب ایران در برابر 
آمریکا مشــابه ارنج این تیم مقابل ولز بود، اما 
همان فوتبال را بازی نکرد، چون همان روحیه 
و استراتژی را نداشت. ایران می دانست که در 

بازی با ولز باید برنده باشــد و بی محابا حمله 
می کرد، اما در برابر آمریکا به وضوح برای کسب 
نتیجه مساوی به میدان آمد و شکست خورد. 
شــما رد پای این تفکر را در محو شدن نسبی 
مهدی طارمی و سردار آزمون از جریان مسابقه 
دیدید؛ جایی که به بهترین مهاجمان آسیا به 
ندرت توپ رســید و آنها نتوانستند موقعیت 
چندانی برای گلزنی پیدا کنند. کار در این زمینه 
چنان بود که سردار بین دو نیمه تعویض شد و 
سامان قدوس به زمین آمد که از قضا به تثبیت 
موقعیت ایران در میانه میدان کمک کرد. با این 

حال دیگر دیر شده بود.

  روحیه ای که فراموش شد
نقیصه مهم بازی ایران و آمریکا، فراموش شدن 
روحیه دیدار با ولز بود. تیم ملی در آن مسابقه 
فقط برای برد به زمین رفت و به خواســته اش 
رسید؛ ولو با چنگ و دندان، ولو در دقیقه صدم 
بازی. در دیدار با آمریکا اما خبری از این روحیه 
نبود. کارلوس کی روش به شاگردانش القا کرده 
بود که باید با احتیاط کامل برای کسب مساوی 
به میدان برونــد و از فرصت های پراکنده برای 
گلزنی ســود ببرند، اما این اتفاق رخ نداد و تیم 
ملی بازنده شــد. نمایش شــاگردان کی روش 
در نیمه اول این دیدار، شــاید به اندازه بازی با 
انگلســتان بد بود، اما تیم جوان آمریکا آنقدر 
تجربه نداشت که بتواند از فرصت هایش بیشتر و 
بهتر استفاده کند. تیم در نیمه دوم برای جبران 
مافات به زمین آمد و دقیقه بــه دقیقه عرصه 
را بر حریف تنگ تر کرد، امــا آنچه نباید اتفاق 

می افتاد، حادث شد و تمام.

حسینی و بیرانوند 
سرجمع 7گل خوردند 
که 6گل سهم حسینی 

بود. 2دروازه بان ما 
8مهار توپ داشتند 

و دروازه بان های 
3تیم حریف در برابر 

ما روی هم 5سیو. 
23.5درصد توپ  هایی 

که به سمت دروازه 
ما زده شد، توسط 

دروازه بان یا مدافعان 
مهار شد در برابر 

66.7درصد مدافعان 
و گلرهای حریفان. در 
این 3مسابقه پنالتی 

ندادیم و یک پنالتی هم 
از انگلیس گرفتیم که 

گل شد.

رامین رضاییان با ضربه 
چیپ دقیق دروازه ولز 
را فرو ریخت تا دومین 
مدافع راست تاریخ تیم 
ملی ایران باشد که در 

جام جهانی گل می زند. 
پیش از او مهدی 

مهدوی کیا سال1998 
به آمریکا گل زده بود 

اما در آن مسابقه مدافع 
راست نبود. با این حال، 
وقتی از دقیقه77 جواد 
زرینچه از بازی بیرون 

رفت، مهدوی کیا به 
دفاع راست برگشت 
و دقیقه82 موفق به 

گلزنی شد.

ایران در رده بندی 
تیم هایی که بیشترین 

بازی را داشته اند 
ولی به مرحله حذفی 

صعود نکرده اند، در 
رده دوم قرار گرفت. 
بازی با آمریکا بازی 

شماره18ما در 6دوره 
جام جهانی بود؛ بدون 
صعود. تنها اسکاتلند 

با 23بازی بدون صعود 
رکورد بدتری نسبت 

به ما دارد. در 6دوره ای 
که در جام جهانی 

حاضر بوده ایم، معموال 
در بازی های دوم 

موفق تر عمل کرده ایم. 
عملکرد ایران در 

ادوار جام جهانی، به 
تفکیک دورهای مرحله 

گروهی؛ بازی های 
اول: 4امتیاز، بازی های 
دوم: 7امتیاز، بازی های 

سوم: 2امتیاز.

ایران در شبی از جام جهانی حذف شد که 

نمایش نیمه اولش آشکارا نشان از ترس داشت 
در این دوره 32ضربه به سمت دروازه حریفان داشتیم 

در برابر 35ضربه آنها. 8بار بــه چارچوب دروازه 3تیم 

دیگر ضربه زدیم و آنها 15بار که 7ضربه آن گل شد. 

تقریبا از هر 2ضربه ای که به چارچوب دروازه 

حریف زدیم یا دریافت کردیم، یکی 

از آنها به گل تبدیل شد.

□/ 5
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Croatia

18:30

Canada

Morocco

18:30

Japan

Spain

22:30

Costa Rica

Germany

22:30

گل حســاس کریستین پولیســیچ، برای صعود 
آمریکا به مرحله حذفی جام جهانی کافی بود. او با 
شجاعت بسیار زیادی خودش را در معرض توپ 
قرار داد و بالفاصله هم مصدوم شــد. کریستین 
البته دقایقی بعد به زمین برگشــت اما در نهایت 
نتوانست بازی را  ادامه بدهد و بین 2نیمه از ترکیب 
بیرون رفت. حتی با وجود تنها یک نیمه بازی، این 
ستاره تأثیرش را گذاشت و مهم ترین گل ممکن 
را برای این تیم زد. این نخستین گل این بازیکن 
در جام جهانی بود؛ بازیکنی که حاال در نخستین 
تجربه حضور در این جام طعم صعود را نیز چشیده 
است. پولیســیچ در بازی اول با ولز نیز عملکرد 
خوبی داشــت و در بازی دوم روبه روی تیم ملی 
انگلیس، یک توپ را به تــور دروازه کوبید. او در 
بازی ســوم گل 3امتیازی تیمش را زد و قهرمان 
این تیم لقــب گرفت. بعید به نظر می رســد که 
مصدومیــت این بازیکن چندان طوالنی باشــد. 
به احتمال زیاد کریستین برای دیدار با هلند کامال 
در دسترس خواهد بود؛ دیداری که برای آمریکا، 

یک بازی بسیار بزرگ و حیاتی به نظر می رسد.
 ایــن بیســت و دومین گل ملی پولیســیچ در 
پنجاه و پنجمین بازی او بود. این گل بدون شــک 
حساس ترین گل این ســتاره در رده ملی نیز به 
شــمار می رفت. او در حالی در تیــم ملی آمریکا 
درخشیده که در رده باشگاهی اصال فصل خوبی 
نداشته است. توخل اعتقاد زیادی به بازی او ندارد 
و این ستاره را روی نیمکت قرار می دهد. خود او 
نیز آنقدر در چلسی تحت فشار قرار گرفته که حتی 
در معدود تجربه های بازی برای این تیم خوب کار 
نکرده است. همین فصل این بازیکن در اف ای کاپ 
یک نمایش ضعیف داشت و مورد انتقاد هواداران 
چلسی قرار گرفت. کریســتین این فصل 13بار 
برای چلســی در لیگ برتر به زمیــن رفته اما در 
بیشتر بازی ها به عنوان ذخیره و در دقایق پایانی به 
بازی گرفته شده است. او تنها یک گل در این فصل 
از لیگ برتر زده و از این حیث اصال شرایط خوبی 
ندارد. زدن تنها یک گل در همه جام ها، نشــان 
می دهد او در چلسی از موقعیت خوبی برخوردار 
نیست. این در حالی است که این بازیکن در 3بازی 
جام جهانی به اندازه همه بازی های این فصلش در 

چلسی گل زده است! 
 پولیســیچ در تیم ملی، اعتمادبه نفس به مراتب 
بیشــتری دارد. او رهبر تیم اســت؛ بازیکنی که 
خودش را برای این تیم به خطــر می اندازد و هر 
کاری می کند تا تیمش را به سالمت از نبردهای 
سخت عبور بدهد. شاید درخشش در جام جهانی، 
شرایط او را تغییر بدهد. شاید هم او تصمیم بگیرد 
برای باشگاه دیگری بازی کند. پولیسیچ اصالتی 
کروات دارد اما در آمریکا متولد شــده و در این 
کشور به یک ســتاره تبدیل شده است. هواداران 
هم او را بسیار دوست دارند و لقب کاپیتان آمریکا 
را به عنوان یکی از شخصیت های کمیک برایش 
درنظر گرفته اند. پولیســیچ می خواهد هنوز در 
جام بماند و به درخشیدن در قطر ادامه بدهد. این 
تورنمنت برای او و هم تیمی ها، مهم ترین رقابت 

در تمام دنیای فوتبال است.  

کاپیتان آمریکا!
ستاره

Belgium

اینکــه تیمی بــا 3نمایــش خوب از 
جام جهانی حذف شــود، باورنکردنی 
به نظر می رســد؛ این اتفاقی است که 
برای تیم ملی اکوادور رخ داده و برای 
هواداران این تیم به شدت آزاردهنده 
بوده اســت. اکــوادور جــام را با یک 
نمایــش عالــی و زدن 2گل به قطر 
شــروع کرد. این تیم در بازی دوم هم 
روبه روی هلند نمایش بســیار خوبی 
داشــت و با این تیم به تساوی رسید. 
جالب اینکــه اکوادور تیــم برتر این 
بازی بود و شــاید اگر اشــتباه داوری 
در کار نبود، حتی می توانســت هلند 
را شکســت بدهد. اکوادور با رسیدن 
به 4امتیاز از 2بازی وارد دیدار ســوم 
شد و فرم بســیار خوبی داشت اما در 
بازی آخــر با یک شکســت بدموقع، 
تورنمنت را ترک کرد. آنها در نیمه اول 
به سنگال پنالتی دادند و توانستند کار 
را به تساوی بکشانند اما در نیمه دوم 
باز هم گل خوردند و یک شکست تلخ 
را پشت سر گذاشتند. اکوادور به همین 
راحتی از تورنمنت کنار رفت؛ تیمی که 
خیلی ها باور داشــتند حتی می تواند 
یکی از تیم های شگفتی ساز این دوره 
جام لقب بگیرد. بــا این حال، اکوادور 
حاال باید خیلــی زود به خانه برگردد؛ 
ماجرایی که هضم  اش برای انر والنسیا 

و هم تیمی ها اصال ساده نخواهد بود.
 کاری که اکــوادور در این جام انجام 
داد، فراتر از حد انتظار بود. آنها تیمی 

سریع، خالق و خطرناک نشان دادند 
اما در نهایــت، نتوانســتند به هدف 
کلیدی شــان برســند. اکوادور شاید 
تسلیم انگیزه بسیار  باالی سنگالی ها 
و شاید هم تجربه این تیم شد. در مقابل 
اکوادور، سنگالی از این گروه صعود کرد 
که حتی ســادیو مانه را نیز در اختیار 
نداشــت. اگر ســادیو مانه بود، شاید 
صعود سنگال محتمل به نظر می رسید 
اما حتی در غیاب مهم ترین ســتاره 
ســنگال، این تیم به دور بعدی رفت. 
این تیم درســت نقطه مقابل اکوادور 
بود. سنگال در طول جام اصال خوب 
نبود؛ تیمی که به هلند باخت و مقابل 
قطر هم فوق العاده نبود اما با یک برد 
در روز آخر، راهی دور بعد شد. صعود 
سنگال شــاید انگلیس را خوشحال 
کند. آنها ترجیــح می دادند روبه روی 
تیمی به میدان بروند که کمی کندتر 
از اکوادور باشد؛ تیمی که ستاره های 
درجه یک زیادی ندارد و با مشکالت 
زیادی روبه رو شــده است. البته نباید 
فراموش کرد که سنگال به خصوص در 
قلب دفاع، تجربه زیادی دارد و گل زدن 
به این تیم ســاده نیســت. سنگال با 
رسیدن به این مرحله، به هدف مهمش 
دست پیدا کرده است. درست برخالف 
اکوادور که برای صعود همه  چیز داشت 
امــا از تجربه کافی برخــوردار نبود و 
همین تجربه کم، در نهایت برایشــان 

گران تمام شد.

تیم جمعه کجا بود؟

سکته 
اکوادوری! 

نصف آمار 
حریفان 

ولی سربلند
نگاهی آماری به عملکرد ایران در 

جام جهانی2022
تیم ایران برای ســومین بار با کــی روش به 
جام جهانی رفت و ســومین بــرد در تاریخ 
جام جهانی و نخستین پیروزی بر یک حریف 
اروپایــی را تجربه کرد و تــا ثانیه های پایانی 
آخرین مســابقه مرحله گروهی شانس صعود 
داشت. با این حال، سبک تیم به سیاق 2دوره 
قبلی بود؛ توپ و مالکیت را به حریفان دادیم و 

موضع منفعالنه داشتیم.

از لحاظ تعداد پــاس در این 3مســابقه تقریبا نصف 
تیم های حریف پاس دادیم. پاس های کلی بازیکنان 
ایران 767پاس در برابر 1594پــاس 3تیم همگروه 
بود. از این تعداد 312پاس کوتــاه دادیم، 331پاس 
نیمه بلند و 94پاس بلند با میانگین 255پاس در هر 
بازی. 128پاس اشتباه داشتیم و تیم های رقیب هم 

روی هم 153پاس اشتباه داشتند.

255

در مجموع 43بار در نبردهــای هوایی موفق و 49بار 
ناموفق بودیم. این نسبت برای تیم های حریف برعکس 
بود. پورعلی گنجی با 16شــرکت در نبردهای هوایی 
بیشترین تالش را در بازی هوایی داشت که 10بار آن 
موفق بود و 4بار شکست خورد. مجید حسینی دیگر 
مدافع میانی ما در بازی هوایی 11بار برای دفع توپ به 

هوا پرید و 6بار موفق و 5بار ناموفق بود.

43

در بازی با انگلیس، ولز و آمریــکا به ترتیب 21، 38 و 
49درصد مالکیت توپ داشــتیم؛ در برابر 79درصد 
انگلیس، 62درصد ولــز و 51درصد آمریکا. میانگین 
مالکیت توپ ما در 3بازی 36درصد در برابر 84درصد 

بود؛ تقریبا یک سوم مالکیت توپ حریفان.

36

بازیکنان ما چون بیشتر در معرض دفاع بودند، به ناچار 
بیشتر تکل زدند. ایران 53تکل در برابر 35تکل رقبا 

داشت؛ تقریبا 50درصد بیشتر.

53

بازیکنان ما 10بار بازیکن مستقیم خود را دریبل کردند. 
29بار هم دریبل خوردند. علی قلی زاده با 3دریبل موفق 
از 7بار اقدام عملکرد بهتری داشت. طارمی 8بار اقدام به 

دریبل کرد و فقط یک بار موفق بود.

10

44
در تعداد لمس توپ هم نصف 
رقبا موفق بودیم؛ 1425لمس 
توپ در برابــر 2254لمس 
توپ دیگران کــه 44لمس 
توپ ایران در محوطه جریمه 
حریفان بود و 63تا آمار آنها در 

محوطه جریمه ما.

□1
روزبه چشمی به نخستین بازیکن تاریخ 
فوتبال ایران تبدیل شــد که از پشت 
محوطه جریمــه در جام های جهانی 
به گل می رسد. او همچنین در پایان 
مســابقه جایزه بهترین بازیکن زمین 
را هم گرفت تا نخستین ایرانی ای شود 

که به این جایزه دست پیدا می کند.

□3
آمریکا برای ســومین بار 
پیاپی موفق بــه صعود از 
مرحله گروهی جام جهانی 
شد؛ سال2010 و 2014. 
آنهــا ســال2018 بــه 
جام جهانی روسیه راه پیدا 

نکرده بودند.

8.5
این نخستین پیروزی تیم ملی آمریکا 
پس از 8.5سال در جام جهانی بود. 
آنها بعد از ســال2014 که 2بر یک 
غنا را شکست دادند، دیگر به پیروزی 
نرسیده بودند. نخســتین بار است 
که آمریکا در 3بازی پیاپی شکست 

نمی خورد؛ 2تساوی و یک برد.

□
حسینی مقابل ولز کلین شیت 
کرد؛ کلین شیتی که توانست او 
را باالتر از دروازه بانی مثل ناصر 
حجازی قرار دهد و باعث شود تا 
حسینی به نخستین استقاللی 
در تاریخ جام جهانی تبدیل شود 

که توانسته کلین شیت کند.

در این دوره 32ضربه به سمت دروازه حریفان داشتیم 

در برابر 35ضربه آنها. 8بار بــه چارچوب دروازه 3تیم 

دیگر ضربه زدیم و آنها 15بار که 7ضربه آن گل شد. 

تقریبا از هر 2ضربه ای که به چارچوب دروازه 

حریف زدیم یا دریافت کردیم، یکی 

از آنها به گل تبدیل شد.

□/ 5
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اسپانیا 8بازی از 9بازی خود را در آخرین روز مرحله گروهی 
ادوار مختلف برده بود. تنها باری که بازی ســوم را نبردند، به 

دوره قبلی برمی گردد که با مراکش 2-2 کردند.

08

اسپانیا 7بازی متوالی است که در جام جهانی شکست نخورده؛ 3برد 
و 4تساوی. در دوره قبلی با روســیه هم مساوی کردند و در پنالتی 
حذف شدند. اسپانیا از ســال98 تا 2006 روند طوالنی تری بدون 

شکست داشت که در 10بازی پشت هم نباختند.

07

ژاپن در 3بــازی از 4بازی آخر خــود در جام جهانی 
شکست خورده است. تنها برد این تیم در این 4مسابقه 
مقابل آلمان بوده. آنها در 9بازی قبل تر به این اندازه 
شکست خورده بودند. اگر آنها امشب نتوانند به اسپانیا 

گل بزنند، برای دومین بار پس از 1998 )مقابل کرواسی 
و آرژانتین( خواهد بود که در 2بازی پیاپی گل نزده اند.

03

۵تیم 
دنبال صعود 

 یک تیم
دنبال حیثیت
 بررسی 4مسابقه امشب 2گروه که تکلیف
4تیم دیگر صعود کننده را روشن می کند

امشب تکلیف 4تیم دیگر راه یافته به مرحله یک هشتم پایانی روشن
می شود. صعود هیچ تیمی قطعی نیست، حتی اسپانیا. فقط کانادا
شانسی برای صعود ندارد و 7تیم دیگر حاضر در بازی های امشب

برای راهیابی به مرحله حذفی می جنگند. شاید آلمان، 
اسپانیا، بلژیک یا کرواسی حذف شوند.

جدول 8653
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اره

مـ
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ــ
ــ

ح

افقی:
1- پـور- جانشین هنرپیشه 
اصـلـــی در صـحـنه هــای 

خـطرناک- عـطشان
2- قطعه ضربی متداول در 
گیالن- اتومبیل جهانگردی

3- موی مجعــد- در حال 
دویدن- رایگان

4- همزمان- الغــر و نزار- 
اندام پرواز

 5- پنجمین ماه ســریانی- 
 از لوازم خــــانگی گازی- 

جـناح لشکر
 6- ســـیاه خانه- پـرچـم- 

جای بند در کمر شلوار
7- پایان- دیرینه- عـنصری 

از گروه هالوژن ها
 8- نـــت اول- طــــالیی- 
هر داروی افزایش تـــحرک 
دستگاه گوارش- منقار کوتاه
9- پدر نریمان- نوعی کاغذ 

نامرغوب- شهری در فارس
10- ســبز تیره- اثر تربیتی 

ژان ژاک روسو- سـودمند
11- ســرگرد قدیم- آبرو و 

اعتبار- انباشته و انبوه
12- درخت کنار- قهوه خانه 

فرنگی- قالبی و غیرواقعی
13- قند عســل- تن پوش، 

جامه - پوستین
14- انــدام تـنفس مـاهی- 

مرگ هر یــک از بافت های 
بدن بر اثر قطع خون رسانی 

به عضو
15- زیبا- دلســردی- نژاد، 

تبار
  

عمودی:
1- واحــد پــول شــیلی- 
 رهـــایی از تعلقات دنیوی- 

زمان گذشته
2- فیلمی ساخته احمدرضا 
درویــش با بــازی گلچهره 

سجادیه- قطره
3- جای پا- توانا- تیراژ

4- به نرمی رفتــار کردن- 
تازه زایمان کــرده- فنی در 

کشتی
5- نوعی ماده معدنی شبیه 
شیشه- بیماری ثروتمندان- 

اصالح عکس پس از ظهور
6- الهه مــاه و جنــگل در 
اســاطیر رومــی- پارچــه 

ابریشمی- محکم و استوار
7- گل ته حوض- پیشانی- 

کشمش درشت و سیاه
8- حرف ربــط- خوابیده- 
دختر مازندرانی- شهر مدفن 

پروین اعتصامی
9- کوچک و ناچیز- وسیله 

بنایی- گل ته حوض
10- امیدوار- محفظه کتاب 

در کتابخانه- بــرای محافظت از 
سوز و سرما به پیشانی می بندند

11- نوعی شکالت- شعله آتش- 
پیش رفته

12- گلخن حمام- اتاق زندانی- 
دختر کورش هخامنشی 

13- صبر و تحمل- پرتو- رنگ نشده!
14- رمق آخــر- مدافع تیم ملی 

فوتبال کانادا
15- کاشف کهکشان راه شیری- 

15همه فن حریف- قدرت و تحمل

نارادناتسپسروك
ابيرايهنبوراب
ددعتمنامجرترو
ايشايكديهيصوت
نامارمهتمدنر
يديوهايونيمخ
وريپيتنسرهبا
داككشكگنواون

رمحارسايرقوم
يننستهنماريز
ادفنيهمهقروا

چييوستانمهدرپ
هودولالگينيوا

قاجاروكالومزت
ورادچيشرپناويا
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    کانادا هیچ شانســی برای صعود ندارد. این تیم هیچ امتیازی در جام های 
جهانی کسب نکرده و تا به امروز 5باخت داشته است.

    شکست بلژیک این تیم را در هر شرایطی حذف می کند، چون کرواسی و 
مراکش 4امتیازی هستند و این تیم 3امتیاز دارد.

    تساوی بلژیک در شرایطی این تیم را به دور بعدی می فرستد که 
مراکش با اختالف 4گل از کانادا شکست بخورد و تفاضل گل این 

تیم منفی2 شود.
    اگر مراکش با کانادا مساوی کند، با هر نتیجه ای در بازی 

دیگر صعودش قطعی است.

   کرواسی- بلژیک
این بازی دیدار بین 2تیم حاضر در مرحله نیمه نهایی 
دوره قبلی است. شاید اگر بلژیک به مراکش نباخته بود، 
این مسابقه از هیجان کمتری برخوردار بود. شیاطین 
سرخ برای صعود چاره ای جز شکست کرواسی ندارند. 
در اردوی بلژیک و همچنین پایتخت این تیم آشوب 
برپا شده. فرتونگن با دی بروینه بر سر اینکه دی بروینه 
گفته بود تیم شان پیر است، درگیر شده اند و کورتوا هم 

جاسوس تیم را به برخورد فیزیکی تهدید کرده.

    پیروزی اســپانیا بر ژاپن می تواند آلمان را به دور بعدی بفرستد. 
آلمان فقــط یک امتیــاز دارد و ژاپن 3امتیاز. پیــروزی ژرمن ها بر 
کاستاریکا متحمل به نظر می رســد. در این حالت اسپانیا باید ژاپن 

را شکست دهد.
    ژاپن در هر شرایطی با پیروزی بر اسپانیا صعود می کند.

    اگر ژاپــن با نتیجه یک بر صفر اســپانیا را ببــرد و آلمان بتواند 
کاســتاریکا را با نتیجه 7 بر صفر شکست دهد، تفاضل گل اسپانیا و 
آلمان یکسان می شود و با این شرایط آلمان به خاطر گل زده بیشتر 

صعود می کند.
    تساوی بدون گل ژاپن و اسپانیا به سود آلمان است، چون این تیم 
می تواند با یک پیروزی یک بر صفر بر کاستاریکا باالتر از ژاپن بایستد. 
تساوی یک - یک ژاپن و اسپانیا آلمان را وادار می کند با اختالف بیش 

از یک گل حریف آمریکای مرکزی خود را ببرد.

  اسپانیا- ژاپن
اســپانیا تنها یک بار با ایــن حریف آســیایی روبه رو شــده که 
آوریل2001 و در یک دیدار دوستانه بود. آن بازی را تیم اروپایی 

یک بر صفر برد.

Fاحتمال صعود گروه Eاحتماالت صعود گروه

   مراکش-کانادا
مراکش 2برد و یک تســاوی مقابل کانادا دارد. آخرین 
بازی 2تیم دوستانه بود که سال2016 مراکش 4 بر صفر 

برنده شد.

    این بــازی پنجمیــن رویارویی مراکش بــا یک تیم 
غیراروپایی در جام جهانی اســت و شــیرهای اطلس هر 
4بازی قبلی را به این تیم ها باخته اند؛ پرو، عربستان، برزیل 
و ایران. هر 3پیروزی تاریخ آنهــا مقابل تیم های اروپایی 

به دست آمده؛ مقابل بلژیک، پرتغال و اسکاتلند.

    کانادا هر 5بــازی اش در جام جهانی را باخته و فقط 
السالوادور با 6شکست از 6بازی عملکرد بدتری دارد. 

کانادا نمی خواهد به رکورد منفی السالوادور برسد.

این نخستین رویارویی 2تیم در جام جهانی است. بلژیک 
2دیدار اخیرش مقابل کرواسی برنده بوده. 3گل از گل های این 
تیم را لوکاکو وارد دروازه کروات ها کرده است.

02
اسپانیا هرگز در 5رویارویی با تیم های آسیایی در این رقابت ها بازنده 
نبوده ؛ 3برد و 2تساوی. البته سال2002 با کره جنوبی مساوی کردند 

و در ضربات پنالتی به این حریف باختند و حذف شدند.

05

کرواسی مقابل اروپایی ها خوب نتیجه می گیرد. آنها 6بار حریفان 
اروپایی را در 10بازی برده اند؛ 2تساوی و 2شکست که هر 2شکست در 
نیمه نهایی1998 و فینال2018 مقابل فرانسه بوده.

06

کرواسی در 8رویارویی با بلژیک تنها یک بار بیش از یک گل به این تیم زده 
که به سال2003 برمی گردد که 4 بر صفر برنده شدند. در 7بازی دیگر تنها 
5بار موفق به گلزنی به شیاطین سرخ شده اند.

01

کرواسی در 4بازی از 5بازی آخرش گل اول را دریافت کرده 
و 2تساوی و 2برد به دست آورده و تنها یکی را باخته.

04

کرواسی 4بازی از 5بازی آخر در 
مرحله گروهی را برده و فقط یک 
تساوی مقابل مراکش داشته که 
این تعداد برد به  اندازه بردهای آنها 
در 12بازی اول شان در جام جهانی است.

04

آلمان در بازی قبلی مقابل اســپانیا تنها 35.9درصد 

مالکیت توپ داشت که این کمترین میزان مالکیت توپ 

آنها از زمانی است که آمار مسابقات ثبت می شده است 

)1966(. بدترین رکورد قبلی شــان همان سال1966 

مقابل مراکش بود که 39درصد مالکیت داشــتند. 

این نخستین باری است که آلمان هیچ یک از 

2بازی اول خــود در مرحله مقدماتی 

ببــرد. نمی توانــد  را 

35

   آلمان- کاستاریکا
2تیم یک بــار ســال2006 با هم 

همگروه بودند که آلمان 4 بر 2 حریف را برد.

    آلمان در 6بازی از 8بازی خــود در جام های جهانی 
مقابل تیم های منطقه کونکاکاف برنده بوده؛ یک تساوی 

و یک شکست. تنها شکست آنها سال2018 مقابل مکزیک 
رقم خورده.

    کاســتاریکا فقط یکی از 11بازی خود مقابل اروپایی ها را با پیروزی 
پشت سر گذاشته؛ 5تساوی و 5شکست. تنها برد این تیم مقابل اروپایی ها در 

بازی با ایتالیا سال2014 ثبت شد. 6بازیکن از آن تیم ازجمله کیلور ناواس هنوز در 
ترکیب این تیم حضور دارند )سلسو بورخس، برایان روئیس، جوئل کمپل، ناواس، 

یلتسین تخدا و دوراته(.

13
شکست 2 بر صفر بلژیک به مراکش به 

روند 13بازی بدون شکست این تیم 

در مراحل گروهی پایان داد؛ 8برد، 

5تساوی و یک شکست.
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 یک  میلیارد هزینه
 برای تربیت هر پرستار

افزوده شدن هفته هفدهم 
به تقویم دانشگاهی 

بانک ها، تسهیالت 
دارویی نمی دهند

»روند افزایشــی مهاجرت پرســتاران ادامه 
دارد و این در حالی اســت که برای تربیت هر 
یک پرستار، حدود یک میلیارد تومان هزینه 

می شود.« 
امیــن کوهســاریان، رئیس ســازمان نظام 
پرســتاری اســتان تهران با بیان این مطلب 
تأکید کرد: »با وجود تأکیــدات مقام معظم 
رهبری که نباید به پرستار، نگاه کارگر فصلی 
داشته باشــیم اما برنامه رســمی و برگزاری 
آزمونی برای استخدام این پرستاران صورت 
نگرفته و نه  تنها جذبی نبــوده که تعدیل هم 
وجود داشته است. الزم است سازمان برنامه و 
بودجه و سازمان اداری استخدامی با قاطعیت 
بیشتری به این امر اهتمام ورزند؛ ولی هنوز در 
این باره نه بودجه ای در نظر گرفته شــده و نه 
مجوز استخدامی صادر شده است. این عزیزان 
در حالی که در اوج کرونا، جــان خود را کف 
دست گرفتند و به مراکز بیمارستانی رفتند، 
اکنون بالتکلیف هستند. تنها در تهران حدود 
2هزار پرســتار تمدید طرحی کرونا، تعدیل 
شــدند.« این مســئول همچنین به افزایش 
مهاجرت پرستاران هم اشاره و عنوان کردند: 
»پس از شــیوع کرونا، کمبود کادر درمان به 
شکل جهانی در خیلی از کشورها احساس شد 
و آنها با شرایط و تسهیالت آسان تر از گذشته، 
اقدام به جذب پرستاران کردند. این در حالی 
است که برای تربیت یک پرســتار در کشور 

حدود یک میلیارد تومان هزینه می شود.« 
به گفتــه او، در ســال1400 حــدود 2هزار 
درخواســت مهاجرت پرســتاران ثبت شده، 
یعنی ماهی 200مورد مهاجرت در کل کشور: 
»این وضعیت به این معناست که عمال برخی 
دانشکده های پرستاری ما، پرستار برای اعزام 
به خارج تربیت می کنند. در گذشته مهاجرت 
به کشــورهای اروپایی و آمریکایی مطرح بود 
اما اخیرا کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز به 

مقاصد مهاجرت اضافه شده اند.«  / ایسنا 

»وزارت علــوم اعالم کرده  دانشــگاه ها موظف 
هستند نسبت به برگزاری کالس های جبرانی 
دروسی که در هفته های آغازین سال تحصیلی 
1402-1401 تشکیل نشده اند، اقدام کنند.« 
محمود کمره ای، معاون آموزشی دانشگاه تهران 
با بیان این مطلب دربــاره برگزاری کالس های 
جبرانی ســال تحصیلی امســال بیــان کرد: 
»تا کنون 2بخشنامه برای دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالی دولتی و غیردولتی ارســال شده 
است. در بخشنامه اول بر رعایت دقیق مقررات 
آموزشــی برای حفظ و ارتقــای کیفیت علمی 
تأکید و بخشــنامه دوم هم در مورد کالس های 
جبرانی صادر شــده اســت. بر این اساس الزم 
است نسبت به تشکیل کالس های مذکور برای 
دروسی که به دالیلی تشــکیل نشده، اقدامات 
الزم انجام شود. در این بخشنامه، اتخاذ تصمیم 
در مورد نحوه برگزاری کالس ها به صورت برخط 
)online( یا حضوری به عهده دانشگاه گذاشته 
شده است.« به گفته این مسئول برای رفع نگرانی 
دانشجویان و خانواده های آنها از تبعات ناشی از 
حضور نیافتن برخی از دانشجویان در کالس های 
درس در هفته های ابتدای سال تحصیلی جاری، 
تاریخ مبنای محاســبه غیبت دانشجویان کلیه 
مقاطع تحصیلی در کالس های درس از شــنبه 
2۳مهر1401، یعنی نخستین هفته بعد از پایان 
مهلت حذف و اضافه در نیم سال  جاری در نظر 
گرفته شــده و هفته هفدهم، به تقویم آموزشی 

این نیمسال افزوده شده است.

»بانک مرکزی بارها نسبت به تأمین تسهیالت 
دارویی تأکید کرده اما برخــی از بانک ها بحث 
1۵هزار میلیــارد تومــان تســهیالت را اجرا 
نمی کننــد و با بهانه های مختلــف، از پرداخت 
آن خودداری می کنند.« حیدر محمدی، رئیس 
ســازمان غذا و دارو با بیان ایــن مطلب تأکید 
می کند: »در طول ســال و براســاس نرخ رشد 
تورم، دارو نیاز به افزایش قیمت دارد و ما سیستم 
حمایت بیمه ای داریم تا پرداخت از جیب مردم 
افزایش نیابد. با حمایت مجلس این کار در حال 
انجام اســت؛ البته تا زمانی که ساختار بیمه ای 
تقویت نشود مشــکالت حل نخواهد شد و باید 
به این مهم توجه شود.« محمدی با بیان اینکه 
سیاســت های ارزی در طرح دارویاری اصالح 
شــده، می گوید: »پرداخت از جیب مردم باید 
ثابت باشــد و چنانچه قیمــت دارویی اصالح 
شــد باید قیمت ها به روزرسانی شــود؛ در فاز 
اول ۵0تن آنتی بیوتیــک و همچنین 2۵0هزار 
شیشه سوسپانســیون طی روزهای اخیر وارد 
کردیــم و در 2مرحله و هر بار حــدود ۶۵تن، 
معادل حدود 2.۵میلیون شیشه سوسپانسیون 
آنتی بیوتیک نیــز وارد خواهیم کــرد تا میزان 
موجودی آنتی بیوتیک به ثبات برسد و دغدغه و 
نگرانی مردم رفع شود و امیدواریم کمبودهای 

اساسی در آذرماه مرتفع شود.«

میز خبر

انگ اچ آی وی 

HIV، بیماری ای که حتی مردم به رغم گذشت 
سالیان سال از شناسایی آن و صحبت درباره 
راه های انتقالش هنوز هم از شــنیدن نامش 
وحشت دارند. در خیلی از مواقع فرقی نمی کند 
بیمار مبتال به HIV فرزند دلبند یک خانواده 
باشــد، یکی از والدین باشــد یا حتــی قوم و 
خویــش دور و نزدیک، همین که برچســب 
HIV بر پیشانی یک نفر زده شود، دیگر شرایط 
زندگی اش با گذشــته زمین تا آســمان فرق 
می کند و اول از همه از طرف عزیزترین افراد 
زندگی اش طرد می شود. این درددل بیماران 
مبتال به HIV اســت که گرچه با مصرف دارو 
و رعایت نکات بهداشــتی و ایمنی حتی اجازه 
رســیدن بیماری به مرحله ایــدز را نداده اند، 
اما برای اینکه سبک و ســیاق زندگی شان بر 
هم نخورد و از طرف عزیزانشــان طرد نشوند، 
سرپوشی بر بیماری گذاشــته و آن را از همه 

مخفی می کنند.
حســین، یکی از این بیماران اســت که حاال 
۶ سالی می شــود که به زندگی مسالمت آمیز 
با HIV عادت کرده؛ بــدون اینکه هیچ کس از 
بیماری او خبر داشــته باشد: »حدود 1۳سال 
پیش 7ماه زندان بودم. بعد از آزادی از زندان 
ازدواج کردم و صاحب فرزند پســری شــدم. 
7،۶ســال بعد کم کــم متوجه شــدم هر روز 
بی رمق تر از گذشــته می شــوم. موهای سرم 
می ریخت و نای کارکردن نداشــتم. همسرم 
هم همین عالئم و نشانه ها را داشت. به پزشک 
که مراجعه کردیم یک سری تست های اولیه را 
انجام داد، اما چیز خاصی نشان نداد. در مرحله 
بعد آزمایش HIV تجویز کردند و متأسفانه هم 
خودم و هم همســرم نتیجه آزمایش هایمان 
مثبت شد. اما خوشبختانه پسرم به رغم اینکه 
2سال هم شیر مادر مصرف کرده بود از ابتال به 

ویروس در امان مانده بود.«
 حســین هیچ وقت آن روز کذایی را فراموش 
نمی کند؛ »انگار دنیا روی سر مان خراب شد. 
برای مــا HIV و ایدز تفاوتی نداشــت. گمان 
می کردیم HIV همان ایدز اســت و مبتالیان 
به این بیماری به خاطر عوارض بیماری خیلی 
سریع جان خود را از دســت می دهند. هر دو 
چنــد روزی خود را در خانــه حبس کردیم و 
تصمیم گرفتیم کسی از بیماری ما مطلع نشود. 
از طریق پزشــکان با انجمن احیای ارزش ها 
آشنا شدیم و بعد از پیوســتن به این انجمن و 
بهره گیری از کمک های آنها باالخره زندگی با 

HIV هم به ما لبخند زد.«
بزرگ ترین شانس زندگی او و همسرش سالم 
بودن فرزندشان است. آنها وقتی در دوره های 
آموزشــی انجمــن احیای ارزش ها شــرکت 
کردند، متوجه شــدند حتی اگر باز هم تمایل 
به بچه دار شدن داشته باشــند می توانند در 

سایه مراقبت های بارداری، صاحب یک فرزند 
دیگر هم شوند و همین اتفاق هم در فاصله ای 
کوتاه رخ داد: »همســرم عاشــق دختر بود. 
وقتی متوجه شــد فرزندمان هم دختر است، 
انرژی و امید تازه ای گرفتــه بود. تا دخترمان 

به دنیا آمد.«
مهســا به دنیا می آید، اما تولد او شروع تازه ای 
از فصل زندگی مادرش بود: »همسرم به دلیل 
ابتال به هپاتیت C کبد خود را از دست داد. بعد 
از آن هم دچار ســرطان روده شد و در نهایت 

حدود ۶0روز پیش از بین ما رفت.«
همسر حسین، او و فرزندانش را تنها گذاشت؛ 
بی آنکه در تمام طول ۶ســالی که می دانست 
مبتالست، درباره بیماری اش با کسی صحبت 
کرده باشــد: »همسرم می ترســید اگر مردم 
متوجه بیماری ما شــوند نه دیگــر فرزندانم 
بتوانند با خیال آســوده به مدرسه بروند و نه 
خانواده ها دیگر پذیرایمان باشند؛ البته همسر 
من تنها نیست و تمام بیماران مبتال به HIV با 

این ترس زندگی می کنند.«
الهــه شــعبانی، مدیرعامل انجمــن احیای 
ارزش ها، علت ترسی که حسین از آن صحبت 
می کند را یک انــگ اجتماعی بــزرگ برای 
بیماری HIV می دانــد و می گوید: »هم اکنون 
بیماری HIV به خاطر پیشــرفت های علمی 
قابل کنترل اســت و بیماران می توانند بدون 
هیچ دغدغه ای به زندگی عادی خود در کنار 
مراقبت های بهداشــتی ادامه دهند، اما انگ 
اجتماعی که به پیشانی بیماران مبتال به این 
بیماری خورده اســت، اجازه نمی دهد که این 

بیماران یــک زندگی اجتماعی آرام داشــته 
باشند.«

او از ایــن انگ اجتماعی به عنــوان رنج بزرگ 
بیمــاران HIV یاد می کنــد و می گوید دلیل 
این انــگ اجتماعــی رســانه هایی بودند که 
عامل اصلی ابتال به HIV را همجنســگرایی، 
مشکالت اخالقی و... مطرح کردند؛ به خصوص 
رسانه های غربی که مانور زیادی در این عرصه 
دادند؛ غافل از اینکه خیلــی از بیماران مانند 
زنانی که از طریق همسرشــان مبتال شده اند 
یا کودکان بی گناهی که از طریق مادرشــان 
مبتال شده اند نه مشکالت اخالقی داشته اند و 

نه همجنسگرا بوده اند.«
 HIV به گفته شعبانی درحالی که را ه های انتقال
و هپاتیت  C مشابه هم هست، اما بیمارانی که 
مبتال بــه این بیماری ها هســتند تفاوت های 
بســیاری با هم دارند؛ مثال بیمــاران مبتال به 
هپاتیت C به راحتی می توانند درباره بیماری 
و ابتالیشان ســخن بگویند، اما بیماران مبتال 
به HIV نمی توانند به این ســادگی ها درباره 
بیماری خود با دیگران حــرف بزنند؛ به خاطر 
همین مجبور بــه زندگی با بیمــاری مخفی 
خود می شوند و گاهی هم ترجیح می دهند از 
جامعه دوری کنند و این دوری گزینی از جامعه 

موجب افسردگی آنها می شود.
حاال الهه شعبانی و دوستانش در انجمن احیای 
ارزش ها دنبال تغییر نگرش اجتماعی درباره 
HIV هستند: »اگر این انگ اجتماعی شرش را 
از سر جامعه بیماران مبتال بردارد، ما می توانیم 
زندگی بهتری را برای بیماران متصور شویم. 
در این صورت دیگر هیچ کودک دانش آموزی 
به خاطر ابتال به بیماری HIV از مدرسه اخراج 
نمی شود و هیچ پدری از کار بیکار نمی شود تا 

در تامین هزینه های زندگی ناتوان شود. 
ما متأسفانه امروز شــاهد طرد شدن بیماران 
مبتال به HIV از طرف خانواده های نزدیک شان 
هســتیم؛ از پدر و مادر گرفته تا برادر و خواهر 
و حتی فرزندان. مصیبت بزرگ تر آنجاست که 
پزشکان ما در برابر بیماران HIV موضع گیری 

می کنند. 
پزشــکی که به خوبی با تمام راه هــای انتقال 
ویروس ایدز آشناست، اما باز از پذیرش بیماران 
مبتال به ایــن بیماری خــودداری می کند یا 
باوجود اطــالع از جو جامعــه و جبهه گیری 
مردم علیه بیماران مبتال، بی هیچ مالحظه ای 
در فضاهای عمومی بیمارســتان ها از همراه 

بیماران بســتری درباره بیماری HIV سؤال 
می کنند.

مدیرعامــل انجمن احیای ارزش هــا با اظهار 
تأسف از شــرایط ســخت پیش روی بیماران 
مبتال بــه HIV می گوید: »ایــن بیماری تنها 
بیماری ای اســت که وقتی فردی به آن مبتال 
می شــود هیچ کس با او همراهــی و همدلی 
نمی کنــد و این غریبانه ترین شــکل بیماری 

است.«
الهه شعبانی شناخت ناکافی مردم از بیماری 
HIV را درد بزرگ دیگر بیماران مبتال می داند 
 HIV و می گوید: »اغلب مردم گمان می کنند
همان ایدز اســت درحالی که این طور نیست؛ 
HIV نام بیماری است و ایدز مرحله ای از این 
بیماری. درواقع اگر افــراد مبتال نتوانند زمان 
طالیی درمان را درســت تشــخیص دهند و 
مصرف دارو ها را شروع کنند، وارد مرحله ایدز 
می شوند؛ در غیر این صورت می توانند با مصرف 
به موقع داروها به زندگی عادی ادامه داده و از 

طول عمر مناسبی هم برخوردار باشند.«
در ســایه تالش هایی که او و سایر دوستانش 
در تشــکل های مردم نهاد دیگر انجام داده اند 
داروهای بیماران مبتال به صورت رایگان به آنها 
عرضه می شود و همین مسئله قوت قلبی برای 

بیماران مبتال به ایدز خواهد بود.
با صحبت نکردن درباره بیماری HIV نمی توان 
کشور را در برابر این بیماری مصون نگه داشت. 
بیماری ای که هــر روز قربانیــان جدیدتری 
می گیــرد؛ بدون اینکه به ســن و ســال این 
قربانیان توجهی کند. طبق گزارش یونیسف، 
۳سال پیشــرفت ثابت و ســاکن در درمان و 
پیشگیری از ابتال به ویروس HIV، سالمت 2.7 
میلیون جوان و نوجوان را در جهان تحت تأثیر 
قرار داده است. بر این اساس، حدود 110هزار 
نوجوان زیر 1۹ســال در سال گذشــته بر اثر 
عوامل مرتبط با بیماری ایــدز جان خود را از 
دســت دادند. آنوریتا بینز، معاون یونیسف در 
حوزه ایدز اعالم کرده مدت هاست در موضوع 
ایدز کودکان از بزرگساالن عقب مانده اند، اما 
رکورد ۳سال گذشته بی ســابقه بوده است. او 

گفته کودکان با چالش مواجه هســتند؛ زیرا 
ما در شناسایی کودکان بیمار، غربالگری آنها 
و ارائه روش هــای درمانی نجات دهنده به آنها 

ناکام هستیم.«
 بینز  می گوید: اگرچه مدت هاست در موضوع 
ایدز کودکان از بزرگساالن عقب مانده اند، اما 
رکوردی که در ۳سال گذشته مشاهده شده، 
بی سابقه اســت و زندگی بسیاری از جوانان را 
در معرض خطر بیماری و مرگ قرار می دهد. 
این موضوع عالوه بر شکاف موجود و فزاینده 
در درمان بین بزرگساالن و کودکان، نوجوانان 

و زنان باردار است.
به گفته او،  هر روزی که بدون پیشرفت در این 
حوزه می گذرد، بیش از ۳00کودک و نوجوان 

در فرایند مبارزه علیه ایدز ناکام می مانند.
با وجود اینکه کودکان و نوجوانان تنها 7درصد 
از مجموع افــراد مبتال بــه HIV در جهان را 
تشــکیل می دهند، آنان 17 درصــد از موارد 
مرگ ومیر ناشــی از ایدز و 21 درصد از موارد 
جدید ابتال به HIV را در سال گذشته تشکیل 
داده اند. به گزارش سایت اطالع رسانی سازمان 
ملل، یونیسف هشدار داد: تا زمانی که عوامل 
نابرابری رفع نشــود، پایان دادن بــه ایدز در 
کودکان و نوجوانان همچنان رؤیایی دســت 

نیافتنی خواهد بود.

HIV در ایران
سرپرست مرکز مدیریت بیماری های واگیردار 
وزارت بهداشــت گفت ۸1درصد از کل موارد 
مبتال را همچنان مردان تشــکیل می دهند، 
اما الگوی انتقال و درصد ابتالی زنان و مردان 
در سال های اخیر تغییر کرده؛ به گونه ای که از 
کل موارد شناسایی شده در ۶ماهه اول امسال، 
۳1 درصد موارد را زنــان و ۶۹ درصد را مردان 

تشکیل داده اند.
دکتر شهنام عرشی با تأکید براینکه HIV یک 
بیمــاری عفونی قابل کنترل و درمان اســت، 
درباره آخرین وضعیت بروز ایدز در کشــور، 
می گوید: »براســاس نظام جامــع مدیریت 
داده هــای الکترونیک HIV کشــور، تا پایان 
 HIV شهریور سال 1401 از بین افراد مبتال به
شناسایی، ثبت و گزارش شده 2۳هزار و 212 
نفر زنده هســتند که از این تعداد، 17هزار و 
۵17 نفر حداقل یک بار در یک ســال گذشته 
خدمات مربوط به مراقبــت و درمان HIV  را 
دریافت کرده و 1۶هــزار و ۳۸۶ نفر نیز تحت 

درمان قرار دارند.«
او با اشــاره به اینکه مطابق روش های آماری 
تخمین زده می شود که ۵2هزار و 714 نفر در 
کشور مبتال به HIV هستند، یادآور می شود: 
کل موارد ثبت شــده از ابتدا تا کنون 44هزار و 
7۶2 نفر بوده  است که مرگ 21هزار و ۵۵0 نفر 
آنها ثبت شده است و ۵هزار و ۶۹۵ نفر نیز در 

یک سال گذشته برای دریافت 
خدمات به مراکز ارائه دهنده 
خدمات مراجعــه نکرده اند.

انجمن احیا
24سال از فعالیت های انجمن احیای ارزش ها در تهران مي گذرد؛ انجمنی که قرار بود اول 
فقط در بخش آسیب های اجتماعی پیش روی زنان و کودکان فعالیت کند، اما همین که 
راه اندازی شــد تماس های مکرر با این مجموعه حکایت از رنجی داشت که زنان مبتال به 
بیماری HIV تحمل می کردند و نمی دانستند باید به کجا مراجعه کنند. این موضوع باعث 
شد تا کارشناسان مرکز به این موضوع ورود کنند. هم اکنون این مجموعه بالغ بر 80نفر 
از بانوان HIV مثبت و فرزندان آنها را تحت پوشــش قرار داده و با ارائه خدمات حمایتی 
می کوشد تا شرایط زندگی را برای این افراد آسان تر کند. عالوه بر این خط احیا به شماره 
66935524 کمکی است رایگان از نوع گوش سپاری تخصصی به افراد در معرض بحران که 
با دریافت خدمات کارشناسی مشاوره و روانشناسی می توانند بر مشکالت خود فائق آیند.

نکته

اگر ایــن انــگ اجتماعــی شــرش را از 
ســر جامعــه بیمــاران مبتــال بــردارد، 
مــا می توانیم زندگــی بهتــری را برای 
بیماران متصور شویم. در این صورت 
دیگــر هیــچ کــودک دانش آمــوزی 
به خاطــر ابتــال بــه بیمــاری HIV از 
مدرسه اخراج نمی شود و هیچ پدری 
از کار بیــکار نمی شــود تــا در تامیــن 

هزینه های زندگی ناتوان شود

 HIV اغلــب مــردم گمــان می کننــد
درحالی کــه  اســت  ایــدز  همــان 
این طــور نیســت؛ HIV نــام بیماری 
اســت و ایــدز مرحلــه ای از ایــن 
بیمــاری. درواقــع اگــر افــراد مبتــال 
نتواننــد زمــان طالیــی درمــان را 
درســت تشــخیص دهنــد و مصــرف 
دارو ها را شــروع کننــد، وارد مرحله 

ایدز می شوند

فاطمه عسگری نیاگزارش
روزنامه نگار

بیماران و کارشناسان درباره مشکالت پیش روی  افراد مبتال به HIV می گویند

وزیر ارتباطات روز گذشته از مصرف ۶ترابیت بر 
ثانیه ترافیک در زمان بازی ایران و آمریکا خبر داد

سه واقعه دوره قاجار که بانوان 
در آن از کیان کشور دفاع کردند

خشکی هامون باعث تغییر مسیر مهاجرت دست کم 
 400هزار پرنده مهاجر به سمت افغانستان شده 

 دختری که سرود: 
مرگ به از زندگی بی شرف!

 تراژدی هامون
 برای پرندگان مهاجر

مطابــق روش های آماری 
 HIV در کشــور مبتال به 
هســتند، کل موارد ثبت 
شــده از ابتــدا تا کنون 
۷نفــر  6 2 و ر ا 4هز 4
بوده  اســت کــه مرگ 
2۱هزارو550نفر آنها ثبت 
شده است و 5هزارو695نفر 
نیز در یکسال گذشته برای 
دریافت خدمات به مراکز 
ارائه دهنــده خدمــات 

مراجعه نکرده اند.

52هزار
و 714 نفر

55
درصد 

 از کل موارد شناخته شده 
در زمان تشــخیص، در 
گروه سنی 25 تا 39 سال 
بوده انــد و الگوی انتقال 
سنی در ســال های اخیر 

تغییری نکرده است.

 از افــراد شناســایی و 
  HIV ثبت شده مبتال به
تا پایان شهریور امسال 
زنده هســتند که از این 
تعداد، ۱۷هزارو5۱۷نفر 
در  یک بــار  حداقــل 
یک سال گذشته خدمات 
مربوط به مراقبت و درمان 
HIV را دریافــت کرده و 
۱6هزارو386نفر نیز تحت 

درمان قرار دارند.

 23هزار
و212نفر
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وزیــر ارتباطــات و فنــاوری 
اطالعات روز گذشته در حاشیه 
جلسه هیأت وزیران در حالی از 
رکوردشکنی مصرف ترافیک داخلی در زمان بازی 
ایران و آمریکا خبر داد که این اتفاق نشانگر رواج 
رســانه ها و ابزارهای نوین ارتباطی در مقایسه با 
سنتی هاست. با این حال، وزیر ارتباطات مصرف 
6ترابیت بر ثانیه ترافیــک داخلی در زمان بازی 
سه شــنبه شــب را آماده بودن زیرساخت های 
ارتباطی کشور دانست. درواقع زمانی که صحبت 
از زیرساخت های ارتباطی داخل می شود شاید 
مهم ترین آن همان شــبکه ملی اطالعات باشد 
که سال هاســت برای توســعه آن کار و هزینه 
شده است. کاربران هم به دالیل مختلف ازجمله 
ســرعت باال و هزینه ترافیــک ترجیح می دهند 
در زمانی که دسترســی به تلویزیون ندارند، از 
پلتفرم هایی که روی شبکه ملی اطالعات فعال 
اســت، اســتفاده کنند. اگر زمانی مــردم برای 
دیدن یک بازی مهــم فوتبال خــود را به آب و 
آتش می زدند که به مکانی برســند تــا بازی را 
تماشا کنند، اکنون در وســایل نقلیه عمومی و 
شخصی و با استفاده از پلتفرم های بومی نیاز خود 
را رفع می کنند. رانندگان وسایل نقلیه باربری و 
مسافری و همه کسانی که به هر دلیل دسترسی 
بــه تلویزیون ندارنــد از مشــتریان پروپاقرص 
پلتفرم های بومی تصویری هستند. این در حالی 
است که طی سال های اخیر وی او دی ها هم جای 
خود را در میان مردم باز کرده اند و مصرف ترافیک 

را از طریق استریم افزایش داده اند.
 

مصرف 6ترابیتی
به گزارش همشــهری، آخرین بــازی ایران در 
جام جهانــی2022 قطــر بــه اعتقاد مــردم و 
کارشناسان ورزشــی مهیج ترین و حساس ترین 
بازی ملی پوشان کشــور بود. این موضوع باعث 
شــد که پیش از این بازی، بسیاری از مردم خود 
را به محلی مناسب برســانند تا به تماشای بازی 
بنشــینند. اما نکته جالب این بود که خیابان ها 
حتی در زمان پخش مستقیم بازی از تلویزیون، 
آنگونه که تصــور می رفت خلوت نشــد، یکی از 
دالیل این اتفاق را می توان به امکان تماشای بازی 

از طریق پلتفرم های بومی تصویری نسبت داد که 
حتی در داخل خودروها امکان تماشای آن فراهم 
بود. صحبت های روز گذشــته وزیر ارتباطات و 

فناوری اطالعات هم مؤید این موضوع است.
عیسی زارع پور در حاشیه جلسه هیأت دولت از 
ثبت یک رکورد جدید در جریــان بازی فوتبال 
ایران و آمریکا خبر داد و اعالم کرد که در جریان 
این بازی 6ترابیت بر ثانیه ترافیک داخلی تولید 
و مصرف شد که نشــان داد زیرساخت ارتباطی 
کشــور آماده اســت و ظرفیت میزبانی چنین 

ترافیکی را دارد.
او با اشــاره به اینکه این میزان مصرف دیتا برای 

پخش زنــده فوتبــال از 
پلتفرم های تصویری بومی 
بود، عنوان کــرد که »این 
برای نخســتین بار بود که 
شــاهد چنین ترافیکی در 

شبکه کشور هستیم.«
وزیر ارتباطات با نام بردن 
از یکی از پلتفرم های بومی 
ترافیــک مصرفی آن را در 
زمان پخش بــازی ایران و 
آمریکا 2.5ترابیت بر ثانیه 
اعــالم و آن را عدد بزرگی 

دانست.
به گفته او »هیــچ پلتفرمی در کشــور تاکنون 
اینقدر ترافیک نداشته است و جای تبریک دارد 
به خانواده ارتباطات و فناوری اطالعات کشور که 
هم زیرساخت های کار برای پذیرایی این میزان 
ترافیک مهیا بود و هم پلتفرم ها به قدری رشــد 

کرده اند که می توانند میزبانی کنند.«
زارع پور در آبان ماه گذشــته هم به آماری دیگر 
اشاره و اعالم کرده بود که نسبت مصرف داخلی 
به خارجی معکوس شده اســت. درواقع، اگر از 
حدود 3ماه پیش، نســبت ترافیــک داخلی به 
خارجی 40 به 60 شــرکت بود، به گفته زارع پور 

اکنون 60 به 40 است.
 

تهران پرمصرف
وزیــر ارتباطات و فناوری اطالعات در بخشــی 
دیگر از ســخنان خود با اشــاره به این موضوع 

که ۹5درصد ترافیک اینترنت کشــور مربوط به 
تهران اســت، ادامه داد: »تکلیفی که به عهده ما 
گذاشته شــده، اصالح مهندسی ترافیک شبکه 
کشور اســت. زیرا بیش از ۹5درصد از ترافیک 
کشور در تهران است. ما کاری را از پارسال شروع 
کردیم که بتوانیم از 8نقطه دیتا و سرویس های 
پرمخاطب را به شــکل محلــی در اختیار مردم 

قرار دهیم.«
زارع پور با بیان اینکه بــرای جام جهانی این کار 
را از استان خراسان رضوی )مشهد(، خوزستان 
)اهــواز(، آذربایجان شــرقی )تبریــز( و فارس 
)شیراز( شروع کردیم، گفت: »برای نخستین بار 
این 4نقطه در زمان بازی 
ایــران و آمریکا زیــر بار 
رفتند و برای نخستین بار 
۱5درصد از ترافیک مورد 
نیاز مــردم از همین نقاط 

تامین شد.«
 

امیدواری به اقبال مردم
عالوه بر موضــوع مصرف 
ترافیک، وزیــر ارتباطات 
بــه اســتقبال مــردم از 
پیام رسان های بومی اشاره 

کرد.
به گــزارش پیوســت، زارع پــور درباره رشــد 
پیام رسان های داخلی گفت: »استقبال مردم از 
پیام رســان های داخلی خیلی خوب بوده است. 
روبیکا به 35 تا 36 میلیون کاربر فعال ماهانه، ایتا 
۱5میلیون کاربر فعال ماهانه، بله و سروش پالس 
هم به حــدود ۹.5میلیون کاربر فعــال ماهانه 

رسیده اند.«
ایــن آمارهــا در حالی اعــالم می شــود که از 
حدود 3ماه پیش اینســتاگرام و واتساپ فیلتر 
شده اند و به تازگی هم دولت از بسته حمایت از 

کسب وکارهای اینترنتی رونمایی کرد.
حال با گذشــت حدود 3 مــاه از فیلتر شــدن 
اینستاگرام و واتســاپ و یک ماه پس از رونمایی 
از بسته حمایتی دولت از کسب وکارهای اقتصاد 
دیجیتال، آمارهای اعالمی وزیر ارتباطات نشان 

می دهد این پیام رسان ها در حال رشد هستند.

 نقش مکمل شبکه ملی اطالعات
شــبکه ملی اطالعات به عنوان یک زیرســاخت 
ارتباطی آنگونه که مســئوالن حــوزه فناوری 
اطالعات کشور می گویند در حال توسعه است. 
این شبکه می تواند بسیاری از سرویس های مورد 
نیاز مــردم را ازجمله پلتفرم هــای متنوع مانند 
شبکه های اجتماعی، پیام رسان ها، پلتفرم های 
حمل ونقل هوشمند و امور مالی را میزبانی کند. 
به عنوان مثال، وقتی صحبت از مصرف ترافیک 
6ترابیت بر ثانیه ای داخلی شد، این اتفاق در بستر 
شــبکه ملی اطالعات رخ داده است. همچنین 
وی او دی های داخل هم از همین شــبکه بهره 
می برند. با این حال، همانگونه که بارها متولیان 
حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات اعالم کرده اند، 
راه اندازی شــبکه ملی اطالعات بــه این معنی 
نیســت که خود را از محتوای مفیــد اینترنت 

بین الملل محروم کنیم.
رضا باقری اصل، دبیر شــورای اجرایی فناوری 
اطالعات درباره شــبکه ملــی اطالعات چندی 
پیش گفت: »توسعه محتوا با مشارکت فعال همه 
کاربران شکل می گیرد و اگر محتوای موجود در 
کشور را به صورت دیجیتال در شبکه قرار دهیم 
و راهکارهای نوآورانه برای مشــارکت و تعامل 
سالم کاربران ایجاد کنیم، پاسخگوی بسیاری از 

نیازهای اطالعاتی خواهد شد.«
او با این حال تأکیــد که »البته ایــن به مفهوم 
عدم نیاز به دسترسی به منابع اطالعاتی و محتوای 
سالم تولیدی توسط کاربران غیرداخلی نیست. 
یعنی شبکه ملی اطالعات به هیچ وجه جایگزین 
اینترنت نمی تواند باشد، بلکه در کنار آن می تواند 
ارزش افزوده بیشــتری را بــرای کاربران فراهم 

کند.«
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات که روز 24آبان 
در مجلس حاضر شده بود تا به سؤال نمایندگان 
پاسخ دهد، از پیشــرفت 5۹درصدی شبکه ملی 

اطالعات خبر داد.
زارع پور در مجلس همچنیــن عنوان کرد که در 
ابتدای دولت ســیزدهم و با گذشت ۱0سال از 
آغاز اجرای شبکه ملی اطالعات، این طرح فقط 
30درصد پیشرفت کرده بود اما ما آن را در کمتر 

از 2سال به 5۹درصد رسانده ایم.

رکوردشکنی شبکه  ملی اطالعات
وزیر ارتباطات روز گذشته از مصرف 6ترابیت بر ثانیه ترافیک در زمان بازی ایران و آمریکا خبر داد و آن را نشانگر آماده بودن 

زیرساخت های ارتباطی کشور دانست

 ساخت نخستین دارو 
برای حفظ مغز در آلزایمر 

پس از سال ها ناکامی دانشمندان موفق شده اند دارویی 
کشف کنند که روند آلزایمر را آهسته کند

اولین دارویی که سرعت تخریب مغز را در آلزایمر آهسته 
می کند، به یافته مهمی تبدیل شــده اســت. به گزارش 
بی بی ســی، این پیشرفت سال ها شکســت در تحقیقات 
آلزایمر پایان می  دهد و دوره جدیدی از داروها برای درمان 
 ،lecanemab آلزایمر را آغاز می کند. البته این دارو با نام
هنوز تأثیر کمی از خود نشان داده است و تأثیر آن بر زندگی 
روزمره بیماران، مورد بحث اســت. ایــن دارو در مراحل 
اولیه بیمــاری کار می کند، بنابراین بــه درد اکثر افرادی 
که در مراحل بعدی این بیماری هستند نمی خورد. نحوه 
عملکرد این دارو به اینگونه است که Lecanemab به بتا 
آمیلوئید که در مغز افراد مبتــال به آلزایمر تجمع می یابد، 
حمله می کند. برای بیماری که سال ها درمان آن با ناکامی 
و ناامیدی همراه بوده اســت، برخی این نتایج آزمایشی را 

نقطه عطف پیروزمندانه می دانند.
پروفسور جان هاردی، یکی از محققین برجسته جهان که 
در 30ســال پیش ایده هدف قرار دادن آمیلوئید را مطرح 
و از آن حمایت کرده بود، می گوید کــه این ایده تاریخی 
است و خوش بین است که شاهد آغاز درمان های آلزایمر 
باشد. پروفسور تارا اســپایر جونز، از دانشگاه ادینبرگ نیز 
گفت: نتایج ایــن تحقیق یک برد بزرگ اســت چراکه ما 
مدت طوالنی در تحقیقات مان به شکســت صددرصدی 

می رسیدیم.
هم اکنون، به افراد مبتال به آلزایمر داروهای دیگری برای 
کمک به مدیریت عالئم آنها داده می شــود، اما هیچ کدام 
مســیر بیماری را تغییر نمی دهند. Lecanemab یک 
آنتی بادی است. مانند آنتی بادی هایی که بدن برای حمله 
به ویروس ها یا باکتری ها می سازد اما این آنتی بادی طوری 
مهندسی شده است که به سیستم ایمنی بگوید آمیلوئید 

را از مغز پاک کند. 

آمیلوئید پروتئینی اســت که در فضاهای بین نورون های 
مغز جمع می شود و پالک های مشخصی را تشکیل می دهد 

که یکی از عالئم آلزایمر است.
کارآزمایی بالینی Lecanemab در مقیاس بزرگ شامل 
۱7۹5داوطلب مبتال به آلزایمر در مراحل اولیه بود. تزریق 
این دارو هر دو هفته یک بار انجام می شــد. نتایجی که در 
کنفرانس آزمایشــات بالینی در مورد بیماری آلزایمر در 
سانفرانسیســکو ارائه شد و در مجله پزشــکی نیوانگلند 
منتشر شــد، اگرچه یک درمان معجزه آســا نیست اما از 
آنجایی که این بیماری همچنان به سلب قدرت مغز افراد 
ادامه مي دهد، کاهش روند بیماری با این دارو می تواند یک 
دستاورد باشد. این داده ها هم اکنون توسط تنظیم کننده ها 
در آمریــکا در حال ارزیابی اســت که بــه زودی تصمیم 
خواهند گرفت که آیا lecanemab می تواند برای استفاده 
گسترده تر مورد تأیید قرار گیرد یا خیر. توسعه دهندگان 
قصد دارند تا سال آینده روند تأیید را در کشورهای دیگر 

آغاز کنند.

روند رو به رشد داروها
در مــورد تأثیــر lecanemab در دنیــای واقعی بین 
دانشمندان و پزشکان بحث وجود دارد. کند شدن عالئم 
بیماری در اثر مصرف ایــن دارو با رتبه ای عالئم فرد مبتال 
مشاهده شده است این رتبه بندی، یک مقیاس ۱8درجه ای 
است که از زوال عقل طبیعی تا شــدید را شامل می شود. 
دکتر سوزان کوه هاس، از تحقیقات آلزایمر انگلیس، گفت: 
اگرچه این یک تأثیر متوسط به حســاب می آید اما باعث 

می شود نسل بعدی داروها بهتر شود.

مخفی شدن بنیانگذار علی بابا در ژاپن 
»جک ما«، میلیاردر چینی و بنیانگذار شرکت Alibaba که از 
سال2020 در انظار دیده نشده، در توکیوی ژاپن مخفی شده 
اســت. طبق گزارش ها، این درحالی است که چین در حال 
مقابله شدید با شرکت های بزرگ فناوری و تاجران بزرگ این 
کشور است. به گزارش فایننشال تایمز، جک ما پس از انتقاد از 
رفتار رگوالتورهای چینی با شرکت های فناوری در اجالسی 
در شانگهای دیگر دیده نشده است و حاال گفته می شود او به 
همراه خانواده اش حدود 6ماه است در ژاپن مخفی شده است. 

او در 2ســال اخیر، به  جز یک حضور کوتــاه 48ثانیه ای در 
یک جلسه آنالین در سال گذشــته، یک سفر کوتاه به هلند 
و مشاهده کشــتی بزرگش در ساحلی در اســپانیا اصال در 
جای دیگری دیده نشــده اســت و ظاهراً بخش عمده این 
زمان را در خارج از چین گذرانده است. جک ما که ثروتش 
از 50میلیارد نصف شده و به 2۱میلیارد دالر رسیده، به طور 
عمده فعالیت های عمومی خود را بــه کمترین حد ممکن 
رسانده است. خبرنگاران فایننشال تایمز می گویند که او تیم 
محافظان و سرآشــپز خود را هم به ژاپن برده است. شرکت 
Alibaba متعلق به ما، به دنبال انتقادات او از شــرکت های 
تنظیم کننده در چین، از سوی دولت پکن تحت سخت ترین 
سختگیری ها قرار گرفتند. گفته می شود اظهارات او درباره 
رگوالتوری ها به مذاق شی جین پینگ، رئیس جمهور چین 
خوش نیامده است و دقیقا به همین دلیل است که او محل 

اقامتش را از چین به ژاپن تغییر داده است. 

طبــق گزارشــی جدیــد، توییتــر اکنــون 
مشــغول انجام فرایندی اســت تا حدود 
۶۲هــزار حســاب کاربری مســدود شــده 
که هرکدام بیش از ۱۰هــزار فالوئر دارند 
را احیا کند. این رقم شــامل یک حساب 
کاربــری توییتــری بــا بیــش از ۵میلیــون 
فالوئــر و ۷۵حســاب کاربــری بــا بیش از 
یک میلیون فالوئر اســت. حســاب های 
کاربری مورد بحث هنوز فاش نشده اند.

 ۶۲ 
هزار

حداقل ۲عنصر معدنی جدید در شهاب 
سنگ ۱۴تنی که ۲سال قبل در سومالی 
کشف شد، یافت شده است. این مواد 
معدنی در یــک تکه ۲ اونســی از ســنگ 
یافت شده هستند که به دانشگاه آلبرتا 
در آمریکا ارسال شده بود. کارشناسان 
معتقدند احتماال یک عصر معدنی سوم 
نیــز وجــود دارد. ۲مــاده معدنــی جدیــد 
کشف شــده االلیت و الکینستانتونیت 
نــام گرفته اند امــا هیچ جزئیــات دیگری 

درباره آنها فاش نشده است.

 ۲ 
عنصر

بــا  ترســناک  تیرانوســوروس  یــک 
شــاخ هایی در اطــراف چشــمانش که 
۷۶ میلیــون ســال پیــش در آمریــکای 
شــمالی پرســه مــی زده کشــف شــده 
که به گفته دانشــمندان جد باستانی 
تی رکــس و پادشــاه دایناســورها بوده 
اســت. از تیرانوســوروس رکــس کــه 
چهــره ای ترســناک داشــته اســت، 
اغلــب به عنوان پادشــاه دایناســورها 
یاد می شــود. دیرین شناســان اکنون 
فکــر می کننــد پــس از کشــف بقایای 
یک گونه جدیــد از تیرانوســوروس به 
یافتــن پاســخ ایــن پرســش نزدیک تر 

شده اند.

 ۷۶ 
میلیون سال

فناوری

عددخبر

دانش

اینترنت

نخســتین بار  زارع پور:بــرای 
4نقطه اســتانی در زمان بازی 
ایــران و آمریــکا زیــر بــار رفتند 
و بــرای نخســتین بار ۱۵درصــد 
از ترافیــک مــورد نیاز مــردم از 

همین نقاط تامین شد
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اسالم ما
کتاب »اسالم ما« اثر سیدرضا 
صدر و به اهتمام حجت االسالم 
سیدباقر خسروشاهی، شامل 
موضوعاتــی از قبیــل اصول 
عقاید اســالم، فروع و احکام، 
نمونه ای از مســائل اجتماعی 
و اخالقــی اســالم، برگی از 
تاریخ فداکاری و سرگذشــت 
برخی مجاهدان بزرگ اسالم 
اســت. این کتاب که از سوی 

انتشارات بوستان کتاب منتشر شده در 8فصل تألیف شده 
و در فصل اول که با عنوان »آییــن مهر و حکمت« نگارش 
یافته، ضمن بیان مطلبی با عنوان اســالم آیین برادری، به 
بیان صفات ایــن آیین پرداخته و وظایف برادری تشــریح 
شده اســت. نویســنده در فصل دوم با عنوان »آفریدگار و 
جهانیان«، به بیان مباحثی بــا عناوین زادگان و زایندگان، 
دانش نامتناهی، آموزگار بشر، قدرت و... می پردازد. »اصالت 
اسالم« عنوان سومین فصل از کتاب حاضر است که در این 
فصل به فهم قرآن و تخصص در مســائل اسالم اشاره شده 
اســت. چهارمین فصل از این کتاب که با عنــوان »نظریه 
اســالم در مورد اصالحات اجتماعی« نگارش یافته، ضمن 
بررسی تقیه و همزیستی اســالمی، امر به معروف و نهی از 
منکر مورد تبیین قرار گرفته است. فصل بعدی به »کار خوب 
و کار بد« اختصاص یافته و در این راســتا به عید و مهمانی 
و ضیافت پرداخته شده است. نویســنده در فصل ششم با 
موضوع »آزادی در نظام دمکراسی و اسالم« به حقوق بشر، 
تعدد همسر، ازدواج موقت و آزادی بردگان پرداخته است. 
فصل هفتم با عنوان »فرنود و برهان« هم به موضوع تبیین 
پرداخته و عنوان هشتمین و آخرین فصل از کتاب هم »عفو 

همگانی در تاریخ بشر« است.

تاریخ اسالم

تاریخ انقالب اسالمی
زنی با غیرت مردانه! 

بی بی مریم بختیاری، دختر حســینقلی خان، خان 
ایل بختیاری بود. وقتی 4ساله بود پدرش را از دست 
داد، زیرا پدر زیر بار حرف زور »ظل السلطان«- پسر 
ناصرالدین شاه قاجار و حاکم مستبد اصفهان - نرفته 
بود و نتیجتا ظل  الســلطان او را به شــهادت رساند و 
برادران مریم را زندانی کرد. برادر بزرگ تر بی بی مریم 
-سردار اسعد بختیاری، تنها برادری که زندانی نبود 
- سرپرســتی او را به عهده گرفت و به وی خواندن و 
نوشــتن آموخت. زمانی که مریم به سن بلوغ رسید، 
به دلیل رسم غلطی که در میان عشایر بود، او را به زور به 
علیقلی خان چهارلنگ دادند، چون در کودکی ناف بر او 
شده بود و این در حالی بود که بی بی مریم 13ساله، زن 
سوم علیقلی خان بود. او 5سال با علیقلی خان زندگی 
کرد و در این 5سال، 3پسر به دنیا آورد که یکی از آنها 
به خاطر بیماری فوت شد اما 2پسر دیگرش به نام های 
محمدعلی خان و شــیرعلی مردان خان، برایش باقی 
ماندند. آن وقت بعد از 5ســال زندگی با علیقلی خان، 
شــوهرش در یک درگیری قبیله ای کشته شد ولی 
متأسفانه برادرانش بعد از گذشــت یک سال، دوباره 
به زور و بدون رضایتــش و این بار برای تحکیم روابط 
بین خوانین، او را به عقد پسرعمویش درآوردند! این 
پسرعمو فردی بسیار عیاش و الابالی بود که با وجود 
داشــتن 4زن عقدی )بی بی مریم زن چهارم او بوده(، 
زنان صیغه ای بسیاری نیز داشت و بی بی مریم سال های 

جهنمی طوالنی ای را با این مرد سپری کرد.
با شروع انقالب مشروطه، بی بی مریم 30ساله وقتی 
می بیند برادر و پســردومش شــیرعلی مردان خان 
چهارلنگ به صف مجاهدیــن می پیوندند، چون این 
مبارزه را حق می دانست، همراه آنها می شود و حتی در 
فتح تهران هم شرکت می کند. مهارت او در تیراندازی 
و اسب ســواری، زبانزد خاص و عام بود. از نقاط عطف 
زندگی »بی بی مریم« اما مبارزه بی امان و شجاعانه او با 
انگلیسی هاست. در واقع به رغم اینکه برادرانش وابسته 
به سفارت انگلیس و طرفدار کشور استعمارگر پیر بودند 
اما او دشمن جدی انگلیسی ها و منتقد رفتار برادرانش 
بود. او پس از حوادث تلخ اواخر مشروطه، مشغول اداره 
خانواده و امالکش می شود. تا اینکه با روی کار آوردن 
رضاخان توسط انگلیسی ها، شیرعلی مردان خان - یعنی 

همان پسر مجاهد بی بی مریم- به همراه یارانش علیه 
ظلم و جور دیکتاتوری رضاشاه قیام کرد. ولی متأسفانه 
از ارتش رضاخانی شکست خورد و به شهادت  رسید. 
بی بی مریم که در سن کهولت طاقت داغ شهادت فرزند 

را نداشت، اندکی بعد از شهادت پسرش وفات کرد.
از »سردار مریم« در بخش تلگرافات صفحه3 روزنامه 
مجلس شــماره30، مورخ 1۷مهر12۹0، 15شوال 
132۹، ۹اکتبر 1۹11، تلگرافی خطاب به همسرش 
- همان پسرعموی عیاش- چاپ شده که فوق العاده 
خواندنی است و نشان از عرق شدید ملی این بانو دارد. 

در روزنامه مجلس آمده است:
خانــم عیال آقــای ضیغم الســلطنه که همشــیره 
محترمه حضرت رئیس الوزراء و آقای ســردار اســعد 
بختیاری و سایر اخوان اســت، در موقع استماع خبر 
تفویض حکومت کاشان و لقب ســردار ارشد به آقای 
ضیغم السلطنه، تلگراف ذیل را که حاکی از بسی مراتب 
غیرتمندی، وطن پرستی و مشروطه خواهی آن محترمه 
است، بهمسر محترم خود نموده اند که برای تحریک 
حسن حمیت و غیرت مردان، بهترین منبع و وسیله 
عبرت اســت. از خداوند ازدیاد امثال این محترمات را 
مسئلت می نمائیم و همین تلگراف را با کمال امتنان 

درج می کنیم:
)از اصفهان بطهران(

حضور مبارک حضرت سردار ارشد. تلگرافات زیارت 
شد. در باب حکومت کاشــان، اوال تبریک میگویم، 
ثانیا حکومت کاشــان بلکه حکومت تمام عالم، در 
این مورد حق حضرت اشــرف نیست، حق حضرت 
اشرف امروزه خدمت بدولت و وطن عزیز خود است. 
الحمد هلل محتاج بحکومت نیســتید، مال و دولت را 
بایــد در راه دولت و ملت و وطــن عزیز صرف کنید. 
مخلفه بنده را هم که دارم، حق حضرت اشرف است، 
در راه وطن عزیز خود مصروف ســازید، ان شــاء اهلل 
هر وقت این خانواده جلیله تمام دشــمن وطن عزیز 
را بکلی قلــع و قمع فرمودند، آنوقــت مقام حضرت 
اشرف حکومت های خیلی بزرگ است. بعقل ناقص 
بنده گوش کنید حکومت قبول نکنید، شــب و روز 
آسوده نشین جان خود را در کف دست گرفته، در راه 
آب وخاک وطن عزیز خود نثار کنید. زیاده جسارت 
است. محمد تقیخان هم امروز بیست و هفتم جهت قم 
حرکت کرده، تلگرافات را زیارت نکرد. علیمردان خان 
هم قم هســتند. تلگراف حرکت از طهران حضرت 
اشرف به طور حتم رسید. میرزا ابوالقاسم خان را حرکت 
می دهم. محمد خان آقا مال را بگویید، بخانه شماها پول 

و گندم دادم آسوده باشید)2(.

کالم آخر 
3مورد باال، تنها نمونه هایی کوچــک از غیورمندی 
بانوان دوران قاجار، برای حفظ استقالل وطن و مقابله 
با دشمنان ایران بود. چنانچه ایثار زنان دشتستانی و 
تنگستانی به ویژه »فاطمه آغا« همسر شجاع رئیسعلی 
دلواری و 2خواهــرش »خیرالنســاء« و »پریخان« 
در پشــتیبانی از رزمندگان بوشــهری در جنگ با 
انگلیسی های اشغالگر، ازجمله حماسه آفرینی های 
بانوان به خاطر داشــتن »عرق ملی« است. اما به واقع 
می توان گفت که در تاریخ معاصر، پررنگ ترین تجلی 
بروز عرق ملی بانوان ایرانی، در دوران دفاع مقدس بوده 
است. آنجا که بانوان، شوهران، پسران و برادران خود 
را برای دفاع از دین، خاک و ناموس، راهی جبهه های 
نبرد علیه باطل کردند و خود نیز با حضور مســتقیم 
و غیرمســتقیم در جنگ تحمیلی، شــرکت کرده و 

حماسه ها آفریدند.
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دختریکهسرود:مرگبهاززندگیبیشرف!
سه واقعه دوره قاجار که بانوان در آن از کیان کشور دفاع کردند

یادها و تذکارهایی از »مادران جبهه ها«
 زنی که صدام 

برای سرش جایزه تعیین کرد
با شــروع دفاع مقدس، دختران و زنان زیــادی با حضور 
مستقیم در جنگ، نقشــی بی بدیل و قهرمانانه در دفاع از 
وطن ایفا کردند. این حضور گاهی در قالب نظامی همچون 
شــرکت در دفاع 34روزه خرمشــهر بود، گاهی در نقش 
بهداشتی و درمانی و گاهی در نقش پشتیبانی و تدارکات 
نیازهای جنگ در عقبه. اما جالب است که در میان خیل 
انبوه دختران و زنان جوان و میانســال، بانوان پا به ســن 
گذاشــته ای هم بودند که با به جان خریدن ســختی ها، 
ایثارگرانه حضوری مستقیم در جبهه های غرب و جنوب 

داشتند.
یکی از آن بانوان ایثارگر پا به ســن گذاشته، بانو »اقدس 
بی همتایی« معــروف به مادر قصری بود. بانویی بســیار 
مهربان و با لهجه شیرین کردی که اهل قصرشیرین بود. 
او با شــروع جنگ تحمیلی به همراه دخترش »قدســیه 
تارینگو«، ابتدا به درمانگاه شــهید نجمی واقع در منطقه 
سرپل ذهاب و سپس به پادگان ابوذر رفتند و در سال های 
دفاع مقدس، خدمات شایانی به اسالم و رزمندگان اسالم 
کردند. خدماتی که موجب شده پس از سال ها، همچنان 
داســتان مهربانی های این مادر خدوم، در ذهن و خاطره 
رزمنــدگان باقی مانده باشــد. مثال مادر قصــری که در 
ماه های ابتدایی شــروع جنگ، در درمانگاه شهید نجمی 
)سرپل ذهاب( حضور داشت، برای حدود 13دختر و زن 
جوان که همگی پزشک، پرســتار یا بهیار بودند، مادری 
می کرد. مادر قصری در آنجا مسئول تدارکات و رسیدگی 
به امور تغذیــه ای کادر بهداشــتی و درمانی، مجروحین 
و رزمندگانی بود کــه برای کمی خســتگی در کردن به 
درمانگاه می آمدند. او سعی می کرد با همان امکانات کم، 
همیشــه بســاط چای برای رزمندگانی که برای تعویض 
پســت، از خط مقدم به سمت مقر برمی گشــتند و برای 
خستگی درکردن مدتی کوتاهی در درمانگاه می ماندند، 
به راه باشــد. دخترهای جوان برای مادر قصری، درست 
مثل قدسیه اش بودند و برای تک تک آنها مادری می کرد. 
شــب ها بچه هایی که کشــیک نبودند، باید در یک اتاق 
بدون امکانات می خوابیدند. کف اتاق سیمان نداشت و پر 
از سنگ و کلوخ بود. بچه ها ســعی کرده بودند تا سنگ و 
کلوخ ها را از کف اتاق جمــع کنند و آن را با یک پتو فرش 
می کردند اما با وجود این در ســرمای غرب کشــور و در 
ماه های پاییز، فقط تعداد کمی پتو وجود داشت تا دخترها 
موقع خواب، به روی خودشان بکشند. آن وقت مادر قصری 
با وجود پا به سن بودن، شب ها که دخترها خوابشان می برد، 
پتویش را روی آنها می انداخت، تا یک وقت دخترهایش 
-که هرکدامشــان از یک شــهر آمده بودند و به سرمای 

منطقه غرب کشور عادت نداشتند- سرما نخورند.

یکی دیگر از بانوان پا به ســن گذاشته، که در کل جبهه ها 
)هم غرب و هم جنوب( به »مادر جبهه ها« ملقب شده بود، 
زهرا محمودی نام داشت. ایشــان متولد 1300.ش بود و 
در زمان شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، 5۹سال 
داشت. همسرش چند سال قبل از آن، به رحمت خدا رفته 
بود و بچه هایش بزرگ شده بودند اما این بانو، نمی توانست 
نســبت به جنگ و جهاد بی تفاوت باشــد. پسرهایش که 
راهی جبهه ها شدند، خودش هم شروع کرد به جمع آوری 
کمک های مردمی. کمک های مردمی کــه به اندازه یک 
وانت شد، اینقدر این در و آن در زد تا باالخره از سپاه مجوز 
گرفت، تا خودش هدایا و کمک ها را به جبهه های جنوب 
برساند. نخستین بار که به خط مقدم رفته بود، رزمنده ها 
در عین تعجب و شــگفتی از حضور یک بانوی پا به ســن 
گذاشته در خط، انگار که مادرشان را دیده باشند، ذوق زده 

شده بودند!
بعد از آن اما، مادر محمودی تــا پایان جنگ، بارها و بارها 
برای رساندن آذوقه و کمک های مردمی، هم به خط مقدم 
جبهه های جنوب رفــت و هم به ســنگرهای خط مقدم 
جبهه های غرب، اصال به همین دلیل هم صدام برای سرش 
جایزه تعیین کرده بود! این مادر بعد از شــهادت پسرش 
»علی اقبــال« در منطقه عملیاتی مــاووت، حتی حاضر 
نشد گریه کند! زیرا معتقد بود که با این کار، دل منافقین 
شاد می شود. او همیشــه رزمندگان را مانند علی خودش 

می دید... یادش گرامی باد.

نگاه

تاریخ شفاهی

انوشه میرمرعشی
روزنامه نگار گزارش

»ِعرق« واژه ای عربی است، به معنای رگ، غیرت 
و تریج. اصطالح »ِعرق ملی«، به معنی داشــتن 
غیرت ملی است. تاریخ ایران زمین مملو اتفاقات 
شگفت انگیزی است که در آن ایرانیان برای دفاع 
از وطن در برابر هجوم و سلطه بیگانه، از هرگونه 
ایثار دریغ نکرده و برای حفظ کشور، غیرت بسیار 
به خرج داده اند. در تاریخ دوره قاجار چند نمونه 
از اینگونه حوادث ثبت شــده که در آن عالوه بر 
مردان، »بانوان« نیز غیورانه برای حفظ تمامیت 
ارضی و استقالل سیاسی و اقتصادی ایران به میدان 
آمده اند. در مقال پی آمده، 3حادثه تاریخی و نقش 
غیرتمندانه زنان برای حفظ کشور در دوره قاجار را 

مورد بررسی قرار داده ایم.

البسه وطنی می پوشیم، نه خارجی!
حفظ استقالل و ایستادگی مقابل دشمنی که قصد 
سلطه اقتصادی بر وطن را داشــته، ازجمله مواردی 
اســت که بانوان ایرانــی در دوره قاجــار، با غیرتی 
مثال زدنی آن را به خوبی درک کرده و برای آن مبارزه 
کردنــد. در روزگاری نه چنــدان دور و طی قرن ها، 
زنان و مردان ایرانی از بهترین بافنده های پارچه های 
ابریشمی، پنبه ای و پشمی)هم پشم گوسفند و هم 
پشم شتر( جهان بودند. آنها پارچه هایی می بافتند که 
تا اوایل دوره قاجار، به نقاط مختلف دنیا صادر می شد و 
کیفیت آن برابر با پارچه های کشمیری و بنگالی بود اما 
یک ماجرای غم انگیز باعث شد که صنعت پارچه بافی 
در دوره قاجار، ضعیف و ضعیف تر شود، تا در ادامه و 
با روی کار آمدن رضاشــاه به جای بافته های وطنی، 
طاقه طاقه پارچه انگلیسی و بعدها لباس خارجی به 

ایران وارد شود.
برای فهم آنچه در طول دوره قاجار اتفاق افتاد و باعث 
نابودی صنعت پارچه بافی در ایران شــد، تنها کافی 
است 2بخش کوچک از کتاب »ایران و قضیه ایران« 
خوانده شود. این کتاب نوشــته »لرد جورج ناتانیل 
کرزن« اســت که بعدها وزیر امور خارجه انگلستان 
شــد اما در زمان نوشــتن این کتاب کارمند بسیار 
جوان وزارت امورخارجه انگلیس بود که تحت عنوان 
خبرنگار ]در واقع جاسوس[ وارد ایران شد. او در این 
کتاب، اعترافات جالبی درباره نقش انگلســتان در 
تضعیف صنعت پارچه بافــی ایرانیان دارد، مثال آنجا 
که در صفحه 485می نویسد: »در سال18۷5از لحاظ 
آزمایش به کاشت توتون اقدام و از کاشتن زیتون در 
رودبار نزدیک رشت حمایت شد و در این مرکز به جای 
محصول ابریشم، زراعت خشــخاش به مقادیر کلی 
جای ابریشم را گرفت و نتیجه کار هم بسیار درخشان 
.« و یا آنجا که در صفحه 441کتابش آرزو کرده  بود...
است: »روزی فراخواهد رسید که خیابان های تهران 
نیز مثل اســالمبول و قاهره، نمایشگاه جامه و لباس 

اروپائی از هر قبیل خواهد گردید... .«
اما با شروع جنبش مشروطه، »حاجیه علویه خانم« 
همســر حاجی میرزاعلی از معتمدین بــازار تبریز، 
عده ای از زنان و دختران تبریــزی را دور خود جمع 
کرد و با کمک آنها انجمنی تشکیل داد. انجمنی که 
با حمایت آیت اهلل میرزاحســن مجتهد تبریزی )از 
یاران مشــروعه خواه آیت اهلل شــیخ فضل اهلل نوری( 
مواجه شد. حاجیه علویه خانم به همراه بانوان عضو 
انجمن، زنــان تبریزی را به دوخت لبــاس با پارچه 
وطنی تشــویق کردند و مردان را به نخریدن البسه 
خارجی ترغیب. خبر این تالش در شماره 41روزنامه 
انجمن تبریز، مورخ 20بهمن 1285شمسی برابر با 
25ذی الحجه 1324قمری، در صفحه 4آمده است: 
»از قرار معلوم گویا خواتین ]خواهران[ مکرمه تبریز 
مجلس و مجمعی قرار گذاشــته اند که در ایام هفته 
جمع شــده در باب ترتیبات لباس خودشان و غیره 
صحبت کرده، حتی المقدور سعی نمایند بلکه کمتر 

خود و بستگانشان را محتاج متاع و منسوجات خارجه 
کرده، از ثروت خودشــان نکاهند و درصورت امکان 
مدتی به همان البســه قدیم که دارند قناعت کرده، 
به سر برند تا بلکه به فضل خداوندی و همت مردمان 
غیور، کارخانه ها در مملکت ایران تشکیل یابد که از 

احتیاج خارجه بکلی بی نیاز شوند... .«
البته غیر از بانوان تبریزی، بانوانی در اصفهان نیز برای 
لبیک به فتوای ممنوعیت پوشــیدن لباس خارجی 
از سوی آیت اهلل آقا نوراهلل نجفی و بانوانی در منطقه 
الرستان در لبیک به فتوای ممنوعیت خرید و پوشیدن 
البســه خارجی توســط آیت اهلل سیدعبدالحسین 
الری نیز به حمایت از البسه وطنی پرداختند. گرچه 
متأســفانه اندکی بعد و با شــروع جنگ جهانی اول 
و نقض بی طرفــی ایران در آن جنــگ، دول روس و 
انگلیس کشور را به اشغال خود درآوردند و کمی بعد 
از آن انگلیسی ها، رضاقلدر را شاه ایران کردند و با روی 
کار آمدن پهلوی اول و قلع و قمع علما و مردان غیور، 
سیل واردات لباس های خارجی به وطن سرازیر شد! 

دختری که سرود: » جنگ چو شیران و دلیران کنیم«
زینب امیــن، دختــر »ســیدعبداهلل امیــن« که 
از مشــروطه طلبان و مجاهــدان تهــران بــود، در 
سال128۹.ش یعنی 112سال پیش، در دبیرستان 
دخترانه »اناثیه« تحصیل می کرد. او از همان دوران 
دبیرستان شــعر گفتن را شــروع کرده بود اما آنچه 
باعث شــد نامش در تاریخ بماند، مربوط می شود به 
واقعه التیماتوم روسیه تزاری به ایران. داستان از این 
قرار بود که ایران به روسیه کلی بدهی داشت و چون 
در آن دوره بــرای رتق و فتق امــور اداری خود، یک 
آمریکایی به نام مورگان شوستر را استخدام کرده بود، 
دولت روسیه تزاری به مجلس و دولت ایران التیماتوم 
داده بود: »یا مورگان شوســتر را اخراج می کنید و به 
جایش مستشار روس اســتخدام می کنید یا اینکه 
بدهی های تان را به روســیه پس می دهید، وگرنه به 

ایران حمله می کنیم... .«
آن وقت در آن شرایط بحرانی، گروهی از دختران و زنان 
غیور به همراه گروهی از مردان که خواهان ایستادگی 
در مقابل التیماتوم بودند، جنب مجلس شورای ملی 
و روبه روی مدرســه سپهســاالر تجمع کردند. ابتدا 
آیت اهلل سیدحسن مدرس که نماینده مجلس بود و 
رهبر گروه اندکی از نمایندگان که خواهان مقاومت در 
برابر التیماتوم بودند، کمی صحبت کرد و بعدش زینب 
امین درحالی که چادر بر سر و روبنده بر صورت داشت، 
باالی منبر رفت، خودش را معرفی کرد، آن وقت شروع 

به خواندن شعرش کرد:
ای پسران پدر ناخلف 

مرگ به از زندگی بی شرف
زندگی آن است که باشد به نام 

ور نبود زندگی این سان حرام
آنکه در او غیرت و ناموس هست 

کی به دلش وحشتی از روس هست
موقع جانبازی و مردانگی است 
ترس ز بی حسی و دیوانگی است

آنکه بترسد ز سختی و جنگ 
نام وی البته برآید به ننگ

جنگ چو شیران و دلیران کنیم 
نام خود آرایش دوران کنیم...

بعد از خواندن شــعر، مردان و زنان به هیجان آمده، 
شعار »زنده باد ایران« سردادند و در آن تجمع، زنان که 
همگی با چادر و روبنده حضور داشتند، اعالم کردند که 
حاضرند همه زینت آالت خود را به مجلس تقدیم کنند 
تا با فروش آن، بخشی از بدهی ایران به روسیه پرداخت 
شود. البته بگذریم از اینکه به دلیل وابسته بودن بیشتر 
نمایندگان مجلس آن زمان و بی کفایتی احمدشــاه 
قاجار و دولتمردان او، مقاومت و تالش شهیدمدرس 
و مردان و زنان غیوری چون »زینب امین«، به جایی 
نرسید و ایران التیماتوم روسیه را پذیرفت و شوستر 

اخراج شد!)1(.

طرح و تذکاری از »مادر محمودی«

ازنقاطعطفزندگی»بیبیمریم«،
مبــارزهبیامــانوشــجاعانهاوبــا
انگلیسیهاســت.درواقــعبهرغــم
اینکهبرادرانشطرفداراستعمارپیر
بودندامااودشمنجدیانگلیسیها
ومنتقــدرفتــارآنــانبــود.اوپــساز
حوادثتلخاواخرمشروطه،مشغول
ادارهخانــوادهوامالکشمیشــودتا
اینکهفرزندششیرعلیمردانخان،
بهدسترضاخانبهشهادتمیرسد

مادرمحمودیتاپایانجنگ،بارهاوبارها

برایرســاندنآذوقــهوکمکهــایمردمی،

همبــهخــطمقــدمجبهههــایجنــوبرفت

وهــمبــهســنگرهایخــطمقــدمجبهههای

غــرب،اصــالبــههمیــندلیــلهــمصــدام

بــرایســرشجایــزهتعییــنکــردهبــود!او

بعــدازشــهادتپســرش»علــیاقبــال«

درمنطقــهعملیاتــیمــاووت،حتــیحاضــر

نشــدگریهکنــد!زیــرامعتقدبــودکهبــااین

کاردلمنافقینشــادمیشــود.اوهمیشــه

رزمندگانرامانندعلیخودشمیدید
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زکیه عاقلی؛ تاریخ پژوه

معلم َحسابی
کتــاب »معلم َحســابی« به 
قلم مریم اســتادی، خاطرات 
شفاهی صدیقه جعفری نیک 
از فعاالن نهضت سوادآموزی 
دهه60 اســت که انتشارات 
»راه یار« آن را چاپ و منتشر 
و روانه بازار نشــر کرده است. 
کتاب »معلم َحسابی« حاصل 
فعالیت های پژوهشی در قالب 

یک پروژه فرهنگی اســت که در این خصوص در بخشی از 
اثر یادآوری شده:»مهر ســال13۹3بود که پروژه مصاحبه 
با فعاالن نهضت دهه60 را شــروع کردیــم. اکثر نهضتی ها 
احساس می کردند فراموش شده اند، چون در طول این سال ها 
اقداماتشان در پس پرده آموزش و پرورش پنهان مانده بود. 
بعضی ها معتقد بودند هرچه کردند برای انقالب و امام)ره( 
بوده و عده ای هم این سال ها آن قدر به خاطر نهضتی بودنشان 
تحقیر شــده بودند که ترجیح داده بودند خاطرات آن دوره 
از مشــقت ها را فراموش کنند... .« در بخشــی از این کتاب 
می خوانیم: »آن روز برف ســنگینی آمده بود. تا رسیدن به 
کالس، باید پیاده می رفتم. هرقدمی که در کوچه های گلی 
روســتا می گذاشــتم، تا زانو، توی گل وبرف فرومی رفتم. با 
زور، پایم را از گل بیرون می کشیدم و باز دوباره پای بعدی. 
وقتی هوا تا این اندازه سرد می شد آموزش وپرورش معلم ها 
را از رفتن به کالس معاف می کرد، اما تعطیلی آنها ربطی به 
نهضت نداشت. با سر و وضع گلی و یخ زده خودم را به کالس 
رساندم، اما ســوادآموزان، راه به آن نزدیکی را نیامده بودند. 
روز بعد که گفتند چون مدرسه ها تعطیل بوده، تصور کردیم 
نهضت هم تعطیل است، گفتم: »ما فرق داریم. بارون و برف 
که هیچی، اگه نعوذباهلل از آسمون ســنگم بارید، کالس ما 

تعطیل نمی شه. نهضت تعطیلی نداره.«

مهدی عراقی را بکش!
کتاب »مهدی عراقی را بکش!« 
نوشته ســیدمصطفی حسینی 
و عبدالرضــا نعمت اللهی که به 
زندگی و مبارزات شــهید حاج 
مهدی عراقی، از مبارزان انقالب 
اســالمی  پرداختــه از ســوی 
انتشارات سروش چاپ و منتشر 
شده است. شهید مهدی عراقی 

از فعاالن و زندانیان سیاسی ایران، یکی از اعضای فداییان 
اســالم و از پایه گذاران اولیه حزب موتلفه اسالمی بود که 
در شهریور ماه سال1358ترور شــد و به شهادت رسید. 
در این کتاب ایشــان را از طریــق گفت وگوهای صورت 
گرفته با خانواده، دوستان و آشــنایان بهتر می شناسیم 
و از اقدامات، فعالیت ها، شــخصیت و شیوه زندگی شان 
آگاه می شــویم. پایه اصلی کتاب، مصاحبه های مستند 
تلویزیونی »یکه سوار« و فیلم مستند سینمایی »مهدی 
عراقی را بکش!« هستند. مستند تلویزیونی »یکه سوار« در 
سال 13۹8 و مستند سینمایی»مهدی عراقی را بکش!« در 
همین سال ساخته شد که در سی و هشتمین دوره جشنواره 
فیلم فجر اکران شد. نقش شهید مهدی عراقی از نخستین 
روزهای شکل گیری نهضت در سال1342، دوران حضور 
مؤثرش در زندان شاه و ارتباط ویژه اش با امام خمینی)ره( 
در سراسر دوران مبارزه، از او چهره ای شاخص ساخته که 
به خصوص در میان چهره های غیرروحانی نهضت، منحصر 
به فرد اســت. کتاب »مهدی عراقی را بکش!« برمبنای 
گفت وگو با 30 چهره از میان خانواده، دوستان و مبارزان 
سیاسی زندگی حاج مهدی عراقی را از تولد تا شهادت در 

4دوره تاریخی روایت می کند.
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مشکالت سد کمال خان افغانستان
تاالب بین المللی هامون با وسعت ۵۷۰ هزار هکتاری خود، 
یکی از مهم ترین تاالب های بین المللی بود که زمانی نقش 
مهمی در تعدیل آب و هوای منطقه و اشتغال جامعه بزرگی 
از مردم بومی داشــت. در عین حال بهمن سال 99سد 
کمال خان افغانستان که در باالدست حوضه آبی هامون 
قرار دارد، آبگیری خود را آغاز کرد تا حقابه اندک تاالب 
هامون در  بسیاری از ماه های سال به صفر برسد. این اقدام 
در شرایطی است که هامون تاالبی با کارکردهای فرامرزی 
در کل آن منطقه بود و خشکی آن موجب شده حتی به 
محیط زیست افغانســتان نیز ضربه هایی وارد شود، اما 
مقامات افغان به رغم همه وعده ها همچنان از دادن حقابه 
حیاتی هامون طفره می روند و خشکسالی در این تاالب 

امسال و هر سال تمدید می شود.
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 تاالبی که زمانی سفره 700هکتاری خود را برای بیش از یک میلیون پرنده 
مهاجر از سیبری در جنوب شرق ایران می گشود، این روزها عالوه بر گلویی 
خشک شده از تمدید بی آبی و نرسیدن حقابه ها، با چشمانی اشکبار مرگ 

مهمانان خود را تماشا می کند و »تراژدی هامون« همچنان ادامه دارد.
طی ۲دهه خشکسالی در سیستان وبلوچستان ۴00هزار پرنده ای که برای 
زمستان گذرانی از سیبری به بزرگ ترین دریاچه آب شیرین ایران یعنی 
تاالب بین المللی هامون مهاجرت می کردند یا از بین رفته اند یا از این تاالب، 

تغییر مسیر داده اند.
اســماعیل کهرم در گفت وگو با همشهری درباره ریشــه های این وضع 
می گوید: در ســال1353من یک میلیون و ۲00هزار بال پرنده را در این 
منطقه با قایق های محلی »توتم« و هواپیمای کوچک ثبت رکورد کردم، 
اما هم اکنون این عدد به صفر رسیده اســت. درباره چرایی این وضع باید 
دقت شود که دوره های زمانی زیادی بر تاالب هامون گذشته تا به شرایط 
فعلی دچار شده است. دلیل وضع موجود کامال قابل پیش  بینی بوده است. 
هر سال مرتبا از حجم آب دریاچه هامون کاسته می شده و در هیچ دوره ای 
بازگشت به شرایط نرمال را نداشتیم. درواقع خشکسالی در طول این دوره 
گریبان هامون را رها نکرده اســت.در عین حال درباره به صفر رســیدن 
زمســتان گذرانی پرندگان در هامون نکاتی جدی باید عنوان شود. این 
پرندگان در شمال کره زمین در منطقه ســیبری زندگی و تخمگذاری 
می کنند و وقتی جوجه هایشان رشد کردند و آماده پرواز شدند، به تناسب 
در ابتدای پاییز یا ابتدای زمستان به مناطق گرم تر مثل تاالب های انزلی و 
هامون کوچ مي کنند. البته اگر غذای کافی در همان محل داشته باشند 
هیچ وقت کوچ آنها را نخواهیم دید، اما در سیبری با آغاز سرما غذا و حشرات 
پیدا نمی شود و دسترسی ها به منابع غذایی از بین می رود، پس جوجه ها 

مسیر را با والدین خود آغاز می کنند. طی سال هایی که هامون آب داشت، 
زمستان گذرانی هم وجود داشــت و مجددا حوالی نوروز از این مسیر پر 
می کشند تا به سیبری برسند. وقتی جوجه ها ۲بار این مسیر را طی کنند، 
به آن آشنا می شوند و سال بعد خودشــان بی نیاز به والدین مسیر را طی 
می کنند تا در هامون آرام بگیرند، اما چنان که به هامون برسند و ببینند 
هامون خشک است، با وضع بحرانی مواجه می شوند. حال پرنده دست کم 
900تا 1000کیلومتر را طی کرده و میلیون ها بار بال زده تا به هامون برسد 
و انرژی گرمایی زیادی از این پرواز حاصل شده که باید در آب های هامون 
خنک شود و پرنده بال هایش را خنک کند و از ماهی ها تغذیه کند تا انرژی از 
دست رفته را بازگرداند، اما وقتی آب نباشد چه می کند؟ پس به مسیری نو 
پر می کشند و بیشترشان جانشان را سر این قضیه می گذارند. تعداد بسیار 
کمی هم هستند که تصادفی به بندها، سدها یا تاالب های کم آب اطراف 
می رسند و نبرد زندگی را پیروز می شوند. بارها مشاهده شده که پرندگان 
کم سن بسیاری اطراف این تاالب و دیگر نقاط به علت نرسیدن به آب و غذا 

تلف شده اند و این حادثه غمباری برای هامون است.

زیست جانوری هامون
در زمان پرآبی تاالب بین المللی هامون ۲۲5گونه از ۴9تیره یعنی حدود 
نیمی از گونه های پرندگان شناسایی شده ایران در این تاالب و اطراف آن 
زیســت می کردند که ۸0درصد آنها مهاجر بودند. پرندگانی که به تاالب 
بین المللی هامون در سال های پرآبی مهاجرت می کردند گاه تا ۴00هزار 
بال برآورد می شدند که شــامل چنگر، اردک سرسبز، چنگر نوک سرخ، 
اردک نوک پهن، تنجه، پلیکان، باکالن و پرندگان شکاری حوزه سیستان، 

سنقر، دلیجه، شــاهین، جغد، کوک و عقاب بودند. از میان آنها گیالنشاه 
خالدار و درنای طناز شدیدا در معرض خطر انقراض، اردک سرسفید در 
معرض خطر انقراض، پلیکان خاکستری با نام محلی کمو در خطر انقراض، 
اردک مرمری)خوتکا مرمری(، شاه باز و عقاب خالدار بزرگ)عقاب تاالبی( 
و فالمینگو آســیب پذیر بوده و 70 گونه نیاز به حفاظت جدی دارند که 
درصورت عدم حفاظت به زودی در فهرســت گونه های در معرض تهدید 

قرار می گیرند.

تغییر مسیر پرندگان مهاجر
در دهه ۸0و 90، خشکسالی چنان بر سیستان و بلوچستان سایه انداخت 
که ۴00هزار پرنده زمستان گذران که به تاالب هامون مهاجرت کردند یا 
از بین رفتند یا از این تاالب تغییر مسیر دادند. مهدی امیری، رئیس اداره 
حفاظت محیط زیست زابل در این باره به ایرنا می گوید: متأسفانه به علت 
بی آبی و خشکسالی امسال مهاجرت بسیار کمی از پرندگان ازجمله پلیکان، 
چنگر و هوبره به تعداد کم در این منطقه دیده شده که این پرندگان نیز پس 
از توقفی کوتاه به سمت چاه نیمه و بندکمال خان)واقع در افغانستان( پرواز 
کردند. تاالب بین المللی هامون یکی از مهم ترین زیستگاه های پرندگان 
مهاجر آبزی، کنار آبزی و خشکی زی محسوب می شود که پناهگاه بسیاری 
از گونه های نادر و در خطر انقراض بوده است. همچنین گونه های پستاندار 
تاالب بین المللی هامون نیز شامل گراز وحشی، جبیر که شباهت زیادی 
به آهو دارد، روباه، شغال، گربه وحشی، خرگوش، تشی یا گربه تیغی با نام 
محلی)سیخور( است که تغذیه آنها منوط به حضور پرندگان مهاجر بود و در 

شرایط خشکسالی زیست آنها نیز با تهدید مواجه می شوند.

صدای چکــش قلم زنان در بازار ســنتی بروجرد 
نشان از فعالیت هنرمندانی دارد که نقش  و نگارها 
را با ظرافت روی ورشــو حک می کنند و فنجان، 
گالب پاش، سینی و سماور می سازند. 3سال پیش 
بروجرد به عنوان شهر ملی ورشو ثبت شد؛ هنری 

که قدمتش به ۲قرن پیش برمی گردد.
معــاون صنایع دســتی اداره میــراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دستی لرســتان از افتتاح 
خانه ورشو تا پایان سال خبر می دهد و می گوید 
که بعد از ثبت ملی، برای ثبت جهانی شــدن هنر 

ورشوسازی در بروجرد تالش می کنند.

بروجرد، پایتخت ورشو
هنرمندان دواتگر بروجرد از سال های دور ظروف و 
وسایل فلزی را با فلزاتی همچون مس، برنج، نقره 
و طال می ساختند و با چکش کاری به فلزات جان 

می بخشیدند.
روزگار قاجار بود که وسایل پذیرایی چای از روسیه 
به ایران آمد و دواتگران بروجردی برای یادگیری 
روش ساخت سماور، قندان و فنجان و سینی و... با 

فلز ورشو راهی روسیه شدند.
معــاون صنایع دســتی اداره میــراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی لرســتان در این باره 
بیشــتر توضیح می دهد و به همشهری می گوید: 
امیرکبیر، دواتگران را به روسیه فرستاد تا دواتگری 
با فلز ورشو را یاد بگیرند. دواتگران که پیش از این 
با فلزات با ارزش دیگری کار کرده بودند، زیر و بم 

کار با ورشو را یاد گرفتند و به کشور بازگشتند.
عباس حمزه ای ادامه می دهد: از آنجا که آلیاژ این 
فلز ترکیب مشخصی از قلع، مس، روی و کروم بود 
و از ورشو، پایتخت لهستان، وارد می شد به این هنر 

ورشوسازی گفتند.
ناگفته نماند که ورشوســازی همــان روزها در 
شهرهای دیگر ایران هم پا گرفت، اما هنرمندان 
بروجردی این هنر را حفظ کردند و بخش وسیعی 
از بازار قدیمی بروجرد به ورشوســازی اختصاص 

پیدا کرد و ورشوسازی در بروجرد ماندگارشد.
ورشوســازی بروجرد را می توان روی ســماور، 
فنجان، قوری، سینی، سماور، گالب پاش، لوازم 
غذاخوری و ســایر لوازم تزیینی دید. بزرگ ترین 
ســماور دنیا به وزن ۲تن و با گنجایش ۴00لیتر 
توسط استاد محمد بادآور از هنرمندان ورشوساز 
بروجردی در حیاط تاریخی خانه افتخاراالسالم 
طباطبایی بروجرد در معرض دید بازدیدکنندگان 

قرار دارد.

مدت آموزش، 4سال 
ثبت ملی شدن هنر ورشوسازی بروجرد، فرصتی 

برای هنرمندان این عرصه است تا به شکل منسجم 
به فعالیت هنری بپردازند.احسان زعیم، دبیر شهر 
ملی ورشو و کارشناس صنایع دستی به همشهری 
می گوید: 150هنرمند قلم زن روی ورشــو بیمه 
شــده اند و با وجود اینکه بیش از 1۲0کارگاه در 
بروجرد برپاست، بیشتر هنرمندان در کارگاه های 

خانگی مشغول کارند.
اشــتغال هنرمندان در کارگاهی بزرگ و مجهز 
اما شــکل بهتری برای ارائه هنر ورشوســازی به 
گردشــگران دارد؛ موضوعی که از 3ســال پیش 

پیگیری شده و همچنان ادامه دارد.
معاون صنایع دستی در پاســخ به این پرسش که 
ســرانجام خانه ورشــو در بروجرد به کجا رسید، 
می گوید: خانه ورشو با ۸0درصد پیشرفت، پذیرای 
حدود ۲0نفر از هنرمندان ورشوساز شده است، اما 
هنوز افتتاح رسمی نشده و افتتاح آن اوایل سال 

آینده خواهد بود.
در خانه ورشــو، عالوه برهنرمنــدان و قلم زنان، 

اســتادان و هنرجویان نیز حضور خواهند داشت. 
گردشگران نیز با مراجعه به خانه ورشو می توانند 
هم مراحل کار را تماشا کنند و هم از فروشگاه  خانه 

ورشو سوغاتی به یادگار بخرند.
زعیم با اشاره به اینکه ورشوسازی در لرستان جزو 
5رشته پرمخاطب برای آموزش است، می گوید: 
هنرجویی که به ورشوســازی قدم می گذارد باید 
دست کم ۴سال زمان بگذارد و بعد از آن با توجه به 

خالقیت خودش وارد عرصه تولید شود.
هنرمندان نسل جدید هنر ورشوسازی را با سلیقه 
مخاطب همســو کرده اند و وســایلی تزیینی و 

کاربردی تولید می کنند.

مشکالت هنرمندان 
یکی از مشــکالت هنرمندان ورشو ساز بروجرد، 
باال بودن قیمت مواداولیه یا همان فلز ورشو است 
که باعث می شود قیمت کاالهای تولید شده نیز 

بیشتر شود.

دبیر شهر ملی ورشــو در توضیح بیشتر می گوید: 
فلز ورشو وارداتی است و برای همین قیمت باالیی 

دارد به طوری که با قیمت نقره برابری می کند.
قیمت باالی ورشو موجب شده است هنرجویان 
تا زمانی که به صالحدید اســتاد بــه زیر و بم کار 
وارد نشــده اند با فلز دیگری همچون برنج و مس 

تمرین کنند.
استادکاران دست به کار شده اند و برخی از وسایل 
قدیمی ورشو مثل ســینی های خیلی بزرگ که 
وسایل حجیم و سنگینی که دیگر مخاطب پسند 
نیست را از گوشه انبار بیرون آورده اند و آب کردن 
فلز و ریخته گری دوباره خلق تازه ای از ورشو دارند.
اما زعیم این راه را چاره ســاز نمی داند و می گوید: 
این کار درواقع اســتفاده از بازیافت است و بعد از 
ریخته گری دوباره ترکیب دقیق قلع، مس، روی و 
کروم را نداریم و هنگام قلم زنی و خلق اثر ایراداتی 

به وجود می آید.

    

ورشوســازی با عمر ۲00ســاله اش در بروجرد 
حرفه ای پرمخاطب بود. حدود 50 سال این حرفه 
رو به زوال رفت و مخاطبش را از دســت داد، اما 
هنرمندان نگذاشتند فراموش شود. آنان معتقدند 
آموزش به عالقه مندان، نخستین گام برای زنده 

نگه داشتن این هنر است.

تراژدی هامون برای پرندگان مهاجر
 خشکی تاالب هامون باعث تغییر مسیر مهاجرت دست کم ۴00هزار پرنده مهاجر به سمت افغانستان شده 

و بسیاری از آنها در مسیر یافتن محل زمستان گذرانی تلف می شوند

افتتاح خانه ورشو در بروجرد؛ سال آینده 
3سال از ثبت بروجرد به عنوان شهر ملی ورشو می گذرد و هنرمندانش چشم انتظار ثبت جهانی شهر خود هستند

فرهاد زیویار
استاندار لرستان

رهاورد سفر رئیس جمهوری به استان 
تصویــب ۱۷۵طــرح و پروژه بــود که در 
اجــرای مصوبــات بالــغ بــر ۵۵درصــد 
پیشرفت فیزیکی انجام شده و ۱۳مورد 

نیز تکمیل ۱00درصدی داشته اند.
۱۶مــورد جــزو پروژه های بزرگ اســتان 
بــا پیشــرفت 90درصــدی محســوب 
می شــوند و پیش بینــی می کنیــم این 
موارد تا پایان امسال به نتیجه برسند.

علی سالجقه
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 

ارائه نظر درباره آبگیری سد »چم شیر« 
منــوط بــه ارائــه گــزارش وزارت نیــرو 
اســت و تا وزارت نیــرو نتایــج مطالعات 
را دربــاره آبگیــری ســد چم شــیر ارائــه 
نکند، ســازمان حفاظت محیط زیست 
نمی تواند پاسخی به این موضوع دهد. 
بــا توجــه بــه چاهک هایــی کــه در عمق 
حفر شــده و گمانه زنی هــای موجود، تا 
 وزارت نیرو نتیجه را اعالم نکند پاسخی

نخواهیم داد.

خبر روز

نقل قول خبر نقل قول خبر

عدد خبر عدد خبر

مدیرکل امور عشایر چهارمحال وبختیاری 
گفت: براساس مصوبه سفر رئیس جمهور 
به اســتان باید ۲هــزار پنل خورشــیدی در 
اختیار عشــایر اســتان قــرار داده شــود که 
تاکنون خریــد ۱۳00مــورد آن بــه مناقصه 
گذاشــته شــده اســت. بــه گــزارش ایرنــا، 
یحیی حسین پور افزود: برای تامین پنل ها 
۱۴0میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده 

شده است.

2000
پنل

گوزن زرد ایرانی که در ۲ ســایت مانشــت 
و قالرنگ ایــالم و در اســارت تکثیر شــده 
بودند، دیروز به زیســتگاه اصلــی خود در 
جنگل هــای دز و کرخه خوزســتان منتقل 
شــدند. ۳00 راس گــوزن زرد ایرانــی در 
سایت های تکثیر دشت ناز ساری، جزیره 
اشــک، میانکتل، ارســنجان، باغ شادی 
هرات، حلوه کرخه، میانرود دز، مانشت 

و قالرنگ نگهداری می شوند. 

16
راس

مدیرعامل شرکت گاز البرز با بیان اینکه 
میانگیــن مصرف گاز هــر البــرزی ۴برابر 
استانداردهای جهانی است، گفت: اگر 
به طور میانگین میزان مصرف روزانه گاز 
در روزهای سرد سال ۵ مترمکعب باشد، 
البرزی هــا حــدود ۱۶مترمکعــب مصرف 
دارند. به گزارش ایسنا، سیدرضا غفاریان 
افزود: روشــن شــدن وســایل گرمایشی 
اغلب باعث ایجاد ناترازی در میزان تولید 

و مصرف گاز می شود.

4
برابر

مشترک ایران با کشــورهای افغانستان، 
تاجیکســتان، ســوریه، ترکمنســتان، 
ترکیه، آذربایجان و ازبکســتان برای ثبت 
در فهرســت میــراث ناملمــوس یونســکو 
شــامل »یلدا«، »هنرســاختن و نواختن 
عود«، »هنر ســاختن و نواختن رباب«، 
»جشــن مهــرگان«، »ترکمــن دوزی« 
و »پــرورش کــرم ابریشــم و تولید ســنتی 

ابریشم« در مراکش بررسی می شود.

6
پرونده

خراسان شمالیعکس خبر

آذربایجان شرقی 

برداشت پنبه از مزارع خراسان شمالی

پنبه از محصوالت مهم و راهبردی خراسان شمالی است که 
به لحاظ طول الیاف و رنگ از مرغوبیت باالیی برخوردار است. 
همه ساله برداشت این محصول در خراسان شمالی از اوایل 

آبان ماه آغاز می شود و تا پایان آذر ادامه دارد.
عکس: ایرنا / وحید خادمی

پایان باستان شناس ضد فساد
اسکار وایت ماسکارال، باستان شناس آمریکایی و افشاکننده فساد 

موزه ها در خرید و فروش اشیای عتیقه و آثار جعلی، درگذشت.
 جامعه باستان شناســی ایــران به نقل از الیزابت سیمپســون، 
باستان شناس آمریکایی خبر درگذشت اسکار وایت ماسکارال را در 

تاریخ ۲7نوامبر ۲0۲۲ )ششم آذرماه 1۴01( تأیید کرد.
بیشترین شهرت اسکار وایت ماســکارال برای تالش علیه خرید و 
فروش اشیای عتیقه بود. او به خاطر نامه نگاری ها و افشاگری هایش 
علیه فســاد موزه ها در خرید و فروش اشــیای عتیقه، 3 بار از موزه 
متروپولیتن نیویورک اخراج شــد اما هر بار در دعوی حقوقی برنده 
می شد و دوباره در موزه مشــغول به کار می شد.ماسکارال در ایران 
هم به فعالیت های میدانی پرداخته بود، او از ســال 19۶0 به بعد در 
حفاری های چندین محوطه باستانی در شمال غرب و غرب ایران 
شرکت داشت، ازجمله حفاری های تپه حسنلو، عقرب تپه، تپه زیویه، 
دینخواه تپه، نوشیجان تپه، سه گردان و تپه قالتگاه و در این باره ده ها 
مقاله و 7کتاب منتشر کرده است.ماسکارال در سال 193۴میالدی 
در شهر نیویورک متولد شد. لیسانس خود را از کالج شهر نیویورک و 
دکترایش را در سال 19۶5 در رشته باستان شناسی کالسیک )جهان 
یونانی - رومی( از دانشگاه پنسیلوانیا دریافت کرد. در مرحله تحصیالت 
عالی به خاورمیانه به ویژه ایران عالقه مند شد و پس از ۲ فصل کاوش 
در گوردیون در غرب ترکیه وارد پروژه حسنلو در دانشگاه پنسیلوانیا 
شد. ماسکارال در سال های 19۶0 تا 1970 در محوطه های باستانی 
حسنلو، عقرب تپه، دینخواه تپه و سه ُگردان در شمال غرب ایران کاوش 
انجام داد.وی در دهه های 1970 و 19۸0 عمالً هیچ پژوهش میدانی 
انجام نداد. طی این ۲0 سال او با بررسی دقیق اشیای فراوان منتسب به 
خاورمیانه که در موزه ها و مجموعه های خصوصی گوناگون در گوشه و 
کنار جهان، به ویژه در اروپا، آمریکا، و ژاپن پراکنده هستند، به پایه ریزی 
حرکت و جریان علمی در باستان شناســی خاور نزدیک پرداخت. 
نتیجه پژوهش های ماســکارال در کتاب مهم »دروغ بزرگ: جعل 
فرهنگ های خاور نزدیک باستان« منتشر شد. او در این کتاب عنوان 
می کند که کشفیات پر سر وصدا در نیمه نخست قرن بیستم میالدی، 
مانند مفرغ های لرستان یا مجموعه زیویه، مسئوالن موزه های بزرگ 
و مجموعه داران ثروتمند را ترغیب کرد که به هر بهایی اشیایی از این 
قبیل را به دست آورند و به مجموعه خود بیفزایند. تقاضاهای فراوان، 
خساراتی عمده به دنبال داشت و برخی افراد نادان با بیل و کلنگ و  گاه 
نیز با لودر و بولدوزر در محوطه های باستانی به حفاری پرداختند؛ اما این 
فعالیت ها، نتیجه ای جز تخریب به دنبال نداشت. از این رو عده ای متقلب 
با کمک صنعتگران زبردست به تولید اشیای تقلبی روی آوردند و آنها 
را به اسم اشیای اصلی به خریداران قالب کردند. نمونه هایی از این اشیا 
در    نهایت به موزه ها یا مجموعه های بزرگ راه یافت و گردانندگان آن 
موزه ها از متخصصان خواستند درباره آن اشیاء مقاله بنویسند تا سایر 
موزه دار ها از دستاورد مهم آنها مطلع شوند و شیء مورد نظر را سندیت 
علمی دهند. متخصصان نیز مقاله های متعدد نوشته و از زیبایی کار یا 
ظرافت نقوش اشیای مورد نظر تمجید کردند و آنها را به فرهنگ های 
باستانی ایران یا دیگر مناطق خاور نزدیک نسبت می دهند. کل این 
فرایند منجر به مخدوش شدن ساحت باستان شناسی و تاریخ هنر 
شد و می  بایست با دقت بسیار در پیرایش آن تالش کرد. ماسکارال 
حتی درباره شیردال جعلی اهدا شده توسط دولت آمریکا به ایران 
در نخستین ســفر رئیس جمهور قبل به نیویورک، در مقاله خود با 
عنوان »وصله های ناجور؛ هیأت امنای موزه، دالالن اشیای باستانی، 

پژوهشگران و مأموران دولتی«، این شیء را تقلبی خوانده بود.

 جمع آوری 
درختان شکسته مازندران

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران انباشت 
و جمع آوری نشــدن درختان افتاده و شکســته را در 
زمان سیالب و آتش سوزی ها مشــکل و مانع اساسی 
بیان کرد و خواســتار جمع آوری آنها شــد. به گزارش 
مهر، حســینعلی محمدی اظهار داشــت: وجود این 
درختان یکی از دالیل انسداد مسیل ها و تخریب ها در 
سیالب به شمار می رود.وی با اظهار اینکه در بسیاری 
از سیالب ها با چالش انباشت چوب و درختان افتاده و 
شکسته روبه رو هستیم، افزود: ۲3سازه و پل ارتباطی 
غیراستاندارد در استان وجود دارد و انباشت چوب و گل 
والی آسیب پذیری را بیشتر می کند.وی با بیان اینکه 
مصوبه جمع آوری درختان افتاده و شکســته اجرایی 
نشده است خواستار تدبیر منابع طبیعی برای اجرای 
این مصوبه شــد.محمدی با اظهــار اینکه چوب های 
فرسوده هم در زمان سیالب و هم آتش سوزی مشکل 
ایجاد می کنــد، بازنگری در طرح تنفــس جنگل را از 
ضروریات بیــان کرد.مهرداد خزایــی مدیرکل منابع 
طبیعی مازندران - نوشــهر نیز با اظهار اینکه تاکنون 
هزارو705مترمکعب درختان افتاده و شکسته از سطح 
جنگل برای جمع آوری نشانه گذاری شده است، افزود: 
این درختان و چوب آالت در ۴منطقه نشانه گذاری شده 
است.وی ادامه داد: چوب آالت 3منطقه در قالب مزایده 
برای فروش برنامه ریزی شده است و طبق قوانین برای 
فروش چوب آالت افتاده باید در قالب مزایده اقدام شود.

خبر روز

سیدمحمد فخارگزارش
روزنامه نگار

 صادرات بی رونق ورشوسازی
قلم زنی روی ورشو در بروجرد، سال96 در فهرست آثار ناملموس کشور به ثبت رسید و سال98، بروجرد 
به عنوان شهر ملی ورشو تصویب شد. ورشوسازی را باید ترکیبی از هنر و صنعت دانست؛ در بخش صنعتی 
آن که ریخته گری و نورد ورق های فلز ورشو را شامل می شود، آقایان فعالیت می کنند. اما در قلم زنی و بخش 
هنری ورشو بانوان هنرمند نیز حضور دارند. صادرات ورشو، هنوز چنان که باید و شاید رونقی ندارد. به گفته 

دبیر شهر ملی ورشو، چندی پیش صادرات به روسیه و همچنین قطر انجام شد.

مکث

محمدعلی محمدی
فرماندار همدان

کنارگــذر غربــی یــک شــریان حیاتــی 
برای همدان است و باید هرچه زودتر 
انجام شــود ضمن اینکه 9.۵کیلومتر 
از آن بیشتر باقی نمانده، باید با اتمام 
ایــن پــروژه بتوانیــم حداقل بخشــی از 
ترافیک همدان را به این بخش منتقل 
کنیم. محموله های اشتعال زای غرب 
کشــور از این محور تــردد می کنند که 
 باعث نگرانی است و باید هرچه زودتر

انجام شود.

احد وظیفه
رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران 

خشکسالی
با توجه به کم بارشی فصل پاییز جاری، 
انتظار بر این اســت که بــارش میانگین 
کشــور تا پایــان ســال آبــی کمتــر از حد 
نرمــال باشــد. شــرایط کم بارشــی در 
اســتان هایی همچــون البــرز، تهــران و 
اســتان های مجاور آنها همچنان تداوم 
دارد و نمی تــوان خوش بیــن بــود کــه 
 کم آبی با بارندگی های زمســتانه کامال 

برطرف شود.

مازندران

چهارمحال وبختیاری

همدان

لرستان

البرز
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